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ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκόο ηηκώλ κνλάδνο ηωλ 

εξγαζηώλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξωζε ηνπ Δξγνπ, όπωο 

πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεύρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο 

πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα 

εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 

δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο 

απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε 

ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ 

απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ 

άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, 

ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

 

1.1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, 

δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο 

δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

 

1.1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 

βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 

απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, 

κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο 

ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο 

ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα 

άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

  

Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 

θαη ινηπσλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε 

ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο 

φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ (ζην Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη 

αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, 

νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), 

λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά 

ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο 



πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ 

εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, 

ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

  

1.1.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο 

γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο 

χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ 

εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, 

απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο 

απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα 

κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο. 

 

1.1.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία 

εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ 

δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην 

ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηα-

ζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, 

ζπγθξνηήκαησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξν-ηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, 

θιπ, ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

 

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε 

θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ 

ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο 

ζην Δξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ 

εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ 

ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ 

απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο 

φξνπο.  

 

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ 

εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 

(α)  Οηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ 

ην Γεκφζην 

(β)  Οηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, 

αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

 



1.1.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα 

κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο 

ινπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή 

Τπνρξεψζεσλ ηνπ Δξγνπ. 

 

1.1.9 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο 

ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο 

βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, 

πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε 

θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, 

ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ηνπο.  

 

1.1.10 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ 

πάζεο θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ζηελ κειέηε, 

ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, 

εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία 

θιπ.) 

 

1.1.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ 

κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, 

ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε 

ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη 

απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη 

ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ 

έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη 

θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Δξγνπ), ε 

απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν.  

 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

 

1.1.12 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε 

ζέζε ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ 

αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ 

πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά 

πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, 

ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Δξγνπ 

πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.  

 

1.1.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο 

κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 



 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα 

Ο.Κ.Ω. θιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο 

αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ 

εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ 

(ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα 

σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. 

ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ 

θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

 

1.1.14 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη 

νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη 

απαηξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

ηδηαίηεξε ηηκνιφγεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ.  

 

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 

θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη 

γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ 

ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο 

πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ 

πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη 

νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ 

θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε 

απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε 

ηηκνιφγεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 

 

1.1.15 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 

αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 

εγθαηάζηαζεο ησλ ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ Δ..Τ., 

νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, 

πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο θ.ν.θ.), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ 



ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. 

ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ 

Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ Σ..Τ. θαη 

γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, 

ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ) θαη ηνπ Μεηξψνπ 

Έξγνπ θαη παξαγσγήο ηνπ αξηζκνχ αληηηχπσλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.16 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ 

εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε επξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ 

πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

  

1.1.17 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ 

(φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε). 

 

1.1.18 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ 

εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.  

 

1.1.19 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ 

εληφο θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ 

πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ 

θαη πεγαίσλ λεξψλ, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη 

ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.20 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ 

ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, 

πξντφληα εθζθαθψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο 

ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε 

θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 

νξίδεηαη. 

 

1.1.21 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη 

επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ. 

 

1.1.22 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο 

ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ 

ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη 

ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο 



απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο 

απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο 

θ.ι.π.), εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή 

ηνπο. 

 

1.1.23 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ 

Ο.Κ.Ω. πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο 

εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη 

θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη 

πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Δξγνπ. 

 

1.1.24 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη 

απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ 

θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο 

εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, 

εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 

θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

1.1.25 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα 

Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.26 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο 

θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή 

δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Δξγνπ (κίζζσζε ή 

εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ 

ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο 

εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή 

αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ 

απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή 

επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ θαη ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ 

πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ), ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο 

φξνπο. 

 

1.1.27 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, 

θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ι.π., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ 

ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην 

ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.28 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 

εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 

ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο επζηάζεηαο πξαλψλ, κειέηεο 

ηθξησκάησλ, κειέηεο εμπγίαλζεο εδάθνπο θιπ. 

 

1.1.29 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο 

αξκφδηεο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο 



Κνηλήο Ωθειείαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή 

πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.30 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην Δξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Δξγνπ, φπσο 

απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, 

εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.31 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη 

γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Δξγνπ. 

 

1.1.32 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, 

άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θιπ), 

ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ 

ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο 

ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 

 

1.1.33 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 

 

1.2 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ 

Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο (Ο.Δ.) ηνπ Αλαδφρνπ, ζην νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο 

δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, 

αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα 

ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ι.π. , ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην 

πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή 

είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο 

πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

1.3 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ 

βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 

1.4  Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή 

εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα 

αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο 

ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

 



Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ 

απφ ζθπξφδεκα, PVC, GRP θιπ 

 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο 

αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ 

θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, 

ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζε κήθνο ζσιήλα ηεο 

ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην 

ιφγν: 

 

     DN / DM  

 

φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

 DM:  Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 

Σηκνιφγην. 
  

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε 

ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ 
 

Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Τηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] παξαπιεύξωο ηεο 

αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΥΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά 

πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 

 

Η Δεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο 

κνλάδαο ζε €/m
3
.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28  

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21  

Δθηόο πόιεωο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20  

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19  

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25  

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21  

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22  

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20 

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακόλε 

θνξηνεθθόξηωζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ) 
0,03 

 



 
Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ άξζξωλ ηνπ 

παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά κέηξα (m
3
), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ 

θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

Σε θακία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαύμεζε θαη 

ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m
3
 θάζε εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν 

άξζξν. 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην, πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή 

βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν 

θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 



ΙII. ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ    
Α.Σ. 1 

ΤΓΡ Ν 3.10. Δθζθαθή νξπγκάησλ ζε έδαθνο νπνηαζδήπνηε θχζεο εληφο ή εθηφο 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο 

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ζρ. ΤΓΡ 6081 

 Γηα 1 κ
3
 εθζθαθή νξπγκάησλ ζσιελψζεσλ θαη ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ζε έδαθνο νπνηαζδήπνηε θχζεο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο, 

βξαρψδεο) δηαζηάζεσλ θαζνξηδφκελσλ απφ ηελ κειέηε (επηκεηξνπκέλνπ πξνο 

πιεξσκή κφλν ηνπ πιάηνπο ηνπ νξηδνκέλνπ απφ ηε κειέηε θαη απφ ηελ Σ.Π 1- ηφζν 

γηα ηηο εθζθαθέο φζν θαη γηα ηηο επαλεπηρψζεηο), κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ή κε ηα ρέξηα θαη φπνπ ην έδαθνο είλαη βξαρψδεο ρσξίο ρξήζε 

εθξεθηηθψλ, κε ηελ δαπάλε κνξθψζεσο ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα, εθηφο ή εληφο 

πφιεσλ ή νδψλ ππθλήο ή αξαηήο θπθινθνξίαο ή εληφο νπνηνπδήπνηε άιινπ εδάθνπο 

νπνηαζδήπνηε θχζεο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο αλαπεηάζεσο ησλ πξντφλησλ 

εθζθαθήο θαη θάζε είδνπο πιαγίσλ κεηαθνξψλ ηεο ζηαιίαο θαη ηεο κεηαθνξάο ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηάζηξσζε ηεο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Φνξέα 

ηνπ έξγνπ ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη φριεζε ιφγσ κηθξνχ πιάηνπο δξφκνπ ή 

θπθινθνξηαθψλ αλαγθψλ ή γηα νπνηoλδήπνηε άιιν ιφγν. ηελ ηηκή απηή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αλεγκέλε δαπάλε θνπήο κε αζθαιηνθφπηε θαη απνμήισζεο 

ηνπ αζθαιηηθνχ ή ηζηκεληέληνπ νδνζηξψκαηνο ή ηζηκεληέληαο ππφβαζεο ηνπ 

αζθαιηνηάπεηα, νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη ησλ νπνησλδήπνηε εκπνδίσλ απφ 

κεκνλσκέλα ζηνηρεία ή ηκήκαηα θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα ή άιισλ ζπλεθηηθψλ ή 

κε πιηθψλ. ηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ε δαπάλε ιφγσ ζηελφηεηαο 

ρψξνπ θαη ε επηπιένλ αλνηγκέλε δαπάλε ιφγσ νπνησλδήπνηε δπζρεξεηψλ ή απφ  ηελ  

παξνπζία δηθηχσλ  (άξδεπζεο, χδξεπζεο, ΓΔΖ, ΟΣΔ θιπ.) ή δαπάλε ησλ 

απαηηνπκέλσλ ππνζηεξίμεσλ ή αληηζηεξίμεσλ αγσγψλ ησλ δηθηχσλ απηψλ (θνηλήο 

σθέιεηαο), ε δαπάλε γηα ηπρφλ ππνζηήξημε ή αληηζηήξημε ζηχισλ μχιηλσλ ή 

κεηαιιηθψλ ή απφ ζθπξφδεκα (ηεο ΓΔΖ θιπ), ε επηκειήο εθζθαθή γχξσ απφ ηνπο 

αγσγνχο θνηλήο σθειείαο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αγσγψλ καδί νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ 

κε ηα ρέξηα ή κε κεραληθά κέζα, νη πηζαλέο θζνξέο θαη απνθαηαζηάζεηο νηαζδήπνηε 

έθηαζεο ησλ αγσγψλ απηψλ Κνηλήο Ωθειείαο θαη ε πξνζσξηλή γεθχξσζε ηνπ 

ζθάκκαηνο πξνο δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ πεδψλ. ηελ ηηκή 

πεξηιακβάλνληαη ε δαπάλε γηα απνμήισζε θξαζπέδσλ, θξαζπεδνξείζξσλ θαη 

πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ 

παξνχζα ηηκή πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηηο απαηηνχκελεο 

δνθηκαζηηθέο ηνκέο ηηο νπνίεο ζα εθηειέζεη ν Αλάδνρνο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη 

ηνπο ππάξρνληεο αγσγνχο Κνηλήο Ωθειείαο (χδξεπζεο, άξδεπζεο, ΓΔΖ, ΟΣΔ θιπ) 

αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ή κε ζρεηηθψλ ζρεδίσλ απφ ηνπο θνξείο. Δπίζεο ζηελ 

ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ ησλ πδάησλ απφ 

αληιεηηθά DIESEL ή βελδηλνθίλεηα ή ειεθηξνθίλεηα αλαιφγνπ ηζρχνο θαη ησλ 

επηθξαηνχλησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ χδξεπζεο. Δπίζεο 

πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο θαη κε αληηζηεξίμεηο αλεγκέλεο ζηηο επί κέξνπο ηηκέο. 

Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Γέθα  

  (Αξηζκεηηθώο): 10,00 



Α.Σ. 2 

 

ΤΓΡ 4.09  Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηχσλ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 4521Β 

 

Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο 

αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ήηνη: 

 

1.  Καηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, 

ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m  

2.  Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, 

ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m  

3. Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε   

4.  Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε 

κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm   

5.  Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν 

ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm κε ηελ 

αληίζηνηρε αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε   

       

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ 

πιηθψλ, ε ιήςε κέηξσλ γηα ηηο απαηηνχκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ε 

απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 

θαζψο θαη ε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη ν 

θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε κεραληθνχ ζαξψζξνπ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ απνθαηαζηάζεσλ 

θαη ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Οη 

επηκέξνπο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα 

άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ έξγσλ νδνπνηίαο (ΝΔΣ ΟΓΟ). 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο. 

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Γεθαεπηά θαη δέθα ιεπηά  

  (Αξηζκεηηθώο): 17,10 
 



Α.Σ. 3 

 

ΤΓΡ 5.03 Δπηρψζεηο νξπγκάησλ κε πξντφληα εθζθαθψλ ρσξίο ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6066 

  

Δπίρσζε πάζεο θχζεσο νξπγκάησλ κε πξντφληα εθζθαθψλ πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί 

επί ηφπνπ, ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο, κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ. 

Πεξηιακβάλεηαη ε δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ, ε ειαθξά ζπκπχθλσζε κε δηειεχζεηο 

ηνπ κεραλήκαηνο δηάζηξσζεο (θνξησηή ή πξνσζεηή) ή ρξήζε ζπκππθλσηή εδαθψλ 

θαη ε δηακφξθσζε θαη εμνκάιπλζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) πιεξνχκελνπ φγθνπ νξχγκαηνο. 

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Σξηάληα νθηώ ιεπηά  

  (Αξηζκεηηθώο): 0,38 
 

 

 

Α.Σ. 4 

 

ΤΓΡ 5.04 Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε πξντφληα εθζθαθψλ, κε 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6067 

 

Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε 

δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm κε θαηάιιεια πξντφληα 

εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ απνηεζεί παξαπιεχξσο ή δάλεηα ρψκαηα πνπ έρνπλ 

κεηαθεξζεί επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 

''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ 

απνηεζεί ή πξνζθνκηζζεί, ε έθξηςε ζηφ φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά 

(φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ 

πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο 

ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα 

επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε 

θαη' ειάρηζην κε ην 95% απηήο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ 

ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο νξπγκάησλ. 

 

 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Γύν  

  (Αξηζκεηηθώο): 2,00 



Α.Σ. 5 

 

ΤΓΡ 5.05.01 Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν 

ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6068 

 

Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε 

δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν 

ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη 

ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ 

δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζηφ 

φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε 

ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ 

ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ 

πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% ηεο 

ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor 

(Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ 

πιεξσκήο ηνπ νξχγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε. 

 

5.05.01   Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο έσο 50 cm 

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Γεθαηέζζεξα  

  (Αξηζκεηηθώο): 14,00 
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ΤΓΡ 5.07  ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν 

πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6069 

 

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο 

ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-

02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 

α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

β. Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 

γ. Ζ ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο 

ζηξψζεο εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 

Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m
3
) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ) 

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Γεθαηξία θαη είθνζη ιεπηά  

  (Αξηζκεηηθώο): 13,20 
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ΤΓΡ 9.01   Ξπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6301 

 

Απινί μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη (θαινχπηα) επηπέδσλ επηθαλεηψλ θαηαζθεπψλ 

πάζεο θχζεσο πδξαπιηθψλ έξγσλ απφ ζθξφδεκα, φπσο αλνηθηψλ θαη θιεηζηψλ 

αγσγψλ νξζνγσληθήο δηαηνκήο ,ζε επζπγξακκία ή θακπχιε, βάζξσλ, ηνίρσλ, 

πιαθψλ, θξεαηίσλ θ.ι.π. ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε πάλσ ή θάησ απφ ην δάπεδν 

εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ΔΣΔΠ 01-03-00-00 "Ηθξηψκαηα" θαη 01-

04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)" 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

- Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ γηα ηελ 

δηακφξθσζε ησλ θαινππηψλ (αλάινγα κε ην ζχζηεκα ηνπ θαινππηνχ πνπ 

εθαξκφδεηαη) 

- Οη εξγαζίεο αλέγεξζεο ηνπ θαινππηνχ (μπινηχπνπ, κεηαιινηχπνπ, 

πιαζηηθνηχπνπ ή/θαη ζπλδπζκνχ απηψλ), ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

γεσκεηξία ησλ εθάζηνηε πξνο ζθπξνδέηεζε ζηνηρείσλ, ζχκθσλα ηηο 

θαζνξηδφκελεο απν ηελ κειέηε δηαζηάζεηο, αλνρέο θαη απαηηήζεηο επηθαλεηαθψλ 

ηειεησκάησλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε απαζρφιεζε εηδηθεπκέλνπ θαη κή 

πξνζσπηθνχ θαζψο θαη φια ηα εξγαιεία θαη ινηπά κέζα θαη εμνπιηζκφο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηηψλ. 

- Ζ αλέγεξζε ησλ πάζεο θχζεσλ ηθξησκάησλ ή/θαη βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε, ζηεξέσζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ θαινππηψλ. 

- Ζ δηακφξθσζε θηγθιηδσκάησλ, θιηκάθσλ, ξακπψλ θαη δηαβαζξψλ γηα ηελ 

επρεξή θαη αζθαιή δηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ ζθπξνδέηεζεο 

- Ζ επάιεηςε ηνπ μπινηχπνπ κε πιηθφ δηεπθφιπλζεο ηεο απνθφιιεζεο 

- Ζ πιήξεο απνζπλαξκνιφγεζε ησλ θαινππηψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 

θαζνξηδνκέλνπ απφ ηελ κειέηε ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο, θαζψο θαη ε 

ζπγθέληξσζε, ζπζθεπαζία, θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ. 

- Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ πξνεμέρνληα 

ζηνηρεία πξφζδεζεο (ηδαβέηεο, θαξθηά, ζχξκαηα θιπ). 

- Ζ απνθαηάζηαζε ηπρφλ θσιεψλ ζηηο απνθαιππηφκελεο επηθάλεηο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο κε ηζηκεληνθνλία ή ηζηκεληνεηδή πιηθά, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε ή/θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο. 

- Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ εξγνηαμίνπ απφ πάζεο θχζεσο ππνιείκαηα πιηθψλ 

θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη θαινππηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πεξηζπιινγήο ησλ αρξήζησλ θαξθνβεινλψλ. 

- Ζ θζνξά θαη ε απνκείσζε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ 

θαη θαινππηψλ. ε θακκία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θζαξκέλσλ ή 

παξακνξθσκέλσλ πιηθψλ (μπιείαο, κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θιπ)  

- Ζ δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο πιαγίσλ κεηαθνξψλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ, κε ή 

ρσξίο κεραληθά κέζα 



- Ζ δαπάλε ησλ πιηθψλ πξφζδεζεο, ζηεξέσζεο, θαη ζπλδέζεσλ πάζεο θχζεσο 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηπγκέλεο επηθάλεηαο ζε επαθή κε ην 

ζθπξφδεκα. 

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δπηά θαη εμήληα ιεπηά  

  (Αξηζκεηηθώο): 7,60 
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ΤΓΡ 9.10 Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε 

ζθπξνδέκαηνο  

 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη 

ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1, ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο 

θπξνδέκαηνο (ΚΣ) θαη ηνπ Δ.Κ.Ω.. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε  θαηαζθεπή ησλ θαινππηψλ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα 

νηθεία άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΤΓΡ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ, 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα, ή ε 

πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, 

ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην 

ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη 

ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε 

παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε 

δηάζηξσζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ε  δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ 

εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε.  ε 

νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα 

ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. 

Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα 

ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ  

ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ) πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 

γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο 

(ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   

δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε 

επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε 

πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ή 

πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε 

ζθπξνδέηεζεο.  

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ 

εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). 



Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην 

κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ 

απνκαθξπζκέλσλ ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη ε πξνζαχμεζε ηηκήο 

πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν ΤΓΡ 9.13), ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο 

(εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα 

ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ: 

 

01-01-01-00:  Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  

01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-03-00:  πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί 

ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ 

παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά 

πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα 

κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 

 

8.1  

 

9.10.03 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15   

  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6326 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
). 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δβδνκήληα έλα  

  (Αξηζκεηηθώο): 71,00 
 

8.2 

 

9.10.04 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20   

  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6327 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
). 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δβδνκήληα έμη  

  (Αξηζκεηηθώο): 76,00 
 

 



8.3 

 

9.10.05 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25   

  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6329 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
). 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Ογδόληα έλα  

  (Αξηζκεηηθώο): 81,00 
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ΤΓΡ 9.23  Πξνκήζεηα θαη πξνζζήθε πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ ζην 

ζθπξφδεκα  

 

Οη απαηηήζεηο ελζσκάησζεο πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ (admixtures - 

additions) ζην ζθπξφδεκα ησλ δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

κειέηε ηνπ έξγνπ, νη δε αλαινγίεο αλάκημήο ηνπο απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ 

αληηζηνίρσλ κειεηψλ ζπλζέζεσο.   

