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ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 

 

ΣΕΤΥΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ - ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1 

1. ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΔΝΑΡΜΟΝΗΜΔΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ 

 

ΚΩΓ. 
ΦΔΚ 

ΦΔΚ ΓΖΜΟΗΔΤΖ  αριθ. ΚΤΑ 

1 ΦΔΚ 1557Β/17-08-2007  νηθ.15894/337, νηθ.15914/340 

2 ΦΔΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410 

3 ΦΔΚ 1870Β/14-09-2007  νηθ18174/393 

4 ΦΔΚ 386Β/20-03-2007  5328/122 

5 ΦΔΚ 427Β/07-04-2006 
νηθ6310/41(θαηαξγήζεθε ην άξζξν 4, αληηθαηαζηάζεθε κε ΚΤΑ 
1783/64-ΦΔΚ 210Β/01-03-2010) 

6 ΦΔΚ 815Β/24-05-2007  9451/208 

7 ΦΔΚ 917Β/17-07-2001  16462/29 

8 ΦΔΚ 973Β/18-07-2007  10976/244 

9 ΦΔΚ 210Β/01-03-2010  1782/63, 1781/62, 1783/64 

10 ΦΔΚ 1091/19-07-2010  νηθ8134/388 

11 ΦΔΚ 1162Β/02-08-2010  νηθ8622/414, 8623/415 

12 ΦΔΚ 1100Β/21-07-2010 νηθ8136/390, νηθ8135/389 

13 ΦΔΚ 1263Β/06-08-2010 νηθ624/416, νηθ8625/417 

14 ΦΔΚ Β 1914 / 15.06.2012  6690(Παξάξηεκα Η, Ηζρχνληα hEN) 

15 ΦΔΚ Β 1914 / 15.06.2012  6690(Παξάξηεκα ΗΗ, hEN πνπ ζα ηζρχζνπλ πξνζερψο) 

16 ΦΔΚ Β 1914 / 15.06.2012  6690(Παξάξηεκα ΗΗΗ, ETAG) 

 

ΚΩΓ. ΦΔΚ ΚΩΓΗΚΟ ΔΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ 
Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

4 ΔΛΟΣ ΔΝ 12620 Αδξαλή γηα ζθπξφδεκα Γεληθήο εθαξκνγήο 

4 ΔΛΟΣ ΔΝ 13055 -1 
Διαθξά αδξαλή - Μέξνο 1: Διαθξά αδξαλή γηα 
ζθπξνδέκαηα, θνληάκαηα θαη ελέκαηα 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

4 ΔΛΟΣ ΔΝ 13139 Αδξαλή θνληακάησλ Γεληθήο εθαξκνγήο 

5 ΔΛΟΣ EN 934-2 
Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο, θνληακάησλ θαη ελεκάησλ - 
Μέξνο 2: Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο - Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο, ζπκκφξθσζε, ζήκαλζε θαη επηζήκαλζε 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

5 ΔΛΟΣ ΔΝ 934-3 

Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο, θνληακάησλ θαη ελεκάησλ - 
Μέξνο 3: Πξφζζεηα γηα επηρξίζκαηα ηνηρνπνηίαο - 
Οξηζκνί, απαηηήζεηο, ζπκκφξθσζε, ηνηρνπνηίαο - 
Οξηζκνί, απαηηήζεηο, ζπκκφξθσζε, ζήκαλζε θαη 
επηζήκαλζε 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

5 ΔΛΟΣ ΔΝ 934-4 

Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο, θνληακάησλ θαη ελεκάησλ - 
Μέξνο 4: Πξφζζεηα γηα ελέκαηα γηα πξνεληεηακέλνπο 
ηέλνληεο - Οξηζκνί, απαηηήζεηο, ζπκκφξθσζε, 
ζήκαλζε θαη επηζήκαλζε 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

7 ΔΝ 197-1 
Σζηκέλην - Μέξνο 1: χλζεζε, πξνδηαγξαθέο θαη 
θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο γηα ηα θνηλά ηζηκέληα θξηηήξηα 
ζπκκφξθσζεο γηα ηα θνηλά ηζηκέληα 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

7 ΔΝ 197-2 Σζηκέλην - Μέξνο 2: Αμηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΔΛΟΣ EN 12839 
Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - 
ηνηρεία πεξηθξάμεσλ 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΔΛΟΣ EN 13263-1 
Ππξηηηθή παηπάιε γηα ζθπξφδεκα - Μέξνο 1: Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο 

Γεληθήο εθαξκνγήο 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 
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ΚΩΓ. ΦΔΚ ΚΩΓΗΚΟ ΔΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ 
Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14216 
Σζηκέλην - χλζεζε, πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα 
ζπκκφξθσζεο εηδηθψλ ηζηκέλησλ πνιχ ρακειήο 
ζεξκφηεηαο ελπδάησζεο 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14647 
Αζβεζηαξγηιηθν ηζηκέλην - χλζεζε, πξνδηαγξαθέο 
θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο. 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14889-1 
Ίλεο γηα ζθπξφδεκα - Μέξνο 1: Υαιχβδηλεο ίλεο - 
Οξηζκνί, πξνδηαγξαθέο θαη ζπκκφξθσζε 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ  14889-2 
Ίλεο γηα ζθπξφδεκα - Μέξνο 2: Πνιπκεξηθέο ίλεο - 
Οξηζκνί, πξνδηαγξαθέο θαη ζπκκφξθσζε 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14964 
Άθακπηα ππνζηξψκαηα γηα αζπλερή ζηέγαζε - 
Οξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 15167-1 

Λεηνηξηβεκέλε θνθθνπνηεκέλε ζθσξία πςηθακίλσλ 
γηα ρξήζε ζε ζθπξφδεκα , θνληάκαηα θαη ελέκαηα - 
Μέξνο 1: νξηζκνί, πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα 
ζπκκφξθσζεο 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 15743 
Σζηκέλην πςειψλ ζεηηθψλ -χλζεζε πξνδηαγξαθέο 
θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 197-4 
ζηκέλην - Μέξνο 4: χζηαζε, πξνδηαγξαθέο θαη 
θξηηήξηο ζπκκφξθσζεο ηζηκέλησλ πςηθακίλσλ κε 
ρακειή πξψηκε αληνρή 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 450-1 
Ηπηάκελε ηέθξα γηα ζθπξφδεκα - Μέξνο 1: Οξηζκφο, 
πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 934-5 

Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο, θνληακάησλ θαη ελεκάησλ - 
Μέξνο 5: Πξφζζεηα εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο - 
Οξηζκνί, απαηηήζεηο, ζπκκφξθσζε, ζήκαλζε θαη 
επηζήκαλζε 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

15 ΔΛΟΣ ΔΝ 15368 
Τδξαπιηθά ζπλδεηηθά γηα κε δνκηθέο εθαξκνγέο - 
Οξηζκνί πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

12 ΔΛΟΣ ΔΝ 1504.02 

Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
επηζθεπή δνκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα – Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη αμηνιφγεζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο- Μέξνο 2 : πζηήκαηα πξνζηαζίαο 
επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο 

Δπηζθεπέο - 
Δληζρχζεηο 

12 ΔΛΟΣ ΔΝ 1504.03 

Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
επηζθεπή δνκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα – Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη αμηνιφγεζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο- Μέξνο 3 : Δπηζθεπή θεξφλησλ θαη κε 
θεξφλησλ ζηνηρείσλ 

Δπηζθεπέο - 
Δληζρχζεηο 

12 ΔΛΟΣ ΔΝ 1504.04 

Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
επηζθεπή δνκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα – Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη αμηνιφγεζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο- Μέξνο 4 : Γνκηθά πλεθηηθά 

Δπηζθεπέο - 
Δληζρχζεηο 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 
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ΚΩΓ. ΦΔΚ ΚΩΓΗΚΟ ΔΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ 
Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

12 ΔΛΟΣ ΔΝ 1504.05 

Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
επηζθεπή δνκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα – Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη αμηνιφγεζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο- Μέξνο 5 : Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα 
γηα έγρπζε ζην ζθπξφδεκα 

Δπηζθεπέο - 
Δληζρχζεηο 

12 ΔΛΟΣ ΔΝ 1504.06 

Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
επηζθεπή δνκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα – Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη αμηνιφγεζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο- Μέξνο 6 : Αγθχξσζε ραιχβδηλσλ 
ξάβδσλ νπιηζκνχ 

Δπηζθεπέο - 
Δληζρχζεηο 

12 ΔΛΟΣ ΔΝ 1504.07 

Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
επηζθεπή δνκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα – Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη αμηνιφγεζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο- Μέξνο 5 : Πξνζηαζία νπιηζκνχ 
έλαληη δηάβξσζεο 

Δπηζθεπέο – 
Δληζρχζεηο 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 15274 
πγθνιιεηηθά γεληθψλ ρξήζεσλ θαη δνκηθέο 
ζπλαξκνγέο – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Δπηζθεπέο – 
Δληζρχζεηο 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 15275 

Γνκηθά ζπγθνιιεηηθά – Υαξαθηεξηζκφο ησλ 
αλαεξφβησλ ζπγθνιιεηηθψλ γηα αμνληθή ζπλαξκνγή 
κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο θαηαζθεπέο θαη ηερληθά 
έξγα 

Δπηζθεπέο – 
Δληζρχζεηο 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 1123-1 

σιήλεο θαη εμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ απφ ράιπβα 
θαη γαιβάληζκα ελ ζεξκψ ζπγθνιιεκέλσλ θαηά 
κήθνο κε ζχλδεζε αξζεληθνχ - ζειπθνχ γηα 
ζπζηήκαηα απνβιήησλ - Μέξνο 1: Απαηηήζεηο, 
δνθηκέο, έιεγρνο πνηφηεηαο 

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 12737 
Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - 
ράξεο δαπέδνπ θαη ζηαπιηζκνχ 

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14909 
Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο – Πιαζηηθά θαη 
ειαζηνκεξή θχιια πγξνκφλσζεο ηνίρσλ  - Οξηζκνί 
θαη ραξαθηεξηζηηθά 

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1 

Διαζηνκεξήζηεγαλσηηθά – Απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά 
ζηεγάλσζεο ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο χδξεπζεο θαη 
απνρέηεπζεο – Μέξνο 1 : Βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ 

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 681-2 

Διαζηνκεξήζηεγαλσηηθά – Απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά 
ζηεγάλσζεο ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο χδξεπζεο θαη 
απνρέηεπζεο – Μέξνο 2 : Θεξκνπιαζηηθά 
ειαζηνκεξή 

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 681-3 

Διαζηνκεξήζηεγαλσηηθά – Απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά 
ζηεγάλσζεο ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο χδξεπζεο θαη 
απνρέηεπζεο – Μέξνο 3 : Αθξψδε πιηθά 
βνπιθαληζκέλνπ ειαζηηθνχ 

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 681-4 

Διαζηνκεξήζηεγαλσηηθά – Απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά 
ζηεγάλσζεο ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο χδξεπζεο θαη 
απνρέηεπζεο – Μέξνο 4 : ηεγαλσηηθά ζηνηρεία απφ 
ρπηή πνιπνπξεζάλε 

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ 

1 ΔΛΟΣ ΔΝ 771-3 
ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ ζθπξφδεκα (αδξαλή ζπλήζε 
θαη ειαθξά) 

Κηηξηαθά έξγα 

1 ΔΛΟΣ ΔΝ 771-4 
ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ απηφθιεηζην θπςεισηφ 
ζθπξφδεκα 

Κηηξηαθά έξγα 

2 ΔΛΟΣ ΔΝ 13561 
Δμσηεξηθέο πεξζίδεο - Απαηηήζεηο επηδφζεσλ θαη 
αζθάιεηαο 

Κηηξηαθά έξγα 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
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ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 
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ΚΩΓ. ΦΔΚ ΚΩΓΗΚΟ ΔΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ 
Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

2 ΔΛΟΣ ΔΝ 998-1 
Πξνδηαγξαθή θνληακάησλ ηνηρνπνηίαο - Μέξνο 1: 
Δμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά επηρξίζκαηα 

Κηηξηαθά έξγα 

2 ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2 
Πξνδηαγξαθή θνληακάησλ ηνηρνπνηίαο  -Μέξνο 2 
θνλίακα ηνηρνπνηίαο 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 413-1 
Σζηκέλην ηνηρνπνηίαο – Μέξνο 1 : χλζεζε, 
πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο 

Κηηξηαθά έξγα 

4 ΔΛΟΣ 130552 

Διαθξά αδξαλή - Μέξνο 2: Διαθξά αδξαλή 
αζθαιηνκηγκάησλ, επηθαλεηαθψλ επηζηξψζεσλ θαη 
εθαξκνγψλ κε ζηαζεξνπνηεκέλα ή κε 
ζηαζεξνπνηεκέλα πιηθά 

Οδνπνηία 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 12794 
Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - 
Πάζζαινη ζεκειίσζεο 

ΟΓΟ-ΤΓΡ-ΟΗΚ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 10224 

Με θεθξακέλνηραιπβδνζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα γηα 
ηε κεηαθνξά πδαηηθψλ πγξψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ χδαηνπο γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν - 
Σερληθνί φξνη παξάδνζεο 

Τδξαπιηθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 10255 
Με θεθξακέλνηραιπβδνζσιήλεο θαηάιιεινη γηα 
ζπγθφιιεζε θαη θαηαζθεπή ζπεηξσκάησλ - Σερληθνί 
φξνη παξάδνζεο 

Τδξαπιηθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 10311 
πλδέζεηο ραιπβδνζσιήλσλ θαη εμαζηεκάησλ γηα ηε 
κεηαθνξά χδαηνο θαη άιισλ πδαηηθψλ πγξψλ 

Τδξαπιηθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ  10312 

πγθνιιεηνί ραιχβδηλνη αλνμείδσηνη ζσιήλεο 
κεηαθνξάο πδαηηθψλ πγξψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ χδαηνο γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν - 
Σερληθνί φξνη παξάδνζεο 

Τδξαπιηθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 13101 
Βαζκίδεο θξεαηίσλ επίζθεςεο - Απαηηήζεηο, 
ζήκαλζε, δνθηκέο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο 

Τδξαπιηθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14396 ηαζεξέο θιίκαθεο αλζξσπνζπξίδσλ Τδξαπιηθά έξγα 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΗΗ ΝΕΣ – ΕΣΕΠ/ΕΛΟΣ/(ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) 

Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 
Αριθμός 
άρθρου 

Άρθρο  
Σιμολογίου 

ΚΩΔ.  

ΕΣΕΠ  / ΕΛΟΣ  
(Αριθμ. Σ.Π.) 

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή 
εκηβξαρψδεο. Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε 
ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα 
βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ  
3.10.2.1 

1 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

08-01-03-01 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή 
εκηβξαρψδεο. Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε 
ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα 
βάζνο νξχγκαηνο 4,01 έσο 6,00 m  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ  
3.10.2.2 

2 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

08-01-03-01 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΗΗ ΝΕΣ – ΕΣΕΠ/ΕΛΟΣ/(ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) 

Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 
Αριθμός 
άρθρου 

Άρθρο  
Σιμολογίου 

ΚΩΔ.  

ΕΣΕΠ  / ΕΛΟΣ  
(Αριθμ. Σ.Π.) 

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο. 
Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα 
βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ  
3.11.2.1 

3 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

08-01-03-01 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή 
εκηβξαρψδεο. Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε 
ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα 
βάζνο νξχγκαηνο 4,01 έσο 6,00 m  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ  
3.11.2.2 

4 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

08-01-03-01 

Γηάλνημε ηάθξνπ κε εξγαιεία ρεηξφο ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο 
ΝΔΣ ΟΓΟ -Γ 

Α-4.4 
5 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   
08-01-01-00 

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά 
κήθνο δίθηπα ΟΚΧ. 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ  
3.12 

6 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

02-08-00-00   
Σ.Π. 5 

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε 
έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα εθηέιεζε ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο 
ρψξνπ. 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ  
3.13 

7 ------------ 

Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ 
απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. πλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε 
αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ. 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
4.01.01 

8 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-         

15-02-01-01 

Δπίζηξσζε αγξνηηθψλ νδψλ κε ακκνραιηθψδε πιηθά   
ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 

4.07 
9 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-         
05-03-03-00 

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ. 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
4.09.02 

10 Σ.Π.9 

Απνθαηάζηαζε νδψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ. 

Ν.Σ.1 11 Σ.Π.10 

Καζαίξεζε θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα. 
ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 

4.13 
12 Σ.Π. 6 

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε πξντφληα 
εθζθαθψλ, κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
5.04 

13 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-    

08-01-03-02 

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

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
5.05.01 

14 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

08-01-03-02 

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

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
5.05.02 

15 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

08-01-03-02 

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν 
πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
5.07 

16 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

08-01-03-02 

Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Αληιεηηθά 
ζπγθξνηήκαηα diesel ή βελδηλνθίλεηα. Ηζρχνο 5,0 έσο 7,5 Kw 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
6.01.01.04 

17 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   
08-10-01-00           

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   
08-10-02-00 

Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Αληιεηηθά 
ζπγθξνηήκαηα ειεθηξνθίλεηα. Ηζρχνο 3,0 έσο 5,0 kW 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
6.01.02.03 

18 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   
08-10-01-00           

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   
08-10-02-00 

Μνλφπιεπξα ραιχβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο, ηθαλφηεηαο 
ζπγθξάηεζεο Ν2 πνπ ηνπνζεηνχληαη κε έκπεμε, θαηεγνξίαο 
ζθνδξφηεηαο πξφζθξνπζεο Α, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 
ΔΝ 1317-2. ηεζαίν αζθαιείαο ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο Ν2, 
ιεηηνπξγηθνχ πιάηνπο W7 

ΝΔΣ ΟΓΟ -Γ-  
Δ-1.1.1 

19 ΔΛΟΣ ΔΝ 1317 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΗΗ ΝΕΣ – ΕΣΕΠ/ΕΛΟΣ/(ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) 

Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 
Αριθμός 
άρθρου 

Άρθρο  
Σιμολογίου 

ΚΩΔ.  

ΕΣΕΠ  / ΕΛΟΣ  
(Αριθμ. Σ.Π.) 

 

Αληηζηεξίμεηο κε μπινδεχγκαηα 
ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 

7.01 
20 Σ.Π. 8 

Αληηζηεξίμεηο παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα νη 
νπνίεο δελ πινπνηνχληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ εθζθαθή κε 
κεραληθά κέζα   

Ν.Σ.2 21 Σ.Π. 7 

Αληηζηεξίμεηο παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα 
ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 

7.06 
22 Σ.Π. 7 

Πξνκήζεηα ζπξκαηνπιέγκαηνο θαη ζπξκάησλ ζπξκαηνθηβσηίσλ. 
πξκαηνπιέγκα θαη ζχξκαηα ζπξκαηνθηβσηίσλ, γαιβαληζκέλα 
κε θξάκα ςεπδαξγχξνπ - αινπκηλίνπ (Galfan: 95%Zn - 5%Al)  

ΟΓΟ -Γ- 
Β-65.1.2 

23 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 
-  08-02-01-00 

Καηαζθεπή θαηλψλ 
ΟΓΟ -Γ- 
Β-65.2 

24 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 
-  08-02-01-00 

Πιήξσζε θαηλψλ 
ΟΓΟ -Γ- 
Β-65.3 

25 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 
-  08-02-01-00 

Mεηαθνξάαπνμεισζέλησλ αζθαιηηθψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο 
νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο ζε  εγθαηάζηαζε 
δηαρείξηζεο Απφβιεησλ Δθζθαθψλ Καηαζθεπψλ θαη 
Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ)  ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε  

Ν.Σ.3 26 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 
-  02-05-00-00 

Απφμεζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο (θξεδάξηζκα) ζε βάζνο 
έσο 6cm 

ΟΓΟ -Γ- 
Γ2.2 

27 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 
-  05-03-14-00 

Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε ΟΓΟ -Γ- Γ4 28 
ΔΛΟΣ ΔΝ 

13808 
Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θπθινθνξίαο. Αζθαιηηθή ζηξψζε 
θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο 
αζθάιηνπ .   

ΟΓΟ -Γ- Γ8.1 29 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 
- 05-03-11-04 

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε 
ζθπξνδέκαηνο. Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 
C12/15 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
9.10.03 

30 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-       
01-01-01-00    

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 
-  01-01-02-00        

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-     
01-01-03-00     

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   
01-01-04-00     

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   
01-01-05-00    

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   
01-01-07-00 

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε 
ζθπξνδέκαηνο. Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 
C25/30 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
9.10.06 

31 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-       
01-01-01-00    

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 
-  01-01-02-00        

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-     
01-01-03-00     

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   
01-01-04-00     

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   
01-01-05-00    

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   
01-01-07-00 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ 
πδξαπιηθψλ έξγσλ   

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
9.26 

32 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-    

01-02-01-00 

Σππηθά θξεάηηα αεξεμαγσγνχ, γηα αγσγνχο DN ≤ 600 mm, 
δηαζηάζεσλ 2.00 x 1.50 m 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
9.30.01 

33 Σ.Π. 15 

Σππηθά θξεάηηα εθθέλσζεο, απιά 
ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
9.31.01 

34 Σ.Π. 15 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΗΗ ΝΕΣ – ΕΣΕΠ/ΕΛΟΣ/(ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) 

Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 
Αριθμός 
άρθρου 

Άρθρο  
Σιμολογίου 

ΚΩΔ.  

ΕΣΕΠ  / ΕΛΟΣ  
(Αριθμ. Σ.Π.) 

 

Δηδηθφ θξεάηην εθθέλσζεο Φ.Δ. 1.1 Ν.Σ.4 35 Σ.Π. 15 

Δηδηθφ θξεάηην εθθέλσζεο Φ.Δ. 3.3 Ν.Σ.5 36 Σ.Π. 15 

Σππηθά θξεάηηα έθπιπζεο Ν.Σ.6 37 Σ.Π. 15 

Σππηθά θξεάηηα πέξαηνο θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ   Ν.Σ.7 38 Σ.Π. 15 

Δηδηθφ θξεάηην δηθιείδσλ Φ.Γ. 3.1 Ν.Σ.8 39 Σ.Π. 15 

Δηδηθφ θξεάηην δηθιείδσλ Φ.Γ. 3.2 Ν.Σ.9 40 Σ.Π. 15 

Φξεάηην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, ειάρηζηεο νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ D1000 mm, κε χςνο ζηνηρείσλ βάζεο θαη θψλνπ  1,10 
m, κηαο εηζφδνπ θαη κηαο εμφδνπ έσο D 315 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
9.42.8 

41 Σ.Π. 12 

Φξεάηην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, ειάρηζηεο νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ D1000 mm, κε χςνο ζηνηρείσλ βάζεο θαη θψλνπ  1,10 
m, δπν εηζφδσλ θαη κηαο εμφδνπ έσο D 315 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
9.42.9 

42 Σ.Π. 12 

Φξεάηην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, ειάρηζηεο νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ D1000 mm, κε χςνο ζηνηρείσλ βάζεο θαη θψλνπ  1,10 
m, ηξηψλ εηζφδσλ θαη κηαο εμφδνπ έσο D 315 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
9.42.10 

43 Σ.Π. 12 

Φξεάηην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, ειάρηζηεο νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ D1000 mm, κε χςνο ζηνηρείσλ βάζεο θαη θψλνπ  1,25 
m, κηαο εηζφδνπ θαη κηαο εμφδνπ έσο D 500 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
9.42.11 

44 Σ.Π. 12 

Φξεάηην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, ειάρηζηεο νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ D1000 mm, κε χςνο ζηνηρείσλ βάζεο θαη θψλνπ  1,25 
m, δπν εηζφδσλ θαη κηαο εμφδνπ έσο D 500 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
9.42.12 

45 Σ.Π. 12 

Φξεάηην πηψζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, ειάρηζηεο 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D1000 mm, κε χςνο ζηνηρείσλ βάζεο 
θαη θψλνπ  1,10 m, κηαο εηζφδνπ θαη κηαο εμφδνπ έσο D 315 mm 

Ν.Σ.10 46 Σ.Π. 12 

Φξεάηην πηψζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, ειάρηζηεο 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D1000 mm, κε χςνο ζηνηρείσλ βάζεο 
θαη θψλνπ  1,10 m, δπν εηζφδσλ θαη κηαο εμφδνπ έσο D 315 mm 

Ν.Σ.11 47 Σ.Π. 12 

Φξεάηην πηψζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, ειάρηζηεο 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D1000 mm, κε χςνο ζηνηρείσλ βάζεο 
θαη θψλνπ  1,10 m, ηξηψλ εηζφδσλ θαη κηαο εμφδνπ έσο D 315 
mm 

Ν.Σ.12 48 Σ.Π. 12 

ηνηρείν δηακφξθσζεο ζαιάκνπ θξεαηίνπ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
13598-2 , ειάρηζηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D 1000 mm, κε ηηο 
αληίζηνηρεο βαζκίδεο θαζφδνπ.  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
9.42.16 

49 Σ.Π. 12 

Φξεάηην επίζθεςεο δηθηχνπ νκβξίσλ έγρπην ή 
πξνθαηαζθεπαζκέλν ηχπνπ Φ10 (D=0,40 m ή 0,60 m) ΠΚΔ. 

ΝΔΣ ΟΓΟ-Γ 
Β66.3 

50 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-    

08-06-08-06 

Φξεάηην πδξνζπιινγήο ηχπνπ Φ1Ν (ΠΚΔ). Φξεάηην 
πδξνζπιινγήο κε ζράξα κνλφ έγρπην ή πξνθαηαζθεπαζκέλν.    

ΝΔΣ ΟΓΟ-Γ 
Β66.1 

51 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-

08-06-08-06 

Καζαίξεζε θαη θαηαζθεπή λένπ ηερληθνχ νκβξίσλ κνξθήο 
θηβσηίνπ, απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Με ρξήζε 
αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (εξγαιεία 
πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία, πδξαπιηθέο ζθήλεο θιπ)  

Ν.Σ.13 52 Σ.Π. 17 

Καιχκκαηα θξεαηίσλ. Καιχκαηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 
(ductileiron)  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
11.01.02 

53 Σ.Π. 14 

σιελψζεηο πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  
(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε 
ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 
mm / PN 10 atm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
12.14.01.04 

54 Σ.Π. 13 

σιελψζεηο πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  
(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε 
ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
12.14.01.06 

55 Σ.Π. 13 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΗΗ ΝΕΣ – ΕΣΕΠ/ΕΛΟΣ/(ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) 

Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 
Αριθμός 
άρθρου 

Άρθρο  
Σιμολογίου 

ΚΩΔ.  

ΕΣΕΠ  / ΕΛΟΣ  
(Αριθμ. Σ.Π.) 

 
mm / PN 10 atm 

σιελψζεηο πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  
(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε 
ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 160 
mm / PN 10 atm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
12.14.01.10 

56 Σ.Π. 13 

σιελψζεηο πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  
(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή  MRS10 = 10 MPa), κε 
ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2. Ολνκ. δηακέηξνπ 
DN 180 mm / PN 10 atm 

N.T. 14 57 Σ.Π. 13 

σιελψζεηο πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  
(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή  MRS10 = 10 MPa), κε 
ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2. Ολνκ. δηακέηξνπ 
DN 200 mm / PN 10 atm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
12.14.01.11 

58 Σ.Π. 13 

σιελψζεηο πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  
(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή  MRS10 = 10 MPa), κε 
ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2. Ολνκ. δηακέηξνπ 
DN 250 mm / PN 10 atm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
12.14.01.13 

59 Σ.Π. 13 

Γίθηπα απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο 
ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή θαη 
απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
13476-3. Σππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) 
θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν [DN/ΟD]. Γίθηπα κε ζσιήλεο SN8, 
DN/ΟD 200 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
12.30.02.23 

60 Σ.Π. 11 

Γίθηπα απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο 
ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή θαη 
απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
13476-3. Σππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) 
θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν [DN/ΟD]. Γίθηπα κε ζσιήλεο SN8, 
DN/ΟD 250 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
12.30.02.24 

61 Σ.Π. 11 

Γίθηπα απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο 
ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή θαη 
απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
13476-3. Σππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) 
θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν [DN/ΟD]. Γίθηπα κε ζσιήλεο SN8, 
DN/ΟD 315 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
12.30.02.25 

62 Σ.Π. 11 

Γίθηπα απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο 
ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή θαη 
απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
13476-3. Σππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) 
θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν [DN/ΟD]. Γίθηπα κε ζσιήλεο SN8, 
DN/ΟD 400 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
12.30.02.26 

63 Σ.Π. 11 

Γίθηπα απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο 
ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή θαη 
απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
13476-3. Σππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) 
θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν [DN/ΟD]. Γίθηπα κε ζσιήλεο SN8, 
DN/ΟD 500 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
12.30.02.27 

64 Σ.Π. 11 

Γηαηάμεηο ζηήξημεο αγσγψλ Ν.Σ.15 65 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   
12-03-03-00 

EN ISO 3269, 
16426 

Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 
ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductileiron). Κακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο, 
πψκαηα θιπ, φισλ ησλ ηχπσλ, κεγεζψλ, θιάζεσλ πίεζεο 
ιεηηνπξγίαο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 598 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
12.17.01 

66 
ΔΛΟΣ ΔΝ 545 
ΔΛΟΣ ΔΝ 598 

Κακπχιεο, ζπζηνιέο θαη ζπλαξκνγέο ραιπβδνζσιήλσλ 
ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
12.19 

67 
ΔΛΟΣ ΔΝ 

10224 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΗΗ ΝΕΣ – ΕΣΕΠ/ΕΛΟΣ/(ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) 
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άρθρου 

Άρθρο  
Σιμολογίου 

ΚΩΔ.  

ΕΣΕΠ  / ΕΛΟΣ  
(Αριθμ. Σ.Π.) 

 

Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο. Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο 
πίεζεο 10 atm. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 50 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
13.03.01.01 

68 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

08-06-07-02 

Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο. Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο 
πίεζεο 10 atm. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 80 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
13.03.01.02 

69 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

08-06-07-02 

Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο. Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο 
πίεζεο 10 atm. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 100 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
13.03.01.03 

70 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

08-06-07-02 

Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο. Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο 
πίεζεο 10 atm. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 250 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
13.03.01.08 

71 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

08-06-07-02 

Βαιβίδεο εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο, 
παιηλδξνκηθνχ ηχπνπ. Ολνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm. Ολνκ. 
δηακέηξνπ DN 50 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
13.10.01.01 

72 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

08-06-07-07 

Υαιχβδηλεο εμαξκψζεηο, Ολνκαζηηθήο πίεζεο PN 10 at. Ολνκ. 
δηακέηξνπ DN 250 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
13.15.01.09 

73 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-    

08-06-07-05 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλθαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 1916. 
Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D600 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ  
12.01.01.05 

74 ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 

Απνθαηάζηαζε ή κεηαηφπηζε ηκεκάησλ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ 
χδξεπζεο.   

Ν.Σ.16 75 
ΔΛΟΣ ΔΝ 

12201 

Απνθαηάζηαζε ή κεηαηφπηζε ηκεκάησλ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ 
νκβξίσλ κε ηζηκεληνζσιήλεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D600.   

Ν.Σ.17 76 ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 

Απνθαηάζηαζε ή κεηαηφπηζε ηκεκάησλ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ 
νκβξίσλ κε ηζηκεληνζσιήλεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D800.   

Ν.Σ.18 77 ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 

Απνθαηάζηαζε ή κεηαηφπηζε ηκεκάησλ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ 
νκβξίσλ κε ηζηκεληνζσιήλεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D1000.   

Ν.Σ.19 78 ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 

Καηαζθεπή ζχλδεζεο αθηλήηνπ κε αγσγφ αθαζάξησλ κε 
ζσιήλεο PVC/41 νλνκ. δηακέηξνπ D160 mm, απφ ηνλ αγσγφ 
ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ έσο ην θξεάηην ειέγρνπ (κε 
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξεαηίνπ ειέγρνπ / αλακνλή). 

Ν.Σ.20 79 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-    

08-06-02-02 
Σ.Π. 18 

Καηαζθεπή ζχλδεζεο αθηλήηνπ κε αγσγφ αθαζάξησλ κε 
ζσιήλεο PVC/41 νλνκ. δηακέηξνπ D160 mm, απφ ηνλ αγσγφ 
ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ έσο ην θξεάηην ειέγρνπ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξεαηίνπ ειέγρνπ)  

Ν.Σ.21 80 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-    

08-06-02-02 
Σ.Π. 18 

Καηαζθεπή ζχλδεζεο αθηλήηνπ κε αγσγφ αθαζάξησλ κε 
ζσιήλεο PVC/41 νλνκ. δηακέηξνπ D160 mm, απφ ηνλ αγσγφ 
ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ έσο ην θξεάηην ειέγρνπ θαη απφ ην 
θξεάηην ειέγρνπ έσο ην φξην ηεο ηδηνθηεζίαο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξεαηίνπ ειέγρνπ)  

Ν.Σ.22 81 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-    

08-06-02-02 
Σ.Π. 18 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νπηηθήο ίλαο κνλφηξνπεο (USU), 
νπιηζκέλεο, νθηψ ηλψλ. 

Ν.Σ.23 82 Σ.Π. 21 

Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεηο Αληιηνζηαζίνπ Β1 Ν.Σ.24 83 Σ.Π. 21 

Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεηο Αληιηνζηαζίνπ Β2 Ν.Σ.25 84 Σ.Π. 21 

Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεηο Αληιηνζηαζίνπ Β3 Ν.Σ.26 85 Σ.Π. 21 

Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεηο Αληιηνζηαζίνπ Γ1 Ν.Σ.27 86 Σ.Π. 21 

Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεηο Αληιηνζηαζίνπ Γ2 Ν.Σ.28 87 Σ.Π. 21 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΗΗ ΝΕΣ – ΕΣΕΠ/ΕΛΟΣ/(ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) 

Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 
Αριθμός 
άρθρου 

Άρθρο  
Σιμολογίου 

ΚΩΔ.  

ΕΣΕΠ  / ΕΛΟΣ  
(Αριθμ. Σ.Π.) 

 

Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεηο Αληιηνζηαζίνπ Γ3 Ν.Σ.29 88 Σ.Π. 21 

Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεηο Αληιηνζηαζίνπ Δ Ν.Σ.30 89 Σ.Π. 21 

Υξήζε ραιπβδίλσλ παζζαινζαλίδσλ. 
ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
7.03 

90 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

11-02-02-00 

Δκπεμεραιπβδίλσλ παζζαινζαλίδσλ. 
ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
7.04 

91 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

11-02-02-00 

Δμφιθπζεραιπβδίλσλ παζζαινζαλίδσλ. 
ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
7.05 

92 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

15-03-02-00 

Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζε έδαθνο γαηψδεο-
εκηβξαρψδεο 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
3.17 

93 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

02-04-00-00 

Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο. Υσξίο 
ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ (κφλνλ κε θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ) 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
3.18.01 

94 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

02-04-00-00 

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε 
ζθπξνδέκαηνο. Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 
C30/37 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
9.10.07 

95 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-       
01-01-01-00    

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 
-  01-01-02-00        

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-     
01-01-03-00     

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   
01-01-04-00     

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   
01-01-05-00    

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   
01-01-07-00 

ηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο 
πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
9.23.04 

96 Σ.Π. 22 

Κιίκαθεο απφ αλνμείδσην ράιπβα Ν.Σ.31 97 Σ.Π. 22 

Βαζκίδεο απφ ρπηνζίδεξν 
ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
11.03 

98 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-     

08-07-01-05 

Καηαζθεπέο απφ ραιχβδηλα πξνθίι θαη ιακαξίλεο, ρσξίο ηελ 
αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ηελ βαθή, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε 
πεξηνξηζκέλε κεραλνπξγηθή επεμεξγαζία 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
11.05.02 

99 Σ.Π. 22 

Ακκνβνιή ραιχβδηλσλ θαηαζθεπψλ 
ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
11.06 

100 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-    

08-07-02-01 

Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ραιπβδίλσλ θαηαζθεπψλ. Δθαξκνγή  
ζεξκνχ γαιβαλίζκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 1641, κε πάρνο 
επηθάιπςεο 75 κm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
11.07.02 

101 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

08-07-02-01 

Σειηθή βαθή ραιπβδίλσλ θαηαζθεπψλ ζε δηαβξσηηθφ 
πεξηβάιινλ 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
11.08.04 

102 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-    

08-07-02-01 

Ξπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ 
ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
9.01 

103 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

01-04-00-00 

Μφλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε 
ΝΔΣ ΟΓΟ-Γ- 
Β-36 

104 Σ.Π. 16 

Δπίρξηζκα παηεηφ πάρνπο 2,0 cm εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ 
ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ 

ΝΔΣ ΟΓΟ-Γ- 
Β-34 

105 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-   

08-05-01-04 

Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε επνμεηδηθά πιηθά 
ΝΔΣ ΟΗΚ-Γ 
79.05 

106 Σ.Π. 22 

Κηγθιηδψκαηα ζηδεξά - Πεξηθξάγκαηα. Πάζζαινη 
πεξηθξαγκάησλ απφ κνξθνζίδεξν δηαηνκήο ''L'' ή ''T'' 

ΝΔΣ ΟΗΚ-Γ 
64.41 

107 Σ.Π. 19 

Κηγθιηδψκαηα ζηδεξά - Πεξηθξάγκαηα. πξκαηφπιεγκα κε 
ηεηξαγσληθή νπή 

ΝΔΣ ΟΗΚ-Γ 
64.47 

108 Σ.Π. 19 

Δμσηεξηθή ζχξα πεξίθξαμεο Α  Ν.Σ.32 109 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-    

03-08-02-00 

χξκα αγθαζσηφ γαιβαληζκέλν 
ΝΔΣ ΟΗΚ-B 
64.46 

110 Σ.Π. 19 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΗΗ ΝΕΣ – ΕΣΕΠ/ΕΛΟΣ/(ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) 

Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 
Αριθμός 
άρθρου 

Άρθρο  
Σιμολογίου 

ΚΩΔ.  

ΕΣΕΠ  / ΕΛΟΣ  
(Αριθμ. Σ.Π.) 

 
Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε 
ζθπξνδέκαηνο. Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 
C16/20 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Γ 
9.10.04 

111 Σ.Π. 19 

Πξνθαηαζθεπαζκέλνο νηθίζθνο ηνπνζέηεζεο Ζ/Μ εμνπιηζκνχ  
Αληιηνζηαζίνπ 

Ν.Σ.33 112 Σ.Π. 20 

 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 

 

ΣΕΤΥΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ - ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 12 

2. ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
 
2.1 Γεληθφο φξνο 

Σν παξφλ ηεχρνο ησλ Γεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ησλ 440 Διιεληθψλ 
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), φπσο εγθξίζεθαλ κε ηελ αξηζκφ ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17-7-2012 (ΦΔΚ 
2221Β/30-7-2012) Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, νη νπνίεο ηζρχνπλ ππνρξεσηηθά ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα θαη ησλ 
70Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ‘αξηζκφλ Γ22/4913/22-11-
2019 Απφθαζε Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (ΦΔΚ 4607Β/13-12-2019). Οη 68 απφ ηηο 70 
ΔΣΔΠ, αληηθαζηζηνχλ ηηο αληίζηνηρεο ΔΣΔΠ πνπ πεξηιακβαλφληνπζαλ ζηελ αξρηθή έθδνζε ησλ 440, 
ελψ νη δχν απνηεινχλ λέεο ΔΣΔΠ. 

Ζ αλσηέξσ ππ‘αξηζκφλ Γ22/4913/22-11-2019 Απφθαζε, ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππφ ζηνηρεία Γ 22/νηθ. 
1989/12-3-2020 (Β ́ 1437) απφθαζε  ηνπ  Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ  θαη  Μεηαθνξψλ  κε  ζέκα:  
«Σξνπνπνίεζε  ηεο  ππφ  ζηνηρεία  Γ22/4193/22-11-2019 (Β‘  4607) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 
Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ κε ζέκα: «Έγθξηζε εβδνκήληα (70) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 
(ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα δεκφζηα έξγα θαη κειέηεο». Πξνζαξκνγή  ζηελ  ππφ  
ζηνηρεία  Γ10/2019 ζχκθσλε  γλψκε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ(ΦΔΚ 
Β΄5234/26.11.2020), νξίδνληαο ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ ΔΣΔΠ γηα ηα Γεκφζηα Έξγα πνπ ζα 
πξνθεξπρζνχλ κεηά ηελ 01/03/2021. 

Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ Κχξηνπ ηνπ Έξγνπ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ Έξγνπ θαη ηηο ζπλαθείο 
ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε. Σα ηεχρε ησλ Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηερληθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζε 
ζπλδπαζκφ θαη κε ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο 
θαηαζθεπέο ηνπ Έξγνπ. 

Αλ Γηαγσληδφκελνο δηαπηζηψζεη απφθιηζε ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ 
Κνηλνηηθή Ννκνζεζία νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 
εθπλένπζαο ηελ εκέξα θαηάζεζεο ησλ Πξνζθνξψλ, κε εηδηθή επηζηνιή. 

 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε: 

α. ηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο απνδεκίσζεο, 

β. ηελ πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επί πιένλ λα ζπκπξάμεη κε ηνλ 
Δξγνδφηε ζηελ ελαξκφληζε ηνπ απνθιίλνληνο φξνπ κε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία έζησ θη αλ ηνχην 
ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή ηνπ επηβάξπλζε, επεηδή απηή (αλ ππάξρεη) λνείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 
εχινγν επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν. 

 

 

ε φιεο δε ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο πξνδηαγξαθψλ (αιιά θαη ζηελ 
πεξηγξαθή), πεξηιακβάλνληαη (θαη πξνθαλψο λνείηαη φηη πεξηέρνληαη αλεγκέλεο ζην ηηκνιφγην, αθφκε θαη 
εάλ δελ αλαγξάθνληαη ξεηά) σο εξγαζίεο απηψλ κεηαμχ ησλ άιισλ (ήηνη: πξνκήζεηα, κεηαθνξά, 
απνζήθεπζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκέο, πιήξε παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία) θαη ηα θάησζη ηνπιάρηζηνλ: 

 ε θξνληίδα θαη επηκέιεηα γηα ηηο πάζεο θχζεσο δνθηκέο θαη ιήςε δνθηκίσλ, 

 ε εθπφλεζε θαη παξάδνζε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ, 

 νη έγθαηξεο θαη νινθιεξσκέλεο κειέηεο-ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ 
αδεηψλ (νηθνδνκηθέο, εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο, πηζαλψλ απαιιαγψλ, Γαζαξρείν, ΓΔΤΑ, θιπ) θαη 
πηζηνπνηεηηθψλ (ππξαζθάιεηαο, θιπ) αιιά θαη γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ έξγνπ κε ηα δίθηπα πεξηνρήο - 
θνηλήο σθειείαο (Ο.Κ.Χ.) Απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ ε ζπκπιήξσζε, ππνγξαθή θαη 
ππνβνιή ησλ φπνησλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ κεραληθψλ ή/θαη εγθαηαζηαηψλ ή/θαη ζπληεξεηψλ 
απαηηεζνχλ γηα ηηο δηάθνξεο αδεηνδνηήζεηο θαη ειέγρνπο θαη πξνθαλψο φια θνηλνπνηνχληαη-
δηαβηβάδνληαη ζηελ Τπεξεζία. 

 

Ζ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζα εθηειεζζεί κε πιηθά αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο Δπίζεκνπο 
Καλνληζκνχο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο θαη ζα πεξηιακβάλεη θάζε πιηθφ ή εμάξηεκα ή ζρέδην ή 
εγρεηξίδην απαξαίηεην γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαηαζθεπή θαη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ, αθφκε θαη 
εάλ δελ απνηππψλεηαη ζε θάπνην ζρέδην ή ηελ πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο Οξηζηηθήο κειέηεο ή ηεο 
θαηνπηλήο κειέηεο Δθαξκνγήο. 

 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
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ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 
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2.2 πκπιεξσκαηηθέο πξνδηαγξαθέο 

Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαηαζθεπή, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο, κεζφδνπο, δνθηκέο θιπ.) πνπ δελ 
θαιχπηνληαη απφ: 

 Σηο εγθεθξηκέλεο ΔΣΔΠ  

 Σηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο Σεχρνπο, 

ζα εθαξκφδνληαη: 

Σα ¨Δπξσπατθά Πξφηππα¨ (Δ.Σ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN), ή 
απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) σο ¨Δπξσπατθά Πξφηππα 
CEN¨ ή σο ¨Κείκελα ελαξκφληζεο (ΖD)¨ ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. 

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη Πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ (Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ 
Σππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη ASTM ησλ ΖΠΑ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε  φηη γηα ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχεη ππνρξεσηηθά ν Νένο 
Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ- 2016) ΦΔΚ 1561Β΄/2016 

 

2.3 Τπνρξεψζεηο δηαγσληδφκελσλ θαη αλαδφρνπ 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο παξαθάησ φξνπο: 

 Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ησλ φξσλ ησλ παξαγξ. 1 θαη 2 ν Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη κε 
ιεπηνκέξεηα, ζε θάζε κειέηε φιεο ηηο εθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέοα ή θαη ζα ζπληάμεη πξνο 
έγθξηζε εηδηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο φπνπ ηνχην ξεηψο νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε.  Σνχην ζα γίλεηαη 
φρη αξγφηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζπλαθνχο κειέηεο. 

 Κάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζπλεπψο ν Αλάδνρνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ 
αλαγλσξίδεη φηη νη πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ 
θαη φηη αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ. 

 

2.4 Γαπάλεο αλαδφρνπ 

Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ησλ Σ. Πξνδηαγξαθψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν αζρέησο 
αλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη.  Ο Αλάδνρνο δελ ζα επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα κηα 
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κφλν αλ γίλεηαη ξεηή θαη αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ φξν ηεο 
ζχκβαζεο πεξί ηνπ αληηζέηνπ. 

 

 

 

 
3. ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΔΗ 
 
3.1 Ζ εθηέιεζε ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ ζα γίλεη είηε κε κεραληθφ κέζα, είηε κε ρέξηα, αλ ζε θάπνηα 

ζέζε δελ κπνξεί λα πιεζηάζεη κεραληθφ κέζν γηα ηελ θφξησζε, ή ε πνζφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ 
είλαη γηα θφξησζε δελ δηθαηνινγεί ηελ κεηαθνξά ζηνλ ηφπν θνξησηηθνχ κεραλήκαηνο. ηελ 
εξγαζία εθθφξησζεο πεξηέρεηαη θαη ε δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε θαηάιιεινπο 
ρψξνπο θαη κε ηξφπν πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

 
3.2 Ο αλάδνρνο εξγνιάβνο δελ ζα πιεξσζεί,γηα ηελ παξαπάλσ θνξηνεθθφξησζε θαη ζηαιία ησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ αθνχ απηή πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηα άξζξα εθζθαθψλ ηνπ Σηκνινγίνπ 
ηεο κειέηεο. 

 
 
 
 
4.  ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 
4.1 Σα πξντφληα πνπ κεηαθέξνληαη ζα πξνέξρνληαη απφ ηηο εθηεινχκελεο εθζθαθέο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ. Σα πιενλάδνληα πξντφληα εθζθαθήο ζα απνκαθξχλνληαη θαη ζα 
απνξξίπηνληαη ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο θαη ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Δάλ δνζεί 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 

 

ΣΕΤΥΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ - ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 14 

δηαθνξεηηθή εληνιή απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο πξφζζεηε 
ακνηβή, λα θνξηψλεη, κεηαθέξεη θαη εθθνξηψλεη ηα πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα επαλεπίρσζε, 
ζε ζέζεηο ηεο απνδνρήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 
4.2 Σα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εθζθαθέο εάλ είλαη αθαηάιιεια γηα θαηαζθεπή επηρψζεσλ 

ζηα έξγα πνπ γίλνληαη ή γηα ην γέκηζκα ησλ ραληαθηψλ, ζα κεηαθέξνληαη ζε ρψξνπο απφζεζεο 
κε ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ηα απνθνκηδφκελα πξντφληα 
εθζθαθήο πνπ ζα απαηηεζνχλ αξγφηεξα, γηα ηελ επίρσζε ηάθξσλ θαη ηελ θαηαζθεπή 
αλαρσκάησλ ή επηρσκάησλ, ζα απνηίζεληαη πξνζσξηλά, ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηηο 
αξκφδηεο αξρέο, γηα λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ηνπ 
παξαπάλσ έξγνπ. Ζ παξαπάλσ κεηαθνξά ζα γίλεηαη χζηεξα απφ πξνζεθηηθή θαη αλαιπηηθή 
έξεπλα ηνπ εξγνιάβνπ θαη κε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο επηβιέςεσο. 

Δηδηθά θαηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ γηα ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
κεξηκλήζεη ψζηε ε απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο λα κελ παξαθσιχεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ 
πξνο ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ, ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ηεο νδνχ, ηελ ειεχζεξε ξνή ησλ ηπρφλ 
νκβξίσλ πδάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο αλάληε πεξηνρέο φπσο επίζεο κεξηκλήζεη γηα ηελ 
απνθπγή εηζξνήο ησλ πδάησλ απηψλ κέζα ζηελ ηάθξν. ε νπνηαδήπνηε θαηάθιπζε ησλ ηάθξσλ 
απφ λεξά, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο θακία άιιε απνδεκίσζε λα ηα αληιήζεη. 

 
4.3 Αλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο πξνθχςεη φηη ηα πξντφληα ησλ εθζθαθψλ ηνπ 

έξγνπ δελ θζάλνπλ γηα ηελ πιήξσζε ησλ ηάθξσλ ή ηελ θαηαζθεπή ησλ επηρσκάησλ ή αλ απηά 
είλαη αθαηάιιεια, ηφηε ζε πεξίπησζε πνπ ε θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ  δελ κπνξεί λα 
ζπκπιεξσζεί απφ ηελ απφζεζε πξντφλησλ εθζθαθψλ ή κε κεηαθνξά φπσο αλαθέξζεθε ζηελ 
παξαπάλσ παξάγξαθν, απφ άιιεο ζέζεηο εθζθαθήο ηνπ έξγνπ νη νπνίεο βξίζθνληαη θνληά, ε 
ρσκαηνιεςία ζα γίλεη απφ δαλεηνζαιάκνπο. 

 
4.4 Σα πξντφληα εθζθαθήο πνπ πξνέξρνληαη απφ δαλεηνζαιάκνπο ζα κεηαθέξνληαη ζηηο ζέζεηο φπνπ 

ππάξρεη έιιεηςε πξντφλησλ επίρσζεο, ε δε εθινγή ηεο ζέζεο ρσκαηνιεςίαο ζα γίλεηαη ζε θάζε 
πεξίπησζε απφ ηνλ εξγνιάβν, αθνχ πξψηα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 
θαηάιιεισλ πξντφλησλ γηα επίρσζε. 

 
4.5 Γηα ηηο κεηαθνξέο ησλ γαησδψλ ή γαηνεκηβξαρσδψλ θαη βξαρσδψλ πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ 

εθζθαθήο έσο ηε ζέζε απφζεζεο, δελ ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα ν αλάδνρνο αθνχ ε δαπάλε ηεο 
κεηαθνξάο ηνπο είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ άξζξνπ ησλ εθζθαθψλ. 

 
 
 

5. ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΓΤΥΔΡΔΗΩΝ ΑΠΟ ΓΗΔΡΥΟΜΔΝΑ ΓΗΚΣΤΑ ΟΚΩ 
 
5.1 Πεδίν εθαξκνγήο - νξηζκνί 

(α) Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 
εξγαζίεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ πεξίπησζε ζπλάληεζεο 
αγσγψλ θνηλήο σθέιεηαο ζε ιεηηνπξγία, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ πάζεο θχζεσο 
εθζθαθψλ. 
(β) Χο «αγσγνί» γεληθά νξίδνληαη νη θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εθζθαθψλ ζπλαληψκελνη αγσγνί 
εηαηξεηψλ ή/θαη νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο (ΟΚΧ), νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ θαη είδνπο 
πεξηβιήκαηνο, ζε νπνηνδήπνηε βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη κε νπνηαδήπνηε 
θαηεχζπλζε, θαζψο θαη νη ζπλαληψκελνη αξδεπηηθνί αχιαθεο (ππεξθείκελνη ηεο επηθαλείαο ηνπ 
εδάθνπο ή ζθαθηνί κε ή ρσξίο επέλδπζε). 
(γ) Χο «αγσγνί ζε ιεηηνπξγία» νξίδνληαη νη αγσγνί πνπ πξνβιέπεηαη λα δηαηεξεζνχλ ή πνπ 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθζθαθψλ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. Ζ έθθξαζε «ζε ιεηηνπξγία» δελ 
αλαηξείηαη απφ ηπρφλ πξνζσξηλή ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ. 
(δ) Χο «κεηαηνπηδφκελνη αγσγνί» νξίδνληαη νη θαηαζθεπαδφκελνη ζε άιιε ζέζε, νπφηε ην 
εκπίπηνλ ζηηο πεξηνρέο ηκήκα ηνπο εγθαηαιείπεηαη, φπσο επίζεο θαη νη ππάξρνληεο αγσγνί 
πνπ ρξήδνπλ αλαθαηαζθεπήο, ιφγσ αλαγθαίαο αχμεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο 
ραξαθηεξηζηηθψλ. 
(έ) Χο «γλσζηνί αγσγνί» νξίδνληαη νη αγσγνί γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπληαρζεί ζρεηηθέο 
κειέηεο ηεο επηξξνήο ησλ θαηαζθεπαδφκελσλ έξγσλ θαη ππάξρεη πξφβιεςε απνθαηάζηαζεο 
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ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ή θαη επαχμεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε 
απμεκέλεο ζεκεξηλέο ή/θαη κειινληηθέο αλάγθεο. 
(ζη) Χο «άγλσζηνη αγσγνί» λννχληαη νη αγσγνί γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ ζπληαρζεί νη σο 
άλσ κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

5.2 Τιηθά 

Σα πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ (π.ρ. εδαθηθά, ηεκάρηα ζσιήλσλ, ζθπξνδέκαηα θηι.), ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα 
αληίζηνηρα θεθάιαηα ησλ ΔΣΔΠ, ησλ ΣΠ ηνπ παξφληνο θαη ησλ ζρεηηθψλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ. 

 

5.3 Δθηέιεζε εξγαζηψλ 

4.3.1 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 
(α) Γηα θάζε ζπλαληψκελν αγσγφ («γλσζηφ» ή «άγλσζην»), πνπ εκπίπηεη ζηηο εθζθαθέο ηνπ 
έξγνπ ή γεηηληάδεη κε απηέο, ν Αλάδνρνο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ ππνρξενχηαη: 

 Να δηαθξηβψζεη ηε θχζε ηνπ αγσγνχ θαη ηελ νξηδνληηνγξαθηθή θαη πςνκεηξηθή ηνπ ζέζε 

 Να δηαθξηβψζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ 

 Να πξνηείλεη γηα θάζε «άγλσζην αγσγφ» ηε δηαηήξεζε ή ηε κεηαηφπηζε ηνπ 

 Να αμηνινγήζεη ηε δνζείζα ιχζε ησλ «γλσζηψλ αγσγψλ» ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ αλεπξεζείζα 
θαηάζηαζε, π.ρ. αλεχξεζε ηπρφλ λέσλ εκπνδίσλ πνπ δελ ιήθζεθαλ ππφςε ζηε κειέηε, 
δηαθνξεηηθή πςνκεηξηθή θαη νξηδνληηνγξαθηθή ζέζε θηι.) 

 Να έξζεη ζε ζρεηηθέο ζπλελλνήζεηο κε ηνλ νηθείν ΟΚΧ γηα φια ηα παξαπάλσ θαη λα ελεκεξψζεη 
έγθαηξα γη' απηά ηελ Τπεξεζία 

(β) Γηα θάζε «άγλσζην αγσγφ» φπσο επίζεο θαη γηα θάζε «γλσζηφ αγσγφ», ζηα πιαίζηα ηεο 
αμηνιφγεζεο ηεο ιχζεο ηεο κειέηεο ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ αλεπξεζείζα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, 
ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη, πάληνηε ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ νηθείν ΟΚΧ θαη ηελ Τπεξεζία, 
απφθαζε σο πξνο ηελ ηχρε ηνπ. Ζ απφθαζε απηή ελαιιαθηηθά κπνξεί λα είλαη: 

 Να δηαηεξεζεί ζε «ιεηηνπξγία» θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ 
θαηαζθεπψλ ρσξίο λα κεηαηνπηζζεί, ή κε κηθξή κεηαηφπηζε, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφ 

 Να δηαηεξεζεί «ζε ιεηηνπξγία» ρσξίο κεηαηφπηζε, ή κε κηθξή κεηαηφπηζε, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα 
ησλ εξγαζηψλ κε κηθξέο κφλνλ δηαθνπέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Να κεηαηνπηζζεί, δειαδή λα θαηαζθεπαζηεί ζε άιιε ζέζε, νπφηε ην εκπίπηνλ ζηηο πεξηνρέο 
εθζθαθψλ ηκήκα ηνπ ζα εγθαηαιεηθζεί. 

 Να αλαθαηαζθεπαζηεί ιφγσ αλαγθαίαο αχμεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(γ) ε θάζε πεξίπησζε ην πξφγξακκα εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη έγθαηξα γλσζηφ 
θαη απνδεθηφ απφ ηνλ νηθείν ΟΚΧ. 

4.3.2 Δξγαζίεο κεηαηνπηδφκελσλ αγσγψλ 

Γηα ηνπο κεηαηνπηδφκελνπο αγσγνχο ΟΚΧ, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, εθηφο ησλ ππνρξεψζεψλ 
ηνπ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 1.3, πεξηιακβάλνληαη: 

χληαμε (κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ) πιήξνπο κειέηεο κεηαηφπηζεο ησλ «αγλψζησλ αγσγψλ» 
φζν θαη ησλ «γλσζηψλ αγσγψλ», εθφζνλ πξνθχςνπλ λέα ζηνηρεία απφ ηελ δηαπηζησζείζα επί ηφπνπ 
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, πνπ επηβάιινπλ αλαπξνζαξκνγή ηεο ππάξρνπζαο κειέηεο. Ζ ππνρξέσζε 
ζχληαμεο ηεο σο άλσ αλαπξνζαξκνγήο ηεο κειέηεο «γλσζηψλ αγσγψλ» πεξηιακβάλεη, εθφζνλ είλαη 
αλαγθαίν, θαη ηπρφλ ηκήκαηα ηνπ κεηαηνπηδφκελνπ αγσγνχ πέξαλ ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο ζπκβαηηθήο 
αξρήο θαη πέξαηνο ηνπ «γλσζηνχ αγσγνχ». Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξαπάλσ κειέηε εθπνλείηαη κε πιήξε 
ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην ΟΚΧ θαη ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζή ηνπ, θαζψο θαη ζηελ έγθξηζε 
ηεο Τπεξεζίαο. 

Ζ θαηαζθεπή «γλσζηψλ θαη αγλψζησλ αγσγψλ» ζηε λέα ζέζε ηνπο, καδί κε ηηο ζπλδέζεηο ηνπο, ππφ ηελ 
(πξφζζεηε) επίβιεςε θαη νδεγίεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ ΟΚΧ. ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία «πξνζσξηλά έξγα» γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ αγσγψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ζχλδεζεο ησλ κεηαηνπηδνκέλσλ «γλσζηψλ θαη 
αγλψζησλ αγσγψλ» κε ηνπο ππάξρνληεο αγσγνχο, φπσο επίζεο θαη ηα έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο 
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηε δψλε δηέιεπζεο ηνπ κεηαηνπηδφκελνπ αγσγνχ, (επαλεπίρσζε, 
απνθαηάζηαζε ππάξρνληνο νδνζηξψκαηνο-πεδνδξνκίσλ θηι.). Δπηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: 

 Αλ ηπρφλ πξνθχςεη αιιαγή ηνπ κήθνπο ησλ «πξνζσξηλψλ έξγσλ», ζε ζρέζε κε ηελ 
ππάξρνπζα κειέηε «γλσζηψλ αγσγψλ», ηφηε θαη νη επί πιένλ εξγαζίεο ησλ «πξνζσξηλψλ 
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έξγσλ» θαη ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαηαηάζζνληαη ζηηο 
εξγαζίεο ησλ «αγλψζησλ αγσγψλ». 

 Γηα νξηζκέλνπο «γλσζηνχο αγσγνχο» ησλ νπνίσλ ηα κεηαηνπηδφκελα ηκήκαηα εθηείλνληαη ζε 
κεγάια κήθε εθηφο ηεο θπξίαο δψλεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ηεο εξγνιαβίαο, είλαη δπλαηφλ λα 
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο «φξηα έξγνπ» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχκβαζε, θάπνηα ελδηάκεζα 
ζεκεία ηνπ κεηαηνπηδφκελνπ ηκήκαηνο ηνπ «γλσζηνχ αγσγνχ». ηελ πεξίπησζε απηή, ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ κεηαμχ ησλ νξίσλ ηκήκαηνο ηνπ 
«γλσζηνχ αγσγνχ», ελψ ηα εθηφο ησλ «νξίσλ έξγνπ» ηκήκαηα, ζα απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ 
Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπο κε νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν θξίλεη ζθφπηκν, αλαιακβάλνληαο παξάιιεια ηελ ππνρξέσζε λα νινθιεξψζεη έγθαηξα 
ηελ θαηαζθεπή ησλ ζρεηηθψλ ηκεκάησλ, ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη έγθαηξα θαη ν 
κεηαηνπηδφκελνο «γλσζηφο αγσγφο» 

 ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη εγθαίξσο ηελ κειέηε 
κεηαηφπηζεο γηα φιν ην ηκήκα ηνπ αγσγνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηκεκάησλ πνπ επξίζθνληαη 
έμσ απφ ηα «φξηα ηνπ έξγνπ» κέρξη ηα ζεκεία ζχλδεζεο κε ηνλ ππάξρνληα αγσγφ, 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ηνπ ππφινηπνπ έξγνπ απφ ηπρφλ άιιε(εο) 
εξγνιαβία(εο). 

