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1 ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικεύμενο του τεύχουσ Σεχνικών Προδιαγραφών εύναι η διατύπωςη των ειδικών 

τεχνικών όρων ςύμφωνα με τουσ οπούουσ και ςε ςυνδυαςμό με τα εγκεκριμϋνα από τον 

Κύριο του Έργου τεύχη και ςχϋδια τησ μελϋτησ, θα εκτελεςτεύ το υπόψη ϋργο.  

Σο παρόν τεύχοσ Σεχνικών Προδιαγραφών αποτελεύται από δύο επιμϋρουσ τμόματα:  

 το Κεφϊλαιο 2 του παρόντοσ παρατύθεται πύνακασ των εγκεκριμϋνων 

Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ) που ϋχουν εφαρμογό ςτον παρόν 

ϋργο και οι αναλυτικϋσ περιγραφϋσ των οπούων βρύςκονται αναρτημϋνεσ ςτην 

ιςτοςελύδα τησ ΓΓΔΕ (www.ggde.gr).  

 το Κεφϊλαιο 3 του παρόντοσ υπό τον τύτλο υμπληρωματικϋσ Σεχνικϋσ 

Προδιαγραφϋσ παρατύθενται οι ςυμπληρωματικού όροι των ΕΣΕΠ καθώσ και οι 

τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ για τα αντικεύμενα του ϋργου που δεν καλύπτονται από 

τισ ΕΣΕΠ.  
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2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΨΝ 
(ΕΣΕΠ) 

ύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Τπουργικό Απόφαςη (ΥΕΚ 2221/Β/30-07-

2012) τύθεται υποχρεωτικό η εφαρμογό των ΕΣΕΠ (Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ) 

ςε όλα τα Δημόςια Έργα με τον τρόπο που περιγρϊφεται από την ςχετικό εγκύκλιο 

26/04-10-2012 του ΤΠΟΜΕΔΙ.  

το πλαύςιο τησ εφαρμογόσ τησ ανωτϋρω νομοθεςύασ ϋχει ςυνταχθεύ το παρόν τεύχοσ, 

το οπούο ϋχει ωσ ςτόχο την παρϊθεςη των χρηςιμοποιούμενων ΕΣΕΠ ςτο ϋργο αλλϊ και 

την ςυμπλόρωςη των εγκεκριμϋνων ΕΣΕΠ με ςυμπληρωματικούσ όρουσ ό με 

αντικεύμενα που δεν καλύπτονται από τισ ΕΣΕΠ. 

τον πύνακα που ακολουθεύ παρατύθεται πύνακασ κατϊργηςησ προδιαγραφών και 

αντικατϊςταςησ με ΕΣΕΠ ςύμφωνα και με τον Εγκύκλιο 26/04-10-2012. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΨΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΕΣΕΠ 

α/α 
ΥΕΚ 

ΚΨΔ. ΕΣΕΠ 
'ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-" + 

Tίτλοσ ΕΣΕΠ 
Απόδοςη ςτην 

Αγγλική 

1 01-01-01-00 
Παραγωγό και 

μεταφορϊ 
ςκυροδϋματοσ 

Concrete production 
and transportation 

2 01-01-02-00 
Διϊςτρωςη 

ςκυροδϋματοσ 
Concrete casting 

3 01-01-03-00 
υντόρηςη 

ςκυροδϋματοσ 
Concrete curing 

4 01-01-04-00 

Εργοταξιακϊ 
ςυγκροτόματα 

παραγωγόσ 
ςκυροδϋματοσ 

Work site concrete 
batching plants 

5 01-01-05-00 
Δονητικό ςυμπύκνωςη 

ςκυροδϋματοσ 
Concrete compaction by 

vibration 

7 01-01-07-00 
κυροδετόςεισ ογκωδών 

καταςκευών 
Mass concrete 

8 01-02-01-00 
Φαλύβδινοι οπλιςμού 

ςκυροδϋματοσ 
Steel reinforcement for 

concrete 

10 01-03-00-00 Ικριώματα Scaffolding (falsework) 

11 01-04-00-00 
Καλούπια καταςκευών 
από ςκυρόδεμα (τύποι) 

Concrete formwork 

16 02-03-00-00 
Γενικϋσ εκςκαφϋσ 
κτιριακών ϋργων 

General excavations for 
Buildings 

17 02-04-00-00 
Εκςκαφϋσ θεμελύων 

τεχνικών ϋργων 
Excavations for 

foundation works 
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΨΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΕΣΕΠ 

α/α 
ΥΕΚ 

ΚΨΔ. ΕΣΕΠ 
'ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-" + 

Tίτλοσ ΕΣΕΠ 
Απόδοςη ςτην 

Αγγλική 

18 02-05-00-00 

Διαχεύριςη υλικών από 
εκςκαφϋσ και 

αξιοπούηςη 
αποθεςιοθαλϊμων 

Management of 
excavation materials 
and exploitation of 

dumping sites 

22 02-07-03-00 Μεταβατικϊ επιχώματα 
Transition 

embankments 

24 02-07-05-00 
Επϋνδυςη πρανών - 

πλόρωςη νηςύδων με 
φυτικό γό 

lining of road 
embankment slopes and 

filling of road islands 
with horticultural soil 

26 02-08-00-00 
Αντιμετώπιςη δικτύων 
ΟΚΩ κατϊ τισ εκςκαφϋσ 

Dealing with public 
networks during 
excavation works 

29 03-02-02-00 
Σούχοι από 

οπτόπλινθουσ 
Clay bricks masonry 

30 03-03-01-00 

Επιχρύςματα με 
κονιϊματα που 

παραςκευϊζονται επύ 
τόπου 

Coatings using in-situ 
mortars 

54 03-08-02-00 ιδηρϊ κουφώματα 
Steel windows and 

doors 

55 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινύου 
Aluminium windows 

and doors 

57 03-08-07-01 
Μονού και πολλαπλού εν 

επαφό υαλοπύνακεσ 
Single layer and 

laminated glass glazing 

63 03-10-02-00 
Φρωματιςμού 
επιφανειών 

επιχριςμϊτων 

Render and plaster 
painting 

118 05-03-03-00 
τρώςεισ οδοςτρώματοσ 

από αςύνδετα αδρανό 
υλικϊ 

Road pavement layers 
with unbound 

aggregates 

122 05-03-11-01 
Αςφαλτικό 

προεπϊλειψη 
Asphalt pre-coating 

123 05-03-11-04 
Αςφαλτικϋσ ςτρώςεισ 

κλειςτού τύπου 
Hot mixed dense graded 
asphalt concrete layers 

174 08-01-03-01 
Εκςκαφϋσ ορυγμϊτων 

υπογεύων δικτύων 
Trench excavations for 

utility networks 

175 08-01-03-02 
Επανεπύχωςη 

ορυγμϊτων υπογεύων 
δικτύων 

Underground utilities 
trench backfilling 

180 08-03-02-00 
Υύλτρα ςτραγγιςτηρύων 

από διαβαθμιςμϋνα 
αδρανό 

Underdrain filters with 
graded aggregates 

181 08-03-03-00 Γεωώφϊςματα Geotextiles for 
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΨΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΕΣΕΠ 

α/α 
ΥΕΚ 

ΚΨΔ. ΕΣΕΠ 
'ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-" + 

Tίτλοσ ΕΣΕΠ 
Απόδοςη ςτην 

Αγγλική 

ςτραγγιςτηρύων underdrains 

183 08-03-06-00 
Αποςτραγγύςεισ 
επιφανειών με 

γεωςυνθετικϊ φύλλα 

Surface drainage with 
geosynthetics 

187 08-05-01-02 

τεγανοπούηςη 
καταςκευών από 

ςκυρόδεμα με 
αςφαλτικϋσ μεμβρϊνεσ 

Waterproofing of 
concrete structures 

using asphaltic 
membranes 

188 08-05-01-04 

Θωρϊκιςη επιφανειών 
υδραυλικών ϋργων με 

τςιμεντοκονύα ό ϋτοιμα 
κονιϊματα 

Protective coatings of 
hydraulic concrete 

structures using in-situ 
or ready-mixed cement 

mortars 

190 08-05-02-02 
Σαινύεσ ςτεγϊνωςησ 

αρμών καταςκευών από 
ςκυρόδεμα (Waterstops) 

Waterstops for concrete 
joints 

191 08-05-02-03 
Πλόρωςη διϊκενου 

αρμών καταςκευών από 
ςκυρόδεμα 

Concrete structures 
joint gap filling 

204 08-06-07-02 
Δικλεύδεσ χυτοςιδηρϋσ 

ςυρταρωτϋσ 
Cast iron gate valves 

205 08-06-07-03 
Δικλεύδεσ χυτοςιδηρϋσ 

τύπου πεταλούδασ 
Cast iron butterfly 

valves 

206 08-06-07-05 
Σεμϊχια εξϊρμωςησ 

ςυςκευών 
Pipeline components 

dismantling joints 

208 08-06-07-07 
Βαλβύδεσ ειςαγωγόσ - 
εξαγωγόσ αϋρα διπλόσ 

ενϋργειασ 

Double orifice air relief 
valves 

219 08-07-01-05 Βαθμύδεσ φρεατύων Manhole steps 

221 08-07-02-01 

Αντιςκωριακό 
προςταςύα 

ςιδηροκαταςκευών 
υδραυλικών ϋργων 

Rust protection of steel 
structures used in 
hydraulic works 

3 ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

τον πύνακα που ακολουθεύ δύνονται οι ςυμπληρωματικϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, όπου 

αυτό επιβϊλλεται λόγω του αντικειμϋνου και με βϊςη τισ απαιτόςεισ τησ μελϋτησ ό όπου 

το αντικεύμενο δεν καλύπτεται με εγκεκριμϋνη ΕΣΕΠ, ενώ ςτα κεφϊλαια που 

ακολουθούν δύνονται οι ςυμπληρωματικϋσ προδιαγραφϋσ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΨΝ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΨΝ 
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Α/Α  ΚΨΔΙΚΟ 

ΣΙΣΛΟ 
ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΗ 

ΣΕΦΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ 

ΚΨΔΙΚΟ ΕΣΕΠ 
ΠΟΤ 

ΤΜΠΛΗΡΨΝΕΣΑΙ 
"ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-" + 

1 ΣΠ ΠΜ-1 
Υορτοεκφόρτωςη και 
μεταφορϊ προώόντων  

--- 

2 ΣΠ ΠΜ-2 
Αντιςτηρύξεισ ορυγμϊτων 
υπογεύων δικτύων 

--- 

3 ΣΠ ΠΜ-3 Επιχώςεισ ορυγμϊτων --- 

4 ΣΠ ΠΜ-4 
Υρεϊτια υςκευών 
Τπογεύων ωληνωτών 
Δικτύων 

--- 

5 ΣΠ ΠΜ-5 
τεγανωτικό μϊζασ 
κυροδϋματοσ - ενϊζ 

--- 

6 ΣΠ ΠΜ-6 
ωληνώςεισ 
πολυαιθυλενύου 

ΠΕΣΕΠ 08-06-03-00 
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4 ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΨΝ Π-Μ 

4.1 ΣΠ ΠΜ - 01: ΥΟΡΣΟΕΚΥΟΡΣΨΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΣΨΝ 

4.1.1 ΑΝΣΙΚΕΊΜΕΝΟ 

Η παρούςα τεχνικό προδιαγραφό αναφϋρεται ςτη φορτοεκφόρτωςη και μεταφορϊ των 

ϊχρηςτων προώόντων εκςκαφών και την απόθεςό τουσ ςε κατϊλληλουσ χώρουσ, που θα 

εγκριθούν από την επιβλϋπουςα Τπηρεςύα, καθώσ επύςησ και ςτη φορτοεκφόρτωςη και 

μεταφορϊ πλεοναζόντων προώόντων εκςκαφόσ από γειτονικό ϋργο με ςκοπό την χρόςη 

τουσ για επύχωςη ορυγμϊτων (δϊνεια χώματα). 

4.1.2 ΕΚΣΕΛΟΎΜΕΝΕ ΕΡΓΑΊΕ 

Σα προώόντα που θα φορτοεκφορτωθούν και θα μεταφερθούν θα προϋρχονται από 

εκςκαφϋσ που πραγματοποιούνται για την καταςκευό του δικτύου μεταφορϊσ νερού, 

των αντλιοςταςύων και των αναρρυθμιςτικών δεξαμενών και τησ δεξαμενόσ ημερόςιασ 

εξύςωςησ. 

Σα ϊχρηςτα και τα πλεονϊζοντα προώόντα εκςκαφών θα απομακρυνθούν από το ϋργο 

και θα αποτεθούν ςε θϋςεισ που θα υποδειχθούν από την επιβλϋπουςα Τπηρεςύα. 

Άχρηςτα προώόντα για την απομϊκρυνςη θεωρούνται: 

 Σα προώόντα ϊρςησ μόνιμων οδοςτρωμϊτων και πεζοδρομύων. 

 Σα προώόντα κατεδαφύςεων (ςκυροδϋματα, πϋτρεσ, κ.λ.π.). 

 Σα προώόντα τυχόν βραχωδών εκςκαφών και ϊλλων εκςκαφών τα οπούα θα 

χαρακτηρύζονται από την υπηρεςύα ωσ ακατϊλληλα για επανεπύχωςη. 

 Οι επιβλαβεύσ οργανικϋσ ύλεσ που βρύςκονται ςτα προώόντα ημιβραχωδών ό 

γαιωδών εκςκαφών. 

Πλεονϊζοντα προώόντα εκςκαφών θεωρούνται όςα δεν θα επαναχρηςιμοποιηθούν για 

επιχώςεισ επειδό το όρυγμα εκςκαφόσ θα καταληφθεύ από τον αγωγό και από τα 

υπόλοιπα προώόντα επιχώςεωσ, καθώσ και όςα εδϊφη προϋρχονται από τισ εκςκαφϋσ 

θεμελύων και δεν θα χρηςιμοποιηθούν για επανεπύχωςη.  