 

Γηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο πξνζκίθησλ/πξνζζέησλ: 

 

- επηβξαδπληέο πήμεσο ζθπξνδέκαηνο (set retarding), θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2 

- επηηαρπληέο ζθιήξπλζεο (hardening accelerating), θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2  

- ξεπζηνπνηεηέο (plasticizers), θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2 

- πξφζκηθηα κείσζεο ιφγνπ λεξνχ πξνο ηζηκέλην (water reducers), θαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ 934-2 

- πξφζκηθηα κείσζεο πδαηνπεξαηφηεηαο, (water resisting, waterproofing) θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2 

- αεξαθηηθά (air entraining), θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2 

- ίλεο πνιππξνππιελίνπ ζθπξνδεκάησλ, θαηά ΔΛΟΣ EN 14889-2 

- ραιχβδηλεο ίλεο ζθπξνδεκάησλ, θαηά ΔΛΟΣ EN 14889-1 

 

Οια ηα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

 

Απφ ηα πιηθά απηά, φζα ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαζίκνπ ή 

θάζηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (ξεπζηνπνηεηέο θιπ) ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηελ δαπάλε 

ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο (εξγνζηαζηαθνχ ή εξγνηαμηαθνχ)  θαη δελ επηκεηξψληαη 

ηδηαηηέξσο πξνο πιεξσκή.  

 

Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί 

κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ εθάζηνπ ησλ σο άλσ πιηθψλ. 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν πξνζζέησλ/πξνζκίθησλ (kg), κε βάζε ηηο αλαινγίεο αλάκημεο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο θαη ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο 

δηαζηξσζέληνο ζθπξνδέκαηνο. 

 

9.23.04 ηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο 

πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6320.1  

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Πελήληα ιεπηά  

  (Αξηζκεηηθώο): 0,50 



Α.Σ. 10 

 

ΤΓΡ 9.26  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ 

πδξαπιηθψλ έξγσλ  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6311 

 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο 

θχζεσο θαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο (ράιπβαο 

B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ 

θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα 

κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 

 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ 

μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ 

δαπέδσλ θιπ). 

 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ 

Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 

κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη 

ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 

νπιηζκνχ.  

 

Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 

ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο 

ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα 

επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ 

βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε 

ησλ νπιηζκψλ. 

 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ 

πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακία πεξίπησζε 

δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη 

δπγνινγίνπ. 

 

Ολνκ.  

δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 

δηαηνκή  

(mm
2
) 

Ολνκ.  

κάδα/ 

κέηξν  

(kg/m) 

Ράβδνη 

Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 

πξνϊόληα 

Ηιεθηξν-

ζπγθνιιεκέλα 

πιέγκαηα θαη 

δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 



Ολνκ.  

δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 

δηαηνκή  

(mm
2
) 

Ολνκ.  

κάδα/ 

κέηξν  

(kg/m) 

Ράβδνη 

Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 

πξνϊόληα 

Ηιεθηξν-

ζπγθνιιεκέλα 

πιέγκαηα θαη 

δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη 

ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

 Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο 

δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ  

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη 

αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ 

πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ 

ην δάπεδν εξγαζίαο.  

 Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

 Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δλελήληα ιεπηά  

  (Αξηζκεηηθώο): 0,90 

 

 

 



Α.Σ. 11 

 

ΤΓΡ 11.04 Υαιχβδηλεο βαζκίδεο κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά 

 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6753 

 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζε θξεάηηα πάζεο θχζεσο θαη ινηπέο θαηαζθεπέο 

πδξαπιηθψλ έξγσλ, ραιπβδίλσλ βαζκίδσλ κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά 

(νιεθηληθήο ζχλζεζεο) ειαρίζηνπ πάρνπο 3,0 mm, ειαθξά θιίζε ζην κέζνλ, 

πηεξχγηα πξνζηαζίαο ζηα άθξα, αληηνιηζζεηηθή ιαβή θαη αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο, 

ειαρίζησλ δηαζηάζεσλ 200 x 240 mm, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 13101 

θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-07-01-05  "Βαζκίδεο θξεαηίσλ".   

 

Πεξηιακβάλεηαη ε πάθησζε ζηηο νπέο πνπ έρνπλ αθεζεί θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε ηνπ 

θξεαηίνπ ή ζε νπέο πνπ δηαλνίγνληαη κε δξάπαλν ζηα ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ 

θξεαηίνπ, κε ηζηκεληνθνλία ή επνμεηδηθφ θνλίακα.  

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δπηά θαη δέθα ιεπηά  

  (Αξηζκεηηθώο): 7,10 

 

 



Α.Σ. 12 

 

ΤΓΡ 11.01 Kαιχκκαηα θξεαηίσλ 

 

Kαιχκκαηα θξεαηίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, κε ζήκαλζε CE, ηεο θαηεγνξίαο 

θέξνπζαο ηθαλφηεηαο D πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (αλάινγα ηελ ζέζε 

ηνπνζέηεζεο). 

 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ 

θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο απηνχ, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηνπ 

θαιχκκαηνο κε ρξήζε ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ 

έδξαζεο κε ζθπξφδεκα. 

 

ΤΓΡ 11.01.02 Καιχκαηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron)  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6752 

 

Δπηκέηξεζε κε βάζε ηνπο πίλαθεο ηνπ πξνκεζεπηή (ζε θακκία πεξίπησζε 

δελ γίλεηαη απνδεθηή επηκέηξεζε κε δχγηζε) 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαιχκκαηνο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ 

έδξαζεο , αλεμαξηήησο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο. 

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Γύν θαη εβδνκήληα ιεπηά  

  (Αξηζκεηηθώο): 2,70 
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ΟΓΟ Β-34 Δπίρξηζκα παηεηφ πάρνπο 2,0εθ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ππνλφκσλ θαη 

θξεαηίσλ 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6403 

 

Kαηαζθεπή επηρξίζκαηνο παηεηνχ πάρνπο 2,0 cm, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ ησλ 650 kg 

θαη 900 kg ηζηκέληνπ CEM I (θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 197-1), ζε εζσηεξηθέο επηθάλεηεο έξγσλ 

ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-05-01-04 

‘’Θσξάθηζε επηθαλεηψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα θνληάκαηα’’  

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ (άκκνπ, ηζηκέληνπ θιπ.),  

 ε παξαζθεπή ηνπ θνληάκαηνο θαη ε εξγαζία επίρξηζεο ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο 

νπνίεο νη δχν πξψηεο (πεηαρηή θαη ζηξσηή) αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m
3
 

μεξάο άκκνπ θαη ε ηξίηε παηεηή αλαινγίαο 900 kg ηζηκέληνπ αλά m
3
 μεξάο άκκνπ  

 ε επίπαζε κε ηζηκέλην, γηα ηελ επίηεπμε ιείαο επίπεδεο ή θακπχιεο επηθάλεηαο.  

 

Σν παξφλ άξζξν δελ έρεη εθαξκνγή ζηα θξεάηηα κε θαη’ απνθνπή ηηκή κνλάδαο γηα ην 

ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήοηνπο, ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 

ηηκνινγίνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Οθηώ θαη ελελήληα ιεπηά  

  (Αξηζκεηηθώο): 8,90 
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ΤΓΡ 11.05.01 Καηαζθεπέο απφ ραιχβδηλα πξνθίι θαη ιακαξίλεο, ρσξίο ηελ 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ηελ βαθή, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6751 

 

Καηαζθεπή ζηνηρείσλ απφ δνκηθφ ράιπβα, απφ ηππνπνηεκέλεο ή κή δηαηνκέο θαη 

ραιπβδφθπιια δηαθφξσλ παρψλ, πνηφηεηαο S235J θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10025.  
 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ ράιπβα, ησλ αλαισζίκσλ ζπγθφιιεζεο θαη 

θνπήο, ησλ εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο ζηεξέσζεο θιπ (θνριίεο θιπ), ε επεμεξγαζία, 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε, ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κεηαιιηθψλ 

θαηαζθεπψλ ή/θαη ελ κέξεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε πξνζπλαξκνιφγεζε ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ε θφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ πξνο νξηζηηθή 

ζπλαξκνιφγεζε/ηνπνζέηεζε (ε νπνία ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

ΤΓΡ 11.09). 
 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή: 
 

(α)  ζηηο θέξνπζεο θαη κή θαηαζθεπέο απφ δνκηθφ ράιπβα, ησλ πδξαπιηθψλ θαη 

ινηπψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε.   

(β) ζηελ θαηαζθεπή ζπξνθξαγκάησλ, ζπζθεπψλ ξπζκίζεσο ξνήο αλνηθηψλ 

δησξχγσλ (ηχπνπ AVIS, AVIO, AMIL θιπ), δνθψλ εκθξάμεσο αλνηγκάησλ θαη 

εζραξψλ παξαθξάηεζεο θεξηψλ/επηπιεφλησλ (trash racks), βάζεη εγθεθξηκέλσλ 

ζρεδίσλ.  
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δαπάλε ζρεδηαζκνχ ησλ θαηαζθεπψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 

(β), θαζψο θαη ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα επί ζρεηηθψλ επξεζηηερληψλ, δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
    

Αλαιφγσο ηνπ απαηηνχκελνπ βαζκνχ επεμεξγαζίαο ησλ κνξθνραιχβσλ θαη ηεο 

πξνβιεπφκελεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο θαη βαθήο έρνπλ εθαξκνγή ηα αθφινπζα 

επηκέξνπο άξζξα.   
   

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) πιήξσο απνπεξαησκέλεο θαηαζθεπήο, βάζεη δπγνινγίνπ 

ή αλαιπηηθψλ ππνινγηζκψλ ηνπ βάξνπο. 
 

11.05.01 Καηαζθεπέο ρσξίο κεραλνπξγηθή επεμεξγαζία  

 

Σν άξζξν έρεη εθαξκνγή ζηηο ζπγθνιιεηέο θαηαζθεπέο, πνπ απαηηνχλ 

κφλνλ θνπή θαη ζπγθφιιεζε ησλ κνξθνραιχβσλ. 

 

ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ράιπβα πνηφηεηνο S355J ε ηηκή 

πξνζαπμάλεηαη θαηά 0,20 €/kg 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δλα θαη πελήληα δύν ιεπηά  

  (Αξηζκεηηθώο): 1,52 

 



Α.Σ. 15 

 

ΤΓΡ 11.07.01 Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ραιπβδίλσλ θαηαζθεπψλ 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6751 

 

Αληηζθσξηαθή/αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ραιπβδίλσλ θαηαζθεπψλ κεηά ηελ 

δηακφξθσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηνχ θαη 

πξηλ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο ζην εξγνηάμην γηα ηελ ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε θαη 

αλέγεξζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-07-02-01 

"Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ζηδεξνθαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ". 

 

Δάλ πξνβιέπνληαη ζπγθνιιήζεηο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ή εάλ πξνθιεζνχλ 

εθδνξέο ησλ επηθαλεηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζή ηνπο, ζα 

γίλεηαη ηνπηθή απνθαηάζηαζε ηεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 08-07-02-01 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία 

ζηδεξνθαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ". 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) έηνηκεο θαηαζθεπήο 

 

 

11.07.01  Δθαξκνγή δηπιήο αληηζθσξηαθήο επάιεηςεο (αζηάξη, rust primer) κε 

πιηθφ επνμεηδηθήο βάζεσο 

 

Οη δχν ζηξψζεηο ηνπ primer, πάρνπο μεξνχ πκέλα (SFΣ) 25 ± 5 κm εθάζηε, ζα 

είλαη δηαθνξεηηθήο απφρξσζεο γηα λα είλαη εθηθηφ λα ειεγρζεί φηη εθαξκφζζεθαλ. 

Ζ πξνζηαηεπηηθή επάιεηςε εθαξκφδεηαη κεηά ηελ ακκνβνιή/κεηαιινβνιή θαη πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηεο κεραλνπξγηθήο επεμεξγαζίαο. 

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Έληεθα ιεπηά  

  (Αξηζκεηηθώο): 0,11 

 

 

 



Α.Σ. 16 

 

ΤΓΡ 11.08.01 Σειηθή βαθή ραιπβδίλσλ θαηαζθεπψλ 

 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6751 

 

Σειηθή βαθή ραιπβδίλσλ θαηαζθεπψλ ζην εξγνζηάζην ή ην εξγνηάμην, ζε δχν 

ζηξψζεηο, κε ζπλνιηθφ πάρνο μεξνχ πκέλα ρξψκαηνο (SFT) ηνπιάρηζηνλ 125 κm, ζε 

απφρξσζε ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-07-02-01 

"Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ζηδεξνθαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ".    

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην παξφλ άξζξν δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ βαθή ζσιελψζεσλ. 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) έηνηκεο θαηαζθεπήο 

 

11.08.01  Σειηθή βαθή ραιπβδίλσλ θαηαζθεπψλ ζε κε δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ, 

πάλσ απφ ηελ ζηάζκε επεμεξγαδνκέλσλ πγξψλ, ρσξίο θίλδπλν 

δηαβξνρήο.  

 

Δθαξκνγή ζε ραιχβδηλεο θαηαζθεπέο ππφ ζπλζήθεο έθζεζεο Καηεγνξίαο Α, 

ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-07-02-01. Δλδεηθηηθψο κε ρξήζε ησλ ζηελ πξψηε 

ζηξψζε επνμεηδηθνχ καξκαξπγηθνχ νμεηδίνπ ηνπ ζηδήξνπ δχν ζπζηαηηθψλ θαη ζηελ 

δεχηεξε ειαηνρξψκαηνο αιθπδηθήο ζηιηθφλεο. 

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Γεθαέμη ιεπηά  

  (Αξηζκεηηθώο): 0,16 
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Ν. ΤΓΡ 9.10 ψκαηα αγθχξσζεο   

 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6326 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ηεκαρίνπ ζψκαηνο αγθπξψζεσο ηχπνπ θαη δηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε 

Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

  

Δπηκέηξεζε αλά ηεκάρην γηα θάζε ηχπν αγθχξσζεο   

  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο :  

  

 Δθζθαθή κε ηα ρέξηα ζχκθσλα κε ηηο πξνηεηλφκελεο δηαζηάζεηο θαη κφξθσζε 

ηνπ ππζκέλα θαη ησλ παξεηψλ ψζηε λα απνηειέζεη εμσηεξηθφ μπιφηππν.  

  

 Ξπιφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ ζηα ζεκεία πνπ ην ζψκα αγθχξσζεο δελ 

γεηηληάδεη κε παξεηά εθζθαθήο.  

  

 θπξφδεκα C 12/15  

  

17.1 Σύπνπ Α1   

  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Σξηάληα  

  (Αξηζκεηηθώο): 30,00 
  

  

17.2 Σύπνπ Α2   

  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δμήληα ηξία  

  (Αξηζκεηηθώο): 63,00 

 

 

17.3 Σύπνπ Α3   

  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δθαηόλ ελελήληα  

  (Αξηζκεηηθώο): 190,00 
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Ν. ΤΓΡ 9.30 Φξεάηην αεξαεμαγσγνχ  
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6327 
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο θξεαηίνπ αεξαεμαγσγνχ  κε φιεο ηηο εξγαζίεο θαη 

ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη   ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο φισλ ησλ εηδηθψλ 

ηεκαρίσλ χδξεπζεο εθηφο απφ ηε βαιβίδα εηζαγσγήο – εμαγσγήο αέξα θαη ηεο 

δηθιείδαο θαη εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ δειαδή εθζθαθή ζε νπνηνδήπνηε 

έδαθνο - ζθπξφδεκα - ζηδεξφο νπιηζκφο – μπιφηππνη, ηαπ, θιάληδεο, 

ειεθηξνκνχθεο θαη θάζε άιιε εξγαζία. Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε 

Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
  

Δπηκέηξεζε αλά ηεκάρην πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ.  
  
 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Υίιηα  

  (Αξηζκεηηθώο): 1.000,00 



Α.Σ. 19 

 

Ν. ΤΓΡ 9.32 Υπηνζηδεξά θξεάηηα ρεηξηζκνχ δηθιείδσλ απφ 50 ριζ έσο 150 ριζ 

 

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6623 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε ελφο 

ρπηνζηδεξνχ θξεαηίνπ ρεηξηζκνχ δηθιείδσλ, πιήξνπο φπσο ζηα ζρέδηα δειαδή, κε 

ηνλ θψδσλα απφ ρπηνζίδεξν, ην ρπηνζίδεξν ζσιήλα νπνηνπδήπνηε κήθνπο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζηειέρνπο ρεηξηζκνχ ηεο δηθιείδαο θαη φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

εξγαζίεο θαη κηθξνυιηθά γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία. 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελφο ηεκαρίνπ πιήξνπο θξεαηίνπ γηα 

νπνηαδήπνηε δηάκεηξν αγσγνχ. 

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δβδνκήληα  

  (Αξηζκεηηθώο): 70,00 
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Ν. ΤΓΡ 9.32 Φξεάηην δηθιείδαο ≥ Φ150 

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6327 
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο θξεαηίνπ δηθιείδαο απφ 150 ριζ θαη άλσ κε φιεο ηηο 

εξγαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη 

εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ δειαδή εθζθαθή ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο - 

ζθπξφδεκα - ζηδεξφο νπιηζκφο – μπιφηππνη, επηρξίζκαηα θ.ά. Αθφκα ζηελ ηηκή ηνπ 

θξεαηίνπ πεξηιακβάλνληαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο, εξγαζίαο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ εθηφο απφ ηε 

δηθιείδα δειαδή θιάληδεο ιαηκνχ, ρπηνζηδεξά εηδηθά ηεκάρηα θ.ά. Καηά ηα ινηπά 

ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
  

Δπηκέηξεζε αλά ηεκάρην πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ δηθιείδαο ≥ Φ150.  
  
 

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Υίιηα νθηαθόζηα  

  (Αξηζκεηηθώο): 1.800,00 



Α.Σ. 21 

 

Ν. ΤΓΡ 9.10 Υπηνζηδεξά ζηφκηα ππξφζβεζεο 

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6623 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ πξνζέγγηζε, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε κεηά 

ζσιήλσλ πδξεχζεσο ελφο ηεκαρίνπ ππέξγεηνπ ρπηνζηδεξνχ ζηνκίνπ, ιήςεσο λεξνχ 

ππξνζβέζεσο θαηά DIN3222 δηακέηξνπ 80 ριζ κε δχν ζηφκηα πδξνιεςία κεηά ησλ 

σηίδσλ, θνριηψλ, παξεκβπζκάησλ, ησλ αγσγψλ ζπλδέζεσο ηνπ ζηφκηνπ 

ππξνζβέζεσο κεηά ησλ ζσιήλσλ πδξεχζεσο, εηδηθψλ ηεκαρίσλ, σηίδσλ θιπ κε φια 

ηα γεληθά πιηθά, εθφδηα θαη εξγαζία γηα ηελ ηνπνζέηεζε απηψλ θαη παξάδνζε ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ζηνκίνπ ππξφζβεζεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 

εξγαζίεο γηα ηελ ζχλδεζε κε ηνλ θχξην αγσγφ χδξεπζεο δειαδή εθζθαθή, επίρσζε 

κε ζξαπζηφ θαη ακκνράιηθν, ε θαζαίξεζε αλ ππάξρεη ηνπ νδνζηξψκαηνο ή ηνπ 

πεδνδξνκίνπ ή ηνπ θξαζπεδνξείζξνπ απφ ζθπξφδεκα (άνπιν ή νπιηζκέλν) ή 

αζθαιηνηάπεηα (νπνηνπδήπνηε πάρνπο) ή πιαθφζηξσζεο θάζε ηχπνπ (θαη 

θπβφιηζνη) θαη φιεο νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά γηα ηελ επαλαθνξά θαη απνθαηάζηαζε 

ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ ζθπξφδεκα ή άζθαιην ην πεδνδξνκίνπ κε πιάθεο (ηνπ ηδίνπ 

κε ηνλ θαζαηξεζέληα ηχπν) ή ζθπξφδεκα ησλ θξαζπεδνξείζξσλ. 