 Με ηελ εμαίξεζε ησλ θαισδηαθψλ εξγαζηψλ (ΓΔΖ, ΟΣΔ) ηηο νπνίεο εθηεινχλ ηα αξκφδηα 
ζπλεξγεία ησλ ΟΚΧ, νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ παξαιιαγψλ ησλ «αγλψζησλ αγσγψλ» ζα 
γίλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν. Όκσο, ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε 
θαηάηκεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ παξαιιαγψλ ζεκαληηθψλ «αγλψζησλ αγσγψλ» θαη λα εθηειέζεη 
ηκήκα ηνπο, πνπ δελ εκπίπηεη ζηελ θχξηα δψλε ησλ έξγσλ ηεο εξγνιαβίαο, κε άιιε(εο) 
εξγνιαβία(εο), εθφζνλ απηή ε θαηάηκεζε δελ δεκηνπξγεί θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζε ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

(β) Ο κεηαηνπηδφκελνο ή αλαθαηαζθεπαδφκελνο αγσγφο ζα πξέπεη λα έρεη: 

 Υαξαθηεξηζηηθά πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κειεηεζέληνο αγσγνχ 
(ζχκθσλα κε ηε κειέηε ησλ «γλσζηψλ αγσγψλ») ή, πξνθεηκέλνπ πεξί «αγλψζησλ αγσγψλ», 
ραξαθηεξηζηηθά θαη' ειάρηζηνλ ίδηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππάξρνληνο αγσγνχ, εθηφο αλ ν 
νηθείνο ΟΚΧ δεηήζεη λα γίλεη αλαθαηαζθεπή «αγλψζηνπ αγσγνχ» κε απμεκέλα ραξαθηεξηζηηθά 
ζε ζρέζε κε ηνλ ππάξρνληα, νπφηε ζα πξέπεη ν κεηαηνπηδφκελνο - αλαθαηαζθεπαδφκελνο 
αγσγφο λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηά. 

 Λεηηνπξγηθφηεηα πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ κειεηεζέληνο αγσγνχ 
(ζχκθσλα κε ηε κειέηε ησλ «γλσζηψλ αγσγψλ») ή, πξνθεηκέλνπ πεξί «αγλψζησλ αγσγψλ», 
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη' ειάρηζηνλ ίδηα κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ππάξρνληνο αγσγνχ, εθηφο αλ ν 
νηθείνο ΟΚΧ δεηήζεη λα γίλεη αλαθαηαζθεπή «αγλψζηνπ αγσγνχ» κε απμεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα 
ζε ζρέζε κε ηνλ ππάξρνληα, νπφηε ζα πξέπεη ν κεηαηνπηδφκελνο - αλαθαηαζθεπαδφκελνο 
αγσγφο λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηή. 

 Τιηθά, πξνζηαζία, έδξαζε, ή (αλ απαηηείηαη) επηζήκαλζε θηι. ηεο έγθξηζεο ηνπ νηθείνπ ΟΚΧ θαη 
ηεο Τπεξεζίαο. 

(γ) Οη ζπλδέζεηο ηνπ λένπ (κεηαηνπηζκέλνπ) αγσγνχ ζηα άθξα ηνπ ζα γίλνληαη κε άθξα 
επηκέιεηα θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, κε ηελ παξεκβνιή θξεαηίνπ επίζθεςεο. Όηαλ δελ 
παξεκβάιινληαη θξεάηηα επίζθεςεο νη ζπλδέζεηο ζα επηζεκαίλνληαη. 
(δ) Ζ γεληθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα παξαδίδεη ζηελ Τπεξεζία ζρέδηα «σο 
θαηαζθεπάζζε» επεθηείλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αγσγψλ ΟΚΧ θαη ν Αλάδνρνο ζα 
παξαδψζεη ηέηνηα ζρέδηα θαη ζηνλ νηθείν ΟΚΧ. 
(ε) Οη εξγαζίεο εθζθαθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφ κεηαηφπηζε αγσγνχ δελ ζα αξρίζνπλ πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ κεηαηνπηζκέλνπ - αλαθαηαζθεπαζκέλνπ αγσγνχ. 
(ζη) Αθνχ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν κεηαηνπηζζείο αγσγφο, ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο εθζθαθψλ ζηελ 
πεξηνρή ηνπ αρξεζηεπζέληνο πιένλ ηκήκαηνο. Γηα ηα πάζεο θχζεσο θαιψδηα 
(ειεθηξνδφηεζεο, ηειεθσληθφ), θαζψο θαη ηνπο πάζεο θχζεσο ζσιήλεο πδξνδφηεζεο, 
κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ θαη αεξίνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ κεηά πάζεο πξνζνρήο, 
ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε δεκηά ηνπο, απφιεςε ησλ εληφο ηεο εθζθαθήο ηκεκάησλ θαη 
παξάδνζε ηνπο ζηηο γεηηνληθφηεξεο απνζήθεο ηνπ νηθείνπ ΟΚΧ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 
Γηα ηνπο αγσγνχο νκβξίσλ θαη ιπκάησλ δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξφλνηα, σζηφζν, αλ είλαη 
δπλαηή ε απφιεςε ρξήζηκνπ πιηθνχ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζρεηηθή 
πξνζπάζεηα. Σν απνιακβαλφκελν ρξήζηκν πιηθφ ζα κεηαθέξεηαη θαη παξαδίδεηαη ζηηο 
γεηηνληθφηεξεο απνζήθεο ηνπ νηθείνπ ΟΚΧ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 
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4.3.3 Δξγαζίεο ζηελ πεξηνρή αγσγψλ ζε ιεηηνπξγία 
(α) Οη εθζθαθέο ζηελ πεξηνρή αγσγψλ ΟΚΧ ζε ιεηηνπξγία ζα γίλνληαη κε άθξα πξνζνρή, κε 
πνιχ ειαθξά κεραλήκαηα, αθφκα θαη κε ηα ρέξηα, φηαλ ππάξρνπλ θίλδπλνη γηα ηνπο αγσγνχο 
θαη ππφ ηηο νδεγίεο ηφζν ηεο Τπεξεζίαο φζν θαη ηνπ νηθείνπ ΟΚΧ. 
(β) Οη ηπρφλ απνθαιππηφκελνη θαη αησξνχκελνη νρεηνί, πνπ ζα έρνπλ αλάγθε ππνζηήξημεο ή 
αληηζηήξημεο, ζα ππνζηεξίδνληαη θαη αληηζηεξίδνληαη κε θαηάιιεια ππνζηεξίγκαηα (μχιηλα, 
ζηδεξέληα, απφ ζθπξφδεκα θιπ) θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε απφιπηε αζθάιεηα ηνπο 
θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο φζν θαη κειινληηθά, κεηά 
ηελ ηπρφλ επαλαπιήξσζε ηνπ ζθάκκαηνο. Όπνπ απαηηείηαη, κε πξσηνβνπιία ηνπ Αλαδφρνπ ή 
θαηφπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο, ζα ζπληάζζεηαη εηδηθή κειέηε ππνζηήξημεο θαη αληηζηήξημεο 
ησλ αγσγψλ. 
(γ) Καηά ηελ επαλεπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ αγσγψλ ΟΚΧ ζα ιακβάλνληαη 
φια ηα θαηάιιεια κέηξα: 

 γηα ηελ αζθαιή έδξαζε ησλ αγσγψλ 

 γηα ηελ επαλεπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο ησλ αγσγψλ 

(δ) Θα θαηαζθεπαζηνχλ επίζεο ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα εηδηθά πξνζηαηεπηηθά έξγα, 
φπσο π.ρ. πξνζηαζία ηεο άλσ επηθάλεηαο κε ηνχβια ή κε πιάθα ζθπξνδέκαηνο θηι. 
(ε) Δάλ απαηηεζεί πιάγηα κεηαθίλεζε εχθακπησλ αγσγψλ ΟΚΧ, απηή ζα γίλεηαη κε ηε κέγηζηε 
δπλαηή πξνζνρή θαη ηα θαηάιιεια κέζα θαη πξνζσπηθφ, ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε 
βιάβε ησλ αγσγψλ απηψλ. 
(ζη) Δάλ θξηζεί αλαγθαίν, γην ιφγνπο αζθαιείαο, λα γίλεη πξνζσξηλή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 
νξηζκέλσλ εηδψλ αγσγψλ (π.ρ. αγσγνί ΟΣΔ, ΓΔΖ, θιπ), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ. Ζ Τπεξεζία ζα 
βνεζήζεη ηνλ Αλάδνρν κε ζρεηηθή ελέξγεηά ηεο αιιά δελ αλαιακβάλεη νπδεκία επζχλε αλ ζα 
γίλεη ή φρη απηή ε δηαθνπή, πνηά ζα είλαη ε δηάξθεηά ηεο, πνηά ψξα ηεο εκέξαο ή ηεο λχρηαο 
θιπ. Δπνκέλσο ν αλάδνρνο, θαηά ηε κφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζα πξέπεη λα ζεσξήζεη 
φηη θαηά ηελ θαηαζθεπή φινη νη ζπλαληψκελνη αγσγνί ζα βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. 
(δ) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ή πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ε θάιπςε ππαξρφλησλ θαη 
δηαηεξνπκέλσλ ζηελ ζέζε ηνπο αγσγψλ ΟΚΧ κε θαηαζθεπέο ζθπξνδέκαηνο, κε απνηέιεζκα 
λα γίλεηαη δπζρεξήο ε κειινληηθή δπλαηφηεηα επίζθεςεο ησλ αγσγψλ θαη νη λέεο εξγαζίεο 
πιεζηάδνπλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 0,50 m απφ ηελ πξνζθείκελε πιεπξηθή παξεηά ή 1,00 
m απφ ηελ άλσ παξεηά ηνπ ππάξρνληνο ππφγεηνπ αγσγνχ ή κηθξφηεξε απφ 2,00 m απφ ηελ 
πξνζθείκελε πιεπξά αξδεπηηθνχ αχιαθα, ηφηε ζα εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα: 

 Γίλεηαη εθζθαθή κε ειαθξά κεραληθφ κέζα ή/θαη κε ηα ρέξηα, θαη απνθαιχπηεηαη ν αγσγφο έσο 
ην βάζνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηε κειέηε. Αλ δελ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ κειέηε, νη ζσιελσηνί 
αγσγνί απνθαιχπηνληαη σο ην κηζφ βάζνο ηνπο θαη νη ζνισηνί ή σνεηδείο νρεηνί σο ηε ζηάζκε 
ηεο γελέζεσο ηνπ ζφινπ. 

 Δπηζεσξείηαη ν αγσγφο πνπ απνθαιχθζεθε, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη δελ ππέζηε δεκηέο ή, αλ 
έρεη ππνζηεί, φηη απηέο ζα επηδηνξζψλνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ 

 Δπαλεπηρψλεηαη κε πξνζνρή θαη ρξήζε κφλν ειαθξψλ κεραληθψλ κέζσλ, ψζηε λα 
δηακνξθσζεί ζθάκκα κε ην γεσκεηξηθφ ζρήκα ηνπ πξνο θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, πξηλ απφ ηελ 
εθζθαθή επηζεσξήζεσλ. Ζ επαλεπίρσζε απηή, φπνπ απαηηείηαη, ζα γίλεηαη κε ρξήζε 
μπινηχπσλ. 

 ε πεξίπησζε πνπ κεηαβηβάδνληαη πξφζζεηα κεγάια θνξηία απφ ηηο λέεο θαηαζθεπέο, π.ρ. 
βάζξα γεθπξψλ, πςειά επηρψκαηα, ηφηε, πάλσ απφ ηε δψλε ηνπ αγσγνχ, ε επαλεπίρσζε ζα 
γίλεηαη έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απαξαίηεηε ειαζηηθφηεηα θάησ απφ ηελ θαηαζθεπή απφ 
ζθπξφδεκα, γηα λα απνθεπρζεί ε κεηαθνξά θνξηίσλ απφ ηελ ππεξθείκελε θαηαζθεπή ζηνλ 
ππνθείκελν αγσγφ. Όηαλ ε θαηαζθεπή απφ ζθπξφδεκα πιεζηάδεη ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε 
ζηνλ ππνθείκελν ή πεξηβαιιφκελν αγσγφ, ηφηε ζα πξέπεη λα πιεξψλεηαη ε κεζνιάβεζε 
θαηάιιεισλ αγσγψλ κεηαμχ ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ αγσγνχ, κε ηελ νπνία ζα εμαζθαιίδεηαη 
φηη δελ κεηαθέξνληαη ηα πξναλαθεξζέληα κεγάια θνξηία ζηνλ αγσγφ, π.ρ. λα ρξεζηκνπνηείηαη 
ζηξψζε δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο θαηάιιεινπ πάρνπο θηι. 

 ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη πεξί κφληκεο εθζθαθήο θαη απαηηείηαη αληηζηήξημε ηνπ αγσγνχ ή 
αξδεπηηθνχ αχιαθα, ε κφληκε αληηζηήξημε ζα θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηελ πξφνδν ησλ εθζθαθψλ. 

 

5.4 Πεξηιακβαλφκελεο δαπάλεο 
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ην ηηκνιφγην έρεη πξνβιεθζεί εξγαζία πξνζαχμεζεο ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε δπζρεξεηψλ απφ ηα δηεξρφκελα δίθηπα ΟΚΧ. 

ηελ σο άλσ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 

 Οη δαπάλεο ζπλελλνήζεσλ, δηαδηθαζηψλ θηι. γηα ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ ζρεδίσλ, αδεηψλ, 
εγθξίζεσλ θηι. απφ ηνπο αξκφδηνπο ΟΚΧ. 

 Οη δαπάλεο ζχληαμεο ζρεδίσλ απνηχπσζεο ησλ ζπλαλησκέλσλ αγσγψλ ή νρεηψλ ππφ 
θαηάιιειε θιίκαθα θαη κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηνηρεία, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη θαη ε 
επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ (βι. παξ. 3.5). 

 Οη δαπάλεο, ιφγσ δπζρεξεηψλ εθζθαθήο, απφ ηε ρξήζε ειαθξψλ κεραληθψλ κέζσλ 
εθζθαθψλ, δπζρέξεηα πνπ κπνξεί λα θζάζεη θαη κέρξη ηελ εθζθαθή κε ηα ρέξηα, γηα λα 
απνθεπρζεί ε βιάβε ησλ ππαξρφλησλ αγσγψλ ΟΚΧ. 

 Οη δαπάλεο απνθνκηδήο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ ρξήζεσο κεραληθψλ 
κέζσλ πνπ κπνξνχλ λα θζάζνπλ ζε αδπλακία, ή απαγφξεπζε πξνζπέιαζεο κεραληθνχ 
κέζνπ, θαη απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο κε δηαδνρηθέο αλαπεηάζεηο κε / ην θηπάξη 
κέρξη απνκαθξχλζεσο απφ ηελ πεξηνρή ησλ αγσγψλ θαη ελ ζπλερεία απνθνκηδή ησλ 
πξντφλησλ ζηηο πξνζσξηλέο ή νξηζηηθέο ζέζεηο απφζεζεο ή απφξξηςεο, ζχκθσλα κε ηελ 
πξνδηαγξαθή ησλ εθζθαθψλ 

 Οη δαπάλεο γηα ηα πιηθά θαη εξγαζία αληηζηήξημεο ή ππνζηήξημεο ησλ αγσγψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θζνξάο μπιείαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
αληηζηήξημεο ησλ παξεηψλ νξπγκάησλ θαηά ηξφπν ζπκβαηφ κε ηνπο ζπλαληψκελνπο αγσγνχο 
ΟΚΧ. 

 Οη δαπάλεο απφ δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ θαη ιεηηνπξγίαο 
κεραλεκάησλ. 

 Οη δαπάλεο απφ δπζρέξεηεο αλάθηεζεο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο 
αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ησλ ζθακκάησλ πνπ κπνξνχλ λα θζάζνπλ θαη κέρξηο νιηθήο 
απψιεηαο ησλ πιηθψλ απηψλ ή θαη κέρξη ζνβαξήο πξνζαχμεζεο ηεο απαηηνχκελεο εξγαζίαο 
αλάθηεζεο ησλ πιηθψλ θηι. 

 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο απφ ηνπο ΟΚΧ, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ 
ιεπηνκεξέζηεξσλ θαηά ην δπλαηφλ ζρεδίσλ απεηθφληζεο ησλ ππαξρφλησλ αγσγψλ ή νρεηψλ 
γηα λα δηεπθνιπλζνχλ νη εξγαζίεο ησλ εθζθαθψλ. Γηεπθξηλίδεηαη εδψ φηη ηα ρνξεγνχκελα ζρέδηα 
ησλ αγσγψλ ή νρεηψλ είλαη απιψο ελδεηθηηθά θαη είλαη δπλαηφλ λα είλαη αλαθξηβή ή ειιηπή. 
Έηζη ν Αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο λα δηελεξγεί ηηο εθζθαθέο κε κέγηζηε πξνζνρή σο 
εάλ ππήξραλ θαη άιινη αγσγνί ή νρεηνί πνπ δελ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα θαη ηπρφλ δεκηέο πνπ ζα 
επηθέξεη ζε ππάξρνληεο θαη κε παξνπζηαδφκελνπο ζε ζρέδηα αγσγνχο ή νρεηνχο είλαη νκνίσο 
ππνρξεσκέλνο λα ηηο επαλνξζψζεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλεο. 

 Οη ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ηεο εξγαζίαο απφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ 
εθζθαθήο απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ησλ αξκνδίσλ ΟΚΧ, ζηηο νπνίεο θαζπζηεξήζεηο ζα 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο πξνζέιεπζεο ηνπ επνπηεχνληνο πξνζσπηθνχ 
ησλ ΟΚΧ ή θαη ε εξγαζία απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ην σξάξην ηεο Τπεξεζίαο ηνπ, 
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ φηαλ ζα ππνβιεζεί 
απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ΟΚΧ ε απαίηεζε λα παξεπξίζθεηαη ππάιιεινο ηνπο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θηι. 

 Οη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηπρφλ δεκηψλ πνπ ζα γίλνπλ ζηνπο αγσγνχο θαηά ηελ εθζθαθή ή 
θαηά ηελ ηπρφλ επαλεπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο σο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζηήξημεο, 
επηθάιπςεο θαη πξνζηαζίαο ησλ αγσγψλ, νη νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε απνηεινχλ επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

 Οη δαπάλεο εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ κεηαηφπηζεο ή/θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ 
αγσγψλ, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ κειεηψλ αληηζηήξημεο θαη ππνζηήξημεο ησλ ζεκαληηθψλ αγσγψλ. 

 

5.5 Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 

Οη εξγαζίεο γηα ηελ πξφζζεηε απνδεκίσζε εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
δπζρεξεηψλ απφ ηα δηεξρφκελα δίθηπα ΟΚΧ, ζα πξνκεηξψληαη θαη ζα πιεξψλνληαη αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) 
ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο πνπ πξνθαιεί δπζρέξεηα εθζθαθήο ζχκθσλα κε ην 
ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. 
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Ζ επηκέηξεζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξεηαθή πςνκεηξηθή νξηδνληηνγξαθία ησλ αγσγψλ, ζε θιίκαθα 
1:500 ή αθφκα ιεπηνκεξέζηεξα ζε θιίκαηα 1:100 ή 1:200, φηαλ ε ππθλφηεηα ή άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
αγσγψλ ην απαηηήζνπλ θαη απφ ραξαθηεξηζηηθέο ηνκέο θηι., ζηηο νπνίεο ζα δίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ αγσγψλ πνπ ζπλαληψληαη (δηάκεηξνο, πιηθφ θαηαζθεπήο εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο, αλαγλψξηζε 
ΟΚΧ, πςφκεηξν ηνπ αλσηέξνπ θαη ηνπ θαηψηεξνπ ζεκείνπ ησλ αγσγψλ, πιάηνο αγσγψλ θηι.). 

 
 
 

 
6. ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

 

6.1 Αληηθείκελν 

Ζ Σερληθή Πξνδηαγξαθή απηή, αλαθέξεηαη ζηελ θαζαίξεζε θαηαζθεπψλ απφ  άνπιν ζθπξφδεκα πνπ 
ζπλαληηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ δηθηχνπ αθαζάξησλ. 
6.2 Σξφπνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο 

Ζ θαζαίξεζε ζα γίλεηαη είηε κε κεραληθά κέζα είηε κε ηα ρέξηα θαη κε ηνλ πην θαηάιιειν γηα θάζε 
πεξίπησζε ηξφπν. 
Ζ έθηαζε ηεο θαζαίξεζεο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
Αλαθαηαζθεπή πξφζζεηεο θαζαίξεζεο δελ ζα πιεξψλεηαη ζηνλ Αλάδνρν πνπ είλαη κάιηζηα 
ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα. 
Ζ εξγαζία πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα λα κελ δηαηαξαρζεί ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ θαζαίξεζεο. 
Σα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαζαίξεζε ησλ ζθπξνδεκάησλ ζα  απνκαθξχλνληαη ακέζσο απφ 
ηελ πεξηνρή φισλ ησλ έξγσλ, επεηδή ζεσξνχληαη αθαηάιιεια γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία επίρσζεο. Ζ 
δαπάλε γηα ηε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ηεο θαζαηξέζεσο, ζηηο ππνδεηθλπφκελεο 
ζέζεηο, πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδνο. 
 
6.3 Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή 

Ζ επηκέηξεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεηαη ζε κ
3
 αφπινπ  ζθπξνδέκαηνο πνπ θαζαηξέζεθε. 

Κακηά επηκέηξεζε, δελ πξφθεηηαη λα γίλεη γηα πξφζζεηεο θαζαηξέζεηο πέξαλ απηψλ πνπ πξνζδηφξηζε ε 
Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία. 
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα ηνλ φγθν πνπ επηκεηξήζεθε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή 
κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ: "Καζαίξεζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο‗‘.  
Δάλ ην θαζαηξνχκελν ζθπξφδεκα είλαη εληφο oξχγκαηνο ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο, ε 
πιεξσκή ζα γίλεηαη  γηα ηνλ φγθν πνπ επηκεηξήζεθε βάζε ηνπ άξζξνπ «Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο». 
Απηή ε ηηκή θαη πιεξσκή απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 
κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εγθαηαζηάζεσλ, εθνδίσλ, πιηθψλ θαη εξγαζίαο, γηα ηελ πιήξε θαη 
έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ.  
 
 
 
7. ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΔΗ ΜΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΠΔΣΑΜΑΣΑ 
 
7.1 Αληηθείκελν 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
πξνζσξηλή αληηζηήξημε ησλ θαηαθφξπθσλ παξεηψλ ησλ νξπγκάησλ ησλ πάζεο θχζεσο ζσιελψζεσλ κε 
πξνθαηαζθεπαδφκελα ιπηά κεηαιιηθά πεηάζκαηα (Panels). 

 

7.2 Ηζρχνπζεο εηδηθέο δηαηάμεηο 

Γηα ηελ αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ θαη γεληθψο γηα ηελ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηηο 
εθζθαθέο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 1073/1981 (ΦΔΚ 260Α), θαη φπσο απηφ δηνξζψζεθε κε ην ΦΔΚ 
64Α/82, ¨Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο 
έξγσλ αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ¨. 

πκπιεξσκαηηθά ηζρχεη θαη ε νδεγία αζθαινχο ρξήζεο ζπζηεκάησλ αληηζηήξημεο ηνπ Γεξκαληθνχ 
Ηλζηηηνχηνπ Τπνγείσλ Έξγσλ (Σ.Β.G).  
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7.3 Αλαγθαηφηεηα αληηζηήξημεο 

Καηά ηελ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-01:2009 παξ. 5.5, νξχγκαηα κε θαηαθφξπθα πξαλή θαη βάζνο 
κεγαιχηεξν απφ 1,25m ζα εμαζθαιίδνληαη γεληθψο κε αληηζηήξημε, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ επζηαζνχο 
βξάρνπ ή εδαθψλ κε επαξθή επζηάζεηα. 

χκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ θεθαιαίνπ Β ηνπ σο άλσ Π.Γ 1073, θαη φπσο απηφ δηνξζψζεθε κε ην ΦΔΚ 
64Α/82, θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ή κε θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ, ηάθξσλ ή νξπγκάησλ 
επηκήθσλ ή κεκνλσκέλσλ έξγσλ ε αληηζηήξημε θαηά ην Γηάγξακκα 1 ηνπ άξζξνπ 9, ησλ παξεηψλ είλαη 
ππνρξεσηηθή: 

α. Γηα πιάηνο νξχγκαηνο Β<=1,50 κ. θαη βάζνο Ζ>=2,00 κ. 

β. Γηα πιάηε νξχγκαηνο Β>1,50 κ. ε αληηζηήξημε είλαη ππνρξεσηηθή γηα βάζε Ζ>1,25Β+0,625 

γ. Ζ αληηζηήξημε παξαιείπεηαη αλ ε εθζθαθή πξαγκαηνπνηείηαη ζε βξάρν θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε 
ηζνξξνπία ησλ πξαλψλ έρεη εμαζθαιηζζεί κε θαηάιιειε θιίζε. 

 

7.4 χζηεκα αληηζηήξημεο-κειέηε εθαξκνγήο ησλ αληηζηεξίμεσλ 

Ζ αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ εθηειείηαη κε ηε βνήζεηα ζπζηήκαηνο εηδηθψλ κεηαιιηθψλ πεηαζκάησλ 
βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο απφ αλαγλσξηζκέλα εξγνζηάζηα.  Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηα κεηαιιηθά 
πεηάζκαηα ζε δηάθνξα χςε, ηνπο κεηαιιηθνχο θαηαθφξπθνπο νδεγνχο, φλπρεο πνδφο, ηηο αληεξίδεο θαη 
γεληθψο θάζε απαηηνχκελν εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

Γηαθξίλνπκε δχν επηθξαηνχληα ζπζηήκαηα: 

α. Σν ζχζηεκα ησλ ¨ζηαζεξψλ αληεξίδσλ¨ (TrenchBox Systems) κε δηάθνξεο παξαιιαγέο, ζην 
νπνίν νη αληεξίδεο ζπλδένληαη ζηαζεξά κε ηηο θαηαθφξπθεο δνθίδεο.  Σν ζχζηεκα επηηξέπεη αληηζηήξημε 
κέρξη βάζνπο 4,0 κέηξσλ πεξίπνπ. 

β. Σν ζχζηεκα ησλ ¨πιεπξηθψλ νδεγψλ¨ (SideRail Systems) κε δηάθνξεο παξαιιαγέο, φπσο 
Standard, Combined θαη Parallel.  Σν ζχζηεκα απαξηίδεηαη απφ ηνπο πιεπξηθνχο νδεγνχο, ηηο αληεξίδεο 
θαη ηα πεηάζκαηα.  Δπηηπγράλνληαη βάζε αληηζηήξημεο κέρξη θαη 9,0 κ. 

 

Ο Αλάδνρνο πξηλ απφ θάζε έλαξμε εξγαζηψλ ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε αληηζηήξημε ησλ 
παξεηψλ νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία: 

α. Πιήξε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκφζεη, φπσο εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο, ηχπνο, αληνρέο, δηαζηάζεηο ζηνηρείσλ θαη αληεξίδσλ, ξνπέο αληηζηάζεσο, βάξε, κέγηζηεο 
δπλάκελεο λα αλαιεθζνχλ θαηαπνλήζεηο ζε ξνπέο θαη αμνληθά θνξηία θαη κέγηζην ζπληζηψκελν απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή βάζνο γηα θάζε ηχπν θιπ. 

β. Μειέηε εθαξκνγήο ησλ αληηζηεξίμεσλ. 

 ηε κειέηε εθαξκνγήο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πνξίζκαηα θαη ηα αλακελφκελα κεγέζε ησλ 
θνξηίζεσλ απφ ηελ πθηζηάκελε κειέηε θαη ζα πξνζδηνξηζζεί βάζεη ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη ηνπ βάζνπο 
έκπεμεο ν θαηάιιεινο ηχπνο πεηαζκάησλ νδεγψλ θαη αληεξίδσλ πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν 
Αλάδνρνο. 

 

Ζ κειέηε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηππηθέο δηαηνκέο ησλ αληηζηεξίμεσλ ζηηο νπνίεο ζα θαίλεηαη ην πιάηνο 
ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο (ρσξίο ηελ εθαξκνγή ησλ 
αληηζηεξίμεσλ, ην ηειηθφ πιάηνο ηνπ νξχγκαηνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αληηζηεξίμεσλ 
θαη ην ειεχζεξν χςνο θάησ απφ ηελ ηειεπηαία αληεξίδα.  Ζ κειέηε ζα πεξηιακβάλεη επίζεο κεθνηνκέο ησλ 
έξγσλ ζηηο νπνίεο ζα θαίλνληαη ηα κήθε, ηα νιηθά χςε ησλ πεηαζκάησλ θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ αγσγνχ, ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεηαζκάησλ θαη αληεξίδσλ θαηά ην πιάηνο εθζθαθήο. 

Δπηζεκαίλεηαη εδψ φηη, ν Αλάδνρνο ζα επηιέμεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηε δηακήθε δηάζηαζε ησλ πεηαζκάησλ 
ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν θαηαβηβαζκφο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα.   

Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθψο ππεχζπλνο γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ αληηζηεξίμεσλ ή δε 
έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία ηεο κειέηεο εθαξκνγήο δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ απνθιεηζηηθή σο 
αλσηέξσ επζχλε ηνπ. 

 

7.5 Γηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο 
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Οη κνλάδεο αληηζηήξημεο κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ κε ηε κέζνδν νιηθήο εθζθαθήο ή κε ηε κέζνδν 
έκπεμεο.  Καηά θαλφλα δελ επηηξέπεηαη λα ζπξζνχλ κέζα ζην φξπγκα, εθηφο εάλ απηφ επηηξέπεηαη κε 
εηδηθή άδεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κνλάδαο, ηα θελά κεηαμχ ησλ πιαθψλ θαη ησλ πξαλψλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη 
απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ νξχγκαηνο, πξέπεη λα γεκηζηνχλ ακέζσο κε ρψκα.  Έηζη απνθεχγνπκε ην 
γθξέκηζκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη επηηπγράλεηαη ε θαηαθφξπθε ηνπνζέηεζε ησλ κνλάδσλ 
αληηζηήξημεο. 

 α. Μέζνδνο νιηθήο εθζθαθήο 

ηε δηαδηθαζία νιηθήο εθζθαθήο, ην φξπγκα πξέπεη λα νξπρζεί ζε φιν ην βάζνο ηνπ θαη ε κνλάδα 
αληηζηήξημεο λα ηνπνζεηεζεί νιφθιεξε κέζα ζ΄ απηφ.  Σν χςνο ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη λα είλαη ίζν κε ην 
βάζνο ηνπ νξχγκαηνο ζπλ 20cm ηνπιάρηζηνλ.  Ζ κέζνδνο ηνπνζέηεζεο εθαξκφδεηαη κφλν εάλ ηζρχνπλ νη 
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 ηαζεξφ έδαθνο 

 Κάζεηα πξαλή νξχγκαηνο 

 ηαζεξφ πιάηνο ηεο ηάθξνπ θαηά κήθνο ηεο αληηζηήξημεο ίζν κε ην πιάηνο ηεο κνλάδαο 
αληηζηήξημεο 

ηαζεξφ έδαθνο είλαη εθείλν ην νπνίν, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο αξρήο ηεο εθζθαθήο θαη ηεο αξρήο 
ηεο αληηζηήξημεο ηνπ νξχγκαηνο, δελ παξνπζηάδεη θάπνηα πηψζε ησλ πξαλψλ.  Καηά ηελ δηαδηθαζία 
εγθαηάζηαζεο ηεο αληηζηήξημεο, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ψζηε ηα πξαλή ηα νπνία δελ έρνπλ 
αθφκα αληηζηεξηρζεί λα κελ θαηαζηξαθνχλ απφ δηάθνξα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα.  Δίλαη πξνθαλέο πσο 
ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο δίπια ζηα πξαλή κπνξεί λα παηεζεί κφλν φηαλ νη ηνίρνη είλαη απφιπηα αζθαιείο.  
Δπηπιένλ δελ επηηξέπεηαη ην κήθνο ηνπ νξχγκαηνο λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ 
κνλάδσλ αληηζηήξημεο. 

 

 β1. Μέζνδνο έκπεμεο ηαπηφρξνλα κε ηελ εθζθαθή 

Με απηή ηελ δηαδηθαζία, νη κνλάδεο εκπήγλπληαη ζην έδαθνο ηαπηφρξνλα κε ηελ εθζθαθή.  
Καηαζθεπάδνπκε έλα κηθξφ φξπγκα (πξνεθζθαθή), ην βάζνο ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ην έδαθνο θαη ηηο 
ηνπηθέο ζπλζήθεο.  Σνπνζεηνχκε ηελ κνλάδα αληηζηήξημεο εληφο ηνπ νξχγκαηνο.  πλερίδνπκε ηελ εθζθαθή 
κέζα απφ ηελ κνλάδα θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ εθζθαθέα ηελ εκπήγνπκε.  Ζ δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη κε 
βήκαηα κέγηζηνπ βάζνπο 0,50 m εθζθαθή - 0.50 m έκπεμε) έσο φηνπ ε κνλάδα εηζαρζεί ζην έδαθνο ζε 
φιν ηεο ην χςνο. 

Σν πιάηνο ηεο κνλάδαο, πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν ζην θάησ κέξνο απ΄ φηη ζην πάλσ. 

Δάλ απηφ δελ εθαξκνζζεί, ε κνλάδα παίξλεη ηελ κνξθή ζθήλαο θαη εκπνδίδεηαη ε έκπεμε θαη ε εμνιθή ηεο 
ελψ νη πιάθεο ζηξαβψλνπλ απφ ηελ πίεζε. 

Ζ έκπεμε θάζε κεηαιιηθήο πιάθαο, πξέπεη λα γίλεηαη ζε φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξα βήκαηα.  Έηζη 
απνθεχγνπκε ηελ αιιαγή ηνπ πιάηνπο ηεο κνλάδαο θαη δελ κεηψλεηαη ε αληνρή ησλ αληεξίδσλ απφ ηελ 
θιίζε ηνπο.  Γηα λα θξαηήζνπκε φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξν ην επίπεδν ησλ αληνρψλ, πξέπεη ε θιίζε ησλ 
αληεξίδσλ, λα κελ ππεξβαίλεη ην 1:20.  Με ηελ δηαδηθαζία ηεο έκπεμεο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
κφλν νη κνλάδεο νη νπνίεο έρνπλ ζην θάησ κέξνο ηνπο θφςεηο. 

 

 β2. Μέζνδνο έκπεμεο κεηά ην πέξαο ηεο εθζθαθήο 

Ζ κέζνδνο απηή αθνξά ηα ζπζηήκαηα boxes (δίδπκα απην-αληηζηεξηδφκελαπαλέια), ηα νπνία πξν-
ζπλδένληαη θαη  ηνπνζεηνχληαη ζε ζεηξά δίπια ζην πξνο εθζθαθή φξπγκα. Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζρεηηθά 
ζηαζεξά εδάθε φπνπ ηα πξαλή ηεο εθζθαθήο ''θξαηνχλ'' έζησ θαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Γίλεηαη εθζθαθή φινπ ηνπ βάζνπο θαη ζε κήθνο ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην κήθνο ηεο κνλάδαο αληηζηήξημεο. 
Σα πξαλή πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην θάζεηα θαη ρσξίο πξνεμνρέο. Με ηελ βνήζεηα ηνπ εθζθαθέα 
θαη ησλ θαηάιιεισλ ζπξκαηφζρνηλσλ αλπςψλεηαη κία κνλάδα αληηζηήξημεο θαη ηνπνζεηείηαη κέζα ζηελ 
εθζθαθή. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο θαη έσο ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζε ηεο κνλάδαο αληηζηήξημεο κέζα ζην 
φξπγκα, απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε πξνζσπηθνχ ή/θαη κεραλεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο εξγαζίαο. 

Μεηά ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζε ηεο κνλάδαο αληηζηήξημεο κέζα ζηελ εθζθαθή, αλνίγνληαη νη αληεξίδεο έσο 
φηνπ ηα παλέια έξζνπλ ζε φζν ην δπλαηφλ πην ηέιεηα επαθή κε ηα πξαλή. 
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Ζ εμνιθή ησλ κνλάδσλ γίλεηαη ζε βήκαηα κε ελαιιάμ επίρσζε ζε χςνο 0,50 m πεξίπνπ, αλχςσζε ηεο 
κνλάδαο αληηζηήξημεο ζην χςνο ηεο επίρσζεο, ζπκπχθλσζε ηεο επίρσζεο έλαληη ησλ πξαλψλ θαη έσο ηελ 
ηειηθή εμνιθή ηεο κνλάδαο απφ ην φξπγκα. 

 

7.6 Καλφλεο αζθαιείαο 

Σν επάλσ κέξνο ησλ κνλάδσλ αληηζηήξημεο πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ην ιηγφηεξν 
θαηά 0,15 m.  ε φινπο ηνπο ηχπνπο εδαθψλ, επηηξέπεηαη λα ζηακαηά ε αληηζηήξημε ζηε βξαρψδε δψλε, 
αθνχ ε κνλάδα δελ κπνξεί λα εκπερζεί ζε απηή. 

Γηα λα είλαη αζθαιήο ε αληηζηήξημε πξέπεη ην κήθνο ηεο λα ππεξβαίλεη θαηά ηνπιάρηζηνλ 1,0 m, ζε θάζε 
πιεπξά, ην κήθνο ηνπ ζσιήλα πνπ ηνπνζεηνχκε.  Ο παξαπάλσ θαλφλαο επηηξέπεηαη λα παξαβηαζζεί 
κφλν φηαλ ηνπνζεηνχκε θαη κεησπηθή αληηζηήξημε. 

Οη κνλάδεο αληηζηήξημεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ρσξίο θαλέλα θελφ δηάζηεκα κεηαμχ ηνπο.  Γελ είλαη 
απαξαίηεηε εηδηθή ζχλδεζε ησλ κνλάδσλ θαηά κήθνο ηνπ νξχγκαηνο.  Δμαηξνχληαη νξηζκέλα ζπζηήκαηα 
αληηζηήξημεο φπσο π.ρ. ηα ζπζηήκαηα κε νδεγνχο ή ηα πιαίζηα παζζαινζαλίδσλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 
φπνπ: 

 Τπάξρεη κεησπηθή αληηζηήξημε π.ρ. ζε επηδηνξζψζεηο αγσγψλ ή ζε θαηαζθεπή θξεαηίσλ 

 Σα κεησπηθά πξαλή είλαη επηθιηλή θαη κεηαμχ ησλ άθξσλ ησλ αγσγψλ, ή ησλ ππφ θαηαζθεπή 
έξγσλ θαη ησλ άθξσλ ηεο κνλάδαο αληηζηήξημεο ππάξρεη κηα αζθαιήο απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 
1,00 m 

ε ζεκεία πνπ ιφγσ δηαζηαπξνχκελσλ αγσγψλ θαη γεληθά φπνπ είλαη αδχλαηε ε αληηζηήξημε κε κεηαιιηθά 
ζηνηρεία, πξέπεη λα αληηζηεξίδνπκε ην θελφ κεηαμχ ησλ κνλάδσλ κε μπινδεχγκαηα ή παζζαινζαλίδεο. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ζχζηεκα αληηζηήξημεο κε επηθαζήκελε κνλάδα, ηφζν κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο 
εθζθαθήο φζν θαη κε ηελ κέζνδν ηεο έκπεμεο, πξέπεη ε ζχλδεζε (βαζηθήο κε επηθαζήκελε) λα γίλεηαη ζηηο 
θαηάιιειεο ππνδνρέο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ αζθάιηζε ηεο ζχλδεζεο, ψζηε λα κελ ππάξρεη πεξίπησζε 
απνζχλδεζεο ηεο βαζηθήο απφ ηελ επηθαζήκελε κνλάδα, θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο απφ ηνλ εθζθαθέα ή 
θαηά ηελ εμνιθή ηνπο απφ ην φξπγκα. 

Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, επηηξέπεηαη νη επηθαζήκελεο κνλάδεο νη νπνίεο έρνπλ κηα αληεξίδα αλά πιεπξά λα 
ηνπνζεηνχληαη κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε βαζηθέο κνλάδεο νη νπνίεο έρνπλ δχν αληεξίδεο αλά πιεπξά.  
Δμαηξνχληαη νη κνλάδεο κε χςνο κέρξη 0,60 m, γηα ηάθξνπο κέρξη 1,75 m θαη φηαλ είλαη εμνπιηζκέλεο κε 
εληζρπκέλεο αληεξίδεο. 

Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κηαο βαζηθήο κνλάδαο πάλσ ζε άιιε βαζηθή κνλάδα, κε ηελ θφςε πξνο ηα 
πάλσ κφλν φηαλ ππάξρνπλ γη΄ απηφ ην ζθνπφ εηδηθέο ππνδνρέο αλάξηεζεο ζηελ πεξηνρή ηεο θφςεο.  Οη 
κέζσλ αληνρψλ κνλάδεο αληηζηήξημεο επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ κέρξη 4,0 κέηξα βάζνο πεξίπνπ. 

Δπίζεο επηηξέπεηαη ην πνιχ κέρξη δχν κνλάδεο (βαζηθή κνλάδα-επηθαζήκελε κνλάδα) λα ηνπνζεηεζνχλ ε 
κία πάλσ ζηελ άιιε. 

Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, νη κνλάδεο πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ έηζη, ψζηε λα αληηζηεξίδνπλ θαη ηηο δχν 
πιεπξέο ηνπ ζθάκκαηνο θαη ζε κήθνο ηφζν φζν ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ αλνηθηνχ νξχγκαηνο. Δάλ δελ 
ηεξεζεί ε παξαπάλσ, ζπλζήθε κπνξεί νη αληεξίδεο λα δερζνχλ πηέζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ ππνινγηζζεί. 

 

 

7.7 Αληεξίδεο 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ε έκπεμε ησλ κνλάδσλ αληηζηήξημεο ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε κέζα ζην φξπγκα, νη 
αληεξίδεο πξέπεη λα αλνηρζνχλ, έηζη ψζηε νη πιάθεο λα εθάπηνληαη ζηα πξαλή.  Δπίζεο νη αληεξίδεο 
πξέπεη λα είλαη νξηδφληηεο, έηζη ψζηε λα έρνπλ ηηο κέγηζηεο αληνρέο ηνπο. 

Καηά ηελ κεηαθνξά ή ηελ ρξήζε ησλ κνλάδσλ αληηζηήξημεο, δελ επηηξέπεηαη νη αληεξίδεο λα θνξηηζηνχλ 
θάζεηα ζηνλ άμνλά ηνπο, γηαηί δελ έρνπλ ζρεδηαζζεί λα δέρνληαη ηέηνηεο θνξηίζεηο.  Δάλ ζέινπκε λα 
αιιάμνπκε ηε ζέζε ησλ αληεξίδσλ εληφο ηεο κνλάδαο ή ηεο κνλάδαο εληφο ηνπ νξχγκαηνο, πξέπεη πάληα 
λα αθνινπζνχκε ηηο νδεγίεο ρξήζεσο. 

Οη αληεξίδεο κε αηέξκνλα, επηηξέπεηαη λα δερζνχλ κφλν έλα ηεκάρην πξνέθηαζεο ηνπ κήθνπο ηνπο.  Καηά 
ηελ δηαδηθαζία δνθηκψλ, έρεη παξαηεξεζεί φηη νη αληεξίδεο έρνπλ θαιχηεξεο αληνρέο φηαλ ηζρχεη ε 
παξαπάλσ ζπλζήθε.  Δάλ ε παξαπάλσ ζπλζήθε δελ ηζρχεη γηα έλαλ ηχπν αληεξίδσλ, ηφηε ν 
θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα ην αλαθέξεη ζηηο νδεγίεο ρξήζεσο. 
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7.8 Δμνιθή 

Όπσο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ε έκπεμε, έηζη θαη θαηά ηελ εμνιθή ησλ κνλάδσλ ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 
δίπια ζην φξπγκα απαγνξεχεηαη λα παηεζεί.  ηελ δηαδηθαζία εμνιθήο θαη επίρσζεο πξέπεη λα 
αθνινπζεζνχλ ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Μεξηθή επίρσζε ζην επηζπκεηφ χςνο  

2. Δμνιθή ηεο κνλάδαο αληηζηήξημεο ζην χςνο ηεο επίρσζεο 

3. πκπχθλσζε ηεο επίρσζεο 

4. Δπαλάιεςε 1 έσο 3 

Καηά ηελ εμνιθή ηεο αληηζηήξημεο θαη γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ, πξέπεη εθηφο απφ ην βάξνο ηεο 
κνλάδαο, λα ππνινγηζζεί θαη ε πιεπξηθή ψζεζε ησλ γαηψλ κε ηξηβή κ=0,5. 

 

7.9 Απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά 

Οη κνλάδεο αληηζηήξημεο πξέπεη λα απνζπλδένληαη, θαζαξίδνληαη, ζπληεξνχληαη θαη ζηνηβάδνληαη κε 
αζθάιεηα. ε πεξίπησζε πνπ απνζεθεπηνχλ ζπλδεδεκέλεο, είλαη θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλεο, έηζη ψζηε 
θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επίπεδν έδαθνο, νη πιάθεο λα κελ θιίλνπλ άλσ ησλ 5 κνηξψλ.  ε θακηά 
πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα ζηεξεσζνχλ, κεηαθνκηζζνχλ ή βγνπλ απφ ηηο ηάθξνπο κε ηε βνήζεηα ησλ 
αηεξκφλσλ, γηαηί απηνί δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη γη΄ απηφ ην ζθνπφ. 

 

7.10 Δπηζεψξεζε-ζπληήξεζε 

Οη κνλάδεο πξέπεη λα εμεηάδνληαη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο γηα πηζαλέο ειιείςεηο ή βιάβεο ζηηο 
αληεξίδεο, ζηηο πιάθεο θαη ζηηο ζέζεηο ζχλδεζεο.  Δάλ δηαπηζησζνχλ κηθξνβιάβεο, απηέο πξέπεη πξψηα λα 
επηζθεπαζζνχλ θαη κεηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη κνλάδεο.  Δάλ νη βιάβεο δελ είλαη επηζθεπάζηκεο, ηφηε νη 
κνλάδεο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Οη κνλάδεο αληηζηήξημεο πξέπεη λα εμεηάδνληαη απφ εηδηθνχο, κηα θνξά ην ρξφλν ηνπιάρηζηνλ.  Σα 
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα θπιάζζνληαη έσο ηελ επφκελε έξεπλα. 

 

7.11 Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 

 

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. 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m
2
) επηθάλεηαο αληηζηήξημεο ζε επαθή κε ηηο παξεηέο ηνπ 

ζθάκκαηνο, επηκεηξνχκελεο κφλνλ 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 20cm 
πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο. 
 
 
 
8. ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΔΗ ΜΔ ΞΤΛΟΕΔΤΓΜΑΣΑ 
 
8.1 Αληηθείκελν 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε αληηζηεξίμεσλ κε μπινδεχγκαηα ζηηο παξεηέο 
ησλ νξπγκάησλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε αγσγψλ ή ηελ θαηαζθεπή θξεαηίσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη 
θίλδπλνο θαηαπηψζεσλ ή θαηαξξεχζεσλ ησλ παξεηψλ ηνπ ζθάκκαηνο. 
 
8.2 Δξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ - πιηθά 

Όηαλ ε θχζε ησλ εξγαζηψλ ην απαηηεί, ν Αλάδνρνο ζα εθηειεί θαηάιιειε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ ηνπ 
νξχγκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. Ο ηξφπνο θαη ε ππθλφηεηα ησλ μπινηχπσλ πξνηείλνληαη 
απφ ηνλ Αλάδνρν θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, φπσο θαη ε αλάγθε γηα ηελ αληηζηήξημε 
ησλ παξεηψλ. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δηαπηζηψλεη άκεζν θίλδπλν θαηαπηψζεσλ πξνβαίλεη ζε αληηζηεξίμεηο θαη 
ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Δπηβιέπνληα Μεραληθνχ. ηελ πεξίπησζε απηή ν επηβιέπσλ κεραληθφο 
ζα θξίλεη εθ ησλ πζηέξσλ αλ είλαη δηθαηνινγεκέλε ή φρη ε ελέξγεηα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα απνθαζίζεη γηα 
ηελ θαηαβνιή ή φρη ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. 
Ζ θαηαζθεπή ηνπο ζα γίλεη απφ μχιηλε επηθάλεηα πνπ ζα επξίζθεηαη ζε επαθή κε ηελ αληηζηεξηδφκελε 
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη ζα αληηζηεξίδεηαη ζηελ μχιηλε επηθάλεηα πνπ ζα επξίζθεηαη ζε επαθή κε ηελ 
απέλαληη επηθάλεηα εθζθαθήο ηνπ νξχγκαηνο. Ζ επηθάλεηα επαθήο κε ην έδαθνο δελ ζα αθήλεη ραξακάδεο 
ψζηε λα κελ ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαθπγήο ηνπ εδάθνπο ηνπ πξαλνχο εθζθαθήο θαη λα κεηψλεηαη ε 
δπλαηφηεηα δηφδνπ πδάησλ. 
Ζ αληηζηήξημε ζα θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηξφπν αζθαιή, απνθιείνληαο ηελ δπλαηφηεηα κεηαηνπίζεσλ, 
ζχκθσλα κε ππνινγηζκφ γηα θάζε πεξίπησζε αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ νξχγκαηνο ηελ πνηφηεηα ηνπ 
εδάθνπο θαη ηελ έθηαζε ηεο μχιηλεο αληηζηήξημεο. ηνλ ππνινγηζκφ ζα ιακβάλεηαη ζπληειεζηήο αζθαιείαο 
ίζνο πξνο 1,5 ηνπιάρηζηνλ. Ζ δηαηνκή ηνπ αγσγνχ ν νπνίνο απνηειεί ην εκπφδην, εθφζνλ ππάξρεη ηέηνην, 
ζα πεξηβάιιεηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηεο αληηζηήξημεο κε ηξφπν, πνπ λα κελ παξακέλνπλ θελά θαη ζα 
ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. 
Ζ αληηζηήξημε ζα παξακέλεη άζηθηε ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ζα αθαηξείηαη ηκεκαηηθά κφλνλ 
κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε επίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο. Ζ εξγαζία ζα γίλεη 
ζχκθσλα κε ηνλ Γεξκαληθφ Καλνληζκφ DIN 4124 θαη ηνπο ζρεηηθνχο Διιεληθνχο Καλνληζκνχο. 
εκεηψλεηαη φηη γεληθά ν Αλάδνρνο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ππεχζπλνο γηα θάζε θαηάπησζε παξεηάο 
νξχγκαηνο κε ή ρσξίο μπινδεχμεηο αληηζηήξημεο, κε νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηέο ηεο (εξγαηηθά αηπρήκαηα, 
δεκηέο ζε ηξίηνπο, θιπ). Δίλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ηηο ζρεηηθέο απνδεκηψζεηο θαη λα 
απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο ζηα έξγα αλαιακβάλνληαο θάζε πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε. 
Ο Δπηβιέπσλ Μεραληθφο έρεη δηθαίσκα λα ππνρξεψζεη ηνλ Αλάδνρν λα ηνπνζεηήζεη πξφζζεηεο 
μπινδεχμεηο αληηζηήξημεο ή λα εληζρχζεη ηηο ππάξρνπζεο, εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην. 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη ε δηάζεζε ηεο απαηηνχκελεο μπιείαο θη άιισλ πιηθψλ 
(φπσο ζχλδεζκνη, ήινη θιπ), ε θαηαλνκή ησλ μπινδεχμεσλ κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ. 
 
Οη μπινδεχμεηο ησλ αληηζηεξίμεσλ ζα βεβαηψλνληαη ζαλ αθαλείο εξγαζίεο απφ ηελ επηβιέπνπζα Τπεξεζία 
θαηά ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο κε ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. ε θακία πεξίπησζε 
δε ζα γίλνληαη δεθηέο γηα επηκέηξεζε μπινδεχμεηο πνπ δελ έρνπλ έγθαηξα βεβαησζεί απφ ηελ Δπηβιέπνπζα 
Τπεξεζία. 
 
8.3 Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 

Ζ επηκέηξεζε ησλ μπινδεχμεσλ αληηζηήξημεο ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2) επηθάλεηαο πνπ 
βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηηο παξεηέο ηνπ ζθάκκαηνο. Οη επηκεηξήζεηο ησλ μπινδεχμεσλ ζα γίλνληαη κε βάζε 
ηα ζηνηρεία ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα 
γίλεηαη γηα ηηο επηκέξνπο πνζφηεηεο κε ηε ζπκβαηηθή ηηκή ηνπ Σηκνινγίνπ γηα «μπινδεχγκαηα αληηζηήξημεο 
πξαλψλ».  
Ζ ηηκή απηή θαη ε πιεξσκή απνηεινχλ ηελ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εθνδίσλ, πιηθψλ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα 
ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ.  
Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ε απνδεκίσζή ηνπ γηα ηελ ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ εξγαζία ηνπ εμαηηίαο ησλ 
εκπνδίσλ πνπ ζα έρνπλ ζπλαληεζεί θαη ηεο επηπιένλ εξγαζίαο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ 
εξγαζηψλ. 
 
 
 
 
9. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΦΑΛΣΗΚΩΝ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ 
 
9.1 Αληηθείκελν 

Ζ Σερληθή απηή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ αζθαιηνζηξσκέλσλ δξφκσλ, 
ζηηο νπνίεο αλνξξχζζνληαη ζθάκκαηα γηα εγθαηάζηαζε αγσγψλ ή θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ (θξεαηίσλ, 
θ.ι.π.). 
Ζ επαλαθνξά ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα θαιχςεη ππνρξεσηηθά φιε ηελ επηθάλεηα ησλ αζθαιηνζηξσκέλσλ 
δξφκσλ, πνπ ζα έρεη θαζαηξεζεί ή ζα ππνζηεί δεκηέο απφ ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ ζπλεξγείσλ θαη ησλ 
κεραλεκάησλ ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
9.2 Ηζρχνπζεο Πξνδηαγξαθέο  
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ΔΣΔΠ 05-03-03-00 ηξψζεηο νδνζηξψκαηνο απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά   
ΔΣΔΠ 05-03-11-01 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 
ΔΣΔΠ 05-03-11-04 Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 
ΔΣΔΠ 05-03-12-01 Αληηνιηζζεξή ζηξψζε αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο 
ΔΣΔΠ 05-03-14-00 Απφμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο 
 
9.3 Πεξηιακβαλφκελεο Δξγαζίεο 

Ζ επαλαθνξά ησλ αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πεξηιακβάλεη: 
 

 Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε πιηθνχ νδνζηξσζίαο (βάζεο θαη ππφβαζεο) κε αδξαλή πιηθά 
ιαηνκείνπ, θαηά ζηξψζεηο πάρνπο έσο 15 cm θαη ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ, 
θαηαζθεπαδφκελν ζχκθσλα κε ηελ Π.Σ.Π. Ο-150, κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ. 

 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε. 

 Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε 
εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mmζχκθσλα κε ηελ Π.Σ.Π. Α-265 

 Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε αζθαιηνκίγκαηνο 
παξαγφκελνπ ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ 
θαηά ζηξψζεηο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο έσο 50 mmζχκθσλα κε ηελ Π.Σ.Π. Α-265. 

 Δθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο ζηελ πεξίπησζε  εθαξκνγήο δηπιήο 
αζθαιηηθήο ζηξψζεο   

 
Ζ ηειηθή δηαζηαζηνιφγεζε απνθαηάζηαζεο ηνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ζα θαζνξηζηεί κεηά απφ 
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ιακβάλνληαο ππφςε ην πθηζηάκελν νδφζηξσκα ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ίζν κε απηφ.  
ε πεξίπησζε πνπ, κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ πιηθνχ, παξαηεξεζεί κηθξή θαζίδεζε (κέρξη 5 cm) 
ηεο ηνκήο, θαζαηξείηαη ν αζθαιηηθφο ηάπεηαο θαη ζπκπιεξψλεηαη κε ζξαπζηφ πιηθφ ηεο Π.Σ.Π. Ο-150, πνπ 
ζπκππθλψλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδεηαη λένο αζθαιηηθφο ηάπεηαο. 
Δάλ παξαηεξεζεί κεγαιχηεξε θαζίδεζε ή παξαηεξεζεί μαλά κηθξή θαζίδεζε, ηφηε εθζθάπηεηαη ην ζθάκκα 
ζε φιν ην κήθνο, πνπ παξαηεξήζεθε ε θαζίδεζε, κέρξη απνθάιπςεο ηνπ αγσγνχ θαη επηρψλεηαη πάιη, 
φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Πάλησο, ζε θακία πεξίπησζε, δελ επηηξέπεηαη 
ζπκπιήξσζε ηεο φπνηαο θαζίδεζεο απιψο κε αζθαιηηθφ πιηθφ, ρσξίο ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, δηαδηθαζία. 
 
 
9.4 Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα επηθαλείαο ζπκβαηηθνχ απνθαζηζηάκελνπ αζθαιηηθνχ 
νδνζηξψκαηνο θαη ε πιεξσκή ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ κειέηεο. Ζ επηθάλεηα 
απηή ζα ππνινγίδεηαη απφ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ κήθνπο ηνπ αγσγνχ, πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε 
αζθαιηνζηξσκέλνπο δξφκνπο επί ην ζπκβαηηθφ πιάηνο ζθάκκαηνο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηα αληίζηνηρα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη νπνηαζδήπνηε επηπιένλ ακνηβήο γηα ηελ απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ 
νδνζηξσκάησλ, ζε επηθάλεηα κεγαιχηεξε απφ απηή, πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, εάλ, θαηά ηελ 
εθζθαθή θαη απφ ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ ζπλεξγείσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ, θαηαπηψζεηο, θ.ι.π., έρεη 
θαηαζηξαθεί ην νδφζηξσκα ζε κεγαιχηεξε επηθάλεηα, ππνρξενχκελνο, ζε θάζε πεξίπησζε, λα ην 
απνθαηαζηήζεη ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ δεκηψλ. 
 
 
 
 
10. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

 

10.1 Αληηθείκελν 

Ζ Σερληθή απηή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ απφ ζθπξφδεκα, ζηηο νπνίεο 
αλνξξχζζνληαη ζθάκκαηα γηα εγθαηάζηαζε αγσγψλ ή θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ (θξεαηίσλ, θ.ι.π.). 
Ζ επαλαθνξά ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα θαιχςεη ππνρξεσηηθά φιε ηελ επηθάλεηα ησλ δξφκσλ, πνπ ζα έρεη 
θαζαηξεζεί ή ζα ππνζηεί δεκηέο απφ ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ ζπλεξγείσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
10.2 Πεξηιακβαλφκελεο Δξγαζίεο 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 
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Ζ επίρσζε ηεο ηάθξνπ ζα γίλεη φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο νηθείεο πξνδηαγξαθέο. Πάλσ ζηα ζπκππθλσκέλα 
επηρψκαηα ζα δηαζηξσζεί θαη ζα ζπκππθλσζεί ζηξψζε απφ ακκνράιηθν ηειηθνχ πάρνπο 20 εθ. ηε 
ζπλέρεηα ζα δηαζηξσζεί ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 κε κέζν πάρνο 15 εθ. Πξηλ απφ ηε δηάζηξσζε ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο ν ππζκέλαο ηεο ζθάθεο θαη ηα ρείιε ηεο ζα θαζαξηζηνχλ θαιά θαη ζα βξαρνχλ κε λεξφ. ηα 
ρείιε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ θφπεθε πξέπεη λα εθαξκνζηεί πδαξέο δηάιπκα ηζηκέληνπ γηα λα εμαζθαιηζηεί 
ε θαιή ζχλδεζε  ηνπ  παιαηνχ κε ην λέν ζθπξφδεκα. 
 
Ζ επάλσ επηθάλεηα ζα είλαη επίπεδε θαη ζα κνξθσζεί κε πήρπ, πνπ ζα  εδξάδεηαη  ζην παιηφ νδφζηξσκα 
θαη ζηηο δπν κεξηέο ηεο ηάθξνπ, έηζηψζηε λα ζπκπέζνπλ νη επηθάλεηεο ηνπ παιηνχ κε ην λέν νδφζηξσκα. 
 
Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε ππνρψξεζε ηνπ νδνζηξψκαηνο πνπ απνθαηαζηάζεθε, σο ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή. Ο αλάδνρνο  νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηηο ππνρσξήζεηο πνπ ζα ζπκβνχλ (κε θαζαίξεζε θαη   
αλαθαηαζθεπή)  ρσξίο  ηδηαίηεξε απνδεκίσζε επεηδή ε εξγαζία  απηή   ζεσξείηαη   φηη είλαη ζπκβαηηθή θαη 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα  ζπληεξήζεη ην έξγν. 
 
10.3 Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα επηθαλείαο ζπκβαηηθνχ απνθαζηζηάκελνπ νδνζηξψκαηνο 
απφ ζθπξφδεκα θαη ε πιεξσκή ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ κειέηεο.  
 
 
 
 
11. ΑΓΩΓΟΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΟΤ ΩΛΖΝΔ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΣΟΗΥΩΜΑΣΟ 

 
11.1 Αληηθείκελν 
Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηνπο αγσγνχο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή 
(corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-01, -02 θαη 03. 
 
11.2 Γεληθά 
Οη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ αθαζάξησλ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο απφ 
πνιπαηζπιέλην (HDΡΔ), είλαη ζπλνπηηθά νη εμήο: 

o Ζ πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη νη θάζε είδνπο δνθηκέο ζην 
εξγνζηάζην πξηλ ηελ παξαιαβή. 

o Όιεο νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζηελ ζέζε ζπγθέληξσζεο θαη κεηά απφ εθεί ζηε ζέζε ηνπνζέηεζεο. 

o Ζ ηνπνζέηεζε θαη ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ κέζα ζην φξπγκα. 
o Ζ δηαδηθαζία επίρσζεο ηνπ ζθάκκαηνο ηνπ αγσγνχ. 
o Οη θάζε είδνπο δνθηκαζίεο παξαιαβήο ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ αγσγψλ. 

Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε φζα ιεπηνκεξψο νξίδνληαη ζηελ 
παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
Γηα φιεο ηηο άιιεο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ αθαζάξησλ, φπσο 
εθζθαθέο θαη επαλεπηρψζεηο νξπγκάησλ, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο πξντφλησλ εθζθαθήο, 
θαηαζθεπή ππνζηξψκαηνο άκκνπ, θαηαζθεπή θξεαηίσλ θ.ιπ. ηζρχνπλ νη ETEΠ θαη γηα φζεο εξγαζίεο 
δελ πξνβιέπνληαη ζε απηέο, ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο Σεχρνπο. 

 
11.3 Πνηφηεηα, ραξαθηεξηζηηθά ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ - παξαιαβή  πιηθψλ 
Ζ πνηφηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη έιεγρνη θαη νη δνθηκαζίεο απνδνρήο ζην εξγνζηάζην ησλ ζσιήλσλ 
θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηεο ζεηξάο πνπ θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ζα ζπκθσλνχλ πιήξσο 
κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηα ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-01, -02 θαη 03.  Καηαζθεπαζηήο ζχκθσλα κε ην ππφςε 
πξφηππν είλαη ην εξγνζηάζην, απφ ην νπνίν ν Αλάδνρνο ζα πξνκεζεπηεί ηνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο. 
εκεηψλεηαη φηη, νη ζσιήλεο πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην ελ ιφγσ έξγν ζα πξέπεη λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλεο κε Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο απφ ηελ ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ. βάζεη ηνπ ΦΔΚ Β‘ 3346/14-
12-12 θαη γεληθά λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ ελ ιφγσ ΦΔΚ, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη κε ηελ ππ΄αξηζκφλ 114233/7-11-2019 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ 
(ΦΔΚ 4278Β/25-11-2019). 

 
Πρόησπα δοκιμών 

 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 
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 ΔΛΟΣ EN ISO 9969 Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο - Πξνζδηνξηζκφο ηεο αθακςίαο 
δαθηπιίνπ (Thermoplasticspipes - Determinationofringstiffness) 

 ΔΛΟΣ EN 744  πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ θαη αγσγψλ - Θεξκνπιαζηηθνί 
ζσιήλεο - Γνθηκή αληνρήο ζε εμσηεξηθά θηππήκαηα κε ηε κέζνδν ηνπ ξνινγηνχ 
(Plasticspipingandductingsystems - Thermoplasticspipes - 
Testmethodforresistancetoexternalblowsbytheround-the-clνckmethod) 

 EN 9967 Πιαζηηθνί ζσιήλεο - Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ιφγνπ εξππζκνχ 
(DeterminationofCreepratio) 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 3126 πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ - Πιαζηηθά εμαξηήκαηα - 
Πξνζδηνξηζκφο δηαζηάζεσλ (Plasticspipingsystems - Plasticscomponents - 
Determinationofdimensions) 

 
Οη αγσγνί θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα απφ ην ίδην πιηθφ ζα παξαδίδνληαη ζηνλ Αλάδνρν ζην εξγνζηάζην, 
αθνχ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί φιεο νη ππνρξεσηηθέο θαη νη ηπρφλ πξναηξεηηθέο δνθηκέο απνδνρήο, πνπ 
έρνπλ θξηζεί ζθφπηκεο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ. Ζ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία 
ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ζηηο δνθηκέο ειέγρνπ ησλ πξντφλησλ κε λφκηκα 
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ παξαζηεί εθπξφζσπνο ηεο Τπεξεζίαο 
Δπίβιεςεο ζηελ δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ, ν θαηαζθεπαζηήο ησλ ζσιήλσλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
ρνξεγήζεη ζηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο βεβαίσζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη φηη φινη νη 
ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα έρνπλ ππνβιεζεί κε επηηπρία ζηηο παξαπάλσ δνθηκαζίεο. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο Τπεξεζίαο Δπίβιεςεο ζηηο δνθηκαζίεο παξαιαβήο ησλ 
ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ή ε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ρνξήγεζε ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ απφ 
ηνλ θαηαζθεπαζηή, δελ πξνδηθάδεη ηελ ηειηθή παξαιαβή ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζσιελψζεσλ επηηφπνπ 
ησλ έξγσλ απφ ηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο. 

 
11.4 Γηαζηάζεηο ζσιήλσλ 
Οη δηαζηάζεηο ησλ ζσιήλσλ ζα ζπκθσλνχλ κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-3. 
Ζ ηππνπνίεζε ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) γίλεηαη θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν 
[DN/ΟD]. 
 
 
11.5 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε πιηθψλ 
Ζ δηαθίλεζε θαη ε απνζήθεπζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα γίλεηαη κε πξνζνρή γηα ηελ 
απνθπγή θζνξψλ. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα έρνπλ κήθνο ηέηνην ψζηε νη αγσγνί λα κελ εμέρνπλ απφ 
ηελ θαξφηζα.  
Γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γεξαλνί ή ινηπά αλπςσηηθά κεραλήκαηα. ε θακία 
πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε εθθφξησζε κε αλαηξνπή. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζπξκαηφζρνηλνπ ή 
αιπζίδσλ γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ ζσιήλσλ. Οη ρεηξηζκνί ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά κε ηκάληεο 
(ζακπάληα). 
Οη ζσιήλεο ζα απνζεθεχνληαη ζε πεξηθξαγκέλνπο ρψξνπο θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηα δηάηαμε 
(π.ρ. δηάηαμε ππξακίδαο), ψζηε λα απνθεπρζνχλ ζηξεβιψζεηο θαη παξακνξθψζεηο ιφγσ 
ππεξθείκελνπ βάξνπο. Κάζε δηάκεηξνο ζα ζηνηβάδεηαη ρσξηζηά. 
Μέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ηα ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ ζα παξακέλνπλ ζηα θηβψηηα 
ζπζθεπαζίαο ηνπο. 
Δπηζεκαίλνληαη πξνο απνθπγή ηα αθφινπζα: 
α) Ζ αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή ζεξκνθξαζίαο πεξηθεξεηαθά ζηελ δηαηνκή, θαζ‘ φζνλ κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη ζηξέβισζε ή ιπγηζκφ ζηνλ ζσιήλα. 
β) Ζ αμνληθή ή εγθάξζηα θφξηηζε θαζ‘ φζνλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξακφξθσζε (πιάηπλζε) ηεο 
δηακέηξνπ. 
γ) Σν ζχξζηκν, ξίςε ή ζηνίβαμε ζε ηξαρείεο επηθάλεηεο. Δάλ νη ζσιήλεο θνξηνεθθνξηψλνληαη κε 
ζπξκαηφζρνηλα ή αιπζίδεο ζα πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια απφ εθδνξέο θαη ραξάμεηο. 
δ) Ζ ππεξβνιηθή επηθφξηηζε ησλ απνζεθεπκέλσλ ζσιήλσλ (π.ρ. εζθαικέλε ζηνίβαμε). 
Οξζή πξννπηηθή απνηειεί ε ζηνίβαμε ζε χςνο έσο 1,5 m, κε επαθή ησλ ζσιήλσλ θαηά γελέηεηξα. Ζ 
θάησ ζηξψζε ζα εδξάδεηαη ζε επίπεδε θαζαξή επηθάλεηα θαη θαζ‘φιν ην κήθνο ησλ ζσιήλσλ. 
Καηά ηελ απνζήθεπζε ζσιήλσλ δηαθνξεηηθψλ ζεηξψλ θαη δηακέηξσλ, νη πιένλ άθακπηνη ζα 
δηαηάζζνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζηνίβαο. 
Αλ νη ζσιήλεο έρνπλ πξνδηακνξθσκέλα άθξα (π.ρ. θιαληδσηνί ζσιήλεο), ηα άθξα απηά ζα 
πξνεμέρνπλ. Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία γηα ζχλδεζε ζα πξνζηαηεχνληαη 
απφ ρηππήκαηα. 
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Σα θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ ζα έρνπλ θαξφηζα κε 
ιείεο επηθάλεηεο, ρσξίο πξνεμνρέο αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηξαπκαηίζνπλ ηνπο 
ζσιήλεο. 
 
11.6 Σνπνζέηεζε ζσιήλσλ ζην φξπγκα 
Γηα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα ζε φξπγκα, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη αθφινπζεο νδεγίεο : 
α) Σν βάζνο ηνπ νξχγκαηνο πξέπεη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα επηηξέπεη ηελ ζηξψζε θαη‘ ειάρηζην 10 cm 
άκκνπ ζηνλ ππζκέλα, πάλσ ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ. 
β) Πξέπεη λα έρνπλ απνκαθξπλζεί νη αηρκεξέο ή πνιχ κεγάιεο πέηξεο απφ ηνλ ππζκέλα ηνπ 
νξχγκαηνο. 
γ) Ζ επηινγή ηεο θνθθνκεηξίαο ησλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ην θξηηήξην ηεο εχθνιεο εηζρψξεζεο 
ζηηο απιαθψζεηο ηνπ ζσιήλα. Ζ βάζε θαη ε πξνζηαηεπηηθή επίρσζε πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ηα 
πξναλαθεξζέληα πιηθά, ηα νπνία δηαζηξψλνληαη θαηά δηαδνρηθά ζηξψκαηα θαη αθνινπζεί ζπκπχθλσζε 
κέρξη ηνπ χςνπο ησλ 30 cm πάλσ απφ ηελ ζηέςε ηνπ ζσιήλα. 
δ) Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ζηελ ζπκπχθλσζε ηεο επίρσζεο πιεπξηθά ηνπ αγσγνχ. 
Ζ ζπκπχθλσζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη, αθνχ ε επίρσζε ππεξβεί ζε χςνο ην ήκηζπ ηεο 
δηακέηξνπ ηνπ αγσγνχ γηα λα απνηξέπεηαη ε αλχςσζή ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ε αιιαγή ηεο θιίζεο ηνπ 
αγσγνχ θαη ζπλερίδνπκε ηελ επίρσζε θαη ηελ ζπκπχθλσζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν. ηε ζπλέρεηα ην ζθάκκα δχλαηαη λα πιεξσζεί κε ηα πιηθά εθζθαθήο, αθνχ έρνπλ 
απνκαθξπλζεί νη αηρκεξέο θαη νη πνιχ κεγάιεο πέηξεο. Ο βαζκφο ζπκπχθλσζεο ηεο επίρσζεο πνπ 
απαηηείηαη είλαη ίζνο ή αλψηεξνο κε 90% θαηά Proctor (Optimum). 
ε) ε πεξίπησζε χπαξμεο πδξνθφξνπ νξίδνληα ε ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ πδάησλ θαη λα γίλεηαη ε επίρσζή ηνπο γηα ηελ απνθπγή 
ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο άλσζεο. 
ζη) πληζηάηαη ε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, φπσο ε ηνπνζέηεζε κίαο ζαλίδαο θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ 
γηα ηελ ηζνθαηαλνκή ησλ θνξηίσλ θαη ηελ απνθπγή θζνξψλ ζηα άθξα ησλ ζσιήλσλ. 
δ) Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζην θαηλφκελν ηεο δηαζηνιήο ησλ ζσιήλσλ, φηαλ απηνί 
ηνπνζεηνχληαη ζε πεξηβάιινλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη απαξαίηεηε ε 
επηθάιπςε ησλ ζσιήλσλ κε κεξηθή επίρσζε. 
 
11.7 χλδεζε ζσιήλσλ 
Οη ζσιήλεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε κνχθα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην. ηνπο ζσιήλεο απφ DN/OD 
250mm έσο DN/OD 1200mm θαη απφ DN/ID 300 έσο DN/ID800mm ν δαθηχιηνο ηνπνζεηείηαη ζηελ 
πξψηε απιάθσζε, ζηνπο δε ζσιήλεο απφ DN/OD 160mm έσο DN/OD 200mm ν δαθηχιηνο 
ηνπνζεηείηαη ζηελ δεχηεξε απιάθσζε ή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Καηαζθεπαζηή. Μεηά ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ πξνο δηεπθφιπλζε ηεο ζχλδεζεο επαιείθεηαη εζσηεξηθά ε πξνο 
ζχλδεζε κνχθα κε πγξφ ζαπνχλη. Ζ επάιεηςε ηνπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ κε ζαπνχλη πξέπεη λα 
απνθεχγεηαη γηα λα κε πξνθιεζεί επηθφιιεζε κηθξνζσκαηηδίσλ άκκνπ ή ρψκαηνο, ηα νπνία πηζαλφλ 
λα επεξεάζνπλ ηελ ζηεγαλφηεηα ηεο ζχλδεζεο. Καηά ηελ έλσζε ησλ ζσιήλσλ κεγάισλ δηακέηξσλ 
ζπληζηάηαη ε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη αλαγθαία ε πξνζηαζία ηνπ 
ειεχζεξνπ άθξνπ ηνπ ζσιήλα κε ηελ ηνπνζέηεζε κίαο ζαλίδαο θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ 
ηζνθαηαλνκή ησλ θνξηίσλ θαη ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ζσιήλα. Οη κνχθεο πξέπεη λα 
ηνπνζεηεζνχλ ζηελ ζσζηή ηνπο ζέζε γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή ξνή εζσηεξηθά ηνπ δηθηχνπ (λα 
ηεξκαηίζνπλ κέρξη ηνλ εζσηεξηθφ δαθηχιην πνπ δηαζέηνπλ) . 
Σημείωζη: Δηδηθφηεξα γηα ηα δίθηπα αθαζάξησλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη πςειφο πδξνθφξνο 
νξίδνληαο, ζπληζηάηαη ε ρξήζε δεχηεξνπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπν νπνίνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ 
εηδηθά πιηθά ηα νπνία δηνγθψλνληαη θαηά ηελ επαθή ηνπο κε ην λεξφ (πδξφθηια) κε απνηέιεζκα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο απφιπηεο ακθίδξνκεο ζηεγαλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζηνηρείνπ ην 
νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηελ απφιπηε ζηεγαλφηεηα ηεο ζχλδεζεο. 
 
11.8 Γνθηκέο ζηεγαλφηεηαο 
ηνλ αγσγφ πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1277 πζηήκαηα πιαζηηθψλ 
ζσιελψζεσλ - πζηήκαηα ζεξκνπιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ γηα ππφγεηεο εθαξκνγέο ρσξίο πίεζε - 
Μέζνδνη δνθηκήο ζηεγαλφηεηαο ειαζηνκεξψλ ζπλδέζκσλ ηχπνπ ζηεγαλσηηθνχ δαθηπιίνπ 
(Plasticspipingsystems - Thermoplasticspipingsystemsforburiednon-pressureapplications - 
Testmethodsforleaktightnessofelastomericsealingringtypejoints) θαη θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1610 Καηαζθεπή 
θαη δνθηκή απνζηξαγγίζεσλ θαη απνρεηέπζεσλ (Construction and testing of drains and sewers). Ζ 
ζηεγαλφηεηα έηνηκεο ζσιήλσζεο ειέγρεηαη κε ηελ εθαξκνγή εζσηεξηθήο πδξαπιηθήο πίεζεο ζε 
απνπεξαηνχκελν ηκήκα αγσγνχ κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο ππφδεημεο ηεο 
Τπεξεζίαο. Ζ δνθηκαζία απηή ζα δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1610. 
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Σν ηκήκα πνπ πξφθεηηαη λα δνθηκαζζεί γεκίδεηαη κε λεξφ. Μπνξεί λα απαηηεζεί πεξίνδνο εμνκάιπλζεο 
(conditioningtime) κίαο ψξαο. Μεηά ην γέκηζκα απμάλεηαη πξννδεπηηθά ε πδξνζηαηηθή πίεζε ζε 1,00m 
ζηήιεο λεξνχ πάλσ απφ ην εμσξάρην ηνπ αγσγνχ ζην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ. Ζ δνθηκαζία δηαξθεί 30 
ιεπηά θαηά ηα νπνία ε πίεζε δηαηεξείηαη ζηαζεξή. Ζ δνθηκαζία ζεσξείηαη επηηπρήο εθφζνλ ε πνζφηεηα 
λεξνχ πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζηεζεί δελ ππεξβαίλεη ηηο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 
1610. 
 
11.9 Γνθηκή θαιήο ξνήο εληφο ηνπ δηθηχνπ 
Ζ δνθηκή ζα εθηειείηαη ζηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ φπνπ ε θιίζε είλαη κηθξή ή/θαη ζε άιια ζεκεία, θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Τπεξεζίαο. Ζ θαιή ξνή ειέγρεηαη κε παξνρέηεπζε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηαο λεξνχ ζε έλα 
θξεάηην θαηά δηαζηήκαηα, νπφηε θαη παξαηεξείηαη εάλ ην λεξφ δηέξρεηαη απφ ην θαηάληε θξεάηην. 
 
11.10 Απαηηήζεηο πνηνηηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ παξαιαβή 
α) Έιεγρνο δειηίσλ απνζηνιήο ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ. 
β) Έιεγρνο πξνζθφκηζεο Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο ή απνπζία απηνχ έιεγρνο ησλ αληίζηνηρσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ Διέγρσλ απφ ηελ ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ. ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην ΦΔΚ Β‘3346/14-
12-12. 
γ) Έιεγρνο νξηδνληηνγξαθηθήο θαη πςνκεηξηθήο ηνπνζέηεζεο ζσιήλσλ θαη ζπλδεζκνινγίαο ηνπο 
ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 
δ) Έιεγρνο πξαθηηθψλ ηέιεζεο δνθηκψλ πηέζεσο. 
ε) Έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, ψζηε λα δηαπηζησζεί 
εάλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί φια ηα πξνβιεπφκελα εμαξηήκαηα θαη εάλ έρνπλ ηεξεζεί επαθξηβψο νη θιίζεηο 
(πεξίπησζε δηθηχσλ βαξχηεηαο). 
ζη) Δμαξηήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ θαθψζεηο, ζηξεβιψζεηο ή δηάβξσζε δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζα 
δίδεηαη εληνιή αληηθαηάζηαζεο απηψλ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
11.11 Σειηθφο θαζαξηζκφο θαη επηζεψξεζε 
Πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Αξρή, ην φιν ζχζηεκα ησλ αγσγψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξεαηίσλ, πξέπεη λα θαζαξηζζεί γηα λα απνκαθξπλζνχλ ηα πηζαλά 
θεξηά πιηθά πνπ έρνπλ εηζρσξήζεη ζην δίθηπν, έηζη ψζηε νη αγσγνί λα είλαη εληειψο θαζαξνί θαη 
ειεχζεξνη απφ εκπφδηα.  
Πξηλ ηελ παξαιαβή ζα γίλεηαη επηζεψξεζε ηνπ δηθηχνπ απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Αξρή. 

 
11.12 Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 
Ζ επηκέηξεζε ησλ αγσγψλ γηα θάζε δηάκεηξν γίλεηαη κε βάζε ηα ηξέρνληα κέηξα (αμνληθφ κήθνο) ηεο 
ζσιήλσζεο, ηα νπνία θαηαζθεπάζζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απηήο ηεο 
Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο θαη ηεο Μειέηεο θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηεΓηεπζχλνπζα Αξρή. Σν κήθνο 
κεηξάηαη απφ ηελ εζσηεξηθή παξεηά ηνπ ελφο θξεαηίνπ έσο ηελ εζσηεξηθή παξεηά ηνπ επνκέλνπ 
θξεαηίνπ. 
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα ηα κήθε ηνπ αγσγνχ αλά νλνκαζηηθή δηάκεηξν πνπ επηκεηξήζεθαλ ζχκθσλα 
κε ηα παξαπάλσ θαη κε ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ πνπ απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε ηνπ 
Αλαδφρνπ γηα φιεο ηηο δαπάλεο πξνκήζεηαο ησλ ζσιήλσλ, ηνπνζεηήζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ 
ζσιήλσλ ζηελ ηάθξν (δηεπζέηεζε ηεο ηάθξνπ, δηάλνημε θσιεψλ, δηαπιάηπλζε ησλ παξεηψλ ηεο 
ηάθξνπ γηα άκεζε ζχλδεζε ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ), σο θαη νη δαπάλεο γηα ηηο δνθηκέο 
ζηεγαλφηεηαο ησλ αγσγψλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο ηνπ λεξνχ.  
ηελ ηηκή ησλ αγσγψλ δελ πεξηιακβάλεηαη ν εγθηβσηηζκφο κε άκκν, ν νπνίνο πξνκεηξάηαη θαη 
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
 
 

 
12. ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΑ ΦΡΔΑΣΗΑ ΑΠΟ ΤΝΘΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

 
12.1 Αληηθείκελν 
Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή έρεη σο αληηθείκελν ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα, ηελ εγθαηάζηαζε θαη 
ηνλ έιεγρν πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ ππνγείσλ δηθηχσλ νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ 
πνιππξνππιέλην (ΡΡ) ή πνιπαηζπιέλην (PE). 
Σα πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απφ ζπλζεηηθά πιηθά δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 
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α) Ρερά πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα πδξνζπιινγήο, έιμεο θαισδίσλ, επίζθεςεο, πηψζεο ή 
δηαθιάδσζεο δηθηχσλ νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ θαηά ΔΛΟΣ EN 13598-1 θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε 
εθηφο ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο νδνχ, ζε βάζνο κέρξη 1,25 m. 
β) Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα επίζθεςεο θαηά ΔΛΟΣ EN 13598-2 θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ππφ ην 
θαηάζηξσκα νδψλ, ζε βάζνο κέρξη 6,00 m. 

 
12.2 Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο 
Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή ελζσκαηψλεη, κέζσ παξαπνκπψλ, απαηηήζεηο άιισλ θαλνληζηηθψλ 
θεηκέλσλ,  ρξνλνινγεκέλσλ ή κε. Οη παξαπνκπέο απηέο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα ζεκεία ηεο 
παξνχζεο θαη θαηάινγνο ησλ θεηκέλσλ απηψλ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Πξνθεηκέλνπ πεξί 
παξαπνκπψλ ζε ρξνλνινγεκέλα θείκελα, ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ή αλαζεσξήζεηο 
απηψλ ζα έρνπλ εθαξκνγή ζηελ παξνχζα φηαλ ζα ελζσκαησζνχλ ζε απηήλ, κε ηξνπνπνίεζε ή 
αλαζεψξεζή ηεο. Όζνλ αθνξά ηηο παξαπνκπέο ζε κε ρξνλνινγεκέλα θείκελα, ηζρχεη ε ηειεπηαία 
έθδνζή ηνπο. 
 
Πρόησπα δοκιμών 
 

 ΔΛΟΣ EN 124 Καιχκκαηα θξεαηίσλ απνρέηεπζεο θαη θξεαηίσλ επίζθεςεο ζε 
πεξηνρέο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδψλ. - Απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ, δνθηκή ηχπνπ, 
ζήκαλζε, έιεγρνο πνηφηεηαο - 
Gullytopsandmanholetopsforvehicularandpedestrianareas - Designrequirements, 
typetesting, marking. 

 ΔΛΟΣ EN 1610 Καηαζθεπή θαη δνθηκή ησλ απνρεηεχζεσλ θαη ησλ απνζηξαγγίζεσλ. - 
Constructionandtestingofdrainsandsewers. 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 752  πζηήκαηα απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο εμσηεξηθά ησλ θηηξίσλ. – 
Drainandsewersystemsoutsidebuildings. 

 ΔΛΟΣ EN 13598-1 πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ ππνγείσλ απνρεηεχζεσλ 
θαη απνζηξαγγίζεσλ ρσξίο πίεζε - Με πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπ(βηλπινρισξίδην) 
(PVC-U), πνιππξνππιέλην (PP) θαη πνιπαηζπιέλην (PE) - Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθέο γηα 
βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ξερψλ θξεαηίσλ επίζθεςεο. - 
Plasticspipingsystemsfornon-pressureundergrounddrainageandsewerage - 
Unplasticizedpoly(vilylchloride) (PVC-U), polypropylene (PP) andpolyethylene (PE) - 
Part 1: Specificationsforancillaryfittingsincludingshallowinspectionchambers. 

 ΔΛΟΣ EN 13598-2  πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ ππνγείσλ απνρεηεχζεσλ 
θαη απνζηξαγγίζεσλ ρσξίο πίεζε - Με πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπ(βηλπινρισξίδην) 
(PVC-U), πνιππξνππιέλην (PP) θαη πνιπαηζπιέλην (PE) - Μέξνο 2: Πξνδηαγξαθέο γηα 
αλζξσπνζπξίδεο θαη ζαιάκνπο επηζεψξεζεο ζε πεξηνρέο θπθινθνξίαο ηξνρνθφξσλ 
νρεκάησλ θαη ζε ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο κεγάινπ βάζνπο. - 
Plasticspipingsystemsfornon-pressureundergrounddrainageandsewerage - 
Unplasticizedpoly(vilylchloride) (PVC-U), polypropylene (PP) andpolyethylene (PE) - 
Part 2: 
Specificationsformanholesandinspectionchambersintrafficareasanddeepundergroundin
stallations. 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-1 χζηεκα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ γηα ππφγεηα απνζηξάγγηζε θαη 
απνρέηεπζε ρσξίο πίεζε - πζηήκαηα ζσιελψζεσλ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο απφ κή 
πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινγισξίδην (PVC-U), πνιππξνππιέλην (ΡΡ) θαη 
πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) - Μέξνο 3: Πξνδηαγξαθέο γηα ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα κε ιεία 
εζσηεξηθή θαη δνκεκέλεο κνξθήο εμσηεξηθή επηθάλεηα θαη γηα ην ζχζηεκα, Σχπνπ Β. 
Plasticspipingsystemsfornon-pressureundergrounddrainageandsewerage - Structured-
wallpipingsystemsofunplasticizedpoly(vinylchloride) (PVC-U), polypropylene (PP) 
andpolyethylene (PE) - Part 3: 
Specificationsforpipesandfittingswithsmoothinternalandprofiledexternalsurfaceandthesy
stem, TypeB -  

 ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1  Διαζηνκεξήζηεγαλσηηθά - Απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά 
ζηεγάλσζεο ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ ζε εθαξκνγέο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο - Μέξνο 
1: Βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ. Elastomeric seals - Materials requirements for pipe 
joint seals used in water and drainage applications - Part 1; Vulcanized rubber 

 ΔΛΟΣΔΝ 681-2   Διαζηνκεξήζηεγαλσηηθά - 
Απαηηήζεηογηαηαπιηθάζηεγάλσζεοζπλδέζκσλζσιήλσλπνπρξεζηκνπνηνχληαηζεεθαξκν
γέοχδξεπζεοθαηαπνρέηεπζεο - Μέξνο 2: Θεξκνπιαζηηθάειαζηνκεξή - Elastomeric 
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seals - Materials require-ents for pipe joint seals used in water and drainage 
applications - Part 2: Thermoplastic elastomers 

 ΔΛΟΣΔΝ 1401-1 
 πζηήκαηαπιαζηηθψλζσιελψζεσλππνγείσλαπνρεηεχζεσλθαηαπνζηξαγγίζεσλρσξίο
πίεζε - Μεπιαζηηθνπνηεκέλνπνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U) - Μέξνο 1: 
Πξνδηαγξαθέογηαζσιήλεο, εμαξηήκαηαθαηηνζχζηεκα. -- Plastics piping systems for 
non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticizedpoly(vinyl chloride) 
(PVC-u) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 

 ΔΛΟΣΔΝ 13101    Bαζκίδεοθξεαηίσλεπίζθεςεο - Απαηηήζεηο, ζήκαλζε, 
δνθηκέοθαηαμηνιφγεζεηεοζπκκφξθσζεο -- Steps for underground man entry chambers 
- Requirements, marking, testing and evaluation of conformity 

 ΔΛΟΣ EN 14396  ηαζεξέοθιίκαθεοαλζξσπνζπξίδσλ - Fixed ladders for 
manhole 

 ΔΝ 14758-
1πζηήκαηαπιαζηηθψλζσιελψζεσλγηαππφγεηααπνζηξάγγηζεθαηππνλφκνπο - 
Πνιππξνππιέληνκεηξνπνπνηεηέο (PP-MD) - Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθέογηαζσιήλεο, 
εμαξηήκαηαθαηζχζηεκα --- Plastics piping systems for non-pressure underground 
drainage and sewerage - Polypropylene with mineral modifiers (PP-MD) - Part 1: 
Specifications for pipes, fittings and the system 

 ΔΛΟΣΔΝ ISO 3126  πζηήκαηαπιαζηηθψλζσιελψζεσλ — Πιαζηηθάεμαξηήκαηα - 
Πξνζδηνξηζκφοδηαζηάζεσλ - Plastics piping systems - Plastics components - 
Determination of dimensions 

 ΔΛΟΣ EN 1277  πζηήκαηαπιαζηηθψλζσιελψζεσλ - 
πζηήκαηαζεξκνπιαζηηθψλζσιελψζεσλγηαππφγεηεοεθαξκνγέορσξίοπίεζε - 
Μέζνδνηδνθηκήοζηεγαλφηεηαοειαζηνκεξψλζπλδέζκσληχπνπζηεγαλσηηθνχδαθηπιίνπ - 
Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems for buried nonpressure 
applications - Test methods for leak tightness of elastomeric sealing ring type joints 

 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001  πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο - Απαηηήζεηο. Quality 
management systems - Requirements 

 ΔΣΔΠ 08-07-01-05 Βαζκίδεο Φξεαηίσλ. - Manholesteps. 

 ΔΣΔΠ 08-01-03-02 Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ. - 
Undergroundutilitiestrenchbackfilling. 

 
12.3 Όξνη θαη νξηζκνί 
ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή ρξεζηκνπνηνχληαη νη αθφινπζνη φξνη/νξηζκνί: 

 Φξεάηην επηζεψξεζεο  (inspection chamber) 
ηνηρείν ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ 
ζσιελψζεσλ ή ηελ αιιαγή ηεο θαηεχζπλζήο ηνπο, ην νπνίν θαηαιήγεη ζηελ επηθάλεηα 
ηνπ εδάθνπο κε ζσιελσηφ ζηέιερνο ειαρίζηεο δηακέηξνπ 200 mm. Ζ εζσηεξηθή 
δηάκεηξνο ηνπ ζαιάκνπ ησλ θξεαηίσλ ζε πεξηνρέο ππφ θπθινθνξία είλαη θαη' 
ειάρηζηνλ 1000mm. Σν ηεξκαηηθφ ζηνηρείν ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο επηηξέπεη ηελ 
εηζρψξεζε εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ επηζεψξεζε, ηελ εθηέιεζε 
δνθηκψλ θαη ηελ αθαίξεζε ηιχνο θαη ηδεκάησλ, φρη φκσο ηελ είζνδν πξνζσπηθνχ ζην 
εζσηεξηθφ ηνπ θξεαηίνπ. 

 Φξεάηην επίζθεςεο (manhole) 
ηνηρείν ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ 
ζσιελψζεσλ ή ηελ αιιαγή ηεο θαηεχζπλζήο ηνπο. Ζ εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ 
ζαιάκνπ ησλ θξεαηίσλ ζε πεξηνρέο ππφ θπθινθνξία είλαη θαη' ειάρηζηνλ 800 mm. Σν 
ηεξκαηηθφ ζηνηρείν ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο επηηξέπεη ηελ εηζρψξεζε εμνπιηζκνχ 
θαη κέζσλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ επηζεψξεζε, ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ θαη ηελ αθαίξεζε 
ηιχνο θαη ηδεκάησλ, αιιά θαη ηελ είζνδν πξνζσπηθνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξεαηίνπ. 

 Ρερφ θξεάηην επίζθεςεο / επηζεψξεζεο (inspection chamber - shallow) 
ηνηρείν ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ 
ζσιελψζεσλ ή ηελ αιιαγή ηεο θαηεχζπλζήο ηνπο, κε εζσηεξηθφ χςνο απφ ηελ ζηάζκε 
ξνήο ησλ ζσιήλσλ κέρξη ηελ ζηέςε ηνπ ζαιάκνπ 1,25 m. Ζ εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ 
ζαιάκνπ ησλ θξεαηίσλ απηψλ είλαη έσο 1000mm. Σν ηεξκαηηθφ ζηνηρείν ζηελ 
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ειάρηζηεο δηακέηξνπ 200 mm επηηξέπεη ηελ εηζρψξεζε 
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ επηζεψξεζε, ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ θαη 
ηελ αθαίξεζε ηιχνο θαη ηδεκάησλ, φρη φκσο θαη ηελ είζνδν πξνζσπηθνχ ζην εζσηεξηθφ 
ηνπ θξεαηίνπ. 
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 Βάζε θξεαηίνπ (base component) 
Μνλνιηζηθήο θαηαζθεπήο ζηνηρείν, ζην νπνίν ζπλδένληαη νη ζπκβάιινπζεο 
ζσιελψζεηο ζην θξεάηην (άθημεο θαη αλαρψξεζεο). Πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλεο 
θαηά ηελ ρχηεπζε δηακνξθψζεηο ξχζεσλ γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο ξνήο (ζθάθεο, 
θαλάιηα) κε ηηο απαηηνχκελεο θαηά πεξίπησζε δηαθιαδψζεηο. 

 ηνηρείν δηακφξθσζεο ζαιάκνπ θξεαηίνπ (risershaft) 
Κπιηλδξηθφ ζηνηρείν πνπ μεθηλά απφ ηελ βάζε ηνπ θξεαηίνπ θαη θαηαιήγεη ιίγν θάησ 
απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ο ζάιακνο είλαη δπλαηφλ λα παξαδίδεηαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή σο εληαίν ηεκάρην καδί κε ηελ βάζε, ή σο ηδηαίηεξν ηεκάρην 
ζπλαξκνινγνχκελν ζην εξγνηάμην. 

 Κψλνο (cone) 
ηνηρείν ζχλδεζεο ηεο βάζεο ή ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θξεαηίνπ κε ηελ αλσδνκή ηνπ 
θξεαηίνπ (ιαηκφο ή απ' επζείαο θάιπκκα). Οη θψλνη εγθαζίζηαληαη ζε βάζνο έσο 2,00 m 
απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

 Μνλάδα θξεαηίνπ (chamber assembly) 
Ννείηαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ απνηεινχλ ην θξεάηην. 

 
12.4 Απαηηήζεηο 

12.4.1 Γεληθέο απαηηήζεηο 
Σα πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ παξαγσγή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ πιαζηηθψλ θξεαηίσλ ζα πξέπεη 
λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ πνπ αθνξνχλ έθαζην πιηθφ:  
 

Τιηθφ θαηαζθεπήο Αληίζηνηρν Δπξσπατθφ Πξφηππν 

Με πιαζηηθνπνηεκέλν 
πνιπβηλπινρισξίδην(PVC-U) 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1401-1, ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-2, -3 

Πνιππξνππιέλην (ΡΡ) ΔΛΟΣ ΔΝ 1852-1, ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-2, -3 

Πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ΔΛΟΣ ΔΝ 1266-1, ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-2, -3 

Πνιππξνππιέλην κε κεηαιιηθνχο 
ηξνπνπνηεηέο(PP-MD) 

ΔΛΟΣ ΔΝ 14758-1 

 
Δπηπξνζζέησο ζα πξέπεη λα πθίζηαληαη επηηπρψο ηελ δνθηκή αληνρήο ησλ 1000 σξψλ, φπσο 
πξνζδηνξίδεηαη ζην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2. 
Τιηθά πνπ δελ εληάζζνληαη ζε θάπνην απφ ηα παξαπάλσ πξφηππα (ινηπά πνιπκεξή πιηθά), ζα πξέπεη 
λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-1, -2 θαη λα πθίζηαληαη 
επηηπρψο δνθηκή αληνρήο 3000 σξψλ. 
Σα θξεάηηα πνπ πξννξίδνληαη γηα εγθαηάζηαζε ππφ ην θαηάζηξσκα ηηο νδνχ, ζα πξέπεη απαξαηηήησο 
λα ζπκκνξθψλνληαη κε φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 13598-2.  
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα θξεάηηα πνπ παξάγνληαη κε βάζε ην ΔΝ 13598-1 πξννξίδνληαη γηα ρξήζε εθηφο 
θαηαζηξψκαηνο νδψλ θαη γηα βάζε έσο 1,25 m   
ε επηζεψξεζε κε γπκλφ κάηη, νη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα είλαη 
ιείεο, θαζαξέο θαη ρσξίο ειαηηψκαηα ρχηεπζεο. 
Οη βάζεηο ησλ θξεαηίσλ ζα θέξνπλ εζσηεξηθά θαλάιηα ξνήο κεηαμχ ησλ εηζφδσλ θαη ηεο εμφδνπ, κε 
νκαιέο θακπχιεο ζπλαξκνγέο  δηακνξθσκέλα θαηά ηελ ρχηεπζε ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο. 
Ζ ζήκαλζε ησλ βάζεσλ ζα γίλεηαη αθξηβψο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα Πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-1 θαη 
ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2. 
Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θξεαηίσλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 
πηζηνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001. 
 

12.4.2 Γεσκεηξηθά Υαξαθηεξηζηηθά 
Οη δηαζηάζεηο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ θξεαηίσλ κεηξψληαη ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 
ISO 3126. Σν νλνκαζηηθφ κέγεζνο ησλ θξεαηίσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ 
ζαιάκνπ. 
Σα αθξνθχζηα ηεο βάζεσο γηα ηε ζχλδεζε ησλ αγσγψλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζηαζηνινγεκέλα 
ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα δηαζηαζηνιφγεζεο ησλ ζσιήλσλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπλδεζνχλ (ηππνπνίεζε 
θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ησλ ζσιήλσλ DN/OD, ή ηππνπνίεζε θαηά ηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν ησλ 
ζσιήλσλ DN/ID). 
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Σα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ κπνξεί λα είλαη κεηαιιηθά ή απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ θαη πξέπεη λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλα θαηά ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 124, αλάινγα κε ηα επηβαιιφκελα θηλεηά θνξηία. 
Οη βαζκίδεο ησλ θξεαηίσλ ζα ζπκκνξθψλνληαη είηε κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1301 ή κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ 
14396 (βιπ. ΔΣΔΠ 08-07-01-05). 

12.4.3 Μεραληθά ραξαθηεξηζηηθά 
Σα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιαζηηθψλ θξεαηίσλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνηχπσλ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-1 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, ηα νπνία παξαπέκπνπλ ζε κηα ζεηξά πξνηχπσλ ειέγρνπ 
ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ησλ θξεαηίσλ.  
πγθεθξηκέλα ε δνκηθή αθεξαηφηεηα ηεο βάζεο ειέγρεηαη θαηά ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 14830 θαη ε 
αληνρή ηεο ζηελ θξνχζε θαηά ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12061.  
Ζ βάζε ησλ θξεαηίσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ππφ θπθινθνξία (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2) πξέπεη λα 
δέρεηαη, πέξαλ ησλ κνλίκσλ θαη θηλεηψλ θνξηίσλ, ηελ πξφζζεηε θφξηηζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 
αλχςσζε ηνπ πδξνθφξνπ θαηά ηνπιάρηζηνλ 2,0 m πάλσ απφ ηελ ζηέςε ηεο.  
Ζ δαθηπιηνεηδήο αθακςία ηνπ αλπςσηηθνχ δαθηπιίνπ, δειαδή ηνπ ζαιάκνπ δηακφξθσζεο ηνπ θξεαηίνπ 
(ζσιελσηφ ζηνηρείν πνπ ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ ηελ βάζε), θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 14982, απαηηείηαη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 4 kN/m2.  
Ζ παξακφξθσζε ησλ βαζκίδσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα 
ΔΛΟΣ ΔΝ 13101 ή  ΔΛΟΣ ΔΝ 14396 θαη δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 10 mm ππφ θαηαθφξπθε 

θφξηηζε  2 kN ( 200 kg). 
Ζ ζηεγαλφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ ην θξεάηην (ειέγρεηαη θαηά  ην 
πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1277) ζα πξέπεη λα είλαη εμαζθαιηζκέλε έπεηηα απφ δνθηκή 1000 σξψλ ζε 
πίεζε/ππνπίεζε +/- 0,3bar.  
Tα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1 θαη 
2. 
 

12.4.4 Δγθαηάζηαζε 
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ θξεαηίσλ φπσο θαη φισλ ησλ πιηθψλ ηνπ δηθηχνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηηο 
νδεγίεο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1610. 
Καηά ηε κεηαθνξά, θφξησζε θαη απνζήθεπζε, ηα πιαζηηθά θξεάηηα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε 
νκαιέο επηθάλεηεο, ελψ θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο δελ ζα πξέπεη λα ζχξνληαη ή ξίπηνληαη πάλσ ζε 
αηρκεξέο επηθάλεηεο. Σα ηκήκαηα απφ ηα νπνία απνηεινχληαη ηα πιαζηηθά θξεάηηα κπνξνχλ λα 
απνζεθεχνληαη ζηελ χπαηζξν ελψ νη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο κφλνλ ζε ζηεγαζκέλν ρψξν. 
Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πιαζηηθψλ θξεαηίσλ ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ έδξαζε, 
ηελ επίρσζε θαη ηε ζσζηή ζπκπίεζε ηνπ πιηθνχ επαλεπίρσζεο ηνπ νξχγκαηνο. 
ε πεξηνρέο ρσξίο πδξνθφξν νξίδνληα ηα θξεάηηα ζα εδξάδνληαη ζε ζθπξφδεκα C12/15 πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 10 cm. 
Όηαλ ν πδξνθφξνο νξίδνληαο είλαη κφληκνο θαη πςειφο, ην θξεάηην, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζή 
ηνπ ζα εγθηβσηίδεηαη κε ζθπξφδεκα C12/15 ή απηνζπκππθλνχκελν πιηθφ πιεξψζεσο (flowablefill, 
CLSC: ζθπξφδεκα ειεγρφκελεο ρακειήο αληνρήο) κέρξη λα θαιπθζνχλ πιήξσο νη ζπκβάιινληεο 
ζσιήλεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπλάκεσλ άλσζεο. Δπηπιένλ ζπλίζηαηαη ε βάζε λα είλαη 
ζπγθνιιεκέλε κε ηνλ αλπςσηηθφ δαθηχιην (ζηνηρείν δηακφξθσζεο ζαιάκνπ) έηζη ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε απφιπηε ζηεγαλφηεηα ηνπ θξεαηίνπ. Οη είζνδνη θαη νη έμνδνη απνξξνήο ησλ θξεαηίσλ 
ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ζχλδεζε κε αγσγνχο είηε PVC, είηε πνιπαηζπιελίνπ ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο, 
είηε δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ζα ρξεζηκνπνηείηαη είηε δαθηχιηνο είηε ε 
κέζνδνο ηεο ειεθηξνζχληεμεο. 
Ζ επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε ζηξψζεηο φρη κεγαιχηεξεο ησλ 50 cm, νη 
νπνίεο ζα ζπκππθλψλνληαη ζε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο εξγαζηεξηαθήο ππθλφηεηαο Proctor, κε 
ρξήζε ειαθξψλ δνλεηψλ ζηελνχ πέικαηνο. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα εθαξκνζζεί απηνζπκππθλνχκελν 
πιηθφ πιεξψζεσο . 
ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο ηνπνζεηείηαη πξνθαηαζθεπαζκέλνο ή θαηαζθεπάδεηαη ρπηφο επί ηφπνπ 
δαθηχιηνο απφ ζθπξφδεκα ζηνλ νπνίν ζηεξεψλεηαη ή παθηψλεηαη ην πξνβιεπφκελν θάιπκκα θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 124 ην νπνίν ζα είλαη πιήξσο ζηεγαλφ. Ο δαθηχιηνο απνζθνπεί ζηελ θαηαλνκή ησλ θηλεηψλ 
θξεαηίσλ ζην πιηθφ επίρσζεο ηνπ θξεαηίνπ θαη δελ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κνλνιηζηθά κε ηνλ ζσιήλα 
επέθηαζεο (riser) ή ηνλ θψλν ζηέςεο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θξεαηίνπ, γηα ηελ απνθπγή επηβνιήο 
ζπγθεληξσκέλσλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ ζηα ηνηρψκαηα. Μεηαμχ ηνπ δαθηπιίνπ απφ ζθπξφδεκα θαη 
ηεο άλσ απφιεμεο ηνπ θξεαηίνπ ζα εθαξκφδεηαη ειαζηηθφο δαθηχιηνο ζηεγάλσζεο, ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ θξεαηίσλ, κε ηνλ νπνίν εμαζθαιίδεηαη ε σο άλσ 
πξνυπφζεζε. Ζ ζχλδεζε ηνπ θξεαηίνπ κε ηνπο ζσιήλεο κπνξεί λα γίλεη κε δηάηξεζε ζε νπνηνδήπνηε 
χςνο κε ηε ρξήζε εηδηθνχ θνπηηθνχ κεραλήκαηνο (θξέδα). Γηα ηελ ζηεγάλσζε απαηηείηαη ε ρξήζε 
ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο. 
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Ζ πξνζαξκνγή ηεο ζηέςεο ηνπ θξεαηίνπ κε ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο γίλεηαη κε ηελ πξνζζήθε  ηνπ 
ζηνηρείνπ δηακφξθσζεο (risershaft) πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηνλ θψλν ζηέςεο θαη ζηεγαλνπνηείηαη κε 
ειαζηηθφ δαθηχιην. Ζ ηειηθή ξχζκηζε ηνπ χςνπο ηνπ θξεαηίνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ έθθεληξνπ θψλνπ, ν 
νπνίνο ζα θφβεηαη ζην απαηηνχκελν χςνο γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνβιεπφκελεο ηειηθήο ζηάζκεο. Σα 
εηδηθά απηά ηεκάρηα δηαηίζεληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ θξεαηίσλ θαη απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ 
πηζηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ηνπ θξεαηίνπ. 
Σφζν ην χςνο ηνπ ζαιάκνπ, φζν θαη ην χςνο ηεο επεθηάζεσο απνηεινχλ ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο ηνπ 
θξεαηίνπ (πέξαλ ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ θαη ηεο δηάηαμεο ησλ ζπκβαιιφλησλ ζσιήλσλ). 
Σα πιαζηηθά θξεάηηα ζα δηαζέηνπλ ζηε βάζε ηνπο πξνδηακνξθσκέλεο εηζφδνπο (κηα, δχν ή ηξείο)  θαη 
εμφδνπο ηππνπνηεκέλεο δηαηνκήο (DN160/200, DN250/315,DN355, DN400, DN450, DN500, DN630) ή 
νη είζνδνη θαη νη έμνδνη ζα είλαη πξνραξαγκέλεο απφ ην εξγνζηάζην νχησο ψζηε ν εγθαηαζηάηεο λα 
πξαγκαηνπνηεί ηελ αλάινγε δηακφξθσζε ηεο νπήο. 
Δπίζεο, ν αλπςσηηθφο δαθηχιηνο ζα πξέπεη λα είλαη απνιχηνπ θπθιηθήο δηαηνκήο, απαιιαγκέλνο απφ 
εζνρέο ή εμνρέο πνπ λα κεηαβάιινπλ ηελ εζσηεξηθή δηάκεηξφ ηνπ θαηά ±10mm. 
Ζ ζχλδεζε ησλ ζπκβαιιφλησλ ζσιήλσλ κε ην θξεάηην ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε ρξήζε ησλ  εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, αλάινγα κε ηνλ πξνβιεπφκελν ηχπν ησλ ζσιήλσλ 
ηνπ δηθηχνπ. Σα εηδηθά απηά ηεκάρηα πξνζαξκφδνληαη ζην θξεάηην κέζσ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο  ζε 
ζέζεηο πξνραξαγκέλεο ζην εξγνζηάζην (εμαζθαιίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ή αθξηβήο απνθνπή ησλ 
ηνηρσκάησλ ζην εξγνηάμην γηα ηελ δηάλνημε ησλ νπψλ ζχλδεζεο). 
Οη εξγαζίεο ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ θξεαηίνπ θαη ζχλδεζεο ησλ ζπκβαιιφλησλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, ππφ ηελ επίβιεςε εηδηθεπκέλνπ ηερλίηε.  
 

12.4.5 Απαηηήζεηο πνηνηηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ παξαιαβή 
Θα δηεμάγνληαη θαη‘ ειάρηζηνλ νη αθφινπζνη έιεγρνη: 

 Έιεγρνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ θξεαηίνπ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή. 

 Έιεγρνο νξηδνληηνγξαθηθήο θαη πςνκεηξηθήο ηνπνζέηεζεο ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ 
έξγνπ. 

 Έιεγρνο ησλ ζπλδέζεσλ κε ηνπο ζσιήλεο ηνπ δηθηχνπ. 

 Έιεγρνο δηαζηάζεσλ θξεαηίνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο 

 Δζσηεξηθφο έιεγρνο θξεαηίνπ. 
 

12.4.6 Όξνη θαη απαηηήζεηο πγηεηλήο - αζθάιεηαο & πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 
Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. 

 
 
12.5 Δπηκέηξεζε - πιεξσκή 
Ζ επηκέηξεζε γίλεηαη ζε ηεκάρηα πιήξσο εγθαηεζηεκέλσλ θξεαηίσλ, αλάινγα κε ηελ εζσηεξηθή 
δηάκεηξν (ID) θαη ηνλ αξηζκφ θαη δηάκεηξν ησλ εηζφδσλ/εμφδσλ θαη ε πιεξσκή γίλεηαη κε ηα αληίζηνηρα 
άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.   
Δπηπξφζζεηα ηα θξεάηηα δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 
(α)  Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απφ ζπλζεηηθά πιηθά, θαηά ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-1 πξνο 
ηνπνζέηεζε εθηφο θαηαζηξψκαηνο ηεο νδνχ 
(β)  Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απφ ζπλζεηηθά πιηθά, θαηά ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2 πξνο 
ηνπνζέηεζε ππφ ην θαηάζηξσκα ηεο νδνχ. 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ πξνκήζεηα ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θξεαηίνπ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ 
κειέηε δηαζηάζεσλ κε ηηο αλαινγνχζεο βαζκίδεο επίζθεςεο, ηνπο δαθηπιίνπο 
ζηεγάλσζεο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ζχλδεζεο κε 
ηνπο αγσγνχο εηζφδνπ εμφδνπ (απφ PVC, PE, PP ή ηζηκεληνζσιήλεο, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε). 

 Ζ εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο ζε θάζε είδνπο έδαθνο,  
ζηηο πξνβιεπφκελεο δηαζηάζεηο κε κεραληθά κέζα (κε ή ρσξίο ρεηξσλαθηηθή 
ππνβνήζεζε), νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, ε 
θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε, νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ 
αγσγψλ θαη δηθηχσλ, νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο – απνμειψζεηο θαη νη ηπρφλ 
απαηηνχκελεο αληιήζεηο. 

 Ζ ζπλαξκνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θξεαηίνπ θαη ε ζχλδεζε κε ηνπο εηζεξρφκελνπο 
θαη εμεξρφκελνπο αγσγνχο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ θξεαηίνπ. 
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 Ζ ζηαδηαθή επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ κε κέγηζην 
κέγεζνο θφθθνπ 25 mm (ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θνζθίληζκα ησλ πξντφλησλ, εάλ 
απαηηείηαη γηα ηελ παξαθξάηεζε θφθθσλ κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο), θαηά ζπκππθλσκέλεο 
ζηξψζεηο πάρνπο έσο 50 cm. Αξρηθά ζα επαλεπηρψλεηαη ην ζηνηρείν ηεο βάζεο (αθνχ 
νινθιεξσζνχλ νη ζπλδέζεηο), ζηελ ζπλέρεηα ν ζάιακνο θαη ηειηθά ε θσληθή απφιεμε, 
κε ρξήζε δνλεηηθήο πιάθαο ή αλαιφγνπ εμνπιηζκνχ.  

 Γελ πεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο  
ην θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ, ηεο πξνβιεπφκελεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαηά ΔΛΟΣ 
ΔΝ 124. 
 
 
 
 

13. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΓΩΓΩΝ ΠΗΔΔΩ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟ 
 
13.1 Αληηθείκελν 
Ζ Σερληθή απηή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ θαηαζθεπή αγσγψλ πηέζεσο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο 
ππθλφηεηαο (HDPE). Ζ ειάρηζηε απαίηεζε ζε αληνρή ζηελ εζσηεξηθή πίεζε θαη ζηνλ ρξφλν είλαη : 50 
ρξφληα δσήο ζηνπο 20

ν
 C. 

 
13.2 σιήλεο θαη εηδηθά ηεκάρηα απφ πνιπαηζπιέλην 
Οη ζσιήλεο ππφ πίεζε θαζψο θαη ηα δηάθνξα εηδηθά ηεκάρηα ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο 
ππθλφηεηαο (HDPE)  3εο  γεληάο, νλνκαζηηθήο πηέζεσο 10,16 θαη 25 αηκνζθαηξψλ (PN 10,16 θαη 25) 
ζηνπο 20νC, ηχπνπ PE-100 (MRS10) θαη κέγηζην ιφγν εμσηεξηθήο δηακέηξνπ πξνο πάρνο ηνηρψκαηνο 
(SDR)  ίζν κε 13.6. 
Ζ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ απφ  πνιπαηζπιέλην ζα είλαη ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ 
πξφηππν ΔΝ 12201 θαη ηα DIN 8074/8075 ηνπ 1999. Οη ζσιήλεο ζα είλαη κπιε ρξψκαηνο γηα ην 
πφζηκν λεξφ θαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ κε δηαζηάζεηο θαηά DIN8074. ηνπο παξαγφκελνπο ζσιήλεο ζα 
γίλνπλ φινη νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην DIN8075. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα 
λα παξαθνινπζεί ηελ παξαγσγή ησλ ζσιήλσλ θαη ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο είηε κε ην δηθφ ηεο 
πξνζσπηθφ είηε αλαζέηνληαο ηελ εξγαζία απηή ζε θαηάιιειν χκβνπιφ ηεο. 
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη κε έγγξαθφ ηνπ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 
παξαγσγήο ησλ ζσιήλσλ, ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο ελσξίηεξα. 
Ο πξνκεζεπηήο ηεο πξψηεο χιεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9002. 
Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ πξνκεζεπηή, επίζεκα 
κεηαθξαζκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα εμήο : 

- Ζ παξηίδα παξαγσγήο ηεο πξψηεο χιεο 
- Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
- Ζ θαηεγνξία ζχλδεζεο ηνπ πιηθνχ (PE100) 
- Ο δείθηεο ηήγκαηνο (MFR-Meltmassflowrate) ηνπ πιηθνχ 
- Ζ ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή (MRS – minimumrequiredstrength) 

Όινη νη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα ζεκαίλνληαη αλεμίηεια ηνπιάρηζηνλ ζε έλα ζεκείν. Ζ 
ζήκαλζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία : 

- Σελ εμσηεξηθή νλνκαζηηθή δηάκεηξν 
- Σν νλνκαζηηθφ πάρνο ηνηρψκαηνο ή ηε ζεηξά 
- Σν πιηθφ θαη ην φλνκα ή ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή 
- Σνλ αξηζκφ ηεο πξνδηαγξαθήο θαηαζθεπήο 

 
13.3 Πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ 
Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ζσιήλσλ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001. 
Οη εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη ιείεο, θαζαξέο θαη απαιιαγκέλεο απφ 
απιαθψζεηο ή/θαη άιια ειαηηψκαηα φπσο πφξνη ζηελ επηθάλεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ αέξα, 
θφθθνπο θελά ή άιινπ είδνπο αλνκνηνγέλεηαο. Σα άθξα ζα είλαη θαζαξά ρσξίο παξακνξθψζεηο, 
θνκκέλα θάζεηα θαηά ηνλ άμνλα ηνπ ζσιήλα. 
Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ νη ζσιήλεο ζα εμεηάδνληαη ζρνιαζηηθά ζην θσο κε γπκλφ νθζαικφ θαη ζα 
ειέγρνληαη γηα απιαθψζεηο, παξακνξθψζεηο, ειαηηψκαηα αλνκνηνγέλεηαο θ.ι.π. Θα ειέγρεηαη επίζεο ε 
πηζηφηεηα ηεο θπθιηθήο δηαηνκήο (ovalite) ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην πξφηππν ΔΝ12201. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο πεξηνξηζκνί : 

- Γηα ζσιήλεο ζε θνπινχξα    MaxD = 1.06 Dor 
- Γηα επζχγξακκνπο ζσιήλεο MaxD = 1.02 Dor 
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 φπνπ Dor = νλνκαζηηθή δηάκεηξνο. 
ηε ζπλέρεηα γηα ηνλ έιεγρν αληνρήο ηνπ ζσιήλα, ζα γίλνπλ νη πξνβιεπφκελεο δνθηκέο απφ ην 
DIN8075, δειαδή έιεγρνο αληνρήο ζε εζσηεξηθή πίεζε θαη έιεγρνο κεηαβνιήο θαηά ηελ ζεξκηθή 
επεμεξγαζία, θαζψο θαη έιεγρνο δνθηκίσλ ζε εθειθπζκφ κέρξη ζξαχζε. 
Οη ππφ πξνκήζεηα ζσιήλεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηνπ squeeze-off. 
Σν κεράλεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη νπσζδήπνηε ζα 
εμαζθαιίδεη ηελ ζχζθημε ζην θέληξν ηνπ δνθηκίνπ. Σν δνθίκην ζα έρεη ειάρηζην ειεχζεξν κήθνο νθηψ (8) 
θνξέο ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα. Ο έιεγρνο ηεο ηξαρχηεηαο ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ζα 
γίλεηαη αλά 4σξν θάζε κεραλήο παξαγσγήο, ζε θάζε λέν μεθίλεκα ηεο κεραλήο θαη επηπιένλ φηαλ 
θξίλεηαη απαξαίηεηνο κεηά απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν θαηά ηε δηάξθεηα παξαγσγήο. Ζ ηξαρχηεηα δελ 
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,05 mm. θαη ζα κεηξάηαη θάζεηα ζηνλ δηακήθε άμνλα ηνπ αγσγνχ. ε 
πεξίπησζε απφθιηζεο κεγαιχηεξε ηνπ 50 % πξνο ηα πάλσ δειαδή εάλ ε ηξαρχηεηα βξεζεί 
κεγαιχηεξε ηνπ 0,075 mm ε παξαρζείζα πνζφηεηα κεηά ηελ ηειεπηαία ζσζηή κέηξεζε ζα 
απνξξίπηεηαη. Όινη νη παξαπάλσ έιεγρνη ζα γίλνπλ ζε εξγαζηήξην θνηλήο απνδνρήο παξνπζία ησλ 
εθπξνζψπσλ ηεο Τπεξεζίαο. Σα έμνδα ησλ ειέγρσλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα είλαη 
ελζσκαησκέλα ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ησλ ζσιήλσλ.  
Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία ζε θαηάιιειν πηζηνπνηεηηθφ θαηά 
DIN50049. 
Πέξαλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, πνπ ζα εθδνζνχλ θαη ζα θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ 
αλαθέξνληαη θαη ζα γίλνπλ ζηελ Τπεξεζία ζα δνζνχλ θαη φιεο νη κεηξήζεηο πνπ ζα θαηαγξάθνληαη 
ζηελ δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ. 
ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο θαη εθείλσλ ησλ 
DIN ηζρχνπλ νη φξνη πνπ πξνβιέπνπλ απζηεξφηεξνπο ειέγρνπο θαη παξέρνπλ πςειφηεξν βαζκφ 
αζθάιεηαο. Σα κήθε ησλ επζχγξακκσλ ζσιήλσλ ζα είλαη 6 έσο 12 m γηα επζχγξακκνπο ζσιήλεο, θαη 
50 έσο 100 m γηα ηνπο ζσιήλεο ζε ξνιφ. Δηδηθά γηα ην ξνιφ ην κήθνο κπνξεί λα είλαη θαη κεγαιχηεξν. 
Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ 2 ζεηξέο ζήκαλζεο ρξψκαηνο ιεπθνχ αληηδηακεηξηθά ηππσκέλεο αλά κέηξν 
κήθνπο ζσιήλα, πνπ ζα αλαθέξνπλ : 

- HDPE = πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο 
- εμσηεξηθή δηάκεηξνο X πάρνο ηνηρψκαηνο 
- νλνκαζηηθή πίεζε 
- φλνκα θαηαζθεπαζηή 
- ρξφλνο παξαγσγήο απφ ηελ κία πιεπξά θαη αχμσλ αξηζκφο κήθνπο ζσιήλα απφ ηελ 

αληηδηακεηξηθή 
Όια ηα εμαξηήκαηα (γσλίεο, ζχλδεζκνη θ.ι.π.) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
ζσιήλεο ΡΔ ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην ίδηαο ζχλζεζεο κε ηνπο ζσιήλεο (PE100 MRS 10) θαη ζα 
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ12201. 
Σα εηδηθά ηεκάρηα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ζχζηεκα ζπγθφιιεζεο κε ειεθηξνκνχθα θαη ζπλεξγάζηκα κε 
ζσιήλα πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί κε βάζε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσιήλσλ 
PE.  
Οη δηαζηάζεηο, ην πάρνο ηνηρψκαηνο θαη νη αλνρέο ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε ζπλεξγαζηκφηεηα κε ηνπο ζσιήλεο, θαη ε θαιή πνηφηεηα ηεο ζπγθφιιεζεο. 
ηηο πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη ζαθψο ν ηχπνο, ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία, νη δηαζηάζεηο θαη νη 
αλνρέο ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ζα γίλεηαη παξαπνκπή ηνπο θαηαιφγνπο πνπ ζα είλαη ζπλεκκέλνη 
ζηελ πξνζθνξά. 
Σα εηδηθά ηεκάρηα θαηά ηελ παξάδνζή ηνπο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ θαη ειέγρσλ 
πνπ ζα θαιχπηνπλ ηα εμήο : 

- Ολνκαζηηθή ππθλφηεηα πξψηεο χιεο 
- Ολνκαζηηθή ππθλφηεηα πιηθνχ πνπ πάξζεθε απφ έηνηκν εμάξηεκα 
- Μέηξεζε δείθηε ξνήο πξψηεο χιεο 
- χλζεζε πξψηεο χιεο 
- Αληνρή ζε εζσηεξηθή πίεζε (δνθηκή 170 σξψλ) 
- Μεηαβνιή κεηά απφ ζεξκηθή επεμεξγαζία 
- Μέηξεζε δηαζηάζεσλ θαη αλνρψλ 

Δπίζεο ζα αλαγξάθεηαη πάλσ ζε θάζε εηδηθφ ηεκάρην ε ζεξκνθξαζία, ε ηάζε θαη ν ρξφλνο 
ζπγθφιιεζεο. 
Όια ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ζα πξνέξρνληαη απφ δνθηκέο πνπ έγηλαλ ζε δνθίκηα ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν. Δπί πιένλ εθηφο απφ ηα 
παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά, πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη πηζηνπνηεηηθφ γηα φια ηα πιηθά απφ Γεκφζην 
Οξγαληζκφ ή απφ αλαγλσξηζκέλν Ηλζηηηνχην Γεκφζην ή ηδησηηθφ πεξί ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπο γηα 
πφζηκν λεξφ. 
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Ζ Τπεξεζία γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επαλαιάβεη ηνπο ειέγρνπο ζε 
εξγαζηήξην ηεο αξεζθείαο ηεο. 
Δπίζεο ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθφ αληνρήο ζε εζσηεξηθή πίεζε (10 000 σξψλ) πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ 
δνθίκηα ηεο ίδηαο ζρεδίαζεο θαη δηαδηθαζίαο παξαγσγήο κε απηά πνπ ζα παξαδνζνχλ ζηελ Τπεξεζία. 
ηηο πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη νη πξνδηαγξαθέο, ησλ νπνίσλ ηηο απαηηήζεηο πιεξνχλ ηα 
ζπγθεθξηκέλα εηδηθά ηεκάρηα, έζησ θαη αλ νη πξνδηαγξαθέο απηέο βξίζθνληαη ζε θάζε πξνζρεδίνπ θαη 
ζα επηζπλάπηνληαη κε ηελ πξνζθνξά. 
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή 
ή ζε εξγαζηήξην θνηλήο απνδνρήο. 
 
