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«ΑΓΩΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
ΛΤΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΜΟΤ Π. 
ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΑ ΠΡΟ 
Δ.Δ.Λ.» 
 
Aπ.  Μελέηηρ:  32/2021 
(Δπικαιποποίηζη ηηρ ςπ’ απιθμ. 
μελέηηρ: 46/2016)   

 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Δλληνικέρ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

 

ηελ παξνχζα Δξγνιαβία εθαξµφδνληαη φπσο ηζρχνπλ νη Διιεληθέο Σερληθέο  

Πξνδηαγξαθέο  (ΔΣΔΠ) ζχµθσλα µε ηα: 1) ΦΔΚ B’2221/30-7-2012, 2) ΦΔΚ 4607/Β’/13-

12-19, 3) ΦΔΚ 1437/Β’/16-4-20 4) ΦΔΚ 5234/Β’/26.11.2020 ή νη αλάινγεο ΠΔΣΔΠ 

ζχκθσλα κε ηηο Δγθπθιίνπο 22/24.10.2014, 26/11.12.2014 θαη 17/07.09.2016. 

 

Γηα ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη µέρξη ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο αληίζηνηρε 

Διιεληθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή ( ΔΣΔΠ) αιιά πεξηιαµβάλνληαη ζην έξγν, ηζρχνπλ νη 

πξφζζεηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  ηεο Τπεξεζίαο (ΣΠΤ) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ 

Σεχρνο, νη νπνίεο ζπµπιεξψλνπλ ηηο ΔΣΔΠ, αιιά θαη νη Πξνζσξηλέο Διιεληθέο  Σερληθέο  

Πξνδηαγξαθέο  (ΠΔΣΔΠ). 

 

Παπαηηπήζειρ ζσεηικά µε ηο Σιµολόγιο Μελέηηρ 

 

Πξνεγείηαη ην Σηµνιφγην Μειέηεο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

ην πιαίζην απηφ θαη ζε πεξίπησζε αζπµθσλίαο ησλ πεξηερφµελσλ ζηα σο άλσ 

ζπµβαηηθά ηεχρε φξσλ ζρεηηθά µε ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηελ 

επηµέηξεζε θαη πιεξσµή ησλ εξγαζηψλ, ππεξηζρχνπλ ηα αλαθεξφµελα ζην Σηµνιφγην 

Μειέηεο. 

Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη φηη εξγαζίεο νη νπνίεο - βάζεη ηνπ Σηµνινγίνπ Μειέηεο - 

πεξηιακβάλνληαη  ζηελ ηηµή ελφο άξζξνπ Σηµνινγίνπ,  δελ ζα πξνµεηξψληαη / πιεξψλνληαη  

ηδηαηηέξσο, αλεμαξηήησο  δηαθνξεηηθήο ζρεηηθήο αλαθνξάο ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 

 

 

 

 

https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=6038_eafc680048e75563120a4e1de0e223cc&Itemid=285
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ΑΝΣΙΣΟΙΥΗΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ ME ΣΙ ΔΣΔΠ Ή ΑΛΛΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

Α.Σ. Κωδ. NET ΤΓΡ Πεπιγπαθή Δπγαζίαρ 
Κωδ. ΔΣΔΠ 
ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- + 

Σίηλορ ΔΣΔΠ 
ΠΔΣΔΠ ή 

Σ.Π.Τ. 

1 ΝΑΤΓΡ \3.15.01 
Δθζθαθή ππνγείσλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ εθηφο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ε θάζε είδνο εδάθε εθηφο απν 
βξαρψδε 

08-01-03-01 Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηχσλ 

 

2 ΝΑΤΓΡ \3.15.02 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ εθηφο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ε βαρψδε εδάθε 

08-01-03-01 Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηχσλ 

 

3 ΝΑΤΓΡ 5.05.01 
Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν 
ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ. Γηα ζπλνιηθφ πάρνο 
επίρσζεο έσο 50cm 

08-01-03-02 Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηχσλ 

 

4 ΝΑΤΓΡ 5.05.02 
Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν 
ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ. Γηα ζπλνιηθφ πάρνο 
επίρσζεο άλσ ησλ 50cm 

08-01-03-02 Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηχσλ 

 

5 ΝΑΤΓΡ 5.07 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν 
πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ 

08-01-03-02 Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηχσλ 

 

6 ΝΑΤΓΡ 5.09.01 
Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ακκνραιηθψδε πιηθά, κε θπζηθά 
ακκνράιηθα 

   

7 ΝΑΤΓΡ \7.06 Αληηζηεξίμεηο παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα 
08-01-03-01 Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ 
Σ.Π.Τ. 2 

8 ΝΑΤΓΡ 1.01 Υξήζε πηλαθίδσλ εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο.    

9 ΝΑΤΓΡ 1.02 
Υξήζε ακθίπιεπξσλ εξγνηαμηαθψλ ζηεζαίσλ νδνχ, ηχπνπ 
New Jersey, απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ. 

  
 

10 ΝΑΤΓΡ 1.03 Αλαιάκπνληεο θαλνί επηζήκαλζεο θηλδχλν    

11 ΝΑΤΓΡ 1.05 
Πξνζσξηλέο γεθπξψζεηο νξπγκάησλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 
θπθινθνξίαο ησλ πεδψλ. 

  
 

12 ΝΑΤΓΡ 3.12 
Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ απφ 
δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΟΚΩ. 

   

13 ΝΑΤΓΡ 9.10.05 
Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη 
ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 
θαηεγνξίαο C20/25 

01-01-01-00 
 

01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 

 

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά 
ζθπξνδέκαηνο 
Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 
πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα 
παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
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Α.Σ. Κωδ. NET ΤΓΡ Πεπιγπαθή Δπγαζίαρ 
Κωδ. ΔΣΔΠ 
ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- + 

Σίηλορ ΔΣΔΠ 
ΠΔΣΔΠ ή 

Σ.Π.Τ. 

01-01-05-00 
 

01-01-07-00 

Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο 
θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ 
θαηαζθεπψλ 

14 ΝΑΤΓΡ 9.26 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ 
ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ 

01-02-01-00 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο  

15 ΝΑΤΓΡ \16.14.01 

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θπθιηθά θξεάηηα επίζθεςεο αγσγψλ 
αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1917, εληφο θαη 
εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ Φξεάηην εζση.δηακέηξνπ 1,20 
m 

   

16 ΝΑΤΓΡ 4.01.01 

Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ 
θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. πλήζνπο 
αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ 
κέζσλ πδξαπιηθή ζθχξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, 
ειεθηξνεξγαιεία θιπ) 

15-02-01-01 
 

15-04-01-00 

Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα 
Μέηξα πγείαο - αζθάιεηα θαη 
απαηηήζεηο πεξηβαιινληηθήο 
πξνζηαζίαο θαηά ηηο θαηεδαθίζεηο - 
θαζαηξέζεηο 

 

17 ΝΑΤΓΡ 4.09.02 
Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο 
ζηξψζεηο κέζνπ πάρνπο 10cm 

05-03-03-00 
 

05-03-11-01 
 

05-03-11-04 
 

ηξψζεηο νδνζηξψκαηνο απφ 
αζχλδεηα αδξαλή πιηθά 
Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 
 
Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 

 

18 ΝΑΟΓΟ Γ01 Σνκή νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε 
  

 

 ΝΑΤΓΡ 11.01.02 
Kαιχκκαηα θξεαηίσλ Καιχκαηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 
(ductile iron) 

  Σ.Π.Τ. 1 

 ΝΑΤΓΡ 11.03 Βαζκίδεο απφ ρπηνζίδεξν 08-07-01-05 Βαζκίδεο θξεαηίσλ  

19 ΝΑΤΓΡ 12.10.04 
Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο 
ηνηρψκαηνο Αγσγνί κε ζσιήλεο ΡVC-U, SDR 41, DN= 200 
mm 

08-06-02-02 Γίθηπα απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο u-
PVC 

 

20 ΝΑΤΓΡ 12.17.02.04 

Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ ειαηφ ρπηνζηδεξφ 
ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron). ηνηρεία αγθχξσζεο 
(saddles) ζσιελψζεσλ πηέζεσο απφ ειαηφ ρπηνζηδεξφ 
ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron), θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ545, 
πιήξσο εγθαηεζηεκέλα, κε ηνπο απαηηνχκελνπο θνριίεο. 

 σιήλεο απφ Διαηφ Υπηνζηδεξφ  - 
Δηδηθά Σεκάρηα – ψκαηα 
Αγθχξσζεο – Πξνζηαζία Αγσγνχ κε 
καλδχα απφ πνιπαηζπιέλην 

08-06-04-00 
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Α.Σ. Κωδ. NET ΤΓΡ Πεπιγπαθή Δπγαζίαρ 
Κωδ. ΔΣΔΠ 
ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- + 

Σίηλορ ΔΣΔΠ 
ΠΔΣΔΠ ή 

Σ.Π.Τ. 