 

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη νη πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη εηδηθψλ 

ηεκαρίσλ (ηαπ, θιάληδεο, ειεθηξνκνχθα θ.α), ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ, ην θαηέβαζκα, ε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, ε κεηαθνξά ηνπο πξνο 

απφξξηςε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ 

κεραλεκάησλ. Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

 

 Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή γηα έλα ηεκάρην ζηνκίνπ ππξφζβεζεο αληίζηνηρεο 

δηακέηξνπ. 

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δμαθόζηα δέθα    

  (Αξηζκεηηθώο): 610,00 
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Ν. ΤΓΡ 16.21 Γηαθιάδσζε παξνρήο χδξεπζεο  

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6623 

 

Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηαθνπή θαη ηάπσκα 

ππάξρνπζαο παξνρήο ηδηνθηεζίαο ζηελ ζέζε πδξνιεςίαο (παξνρή ζεσξείηαη θάζε 

ζχλδεζε ε νπνία μεθηλάεη απφ έλαλ αγσγφ δηαλνκήο θαη θαηαιήγεη ζε έλα 

πδξνκεηξεηή ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην πεδνδξφκην ή ζηελ άθξε ηεο νηθνδνκηθήο 

γξακκήο ή ζηνλ θήπν-πξνθήπην θαη ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε) απφ ην παιαηφ 

δίθηπν θαη ηε ζχλδεζε ηεο κε ην λέν δίθηπν ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε κε φια ηα 

θαηάιιεια πδξαπιηθά πιηθά, έηνηκε γηα ιεηηνπξγία. Ζ θαηαζθεπή ζα γίλεη κε 

ζσιήλα απφ HDPE δηαηνκήο Φ25 αληνρήο 10 αηκ.γηα χδξεπζε θαη κε φια ηα 

θαηάιιεια πδξαπιηθά πιηθά (εηδηθφ εμάξηεκα ζέιιαο παξνρήο Φ25 κε πξνέθηαζε 

θαη εηδηθφ θνπηηθφ, θακπχιε Φ25 αλαιφγνπ γσλίαο, ειεθηξνκνχθεο Φ25, 

αλνμείδσην ξαθφξ 1", ελσηηθφ ξαθφξ γηα αγσγφ πνιπαηζπιελίνπ Φ25 θιπ κέρξη ηελ 

είζνδν ηνπ θξεαηίνπ θαη κε ζχλδεζε κέρξη ην πδξφκεηξν έηνηκε γηα ιεηηνπξγία θαη 

ζχκθσλα κε ηα ελδεηθηηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπίβιεςεο. 

Σν PE/Steel ΡΝ 10 ΑΣΜ είλαη εμάξηεκα κεηαηξνπήο απφ πνιπαηζπιέλην ζε ράιπβα 

αξζεληθφ ή ζειπθφ δειαδή ζχλδεζε κε εηδηθφ ηεκάρην DRAWLOCK ρσξίο 

ειεθηξνκνχθα ή κε θνιεηφ κε ειεθηξνκνχθα.  

Σν εηδηθφ ηεκάρην ζέιιαο πδξνιεςίαο ζα είλαη κε πξνέθηαζε θαη κε εηδηθφ θνπηηθφ 

εξγαιείν κέζσ ηεο πξνέθηαζεο ζα αλνίγεηαη νπή παξνρήο ζηνλ ζσιήλα δηαλνκήο 

ηνπιάρηζηνλ 16 ρηιηνζηά ζηελ πεξίπησζε ηνπ HDPE25. 

Ο ζσιήλαο, νη ειεθηξνκνχθεο, νη θακπχιεο θιπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 

HDPE, PN 10 αηκ., ελψ ηα κεηαιιηθά εηδηθά ηεκάρηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα 

είλαη αλνμείδσηα ή νξεηράιθηλα ΡΝ 10 αηκ. 

Γηα φια ηα εμαξηήκαηα ΡΔ ζα γίλεηαη απηφκαηε θαηαγξαθή ζηελ ζπζθεπή 

ζπγθφιιεζεο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε Σ.Π. 

ηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη ε θαζαίξεζε αλ ππάξρεη ηνπ νδνζηξψκαηνο ή ηνπ 

πεδνδξνκίνπ ή ηνπ θξαζπεδνξείζξνπ απφ ζθπξφδεκα (άνπιν ή νπιηζκέλν) ή 

αζθαιηνηάπεηα (νπνηνπδήπνηε πάρνπο) ή πιαθφζηξσζεο θάζε ηχπνπ (θαη 

θπβφιηζνη, ε εθζθαθή ηεο απαηηνχκελεο ηάθξνπ, ε απνθάιπςε ηφζν ηνπ αγσγνχ 

παξνρήο φζν θαη ησλ ζσιήλσλ δηαλνκήο παιαηψλ θαη λέσλ ψζηε λα ειεπζεξσζεί 

πιήξσο ν ρψξνο εξγαζίαο, ε απνθαηάζηαζε ηεο παξνρήο ζχκθσλα κε ην ηππηθφ 

ζρέδην, ην ηάπσκα ηεο παιαηάο θαη λέαο παξνρήο ζην ζεκείν πδξνιεςίαο απφ ηνλ 

παιαηφ αγσγφ, επίρσζε κε κία ζηξψζε ζξαπζηήο άκκνπ ιαηνκείνπ 30 εθαηνζηά 

θαη ζηε ζπλέρεηα κε ζξαπζηφ ιαηνκείνπ θαη φιεο νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά γηα ηελ 

επαλαθνξά θαη απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ ζθπξφδεκα ή άζθαιην ην 

πεδνδξνκίνπ κε πιάθεο (ηνπ ηδίνπ κε ηνλ θαζαηξεζέληα ηχπν) ή ζθπξφδεκα ησλ 

θξαζπεδνξείζξσλ. 

 



Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη νη πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, ε 

κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ην θαηέβαζκα, ε θφξησζε ησλ πξντφλησλ 

εθζθαθψλ, ε κεηαθνξά ηνπο πξνο απφξξηςε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαζψο θαη 

ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ. 

 

Σηκή αλά πιήξεο ηεκάρην γηα νπνηαδήπνηε δηάκεηξν αγσγψλ δηαλνκήο. 
 

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Ογδόληα  

  (Αξηζκεηηθώο): 80,00 
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ΤΓΡ 16.19 Καηαζθεπή δηαθιάδσζεο αγσγνχ απφ ΡΔ ή ζχλδεζε λένπ αγσγνχ κε 

πθηζηάκελν αγσγφ απφ ΡΔ ζε ιεηηνπξγία  κε ηνπνζέηεζε θαηάιιεινπ 

εηδηθνχ ηεκαρίνπ 
  

 Κσδηθφο ΑλαζεψξεζεοΤΓΡ  6622.1  
 

Γηα κηα πιήξε θαη κεκνλσκέλε θαηαζθεπή δηαθιάδσζεο αγσγνχ απφ ΡΔ κε 

ηνπνζέηεζε ηαπ (θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ηνπ αγσγνχ) ή ζχλδεζε λένπ 

αγσγνχ κε πθηζηάκελν ΡΔ ζε ιεηηνπξγία, νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ κε απνκφλσζε 

ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη : 

α. Ζ πξνκήζεηα, θφξησζε, εθθφξησζε, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ (ηαπ) 

θαζψο θαη ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ ηα νπνία πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

γηα αγσγνχο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ 

β. Οη εξγαζίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνχ, ε άληιεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ εηο ην δίθηπν λεξνχ δηα πδξαληιίαο 3", ε ηνπνζέηεζε ησλ 

εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ην λέν αγσγφ κε ηα θαηάιιεια 

εηδηθά ηεκάρηα γηα ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ. 

γ. Ζ πξνκήζεηα, θφξησζε, εθθφξησζε, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κεραλψλ θαη 

ζπζθεπψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπγθφιιεζε ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ 

απφ πνιπαηζπιέλην. Οη ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ρξήζε ζε 

εηδηθά ηεκάρηα πνιπαηζπιελίνπ. 

Σηκή γηα κία πιήξε θαη κεκνλσκέλε ζχλδεζε (ηεκ) αγσγνχ ΡΔ κε ηνπνζέηεζε 

εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ζπλδέζκσλ θαη ζχλδεζή ηνπο κε άιιν αγσγφ ΡΔ 

νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην θαη δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ. 

 

23.1 

ΤΓΡ 16.19.01 Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ 110 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δλελήληα πέληε  

  (Αξηζκεηηθώο): 95,00 
 



23.2 

ΤΓΡ 16.19.02 Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ 160 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δθαηόλ ζαξάληα ηξία  

  (Αξηζκεηηθώο): 143,00 

 

 

23.3 

ΤΓΡ 16.19.03 Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ 200 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δθαηόλ ελελήληα  

  (Αξηζκεηηθώο): 190,00 
 



Α.Σ. 24 
 

Ν. ΤΓΡ 9.31 Φξεάηην εθθέλσζεο εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο  
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6327 
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο θξεαηίνπ εθθέλσζεο εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο 

κε φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο φισλ ησλ 

εηδηθψλ ηεκαρίσλ χδξεπζεο εθηφο απφ ηε δηθιείδα θαη εθηέιεζε φισλ ησλ 

εξγαζηψλ δειαδή εθζθαθή ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο - ζθπξφδεκα - ζηδεξφο 

νπιηζκφο – μπιφηππνη, ηαπ, θιάληδεο, ειεθηξνκνχθεο θαη θάζε άιιε εξγαζία πνπ 

δελ αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη 

παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ θξεαηίνπ. ηελ παξνχζα ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ 

πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαζψο θαη ε 

εξγαζία ηνπνζέηεζήο ηνπο είηε πξφθεηηαη γηα ηεξκαηηθφ θξεάηην εθθέλσζεο είηε γηα 

ελδηάκεζν θξεάηην φπνπ νη εξγαζίεο ηνπ θξεαηίνπ μεθηλνχλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηεο 

δηαθιάδσζεο κε ηαπ, ν ζσιήλαο πξνέθηαζεο νπνηνπδήπνηε κήθνπο κε ηνλ 

εγθηβσηηζκφ κε άκκν, ε θιάληδα ιαηκνχ, ε ειεθηξνκνχθα, ηα ραιχβδηλα εηδηθά 

ηεκάρηα θαζψο θαη φιεο νη εξγαζίεο εθζθαθψλ, επηρψζεσλ θαη επαλαθνξάο ησλ 

νδνζηξσκάησλ θαη ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ χδξεπζεο. Καηά ηα ινηπά 

ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη ην αληίζηνηρν ζρέδην ηεο 

κειέηεο. 
  

Δπηκέηξεζε αλά ηεκάρην πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ.  
  
 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Υίιηα πεληαθόζηα  

  (Αξηζκεηηθώο): 1.500,00 
 



Α.Σ. 25 

 

Ν. ΤΓΡ 9.33  ηαζκφο ειέγρνπ παξνρήο – πίεζεο ηχπνπ Α 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6651 
 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ηνπηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ παξνρήο – πίεζεο ζε θχξην 

αγσγφ χδξεπζεο νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 

εξγαζίεο θαη ηα πιηθά απφ ηελ  είζνδν ηνπ θχξηνπ αγσγνχ χδξεπζεο έσο ηελ έμνδν. 

ηελ παξνχζα ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ κε ηηο εξγαζίεο 

εθζθαθψλ, επηρψζεσλ,  απνμειψζεσλ, ε επαλαθνξά ησλ νδνζηξσκάησλ, 

ζθπξνδεηήζεσλ κε πξνζζήθε ζηεγαλσηηθψλ, ηνπνζέηεζε ζθάιαο αινπκηλίνπ, 

ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ θαιχκκαηνο κε θιείζξν αζθαιείαο, ζχλδεζε κε ην ζσιήλα 

HDPE 10 ΑΣΜ ζε νπνηνδήπνηε κήθνο θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα εηδηθά ηεκάρηα 

απφ HDPE 10 ΑΣΜ (ειεθηξνκνχθα, θιάληδεο ιαηκνχ θακπχιεο θιπ) ηνπ θξεαηίνπ 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε νξηδφληηα πδξαπιηθή 

ζσιήλσζε θαη ε ζσιήλσζε By Pass κε ην θξεάηην δηθιείδαο θαη κε φια ηα 

απαξαίηεηα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα θιάληδεο, ακθηθιαληδσηά θίιηξν, 6΄΄ ΡΝ 10 

ATM ξπζκηζηήο πίεζεο ειεθηξνληθά ξπζκηδφκελνο θαη απφ απφζηαζε δηακέηξνπ 

Φ150 ΡΝ 16 ΑΣΜ, ειεθηξνκαγλεηηθφ παξνρφκεηξν Φ150 PΝ 10 ATM δηθιείδεο 

πεηαινχδαο η. WAFER ή LUG, ηεκάρηα απνζπλαξκνιφγεζεο Φ 150 16 ATM 

θαζψο θαη ε δηάηαμε κέηξεζεο θαηαγξαθήο ηειεκεηάδνζεο παξνρήο θαη πίεζεο 

ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο. 
 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ζχλδεζε παξνρήο κε ηε ΓΔΖ δειαδή ππαίζξην 

PILLAR κε ηηο απαξαίηεηεο αζθάιεηεο κεηξεηή ηεο ΓΔΖ θαη θαιψδην κέρξη ην 

πιεζηέζηεξν ζεκείν παξνρήο. 
  

Σηκή αλά ηεκάρην ζηαζκνχ ειέγρνπ παξνρήο - πίεζεο.  
  

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δίθνζη επηά ρηιηάδεο  

  (Αξηζκεηηθώο): 27.000,00 



Α.Σ. 26 

 

Ν. ΤΓΡ 9.33  ηαζκφο ειέγρνπ παξνρήο – πίεζεο ηχπνπ B 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6651 
 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ηνπηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ παξνρήο – πίεζεο ζε θχξην 

αγσγφ χδξεπζεο νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 

εξγαζίεο θαη ηα πιηθά απφ ηελ  είζνδν ηνπ θχξηνπ αγσγνχ χδξεπζεο έσο ηελ έμνδν. 

ηελ παξνχζα ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ κε ηηο εξγαζίεο 

εθζθαθψλ, επηρψζεσλ,  απνμειψζεσλ, ε επαλαθνξά ησλ νδνζηξσκάησλ, 

ζθπξνδεηήζεσλ κε πξνζζήθε ζηεγαλσηηθψλ, ηνπνζέηεζε ζθάιαο αινπκηλίνπ, 

ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ θαιχκκαηνο κε θιείζξν αζθαιείαο, ζχλδεζε κε ην ζσιήλα 

HDPE 10 ΑΣΜ ζε νπνηνδήπνηε κήθνο θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα εηδηθά ηεκάρηα 

απφ HDPE 10 ΑΣΜ (ειεθηξνκνχθα, θιάληδεο ιαηκνχ θακπχιεο θιπ) ηνπ θξεαηίνπ 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε νξηδφληηα πδξαπιηθή 

ζσιήλσζε θαη ε ζσιήλσζε By Pass κε ην θξεάηην δηθιείδαο θαη κε φια ηα 

απαξαίηεηα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα θιάληδεο, ακθηθιαληδσηά θίιηξν, 10΄΄ ΡΝ 10 

ATM ξπζκηζηήο πίεζεο ειεθηξνληθά ξπζκηδφκελνο θαη απφ απφζηαζε δηακέηξνπ 

Φ250 ΡΝ 16 ΑΣΜ, ειεθηξνκαγλεηηθφ παξνρφκεηξν Φ250 PΝ 10 ATM δηθιείδεο 

πεηαινχδαο η. WAFER ή LUG, ηεκάρηα απνζπλαξκνιφγεζεο Φ 250 16 ATM 

θαζψο θαη ε δηάηαμε κέηξεζεο θαηαγξαθήο ηειεκεηάδνζεο παξνρήο θαη πίεζεο 

ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο. 
 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ζχλδεζε παξνρήο κε ηε ΓΔΖ δειαδή ππαίζξην 

PILLAR κε ηηο απαξαίηεηεο αζθάιεηεο κεηξεηή ηεο ΓΔΖ θαη θαιψδην κέρξη ην 

πιεζηέζηεξν ζεκείν παξνρήο. 
  

Σηκή αλά ηεκάρην ζηαζκνχ ειέγρνπ παξνρήο - πίεζεο.  
  

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): αξάληα ρηιηάδεο  

  (Αξηζκεηηθώο): 40.000,00 
 



Α.Σ. 27 

 

Ν. ΤΓΡ 12.14  ηαζκφο ειέγρνπ πίεζεο 

 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6651 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ηνπηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ πίεζεο ζε θχξην αγσγφ 

χδξεπζεο νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο θαη 

ηα πιηθά απφ ηελ  είζνδν ηνπ θχξηνπ αγσγνχ χδξεπζεο έσο ηελ έμνδν. ηελ 

παξνχζα ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ κε ηηο εξγαζίεο 

εθζθαθψλ, επηρψζεσλ, απνμειψζεσλ, ε επαλαθνξά ησλ νδνζηξσκάησλ, 

ζθπξνδεηήζεσλ κε πξνζζήθε ζηεγαλσηηθψλ, ηνπνζέηεζε ζθάιαο αινπκηλίνπ, 

ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ θαιχκκαηνο κε θιείζξν αζθαιείαο, ζχλδεζε κε ην ζσιήλα 

HDPE 10 ΑΣΜ ζε νπνηνδήπνηε κήθνο θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα εηδηθά ηεκάρηα 

απφ HDPE 10 ΑΣΜ (ειεθηξνκνχθα, θιάληδεο ιαηκνχ θιπ) ηνπ θξεαηίνπ ζχκθσλα 

κε ηα ζρέδηα. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε νξηδφληηα πδξαπιηθή ζσιήλσζε κε 

φια ηα απαξαίηεηα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα. Οη δηθιείδεο απνκφλσζεο θαζψο θαη ε 

δηάηαμε κέηξεζεο θαηαγξαθήο ηειεκεηάδνζεο πίεζεο, καδί κε ην καλφκεηξν θαη 

ηνλ αηζζεηήξα πίεζεο ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο. 
  

Σηκή αλά ηεκάρην ζηαζκνχ ειέγρνπ πίεζεο.  

 

 

 
  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Πέληε ρηιηάδεο πεληαθόζηα  

  (Αξηζκεηηθώο): 5.500,00 
 

 

 



Α.Σ. 28 
 

Ν. ΤΓΡ  12.14  σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε 

ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2: 

 

σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο 

θαηά ΔΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, 

απνρέηεπζε νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ. 

Οη ζειήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, 

PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: 

ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension 

Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ 

ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, 

πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -

peelable layer). 

O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη 

κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required 

Strength)  σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά 

θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε 

ηηκή SDR  

ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ 

εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν. 

Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα 

δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο. 

ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη 

ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο δίθηπα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable 

layer) νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.   

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη 

πιάγηεο κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη 

ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ΡΔ. 

β. Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ 

ησλ ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο 

απαηηνχκελα αλαιψζηκα. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ 

θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνχο 

ζπγθνιιήζεσο (butt welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία 



ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο. 

δ. Ζ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ 

δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ 

πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά 

πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο 

δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν 

εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ 

ζρεηηθψλ άξζξσλ. 