13.4 πζθεπαζία – Μεηαθνξά – Απνζήθεπζε 
Οη αγσγνί θαηά ηε κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε θαη απνζήθεπζε ζα είλαη ηαπσκέλνη κε αξζεληθέο 
ηάπεο απφ LDPE. 
Οη ζσιήλεο ζα πξέπεη ζπζθεπαζκέλνη ζε παθέηα δηαζηάζεσλ 1κΥ1κ.Υ.ην κήθνο ησλ ζσιήλσλ 
πεξίπνπ, ηα νπνία κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ην έλα πάλσ ζην άιιν κέρξη χςνπο 2κ.  
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ζπξκαηφζρνηλσλ ή αιπζίδσλ ή γάληδσλ ή άιισλ αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ 
θαηά ηε κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ζσιήλσλ. Οη ζσιήλεο ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα 
θνξηνεθθνξηψλνληαη κε ρξήζε πιαηηψλ πθαζκάηηλσλ ηκάλησλ. 
Οη ζσιήλεο απνζεθεχνληαη ζε θαιά αεξηζκέλνπο θαη ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ψζηε λα πξνθπιάζζνληαη 
απφ ειηαθή αθηηλνβνιία, απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο ή απφ άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γελ επηηξέπεηαη 
ε απνζήθεπζε ζσιήλσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ησλ δχν εηψλ. 
 
13.5 Σνπνζέηεζε αγσγψλ 
Οη αγσγνί ζα θαηαζθεπαζηνχλ επαθξηβψο νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζηελ ζέζε πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 
Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ δηθηχνπ έρεη ε πξνζεθηηθή ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ 
κέζα ζηελ ηάθξν. Ο ππζκέλαο (θαη ηα θαηαθφξπθα ηνηρψκαηα) ηεο ηάθξνπ πξέπεη λα είλαη επίπεδνο θαη 
απαιιαγκέλνο ιίζσλ. Σν πιάηνο ηεο ηάθξνπ είλαη 60εθ., ελψ ειαθξά θχξησζε ησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ 
επηηξέπεηαη, αιιά κφλνλ θαηά ηελ νξηδφληηα έλλνηα.  Ζ ηνπνζέηεζε γίλεηαη ζε βάζνο 0,80κ. ηνπιάρηζηνλ. 
Σν γχξσ απφ ηνλ ζσιήλα έδαθνο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφ.  Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο πξέπεη 
λα ππνζηεξίδνληαη θαιά. 
Γξακκή κεγάινπ κήθνπο απνηεινχκελε απφ πεξηζζφηεξνπο ζσιήλεο κπνξεί λα ζπλαξκνινγεζεί ζηελ 
επηθάλεηα ηεο ηάθξνπ, ζηεξηδφκελε ζε δνθνχο, ηνπνζεηεκέλνπο θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηεο ηάθξνπ θαη ελ 
ζπλερεία λα ηνπνζεηεζεί ζηε ηάθξν κε βαζκηαία αθαίξεζε ησλ δνθψλ ππνζηήξημεο. 
Όπνηε πάλησο δηαθφπηεηαη ε εξγαζία, φια ηα αλνίγκαηα ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα θιείλνληαη θαιά γηα ηελ 
απνθπγή εηζαγσγήο μέλσλ ζσκάησλ κέζα ζην δίθηπν. 
Ζ πιήξσζε ηνπ ράλδαθα ζε χςνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα ζρέδηα πάλσ απφ ζσιήλα πξέπεη λα γίλεηαη 
κε άκκν. 
Οη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο πξέπεη λα θαιχπηνληαη κεηά ην ηέινο ηνπ ειέγρνπ 
πίεζεο. 
Ζ γξακκή ζα εμαζθαιηζζεί απφ νιίζζεζε κε αξθεηέο αγθπξψζεηο απφ κπεηφλ ζε ζεκεία απφηνκσλ 
θιίζεσλ (>8%). Οπσζδήπνηε πάλησο πξέπεη λα επηηεπρζεί απνιχησο ζπλερήο θαη νκνηφκνξθε έδξαζε 
ησλ ζσιήλσλ ζε φιν ην κήθνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην φπσο ζηηο ζέζεηο ησλ αξκψλ 
δεκηνπξγνχληαη ζην ππφζηξσκα θαηάιιειεο θσιηέο. Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα ηεξεζνχλ 
επαθξηβψο νη θιίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζρέδηα εθηέιεζεο θαη ζα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε 
ηνπηθέο θνηιφηεηεο ή εμάξζεηο ησλ αμφλσλ. 
Πξηλ απφ θάζε πιήξσζε ησλ ζθακκάησλ ζα γίλεη ιεπηνκεξήο έιεγρνο ησλ πςνκέηξσλ ησλ ζσιήλσλ. ε 
θάζε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ, ζα ζθξαγίδνληαη πξνζσξηλά ηα ειεχζεξα άθξα 
ησλ ηνπνζεηεκέλσλ αγσγψλ γηα παξεκπφδηζε εηζφδνπ δψσλ ή ζηεξεψλ ζσκάησλ κέζα ζε απηνχο. 
Ζ δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο αγσγψλ γίλεηαη κεηά ηνλ έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ηνπ νξχγκαηνο. 
Οη επζχγξακκνη αγσγνί πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην φξπγκα ειέγρνληαη θαη θαζαξίδνληαη 
εζσηεξηθά. Καηά ην θαηέβαζκα ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα, θιείλνληαη ηα άθξα ηνπο, ψζηε λα κελ 
εηζρσξήζνπλ πιηθά απφ ην φξπγκα θαη κεηά επζπγξακκίδνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζσιήλεο θαη 
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο. 
Οη θνπινχξεο κεηαθέξνληαη κε ηξέηιεξ, θνληά ζην φξπγκα ή ηνπνζεηνχληαη ζε ζηαζεξφ πιαίζην γηα ηελ 
εθηχιημή ηνπο ή κεηαθέξνληαη επάλσ ζε θνξηεγά. Ο αγσγφο πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη θαηά ηελ κεηαθνξά 
ηνπ. 
ην ειεχζεξν άθξν ηνπ αγσγνχ ηνπνζεηείηαη κία εηδηθή θεθαιή πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε κεηαθίλεζε θαη 
έιμε ηνπ, κέζα ζην φξπγκα, θαη απνθιείεη  θάζε εηζρψξεζε μέλνπ πιηθνχ κέζα ζηνλ αγσγφ. 
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Ο αγσγφο πξέπεη λα νδεγείηαη κε θπιίλδξνπο - εηδηθά ξάνπια - κέζα ζην φξπγκα ζηηο αιιαγέο δηεχζπλζήο 
ηνπ θαη φηαλ δηαζρίδεη ή πεξηβάιιεηαη απφ εκπφδην κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ πιεγψλεηαη ε εμσηεξηθή 
επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ. 

 
13.6 Γνθηκή αγσγψλ 
Μεηά ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ γίλεηαη ε δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. 
αλ κήθνο δνθηκήο παίξλεηαη ηκήκα ηνπ αγσγνχ φρη κεγαιχηεξν ησλ 500 κέηξσλ. 
Οη ζσιήλεο ηνπ πξνο δνθηκή ηκήκαηνο αγθπξνχληαη κε κεξηθή επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο πεξί ηα 50 εθ. 
πάλσ απφ ηνλ ζσιήλα. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ αγθχξσζε ησλ αθξαίσλ ηκεκάησλ ηνπ 
ζσιήλα. Οη ζχλδεζκνη κέλνπλ αθάιππηνη γηα έιεγρν θαηά ηε δνθηκή. 
Πξηλ ηε δνθηκή ηα δπν άθξα ηνπ αγσγνχ θιείλνληαη κε ζηεγαλά πψκαηα πνπ λα επηηξέπνπλ απφ ηε κηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ηεο αληιίαο θαηάζιηςεο θαη καλφκεηξνπ θαη απφ ηελ άιιε ηελ εμαέξσζή ηνπ. 
Σν γέκηζκα γίλεηαη αξγά ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εμαγσγή ηνπ αέξα. Σν λεξφ κπαίλεη απφ ην ρακειφηεξν 
ζεκείν. Ζ εμαέξσζε, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ αεξνβαιβίδεο γίλεηαη ζην ςειφηεξν άθξν. 
'Όηαλ γεκίζεη ν αγσγφο κε λεξφ θαη γίλεη πιήξεο εμαέξσζε αλεβάδεηαη ε πίεζε ζηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο. Ζ 
πίεζε απηή δηαηεξείηαη 12σξεο ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δελ πξέπεη λα εκθαληζηνχλ δηαξξνέο ζηνπο 
ζπλδέζκνπο, κεηαηνπίζεηο ζσιήλσλ θ.ι.π. 
Δθφζνλ θαηά ηελ δνθηκή εκθαληζηνχλ ζεκεία κε ζηεγαλά, είηε ζηα ηνηρψκαηα ησλ ζσιήλσλ, είηε ζηηο 
ζπλδέζεηο, πξέπεη λα δηαθνπεί ν έιεγρνο θαη λα αδεηάζεη βαζκηαία ν αγσγφο, λα γίλεη ε επηζθεπή ησλ 
ειαηησκάησλ θαη κεηά λα μαλαξρίζεη. Μεηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξψηεο δνθηκαζίαο (πξνδνθηκαζία) 
αθνινπζεί ε θχξηα δνθηκαζία ζηελ νπνία ε πίεζε είλαη 50% ηνπιάρηζηνλ κεγαιχηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή 
πίεζε ιεηηνπξγίαο γηα ρξφλν φρη κηθξφηεξν απφ 30 ιεπηά. Σέινο απαηηείηαη γεληθή δνθηκαζία φινπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο κε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο. 
Κάζε αηέιεηα εγθαηάζηαζεο ή ζχλδεζεο πνπ δηαπηζηψλεηαη θαηά ηηο δνθηκέο δηνξζψλεηαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα πξνβεί 
ζηελ αληηθαηάζηαζε ζσιήλσλ ή ζπλδέζκσλ πνπ έπαζαλ δεκηέο θαηά ηε δνθηκή. 
'Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ δνθηκή ησλ αγσγψλ ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
πξνκήζεηαο ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε δνθηκή νξγάλσλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
Μεηά ην ηέινο θάζε δνθηκήο ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο 
Τπεξεζίαο θαη απφ ηνλ Αλάδνρν. Καλέλα ηκήκα αγσγνχ δελ ζεσξείηαη φηη παξαιήθζεθε αλ δελ έρεη γίλεη 
ε δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζ' απηφ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη θάζε επίρσζε νξχγκαηνο ζην νπνίν ππάξρεη 
αγσγφο πνπ δελ έρεη δνθηκαζηεί. 
 
13.7 Σξφπνη ζχλδεζεο 
Οη ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ είλαη δπλαηφ λα ζπλδένληαη κε δχν θπξίσο ηξφπνπο : 
Α. Θεξκηθή απηνγελή ζπγθφιιεζε 
Β. Μεραληθή ζχλδεζε 

Α. Θερμική ασηογενής ζσγκόλληζη 
 

Ζ ζεξκηθή ζπγθφιιεζε επηηπγράλεηαη ζε ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζε ζεξκνθξαζία 220
ν
C ζηελ νπνία ην 

ΡΔ ζπγθνιιάηαηαπηνγελψο. 
Ζ ζεξκηθή ζπγθφιιεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε κία απφ ηηο δχν κεζφδνπο  

I. Μεησπηθήζπγθφιιεζε (Butt Fusion Welding)  
II. Ζιεθηξνζπγθφιιεζε (ElectrofusionWelding) 

Σα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ πξηλ απφ ηε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο δελ πξέπεη λα εθηίζεληαη 
ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 35

 ν
 C. 

Γεληθφηεξα γηα λα γίλεη κηα θαιή ζπγθφιιεζε, πξέπεη ν αλάδνρνο λα δψζεη κεγάιε πξνζνρή ζηα εμήο: 
- Ζ ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ αγσγνχ θαη ησλ εμαξηεκάησλ λα βξίζθεηαη κεηαμχ 0

ν
C έσο 

35
ν
C θαη κφλν ηφηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπγθνιιήζεηο PE κε PE. 

- To θφςηκν ζηα άθξα ηνπ αγσγνχ λα είλαη πάληα θάζεηα πξνο ηνλ δηακήθε άμνλα θαη λα 
ππάξρεη κία ινμνηφκεζε ηεο ηάμεο ηνπ 50 ν πξνο ηα έμσ. 

- Να θαζαξίδνληαη κε έλα ζηεγλφ θαη θαζαξφ παλί νη πξνο ζπγθφιιεζε επηθάλεηεο. 
- Να μχλεηαη πξνζεθηηθά φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ, πάλσ ζηελ νπνία ζα ζπγθνιιεζνχλ ηα 

εμαξηήκαηα ζε κήθνο ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην κήθνο ηεο ειεθηξνκνχθαο. 
- Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πάληνηε εξγαιείν μπζίκαηνο θαη φρη καραίξη. Σν μχζηκν γίλεηαη κε 

παξάιιειεο θηλήζεηο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ αγσγνχ θαη πάληα ρσξίο δηαθνπή. 
- Πξψηα λα ειέγρεηαη ην εζσηεξηθφ ησλ εμαξηεκάησλ λα είλαη θαζαξφ θαη λα θαζαξίδνπκε ηελ 

μπζκέλε επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ, ρξεζηκνπνηψληαο εμαηκηδφκελν δηαιχηε (ηξηρισξναηζπιέλην) 
θαη θαζαξφ ραξηί. 
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- Σνπνζεηείηαη θάπνην εξγαιείν ζηαζεξνπνίεζεο (clamp) ηθαλφ λα επζπγξακκίδεη ηα άθξα ηνπ 
αγσγνχ θαηά ηελ ζπγθφιιεζε θαη λα θξαηά ηνλ αγσγφ κε ηελ ειεθηξνκνχθα ειεχζεξν απφ 
πηέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπγθφιιεζεο (ηήμεο) θαη ηελ πεξίνδν ςχμεο. 

- Πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ψζηε λα κελ κεηαθηλεζνχλ νη αγσγνί νχηε ηα εμαξηήκαηα θαηή ηελ 
δηάξθεηα ηεο ςχμεο. 

- ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζπγθφιιεζεο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ 
αλάινγν ζρεηηθφ έληππν θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ. 

- Γηα ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα γίλεη απηφκαηε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ζπγθφιιεζεο κέζσ 
θαηαγξαθηθήο κνλάδαο ηεο ζπζθεπήο ζπγθφιιεζεο πνπ είλαη: 

 Κσδηθφο έξγνπ 

 Κσδηθφο εμαξηήκαηνο 

 Κσδηθφο ηερλίηε 

 Ζκεξνκελία εξγαζίαο 

 Ώξα εξγαζίαο 

 Αχμνληαο αξηζκφο ζπγθφιιεζεο 

 Γηάκεηξνο αγσγνχ 

 Δίδνο εμαξηήκαηνο 

 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

 Υξφλνο ζπγθφιιεζεο 

 Καηαγξαθή ζηελ κλήκε ηνπ κεραλήκαηνο ηπρφλ δηαθνπήο ηεο ζπγθφιιεζεο 
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηα ηξνπνπνηήζεη ηα δεηνχκελα ζηνηρεία θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ. 
Ζ ιήςε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαιφλ είλαη λα γίλεηαη κε ζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο ζπγθφιιεζεο κε 
πξνζσπηθφ ππνινγηζηή (P.C.) θαη λα απνδίδεη ηηο απνζεθεπφκελεο πιεξνθνξίεο, ππνζηεξηδφκελν κε 
ην απαηηνχκελν ινγηζκηθφ. 
 

B. Μητανική ζύνδεζη 
 

Ζ κεραληθή ζχλδεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ρξήζε δηαθφξσλ εηδηθψλ εμαξηεκάησλ κε βάζε ηα νπνία 
δηαθξίλνληαη νη παξαθάησ θαηεγνξίεο ζχλδεζεο : 

- χλδεζε κε εμαξηήκαηα ζπκπίεζεο (compression) 
- χλδεζε κε εμαξηήκαηα PUSH – FAST ηα νπνία πεξηέρνπλ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο θαζψο θαη 

αθεηαιηθφ δαθηχιην ζχλδεζεο πνπ εμαζθαιίδεη ζηεγαλφηεηα θαη αληνρή ζηε θφξηηζε 
- χλδεζε κε εμαξηήκαηα ηχπνπ «δηκπψ» 
- χλδεζε κε ηε βνήζεηα ιαηκψλ απφ ΡΔ θαη θιαληδψλ κε ηνλ παξεκβνιή παξεκβχζκαηνο απφ 

EPDM ή ιάζηηρν θαη ηελ αμνληθή ζπγθξάηεζε κε ηε βνήζεηα θνριηψλ. 
- Όιεο νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επίηεπμε ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηκεκάησλ ΡΔ ζα πξέπεη λα 

είλαη ζχκθσλεο κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηζρχνλ πξφηππν ΔΝ 12201 θαη ηα DIN 8074/8075 
(1999).    

 
13.8 Πιχζε θαη απνζηείξσζε δηθηχνπ (γηα δίθηπα χδξεπζεο) 
 Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο γεληθήο πδξαπιηθήο δνθηκήο ζα αθνινπζεί ε πιχζε ηνπ δηθηχνπ γηα 

λα θαζαξίζνπλ νη ζσιήλεο απφ μέλα θαη θπξίσο ιεπηφθνθθα πιηθά. 
 Σν λεξφ πιχζεο ζα είλαη πφζηκν θαη ζα δηνρεηεχεηαη ζηηο ζσιελψζεηο απφ ην έξγν θεθαιήο ηνπ 

δηθηχνπ. Ζ εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ ζα γίλεηαη απφ ηνπο εθθελσηέο. Οη πιχζεηο ζα ζπλερίδνληαη κέρξηο 
φηνπ ηα ιακβαλφκελα δείγκαηα λεξνχ είλαη απνιχησο δηαπγή θαη ρσξίο θφθθνπο άκκνπ ή άιια 
αησξνχκελα ζπζηαηηθά. 

 Αθνχ νινθιεξσζεί ε πιχζε, ην δίθηπν ζα απνζηεηξψλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ζην λεξφ πιήξσζεο 
θαηάιιεισλ απνιπκαληψλ (π.ρ. ριψξην). Σν δηάιπκα ρεκηθψλ πξνζζέησλ ζα εηζαρζεί ζην ζχζηεκα 
δηαλνκήο θαη ζα παξακείλεη επί 3σξν ηνπιάρηζηνλ ζην δίθηπν, ηνπ νπνίνπ φιεο νη δηθιείδεο ζα είλαη 
θιεηζηέο. Θα αθνινπζήζεη έθπιπζε ησλ ζσιήλσλ κε δηνρέηεπζε λεξνχ απφ ηελ πεγή πδξνδφηεζεο. 

 Μεηά ηελ απφπιπζε ηεο εγθαηάζηαζεο κε θαζαξφ λεξφ ζα ιεθζνχλ δείγκαηα λεξνχ απφ 4 
δηαθνξεηηθά ζεκεία θαη απφ ζεκεία εθηφο ηεο λέαο εγθαηάζηαζεο θνληά ζην ζεκείν ηξνθνδνζίαο ηεο. 
Σν πνζνζηφ ειεχζεξνπ ρισξίνπ ησλ δεηγκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζέζεηο ηεο λέαο εγθαηάζηαζεο 
δελ ζα ππεξβαίλεη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ειεχζεξνπ ρισξίνπ ηνπ λεξνχ πφιεο. ε πεξίπησζε πνπ ν 
φξνο απηφο δελ πιεξνχηαη, ζα γίλεη λέα έθπιπζε φιεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λέα δεηγκαηνιεςία, έσο 
φηνπ επηηεπρζεί ε παξαπάλσ απαίηεζε. 
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13.9 Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 
 Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ηε ρξήζε θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ, πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηά ηα αλσηέξσ θαη ε κειέηε, εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ 
εξγαζηψλ. 

 Δηδηθφηεξα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά νη δαπάλεο γηα : 
- ηελ πξνκήζεηα θαη ηε θζνξά ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, είηε απηά (ηα εηδηθά ηεκάρηα) 

είλαη απφ HDPE, είηε είλαη απφ ρπηνζίδεξν, 
- θάζε κεηαθνξά απφ ην εξγνζηάζην κέρξη ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο, 
- ηε κεηαθνξά απφ ηε ζέζε ζπγθέληξσζεο ζηελ ζέζε εγθαηάζηαζεο, 
- ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ, 
- ηηο θάζε είδνπο δνθηκέο ησλ ζσιήλσλ, 
- ηηο δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο ηεο ζσιήλσζεο. 

 
Ζ εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ησλ ηάθξσλ, ν εγθηβσηηζκφο ηνπ ζσιήλα κε άκκν θαη νη αγθπξψζεηο απφ 
ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ζχκθσλα πξνο ηηο ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, θαη κε 
ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο. 
Οη ζσιήλεο επηκεηξψληαη ζε ηξέρνληα κέηξα κήθνπο θάζε δηακέηξνπ ζσιήλσλ ηνπνζεηεζέλησλ θαη 
παξαιεθζέλησλ απφ ηελ Τπεξεζία θαη πιεξψλνληαη κε βάζε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ. Ζ 
επηκέηξεζε εθηειείηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ησλ ζσιελψζεσλ. Ζ πιεξσκή γηα ηα παξαπάλσ 
επηκεηξεζέληα κέηξα κήθνπο ζα γίλεηαη κε ηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδαο θάζε δηακέηξνπ 
ζσιήλα ε νπνία ηηκή θαη πιεξσκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 
εγθαηαζηάζεσλ, εθνδίσλ θαη πιηθψλ θαη εξγαζίεο. Γηεπθξηλίδεηαη εδψ φηη νη εληζρχζεηο ησλ πιαζηηθψλ 
ζσιήλσλ, νη πξνζηαηεπηηθέο επελδχζεηο ηνχησλ, θαζψο θαη ηα εηδηθά ρπηνζηδεξά ή απφ ΡΔ ηεκάρηα 
απηψλ (θακπχιεο, ζπλαξκνγέο, ζπζηνιέο, θιάληδεο, θιαληδνθεθαιέοθ.ι.π.) δελ επηκεηξψληαη 
ηδηαηηέξσο, θαη ε ηηκή απηψλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ησλ ζσιήλσλ. Αληίζεηα νη ρπηνζηδεξέο 
ζπζθεπέο ειέγρνπ, αζθαιείαο θαη ξχζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ (δηθιείδεο, εμαεξηζηήξεο, 
θ.ι.π.) πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα κε ηελ ζπκβαηηθή γηα θάζε είδνο κνλάδα. 
 
 
 
 
14. ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΗΗΑ ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΑΠΟ ΔΛΑΣΟ ΥΤΣΟΗΓΖΡΟ 

 

14.1 Αληηθείκελν εξγαζηψλ 
Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θαιπκκάησλ θαη πιαηζίσλ 
θξεαηίσλ αγσγψλ αθαζάξησλ, θαηεγνξίαο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο 
(θέξνπζα ηθαλφηεηα γηα θφξηηζε δνθηκήο 400ΚΝ θαη' ειάρηζην), κε ειάρηζην θαζαξφ άλνηγκα 600mm 
θαη γεληθά δηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηε κειέηε, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε. 
Απηά ηνπνζεηνχληαη ζε θαηαζηξψκαηα επηθαλεηψλ (εζληθψλ νδψλ, αζηηθψλ δξφκσλ, πεδνδξφκσλ, 
πεδνδξνκίσλ θιπ), ζηα νπνία θαηαιήγνπλ ηα θάζε είδνπο θξεάηηα ηεο κειέηεο, ψζηε λα έρνπλ ηελ 
απαηηνχκελε αλζεθηηθφηεηα θαη αληνρή ζηε ρξήζε, απφ θάζε είδνπο θαη βάξνπο νρήκαηα.  
 
14.2 Σππνπνηεηηθέο παξαδνρέο 
Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή ελζσκαηψλεη ην ελαξκνληζκέλν Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 124. Ο 
ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, νη δνθηκέο, ε ζήκαλζε θαη γεληθφηεξα φινη νη έιεγρνη πνηφηεηαο, ζα είλαη θαζ' 
φια ζχκθσλνη κε ηελ πξνδηαγξαθή ΔΝ124. 
 
14.3 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
Μεηά ηελ ρχηεπζε ηνπο ηα θαιχκκαηα θαη ηα πιαίζηα, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα δίρσο 
ξσγκέο, ζπειαηψζεηο, θπζαιίδεο, δίρσο νπνηαδήπνηε άιια ειαηηψκαηα ή αζηνρίεο ρπηεξίνπ ηα νπνία 
ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο ζηελ ρξήζε. Πιήξσζε ησλ φπνησλ θελψλ κε ηδία 
ή μέλε χιε, απαγνξεχεηαη ξεηά. 
Σα πξνζθεξφκελα θαιχκκαηα θξεαηίσλ αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο είηε ζα ζπλδένληαη επί ηνπ 
πιαηζίνπ ηνπο κέζσ άξζξσζεο ρσξίο ηελ ρξήζε θνριηψλ (θξεάηηα αθαζάξησλ ή νκβξίσλ κε θάιπκκα 
κε ειάρηζηε δηάζηαζε πιαηζίνπ 780mm θαη θαζαξνχ αλνίγκαηνο 600mm), είηε ζα αθαηξνχληαη απφ ην 
πιαίζην (εηδηθά θξεάηηα αγσγψλ χδξεπζεο πίεζεο δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 
κειέηεο). 
Ζ θαηαζθεπή ησλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαη 
θαιή εθαξκνγή ηνπο, πάλσ ζηηο βάζεηο έδξαζήο ηνπο. Οη εδξάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη 
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θαηαζθεπαζκέλεο θαηά ηέηνην ηξφπν, νχησο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα θαη ε απνπζία 
ζνξχβσλ, αλεμάξηεηα ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ. Πξνο ηνχην, κεηαμχ ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ 
θαιχκκαηνο επί ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ θαιχκκαηνο, ζα παξεκβάιιεηαη εηδηθφο δαθηχιηνο απφ 
πνιπαηζπιέλην ή EPDM ή άιιν, απνδεδεηγκέλα θαιχηεξν, πιηθφ. Ο δαθηχιηνο απηφο, ζα πξέπεη λα 
αληηθαζίζηαηαη εχθνια, ρσξίο ηελ ρξήζε (εηδηθψλ γηα ην ζθνπφ απηφ) εξγαιείσλ. 
Ζ άλσ επηθάλεηα ηνπ θαιχκκαηνο ζα είλαη θαηάιιειεο αληηνιηζζεηηθήο θαηαζθεπήο, πνπ ζα δηεπθνιχλεη 
ηελ απνκάθξπλζε ησλ φκβξησλ πδάησλ. 
Σα θαιχκκαηα θξεαηίσλ θαη ηα πιαίζηα απηψλ, ζα παξαδίδνληαη κε κε ηνμηθή καχξε βαθή βάζεο 
λεξνχ, ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή BS3416 θαη ζα απνδεηθλχεηαη - πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή. 
Ζ ρεκηθή αλάιπζε ηεο παξαπάλσ βαθήο, ζα αθνινπζεί ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο Regulations 
EC No 1907/06: RΔΑCH / Safety and Health atWork, γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 
θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Καιχκκαηα θαη ηα πιαίζηα απηψλ, ρσξίο βαθή, δελ γίλνληαη απνδεθηά. 
Σα θαιχκκαηα θαη ηα πιαίζηα απηψλ, ζα έρνπλ ππνβιεζεί ζε φινπο ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο δνθηκέο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή EN124 (ηειεπηαίαο ηζρχνπζαο έθδνζεο), ελψ ζα πξνηηκεζνχλ εθείλα, 
πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη ζε εθηεηακέλεο δνθηκέο επί δξφκνπ 
Σα πξνζθεξφκελα θαιχκκαηα θξεαηίσλ θαη ηα πιαίζηα απηψλ, ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ αθφινπζε 
ζήκαλζε : 

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

 Σελ θαηεγνξία θιάζεο (π.ρ. "D400"). 

 Σν φλνκα ή/θαη ην ζήκα αλαγλψξηζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  
 

14.4 Τπνβαιιφκελα έγγξαθα 
 

 Πξν ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ππνβάιινληαη φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά, 
ηερληθά θπιιάδηα θαη δηθαηνινγεηηθά, πξνο έγθξηζε, απφ ηε Γηεπζχλνπζα ηνπ έξγνπ 
Τπεξεζία. 

 Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θαιπκκάησλ θαη ησλ πιαηζίσλ ηνπο, ησλ θξεαηίσλ αγσγψλ 
απνρέηεπζεο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη: 

- Πηζηνπνηεηηθφ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηνο ζεηξάο ISO 9001:2000, πνπ ζα αλαθέξεηαη 
νπσζδήπνηε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή θαιπκκάησλ θξεαηίσλ. 

- Πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο εθδνζέληα απφ αλεμάξηεην ηξίην θνξέα (ΔΛΟΣ, TUV, NF). 
- Πηζηνπνηεηηθφ ζήκαλζεο ζπκκφξθσζεο «CE». Ηζρχεη ε ΚΤΑ (ΦΔΚ 386 Β/20.03.2007), σο 

πξνο ηε ζπκκφξθσζε ησλ «Πξντφλησλ Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ» ζηε ζήκαλζε CE, ζε 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 334/94 (ΦΔΚ 176/Α), κε ην νπνίν ελζσκαηψζεθε ζην 
εζληθφ δίθαην, ε Κνηλνηηθή Οδεγία 89/106, θαζψο θαη ε κεηαγελέζηεξε ζρεηηθή Απφθαζε Α.Π. 
νηθ.6690/290/15-6-2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο/Γεληθή 
Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο "Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ: ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο «CE»" 

 
14.5 Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή Δξγαζίαο 
 
Όια ηα θαιχκκαηα πξνκεηξψληαη θαη ηηκνινγνχληαη αλά kg βάξνπο ηνπο ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν 
άξζξν ηηκνινγίνπ, εθηφο απηψλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θαη ηππνπνηεκέλσλ θξεαηίσλ νκβξίσλ ησλ 
νπνίσλ ε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θξεαηίνπ ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηηκνινγίνπ.  
 
 
 
15. ΦΡΔΑΣΗΑ ΑΓΩΓΩΝ ΠΗΔΔΩ ΚΑΗ ΦΡΔΑΣΗΑ ΔΚΠΛΤΖ ΑΓΩΓΩΝ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 
 
15.1 Αληηθείκελν 
Σα θξεάηηα αγσγψλ πίεζεο δηαθξίλνληαη ζε: 

 θξεάηηα αεξεμαγσγνχ 

 θξεάηηα εθθελσηή 

 θξεάηηα πέξαηνο θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ 

 θξεάηηα δηθιίδσλ  

 θξεάηηα έθπιπζεο 
 
Ο θάζε ηχπνο θξεαηίνπ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ, θαηαζθεπάδεηαη ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ε κειέηε.  
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ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
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Σα θξεάηηα θαηά γεληθφ θαλφλα είλαη επηζθέςηκα θαη θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 
κειέηεο. 
Δίλαη δπλαηφ λα απαηηνχληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ κηθξνηξνπνπνηήζεηο ησλ θξεαηίσλ (είηε 
ζηε κνξθή είηε ζηελ πνηφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο) πνπ κπνξεί λα επηβάιινληαη ιφγσ ηνπηθψλ 
ζπλζεθψλ ή εκθαληδνκέλσλ εκπνδίσλ. Οη κηθξνηξνπνπνηήζεηο απηέο ή ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν ζηνλ Δπηβιέπνληα γηα έγθξηζε, ή επηβάιινληαη απφ ηνλ Δπηβιέπνληα θαη εθαξκφδνληαη, 
ρσξίο εμαηηίαο ηνπο λα δεκηνπξγνχληαη νηθνλνκηθέο ή άιιεο θχζεο αμηψζεηο απφ ηνλ Αλάδνρν 
 
15.2 Σξφπνο θαηαζθεπήο 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφζεη ηνπο ηχπνπο ησλ θξεαηίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε 
κειέηε, φρη κφλν σο πξνο ηε κνξθή ηνπο αιιά θαη σο πξνο ηε ζχλζεζε ησλ ζθπξνδεκάησλ θαη ησλ  
ηζηκεληνθνληψλ, ηελ πνηφηεηα ηνπ νπιηζκνχ, θ.ι.π. 
Ο ππζκέλαο ησλ θξεαηίσλ απφ ζθπξφδεκα ζηνλ νπνίν θαη ζα εδξάδνληαη ηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα, 
πξέπεη λα ζεκειηψλεηαη ζε πγηέο έδαθνο γηα λα απνθεχγεηαη θάζε δηαθνξηθή θαζίδεζε. Σα πιεπξηθά 
ηνηρία ησλ θξεαηίσλ πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ κε ζθπξφδεκα ρπηφ επηηφπνπ. Ζ θαηαζθεπή ησλ 
πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ δελ πξέπεη λα αξρίδεη λσξίηεξα απφ 24 ψξεο κεηά ηε δηάζηξσζε ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο ηνπ ππζκέλα. Όπνπ επηβάιιεηαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη εμσηεξηθφο μπιφηππνο.  
Ζ δηακφξθσζε ηεο ζπκβνιήο εληφο ησλ θξεαηίσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ξνψλ, ε πιήξεο 
απνθαηάζηαζε ησλ ηνκψλ  ησλ αγσγψλ κε ηα θξεάηηα θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο  γηα ηελ 
επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο ζηεγαλφηεηαο ζα γίλνληαη κε ζρνιαζηηθή επηκέιεηα. Κάζε θαθνηερλία ή 
δηαξξνή ζα ζπλεπάγεηαη ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο απφ φπνπ πξνέξρεηαη ε θαθνηερλία ή 
δηαξξνή. 
 Χο πξνο ηνπ ιαηκνχο ησλ θξεαηίσλ, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε πξνζαξκνγή ηνπο κε 
ην θχξην ζψκα ηνπ θξεαηίνπ θαζψο θαη ζην απαηηνχκελν θαηά πεξίπησζε, χςνο θαηαζθεπήο αλάινγα 
κε ηελ πξνβιεπφκελε εξπζξά ή ηηο εθάζηνηε νδεγίεο πνπ ζα δίλνληαη απφ ηελ Δπίβιεςε. Κάζε 
πξφζζεηε εξγαζία πνπ ζα απαηηεζεί ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ νδεγηψλ επηβαξχλεη 
απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 
Με ζρνιαζηηθή αθξίβεηα ζα πξέπεη επίζεο λα ηνπνζεηείηαη ην πιαίζην ππνδνρήο ησλ θαιπκκάησλ ή 
εζραξψλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη θπθινθνξηαθέο αλσκαιίεο θαη ε πξφθιεζε αηπρεκάησλ.  
Σα θξεάηηα θαηαζθεπάδνληαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 
κειέηεο θαη νπιηζκφ Β500c, εδξάδνληαη δε ζε άνπιν ζθπξφδεκα C12/15. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 
θξεαηίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη μπιφηππνη επίπεδεο επηθάλεηαο ζηε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ηνπο παξεηά.  
Σα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ έρνπλ θπθιηθή ή νξζνγσληθή θάηνςε, είλαη θιάζεο αληνρήο 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη εδξάδνληαη πάλσ ζε ρπηνζηδεξά πιαίζηα ηα νπνία 
ηνπνζεηνχληαη ζην άθξν ησλ ιαηκψλ απφ ζθπξφδεκα. Οη ρπηνζηδεξέο θαηαζθεπέο (θαιχκκαηα, 
βαζκίδεο θιπ), νη δνθηκέο ειέγρνπ θ.ι.π. είλαη ζχκθσλεο κε ηηο αληίζηνηρεο ΔΣΔΠ θαη Πξφηππα ΔΝ. 
Υπηνζηδεξέο βαζκίδεο ηνπνζεηνχληαη ζε φια ηα θξεάηηα κε χςνο κεγαιχηεξν απφ 1.25 κ.. Οη βαζκίδεο 
κήθνπο 0.40 κ. ηνπνζεηνχληαη ζε κεηαηηζέκελε δηάηαμε θαη ζε θαζ‘ χςνο απνζηάζεηο 30 εθ. ζα πξέπεη 
δε λα αγθπξψλνληαη επηκειψο ζηα ηνηρψκαηα ησλ θξεαηίσλ.  
 
15.3 Ηζρχνπζεο Πξνδηαγξαθέο θαη Πξφηππα 
 

 Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) 

 Διιεληθφο Καλνληζκφο Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο (ΔΚΧ) 2000 

 Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο Δ.Α.Κ. 2000 

 Καλνληζκφο Σερλνινγίαο Υαιχβσλ θπξνδέκαηνο 2008 

 Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 2016 

Δηδηθφηεξα: 

Γηα ηα ζθπξνδέκαηα ζα ηεξεζνχλ ηα παξαθάησ πξφηππα: 

 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-01-00 Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 

 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-02-00 Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 

 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-03-00 πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-04-00 Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-05-00 Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

Γηα ηα ηθξηψκαηα θαη ηνπο μπινηχπνπο ζα ηεξεζνχλ ηα παξαθάησ πξφηππα: 

 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-03-00-00 Ηθξηψκαηα 

 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-04-00-00 Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

Γηα ηνπο ράιπβεο νπιηζκνχ ζα ηεξεζεί ην παξαθάησ πξφηππν: 
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 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-02-01-00 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 
Γηα ηα θαιχκκαηα θξεαηίσλ 
 
15.4 Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 
Ζ Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή ησλ θξεαηίσλ ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο ζα γίλεηαη αλά ηεκάρην 
πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη : 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ 

 νη απαηηνχκελεο εθζθαθέο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε θάζε είδνπο 
εδάθε, κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, θαζψο θαη ε 
θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε 

 νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο 

 νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ 

 νη θαηαζθεπέο απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ απαξηίδνπλ ην θξεάηην (ζθπξφδεκα 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ζηδεξνπιηζκφο, μπιφηππνη, πξφζκηθηα), ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 
Μειέηεο   

 νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ  

 ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε  αζθαιηηθή επάιεηςε 

 ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ θαη ηνπ θαιχκκαηνο 
ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 

 ε θαηαζθεπή δηάηαμεο απνρέηεπζεο ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαηάιιειν απνδέθηε (ζσιήλαο, εηδηθά 
ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλα) 

 ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη) 

 ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ 

 ε επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε (θαηάζηξσκα νδνχ ή 
πεδνδξφκην) 

 θάζε άιιε εξγαζία ή επηκέξνπο θαηαζθεπή γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα 
κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 

 
 
 
 
16. ΜΟΝΩΖ ΜΔ ΑΦΑΛΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 
 
16.1 Αληηθείκελν 
Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ θαηαζθεπή κνλσηηθήο ζηξψζεο κε δηπιή επάιεηςε 
αζθαιηηθνχ κνλσηηθνχ πιηθνχ ζηελ επηθάλεηα ησλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ή ησλ 
επηζηξψζεσλ απφ ηζηκεληνθνλίακα, γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζή ηνπο. 
 
16.2 Τιηθά θαη ηξφπνο θαηαζθεπήο 
Ζ κνλσηηθή ζηξψζε ζα απνηειείηαη απφ αζθαιηηθφ κνλσηηθφ πιηθφ θαη ζα εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
Π.Σ.Π. Σ110 ζε φζε πνζφηεηα ρξεηάδεηαη θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη αλ ρξεηαζηεί, ζχκθσλα 
κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα, ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. Ζ 
επάιεηςε κε ην αζθαιηηθφ πιηθφ ζα γίλεη κεηά απφ ηνλ επηκειή θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο απφ ρψκαηα, 
μχια, θνπή θνπξθεηψλ θαη ζηνθάξηζκά ηνπο, θαη πιχζηκν ηεο επηθάλεηαο.  
ηελ εξγαζία πεξηιακβάλνληαη: 

 ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ραιαξά πιηθά θαη ξχπνπο κε ρξήζε 
ζπξκαηφβνπξηζαο ή πεπηεζκέλνπ αέξα,  

 ε εθαξκνγή ππνζηξψκαηνο (primer) κε αξαίσζε ηνπ γαιαθηψκαηνο κε λεξφ ζε αλαινγία 1:1 
ή κε ρξήζε ηνπ πιηθνχ πνπ ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο θαη αλάισζε 0,10 - 0,15 lt/m²,  

 ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ  

 ε εθαξκνγή ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο κε αλάισζε αλά ζηξψζε 
ηνπιάρηζηνλ 0,15 lt/m² 

 
16.3 Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή 
Ζ Δπηκέηξεζε ζα γίλεη γηα ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ επηθάλεηαο θαη ε πιεξσκή ησλ 
έξγσλ ζα γίλεηαη αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν επηθάλεηαο πνπ εθαξκφδεηαη ε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε.  
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17. ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΚΑΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΟΜΒΡΗΩΝ ΚΗΒΩΣΟΔΗΓΟΤ Ή ΩΛΖΝΩΣΟΤ 

 
17.1 Αληηθείκελν 
Ζ Σερληθή απηή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ θαζαίξεζε πθηζηάκελνπ θαη πιήξε θαηαζθεπή ελφο λένπ 
ηερληθνχ νκβξίσλ κνξθήο θηβσηίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ή ελφο ηερληθνχ νκβξίσλ απφ ζσιελσηνχο 
αγσγνχο,. 
 

17.2 Πεδίν Δθαξκνγήο 
ηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ησλ 
ηερληθψλ απηψλ, δειαδή ησλ θαζαηξέζεσλ νπιηζκέλσλ ή άνπισλ ζθπξνδεκάησλ, εθζθαθψλ, 
επηρψζεσλ, αληηζηεξίμεσλ, αληιήζεσλ, ζθπξνδεκάησλ, νπιηζκψλ, μπινηχπσλ, επεμεξγαζίαο επηθαλεηψλ 
ζθπξνδέκαηνο, κνλψζεσλ, αξκψλ, νπιηζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ θιπ. 
 

17.3 Ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο 
Γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ηζρχνπλ νη εγθεθξηκέλεο ΔΣΔΠ, ηα ελαξκνληζκέλα Δπξσπατθά 
Πξφηππα (EN) θαη φια ηα ηζρχνληα εζληθά θαλνληζηηθά θείκελα (Δγθχθιηνη, Πξνδηαγξαθέο θιπ.) πνπ δελ 
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ΔΣΔΠ θαη EN. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο ΔΣΔΠ 
(ΔΛΟΣ ΣΠ -1501) πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο θπξηφηεξεο απφ ηηο εξγαζίεο απηέο.  
ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ  
02-04-00-00, 08-01-03-02 
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ- ΟΠΛΗΜΟΗ - ΞΤΛΟΣΤΠΟΗ – ΑΡΜΟΗ- ΜΟΝΧΔΗ 
01-01-01-00,  01-01-02-00,   01-01-03-00,  01-01-04-00,  01-01-05-00,  01-01-07-00,  
01-02-01-00, 01-03-00-00,   01-04-00-00, 08-05-01-02, 08-05-02-02, 08-05-02-03 
 

17.4 Πεξηερφκελν απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ 

  Ζ εμπγίαλζε ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο  κε αξγνχο ιίζνπο ιαηνκείνπ (5-25 εθαη.) ζε βάζνο 30 
εθαη. ή ζε φπνην βάζνο απαηηεζεί απφ ηηο επί ηφπνπ ζπλζήθεο θαη ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία  
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο ηνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ηεο ζηαιίαο ηνπ 
απηνθηλήηνπ, ηεο θνξηνεθθφξησζεο, ηεο δηάζηξσζήο ηνπ ζηνλ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο θαη θάζε 
άιιε επί κέξνπο απαηηνχκελε εξγαζίαο κε ξεηά θαηνλνκαδφκελε. 

  Σν άνπιν ζθπξφδεκα γηα ηελ έδξαζε ηνπ ηερληθνχ θηβσηνεηδνχο ή ζνισηήο δηαηνκήο, θαηεγνξίαο 
C12/15 αλεμαξηήησο πάρνπο θαη κνξθήο, πεξηιακβαλνκέλεο θάζε δαπάλεο γηα ηελ 
πξνπαξαζθεπή επηθάλεηαο εδξάζεσο, γηα ηα πιηθά ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ηελ αλάκημε, κεηαθνξά, 
έγρπζε, ζπκπχθλσζε, θαη θάζε άιιεο επηβαξχλζεσο, φπσο γηα ππεξβάιινληα φγθν, γηα 
αληηκεηψπηζε πδάησλ θαη νπνηαδήπνηε άιιε επί κέξνπο εξγαζία απαηηνχκελε γηα ηελ έληερλε 
θαηαζθεπή. 

  Σν άνπιν ζθπξφδεκα γηα ηελ έδξαζε θαη ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ νπιηζκέλνπ ηζηκεληνζσιήλα 
θαηεγνξίαο C12/15, αλεμαξηήησο πάρνπο θαη κνξθήο, πεξηιακβαλνκέλεο θάζε δαπάλεο γηα ηελ 
πξνπαξαζθεπή επηθάλεηαο εδξάζεσο, γηα ηα πιηθά ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ηελ αλάκημε, κεηαθνξά, 
έγρπζε, ζπκπχθλσζε, θαη θάζε άιιεο επηβαξχλζεσο, φπσο γηα ππεξβάιινληα φγθν, γηα 
αληηκεηψπηζε πδάησλ θαη νπνηαδήπνηε άιιε επί κέξνπο εξγαζία απαηηνχκελε γηα ηελ έληερλε 
θαηαζθεπή.\ 

  Ο εμσηεξηθφο θαη εζσηεξηθφο μπιφηππνο ή κεηαιιφηππνο εγρχζεσο ή  δηαζηξψζεσο 
ζθπξνδέκαηνο, αλεμαξηήησο κνξθήο, δηαζηάζεσλ θαη ζέζεσο πεξηιακβαλνκέλεο θάζε δαπάλεο 
γηα θζνξά θαη απφζβεζε μπιείαο θαη άιισλ πιηθψλ, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο, αθξηβή 
κφξθσζε, ηνπνζέηεζε, ζηεξέσζε, θαηάβξεγκα ή επάιεηςε, απνμήισζε θαη θαζαξηζκφ, 
ηθξηψκαηα, ήινπο θαη ζπλδέζεηο θαη θάζε άιιεο επί κέξνπο εξγαζίαο θαη επηβαξχλζεσο 
απαηηνπκέλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε. 

  Σν νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C 25/30, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ έξγσλ 
εηζφδνπ – εμφδνπ (πηεξπγνηνίρσλ – θξεαηίσλ) ηνπ ηερληθνχ θηβσηνεηδνχο δηαηνκήο θαζψο θαη ησλ 
έξγσλ εηζφδνπ – εμφδνπ (πηεξπγνηνίρσλ – θξεαηίσλ) ηνπ ζσιελσηνχ ηερληθνχ, αλεμαξηήησο 
δηαζηάζεσλ θαη ζέζεσο, πεξηιακβαλνκέλεο θάζε δαπάλεο γηα ηα πιηθά ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ηελ 
αλάκημε, κεηαθνξά, έγρπζε, ζπκπχθλσζε, ζηεγαλσηηθφκάδεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
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αλάινγνπ πξντφληνο, πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε θαη θάζε επηκέξνπο επηβαξχλζεηο, φπσο π.ρ. γηα 
ππεξβάιινληα φγθν, αληηκεηψπηζε πδάησλ, δνθηκέο θαη ειέγρνπο. 

  Ο απαηηνχκελνο ζηδεξνχο νπιηζκφο Β500c, γηα ηε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα ησλ ηερληθψλ (ζψκαηνο, πηεξπγνηνίρσλ, θξεαηίσλ) κεηά ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο, 
κεηαθνξάο, θνπήο, θαηεξγαζίαο, θζνξάο πιηθνχ, θαη πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη κεηά ηεο 
επηβαξχλζεσο γηα ζχξκα πξνζδέζεσο, κηθξνυιηθά θαη θάζε άιιε επηκέξνπο εξγαζία θαη δαπάλε 
απαηηνχκελε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε. 

  Ζ δηπιή αζθαιηηθή ζηεγαλσηηθή επάιεηςε ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ, πιελ ηεο 
πιάθαο επηθάιπςεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο, θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη 
κεηαθνξάο ηνπ πιηθνχ, ηεο θαηεξγαζίαο θαη αλακίμεσο ηνχηνπ, ησλ επηβαξχλζεσλ γηα ηπρφλ 
δνθηκέο θαη ειέγρνπο θαη θάζε άιιεο αλαγθαίαο επηκέξνπο εξγαζίαο θαη δαπάλεο. 

  Ζ δηπιή επάιεηςε φισλ ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ θαη εμσηεξηθά ηεο πιάθαο επηθάιπςεο κε 
θαηάιιειν ζηεγαλσηηθφηζηκεληνεηδέο πιηθφ ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ αληίζηνηρνπ πξντφληνο θαη θάζε άιιε επηκέξνπο δαπάλε γηα ηελ έληερλε 
εθηέιεζε εξγαζίαο. 

  Ζ πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζηεγάλσζεοHydrofoil πιάηνπο 240 ρηιηνζηά, 
ζηνπο αξκνχο δηαθνπήο ηεο ζθπξνδέηεζεο νη νπνίνη θαηά θαλφλα είλαη 12 κ. εθηφο αλ νξηζηεί 
δηαθνξεηηθά απφ ηελ Τπεξεζία. 

  Ζ άληιεζε ησλ πδάησλ πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ελ μεξψ. 

  Όιεο νη εξγαζίεο εθζθαθψλ, επηρψζεσλ, επαλεπηρψζεσλ. 

  Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, 
ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε νπιηζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο αληνρήο 120, ηχπνπ θακπάλαο, 
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, απφ ζθπξφδεκα ειάρηζηεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPa κε ζήκαλζε 
CE, κε ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1. Ζ δηάηαμε ηνπ νπιηζκνχ ησλ 
ζσιήλσλ, φζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο, ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 
206-1 αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνχ. Οη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο κπνξεί λα είλαη 
ελζσκαησκέλνη ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο ή λα παξαδίδνληαη πξνο ηνπνζέηεζε 
θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηεο ζσιελνγξακκήο. 

  Ζ δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδψλ θαη ε εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ησλ θαηνίθσλ 
ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ ζηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο κε ηα θαηάιιεια κέηξα (πηλαθίδεο, θαλνί 
αλαιάκπνληεο, πξνζηαηεπηηθά εξγνηαμηαθά ζηεζαία, πξνζσξηλέο γεθπξψζεηο θιπ.) 

  Κάζε εξγαζία πνπ αλαθέξεηαη πην  πάλσ ή θαη θάζε άιιε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε 
θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνχ, ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ, ηα Πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ θαη ηηο ινηπέο 
ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο εξγαζίεο. 

 

17.5 Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή 
Ζ Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή ηνπ ηερληθνχ θηβσηίνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ 
Σηκνινγίνπ Γεκνπξάηεζεο αλά ηεκάρην πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ ηερληθνχ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο 
ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο, αιιά θαη νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή εξγαζία θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη 
αλαγθαία γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε θαη ηελ πιήξε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηερληθνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ 
φινπ έξγνπ αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, ηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο, ηε 
κειέηε εθαξκνγήο πνπ ζα ζπληάμεη ν Αλάδνρνο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο Δξγνιαβίαο. 
Ζ ηηκή ηνπ Σηκνινγίνπ Γεκνπξάηεζεο πνπ έρεη πξνθχςεη γηα έλα ηερληθφ θηβσηίνπ αλαθέξεηαη ζε θαζαξφ 
κήθνο ηερληθνχ 10κ κε ηα έξγα εηζφδνχ θαη εμφδνπ θαη δηαζηάζεηο 2,0x2,0 κ. φπσο θαίλεηαη ζην αληίζηνηρν 
ζρέδην.Γηα δηαθνξεηηθφ κήθνο ή δηαζηάζεηο, ε ηηκή ζα πξνθχςεη αλαινγηθά κε ην κήθνο ή ηελ πδξαπιηθή 
δηαηνκή ηνπ ηερληθνχ πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί.  
Γηα ηα ζσιελσηά ηερληθά νκβξίσλ ε Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα 
άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ Γεκνπξάηεζεο αλά κέηξν κήθνποπιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ ηερληθνχ δηακέηξνπ 
D600, 800 θαη 1000 ριζη, πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο, αιιά θαη νπνηαδήπνηε 
ζπκπιεξσκαηηθή εξγαζία θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε θαη ηελ πιήξε θαη 
αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηερληθνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ φινπ έξγνπ αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε, ηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο, ηε κειέηε εθαξκνγήο πνπ ζα ζπληάμεη ν Αλάδνρνο θαη 
ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο Δξγνιαβίαο 
 
 
 
18. IΓΗΩΣΗΚΖ ΤΝΓΔΖ ΑΚΑΘΡΣΩΝ 
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18.1 Αληηθείκελν 
Ζ Σερληθή απηή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ Καηαζθεπή λέαο ηδησηηθήο ζχλδεζεο ζε θαηαζθεπαζκέλν δίθηπν 
ζπιινγήο αθαζάξησλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ.  
 
18.2 Δξγαζίεο θαηαζθεπήο - πιηθά 

 Υάξαμε δηα ρξήζεσο αζθαιηνθφπηε, θαζαίξεζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ή εηδηθνχ 
αζθαιηηθνχ ηάπεηα νπνηνπδήπνηε πάρνπο. Καζαίξεζε ζθπξνδέκαηνο θάζε είδνπο, άνπινπ ή 
νπιηζκέλνπ ή πιαθφζηξσζεο ή κάξκαξνπ θαη ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε πάλσ ή θάησ απφ ην 
δάπεδν εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αληίζηνηρεο ΔΣΔΠ. 

 Δθζθαθή, ηνπ νξχγκαηνο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κεραληθά κέζα ή ρέξηα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε δπζθνιίαο θάησ απφ αγσγνχο θνηλήο σθέιεηαο,  
απνθάιπςε ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο, δηάλνημε νπήο θαηάιιειεο δηακέηξνπ ζηνλ 
θεληξηθφ αγσγφ, κε εηδηθφ θνπηηθφ εξγαιείν, ε θαζαίξεζε ή μεηξχπεκαηνπ πεδνδξνκίνπ θαη 
ηνπ ηπρφλ ππάξρνληνο θξεαηίνπ ηεο παξνρήο επί ηνπ πεδνδξνκίνπ, θαζψο θαη ε 
θνξηνεθθφξησζε, ε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ηνπνζέηεζε, ζηεγαλή ζχλδεζε θαη δνθηκαζία ηνπ 
εγθάξζηνπ ζσιήλα uPVC Φ160 ζεηξάο 41 ή απφ ζθιεξφ πνιπαηζπιέλην (HDPE δηπινχ 
δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-3 θαη φισλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θακπχιεο, 
ζακάξη, πιηθά-εξγαζία ζπγθφιιεζεο θιπ) κε ηνπο αληίζηνηρνπο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο, ε 
εξγαζία ζπγθφιιεζεο ηνπ ζακαξηνχ επί ηνπ αγσγνχ θαη ε ζηεγαλή ζχλδεζήηνπ ζην θξεάηην 
ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ζηνλ θεληξηθφ αγσγφ αθαζάξησλ ηεο νδνχ θαη θάζε άιιε εξγαζία θαη 
πιηθφ πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ ιφγσ ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, γηα ηελ πιήξε θαη ζηεγαλή 
εγθαηάζηαζε ηεο παξνρήο.  

 Γηελέξγεηα ηπρφλ απαηηνχκελσλ αληιήζεσλ πδάησλ θαη θάζε είδνπο δπζρεξεηψλ απφ 
παξνπζία λεξνχ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε έζησ θαη αλ δελ αλαγξάθεηαη ξεηά αιιά είλαη 
αλαγθαία γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηδησηηθήο 
ζχλδεζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη.  