την κατηγορύα των πλεοναζόντων προώόντων που πρϋπει να απομακρυνθούν 

κατατϊςςονται και αυτϊ που ανεξϊρτητα από την φύςη τουσ εμποδύζουν την 

κυκλοφορύα πεζών και οχημϊτων κατϊ την κρύςη τησ Τπηρεςύασ επιβλϋψεωσ και 

κατόπιν γραπτόσ εντολόσ τησ. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να απομακρύνει εντόσ 48 ωρών τα προώόντα εκςκαφόσ όλων 

των οδών, πεζοδρομύων, λεωφορειακών γραμμών, κλπ, ϊςχετα με τον τρόπο 

καταςκευόσ του οδοςτρώματοσ ό του πεζοδρομύου. H απομϊκρυνςη θα 
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πραγματοποιεύται ςυγχρόνωσ με την εκςκαφό, ςυνιςτϊται δε να απομακρύνονται 

αμϋςωσ τα προώόντα ϊρςησ των αςφαλτικών ταπότων και πεζοδρομύων ώςτε να μην 

αναμιγνύονται με κατϊλληλα υλικϊ επύχωςησ. 

Όλα τα προώόντα εκςκαφόσ ςτουσ δρόμουσ θα φορτώνονται κατευθεύαν ςε 

ανατρεπόμενα αυτοκύνητα προσ διευκόλυνςη τησ κυκλοφορύασ. Η ςυςςώρευςη ςε 

ςωρούσ θα πραγματοποιεύται μόνο ςε περύπτωςη που δεν μπορεύ να πληςιϊςει 

αυτοκύνητο ςτο ςκϊμμα, χωρύσ όμωσ να παρεμποδύζεται η κυκλοφορύα των οχημϊτων 

και των πεζών. Η φόρτωςη ςτα φορτηγϊ θα γύνεται εύτε με φορτωτϋσ εύτε με τα χϋρια, 

ενώ η απομϊκρυνςη των ϊχρηςτων και πλεοναζόντων προώόντων θα πραγματοποιεύται 

με φορτηγϊ. Η απόρριψη των προώόντων εκςκαφών θα γύνεται ςε θϋςεισ που θα 

υποδειχθούν από την Τπηρεςύα. 

4.1.3 ΕΠΙΜΈΣΡΗΗ - ΠΛΗΡΩΜΉ 

Σα απομακρυνόμενα και απορριπτόμενα υλικϊ εκςκαφών επιμετρούνται ςε κυβικϊ 

μϋτρα πραγματικού όγκου ορύγματοσ από τον οπούο προϋκυψαν δηλ. επιμετρεύται ο 

όγκοσ πριν από την εκςκαφό. 

Η πληρωμό για φορτοεκφόρτωςη και μεταφορϊ θα γύνεται με την τιμό μονϊδασ του 

αντύςτοιχου ϊρθρου του τιμολογύου (κυβικό μϋτρο ό κυβοχιλιόμετρο αντιςτούχωσ) για 

βραχώδη ό/και γαιώδη και ημιβραχώδη προώόντα.  

Η τιμό αποτελεύ την πλόρη αποζημύωςη του Αναδόχου για την παροχό τησ εργαςύασ και 

όλων των απαιτούμενων μηχανημϊτων, μεταφορικών μϋςων, εγκαταςτϊςεων, εφοδύων, 

υλικών και τησ ςταλύασ των αυτοκινότων,  ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ μεταφορϊσ και 

απόθεςησ ςτισ θϋςεισ που θα καθορύζονται από την Τπηρεςύα τησ επιβλϋψεωσ, καθώσ 

και των τυχόν απαιτούμενων διαμορφώςεων ςτο χώρο απόρριψησ, ώςτε να εύναι 

δυνατό η βατότητα των αυτοκινότων που μεταφϋρουν τα προώόντα. 

Η τιμό αφορϊ όλα τα προώόντα εκςκαφόσ ανεξαρτότωσ φύςεωσ ό δυςκολύασ 

φορτοεκφόρτωςησ π.χ. λαςπώδη ό ιλυώδη εδϊφη και περιλαμβϊνει επύςησ τη δαπϊνη 

για τισ επιςτροφϋσ του αυτοκινότου από το χώρο απόρριψησ. 

Με την ύδια τιμό του ϊρθρου πληρώνεται και η εργαςύα προςκόμιςησ δανεύων χωμϊτων.  
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4.2 ΣΠ ΠΜ – 02 : ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΕΙ ΟΡΤΓΜΑΣΨΝ ΤΠΟΓΕΙΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ 

4.2.1 ΑΝΣΙΚΕΊΜΕΝΟ 

Αντικεύμενο τησ παρούςασ ΠΕΣΕΠ εύναι ο καθοριςμόσ των ελαχύςτων καταςκευαςτικών 

απαιτόςεων για την ϋντεχνη εκτϋλεςη των αντιςτηρύξεων ςτισ εργαςύεσ εκςκαφόσ 

ορυγμϊτων υποδοχόσ υπογεύων δικτύων.  

4.2.2 ΕΚΣΈΛΕΗ ΕΡΓΑΊΑ 

Ανϊλογα με τη φύςη των εδαφών θα εφαρμόζεται η κατϊλληλη αντιςτόριξη των 

παρειών του ορύγματοσ, όπωσ αυτό επιβϊλλεται από τουσ κανόνεσ αςφαλεύασ και τισ 

οδηγύεσ και εντολϋσ τησ Τπηρεςύασ. 

Από τα πορύςματα τησ μελϋτησ προκύπτει: 

 ε όςα εδϊφη ϋχουν χαρακτηριςτεύ ελώδη, ςύμφωνα με τη γεωλογικό μελϋτη, θα 

αντιςτηρύζονται ςε όλο το βϊθοσ του ορύγματοσ ανεξαρτότου ύψουσ.  

 Ορύγματα με κατακόρυφα πρανό και βϊθοσ μεγαλύτερο από 4,00 m θα 

εξαςφαλύζονται γενικώσ με κατϊλληλη αντιςτόριξη, εκτόσ των περιπτώςεων 

ευςταθούσ βρϊχου ό εδαφών με επαρκό ευςτϊθεια.  

 Κατακόρυφεσ παρειϋσ βϊθουσ μϋχρι 4,00 m μπορεύ να επιτραπούν γενικϊ χωρύσ 

ειδικότερα μϋτρα αντιςτόριξησ, υπό την προώπόθεςη ότι η κλύςη του φυςικού 

εδϊφουσ δεν εύναι μεγαλύτερη από 1:10 για μη ςυνεκτικϊ εδϊφη ό 1:2 για 

ςυνεκτικϊ εδϊφη. ε ςκληρϊ ό ςυνεκτικϊ εδϊφη καθώσ και βρϊχο μπορεύ να 

επιτραπεύ η εκςκαφό μϋχρι βϊθουσ 4,00 m όταν το τμόμα τησ παρειϊσ ϊνω του 

1,25 m από τον πυθμϋνα εκςκαφόσ γύνεται υπό κλύςη (ςχόμα 2), ό 

εξαςφαλύζεται με αντιςτόριξη (ςχόμα 3α) και με την προώπόθεςη ότι η κλύςη 

του φυςικού εδϊφουσ δεν εύναι μεγαλύτερη από 1:10.  

 Για εκςκαφϋσ ςε οδούσ με ςτρώςεισ ςταθεροποιημϋνου τύπου, μπορεύ να 

επιτραπεύ επύςησ εκςκαφό με εξαςφϊλιςη μϋςω αντιςτόριξησ ςε 20 cm του ϊνω 

τμόματοσ τησ παρειϊσ του ορύγματοσ (ςχόμα 3β). 

Οι παραπϊνω θεωρόςεισ δεν απαλλϊςςουν ςε καμύα περύπτωςη τον Ανϊδοχο του ϋργου 

από την εφαρμογό κατϊλληλησ αντιςτόριξησ των ορυγμϊτων για την αςφαλό παραμονό 

και μετακύνηςη του προςωπικού και του εξοπλιςμού, με χρόςη του κατϊλληλου τύπου 

αντιςτόριξησ ςε οποιοδόποτε βϊθοσ ανϊλογα με τα προκύπτοντα εδϊφη. 
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 α β 

Σχήμα 2: Εκσκαφή με κεκλιμένο άνω τμήμα  Σχήμα 3: Εκσκαφή με αντιστήριξη άνω 

τμήματος 

 

Σο εύδοσ τησ εφαρμοζόμενησ αντιςτόριξησ θα επιλϋγεται ςε ςυνϊρτηςη με τα 

χαρακτηριςτικϊ του εδϊφουσ και τισ τοπικϋσ ςυνθόκεσ (επιβαρύνςεισ από κτύςματα και 

λοιπϋσ καταςκευϋσ, ςτϊθμη του υδροφόρου ορύζοντα κ.λπ.). Κατϊ την εφαρμογό τησ 

αντιςτόριξησ θα λαμβϊνονται επύςησ υπόψη οι καιρικϋσ ςυνθόκεσ, η διϊρκεια 

παραμονόσ του ορύγματοσ ανοιχτού, το εύδοσ και ο τρόποσ εκτϋλεςησ των εργαςιών. Σα 

μϋτρα αντιςτόριξησ θα εύναι ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ κανονιςμούσ αςφαλεύασ. 

Μετϊ την αποπερϊτωςη του μόνιμου ϋργου οι αντιςτηρύξεισ θα αφαιρούνται. 

 

Σύποι αντιςτηρύξεων  

Για την αντιςτόριξη των παρειών των ορυγμϊτων μπορούν να χρηςιμοποιηθούν 

ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ : 

 Αντιςτόριξη με ξυλοζεύγματα (με οριζόντιο ό κατακόρυφο ςανύδωμα). 

 Ειδικϋσ αντιςτηρύξεισ με προκαταςκευαςμϋνα ςτοιχεύα. 

 ύςτημα αντιςτόριξησ τύπου “Βερολύνου“. 

 Αντιςτόριξη με παςςαλοςανύδεσ. 

 Αντιςτόριξη με ηλώςεισ η με οποιοδόποτε ϊλλο δόκιμο τρόπο αντιςτόριξησ  

Ο τύποσ αντιςτόριξησ που θα χρηςιμοποιηθεύ καθώσ και η απαιτούμενη φϋρουςα 

ικανότητϊ τησ αποτελούν αντικεύμενο ειδικόσ μελϋτησ. 

Η πορεύα εφαρμογόσ των μϋτρων αντιςτόριξησ των εκςκαφών θα εύναι ανϊλογη τησ 

προόδου των εκςκαφών. Η φϋρουςα ικανότητα τησ αντιςτόριξησ θα ανταποκρύνεται 

προσ όλεσ τισ καταςκευαςτικϋσ φορτύςεισ μϋχρι την επανεπύχωςη του ορύγματοσ. 

Κατϊ την εφαρμογό των μϋτρων αντιςτόριξησ των παρειών των ςκαμμϊτων, η 

επϋνδυςη (ςανύδωμα, προκαταςκευαςμϋνα ςτοιχεύα κ.λπ.) θα δημιουργεύ ενιαύα 

επιφϊνεια ώςτε να μην ειςχωρεύ εδαφικό υλικό από αρμούσ ό ςυνδϋςεισ και θα 

εφαρμόζει πλόρωσ ςτα πρανό. 
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4.2.3 ΕΠΙΜΈΣΡΗΗ ΕΡΓΑΊΑ 

Η επιμϋτρηςη θα γύνεται ςε τετραγωνικϊ μϋτρα (m2) επιφϊνειασ αντιςτόριξησ ςε επαφό 

με τισ παρειϋσ του ςκϊμματοσ. Επιμετρϊται μόνο το τμόμα των αντιςτηρύξεων πϊνω από 

την ςτϊθμη εκςκαφόσ του πυθμϋνα του ορύγματοσ και μϋχρι την ςτϊθμη του εδϊφουσ. 
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4.3 ΣΠ ΠΜ – 03 : ΕΠΙΦΨΕΙ ΟΡΤΓΜΑΣΨΝ 

4.3.1 ΠΕΡΙΕΦΌΜΕΝΟ – ΣΑΞΙΝΌΜΗΗ 

Η παρούςα Σεχνικό Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτισ εργαςύεσ που αφορούν την επύχωςη 

με κατϊλληλα υλικϊ εκςκαφόσ των οποιαςδόποτε μορφόσ ορυγμϊτων καταςκευόσ των 

ϋργων του δικτύου μεταφορϊσ νερού (αγωγού, φρεϊτια, κλπ) και των ςκαμμϊτων 

θεμελύωςησ των τεχνικών ϋργων.  

4.3.2 ΕΠΙΦΏΕΙ ΟΡΤΓΜΆΣΩΝ  

4.3.2.1 Εργαςύεσ που θα εκτελεςτούν – υλικϊ 

Σα υλικϊ επύχωςησ θα εύναι απαλλαγμϋνα από οργανικϋσ ουςύεσ, όπωσ φύλλα, χλόη, ρύζεσ 

κλπ. Για το χαρακτηριςμό των κατϊλληλων για την επύχωςη υλικών ιςχύει η κατϊταξη 

των Αμερικανικών Προδιαγραφών AASHTO (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE 

HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS), όπωσ περιγρϊφεται ςτην Προδιαγραφό 

AASHTO Μ – 145 ςε ςυνδυαςμό με τα εξόσ: 

 Οργανικϊ εδϊφη και εδϊφη που περιϋχουν διατομικό γη τησ ομϊδασ Α-5S του 

AASHTO θεωρούνται ακατϊλληλα για επιχώςεισ.  