ηνηρείν αγθχξσζεο DN 200 mm 

21 ΝΑΤΓΡ 12.18.02 

Καηαζθεπή επζχγξακκσλ ηκεκάησλ δηθηχνπ κε 
ραιπβδνζσιήλεο κε ρξήζε ραιπβδνζσιήλσλ κε εμσηεξηθή 
κφλσζε κε ιηζαλζξαθφπηζζα (αζθαιηηθήο βάζεο) θαη θχιιν 
πνιπαηζπιελίνπ θαη εζσηεξηθή κφλσζε κε επνμεηδηθή ξεηίλε. 

  Σ.Π.Τ. 3 

22 ΝΑΤΓΡ 12.19 Κακπχιεο, ζπζηνιέο θαη ζπλαξκνγέο ραιπβδνζσιήλσλ   Σ.Π.Τ. 3 

23 ΝΑΤΓΡ 12.20 Φιάληδεο ζπγθφιιεζεο ραιχβδηλεο    Σ.Π.Τ. 3 
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Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο Σ.Π.Τ. γηα απηή ηε κειέηε αθνξνχλ ηηο παξαθάησ 

εξγαζίεο: 

 

Σ.Π.Τ.1 ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΛΑΣΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ (DUCTILE IRON) 

Σ.Π.Τ.2 ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ 

 

 

Σ.Π.Τ. 1 

ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΛΑΣΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ (DUCTILE IRON) 

1.1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Οη εξγαζίεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε θαιπκκάησλ θξεαηίσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο 

γξαθίηε-ductile iron). 

 

1.2 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΥΗ ΔΝΩΜΑΣΟΤΜΔΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  

1.2.1 Αποδεκηά ςλικά 

Σα θαιχκκαηα ζα πξνέξρνληαη απν εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο κε πηζηνπνίεζε θαηά ISO 

900:2000 παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 

ΔΝ 124: “Καιχκκαηα θξεαηίσλ απνρέηεπζεο θαη θξεαηίσλ επίζθεςεο ζε πεξηνρέο 

θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδψλ - Απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ, δνθηκή ηχπνπ, ζήκαλζε, 

έιεγρνο πνηφηεηαο”. 

Σν ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηελ θαηαζθεπή πιηθφ, είλαη ρπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 1563: “Υχηεπζε-Υπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε”. 

Σα θαιχκκαηα ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 

124, πνπ ζα εθδίδνληαη απν αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο θαη ζα θέξνπλ 

ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 93/68/ΔΔ. 

Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ) έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαηηήζεη επηπξφζζεηα πνηνηηθά ή 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη, πέξαλ απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηα σο άλσ πξφηππα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηα πξφηππα απηά. 

 

1.2.2 Ποιόηηηα  σςηοζιδήπος  ζθαιποειδή   

Γενικά. 

Η αληνρή ζε εθειθπζκφ ε ειάρηζηε επηκήθπλζε θαη ε ζθιεξφηεηα, ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 

ρπηνζίδεξνπ ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε θαηεγνξίαο 400-15, ζα αθνινπζνχλ ην πξφηππν ΔΝ 

1563/2000. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη βαζηθέο ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ: 

 

Διάρηζηε αληνρή ζε εθειθπζκφ 400 Ν/mm2 

Διάρηζηε επηκήθπλζε (%) 15 

θιεξφηεηα 130-180 ΒRINNEL 

Ο ρπηνζίδεξνο ζα είλαη επηκειψο ρπηεπκέλνο θαη δελ ζα παξνπζηάδεη ξσγκέο ζπειαηψζεηο, 
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θπζαιίδεο ή άιια ειαηηψκαηα. Γέλ επηηξέπεηαη ε νπνηαδήπνηε εθ ησλ πζηέξσλ πιήξσζε 

θνηινηήησλ, νθεηινκέλσλ ζε ειαηησκαηηθή ρχηεπζε, κε επηπξφζζεηα πιηθά. 

 

1.3 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΔΗ ΤΛΙΚΩΝ 

Σα πξνο κεηαθνξά θαιχκκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη επί μπιίλσλ ζηεξηγκάησλ, θαη ζα 

πξνζδέλνληαη ζην κεηαθνξηθφ κέζν κε ηκάληεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηξαπκαηηζκνί θαη 

παξακνξθψζεηο. 

Γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ηνπο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηκάληεο αλάξηεζεο (ρξήζε αλπςσηηθψλ 

κέζσλ) ή μχιηλεο βάζεηο (παιέηεο) θαηάιιειεο γηα κεηαθνξά θαη απφζεζε κε πεξνλνθφξα 

νρήκαηα. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε απφηνκε εθθφξησζε ή ξίςε ηνπο. Πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιειε δηάηαμε ψζηε λα απνθεχγνληαη, ιφγσ ηνπ 

ππεξθείκελνπ βάξνπο (ζηνηβαζία ζε κεγάιν χςνο), ζηξεβιψζεηο θαη παξακνξθψζεηο. 

Γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά μχιηλεο βάζεηο ή μχιηλα 

ζηεξίγκαηα. 

 

1.4 ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΣΔΛΔΙΩΜΔΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΚΑΛΤΜΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΔΛΑΣΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΙΟ 

Όια ηα πξντφληα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ αλαγλσξηζκέλα εξγνζηάζηα θαη λα έρνπλ 

θαηαζθεπαζζεί κε πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 900:2000 παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο. 

 

1.4.1 Καηηγοπίερ 

Σα θαιχκκαηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε. 

Οη θαηεγνξίεο θαη νη ελδεηθλπφκελεο εθαξκνγέο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί: 

 

 

Kαηηγοπία Ανηοσή Πεπιοσέρ κςκλοθοπίαρ 

C (C250) 250 kN Γηα πεξηνρέο δίπια ζην ξείζξν ησλ πεδνδξνκίσλ 

θαη γηα πεξηνρέο θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ 

D (D400) 400 kN Γηα πεξηνρέο εγθάξζηα ζην δξφκν. 

 

1.4.2 ήμανζη 

Κάζε ηεκάρην ζα θέξεη αλαγεγξακκέλα επί ηεο εκθαλνχο θαη κε εληνηρηδφκελεο φςεο, κε 

αλάγιπθα ζηνηρεία ή έλγιπθε ζήκαλζε, ηα παξαθάησ: 

- Σελ έλδεημε ΔΛΟΣ ΔΝ 124 (σο έλδεημε ζπκθσλίαο κε ην πξφηππν). 

- Σελ έλδεημε ηεο θαηεγνξίαο ηεο εζράξαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πιαηζίνπ. 

- Σν έηνο θαη ην κήλα ρχηεπζεο. 

- Σν φλνκα ή/θαη ην ζήκα ηαπηφηεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

- Σν ζήκα ηνπ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο. 

- Σν ινγφηππν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ (εθφζνλ απαηηείηαη). 

Η επηθάλεηα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνίαλ ππάξρεη ε ζήκαλζε πξέπεη λα είλαη αληηνιηζζεξή. 
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1.4.3 Σοποθέηηζη – έδπαζη πλαιζίων 

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαιχκκαηνο ζην αληίζηνηρν θξεάηην, απαηηείηαη ε εμαζθάιηζε 

πεξηκεηξηθνχ δηάθελνπ κεηαμχ πιαηζίνπ θαη θξεαηίνπ ηεο ηάμεο ησλ 20 mm, ην νπνίν ζα 

πιεξσζεί κε ηζηκεληνθνλία. 

Σν πιαίζην ηνπνζεηείηαη ζηελ πξνβιεπφκελε εζνρή ηνπ θξεαηίνπ, ψζηε ην σθέιηκν άλνηγκα 

ηνπ πιαηζίνπ λα ζπκπίπηεη κε ην άλνηγκα ηνπ αληηζηνίρνπ θξεαηίνπ. 

Η άλσ παξεηα ηνπ πιαηζίνπ ζα επξίζθεηαη 30mm θάησζελ ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο ηεο νδνχ. Η πξνθχπηνπζα πςνκεηξηθή δηαθνξά ζα θαιπθζεί κε αλάινγε 

δηακφξθσζε ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα. 