 Σν θξεάηην ζα είλαη απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβπλνρισξίδην (PVC-U), πνιππξνππιέλην 
(ΡΡ) ή πνιπαηζπιέλην (PE), ζηεγαλφ, κε φια ηα απαηηνχκελα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη 
ζηεγάλσζεο, θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε εληφο ή εθηφο ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο νδνχ, ζε 
νπνηνδήπνηε βάζνο. Ζ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ζαιάκνπ (D) ζα είλαη 315mm. Σν ζηνηρείν 
βάζεο ζα είλαη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ εηζφδνπ θαη κηαο εμφδνπ δηακέηξνπ εθάζηε 160 mm. Σν 
θξεάηην ζα απνηειείηαη απφ ην ζηνηρείν βάζεο, ηνλ ζάιακν (ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη ζην 
εθάζηνηε απαηηνχκελν χςνο) θαη ηνλ δαθηχιην έδξαζεο ηνπ θαιχκκαηνο ζηελ ζηέςε γηα ηελ 
θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ. Σν ζηνηρείν βάζεο ηνπ θξεαηίνπ ζα είλαη κνλνιηζηθήο θαηαζθεπήο κε 
δηακνξθψζεηο ξχζεσλ (θαλάιηα ξνήο) ηνπ/ησλ εηζεξρνκέλνπ/σλ θαη εμεξρνκέλνπ αγσγνχ. Σν 
θάιπκκα ηνπ θξεαηίνπ ζα είλαη απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, εμσηεξηθψλ δηαζηάζσλ 40cmX40cm, 
θαηεγνξίαο D400 (πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε), κε ην πιαίζην θαη ην δαθηχιην 
έδξαζήο ηνπ, ζε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C20/25. 

 Δγθηβσηηζκφο ηνπ λένπ ηκήκαηνο ηεο ηδησηηθήο ζχλδεζεο κε άκκν ιαηνκείνπ ψζηε λα 
πεξηβάιιεηαη θπθιηθά απφ ηνπιάρηζηνλ 30cm άκκνπ κε ηελ πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη 
κεηαθνξά ηεο άκκνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ.  

 Δπαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ πάλσ απφ ηελ άκκν εγθηβσηηζκνχ 
θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ αζθαιηηθνχ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ είδνπο νδνζηξψκαηνο ή 
πιαθφζηξσζεο πεδνδξνκίνπ ζηελ πξφηεξε κνξθή. 

 
Όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠθαη ηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο Σεχρνπο θαη ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 
 
18.3 Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή 
Ζ ηδησηηθή ζχλδεζε αθαζάξησλ επηκεηξάηαη ζε πιήξσο θαηαζθεπαζκέλν ηεκάρην ζχκθσλα κε ηηο 
πξναλαθεξζείζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ην Σηκνιφγην, ζην νπνίν πξνβιέπνληαη ηξία άξζξα, 
αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ζχλδεζεο, ήηνη: 
1) Σχπνο Η, ζχλδεζε απφ ηνλ αγσγφ ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ έσο ην θξεάηην ειέγρνπ (κε 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξεάηην ειέγρνπ / αλακνλή) 
2) Tχπνο ΗΗ, ζχλδεζε απφ ηνλ αγσγφ ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ έσο ην θξεάηην ειέγρνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξεαηίνπ ειέγρνπ) θαη  
3) Σχπνο ΗΗΗ, ζχλδεζε απφ ηνλ αγσγφ ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ έσο ην θξεάηην ειέγρνπ θαη απφ ην 

θξεάηην ειέγρνπ έσο ην φξην ηεο ηδηνθηεζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξεαηίνπ ειέγρνπ)). 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 
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Ζ ηδησηηθή ζχλδεζε λνείηαη πιήξσο θαηαζθεπαζκέλε φηαλ πεξηιακβάλεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη 
πιηθά, θαη  επίζεο πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ησλ πάζεο θχζεσο αλαγθαίσλ κηθξνυιηθψλ 
(ζπλδέζεσλ, ηνπνζέηεζεο, ζηεξίγκαηα, βάζεηο, ζχλδεζκνη, βχζκαηα, ηζηκέληα, θιπ), δνθηκέο, θαζψο 
θαη θάζε άιιε κε ξεηά θαηνλνκαδφκελε αιιά απαηηνχκελε εξγαζία ή πιηθφ γηα ηε ζέζε απηήο ζε 
πιήξε, απξφζθνπηε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ αθαζάξησλ θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο θαη ησλ ηεπρψλ 
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

 

 

 
19. ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΥΩΡΩΝ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΩΝ 

 

19.1 Αληηθείκελν 
Ζ Σερληθή απηή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ θαηαζθεπή πεξίθξαμεο ρψξσλ αληιηνζηαζίσλ.  
  

19.2 Τιηθά θαη ηξφπνο θαηαζθεπήο 
Ζ πεξίθξαμε ζα έρεη 2,0 κέηξα χςνο απφ ην έδαθνο. Απνηειείηαη απφ γαιβαληζκέλν ζπξκαηφπιεγκα 
ξνκβνεηδνχο ή νξζνγσληθήο νπήο δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ κε γαιβαληδέ ζχξκα πάρνπο 2,5mm, χςνπο 2 
κέηξσλ θαη νξζνζηάηεο νη νπνίνη είλαη πάζζαινη απφ κνξθνζίδεξν δηαηνκήο ―L‖ ή ―T‖, απινί ή κε 
αληεξίδεο, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, παθησκέλνη ζε βάζε απφ ζθπξφδεκαC16/20. Οη νξζνζηάηεο 
εθηείλνληαη αλά max απφζηαζε 2,50 κέηξα θαη ζηηο γσλίεο ηεο πεξίθξαμεο ζα ππάξρνπλ αληεξίδεο.  
Οη πφξηεο ηεο πεξίθξαμεο ζα είλαη κεηαιιηθέο, αλνηγφκελεο, δίθπιιεο, χςνπο 1,5m, απφ πξνθίι θαη 
ειάζκαηα ράιπβα ςπρξάοεμειάζεσο, γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαη πιέγκα απφ γαιβαληδέ ζχξκα πάρνπο 
2,5mm, πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο, ηνπνζεηεκέλεο θαη βακκέλεο κε δχν ζηξψζεηο primer εηδηθνχ γηα 
γαιβαληζκέλεο επηθάλεηεο. Δλδεηθηηθά, νη ζχξεο ζα πεξηιακβάλνπλ: α) θάζζα θαη πεξηκεηξηθφ πιαίζην 
ζπξφθπιισλ απφ ζηδεξνζσιήλεο δηαηνκήο Φ42.2 β) ελδηάκεζεο ηξαβέξζεο ή/θαη δηαγψληεο απφ θιεηζηέο 
ραιχβδηλεο δηαηνκέο ή ειάζκαηα γ) ραιχβδηλα θνκβνειάζκαηα ζχλδεζεο, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, 
ζηεξενχκελα ζηα φκνξα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηνπ ζθειεηνχ κε ειεθηξνζπγθφιιεζε δ) πιέγκα νξζνγσληθήο 
βξνρίδαο50 x50mm, απφ γαιβαληδέ ζχξκα πάρνπο 2,5mm θαη γεληθψο φ,ηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ άξηηα 
θαη άςνγε ιεηηνπξγία ηνπο. 
Πάλσ απφ ην ζπξκαηφπιεγκα θαη ηε ζχξα ηεο πεξίθξαμεο, ζα ηνπνζεηεζεί ζχξκα αγθαζσηφ 
γαιβαληζκέλν, απιφ ή δηπιφ ηνπνζεηεκέλν, κε πξφζδεζε κε γαιβαληζκέλν ζχξκα ζε παζζάινπο 
πεξηθξάγκαηνο, ζε νζεζδήπνηε ζεηξέο νξηδφληηεο, θαηαθφξπθεο θαη δηαγψληεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
Οη νξζνζηάηεο ηεο πεξίθξαμεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε βάζνο 70εθ θαη ζα παθησζνχλ κέζα ζε βάζε απφ 
ζθπξφδεκα C16/20. 
Σν πάρνο θαη ε δηάηαμε ηνπ ζπξκαηνπιέγκαηνο θαη ε ζχξα ηεο πεξίθξαμεο παξνπζηάδνληαη ζην ζρεηηθφ 
ζρέδην ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο. 
 
19.3 Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή 
Ζ Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα θάζε μερσξηζηή πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία (ζχξα, 
ζπξκαηφπιεγκα, πάζζαινη, αγθαζσηφ ζχξκα θαη ζθπξφδεκα) κε φια ηα απαξαίηεηα κηθξνυιηθά ζχκθσλα 
κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ θαη εθφζνλ νινθιεξσζεί ε πιήξεο θαηαζθεπή ηεο πεξίθξαμεο 
ελφο αληιηνζηαζίνπ φπσο πεξηγξάθεθε αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 
 
 
 
20. ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΟΗΚΗΚΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟΤ 

 

20.1 Σερληθέο Απαηηήζεηο 

 

Ο νηθίζθνο ζα είλαη δηαζηάζεσλ θαη‘ ειάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Θα είλαη κεηαιιηθφο, 
πξνθαηαζθεπαζκέλνο, θαηάιιεινο γηα ππαίζξηα ηνπνζέηεζε θαη ζα πξνέξρεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν νίθν 
κε εκπεηξία ζε ηέηνηνπ είδνπο θαηαζθεπέο.  
Ο ζθειεηφο ζα είλαη γαιβαληζκέλνο θαη βακκέλνο κε δπν ζηξψζεηο βαθήο. Σα πξνβιεπφκελα πάρε ζα 
είλαη ηα παξαθάησ:  

 Πάρνο γαιβαλίζκαηνο : 80 κm θαη‘ ειάρηζηνλ 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 
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ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 
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 Πάρνο βαθήο: 25 κm γηα θάζε ζηξψζε θαη‘ ειάρηζηνλ. Σν ρξψκα βαθήο ζα είλαη επηινγήο 
ηεοππεξεζίαο. 

Ζ θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέξε: 

 Πιαίζην δαπέδνπ: θνηινδνθνί δηαηνκήο (120Υ80Υ3) mm 

 Πιαίζην νξνθήο θνηινδνθνί δηαηνκήο (160Υ80Υ3) mm 

 Δγθάξζηεο δνθνί δηαηνκήο (60Υ40Υ2,5) mm 

 Καηαθφξπθεο θνιψλεο απφ θνηινδνθνχο δηαηνκήο (80Υ80Υ3) mm 

 Πιεπξηθή θάιπςε απφ πάλει αινπκηλίνπ, εζσηεξηθά κε πνιπνπξεζάλε πάρνπο 5 εθ. 

 Κάιπςε νξνθήο απφ πάλει αινπκηλίνπ, εζσηεξηθά κε πνιπνπξεζάλε πάρνπο 5 εθ. 

 Πφξηεο κεηαιιηθέο απφ πάλει αινπκηλίνπ, εζσηεξηθά κε πνιπνπξεζάλε πάρνπο 5 εθ. 
Ζ θαηαζθεπή ηνπ νηθίζθνπ ζα είλαη ηέηνηα πνπ ζα αληέρεη ζηα παξαθάησ θνξηία: 

 Φνξηίν ρηνληνχ:    Sk: 1,00 KN/m2 

 Πιεπξηθή πίεζε αλέκνπ:   Q: 1,50 KN/m2 

 Τπνπίεζε ζηε ζηέγε:   Q: 2,00 KN/m2 
 
Θα παξαδνζεί ζην ρψξν ηνπ έξγνπ πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο θαη παξαδνκέλνο γηα ηε ρξήζε πνπ 
πξννξίδεηαη. Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζα έρεη δηαζθαιηζηεί φηη ν πξνβιεπφκελνο ρψξνο είλαη ηθαλφο γηα 
λα θξαηήζεη ην βάξνο ηνπ,  παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζηεξίμεσλ (ζηαζεξή πάθησζε) θαη είλαη 
ηειείσο επίπεδνο. 
Ο νηθίζθνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο 
ρξφλνπ.  
Ο νίθνο θαηαζθεπήο ηνπ νηθίζθνπ ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο, κε δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ 
ηνπ, πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε. 

 
20.2 Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή 

 
Ζ επηκέηξεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεηαη ζε ηεκάρηα πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ κεηαιιηθνχ νηθίζθνπ 
αληιηνζηαζίνπ. 
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα ηα ηεκάρηα  πνπ επηκεηξήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ην αληίζηνηρν 
άξζξν ηηκνινγίνπ. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη : 
Δξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθίζθνπ θαζψο θαη ηεο απαηηνχκελεο βάζεο 
ηνπνζέηεζήο ηνπ.  
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαζψο θαη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ 
άξηηα εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ. 
Ο νηθίζθνο ζα είλαη πιήξεο, κε φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 
ηνπνζέηεζε θαη παξάδνζε έηνηκνπ πξνο ρξήζε. 
 
 
 
 
 
21. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΖΜ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΩΝ 
 
21.1 ΓΔΝΗΚΑ 

 

21.1.1 Αληηθείκελν - Πεξηγξαθή 

 

Οη παξνχζεο ―Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΖΜ εγθαηαζηάζεσλ αληιηνζηαζίσλ‖ ζπκπιεξψλνπλ ηηο 
Δγθεθξηκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) ΔΛΟΣ 1501 θαη αθνξνχλ ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ 
εμνπιηζκφ ησλ αληιηνζηαζίσλ. 
 

21.1.2 Πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ 
Γηα ηελ θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε, ηηο δνθηκέο ησλ κεραλεκάησλ, ηνπο έιεγρνπο πνηφηεηαο θαη αληνρήο ησλ 
πιηθψλ, ζα ηζρχζνπλ νη Δγθεθξηκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) ΔΛΟΣ1501, νη νπνίεο φπνπ δελ 
ππάξρνπλ ή είλαη ειιηπείο, ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ISO, ηνπο Γεξκαληθνχο 
Καλνληζκνχο DIN, VDE, ηνπο Ακεξηθάληθνπο Καλνληζκνχο ASTM, AWWA, NEMA, ή ηνπο Καλνληζκνχο 
ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ κεραλεκάησλ. 
Οη πξνδηαγξαθέο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζα θαινχληαη ζην εμήο "πκβαηηθέο Πξνδηαγξαθέο". 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ επηθξαηέζηεξεο ζα είλαη νη πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΖΜ. 
 
Δπί πιένλ γηα ηνλ βαζηθφ εμνπιηζκφ απαηηείηαη λα δηαζέηεη ην ζήκα CE, δειαδή ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα 
λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ επί ηεο ζχγθιηζεο ησλ λφκσλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζρέζε κε ηα: 
1) Μεραλήκαηα (89/392/EEC). 
2) Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (89/336/EEC). 
3) Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο ζρεδηαζκέλεο γηα ρξήζε εληφο νξηζκέλσλ νξίσλ ειεθηξηθή ηάζεο 

(73/23/EEC). 
Σα βαζηθά πξντφληα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εξγνζηάζηα πνπ δηαζέηνπλ ISO 9000. 

 

21.1.3 Δγθαηάζηαζε θαη γεληθέο απαηηήζεηο εμνπιηζκνχ 
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη φιν ηνλ εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη κε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ θχξηνπ εμνπιηζκνχ, ζα γίλεη κε βάζε ηηο ιεπηνκεξείο θαη ζαθείο νδεγίεο ησλ 
εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο. Αλ εθηφο απφ απηέο ηηο νδεγίεο απαηηεζεί ε απνζηνιή εηδηθνχ ηερληθνχ απφ ηα 
εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο, ε ακνηβή ηνπ, φπσο θαη φιεο νη δαπάλεο θίλεζεο, δηακνλήο, θιπ. ζα βαξχλνπλ 
απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο δελ ζα δηθαηνχηαη γη απηφ ην ιφγν θακηά πξφζζεηε απνδεκίσζε. 
Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζα εθηεινχληαη απφ ηελ αξρή κέρξη ην 
ηέινο ππφ ηε δηεχζπλζε δηπισκαηνχρνπ κεραλνιφγνπ ή ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ, ν νπνίνο πξέπεη λα 
έρεη πείξα ζε θαηαζθεπέο παξφκνησλ έξγσλ. 
Ζ δαπάλε κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ καδί κε ηα απαηηνχκελα 
βνεζεηηθά πιηθά, φπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε ή εξγαζία πνπ ζα θαζηζηά έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία ηνλ 
εμνπιηζκφ, ζεσξείηαη φηη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο, έζησ θαη αλ ηνχην δελ 
αλαθέξεηαη ξεηά ζην Σηκνιφγην. 
Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά θαη εμαξηήκαηα πνπ ζα πξνκεζεχζεη ν Αλάδνρνο, ζα είλαη 
θαηλνχξγηα, άξηζηεο πνηφηεηαο, δηεζλνχο ηππνπνίεζεο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, 
κε ππνθείκελα ζε ηαρεία θζνξά θαη ηθαλά λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηελ ειάρηζηε θαηά ην δπλαηφ ζπληήξεζε. 
Όιεο νη φκνηεο κνλάδεο πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, φια δε ηα εμαξηήκαηα νκνίσλ 
κνλάδσλ ζα είλαη ελαιιαθηηθά κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα ηπρφλ απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά ηνπο. 
ην ζψκα ησλ κεραλεκάησλ ή ζπζθεπψλ ζα ππάξρεη πξνζαξκνζκέλε πηλαθίδα πνπ ζα αλαγξάθεη ηνλ 
νίθν θαηαζθεπήο, ηνλ ηχπν ηνπ κεραλήκαηνο, ηνλ αξηζκφ θαηαζθεπήο θαη φπνπ απαηηείηαη (π.ρ. αληιίεο, 
θηλεηήξεο, θιπ.) ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεπηνχλ, εθηφο απφ απηά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην 
ζθπξφδεκα, ηα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ιηπαηλφκελα, ηνπο άμνλεο, νδνλησηνχο ηξνρνχο θαη γεληθά 
εζσηεξηθά ζηνηρεία κεραλεκάησλ, ηα νξεηράιθηλα ή εθείλα γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη εηδηθή βαθή ζην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ζα πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο  Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΣΔΠ / ΔΛΟΣ 1501 
08-08-05-00 (σιελψζεηο θαη ζπζθεπέο αληιηνζηαζίσλ). 
 Ζ δαπάλε γηα ηνπο ρξσκαηηζκνχο απηνχο δελ ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα, αιιά πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο 
πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ, έζησ θαη αλ απηφ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά, φξγαλα θαη εμαξηήκαηα ζα παξαδνζνχλ πιήξσο εγθαηεζηεκέλα θαη 
ζε θαηάζηαζε θαλνληθήο θαη άςνγεο ιεηηνπξγίαο. 
Ο βαζηθφο εμνπιηζκφο ησλ αληιηνζηαζίσλ δειαδή ηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα, ειεθηξνθηλεηήξεο, 
ειεθηξηθνί πίλαθεο Υ.Σ. θαη απηνκαηηζκνχ, Ζ/Εεχγνο, κνλάδα απφζκεζεο θαζψο θαη θάζε άιιν είδνο πνπ 
δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηέζζεξεηο ζεηξέο ηεπρψλ νδεγηψλ εγθαηαζηάζεσο, 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληεξήζεσο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, θαζψο επίζεο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (USB, 
DVD). 
 

21.1.4 ηνηρεία πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν 
Ο Αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ηα εμήο: 

a) Φάθειν κε πιήξε θαη νξηζηηθά ηερληθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηήζεη. 
πγθεθξηκέλα ζα ππνβιεζνχλ φια ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηα πιηθά θαη κεραλήκαηα πνπ ζα 
ηνπνζεηεζνχλ, φπσο επίζεο θαη ζρέδην θαηφςεσλ θαη ηνκψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηα 
παξαπάλσ πιηθά θαη κεραλήκαηα. Δπίζεο ζα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα ηπρφλ ηξνπνπνίεζε 
ιεπηνκεξεηψλ ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο (π.ρ. αλνίγκαηα ηνίρσλ θαη δαπέδσλ, βάζεηο έδξαζεο 
κεραλεκάησλ θιπ.) φπσο θαη ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιείςεσλ απηψλ, ψζηε ηα νηθνδνκηθά 
ζηνηρεία λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο δελ επηηξέπεηαη θακηά αιιαγή ρσξίο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. 
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b) Σερληθή Έθζεζε θαη Αλαιπηηθφ Υξνλνδηάγξακκα. ηελ Σερληθή Έθζεζε ζα πεξηγξάθνληαη ε 
κεζνδνινγία εθηέιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ, δειαδή εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, 
ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο, πξνζσξηλέο εθηξνπέο θαη απνκνλψζεηο, δνθηκέο, θιπ. ην 
ρξνλνδηάγξακκα ζα θαζνξίδεηαη, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πεξαίσζεο ησλ έξγσλ, 
αλαιπηηθφ πξφγξακκα (γηα θάζε αληιηνζηάζην μερσξηζηά) γηα ηηο εξγαζίεο, ν επί κέξνπο ρξφλνο 
ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ην 
πξφγξακκα δνθηκψλ. 
ην θάθειν ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα ζηνηρεία ζα είλαη ηαμηλνκεκέλα θαη αξηζκεκέλα, δηαρσξηζκέλα ζε 
θαηεγνξίεο θαη είδνο κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο ή ζε νκάδεο εμαξηεκάησλ.    
Γηα ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα έξγα ζα δνζνχλ ηνπιάρηζην ηα αθφινπζα ζηνηρεία. 

 Έληππα πξνδηαγξαθψλ  (PROSPECTUS) θαη άιια πεξηγξαθηθά έληππα ησλ εξγνζηαζίσλ 
θαηαζθεπήο κε αλαγξαθφκελεο δηαζηάζεηο, βάξε, πιηθά θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά. 

 Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ηχπνο. 
 Πίλαθεο κε νλνκαζίεο θαη δηεπζχλζεηο πειαηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο ή ησλ 

αληηπξνζψπσλ ηνπο πνπ πξνκεζεχηεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ παξφκνηα κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο, 
γηα ηα ππνβξχρηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ηα ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε. 

Δθηφο απφ ηα γεληθά ζηνηρεία γηα θάζε έλα κεράλεκα ή ζπζθεπή ζα δνζνχλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, 
φπσο αλαθέξνληαη ζηηο επφκελεο δηαηππψζεηο ησλ απαηηήζεσλ. 
Όια ηα αλσηέξσ ζα είλαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, κε επίζεκε κεηάθξαζε ησλ αληίζηνηρσλ εγγξαθψλ, 
εθηφο απφ ηα ηερληθά έγγξαθα ηα νπνία είλαη δεθηά ζηελ Αγγιηθή. 
 

Αληιίεο  
Απαηηείηαη πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ κεξψλ ηνπο, ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θακππιψλ 
ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ησλ ινηπψλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 
Γηα ηηο αληιίεο ζα δνζνχλ δηάθνξεο θακπχιεο, φπσο γηα κεηαβνιή ηνπ καλνκεηξηθνχ ζε ζρέζε κε ηελ 
παξνρή, ηνπ βαζκνχ απφδνζεο, ηεο απαηηνχκελεο ηζρχνο ζηνλ άμνλα ηεο αληιίαο, ηεο θακπχιεο NPSH, 
θ.ι.π. Οη θακπχιεο ζα εθηείλνληαη ζε φιν ην πεδίν ιεηηνπξγίαο κε ζεκεησκέλα ηα φξηα θαλνληθήο 
απφδνζεο. ηηο αλαθεξφκελεο θακπχιεο ζα ζεκεηψλνληαη ηα ζεκεία νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Ζιεθηξνθηλεηήξεο 
Θα δνζεί ε κνξθή ηνπο, ε ηάζε ιεηηνπξγίαο, ν αξηζκφο ζηξνθψλ θαη ε πξνζηαζία ηνπο. 
Γηα ην φιν ην πεδίν ιεηηνπξγίαο ζα δνζεί ε ηζρχο ηνπο, ν βαζκφο απφδνζεο, ν ζπληειεζηήο ηζρχνο, ε ξνπή 
ζηξέςεο, ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο θαηά ηελ εθθίλεζε θαη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
Θα πξνζθνκηζηνχλ έληππα πξνδηαγξαθψλ θαη πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε θηλεηήξα. Ο βαζκφο 
απφδνζεο θαη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο ζα δνζνχλ γηα ηα 2/4, 3/4, 4/4 ηνπ νλνκαζηηθνχ θνξηίνπ. 
Θα δνζνχλ φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ εγγπεκέλα ηελ απαηηνχκελε ζπρλφηεηα ησλ δηαδνρηθψλ 
εθθηλήζεσλ θαη ζηάζεσλ θάζε θηλεηήξα. 
 
 

Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 
Απαηηνχληαη έληππα πξνδηαγξαθψλ κε πιήξεηο πεξηγξαθέο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θηλεηήξα, 
ηεο ειεθηξνγελλήηξηαο θαη ηνπ πίλαθα ηνπ Ζ/Ε. 
Δπίζεο ζα δνζνχλ γεληθέο νδεγίεο εγθαηαζηάζεσο θαη ρεηξηζκνχ Ζ/Ε, βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
πεηξειαηνθηλεηήξα θαη γελλήηξηαο θαζψο θαη θαηάινγνη αληαιιαθηηθψλ θαη πξφζζεησλ εμαξηεκάησλ. 

Ζιεθηξηθνί πίλαθεο θαη θαισδηψζεηο 
Θα δνζνχλ θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θάζε πίλαθα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο.  Δπίζεο ζα πξνζθνκηζηνχλ ηα 
ειεθηξνινγηθά δηαγξάκκαηα ησλ εμεξρνκέλσλ γξακκψλ, κε ηα φξγαλα δηαθνπήο θαη αζθάιηζεο, ηνπο 
θεληξηθνχο δηαθφπηεο θαη ηα ινηπά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.   Σα δηαγξάκκαηα ζα είλαη κνλνγξακκηθά θαη 
πνιπγξακκηθά κε αλαγξαθή  ησλ  δηαηνκψλ  θαη  ηνπ  εμππεξεηνχκελνπ  κεραλήκαηνο  ή  ηεο 
πξννξηδφκελεο ζέζεο. 
Γηα  ηνπο  δηαθφπηεο,  ξεπκαηνδφηεο,  ηηο  ζσιελψζεηο,  ηνπο  αγσγνχο  θαη  ηα φξγαλα αζθαιείαο ζα 
δνζνχλ έληππα πξνδηαγξαθψλ θαη πεξηγξαθηθά ηα ζηνηρεία ηνπο. 

Λνηπφο Ζιεθηξνκεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 
Γηα ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα δνζνχλ έληππα θαη πεξηγξαθέο. Δπίζεο, έληππα κε εηθφλεο θαη πεξηγξαθέο 
θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθά πιηθψλ θαη δηαζηάζεσλ ζα δνζνχλ γηα ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα, ηηο δηθιείδεο ησλ 
ζσιελψζεσλ, ηηο ζπξίδεο θαη γηα φια ηα ινηπά εμαξηήκαηα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα έξγα. 
 
Έλα κήλα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη νξηζηηθά 
ειεθηξνινγηθά ζρέδηα κε ηελ πιήξε ζπλδεζκνινγία ησλ πηλάθσλ Υ.Σ., ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ θαη 
ησλ θαισδηψζεσλ δηαζπλδέζεψο ηνπο. 
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Μέζα ζ‘ έλα (1) κήλα απφ ηελ επηηπρή δνθηκή ιεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη: 
α) Σηο νξηζηηθέο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, κε βάζε ηελ νξηζηηθή δηακφξθσζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 
β)  ρέδηα «σο θαηαζθεπάζζεη» γηα ην ζχλνιν ησλ (θαηφςεηο, ηνκέο αληιηνζηαζίσλ, φδεπζε 

θαισδίσλ, δηαγξάκκαηα ζπλδεζκνινγηψλ θιπ.) ζε ςεθηαθή θαη έληππε κνξθή.  
 

21.1.5 Γνθηκέο εμνπιηζκνχ 
Γεληθά 

Οη δνθηκέο θαη νη έιεγρνη θαηαιιειφηεηαο ηνπ απαηηνχκελνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 
δηαθξίλνληαη ζε ηξία ζηάδηα: 
α) Γνθηκέο ζην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ζε άιιν θαηάιιειν εξγαζηήξην ηεο έγθξηζεο ηνπ 

Δξγνδφηε. Οη δνθηκέο απηέο ζα γίλνληαη πξηλ απφ ηελ άθημε ησλ κνλάδσλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ. 
β) Γνθηκέο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ πνπ ζα εθηεινχληαη ζ‘ φιεο ηηο εγθαηαζηεκέλεο κνλάδεο θαη πνπ ζα 

απνηεινχλ ηηο δνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο. 
γ) Γνθηκέο νξηζηηθήο παξαιαβήο πνπ ζα εθηεινχληαη ζ‘ φιε ηελ εγθαηάζηαζε κεηά ηελ πάξνδν ηνπ 

νξηδφκελνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, εθ‘ φζνλ ε κέρξη ηφηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο θξίλεηαη 
ηθαλνπνηεηηθή. 

Όιεο νη δνθηκέο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο πκβαηηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ηζρχνληεο 
θαλνληζκνχο. 
Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε θάπνηαο δνθηκήο δηαπηζησζεί ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία ή ειαηησκαηηθή θαηαζθεπή 
ή θζνξά κηαο κνλάδαο ή ελφο εμαξηήκαηνο ή αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε δνθηκή δελ θξίλεηαη 
ηθαλνπνηεηηθή απφ ηνλ Δξγνδφηε, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ακέζσο ζηελ άξζε ηεο 
αηηίαο ε νπνία πξνθάιεζε ηελ απνηπρία θαη ζηελ επαλάιεςε ηεο δνθηκήο. 

Γνθηκέο ζην εξγνζηάζην 
Οη δνθηκέο απηέο ζα γίλνπλ ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ αληίζηνηρσλ κνλάδσλ θαη ζα ζπληάζζεηαη 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δνθηκήο. 
θνπφο ησλ δνθηκψλ θαη ησλ ειέγρσλ, είλαη λα δηαπηζησζεί φηη θάζε έηνηκε κνλάδα είλαη απφιπηα 
θαηάιιειε γηα ηελ ζθνπνχκελε ρξήζε θαη ζχκθσλε κε ηηο Σερληθέο θαη πκβαηηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη 
κε ηα ππνβιεζέληα ηερληθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 
Ο Αλάδνρνο πξέπεη, θαηά ηελ δηεμαγσγή νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ ή δνθηκήο, λα παξάζρεη φιεο ηηο 
απαηηνχκελεο δηεπθνιχλζεηο θαη βνήζεηεο, φπσο θαη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, εγθαηαζηάζεηο, 
κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, πιηθά, θηλεηήξηα δχλακε, πξνζσπηθφ, φξγαλα θαη ζπζθεπέο κέηξεζεο 
θαη ειέγρνπ, ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ αλεκπφδηζηε, νκαιή θαη νξζή δηεμαγσγή ηνπο. Σα φξγαλα 
πξέπεη λα παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε αθξίβεηα κεηξήζεσλ θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 
Οη δαπάλεο φισλ ησλ δνθηκψλ πνπ γίλνληαη ζην εξγνζηάζην βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, πεξηιακβάλνληαη 
δε ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, έζησ θη αλ απηφ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην ηηκνιφγην. 
Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ κνλάδσλ ζην εξγνζηάζην δελ πξνδηθάδνπλ ηελ 
παξαιαβή ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο κνλάδεο απηέο. Ζ παξαιαβή ζα γίλεη κφλν κεηά 
απφ επηηπρείο δνθηκέο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ νη νπνίεο ζα γίλνπλ σο θαησηέξσ: 

Γνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο 
Οη δνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ζα εθηειεζζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δξγνδφηε, ή απφ 
ηνλ αληηπξφζσπν απηνχ, παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ. 
Οη δνθηκέο ζα γίλνπλ γηα φια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο εμαξηήκαηα, πιηθά θαη εγθαηαζηάζεηο. 
Οη δνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο πεξηιακβάλνπλ κεραλνινγηθέο, ειεθηξνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο 
δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηηο πκβαηηθέο Πξνδηαγξαθέο. Ο Δξγνδφηεο φκσο κπνξεί, εθηφο απφ απηέο ηηο 
δνθηκέο, λα δεηήζεη ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο δνθηκήο, ηελ νπνία θξίλεη απαξαίηεηε. 
θνπφο ησλ δνθηκψλ είλαη λα δηαπηζησζεί φηη ε φιε εγθαηάζηαζε εθπιεξψλεη ηηο απαηηήζεηο ησλ 
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 
Οη δαπάλεο φισλ ησλ δνθηκψλ πξνζσξηλήο παξαιαβήο εθηφο απφ ηηο δαπάλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επαλνξζψζεη κε δαπάλε 
ηνπ Δξγνδφηε, θάζε βιάβε ή δεκηά πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε νπνία φκσο  
δελ νθείιεηαη ζε θξπθφ ειάηησκα ή θαθνηερλία, νπφηε νιφθιεξε ηελ επζχλε γηα ηε δαπάλε 
απνθαηάζηαζεο ηελ θέξεη ν Αλάδνρνο. 

Γνθηκέο νξηζηηθήο παξαιαβήο 
Σα απαξαίηεηα γηα ηηο νξηζηηθέο δνθηκέο φξγαλα, εμαξηήκαηα, κεραληθά κέζα, πιηθά θαη εθφδηα πξέπεη 
λα πξνζθνκηζζνχλ πάιη απφ ηνλ Αλάδνρν, ελψ νη δαπάλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φπσο θαη ηα έμνδα 
γηα ηελ ηπρφλ εμάξκσζε ησλ ζπζθεπψλ βαξχλνπλ ηνλ Δξγνδφηε. 
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Ηδηαίηεξα, θαηά ηηο δνθηκέο νξηζηηθήο παξαιαβήο ζα ειεγρζνχλ νη θζνξέο ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη 
ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ε θαηάζηαζε ησλ ηξηβέσλ, ησλ αμφλσλ, επαθψλ απηφκαησλ θιπ., ν δε 
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ακέζσο ηα θζαξκέλα ηεκάρηα. 
 

21.1.6 Πξνκήζεηα πιηθψλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ – επηκέηξεζε – πιεξσκή 
Με ηνλ φξν "πξνκήζεηα" λνείηαη ε θαηαζθεπή, θαηεξγαζία, δνθηκή, κεηαθνξά, παξαιαβή θαη παξάδνζε 
ζην έξγν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ειεχζεξσλ απφ θάζε επηβάξπλζε ή 
δέζκεπζε. Ζ "πξνκήζεηα" ζα γίλεη κε θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ. 
Όια ηα είδε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κπνξνχλ, κεηά απφ έγθξηζε ηεο  Δπίβιεςεο, λα 
πηζηνπνηεζνχλ ζπγρξφλσο κε ηελ κεηαθνξά ηνπο ζην εξγνηάμην, εθφζνλ ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ 
πηζηνπνίεζε φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη ζε πνζνζηφ κέρξη 80% ηεο ηηκήο πνπ αλαθέξεηαη ζην 
ηηκνιφγην πξνζθνξάο γηα πιήξε εγθαηάζηαζε ησλ εηδψλ. 
Μεηαμχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ πεξηιακβάλεηαη απαξαίηεηα, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο αληιίεο θαη 
θηλεηήξεο, Ζ/Εεχγνο, ζχζηεκα απφζκεζεο, θιπ κεραλήκαηα, πξσηφθνιιν εθηέιεζεο δνθηκψλ 
παξαιαβήο ζην εξγνζηάζην. 
Αλ ε επίβιεςε δηαπηζηψζεη νπνηαδήπνηε θζνξά ή βιάβε ζηα εηζθνκηζζέληα ζην εξγνηάμην είδε, ή 
αζπκθσλία απηψλ πξνο ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά, δελ είλαη 
δπλαηφ λα γίλεη πηζηνπνίεζε πξνκήζεηαο πξηλ απφ ηελ νινζρεξή απαινηθή ηεο παξαπάλσ θζνξάο ή 
αζπκθσλίαο. 
Όια ηα πηζηνπνηνχκελα είδε κεηά ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο απνηεινχλ πεξηνπζία ηνπ Δξγνδφηε, ν δε 
Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή θχιαμε θαη ηελ άξηηα εγθαηάζηαζή ηνπο. 
Γηεπθξηλίδεηαη θαη εδψ φηη ε πηζηνπνίεζε εηζθνκηδνκέλσλ εηδψλ δελ πξνδηθάδεη ηελ παξαιαβή ηνπο, ε 
νπνία ζα εθηειεζζεί κφλν έπεηηα απφ επηηπρή δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ πξνζσξηλήο παξαιαβήο. 
Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη αλαιπηηθά ή ζε ζπλεπηπγκέλεο κνλάδεο γηα πιήξσο 
εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ θαη ηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο. 
Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε βάζε ηηο παξαπάλσ κνλάδεο εξγαζίαο θαη κε ηηο αληίζηνηρεο 
ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 
Ζ πιεξσκή ζα θαιχπηεη, πέξα απφ ηηο δαπάλεο πνπ ξεηψο θαηνλνκάδνληαη ζην Σηκνιφγην θαη ηηο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, θαη θάζε πξφζζεηε δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ έληερλε ζπκπιήξσζε ησλ 
πεξηγξαθνκέλσλ εξγαζηψλ. 
 

21.1.7 Άδεηα ιεηηνπξγίαο – ειεθηξνδφηεζε εγθαηαζηάζεσλ 
Ο Αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, γηα ηνλ έγθαηξν έιεγρν ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο απηψλ, εθφζνλ απηέο απαηηνχληαη απφ ηνλ 
Νφκν. 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ν ίδηνο ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο εθφζνλ απαηηείηαη γηα ηελ 
έγθαηξε ειεθηξνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ ΓΔΖ θαη λα ππνδείμεη εγγξάθσο ζηνλ Δξγνδφηε 
ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη απηφο, πξνζθνκίδνληαο ζ‘ απηφλ γηα ππνγξαθή ηα απαηηνχκελα 
έληππα αηηήζεσλ, δειψζεσλ θιπ. 
Δπίζεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί θαη επηζπεχδεη θαηά ην δπλαηφλ ηελ πνξεία ηνπ δεηήκαηνο ηεο 
ξεπκαηνδφηεζεο, εηδνπνηψληαο γηα φια εγγξάθσο ηνλ Δξγνδφηε θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο ηπρφλ 
παξνπζηαδφκελεο δπζθνιίεο θαη πεξηπινθέο, ππνδεηθλχνληαο ζπγρξφλσο ην ηη πξέπεη λα θάλεη γηα ηελ 
άξζε ηνπο. 
Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Ο Δξγνδφηεο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ζηε ΓΔΖ ηηο δαπάλεο θαηαζθεπήο παξνρεηεχζεσλ θαη ηηο ηπρφλ ζρεηηθέο 
εγγπήζεηο. 
Ζ ίδηα ξχζκηζε ζα γίλεηαη θαη γηα ηελ ζχλδεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ινηπά απαηηνχκελα δίθηπα 
Ο.Κ.Χ. (π.ρ. ηειεθσληθφ δίθηπν, δίθηπν θνηλνηηθήο πδξνδφηεζεο θιπ). 
 
 
 

 

21.2 ΑΝΣΛΖΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ 
 

21.2.1 Γεληθά 
Ζ παξνχζα «πκπιεξσκαηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή ΖΜ» ζπκπιεξψλεη ηηο ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-
08-01-00 (Αληιίεο αληιηνζηαζίσλ χδξεπζεο θαη άξδεπζεο) θαη ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-08-02-00 
(Ζιεθηξνθηλεηήξεο αληιηψλ αληιηνζηαζίσλ χδξεπζεο θαη άξδεπζεο). 
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Σα ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε κειέηε είλαη ελδεηθηηθά φζνλ αθνξά ηελ αθξηβή κνξθή θαη ηηο δηαζηάζεηο 
ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Σα ζηνηρεία απηά ζα θαζνξηζηνχλ κε αθξίβεηα απφ ηνλ Αλάδνρν. 
Οη εγθαηαζηάζεηο αληιήζεσο πξέπεη λα κειεηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ αλαγλσξηζκέλε πξαθηηθή. 
Οη δηαηάμεηο αλπςψζεσο πξέπεη λα έρνπλ ππνινγηζζεί γηα θνξηίν αζθαινχο ιεηηνπξγίαο κεγαιχηεξν 
θαηά 30% απφ ην βαξχηεξν επηκέξνπο εμάξηεκα ή ζπγθξφηεκα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα αλπςσζεί θαηά ηε 
ζπλαξκνιφγεζε ή απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αληιήζεσο ή ηνπ θηλεηήξα. 
Γηθιείδεο δηαθνπήο θαη αληεπηζηξνθήο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ζε φιεο ηηο αληιίεο, εθηφο άλ 
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. 
Οη ζσιελψζεηο πξέπεη λα έρνπλ κειεηεζεί έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ζπληήξεζε κε εηδηθά ηεκάρηα 
εμαξκψζεσο ή εχθακπηεο ζπλδέζεηο, γηα λα είλαη δπλαηή ε αθαίξεζε ησλ εηδηθψλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ 
δηθιείδσλ, ζα ππνζηεξίδνληαη δε θαη ζα ηνπνζεηνχληαη θαηάιιεια, ψζηε λα επηηξέπνπλ αζθαιή 
πξφζβαζε ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο. 
Οη αληιίεο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη ειεθηξνθίλεηεο θαηάιιειεο γηα άληιεζε αλεπεμέξγαζησλ ιπκάησλ. 
Οη θηλεηήξεο αλ δελ θαζνξίδνληαη δηαθνξεηηθά παξαθάησ, πξέπεη λα έρνπλ κηα ζπλερή κέγηζηε ηζρχ, 
γηα νπνηνδήπνηε ζεκείν ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ, φρη κηθξφηεξε ηνπ 110% ηεο κέγηζηεο ηζρχνο πνπ 
απαηηεί ε αληιία ζηελ πεξηνρή (πεδίν) ιεηηνπξγίαο ηεο, ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο ηζρχνο πνπ ζα 
απνξξνθάηαη θαηά ηελ κεηάδνζε ηεο θηλήζεσο απφ ηνλ θηλεηήξα ζηελ αληιία. 
Ζ κειέηε ησλ  αληιηψλ θαη ν ηξφπνο ζηεξίμεσο ησλ πεξηζηξεθφκελσλ ζπζηεκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη 
έηζη, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη θακία αληιία δελ ζα ιεηηνπξγεί ζε ηαρχηεηα γχξσ ζηα 25% 
νπνηαζδήπνηε πξψηεο θξίζηκεο ηαρχηεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη θαηαζηξεπηηθνχο 
θξαδαζκνχο. 
Οη αληιίεο πξέπεη λα κειεηνχληαη έηζη ψζηε ζην απαηηνχκελν πεδίν ιεηηνπξγίαο ηνπο λα παξέρνπλ κία 
ραξαθηεξηζηηθή ζπλερνχο πηψζεσο καλνκεηξηθνχ-παξνρήο θαη φηαλ ηνπηθέο ζπλζήθεο πξνβιέπνπλ 
πηψζε ηνπ καλνκεηξηθνχ χςνπο απφ ηελ θαζνξηζκέλε ηηκή ιεηηνπξγίαο ζην κεδέλ ή πξνζεγγίδνπζα ην 
κεδέλ, νη αληιίεο πξέπεη λα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο ηζρχνο πνπ λα κε πξνθαινχλ 
ππεξθφξηηζε. 
Όιεο νη αληιίεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο θαη ρσξίο δνλήζεηο, ζε νιφθιεξε ηελ 
θιίκαθα παξνρψλ, θαη πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα κε θηλδπλεχεη λα απνζπλδεζεί θαλέλα 
ηκήκα ηνπο ιφγσ αληίζηξνθεο πεξηζηξνθήο. 
 

21.2.2 Ζιεθηξνθηλεηήξεο αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 
Καλνληζκνί  -  Πξνδηαγξαθέο 

Κάζε πιηθφ, εξγαζία θαη δνθηκέο πξέπεη λα αθνινπζνχλ αλαγλσξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη θαηά 
πξνηίκεζε: 
 Σηο Διιεληθέο Πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ. 
 Σηο Γηεζλείο Πξνδηαγξαθέο IEC. 
 Σηο Γεξκαληθέο Πξνδηαγξαθέο, DIN, VDE. 
 Σηο Ακεξηθαληθέο Πξνδηαγξαθέο ΝΔΜΑ, Α.Η.Δ.Δ., A.S.A., ANSI. 
 Σηο Βξεηαληθέο Πξνδηαγξαθέο B.S. 

 
Υαξαθηεξηζηηθά  ιεηηνπξγίαο 

Γηα ηελ θίλεζε θάζε αληιίαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ειεθηξνθηλεηήξαο πνπ ζα ηξνθνδνηείηαη κέζσ ηνπ 
πίλαθα ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ή γεληθά ηεο εγθαηάζηαζεο. 
Ο θηλεηήξαο ζα είλαη επαγσγηθφο, ηξηθαζηθφο, κε βξαρπθπθισκέλν δξνκέα. 
Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη ηα παξαθάησ: 
α. Σάζη  ρεύμαηος 
Ζ νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη 400V, ζα κπνξεί φκσο λα ιεηηνπξγεί ζπλερψο θαη 
ρσξίο αλσκαιίεο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπ ηζρχ κε ηάζε κέρξη ±10% ηεο νλνκαζηηθήο. 
β. Ηζτύς 
Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10% αλψηεξε ηεο κέγηζηεο απαηηνχκελεο ηζρχνο ζηνλ άμνλα 
ηεο αληιίαο, γηα νιφθιεξν ην πεδίν ιεηηνπξγίαο ηεο φπσο απηφ απαηηείηαη. Δηδηθά νη ειεθηξνθηλεηήξεο 
πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ κεηαηξνπέα ζπρλφηεηαο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο 
πξνβιήκαηα ςχμεσο θιπ. θαη κε ηνλ κεησκέλν αξηζκφ πεξηζηξνθψλ πνπ απαηηείηαη. 
γ. ηροθές 
Ο θηλεηήξαο ζα έρεη ηνλ ίδην αξηζκφ ζηξνθψλ κε ηελ αληιία. 
δ. Βαθμός αποδόζεως  -  σνηελεζηής  ιζτύος 
Ο βαζκφο απνδφζεσο θαη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο ππφ ηελ νλνκαζηηθή ηάζε θαη ζπρλφηεηα πξέπεη λα 
είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνη. 
ε. ηοιτεία  εκκινήζεως 
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Καηά ηελ εθθίλεζε ειεθηξνθηλεηήξσλ ηζρχνο πξέπεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηάηαμε εθθηλήζεσο, 
αθελφο κελ ε απνξξνθνχκελε έληαζε λα κελ ππεξβαίλεη ην 250% ηεο νλνκαζηηθήο, αθεηέξνπ δε ε 
αλαπηπζζφκελε ξνπή ζηξέςεσο λα είλαη απφιπηα επαξθήο γηα ηελ νκαιή θαη ηαρεία εθθίλεζε ηνπ 
αληιεηηθνχ δεχγνπο. 
Γηα ηελ εθθίλεζε ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ξπζκηζηέο ζπρλφηεηαο. 
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη ν θηλεηήξαο θαη ε αληιία ζα είλαη ζρεδηαζκέλνη, θαηαζθεπαζκέλνη θαη 
ζπλαξκνινγεκέλνη απφ ην ίδην εξγνζηάζην - θαηαζθεπαζηή ησλ αληιηψλ. 
Ο κινηηήρας θα είναι ανηιεκρηκηικού ηύποσ ζύμθωνα με ηο πρόησπο BVS 11 ATEX E 119 X. 
 

21.2.3 Τπνβξχρηεο αληιίεο 
Οη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα έρνπλ κειεηεζεί έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφλ νη αληιεηηθέο κνλάδεο λα 
αλειθχνληαη θαη λα επαλαθέξνληαη ζηε ζέζε ηνπο ρσξίο λα ππνρξεψλεηαη ην πξνζσπηθφ λα εηζέξρεηαη 
ζηα θξεάηηα. Ζ αλέιθπζή ησλ αληιηψλ ζα γίλεηαη κέζσ νδεγψλ απφ αλνμείδσην ράιπβα. ηελ βάζε 
ησλ νδεγψλ ζα εγθαηαζηαζεί ηαρπζχλδεζκνο ηχπνπ pedestal. 

Οη αληιίεο ζα είλαη θπγνθεληξηθέο, κνλνθάλαιεο, ή νιηγνθάλαιεο, ηθαλέο λα αληινχλ αλεπεμέξγαζηα 
ιχκαηα ρσξίο λα θξάδνπλ. 
Σίζεηαη γεληθά ε απαίηεζε ην ειεχζεξν πέξαζκα ησλ αληιηψλ λα είλαη θαη‘ειάρηζηνλ 70 ριζη. Ζ 
απαίηεζε ηζρχεη γηα ζπκβαηηθέο ζρεδηάζεηο πδξαπιηθνχ ηκήκαηνο ησλ αληιηψλ (κνλνθάλαιεο ή 
αλνηθηνχ ηχπνπ πηεξσηέο). ε πεξίπησζε κε ζπκβαηηθψλ ζρεδηάζεσλ, φπνπ ε δηάηαμε θαη ε 
κνξθνινγία ηεο πηεξσηήο κε απηνθαζαξηδφκελα πηεξχγηα επηηξέπεη ηε δηέιεπζε καθξφτλσλ ζηεξεψλ 
ζσκάησλ, ζα γίλνπλ δεθηέο δηαθνξνπνηήζεηο, εθφζνλ πξνζθνκηζζνχλ πξσηφθνιια δνθηκψλ, 
βεβαηψζεηο απφ αξκφδηνπο θνξείο, εγγπήζεηο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ε 
κηθξφηεξε ηθαλφηεηα πεξάζκαηνο αληηζηαζκίδεηαη απφ ηα ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
αληιίαο ηα νπνία ηελ θαζηζηνχλ θαηάιιειε γηα ηελ εθαξκνγή. 

Απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ λα ειέγμεη ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ πνπ έρεη επηιέμεη. Σα 
πξνθχπηνληα ζεκεία ιεηηνπξγίαο  ζα  πξέπεη  λα  είλαη  εληφο  ηνπ  θαθέινπ  επηηξεπηήο  ιεηηνπξγίαο  
ηεο αληιίαο θαη ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ηεο, νη δε πξνθχπηνπζεο ηαρχηεηεο ξνήο λα είλαη εληφο ησλ 
επηηξεπηψλ νξίσλ φπσο θαζνξίδνληαη ζηε κειέηε. 

Σα θειχθε ησλ αληιηψλ ζα είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηα θαιχκκαηα ησλ θηλεηήξσλ, θαη ην ζχλνιν ζα 
εδξάδεηαη ζηαζεξά ζηε βάζε έδξαζεο ζην δάπεδν ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 
Σα θειχθε ησλ αληιηψλ θαη ηα ηκήκαηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην πγξφ ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηνζίδεξν. 
Μεηαμχ αληιίαο θαη θηλεηήξα πξέπεη λα ππάξρνπλ κεραληθά ζηεγαλνπνηεηηθά κέζα πνπ ζα 
πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ είζνδν άκκνπ θαη άιισλ ζηεξεψλ πιηθψλ κε δεπηεξεχνληα κεραληθά 
ζηεγαλσηηθά. Σα κέζα απηά ζα ιηπαίλνληαη θαη ζα ςχρνληαη απφ ην ιάδη πνπ βξίζθεηαη ζε ρψξν κεηαμχ 
αληιίαο θαη θηλεηήξα. 
Οη πηεξσηέο πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, απφ ρπηνζίδεξν ή αλνμείδσην ράιπβα θαη λα 
έρνπλ κειεηεζεί γηα άληιεζε αλεπεμεξγαζησλ ιπκάησλ κε πηεξχγηα θαη δηφδνπο πνπ έρνπλ ιεηαλζεί 
έηζη ψζηε γινηψδε πιηθά θαη ίλεο, λα κελ πξνζθνιιψληαη πάλσ ηνπο. Ζ πηεξσηή ζα είλαη κε ξαρηαίν 
δίζθν θαη κε βνεζεηηθά νπίζζηα πηεξχγηα γηα λα ειαηηψλεηαη ε πίεζε ζηα κεραληθά ζηεγαλνπνηεηηθά 
κέζα θαη λα απνηξέπεηαη ε εηζρψξεζε ζηεξεψλ θαη δηαβξσηηθψλ πιηθψλ. 
Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ νπέο πδξαπιηθήο δπγνζηαζκίζεσο θαη ε πηεξσηή πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί θαη 
δπγνζηαζκηζζεί ζηαηηθά θαη δπλακηθά. 
Οπνηαδήπνηε απαξαίηεηε κείσζε ηεο πηεξσηήο ζα επηηπγράλεηαη κε "πεξηνξηζκφ" κφλν ησλ θχξησλ 
πηεξχγσλ. 
Οη πηεξσηέο ζα πξνζαξκνζζνχλ ζηα άθξα ησλ αηξάθησλ κε ζθήλεο θαη ζα αζθαιηζζνχλ κε 
πεξηκεηξηθά πεξηθφριηα θαη θνριίεο αζθαιείαο. 
Οη άηξαθηνη πξέπεη λα κελ έξρνληαη θαζφινπ ζε επαθή κε ην αληινχκελν πγξφ. 
Γηα ηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο ησλ αληιηψλ απηψλ ζεκεηψλνληαη ηδηαίηεξα θαη επί πιένλ ηα εμήο: 
 Οη ειεθηξηθνί θηλεηήξεο ζα είλαη θαηαθφξπθνη, επαγσγηθνί, ηξηθαζηθνί γηα 400V, 50 πεξηφδσλ 

αλά δι., 
 Οη θηλεηήξεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα 10 ηνπιάρηζηνλ εθθηλήζεηο ηελ ψξα. 
 Οη άηξαθηνη ησλ θηλεηήξσλ ζα έρνπλ κεγάιε δηάκεηξν, ζα έρνπλ ειαθξέο εζσηεξηθέο ηάζεηο 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αθακςία ηνπο, θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ράιπβα πςειήο 
αληνρήο, κε ζηξνθείο θαη αχιαθεο ζθελψζεσο γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο πηεξσηήο. 

 Σα θαιχκκαηα ησλ θηλεηήξσλ ζα είλαη αλζεθηηθά, κε ππνδνρέο γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ θειπθψλ 
ησλ αληιηψλ. 

 Οη θηλεηήξεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ππνβξχρηα ιεηηνπξγία, πξνζηαζίαο ΗΡ68. 
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 Οη πεξηειίμεηο ησλ θηλεηήξσλ ζα είλαη πιήξσο πξνζηαηεπκέλεο απφ ηελ πγξαζία θαη ν 
θηλεηήξαο ζα πεξηέρεη δηάηαμε αληρλεχζεσο ηεο πγξαζίαο. 

 Οη θηλεηήξεο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ππεξζέξκαλζε ηπιηγκάησλ θαη ε ζεξκνθξαζία ζα 
αληρλεχεηαη κε έλα ζεξκίζηνξ γηα θάζε θάζε. 

 Οη δηαηάμεηο ζηεγαλνπνηήζεσο ησλ αηξάθησλ κεηαμχ αληιίαο θαη θηλεηήξα ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχλ κεραληθά κέζα, βαπηηζκέλα ζε ινπηξφ ειαίνπ, πνπ ζα ρξεζηκεχεη γηα ιίπαλζε 
θαη ςχμε ησλ επηθαλεηψλ ησλ ζηεγαλνπνηεηηθψλ κέζσλ. 

 Σα θνπηηά ζπλδεζκνινγίαο ησλ θαισδίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηειείσο ζηεγαλά θαη αδηάβξνρα 
θαη φια ηα εμσηεξηθά ζηεγαλνπνηεηηθάπαξεκβχζκαηα ησλ θαισδίσλ ζα πξέπεη λα απνηξέπνπλ 
ηελ δηείζδπζε ηνπ πγξνχ γηα βάζνο κέρξη θαη 10 κ. 

 Όινη νη αθξνδέθηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαιά ζεκεησκέλα πάλσ ηνπο ηα ζηνηρεία 
αλαγλσξίζεψο ηνπο. 

 Ζ θνξά πεξηζηξνθήο ζα ζεκεηψλεηαη ζαθψο ζε κία νξεηράιθηλε πιάθα ζηεξεσκέλε πάλσ 
ζηελ κνλάδα. 

 Σα πιαίζηα ησλ θηλεηήξσλ ζα πεξηιακβάλνπλ ζεκεία αλαξηήζεσο γηα ηελ αλχςσζε ηνπ 
αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 

 
Γηα θάζε αληιία ζα εγθαηαζηαζεί έλαο ξπζκηζηήο ζηξνθψλ ηξηθαζηθνχ αζχγρξνλνπ θηλεηήξα, 
νλνκαζηηθήο ηάζεο 400VAC κε κηθξνεπεμεξγαζηή 16bit θαη δπλαηφηεηα ειέγρνπ PID κε vectorcontrol. 
 
O ξπζκηζηήο ζηξνθψλ ζα δηαζέηεη ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 
 
 Γπλαηφηεηα ππεξθφξησζεο ζην 120% ηνπ νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο γηα 1 ιεπηφ θαη κε ξνπή 

εθθίλεζεο 160% ζε ρακειή ηαρχηεηα . 
 Βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ21 . 
 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -10 έσο 50νC ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ε ηζρχο ρακειφηεξα απφ ηελ 

νλνκαζηηθή (derating).  
 Δλζσκαησκέλε ιεηηνπξγία SafeStop ζχκθσλα κε ηα EN954-1 θαη ΔΝ60204-1 Standards. 
 Πξνθαζνξηζκέλε είζνδνο δεμηφζηξνθεο θίλεζεο θαη είζνδνο αξηζηεξφζηξνθεο θίλεζεο. 
 Οθηψ ειεχζεξα πξνγξακκαηηδφκελεο είζνδνη  
 Σξεηο ειεχζεξα πξνγξακκαηηδφκελεο έμνδνη ξειέ 
 Σξεηο αλαινγηθέο είζνδνη .Μηα είζνδνο ξεχκαηνο 4…20mA ,κηα  ηάζεο 0…10V θαη κηα ηάζεο -

10V….+10V 
 Γπν αλαινγηθέο έμνδνη .Μηα έμνδνο ξεχκαηνο 4…20mA θαη κηα  ηάζεο 0…10V . 
 Δλζσκαησκέλνο έιεγρνο PID Control κε ιεηηνπξγία SleepMode . 
 Δλζσκαησκέλεο ζχξεο RS – 485 MODBUS θαη BACnet. 
 Δλζσκαησκέλν RFI Φίιηξν. 
 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαξηψλ ςεθηαθψλ θαη αλαινγηθψλ εηζφδσλ-εμφδσλ. 
 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαξηψλ επηθνηλσλίαο PROFIBUS-DP, MODBUSTCP/IP, ETHERNETIP, 

DEVICENET θαη CANopen, θαζψο θαη θαξηψλ αλάδξαζεο απφ παικνγελλήηξηα . 
Οη αληιίεο πξηλ απφ ηελ άθημή ηνπο ζην εξγνηάμην πξέπεη λα δνθηκαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο. 
Οη θαη‘ ειάρηζηνλ δνθηκέο πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ είλαη: 
α.  Τδξνζηαηηθή δνθηκή ζαιάκσλ. 
β. Γνθηκέο ηνπ καλνκεηξηθνχ, βαζκνχ απνδφζεσο θαη απνξξνθνχκελεο ηζρχνο ζε ζπλάξηεζε ηεο 

παξνρήο. Οη δνθηκέο απηέο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ISO 2548 - CLASS C ή ηζφηηκα 
παξεκθεξή, αλεγλσξηζκέλα δηεζλψο, πξφηππα. 

21.2.4 Αληαιιαθηηθά θαη εξγαιεία 
Κάζε αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ κία ζεηξά αληαιιαθηηθά, ησλ νπνίσλ ε αμία 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα. Σα αληαιιαθηηθά απηά είλαη: 
 Μία πηεξσηή αληιίαο. 
 Έμη  ζεηξέο  παξεκβπζκάησλ  ζηεγαλνπνηήζεσο  ζηα  ζεκεία  ζπλδέζεσο  ησλ δηαθφξσλ 

ηκεκάησλ ηεο αληιίαο. 
 Εεχγνο κεραληθψλ ζηππηνζιηπηψλ άμνλα ή κπινθ δηπινχ κεραληθνχ ζηππηνζιίπηε. 
 Μία ζεηξά ηξηβέσλ αληιίαο θηλεηήξα θαη άμνλα 

ην αληιηνζηάζην ζα παξαδνζνχλ κέζα ζε κεηαιιηθφ θηβψηην, κία πιήξε ζεηξά γεληθψλ θαη εηδηθψλ 
εξγαιείσλ, φπσο ζπληζηψληαη απφ  ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ απνζπλαξκνιφγεζε, ζπληήξεζε θαη 
ζπλαξκνιφγεζε ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. 
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Δπίζεο ζα παξαδνζεί θάθεινο βαξείαο ρξήζεσο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη γηα φια ηα κέξε ησλ 
αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, ζρέδηα, πεξηγξαθέο, θαηαιφγνπο αληαιιαθηηθψλ, νδεγίεο ζπληεξήζεσο, 
δηαγξάκκαηα θιπ. Όια ηα παξαπάλσ ζα παξαδνζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 
 
 
 
 
21.3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 
21.3.1 Γεληθά 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθ‘ελφο κελ ζπκπιεξψλεη ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-
07-02 (Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο), ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-08-05-00 
(σιελψζεηο θαη ζπζθεπέο αληιηνζηαζίσλ). 
Γεληθά ηα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθά αλζηζηάκελα ζηελ 
δηάβξσζε θαη πξνζηαηεπκέλα κε εζσηεξηθή αληηδηαζξσηηθή βαθή, θαηάιιειε γηα ιχκαηα. 
 