 Για τισ επιχώςεισ θα χρηςιμοποιούνται κοκκώδη εδαφικϊ υλικϊ, με ό χωρύσ 

ςυνδετικό ύλη, καταταςςόμενα κατϊ AASHTO ςτισ ομϊδεσ Α-1, Α-2-4, Α-2-5 ό Α3 

και ςυμπυκνούμενα τουλϊχιςτον ςτο 95% τησ μϋγιςτησ πυκνότητασ, 

λαμβανομϋνησ κατϊ τη μϋθοδο AASHTO Σα-180-D (τροποποιημϋνη μϋθοδοσ). 

 Τλικϊ που κατϊ AASHTO κατατϊςςονται ςτισ ομϊδεσ Α-2-6, Α-2-7, Α-4, Α-6 ό Α-7 

μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για επύχωςη εφόςον δοθεύ ειδικό προςοχό κατϊ τη 

διϊρκεια τησ καταςκευόσ, ώςτε να επιτευχθεύ πυκνότητα μεγαλύτερη του 95% 

τησ μϋγιςτησ λαμβανομϋνησ όπωσ παραπϊνω, με υγραςύα 95% - 100% τησ 

βϋλτιςτησ.  

Η επύχωςη θα εκτελεύται κατϊ ςτρώςεισ πϊχουσ μϋχρι 25 εκ. οι οπούεσ θα διαβρϋχονται 

κατϊλληλα, προκειμϋνου το υλικό τησ ςτρώςησ να αποκτόςει μετϊ την εργαςύα 

ςυμπύκνωςησ την απαιτούμενη πυκνότητα.  

Ειδικό φροντύδα θα πρϋπει να ληφθεύ κατϊ τη ςυμπύκνωςη του βαθύτερου τμόματοσ του 

ορύγματοσ κοντϊ ςτον αγωγό, προκειμϋνου να αποφευχθεύ οποιαδόποτε μετακύνηςη ό 

ζημιϊ του αγωγού. Προσ τούτο και η ςυμπύκνωςη των κϊθε εύδουσ υλικών επύχωςησ 

(κατϊλληλα υλικϊ εκςκαφόσ) μϋχρι ύψουσ 70 εκ. υπερϊνω τησ ϊνω γενϋτειρασ του 

αγωγού, θα γύνεται με τη βοόθεια χειροκοπϊνου. Η ςυμπύκνωςη τησ επύχωςησ πϊνω από 

το ύψοσ αυτό θα γύνεται με κατϊλληλα μηχανικϊ μϋςα (π.χ. δονητικό πλϊκα). 



ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΨΝ ΠΜ                                         ελύδα 15 

Η επύτευξη τησ απαιτούμενησ πυκνότητασ τησ επύχωςησ θα ελϋγχεται με εργαςτηριακϋσ 

δοκιμαςύεσ ςύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα ςτισ ιςχύουςεσ εθνικϋσ προδιαγραφϋσ 

ϋργων οδοποιύασ του ΤΠΟΜΕΔΙ. Θα εκτελεύται τουλϊχιςτον ϋνασ ϋλεγχοσ ςυμπύκνωςησ 

ανϊ 50 μ ςυμπυκνωμϋνησ ςτρώςησ ό ανϊ ςτρώςη μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατύων. Η 

Τπηρεςύα πϊντων διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει την εκτϋλεςη περιςςότερων ελϋγχων 

εφόςον το κρύνει απαραύτητο  

Γενικϊ, ανεξϊρτητα από τα αποτελϋςματα των ελϋγχων που προδιαγρϊφηκαν παραπϊνω, 

ο Ανϊδοχοσ παραμϋνει αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για τυχόν καθιζόςεισ μετϊ την 

ολοκλόρωςη τησ επύχωςησ και για κϊθε ζημιϊ ςτουσ αγωγούσ που οφεύλεται ςτη 

ςυμπύκνωςη τησ επύχωςησ, εύναι δε υποχρεωμϋνοσ να αποκαταςτόςει τη ζημιϊ χωρύσ 

αποζημύωςη.  

Η πιςτοπούηςη τησ καταςκευόσ και τησ καταλληλότητασ των υλικών επύχωςησ 

πραγματοποιεύται με μύα από τισ παρακϊτω αντύςτοιχεσ μεθόδουσ δοκιμόσ: 

 

Εύδοσ ελϋγχου / δοκιμόσ Μϋθοδοσ δοκιμόσ 

Προςδιοριςμόσ φυςικόσ 

υγραςύασ 
AASHTO: Σ-265 ASTM D 2216  

E 105-

86/ΥΕΚ955/31.12.1986 

Μϋθοδοσ 2 

Κοκκομετρικό ανϊλυςη AASHTO: Σ-27 ASTM C 136 

E 105-

86/ΥΕΚ955/31.12.1986 

Μϋθοδοσ 7 

Προςδιοριςμόσ ορύου 

υδαρότητασ 
AASHTO: Σ-89 ASTM D 4318 

E 105-

86/ΥΕΚ955/31.12.1986 

Μϋθοδοσ 5 

Προςδιοριςμόσ ορύου 

πλαςτικότητασ 
AASHTO: Σ-90 ASTM D 4318 

E 105-

86/ΥΕΚ955/31.12.1986 

Μϋθοδοσ 6 

Προςδιοριςμόσ δεύκτη 

πλαςτικότητασ 
AASHTO: Σ-91 ASTM D 4318 

E 105-

86/ΥΕΚ955/31.12.1986 

Μϋθοδοσ 6 

Προςδιοριςμόσ μϋγιςτησ 

εργαςτηριακόσ ξηρϊσ 

πυκνότητασ (Proctor 

τροποποιημϋνη) 

AASHTO: Σ-180 ASTM D 1557  

E 105-

86/ΥΕΚ955/31.12.1986 

Μϋθοδοσ 11 

Προςδιοριςμόσ ξηρϊσ 

πυκνότητασ επύ τόπου 
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4.3.3 ΔΆΝΕΙΑ ΦΏΜΑΣΑ 

4.3.3.1 Αντικεύμενο 

Σα δϊνεια χώματα θα χρηςιμοποιηθούν ςτισ περιπτώςεισ που κατϊ την εξϋλιξη των 

ϋργων και ςύμφωνα με τη μελϋτη προκύψει ότι τα προώόντα εκςκαφόσ των ορυγμϊτων 

δεν επαρκούν για την καταςκευό των επιχώςεων ό εϊν κατϊ την εκτϋλεςη των ϋργων 

προκύψει ότι αυτϊ εύναι ακατϊλληλα για το ςκοπό που προορύζονται και εφόςον τα 

ελλεύμματα δεν εύναι δυνατό να καλυφθούν από αποθϋςεισ προώόντων εκςκαφών που 

βρύςκονται μϋςα ςτην οριακό απόςταςη των 50 μϋτρων που ορύζεται ςτη ςχετικό 

προδιαγραφό για μεταφορϊ ό μετακύνηςη των προώόντων εκςκαφόσ με ςκοπό τν 

καταςκευό επιχωμϊτων. 

Σα δϊνεια χώματα θα ληφθούν με ϋναν από τουσ ακόλουθουσ τρόπουσ: 

α.  Με τη διϊνοιξη κοντινών θαλϊμων  

β.  Από παλιϋσ αποθϋςεισ ό αναχώματα που υπόρχαν ςτην περιοχό πριν από τη 

ςύςταςη τησ εργολαβύασ.  

γ.  Με παραπϋρα μετακύνηςη των προώόντων εκςκαφόσ και απόθεςό τουσ απευθεύασ 

ςτη θϋςη όπου υπόρχε ϋλλειμμα, αφού πραγματοποιηθεύ οικονομικό ςύγκριςη μεταξύ 

των προςφερόμενων λύςεων, για τον προςδιοριςμό τησ φθηνότερησ λύςησ για τον 

Εργοδότη.  

Αμϋςωσ μόλισ διαπιςτωθεύ η ανϊγκη να ληφθούν δϊνεια χώματα με ϋνα από τουσ 

παραπϊνω τρόπουσ, η Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα καθορύζει, μετϊ από ςχετικό αναφορϊ του 

Αναδόχου που περιϋχει και τα παραπϊνω οικονομικϊ ςτοιχεύα, τη θϋςη και τουσ όγκουσ 

τησ χωματοληψύασ  

 Η Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα ϋχει δικαύωμα να αρνηθεύ την πληρωμό δανεύων χωμϊτων 

εφόςον η εκςκαφό τουσ ϋγινε χωρύσ ϋγγραφη εντολό τησ ό καθ’ υπϋρβαςη εντολόσ τησ.  

Οι θϋςεισ όπου θα πραγματοποιηθεύ χωματοληψύα θα καθοριςτούν από τυχόν 

επιφανειακϊ υλικϊ που εύναι ακατϊλληλα για το ςκοπό για τον οπούο προορύζονται τα 

προώόντα εκςκαφόσ των δανεύων, πριν από οποιαδόποτε εκςκαφό. Σα ακατϊλληλα υλικϊ 

θα απομακρυνθούν και θα αποτεθούν ςε χώρουσ απόρριψησ που θα εγκρύνει η 

Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα.  

Σα προώόντα εκςκαφόσ πρϋπει να μην περιϋχουν ρύζεσ και ϊλλεσ ακατϊλληλεσ ύλεσ. ε 

περύπτωςη που θα ληφθούν δϊνεια από θαλϊμουσ που βρύςκονται μϋςα ςτην κούτη 

πλημμυρών ποταμών ό χειμϊρρων, οι θϊλαμοι θα πρϋπει να μη βρύςκονται ςε ελεύθερη 

απόςταςη μικρότερη από 10 μ από τον εςωτερικό πόδα του αντιπλημμυρικού 

αναχώματοσ και να μην εκτεύνονται κατϊ τη διεύθυνςη ροόσ των υδϊτων ςε μόκοσ 
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μεγαλύτερο από 30 μ. ενώ μεταξύ δύο διαδοχικών δανειοθαλϊμων πρϋπει να 

παρεμβϊλλεται ζώνη πλϊτουσ τουλϊχιςτον 10 μ.  

Με το πϋρασ τησ χρόςησ των δανειοθαλϊμων, οι υπόψη περιοχϋσ θα διευθετηθούν και οι 

τελικϋσ τουσ επιφϊνειεσ θα διαμορφωθούν ώςτε να γύνουν αρκούντωσ ομαλϋσ και να 

εξαςφαλύζεται η αποχϋτευςη των ομβρύων υδϊτων, εφόςον αυτό εύναι δυνατό, εκτόσ αν η 

Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα ορύςει διαφορετικϊ. 

την περύπτωςη που τα δϊνεια λαμβϊνονται από παλιϋσ αποθϋςεισ ό αναχώματα, το 

τελικό επύπεδο εκςκαφόσ πρϋπει να ςυμπύπτει με το επύπεδο του γύρω εδϊφουσ, εκτόσ αν 

η Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα ορύςει διαφορετικϊ. 

4.3.3.2 Εργαςύεσ που θα εκτελεςτούν 

Οι εκςκαφϋσ δανεύων περιλαμβϊνουν όλεσ τισ αναγκαύεσ εργαςύεσ για την αφαύρεςη, με 

κατϊλληλα μϋςα και μεθόδουσ, των κϊτω από την επιφϊνεια του εδϊφουσ ςυςτατικών 

υλών του, από τισ κϊθε φορϊ εγκρινόμενεσ διαςτϊςεισ και όγκο εκςκαφόσ, την 

απομϊκρυνςη των προώόντων εκχϋρςωςησ, εκρύζωςησ και των ακατϊλληλων προώόντων 

μακριϊ από τον δανειοθϊλαμο, τη φορτοεκφόρτωςη των χρόςιμων προώόντων εκςκαφόσ, 

τη ςταλύα του αυτοκινότου καθώσ και τ μεταφορϊ τουσ ςτισ θϋςεισ επύχωςησ. Σα 

προώόντα εκςκαφόσ που μεταφϋρονται όπου χρειϊζονται, θα αποτύθενται απευθεύασ ςτη 

θϋςη καταςκευόσ των επιχώςεων.   
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4.4 ΣΠ ΠΜ - 04: ΥΡΕΑΣΙΑ ΤΚΕΤΨΝ ΤΠΟΓΕΙΨΝ ΨΛΗΝΨΣΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ 

4.4.1 ΑΝΣΙΚΕΊΜΕΝΟ 

Οι εργαςύεσ που προδιαγρϊφονται με την παρούςα προδιαγραφό αφορούν ςτην 

καταςκευό κϊθε φύςεωσ φρεατύων των δικτύων ςωληνώςεων ςτα οπούα τοποθετούνται 

ςυςκευϋσ και εξαρτόματα (π.χ. δικλεύδων, αερεξαγωγών, εκκενωτών, ρυθμιςτικών 

βαλβύδων, κλπ). 

4.4.2 ΣΡΌΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΉ 

Σα φρεϊτια θα καταςκευαςθούν με τισ διαςτϊςεισ και ςτισ θϋςεισ που προβλϋπονται από 

τη μελϋτη ό όπου υποδεύξει η Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα. 

Σα ςκυροδϋματα, οι ςιδηρού οπλιςμού, τα χαλύβδινα πλϋγματα, τα προκαταςκευαςμϋνα 

ςτοιχεύα, τα ςιδηρϊ εξαρτόματα, τα ςυμπυκνωμϋνα αμμοχϊλικα, οι εκςκαφϋσ και κϊθε 

ϊλλη εργαςύα θα εκτελεςθούν ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ. 

4.4.3 ΕΠΙΜΈΣΡΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ 

Η επιμϋτρηςη των φρεατύων δικλεύδων, αερεξαγωγών, εκκενωτών, ρυθμιςτικών 

βαλβύδων θα πραγματοποιηθεύ βϊςει του πραγματικού αριθμού των καταςκευαςθϋντων 

φρεατύων των προβλεπομϋνων τύπων, ανεξαρτότωσ του ύψουσ καταςκευόσ τουσ. 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται οι ακόλουθεσ εργαςύεσ: 

α) Η πρόςθετη εκςκαφό πϋραν του ορύγματοσ τησ ςωλόνωςησ που απαιτεύται για 

την καταςκευό του φρεατύου και του αντύςτοιχου ςώματοσ αγκύρωςησ ςε 

οποιαςδόποτε φύςησ ϋδαφοσ, καθώσ και η επανεπύχωςη των κενών. 