Ιδηαίηεξε θξνληίδα ζα δίδεηαη ζηελ νξζή ηνπνζέηεζε ησλ πιαηζίσλ ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ην ακεηάζεην θαη ε εθαξκνγή ησλ θαιπκκάησλ ρσξίο νπνηαδήπνηε 

παξακφξθσζε. πγθεθξηκέλα: 

- Θα δηαηεξνχληαη νη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο κε ηηο πξνβιεπφκελεο αλνρέο, ηνπ 

πιαηζίνπ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιή εθαξκνγή ηνπ θαιχκκαηνο θαη ηελ 

επρεξή αλχςσζή ηνπ. 

- Θα απνθεχγνληαη ζηξεβιψζεηο ηνπ πιαηζίνπ θαηά ηελ θάζε ηνπνζέηεζεο θαη ζα 

ειέγρεηαη ε επηπεδφηεηά ηνπ κε αιθάδη. Οη επηθάλεηεο έδξαζεο ηνπ θαιχκκαηνο ζα 

είλαη απνιχησο επίπεδεο ψζηε λα απνθεχγνληαη ηαιαληψζεηο ηνπ επί ηνπ πιαηζίνπ. 

 

1.4.4 Γιάηαξη αζθαλίζεωρ καλςμμάηων 

Σα θαιχκκαηα θξεαηίσλ ζα δηαζέηνπλ, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, δηάηαμε 

αζθάιηζήο ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ηα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ θαη νη εζράξεο ζα 

είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ θιεηδηψλ απαζθάιηζήο ησλ. 

 

1.5 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΝΩΜΑΣΟΤΜΔΝΑ 

ΚΤΡΙΑ ΤΛΙΚΑ 

Έιεγρνο θαθέινπ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο κε ηα αληίζηνηρα ηζρχνληα πξφηππα 

ΔΛΟΣ. 

Η δηαπίζησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ ππφςε ρπηνζηδεξψλ κε ηα ηζρχνληα πξφηππα 

ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςή ηνπο. 

 

1.6 ΟΠΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

Σα εκθαλή ηκήκαηα ησλ θαιπκάησλ ζα ειέγρνληαη σο πξνο ηε δηάηαμε θαη ηηο πεξηκεηξηθέο 

αλνρέο ηνπο. 

Σεκάρηα πνπ εκθαλίδνπλ θαθψζεηο, ζηξεβιψζεηο ή δηάβξσζε δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά 

θαη ζα δίδεηαη εληνιή αληηθαηάζηαζήο ηνπο κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

1.7 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΓΙΔΙΝΗ - ΑΦΑΛΔΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 Καηά ηελ κεηαθνξά, απφζεζε θαη δηαθίλεζε ησλ θαιπκκάησλ. 

 Μεηαθνξά δηα ρεηξφο ή κεραληθψλ κέζσλ αληηθεηκέλσλ κεγάινπ βάξνπο. 
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 Υξήζε εξγαιείσλ ρεηξφο. 

 Ο ρεηξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ θαη ησλ εξγαιείσλ ζα γίλεηαη κφλνλ απφ 

εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Άηνκα ρσξίο επαξθή θαη εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε 

ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα ρεηξίδνληαη αζθαιψο ηνλ εμνπιηζκφ ή ηα εξγαιεία, δελ 

ζα γίλνληαη απνδεθηά. 

 

1.7.1 ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΔΡΓΑΙΑΚΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ 

Δθαξκφδεηαη ε νδεγία 92/57/ΔΔ “Διάρηζηεο απαηηήζεηο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 

πξνζσξηλψλ θαη θηλεηψλ εξγνηαμίσλ” θαη ε Διιεληθή Ννκνζεζία επί ζεκάησλ Τγηεηλήο θαη 

Αζθάιεηαο (Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 159/99 θ.ιπ.) 

Τπνρξεσηηθή επίζεο είλαη ε ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο είλαη νη εμήο: 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 388-94: πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 397-95: πξνζηαζία θεθαιηνχ 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 345-95: πξνζηαζία πνδηψλ 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 863-95: πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία (γηα ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο 

εξγαζηψλ ππφ θαηεγνξία) 

 

ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΠΔΡΑΙΩΜΔΝΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Σα θαιχκκαηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζα επηκεηξνχληαη ζε ρηιηφγξακκα (kg) βάξνπο. 

 

ΜΔΘΟΓΟ ΜΔΣΡΗΗ ΠΔΡΑΙΩΜΔΝΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Η επηκέηξεζε ζα γίλεη κε βάζε ην βάξνο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ θαιπκάησλ θξεαηίσλ αλάινγα 

κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ηελ θαηεγνξία ηνπο. Θα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν κε ηα βάξε ησλ 

θαιπκάησλ αλά δηάζηαζε θαη θαηεγνξία, πνπ ζα πξνθχπηνπλ κεηά απν δχγηζή ηνπο, ή 

βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ε πεξίπησζε πνπ νη ηειηθέο δηαζηάζεηο ησλ θαιπκάησλ είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο νξηδφκελεο 

ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, ηα θαιχκκαηα ζα γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ δελ παξαθσιχεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, θαη ζα επηκεηξψληαη κε ην βάξνο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο θαλνληθέο θαη 

εγθεθξηκκέλεο δηαζηάζεηο ηνπο. 

 

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ 

ηηο σο άλσ επηκεηξνχκελεο εξγαζίεο, πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Η δηάζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραληθψλ κέζσλ, 

πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

θαιπκκάησλ θξεαηίσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 Η  πξνκήζεηα,  κεηαθνξά,  απνζήθεπζε  θαη  πξνζηαζία  επί  ηφπνπ  ηνπ  έξγνπ  

ησλ ηππνπνηεκέλσλ ηεκαρίσλ. 

 Η θζνξά θαη απνκείσζε ησλ πιηθψλ. 

 Η πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δνθηκψλ, ειέγρσλ θ.ιπ. γηα ηελ 
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πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ΣΠ, θαζψο θαη 

ε εξγαζία απνθαηάζηαζεο θαη ηα πιηθά πνπ ζα απαηηεζεί λα αληηθαηαζηαζνχλ ζε 

πεξίπησζε ηεθκεξησκέλεο δηαπίζησζεο αθαηαιιειφηεηάο ηνπο θαηά ηνλ έιεγρν 

παξαιαβήο. 

 Η πάθησζε ησλ πιαηζίσλ έδξαζεο ησλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ απφ ειαηφ 

ρπηνζίδεξν κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλία ή κε ζπξξηθλνχκελν θνλίακα. 

 

 

Σ.Π.Τ. 2 

ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ 

Γενικά πεπί ανηιζηηπίξεων 

Η παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο εξγαζίεο αληηζηεξίμεσλ ησλ παξεηψλ ηνπ 

ζθάκκαηνο φηαλ απηέο επηβάιινληαη απφ ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. Σνλ ηξφπν θαη ηελ 

ππθλφηεηα ησλ αληηζηεξίμεσλ ζα πξνηείλεη ν αλάδνρνο θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ 

Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

Με ηελ κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ ζα ηεξνχληαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία θαη ζα ζπληάζζεηαη 

πξσηφθνιιν ην νπνίν ζα ππνγξάςεη θαη ν Δπηβιέπσλ ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

γηα ηελ ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ γηα πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ. 

Καζνξίδεηαη ξεηά φηη ζε πεξίπησζε αλάγθεο αληηζηεξίμεσλ ησλ παξεηψλ ηνπ ζθάκκαηνο ν 

Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ ππφδεημε απηήο ηεο αλάγθεο ζηνλ Δπηβιέπνληα, ζε 

πεξίπησζε άκεζνπ θηλδχλνπ λα εθηειεί απηέο ηηο εξγαζίεο ρσξίο πξνέγθξηζε ηνπ 

Δπηβιέπνληα ν νπνίνο φκσο κπνξεί λα θξίλεη εθ ησλ πζηέξσλ γηα ην δηθαηνινγεκέλν ή κε ηεο 

άκεζεο θαη ρσξίο πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Κάζε θαηάπησζε παξεηάο νξχγκαηνο ζε νπνηαδήπνηε πεξίζηαζε θαη ζε νπνηεζδήπνηε 

ζπλζήθεο ζε αληηζηεξίμεηο ή κε θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο απφ απηή (εξγαηηθά αηπρήκαηα, δεκηέο 

πξνο ηξίηνπο, δεκηέο έξγσλ θιπ) θαη ε νπνία δελ ήηαλ δπλαηφλ λα απνθεπρζεί γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν εθ' φζνλ δελ δήηεζε έγθαηξα ζρεηηθή 

έγθξηζε ή δελ πξνέβε απηεπάγγειηα ζηελ έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 

θαηάπησζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη θάζε λφκηκε απνδεκίσζε, λα 

απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο θαη λα αλαιάβεη θάζε πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε. 