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο 

εγθαηεζηεκέλνπ, αλά ηχπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο: 

 

12.14.01 σιελψζεηο πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  (κε ειάρηζηε 

απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 

 

28.1 

 

12.14.01.04  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6621.1  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Σέζζεξα θαη ηξηάληα ιεπηά  

  (Αξηζκεηηθώο): 4,30 

 

 

28.2 

12.14.01.06  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6621.1  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δπηά    

  (Αξηζκεηηθώο): 7,00 

 

 

28.3 

12.14.01.07  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 110 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6621.1  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δλλέα θαη ηξηάληα ιεπηά  

  (Αξηζκεηηθώο): 9,30 

 



28.4 

 

12.14.01.08  νλνκ. δηακέηξνπ DN 125 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6621.2  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δληεθα  

  (Αξηζκεηηθώο): 11,00 
 

 

28.5 

 

12.14.01.09  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 140 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6621.2  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Γεθαηέζζεξα  

  (Αξηζκεηηθώο): 14,00 
 

 

28.6 

 

12.14.01.10  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 160 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6621.3 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Γεθαέμη 

  (Αξηζκεηηθώο): 16,00 

 

 

28.7 

 

12.14.01.12  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 225 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6621.5  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δίθνζη νθηώ  

  (Αξηζκεηηθώο): 28,00 

 

 



28.8 

 

12.14.01.14  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 280 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6621.6 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): αξάληα πέληε  

  (Αξηζκεηηθώο): 45,00 

 

 

28.9 

 

12.14.01.15  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 315 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6621.7  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Πελήληα πέληε  

  (Αξηζκεηηθώο): 55,00 

 

 

28.10 

 

12.14.01.17  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 400 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6621.9  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δλελήληα  

  (Αξηζκεηηθώο): 90,00 

 

 

 



Α.Σ. 29 

 

ΤΓΡ 12.15 Γίθηπα ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ (ductile iron)  

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6623 
 

σιελψζεηο πηέζεσο κε ζσιήλεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε 

(ductile iron), θαηά ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 545, κε απνιήμεηο ηχπνπ θψδσλα ή 

θιαληδσηέο, κε εζσηεξηθή επέλδπζε απφ ηζηκεληνθνλία θαη εμσηεξηθή επίζηξσζε 

κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ κε πξνζηαηεπηηθφ ηειείσκα ελφο απφ ηνπο ηχπνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα D ηνπ Πξνηχπνπ. 
 

Οη ζσιήλεο δηθηχσλ ππφ πίεζε απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε 

ηελ νλνκαζηηθή ηνπο δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ 

ζσιήλα) θαη ηελ θιάζε πηέζεσο C (ηαπηίδεηαη κε ηελ κέγηζηε πδξνζηαηηθή πίεζε 

ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο PFA). 
 

Γηα ηνπο ζσιήλεο απν ειαηφ ρπηνζίδεξν θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 545, απαηηείηαη 

πηζηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην Πξφηππν απφ 

δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο δηαηάμεηο.  
 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ 

ζσιήλσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν κε ηνπο αλαινγνχληεο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο 

θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1, ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ν 

θαηαβηβαζκφο ησλ ζσιήλσλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο, ε ζχλδεζή ηνπο θαη ε εθηέιεζε 

ειέγρσλ ζηεγαλφηεηαο. 
 

Ζ εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο, ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ηεο 

ζσιελνγξακκήο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο θαη επηκεηξψληαη 

ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, ρσξίο ζπλππνινγηζκφ ηνπ 

κήθνπο ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 
 

29.1 
 

12.15.01  νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100 mm 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δίθνζη ελλέα θαη ελελήληα ιεπηά  

  (Αξηζκεηηθώο): 29,90 

 

29.2 
 

12.15.02  νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 125 mm 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Σξηάληα πέληε  

  (Αξηζκεηηθώο): 35,00 

 



29.3 
 

12.15.08  νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 400 mm 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δθαηόλ ηξηάληα  

  (Αξηζκεηηθώο): 130,00 



Α.Σ. 30 

 

Ν. ΤΓΡ 12.17 Υπηνζηδεξά εηδηθά ηεκάρηα αγσγψλ (πξνκήζεηα θαη  ηνπνζέηεζε)   

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6623 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ πξνζέγγηζε θαηαβηβαζκφο, 

ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ελφο ρηιηφγξακκνπ ρπηνζηδεξψλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ λέσλ ή 

ππαξρφλησλ αγσγψλ απφ PVC ή Α/Ε πνηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ GG20 θαηά DIN 6620 

(ηαπ, ζηαπξνί, θακπχιεο, ζπζηνιέο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο σηίδεο ή θαη ρσξίο 

σηίδεο κε κνχθα). ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε θνπή θαη ην ηνξλίξηζκα ησλ αγσγψλ 

(ππαξρφλησλ θαη λέσλ) ζηηο ζέζεηο ησλ ζπλδέζεσλ θαζψο θαη απνζχλδεζεο θαη 

ηαπψκαηνο ησλ παιαηψλ αγσγψλ θαη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη εξγαζίεο 

(βίδεο, ειαζηηθέο θιάληδεο εληζρπκέλεο θ.ι.π.). Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

δηθιείδεο, ηα ρπηνζηδεξά θξεάηηα, ηα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα θξεαηίσλ θαη ηα 

δηκπψ, πνπ πιεξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Οια ηα ρπηνζηδεξά ηεκάρηα ζα πξέπεη λα είλαη νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 αηκ. θαη 

πνηφηεηαο GG20 θαη άλσ. 

 

Δπηκέηξεζε αλά ργξ. εγθαηεζηεκέλσλ ρπηνζηδεξψλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ  

  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δλα θαη πελήληα ιεπηά  

  (Αξηζκεηηθώο): 1,50 

 



Α.Σ. 31 

 

ΤΓΡ 12.17 Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 

ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron).  

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6623 

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ζπλαξκνιφγεζε ζε ζσιελνγξακκή απφ 

ζσιήλεο ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron) εηδηθψλ 

ηεκαρίσλ, ζπλδέζκσλ θαη ζηεξηγκάησλ ηππνπνηεκέλσλ δηαηνκψλ θαη ινηπψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 598, κε πηζηνπνηεηηθά απφ 

θνηλνπνηεκέλν ζηελ ΔΔ θνξέα πηζηνπνίεζεο.  

 

12.17.01  Κακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο, πψκαηα θιπ, φισλ ησλ ηχπσλ (κνλήο ή 

δηπιήο θιαληδσηήο ζχλδεζεο, κνλήο ή δηπιήο ζχλδεζεο ηχπνπ 

θψδσλα), κεγεζψλ (νπνηαζδήπνηε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ), θιάζεσλ 

πίεζεο ιεηηνπξγίαο, κε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία ελφο απφ 

ηνπο ηχπνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη ΔΛΟΣ 

ΔΝ 598. Πεξηιακβάλνληαη νη απαηηνχκελνη θνριίεο ζχδεζεο θαη νη 

ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1. 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Γύν θαη ζαξάληα ιεπηά  

  (Αξηζκεηηθώο): 2,40 
 



Α.Σ. 32 

 

ΤΓΡ 12.18.02 Καηαζθεπή επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ δηθηχνπ κε ραιπβδνζσιήλεο   

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6630.1 

 

Καηαζθεπή επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ δηθηχνπ κε ραιπβδνζσιήλεο ειηθνεηδνχο 

ξαθήο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10224, κε ζήκαλζε CE, απφ ράιπβα θαηεγνξίαο L235. 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, νη πιάγηεο 

κεηαθνξέο, ε ηνπνζέηεζε θαη ζπγθφιιεζε ησλ ζσιήλσλ, ε απνθαηάζηαζε ηεο 

κφλσζεο ζηηο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο θαη ε εθηέιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ ειέγρσλ 

ζηεγαλφηεηνο. 

 

Ζ θαηαζθεπή ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θακπχιεο, δηαθιαδψζεηο θιπ) θαη ν 

εγθηβσηηζκφο ηνπ νξχγκαηνο ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 

ηηκνινγίνπ. 

 

Δπηκέηξεζε αλά ρηιφγξακκν ραιπβδνειάζκαηνο (kg)  κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή 

δηάκεηξν θαη ην πάρνο ειάζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, κε εηδηθφ 

βάξνο 7,85 gr/cm3, ρσξίο ζπλππνινγηζκφ ηνπ βάξνπο ηεο κφλσζεο. 

 

Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία ζπλήζσλ δηαηνκψλ ραιπβδνζσιήλσλ.  
 

Dνλνκ. 

(mm) 

Dεμση. 

(mm) 
πάρνο (mm) kg/m  Dνλνκ. (mm) Dεμση. (mm) πάρνο (mm) kg/m 

Φ 300 323.8 4.0 31.57  Φ 900 914.4 8.0 178.96 

Φ 300 323.8 5.0 39.34  Φ 900 914.4 10.0 223.21 

Φ 400 406.4 4.5 44.64  Φ 1000 1016 9.0 223.68 

Φ 400 406.4 5.2 51.49  Φ 1000 1016 11.0 272.84 

Φ 500 508 5.0 62.07  Φ 1200 1219.2 10.0 298.44 

Φ 500 508 6.4 78.62  Φ 1200 1219.2 12.7 378.17 

Φ 600 609.6 5.6 83.48  Φ 1500 1524 10.0 373.66 

Φ 600 609.6 7.1 105.72  Φ 1500 1524 12.0 447.80 

Φ 700 711.2 6.4 110.46  Φ 1800 1828.8 10.0 448.89 

Φ 700 711.2 8.0 138.84  Φ 1800 1828.8 14.3 640.39 

Φ 800 812.8 8.0 158.90  Φ 2000 2032 11.0 548.67 

Φ 800 812.8 9.5 188.74  Φ 2000 2032 14.3 712.11 

 

12.18.02 Με ρξήζε ραιπβδνζσιήλσλ  κε εμσηεξηθή κφλσζε κε ιηζαλζξαθφπηζζα 

(αζθαιηηθήο βάζεο) θαη θχιιν πνιπαηζπιελίνπ θαη εζσηεξηθή κφλσζε 

κε επνμεηδηθή ξεηίλε.  
 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 

 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Έλα θαη νγδόληα πέληε ιεπηά  

  (Αξηζκεηηθώο): 1,85 



Α.Σ. 33 

 

ΤΓΡ 12.20 Φιάληδεο ζπγθφιιεζεο ραιχβδηλεο  

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6651.1 

 

Φιάληδεο ζπγθφιιεζεο ραιχβδηλεο, αλεμαξηήησο δηακέηξνπ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

1092-1, απφ πιηθφ θαηεγνξίαο P250GH, κε ηνπο γαιβαληζκέλνπο θνριίεο 

ζηεξέσζεο θαη ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο, πιήξσο ζπλδεδεκέλεο ζηελ 

ζσιελνγξακκή (πιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, αλαιψζηκα θαη εξγαζία). 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Σέζζεξα θαη πελήληα ιεπηά  

  (Αξηζκεηηθώο): 4,50 

 

 

Α.Σ. 34 

 

Ν. ΤΓΡ 13.01.01 Γηθιείδεο ζπξηαξσηέο ειαζηηθήο έκθξαμεο θαη κε 

αλπςνχκελνπ βάθηξνπ κε σηίδεο, (πξνκήζεηα επί ηφπνπ θαη 

εγθαηάζηαζε) πίεζεο 10 ΑΣΜ 

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6651 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ πξνζέγγηζε θαη πιήξε ηνπνζέηεζε θαη 

δνθηκαζία κίαο ρπηνζηδεξάο ζπξηαξσηήο δηθιείδαο, ειαζηηθήο έκθξαμεο απφ 

ρπηνζίδεξν ηνπιάρηζηνλ GG25 θαηά DIN 1693 κε αλπςνχκελνπ βάθηξνπ κε 

σηίδεο. Ζ ζχλδεζε ζα γίλεη κε αλνμείδσηνπο θνριίεο θαη κε παξεκβνιή ειαζηηθνχ 

πάρνπο 3 ριζ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη θάζε άιιν αλαγθαίν πιηθφ θαη εξγαζία. 

Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

  

Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή γηα έλα ηεκάρην δηθιείδαο αληίζηνηρεο δηακέηξνπ.  

 

 

34.1 Φ50 (ΠΡ Ζ 5.2.1) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δθαηόλ είθνζη  

  (Αξηζκεηηθώο): 120,00 
 

 

34.2 Φ80 (ΠΡ Ζ 5.2.3) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δθαηόλ νγδόληα  

  (Αξηζκεηηθώο): 180,00 
 



34.3 Φ100 (ΠΡ Ζ 5.2.4) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Γηαθόζηα δέθα  

  (Αξηζκεηηθώο): 210,00 
 

34.4  Φ125 (Σ.Δ.) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Σξηαθόζηα είθνζη πέληε  

  (Αξηζκεηηθώο): 325,00 
 

 



Α.Σ. 35 

 

Ν ΤΓΡ 13.04 Γηθιείδεο πεηαινχδαο πίεζεο 10 ΑΣΜ ρσξίο σηίδεο (πξνκήζεηα επί 

ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε) 

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6652.1 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ πξνζέγγηζε θαη πιήξε ηνπνζέηεζε θαη 

δνθηκαζία κίαο δηθιείδαο ηχπνπ πεηαινχδαο (WAFER ή LUG) ησλ εξγνζηαζίσλ 

TOMOE ή PONT A MOUSSON (T. EUROSTOP) ή VAG GMBH (T. EBRO) ή 

AMRI (T. ISORIA) θαηά DIN 3202 απφ ζθπξήιαην ρπηνζίδεξν GGG40 DIN 

1693, κε ρεηξνθίλεην κεραληζκφ & ζπλδπαζκφ γξαλαδηψλ (κεησηήξαο) κε γιψζζα 

επνμεηδηθά βακκέλε θαη άμνλεο αλνμείδσηνπο Υ20Cr13 θαηά DIN 14021 θαη κε 

ειαζηηθή έδξα ηνπ δίζθνπ ελζσκαησκέλε εζσηεξηθά ζηνλ θνξκφ απφ EPDM, 

ρσξίο σηίδεο. Ζ ζχλδεζε ζα γίλεη κε αλνμείδσηνπο θνριίεο θαη κε παξεκβνιή 

ειαζηηθνχ πάρνπο 3 ριζ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη θάζε άιιν αλαγθαίν πιηθφ θαη 

εξγαζία. Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

  

Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή γηα έλα ηεκάρην δηθιείδαο αληίζηνηρεο δηακέηξνπ.  

 

35.1 Φ80 (κε κνριφ)  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δθαηόλ πελήληα  

  (Αξηζκεηηθώο): 150,00 
 

35.2  Φ150 (κε κνριφ) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Γηαθόζηα νγδόληα πέληε  

  (Αξηζκεηηθώο): 285,00 
 

35.3  Φ200 (κε κεησηήξα) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Σεηξαθόζηα εβδνκήληα πέληε  

  (Αξηζκεηηθώο): 475,00 
 

35.4  Φ250 (κε κεησηήξα) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δπηαθόζηα νγδόληα πέληε  

  (Αξηζκεηηθώο): 785,00 
 

35.5 Φ300 (κε κεησηήξα) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Υίιηα πελήληα  

  (Αξηζκεηηθώο): 1.050,00 
 



35.6 Φ400 (κε κεησηήξα) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Υίιηα ηεηξαθόζηα εβδνκήληα  

  (Αξηζκεηηθώο): 1.470,00 
 



Α.Σ.  36 

 

Ν. ΤΓΡ 13.10.  Βαιβίδεο εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο, 

παιηλδξνκηθνχ ηχπνπ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 50 ριζ  

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6657.1 

 

Βαιβίδεο εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο, παιηλδξνκηθνχ ηχπνπ, 

απνηεινχκελεο απφ θνξκφ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν GG26 θαηά DIN 1691, πισηήξα 

απφ πνιππξνππιέλην ή πνιπακίδην, κεκβξάλε ζηιηθφλεο, δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο 

απφ ΔPDM θαη άμνλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαηά DIN 14021. χλδεζε κε ην 

δίθηπν θαηά ISO 7005-1/20. ISO 2531 DIN 250 1/28604 έσο 28607, BS 4504/4772 

NFE K29-103 UNI 2277-67 UNI 2278-67. 

 

Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ βαιβίδεο ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν βαιβίδαο. 

 

Πίεζεο ιεηηνπξγίαο 16 ΑΣΜ 

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Γηαθόζηα εβδνκήληα  

  (Αξηζκεηηθώο): 270,00 

 

 

 



Α.Σ. 37 

 

ΤΓΡ 16.18 χλδεζε λένπ αγσγνχ χδξεπζεο θαη' επέθηαζε πθηζηακέλνπ απφ 

νπνηνδήπνηε πιηθφ, ν νπνίνο έρεη απνκνλσζεί απφ ην δίθηπν, κε 

ρξήζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ   

  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ  6611.1 (30%)  + ΤΓΡ 6622.1 (70%) 

 

χλδεζε λένπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαη' επέθηαζε 

πθηζηακέλνπ, ρσξίο ρξήζε ηαχ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε απνκφλσζε ηνπ ηεξκαηηθνχ 

θιάδνπ ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ απφ ην δίθηπν. 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

α. Ζ πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ απηηνπκέλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

γηα ηελ ζπλαξκνγή ηνπ λένπ κε ηνλ πθηζηάκελν αγσγφ (θιάληδεο, ζπζηνιηθά, 

γαιβαληζκέλνη θνριίεο θιπ)., αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ 

πθηζηακέλνπ θαη ηνπ λένπ αγσγνχ.. 

β. Ζ απνθνπή ή αθαίξεζε ηεο ηάπαο ηεξκαηηζκνχ ηνπ πθηαζηακέλνπ αγσγνχ ή ε 

πιχζε ηνπ (φηαλ δελ είλαη ηαπσκέλνο) θαη ε άληιεζε ησλ λεξψλ κε θνξεηή 

πδξαληιία. 

γ. Ζ ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε ησλ απαηηνπκέλσλ θαηά πεξίπησζε 

εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζχλδεζεο ησλ δχν αγσγψλ 

 

Σηκή αλά ζχλδεζε θαηά ηα αλσηέξσ, αλάινγα κε ηελ δηαηνκή ηνπ πθηζηακέλνπ 

αγσγνχ, σο εμήο: 

 

37.1 

16.18.01 Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ 100 – Φ 80 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δθαηόλ δεθαηέζζεξα  

  (Αξηζκεηηθώο): 114,00 

 

37.2 

16.18.02 Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ 150 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δθαηόλ ηξηάληα ηξία  

  (Αξηζκεηηθώο): 133,00 



  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ΓΖΜΟ Η.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

Η.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

ΤΓΡΔΤΖ Η.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
 

ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ 

 

 
5. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κνξίλζνπ 293, Πάηξα, Σ.Κ. 262 21 

Σει: 2610-222616, Fax: 2610- 225259 

e-mail : info@sigmaeng.gr 
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1. ΓΔΝΗΚΑ 

 

1. Αληηθείκελν ηνπ ηεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ είλαη ε δηαηχπσζε ησλ 

εηδηθψλ ηερληθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζα 

εθηειεζηεί ην ππφςε έξγν.  

2. Σν παξφλ ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ απνηειείηαη απφ δχν επηκέξνπο 

ηκήκαηα. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο παξαηίζεηαη πίλαθαο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) νη νπνίεο βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζηνλ παξφλ έξγν. Οη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ ΔΣΔΠ έρνπλ 

ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηελ ΓΓΓΔ (www.ggde.gr). ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο ππφ ηνλ ηίηιν πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο παξαηίζεληαη ζπκπιεξσκαηηθνί φξνη ησλ ΔΣΔΠ θαη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηα αληηθείκελα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ.  