β) Σα προκαταςκευαςμϋνα κυλινδρικϊ ςτοιχεύα ό το ςκυρόδεμα του ςώματοσ του 

φρεατύου με τον απαιτούμενο οπλιςμό τουσ. 

γ) Σο ϊοπλο ςκυρόδεμα, για την καταςκευό των βϊςεων ςτόριξησ του ειδικού 

κυλινδρικού τεμαχύου και του αντύςτοιχου ςκυροδϋματοσ του ςώματοσ 

αγκύρωςησ των τυχόν απαιτουμϋνων καμπυλών. 

δ) Σο υπόςτρωμα αμμοχϊλικου για την ϋδραςη του προκαταςκευαςμϋνου ςτοιχεύου 

ό του φρεατύου και την πλόρωςη του φρεατύου. 

ε) Η φορτοεκφόρτωςη, ςταλύα και μεταφορϊ από οποιαδόποτε απόςταςη, η 

προςϋγγιςη και τοποθϋτηςη ςτισ προβλεπόμενεσ θϋςεισ, όλων των αναγκαύων 

υλικών και ςτοιχεύων, καθώσ και των πλεοναζόντων ό ϊχρηςτων υλικών ςε θϋςεισ 

απόρριψησ που θα υποδειχθούν από τον Ανϊδοχο και εγκριθούν από την 

Τπηρεςύα. 
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ςτ) Όλεσ οι εργαςύεσ για την καταςκευό και τοποθϋτηςη του φρεατύου ςτην τελικό 

θϋςη. 

ζ) Σο κϊλυμμα από ςκυρόδεμα του φρεατύου όπου αυτό προβλϋπεται ςύμφωνα με 

τα ςχϋδια τησ μελϋτησ. 

η) Σα προκαταςκευαςμϋνα τεμϊχια του κυκλικού καλύμματοσ όπου αυτό 

προβλϋπεται ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ. 

θ) Οι ςιδηρϋσ βαθμύδεσ καθόδου από ρϊβδο Ø 20 όπου αυτϋσ προβλϋπονται 

ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ. 

ι)  Κϊθε ϊλλη εργαςύα ό επιμϋρουσ καταςκευό για την πλόρη ολοκλόρωςη του 

φρεατύου, ςύμφωνα με τη μελϋτη. 

Η πληρωμό, όςον αφορϊ ςτα φρεϊτια δικλεύδων, αερεξαγωγών, εκκενωτών, ρυθμιςτικών 

βαλβύδων θα γύνει βϊςει του αριθμού φρεατύων που επιμετρόθηκαν και των αντύςτοιχων 

ςυμβατικών τιμών μονϊδασ για κϊθε προβλεπόμενο τύπο φρεατύων. 

Οι ςύμφωνα με τα ανωτϋρω τιμϋσ αποτελούν την πλόρη αποζημύωςη του Αναδόχου για 

την παροχό όλων των απαιτούμενων εργατικών μϋςων, μηχανημϊτων, υλικών, εφοδύων, 

εγκαταςτϊςεων και οποιαςδόποτε γενικότερα απαιτούμενησ εργαςύασ καθώσ και για την 

προμόθεια όλων γενικώσ των υλικών με τη μεταφορϊ τουσ ςτη θϋςη εγκατϊςταςησ, 

φορτοεκφόρτωςη, ςταλύα κλπ. για τη ςύμφωνα με την παρούςα προδιαγραφό πλόρη και 

ϋντεχνη εκτϋλεςη και ολοκλόρωςη του περιγραφϋντοσ ϋργου, ςυμπεριλαμβανομϋνων 

τυχόν απαιτούμενων δοκιμών. 
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4.5  ΣΠ ΠΜ - 05: ΣΕΓΑΝΨΣΙΚΟ ΜΑΖΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ – ΕΝΑΖ 

4.5.1   ΑΝΣΙΚΕΊΜΕΝΟ 

Σο παρόν κεφϊλαιο αφορϊ την χρόςη ςτεγανωτικόσ μϊζασ ςτισ καταςκευϋσ από 

ςκυρόδεμα. Φρόςη ςτεγανωτικού προβλϋπεται, όπου αναφϋρεται ςτη μελϋτη ό και όπου 

ςυμπληρωματικϊ διαταχθεύ από την Επύβλεψη. 

4.5.2  ΣΎΠΟ ΤΛΙΚΟΎ 

Ο τύποσ και η αναλογύα προςμύξεωσ του ςτεγανωτικού μϊζασ θα καθοριςθούν από την 

Επύβλεψη με βϊςη τισ οδηγύεσ του Προμηθευτό. Πρϋπει πϊντωσ εκτόσ τησ αναλογύασ 

μύξεωσ να διερευνϊται και η επύδραςη του ςτεγανωτικού υλικού επύ των ιδιοκτητών του 

ςκυροδϋματοσ και να αποκλεύεται η χρόςη ςτεγανωτικών τα οπούα ϋχουν δυςμενό 

επύδραςη επύ του ερπυςμού και τησ ςυςτολόσ πόξεωσ του ςκυροδϋματοσ. 

4.5.3 ΓΡΑΜΜΙΚΆ ΔΙΑΖΏΜΑΣΑ (ΕΝΆΖ) 

τουσ υψηλούσ τούχουσ από οπτοπλιθοδομό θα καταςκευϊζονται ανϊ 2,20 m ύψουσ, 

οριζόντιεσ ενιςχυτικϋσ ζώνεσ (ςενϊζ) από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα ύψουσ 0,15 m με οπλιςμό 

κατ’ ελϊχιςτο 4Υ12 και ςυνδετόρεσ Υ 8/15. Οι ενιςχυτικϋσ ζώνεσ θα εύναι ςυνεχεύσ ςε όλο 

το ανϊπτυγμα των τούχων. 

τα κλιμακοςτϊςια οι οριζόντιεσ ενιςχυτικϋσ ζώνεσ θα καταςκευϊζονται ανϊ 1,50 m. τισ 

θϋςεισ ςυνϊντηςησ ενιςχυτικών ζωνών και ςτύλων ενύςχυςησ οι οπλιςμού τουσ δεν θα 

διακόπτονται. 
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4.6 ΣΠ-ΠΜ 6: ΔΙΚΣΤΑ ΑΠΟ ΨΛΗΝΕ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ ΤΧΗΛΗ 

ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ (HDPE) 

4.6.1 ΑΝΣΙΚΕΊΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΏΝ 

Οι εργαςύεσ που προδιαγρϊφονται ςτην παρούςα αφορούν ςτην καταςκευό υπογεύων 

δικτύων ύδρευςησ από ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου υψηλόσ πυκνότητασ (ΗDΡΕ) κλϊςησ ΡΕ 

80 και ΡΕ 100. το παρόν ϋργο θα χρηςιμοποιηθούν αποκλειςτικϊ ςωλόνεσ PE100 κλϊςησ 

πύεςησ όπωσ καθορύζεται ςτην Οριςτικό μελϋτη του ϋργου. 

4.6.2 ΚΡΙΣΉΡΙΑ ΑΠΟΔΟΦΉ ΕΝΩΜΑΣΟΎΜΕΝΩΝ ΤΛΙΚΏΝ 

4.6.2.1  Ενςωματούμενα υλικϊ 

Σα υλικϊ που ενςωματώνονται ςτα δύκτυα ςωληνώςεων από πολυαιθυλϋνιο (ΡΕ) εύναι: 

ωλόνεσ πολυαιθυλενύου υψηλόσ πυκνότητασ (ΗDΡΕ) από πρώτεσ ύλεσ 2ησ και 3ησ 

γενιϊσ. 

 Ειδικϊ τεμϊχια από πολυαιθυλϋνιο υψηλόσ πυκνότητασ ύδιων ιδιοτότων με τουσ 

ςωλόνεσ, ό λοιπϊ υλικϊ. 

 Οι ςωλόνεσ ονομαςτικόσ πύεςησ μεγαλύτερησ των 16 atm καταςκευϊζονται κατϊ 

κανόνα από πολυαιθυλϋνιο 3ησ γενιϊσ (ΡΕ 100). 

Η ονομαςτικό πύεςη των ςωλόνων δεν πρϋπει να ςυγχϋεται με την κλϊςη του υλικού (ΡΕ 

80, ΡΕ 100). 

Σο πολυαιθυλϋνιο υψηλόσ ποιότητασ HDPE (High Density Polyethylene), το 

πολυαιθυλϋνιο χαμηλόσ ποιότητασ LDPE (Low Density Polyethylene) και το 

πολυπροπυλϋνιο (ΡΡ) υπϊγονται ςτην κατηγορύα των πολυολεφινών. 

Σα πολυαιθυλϋνια εύναι θερμοπλαςτικϊ, δηλαδό μπορούν να μορφοποιηθούν 

θερμαινόμενα και να επαναςτερεοποιηθούν οςεςδόποτε φορϋσ. 

Σο μοριακό βϊροσ του πολυαιθυλενύου κυμαύνεται από 2000 ϋωσ 40.000. Οι τυπικϋσ 

ιδιότητεσ των υλικών HDPE παρουςιϊζονται ςτον παρακϊτω πύνακα. 

Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδοσ δοκιμήσ Σιμή 

Δεύκτησ ροόσ MFI 190/5 g/10 min ENISO1133:2000-021 0,3-0,7 

Μηχανικϋσ ιδιότητεσ ςε θερμοκραςύα 23°C και ςχετικό υγραςύα 50% 

Όριο διαρροόσ N/mm2 ΕΝ ISO 527-1 :19962 22 

Επιμόκυνςη ςτο ςημεύο 
διαρροόσ 

% ΕΝ ISO 527-1 :19962 15 
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Αντοχό εφελκυςμού ςτην 
θραύςη 

N/mm2 Σαχύτητα δοκιμόσ 32 

Επιμόκυνςη ςτην θραύςη % 125 mm/min >800 

Αντοχό ςτην κϊμψη N/mm2 ΕΝ ISO 178:20033 28 

Μϋτρο κϊμψεωσ      N/mm2  800 

κληρότητα Shore D - DIN 53505:2000-084 60 

Αντοχό ςε κρούςη - ΕΝ ISO 8256:20045 
χωρύσ 

θραύςη 

Θερμικϋσ ιδιότητεσ                       
 Περιοχό τόξεωσ °C                                     130 

υντελεςτόσ γραμμικόσ 
διαςτολόσ 

Κ-1 ASTM D 696-036          1,7*10-4    

Θερμικό αγωγιμότητα ςτουσ 
20°C 

     W/m*K DIN 5261 2-17             0,43       

Ηλεκτρικϋσ ιδιότητεσ ςε θερμοκραςύα 20°C και ςχετικό υγραςύα 50%. 

Ειδικό αντύςταςη Ω *cm ASTM D257-998 >1016 

Επιφανειακό αντύςταςη Ω       ASTM D257-998 >1013 

4.6.2.2  Εφαρμοζόμενα πρότυπα και προδιαγραφϋσ  

4.6.2.2.1  Πρότυπα για ςωλόνεσ δικτύων ύδρευςησ 

ΕΝ 12201-

1:2003 

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: neral - 

υςτόματα ςωληνώςεων υδροδότηςησ από πολυαιθυλϋνιο (ΡΕ), Μϋροσ 1: 

Γενικότητεσ. 

ΕΝ 12201-

2:2003 

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes  

υςτόματα πλαςτικών ςωλόνων για ϋργα ύδρευςησ από πολυαιθυλϋνιο. 

Μϋροσ 2: ωλόνεσ. 

ΕΝ 12201-

3:2003 

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings 

υςτόματα πλαςτικών ςωλόνων για ϋργα ύδρευςησ από πολυαιθυλϋνιο. 

Μϋροσ 3: Εξαρτόματα. 

EN 12201-

4:2001 

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves - 

υςτόματα πλαςτικών ςωλόνων για ϋργα ύδρευςησ από πολυαιθυλϋνιο. 

Μϋροσ 4: Βϊνεσ 

EN 12201-

5:2003 

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness 

for purpose of the system. - υςτόματα πλαςτικών ςωλόνων για ϋργα 

ύδρευςησ από πολυαιθυλϋνιο. Μϋροσ 5: Καταλληλότητα ςυςτημϊτων 

4.6.2.2.2  Πρότυπα για ςωλόνεσ δικτύων ομβρύων και ακαθϊρτων υπό πύεςη για ςωλόνεσ υπογεύων 

και υπϋργειων δικτύων 

ΕΝ 13244-

1:2002 

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -Part 
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 1: General — υςτόματα πλαςτικών ςωληνώςεων υπογεύων και 

υπϋργειων δικτύων, ύδρευςησ, αποςτρϊγγιςησ και αποχϋτευςησ, από 

πολυαιθυλϋνιο (ΡΕ). Μϋροσ 1: Γενικϊ 

ΕΝ 13244-

2:2002 

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -

Part 2: Pipes - υςτόματα πλαςτικών ςωληνώςεων υπογεύων και 

υπϋργειων δικτύων, ύδρευςησ, αποςτρϊγγιςησ και αποχϋτευςησ, από 

πολυαιθυλϋνιο (ΡΕ). Μϋροσ 2: ωλόνεσ. 