Ο Δπηβιέπσλ κπνξεί λα επηβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε πξφζζεησλ αληηζηεξίμεσλ, ή 

ελίζρπζε ησλ ππαξρνπζψλ ζηα ζεκεία ηα νπνία απηφο ην θξίλεη απαξαίηεην. 

Παξά ην δηθαίσκα απηφ, ν αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε κφλνο θαη απφιπηνο ππεχζπλνο γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ εθζθαθψλ. 

Η αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ζα γίλεη κε κεηαιιηθέο αληηζηεξίμεηο πξαλψλ εθζθαθψλ 

νξπγκάησλ, πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ KRINGS ή ηζνδπλάκνπ, 

πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο ηπρφλ πιεπξηθέο επηθνξηίζεηο απφ 

κφληκα ή θηλεηά θνξηία θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ ή κεραλεκάησλ έξγσλ. Η ηνπνζέηεζε ησλ 

αληηζηεξίμεσλ ζα γίλεηαη κεηά ηελ εθζθαθή θαη ε αθαίξεζή ηνπο πξηλ ηελ επίρσζε ηνπ 

νξχγκαηνο. 

 

 

 Δπιμέηπηζη και πληπωμή 

 

Η επηκέηξεζε ησλ αληηζηεξίμεσλ κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα 
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(m²) επηθάλεηαο αληηζηήξημεο ζε επαθή κε ηηο παξεηέο ηνπ ζθάκκαηνο, επηκεηξνχκελεο κφλν 

ηεο κίαο παξεηάο ηνπ ζθάκκαηνο απηνχ θαη γηα νπνηνδήπνηε βάζνο θαη πιάηνο νξχγκαηνο 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο. Δπηκεηξάηαη κφλν ην ηκήκα 

ησλ αληηζηεξίμεσλ πάλσ απφ ηελ ζηάζκε εθζθαθήο ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη 20 

cm πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. 

Η επηκέηξεζε ησλ αληηζηεξίμεσλ κε παζζαινζαλίδεο (έκπεμε θαη εμφιθπζε) ζα γίλεηαη ζε 

ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθάλεηαο αληηζηήξημεο θαη ζα κεηξάηαη κε πξνβνιή ζε θαηαθφξπθν 

επίπεδν, γηα βάζνο σο 10,00m θαη γηα νπνηνδήπνηε πιάηνο νξχγκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο. Δπηκεηξάηαη κφλν ην ηκήκα ησλ αληηζηεξίμεσλ 

πάλσ απφ ηελ ζηάζκε εθζθαθήο ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηελ ζηάζκε ηνπ 

εδάθνπο. 

Η πιεξσκή ζα γίλεηαη βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ηνπ Σηκνινγίνπ. ηελ ηηκή κνλάδνο 

πεξηιακβάλνληαη ε απνδεκίσζε γηα ηελ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

απαηηνπκέλσλ αληεξίδσλ, ζπλδέζκσλ θ.ι.π.) ε θζνξά, ε πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε θαη νη 

κεηαθηλήζεηο απφ ζέζε ζε ζέζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ε εξγαζία ζπλαξκνιφγεζεο θαη 

απνζπλαξκνιφγεζεο. 

Δπίζεο ζηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη  ε απαζρφιεζε ησλ πάζεο θχζεο απαηηνπκέλσλ 

κεραλεκάησλ γηα ηε ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ πεηαζκάησλ ζην πξνο εθζθαθή φξπγκα θαη 

ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε βνεζεηηθή έκπεμε, ηελ ζηαδηαθή εμφιθεζε θαηά ηελ επίρσζε θαη θάζε 

άιιε ζρεηηθή εξγαζία θαη δαπάλε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

 

Σ.Π.Τ. 3 

ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΓΟΩΛΗΝΔ - ΥΑΛΤΒΓΙΝΑ ΔΙΓΙΚΑ ΣΔΜΑΥΙΑ 

 

(1) Αληηθείκελν 

 

Σν άξζξν απηφ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε, θνπή θαη δνθηκή 

ζηεγαλφηεηαο ραιχβδηλνπ αγσγνχ ή ραιχβδηλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ζηηο ζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε ή θαζνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο, θαζψο επίζεο 

θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπγθνιιήζεσλ ζην εξγνηάμην. 

 

(2) Υαιπβδνζσιήλεο 

 

2.1 Οη ραιπβδνζσιήλεο ζα παξάγνληαη απφ ραιπβδνηαηλία, θχιια ή πιάθεο 

ζεξκήο εμέιαζεο θαη ζα είλαη ρσξίο ξαθή ή κε ειηθνεηδή ξαθή. σιήλεο κε επζείεο θαη 

εγθάξζηεο ξαθέο απνθιείνληαη. Ο ράιπβαο ζα είλαη πνηφηεηαο THOMAS ST 37.2 θαηά 

DIN1621 ή GRADE B, ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή A-285 ηεο ASTM ή TS4/TW4, 

ζχκθσλα κε ην .Δ.Π. 504-85 ηνπ ΔΛ.Ο.Σ. 

 

2.2 Η κέζνδνο ζπγθφιιεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο πξέπεη λα είλαη κεησπηθή κε 

ειεθηξηθή αληίζηαζε ή κε ειεθηξηθή επαγσγή ή κε βπζηζκέλν ηφμν ειηθνεηδνχο ξαθήο. 

 

2.3 Σν κήθνο ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη απφ 3 - 16 m, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 



Τεχνικές Προδιαγραθές   Αριθμ. Μελέηης: _32/2021 

ζελ. 12 

 

2.4 Σν πάρνο ειάζκαηνο ησλ ραιχβδηλσλ αγσγψλ ζα είλαη 4,50-5,00 mm. 

 

- Οη ραιπβδνζσιήλεο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηα εμήο πξφηππα ηνπ ΔΛ.Ο.Σ. 

(Διιεληθφ πξφηππν Δ.Π. - ρέδην Διιεληθνχ Πξνηχπνπ .Δ.Π.) θαη ηηο παξαπνκπέο ηνπο : 

• ΔΛ.Ο.Σ. 496-92 (Δ.Π.) «Υαιπβδνζσιήλεο - Πάρε ηνηρψκαηνο» 

• ΔΛ.Ο.Σ. 497-82 (Δ.Π.) «Υαιπβδνζσιήλεο - Δμσηεξηθέο Γηάκεηξνη» 

• ΔΛ.Ο.Σ. 504-85 (.Δ.Π.) «Υαιπβδνζσιήλεο κε ή ρσξίο ξαθή γηα δίθηπα 

λεξνχ, ιπκάησλ ή αεξίσλ» 

• ΔΛ.Ο.Σ. 541-90 (ΔΠ) «Υαιπβδνζσιήλεο - πζηήκαηα αλνρψλ». 

Καηά ηελ παξαγσγή ηνπο ζα πθίζηαληαη ζην εξγνζηάζην επηζεψξεζε θαη ηηο δνθηκέο απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή, κε ηελ παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ, πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ην .Δ.Π. ΔΛ.Ο.Σ. 504-85 θαη ηα πξφηππα, πνπ παξαπέκπεη. 

Η ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαζνξίδεηαη κεησπηθή (ζφθνξν) κε ειεθηξνζπγθφιιεζε θαηά 

ISO/TC44. Γη' απηφ νη ζσιήλεο πξέπεη ζηα άθξα ηνπο λα είλαη ινμνηνκεκέλνη θαηάιιεια (ππφ 

γσλία 37,5°), αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο. 

 

2.5 Πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ ζσιήλσλ, ν Δξγνιάβνο πξέπεη λα ππνβάιιεη 

ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ηα εμήο ζηνηρεία : 

• Σηο δηαζηάζεηο ησλ ζσιήλσλ (κήθε, εμσηεξηθή δηάκεηξν θαη πάρνο) 

• Σελ πνηφηεηα ράιπβα 

• Σελ κέζνδν παξαγσγήο 

• Σελ παξαγγειφκελε πνζφηεηα (ζπλνιηθφ βάξνο, κήθνο θαη αξηζκφ 

ζσιήλσλ θαηά δηάκεηξν) 

• Σν ηειείσκα ησλ άθξσλ 

• Σελ πξνζηαηεπηηθή αληηδηαβξσηηθή επέλδπζε (εζσηεξηθά & εμσηεξηθά) 

• Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ 

• Σηο ηζρχνπζεο Πξνδηαγξαθέο. 

Η παξαγγειία θαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεη αθνχ ε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία δψζεη 

ηελ έγθξηζή ηεο γη' απηφ. 