ε πεξίπησζε πνπ φζα ζεκεία ην θείκελν ησλ Διιεληθψλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) είλαη δηαθνξεηηθφ ηνπ θεηκέλνπ ησλ πκπιεξσκαηηθψλ 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΣΠ), ππεξηζρχεη ην θείκελν ησλ πκπιεξσκαηηθψλ 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.  

3. Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ κε ηνπο γεληθψο παξαδεθηνχο θαλφλεο ηεο 

Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερληθήο θαη βάζεη κε φζα εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο 

ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.  

4. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ έρνπλ εθαξκνγή, αθφκα θαη εάλ δελ γίλεηαη 

κλεία ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, φινη νη επίζεκνη Διιεληθνί θαλνληζκνί (π.ρ. 

Καλνληζκφο έξγσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, Αληηζεηζκηθφο θαλνληζκφο, 

Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο, Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Γ.Δ.Ζ., 

Γηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ζε εξγνηάμηα, θιπ) θαη νη ζπλαθείο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο θαζψο θαη ηα πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ. Ηζρχνπλ επίζεο θαη ηα "Δπξσπατθά 

πξφηππα", φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

Π.Γ.23/94.  

5. αλ "απνδεθηά" πξφηππα ραξαθηεξίδνληαη πιελ ησλ ειιεληθψλ πξνηχπσλ (θαη 

ζρεδίσλ πξνηχπσλ) ηνπ ΔΛΟΣ θαη ησλ "Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ", ηα δηεζλή ΗSO, 

ηα γεξκαληθά DΗΝ θαη ηα βξεηαληθά BS, ηα γαιιηθά AFNOR θαη ηα ακεξηθαληθά 

ASTM θαη AWWA. Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη ρξνλνινγία έθδνζεο ησλ πξνηχπσλ, 

λνείηαη ε πιένλ πξφζθαηε έθδνζε απηψλ, πνπ ηζρχεη ή έρεη ηζρχζεη.  

6. Όζεο θνξέο αλαθέξεηαη φηη θάπνηα εξγαζία ή πιηθφ ζα θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα 

κε νξηζκέλν πξφηππν, (ΔΣΔΠ) ή άιιε πξνδηαγξαθή, εμππαθνχεηαη (εθφζνλ δελ 

θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο παξνχζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) φηη είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη ε εθηέιεζε φισλ ησλ αληίζηνηρσλ δνθηκψλ πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη, έζησ θαη αλ αλαθέξνληαη σο πξναηξεηηθέο ζην πξφηππν απηφ ή 

ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο, ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ.  

7. Οη εξγαζίεο γεληθψο ζα εθηειεζζνχλ κε βάζε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο 

ή φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεο γίλνπλ ή εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία.  

8. Οη εξγαζίεο γεληθά ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζηπλνκηθψλ δηαηάμεσλ) πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο.  



2. ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖΖ ΝΔΣ - ΔΣΔΠ 
 

Α/Α Σηκνινγίνπ ΝΔΣ ΔΣΔΠ πκπιεξσκαηηθέο Σ.Π. 

1 Ν ΤΓΡ 3.10 08-01-01-00 1 

2 ΤΓΡ 4.09 - 2 

3 ΤΓΡ 5.03 - 3 

4 Ν. ΤΓΡ 5.04 08-01-03-02 3 

5 ΤΓΡ 5.05 08-01-03-02 4 

6 ΤΓΡ 5.07 08-01-03-02 4 

7 ΤΓΡ 9.01 
01-03-00-00 

01-04-00-00 
5 

8 ΤΓΡ 9.10 

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

6 

9 ΤΓΡ 9.23.04 - 7 

10 ΤΓΡ 9.26 01-02-01-00 8 

11 ΤΓΡ 11.04 08-07-01-05 - 

12 ΤΓΡ 11.01.02 - 31 

13 ΟΓΟ Β-34 08-05-01-04 32 

14 ΤΓΡ 11.05.01 - - 

15 ΤΓΡ 11.07.01 08-07-02-01 33 

16 ΤΓΡ 11.08.01 08-07-02-01 33 

17 Ν. ΤΓΡ 9.10 - 9 

18 Ν.ΤΓΡ 9.30 - 10 

19 Ν.ΤΓΡ 9.32 - 18 

20 Ν. ΤΓΡ 9.32 - - 

21 Ν. ΤΓΡ 9.10 - 22 

22 Ν. ΤΓΡ 16.21 - - 

23 ΤΓΡ 16.19 - 12 

24 Ν. ΤΓΡ 9.31 - 17 

25 Ν. ΤΓΡ 9.33 - 25, 27, 34 

26 Ν. ΤΓΡ 9.33 - 25, 27, 34 

27 Ν. ΤΓΡ 12.14 - 25, 27, 34 

28 Ν. ΤΓΡ 12.14 - 12 

29 ΤΓΡ 12.15 - 35 

30 Ν. ΤΓΡ 12.17 - 15 



31 ΤΓΡ 12.17 - 14 

32 ΤΓΡ 12.18.02 - 16 

33 ΤΓΡ 12.20 - 24 

34 Ν. ΤΓΡ 13.01 - 29 

35 Ν. ΤΓΡ 13.04 - 20 

36 Ν. ΤΓΡ 13.10 08-06-07-07 11 

37 Ν. ΤΓΡ 16.18 - - 

38 Ν. ΤΓΡ 16.21 - - 



 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  1 -  ΔΚΚΑΦΔ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ ΔΝΣΟ 

ΚΑΣΟΗΚΖΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  2 -  ΑΠΟΤΝΘΔΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ 

ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  3 -  ΔΠΗΥΧΔΗ ΚΑΜΜΑΣΧΝ ΜΔ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

ΔΚΚΑΦΖ Ζ ΓΑΝΔΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  4 -  ΔΠΗΥΧΔΗ ΚΑΜΜΑΣΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  5 -  ΞΤΛΟΣΤΠΟΗ - ΗΚΡΗΧΜΑΣΑ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  6 - ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  7 -  ΠΡΟΘΔΣΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  8 -  ΗΓΖΡΟ ΟΠΛΗΜΟ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  9 -  ΧΜΑΣΑ ΑΓΚΤΡΧΖ   

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  10 -  ΦΡΔΑΣΗΑ ΑΔΡΑΔΞΑΓΧΓΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  11 -  ΑΔΡΑΔΞΑΓΧΓΟΗ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  12 -  ΧΛΖΝΧΝ ΠΗΔΖ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ 

ΤΦΖΛΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ (HDPE) ΚΑΗ 

ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΡΔ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  13 -  ΓΟΚΗΜΔ ΣΔΓΑΝΟΣΖΣΑ Δ ΠΗΔΖ  

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  14 -  ΔΗΓΗΚΑ ΣΔΜΑΥΗΑ ΑΠΟ ΔΛΑΣΟ 

ΥΤΣΟΗΓΖΡΟ  

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  15 -  ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ ΔΗΓΗΚΑ ΣΔΜΑΥΗΑ  

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  16 -  ΥΑΛΤΒΓΗΝΑ EΗΓΗΚΑ ΣΔΜΑΥΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  17 -  ΦΡΔΑΣΗΑ ΔΚΚΔΝΧΖ  

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  18 -  ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ ΦΡΔΑΣΗΑ ΓΗΚΛΔΗΓΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  19 -  ΓΗΚΛΔΗΓΔ ΦΛΑΝΣΕΧΣΔ ΔΛΑΣΗΚΖ 

ΔΜΦΡΑΞΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  20 -  ΓΗΚΛΔΗΓΔ ΣΤΠΟΤ ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ  

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  21 -  ΥΑΛΤΒΓΗΝΔ ΔΞΑΡΜΧΔΗ  

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  22 -  ΤΠΔΡΓΔΗΟ ΣΟΜΗΟ ΠΤΡΚΑΨΑ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  23 -  ΥΤΣΟΗΓΖΡΟΗ ΤΝΓΔΜΟΗ GIBAULT  

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  24 -  ΦΛΑΝΣΕΔ ΛΑΗΜΟΤ ΥΑΛΤΒΓΗΝΔ ΜΔ 

ΚΟΥΛΗΔ, ΠΔΡΗΚΟΥΛΗΑ & ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΑ 

ΠΑΡΔΜΒΤΜΑΣΑ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  25 -  ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΜΔΣΡΖΖ 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖΛΔΜΔΣΑΓΟΖ 

ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΗ ΠΗΔΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  26 -  ΠΗΔΕΟΘΡΑΤΣΗΚΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ ΒΑΝΔ 

(P.R.V.) ΣΤΠΟΤ ΔΜΒΟΛΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  27 -  ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΥΖ (ΓΗΑ ΠΗΔΕΟΜΔΣΡΗΚΔ ΓΗΚΛΔΗΓΔ 

PRV) 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  28 -  ΤΓΡΟΜΔΣΡΖΣΖ ΣΤΠΟΤ WOLTMAN 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  29 -  ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΠΑΡΟΥΟΜΔΣΡΟ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  30 -  ΓΗΚΣΤ ΖΜΑΝΖ ΤΠΟΓΔΗΟΤ ΑΓΧΓΟΤ 

(ΠΛΔΓΜΑ) 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  31 -  ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ ΔΗΓΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  32 -  ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΜΔΝΣΟΚΟΝΗΑ 



ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  33 -  ΑΝΣΗΚΧΡΗΑΚΖ ΔΠΑΛΔΗΦΖ ΚΑΗ 

ΔΠΟΞΔΗΓΗΚΖ ΒΑΦΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  34 -  ΦΡΔΑΣΗΟ ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ - ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  35 -  ΧΛΖΝΔ ΔΛΑΣΟΤ ΥΤΣΟΗΓΖΡΟΤ 

(DUCTILE IRON) ΓΗΑ ΠΟΗΜΟ ΝΔΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 1    
  

ΔΚΚΑΦΔ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ ΔΝΣΟ Ή ΔΚΣΟ ΚΑΣΟΗΚΖΜΔΝΖ 

ΠΔΡΗΟΥΖ   
  

  

1. Αληηθείκελν   

  

Aπηή ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθζθαθή 

ησλ ζθακκάησλ απνρέηεπζεο θαη ησλ ηερληθψλ έξγσλ.  

  

 

2. Δθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο   

  

 Γηα ηηο εθζθαθέο έρεη εθαξκνγή ε ΔΣΔΠ 08-01-03-01 

 Γηα ηηο πηλαθίδεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο έρεη εθαξκνγή ε ΔΣΔΠ 05-04-06-

00 

 Γηα ηε δηάζηξσζε πξντφλησλ εθζθαθήο έρεη εθαξκνγή ε ΔΣΔΠ 02-05-00-00  

 Γηα ηηο θαζαηξέζεηο ζθπξφδεκαηνο έρεη εθαξκνγή ε ΔΣΔΠ 15-02-01-01  

 Γηα ηηο αληιήζεηο έρεη εθαξκνγή ε ΔΣΔΠ 08-10-01-00  

 Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή πεδνδξνκίνπ  έρεη εθαξκνγή ε ΔΣΔΠ 08-06-08-03  

 Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή θξαζπέδσλ  έρεη εθαξκνγή ε ΔΣΔΠ 05-02-01-00 θαη 

08-06-08-04 

 Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ιηζφζηξσησλ  έρεη εθαξκνγή ε ΔΣΔΠ 03-07-03-00  

 Γηα ηα ζθπξνδέκαηα  έρεη εθαξκνγή ε ΔΣΔΠ 01-01-01-00 έσο 01-01-07-00 

 

  

3 Κνλδύιηα ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζε απηό ην άξζξν 
 

ηελ σο άλσ ηηκή ηνπ Σηκνινγίνπ πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα νη παξαθάησ εξγαζίεο:   

 

1. Δθζθαθέο ζε νπνηαζδήπνηε θχζεο έδαθνο  

2. Πηλαθίδεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο 

3. Αλαιάκπνληεο θαλνί επηζήκαλζεο θηλδχλνπ 

4. Πξνζσξηλέο γεθπξψζεηο νξπγκάησλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο 

ησλ πεδψλ 

5. Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πξφζζεησλ δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα δίθηπα ΟΚΧ 

6. Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο 

πάζεο θχζεσο γηα εθηέιεζε ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηαο ρψξνπ 

7. Φνξηνεθθφξησζε ζηαιία θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο 

8. Γηάζηξσζε πξντφλησλ εθζθαθήο 

9. Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θαη απνμήισζε 

ηζηκεληέληνπ νδνζηξψκαηνο 



10. Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ θαη θξαζπέδσλ, ιηζφζηξσησλ, 

θπβνιίζσλ, ζηακπσηψλ δαπέδσλ. 

11. Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ηζρχνο 10,0 έσο 

20,0 ΖΡ (πεηξειαίνπ, βελδίλεο ή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο) 

12. Αληηζηήξημε ζηχινπ 

13. Απνθαηάζηαζε πιαθφζηξσησλ πεδνδξνκίσλ θαη πξφρπησλ θξαζπέδσλ 

ιηζφζηξσησλ, θπβνιίζσλ, ζηακπσηψλ δαπέδσλ. 

14. Κνπή κε αζθαιηνθφπηε θαη απνμήισζε ηνπ πθηζηάκελνπ νδνζηξψκαηνο 

απφ άζθαιην ή ζθπξφδεκα 

15. χλδεζε πθηζηάκελνπ αγσγνχ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ κε λέν αγσγφ 

νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ ρσξίο ηε ρξήζε ηαπ (ζε ζπλέρεηα ηνπ 

άμνλα ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνχ) κε απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα 

δηάκεηξν πθηζηάκελνπ αγσγνχ Φ 80 ή Φ 100 

16. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζσιήλα πίεζεο 10 ΑΣΜ φπνπ απαηηείηαη κε 

παξάιιειε κεηαηφπηζε ηνπ πθηζηάκελνπ ή ηνπνζέηεζε θαηλνχξγηνπ 

ζσιήλα γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαηνχ ιφγσ πξνμελεζείζαο βιάβεο. 

17. Απνθαηάζηαζε αγσγψλ νκβξίσλ ή αγσγψλ ζχλδεζεο ηνπ θξεαηίνπ 

πδξνζπιινγήο κε ηνλ αγσγφ νκβξίσλ 

18. Απνμήισζε θαη απνθαηάζηαζε ζεκειίσλ ή αλνδνκψλ απφ αξγνιηζνδνκέο 

ή πιήξνπο ιηζνδνκήο ή εκίμεζηνπ ή μεζηήο ιηζνδνκήο ή πιηλζνδνκήο. 

19. Απνμήισζε θαη απνθαηάζηαζε ηζηκεληέλησλ πδξαπιάθσλ. 

20. Απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ φπνπ πξφθεηηαη γηα ιηζφζηξσηα ή 

θπβφιηζνπο ή ζηακπσηά δάπεδα. 

 

 

4. Πιεξσκή   

  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη  ζην παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξαγ. 3 

  

ην ηηκνιφγην πξνβιέπεηαη εληαία ηηκή εθζθαθψλ γηα έδαθνο νπνηαζδήπνηε θχζεο 

(γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο) θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κε κεράλεκα κε ηα 

ρέξηα ή εμφξπμε κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηή. 

 

Οη εθζθαθέο ηάθξσλ ζα εθηειεζζνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, θαη πιεξψλνληαη κε 

ηελ αληίζηνηρε εληαία ηηκή ηνπ Σηκνινγίνπ "Δθζθαθέο νξπγκάησλ θαη ζεκειίσλ ζε 

έδαθνο νπνηαζδήπνηε θχζεο κέζα ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ". 



ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 2 

 

ΑΠΟΤΝΘΔΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ   
  

  

  

1. Αληηθείκελν   

  

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν ηνκήο, θνπήο θαζαίξεζεο 

θαη επαλαθνξάο ησλ νδνζηξσκάησλ ζηνπο αζθαιηνζηξσκέλνπο ή θαη 

ιηζφζηξσηνπο δξφκνπο πνπ γίλεηαη εθζθαθή νξπγκάησλ γηα εγθαηάζηαζε αγσγψλ 

ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο.  

  

  

2. Απνζύλζεζε ηνπ νδνζηξώκαηνο   

  

Πξηλ απν ηελ έλαξμε ησλ εθζθαθψλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηήζεη άδεηα 

ηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο απν ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Ζ δαπάλε γηα ηελ έθδνζε ηεο 

άδεηαο βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν γηαηί πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. Ζ 

θαζπζηέξεζε γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο πνπ νθείιεηαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο έρεη 

σο ζπλέπεηα ηελ έγθξηζε ηεο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

Αδεηεο ηνκήο ζα δεηνχληαη αθφκε θαη πξνθεηκέλνπ πεξί ηνκήο ρσκαηίλσλ ή 

αδηακφξθσησλ νδνζηξσκάησλ.  

  

Πξηλ απν ηελ δηελέξγεηα ηεο ηνκήο ζα ραξάζζνληαη επη ηνπ νδνζηξψκαηνο κε 

θξνπζηηθφ πηζηνιέην ηα φξηα ηεο εθζθαθήο.  

  

Ζ απνζχλζεζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα εθηειεζζεί απν ηνλ Αλάδνρν ή κε ηα ρέξηα ή 

κε κεραληθά κέζα. Ζ απνζχλζεζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα πεξηνξίδεηαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο απν ηα ζρέδηα δηαζηάζεηο. Κακηά απνδεκίσζε δελ αλαγλσξίδεηαη 

ζηνλ Αλάδνρν γηα εθζθαθή πέξα απν ηηο πξνβιεπφκελεο δηαζηάζεηο.  

  

ηελ εξγαζία απνζχλζεζεο πεξηιακβάλεηαη ε απφζεζε ησλ αρξήζησλ ή 

επαλαρξεζηκνπνηεκέλσλ πιηθψλ, ζηηο ζέζεηο θνληά ζην ζθάκκα θαη ζε απφζηαζε 

ηέηνηα ψζηε λα κελ νριείηαη ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ή πεδψλ γηα λα είλαη 

δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ε θφξησζή ηνπο γηα κεηαθνξά.  

  

  

 3. Δπαλαθνξά ηνπ νδνζηξώκαηνο   

  

Πξηλ απν ηελ επαλαθαηαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ρξεηάδεηαη λα έρεη 

γίλεη επηκειεκέλε δηάζηξσζε θαη ζπκπίεζε (ηχπαλζε) ψζηε λα απνθεπρζνχλ 

πηζαλέο θαζηδήζεηο.  

  

 Ο Αλάδνρνο θέξεη ηελ ζρεηηθή επζχλε γηα ηηο θαζηδήζεηο θαη πξέπεη λα ιακβάλεη 

φια ηα απαξαίηεηα κέηξα κε δηθέο ηνπ δαπάλεο κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 

έξγνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ εκθαληζζνχλ θαζηδήζεηο ηνπ νδνζηξψκαηνο ν 



αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε δαπάλε γηα αθαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ 

αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο.  

  

Ζ ζπκπίεζε ζα γίλεη κε θξνπζηηθή αεξφζθπξα ζην άθξν ηεο νπνίαο ζα έρεη 

ηνπνζεηεζεί δίζθνο δηακέηξνπ 10 έσο 20 εθ. Απηφ ηζρχεη γηα χςε πάλσ απν 70 εθ. 

ππεξάλσ ηεο άλσ γελέηεηξαο ηνπ εληφο ηνπ ζθάκκαηνο ηνπνζεηεκέλνπ ζσιήλα. Ζ 

ηχπαλζε γηα κεγαιχηεξα βάζε ζα γίλεηαη κε ηα ρέξηα ψζηε λα κελ πθίζηαληαη 

θίλδπλνο δεκίαο ησλ ζσιήλσλ. ρεηηθά ηζρχεη ε πξνδηαγξαθή ηεο εθζθαθήο 

νξπγκάησλ γηα ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ηεο πξνζηαζίαο ησλ αγσγψλ. Δάλ ε Τ.Δ. 