ΕΝ 13244-

3:2002 

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -Part 

3: Fittings — υςτόματα πλαςτικών ςωλόνων από πολυαιθυλϋνιο για 

υπόγεια ό υπϋργεια δύκτυα ομβρύων και ακαθϊρτων, Πολυαιθυλϋνιο (ΡΕ)-

Μϋροσ 3: Εξαρτόματα, ςύνδεςμοι 

ΕΝ 13244-

4:2002 

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -Part 

4: Valves — υςτόματα πλαςτικών ςωλόνων από πολυαιθυλϋνιο για υπόγεια 

ό υπϋργεια δύκτυα ομβρύων και ακαθϊρτων, Πολυαιθυλϋνιο (ΡΕ)-Μϋροσ 4: 

Δικλεύδεσ 

ΕΝ 13244-

5:2002 

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -Part 

5: Fitness for purpose of the system - υςτόματα πλαςτικών ςωλόνων από 

πολυαιθυλϋνιο για υπόγεια ό υπϋργεια δύκτυα ομβρύων και ακαθϊρτων, 

Πολυαιθυλϋνιο (ΡΕ)- Μϋροσ 5: Καταλληλότητα ςυςτημϊτων. 

4.6.2.2.3  Πρότυπα εξαρτημϊτων 

ΕΝ 

1680:1997 

Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems - 

Test method for leaktightness under and after bending applied to the 

operating mechanisms - υςτόματα πλαςτικών ςωληνώςεων - Βαλβύδεσ 

για ςυςτόματα ςωληνώςεων από πολυαιθυλϋνιο (ΡΕ) - Μϋθοδοσ 

δοκιμόσ για ςτεγανότητα υπό κϊμψη του μηχανιςμού λειτουργύασ και 

μετϊ από αυτό. 

ΕΝ 

10284:2000 

Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene (PE) 

piping systems - Λυόμενοι ςύνδεςμοι μαλακού χυτοςιδόρου για 

ςυςτόματα ςωληνώςεων πολυαιθυλενύου (ΡΕ). 
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ΕΝ 

12100:1997 

Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for 

resistance to bending between supports - υςτόματα πλαςτικών 

ςωληνώςεων - Βαλβύδεσ πολυαιθυλενύου (ΡΕ) - Μϋθοδοσ δοκιμόσ τησ 

αντοχόσ ςε κϊμψη μεταξύ ςτηριγμϊτων. 

4.6.2.2.4  Πρότυπα δοκιμών 

ΕΝ 12099 

Plastics Piping Systems - Polyethylene Piping Materials and Components - 

Determination of Volatile Content - υςτόματα πλαςτικών ςωληνώςεων -

Τλικϊ και ςυςτατικϊ μϋρη ςωληνώςεων πολυαιθυλενύου - Προςδιοριςμόσ 

τησ περιεκτικότητασ των πτητικών. 

ΕΝ 

921:1994 

Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of 

resistance to internal pressure at constant temperature - υςτόματα 

πλαςτικών ςωληνώςεων - Θερμοπλαςτικού ςωλόνεσ - Προςδιοριςμόσ τησ 

αντοχόσ ςε εςωτερικό πύεςη υπό ςταθερό θερμοκραςύα. 

ΕΝ 

12119:1997 

Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for 

resistance to thermal cycling - υςτόματα πλαςτικών ςωληνώςεων - 

Βϊνεσ πολυαιθυλενύου (ΡΕ) - Μϋθοδοσ δοκιμόσ για την αντοχό ςε κυκλικό 

θερμικό εναλλαγό. 

1 Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics 

(ISO 1133:1997) -   Πλαςτικϊ - Προςδιοριςμόσ τησ μαζικόσ παροχόσ τόγματοσ (MFR) και ογκομετρικόσ παροχόσ 

τόγματοσ (MVR) των θερμοπλαςτικών 
2 Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including Corr 1:1994). - 

Πλαςτικϊ. Προςδιοριςμόσ εφελκυςτικών ιδιοτότων. Μϋροσ 1: Γενικϋσ αρχϋσ. 
3 Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2001) - Πλαςτικϊ. Προςδιοριςμόσ καμτττικών ιδιοτότων. 
4 Testing of rubber - Shore A and Shore D hardness test — Μϋθοδοι δοκιμόσ ςκληρότητασ ελαςτικού Shore Α και Β. 
5 Plastics - Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:2004) - Πλαςτικϊ. Προςδιορθςμόσ 

εφελκυςτικόσ αντοχόσ από κρουςτικϊ φορτύα. 
6 Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 30°C With a 

Vitreous Silica Dilatometer - Πρότυπη δοκιμό προςδιοριςμού τησ γραμμικόσ θερμικόσ διαςτολόσ των πλαςτικών 

μεταξύ -30°C και 30°C, με χρόςη παραμορφωςιμϋτρου. 
7 Testing of Thermal Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the Guarded Hot Plate 

Apparatus; Test Procedure and Evaluation. Δοκιμϋσ θερμομονωτικών υλικών 

 

4.6.3 ΑΠΟΔΕΚΣΆ ΤΛΙΚΆ – ΔΟΚΙΜΈ ΜΊΓΜΑΣΟ ΠΡΏΣΗ ΎΛΗ – ΔΟΚΙΜΈ 

ΩΛΉΝΩΝ 

4.6.3.1  Γενικϊ 

Σα υλικϊ καταςκευόσ των ςωλόνων και εξαρτημϊτων θα πληρούν τισ απαιτόςεισ των 

Ευρωπαώκών Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παρϊγονται ςύμφωνα με αυτϋσ. 
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Προώόντα από ϊλλα κρϊτη - μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Κοινότητασ και πρώτεσ ύλεσ από κρϊτη 

- μϋλη του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου, τα οπούα δεν ανταποκρύνονται ςτην 

παρούςα Σεχνικό Προδιαγραφό, θεωρούνται ιςοδύναμα, ςυμπεριλαμβανομϋνων των 

δοκιμών και ελϋγχων που διεξόχθηςαν ςτο κρϊτοσ καταςκευόσ, όταν με αυτούσ 

επιτυγχϊνεται ςτον ύδιο βαθμό επαρκώσ η απαιτούμενη ςτϊθμη προςταςύασ ωσ προσ την 

αςφϊλεια, την υγεύα και την καταλληλότητα χρόςησ. 

Για την αποδοχό των προτεινομϋνων ςωλόνων και εξαρτημϊτων προσ ενςωμϊτωςη ςτο 

ϋργο ο Ανϊδοχοσ θα υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα προσ ϋγκριςη φϊκελο με τα ακόλουθα 

ςτοιχεύα: 

 παρουςύαςη του εργοςταςύου παραγωγόσ των προώόντων ΗDΡΕ, 

 πιςτοποιητικϊ από αναγνωριςμϋνο φορϋα /εργαςτόριο ςύμφωνα με τισ 

ιςχύουςεσ κοινοτικϋσ διατϊξεισ (ΕΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General 

requirements for the competence of testing and calibration laboratories - Γενικϋσ 

απαιτόςεισ για την επϊρκεια των εργαςτηρύων δοκιμών και διακριβώςεων), από 

τα οπούα θα προκύπτει ςυμμόρφωςη των προώόντων προσ τισ απαιτόςεισ των 

ιςχυόντων προτύπων (βλ. πύνακα προτύπων), 

 πύνακεσ/ ςτοιχεύα αναλόγων εφαρμογών των προώόντων, 

 πύνακεσ διαςτϊςεων/ χαρακτηριςτικών των παραγομϋνων προώόντων, 

 ςχϋδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχύων και των ςυνδϋςμων του ςυςτόματοσ 

που παρϊγει το εργοςτϊςιο, 

 οδηγύεσ εγκατϊςταςησ/ ςύνδεςησ. 

Σα ανωτϋρω ςτοιχεύα θα υποβϊλλονται κατϊ προτύμηςη ςτην Ελληνικό γλώςςα και κατ' 

ελϊχιςτον θα περιλαμβϊνουν περύληψη ςτην Ελληνικό και πλόρη κεύμενα/ ςτοιχεύα ςτην 

Αγγλικό. 

Οι ςωλόνεσ και τα εξαρτόματα θα ϋχουν καταςκευαςτεύ με πιςτοποιημϋνη κατϊ ΕΝ ISO 

9000:2000-12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary - υςτόματα 

διαχεύριςησ ποιότητοσ - Βαςικϋσ αρχϋσ και λεξιλόγιο) παραγωγικό διαδικαςύα. 

Οι ςωλόνεσ και τα εξαρτόματα τουσ θα ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικό 

καταλληλότητασ για χρόςη ςε δύκτυα πόςιμου νερού, από επύςημη Αρχό, Οργανιςμό ό 

Ινςτιτούτο χώρασ τησ ΕΕ (π.χ. DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public Water 

Supply and Swimming pools). 

Οι ςωλόνεσ θα ϋχουν παραχθεύ το πολύ ϋνα εξϊμηνο πριν την προςκόμιςη τουσ ςτο ϋργο 

προσ τοποθϋτηςη. 
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4.6.3.2  ύνθεςη τησ πρώτησ ύλησ πολυαιθυλενύου (compound) - Σιμό MRS 

Σο μύγμα του πολυαιθυλενύου - υψηλόσ πυκνότητασ ΗDΡΕ (compound) των ςωλόνων θα 

εύναι: 

 δεύτερησ γενιϊσ, τύπου ΡΕ 80 (MRS 8 κατϊ ΕΝ ISO 9080:2003-109, ΕΝ ISO 1167-

1:2003-0710, ΕΝΙ5Ο12162:1996-0411) ό 

 τρύτησ γενιϊσ τύπου, ΡΕ 100 (MRS 10 κατϊ ΕΝ ISO 9080:2003-101, ΕΝ ISO 1167-

1:2003-072, ΕΝ ISO 12162:1996-043) 

MRS:Minimum Required Strength: ελϊχιςτη απαιτούμενη αντοχό: εύναι η αντοχό του 

υλικού όπωσ προκύπτει από υδραυλικϋσ δοκιμϋσ πύεςησ κατϊ ΕΝ ISO 1167-1:2003-07 ό 

κατϊ ΕΝ 921:1994 (αναμενόμενη αντοχό μετϊ από περύοδο 50 ετών που προςδιορύζεται 

με τουλϊχιςτον 30 δοκιμϋσ πύεςησ ςε θερμοκραςύεσ 20°, 60°, 80° C). 

το παρακϊτω διϊγραμμα απεικονύζονται τα αποτελϋςματα δοκιμόσ υλικού κατηγορύασ 

ΡΕ 100. 

Η κλϊςη 100 εύναι περύπου κατϊ 25% ανθεκτικότερη ςε πύεςη από την κλϊςη 80, και 

αυτό ϋχει ωσ αποτϋλεςμα μικρότερα πϊχη τοιχωμϊτων για την αυτό ονομαςτικό πύεςη 

του ςωλόνα. 

8 Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials - Πρότυπη δοκιμό ηλεκτρικόσ 

αντύςταςησ και αγωγιμότητασ μονωτικών υλικών (το πρότυπο DIN 53482 ϋχει αποςυρθεύ, χωρύα να 

αντικαταςταθεύ) 
9 Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term hydrostatic strength of 

thermoplastics materials in pipe form by extrapolation (ISO 9080:2003) - υςτόματα πλαςτικών 

ςωληνώςεων και αγωγών. Προςδιοριςμόσ τησ μακρόχρονησ υδροςτατικόσ αντοχόσ των 

ςωληνοποιημϋνων υλικών με την μϋθοδο τησ εξωτερικόσ παρεμβολόσ. 
10 Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance 

to internal pressure - Part 1: General method (ISO/DIS 1167-1:2003) - Θερμοπλαςτικού ςωλόνεσ και 

εξερτόματα για την μεταφορϊ ρευςτών. Προςδιοριςμόσ τησ αντοχόσ ςε εςωτερικό πύεςη. Μϋροσ 1: Γενικό 

Μϋθοδοσ δοκιμόσ Classification of thermoplastic materials in pipe form based on the resistance against 

internal hydrostatic pressure -Material designation and calculations (ISO 12162:1995) - Κατϊταξη 

θερμοπλαςτικών υλικών ςωληνώςεων ωσ προσ την αντοχό ςε εςωτερικό υδροςτατικό πύεςη. όμανςη 

υλικού και υπολογιςμού.  
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Η επιλογό τησ κλϊςησ ΡΕ 100 ό ΡΕ 80 καθορύζεται ςτην Μελϋτη. Εϊν δεν καθορύζεται ςτην 

Μελϋτη, ςυνιςτϊται η επιλογό τησ κλϊςησ ΡΕ 100 καθώσ η κλϊςη αυτό παρουςιϊζει 

καλύτερη αντύςταςη ςτην δοκιμό RCP (Rapid crack propagation: ταχεύα επϋκταςη 

ρηγματώςεων) και μειώνει την πιθανότητα διαρροών του δικτύου. 

4.6.3.3  Ειδικό βϊροσ 

Σο πολυμερϋσ καταςκευόσ των ςωλόνων θα ϋχει πυκνότητα ςτην περιοχό 953 - 960 

Kg/m3 ςτουσ 23° C και ςε κϊθε περύπτωςη μεγαλύτερη από 930 Kg/m3. Ο ϋλεγχοσ τησ 

πυκνότητασ αποςκοπεύ ςτην διαπύςτωςη ότι δεν εμπεριϋχεται πολυαιθυλϋνιο χαμηλόσ 

πυκνότητασ ςτα μύγματα. 

Για την διϊκριςη μεταξύ των διαφόρων κλϊςεων πολυαιθυλενύου και τον ϋλεγχο τυχόν 

ενςωμϊτωςησ υλικού ϊλλησ ποιότητασ παρατύθενται οι πυκνότητεσ διαφόρων 

κατηγοριών πολυαιθυλενύου: 

HDPE (Πολυαιθυλϋνιο υψηλόσ πυκνότητασ)     :940 - 965 Kg/m3 

MDPE (Πολυαιθυλϋνιο μϋςησ πυκνότητασ)    :930 - 940 Kg/m3 

LLDPE (Γραμμικό, χαμηλόσ πυκνότητασ πολυαιθυλϋνιο)  :910 - 930 Kg/m3 

LDPE (Πολυαιθυλϋνιο χαμηλόσ πυκνότητασ)    :900 - 910 Kg/m3 

4.6.3.4  Δεύκτησ ροόσ 

Θα τηρούνται τα όρια που προβλϋπονται ςτο ΕΝ 12201-1:2003. Η δοκιμό αφορϊ ςτην 

ςυμπεριφορϊ του ρευςτού υλικού (ςχετικό πρότυπο ΕΝ ISO 1133:2000-02: Plastics -

Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of 

thermoplastics (ISO 1133:1997) - Πλαςτικϊ - Προςδιοριςμόσ τησ μαζικόσ παροχόσ 

τόγματοσ (MFR) και ογκομετρικόσ παροχόσ τόγματοσ (MVR) των θερμοπλαςτικών). 