21.3.2 Μεηαιιηθέο ζπξίδεο 
ηηο ζέζεηο πνπ απαηηείηαη ζα ηνπνζεηεζνχλ κεηαιιηθέο ζπξίδεο επηηξέπνπζεο ηελ απνκφλσζε ή 
επηθνηλσλία ζαιάκσλ ή ζσιελψζεσλ. Οη ζπξίδεο ζα είλαη κεηαιιηθέο ρεηξνθίλεηεο κε ζχξηε 
αλπςνχκελν. Ο κεραληζκφο ζα είλαη φπσο πξνδηαγξάθεηαη θαη γηα ηηο δηθιείδεο.  
Σν ζηέιερνο ζηξνθείνπ ζα είλαη απνζπψκελν ηχπνπ θιείδαο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε πξνζαξκνγή θαη 
ν ρεηξηζκφο απφ ηελ ζηάζκε ηνπ δηακνξθσκέλνπ εδάθνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ απαηηνχληαη 
ηδηαίηεξα έξγα ΠΜ εγθηβσηηζκνχ ηνπ ζηξνθείνπ, δελ παξεκπνδίδεηαη ε άλσζελ θπθινθνξία απφ ηπρφλ 
πξνεμνρέο θαη δηεπθνιχλεηαη ν ρεηξηζκφο φηαλ παξαζηεί αλάγθε.  
Κάζε ζπξίδα ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ζα είλαη είηε εληειψο αλνηθηή (θαλνληθή ζέζε) είηε εληειψο θιεηζηή 
θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ξχζκηζε παξνρήο κε ζηξαγγαιηζκφ ηεο ξνήο. Φαηλφκελα 
ζηξαγγαιηζκνχ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ. Ο ζχξηεο ζα 
νιηζζαίλεη ζε θαηάιιεια θαηεπζπληήξηα ζηνηρεία ζε φιε ηελ δηαδξνκή ηνπ. 
Σν πιαίζην, ν ζχξηεο, ν κεραληζκφο αλχςσζεο, νη θαηεπζπληήξηνη  ξάβδνη θιπ. ζα είλαη απφ 
ρπηνζηδεξφ ή αλνμείδσην ράιπβα θαη γεληθά ζα είλαη απφ πιηθά αλζεθηηθά ζην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ 
ησλ ιπκάησλ. 
Ζ κνξθή θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ζπξίδσλ ζα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εμαγσγή ηνπο. 
 

21.3.3 Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο 
Οη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ιχκαηα θαη αθάζαξηα λεξά. Ζ θξαγή ηεο έδξαο 
επηηπγράλεηαη κε ζθαίξα απφ ιάζηηρν, δίλνληαο έηζη πιήξε ζηεγαλφηεηα γηα πηέζεηο ιεηηνπξγίαο κέρξη 
θαη ηελ νλνκαζηηθή (ΡΝ) θαη γηα δηαζηάζεηο απφ DN50 σο DN500. 

Σν ζψκα ηεο βαιβίδαο ηχπνπ Τ είλαη ζρεδηαζκέλν θαηάιιεια έηζη ψζηε ε ζθαίξα λα θαηαιήγεη ζην 
άλσ κέξνο ηνπ ζφινπ θαη ε νπή λα είλαη εμ‘ νινθιήξνπ αλνηρηή γηα λα πεξλνχλ ειεχζεξα ηα ιχκαηα. 

Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ζηα πιηθά θαηαζθεπήο είλαη: 

 
 Σν ζψκα ηεο βαιβίδαο απφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε GGG- 40 DIN1693 
 Έδξα θξαγήο απφ νξείραιθν θαηά RG5 ή  απφ αλνμείδσην ράιπβα 
 θαίξα απφ αινπκίλην κε επέλδπζε απφ ειαζηηθφ NBR γηα θνηλά ιχκαηα, θαη απφ VITON γηα 

ρξήζε ζε ηνμηθά ιχκαηα. 
 Βίδεο θαηά DIN933 απφ αλνμείδσην ράιπβα Α2.70 θαη παμηκάδηα θαηά DIN934 απφ αλνμείδσην 

ράιπβα Α2.70 
 Βαθή επνμεηδηθή πάρνπο 200κm ηνπιάρηζηνλ 

 
Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ζε θαηάζηαζε παχζεο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο ή ζε 
πεξίπησζε δηαρσξηζκνχ ηεο ξνήο ιφγσ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο, λα θιείλεη ε βαιβίδα πξηλ ηελ έλαξμε 
ηεο αληηζηξνθήο ξνήο. 

21.3.4 Αληαιιαθηηθά 
Κάζε δηθιείδα ή βαιβίδα ζα ζπλνδεχεηαη απφ κία ζεηξά αληαιιαθηηθψλ ησλ νπνίσλ ε αμία 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ησλ εμαξηεκάησλ. 

Σα αληαιιαθηηθά θαη‘ ειάρηζηνλ ζα είλαη: 

 Γαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο δίζθνπ:    ηεκ. 1. 
 Σξηβείο βάθηξνπ (άμνλα):    ζεηξά 1. 
 Πιήξεο ζεη δαθηπιίσλ θαη ζηππίσλ ζηεγαλφηεηαο: ζεηξά 1. 
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21.4 ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

21.4.1 Γηάηαμε κεηξήζεσο ζηάζκεο 
Γηα ηελ έλδεημε ηεο ζηάζκεο λεξνχ ζην ζάιακν ηεο δεμακελήο αλαξξνθήζεσο θαη ηνπο απηνκαηηζκνχο 
ιεηηνπξγίαο, πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαηάμεσο κεηξήζεσο θαη ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο σο εμήο: 
ε θάζε ζέζε κεηξήζεσο ηνπνζεηείηαη έλα ζηνηρείν αληηιήςεσο ζηάζκεο πηεδνειεθηξηθνχ ή ππεξήρσλ 
ή άιινπ θαηάιιεινπ γηα αθάζαξηα ηχπνπ. Σν ζηνηρείν απηφ κεηαδίδεη ην ζήκα εμφδνπ ηνπ ζε εηδηθφ 
κεηαηξνπέα, ηνπ νπνίνπ ε έμνδνο είλαη ζπλερέο ξεχκα 4-20 mA, αλάινγα κε ηε ζηάζκε. 
Σν ζήκα απηφ δξα επάλσ ζηα φξγαλα ελδείμεσο θαη ζηα φξγαλα ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ θαη 
ζεκάλζεσο ζηαζκψλ. 
Σν φξγαλν ελδείμεσο ζα είλαη δηαζηάζεσλ 96 x 96 ρζη, ή νξζνγσληθφ 144 x 72 ρζη. 
Ζ ζπλνιηθή αθξίβεηα κεηξήζεσο ζα είλαη θαιχηεξε απφ 1%. 
Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη απνδεδεηγκέλα θαηάιιειν γηα ηελ κέηξεζε ζηάζκεο ζε αληιηνζηάζηα 
αλεπεμέξγαζησλ ιπκάησλ. 
 

21.4.2 χζηεκα απφζκεζεο – εμαεξηζκφο αληιηνζηαζίσλ 
Θα γίλεη ν εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ δεμακελήο ζπγθέληξσζεο ιπκάησλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ, κε ηελ 
βνήζεηα εμαεξηζηήξα. Σν ζχζηεκα απφζκεζεο απνηειείηαη θπξίσο, απφ δηάηαμε απφζκεζεο (θίιηξν 
πξνζξφθεζεο μεξνχ ηχπνπ), θπγνθεληξηθφ αλεκηζηήξα αλαξξφθεζεο, ηηο ρεηξνθίλεηεο δηθιείδεο αέξα 
(ληάκπεξ) θαη ηνπο αεξαγσγνχο πξνζαγσγήο θαη απαγσγήο ηνπ αέξα. 
Οη αγσγνί νδήγεζεο ηνπ αέξα ζα είλαη θπθιηθήο δηαηνκήο ή νξζνγσληθήο δηαηνκήο κε ηαρχηεηεο 3 - 7 
κ/δι. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο ζα είλαη γαιβαληζκέλνο ράιπβαο πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 ριζ. ή απφ 
εηδηθφ πιαζηηθφ θαηάιιεινπ πάρνπο γηα απμεκέλε κεραληθή αληνρή.  
Οη νδεχζεηο εληφο εδάθνπο ζα γίλνληαη κε θπθιηθνχο αγσγνχο απφ εηδηθφ πιαζηηθφ. Απφ ηελ δεμακελή 
ζπγθέληξσζεο κέρξη ηνλ νηθίζθν εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνβιέπνληαη ζσιελψζεηο αεξηζκνχ 
(PVC) Φ160-PN10 γηα ηελ ρξήζε απφζκεζεο.  
Πξνιεπηηθή ζσιήλσζε (HDPE) Φ50-PN10 ψζηε αλ απαηηεζεί λα γίλεηαη πξφζζεηα έγρπζε άιαηνο 
απφζκεζεο.   
Ο απνζκεηήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο αέξα κε πςειή ζπγθέληξσζε ζε H2S (20 ppm). Ο 
ειάρηζηνο βαζκφο απφδνζεο ζα είλαη 98%.  
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απφζκεζεο ζα γίλεηαη είηε ρεηξνθίλεηα θαηά ηηο πεξηφδνπο ζπληήξεζεο 
ηνπ αληιηνζηαζίνπ, είηε απηφκαηα θαηά πεξηφδνπο πνπ παξαηεξείηαη κεγάινο ρξφλνο παξακνλήο 
ιπκάησλ ζε απηά (πρ λπρηεξηλέο ψξεο) κε νδήγεζε απφ ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ κέζσ 
ρξνλνδηαθφπηε. 
Κάζε θαηαθφξπθνο αγσγφο ζα ππεξβαίλεη ην χςνο ηνπ θηηξίνπ θαηά ηνπιάρηζηνλ 1κ. κε θαηάιιειε 
πξνζηαηεπηηθή θαηάιεμε. Οη ρεηξνθίλεηεο δηθιείδεο αέξα (ληάκπεξ) ζα ξπζκηζηνχλ έηζη ψζηε λα κελ 
ππάξρεη πξφβιεκα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ελψ ζα πξέπεη λα εκπνδίδεηαη ε δηνρέηεπζε 
νζκψλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαηά ηηο ψξεο παχζεο (αθνξά ηδηαίηεξα ηνλ αγσγφ παξνρήο λσπνχ). 
Ο αλεκηζηήξαο ζα είλαη θπγνθεληξηθνχ ηχπνπ κε θαηάιιεια ζηφκηα εηζφδνπ-εμφδνπ. Ζ ζχλδεζε 
αλεκηζηήξα - ζσιελψζεσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κε κεηαδίδνληαη θξαδαζκνί απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
αλεκηζηήξα ζηηο ζσιελψζεηο. 
Ζ ζηαηηθή πίεζε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη επρεξψο ηηο απψιεηεο ησλ ζσιελψζεσλ θαη ηελ πηψζε 
πίεζεο ζε θίιηξν ―μεξνχ ηχπνπ‖ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί. 
Ο αλεκηζηήξαο ζα θηλείηαη απφ ειεθηξνθηλεηήξα κνλνθαζηθφ ή ηξηθαζηθφ, αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ, 
πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ ΗΡ 54 κε ηε βνήζεηα ηξνραιηψλ θαη ηξαπεδνεηδψλ ηκάλησλ. Οη ζηξνθέο ηνπ 
αλεκηζηήξα δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο 3.000 αλά πξψην ιεπηφ. 
 
 
 
 
21.5 ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΕΔΤΓΟ 

 

21.5.1 Καλνληζκνί 
Όια ηα πιηθά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ θαλνληζκνχο, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηηο ηειεπηαίεο 
ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηνπο: 
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α. Καλνληζκνί Δζσηεξηθψλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ΤΑ 80255/ ΦΔΚ Β 59/11-4-1955 θαη 
ΔΛΟΣ HD 384. 

β. Ηζρχνληεο Καλνληζκνί θαη φξνη ηεο ΓΔΖ. 
γ. VDE/DIN standards. 
δ. Ηζρχνληεο θαλνληζκνί ρσξψλ Δ.Δ. θαη ΖΠΑ γηα πιηθά πξνεξρφκελα απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη ηζνδχλακνη ε απζηεξφηεξνη απφ ηνπο Γεξκαληθνχο 
θαλνληζκνχο. 

21.5.2 Γεληθά 
Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα δηαθνπεί απφ ηε ΓΔΖ ε ειεθηξηθή ηξνθνδφηεζε, πξνβιέπεηαη  ζε θάζε 
αληιηνζηάζην έλα απηφλνκν ζηαζεξήο ηνπνζεηήζεσο ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο ζπλδεφκελν απηφκαηα 
ζην γεληθφ ειεθηξηθφ πίλαθα ρακειήο ηάζεσο κφιηο εκθαληζζεί ε δηαθνπή θαη απνζπλδεφκελν επίζεο 
απηφκαηα κε ηελ επαλαθνξά ηεο θχξηαο ειεθηξηθήο ηξνθνδνηήζεσο (ΓΔΖ). 
Tν Ζ/Ε ηεο εγθαηάζηαζεο ελλνείηαη πιήξσο εγθαηεζηεκέλν κε ην ζπγθξφηεκα, θηλεηήξα - γελλήηξηα - 
ςπγείν, ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ειέγρνπ, ηνπο ζπζζσξεπηέο, ην δνρείν εκεξήζηαο θαηαλάισζεο 
θαπζίκνπ θαη ηηο ινηπέο απαηηνχκελεο βνεζεηηθέο δηαηάμεηο, φπσο ζεκειίσζε θαη βάζε έδξαζεο, 
αληηθξαδαζκηθέο δηαηάμεηο, ζσιελψζεηο θαπζίκνπ, λεξνχ ςχμεο θιπ. 
Σν Ζ/Ε απαξηίδεηαη απφ ηνλ θηλεηήξα Diesel θαη ηελ ηξηθαζηθή ειεθηξνγελλήηξηα. Σα δχν απηά ηκήκαηα 
ζα είλαη ζπδεπγκέλα (κέζσ ειαζηηθνχ ζπλδέζκνπ).  Ο ζχλδεζκνο ζα κεηαθέξεη ηελ ξνπή ζηξέςεο 
νκαιά θαη ζηαζεξά.  Σν πιήξεο ζπγθξφηεκα Ζ/Ε ζα εδξάδεηαη ζε ηζρπξά κεηαιιηθή βάζε θαη ζα θέξεη 
ελζσκαησκέλν θηβψηην ζπλδέζεσλ (TERMINAL BOX) κε ηνπο αθξνδέθηεο ησλ θαισδίσλ. 
Κάζε Ζ/Ε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζεηξά εξγαιείσλ, βηβιία ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο θαη αληαιιαθηηθψλ θαη 
κε αληαιιαθηηθά γηα 1.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο. 
 

21.5.3 Υαξαθηεξηζηηθά Ζ/Ε – πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 
Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο ζα είλαη ηζρχνο φπσο δείρλεηαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα, γηα ηελ παξαγσγή 
ηξηθαζηθνχ ξεχκαηνο κε νπδέηεξν 230/400V, 50 πεξηφδσλ. Σν δεχγνο ζα είλαη νπσζδήπνηε θαηάιιειν 
γηα ηελ εθθίλεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. 
αλ ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο νξίδνληαη νη ζπλζήθεο θιεηζηνχ ρψξνπ, ζε πςφκεηξν 100 κ.π.ζ., 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο -50C κέρξη 400C θαη πγξαζία 70%. 
Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, ερνκνλσκέλν, θαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε ζην 
χπαηζξν.  
 

21.5.4 Πεηξειαηνθηλεηήξαο Νηήδει 
Ο θηλεηήξαο ζα είλαη εζσηεξηθήο θαχζεσο Νηήδει, ηεηξάρξνλνο πνιπθχιηλδξνο θαη ζηξνθψλ 
θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο, ην πνιχ 1.500 αλά ιεπηφ γηα ηζρχ κεγαιχηεξε απφ 15KVA. Ζ ηζρχο ηνπ 
θηλεηήξα ζα είλαη ηέηνηα ψζηε κε ηηο πην πάλσ αλαθεξφκελεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο λα κπνξεί λα 
ιεηηνπξγεί ζπλερψο θηλψληαο, κε επαξθέο πεξηζψξην ηζρχνο, ηξηθαζηθή γελλήηξηα ελαιιαζζφκελνπ 
ξεχκαηνο θαζαξήο ηθαλφηεηαο, φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ, κεηξνχκελε ζηνπο αθξνδέθηεο ηεο 
γελλήηξηαο. 
Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο ζα είλαη θπζηθήο αλαπλνήο ή κε ππεξπιήξσζε θαη ςχμεσο κε ςπγείν χδαηνο 
κέζσ θπγνθεληξηθήο αληιίαο. 
Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα θαχζε πεηξειαίνπ ληήδει, πνπ δηαηίζεηαη ζηελ Διιεληθή 
αγνξά. 
Ο θηλεηήξαο ζα είλαη ηνπ ηχπνπ κε βεβηαζκέλε θπθινθνξία ειαίνπ ιηπάλζεσο θαη ζα ζπλνδεχεηαη θαη‘ 
ειάρηζηνλ απφ: 
 πιήξεο ζχζηεκα ςχμεσο, 
 πιήξεο ζχζηεκα ηξνθνδνηήζεσο αέξνο (θίιηξα θιπ.), 
 πιήξεο ζχζηεκα ιηπάλζεσο, 
 πιήξεο ζχζηεκα ειεθηξηθήο εθθηλήζεσο, 
 πιήξεο ζχζηεκα απαγσγήο θαπζαεξίσλ κε εηδηθνχο ζηγαζηήξεο ρακεινχ ζνξχβνπ 

(RESIDENTIAL SILENCERS), 
 πιήξεο ζχζηεκα ξπζκίζεσο ζηξνθψλ, 
 πιήξεο ζχζηεκα πξνζηαζίαο έλαληη ρακειήο πηέζεσο ειαίνπ θαη ππεξζεξκάλζεσο, 
 φξγαλα ελδείμεσο (καλφκεηξν πηέζεσο ειαίνπ ιηπάλζεσο, ζεξκφκεηξν χδαηνο ςχμεσο θιπ.), 
 πιήξεο ζχζηεκα ηξνθνδνηήζεσο θαπζίκνπ κε δεμακελή θαπζίκνπ ρσξεηηθφηεηαο γηα ζπλερή 

18σξε ιεηηνπξγία. 
 

21.5.5 Γελλήηξηα 
Θα είλαη θαηάιιειεο ηζρχνο, ζχγρξνλνο, απηνδηεγεηξφκελε, ηξηθαζηθή, ηάζεσο 220/380V, 50 
πεξηφδσλ, θιάζεσο κνλψζεσο B ή F θαη πξνζηαζίαο ΗΡ 21 ηνπιάρηζηνλ. 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 

 

ΣΕΤΥΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ - ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 59 

Ζ γελλήηξηα ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ θηλεηήξα κε ειαζηηθφ ζχλδεζκν. Σν φιν ζπγθξφηεκα κε ηνλ θηλεηήξα 
ζα ζηεξίδεηαη ζε εληαία ραιχβδηλε βάζε, ε νπνία ζα εδξάδεηαη επί ηνπ δαπέδνπ κέζσ αληηδνλεηηθψλ 
ζηεξηγκάησλ. 
 

21.5.6 Πίλαθαο ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο 
Ο πίλαθαο ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ραιπβνέιαζκα πάρνπο 2 ρζη. 
ηνπιάρηζηνλ κε επηκειή εκθάληζε. Ο πίλαθαο ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα φξγαλα ηα νπνία 
θξίλνληαη απαξαίηεηα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαη κε αζθάιεηα απηφκαηε 
ιεηηνπξγία ηνπ δεχγνπο θαη θαη‘ ειάρηζηνλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πίλαθα ρακειήο ηάζεο ηνπ 
αληιηνζηαζίνπ ηα εμήο: 
α. Έλαλ απηφκαην ηεηξαπνιηθφ δηαθφπηε (ηειεδηαθφπηε) δηπιήο ελέξγεηαο ή ζχζηεκα 

ηειεδηαθνπηψλ απιήο ελέξγεηαο αιιεινκαλδαινκέλν (INTERLOCK) κε δπλαηφηεηα 
παξεκβνιήο ηεο γελλήηξηαο ζηελ θαηαλάισζε απηφκαηα ή ρεηξνθίλεηα κε πηεζηηθά θνπκπηά θαη 
απνδεχμεσο ηνπ θνξηίνπ απφ ηε ΓΔΖ ζε πεξίπησζε ειιείςεσο ηάζεσο, κε ρξνληθή 
θαζπζηέξεζε θαηά κέγηζην 30δι θαη απνδεχμεσο ηνπ θνξηίνπ απφ ηε γελλήηξηα θαη δεχμεσο 
ηνπ θνξηίνπ πξνο ΓΔΖ θαηά ηελ επάλνδν ηεο θαλνληθήο ηάζεσο κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 30δι 
πεξίπνπ απφ ηεο επαλαθνξάο ηεο ηάζεσο. 

β. Σξία (3) ακπεξφκεηξα ή έλα ακπεξφκεηξν κε κεηαγσγέα ακπεξνκέηξνπ. 
γ. Έλα (1) βνιηφκεηξν 0-500V κε κεηαγσγέα βνιηνκέηξνπ επηά ζέζεσλ. 
δ.Έλα πνηελζηφκεηξν ξπζκίζεσο ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ηεο ηάζεσο. 
ε.Έλα ζπρλφκεηξν θιίκαθαο 45 - 53 ΖΕ. 
ζη. Έλαλ απηφκαην ξπζκηζηή ηάζεσο, ηθαλφ λα δηαηεξεί ηελ ηάζε ζηαζεξή εληφο ηεο πεξηνρήο 

±2,5% ηεο νλνκαζηηθήο κε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή θνξηίνπ 0-100% κε ζχγρξνλε κεηαβνιή ηνπ 
ζπληειεζηή ηζρχνο 0,80 - 1,00 θαη ηεο ζπρλφηεηαο ±5%. 

δ. Γηάηαμε απηφκαηεο εθθίλεζεο - ζηάζεο ηεο κνλάδαο. 
ε. πζηνηρία ζπζζσξεπηψλ γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα θαη δηάηαμε απηφκαηεο 

θφξηηζεο. 
ζ. χζηεκα πξνζηαζίαο γηα ηελ απηφκαηε θξάηεζε ηεο κνλάδαο κε ζχγρξνλε νπηηθή θαη 

αθνπζηηθή ζήκαλζε γηα ηηο πεξηπηψζεηο πηέζεσο ειαίνπ ιηπάλζεσο, πςειήο ζεξκνθξαζίαο 
λεξνχ ςχμεσο, ειιείςεσο θαπζίκνπ, ππεξθνξηίζεσο γελλήηξηαο, κεηψζεσο ηάζεσο θαη 
απνηπρίαο απηφκαηεο εθθηλήζεσο ηεο κνλάδαο.  

 Δηδηθά ηφζν ε έλδεημε βιάβεο φζν θαη ε έλδεημε απνηπρίαο απηφκαηεο εθθηλήζεσο ζα 
ηειεκεηαδίδεηαη, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε ζρεηηθή Πξνδηαγξαθή απηνκαηηζκνχ. 

η. Μεηαγσγηθφ δηαθφπηε κε ελδείμεηο ΔΚΣΟ (Λεηηνπξγίαο) - ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ - ΑΤΣΟΜΑΣΖ. 
 
 
 
 
 
 
 
21.6 ΑΔΡΟΦΤΛΑΚΗΑ ΑΝΣΗΠΛΖΓΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
 

21.6.1 Γεληθά 
H παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε ζπγθξνηήµαηααεξνθπιαθίσλ γηα ξχζµηζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεµάησλ ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη ηελ αληηµεηψπηζε ησλ θαηλνµέλσλ 
πδξαπιηθνχ πιήγµαηνο ή ηελ ξχζµηζε ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεµάησλ αληιηνζηαζίσλ. Σα 
αεξνθπιάθηα ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζχµθσλα θαη κε  ηελ εγθεθξηµέλε µειέηε. 
 

21.6.2 Κξηηήξηα απνδνρήο εμνπιηζκνχ – έιεγρνη παξαιαβήο 
Ο ελζσµαηνχµελνο (θχξηνο θαη βνεζεηηθφο) εμνπιηζµφο ζα είλαη θαηλνχξγηνο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ 
πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ηνπ νίθνπ (ή ησλ νίθσλ) θαηαζθεπήο. 
Όιεο νη φµνηεο δηαηάμεηο / ζπγθξνηήµαηα ζα είλαη ηνπ ηδίνπ ηχπνπ θαη θαηαζθεπαζηή, φια δε ηα 
εμαξηήµαηα ησλ νµνίσλ µνλάδσλ θαη ηα αληαιιαθηηθά ηνπο ζα είλαη ελαιιάμηµα (interchangeable). 
Οη θχξηεο δηαηάμεηο ησλ ζπγθξνηεµάησλ ζα θέξνπλ πηλαθίδα πνπ ζα αλαγξάθεη ηνλ νίθν θαηαζθεπήο, 
ηνλ ηχπν ηνπ µεραλήµαηνο, ηνλ αξηζµφ θαηαζθεπήο θαη ηα βαζηθά  ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
Σν αεξνθπιάθην ζα θέξεη ζήµαλζε πνηφηεηαο CE ζχµθσλα µε ηελ νδεγία 93/ 68/EE. 
Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη πιήξε θάθειν µε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ν νπνίνο ζα πεξηιαµβάλεη 
θαη‘ ειάρηζηνλ : 
α. ηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 
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β.  Πεξηγξαθηθά έληππα, ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, νη 
θπξηφηεξεο δηαζηάζεηο θαη ε νλνµαηνινγία θαη θσδηθνπνίεζε ησλ επηµέξνπο ζηνηρείσλ 
(partslist) 

γ.   Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 
δ.   Καηάινγν έξγσλ ζηα νπνία έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά  αεξνθπιάθηα, 

φκνηα µε ηα πξνηεηλφκελα.  
 

21.6.3 Υαξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο 
Σν αεξνθπιάθην ζα είλαη θαηαζθεπήο εηδηθνχ νίθνπ, θαηάιιειν γηα ιχκαηα, ηνπ ηχπνπ κε δηαρσξηζηηθή 
κεκβξάλε κεηαμχ ιπκάησλ θαη αέξα, ψζηε λα κελ απαηηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε αεξνζπκπηεζηή θαη ζα 
έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
 Θα είλαη θαηαθφξπθν, ραιχβδηλν, κε εζσηεξηθή αληηδηαβξσηηθή επέλδπζε θαη εμσηεξηθή βαθή 

πςειήο πνηφηεηαο, εθνδηαζκέλν κε καλφκεηξν θαη βαιβίδα πιήξσζεο κε αέξα. Ζ βαιβίδα ζα 
είλαη θνηλνχ ηχπνπ ψζηε ε πιήξσζε λα είλαη δπλαηή κε ζπλήζε αληιία πνδηνχ. 

 Ζ κεκβξάλε ζα είλαη θαηάιιειε γηα καθξνρξφληα ιεηηνπξγία ζε δίθηπν ιπκάησλ θαη ζα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα αιιαγήο ζε πεξίπησζε θζνξάο. 

 Σν πάρνο ησλ ειαζκάησλ ησλ δνρείσλ ζα ππνινγηζηεί γηα κέγηζηε πίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα κε επηπιένλ πάρνο 1mm γηα αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. 

 Θα είλαη θαηάιιεια γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 7barg θαη πίεζε δνθηκήο 10barg. 
εκεηψλεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη ην αεξνθπιάθην ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 
θαη ζα πξνκεζεχζεη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία απηνχ 
(αεξαληιία θηι), θαζψο θαη αληαιιαθηηθά (φπσο ζα νξηζηνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ αεξνθπιαθίσλ), 
γηα ηελ ιεηηνπξγία απηψλ γηα δχν ρξφληα (αληαιιαθηηθέο κεκβξάλεο, θηι). 
 
 
 
 
21.7 ΠΗΝΑΚΔ ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΖ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟΤ 
 

21.7.1 Γεληθά 
Θα είλαη ζηεγαλνί, ηχπνπ εξκαξίνπ, εζσηεξηθνχ ρψξνπ, κέζα ζηνπο νπνίνπο ζα βξίζθνληαη ηα 
ειεθηξνινγηθά φξγαλα άθημεο απφ ηελ ΓΔΖ, ζχλδεζεο ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο θαη 
ηξνθνδφηεζεο, θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη εθθίλεζεο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ, θαζψο θαη ηα φξγαλα 
πξνζηαζίαο, ελδείμεσλ θαη ειεθηξνθσηηζκνχ. 
 

21.7.2 Καηαζθεπή εξκαξίνπ 
Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο γηα θιάζε 1000V. Θα είλαη 
θιεηζηνχ ηχπνπ, απφ κεηαιιηθά θχιια ειάζκαηνο απφ αλνμείδσην ράιπβα ΑΗSI 304L ειάρηζηνπ 
πάρνπο 1,5 ριζ., ή απφ πιαζηηθφ εληζρπκέλν κε ξπηίλεο, ίλεο, θιπ. (π.ρ. GRP). 
Ζ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ηα εληφο απηψλ ειεθηξνινγηθά πιηθά θαη φξγαλα λα 
είλαη εχθνια πξνζπειάζηκα. ηελ εκπξφζζηα επηθάλεηα ηνπ πίλαθα ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα φξγαλα 
ελδείμεσο, ηα θνπκπηά ρεηξηζκνχ θαη νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο. Γηα θάζε θνπκπί ρεηξηζκνχ ζα ππάξρεη 
πηλαθίδα πνπ ζα θαζνξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ. 
Ο πίλαθαο ζα είλαη βαζκνχ πξνζηαζίαο ΗΡ54 θαη ζα ηνπνζεηεζεί εληφο ζηεγαλνχ pillar, θαηάιιεισλ 
δηαζηάζεσλ. 
 

21.7.3 Δμνπιηζκφο πηλάθσλ 
Μέζα ζην εξκάξην ζα βξίζθνληαη θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλα θαη ελζπξκαησκέλα θαη' ειάρηζην ηα εμήο: 
 

Ρνεθφξνη ξάβδνη (Μπάξεο) 
Θα είλαη ηέζζεξεηο, απφ ραιθφ, κε επαξθείο δηαζηάζεηο.  
 

Γξακκή εηζφδνπ πίλαθα 
Θα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
α.  χζηεκα κε απηφκαην ηξηπνιηθφ θαη ηεηξαπνιηθφ δηαθφπηε ηζρχνο, κε κνηέξ ηειερεηξηζκνχ 

νλνκαζηηθήο εληάζεσο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, ηάζεσο 500V κε ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη 
ξπζκηδφκελα ή ζηαζεξά καγλεηηθά ζηνηρεία πξνζηαζίαο. Οη απηφκαηνη απηνί ζα είλαη 
αιιεινκαλδαινκέλνη θαη ζα ειέγρνληαη απφ ηνλ πίλαθα Διέγρνπ ηνπ Ζ/Εεχγνπο, ζχκθσλα κε 
ην ζρέδην ηεο κειέηεο. 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 
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β.  Σξηπνιηθφ θαη ηεηξαπνιηθφ δηαθφπηε θνξηίνπ νλνκαζηηθήο εληάζεσο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, 
ηάζεσο 500V. 

γ.  Σξία ακπεξφκεηξα γηα θάζε ηξνθνδφηεζε (ΓΔΖ – Ζ/Ε) ηεηξάγσλα δηαζηάζεσλ θαη‘ ειάρηζηνλ 
96x96 ρζη. ηχπνπ θηλεηνχ ζηδήξνπ, θιάζεσο 1,5 θαηάιιειεο πεξηνρήο ελδείμεσο γηα ζχλδεζε 
κέζσ θαηάιιεισλ κεηαζρεκαηηζηψλ εληάζεσο. 

δ.  Βνιηφκεηξν ζε θάζε ηξνθνδφηεζε (ΓΔΖ – Ζ/Ε) ηεηξάγσλν δηαζηάζεσλ θαη‘ ειάρηζηνλ 96x96 
ρζη. ηχπνπ θηλεηνχ ζηδήξνπ, θιάζεσο 1,5 πεξηνρήο ελδείμεσο 0-500V. 

ε. Μεηαγσγέαο επηά ζέζεσλ γηα θάζε βνιηφκεηξν. 
ζη. Μεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ ακπεξνκέηξσλ.  
δ.  ηελ είζνδν απφ ΓΔΖ αιιά θαη απφ ην H/Z ζα εγθαηαζηαζεί αγσγφο ππεξηάζεσλ, θιάζεο 

Σ1+Σ2. 
 

Γξακκέο ηξνθνδφηεζεο αληιεηηθψλ κνλάδσλ 
Γηα θάζε αληιεηηθή κνλάδα πξνβιέπεηαη ρσξηζηή γξακκή κε ηα εμήο φξγαλα: 
α. Απηφκαηνο ηξηπνιηθφο δηαθφπηεο ηζρχνο, νλνκαζηηθήο έληαζεο θαη‘ ειάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα, κε θαηάιιειν κνριφ ρεηξηζκνχ θαη έλδεημε ηεο ζέζεο, γηα ηάζε ιεηηνπξγίαο  
ηνπιάρηζηνλ 660V-AC. Ο δηαθφπηεο ζα είλαη κε ξπζκηδφκελα καγλεηηθά ζηνηρεία. 

β. Απηφκαηνο δηαθφπηεο αέξα (ξειέ), ηξηπνιηθφο, θιάζεο 1000V, θαηάιιειεο έληαζεο θαη 
ζπκκεηξηθήο ηζρχνο δηαθνπήο. Ο απηφκαηνο δηαθφπηεο ζα εθιεγεί γηα θαηεγνξία ρξήζεσο AC3 
θαηά VDE 660 ή IEC 158-1 θαη κάιηζηα γηα ηνπιάρηζηνλ 1.000.000 ρεηξηζκνχο. Ο δηαθφπηεο ζα 
απνκνλψλεη θαη επαλαζπλδέεη ηνλ εθθηλεηή απηφκαηα. 

γ. Γηάηαμε εθθίλεζεο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ κε ξπζκηζηή ζπρλφηεηαο. 
Ζ δηάηαμε εθθίλεζεο ζα πξέπεη: 
 Να εμαζθαιίδεη νκαιή θαη αζθαιή εθθίλεζε ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, κε ζπλερή αχμεζε 

ζηξνθψλ, ρσξίο δηαθνπή ζηελ ηξνθνδνζία κε ηάζε ηνπ ζηάηε, ψζηε ε εθθίλεζε λα κελ 
εκθαλίδεη αηρκέο έληαζεο ξεχκαηνο θαη θξνπζηηθέο θαηαπνλήζεηο. 

 Να πεξηνξίδεη ηελ απνξξνθνχκελε απφ ην δίθηπν έληαζε ξεχκαηνο ζε ηηκέο πνπ δελ 
ππεξβαίλνπλ ην 250% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπ θηλεηήξα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθθίλεζεο. 

 Να εμαζθαιίδεη ηνλ ίδην αξηζκφ εθθηλήζεσλ φπσο θαζνξίδεηαη θαη γηα ηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο, 
δειαδή ηνπιάρηζηνλ 10 (δέθα) εθθηλήζεηο ηελ ψξα. 

 Να απνηειεί ζχζηεκα πνπ λα κπνξεί λα εθηειέζεη κεγάιν αξηζκφ εθθηλήζεσλ ρσξίο λα 
παξνπζηάδεη θζνξέο ή βιάβεο. 

 Να δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηδφκελεο ειεγρφκελεο επηβξάδπλζεο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο θαηά ηελ ζηάζε ησλ αληιηψλ. 

δ. Ζιεθηξνλφκνο πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηα ζεξκνζηνηρεία ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ θηλεηήξα θαη λα 
πξνθαιεί ζηάζε ηνπ θηλεηήξα θαη ζήκαλζε ζε πεξίπησζε ππεξζεξκάλζεσο. 

ε. Δπηινγηθφο δηαθφπηεο ηξηψλ ζέζεσλ "απηφκαηα - ζηάζε - ρεηξνθίλεηα". 
ζη. Έλα ακπεξφκεηξν ηεηξάγσλν δηαζηάζεσλ θαη‘ ειάρηζην 96x96 ρζη. ηχπνπ θηλεηνχ ζηδήξνπ 

θιάζεσο 1,5 πεξηνρήο ελδείμεσο φπσο ζηα ζρέδηα 
δ. Έλα κεηαζρεκαηηζηή έληαζεο θαηάιιειεο ζρέζεσο κεηαζρεκαηηζηνχ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 

ακπεξνκέηξνπ. 
ε. Μεηξεηήο σξψλ ιεηηνπξγίαο. (Μπνξεί θαη λα παξαιεθζεί εθ‘ φζνλ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

ξπζκηζηή ζηξνθψλ). 
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηξηθαζηθψλ ειεθηξνθηλεηήξσλ ζα ππάξρεη, ηνπιάρηζηνλ, ζχζηεκα απηφκαηεο 
απφδεπμεο θαη δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ππεξεληάζεηο (ζεξκηθά), 
βξαρπθχθισκα θαη έιιεηςεο ηάζεσο θαη ζηηο ηξεηο θάζεηο. Ζ ζεξκηθή πξνζηαζία ζα είλαη δπλαηφλ λα 
ξπζκίδεηαη. 
 

Πεδίν βνεζεηηθψλ θαηαλαιψζεσλ 
Σν πεδίν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο αλαρσξήζεηο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ δηαθφξσλ βνεζεηηθψλ 
θαηαλαιψζεσλ ηνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ αληιηνζηαζίνπ, φπσο δείρλεηαη ζηα ζρεηηθά κνλνγξακκηθά 
δηαγξάκκαηα. 
 
 
 
 
21.8 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΩΣΗΜΟΤ - ΓΔΗΩΔΗ 

 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 
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21.8.1 Γεληθά 
Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο γηα ηηο Ζ/Μ 
εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ – πξνζηαζίαο απφ ηηο αηκνζθαηξηθέο εθθελψζεηο – θαη γεηψζεσλ πνπ 
απαηηνχληαη ζηα έξγα ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη ζπκπιεξψλεη ηηο Δγθεθξηκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
ΔΣΔΠ: 
ΔΛΟΣ  ΣΠ 1501 04-20-01-01 (Υαιχβδηλεο ζσιελψζεηο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ) 
ΔΛΟΣ  ΣΠ 1501 04-20-01-02 (Πιαζηηθέο ζσιελψζεηο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ) 
ΔΛΟΣ  ΣΠ 1501 04-20-01-03 (Δζράξεο θαη ζθάιεο θαισδίσλ) 
ΔΛΟΣ  ΣΠ 1501 04-20-01-06 (Πιαζηηθά θαλάιηα θαισδίσλ) 
ΔΛΟΣ  ΣΠ 1501 04-20-02-01 (Αγσγνί – θαιψδηα δηαλνκήο ελέξγεηαο) 
 

21.8.2 Δγθαηάζηαζε θσηηζκνχ 
ην βαλνζηάζην ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηεγαλά θσηηζηηθά ζψκαηα κε ιακπηήξα PL 11W, έηζη ψζηε λα είλαη 
δπλαηή ε φπνηα εξγαζία θαη επίβιεςε αθφκε θαη ηηο λπθηεξηλέο ψξεο. 
Σα θσηηζηηθά ζα ηξνθνδνηεζνχλ κε 42V κεηαζρεκαηηζηή. 
Δπίζεο, εληφο ηνπ pillar, ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεινη ηξηθαζηθνί θαη κνλνθαζηθνί ξεπκαηνδφηεο. 
 

21.8.3 Δγθαηάζηαζε γεηψζεσλ 

 

Γεληθά  
Θα θαηαζθεπαζηεί έλα πιήξεο θαη αζθαιέο ζχζηεκα γεηψζεσλ. Ζ γείσζε ζα είλαη ζεκειηαθή 
(ζχκθσλα κε ΦEK 1525/B/15/31-12-73) θαη ζα γίλεη κε ηελ εθαξκνγή δαθηπιίνπ γεθχξσζεο, 
πεξηκεηξηθά ηνπ νηθίζθνπ, ζεκειηαθήο γείσζεο απνηεινχκελε απφ ηαηλία 30 x 3,5 mm ραιχβδηλε ζεξκά 
επηςεπδαξγπξσκέλε (St/tZn). Ζ ηαηλία ζα ζηεξεψλεηαη κε ζηεξίγκαηα νξζνζηάηε αλά 1 κ (έσο 2 κ) θαη 
ζε θάζε αιιαγή θαηεχζπλζεο ή δηαζηαχξσζεο ηεο ηαηλίαο ζα ηνπνζεηείηαη ζηήξηγκα ζε απφζηαζε έσο 
0,5 κ απφ ηελ ζπκβνιή. 
Δπί ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο ζα θαηαιήγνπλ κε εηδηθνχο ζπλδέζκνπο νη αγσγνί θαζφδνπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο φπσο θαη ν αγσγφο γείσζεο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο 
(αγσγφο ραιθνχ πνιχθισλνο 70 η.ρ.) 
Οη πδξνξξνέο ηνπ θηηξίνπ ζα ζπλδεζνχλ κέζσ θαηάιιεισλ ζπλδέζκσλ (πεξηιαίκην – αγσγφ St/tZn Φ8 
- χλδεζκν) κε ην ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. 
ηα ζεκεία γεθχξσζεο ραιχβδηλνπ αγσγνχ κε ράιθηλν ηνπνζεηείηαη θαηάιιεινο δηκεηαιιηθφο 
ζχλδεζκνο. 
Ο ραιχβδηλνο αγσγφο  St/tZn θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ εληνηρηζκέλε εγθαηάζηαζε, γηα ηελ απνθπγή 
δηάβξσζεο, ηπιίγεηαη κε αληηδηαβξσηηθή ηαηλία πιάηνπο 50 ρζη, πεξίπνπ 35 εθ πξηλ ηελ έμνδν απφ ην 
ζθπξφδεκα (εληφο απηνχ) θαη πεξίπνπ 35εθ κεηά ηελ έμνδν (ζηνλ αέξα). 
Θα αθεζεί ηνπιάρηζηνλ κία αλακνλή γηα θχξηα ηζνδπλακηθή ζχλδεζε εληφο ή εθηφο ηνπ θηηξίνπ θαη ζα 
γίλεη κε ηελ εθαξκνγή ηζνδπλακηθνχ δπγνχ, είηε κε δηκεηαιιηθφ ζχλδεζκν, είηε ζε ππνδνρέα απφ 
αλνμείδσην ράιπβα αλάινγα κε ηελ ρξήζε. Πξφζζεηα ζα αθεζεί αλακνλή αγσγνχ πνιχθισλνπ 
ράιθηλνπ δηαηνκήο 70 ηρ, ζε ζχλδεζε κε ηελ ζεκειηαθή γείσζε, εληφο θξεαηίνπ δηαζηάζεσλ 25x25x25, 
γηα ηελ ρξήζε ειεθηξνδίσλ γεηψζεσο. 
Γηα ηελ κειέηε ζα ιεθζνχλ ππφςε κε ηελ αλαγξαθφκελε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο: 
α. Καλνληζκνί Δζσηεξηθψλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ΔΛΟΣ HD384 – Απαηηήζεηο γηα 

ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο . 
β.Ζιεθηξηθέο Πξνδηαγξαθέο ΓΔΖ. 
γ.Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή. 
Όπνπ νη παξαπάλσ θαλνληζκνί είλαη αλεπαξθείο ζα γίλεη ρξήζε ησλ Γεξκαληθψλ Καλνληζκψλ VDE, 
DIN. 
Ζ ηηκή ηεο εληαίαο γείσζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1,0 Χ. Ζ κέηξεζε ζα γίλεηαη κε δηαθξηβσκέλν θνξέα ή 
κεραληθφ ν νπνίνο ζα εθδίδεη ζρεηηθή βεβαίσζε.  
ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηηκήο κηθξφηεξεο ηνπ 1,0 Χ, πξνζηίζεηαη θαηάιιεινο αξηζκφο ειεθηξνδίσλ 
γείσζεο. 
 

Λνηπά ζηνηρεία γεηψζεσλ 
Όινη νη γπκλνί αγσγνί κέζα ζην έδαθνο ζα είλαη επηθαζζηηεξσκέλνη. Γηέιεπζε αγσγνχ απφ νηθνδνκηθά 
ζηνηρεία επηηξέπεηαη κφλν ζε πιαζηηθφ ζσιήλα PVC δηακέηξνπ 40 mm, 6 atm. Όηαλ απαηηείηαη ε 
κεραληθή πξνζηαζία αγσγνχ ζα ρξεζηκνπνηεζεί φκνηα πιαζηηθφο ζσιήλαο PVC. πλδέζεηο αγσγνχ 
γείσζεο κέζα ζε ζσιελψζεηο απαγνξεχνληαη. 
Δπί ηνπ δηθηχνπ γείσζεο ζα ζπλδεζνχλ ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο, φινο ν ειεθηξνινγηθφο 
εμνπιηζκφο, ην ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο θαη ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία (ραιχβδηλνη αγσγνί, κεηαιιηθά 
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ηθξηψκαηα, εζράξεο θαισδίσλ, κεηαιιηθέο ζχξεο, κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα θιπ). Γηα ηε ζχλδεζε ησλ 
κεηαιιηθψλ κεξψλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ράιθηλνο πνιχθισλνο επηθαζζηηεξσκέλνο αγσγφο θαη ιπφκελνη 
κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη αλζεθηηθνί ζε ειεθηξνιπηηθή δηάβξσζε θαη θαηάιιειεο δηαηνκήο. 
Οη αγσγνί ζπλδέζεσο ησλ ηκεκάησλ πνπ ζα γεησζνχλ κε ηνλ δπγφ ηνπ γεληθνχ πίλαθα ή ησλ 
αθξνδεθηψλ γεηψζεσο ηνπ πίλαθα θσηηζκνχ, ζα είλαη ελζσκαησκέλνη κέζα ζηα ειεθηξνθφξα 
θαιψδηα. 
 
 
 
 
21.9 ΤΣΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ - ΣΖΛΔΝΓΔΗΞΔΩΝ 
 

21.9.1 Λεηηνπξγία αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα γίλεηαη απηφκαηα ρσξίο ηελ παξνπζία ρεηξηζηψλ γηα ρεηξηζκνχο 
ιεηηνπξγίαο, φπσο αλαιπηηθά παξαθάησ πεξηγξάθεηαη. 
Σα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα ιεηηνπξγνχλ (εθθίλεζε - ζηάζε) κε βάζε ηε ζηάζκε 
ζηελ δεμακελή αλαξξφθεζεο. ηε δεμακελή απηή ζα αληρλεχνληαη νη ζηάζκεο εθθίλεζεο θαη ζηάζεο ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηε δηάηαμε κέηξεζεο ηεο ζηάζκεο ζην ζάιακν απηήο. 
Ζ ζηάζκε ζηάζεο ζα είλαη δηαηεηαγκέλε ζην θαηψηεξν ζεκείν ηεο δεμακελήο ελψ ε ζηάζκε εθθίλεζεο 
ηνπνζεηείηαη ζην αλψηεξν ηκήκα ηεο δεμακελήο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
Δθηφο απφ ηα πην πάλσ δεχγε εθθίλεζεο-ζηάζεο, ζηε δεμακελή πξνβιέπεηαη ε αλίρλεπζε θαησηάηεο 
ζηάζκεο θαζψο θαη ε αλίρλεπζε γηα ηε ζήκαλζε αλσηάηεο ζηάζκεο. Οη ζεκάλζεηο απηέο ζα είλαη 
θσηεηλέο θαη ερεηηθέο. 
Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα κπνξεί λα εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή, δηνρέηεπζε ησλ 
αθαζάξησλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ δεμακελή ζπγθεληξψζεσο κε ιεηηνπξγία θαη ζηάζε ησλ αληιηψλ 
φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. 
 

21.9.2 Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο 
 

Γεληθά  
Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ κεηξήζεσλ θαη ζεκάλζεσλ πξέπεη αθελφο κελ λα επηηξέπεη ηνλ απηνκαηη-
ζκφ ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, αθεηέξνπ δε λα εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θάζε αληιεηη-
θήο εγθαηάζηαζεο θαη ζε πεξίπησζε αλσκαιηψλ ιεηηνπξγίαο λα  δίλεη εηθφλα ηεο θαηαζηάζεσο πνπ 
επηθξαηεί θάζε ζηηγκή κε θαηάιιεια ζήκαηα θαη λα πξνθπιάζζεη ηελ εγθαηάζηαζε απφ βιάβεο ε 
ζπλζήθεο αλψκαιεο ιεηηνπξγίαο. 
Σν ζχζηεκα απνηειείηαη ή ζπλεξγάδεηαη κε ηα αθφινπζα βαζηθά ζηνηρεία: 
α. Γηάηαμε κεηξήζεσο ηεο ζηάζκεο λεξνχ ζην ζάιακν ηεο δεμακελήο ζπγθεληξψζεσο ιπκάησλ 

γηα ηελ ξχζκηζε  ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη δηάηαμε κεηξήζεσο 
παξνρήο. 

β.χζηεκα Πξνγξακκαηηδφκελνπ Λνγηθνχ Διεγθηή. 
γ.  Πίλαθα απηνκαηηζκνχ κεηξήζεσλ θαη ζεκάλζεσλ ζηνλ νπνίνλ ζα θαηαιήγνπλ νη εληνιέο θαη νη 

ζεκάλζεηο, ζα βξίζθεηαη ν Πξνγξακκαηηδφκελνο Λνγηθφο Διεγθηήο, ηα φξγαλα ελδείμεσλ θαη 
ζεκάλζεσλ θιπ. 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ, ην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνχ πξέπεη λα παξέρεη α-
παξαίηεηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπλέρεηα, θαη εθηφο απφ απηέο, ηπρφλ άιιεο πνπ ζα 
ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Ζ απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κηαο κνλάδαο κεηά απφ δξάζε δηαηάμεσο πξνζηαζίαο - αζθάιεηαο ζα γί-
λεηαη κφλν κεηά απφ παξέκβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 
Οη ζεκάλζεηο ηνπ πίλαθα ζα είλαη νπηηθέο. Δπηπιένλ νη ζεκάλζεηο βιάβεο ζα είλαη θαη ερεηηθέο. Ζ ερε-
ηηθή ζήκαλζε ζα είλαη εληαία γηα φινλ ηνλ πίλαθα θαη ζα ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα κε ηηο θσηεηλέο ζεκάλ-
ζεηο θαη ζα δηαθφπηεηαη απηφκαηα κεηά απφ θάπνην (ξπζκηδφκελν) ρξνληθφ δηάζηεκα ή ρεηξνθίλεηα κε 
πιήθηξν, ελψ ζα παξακέλεη ε αληίζηνηρε θσηεηλή έλδεημε κέρξη λα αξζεί ην αίηην πνπ πξνθάιεζε ηελ α-
λσκαιία. 
 

Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο αληιηνζηαζίνπ 
(1) ήκαλζε ππάξμεσο ηάζεσο ζηα θπθιψκαηα ειέγρνπ. 
(2) Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πίλαθα. 
(3) Δθθίλεζε θαη ζηάζε ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ αλάινγα κε ηελ ζηάζκε ζηελ δεμακελή 

ιπκάησλ θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 1. Απαγφξεπζε 
ηαπηφρξνλεο εθθίλεζεο πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο αληιηψλ ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε. 
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(4) Απηφκαηε αληηθαηάζηαζε κηαο αληιίαο πνπ ηπρφλ δελ ιεηηνπξγεί κε ηελ εθεδξηθή θαη απηφκαηε 
θπθιηθή ελαιιαγή ηεο ζεηξάο ιεηηνπξγίαο ησλ θπξίσο αληιηψλ, δειαδή θάζε εληνιή ζηάζεσο 
ζα επηδξά ζηελ πξψηε αληιία πνπ κπήθε ζε ιεηηνπξγία θαη θάζε εληνιή εθθηλήζεσο ζα επηδξά 
ζηελ αληιία πνπ έρεη ζεηξά κεηά ηελ ηειεπηαία αληιία πνπ κπήθε ζε ιεηηνπξγία. 

(5) Δπηινγή ―απηφκαηνπ‖ ή ―ρεηξνθίλεηνπ‖ ηξφπνπ ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ, Ζ/Ε θαη 
ζπζηήκαηνο απφζκεζεο κέζσ κεηαγσγέσλ ηξηψλ ζέζεσλ ―απηφκαηα‖ - ―ζηάζε‖ - ―ρεηξνθίλε-
ηα‖, κε ηνλ νπνίν επηηπγράλνληαη ηα αθφινπζα φηαλ ν κεηαγσγέαο ηνπ πίλαθα βξίζθεηαη ζηελ 
αληίζηνηρε ζέζε: 

α. ηε ζέζε ―ζηάζε‖  ηνπ κεηαγσγέα, ν απηφκαηνο δηαθφπηεο εθθίλεζεο ηεο κνλάδαο παξα-
κέλεη αλνηθηφο.  

β. ηε ζέζε ―απηφκαηα‖ ν απηφκαηνο ειέγρεηαη ηειείσο απφ ην απηφκαην ζχζηεκα ιεηηνπξγί-
αο. 

 ηελ πεξίπησζε απηή κφιηο δνζεί εληνιή απφ ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ θιείλεη ν δηαθφ-
πηεο θαη ν θηλεηήξαο μεθηλάεη. Ζ ζηάζε ηνπ θηλεηήξα επηηπγράλεηαη θαλνληθά απφ ην ζχ-
ζηεκα ειέγρνπ  ιεηηνπξγίαο (π.ρ. ζηάζκεο) θαη ζε έθηαθηε πεξίπησζε απφ ηα ζπζηήκαηα 
πξνζηαζίαο. 

γ. ηε ζέζε ιεηηνπξγία ―ρεηξνθίλεηα‖ ην απηφκαην ζχζηεκα δελ επηδξά ζηνλ απηφκαην δηαθφ-
πηε, θαη ν θηλεηήξαο κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία ρεηξνθίλεηα. 

(6) ήκαλζε ―ιεηηνπξγία‖ θάζε κηαο αληιίαο θαη Ζ/Ε. 
(7) ήκαλζε ―βιάβε‖ θάζε κηαο αληιίαο θαη Ζ/Ε, ζε πεξίπησζε πνπ δφζεθε εληνιή εθθηλήζεσο 

―απηφκαηα‖ ή ―ρεηξνθίλεηα‖ θαη ε κνλάδα δελ κπήθε ζε ιεηηνπξγία. 
(8) ήκαλζε ππεξζεξκάλζεσο ή αλίρλεπζεο πγξαζίαο θάζε ελφο θηλεηήξα αληιίαο. 
(9) Καηαγξαθή σξψλ ιεηηνπξγίαο θάζε ζπγθξνηήκαηνο, απνξξνθνχκελεο ηζρχνο θαη 

θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο θάζε αληιηνζηαζίνπ. 
(10) Μέηξεζε θαη έλδεημε ζηάζκεο λεξνχ ζηνπο ζαιάκνπο ηεο δεμακελήο κε ζήκαλζε αλσηάηεο θαη 

θαησηάηεο ζηάζκεο. 
Απφ ηηο παξαπάλσ ελδείμεηο-ζεκάλζεηο ζα κπνξνχλ λα ηειεκεηαδίδνληαη νη ππ‘ αξηζκ. (3), (5), (6), (7), 
(8), (9), θαη (10) κε ηελ βνήζεηα θαισδίσζεο ηειεκεηάδσζεο θαη MODEM ζην Κέληξν Διέγρνπ, απ 
φπνπ ζα γίλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

21.9.3 ηνηρεία ζπζηήκαηνο 
 

Πξνγξακκαηηδφκελνη ινγηθνί ειεγθηέο  
Ο απηνκαηηζκφο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ζα ζηεξίδεηαη βαζηθά ζε πιήξε κνλάδα Πξνγξακκαηηδφκελνπ 
Λνγηθνχ Διεγθηή (PLC) δπλακέλνπ λα αληηκεησπίζεη θαη ηελ παξαθνινχζεζε απφ Κέληξν Διέγρνπ. Θα 
πεξηιακβάλεηαη ην απαηηνχκελν ινγηζκηθφ θαη θαηάιιειε βάζε δεδνκέλσλ γηα ειάρηζηε θαηαρψξεζε 
ελφο κελφο (30 εκεξψλ). 
Ο Διεγθηήο απηφο ζα είλαη ειεθηξνληθή κνλάδα πξνγξακκαηηδφκελε (PROGRAMMABLE  LOGICAL 
CONTROLLER, PLC), ψζηε λα επηηειεί θαη‘ ειάρηζηνλ θαη κε επρέξεηα ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ α-
λαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. 
Όια ηα PLC πξέπεη λα είλαη φκνηα θαη ελαιιάμηκα σο πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ 
επεθηαζηκφηεηα, θαη ηνλ κέγηζην αξηζκφ πξνζαξηψκελσλ θαξηψλ. Θα δηαθέξνπλ κφλν σο πξνο ην 
πξαγκαηηθφ πιήζνο ησλ αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ απαηηείηαη αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο θάζε εγθαηάζηαζεο. Ο ζεκεξηλφο αξηζκφο ησλ εηζφδσλ - εμφδσλ πξέπεη λα κπνξεί λα 
επαπμεζεί ψζηε λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ κειινληηθψλ θάζεσλ, κε κφλε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ 
θαξηψλ. Σα PLC ζα αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ . 
O  θαηαζθεπαζηήο PLC ζα δηαζέηεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 
 ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ΗSO9001 πηζηνπνηεκέλν απφ  επίζεκν νξγαληζκφ θαί  

πιήξε  ζεηξά  ζπζθεπψλ  θαί  πιηθψλ/ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο. 
 Δγθξίζεηο πξνέιεπζεο UL, BV, RINa, ABS 
 Πηζηνπνηεηηθά απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα φηη ε αλάπηπμε, θαηαζθεπή, 

παξαγσγή, δνθηκέο ηχπνπ θαη ζεηξάο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία IEC 1131-2. 
Ο ειεγθηήο είλαη ειεχζεξα πξνγξακκαηηδφκελε κνλάδα απηνκαηηζκνχ (Πξνγξακκαηηδφκελνο Λνγηθφο 
Διεγθηήο, PLC). Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ επηθνηλσλία - δηαζχλδεζε κε ην πεξηβάιινλ (ζπιινγή 
πιεξνθνξηψλ θαη απνζηνιή εληνιψλ), ην PLC  ζα δηαζέηεη : 
 Μνλάδεο Φεθηαθψλ εηζφδσλ γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ηχπνπ ON-OFF απφ επαθέο 

RELAY ειεχζεξεο ηάζεο. 
 Μνλάδεο ςεθηαθψλ εμφδσλ (DO)  γηα ηελ απνζηνιή εληνιψλ. 
 Αλαινγηθψλ εηζφδσλ (AI) γηα ηελ ζπιινγή κεηξήζεσλ απφ αηζζεηήξηα φξγαλα πνπ παξέρνπλ 

αλαινγηθφ ζήκα. 
 Αλαινγηθψλ εμφδσλ (AO) γηα ηελ ξχζκηζε εηδηθψλ κνλάδσλ. 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 

 

ΣΕΤΥΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ - ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 65 

Ζ δηάηαμε ηνπ PLC πξέπεη θαη‘ ειάρηζην λα απνηειείηαη απφ: 
α) ην ηξνθνδνηηθφ 
β)  ηελ  CPU (Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο)  
γ)   ηηο θάξηεο Δηζφδσλ θαη Δμφδσλ 
δ)  ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ επηθνηλσλία ζπζθεπέο 
Σα παξαπάλσ πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ξάγα ζηήξημεο κεγάιεο κεραληθήο αληνρήο, πάλσ 
ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο θάξηεο. Ζ δηαζχλδεζε απηψλ ζα επηηπγράλεηαη κε 
ηελ ρξήζε (backplane). Οη ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ ησλ Δηζφδσλ θαη Δμφδσλ γίλνληαη ζε θηλνχκελεο 
(αξζξσηέο) θιέκκεο πάλσ ζηε ξάγα ηνπ PLC, ηνπνζεηεκέλεο ζην εκπξφζζην κέξνο ησλ θαξηψλ, γηα 
εχθνιε θαη γξήγνξε ζχλδεζε θαη απνζχλδεζε ησλ I/O's απφ ηελ θάξηα πνπ ηα εμππεξεηεί, γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο αιιαγψλ ή  επηδηνξζψζεσλ. Πεξηζζφηεξα ηεο κηαο ξάγαο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ 
ηνπο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ ρξήζε ελφο απινχ θαισδίνπ ρσξίο ηε 
ρξήζε εηδηθψλ interface.  
Ο ειεγθηήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα επεθηείλεηαη θαη κε πξφζζεζε 
αλεμάξηεησλ κνλάδσλ εηζφδνπ/εμφδνπ πνχ ζα επηθνηλσλνχλ κέ  ηίο γεηηνληθέο κνλάδεο κέBus . Ζ 
επέθηαζε ηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε απιφ ηξφπν ρσξίο λα απαηηνχληαη εηδηθά εξγαιεία ή 
κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο ζε εξγαζηήξην. 
Ζ CPU ζα εκπεξηέρεη Leds θαηάζηαζεο θαη Leds ζθαικάησλ. Δπίζεο κε ην παθέην πξνγξακκαηηζκνχ  
θαη κε ηελ δπλαηφηεηα passwordprotection ν ρξήζηεο ζα  πξνζηαηεχεηαη απνηειεζκαηηθά έλαληη κε 
εμνπζηνδνηεκέλσλ αιιαγψλ θαη αληηγξαθή ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ. 
Ζ CPU ζα πεξηιακβάλεη δηαγλσζηηθή κλήκε πνπ δελ ζα ζβήλεηαη νχηε κε ηελ πηψζε ηάζεο νπηε κε ην 
Reset ηεο κλήκεο θαη ζα θαηαγξάθνληαη κε ψξα θαη εκεξνκελία γεγνλφηα πνπ ζπλδένληαη κε: 
 θάικαηα ηεο CPU 
 θάικαηα ζπζηήκαηνο ηεο CPU 
 θάικαηα πεξηθεξεηαθψλ modules. 
 Μεηαγσγή απφ θαηάζηαζε Stop-Δθηέιεζε πξνγξάκκαηνο (RUN) -Stop. 
 Πξνγξακκαηηζηηθά ιάζε ζην πξφγξακκα εθαξκνγήο. 