ζεσξήζεη απαξαίηεην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ ππεξεπίρσζε ηνπ νδνζηξσηήξα κε 

ζχγρξνλε δηαβξνρή ησλ πιηθψλ επηρψζεσλ.  

  

Οηαλ επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθή ζπκπχθλσζε κεηά απν ζπλερείο δηαβάζεηο ηνπ 

νδνζηξσηήξα γίλεηαη ε αθαίξεζε ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ επηρψζεσο ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο ζην απαηηνχκελν πάρνο.  

 

Ζ αλαθαηαζθεπή ησλ ηεκλνκέλσλ νδνζηξσκάησλ ζα γίλεηαη ψζηε λα κελ ππάξρεη 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ελαπνκείλαληνο παιαηνχ θαη απνθαηαζηαζέληνο 

νδνζηξψκαηνο θαη ζε ηκήκαηα ηειείσο νξζνγσληζκέλα.  

  

Σα επαλαθαηαζθεπαδφκελα αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ πάρνο 40 

εθ. θαη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ ηηο παξαθάησ εξγαζίεο :  

  

1.  Καηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, 

ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m, κε ηε κεηαθνξά ηνπ αξγνχ πιηθνχ ζηνλ ηφπν 

ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Ο-150. 

2.  Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, 

ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m, κε ηε κεηαθνξά ηνπ αξγνχ πιηθνχ ζηνλ ηφπν 

ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Ο-155. 

3. ηξψζε απφ ζθπξφδεκα C 12/15 πάρνπο 0,10 m νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα 

Σ131. 

4. Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-Ο θαηά ηα ινηπά 

φπσο ζηηο Π.Σ.Π. Α-11 θαη Α-201 νξίδεηαη. 

5.  Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ, ζε 

κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40. 

6.  Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν 

ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm ηχπνπ Α 12,5 ή Α 

20. 

ηελ εξγαζία επαλαθαηαζθεπήο 1 κ2 αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο πεξηιακβάλνληαη 

νη εξγαζίεο ζπκπίεζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ  oδνζηξψκαηνο, ε αλάκημε ηνπ 

αζθαιηνκίγκαηνο, ε κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ε δηάζηξσζε θαη ε 

ζπκπχθλσζε ηνπ νδνζηξψκαηνο. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο 

πάζεο θχζεσο βάζεσλ θαη ππνβάζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εξγαζίεο γηα ηελ 

επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ, ζα γίλνπλ δε ζχκθσλα κε ηελ Π.Σ.Π. 

0150 θαη Π.Σ.Π. 0155 ζε δχν ζηξψζεηο ζπλνιηθνχ πάρνπο 20 εθαηνζηψλ.  ηελ 

παξνύζα ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε γηα ηελ επαλεθζθαθή ησλ 



ζηξώζεσλ ησλ αδξαλώλ πιηθώλ γηα ηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ 

νδνζηξώκαηνο. 

 

 

4. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή   

  

Ζ ηηκή ηεο θνπήο κε αζθαιηνθφπηε θαη απνζχλζεζεο ησλ αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ δελ επηκεηξάηαη θαη δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα επεηδή ε ηηκή ησλ 

εξγαζηψλ πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ζηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ «Δθζθαθή 

νξπγκάησλ ζε έδαθνο νπνηαζδήπνηε θύζεο κέζα ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή» ή 

«Δθζθαθή νξπγκάησλ  ζε έδαθνο νπνηαζδήπνηε θύζεο εληόο ή εθηόο 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο γηα αγσγνύο πίεζεο» 
 

Ζ ηηκή ηεο απνζχλζεζεο ησλ ηζηκεληέλησλ νδνζηξσκάησλ δελ επηκεηξάηαη θαη δελ 

πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα επεηδή ε ηηκή ησλ εξγαζηψλ πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ζηελ 

ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ «Δθζθαθή νξπγκάησλ ζε έδαθνο νπνηαζδήπνηε θύζεο 

κέζα ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή» ή «Δθζθαθή νξπγκάησλ  ζε έδαθνο 

νπνηαζδήπνηε θύζεο εληόο ή εθηόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο γηα αγσγνύο 

πίεζεο». 

 

Ζ επαλαθαηαζθεπή  ησλ αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πιεξψλεηαη αλά ηεηξαγσληθφ 

κέηξν πξαγκαηηθήο εθηειεζζείζαο εξγαζίαο. ηελ επηθάλεηα απηή δελ αθαηξνχληαη 

ην εκβαδφ παξεκβαιινκέλσλ εκπνδίσλ (θαιχκκαηα θξεαηίσλ θιπ) εάλ ην εκβαδφλ 

ηεο επηθάλεηάο ηνπο είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ.  

  

Δάλ ην πιάηνο ηνπ ηκεζέληνο θαη επαλαθαηαζθεπαδνκέλνπ νδνζηξψκαηνο είλαη 

κεγαιχηεξν ησλ 20 εθαη. απν απηφ πνπ νξίδεηαη απν ηα ζρέδηα δελ πιεξψλεηαη 

ζηνλ Αλάδνρν. Ο αλάδνρνο φκσο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δηθή ηνπ δαπάλε λα 

επαλαθέξεη φιν ην ηκεζέλ νδφζηξσκα επί πιένλ ηνπ ζπκβαηηθά νξηδνκέλνπ 

ηκήκαηνο ηνπ νδνζηξψκαηνο.  

  

Δάλ δελ είλαη δπλαηή γηα δηαθφξνπο ιφγνπο ε απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο 

ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε είλαη δπλαηφ ν Δ.Δ. θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Δ.Τ. λα δηαηάμεη 

ηνλ Αλάδνρν ζηελ απνζχλζεζε κεγαιχηεξνπ πιάηνπο αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο.  

      

Ζ πιεξσκή ησλ ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν επηκεηξνπκέλσλ εξγαζηψλ ζα 

γίλεηαη κε ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδαο, πνπ αλαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ 

ηηκνινγίνπ, θαη ε νπνία απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ 

απαηηνπκέλσλ γηα ηελ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ 

έξγσλ εγθαηαζηάζεσλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ,  εθνδίσλ θαη πιηθψλ θαη εξγαζίαο.  

  

Ζ θαηαζθεπή βάζεο ή ππφβαζεο νδνζηξψκαηνο δελ επηκεηξάηαη επεηδή ε πιεξσκή 

ζα γίλεηαη κε ηελ ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδαο «Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ 

νδνζηξσκάησλ».  
 



ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 3 

 

ΔΠΗΥΧΔΗ ΚΑΜΜΑΣΧΝ ΜΔ ΠΡΟΨΟΝΣΑ  

ΔΚΚΑΦΖ Ζ ΓΑΝΔΗΑ    
  

  

  

1. Γεληθά   

  

Οη επηρψζεηο ζα εθηειεζζνχλ α) Με ηα πξντφληα εθζθαθψλ ρσξίο ή κε ππνηππψδε 

ζπκπχθλσζε (θνπάληζκα, δηαβξνρή θ.ι.π) κε απιή έθθξηςε πνπ γίλεηαη κε 

κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηάζηξσζεο γηα ηελ εμνκάιπλζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο β) κε θαηάιιεια πιηθά 

πξντφλησλ εθζθαθήο ή δάλεηα. Σα πιηθά επηρψζεσο πξέπεη λα δηαζηξψλνληαη θαηά 

νξηδφληηεο ζηξψζεηο κέγηζηνπ πάρνπο 0,25κ ζε φιε ηελ επηθάλεηα θαη κε ειάρηζηε 

ζπκπχθλσζε 95% (ηξνπνπνηεκέλε δνθηκαζία PROCTOR). 

  

Οη επηρψζεηο ησλ ηάθξσλ εθηεινχληαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αληηζηνίρσλ 

αγσγψλ κεηαμχ δχν θξεαηίσλ, ηνλ έιεγρν ηεο ζηάζκεο ππζκέλα ηνπ αγσγνχ θαη 

ησλ θξεαηίσλ θαη ηεο ζπλδέζεσο ηνπ αγσγνχ κε ηα εθαηέξσζελ θξεάηηα. Δπίρσζε 

δελ ζα γίλεη πξηλ θαηαζθεπαζζνχλ θαη απεηθνληζζνχλ επαθξηβψο 

νξηδνληηνγξαθηθψο θαη πςνκεηξηθψο νη αλακνλέο ησλ ηδησηηθψλ παξνρεηεχζεσλ.  

  

ε πξψηε θάζε θαηαζθεπάδεηαη ε πξνζηαηεπηηθή επίρσζε ηνπ αγσγνχ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ επίρσζε κέρξη ζπκπιήξσζεο πάρνπο 0,30 κ. πάλσ απν ηε ξάρε ή 

απν ηελ άλσ πιεπξά κε εγθηβσηηζκφ ηνπ αγσγνχ κε άκκν. Ζ επίρσζε απηή ζα γίλεη 

απν πιηθά θνζθηληζκέλα ζε δηάκεηξν νπήο φρη κεγαιχηεξεο ηνπ 1 εθαη. ζχκθσλα 

κε ηελ  πξνδηαγξαθή ―εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν‖  

      

ηελ ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο σο άλσ πξνζηαηεπηηθήο ζηξψζεο ζα 

ειερζεί απν ηνλ Δπηβιέπνληα ε θαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ θαη κεηά ν Δξγνιάβνο ζα 

πξνρσξήζεη ζηελ ζπκπιεξσκαηηθή επίρσζε ηεο ηάθξνπ. Ζ ελ ιφγσ επίρσζε ζα 

γίλεη είηε κε πξντφληα εθζθαθήο επηιεγκέλα φπσο αλσηέξσ αλαθέξνληαη. 

  

Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δνλεηηθνχ ή νδνζηξσηήξα κέρξη λα εμαζθαιηζζεί 

επίρσζε 0,90 κ. πάλσ απν ηνλ αγσγφ.  

  

  

  

2. Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή   

  

Οη Δπηρψζεηο επηηξέπνληαη κε βάζε ηνλ γεσκεηξηθφ φγθν ηνπ πιεξνπκέλνπ 

νξχγκαηνο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ φγθσλ 

πάζεο θχζεσο  θαηαζθεπψλ (αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θιπ.).  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη γηα ηηο απιέο επηρψζεηο (επαλεπίρσζε) κε ηελ ηηκή ηνπ 

ηηκνινγίνπ «Δπίρσζε νξπγκάησλ κε πξντόληα εθζθαθώλ ρσξίο ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο ζπκπύθλσζεο». 

 



Ζ πιεξσκή γηα ηηο ηδηαίηεξεο επηρψζεηο ζπκπχθλσζεο πνπ απαηηνχλ ζπκπχθλσζε 

ηνπιάρηζηνλ 95% ζα γίλεη κε ηελ ηηκή ηηκνινγίνπ «Δπίρσζε νξπγκάησλ κε 

πξντόληα εθζθαθώλ κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπύθλσζεο». 
 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη πέξαλ ηεο δαπάλεο κεηαθνξάο, απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε κε κεραληθά κέζα ή κε ηα ρέξηα θαη κνλφηξνρν φπνπ δελ ππάξρεη ρψξνο 

πξφζβαζεο ησλ κεραλεκάησλ, ε δαπάλε πξνκήζεηαο, νη απαηηνχκελεο 

θνξηνεθθνξηψζεηο , ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ , νη ηπρφλ απαηηνχκελεο 

πξνζσξηλέο ελαπνζέζεηο, ε έθθξηςε, ε δηάζηξσζε, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ην 

θνπάληζκα ή ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δνλεηηθψλ, αιιά φρη επηβιαβψλ γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηερληθψλ έξγσλ κέζσλ ή άιισλ εηδηθψλ ζπκππθλσηψλ, ε επί ηφπνπ 

αμία ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο θαζψο θαη ε δαπάλε ησλ απαηηνχκελσλ δνθηκψλ γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ ζπκπχθλσζεο. 



ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 4 

 

ΔΠΗΥΧΖ ΚΑΜΜΑΣΧΝ   
  

  

  

1. Αληηθείκελν   

  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ επαλεπίρσζε ησλ ζθακκάησλ ππφγεησλ 

δηθηχσλ  

 

α) κε θνθθψδε πιηθά (εγθηβσηηζκφο κε άκκν) 

β) κε επηρψκαηα πάλσ απφ ηε δψλε ηνπ αγσγνχ 

 

 

2. Δθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο   

  

Δρεη εθαξκνγή ε ΔΣΔΠ 08-01-03-02 

  

  

  

3. Πιεξσκή   

  

α)  Ζ πιεξσκή γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο επίρσζεο ζα γίλεηαη κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή 

ηνπ ηηκνινγίνπ ―Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν 

ζξαπζηό ακκνράιηθν ιαηνκείνπ.” αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ, 

ή επίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκππθλψζεσλ 

φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζξαπζηφ ακκνράιηθν. 

 

β)  Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε βάζε ηνλ θαηά ηα αλσηέξσ επηκεηξνχκελν αξηζκφ 

θπβηθψλ κέηξσλ άκκνπ επί ηελ ηηκή κνλάδαο ―ηξώζεηο έδξαζεο θαη 

εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ”  ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 

 Ζ άκκνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα εγθηβσηηζκφ ―Αγσγψλ απνρέηεπζεο απφ 

ζσιήλεο PVC‖ δελ επηκεηξάηαη θαη δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα αθνχ ε ηηκή ησλ 

εξγαζηψλ θαη πιηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ησλ αγσγψλ. 

  

  



ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 5 

 

ΞΤΛΟΣΤΠΟΗ 

 
 

1. Αληηθείκελν  

 

Μειέηε θαη θαηαζθεπή ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ 

 

α) επίπεδσλ επηθαλεηψλ 

β) θακπχισλ επηθαλεηψλ 

γ) Μηθξνθαηαζθεπψλ 

 

2 Δθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο 
 

Δρνπλ εθαξκνγή νη ΔΣΔΠ 01-03-00-00 θαη 01-04-00-00 

 

3.  Δξγαζίεο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζε απηό ην άξζξν 
 

Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη: 

 

α) Σε  κειέηε ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ, ηνπο ζρεηηθνχο ζηαηηθνχο 

ππνινγηζκνχο θαη ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ. 

β) Σελ πξνκήζεηα φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ. 

γ) Σε ρξήζε κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ. 

δ) Σηο νπνηεζδήπνηε κεηαθνξέο θαη πξνζεγγίζεηο αθφκα θαη ζε δπζπξφζηηα 

ζεκεία, ηελ απνμήισζε, ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία, ηελ 

επάιεηςε κε δηεπθνιπληηθφ πιηθφ, ηελ απνθνκηδή απφ ην εξγνηάμην θιπ. 

ε) Σελ επηζεψξεζε ησλ μπινηχπσλ. 

 

4.  Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 

 

Ζ επηκέηξεζε γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα αλεπηπγκέλεο επηθάλεηαο μπινηχπσλ ε 

νπνία βξίζθεηαη ζε επαθή κε ην ζθπξφδεκα θαη γηα θάζε θαηεγνξία επηπέδσλ 

(απιψλ) ή θακπχισλ επηθαλεηψλ ή κηθξνθαηαζθεπψλ.   

  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ηνπ 

μπινηχπνπ θάζε θαηεγνξίαο φπσο πξνβιέπεηαη παξαπάλσ απφ ηελ επηκέηξεζε κε 

ηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ.  

  

Ζ πιεξσκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

εξγαηνηερληθψλ θαη πάζεο θχζεο εκεξνκηζζίσλ, κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ, εγθαηαζηάζεσλ, εθνδίσλ, μπινηχπσλ (ζαληδψκαηνο) θαη πάζεο θχζεσο 

ηθξησκάησλ ινηπψλ πιηθψλ θαη εξγαζίαο κε θαηαλνκαδνκέλεο.  

 

 



ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 6 

 

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 
 

 

1. Αληηθείκελν  

 

Ζ θαηαζθεπή ππαίζξησλ ή ππφγεησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ. 

 

 

2 Δθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο 
 

Δρνπλ εθαξκνγή νη ΔΣΔΠ  01-01-10-00 

 01-01-02-00 

 01-01-03-00 

 01-01-04-00 

 01-01-05-00 

 01-01-07-00 

 

 

 

3. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή  

 

Δπηκέηξεζε 

 

α.  Ζ επηκέηξεζε ησλ ζθπξνδεκάησλ ζα γίλεηαη γηα θάζε είδνο εξγαζηψλ 

ζθπξνδεκάησλ θαη γηα θάζε θαηεγνξία απηψλ ζε κ3 πξαγκαηηθνχ φγθνπ, φπσο 

απηφο ζα πξνθχςεη απφ ηηο δηαζηάζεηο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζρέδηα, ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηηο ΠΣΠ ησλ 

εηδηθψλ εξγαζηψλ ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θάζε είδνπο ζθπξνδέκαηα 

θιπ, αθαηξνπκέλσλ ησλ νπνηνλδήπνηε θελψλ. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπνπ ζηηο θαηαζθεπέο ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο 

απφ ην έδαθνο ε ζηάζκε απηνχ λνείηαη φπσο δηακνξθψζεθε κε εληνιή ηεο 

Τπεξεζίαο πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ ζθπξνδεκάησλ. 

 

β. Ζ επηκέηξεζε ηνπ φγθνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε μπινηχπσλ, ζα γίλεη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ 

ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν επηπιένλ φγθνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ ηπρφλ 

δηαζηξψζεθε ιφγσ ηεο έιιεηςεο ησλ μπιφηππσλ. 

 

γ. Απφ ηνλ φγθν ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα αθαηξείηαη ν φγθνο ησλ πεξηθιεηνκέλσλ 

θελψλ, πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζσιήλεο ή κε έλζεηα ζψκαηα, κε ζθνπφ ηε 

κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζχκθσλα κε ηε κειέηε. 

 

δ. Γελ ζα αθαηξείηαη  ν φγθνο ησλ ινμνηκεκέλσλ ή ζηξνγγπιεπκέλσλ γσληψλ 

νχηε ν φγθνο ησλ κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην 



ζθπξφδεκα. Δπίζεο δελ ζα αθαηξείηαη ν φγθνο πνπ θαηαιακβάλνπλ ζσιήλεο 

πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην ζψκα ηνπ βάζξνπ ή ησλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο γηα ηελ 

απνζηξάγγηζε θαη πξνζηαζία απηψλ. 

 

 

4.  Δξγαζίεο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην άξζξν 

 

1. Οη θαηεγνξίεο ησλ ζθπξνδεκάησλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν 

θαιχπηνπλ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηηο παξαθάησ εξγαζίεο  

 

1.1 Άνπιν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 (θνηηνζηξψζεηο, εμνκαιπληηθέο 

ζηξψζεηο) 

 

α. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή κε νπιηζκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ 

θνηηνζηξψζεσλ, εμνκαιπληηθψλ ζηξψζεσλ ζεκειίσλ θιπ 

 

β. πιαθψλ πξνζβάζεσλ, θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, ζηεξεψλ εγθηβσηηζκνχ,  

επελδεδπκέλσλ ηάθξσλ, δηακφξθσζεο ππζκέλα θξεαηίσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

νκαιήο ξνήο, δηακφξθσζεο ζηξψζεο θζνξάο κέζα ζε νρεηνχο, 

θνηηνζηξψζεσλ επέλδπζεο θνίηεο ξεκκάησλ ζθπξνδέκαηνο κφξθσζεο 

θιίζεσλ θαη πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξψλ 

 

γ. ηάθξσλ, θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, θξαζπεδφξεηζξσλ θιπ πνπ θαηαζθεπάδνληαη 

κε ρξήζε εηδηθψλ κεραλεκάησλ θαηαζθεπήο (πρ θπιηφκελνπ κεηαιιφηππνπ ή 

αλαιφγνπ). 