 

2.6 Γηα ηηο πνηνηηθέο απαηηήζεηο, πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ πξφηππα ηνπ ΔΛ.Ο.Σ., 

νξηζηηθά (Δ.Π.) ή ζε ζρέδην (.Δ.Π.), ζα ηζρχζνπλ αληίζηνηρα εζληθά ή δηεζλή (DIN, BS, 

ISO, θ.ι.π.). 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν Δξγνιάβνο πξέπεη λα ηα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Τπεξεζία θαη λα 

ππνβάιιεη αληίγξαθά ηνπο. 

 

2.7 Πποζηαηεςηική Επένδςζη 

Η πξνζηαηεπηηθή εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επέλδπζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή 

AWWA C - 203. πλνπηηθά, νη εξγαζίεο είλαη νη αθφινπζεο : 

• Εζωηεπική Επένδςζη: Η επηθάλεηα ησλ ζσιήλσλ ζα θαζαξηζηεί, ζα 

επηρξηζζεί κε PRIMER ηχπνπ Α θαη ζα επηθαιπθζεί κε βεξλίθη απφ άζθαιην ιηζαλζξάθσλ 

(ιηζαλζξαθφπηζζα - coal tar enamel). 

• Εξωηεπική Επένδςζη: Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ζα θαζαξηζηεί θαη κεηά ηελ 

πξνεπάιεηςε ζα επηθαιπθζεί κε βεξλίθη νξπθηήο πίζζαο θαη κε δηπιφ ζηξψκα ηαηλίαο 

απφ παινβάκβαθα (Fibrous glass mat). Όια ηα πιηθά, ε θαηεξγαζία θαη ε εθαξκνγή ηνπο 

ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηεο AWWA C -203 θαη ησλ πξνζαξηεκέλσλ ζ' 
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απηή παξαξηεκάησλ Α1 θαη Α2 

ή 

ζα θέξνπλ εμσηεξηθή κφλσζε κε ιηζαλζξαθφπηζζα (αζθαιηηθή βάζε) θαη πνιπαηζπιέλην θαη 

εζσηεξηθή κφλσζε κε ζθπξφδεκα εθαξκνδφκελν θπγνθεληξηθά (ηζηκεληνθνλίακα) θαηά 

AWWA C - 210. 

 

(3) Έιεγρνο θαη παξαιαβή ραιπβδνζσιήλσλ 

 

3.1 ην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή, παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνπ Δξγνδφηε, 

γίλεηαη ε ιήςε ησλ δνθηκίσλ θαη ε δηελέξγεηα επηζεψξεζεο θαη δνθηκψλ ησλ ζσιήλσλ, 

ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ .Δ.Π. 504 ηνπ ΔΛ.Ο.Σ. 

Δάλ ν θαηαζθεπαζηήο είλαη εξγνζηάζην ηνπ εμσηεξηθνχ, ν έιεγρνο θαη νη δνθηκέο 

δηελεξγνχληαη απφ γξαθείν ειέγρνπ, δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν, πνπ εθδίδεη θαη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

Αλ ην εξγνζηάζην δελ δηαζέηεη ηα κέζα δηεμαγσγήο ησλ δνθηκψλ, απηέο δηελεξγνχληαη ζε 

θξαηηθά εξγαζηήξηα, ζε εξγαζηήξηα ΑΔΙ ή ζε ηδησηηθά, εμνπζηνδνηεκέλα απφ Κξαηηθή Αξρή. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη δαπάλεο ιήςεο θαη αμίαο ησλ δνθηκίσλ θαη δηεμαγσγήο ηεο 

επηζεψξεζεο θαη ησλ δνθηκψλ, επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 

3.2 Δάλ κία δνθηκή αζηνρήζεη, δηελεξγνχληαη δνθηκέο ζε δηπιάζην αξηζκφ δνθηκίσλ. 

Δάλ θαη πάιη κηα δνθηκή αζηνρήζεη, φιε ε παξηίδα, πνπ αληηζηνηρεί ζηα δνθίκηα, 

απνξξίπηεηαη νξηζηηθά. 

 

3.3 Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ζα είλαη απφιπηα ζχκκνξθε πξνο ηηο παξαπάλσ 

πξνδηαγξαθέο ή απηέο πνπ ζα έρνπλ γίλεη απνδεθηέο απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

Δθφζνλ νη έιεγρνη απνδψζνπλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, νη ζσιήλεο πνπ 

εθπξνζσπνχληαη απφ ηα ειεγρφκελα δείγκαηα ζεκαίλνληαη θαηάιιεια απφ ηνλ δηελεξγνχληα 

ηνλ έιεγρν θαη γίλνληαη δεθηέο γηα απνζηνιή ζην εξγνηάμην. 

 

3.4 Φοπηοεκθόπηωζη και Μεηαθοπά 

Γηα λα απνθεπρζνχλ νη θζνξέο ζηελ πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη 

ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ. 

Καηά ηελ θνξηνεθθφξησζε γηα ηελ αλάξηεζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθνί θαξδείο θαη 

ηζρπξνί ηκάληεο θαη πέδηια νιίζζεζεο, θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλα, γηα λα κελ θζαξεί ε 

πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε. Γπκλά θαιψδηα, αιπζίδεο θαη άγθηζηξα δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε 

άκεζε επαθή κε ηελ επέλδπζε. 

Οη ζσιήλεο ζα θνξησζνχλ επηκειψο ζην κεηαθνξηθφ κέζν πάλσ ζε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα. 

Όιεο νη επηθάλεηεο θαη ζηεξίμεηο, πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε ηνπο ζσιήλεο, ζα 

πξνζηαηεπζνχλ κε θαηάιιεια πιηθά. Οη ζσιήλεο δελ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άκεζε 

επαθή κεηαμχ ηνπο. Η θφξησζε ζα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ζρεηηθέο 

κεηαθηλήζεηο ησλ ζσιήλσλ θαηά ηελ κεηαθνξά. 

 

(4) Υάξαμε αγσγψλ - χληαμε νξηδνληηνγξαθίαο θαη θαηά κήθνο ηνκψλ 

 

4.1 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ραξάμεη επηηφπνπ ηνπο αγσγνχο, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο Σ.Π. Γ.1. 
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Μεηά απφ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ησλ ζρεδίσλ ηεο επηηφπνπ ράξαμεο θαη πξηλ 

απφ ηελ, θαηά ηκήκαηα, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ, ζα ππνβάιεη 

νξηδνληηνγξαθία ζε θιίκαθα 1:2000 ή 1:1000 θαη κεθνηνκή ζε θιίκαθα 1:100 / 1:1000, (χςε - 

κήθε) ή 1:200 / 1:2000, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, ηνπ αληίζηνηρνπ 

ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ. 

ηα ζρέδηα απηά, ζα πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ν αγσγφο, ηα 

κήθε θάζε ζσιήλα, ε αθξηβήο ζέζε θαη ν ηξφπνο ησλ ζπλδέζεσλ, ε γσλία απφθιηζεο ησλ 

ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο ζε θάζε ζχλδεζε, ηα εηδηθά ηεκάρηα, ηα ζψκαηα αγθχξσζεο, θ.ι.π. 

Μφλν κεηά απφ έγθξηζε ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

επηηξέπεηαη ζηνλ Αλάδνρν ε ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 

 

4.2 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ θακππιψλ κεγαιχηεξεο 

γσλίαο απφ 45°, εθηφο απφ εηδηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 

κειέηε. 

 

4.3 Όπνπ ζηε κεθνηνκή παξνπζηάδνληαη αιιαγέο θιίζεσλ ηνπ αγσγνχ, ν αγσγφο 

ζα θαηαζθεπαζζεί ζε θακπχιε. Η θαηαζθεπή ζα γίλεη κε ηνλ ίδην ηξφπν, πνπ αλαθέξεηαη 

γηα ηηο θακπχιεο ηεο νξηδνληηνγξαθίαο. 

 

4.4 Οη αγσγνί ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ή 

ηξνπνπνηήζεηο, πνπ ηπρφλ ζα δεηεζνχλ θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Δπηβιέπνπζα 

Τπεξεζία θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 4.1. 

 

Οη απνθιίζεηο ηνπ άμνλα θαηαζθεπαζζέληνο αγσγνχ απφ ηνλ πξνβιεπφκελν άμνλα δελ ζα 

πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 2 cm ζε νξηδνληηνγξαθία θαη ην 1 cm ζε κεθνηνκή. Οπσζδήπνηε 

δελ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζσιήλαο κε θιίζε αληίζεηε απφ ηελ πξνβιεπφκελε. 

 

4.5 Ο ππζκέλαο ηνπ νξχγκαηνο ζα δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηα βάζε θαη ηηο 

θιίζεηο, πνπ πξνβιέπεη ε κειέηε. 