Ο ηππηθφο ρξφλνο ζάξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ  0,40κs/εληνιή. 
Ζ κλήκε RAM ηνπ ειεγθηή (κλήκε απνζήθεπζεο πξνγξάκκαηνο θαη δεδνκέλσλ) πξέπεη λα έρεη 
κέγεζνο 24  kbytes ηνπιάρηζηνλ. 
Θα ππάξρεη ελζσκαησκέλν ξνιφτ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 
Θα ππνζηεξίδνληαη  Γιψζζεο  πξνγξακκαηηζκνχ φπσο LAD (LADDER)  είηε STL ( ιίζηα εληνιψλ) 
ζχκθσλα κε ηα δηεζλή Standards IEC 1131-3 Part 3.  
Ο ειεγθηήο ζα είλαη 32 bit θαη ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ππνρξεσηηθά ηηο παξαθάησ εληνιέο: 
 Λνγηθήο bit BOOLEAN (AND, OR) 
 Λνγηθήο Word boolean (AND, OR) κε 16 bit-ηαζεξέο. 
 Λνγηθήο Double Boνlean (AND,OR) κε 32 bit- ηαζεξέο 
 Δληνιέο παικνχ. 
 Set / Reset bit (πρ. Inputs, Outputs, Flags) 
 Δληνιέο νιίζζεζεο Γεμηά, αξηζηεξά θαη θπθιηθήο νιίζζεζεο. 
 Set /Reset bit (π.ρ. Inputs, Outputs, flags) 
 Δληνιέο νιίζζεζεο δεμηά, αξηζηεξά θαη θπθιηθήο νιίζζεζεο 
 Δληνιέο ρξνληθψλ θαη απαξηζκεηψλ  
 Απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο ηηκψλ απφ θαη πξνο θαηαρσξεηέοbyte, Word, Doubleword. 
 Δληνιέο ζχγθξηζεο (16bit, 32 bit αθέξαησλ αξηζκψλ, 32 bit δεθαδηθψλ αξηζκψλ). 
 Αξηζκεηηθέο πξάμεηο φπσο 

α) Πξφζζεζε/πνιιαπιαζηακφ 16bit αθέξαηα    
β) Πξφζζεζε/πνιιαπιαζηακφ 32 bit αθέξαηα    
γ) Πξφζζεζε/πνιιαπιαζηακφ 32 bit δεθαδηθψλ 

 Δχξεζε ηεηξαγσληθήο ξίδαο, Λνγαξηζκηθέο πξάμεηο, ηξηγσλνκεηξηθέο ιεηηνπξγίεο. 
 Δληνιέο αιιαγήο ειέγρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ κπιφθ  ζε κπινθ θαη απν εληνιή ζε εληνιή 

κέζα ζην ίδην κπιφθ . 
 Δληνιέο κεηαηξνπήο θψδηθα (πρ BCD ζε 16 bit Αθέξαηα) 
 Δληνιέο αιιαγήο ηξφπνπ  εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο θπθιηθφο, ειεγρφκελνο απφ 

γεγνλφο ή απφ ρξφλν 
 Δλδεημε κεγίζηνπ - ειαρίζηνπ- κέζνπ θχθινπ εθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο 
 Τπνζηήξημε αλαινγηθνχ - νινθιεξσηηθνχ- δηαθνξηθνχ ειεγθηή θιεηζηνχ βξφρνπ (PID 

Controller) κε ηελ βνήζεηα ελζσκαησκέλσλ ζηήλ CPU ιεηηνπξγηψλ ή κέηήλ ρξήζε επηπιένλ 
παθέηνπ παξακεηξνπνίεζεο. 
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Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ  256 απαξηζκεηέο θαη 256 ρξνληθά.  
Ζ ζπζθεπή, ζε πιήξε επέθηαζε, πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ 128 ςεθηαθέο εηζφδνπο / εμφδνπο. 
Ζ ζπζθεπή ζε πιήξε επέθηαζε, πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ 32 αλαινγηθέο εηζφδνπο / εμφδνπο. 
Ζ ζπγθξάηεζε ησλ αγσγψλ ζηηο θιεκνζεηξέο ησλ θαξηψλ λα είλαη βηδσηή. 
Έλδεημε θαηάζηαζεο θάζε ςεθηαθήο εηζφδνπ / εμφδνπ κε LED. 
Γπλαηφηεηα πξνζνκείσζεο (SIMULATION) θάζε ςεθηαθήο θαη αλαινγηθήο εηζφδνπ / εμφδνπ. 
Γαιβαληθή απνκφλσζε ςεθηαθψλ εηζφδσλ / εμφδσλ. 
Οη θάξηεο ςεθηαθψλ εηζφδσλ πξέπεη λα έρνπλ: ηάζε εηζφδνπ 10 - 30 V DC 
Κάζε θάξηα ςεθηαθήο εηζφδνπ έρεη LED, ηα νπνία δείρλνπλ ηελ θαηάζηαζε θάζε κίαο εηζφδνπ. Όηαλ 
έλα LED αλάβεη, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ηάζε ζην αληίζηνηρν terminal. Σν module παξέρεη απηήλ ηελ 
πιεξνθνξία ζην πίζσ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ (PLC motherboard ή backplane), γηα λα δηαβαζηεί απφ ηνλ 
επεμεξγαζηή. 
Οη θάξηεο αλαινγηθψλ εηζφδσλ πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
α)  Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, κέηξεζεο αλαινγηθψλ ζεκάησλ είηε ηάζεο είηε ξεχκαηνο. 
β) Ζ δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα (RESOLUTION) πξέπεη λα είλαη 11 bits. 
γ)  Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θνκκέλνπ θαισδίνπ. 

Ζ ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα είλαη 0°C εψο 55°C ζε ζπλζήθεο 

πγξαζίαο  κέρξη 95%. 
Ο πξνγξακκαηηδφκελνο ειεγθηήο ζα πεξηιακβάλεη δχν ζχξεο ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο 
(COMMUNICATION PROCCESOR) RS 232 ή RS 485  κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 
 Διεχζεξν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο ζε επίπεδν ραξαθηήξα θαηάιιειν γηα αζχξκαηε ή 

ελζχξκαηε επηθνηλσλία. 
 Σαρχηεηα κεηάδνζεο ηνπιάρηζηνλ 9.6  Κbit/s 
 Μελχκαηα είηε ζηαζεξνχ είηε κεηαβιεηνχ κήθνπο. 
 Ύπαξμε κεζφδνπ ειέγρνπ γηα ηελ νξζή απνζηνιή θαη ιήςε δεδνκέλσλ. 
 Ύπαξμε ηεο δπλαηφηεηαο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο πξνηεξαηφηεηαο θάζε ζπζθεπήο γηα ηελ 

απνθπγή ζπγθξνχζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθπνκπήο. 
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Λνγηζκηθφ εθαξκνγήο PLC 
Ζ µεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ ΛνγηζµηθνχΔθαξµνγήο ησλ PLC πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ην ζχλνιν 
ησλ πξνγξαµµάησλ θαη εηδηθά απηά ησλ επηθνηλσληψλ µε ηνλ ΚΔ είλαη  πιήξσο παξαµεηξνπνηήζηµα 
θαη ελαιιάμηµα.   
Σν πξφγξαµµα ησλ PLC πξέπεη λα έρεη απαξαίηεηα ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:  
 Θα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ  ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ µε επεμεξγαζία πξαγµαηηθνχ ρξφλνπ 

(REAL TIME).  
 Θα είλαη θαηά ηνλ δπλαηφλ εληαίν γηα φια ηα PLC µε πςειφ βαζµφ πξνηεξαηφηεηαο.  

Οη  ηηµέο ησλ απαηηνχµελσλ µεγεζψλ θαζψο θαη ηα πξνγξάµµαηαεθαξµνγήο πνπ εμεηδηθεχνπλ ην 
πξφγξαµµα ζε θάζε PLC (CUSTOMIZATION) ζα νξίδνληαη µέζσ ηνπ αζχξµαηνπ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο 
είηε απφ ηνλ ΚΔ είηε ηνπηθά ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε  ζα  γίλεηαη ρξήζε θνξεηνχ Ζ/Τ.  Ζ  δηαδηθαζία  
δεµηνπξγίαο,  πξνζαξµνγήο,  θφξησζεο  θαη  ελεµέξσζεο  ηνπ  πξνγξάµµαηνο πξέπεη:  
 λα είλαη απινχζηαηε, δεδνµέλνπ φηη ζα επηηειείηαη απφ πξνζσπηθφ µε εηδηθεπµέλν  ή 

εθπαηδεπµέλν ζηελ Πιεξνθνξηθή.  
 λα  αθνινπζεί  ηελ  µέζνδν  ησλ  εξσηαπνθξίζεσλ  πξνβιέπνληαο  ηελ  θαιχηεξε  δπλαηή 

θαζνδήγεζε ηνπ   ρξήζηε  µέζσ  θαηαιφγσλ  επηινγψλ  θαη  πξνηεηλφµελσλ ελεξγεηψλ/ηηµψλ.  
  λα  µελ  απαηηεί  ζε  θαµία  πεξίπησζε ρεηξηζµφ  δηαθνπηψλ θαξηψλ  ή  άιισλ DEEP 

SWITCHES ή γεληθά επέµβαζε ζην HARDWARE ηνπ PLC.  
Toπξφγξαµµα θαη ηα αξρεία παξαµεηξηθψληηµψλ πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη, ψζηε λα είλαη δηαζέζηµα 
ζε πεξίπησζε επαλεθθίλεζεο (RESTART) ρσξίο λα απαηηείηαη  επαλαθφξηηζε ή επαλεηζαγσγήηηµψλ.  
Ζ πξνζζήθε ςεθηαθψλ ή αλαινγηθψλ εηζφδσλ, µλήµεο RAM, ή άιισλ  ζηνηρείσλ HARDWARE  
πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη απηφµαηα θαη λα ελεξγνπνηείηαη   
Ο  πξνγξακκαηηζκφο  ησλ PLC  πξέπεη  λα  παξέρεη  ηελ  απαηηνχµελε  επειημία  θαη  πιεξφηεηα ψζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε παξαµεηξηθφηεηα ησλ ζηαζεξψλ ηηµψλ µέζσ αξρείσλ, φζν θαη ε δεκηνπξγία 
ζχλζεησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζην PLC θαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο 
ηεο επηθνηλσλίαο µε ηνλ ΚΔ (STAND ALONE MODE) λα θαιχπηεη ηηο δπλαηέο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 
θαη θαηά πεξίπησζε λα επηιέγεη θαη λα εθηειεί δηαθνξεηηθά, πξνθαζνξηζκέλα ππν-πξνγξάµµαηα 
ιεηηνπξγίαο (απηφλνµε ιεηηνπξγία).  

 

Πίλαθαο  απηνκαηηζκνχ  θαη  ζεκάλζεσλ 
Γηα ηελ θαιχηεξε επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ πξνβιέπεηαη ζην αληιην-
ζηάζην εηδηθφο πίλαθαο απηνκαηηζκνχ-ειέγρνπ θαη ζεκάλζεσλ. 
Ο πίλαθαο ειέγρνπ ζα είλαη κεηαιιηθφο, κε αξθεηά κεγάιεο δηαζηάζεηο, θιεηζηφο απφ φιεο ηηο πιεπξέο 
αιιά κε δπλαηφηεηα εχθνιεο επηζθέςεσο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ. 
Κάζε πίλαθαο ειέγρνπ λνείηαη φηη πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο αλαγθαίνπο πξνγξακκαηηδφκελνπο ειεγθηέο 
(κε κνλάδεο ηξνθνδνζίαο, επεμεξγαζίαο, κνλάδεο εηζφδσλ-εμφδσλ, θιπ.) φια ηα θπθιψκαηα ειέγρνπ, 
ηα φξγαλα ελδείμεσο, ηηο ιπρλίεο ζεκάλζεσο, ηα πιήθηξα ρεηξηζκνχ, ηνπο κεηαγσγηθνχο δηαθφπηεο 
θιπ., ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ, φπσο πεξηγξά-
θεηαη ζηα πξνεγνχκελα άξζξα. 
Κάησ απφ θάζε πιήθηξν, φξγαλν ελδείμεσο, δηαθφπηε ή ελδεηθηηθή ιπρλία, ζα ππάξρεη κία καχξε πηλα-
θίδα πνπ ζα γξάθεη κε αλάγιπθα γξάκκαηα ζε Διιεληθή γιψζζα ηνλ πξννξηζκφ ή ηελ έλδεημε ηνπ α-
ληίζηνηρνπ νξγάλνπ. 
Οη ερεηηθέο ζεκάλζεηο ζα κπνξνχλ λα δηαθφπηνληαη απηφκαηα ή κε έλα πιήθηξν, ελψ ηαπηφρξνλα φ-
κσο ζα παξακέλεη ε νπηηθή ζήκαλζε κέρξη λα επηζθεπαζζεί ε αλσκαιία αιιά ζα κεηαηξέπεηαη απφ 
δηαθεθνκκέλε ζε ζπλερή. 
Όιεο νη εζσηεξηθέο θαισδηψζεηο ηνπ πίλαθα κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε ζχλδεζε εμσηεξηθψλ νξγά-
λσλ ζα θαηαιήγνπλ ζε αξηζκεκέλνπο αθξνδέθηεο, πνπ ζα επηηξέπνπλ ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
νξγάλνπ. 
Μαδί κε ηνλ πίλαθα, εθηφο απφ ηα ζρέδηα ζπλδεζκνινγίαο, ζα παξαδνζεί θαη αλαιπηηθφο θαηάινγνο 
ησλ πιηθψλ πνπ πεξηιακβάλεη (είδνο, ηχπνο, κέγεζνο, νίθνο θαηαζθεπήο θιπ.), ψζηε λα δηεπθνιπλζεί 
ην έξγν ηεο ζπληήξεζεο απφ πιεπξάο εμεπξέζεσο αληαιιαθηηθψλ. 

 
χζηεκα αδηάιεηπηεο ειεθηξηθήο παξνρήο – ζπζηνηρίαο ζπζζσξεπηψλ (UPS) 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ηεο ειεθηξνδφηεζεο δηθηχνπ, πξνβιέπεηαη ζχζηεκα αδηάιεηπηεο 
ειεθηξνδφηεζεο ησλ κνλάδσλ θαη ππνζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ (θεληξηθνχ ειεγθηή, αηζζεηεξίσλ 
κέηξεζεο, ζηνηρείσλ εθηέιεζεο εληνιψλ, θσηεηλψλ ελδείμεσλ θιπ), κε ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ 
(κπαηαξίαο/σλ), UPS. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ απηνκαηηζκνχ: 
 γηα ηνπηθή επνπηεία θαη δηάγλσζε 
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 γηα απηφκαηε επαλέληαμε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία φισλ ησλ κεραλεκάησλ κε 
ειεθηξνδφηεζε είηε απφ ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο, είηε γηα ηελ επαλαθνξά ζην δεκφζην 
δίθηπν  

Σν ζχζηεκα αδηάιεηπηεο ειεθηξηθήο παξνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα ππνζηεξίδεη φιεο ηηο κνλάδεο 
θαη ππνζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ιεπηά ηεο ψξαο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν 
κε ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-23-05-00 «χζηεκα αδηάιεηπηεο ειεθηξηθήο παξνρήο 
(UPS)».  
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπγθεληξψζεη ηα θνξηία ησλ κνλάδσλ θαη ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ (ηα 
νπνία έρεη πξνεπηιέμεη) θαη λα ππνινγίζεη επαθξηβψο ην ζπλνιηθφ θνξηίν πνπ ζα εληαρζεί ζην 
ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα αδηάιεηπηεο ειεθηξηθήο παξνρήο (UPS) πνπ ζα επηιεγεί (Watt / KVA) ζα πξέπεη 
λα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία κε φια ηα σο άλσ αηηηνινγηθά ζηνηρεία.  
 
 
 
 

21.10 ΚΑΛΩΓΗΩΔΗ 
 

21.10.1 Γεληθά 
Ζ παξνχζα  πκπιεξσκαηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή ζπκπιεξψλεη βαζηθά ηελ Πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501-04-20-02-01 «Αγσγνί – θαιψδηα δηαλνκήο ελέξγεηαο» θαη πξνδηαγξάθεη ηα εχθακπηα θαιψδηα 
ησλ ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαζψο θαη ηελ θαισδίσζε ηειεκεηάδνζεο δεδνκέλσλ. 
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο γηα φιεο ηηο 
απαηηνχκελεο ζπλδέζεηο ζπλερνχο ή ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο πςειήο ή ρακειήο ηάζεσο γηα ηελ 
νκαιή ιεηηνπξγία ησλ θχξησλ κνλάδσλ, ηνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ 
θαη ηεο εγθαηαζηάζεσο θσηηζκνχ. 
Οη δηαηνκέο ησλ αγσγψλ ζα είλαη θαη‘ ειάρηζηνλ νη αλαθεξφκελεο ζηα ζπκβαηηθά ζρέδηα. ε φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ δελ αλαγξάθνληαη δηαζηάζεηο ζηα ζρεδία γηα αγσγνχο ρακειήο ηάζεσο, ε δηαηνκή 
ησλ ζα νξηζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν, ψζηε λα είλαη απφιπηα επαξθείο γηα ην ξεχκα πνπ ηνπο δηαξξέεη 
ζχκθσλα κε αλαθεξφκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-20-02-01. 
 

21.10.2 Δχθακπηα θαιψδηα 
Γηα ηα θαιψδηα κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη πξνζηαζίαο ππνβξπρίσλ βπζηδνκέλσλ ζπγθξνηεκάησλ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ εχθακπηα θαιψδηα κε κήθνο επαξθέο ψζηε λα εθηείλνληαη απφ ηνλ θηλεηήξα κέρξη ην 
θνπηί ζπλδέζεσο πνπ βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ αλνίγκαηνο επηζθέςεσο ηεο δεμακελήο. 
Σα εχθακπηα θαιψδηα ζα απνηεινχληαη απφ εχθακπηνπο, ράιθηλνπο αγσγνχο 660/1000 Volt 
κνλσκέλνπο θαη ηειείσο επελδεδπκέλνπο κε εχθακπηε κφλσζε θαηάιιειε γηα ππνβξχρηα ρξήζε. 
Σα εχθακπηα θαιψδηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζα είλαη ππνινγηζκέλα ψζηε λα δέρνληαη φιν ην ξεχκα πνπ 
ρξεηάδεηαη ν θηλεηήξαο γηα λα ιεηηνπξγήζεη θάησ απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη 
πγξνχ πεξηβάιινληνο. 
Σα θαιψδηα ζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνζπλδέζεσο ζε θάπνην ζεκείν ζην αληιηνζηάζην. Σα 
θαιψδηα ρακειήο ηζρχνο ζα απνζπλδένληαη κε ζχζηεκα ξεπκαηνδφηε (κπξίδαο) - ξεπκαηνιήπηε (θηο), 
ελψ ηα θαιψδηα κεγαιχηεξεο ηζρχνο κε ζχζηεκα θνπηηνχ απνζπλδέζεσο. 
Οη ζπδεχμεηο θαισδίσλ ζα είλαη θαηάιιεια ππνινγηζκέλεο θαη ζα είλαη πιήξσο πδαηνζηεγείο ζε 
ζπλζήθεο θαηαηγηζκνχ λεξνχ θαη ηξνπηθά θιίκαηα. Σα παξεκβχζκαηα εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ ζα πξέπεη 
λα είλαη ηειείσο ζηεγαλά. 
Σν ζψκα ησλ ζπδεπθηήξσλ ζα είλαη απφ αινπκίλην, νξείραιθν ή άιιν πιηθφ αλζεθηηθφ ζηελ δηάβξσζε. 
Θα είλαη επίζεο εθνδηαζκέλν κε θξίθνπο γηα λα θιεηδψλεη κε ινπθέην ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 
πεξηπηψζεηο απνζπλδέζεσο απφ αλαξκφδηα άηνκα, βαλδαιηζκνχ θιπ. 
Σα θνπηηά απνζπλδέζεσο ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν, αλζεθηηθά ζηηο θαηξηθέο  ζπλζήθεο, κε ρνληξνχο 
νξεηράιθηλνπο αθξνδέθηεο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ξεχκαηνο/πξνζηαζίαο 
ηεο αληιίαο θαηά ηελ αθαίξεζή ηεο. Σν θνπηί ζα είλαη πιήξεο, κε πδαηνζηεγή παξεκβχζκαηα γηα ηα 
θαιψδηα ξεχκαηνο/πξνζηαζίαο ηεο αληιίαο. 
 

21.10.3 Καιψδην ηειεκεηάδνζεο δεδνκέλσλ 
Γηα ηελ κεηάδνζε δεδνκέλσλ (ιεηηνπξγηθψλ θαη ζηνηρείσλ) κεηαμχ ησλ αληιηνζηαζίσλ, ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιειν ζχζηεκα δεχμεο. Γηα ηελ ιεηηνπξγία απηή πξνβιέπεηαη, ακέζσο κε ηελ 
εγθαηάζηαζε ηεο ζσιελψζεσο κεηαθνξάο αθαζάξησλ, λα ηνπνζεηεζεί θαηά κήθνο ησλ αγσγψλ θαη 
ζην ίδην ραληάθη θαηάιιειν ηλννπηηθφ θαιψδην (θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ).  
Σν θαιψδην ζα είλαη 8 κνλφηξνπσλ νπηηθψλ ηλψλ, ζα είλαη αληηηξσθηηθήο πξνζηαζίαο, θαηάιιεια 
εληζρπκέλν γηα απ΄ επζεία ηαθή ζην έδαθνο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα θέξεη νπιηζκφ απφ αηζάιηλε ηαηλία 
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ζηελ δνκή ηνπ (Steeltapearmour), κε εγγχεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ γηα ηελ θαηαιιειφιεηα απηνχ 
γηα θαη΄εζείαλ ηαθή ζην έδαθνο. 
Ζ θαηαζθεπή θαη νη ηδηφηεηεο ηνπ ηλννπηηθνχ θαισδίνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ αλαγλσξηζκέλεο δηεζλείο 
πξνδηαγξαθέο θαη θαηά πξνηίκεζε ISO – ΔΝ - ANSI – VDE θιπ. 
Σν θαιψδην ζα είλαη αλζπγξφ ηνπ ηχπνπ, κε δηάκεηξν πεξηβιήκαηνο (GLADDING) 125 κm. 
 
Ζ εμαζζέλεζε ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,4 dB/Km ζηελ πεξηνρή κήθνπο θχκαηνο 1300 nm. Θα είλαη 
βαζηθνχ κήθνπο 2 ρικ θαη θάζε ζχλδεζε (κνχθα) θαηά κήθνο ηνπ θαισδίνπ ζα έρεη εμαζζέλεζε ην 
πνιχ 0,1 - 0,5 dB. 
Ζ ζεξκνθξαζία γηα ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θαισδίνπ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ην πεδίν απφ -
100C κέρξη 500C. 
Ζ ειαρίζηε αθηίλα θάκςεσο ηνπνζεηεκέλνπ θαισδίνπ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 200mm, ελψ ε 
επηηξεπφκελε δχλακε έιμεο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 1.500 N. 
Δλδηάκεζα ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιεια 
επηζθέςηκα θξεάηηα ην πνιχ αλά 2 ρικ θνκβηθά ζηνηρεία ηλννπηηθνχ θαισδίνπ πξνζηαζίαο IP68 επίζεο 
επθήκσο γλσζηνχ νίθνπ γηα ηέηνηα εμαξηήκαηα. Σα θνκβηθά ζηνηρεία ζα δέρνληαη ηξείο (3) ηνπιάρηζηνλ 
δηαθιαδψζεηο. 
Σα θξεάηηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κπεηφλ πάρνπο 10 εθ, ηνπιάρηζηνλ, ζα έρνπλ ειάρηζηεο 
δηαζηάζεηο 50 x 50 εθ. θαη ζπλεζηζκέλν βάζνο απφ 30 κέρξη 70 εθ. Ο ππζκέλαο ηνπ θξεαηίνπ ζα 
δηαζηξσζεί κε ζθπξφδεκα 200 ργξ. ηζηκέληνπ πάρνπο 10 εθ. Σα θξεάηηα ζα θέξνπλ ρπηνζηδεξά 
θαιχκκαηα, θαηάιιειεο θαηεγνξίαο αληνρήο. 
Σα θξεάηηα, νη κνχθεο ζχλδεζεο θαη ηα ζηνηρεία δηαθιάδσζεο, φπσο θαη νη θαηαλεκεηέο - ηεξκαηηθά 
θιπ. δελ ζα πιεξσζνχλ ηδηαίηεξα, αιιά λννχληαη αλεγκέλα ζηελ ηηκή ηεο αλά κέηξν θαισδίσζεο. 
 
 
 
 
 
22. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΩΝ 
 

22.1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

Πεξηιακβάλεη ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπψλ ησλ δηαθφξσλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη 
ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπο. 

 
22.2 ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη 
ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο. 

Οη ππνβάιινληεο πξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρνπλ ππ‘ φςηλ ηνπο ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο θαη λα 
ζπκκνξθψλνληαη απφιπηα κ΄ απηέο. 

Σπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο θαη λα ηηο 
ηθαλνπνηνχλ ζ΄ φια ηνπο ηα ζεκεία. ε πεξίπησζε κε δχν ή πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ε ηειηθή 
επηινγή ζα γίλεη θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο γλσζηνπνίεζεο ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ Γηεπζχλνπζα ην έξγν 
Τπεξεζία θαη ηελ έγθξηζε απφ απηή. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαθάησ Πξνδηαγξαθέο θάπνησλ πιηθψλ, ηφηε ηζρχνπλ φζα 
αλαθέξεη ην Σηκνιφγην θαη νη εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

Οη αλαθεξφκελνη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηηο εγθεθξηκκέλεο κειέηεο σο «ηχπνη» πιηθψλ, έρνπλ ζαλ 
ζθνπφ λα πξνζδηνξίζνπλ κε ζαθήλεηα ηηο πξνδηαγξαθέο, ηηο απνδφζεηο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ 
πιηθνχ πνπ επηιέρζεθαλ θαηά ηε κειέηε. Οη «ηχπνη» ησλ πιηθψλ απηψλ κπνξεί λα αιιάμνπλ ππφ ηελ 
απζηεξή πξνυπφζεζε ηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπο απφ άιια «ηζνδχλακα» πιηθά ηεο εγθξίζεσο ηεο 
Γηεπζχλνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο. 
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22.3 ΓΔΝΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ 

 
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ έρνπλ γεληθή εθαξκνγή νη αθφινπζεο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή 
θάζε θχζεο πιηθνχ, ηελ επεμεξγαζία ηνπ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζην έξγν. 
 

22.3.1 Πξφηππα θαη θαλνληζκνί 
 
Ζ επηινγή ησλ θάζε θχζεο πιηθψλ ή επεμεξγαζίαο ηνπο θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν ζα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε θάζε θεθάιαην πξφηππα, θαλνληζκνχο θαη πεξηγξαθέο. 
 
Ζ ηεξάξρεζε ηζρχνο εθαξκνγήο πξνηχπσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη ε αθφινπζε: 

- Οη Δπξσπατθέο νδεγίεο γηα φζα απφ απηά ηα ζρεηηθά πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) 
έρνπλ θαηαζηεί ππνρξεσηηθά. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ Π.Γ. 334/2000 ΦΔΚ 279/Α/21-12-2000 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηα 
δεκφζηα έξγα πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο ΔΟΚ -37/93, ΔΟΚ 37/93, Απνθ-37/93 (ΔΟΚ) 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε», φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα, θαζψο  θαη νη 
Απνθάζεηο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ Δπξσπατθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ζηελ Διιεληθή 
Ννκνζεζία (Κνηλνηηθή Οδεγία 89/106, θαη Π.Γ.334/94 «Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ»), νη 
νπνίεο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζην Φ.Δ.Κ., ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 

- Σα Διιεληθά Πξφηππα πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ISO. 

- Τπφινηπα Διιεληθά Πξφηππα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΛΟΣ. 

- Σα πξφηππα ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ή ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα θαη εηδηθφηεξα 
ηα πξφηππα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνχ γηα φζα απφ απηά δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα 
Δπξσπατθά ή Διιεληθά. 

- Όπνπ ζην ηεχρνο απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζε άξζξα ησλ εγθεθξηκέλσλ αλαιχζεσλ ηηκψλ ηνπ 
Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. απηέο πεξηνξίδνληαη ζην Σερληθφ κέξνο ησλ αλαθεξνκέλσλ άξζξσλ. 

 
22.3.2 Τιηθά 

Με ηνλ φξν «πιηθά» ραξαθηεξίδνπκε πξσηνγελείο χιεο ή ζχλζεηεο θαηαζθεπέο, ζπζθεπέο, κεραλήκαηα 
θ.ι.π. πνπ δηαηίζεηαη έηνηκν ζην εκπφξην θαη κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζην έξγν απηνχζην ή χζηεξα απφ 
επεμεξγαζία. 
Γηα λα ραξαθηεξηζηεί φκσο θάηη ζαλ πιηθφ ζα πξέπεη πιένλ ηεο αλσηέξσ ηδηφηεηαο δειαδή ηεο 
ελζσκάησζήο ηνπ απηνχζην ζην έξγν, επί πιένλ λα είλαη ηππνπνηεκέλν πιηθφ πνπ θπθινθνξεί ζηελ 
αγνξά κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη κε ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηηκνθαηαιφγνπ.   
Όια ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά ζα είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα, θαηλνχξηα, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα εγθεθξηκέλα πξφηππα. Θα αληαπνθξίλνληαη ζηα εγθεθξηκέλα 
δείγκαηα θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ησλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη 
ηεο πνηφηεηάο ηνπο θαη ζα πεξηέρνληαη ζην επίζεκν Σερληθφ Φπιιάδην ηεο εηαηξείαο πνπ ηα παξάγεη. 
Σα πιηθά εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ εξγνζηάζηα γλσζηά γηα ηελ θαιή 
πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζπζθεπαζκέλα φπσο ζπλήζσο 
δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, ζπλνδεπφκελα απαξαίηεηα απφ ηα αληίζηνηρα έγθπξα πηζηνπνηεηηθά 
(αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ πηζηνπνίεζεο) πνηφηεηαο θαη δνθηκψλ, θαη απφ ηηο αλαιπηηθέο νδεγίεο 
ρξήζεο ή εθαξκνγήο. 
Όια ηα εηζαγφκελα πιηθά πνπ ζα ππνβιεζνχλ γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη 
κε ην ειιεληθφ Σερληθφ Φπιιάδην (αλ ππάξρεη) αιιά απαξαίηεηα απφ ην πξσηφηππν Σερληθφ Φπιιάδην 
ηεο ρψξαο παξαγσγήο. 
Όια ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά ζα απνζεθεχνληαη, ζα δηαθηλνχληαη, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζα 
ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο θαη ηηο νδεγίεο ησλ παξαγσγψλ ή ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ ηνπο. 
Οη πνζφηεηεο ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ θαη απνζεθεπκέλσλ πιηθψλ ζα είλαη ηφζεο ψζηε λα κελ 
δηαθφπηεηαη ν ξπζκφο ησλ εξγαζηψλ απφ ηηο ζπλήζεηο δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο θαη ησλ κεηαθνξψλ θαη 
ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 
Ζ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ ζην εξγνηάμην ζα γίλεηαη ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο κε θξνληίδα θαη δαπάλε 
ηνπ αλαδφρνπ. Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ν Δξγνδφηεο κπνξεί λα δεηήζεη ηε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 
απνζήθεπζε πιηθψλ. 
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Ζ απνζήθεπζε ησλ πξνζθνκηδφκελσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν θαη ρξνληθφ δηάζηεκα, ψζηε 
λα απνθεχγεηαη θαη ε παξακηθξή αιινίσζε ζ΄ απηά (ζχζηαζε, θπζηθή θαη ρεκηθή, αληνρέο, θαη ινηπέο 
ραξαθηεξηζηηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο, εκθάληζε θ.ι.π.) θαη ζα αθνινπζνχληαη νη ππνδείμεηο ηνπ 
παξαγσγνχ ή θαηαζθεπαζηή ηνπο. 
Ζ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ (ε νπνία ζα είλαη εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ) ζα γίλεηαη έηζη ψζηε λα είλαη 
δπλαηφο θάζε ζηηγκή νπνηνζδήπνηε έιεγρνο απφ ηνλ εξγνδφηε θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε θαηαλάισζή 
ηνπο αληίζηνηρα κε ηε ζεηξά πξνζθφκηζήο ηνπο. 
Ζ πξνζθφκηζε θαη δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ ζην εξγνηάμην ζα γίλεηαη κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ 
αλαδφρνπ θαηά ηνπο ελδεδεηγκέλνπο ηξφπνπο ψζηε απηά λα κελ πθίζηαληαη δεκηέο ή άιιεο αιινηψζεηο. 
Τιηθά πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα εγθεθξηκέλα δείγκαηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο ή αιινηψζεθαλ 
θαηά ηε κεηαθνξά, απνζήθεπζε, ή ιφγσ ιήμεο πξνζεζκίαο ρξήζεο, θιπ., ή έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 
θαηά άζηνρν ηξφπν ζην έξγν ζα απνκαθξχλνληαη ακέζσο απφ ην εξγνηάμην θαη ζα αληηθαζίζηαληαη κε 
θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ απφ θαηάιιεια λέα. 
Γηα λα εγθξηζνχλ ηα πιηθά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ πνπ πιεξνχλ φιεο 
ηηο επί κέξνπο απαηηήζεηο ελφο θαη ηνπ απηνχ θαλνληζκνχ θαη απφ δχν δείγκαηα ηνπ θάζε πιηθνχ.  
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ ζην έξγν ζα γίλεηαη απφ εθπαηδεπκέλα ή εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία αλά 
πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο ιεπηνκέξεηεο πνπ αλαθέξνπλ. 
Κχξηα θαη βνεζεηηθά πιηθά γηα θάζε εξγαζία ζα πξέπεη θαηά ην δπλαηφλ λα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην 
πξνκεζεπηή. 
 
 

22.3.3 Πξνζσπηθφ 
Με ηνλ φξν πξνζσπηθφ λννχληαη φινη φζνη αζρνινχληαη κε εληνιή ηνπ αλαδφρνπ θαηά νπνηνδήπνηε 
ηξφπν ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 
Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζην έξγν ζα είλαη έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν (ηνπιάρηζηνλ πεληαεηήο 
απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ηνπ) θαη ζα δηαζέηεη φια ηα απαηηνχκελα  απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη 
ξπζκίζεηο ηεο ζχκβαζεο απηήο ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δηαθφξσλ 
κεραλεκάησλ ή ηελ εθηέιεζε ηεο αλαηηζέκελεο ζε απηφ εξγαζίαο (π.ρ. ειεθηξνζπγθνιιεηέο, ρεηξηζηέο 
κεραλεκάησλ, θιπ.). 
Σν πξνζσπηθφ ζα είλαη θαηαλεκεκέλν ζε ζπλεξγεία κε πιήξε νξγάλσζε θαη ζα θαιχπηεη φιεο ηηο 
βαζκίδεο ηεο νξγάλσζεο απηήο. π.ρ. κεραληθνί, εξγνδεγνί ή αξρηηερλίηεο, ηερλίηεο εμεηδηθεπκέλνη, 
βνεζνί, εξγάηεο, θιπ. πνπ ζα ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Δξγνδφηε. 
Ζ επίβιεςε κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε πξνζσπηθνχ πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πνηφηεηα 
ηεο απαηηνχκελεο εξγαζίαο ή δελ δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ή δελ ζπκκνξθψλνληαη ζηηο 
δηδφκελεο εληνιέο νπνηεδήπνηε απηφ θξηζεί αλαγθαίν. 
 

22.3.4 Δξγαζία 
Με ηνλ φξν «Δξγαζία», ραξαθηεξίδνπκε ην ζχλζεην απνηέιεζκα κίαο δηεξγαζίαο πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζηελφ ή δηεπξπκέλν εξγνηάμην (εξγαζηεξηαθνί θαη άιινη παξεκθεξείο ρψξνη), 
φπνπ πξνεηνηκάδνληαη πιηθά γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν θαη φπνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα κία 
ζχλζεηε θαηαζθεπή ή έλα ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν απηνηειέο ζηνηρείν απφ απηά πνπ απαξηίδνπλ ην 
έξγν. 
Κακηά εξγαζία δελ ζα εθηειείηαη ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη δνζεί έγθξηζε απφ ηνλ εξγνδφηε γηα ηηο 
κειέηεο θαη ηα πιηθά ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα εθηειεζηεί απηή. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη 
δπλαηφλ λα επηηξαπεί ζηνλ αλάδνρν ε εθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε κειέηεο θαη ζρέδηα πνπ έρνπλ 
ήδε ππνβιεζεί αιιά δελ έρνπλ αθφκε εγθξηζεί, κε δεδνκέλν φκσο φηη ν αλάδνρνο απνδέρεηαη ζην φηη 
αλαιακβάλεη ζην αθέξαην ηελ επζχλε θαη ηνλ θίλδπλν ησλ εξγαζηψλ απηψλ. 
Κακηά εξγαζία δελ ζα εθηειείηαη ρσξίο λα έρνπλ ειεγρζεί νη πξνεγνχκελεο εξγαζίεο πξηλ θαηαζηνχλ 
αθαλείο. Γηα ηνλ έιεγρν ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εηδνπνηεί έγθαηξα ηελ επίβιεςε θαη λα 
παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, κέζα θαη πξνζσπηθφ. Κάζε εξγαζία ζα ειέγρεηαη ζε φηη αθνξά 
ηελ ζσζηή θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο θαη αθνχ ιεθζνχλ φια ηα αλαγθαία επηκεηξεηηθά ζηνηρεία θιπ θαη 
θξηζεί φηη κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηελ επφκελε εξγαζία ζα εγθξίλεη ε Δπίβιεςε ηελ έλαξμε ηεο 
ηειεπηαίαο. 
Γηα εξγαζίεο πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ εθηεινχληαη παξάιιεια θαη αιιειέλδεηα, ε Δπίβιεςε ζα ειέγρεη 
ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ρσξηζηά θαη ζπλνιηθά. Οη εληνιέο απνμειψζεσλ απνηπρεκέλσλ ή θαθφηερλσλ 
θαηαζθεπψλ ζα εθηεινχληαη έζησ θαη αλ απφ ηελ θαζαίξεζε επεξεάδεηαη νπνηαδήπνηε εξγαζία. 
Δξγαζίεο πνπ δελ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηα δείγκαηα πιηθψλ θαη 
θαηαζθεπψλ δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. Ζ απνθαηάζηαζε κε πξφζζεηεο εξγαζίεο, εθφζνλ είλαη απηφ 
απνδεθηφ απφ ηελ Δπίβιεςε, ή κε θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή, ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ 
Αλάδνρν. 
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ε πεξίπησζε πνπ δίδεηαη εληνιή απφ ηελ Δπίβιεςε γηα ηελ θαηεδάθηζε εξγαζίαο ή ηκήκαηφο ηεο, ε 
θαζαίξεζε ζα γίλεηαη νινθιεξσηηθά κε πιήξε θαζαξηζκφ ησλ ππνθείκελσλ θαηαζθεπψλ. Σα πιηθά πνπ 
πξνέξρνληαη απφ θαζαηξέζεηο δελ ζα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε Δπίβιεςε εγθξίλεη 
δηαθνξεηηθά, θαη ζα απνκαθξχλνληαη απφ ην εξγνηάμην. 
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζθεπάδεη  δείγκαηα θαη 
λα εηδνπνηεί ηνλ επηβιέπνληα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζή ηνπο. 
Μεηά ηελ απνπεξάησζε θάζε εξγαζίαο ζα απνκαθξχλνληαη ηα πιενλάδνληα, ηα άρξεζηα θαη ζα 
θαζαξίδνληαη νη ρψξνη κε πξνζνρή ψζηε λα κελ πξνμελνχληαη δεκηέο, θζνξέο, θιπ. ζηηο ηειεησκέλεο 
εξγαζίεο. Δπίζεο ζα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο γηα απνθπγή δεκηψλ, 
αηπρεκάησλ θιπ. θαη ην έξγν ζα παξακέλεη θαζαξφ, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, κε 
εβδνκαδηαίν ηαθηηθφ  θαζάξηζκα ησλ ρψξσλ, κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζή ηνπ. 
Σειεησκέλεο εξγαζίεο ζα πξνζηαηεχνληαη θαηά ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν απφ νπνηεζδήπνηε θζνξέο θαη 
ζα παξαδίδνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Γηαθνξεηηθά δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 
Σα θνληάκαηα γεληθά ζα απνκαθξχλνληαη ζε ζηεγαλά δνρεία εθφζνλ είλαη πδαξή ή λσπά. 
Τγξά ή ξεπζηά πιηθά φπσο θαη πιηθά ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο δελ ζα ρχλνληαη ζηα δίθηπα 
απνρεηεχζεσλ, αιιά ζα απνκαθξχλνληαη ζε ζηεγαλά δνρεία κε θνπκπσηά θαιχκκαηα αζθαιείαο.  
Ρεηάιηα κεηαιιηθψλ δηαηνκψλ, ζηδεξά εμαξηήκαηα, κεραλήκαηα, ηθξηψκαηα θαη νηηδήπνηε θέξεη αηρκέο, 
δελ ζα ζχξνληαη ζε θακία επηθάλεηα ηνπ έξγνπ. 
Γειεηεξηψδεηο νπζίεο είηε γηα απνκάθξπλζε είηε γηα ηξέρνπζα ρξήζε ζα βξίζθνληαη θαη ζα 
κεηαθέξνληαη ζε θαηάιιεια δνρεία κε θαιχκκαηα αζθαιείαο θαη κε θαηάιιειε έλδεημε ζε εκθαλή 
ζεκεία ησλ δνρείσλ γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπο. 
 

22.3.5 Μειέηεο θαη ζρέδηα θαηαζθεπήο 
Όπνπ αλαθέξνληαη νη φξνη κειέηε, ζρέδην, ηεχρε ιεπηνκεξεηψλ, λνείηαη ε κειέηε πνπ παξαδίδεηαη ζηνλ 
αλάδνρν καδί κε ηα ηεχρε θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο. 
 

22.3.6 Γείγκαηα – δνθίκηα 
Όπνπ πξνβιέπεηαη ή δεηεζνχλ απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δείγκαηα ηφζν γηα ηα θχξηα φζν θαη γηα 
ηα βνεζεηηθά πιηθά είηε γηα εξγαζίεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί. Σα ηεο ππνβνιήο ησλ 
δεηγκάησλ νξίδνληαη ζηα επφκελα θεθάιαηα. 
Σν ίδην απαηηείηαη θαη γηα ηα δείγκαηα θαηαζθεπαζηψλ ηα νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη είηε ζε 
εξγνηαμηαθέο ζπλζήθεο είηε ζε εξγνζηάζηα θαη ζα ελζσκαησζνχλ ζην εξγνηάμην, ζε ζέζεηο πνπ ζα 
ππνδείμεη ε Δπίβιεςε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. 
Ο αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ πιηθψλ, ησλ δεηγκάησλ θαηαζθεπψλ θαη ηα κεγέζε ηνπο θαζνξίδνληαη 
ηδηαίηεξα ζηα επφκελα θεθάιαηα. 
 

22.3.7 Πξνκήζεηα θαη πνηφηεηα πιηθψλ 
Κακία παξαγγειία πξνκήζεηαο πιηθνχ δελ ζα δίδεηαη αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη εγθξηζεί ην αληίζηνηρν 
δείγκα. 
Οη πξνζθνκίζεηο  δεηγκάησλ θαη νη παξαγγειίεο πιηθψλ ζα γίλνληαη έγθαηξα αθνχ ιακβάλεηαη ππφςε ν 
ρξφλνο παξαγσγήο απφ ην εξγνζηάζην. Πάλησο ν Αλάδνρνο είλαη κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ έγθαηξε 
εμαζθάιηζε ησλ απαηηνπκέλσλ πνζνηήησλ. Σα πιηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη ηελ 
κειέηε εθαξκνγήο είλαη δεζκεπηηθά γηα ηνλ Αλάδνρν. 
Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη πξψηεο δηαινγήο, δειαδή ηα θαιχηεξα ηεο εξγνζηαζηαθήο 
παξαγσγήο. Διαηησκαηηθά ή αιινησκέλα ή ιεμηπξφζεζκα ή θζαξκέλα ή δηαβξσκέλα ή παξαπνηεκέλα 
πιηθά ζα απνκαθξχλνληαη κε πξσηνβνπιία, δαπάλεο θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ρσξίο ηελ ππφδεημε ή 
ηελ επέκβαζε ηεο Δπίβιεςεο. 
Οη πνζφηεηεο ησλ παξαγγειηψλ γηα πιηθά πνπ έρνπλ νξηζκέλε δηάξθεηα δσήο (εκεξνκελία ιήμεο 
πιηθνχ) ζα παξαγγέιινληαη αλάινγα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ρξεζηκνπνίεζεο, έηζη ψζηε λα 
πξνιακβάλεηαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο. 
 

22.3.8 Υαξάμεηο 
Όιεο νη ραξάμεηο ζα εθηεινχληαη κε επζχλε θαη θίλδπλν ηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα. 
Κακηά εξγαζία δελ ζα εθηειείηαη πξηλ γίλεη έιεγρνο ησλ ραξάμεσλ απφ ηνλ επηβιέπνληα. Γηα ηνλ έιεγρν 
ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εηδνπνηεί έγθαηξα θαη γξαπηά ηνλ επηβιέπνληα θαη λα ηνπ δηαζέηεη 
φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, ην πξνζσπηθφ θαη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν. 
Κακηά απφθιηζε απφ ηηο επζπγξακκίεο, ηηο γσλίεο, ηηο θαηαθφξπθεο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε δηαζηάζεηο δελ ζα γίλεηαη δεθηή. θάικαηα θαη απνθιίζεηο ζα δηνξζψλνληαη 
ακέζσο απφ ηνλ αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή. 
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22.4 ΚΟΝΗΑΜΑΣΑ – ΚΟΝΗΟΓΔΜΑΣΑ 

 

22.4.1 Γεληθά 

Σα θνληάκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνηφηεηεο θνληακάησλ πνπ 
πξνδηαγξάθεη ην Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ, ζε ζπλέρεηα ησλ ππνινίπσλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ γηα θάζε εξγαζία εθηφο αλ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηα επφκελα θεθάιαηα. 

Απφθιηζε απφ ηελ απαίηεζε απηή κπνξεί λα γίλεη δεθηή κφλν χζηεξα απφ εηδηθή έγθξηζε. 

Σα θνληνδέκαηα θαη ζθπξνδέκαηα πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην έξγν, εθηφο απφ εθείλα ησλ θεξνπζψλ 
θαηαζθεπψλ, ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ  θαη φπσο νξίδεηαη ζηα 
θεθάιαηα ηνπ ηεχρνπο απηνχ. 
 

22.4.2 Πξφηππα θαη θαλνληζκνί 

Ζ ηεξάξρεζε ηζρχνο εθαξκνγήο πξνηχπσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη ε αθφινπζε: 

- Σηο Δπξσπατθέο νδεγίεο γηα φζα απφ απηά ηα ζρεηηθά πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) 
έρνπλ θαηαζηεί ππνρξεσηηθά. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ. 
334/2000 ΦΔΚ 279/Α/21-12-2000 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηα δεκφζηα έξγα πξνο 
ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο ΔΟΚ-37/93, ΔΟΚ 37/93, Απνθ-37/93 (ΔΟΚ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ζπκπιεξψζεθε.», φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαζψο θαη νη Απνθάζεηο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ 
Δπξσπατθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Κνηλνηηθή Οδεγία 89/106, θαη 
Π.Γ.334/94 «Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ»), νη νπνίεο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζην Φ.Δ.Κ., ζχκθσλα κε 
ηηο ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 

- Σα Διιεληθά Πξφηππα πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ISO. 

-  Τπφινηπα Διιεληθά Πξφηππα θαη ηεο νδεγίεο ηνπ ΔΛΟΣ. 

-  Σα πξφηππα ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ή ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα θαη εηδηθφηεξα ηα 
πξφηππα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνχ γηα φζα απφ απηά δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα Δπξσπατθά  ή 
Διιεληθά. 

 
22.4.3 Τιηθά 

Κνληάκαηα βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο θαηεγνξίαο ΗΗ (αζβεζην-ηζηκεληνθνληάκαηα), άθαπζηα (θιάζεσο 
Α, θαηά DIN 4102) πνπ επηηξέπνπλ ηελ δηαπλνή. 

- Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ 15824. 

 Κνθθνκεηξία: 1,5 mm. 

 Δηδηθφ βάξνο λσπνχ θνληάκαηνο: 1850 - 2150 kg/m³. 

 Αληίδξαζε ζηε θσηηά: (ΔΝ 13501 - 1): A2-s2, d0. Χο κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ETICS 
―MARMOLINE MONOSIS ‖ κε EPS-XPS: θιάζε B-s1, d0. Χο κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ETICS 
―MARMOLINE MONOSIS‖ κε MW: θιάζε A2-s2, d0. 

 Αληνρή ζηελ θξνχζε (ETAG 004): Καηεγνξία II (ρξήζε κε κνλή ζηξψζε παινπιέγκαηνο) ή 
Καηεγνξία I (ρξήζε κε δηπιή ζηξψζε παινπιέγκαηνο). 

 Τδαηαπνξξφθεζε (ΔΝ 1062 - 3): θιάζε W1. 

 Γηαπεξαηφηεηα πδξαηκψλ (ΔΝ ISO 7783 - 2): θιάζε V2. 

 Πξφζθπζε (ΔΝ 1542): 1,0 MPa. 

 Θεξκηθή αγσγηκφηεηα (ΔΝ 1745): ι10,dry  = 1,17 W/mK (tab. meanvalue; P= 50%). 

 Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +5°C έσο +35°C. 
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22.4.4 Καηαζθεπή θνληακάησλ 

Έηνηκνο πξνο ρξήζε παζηψδεοζηιηθνλνχρνο, ιεπθφο ή έγρξσκνο ζνβάο, κε κέγηζην θφθθν 1,5 mm. 

Σν παξαζθεπαδφκελν θνλίακα πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο θαη νκνηφκνξθν, ζπλεθηηθφ θαη εξγάζηκν θαη 
ζα θπιάζζεηαη κέρξη λα θαηαλαισζεί ζε κεηαιιηθά δνρεία θαη ζπλζήθεο, ηέηνηεο ψζηε λα  απνθιείεηαη ν 
δηαρσξηζκφο ηνπ ή λα επεξεαζηεί ε πήμε ηνπ απφ απψιεηα λεξνχ. 

Οη παξαζθεπαδφκελεο πνζφηεηεο ζα είλαη ηφζεο ψζηε ην παξαζθεπαδφκελν θνλίακα λα θαηαλαιψλεηαη 
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πήμεο. 

 

22.4.5 Γηάζηξσζε – πξνθπιάμεηο 
 

Γελ επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή θνληακάησλ πξηλ απφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ  πξνεηνηκαζία ηνπ 
ππνζηξψκαηνο. Τπφζηξσκα ζαζξφ, αζηαζέο, βξψκηθν απφ ιάδηα θαη μέλεο επηβιαβείο νπζίεο, ιείν θαη 
πνιχ μεξφ πξέπεη λα θαζίζηαηαη ζηαζεξφ, λα θαζαξίδεηαη απφ ζαζξά, ιάδηα, ζθφλεο θιπ. λα 
ηξαρχλεηαη θαη λα πγξαίλεηαη αλάινγα, ψζηε ην θνλίακα πνπ ζα δηαζηξσζεί λα έρεη πξφζθπζε θαη λα 
κελ επεξεάδεηαη ε πήμε ηνπ. 

Κνλίακα πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ή επαλεπεμεξγαζηεί (αλαγελλεκέλν) ή έρεη αξρίζεη λα ζθιεξχλεηαη 
πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη απφ ην έξγν. 

Σν ππφζηξσκα πνπ ζα δερηεί θνλίακα ή ηα ζπλδεφκελα ζηνηρεία κε ην θνλίακα ζα πξέπεη λα έρνπλ 
αληνρή κεγαιχηεξε απφ ην θνλίακα. 

Γελ ζα δηαζηξψλεηαη θνλίακα ππφ ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ +5°C, ή ζε παγσκέλν νδφζηξσκα ή κε 
πνιχ μεξφ θαηξφ. 

Γηαζηξσκέλν θνλίακα πξέπεη λα πξνθπιάζζεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηφζν ψζηε ε πήμε ηνπ λα 
γίλεηαη νκαιά θαη νκνηφκνξθα, θάησ απφ νκαιέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο θαη ρσξίο λα είλαη 
εθηεζεηκέλν ζε ηζρπξά ξεχκαηα αέξα. 

Ζ θαηαζθεπή επηρξηζκάησλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο, κε ηα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 
κειέηεο, ηνπ ΑΣΟΔ θαη ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ αληίζηνηρνπ θεθαιαίνπ ηνπ παξφληνο.  

Γελ επηηξέπνληαη εξγαζίεο δηάζηξσζεο θνληακάησλ, επηρξηζκάησλ, θιπ. 

Πξηλ νινθιεξσζεί ε ηνπνζέηεζε θαζψλ, πιαηζίσλ, αγσγψλ, θάζε είδνπο ζηεξηγκάησλ, θιπ. ζηνηρείσλ 
πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζηα επηθαιππηφκελα νηθνδνκηθά ζηνηρεία θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί ν 
ζρεηηθφο έιεγρνο. 

Υσξίο λα έρνπλ θαιπθζεί θαη γεληθά πξνζηαηεπηεί ζηνηρεία, επηθάλεηεο, θιπ. πνπ δελ επηρξίνληαη ή 
έρνπλ κφιηο επηρξηζηεί. 

Υσξίο λα έρνπλ πξνζηαηεπζεί παξαθείκελα πιηθά ή θαηαζθεπέο. 

Σα ηθξηψκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη απηνθεξφκελα, ζα θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο 
αζθαιείαο θαη δελ ζα ζηεξίδνληαη ζε παξαθείκελεο θαηαζθεπέο ή ηελ επηρξησκέλε επηθάλεηα. 

 
22.4.6 Αλνρέο 

Απφθιηζε απφ ηελ επηπεδφηεηα ειεγρφκελε κε θαλφλα κήθνπο 3 κ. θαζ' φιεο ηηο δηεπζχλζεηο φρη 
κεγαιχηεξε απφ 3mm. Απφθιηζε απφ ηελ επζπγξακκία ή ηελ θαηαθφξπθν φρη κεγαιχηεξε απφ 5mm. 
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22.5 ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

 
22.5.1 Πεδίν εθαξκνγήο - νξηζκνί 

Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο πεξηιακβάλεη ηηο γεληθέο απαηηήζεηο γηα πάζεο θχζεσο ζηδεξέο 
θαηαζθεπέο, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

 ρεηξνιηζζήξεο, ζηεζαία αζθαιείαο θαη ινηπά ζηδεξά εμαξηήκαηα ζηα κεηαιιηθά ζηεζαία 
αζθαιείαο  

 ελζσκαησκέλα ζε ζθπξφδεκα ειάζκαηα (π.ρ. ζε θξεάηηα ηεο απνρέηεπζεο, ζε θαιχκκαηα 
επίζθεςεο θξεαηίσλ θηι) 

 ζηδεξέο θαηαζθεπέο θαη πιαίζηα ζηήξημεο ηνπο   

 αγθπξψζεηο ζε ζθπξφδεκα θαη θνριίεο αγθχξσζεο  

 ραιχβδηλα ζηνηρεία απνρέηεπζεο, άξδεπζεο, νδνθσηηζκνχ, ηειεθσλνδφηεζεο, ζήκαλζεο, 
πεξίθξαμεο θηι. 

 ζηδεξέο θαηαζθεπέο θιηκάθσλ, πιαηπζθάισλ θαη θηγθιηδσκάησλ 

 πδξνξξνέο απφ ζηδεξνζσιήλα 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα 
θαηαζθεπαζηνχλ φιεο νη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο ζην έξγν, δει. ραιχβδηλα θνπθψκαηα, ζηέγαζηξα, 
ρεηξνιηζζήξεο, θηγθιηδψκαηα, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

 
22.5.2 Πξφηππα - θαλνληζκνί 

Ζ ηεξάξρεζε ηζρχνο εθαξκνγήο πξνηχπσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη ε αθφινπζε: 

- Οη Δπξσπατθέο νδεγίεο γηα φζα απφ απηά ηα ζρεηηθά πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
(Δ.Δ.) έρνπλ θαηαζηεί ππνρξεσηηθά.  Οη πξνδηαγξαθέο απηέο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ. 334/2000 ΦΔΚ 279/Α/21-12-2000 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 
Ννκνζεζίαο γηα ηα δεκφζηα έξγα πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο ΔΟΚ-37/93, ΔΟΚ 37/93, 
Απνθ-37/93 (ΔΟΚ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, 
θαζψο θαη νη Απνθάζεηο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ Δπξσπατθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 
ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Κνηλνηηθή Οδεγία 89/106, θαη Π.Γ.334/94 «Πξντφληα Γνκηθψλ 
Καηαζθεπψλ»), νη νπνίεο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζην Φ.Δ.Κ., ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 
Δγθπθιίνπο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 

- Σα Διιεληθά Πξφηππα πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ISO. 

- Τπφινηπα Διιεληθά Πξφηππα θαη ηεο νδεγίεο ηνπ ΔΛΟΣ. 

- Σα πξφηππα ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ή ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα θαη 
εηδηθφηεξα ηα πξφηππα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνχ γηα φζα απφ απηά δελ 
ππάξρνπλ αληίζηνηρα Δπξσπατθά ή Διιεληθά. 

Οη πξνδηαγξαθέο θαη νη θαλνληζκνί αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε ηεο ζηαηηθήο κειέηεο εθαξκνγήο. 

 
22.5.3 Τιηθά 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιακαξίλεο θαη ινηπέο ζηδεξέο δηαηνκέο, πνπ ζα είλαη θαζαξέο ρσξίο 
παξακνξθψζεηο, αηέιεηεο ή άιια ειαηηψκαηα απφ ην εθάζηνηε θαηάιιειν θξάκα, κνξθέο θαη 
δηαζηάζεηο φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα, φπσο βίδεο, κπνπιφληα, βχζκαηα ζηήξημεο, εηδηθέο δηαηνκέο, 
παξεκβχζκαηα, θιπ. ζα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηελ κειέηε εθαξκνγήο. 

Οη κεηαιιηθέο ζράξεο ζα είλαη βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο. Δλδεηθηηθφο ηχπνο εηαηξείαο ΑΚΟ, ζράξα 
ειεθηξνπξεζζαξηζηή, κε βξνρίδα αμνληθή 34 x 38 mm θαη πεξηκεηξηθφ πιαίζην απφ ιάκα 60/6 mm. Οη 
ιάκεο ησλ κεηαιιηθψλ ζραξψλ ζα είλαη γαιβαληζκέλεο.  



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 

 

ΣΕΤΥΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ - ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 76 

Όια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο. Οη ξάβδνη πξέπεη λα έρνπλ 
νκνηφκνξθε δηαηνκή, λα είλαη απφιπηα επζχγξακκεο θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ θακία αλσκαιία ζηηο 
επηθάλεηεο θαη ζηηο αθκέο ηνπο. Οη ίδηεο απαηηήζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ειάζκαηα. 