Ο δεύκτησ ροόσ MFI (Melt flow index) θα εύναι το πολύ 0,4 - 0,5 g/10 min.  

4.6.3.5  Περιεκτικότητα ςε πτητικϊ και νερό 

Μετρϊται η απώλεια υλικού μετϊ από 1 ώρα ςε φούρνο ςτουσ 1050 C κατϊ ΕΝ 

12118:1997 (Plastics piping systems - Determination of moisture content in 

thermoplastics by coulometry -υςτόματα πλαςτικών ςωληνώςεων - Προςδιοριςμόσ τησ 

περιεκτικότητασ ςε υγραςύα ςτα θερμοπλαςτικϊ με κουλλομετρύα). 

Η επιτρεπόμενη απώλεια πτητικών ανϋρχεται ςε 350kg/m3, η δε επιτρεπόμενη απώλεια 

νερού κϊτω από 300 mg/kg. 

4.6.3.6  Αντύςταςη ςε επϋκταςη ρωγμόσ (Resistance to crack propagation-RCP) 

Για τον ϋλεγχο αυτό υπϊρχουν δύο μϋθοδοι δοκιμόσ. 
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α) Η πλόρησ δοκιμό (full scale test) ςύμφωνα με το ΕΝ ISO 13478:2005-04 

(Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid 

crack propagation [RCP] -Full-scale test [FST] [ISO/DIS 13478:2004] - Θερμοπλαςτικού 

ςωλόνεσ για τη μεταφορϊ ρευςτών - Προςδιοριςμόσ τησ αντύςταςησ ςε γρόγορη 

ανϊπτυξη ρόγματοσ [RCP] - Δοκιμό πλόρουσ κλύμακοσ [FST]). 

β) Η μικρόσ κλύμακασ δοκιμό (Small scale Steady state - S4 - Test) κατϊ ΕΝ ISO 

13477:2005-05 (Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of 

resistance to rapid crack propagation [RCP] - Small-scale steady-state test [S4 test] 

[ISO/DIS 13477:2005] -Θερμοπλαςτικού ςωλόνεσ για την μεταφορϊ υγρών. 

Προςδιοριςμόσ τησ αντύςταςησ ςε ταχεύα επϋκταςη ρηγμϊτωςησ. Δοκιμό μικρόσ κλύμακασ 

υπό ςταθερϋσ ςυνθόκε).Κατϊ την δοκιμό αυτό δημιουργεύται μια ρωγμό ςυγκεκριμϋνου 

μεγϋθουσ. Κατόπιν αυξϊνεται η πύεςη του αγωγού και μετρϊται η κρύςιμη πύεςη η οπούα 

και καταγρϊφεται. 

4.6.3.7  όμανςη ςωλόνων 

Οι ςωλόνεσ θα φϋρουν δύο ςειρϋσ ςόμανςησ χρώματοσ λευκού αντιδιαμετρικϊ τυπωμϋνεσ 

και ανϊ μϋτρο μόκουσ ςωλόνα, που θα ϋχουν την εξόσ ενδεικτικό μορφό π.χ για ΡΕ 100: 

Υορέασ Έργου – ΑΓΨΓΟ HDPE/ Υ ΑΑΑ Φ ΒΒΒ ΡΝ 12,5 ΦΦΦΦ=ΤΤΤΤ=ΖΖΖΖ=ΡΕ 100 = 

Όπου: 

 HDPE πολυαιθυλϋνιο υψηλόσ πυκνότητασ 

ΥΑΑΑ Φ ΒΒΒ εξωτερικό διϊμετροσ Φ πϊχοσ τοιχώματοσ 

ΡΝ 12,5 κλϊςη πύεςησ ςε atm ό bar 

ΦΦΦΦ όνομα καταςκευαςτό 

ΤΤΤΤ 
χρόνοσ παραγωγόσ από την μύα πλευρϊ και αύξων αριθμόσ μόκουσ από 

την αντιδιαμετρικό 

ΖΖΖΖ 

τα εφαρμοζόμενα πρότυπα για την παραγωγό  και την δοκιμαςύα των 

ςωλόνων ςτο εργοςτϊςιο των ςωλόνων αυτών και για τον ϋλεγχο 

αυτών 

ΡΕ 100 η κατϊταξη τησ πρώτησ ύλησ 

4.6.3.8  Διαςτϊςεισ ςωλόνων 

Οι διαςτϊςεισ των ςωλόνων θα ςυμφωνούν με τα αντύςτοιχα πρότυπα. 

Ενδεικτικϊ δύνεται ο παρακϊτω πύνακασ τυπικών διαςτϊςεων για ςωλόνεσ «ΡΕ 100 των 

12,5 atm» 

Διάμετροσ Πάχοσ τοιχωμάτων (mm) Βάροσ 

(mm) Min Max (Kg/m) 

110 8,1 9,1 2,60 
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125 9,2 10,3 3,35 

140 10,3 11,5 4,20 

160 11,8 13,1 5,49 

180 13,3 14,8 6,96 

200 14,7 16,3 8,54 

225 16,6 18,4 10,8 

250 18,4 20,4 13,4 

280 20,6 22,8 16,7 

315 23,2 25,7 21,2 

355 26,1 28,9 26,9 

400 29,4 32,5 34,1 

450 33,1 36,6 43,2 

4.6.4 ΜΈΘΟΔΟ ΚΑΣΑΚΕΤΉ – ΑΠΑΙΣΉΕΙ ΣΕΛΕΙΩΜΈΝΗ ΕΡΓΑΊΑ 

4.6.4.1 Μεταφορϊ και αποθόκευςη υλικών 

Η διακύνηςη και η αποθόκευςη των ςωλόνων και των ειδικών τεμαχύων θα γύνεται με 

προςοχό για την αποφυγό φθορών. Σα οχόματα μεταφορϊσ θα ϋχουν μόκοσ τϋτοιο ώςτε 

οι ςωλόνεσ να μην εξϋχουν από την καρότςα. 

Για την φορτοεκφόρτωςη θα χρηςιμοποιούνται γερανού ό λοιπϊ ανυψωτικϊ μηχανόματα. 

ε καμύα περύπτωςη δεν επιτρϋπεται η εκφόρτωςη με ανατροπό. Απαγορεύεται η χρόςη 

ςυρματόςχοινου ό αλυςύδων για τουσ χειριςμούσ των ςωλόνων. Οι χειριςμού θα γύνονται 

υποχρεωτικϊ με ιμϊντεσ (ςαμπϊνια). 

Οι ςωλόνεσ θα αποθηκεύονται ςε ςτεγαςμϋνουσ χώρουσ και θα τοποθετούνται ςε τϋτοια 

διϊταξη (π.χ. διϊταξη πυραμύδασ), ώςτε να αποφευχθούν ςτρεβλώςεισ και 

παραμορφώςεισ λόγω υπερκεύμενου βϊρουσ. Κϊθε διϊμετροσ θα ςτοιβϊζεται χωριςτϊ. 

Μϋχρι την τοποθϋτηςη τουσ τα τεμϊχια ςύνδεςησ των ςωλόνων θα παραμϋνουν ςτα 

κιβώτια ςυςκευαςύασ τουσ. 

Επιςημαύνονται προσ αποφυγό τα ακόλουθα: 

α) Η μεγϊλη παραμονό ςε υψηλϋσ θερμοκραςύεσ και η ϋκθεςη ςτον όλιο. Η μϋγιςτη 

παραμονό των μπλε ςωλόνων ςτο ύπαιθρο ςε καμύα περύπτωςη δεν θα υπερβαύνει τουσ 

τϋςςερισ μόνεσ. 

β) Η ανομοιόμορφη κατανομό θερμοκραςύασ περιφερειακϊ ςτην διατομό, καθ' όςον 

μπορεύ να προκαλϋςει ςτρϋβλωςη ό λυγιςμό ςτον ςωλόνα. 

γ) Η αξονικό ό εγκϊρςια φόρτιςη καθ' όςον μπορεύ να προκαλϋςει παραμόρφωςη 

(πλϊτυνςη) τησ διαμϋτρου. 
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δ) Σο ςύρςιμο, ρύψη ό ςτούβαξη ςε τραχεύεσ επιφϊνειεσ. Εϊν οι ςωλόνεσ 

φορτοεκφορτώνονται με ςυρματόςχοινα ό αλυςύδεσ θα προςτατεύονται κατϊλληλα από 

εκδορϋσ και χαρϊξεισ. 

ε) Η υπερβολικό επιφόρτιςη των αποθηκευμϋνων ςωλόνων (π.χ. εςφαλμϋνη ςτούβαςη). 

Ορθό προοπτικό αποτελεύ η ςτούβαςη ςε ύψοσ ϋωσ 1,5 m, με επαφό των ςωλόνων κατϊ 

γενϋτειρα. Η κϊτω ςτρώςη θα εδρϊζεται ςε επύπεδη καθαρό επιφϊνεια και καθ' όλο το 

μόκοσ των ςωλόνων. Κατϊ την αποθόκευςη ςωλόνων διαφορετικών ςειρών και 

διαμϋτρων, οι πλϋον ϊκαμπτοι θα διατϊςςονται ςτο κϊτω μϋροσ τησ ςτούβασ. 

Αν οι ςωλόνεσ ϋχουν προδιαμορφωμϋνα ϊκρα (π.χ. φλαντζωτού ςωλόνεσ), τα ϊκρα αυτϊ 

θα προεξϋχουν. 

Σα ϊκρα των ςωλόνων που ϋχουν υποςτεύ επεξεργαςύα για ςύνδεςη θα προςτατεύονται 

από χτυπόματα. 

Σα φορτηγϊ αυτοκύνητα που χρηςιμοποιούνται για την μεταφορϊ των ςωλόνων θα ϋχουν 

καρότςα με λεύεσ επιφϊνειεσ, χωρύσ προεξοχϋσ αιχμηρών αντικειμϋνων που θα μπορούςαν 

να τραυματύςουν τουσ ςωλόνεσ. 

4.6.4.2  Σοποθϋτηςη ςωλόνων ςτο όρυγμα 

Ο πυθμϋνασ του ορύγματοσ θα διαμορφώνεται ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα βϊθη και 

κλύςεισ από την εγκεκριμϋνη μελϋτη, θα εύναι επύπεδοσ και απαλλαγμϋνοσ από πϋτρεσ. Οι 

ςωλόνεσ τοποθετούνται επύ αμμοχαλικώδουσ ςτρώςησ ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

ςτην μελϋτη. 

Η τοποθϋτηςη των ςωλόνων ςτο όρυγμα θα γύνεται με χρόςη ιμϊντων. Η χρόςη 

μεταλλικών αλυςύδων, καλωδύων, αγκύςτρων και λοιπών εξαρτημϊτων που μπορεύ να 

βλϊψουν την προςτατευτικό επϋνδυςη απαγορεύεται. 

Η εκτροπό κϊθε ςωλόνα από τον επόμενο, τόςο οριζοντιογραφικϊ όςο και υψομετρικϊ 

δεν θα υπερβαύνει τισ γωνύεσ που ςυνιςτϊ ο καταςκευαςτόσ για το εύδοσ των 

χρηςιμοποιουμϋνων ςυνδϋςμων, και ςε κϊθε περύπτωςη δεν θα υπερβαύνει τα εξόσ όρια : 

 Υ 500 mm  : 3,0° 

 Υ 600 ϋωσ 900 mm : 2,0° 

 Υ 1000 ϋωσ 1400 mm : 1,0° 

 Υ 1400 mm  : 0,5° 

Κατϊ την επύχωςη του ςωλόνα τα υλικϊ επύχωςησ θα διευθετούνται κατϊ τρόπο τϋτοιο 

ώςτε να περιβϊλλουν τον αγωγό και να ςυμπληρώνουν πλόρωσ το διϊκενο μεταξύ 

ςωλόνοσ και ορύγματοσ (πλόρεσ πλευρικό ςφόνωμα αγωγού). την ςυνϋχεια η ςτρώςη 

εγκιβωτιςμού του ςωλόνα θα ςυμπυκνώνεται επαρκώσ με χρόςη ελαφρού δονητικού 

εξοπλιςμού. 
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Καθ' όλη την διϊρκεια τησ τοποθϋτηςησ και του εγκιβωτιςμού των ςωλόνων ο Ανϊδοχοσ 

θα λαμβϊνει τα απαραύτητα μϋτρα ώςτε να μην προκληθεύ βλϊβη ςτισ ςωληνώςεισ από 

οποιαδόποτε αιτύα. 

ε κϊθε διακοπό τησ εργαςύασ τοποθϋτηςησ των ςωλόνων το τελευταύο ϊκρο θα 

εμφρϊςςεται για προςταςύα του ςωλόνα από την ειςχώρηςη ρυπαντών. 

4.6.4.3  ύνδεςη ςωλόνων 

Η μϋθοδοσ ςύνδεςησ των ςωλόνων πολυαιθυλενύου τόςο μεταξύ τουσ όςο και με τα ειδικϊ 

τεμϊχια ΡΕ εξαρτϊται από την διϊμετρο και την πύεςη λειτουργύασ τουσ. 

Για διαμϋτρουσ ςωλόνων ϋωσ και Υ225 και πύεςη λειτουργύασ ϋωσ 12,5 bar κατϊ κανόνα η 

ςύνδεςη γύνεται με ηλεκτροςυγκόλληςη (electrofusion welding). 