 

4.6 Σν βάζνο ηνπ νξχγκαηνο πξέπεη λα είλαη ηφζν, πνπ λα επηηξέπεη ηελ 

επηθάιπςε ηνπ ζσιήλα θαηά 70-80 cm, ηνπιάρηζηνλ, γηα λα πξνζηαηεχεηαη ν ζσιήλαο απφ 

ηνλ παγεηφ θαη ηα θηλεηά θνξηία. 

 

ε κηθξφηεξα βάζε ή φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ή ηελ 

Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, νη αγσγνί ζα πεξηβάιινληαη απφ ζθπξφδεκα C12/15, ζχκθσλα κε 

ηνπο ζρεηηθνχο ππνινγηζκνχο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. 

 

(5) Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ραιπβδνζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ - ηεξέσζε – 

Αγθχξσζε 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, νη ζπγθνιιεηέο ζα ππνζηνχλ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θαηά 

πξνδηαγξαθή ASME, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε ηθαλφηεηά ηνπο, ζε εξγαζηήξην επηινγήο ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

 

5.1 Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, νη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα 

εμεηάδνληαη επηκειψο κε θξνχζε ζθχξαο, εάλ είλαη αβιαβείο. 
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Γελ ηνπνζεηνχληαη θαηεζηξακκέλνη ζσιήλεο ή εηδηθά ηεκάρηα ή εμαξηήκαηα. Όινη νη ζσιήλεο 

θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηελ ηάθξν κε ζρνηληά, πξνζεθηηθά θαη ρσξίο 

θξνχζεηο. 

 

5.2 Η άκεζε έδξαζε ησλ ζσιήλσλ ζε βξάρνπο, πέηξεο ή θαηεζηξακκέλνπο 

ηνίρνπο απαγνξεχεηαη. Σνπνζεηνχληαη ζε ζηξψκα άκκνπ, πάρνπο 10-15 cm θαη 

πεξηβάιινληαη κε ηέηνην πιηθφ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα ηππηθήο δηαηνκήο ηεο 

ηάθξνπ. 

Η ζρεηηθή γη' απηφ δαπάλε δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ. Οη 

ζσιήλεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαηά ηελ, ππφ ηεο Τπεξεζίαο, θαζνξηδφκελε θαηεχζπλζε, 

έηζη ψζηε νη αξκνί λα απνηεινχλ νκφθεληξνπο θχθινπο. 

 

5.3 Η ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή, ηδίσο ζην θαηψηεξν άθξν ηνπ ζσιήλα (ην επί ηνπ εδάθνπο), γηα λα 

εμαζθαιηζζεί ε απφιπηε ζηεγαλφηεηα θαη ε αληνρή ησλ ζσιήλσλ ζε πίεζε. 

Η ειεθηξνζπγθφιιεζε, φπνπ πξνβιέπεηαη, ζα γίλεη θαη ζε πνιιά ηεκάρηα ζσιήλσλ έμσ απφ 

ηελ ηάθξν (πάλσ ζε μχιηλα ηξίπνδα, ηνπνζεηνχκελα εγθάξζηα πξνο ηελ ηάθξν). Η 

θαηαβίβαζή ηνπο ζηελ ηάθξν ζα γίλεηαη κε ζρνηληά κε θάζε πξνζνρή. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επηηφπνπ ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ, ηζρχνπλ νη ζρεηηθνί δηεζλείο 

Καλνληζκνί, φπσο νη : 

• A.W.W.A. 201 TENTATIVE A.W.W.A. - STANDARD FOR FABRICATED WELDED 

STEEL WATER PIPE. 

• A.W.W.A. C.206 STANDARD SPECIFICATIONS FOR FIELD WELDING OF STEEL 

WATER PIPE. 

• U.S. BUREAU OF RECLAMATION : WELDING MANUAL, θ.ι.π. 

Σα ειεθηξφδηα ζα είλαη απφιπηα θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη, ζχκθσλα κε 

ηνπο παξαπάλσ θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο, νπσζδήπνηε επελδεδπκέλα. Γη' απηφ, ν 

εξγνιάβνο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία ηελ πνηφηεηα, ην εξγνζηάζην 

πξνέιεπζεο, θαζψο θαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνδίσλ, απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη ε ζπκθσλία ηνπο πξνο ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο. 

Η ειεθηξνζπγθφιιεζε ζα γίλεη ζηνλ αλαγθαίν αξηζκφ ζηξψζεσλ, αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ 

ειάζκαηνο θαη ηελ κνξθή ηνπ αξκνχ θαηά ηηο νδεγίεο ησλ νηθείσλ θαλνληζκψλ, πάλησο φρη 

ζε ιηγφηεξεο απφ δχν, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε νκνθεληξηθά θαη ε δεχηεξε θάζεηα πξνο ηνλ 

αξκφ (δηγθ-δαγθ), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άξηηα θαηαζθεπή ηνπ αξκνχ θαη λα απνθεχγεηαη ε 

ππεξζέξκαλζε ησλ ειαζκάησλ. 

Σν βάξνο ειεθηξνδίσλ αλά mm αξκνχ, πνπ ζα θαηαλαιψλεηαη, πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη 

πξνο ηα θαζνξηδφκελα απφ ηνπο νηθείνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο γηα θάζε ηχπν αξκνχ. 

 

5.4 Μεηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθφιιεζεο θαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζπγθνιιήζεσλ 

ζα γίλεηαη απνθαηάζηαζε ηεο πξνζηαηεπηηθήο επέλδπζεο ησλ ραιπβδνζσιήλσλ, θαηά ηηο 

νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπο, κε πιηθά ηνπ εξγνιάβνπ. Όκνηα ζα 

απνθαζίζηαηαη ε ζπλέρεηα ηεο πξνζηαηεπηηθήο επέλδπζεο ζηελ επηθάλεηα ησλ ζσιήλσλ, 

φπνπ απηή θαηαζηξάθεθε θαηά ηηο κεηαθνξέο, ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπνζέηεζεο, θ.ι.π. 

Γηα ηελ εξγαζία απηή, πνπ εθηειείηαη απφ ηνλ εξγνιάβν, απηφο δελ δηθαηνχηαη θακία 

πξφζζεηε απνδεκίσζε, αθνχ απηή πεξηιακβάλεηαη ζηελ απνδεκίσζε, πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

ην νηθείν άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζσιήλσζεο. 
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5.5 Γηα ηνπο ππφινηπνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο (θνριησηή ζχλδεζε, θ.ι.π.) ζα δίλεηαη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ζηεγαλφηεηα ησλ αξκψλ ησλ ζσιελσηψλ αγσγψλ κε ηελ θαιή 

θαη επηκειεκέλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχλδεζεο. 

 

5.6 Ο ππζκέλαο ηεο ηάθξνπ, πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ, ζα 

ζπκππθλψλεηαη. 

 

5.7 Γεληθά, ζηα θξεάηηα ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα είλαη ραιχβδηλα, νη κεηαμχ ηνπο 

ζπλδέζεηο θιαληδσηέο θαη ε ζηεξέσζή ηνπο πξνο ηα ηνηρψκαηα ησλ θξεαηίσλ ζα γίλεηαη 

κε ζηδεξέο ιάκεο, γσληαθά, θ.ι.π. ή κε ζψκαηα αγθχξσζεο απφ ζθπξφδεκα C12/15. 

 

5.8 Η αγθχξσζε ησλ αγσγψλ ζε ηζρπξέο θιίζεηο εδαθψλ ή αιιαγέο θαηεπζχλζεσο 

γίλεηαη κε κφληκα ή πξνζσξηλά γεχκαηα, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 

5.9 Οη αλαγθαίεο ζιάζεηο ηνπ άμνλα ηνπ πδξαγσγείνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη, θαη' 

αξρή, κε ηελ παξεκβνιή θακπχισλ. Οη θακπχιεο απηέο ζα είλαη ηππνπνηεκέλεο (11%°, 

221Λ°, 30°, 45°, 60° θαη 90°). Δλδηάκεζεο ηηκέο γσληψλ ζα θαιχπηνληαη, αθελφο κε 

ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ ηππνπνηεκέλσλ θακπχισλ, αθ' εηέξνπ κε θαηάιιειε 

ζπγθφιιεζε ησλ άθξσλ αθέξαησλ ηεκαρίσλ ραιπβδνζσιήλσλ θνκκέλσλ ινμά. 