ηελ   πεξίπησζε   πξνκήζεηαο   έηνηκσλ   πιηθψλ   απφ   ην   εμσηεξηθφ,   ν   Αλάδνρνο   είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 
παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, ππνβάιινληαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν ηα ζεσξεκέλα ηηκνιφγηα πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ απφ ηα νπνία πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη ε 
πηζηνπνηνχκελε πνζφηεηα αγνξάζηεθε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε ε έγθξηζε. 
Σα παξαζηαηηθά απηά ζηνηρεία ησλ ηηκνινγίσλ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε πξνκήζεηαο απφ ηελ 
εγρψξηα αγνξά θαη απνηεινχλ δηθαηνινγεηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηελ πηζηνπνίεζε απηήο ηεο εξγαζίαο.  

Όια ηα πιηθά απφ ράιπβα ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα έθδνζε ησλ ζπλαθψλ πξνδηαγξαθψλ 
πνπ παξαηίζεληαη θαησηέξσ : 

# Τλικά Προδιαγραθές 

1 Γνκηθφο ράιπβαο γηα κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο EN-10025 

2 Κνριίεο, πεξηθφριηα θαη ξνδέιεο πςειήο 
αληνρήο  

DΗΝ 6914, 6915 θαη 6916 

3 Κνριίεο, πεξηθφριηα θαη ξνδέιεο γεληθήο ρξήζεο DΗΝ 7989 θαη 7990  

 
22.5.4 Γεληθά πεξί ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

Ζ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο επί ηεο ρξήζεο ή ηνπνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ πξνηείλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν 
ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Ζ ππνβνιή νπνηαζδήπνηε 
ζπκπιεξσκαηηθήο πξφηαζεο θαη κειέηεο ζα γίλεη ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπαζηηθήο εξγαζίαο θαη ζα εθηειεζηεί αθνχ εγθξηζνχλ ηα ζρέδηα θαηαζθεπήο απφ 
ηελ επηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

Θεσξείηαη αλαγθαίν λα δηεπθξηληζζεί, φηη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ αξρηηεθηνληθψλ θαη 
ζηαηηθψλ ζρεδίσλ, ππεξηζρχεη ε ζηαηηθή κειέηε εθαξκνγήο ζε φηη αθνξά ηνπο θνξείο. Όιεο νη εξγαζίεο 
ζα εθηεινχληαη απφ εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο κε ηε κεγαιχηεξε επηκέιεηα. 

Δπί κέξνπο ζηνηρεία, πνπ παξνπζηάδνπλ ζηξεβιψζεηο ή άιινπ είδνπο παξακνξθψζεηο, δελ 
ηνπνζεηνχληαη πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ ηνπο εθφζνλ απηή είλαη δπλαηή. Όζα 
ζηνηρεία ππέζηεζαλ ζνβαξέο βιάβεο θαηά ηελ θαηεξγαζία απνξξίπηνληαη θαη απνκαθξχλνληαη  
ακέζσο απφ ην εξγνηάμην. Γελ επηηξέπεηαη ζθπξειάηεζε, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα πξνμελήζεη βιάβεο 
ή παξακφξθσζε ησλ ζηνηρείσλ. 

Σα ζηδεξά ζηνηρεία θαηαζθεπάδνληαη ζε εξγνζηάζηα πιήξσο εμνπιηζκέλα θαη νξγαλσκέλα. Ζ αλάζεζε 
ηεο θαηαζθεπήο ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, θαηφπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ 
Τπεξεζία έρεη πξνεγνπκέλσο εμαθξηβψζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο φζνλ αθνξά 
ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. ην ζπκθσλεηηθφ ηεο αλάζεζεο κεηαμχ Αλαδφρνπ θαη 
εξγνζηαζίνπ, πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζαθήο φξνο πνπ λα επηηξέπεη ηελ επίζθεςε ησλ 
εθπξνζψπσλ ηεο Τπεξεζίαο ζην εξγνζηάζην νπνηαδήπνηε εξγάζηκε κέξα θαη ψξα, θαζψο θαη ηελ 
παξνρή θάζε ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο ζε απηήλ απφ ην εξγνζηάζην. 

Όια ηα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο πξέπεη λα θφβνληαη ζηηο θαζνξηζκέλεο απφ ηα ζρέδηα δηαζηάζεηο θαη 
λα ζπλαξκνινγνχληαη κε απφιπηε αθξίβεηα, ψζηε λα παξνπζηάδνπλ ηέιεηεο ζπλδέζεηο θαη ζπλερείο 
επηθάλεηεο. Όιεο νη ζπλδέζεηο δηαηνκψλ ππφ γσλία ζα γίλνληαη θαηά ηε δηρνηφκν είηε κε 
ειεθηξνζπγθφιιεζε, είηε κε εηδηθά ηεκάρηα. Οξαηά καηίζκαηα δηαηνκψλ(ηζνληάξηζκα) δελ ζα γίλνληαη 
δεθηά αλ ηα κήθε ησλ δηαηηζέκελσλ ζην εκπφξην δηαηνκψλ επαξθνχλ γηα ην κήθνο ηεο ππφςε 
θαηαζθεπήο έζησ θαη αλ έρνπλ εθηειεζζεί κε αθξίβεηα. 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηξήζεηο ησλ ζθπξνδεηεζέλησλ ηκεκάησλ ηεο 
θαηαζθεπήο, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε ηπρφλ απνθιίζεηο ζηηο δηαζηάζεηο απφ ηελ πξνβιεπφκελεο ζηελ 
κειέηε. Οη αλνρέο ζηηο δηαζηάζεηο ησλ θνξέσλ, θαζνξίδνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο. Όια ηα 
απαηηνχκελα γηα ηηο θαηαζθεπέο ζηνηρεία θαη κεηξήζεηο ζα ιακβάλνληαη επί ηφπνπ, έηζη ψζηε λα 
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επηηπγράλεηαη αθξίβεηα ζηηο ελψζεηο θαη  ρσξίο αλσκαιίεο, ζπλαξκνγέο ρσξίο δηαθχκαλζε ηεο αληνρήο 
ησλ ελνπκέλσλ  ζηνηρείσλ, πιήξεο αληνρή θαη ζηαζεξφηεηα θαηαζθεπαδφκελσλ ηκεκάησλ ζηα 
πξνβιεπφκελα θνξηία, αλζεθηηθέο ζπγθνιιήζεηο, απνθπγή παξακνξθψζεσλ ησλ κεηαιιηθψλ 
θαηαζθεπψλ θαη δεκηνπξγία κφληκσλ ηάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπο ή κεηαμχ απηψλ θαη 
άιισλ θαηαζθεπψλ ηνπ θηηξίνπ. 

Οη νπέο θνριηψζεσλ ζα είλαη επζπγξακκηζκέλεο κεηαμχ ηνπο θαη ζα έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο αλνρέο. 
Όινη νη θνριίεο ζα παξνπζηάδνπλ νκαιέο επηθάλεηεο θαη φπνπ είλαη δπλαηφλ ζα είλαη θξεδαξηζηνί. 

Οπέο, εγθνπέο θαη ινηπέο ππνδνρέο γηα εμαξηήκαηα, ζηξνθείο θιπ. ζα θαηαζθεπάδνληαη κε ηα 
αληίζηνηρα κεραλήκαηα θνπήο θαη δηακφξθσζεο κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα ψζηε ε εθαξκνγή 
λα είλαη απφιπηε θαη ε θαηαζθεπή λα εκθαλίδεηαη αηζζεηηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά άξηηα. 

Μεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη γαιβαληζκέλα θαη πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζε ζθπξφδεκα, 
ηνηρνδνκέο, ππνζηξψκαηα δαπέδσλ, θιπ. ζα ρξσκαηίδνληαη κεηά απφ πιήξε θαζαξηζκφ 
(γπαινραξηάξηζκα, ακκνβνιή, θιπ.)κε θαηάιιειν ρξψκα αζθαιηηθήο βάζεο. 

Θα θαηαζθεπαζηνχλ δείγκαηα ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο  ηνπ επηβιέπνληα θαη ηα 
εγθεθξηκέλα ζρέδηα. 

Γνθηκέο αληνρψλ θαη ινηπνί έιεγρνη ζα δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο παξνπζία ηνπ 
επηβιέπνληα. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα αθφινπζα: 

 ε ζηνηρεία κε απαηηήζεηο ιείαο θαη ζπλερνχο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο, νη επηθάλεηεο ησλ 
ζπγθνιιήζεσλ ιεηαίλνληαη κέρξη ηελ πιήξε ηζνπέδσζε ηνπο (π.ρ. ζηηο νξαηέο επηθάλεηεο, φηαλ 
δελ ππάξρνπλ αληελδείμεηο ζηε ιείαλζε ηνπο, πνπ ζα πξέπεη εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία). 

 Όιεο νη εθηεζεηκέλεο αηρκέο, πνπ έρνπλ απνηκεζεί κε πξηφλη, ςαιίδη, ή κε ηε βνήζεηα θιφγαο, 
ζα ιεηαίλνληαη κέρξη λα εμαθαληζζνχλ ηπρφλ γξέδηα, ή αηρκεξέο γσλίεο. 

22.5.5 Πξνθπιάμεηο 

Σα επηιεγφκελα πιηθά ζα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα απνθεχγεηαη γαιβαληθφ θαηλφκελν ή 
δηαβξψζεηο ζε ζπλαξκνγέο πιηθψλ απφ ξνή λεξνχ, άιιεο επηβιαβείο αιιεινεπηδξάζεηο άιισο ζα 
ηνπνζεηνχληαη θαηάιιεια παξεκβχζκαηα. 

Θα ιακβάλνληαη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ ηειεησκέλσλ θαηαζθεπψλ (π.ρ. δίπισκα 
κε ραξηί θιπ.) απφ άιιεο επφκελεο εξγαζίεο. 

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ εηνηκαζζεί ζην εξγνζηάζην, ζα πξνζθνκίδνληαη ρξσκαηηζκέλεο κε 
ηα θαηάιιεια αληηζθσξηαθά αζηάξηα πξνζηαηεπκέλεο θαη ζα ηειεηψλνπλ ζε δχν ζηξψζεηο, αθνχ 
ελζσκαησζνχλ ζην έξγν. 

 
22.5.6 Αλνρέο 

Κηγθιηδψκαηα θαη θνππαζηέο θαηά ηνλ θαηά κήθνο άμνλα 3 ρηι.κε επζχγξακκν θαλφλα 3 κ. 

Κηγθιηδψκαηα απνθιίζεηο απφ ηελ θαηαθφξπθν 3 ρηι. ζην χςνο ηνπ νξφθνπ. 

Απφθιηζε ζηηο θάζεο 3Κ. 

Αλνρή ζηηο δηαζηάζεηο ησλ θχιισλ ±0,5 mm  θαηά πιάηνο θαη χςνο. 

Αλνρή κεηαμχ θχιινπ θαη θάζαο 2 mm γχξσ - γχξσ ζε φιεο ηηο πφξηεο εθηφο απφ ηηο εηδηθέο πνπ ζα 
είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

Αλνρή κεηαμχ θαησθιίνπ - δαπέδνπ θαη θχιινπ 3 mm 

Κακία αλνρή γηα εμαξηήκαηα θιπ. ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ ηεκαρίνπ. 

Οη αλνρέο ζηηο δηαζηάζεηο θαη ζηηο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο παξακνξθψζεηο ησλ δηαηνκψλ ησλ ξάβδσλ 
απφ κνξθνζίδεξν θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ζρεηηθά DIN 1025-1029. Οη αλνρέο 
ζηελ θαηεξγαζία ησλ κεκνλσκέλσλ ηεκαρίσλ, θαζψο θαη ζηα έηνηκα πξνο ζπλαξκνιφγεζε ζηδεξά 
ζηνηρεία νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα DIN 7168 (m) θαη DIN 8570 (B). 
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22.5.7 Καηεξγαζία-ζπγθφιιεζε 

Όια ηα ραιχβδηλα κέιε, κέζα ζχλδεζεο, ζπλαξκνινγνχκελα ηκήκαηα θνξέα θιπ. ζα είλαη ζε άξηζηε 
θαηάζηαζε, απαιιαγκέλα απφ ραιαξέο ζθνπξηέο ή ιάζπεο θαη δελ ζα παξνπζηάδνπλ θακία θζνξά, 
πιαζηηθή παξακφξθσζε θαη γεληθά νπνηαδήπνηε θάθσζε. 

Σν ζχλνιν ησλ κεηαιιηθψλ ηκεκάησλ ηεο αλσδνκήο ζα πξέπεη λα ππνζηεί θαηεξγαζία ακκνβνιήο SΑ 
2.5. 

Ζ ράξαμε, θνπή, επεμεξγαζία άθξσλ, δηάηξεζε, ζπγθφιιεζε θιπ. ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ DΗΝ 1000. 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζε εξγνζηάζην θαη λα κεηαθέξνληαη ζην έξγν έηνηκα 
γηα ηνπνζέηεζε. Σα κήθε απηνηειψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη κνλνθφκκαηα, φπσο ζηα ζρέδηα ηεο 
κειέηεο. πλδέζεηο θαη καηίζκαηα κηθξφηεξσλ κεθψλ γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ νιηθνχ κήθνπο ελφο 
πξνβιεπφκελνπ απφ ηε κειέηε απηνηεινχο ζηνηρείνπ δελ επηηξέπνληαη. ε πεξίπησζε φκσο πνπ γηα 
θαηαζθεπαζηηθνχο ιφγνπο ππάξμεη ηέηνηα απαίηεζε απφ ηνλ Δξγνιάβν, ηφηε απηφ ζα γίλεηαη κφλν 
θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ Έξγνπ, αθνχ πξνεγνπκέλνπο έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηνλ 
εξγνιάβν πξνο ηελ Γηεχζπλζε ππνινγηζκνί θαη ζρέδηα δηακφξθσζεο ησλ ζπλδέζκσλ. ε θακία 
πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ππνινίπσλ (ξεηαιηψλ) γηα ην ζρεκαηηζκφ ζηνηρείσλ 
κεγαιχηεξνπ κήθνπο. 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ δηα θνριηψλ 
ζπλδέζεσλ θαη ηηο ζπγθνιιήζεηο, ηφζν ζηελ εθηέιεζε θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, φζν θαη ζηελ ηθαλφηεηα 
ησλ ειεθηξνζπγθνιιεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.3.ηνπ DΗΝ 1000, ην θεθάιαην 7 ηνπ 
Δπξσθψδηθα 3 θαη ην DΗΝ 8563, Σα κέιε πνπ πξφθεηηαη λα ζπγθνιιεζνχλ πξέπεη λα είλαη θνκκέλα 
κεραληθά αθξηβψο ζηηο απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο θαη ε δηακφξθσζε ησλ άθξσλ ηνπο λ' αληαπνθξίλεηαη 
ζηνλ απαηηνχκελν ηχπν ζπγθφιιεζεο. Πξνηηκάηαη γεληθά ζπγθφιιεζε ζε νξηδφληηα ζέζε δηα 
θαηαιιήινπ ρεηξηζκνχ ησλ πξνο ζπγθφιιεζε ηεκαρίσλ. Οη πξνο ζπγθφιιεζε επηθάλεηεο πξέπεη λα 
είλαη θαζαξέο θαη απαιιαγκέλεο μέλσλ νπζηψλ, ρξσκάησλ, γξεδηψλ θαη άιισλ αλσκαιηψλ. Οη 
ηδηνζπζθεπέο ζηήξημεο θαη ζηεξέσζεο ησλ ηεκαρίσλ πξέπεη λα έρνπλ θαλνληθά δηακνξθσζεί, ψζηε λα 
κελ είλαη δπλαηή ε ζρεηηθή κεηαθίλεζε ηνπο θαηά ηελ ζπγθφιιεζε ή ηελ ςχμε. Οη ζπγθνιιήζεηο ζα 
γίλνληαη κε απηφκαηε ζπζθεπή βπζηζκέλνπ ηφμνπ ή δηα ρεηξφο κε ηφμν θαη ειεθηξφδηα βαζηθνχ ηχπνπ κε 
πξνζηαηεπηηθή επηθάιπςε. 

Ο ηξφπνο θαη ε αιιεινπρία ησλ ζπγθνιιήζεσλ επαθίεηαη ζηελ εκπεηξία ηνπ εθηεινχληνο, ν νπνίνο 
πξέπεη λα ελεξγεί κε γλψκνλα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απηεληαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ απνθπγή 
θάκςεσλ, ζηξεβιψζεσλ θαη γεληθά παξακνξθψζεσλ ησλ πξνο ζπγθφιιεζε ηεκαρίσλ. 

Σα ηειεηψκαηα (θηληξίζκαηα) ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ πξέπεη λα είλαη επηκειεκέλα, ηα άθξα θαη νη 
αθκέο ησλ ειαζκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη γσληαζκέλα θαη ηξνρηζκέλα ρσξίο γξέδηα 
θαη αλψκαιεο αθκέο. 

Ο εθηειψλ ηελ θαηεξγαζία νθείιεη λα δηαζέηεη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ, ηφζν γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
παξαγσγήο, φζν θαη πξνο ρξήζε ηνπ Δπηβιέπνληα, ηα αλαγθαία φξγαλα θαη ζπζθεπέο κέηξεζεο 
δηαζηάζεσλ θαη ειέγρνπ ζπγθνιιήζεσλ κε νπηηθφ έιεγρα ή δηεηζδπηηθά πγξά, ηνπ Δπηβιέπνληα 
δηθαησκέλνπ λα δεηήζεη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ θαη ξαδηνγξαθηθφ έιεγρν ή έιεγρν κε ππεξήρνπο 
απφ αλαγλσξηζκέλν Δξγαζηήξην. 

22.5.8 Δξγαζίεο θνπήο θαη επζπγξάκκηζεο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ 

Ο κνξθνράιπβαο ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε άλζξαθα (θνηλφο) πξέπεη λα θφβεηαη κε θιφγα, ςαιίδηα ή 
πξηφληα. Ζ θνπή κε θιφγα άιισλ πιηθψλ, εθηφο κνξθνράιπβα ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο, ζα 
επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληνο Μεραληθνχ, ε δε κέζνδνο θνπήο πξέπεη λα 
θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Ζ θιφγα δελ πξέπεη λα ππεξζεξκαίλεη ην παξαθείκελν κέηαιιν θαηά 
ηελ θνπή. Γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο θιφγαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εγθεθξηκέλνο κεραληθφο νδεγφο. 
Οη επηθάλεηεο θνπήο κε θιφγα πξέπεη λα πθίζηαληαη θαηεξγαζία κέρξη λα απνθαιπθζεί ην πγηέο 
κέηαιιν κε θνπίδη, ζβνπξάθη ή ηνξλάξηζκα. 
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Σα ρείιε ησλ εγθνπψλ ησλ ξαθψλ ζπγθφιιεζεο πξέπεη λα πθίζηαληαη ηελ θαηάιιειε πξνεξγαζία, 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. 

Όιεο νη αθκέο επηθαλεηψλ θνπήο πξέπεη λα είλαη απνζηξνγγπιεκέλεο κε εγθεθξηκέλα κέζα, ιείεο θαη 
ρσξίο εγθνπέο. 

Ζ θνπή πξέπεη λα εθηειείηαη πξνζεθηηθά θαη φια ηα ηκήκαηα ησλ θαηαζθεπψλ, ηα νπνία ζα είλαη νξαηά 
πξέπεη λα είλαη άςνγα ηειεησκέλα. Δάλ απαηηείηαη επζπγξάκκηζε ηεκαρίσλ, ζα πξέπεη λα εθηειείηαη κε 
ηξφπν πνπ λα κελ ηξαπκαηίδεηαη ην κέηαιιν. Ομείεο γσλίεο θάκςεο θαη θχξησζεο ζα απνηεινχλ αηηία 
γηα ηελ απφξξηςε ηνπ πιηθνχ. 

 
22.5.9 Υάιπβαο 

Όια ηα ζηδεξά ζηνηρεία ηνπ ζθειεηνχ, κνξθνζίδεξνο, ξαβδνζίδεξνο, ιάκεο θ.ιπ., ζα είλαη απφ ηνλ 
ράιπβα πνηφηεηαο, πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηελ ζηαηηθή κειέηε εθαξκνγήο.  

Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί, χζηεξα απφ ξεηή άδεηα ηεο Τπεξεζίαο θαη ράιπβαο άιιεο 
πνηφηεηαο, αιιά κε ραξαθηεξηζηηθά κεραληθά, ρεκηθά θαη ζπγθνιιεζηκφηεηα ίδηα ή αλψηεξε ηνπ 
πξνδηαγξάθνληνο ράιπβα. Οη δηαηνκέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζχκθσλεο φζνλ αθνξά ηα 
γεσκεηξηθά, κεραληθά, αδξαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αληνρέο κε ηα DIN 1025, 1026, 1028, 1029 ή ηα 
αληίζηνηρα EURONORMES. 

 
22.5.10 Ζιεθηξφδηα 

Ο ηχπνο ησλ ειεθηξνδίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηεο ζπγθνιιήζεηο ζα θαζνξίδεηαη αλάινγα κε 
ην είδνο θαη ηε ζέζε ηεο ζπγθνιιήζεσο, ην δηαηηζέκελν εμνπιηζκφ, ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο 
θαη ηελ εκπεηξία ηνπ εθηεινχληνο ηελ θαηεξγαζία. Πξνθεηκέλνπ φκσο γηα ζπγθνιιήζεηο ρεηξφο 
(Manual), γεληθψο είλαη ζθφπηκν λα πξνηηκεζνχλ ειεθηξφδηα ρακεινχ πδξνγφλνπ, βαξένο 
πεξηβιήκαηνο, γηα φιεο ηηο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πιεξνχλ αλαγλσξηζκέλεο 
δηεζλείο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο. Δαλ,δελεηλαη «βαζηθά»,πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ πγξαζία 
πξηλ απφ θάζε ρξήζε. 

 
22.5.11 ηεξίμεηο 

Ζ ηνπνζέηεζε θαη ζηήξημε ησλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ην ακεηάζεην ηνπο θαη λα απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε παξακφξθσζε ηνπο. Γεληθά νη 
ζηεξεψζεηο ησλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ αθνινπζνχλ ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

22.5.12 Καηαζθεπαζηηθέο δηαδηθαζίεο – πξνζθφκηζε  ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ηε κειέηε αλέγεξζεο ησλ θνξέσλ ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα. 

Οη θφκβνη πξέπεη λα πινπνηεζνχλ κέζσ ζπγθνιιήζεσλ ή / θαη θνριηψζεσλ ησλ ζρεηηθψλ πξνθίι ζε 
ειάζκαηα εθηεηακέλσλ δηαζηάζεσλ θαη θαηάιιεινπ πάρνπο ζχκθσλα κε ηηο ιχζεηο, πνπ πεξηέρνληαη 
ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Σα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζε αξκνλία κε απηέο ηηο 
ιχζεηο. 

Οη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο, πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζρέδηα ηεο ζηαηηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο κειέηεο 
ζπληάρζεθαλ ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ πιένλ ησλ ζηαηηθψλ αλαγθψλ θαη ηηο αξρηηεθηνληθέο απαηηήζεηο. Γη‘ 
απηφ δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ κνξθνινγηθέο αιιαγέο ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 
επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο θαη ησλ κειεηεηψλ. 

Σα πιηθά κπνξνχλ λα θζάζνπλ ζην εξγνηάμην θαηά ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

Μεκνλσκέλα ηκήκαηα, πνπ ζα ζπλαξκνινγεζνχλ κέζσ ζπγθνιιήζεσλ ή / θαη θνριηψζεσλ. 

Σα δηάθνξα ζηνηρεία ζα θζάζνπλ ζην εξγνηάμην θαηάιιεια πξνκαξθαξηζκέλα ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε 
ζπλαξκνιφγεζε. 

Ζ επηθάλεηα ηνπ ράιπβα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλε έλαληη δηάβξσζεο φπσο 
πξνδηαγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν θεθάιαην. 
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Πξέπεη επίζεο λα ειεγρζεί ε αληηζηνηρία ησλ πξαγκαηηθψλ δηαζηάζεσλ θαη ζέζεσλ κε εθείλεο ησλ 
ζρεδίσλ πξηλ αξρίζεη ε ηνπνζέηεζε ησλ θνξέσλ. Σπρνχζεο αζπκθσλίεο, θαηαζθεπαζηηθά ιάζε, φπσο 
πιάθεο αγθπξψζεηο εθηφο ζέζεο, ιαλζαζκέλεο ραξάμεηο θιπ, πξέπεη αθνχ επηζεκαλζνχλ ζηελ 
επηβιέπνπζα Τπεξεζία, λα δηνξζσζνχλ κε θαηάιιειεο επεκβάζεηο κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ ε εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα ηελ 
επηπεδνπνίεζε ησλ επηθαλεηψλ ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ψζηε λα επηηεπρζεί ην επίπεδν 
έδξαζεο ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο. 

Οη θάζεηο ηεο αλέγεξζεο πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζηελ εξγνζηαζηαθή θαηαζθεπαζηηθή κειέηε, πνπ ζα 
ζπληάμεη ν Αλάδνρνο θαη πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ επηβιέπνπζα Τπεξεζία, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηεο απαηηήζεηο ηνπ γεληθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Ζ δαπάλε φισλ ησλ εξγαζηψλ εθνδηαζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο θαη ηεο πξνκήζεηαο 
φισλ ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ κεηαθνξά, αλέγεξζε, ηνπνζέηεζε θιπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ρξήζεο γεξαλψλ ή άιισλ εηδηθψλ κέζσλ επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Σα πιηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν πξέπεη γεληθά: 

 Να είλαη θαηλνχξγηα θαη ζχκθσλα κε ηηο πνηφηεηεο, πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηε κειέηε θαη 
ζηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο, 

 Να βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ρσξίο ειαηηψκαηα, θαθψζεηο θαη παξακνξθψζεηο. 

 
22.5.13 πγθφιιεζε θαη δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ 

Πεξηγξαθή 

Οη ζπγθνιιήζεηο ζα γίλνληαη δηα ρεηξφο κε ηφμν θαη κε ειεθηξφδηα κε πξνζηαηεπηηθή επηθάιπςε 
(Shieldedmetalarcweldingprocess), ή κε απηφκαηε ζπζθεπή βπζηζκέλνπ ηφμνπ 
(Submergedarcprocess), εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη κε 
πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο, ν Αλάδνρνο κπνξεί λα εθαξκφδεη θαη άιιεο απηφκαηεο κεζφδνπο 
ζπγθφιιεζεο, φπσο είλαη ε κέζνδνο "Electroslag" ή ε κέζνδνο ηφμνπ κε πξνζηαζία κε αέξηα 
(gasmetalarc), πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεζφδνπ "Gasshieldedfluxcorewelding". πγθφιιεζε κε ηε 
κέζνδν "Fluxcorewithoutgas-shielding" δελ ζα επηηξέπεηαη. Απηφκαηε ζπγθφιιεζε πξέπεη λα 
εθαξκφδεηαη φπνπ είλαη δπλαηφλ. 

Ζ ζπγθφιιεζε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη φπσο 
πξνδηαγξάθεηαη εδψ ή φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηε παξάγξαθν ησλ Καλνληζκψλ ή ζε άιινπο 
ηζνδχλακνπο εγθεθξηκέλνπο Κψδηθεο. 

Οη θνιιήζεηο ζα εθηεινχληαη απφ έκπεηξνπο δηπισκαηνχρνπο ζπγθνιιεηέο, ζχκθσλα κε ηα βξεηαληθά 
ή ηα γεξκαληθά πξφηππα, αληίζηνηρα γηα θάζε ζπγθνιινχκελν κέηαιιν. Οη πξνο ζπγθφιιεζε 
επηθάλεηεο ζα είλαη θαζαξέο απφ ιίπε, ζθνπξηέο, ξηλίζκαηα, ππνιείκκαηα εμέιαζεο& επηθαλεηαθά 
πξνζηαηεπηηθά ζηξψκαηα. Οη ξαθέο ζα είλαη ζπλερείο, ζα θαζαξίδνληαη θαηά ηελ ζπγθφιιεζε & ζα 
ηξνρίδνληαη κεηά ψζηε λα κελ μερσξίδνπλ νη ζπγθνιινχκελεο επηθάλεηεο. Αθαλείο ζπγθνιιήζεηο δελ 
είλαη αλάγθε λα ηξνρίδνληαη. ―Σζηκπήκαηα‖ επηηξέπνληαη κφλν φπνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε ή 
φπνπ απαηηνχληαη πξνζσξηλά γηα δηεπθφιπλζε ηεο ζπλαξκνιφγεζεο. Οη ζπγθνιιήζεηο θαηαζθεπψλ 
πνπ ζα αλαιάβνπλ θνξηία πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ άπνςε αληνρήο & λα δνθηκάδνληαη κε πξφζθνξν 
ηξφπν. Κάκςε θχιισλ & δηαηνκψλ ζα γίλεηαη ζε πξέζεο, ζηξάληδεο ή κε ζθπξειάηεζε, ρσξίο λα 
κεηψλεηαη ε αληνρή ηνπο ή λα αιινηψλεηαη ε κνξθή ηνπο. Θεξκηθή θαηεξγαζία ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή γηα λα κελ ειαηηψλεηαη ε αληνρή ηνπ πιηθνχ & λα επηηπγράλεηαη ε αλαθνχθηζή ηνπ απφ 
εζσηεξηθέο ηάζεηο. Ακέζσο κεηά ηελ θαηεξγαζία & ζχλδεζε & πξηλ ε εξγαζία ιεξσζεί ή ζθνπξηάζεη ζα 
πξνζηαηεχεηαη απφ ζθνπξηά & άιιεο αιινηψζεηο, κέρξη λα δερζεί ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε 
ηειείσκα. Κνίιεο δηαηνκέο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ρσξίο ξαθή ηχπνπ R.H.S. & ζα θιείλνληαη έηζη ψζηε 
λα απνθιείεηαη εηζρψξεζε πγξαζίαο κέζα ζην θνίιν ζψκα ηνπο. πγθφιιεζε θνηινδνθψλ πάρνπο 
κηθξφηεξνπ ησλ 4mm ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ.  

Πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπγθφιιεζε θαη δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο 

Σα κέιε πνπ πξφθεηηαη λα ζπγθνιιεζνχλ πξέπεη λα είλαη θνκκέλα αθξηβψο ζηηο απαηηνχκελεο 
δηαζηάζεηο, κε ηα άθξα ηνπο θνκκέλα κεραληθά, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ απαηηνχκελν ηχπν 
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ζπγθφιιεζεο θαη λα επηηξέπνπλ ηελ θαιή δηείζδπζε θαη ηήμε ηνπ βαζηθνχ κεηάιινπ ζηα ζεκεία 
ζπγθφιιεζεο. Οη θνκκέλεο επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ρσξίο νξαηά ειαηηψκαηα, φπσο απνιέπηζε, 
επηθαλεηαθά ειαηηψκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εξγαζία θνπήο κε ςαιίδη ή νπνηαδήπνηε άιια 
ειαηηψκαηα. 

Οη επηθάλεηεο ησλ άθξσλ ησλ ειαζκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπγθνιιεζνχλ πξέπεη λα είλαη 
απαιιαγκέλεο απφ ζθνπξηά, γξάζν θαη άιια μέλα πιηθά. Οη δηαδηθαζίεο ζπγθφιιεζεο πξέπεη λα είλαη 
ζχκθσλεο κε ηα πξνδηαγξαθφκελα Πξφηππα. Οη ζπγθνιιεηέο θαη νη ρεηξηζηέο ησλ ζπζθεπψλ 
ζπγθφιιεζεο πξέπεη λα έρνπλ ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ Πξνηχπνπ 
ηεο AWS ("Standard QualificationProcedure") ή άιισλ ηζνδχλακσλ Καλνληζκψλ Πξνζφλησλ 
Υεηξηζηψλ θαη πξέπεη λα έρνπλ ππνζηεί κε επηηπρία εμέηαζε θαηαιιειφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο 
κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πνπ απαηηείηαη απφ ην παξαπάλσ Πξφηππν. 

Υεηξηζηέο απηνκάησλ κεραλψλ ζπγθφιιεζεο δελ ρξεηάδεηαη λα πθίζηαληαη εμέηαζε θαηαιιειφηεηαο 
φπσο νη ζπγθνιιεηέο δηα ρεηξφο, θαη δελ ζα επηηξέπεηαη λα εθηειέζνπλ ζπγθνιιήζεηο δηα ρεηξφο ρσξίο 
επηηπρή εμέηαζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπο γη' απηέο. 

 
22.5.14 πλαξκνιφγεζε θαη εγθαηάζηαζε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ 

α. πλαξκνιφγεζε 

Οη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο πξέπεη, αλ είλαη δπλαηφ, λα ζπλαξκνινγνχληαη ζην Μεραλνπξγείν. Κάζε 
ζπλαξκνιφγεζε πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα λα πηζηνπνηεζεί φηη έρνπλ ηεξεζεί νη απαηηνχκελεο αλνρέο θαη 
φηη θαλέλα θηλεηφ ή αθαηξεηφ κέινο δελ ζθελψλεη. 

Οη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο πξέπεη λα ζπλαξκνινγνχληαη θαη λα εγθαζίζηαληαη κε κεζφδνπο θαη 
εμνπιηζκφ πνπ δελ πξνμελνχλ ζηξέβισζε, θάκςε ή άιιε παξακφξθσζε ζηα κέιε ή ζηα εμαξηήκαηα. 
Καλέλα θεθακκέλν ή ζηξεβισκέλν ή αιιηψο παξακνξθσκέλν κέινο δελ ζα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε ηνπ 
κέρξη λα δηνξζσζνχλ φια ηα ειαηηψκαηα. 

Δθείλα ηα κέιε πνπ έρνπλ ππνζηεί θαηά ην ρεηξηζκφ ηνπο ζνβαξή δεκηά, ζα απνξξίπηνληαη. 
θπξειάηεζε πνπ πξνθαιεί ηξαπκαηηζκφ ή ζηξέβισζε ησλ κειψλ δελ ζα επηηξέπεηαη. Πξηλ απφ ηε 
ζπλαξκνιφγεζε, ηα κεηαιιηθά ηκήκαηα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε επηκέιεηα απφ ηα πιηθά ηεο 
ζπζθεπαζίαο, ηηο αθαζαξζίεο, ηε ζθφλε ή άιια μέλα ζψκαηα. 

Γελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θιεηδηά γηα ζσιήλεο, θνπίδηα θαη άιια εξγαιεία πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
θαηαζηξέςνπλ ηελ επηθάλεηα ησλ βεξγψλ, θεθαιψλ θνριηψλ, νδεγψλ ή άιισλ κεξψλ. 

Οη θνριίεο πξέπεη λα ζπζθίγγνληαη νκνηφκνξθα θαη γεξά, ρσξίο φκσο λα δεκηνπξγείηαη ππεξέληαζε 
ησλ ζπεηξσκάησλ. 

β. Δγθαηάζηαζε 

Οη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε αθξίβεηα θαη λα αγθπξψλνληαη κε αζθάιεηα ζηε 
ζέζε ηνπο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα κειέηεο θαη ηηο ελδείμεηο ζπλαξκνγήο. Όιεο νη επί ηφπνπ ζπλδέζεηο 
πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη απφ κεηαθίλεζε κε πξνζσξηλνχο πχξνπο θαη νη θνριίεο λα ζπζθίγγνληαη 
γεξά. Οη πξνζσξηλνί πχξνη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνθεχγεηαη ε νιίζζεζε ησλ ζπλδενκέλσλ 
κειψλ. 

Ζ ηνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ πχξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαξκνιφγεζεο πξέπεη λα γίλεηαη κφλν ζε 
έθηαζε αλαγθαία γηα ηε ζπλαξκνγή ησλ κειψλ ζηελ νξζή ζέζε θαη κε ηξφπν ψζηε λα κελ πξνθαιεί 
δηεχξπλζε ησλ νπψλ ή παξακφξθσζε ηνπ κεηάιινπ. 

Όια ηα πιαίζηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε θαηάιιειε δηαγψληα ελίζρπζε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 
ζρήκαηφο ηνπο θαηά ηε δηαθίλεζε θαη ηνπνζέηεζε. 

Όιεο νη ζηεξίμεηο κε εθηνλνχκελα κπνπιφληα ζα αθνινπζνχλ επαθξηβψο ηηο νδεγίεο ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ αλαθνξηθά κε ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο & ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο σο πξνο ηηο αθκέο 
ησλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θνξηία ησλ θαηαζθεπψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα 
παξαιεηθζνχλ απφ ηα εθηνλνχκελα κπνπιφληα, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά βχζκαηα κε ρεκηθή 
ζπγθφιιεζε ζηα ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο. Γελ ζα νξηζηηθνπνηνχληαη ζπλδέζεηο, ζηεξίμεηο θ.ιπ. πξηλ λα 
επζπγξακκηζηνχλ, & αιθαδηαζηνχλ ζηηο ζέζεηο ηνπο φια ηα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο & πξνζηαηεπηνχλ 
ηα αθαλή ηκήκαηα κε ηελ θαηάιιειε επηθαλεηαθή επεμεξγαζία. Όπνπ απαηηνχληαη βνεζεηηθνί ζθειεηνί, 
ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο. Όια ηα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε 
θαζαξά & ζηέξεα ππφβαζξα & ζα ελζσκαηψλνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα απνθιείεη ηελ ζθνπξηά & ηελ 
δηάβξσζε ησλ κεηάιισλ & ινηπψλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ή ηελ αλάπηπμε γαιβαληθψλ θαηλνκέλσλ, 
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κεηαμχ ησλ ζπλδεφκελσλ κεξψλ. Οη ζηεξίμεηο ησλ κεηαιιηθψλ θηγθιηδσκάησλ ζε ζηνηρεία 
ζθπξνδέκαηνο, πιάθεο, δνθνχο - ζθαινπάηηα ζα γίλνληαη :  

 είηε κε 4 ραιχβδηλα εθηνλνχκελα κπνπιφληα κε θαηάιιειε ραιχβδηλε πιάθα ηέηνησλ δηαζηάζεσλ, 
ψζηε λα ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο νδεγίεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ κπνπινληψλ, 

 είηε κε πξνβιεπφκελεο εθ ησλ πξνηέξσλ κεηαιιηθέο ζσιελψζεηο εληφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ψζηε ζε 
απηέο λα παθησζνχλ νη νξζνζηάηεο ηνπ θηγθιηδψκαηνο κε επνμεηδηθή πάζηα ή επνμεηδηθή κε 
ζπξξηθλνχκελε θνλία, κε βάζνο πάθησζεο πνπ ζα πξνθχςεη θαηφπηλ ππνινγηζκνχ.  

 
22.5.15 Λνηπνίέιεγρνη 

(α)  Απφ ηα πξνζθνκηζζέληα ζην εξγνηάμην ζηδεξά είδε ιακβάλνληαη δνθίκηα ζε πνζνζηφ θπκαηλφκελν 
απφ 0,5% - 1,0% ησλ γαιβαληζκέλσλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ θάζε δηαθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο 
(θπκαηνεηδή ειάζκαηα ζηεζαίσλ, νξζνζηάηεο ζηεζαίσλ, ζηδεξνζσιήλεο, ζηδεξά είδε θξεαηίσλ, 
θισβνί αγθχξσζεο ζηεζαίσλ, θισβνί αγθχξσζεο ηζηψλ νδνθσηηζκνχ θηι.) θαη θαη' ειάρηζηνλ 2 
ηεκάρηα απφ θάζε δηαθεθξηκέλε θαηεγνξία. 

(β)Ζ δεηγκαηνιεςία ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

(γ) Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2000 

22.5.16 Πεξηιακβαλφκελεοδαπάλεο 

Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, επεμεξγαζία, ζπλαξκνιφγεζε, ζπγθφιιεζε, 
ηνπνζέηεζε θηι ησλ ζηδεξψλ εμαξηεκάησλ, θνριηψλ, ξνδειψλ, πεξηθνριίσλ ζηεξίμεσλ θαη 
ινηπψλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο 
εξγαζίαο 

 ηε δεκηνπξγία νπψλ γηα ηελ πάθησζε ησλ ζηνηρείσλ αγθχξσζεο 

 ηελ πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηελ θαηαζθεπή βάζεο ππνδνρήο 

 ηελ θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

 
22.5.17 Δπηκέηξεζε εξγαζηψλ 

(α) Οη εξγαζίεο ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ ζα επηκεηξψληαη ζε ρηιηφγξακκα (kg), πιήξσο 
πεξαησκέλσλ, αλά θαηεγνξία ζηδεξάο θαηαζθεπήο (δνκηθά ζηδεξά ζηνηρεία θηηξίσλ, 
ηερληθψλ έξγσλ θηι., ειάζκαηα, ινηπέο ζηδεξέο θαηαζθεπέο) θαη ζηδήξνπ / ράιπβα, πνπ 
εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Ζ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ δελ 
επηκεηξάηαη μερσξηζηά, θαζψο ε δαπάλε ηεο ζεσξείηαη αλεγκέλε ζηελ αλά kg ή t ηηκή ησλ 
ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ. 

(β) Σν βάξνο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα κνλαδηαία βάξε, πνπ 
θαζνξίδνληαη ζε επίζεκνπο αλαγλσξηζκέλνπο θαηαιφγνπο, επί ηα εγθεθξηκέλα κήθε ή ηηο 
επηθάλεηεο ησλ επηκέξνπο κειψλ, αθαηξνπκέλσλ ησλ θάζε θχζεο αλνηγκάησλ, νπψλ θαη 
απνθνπηφκελσλ ηκεκάησλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βάξνπο ησλ αθαηξνπκέλσλ ηκεκάησλ 
ζα νγθνκεηξάηαη ην θάζε ηκήκα θαη ν πξνθχπησλ φγθνο ζα πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην εηδηθφ 
βάξνο ηνπ ζηδήξνπ / ράιπβα, πνπ νξίδεηαη σο 7.850 kg/m

3
.  Σα βάξε ησλ ζπγθνιιήζεσλ, 

ησλ ήισλ θαη ησλ θνριηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξνδειψλ, ησλ πεξηθνριίσλ θαη ησλ 
θεθαιψλ, ζα ππνινγίδνληαη είηε απφ επίζεκνπο αλαγλσξηζκέλνπο θαηαιφγνπο είηε κε 
αθξηβή νγθνκέηξεζε θαη πνιιαπιαζηαζκφ επί ην εηδηθφ βάξνο σο άλσ θαη ζα 
πξνζκεηξψληαη ζην βάξνο ηεο θαηαζθεπήο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, ρσξίο δηάθξηζε 
θαηά πνηφηεηεο, αληνρέο θηι.  ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλνο θαηάινγνο ή 
επρεξήο ηξφπνο επηκέηξεζεο ζχλζεησλ θαηαζθεπψλ, ε επηκέηξεζε γίλεηαη κε βάζε ηα 
πξαγκαηηθά βάξε ησλ κειψλ ηεο θαηαζθεπήο (δχγηζε, δπγνιφγην) πνπ επαιεζεχνληαη κε 
παξνπζία θαη πηζηνπνίεζε εθπξνζψπνπ ηεο Τπεξεζίαο. 
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22.6 ΜΟΝΩΔΗ – ΤΓΡΟΜΟΝΩΖ – ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΖ 

 

22.6.1 Γεληθά 

ην θεθάιαην απηφ πξνδηαγξάθνληαη ηα πιηθά, νη εξγαζίεο θαη νη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πνπ 
απαηηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ πάζεο θχζεσο κνλψζεσλ θαη ζηεγαλψζεσλ φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζην αληίζηνηρν θεθάιαην ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο 
κειέηεο. 

 
22.6.2 Πξφηππα – Καλνληζκνί 

Ζ ηεξάξρεζε ηζρχνο εθαξκνγήο πξνηχπσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη ε αθφινπζε. 

- Οη Δπξσπατθέο νδεγίεο γηα φζα απφ απηά ηα ζρεηηθά πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
(Δ.Δ.) έρνπλ θαηαζηεί ππνρξεσηηθά.  Οη πξνδηαγξαθέο απηέο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ. 334/2000 ΦΔΚ 279/Α/21-12-2000 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 
Ννκνζεζίαο γηα ηα δεκφζηα έξγα πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο ΔΟΚ-37/93, ΔΟΚ 37/93, 
Απνθ-37/93 (ΔΟΚ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, 
θαζψο θαη νη Απνθάζεηο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ Δπξσπατθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 
ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Κνηλνηηθή Οδεγία 89/106, θαη Π.Γ.334/94 «Πξντφληα Γνκηθψλ 
Καηαζθεπψλ»), νη νπνίεο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζην Φ.Δ.Κ., ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 
Δγθπθιίνπο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 

- Σα Διιεληθά Πξφηππα πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ISO. 

- Τπφινηπα Διιεληθά Πξφηππα θαη ηεο νδεγίεο ηνπ ΔΛΟΣ. 

- Σα πξφηππα ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ή ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα θαη 
εηδηθφηεξα ηα πξφηππα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνχ γηα φζα απφ απηά δελ 
ππάξρνπλ αληίζηνηρα Δπξσπατθά ή Διιεληθά. 

 
22.6.3 Δηδηθέοπξνδηαγξαθέο 

Τγξνκφλσζε – Πξνυπνζέζεηο: 

Ζ εξγαζία ζα πξέπεη λα εθηειεζζεί απφ εηδηθεπκέλα ζπλεξγεία κε ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή 
εκπεηξία ζα είλαη απνδεθηά απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ πιηθψλ ζηεγαλνπνίεζεο ησλ δσκάησλ 
κεκβξάλεο θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηνλ Δπηβιέπνληα. 

Οη εξγαζίεο ζα ειέγρνληαη ηαθηηθά απφ άηνκν ή άηνκα εμεηδηθεπκέλα ζηελ ηνπνζέηεζε θαη 
εγθαηάζηαζε ησλ κεκβξαλψλ ζα ππνδεηρζνχλ γξαπηψο πξνο ηνλ Δπηβιέπνληα απφ ηελ εηαηξεία 
παξαγσγήο ησλ κεκβξαλψλ. 

Ζ εηαηξεία παξαγσγήο ησλ κεκβξαλψλ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα παξέρεη γξαπηή εγγχεζε 
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεκβξάλεο - ελψζεηο - ζηεγάλσζε δεθαπεληαεηνχο δηάξθεηαο 
γηα ηα πιηθά θαη ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο. ηελ εγγχεζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ν θίλδπλνο απφ 
αλεκνπίεζε. 

 

Απαηηήζεηο εθηέιεζεο: 

Σα ζπζηήκαηα ηειεηψκαηνο δσκάησλ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα αλζίζηαληαη ζε αζηνρίεο 
νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη ηδηαίηεξα ζηα εππαζή ζεκεία. 

Ο αλάδνρνο ζα θέξεη ηελ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε αζηνρία πνπ ζα νθείιεηαη ζε αλεκνπηέζεηο. 

Τπνβνιή ζηνηρείσλ θαη δεηγκάησλ: 

 Γεδνκέλα θαηαζθεπαζηή: Θα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ επίβιεςε 3 αληίγξαθα 
πξνδηαγξαθψλ, νδεγηψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθά ππνδείμεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ. 
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Θα πεξηιεθζνχλ ζηνηρεία ζεσξεκέλσλ δνθηκψλ πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ εθαξκνγή ζχκθσλα 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη αληίγξαθν ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

πλζήθεο εξγαζηψλ: 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ δψκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεη κφλν αθνχ ζα έρεη νινθιεξσζεί ζσζηά 
ε θαηαζθεπή ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη αθνχ έρνπλ εθαξκνζζεί ηα πιηθά εκπνηηζκνχ έηζη ψζηε νη 
κεκβξάλεο δελ ζα εκπνηίδνληαη ή πθίζηαληαη δεκηέο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα αθνινπζνχλ. Ζ 
εγθαηάζηαζε ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ ηνίρσλ ζα γίλεηαη ζχγρξνλα κε ηε δφκεζή ηνπο. 

Οη εξγαζίεο δελ ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη επάλσ ζε επηθάλεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα αθφινπζα 
ειαηηψκαηα: 

 Αθαλφληζην ππφζηξσκα. 

 Δπηθάλεηεο πνπ είλαη είηε πνιχ άγξηεο, είηε πνιχ ιείεο, είηε πνπ έρνπλ ππεξβνιηθά 
πνιινχο πφξνπο. 

 Δπηθάλεηεο κε αηρκεξέο αθκέο απφ ην θαινχπσκα. 

 Λαλζαζκέλεο ζηάζκεο πιαθψλ ή ζηεζαίσλ. 

 Δπηθάλεηεο κε ειιηπείο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο θαιηζνγσλίεο. 

 Ρσγκέο θαη νπέο ιφγσ ηάζεσλ ή θαζίδεζεο. 

 Υπκέλα ιίπε, ιάδηα, αζβέζηεο, ππνιείκκαηα θνληακάησλ, νξγαληθά, θ.ιπ. 

Οη εξγαζίεο ζηεγαλνπνίεζεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κφλνλ φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη 
ζχκθσλεο κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη επηηξέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ σξίκαλζε 
ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο απηέο. 

Πξνεηνηκαζία : 

Σν ππφζηξσκα ζα πξέπεη λα θαζαξηζζεί απφ ζθφλε, βξσκηέο, ζθνππίδηα, ιηπαξά πιηθά θαη 
άιιεο νπζίεο επηβιαβείο γηα ηηο εξγαζίεο. Σειηθά, νη επηθάλεηεο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε 
θαηάζηαζε πνπ ζα είλαη απνδεθηή απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ πνπ ζα επηζηξσζνχλ 
πεξαηηέξσ θαη ηελ επίβιεςε. 

Σα θελά θαη νη ξσγκέο θαη αξκνί ζην ππφζηξσκα πνπ δελ απνηεινχλ αξκνχο ζπζηνινδηαζηνιήο 
ζα πξέπεη λα γεκίδνληαη κε ζθξαγηζηηθφ πιηθφ ή άιιν παξαζθεχαζκα πνπ ζα ππνδείμεη γξαπηψο 
ε εηαηξεία παξαγσγήο, έηζη ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα κε ζπκβαηνχ. 

Γεληθά ζα πξέπεη λα δίδεηαη πξνζνρή γηα λα απνθεχγεηαη ην ρχζηκν θαη ε κεηαθνξά ησλ πγξψλ 
πιηθψλ έμσ απφ ηηο πεξηνρέο ησλ κεκβξαλψλ ή κέζα ζην ζχζηεκα ηεο απνρέηεπζεο. 

Φξάγκα πδξαηκψλ: 

Ζ επηθάλεηα απφ ζθπξφδεκα ζα ζηξψλεηαη κε δχν αζθαιηηθέο ζηξψζεηο, κε πιηθά επάιεηςεο κε 
πδξνδηαιπηά φπσο π.ρ. ΔΥΑΡΟΤΦΚΟΣ Νν 10 ή ηζνδχλακν ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 
πξνδηαγξαθέο. 

Γσλίεο: 

Όιεο νη εμσηεξηθέο γσλίεο πνπ επηθαιχπηνληαη κε αζθαιηνπηιήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη 
ζηξνγγπιεκέλεο. ηηο εζσηεξηθέο γσλίεο ζα δεκηνπξγνχληαη θάιηζα ινχθηα ή ζα ηνπνζεηνχληαη 
θαιηζνγσλίεο νχησο ψζηε λα δεκηνπξγείηαη επηθάλεηα ππφ γσλία 45ν ηνπιάρηζηνλ 100 ριζη. Θα 
ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά ζπκβαηά κε ηα κνλσηηθά φηαλ πξφθεηηαη πεξί κφλσζεο ή ηζηκεληνθνλία 
φηαλ πξφθεηηαη πεξί ζθπξνδέκαηνο. 

Σειεηψκαηα επάλσ ζε θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο: 

Δπί φισλ ησλ θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ, ε πγξνκφλσζε ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη κέρξη 
ηνπιάρηζηνλ 250 ριζη., επάλσ απφ ηελ νξηδφληηα ηειεησκέλε επηθάλεηα θαη ζα πξέπεη ε απφιεμή 
ηεο είηε λα ζθεπαζζεί κε δηαηνκή απφ αινπκίλην ειάρηζηνπ πάρνπο 1 ριζη. πνπ ζα δεκηνπξγεί 
ζπλερέο ινχθη ην νπνίν ζα γεκίζεη κε καζηίρα, είηε λα ρσλεπζεί ζε απιάθη βάζνπο 40 ριζη. θαη 
πιάηνπο 20 ριζη. θαη λα ζθξαγηζζεί. 

 
22.6.4 Πξνδηαγξαθέο πιηθψλ 

20.6.4.1. Διαζηηθέο κεκβξάλεο - Αζθαιηηθά γαιαθηψκαηα - Δηδηθά ηεκάρηα: πλζεηηθή ειαζηηθή 
κεκβξάλε απφ EPDM ή άιινπ ηχπνπ φπσο ΔΥΑ, SUREWELD ηεο GOOD YEAR ή TROCAL, ή 
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CARDOFOL ή INDEX ή ηζνδχλακνπ κε θνιιήζεηο ησλ ξαθψλ ησλ θχιισλ κε εηδηθή θφιιεζε 
πνπ ε αληνρή ηεο ζηηο πεξηβαληνιινγηθέο επηδξάζεηο ζα πηζηνπνηνχληαη απφ εηδηθφ εξγαζηήξην. 

α. ηεγαλνπνηεηηθή κεκβξάλε ειαζηνπιαζηνκεξήο αζθαιηηθή πάρνπο 4mm κε αληνρή ζηελ 
ξηδηθή δηάβξσζε (θαηά DIN 4102) εηδηθή γηα επηθάλεηεο ζε επίρσζε θαη θχηεπζε κε εηδηθφ 
ρεκηθφ πξφζζεην πνπ απνζηξέθεη ηηο ξίδεο ησλ θπηψλ 

- Τδαηνπεξαηφηεηα θαηά EN 1928≥60 mm/s 

- Μέγηζηε επηκίθπλζε θαηά ΔΝ 12311-1 40 :,40% 

- Διαζηηθφηεηα ζε ρακειή ζεξκνθξαζία ΔΝ 1109 έσο -10
o
C ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 

DefendAntiroot / PtypeH ηεο INDEX ε ηζνδχλακν 

β. Αζθαιηηθή κεκβξάλε ειαζηνπιαζηνκεξήο πάρνπο ~3,5mm βάξνπο 4kgm
2
 κε νπιηζκφ απφ 

κε πθαληέο ίλεο πνιπεζηέξα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ SIRIO / P ηεο INDEX ή ηζνδχλακε 

- Τδαηνπεξαηφηεα θαηά ΔΝ 1928≥60 mm/s 

-  Μέγηζηε επηκίθπλζε θαηά ΔΝ 12311-1 40/40% 

- Διαζηηθφηεηα ζε ρακειή ζεξκνθξαζία έσο -5
ν
C 

Σνπνζεηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεκβξάλε ηχπνπ Antiroot / P ζηα δψκαηα θαη 
ηνηρψκαηα ησλ θηηξίσλ Ζ/Μ Τπνζηήξημεο ήξαγγαο Όξζξπνο πνπ επηρψλνληαη. 

- Aπνζηξαγγηζηηθή ζηξψζε θαη κεκβξάλε ηχπνπ EnkadrainCK10 ή ηζνδχλακν, ψζηε λα 
«θαηέβνπλ» νπνηαδήπνηε λεξά απφ ηηο αλψηεξεο ζηάζκεο ζηελ ζηάζκε εμπγίαλζεο. 

 Τδαηνπεξαηφηεηα (EN ISO 11058) =160 mm/s 

 Μέγηζηε επηκίθπλζε θαηά ΔΝ ISO 10319/33% 

Καη ζχκθσλα κε ηηο ινηπέο πξνδηαγξαθέο ηνπ νίθνπ παξαγσγήο. 

20.6.4.1.1. Αζθαιηηθφ αζηάξη, αζθαιηηθή θφιια 100/40, ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα, 
θφιια ζεξκνκνλσηηθνχ αζθαιηηθήο βάζεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ ζα επηιεγνχλ. 

20.6.4.1.2 ηεγαλνπνηεηηθά Τιηθά Δπηθαλείαο: 

20.6.4.1.2.1 ηεγαλνπνηεηηθά πιηθά επηθαλείαο κε βάζε ην ηζηκέλην ή ηελ άζθαιην 
κε κεγάιε αληνρή ζε αξλεηηθέο πδξνζηαηηθέο πηέζεηο, κεγάιεο ειαζηηθφηεηαο θαη 
πξφζθπζεο ζε επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο φπσο π.ρ. VANDEX, THOROSEAL, CERESIT 
SIKATOPSEAL-107, SIKA θ.ιπ., ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

20.6.4.1.2.2 ηεγαλνπνηεηηθά πιηθά επηθαλείαο (αησξήκαηα, γαιαθηψκαηα, δηαιχκαηα, 
θ.ιπ.) κε βάζε ζπλζεηηθέο ξεηίλεο θαηάιιεια γηα ζηεγάλσζε δεμακελήο πφζηκνπ 
λεξνχ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. Σα πιηθά απηά δελ 
ζα είλαη ηνμηθά, δελ ζα επλννχλ ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ, θ.ιπ., ζα 
αληέρνπλ ζηα ζπλήζε ρεκηθά κέζα δηαηήξεζεο ηνπ λεξνχ θαζαξνχ θαη πφζηκνπ, 
ηηο ζεξκνθξαζηαθέο θαη ινηπέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ηνπ λεξνχ θαη ζηνλ 
ρξφλν. Όια ηα παξαπάλσ ζα απνδεηθλχνληαη απφ πξφζθαηα πηζηνπνηεηηθά 
αλαγλσξηζκέλσλ εξγαζηεξίσλ. 

20.6.4.1.2.3 Βειηησηηθφ γαιάθησκα, πξφζκηθηα ηζηκεληνθνληάκαηνο ηχπνπ SikaLatex ή Revinex 
ή ηζνδχλακν (πξνβιέπεηαη ζην ηζηκεληνθνλίακα καξθηδψλ) 

20.6.4.1.3. Γηαηνκέο απφ αλνδησκέλν αινπκίλην γηα ηελ ζηήξημε ηεο κεκβξάλεο ζηα ζηεζαία θαη 
άιια εηδηθά ζεκεία, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο 
κεκβξάλεο. 

 
22.6.5 Δξγαζία 

 Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ απφ εηδηθεπκέλα θαη έκπεηξα (ηνπιάρηζηνλ 5εηνχο εκπεηξίαο) 
ζπλεξγεία χζηεξα απφ ηελ θαηαζθεπή ζρεηηθψλ δεηγκάησλ πνπ ζα εγθξηζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε. 

 Γεληθά–Πξνεηνηκαζία 

 Τγξνκνλσηηθέο κεκβξάλεο ζα ηνπνζεηνχληαη κφλνλ ζε επίπεδεο γεξέο θαζαξέο θαη ζηεγλέο 
επηθάλεηεο δηαθνξεηηθά ζα εθηεινχληαη φιεο νη απαηηνχκελεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 



ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΣΑ (Γ.ΔΤ.Α.Α.) 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ  
ΓΡΑΜΜΔΝΗΣΑ, ΒΛΑΥΔΡΝΑ  

ΚΑΗ ΔΛΔΟΤΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΣΑΗΧΝ 
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πξνυπνζέζεσλ απηψλ εξγαζίεο π.ρ. ζα θαηαζθεπάδεηαη ζηξψζε εμνκάιπλζεο θαη ινηπέο 
επηζθεπέο απφ ηζηκεληνθνληάκαηα ή άιια ελδεδεηγκέλα πιηθά. 

 Δπαιείςεηο κνλσηηθψλ πιηθψλ, είηε ελ ζεξκψ είηε ελ ςπρξψ ζα εθηεινχληαη ζε επηθάλεηεο φπσο 
ζε πξνγελέζηεξε παξάγξαθν αλαθέξεηαη θαη ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ 
ησλ πιηθψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν, ηηο αλαινγίεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξψζεσλ πνπ ζα 
εθαξκνζζνχλ θαη ηνπιάρηζηνλ ζε δχν ζηξψζεηο. 

  
22.6.6 Αλνρέο 

Κακία αλνρή σο πξνο ηελ θνξά ησλ θιίζεσλ (αξλεηηθέο θιίζεηο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο). 

9.8.1 Απφθιηζε θαηά ηνλ έιεγρν επηπεδφηεηαο ζηξψζεσλ θνληνδεκάησλ κε επζχγξακκν θαλφλα 3,00 
m θαηά νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε, φρη κεγαιχηεξε απφ 10 mm. Δηδηθά γηα ηελ πεξηνρή ησλ ιεθαλψλ θαη 
ησλ ζηνκίσλ πδξνξξνψλ ε απφθιηζε δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 3 mm. 

 

ΑΡΣΑ 10/5/2021 

 

               ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ Ο  ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Σ.Τ. Γ.Δ.Τ.Α.Α. 
 

 

 

 

ΝΗΚ. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΑΚΖ                                                ΥΡΖΣΟ ΚΑΛΠΟΤΕΟ 
 

            ΠΟΛ. ΜΖΥΑΝΗΚΟ                                                         ΠΟΛ. ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
 
 

Δγθξίζεθε 
 

Με ηελ ππ‘ αξηζκ. 81/2021 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Α. 
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