Για μεγαλύτερεσ διαμϋτρουσ ό υψηλότερεσ πιϋςεισ λειτουργύασ εφαρμόζεται η μετωπικό 

θερμικό ςυγκόλληςη (butt fusion welding). To ΡΕ ςυγκολλϊται αυτογενώσ. ε κατϊςταςη 

τόξησ, ςτουσ 220 °C και υπό πύεςη δημιουργούνται νϋοι δεςμού μεταξύ των μορύων του ΡΕ 

και ϋτςι επιτυγχϊνεται η ςυγκόλληςη δύο διαφορετικών τεμαχύων ςωλόνων, η κατανομό 

των φορτύων ςε ολόκληρο το μόκοσ τησ ςωληνογραμμόσ και η διατόρηςη λεύασ 

εςωτερικόσ επιφϊνειασ. 

4.6.4.3.1  Ηλεκτροςυγκόλληςη 

Η ςυγκόλληςη επιτυγχϊνεται με χρόςη ειδικού τεμαχύου από ΡΕ με ενςωματωμϋνη 

ςπιροειδό διϊταξη ηλεκτρικόσ αντύςταςησ: ηλεκτρομούφα (electrofusion socket). Η 

ηλεκτρομούφα τροφοδοτεύται από ηλεκτρογεννότρια, η ϋξοδοσ τησ οπούασ ρυθμύζεται 

αναλόγωσ τησ διαμϋτρου του ςωλόνα. 

Προετοιμαςύα: οι ϊκρεσ του ςωλόνα κόβονται κϊθετα (υπό ορθό γωνύα ωσ προσ ϊξονα 

του ςωλόνα) με κατϊλληλο εργαλεύο κοπόσ ςωλόνων επιςτρωμϊτων επιφανειακόσ 

οξεύδωςησ. Καθαρύζεται επιμελώσ το επύςτρωμα και ςτα δύο τμόματα που πρόκειται να 

ςυγκολληθούν και ςε μόκοσ κατϊ τουλϊχιςτον 10 mm μεγαλύτερο τησ ημιδιαςταςησ τησ 

ηλεκτρομουφασ. Οι επιφϊνειεσ που ϋχουν αδροποιηθεύ θα καθαρύζονται με καθαρό 

ύφαςμα χωρύσ χνούδι ό με μαλακό χαρτύ εμποτιςμϋνο ςε απορρυπαντικό (π.χ. αςετόν). ε 

κϊθε περύπτωςη θα αποφεύγεται η χρόςη υλικών απόξεςησ (γυαλόχαρτου, λύμασ, τροχού 

λεύανςησ) καθώσ και η χρόςη διαλυτικών, που περιϋχουν τριχλωροαιθυλϋνιο, βενζύνη, 

αιθυλικό αλκοόλη (οινόπνευμα). 

Σα προσ ςύνδεςη τμόματα θα ευθυγραμμύζονται και θα διατηρούνται ομοαξονικϊ με 

χρόςη ςυςφιγκτόρων, οι οπούοι θα παραμϋνουν μϋχρι να ψυχθεύ πλόρωσ η 

ηλεκτρομούφα. 
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Κατϊ την ςυγκόλληςη δεν επιτρϋπεται η μετακύνηςη του ςυνδετόρα ευθυγρϊμμιςησ, η 

ϊςκηςη πύεςησ ςτο ςημεύο ςύνδεςησ, καθώσ και η απότομη μεταβολό τησ θερμοκραςύασ 

(με νερό, πεπιεςμϋνο αϋρα κ.λπ.). 

Για την δοκιμό του ςυγκολλημϋνου ςωλόνα εύναι απαραύτητο να παρϋλθει χρονικό 

διϊςτημα τουλϊχιςτον δύο ωρών μετϊ την ηλεκτροςυγκόλληςη. 

4.6.4.3.2  Μετωπικό ςυγκόλληςη 

Και ςτην περύπτωςη αυτό απαιτεύται επιμελόσ προετοιμαςύα των ϊκρων που πρόκειται 

να ςυγκολληθούν. Σα προσ ςύνδεςη τμόματα ςωλόνων εξαρτημϊτων θα ςτερεώνονται 

ςτισ ςιαγόνεσ ςτερϋωςησ τησ μηχανόσ μετωπικόσ ςυγκόλληςησ και θα ευθυγραμμύζονται. 

Η απόκλιςη από την ευθυγραμμύα δεν θα υπερβαύνει το 10% του πϊχουσ τοιχώματοσ του 

ςωλόνα ό τα 2 mm (ό,τι εύναι μικρότερο). 

Απόκλιςη πϋρα από αυτό το όριο θα αντιμετωπύζεται εύτε με αύξηςη τησ πύεςησ των 

ςφιγκτόρων, εύτε με επαναπροςαρμογό των ςωλόνων μϋχρι να επιτευχθεύ η καλύτερη 

δυνατό επαφό και η μικρότερη δυνατό απόκλιςη. 

Σα ϊκρα των ςωλόνων / εξαρτημϊτων θα πλανύζονται πριν την κόλληςη και θα 

καθαρύζονται με απορρυπαντικό (αςετόν) από ςκόνη, ϋλαια, υγραςύα ό ϊλλεσ ξϋνεσ 

ουςύεσ. Επύςησ θα καθαρύζεται και η θερμαντικό πλϊκα από ξϋνα ςώματα, ςκόνη ό 

υπολεύμματα πολυαιθυλενύου όταν εύναι ακόμη ζεςτό και θα φυλϊςςεται ςτην ειδικό 

θόκη τησ, προσ αποφυγό φθορϊσ τησ επικϊλυψησ από τεφλόν. 

Η διαδικαςύα ςυγκόλληςησ θα πραγματοποιεύται ςε ξηρό περιβϊλλον, προφυλαγμϋνο από 

υγραςύα και ρεύματα αϋροσ, ςε θερμοκραςύεσ ςτην περιοχό από - 5 °C ϋωσ + 40 °C. 

Η ςυγκόλληςη του πολυαιθυλενύου απαιτεύ πύεςη ςύνδεςησ τησ τϊξησ των 0,15 N/mm , η 

οπούα θα διατηρεύται μϋχρι να αρχύςει να ςχηματύζεται αναδύπλωςη τηγμϋνου υλικού 

(κορδόνι) ςτο ϊκρο του ςωλόνα / εξαρτόματοσ, το ύψοσ του οπούου ποικύλει, ανϊλογα με 

το πϊχοσ του τοιχώματοσ του ςωλόνα. την ςυνϋχεια θα ελαττώνεται η πύεςη ςτα 0,02 

N/mm2 περύπου, προκειμϋνου να αποφευχθεύ η υπερχεύλιςη του υλικού η οπούα επιδρϊ 

δυςμενώσ ςτην ποιότητα τησ ςυγκόλληςησ και ςυνεχύζεται η επιφανειακό θϋρμανςη. 

Μετϊ την παρϋλευςη του προβλεπόμενου από τον καταςκευαςτό χρόνου απομακρύνεται 

η θερμαντικό πλϊκα και τα ϊκρα των ςωλόνων πληςιϊζουν μεταξύ τουσ με προςοχό ώςτε 

να μην ωθηθεύ όλο το τηγμϋνο υλικό εκτόσ τησ ςύνδεςησ μϋχρι να επϋλθει η ψύξη (χρονικό 

διϊςτημα που εξαρτϊται από τη διϊμετρο και το πϊχοσ τοιχώματοσ του ςωλόνα/ 

εξαρτόματοσ). Μετϊ την ςταδιακό ψύξη τησ ζώνησ ςυγκόλληςησ θα 

αποςυναρμολογούνται οι ςυςφιγκτόρεσ. 

ε κϊθε περύπτωςη αποφεύγεται η απότομη ψύξη των ςωλόνων με νερό, πεπιεςμϋνο 

αϋρα κ.λπ. 
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4.6.4.4  ώματα αγκυρώςεωσ 

ώματα αγκυρώςεωσ από ςκυρόδεμα θα καταςκευαςθούν ςτισ θϋςεισ παρεμβολόσ 

ειδικού τεμαχύου, διακλαδώςεωσ, καμπύλησ ό ςυςτολόσ ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

ςτην μελϋτη. 

Η εκςκαφό για την θεμελύωςη των ςωμϊτων αγκυρώςεωσ ςτισ απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ 

θα εκτελεύται πριν από την τοποθϋτηςη των ςωλόνων. 

Κατϊ την καταςκευό των ξυλοτύπων για την διϊςτρωςη του ςκυροδϋματοσ θα 

καταβϊλλεται ιδιαύτερη προςοχό για την αποφυγό τραυματιςμού των ςωλόνων. 

4.6.4.5 Δοκιμϋσ ςτεγανότητασ  

4.6.4.5.1  Γενικϊ 

Οι δοκιμϋσ ςτεγανότητασ θα γύνονται μετϊ από την τοποθϋτηςη και ςύνδεςη των 

ςωλόνων ςτο όρυγμα, την καταςκευό των ςωμϊτων αγκύρωςησ, την τοποθϋτηςη των 

ειδικών τεμαχύων και ςυςκευών και την μερικό επαναπλόρωςη του ορύγματοσ. 

Οι δοκιμϋσ διακρύνονται ςε: 

 προδοκιμαςύα, 

 κύρια δοκιμό υπό πύεςη, 

 γενικό δοκιμό ολόκληρου του δικτύου. 

Κατϊ την διϊρκεια των δοκιμών το μη επιχώμενο τμόμα των ορυγμϊτων θα παραμϋνει 

ξηρό. Συχόν εμφϊνιςη υδϊτων ςτο όρυγμα θα αντιμετωπύζεται με αντλόςεισ. 

Σο μόκοσ του τμόματοσ δοκιμόσ θα εύναι τησ τϊξησ των 500 ϋωσ 1000 m ανϊλογα με τισ 

τοπικϋσ ςυνθόκεσ και ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ. Σα ϊκρα των τμημϊτων του 

προσ δοκιμό δικτύου θα κλεύνουν ερμητικϊ με φλαντζωτϋσ τϊπεσ. 

Σο προσ δοκιμό τμόμα θα πληρούται με νερό προοδευτικϊ, ώςτε να εξαςφαλύζεται η 

πλόρησ εξαϋρωςη του. 

Σο αντλητικό ςυγκρότημα ειςπύεςησ θα εύναι εφοδιαςμϋνο με ογκομετρικό διϊταξη 

(όργανο ό καταγραφικό) μετρόςεων, ακριβεύασ + 1 It και αυτογραφικό μανόμετρο με 

ακρύβεια ανϊγνωςησ 0,1 atm. Σα όργανα θα φϋρουν πρόςφατο (το πολύ 6 μηνών) 

πιςτοποιητικό βαθμονόμηςησ από αναγνωριςμϋνο εργαςτόριο. 

Η εκτϋλεςη τησ δοκιμαςύασ θα γύνεται από ϋμπειρο προςωπικό. Δεν επιτρϋπεται να 

εκτελεύται καμύα εργαςύα ςτο ςκϊμμα κατϊ την ώρα που το τμόμα βρύςκεται υπό 

δοκιμαςύα. 

4.6.4.5.2  Προδοκιμαςύα 



ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΨΝ ΠΜ                                         ελύδα 34 

Αφού πληρωθεύ με νερό το υπό δοκιμό τμόμα, παραμϋνει επύ 24 περύπου ώρεσ υπό 

ςτατικό πύεςη. Αν διαπιςτωθεύ απώλεια νερού, θα αναζητηθεύ το ςημεύο/α διαρροόσ, θα 

επιςκευαςθεύ η ζημύα και θα επαναληφθεύ η δοκιμό. 

 

4.6.4.5.3  Κυρύωσ δοκιμαςύα πύεςησ 

Αν κατϊ την προδοκιμαςύα δεν παρατηρηθούν  μετατοπύςεισ ςωλόνων ό  διαφυγϋσ 

ύδατοσ, επακολουθεύ η κυρύωσ δοκιμό υπό πύεςη. 

Η εφαρμοςτϋα πύεςη δοκιμόσ καθορύζεται από την μελϋτη ό ορύζεται ςε 150% τησ 

ονομαςτικόσ πύεςησ (ΡΝ) των ςωλόνων. 

Κατϊ την ςταδιακό αύξηςη τησ πύεςησ θα λαμβϊνεται πρόνοια για την αποφυγό 

δημιουργύασ θυλϊκων αϋρα. 

Η ολικό διϊρκεια τησ δοκιμαςύασ δεν θα εύναι μικρότερη από 12 ώρεσ. 

Η κυρύωσ δοκιμό θεωρεύται επιτυχόσ αν δεν παρατηρηθεύ πτώςη πύεςησ μεγαλύτερη από 

0,10 atm και δεν παρατηρηθούν παραμορφώςεισ του δικτύου. 

Εϊν παρατηρηθεύ πτώςη πύεςησ μεγαλύτερη του ορύου αυτού ελϋγχεται οπτικϊ η 

ςωλόνωςη για τον εντοπιςμό ενδεχομϋνων διαρροών. Εϊν βρεθούν διαρροϋσ 

επιςκευϊζονται και η δοκιμαςύα επαναλαμβϊνεται από την αρχό. Εϊν δεν εντοπιςθούν 

διαρροϋσ ύδατοσ, παρϊ το ότι προςτύθενται ποςότητεσ ύδατοσ για την διατόρηςη τησ 

πύεςησ, ςημαύνει ότι ϋχει εγκλωβιςθεύ αϋρασ ςτο δύκτυο, οπότε απαιτεύται εκκϋνωςη και 

επανϊληψη τησ δοκιμόσ. 