Απηή ε ινμή ζπγθφιιεζε επηηπγράλεηαη, είηε κε κία ινμή ηνκή ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κηθξή 

γσλία, κε πξνζζήθε πιηθνχ ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα (εμσηεξηθή παξεηά ηεο θακπχιεο), είηε 

κε αθαίξεζε πιηθνχ ζηελ εζσηεξηθή παξεηά ηεο θακπχιεο. Έηζη, επέξρεηαη, κεηά απφ ηελ 

ζπγθφιιεζε ησλ ηεκαρίσλ ησλ ζσιήλσλ, ζηξνθή ηνπ ελφο ηεκαρίνπ ζε ζρέζε κε ην άιιν, 

πνπ ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη εδψ, φηη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 2° γηα δηακέηξνπο Φ300 θαη 

άλσ. 

Αληίζηνηρα, γηα δηακέηξνπο Φ150 έσο Φ250 δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 31/2°, γηα 

δηακέηξνπο Φ100 θαη Φ125 ηηο 5° θαη γηα δηακέηξνπο κηθξφηεξεο απφ Φ 100 ηηο 7°. 

 

5.10 Κοπή σαλςβδοζωλήνων 

Η θνπή ησλ ραιπβδνζσιήλσλ ζα γίλεηαη κε κεραληθφ ζηδεξνπξίνλν. 

Απαγνξεχεηαη ε θνπή κε ζπζθεπή νμπγφλνπ - αζεηπιίλεο ή ειεθηξνζπγθφιιεζεο. 

 

(6) Έιεγρνο ζπγθνιιήζεσλ ζην εξγνηάμην 

 

6.1 Έλεγσορ με μαγνηηικά πεδία, ςπέπησοςρ ή ακηίνερ Χ 

 

6.1.1 ε πνζνζηφ 5% ηκήκαηνο αγσγνχ 1.000 m ζα ειέγρνληαη νη 

ζπγθνιιήζεηο ζην εξγνηάμην κε καγλεηηθά πεδία, ππεξήρνπο ή αθηίλεο Υ απφ εξγαζηήξην 

επηινγήο θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Η 

επηινγή ησλ ζπγθνιιήζεσλ γίλεηαη απφ ηελ Δπίβιεςε. 

 

6.1.2 Όπια αποδοσήρ ζθαλμάηων 

1. Ρσγκαηψζεηο : Γελ επηηξέπνληαη 

2. Πφξνη : Μεκνλσκέλνη κέρξη 1/3 Σ 

3. πγθέληξσζε πφξσλ : Όρη κεγαιχηεξε 10 mm 
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4. Γηακήθεηο πφξνη : Μήθνο κέρξη 1/3 Σ 

5. Δγθιείζκαηα : Απνδεθηά κέρξη κήθνο 1/3 Σ - Δγθιείζκαηα ραιθνχ δελ επηηξέπνληαη 

6. Αηειήο ηήμε : Γελ επηηξέπεηαη 

7. Αηειήο δηείζδπζε : Γελ επηηξέπεηαη 

8. Καςίκαηα : Μέρξη βάζνο 1,5 mm απνδεθηά 

9. ηάμηκν ζηε ξίδα : κέρξη 3 mm 

εκείσζε : Σ = πάρνο ειάζκαηνο 

 

6.1.3 ε πεξίπησζε πνπ νη ειεγρφκελεο ζπγθνιιήζεηο παξνπζηάδνπλ έλα ζθάικα, 

πνπ μεπεξλά ηα παξαπάλσ φξηα απνδνρήο, ηφηε δηπιαζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ 

ειεγρφκελσλ θνιιήζεσλ θαη επηζθεπάδεηαη ε θφιιεζε. Δάλ παξνπζηαζηεί πάιη ζθάικα, 

ηφηε ειέγρνληαη φιεο νη θνιιήζεηο ηνπ ηκήκαηνο ησλ 1.000 m θαη επηζθεπάδνληαη φιεο νη 

θνιιήζεηο, πνπ παξνπζηάδνπλ ζθάικα. 

 

6.2 Δοκιμή ανηοσήρ και ζηεγανόηηηαρ 

6.2.1 Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηκήκαηνο ηνπ ζσιελσηνχ αγσγνχ, κήθνπο φρη 

κεγαιχηεξνπ απφ 500 m, ππνρξενχηαη ν εξγνιάβνο λα εθηειέζεη ζ' απηφ δνθηκέο αληνρήο 

θαη ζηεγαλφηεηαο ησλ αξκψλ ζε εζσηεξηθή πδξαπιηθή πίεζε. Σν ειάρηζηνλ ηεο πίεζεο 

απηήο νξίδεηαη γηα ηνπο ραιπβδνζσιήλεο ζε 25 atm. 

Η δηαηήξεζε ηεο παξαπάλσ δνθηκαζηηθήο πίεζεο ζα δηαξθεί κέρξη λα επηζεσξεζνχλ φινη νη, 

ππφ δνθηκή, αξκνί. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο πξέπεη λα έρεη απνθιεηζζεί θάζε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ηνπ 

αγσγνχ (κε θαηαζθεπή ησλ νξηζηηθψλ θαη ελδερφκελα πξνζσξηλψλ ζσκάησλ αγθχξσζεο, 

εθηέιεζε ηεο πξψηεο θάζεο ηεο επίρσζεο, θ.ι.π.). 

 

6.2.2 Η εθθέλσζε ηνπ λεξνχ απφ ηνλ αγσγφ, κεηά ηελ επηηπρή δνθηκή ηεο 

ππεξπίεζεο, ζα ζπληειεζζεί κέζσ ησλ θελσηεξίσλ ηνπ αγσγνχ ή θαη κε θνξεηή αληιία, 

πνπ εγθαζίζηαηαη ζε θαηάιιεια ζεκεία ηνπ ζσιελσηνχ αγσγνχ. 

 

6.2.3 Σα πξνο δνθηκή φξγαλα, δειαδή πιάθεο, ζπζθεπέο έκθξαμεο, ζσιήλεο, 

αληιίεο, καλφκεηξα, λεξφ, θ.ι.π., νθείιεη λα πξνκεζεχζεη ν Αλάδνρνο θαη λα ηα κεηαθέξεη 

ζηνλ ηφπν, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε δαπάλεο ηνπ. 

 

6.2.4 Καλέλα ηκήκα ζσιελσηνχ αγσγνχ δελ ζεσξείηαη φηη παξαιήθζεθε, εάλ δελ 

γίλεη πξνεγνπκέλσο ζε απηφ ε δνθηκή πίεζεο, απαγνξεχεηαη δε απφιπηα θάζε επίρσζε 

ηάθξσλ, κέζα ζηηο νπνίεο ππάξρεη αγσγφο, πνπ δελ δνθηκάζηεθε. 

 

6.2.5 ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηνχλ ειαηηψκαηα ζηνλ ζσιελσηφ αγσγφ θαηά 

ηελ δνθηκή, νη ηάθξνη ζα παξακείλνπλ αθάιππηνη, κέρξη λα επηηεπρζεί ε πιήξεο 

ζηεγαλφηεηα ησλ αξκψλ ηνπ δνθηκαδφκελνπ ηκήκαηνο. 

 

6.2.6 Κάζε αηέιεηα εγθαηάζηαζεο ή ζχλδεζεο ή ηπρφλ δηάξξεμεο ησλ ζσιήλσλ, 

πνπ ζα παξαηεξεζεί ζηηο δνθηκέο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζθεπάδεη, κε δαπάλεο ηνπ, 

θαη λα επαλαιακβάλεη ηελ δνθηκή κέρξη ηελ πιήξε επηηπρία. 
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6.2.7 Γηα δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο ζα ζπληάζζεηαη, πξηλ απφ ηελ 

επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ, πξσηφθνιιν δηαπίζησζεο ηνπ ηθαλνπνηεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο ησλ δνθηκψλ, πνπ δηελεξγνχληαη πάληνηε κε ηελ παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ 

θαη ηεο Δπίβιεςεο. 

 

(7) Υαιχβδηλα Δηδηθά Σεκάρηα 

 

7.1 Η πνηφηεηα θαη ηα ππφινηπα ηερληθά ζηνηρεία ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα είλαη ε 

ίδηα κε ηνπο ραιπβδνζσιήλεο, ζηνπο νπνίνπο ζπλαξκφδνληαη. 

 

7.2 Τοποθέηηζη 

Η ηνπνζέηεζε ησλ ραιχβδηλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα εθηειείηαη ζπγρξφλσο κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ραιπβδνζσιήλσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ζηηο ζέζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε. 

ηα θξεάηηα, ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα ηνπνζεηνχληαη κεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ, εθηφο 

απφ ηα εγθηβσηηδφκελα ζηα ηνηρψκαηά ηνπο, πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη πξηλ απφ ηελ έθρπζε ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο θαη ζα ζηεξεψλνληαη κε επηκέιεηα ζηνλ μπιφηππν, γηα λα απνθιεηζζεί θάζε 

κεηαθίλεζή ηνπο. 