 

γ. ηνίρσλ (ζεκειίσλ θαη αλσδνκήο) πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

«ιεπηφηνηρσλ» δηαηνκψλ. 

 

 
1.2 Άνπιν ή θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20  

 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή: 

 

α. ησλ θαιπκκάησλ, ηνπ ππζκέλα θαη ησλ ηνηρσκάησλ θξεαηίσλ θάζε είδνπο 

αγσγψλ  νξζνγσληθψλ ηάθξσλ θαη ινηπψλ κηθξνθαηαζθεπψλ 

 

β. ιεπηφηνηρσλ νπιηζκέλσλ ηνίρσλ (ζεκέιηα θαη αλσδνκή) νπνηνπδήπνηε χςνπο.  

 

γ. επέλδπζεο ηεο φςεο παζζαινζηνηρηψλ. 

 

 

1.3 Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25  

 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ζσξαθίσλ, πξνζθεθαιαίσλ, 

θεθαινδέζκσλ. 

 

 



2. Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ: 

 

α. Σελ πξνκήζεηα ησλ θάζε θχζεο απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηα κεηαθνξά ηνπο 

ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε (αδξαλή νπνηαζδήπνηε δηαβάζκηζεο θαη κεγίζηνπ 

θφθθνπ, λεξφ, ηζηκέλην νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη αληνρήο θαη ζε νπνηαδήπνηε 

απαηηνχκελε πνζφηεηα, ηπρφλ απαηηνχκελα πξφζζεηα ξεπζηνπνηεηηθά ε 

ππεξξεπζηνπνηεηηθά θαη ζηαζεξνπνηεηηθά, θαηάιιεια πξφζζεηα ζηελ 

πεξίπησζε ρξήζεο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο ψζηε ην ζθπξφδεκα λα παξακέλεη 

ζε εξγάζηκε θαηάζηαζε φπσο θαη νπνηαδήπνηε άιια πξφζζεηα κάδεο 

ζθπξνδέκαηνο) 

 

β. Σελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο (μπιφηππνη, 

ηθξηψκαηα, πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα, νιηζζαίλνληα θνξεία αλσδνκψλ, 

νιηζζαίλνληεο ή αλαξξηρφκελνη μπιφηππνη βάζξσλ, θνξεία θαη ινηπέο 

ζπζθεπέο γηα δφκεζε ελ πξνβφισ, πξνθαηαζθεπέο, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε 

ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζην έξγν) 

 

γ. Σελ αλάκημε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ηελ κεηαθνξά ζην εξγνηάμην, ηελ 

δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζή ηνπ. 

 

δ. Σελ ζχληαμε κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο θαη παξαζθεπήο δνθηκαζηηθψλ 

κηγκάησλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε παξαζθεπήο ζθπξνδεκάησλ. 

 

ε. Σηο δεηγκαηνιεςίεο θαη ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζην παξφλ 

άξζξν. 

 

ζη. Σα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ηχπνπ Α γηα επηθάλεηεο ζε επαθή κε μπιφηππν. 

 

δ. Σελ επηδηφξζσζε ησλ ηπρψλ αηειεηψλ  

 

ε. Σελ κφξθσζε ηειεησκάησλ πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΠΑ (κε ιείαλζε) 

γηα ηηο επηθάλεηεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζε επαθή κε μπιφηππν 

 

ζ. Σελ θαηαζθεπή λέαο πξνζπέιαζεο εμππεξέηεζεο ηνπ έξγνπ ή δηακφξθσζε 

ηπρφλ ππάξρνπζαο πξνζπέιαζεο (ηφζν γηα ηηο εξγαζίεο απιψλ 

ζθπξνδεηήζεσλ φζν θαη γηα ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο) 

 

η. Σελ κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κε κεραλήκαηα ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ ή ηελ θαηαζθεπή ηνπο απ΄ επζείαο ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε 

 

ηα Σελ πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απαηηνχκελνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ γηα ηελ έληερλε θαη έγθαηξε απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ 

 

ηβ.  Σελ εξγαζία θαη ηα πιηθά ησλ θπιηλδξηθψλ ή άιινπ ζρήκαηνο ελζέησλ γηα 

ηελ θαηαζθεπή εηδηθψλ δηαηνκψλ (πρ πιάθεο κε δηάθελα) δηακέηξνπ ή 

δηαηνκήο  ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, απφ θαηάιιειν πιηθφ πνπ λα κελ 

επεξεάδεη δπζκελψο ην ζθπξφδεκα ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο θαη κε 

θαηάιιειε αληνρή θαη πνηφηεηα γεληθφηεξα, ψζηε λα κελ πθίζηαηαη θακία 



παξακφξθσζε απφ ηελ πγξαζία, ηηο θάζε είδνπο ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο 

επηβαξχλζεηο θιπ κέρξη πιήξνπο πήμεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ηπρφλ 

αλαγθαία ελίζρπζε ησλ ζσκάησλ κε δηαθξάγκαηα, κε ηνπνζέηεζε ησλ 

ζσκάησλ ηνχησλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη κε ηελ νιηθή απψιεηα πνπ ζα 

ζεσξεζεί φηη παξακέλνπλ ελζσκαησκέλα κνλίκσο ζην ζθπξφδεκα ή 

απνκαθξχλνληαη ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηνπο ινηπνχο 

φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

ηγ. Σελ εξγαζία θαη πιηθά ηνπνζέηεζεο κε νπιηζκέλσλ ζσιήλσλ απνζηξάγγηζεο 

βάζξσλ θαη ηνίρσλ αληηζηήξημεο φπσο θαζνξίδεηαη ζηε κειέηε θάζε έξγνπ. 

 

ηδ Σελ εξγαζία θαη πιηθά ηεο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο ή άιινπ πιηθνχ πνπ 

ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κφξθσζε αξκψλ. 

 

 

 

5. Πιεξσκή 

 

α. Ζ πιεξσκή ζα πξνζδηνξηζζεί κε βάζε ηα κ3 πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

επηκέηξεζε, φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ επί ηελ αληίζηνηρε ηηκή γηα θάζε είδνπο 

εξγαζίεο ζθπξνδεκάησλ 

 

β. ηελ ηηκή κνλάδνο γηα θάζε είδνο εξγαζίεο ζθπξνδεκάησλ πεξηιακβάλνληαη 

φιεο νη δαπάλεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. 

 

γ. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη επίζεο: 

 

Η.  Ζ αλεγκέλε δαπάλε ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ 

παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ησλ πιηθψλ απφ ηελ 

βξνρή, ηνλ παγεηφ θιπ, ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ή θαη άιισλ κεζφδσλ γηα 

ηελ ζθπξνδέηεζε κε δεζηφ ή θξχν θαηξφ θαη παγεηφ (φπσο θαη ε 

αλεγκέλε δαπάλε ζχληαμεο ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ πξνζηαζίαο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο γηα ζθπξνδέηεζε κε δεζηφ ή θξχν θαηξφ θαη παγεηφ).  

 

ΗΗ. Οη δεκηέο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν θαη ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ έξγνπ ή 

κεραλήκαηνο θιπ απφ αηηίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο πεξί 

αλσηέξαο βίαο θαη ινηπέο άιιεο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ηερληθή 

κειέηε ηνπ έξγνπ ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο κφξθσζεο ησλ ζηνηρείσλ ζηηο 

αθξηβείο δηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη  ζηα ζρέδηα 

 

ΗΗΗ  Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο, ηνπνζέηεζεο θαη απνκάθξπλζεο ησλ αλαγθαίσλ 

ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ. 

 

IV   Οη δαπάλεο φισλ ησλ κεραληθψλ κέζσλ, εξγαιείσλ, πιηθψλ , νξγάλσλ, 

ειέγρσλ θαη δνθηκψλ θάζε είδνπο φπσο επίζεο θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαηηεζεί γα ηελ πιήξε εξγαζία θαη 

αθφκε θάζε άιιε δαπάλε έζησ θαη αλ δελ πεξηγξάθεηαη ξεηά αιιά είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 



 

δ. Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ 

πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή θαη άιια 

θξηηήξηα πνπ ζα έρνπλ ηεζεί ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ηφηε νη 

επαθνινπζνχληεο έιεγρνη, δεηγκαηνιεςίεο, δνθηκέο, κειέηεο, δνθηκαζηηθέο 

θνξηίζεηο θιπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ζηα 

θξηηήξηα ησλ πξνδηαγξαθψλ, κεηά θαη ηνπο πξφζζεηνπο ειέγρνπο ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα επαλαθαηαζθεπάζεη ην ηκήκα ή ηελ θαηαζθεπή  ζχκθσλα κε 

ηελ ζχκβαζε, ελψ εθ παξαιιήινπ ε Τπεξεζία θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο 

ζα κπνξεί λα δεηήζεη θαη ηηο επαπεηινχκελεο απφ ηελ ζχκβαζε πνηληθέο 

ξήηξεο ή θαη ηελ έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ ηπρφλ θαζπζηέξεζε πνπ ζα 

ήζειε πξνθχςεη (ζρεηηθή ε παξάγξαθνο 13.7 ηνπ Κ.Σ.. ΄97). 

 

ε. Πιεξσκέο γηα έξγα απφ ζθπξφδεκα δηελεξγνχληαη θαλνληθά κεηά ηε 

δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ζε ζιίςε δνθηκίσλ  ειηθίαο 28 εκεξψλ θαη εθφζνλ 

βξεζεί φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηεζεί θαη άιια θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο ζθπξνδέκαηνο 

ζα πξέπεη λα έρνπλ γίλεη θαη νη έιεγρνη ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφζζεηα 

θξηηήξηα θαη εθφζνλ έρεη βξεζεί φηη εθπιεξνχληαη θαη ηα θξηηήξηα απηά, κφλν 

ηφηε ζα δηελεξγνχληαη νη ζρεηηθέο πιεξσκέο. 

 

Αλ δελ πιεξνχληαη φια ηα θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο, ηφηε νη ζρεηηθέο πιεξσκέο 

παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα κέρξη ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ απνδνρήο ηεο 

θαηαζθεπήο. 

 

Δθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη 

πιεξσκέο γηα έξγα ζθπξνδέκαηνο πξηλ απφ ηηο 28 εκέξεο, εθφζνλ παξζνχλ 

θαη δνθίκία ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε κηθξφηεξε ειηθία, 

Σα δνθίκηα απηά ζα ζπληεξνχληαη θαλνληθά φπσο θαη ηα δνθίκηα ησλ 28 

εκεξψλ, ζα θαηαζθεπάδνληαη ζε ίζν αξηζκφ θαη απφ ην ίδην κίγκα κε ηα 

ζπκβαηηθά δνθίκηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ 28 εκεξψλ θαη ζα δνθηκάδνληαη ζε 

ζιίςε φρη λσξίηεξα απφ 7 κέξεο. Γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δνθίκηα ησλ 7 

εκεξψλ ζα πξέπεη λα έρεη απνθαηαζηαζεί απφ ηε κειέηε ζχλζεζεο ζρέζε 

αλάπηπμεο ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ειέγρνπο αληνρήο ηνπιάρηζηνλ 

ζηηο 7 εκέξεο θαη 28 εκέξεο. 

 

Πξνο ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ζρέζεο αλάπηπμεο ηεο αληνρήο ηεο κειέηεο 

ζχλζεζεο ζα ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ζιίςεο ζηηο 7 θαη 

πιένλ  εκέξεο γηα λα θαζνξηζηεί αλ εθπιεξψλεηαη θαη΄ αξρήλ ην θξηηήξην 

ζπκκφξθσζεο ζιηπηηθήο αληνρήο θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ελσξίηεξεο 

πιεξσκέο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη φκσο ην θξηηήξην ζπκκφξθσζεο ζιηπηηθήο 

αληνρήο ζα παξακέλεη πάληνηε ν έιεγρνο ζιηπηηθήο αληνρήο ησλ ζπκβαηηθψλ 

δνθηκίσλ ειηθίαο 28 εκεξψλ θαλνληθά ζπληεξνχκελσλ. 

 

ζη. ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη (εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά) ε 

δαπάλε δηακφξθσζεο επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο 

ζε επαθή κε μπιφηππνπο πςειήο πνηφηεηαο (ηχπσλ Β,Γ,Γ,Δ θαη άιισλ 



εηδηθψλ ηχπσλ) πνπ ζα επηκεηξεζνχλ θαη ζα πιεξσζνχλ κε εηδηθέο ηηκέο ηνπ 

ηηκνινγίνπ. 

 

δ. Πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα ηε κεηαθνξά θαη δηάζηξσζε ζε δπζπξφζηηα 

ηκήκαηα δειαδή ζηα ηκήκαηα εθείλα ζηα νπνία δελ είλαη εθηθηή ε 

πξνζέγγηζε ηεηξάηξνρσλ κεραλνθίλεησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 
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ΠΡΟΜΗΚΣΑ (ΠΡΟΘΔΣΑ) ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 
 

 

1. Αληηθείκελν 

 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε πξφζζεησλ ζηηο 

θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα. 

 

Ζ ρξήζε ησλ πξφζζεησλ πξνβιέπεηαη ζηα νπιηζκέλα ζθπξνδέκαηα πνπ βξίζθνληαη 

θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή ζηελ ηειηθή ζηάζκε επίρσζεο ζηα θξεάηηα, 

αληιηνζηάζηα ή φπνπ αιινχ δηαηαρζεί απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

 

 

2. Σύπνο πιηθνύ 

 

Ο ηχπνο ηνπ πιηθνχ θαη ν ηξφπνο θαη ε αλαινγία αλάκημεο ηνπ πιηθνχ κε ην 

ζθπξφδεκα ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Σν πιηθφ ζα είλαη 

παξαγσγήο αλαγλσξηζκέλνπ εξγνζηαζίνπ θαη απνδεδεηγκέλα ζα ηπγράλεη επξείαο 

εθαξκνγήο. Οη νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ηελ αλαινγία 

πξφζκημεο ζα αθνινπζνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζπκβαηηθψλ έξγσλ, ελψ ζε ζνβαξά 

έξγα ζα ζπληάζζεηαη εηδηθή κειέηε απφ εηδηθφ εξγαζηήξην. ε θάζε πεξίπησζε ζα 

δηεξεπλάηαη ε επίδξαζε ηνπ πξφζζεηνπ ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη 

απνθιείνληαη πιηθά πνπ έρνπλ δπζκελή επίδξαζε ζηνλ εξππζκφ θαη ζηε ζπζηνιή 

πήμεο. Σν πιηθφ δελ πξέπεη λα πεξηέρεη άζθαιην ή πίζζα, ζεητθά άιαηα ή άιιεο 

νπζίεο πνπ πηζαλφλ λα πξνθαινχλ δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ θαη λα κεηψλνπλ ηελ 

αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε: 

 

α.  Δπηηαρπληέο ζθιήξπλζεο ζθπξνδέκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ EN 934-2 

β.  ηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο 

πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2 

γ. Πξφζκηθηα πξνζηαζίαο έλαληη παγεηνχ (αεξαθηηθά), θαηά ΔΛΟΣ EN 934-2 

 

 

3. Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή 

 

Ζ επηκέηξεζε ηνπ πιηθνχ ζα γίλεηαη αλά ρηιηφγξακκν εγθεθξηκέλνπ θαη 

ρξεζηκνπνηεζέληνο πιηθνχ. 

 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή κνλάδαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο 

δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά, ηελ εξγαζία 

αλάκημεο θαη ηηο ηπρφλ επηβαξχλζεηο γηα δνθηκέο, ειέγρνπο θαη πηζηνπνηεηηθνχ, 

θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
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ΗΓΖΡΟ ΟΠΛΗΜΟ 
 

 

1. Αληηθείκελν  

 

Ζ πξνκήζεηα, θνπή θαη ηνπνζέηεζε ζε ζθπξνδέκαηα ζηδεξνχ νπιηζκνχ δηαθφξσλ 

δηακέηξσλ θαη θαηεγνξίαο ράιπβα 

 

 

2 Δθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο 
 

Δρεη εθαξκνγή ε ΔΣΔΠ 01-02-01-00 

 

 

3.  Δξγαζίεο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην άξζξν 
 

Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ:  

 

α.  Σελ πξνκήζεηα ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ αθφκα θαη 

ζε δπζπξφζηηα ζεκεία. 

 

β. Σελ θνπή, θαηεξγαζία θαη επηκειή θαη έληερλε ηνπνζέηεζε ηνπ ζε 

νπνηαδήπνηε ζέζε ησλ έξγσλ (αλσδνκή, ζεκέιηα, πάζζαινη 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ) κε/ή ρσξίο παξνπζία λεξνχ. 

 

γ.  Σελ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ ζε φιεο ηηο δηαζηαπξψζεηο 

θαη φρη ελαιιάμ κε ζχξκα Νν 5, ή κεγαιπηέξνπ πάρνπο αλάινγα κε ηε 

δηάκεηξν θαη ζέζε ηνπ νπιηζκνχ, ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε γηα ηελ 

πεξίπησζε εγρχησλ παζζάισλ. 

 

δ.  Σελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζχξκαηνο πξφζδεζεο φπσο επίζεο θαη 

αξκνθιεηδψλ θαη άιινπ είδνπο εγθεθξηκέλσλ ελψζεσλ. 

 

ε. Σελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ αλαγθαίσλ ππνζηεξηγκάησλ 

απνζηαηψλ (θαβίιηεο) πνπ ηπρφλ ήζειαλ απαηηεζεί. 

 

ζη.  Σελ ζχληαμε  θαη ππνβνιή ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ 

παξαζηαηηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ νπιηζκνχ, φπσο επίζεο 

θαη φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πηλάθσλ νπιηζκνχ. 

 



 

4. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 

 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεη ζε ριγξ. βάζε ησλ αλαιπηηθψλ πηλάθσλ νπιηζκψλ πνπ 

ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηερληθή κειέηε, ή, εάλ δελ ππάξρνπλ, απφ ηνπο 

πίλαθεο πνπ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ 

Τπεξεζία γηα έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο. Οη 

πίλαθεο ζα έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα 

πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο, ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο θαη 

κήθε θάιπςεο, ηα βάξε αλά κ.κ. θαη αλά δηάκεηξν - ζχκθσλα κε ηνπο 

επίζεκνπο πίλαθεο βαξψλ ησλ γεξκαληθψλ θαλνληζκψλ - ηα κήθε ησλ 

ζηδεξψλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά θαη νιηθά βάξε ησλ πξνβιεπφκελσλ νπιηζκψλ 

θ.ι.π. Θα ειεγρζεί ε ηνπνζέηεζε νπιηζκψλ ζην έξγν θαη ζα γίλεη ε παξαιαβή 

ηνπο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηάζηξσζεο. Οη ζπληαρζέληεο πίλαθεο, κεηά ηελ 

παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξαθνχλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία. 

Οη παξαπάλσ ζεσξεκέλνη πίλαθεο ησλ ηνπνζεηεκέλσλ νπιηζκψλ κε ηα βάξε 

ηνπο, απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 

 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ 

πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 3 απηνχ. 

 



TEXNIΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 9 

  

ΧΜΑΣΑ ΑΓΚΤΡΧΖ   
  

  

 1. Aληηθείκελν   

  

Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ 

ζσκάησλ αγθχξσζεο ηνπ δηθηχνπ ζηηο ζέζεηο φπνπ ιφγσ ράξαμεο ηνπ αγσγνχ ή 

ιφγσ παξεκβνιήο εηδηθνχ ηεκαρίνπ δηαθιάδσζεο ή ζπζηνιήο δεκηνπξγείηαη ε 

δχλακε λα εθθχγνπλ νη ζσιήλεο εθηφο ησλ ζπλδέζκσλ ή λα εθθχγνπλ ηεο 

ζεσξεηηθήο γξακκήο ράξαμεο.  