4.6.4.5.4  Γενικό δοκιμαςύα 

Μετϊ την επιτυχό διεξαγωγό τησ κυρύωσ δοκιμαςύασ θα επαναπληρώνεται πλόρωσ το 

όρυγμα κατϊ τμόματα, χωρύσ όμωσ να πληρωθούν οι θϋςεισ ςυνδϋςεωσ μεταξύ των 

τμημϊτων του δικτύου που υποβλόθηκαν ςε κυρύωσ δοκιμαςύα πύεςησ. 

Κατϊ την φϊςη αυτό η πύεςη ςτο δύκτυο θα διατηρεύται ςε επύπεδα μικρότερα τησ 

ονομαςτικόσ προσ διαπύςτωςη τυχόν πύεςησ (η πτώςη πύεςησ θα φαύνεται από τα 

μανόμετρα). 

Μετϊ την τμηματικό επαναπλόρωςη των ορυγμϊτων, οι ςωληνώςεισ θα υποςτούν την 

τελικό δοκιμαςύα με πύεςη ύςη προσ 150% τησ ονομαςτικόσ. 

Η διϊρκεια τησ δοκιμαςύασ αυτόσ θα εύναι τόςη, ώςτε να επιτρϋπει τον οπτικό ϋλεγχο των 

ςυνδϋςεων μεταξύ των χωριςτϊ δοκιμαςθϋντων τμημϊτων κατϊ την κυρύωσ δοκιμό 

πιϋςεωσ. 

Μετϊ την επιτυχό διεξαγωγό και τησ δοκιμαςύασ αυτόσ πληρούνται και τα αφεθϋντα 

μεταξύ των τμημϊτων κενϊ. 
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4.6.4.5.5  Πρωτόκολλο δοκιμαςιών 

Για την καταχώρηςη των ςτοιχεύων και αποτελεςμϊτων δοκιμαςιών θα καταρτύζονται 

πρωτόκολλα που θα υπογρϊφονται από τον εκπρόςωπο τησ Επύβλεψησ και του 

Αναδόχου. 

4.6.4.6 Πλύςη και αποςτεύρωςη δικτύου (για δύκτυα ύδρευςησ) 

Μετϊ την επιτυχό διεξαγωγό τησ γενικόσ δοκιμαςύασ θα εκτελεςτεύ η πλύςη των αγωγών, 

ϋτςι ώςτε να καθαρύςουν οι ςωλόνεσ από ξϋνα και κυρύωσ λεπτόκοκκα υλικϊ. 

Σο νερό πλύςησ θα εύναι πόςιμο και θα διοχετεύεται ςτισ ςωληνώςεισ από το ϋργο 

κεφαλόσ του δικτύου. Η εκκϋνωςη του δικτύου θα γύνεται από τουσ εκκενωτϋσ. Οι πλύςεισ 

θα επαναλαμβϊνονται μϋχρι να επιτευχθεύ απόλυτη διαύγεια του εκρϋοντοσ νερού, το 

οπούο θα πρϋπει να εύναι καθαρό, χωρύσ κόκκουσ ϊμμου ό ϊλλα αιωρούμενα ςυςτατικϊ. 

Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ πλύςησ του το δύκτυο, αποςτειρώνεται με την προςθόκη ςτο 

νερό πλόρωςησ κατϊλληλων απολυμαντών ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτη μελϋτη 

(π.χ. χλώριο). Σο διϊλυμα χημικών προςθϋτων θα ειςαχθεύ ςτο ςύςτημα διανομόσ και θα 

παραμεύνει επύ 3ωρο τουλϊχιςτον. Κατϊ τη διϊρκεια του χρονικού διαςτόματοσ αυτού, 

όλεσ οι δικλεύδεσ κ.λπ. θα εύναι κλειςτϋσ. Μετϊ την πϊροδο του 3ώρου, θα γύνει ϋκπλυςη 

των ςωλόνων με το νερό του δικτύου την εκ νϋου απόπλυςη του δικτύου με καθαρό νερό 

θα ληφθούν δεύγματα νερού από 4 διαφορετικϊ ςημεύα αυτού καθώσ και από ςημεύα 

τυχόν υφιςτϊμενου παλαιού δικτύου κοντϊ ςτο ςημεύο τροφοδοςύασ του νϋου. τα εντόσ 

του νϋου δικτύου ςημεύα το ποςοςτό ελεύθερου χλωρύου θα υπερβαύνει το αντύςτοιχο 

ποςοςτό ελεύθερου χλωρύου του νερού πόλησ. ε περύπτωςη που ο όροσ αυτόσ δεν 

πληρούται, πρϋπει να γύνει νϋα ϋκπλυςη όλησ τησ εγκατϊςταςησ και νϋα δειγματοληψύα, 

ϋωσ ότου εκπληρωθεύ η παραπϊνω απαύτηςη. 

4.6.4.7 Απαιτόςεισ ποιοτικών ελϋγχων για την παραλαβό 

 Έλεγχοσ δελτύων αποςτολόσ ενςωματούμενων υλικών. 

 Έλεγχοσ οριζοντιογραφικόσ και υψομετρικόσ τοποθϋτηςησ ςωλόνων και 

ςυνδεςμολογύασ τουσ ςύμφωνα με την εγκεκριμϋνη μελϋτη. 

 Έλεγχοσ πρακτικών τϋλεςησ δοκιμών πιϋςεωσ. 

 Έλεγχοσ τησ εγκατϊςταςησ ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ εγκεκριμϋνησ μελϋτησ, 

ώςτε να διαπιςτωθεύ εϊν ϋχουν τοποθετηθεύ όλα τα προβλεπόμενα εξαρτόματα 

και εϊν ϋχουν τηρηθεύ επακριβώσ οι κλύςεισ (περύπτωςη δικτύων βαρύτητασ). 
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 Εξαρτόματα που εμφανύζουν κακώςεισ, ςτρεβλώςεισ ό διϊβρωςη δεν θα γύνονται 

αποδεκτϊ και θα δύδεται εντολό αντικατϊςταςησ αυτών με δαπϊνεσ του 

Αναδόχου. 

4.6.4.8 Όροι και απαιτόςεισ υγιεινόσ - αςφαλεύασ 

4.6.4.8.1  Πιθανού κύνδυνοι κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών 

Κατϊ τη μεταφορϊ, απόθεςη και διακύνηςη των ςωλόνων: 

 Εκφόρτωςη υλικών μϋςω γερανοφόρου οχόματοσ. 

 Διακύνηςη επιμηκών αντικειμϋνων υπό ςυνθόκεσ ςτενότητασ χώρου. 

 Φειριςμόσ - εφαρμογό απολυμαντών (τοξικού ςε υψηλϋσ ςυγκεντρώςεισ). 

 Μεταφορϊ δια χειρόσ ό μηχανικών μϋςων αντικειμϋνων μεγϊλου βϊρουσ. 

 Εξοπλιςμόσ και εργαλεύα χειρόσ 

 Φρόςη   ςυςκευών   ηλεκτροςυγκόλληςησ   και    μετωπικόσ   ςυγκόλληςησ   

ςωλόνων   που αναπτύςςουν υψηλϋσ θερμοκραςύεσ. 

 Ο χειριςμόσ του εξοπλιςμού και των εργαλεύων θα γύνεται μόνον από ϋμπειρο 

προςωπικό. 

4.6.4.8.2  Αντιμετώπιςη εργαςιακών κινδύνων 

Εφαρμόζεται η οδηγύα 92/57/ΕΕ "Ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ Τγιεινόσ και Αςφϊλειασ 

προςωρινών και κινητών εργοταξύων" και η Ελληνικό Νομοθεςύα επύ θεμϊτων Τγιεινόσ 

και Αςφϊλειασ (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.) 

Οι εκτελούντεσ τισ εργαςύεσ τησ παρούςασ ΠΕΣΕΠ θα διαθϋτουν επαρκό εμπειρύα ςτισ 

υδραυλικϋσ/ ύληνουργικϋσ εργαςύεσ και ςτισ θερμικϋσ ςυγκολλόςεισ πλαςτικών. 

Τποχρεωτικό επύςησ εύναι η χρόςη μϋςων ατομικόσ προςταςύασ (ΜΑΠ) κατϊ την 

εκτϋλεςη των εργαςιών. Οι ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ εύναι οι εξόσ: 

Προςταςύα χεριών και 

βραχιόνων 

ΕΝ 388:2003: Protective gloves against mechanical risks - Γϊντια 

προςταςύασ ϋναντι μηχανικών κινδύνων. 

Προςταςύα κεφαλιού ΕΝ 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1 :2000) - 

Κρϊνη προςταςύασ. 

Προςταςύα ποδιών EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 

Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - 

Τποδόματα αςφαλεύασ για επαγγελματικό χρόςη 

(αντικαταςτϊθηκε από το πρότυπο ΕΝ ISO 20345:2004). 
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Προςταςύα οφθαλμών ΕΛΟΣ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial 

and non-industrial use against mechanical hazards and/or heat – 

Μϋςα προςταςύασ ματιών και προςώπου τύπου μεταλλικού 

πλϋγματοσ  για βιομηχανικό και μη βιομηχανικό χρόςη ϋναντι 

μηχανικών κινδύνων ό και θερμότητασ 

 

4.6.4.9 Σρόποσ επιμϋτρηςησ εργαςύασ 

4.6.4.9.1  Μονϊδεσ μϋτρηςησ περαιωμϋνησ εργαςύασ 

Αγωγόσ - Αξονικό μόκοσ δικτύου, κατϊ ονομαςτικό διϊμετρο και κατηγορύα ςωλόνων μαζύ 

με τα ειδικϊ τεμϊχια (εκτόσ εϊν ςτα ςυμβατικϊ τεύχη προβλϋπεται ιδιαύτερη επιμϋτρηςη 

των ειδικών τεμαχύων). 

Σμόματα ςωληνώςεων που ϋχουν καταςκευαςθεύ με διατομϋσ ςωλόνων μεγαλύτερεσ από 

τισ καθοριζόμενεσ ςτην μελϋτη θα επιμετρώνται με βϊςη τισ προβλεπόμενεσ από την 

μελϋτη διαμϋτρουσ τεμαχύων. 

Διευκρινύζεται ότι τα μόκη των ςωληνώςεων θα επιμετρώνται αξονικϊ χωρύσ να 

αφαιρούνται τα μόκη των ειδικών τεμαχύων. 

 

4.6.4.9.2 Περιλαμβανόμενεσ δαπϊνεσ 

 

την τιμό περιλαμβϊνεται : 

α. Η προμόθεια,  φόρτωςη, εκφόρτωςη, μεταφορϊ από οποιαδόποτε απόςταςη ςτον 

τόπο εκτϋλεςησ του ϋργου των ςωλόνων και των απαιτουμϋνων ςυνδϋςμων, καθώσ και 

των ειδικών τεμαχύων, καταλλόλων για αγωγούσ από ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου. 

β. Η προςϋγγιςη, πλόρησ εγκατϊςταςη και ςύνδεςη του αγωγού μετϊ των 

απαιτουμϋνων ςυνδϋςμων και ειδικών τεμαχύων αυτού με εφαρμογό αυτογενούσ 

ςυγκολλόςεωσ (butt welding) ό χρόςη ηλεκτρομουφών (για οςεςδόποτε ςυνδϋςεισ), η 

δοκιμαςύα ςωλόνων και αγωγών ςύμφωνα με τισ αντύςτοιχεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 

γ. Η προμόθεια, φόρτωςη, μεταφορϊ, εκφόρτωςη από οποιαδόποτε απόςταςη ςτον 

τόπο εκτϋλεςησ του ϋργου όλων των απαιτουμϋνων μηχανών και ςυςκευών που θα 

χρηςιμοποιηθούν για την ςυγκόλληςη των ςωλόνων και των ειδικών τεμαχύων από 

πολυαιθυλϋνιο. Οι ςυςκευϋσ πρϋπει να εύναι κατϊλληλεσ για χρόςη ςε ςωλόνεσ, ειδικϊ 

τεμϊχια και ςυνδϋςμουσ πολυαιθυλενύου. 
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δ. Η φόρτωςη, μεταφορϊ, εκφόρτωςη και τοποθϋτηςη από οποιαδόποτε απόςταςη 

ςτον τόπο εκτϋλεςησ του ϋργου και η τοποθϋτηςη πλαςτικόσ ταινύασ ςόμανςησ ςύμφωνα 

με την αντύςτοιχη Σεχνικό Προδιαγραφό. 

Διευκρινύζεται ότι η δαπϊνη για τη ςύνδεςη του υπό καταςκευό αγωγού από 

πολυαιθυλϋνιο με το υφιςτϊμενο δύκτυο, δεν περιλαμβϊνεται ςτο παρόν ϊρθρο αλλϊ 

πληρώνεται ιδιαιτϋρωσ με τα αντύςτοιχα ϊρθρα του παρόντοσ Σιμολογύου. Επύςησ δεν 

περιλαμβϊνονται οι ςυςκευϋσ ελϋγχου και αςφαλεύασ του δικτύου και ο εγκιβωτιςμόσ 

των ςωλόνων με ϊμμο που πληρώνονται ιδιαιτϋρωσ βϊςει των ςχετικών ϊρθρων. 

Οι εργαςύεσ καταςκευόσ των προβλεπομϋνων ςημϊτων αγκύρωςησ από ςκυρόδεμα και ο 

εγκιβωτιςμόσ των ςωλόνων με ϊμμο επιμετρώνται ιδιαύτερα και δεν 

ςυμπεριλαμβϊνονται ςτισ ωσ ϊνω τιμϋσ μονϊδοσ. 

Επύςησ, δεν ςυμπεριλαμβϊνονται οι εργαςύεσ πλύςησ / απολύμανςησ του δικτύου, οι 

οπούεσ επιμετρώνται ιδιαύτερα (όταν προβλϋπεται η εκτϋλεςη τουσ), ανϊ km δικτύου. 

 

 

………………………………………… 

(Σόποσ – Ημερομηνία) 

 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

 

 

………………………… 

 

 

  

 

………………………… 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την σπ' αριθμ' πρωτ.  110/2019   απόυαση τοσ Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Α  
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