 

7.3 Σύνδεζη 

Η ζχλδεζε ησλ ραιχβδηλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα εθηειείηαη θαηά ηνπο ηξφπνπο, πνπ 

εκθαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, δειαδή, είηε κε ειεθηξνζπγθφιιεζε, 

εθφζνλ έρνπλ επζέα άθξα, είηε, εθφζνλ απνιήγνπλ ζε σηίδεο, κε παξεκβάζκαηα κνιχβδνπ 

θαη θνριηνθφξνπο ήινπο. 

 

(8) Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζην χπαηζξν 

 

8.1 Όπνπ απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, νη ζσιήλεο ηνπνζεηνχληαη 

ζην χπαηζξν, ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ππνζηεξίγκαηα (κεηαιιηθά ή απφ 

ζθπξφδεκα). 

8.2 Η ηνπνζέηεζε, ε ζχλδεζε θαη δνθηκή ησλ ζσιήλσλ γίλεηαη φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο απηήο ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο, αθνχ 

πξψηα δηακνξθσζνχλ ηα ππνζηεξίγκαηά ηνπο. 

 

8.3 Μεηαμχ ηνπ ζσιήλα θαη ηνπ ππνζηεξίγκαηνο παξεκβάιιεηαη θχιιν απφ 

ειαζηηθφ, ΡΡ ή ΡΔ, πάρνπο 5 - 10 mm. 

 

8.4 ηνπο ππαίζξηνπο ζσιήλεο, εθηφο απφ ηελ εμσηεξηθή αληηδηαβξσηηθή 

πξνζηαζία, πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζην εξγνζηάζην, γίλεηαη θαη κία εηδηθή εμσηεξηθή 

πξνζηαζία (ζεξκηθή, πδξαπιηθή θαη ειηαθή κφλσζε), πνπ ε κνξθή ηεο θαζνξίδεηαη ζηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

8.5 σιήλεο θαη εηδηθά ηεκάρηα, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δεμακελέο (πξνζαιάκνπο - 

ζαιάκνπο απνζήθεπζεο), δελ ζα έρνπλ εμσηεξηθή πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε, αιιά ζα 

πεξηβάιινληαη κε δχν ζηξψζεηο αληηζθσξηαθήο βαθήο θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. 
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(9) Καζνδηθή πξνζηαζία αγσγψλ 

 

9.1 ηελ αληίζηνηρε ηηκή κνλάδνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηηκνινγίνπ πξνκήζεηαο, 

ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ραιπβδνζσιήλσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε εμαζθάιηζε ηνπ 

ραιχβδηλνπ αγσγνχ απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνιπηηθήο δηάβξσζεο κε ηελ εθαξκνγή 

ζπζηήκαηνο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο. 

 

9.2 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ρσξίο θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε, λα 

απνκνλψζεη θαηά ηκήκαηα ηνλ αγσγφ θαη ηα θξεάηηα, κε εηδηθέο κνλσηηθέο θιάληδεο, λα 

εγθαηαζηήζεη, επί ηνπ αγσγνχ θαη κέζα ζε εηδηθά θξεάηηα, ηα ειεθηξφδηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο κεηξήζεηο δηαθνξάο δπλακηθνχ, λα πξνβεί ζε αλαιχζεηο 

ραξαθηεξηζηηθψλ δεηγκάησλ ηνπ εδάθνπο θαη ζηηο απαξαίηεηεο κεηξήζεηο θαη κε βάζε ηα 

ζηνηρεία, πνπ ζα ζπιιέμεη, λα ππνβάιιεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα έγθξηζε πιήξε 

Οξηζηηθή Μειέηε θαη ηα ρέδηα ηνπ απαηηνχκελνπ ζπζηήκαηνο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο, 

ζπληεηαγκέλε απφ έκπεηξν κεραληθφ, πνπ έρεη εθπνλήζεη παξφκνηεο κειέηεο. 

 

9.3 Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε. Καζνξίδεηαη φηη ε 

πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ηεο αλφδνπ πξέπεη λα είλαη ηφζε φζε απαηηείηαη γηα ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο επί δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα. Η παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

επηβαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ. 

 

(10) Πεξηιακβαλφκελεο εξγαζίεο θαη δαπάλεο 

 

10.1 ηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ απφ 

ραιπβδνζσιήλεο, πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, θαζψο θαη νη έξεπλεο, 

κεηξήζεηο, ε κειέηε θαη ε θαηαζθεπή ηεο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο ηνπ αγσγνχ. 

 

10.2 Καη' ειάρηζηνλ, πεξηιακβάλνληαη νη εμήο εξγαζίεο : 

• Η πξνκήζεηα, έιεγρνη θαη δνθηκέο, κεηαθνξά ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, απνζήθεπζε θαη 

κεηαθνξά επηηφπνπ ησλ έξγσλ ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο ζπλδέζκσλ θαη ησλ 

εηδηθψλ ραιχβδηλσλ ηεκαρίσλ, ηνπ πξνβιεπφκελνπ ηχπνπ θαη θιάζεσο, πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ (δελ πεξηιακβάλνληαη εηδηθά ηεκάρηα 

πέξαλ εθείλσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επί ηεο ράξαμεο ηνπ αγσγνχ). 

• Η θνπή ησλ ζσιήλσλ θαη, γεληθψο, ε ρξεζηκνπνίεζε, φπνπ απαηηείηαη, ζσιήλσλ κήθνπο 

κηθξφηεξνπ ηνπ θαλνληθνχ ή ε θνπή γηα δηακφξθσζε ζιάζεσλ ηνπ αγσγνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 5.9. 

• Η ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ, κε ηελ δεκηνπξγία 

θσιεψλ ζηα ζεκεία ζχλδεζεο. 

• Γεληθψο, ηα έξγα απνκάθξπλζεο επηθαλεηαθψλ θαη ππεδαθίσλ πδάησλ. 

• Οη πξφζζεηεο εξγαζίεο θαη επηβαξχλζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή αγσγνχ ζε δπζρεξή εδάθε 

κεγάισλ, θαηά κήθνο, θιίζεσλ, θ.ι.π., σο π.ρ. γηα ηνλ αγσγφ πιήγκαηνο. 

• Οη πάζεο θχζεσο δνθηκέο γηα ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη νη πάζεο θχζεσο 

δνθηκαζίεο ησλ θαηαζθεπαζζέλησλ αγσγψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη φπνησλ 

πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ (ζψκαηα αγθχξσζεο, θ.ι.π.) απαηηνχληαη γηα ηηο δνθηκαζίεο. 
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• Ο θαζαξηζκφο ησλ αγσγψλ θαη ε πιήξσζή ηνπο κε λεξφ, κεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή 

ησλ δνθηκψλ. 

• Η ηνπνζέηεζε κνλσηηθψλ θιαληδψλ θαη ειεθηξνδίσλ, έξεπλεο, κεηξήζεηο, νξηζηηθή 

κειέηε θαη θαηαζθεπή θαζνδηθήο πξνζηαζίαο ηνπ αγσγνχ. 

 

(11) Δπηκέηξεζε – Πιεξσκή 

 

11.1 Η επηκέηξεζε ησλ αγσγψλ ζα γίλεηαη ζε κέηξα κήθνπο, πιήξσο 

εγθαηεζηεκέλσλ αγσγψλ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν, ηελ θιάζε ή ζεηξά θαη ηελ δηάκεηξν ησλ 

ζσιήλσλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, αλ παξεκβάιινληαη θξεάηηα, επηκεηξάηαη ην κεηαμχ ησλ θξεαηίσλ 

πξαγκαηηθφ κήθνο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κήθνπο ηνπ εηδηθνχ ζπλδέζκνπ έλσζεο 

ζσιήλσλ - θξεαηίσλ. 

Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε βάζε ηνλ, θαηά ηα αλσηέξσ, επηκεηξνχκελν αξηζκφ κέηξσλ κήθνπο 

αγσγψλ επί ηελ αληίζηνηρε ηηκή κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κήθνπο 

ησλ επί ηνπ αγσγνχ ελζσκαησκέλσλ ραιχβδηλσλ ή ρπηνζηδεξψλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

(θακπχισλ), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αιιαγή θαηεχζπλζεο ηνπ αγσγνχ (ζε 

νξηδνληηνγξαθία θαη θαηά κήθνο ηνκή), φπσο πξνβιέπεηαη ζηε κειέηε, θαζψο επίζεο θαη γηα 

απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο, φπσο ε παξέθθιηζε εκπνδίσλ πάζεο θχζεσο, πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ εθζθαθή. 
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