  

Δπίζεο αθνξά ηα ζψκαηα αγθχξσζεο ηχπνπ Β πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε θιίζε αγσγνχ 

κεγαιχηεξε ηνπ 20% γηα ηελ αγθχξσζή ηνπ. 

 

Σα ζψκαηα αγθχξσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πιήξε ζηαζεξφηεηα ηεο 

ράξαμεο θαη κεθνηνκήο ησλ ζσιελψζεσλ απν ηελ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο θαη 

κε ηθαλά πεξηζψξηα αζθαιείαο.  

  

ψκαηα αγθχξσζεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζε φιεο ηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπεη απηή ε 

εγθεθξηκέλε κειέηε ή ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο (ζε πεξηπηψζεηο ηξνπνπνηήζεσλ) πνπ 

απνδεηρζεί απαξαίηεηνο ε θαηαζθεπή ηνπο.  

  

Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο πξέπεη λα ιεθζεί πξφλνηα λα κελ 

θαιπθζνχλ απν ην ζθπξφδεκα νη ζπλδέζεηο γηα λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο 

ζηεγαλφηεηαο θαηά ηηο δνθηκέο.  

  

  

  

2. Δξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ   

  

Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ θαη νη αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

ηζρχνπλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ειέγρνπ είλαη νη εμήο :  

  

α.  Δθζθαθή γαηψδεο κε ηα ρέξα ζχκθσλα κε ηηο πξνηεηλφκελεο δηαζηάζεηο θαη 

κφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ησλ παξεηψλ ψζηε λα απνηειέζεη εμσηεξηθφ 

μπιφηππν.  

  

β.  Ξπιφηππνο κηθξνθαηαζθεπψλ ζηα ζεκεία πνπ ην ζψκα αγθχξσζεο δελ 

γεηηληάδεη κε παξεηά εθζθαθήο.  

  

γ.  Ανπιν ζθπξφδεκα C12/15.  

 

Οιεο νη ιεπηνκέξεηεο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ θαζνξίδνληαη ζηα 

ζρεηηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.    



  

  

3. Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή   

  

Ζ επηκέηξεζε ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο ζα γίλεη ζε ηεκάρηα αλάινγνπ ηχπνπ πνπ 

έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ηθαλνπνηεηηθά.  

  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα θάζε ζψκα αγθχξσζεο κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ 

ηηκνινγίνπ γηα θάζε ηχπν αγθχξσζεο δειαδή "ψκαηα αγθχξσζεο ηχπνπ Α" θαη 

"ψκαηα αγθχξσζεο ηχπνπ Β".  

  

Ζ παξαπάλσ ηηκή θαη πιεξσκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε ηνπΑλαδφρνπ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ζψκαηνο αγθχξσζεο θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 απηήο ηεο πξνδηαγξαθήο, ε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ 

ζηελ ζέζε εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία πνπ δελ  

αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  
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ΦΡΔΑΣΗΑ ΑΔΡΑΔΞΑΓΧΓΟΤ  
  

  

1. Αληηθείκελν 

  

Απηή ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε 

εθηέιεζε, ε επηκέηξεζε θαη ε πιεξσκή ησλ θξεαηίσλ αεξαεμαγσγνχ, ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο.  

  

  

2.  Δξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρύνπλ   

  

Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ θαη νη αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ 

ηζρχνπλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ειέγρνπ είλαη νη αθφινπζεο:  

  

1.  Δθζθαθέο νξπγκάησλ  ΣΠ 1 

2.  Δπίρσζε κε ζξαπζηφ πιηθφ ΣΠ 6 θαη 7 

3.  θπξφδεκα ΣΠ 10  

4.  Ξπιφηππνο ΣΠ 9  

5.  ηδεξφο νπιηζκφο ΣΠ 12  

6.  ηεγαλσηηθφ πιηθφ κάδαο ΣΠ 13 

7. ηδεξά θαιχκκαηα    ΣΠ 14 

 

ηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θιείζξνπ αζθαιείαο. ε 

πεξίπησζε πνπ ην θξεάηην ηνπνζεηεζεί ζην δξφκν ην ζηδεξέλην θάιπκκα ζα 

αληηθαηαζηαζεί κε ρπηνζηδεξφ  απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν αλάινγσλ δηαζηάζεσλ. 

  

Οιεο νη ιεπηνκέξεηεο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ θαζνξίδνληαη ζηα 

ζρεηηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.  

  

  

3. Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή   

  

Ζ επηκέηξεζε ηνπ θξεαηίνπ αεξαεμαγσγνχ ζα γίλεη ζε ηεκάρηα πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί ηθαλνπνηεηηθά. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα θάζε θξεάηην κε ηελ 

αληίζηνηρε ηηκή ηνπ Σηκνινγίνπ.  

  

Ζ παξαπάλσ ηηκή θαη πιεξσκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο πιήξνπο θξεαηίνπ αεξαεμαγσγνχ θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο 

θαη πιηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο, ε 

κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζηε ζέζε εγθάηαζηαζεο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία 

πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ. 
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ΑΔΡΑΔΞΑΓΧΓΟΗ 

 
 

1. Αληηθείκελν 

 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα αεξαεμαγσγψλ (βαιβίδσλ 

εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο αέξα) γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ δηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ αζθαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε δχν είδε αεξαεμαγσγψλ: 

 

 Βαιβίδα κνλήο ελέξγεηαο εμαγσγήο αέξα. Ο αεξαεμαγσγφο απηφο δνπιεχεη 

απηφκαηα φηαλ ην δίθηπν βξίζθεηαη ζε πίεζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

ζπζζσξεπκέλνπ αέξα ζηα πςειά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ. 

 

 Αεξαεμαγσγφ δηπιήο ελέξγεηαο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο αέξα. Ο αεξαεμαγσγφο 

απηφο απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Ο θχξηνο θνξκφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

εηζαγσγή θαη εμαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ αέξα ελψ ν δεπηεξεχνλ θνξκφο πνπ 

νκνηάδεη πξνο ηελ βαιβίδα κνλήο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ θπζζαιίδσλ αέξα απφ ην λεξφ. 

 

 

2. Tερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

2.1 Ο αεξαεμαγσγφο ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά εππαζήο ψζηε λα επηηξέπεη: 

 

 ηελ αζθαιή απνκάθξπλζε ηνπ ειθφκελνπ ή ζπγθεληξνχκελνπ αέξα ζηα 

πςειά ζεκεία ησλ αγσγψλ. 

 ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ήδε επξηζθφκελνπ κέζα ζηηο ζσιελψζεηο αέξα. 

 ηελ εηζαγσγή ηνπ αέξα γηα ηελ κε δεκηνπξγία ππνπηέζεσλ ζηηο 

ζσιελνγξακκέο. 

 

 

2.2 Σα ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο ηνπ αεξαεμαγσγνχ πξέπεη λα είλαη ηθαλά ψζηε 

λα ηζρχνπλ: 

 

 πίεζε ιεηηνπξγίαο 16 ΑΣΜ (kg/cm2) 

 πίεζε δνθηκήο 25 ΑΣΜ (kg/cm2) 

 

 

2.3 Σν ζψκα (θχξηνπ θαη κηθξνχ ρψξνπ), ην θάιπκκα θαη ην θαπάθη ηνπ 

αεξαεμαγσγνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηφ ρπηνζίδεξν ηνπιάρηζηνλ 

ηχπνπ GG 20 θαηά DIN 1691-85 ή απφ άιιν ηζνδχλακν πιηθφ. Ζ ρχηεπζε ζα 

πξέπεη λα παξνπζηάδεη ιεία επηθάλεηα ρσξίο ιέπηα, εμνγθψκαηα, θνηιφηεηεο απφ 

ηελ άκκν θαη νπνηαδήπνηε άιια ειαηηψκαηα ή αζηνρίεο ρπηεξίνπ. Απαγνξεχεηαη 

ε πιήξσζε ησλ παξαπάλσ θνηινηήησλ κε μέλε χιε. Γελ ζα γίλεη εμσηεξηθή 

επάιεηςε ησλ αεξαεμαγσγψλ αλ δελ πξνεγεζεί θαζαξηζκφο θαη απαιιαγή απν 



ζθνπξηά. Σν ζψκα, ην θάιπκκα θαη ην θαπάθη ζα πξνζηαηεπζνχλ κε επηθάιπςε 

εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά κε επνμεηθή βαθή ειαρίζηνπ πάρνπο 150 κm ή κε άιιν 

ηζνδχλακν ηξφπν πξνζηαζίαο, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα πφζηκν 

λεξφ. Ο θαηαζθεπαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηεο βαθήο γηα πφζηκν λεξφ. 

 

 

2.4 Ζ ζχλδεζε ηνπ θπξίνπ ζψκαηνο κε ην θάιπκκα θαη νκνίσο ε ζχλδεζε κε ην 

ζψκα ηνπ κηθξνχ ρψξνπ ζα γίλεη κε θιάληδεο θαη θνριίεο απφ ράιπβα 

ηνπιάρηζηνλ ST 8.8 θαηά DIN 912. Σν ειαζηηθφ παξέκβπζκα ησλ θιαληδψλ ηνπ 

ζψκαηνο θαη θαιχκκαηνο φπσο θαη ν δαθηχιηνο ζηεγαλφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ απφ NITRILE RUBBER GRADE T θαηά BS 2494 ή ηζνδχλακν 

πιηθφ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο ζηεγαλφηεηα φηαλ ε βαιβίδα δελ είλαη 

αλνηθηή γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αέξα. 

 

 

2.5 Οη πισηήξεο θαη ν ηπρφλ νδεγφο ηνπ πισηήξα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

απηφκαηε ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα είλαη απφ αλζεθηηθφ ηερλεηφ πιαζηηθφ 

ηνπιάρηζηνλ απφ ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) ή απφ 

άιιν ηζνδχλακν πιηθφ. Ο πισηήξαο ηνπ θνξκνχ εηζφδνπ-εμφδνπ ζα πξέπεη λα 

θιείλεη γηα πίεζε 0.2 ΑΣΜ. 

 

 

2.6 Σν ζψκα ηνπ αεξαεμαγσγνχ ζα θαηαιήγεη ζε θιάληδα δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε 

ηα πξφηππα DIN 2501/28604  έσο 28607 θαη πηέζεσο 16 ΡΝ. Με ηελ θιάληδα ν 

αεξαεμαγσγφο ζα ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν. 

 

 

2.7 Ο αεξαεμαγσγφο κνλήο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα πιεξεί ηα παξαθάησ ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 

 πίεζε ιεηηνπξγίαο 16 ΑΣΜ, πίεζε δνθηκήο 25 ΑΣΜ, δηάκεηξνο νπήο εμφδνπ 

2.25 mm, ζψκα θαη θάιπκκα απφ GG20 θαηά DIN. 

 πίεζε ιεηηνπξγίαο 25 ΑΣΜ, πίεζε δνθηκήο 40 ΑΣΜ, δηάκεηξνο νπήο εμφδνπ 

1.75 mm, ζψκα θαη θάιπκκα απφ GG25 θαηά DIN. 

 

 Γηάκεηξνο εηζφδνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 1'' ζε θιάληδα 2'' θαηάιιεινπ ΡΝ αλάινγα 

ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο. Ο πισηήξαο, ε άξζξσζε ηνπ πισηήξα, ε βαιβίδα 

εμαγσγήο ζα πξέπεη λα είλαη απν αλζεθηηθφ ή εληζρπκέλν ηερληθφ πιαζηηθφ. Σν 

θάιπκκα κε ην ζψκα ζα ελψλνληαη κε ραιχβδηλνπο θνριίεο θαη παξέκβπζκα 

ζηεγαλφηεηαο απφ NITRILE RUBBER ή ηζνδχλακν. Σν ζψκα ηνπ αεξαεμαγσγνχ 

ζα παξαδίλεηαη βακκέλν φπσο αλαθέξζεθε ζηελ 2.3. 

 

 

3. Διεγρνη - Γνθηκέο 

 

3.1 Διεγρνη δηελεξγνχκελνη ζε θάζε έλα αεξαεμαγσγφ 

 



3.1.1.  Δπηζεψξεζε  

 πγθεθξηκκέλα: 

 

 Σήξεζε δεδνκέλσλ παξαγγειίαο. 

 Διεγρνο ηχπνπ κνξθήο 

 Διεγρνο πξνζηαηεπηηθήο ζηξψζεσο εζσηεξηθψο θαη εμσηεξηθψο (κε γπκλφ 

νθζαικφ) 

 Διεγρνο ιεηηνπξγίαο (πισηήξα) θαη θαηεχζπλζε θιεηζίκαηνο 

 

 

3.1.2  Γνθηκή αληνρήο θαη ζηεγαλφηεηαο 

 

Κάζε αεξαεμαγσγφο ζα δνθηκαζζεί ζε πδξαπιηθή πίεζε. Ζ πίεζε δνθηκήο ηνπ 

ζψκαηνο ηεο δηθιείδαο ζα είλαη 1,5 θνξά κεγαιχηεξε ηεο κέγηζηεο 

επηηξεπφκελεο πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηα φια ηα κεγέζε. 

 

Ζ πίεζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ζε φιν ην δηάζηεκα ησλ 2 min ρσξίο 

πξνζζήθε λεξνχ. Σν ζψκα ηνπ αεξαεμαγσγνχ ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα 

έρεη θαζαξηζζεί θαη ζηεγλψζεη θαη δελ πξέπεη λα εκθαληζζεί θακκία νξαηή 

δηαξξνή. 

 

3.2 Διεγρνο πιηθνχ θαηαζθεπήο αεξαεμαγσγψλ 

 

Ζ πνηφηεηα ηνπ θαηνχ ρπηνζίδεξνπ ζα εμαζθαιίδεηαη θαη' αξράο απφ ηελ θαηάζεζε 

πηζηνπνηεηηθνχ δνθηκψλ αλεγλσξηζκέλνπ ηλζηηηνχηνπ δνθηκψλ. 

 

Δάλ ππάξρεη αζάθεηα ζην πηζηνπνηεηηθφ πιηθνχ ζα παξαιακβάλνληαη δείγκαηα απφ 

ηνπο αεξαεμαγσγνχο θαη ζα απνζηέιινληαη κε θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ ζε 

εξγαζηήξην δνθηκψλ. 

 

Δάλ νη αεξαεμαγσγνί θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εκέξεο ηελ επίβιεςε ψζηε λα 

παξαβξεζεί ηηο εκέξεο ηεο ρχηεπζεο. Παξάιεςε ηεο εηδνπνίεζεο ζπλεπάγεηαη 

απφξξηςε ησλ ηεκαρίσλ πνπ ζα ρπηεπζνχλ. Καηά ηελ ρχηεπζε ζα ιακβάλνληαη ηα 

θαηάιιεια δείγκαηα. 

 

Ζ ιήςε θαη δηακφξθσζε ησλ δεηγκάησλ θαζψο θαη νη δνθηκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα απφ ηα DIN 50110 γηα ην θαηφ ρπηνζίδεξν (κήθνο δνθηκίνπ 650 mm 

θαη δηάκεηξνο δνθηκψλ 30 mm). Γηα θάζε είδνο δνθηκψλ ιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ 

δχν δνθίκηα. 

 

 

4. Μεηαθνξά θαη Παξάδνζε 

 

1.  Μεηά ηηο δνθηκέο θάζε αεξαεμαγσγφο ζα ζηεγλσζεί θαη εηνηκαζζεί γηα θφξησζε 

2. Αλ θξηζεί απαξαίηεην ιφγσ δπζκελψλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο ν πξνκεζεπηήο ζα 

ππνρξεσζεί λα ηνπνζεηήζεη ηνπο αεξαεμαγσγνχο ζε μπινθηβψηηα θαη λα θαιχςεη 

ηα άθξα κε μχια, κνξηνζαλίδεο, πιαζηηθφ ή άιιν πιηθφ. 



 

 

5. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 

 

Ζ επηκέηξεζε ησλ αεξαεμαγσγψλ ζα γίλεηαη αλά δηάκεηξν θαη πίεζε ιεηηνπξγίαο γηα 

ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ απηψλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο εληνιέο 

ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε βάζε ηνλ θαηά ησλ αλσηέξσ επηκεηξνχκελν αξηζκφ 

ηεκαρίσλ επί ηελ αληίζηνηρε ηηκή κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 



ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 12 

 

ΧΛΖΝΧΝ ΠΗΔΖ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΤΦΖΛΖ 

ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ (HDPE) ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΡΔ 
 

 

1. Γεληθά 

 

Ζ πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζε ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλφηεηαο 

(HDPE) θαη εμαξηεκάησλ 

 

α. γηα ζσιήλεο απφ πξψηε χιε ηξίηεο γεληάο γηα πηέζεηο 10 ΑΣΜ, 12,5 ΑΣΜ, 16 

ΑΣΜ, 20 ΑΣΜ, 25 ΑΣΜ θαη 32 ΑΣΜ. 

β. γηα ζσιήλεο απφ πξψηε χιε δεχηεξεο γεληάο γηα πηέζεηο 6 ΑΣΜ, 10 ΑΣΜ, 12,5 

ΑΣΜ θαη 16 ΑΣΜ. 

 

Σν MRS αθνξά ηε κέγηζηε πεξηθεξεηαθή ηάζε ζηελ νπνία εγγπεκέλα αληέρεη έλαο 

ζσιήλαο ΡΔ φηαλ ιεηηνπξγεί ζηελ νλνκαζηηθή πίεζε (ΡΝ) γηα 50 ρξφληα ζηνπο 20
ν
 

C. Αξα γηα ηνπο παξαθάησ ζσιήλεο πξνθχπηνπλ: 

 
 ΣΤΠΟ MRS ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

 ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ (ΜΡα) ΣΑΖ (MPQ) 

 

 ΡΔ 100 (3
εο

 γεληάο) 10,0 8,0 

 ΡΔ 80 (2
εο

 γεληάο) 8,0 6,3 

 

Γηα ηελ ηαηλία ζήκαλζεο πνπ ηνπνζεηείηαη ζην φξπγκα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

ζήκαλζε ηνπ αγσγνχ εθαξκφδεηαη ε ΔΣΔΠ 08-06-08-01. 

 

 

2. Γηεζλή πξόηππα 

 

Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα πνιπαηζπιελίνπ πςειήο πνηφηεηαο 

θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ πξφηππα: 

 
PrΔΝ 12201 Μέξνο 1 Γεληθά γηα πνιπαηζπιέλην 

 Μέξνο 2 σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην 

 

ΗSO/DTR 

ISO/DIS 

ΔΛΣΟ 181-183 

 

 



3. Πξώηε Τιε 

 

3.1 Ηδηφηεηεο πξψηεο χιεο 

 

Ζ παξαγσγή ησλ ζσιελψζεσλ ζα αθνινπζήζνπλ γεληθά ηηο πξνδηαγξαθέο ΗSO/DIS 

4427 θαη ISO 4065. 

 

Δηδηθά ε πξψηε χιε ζα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 
 

 Πξνδηαγξαθή 

ειέγρνπ 

Μνλάδεο MRS 8 MRS10 

Μεραληθέο ηδηόηεηεο     

MRS ISO DTR 9080  8 10 

Ππθλφηεηα ISO 1183D/ISO 1872-28 ASTM D 792 Kg/m
3
 949 960 

Γείθηεο ξνήο (θνξηίν 5 kg) ISO 1133 

DIN 53735 

ASTM D1238 

g/10 min 0,85 0,45 

Μέηξν ειαζηηθφηεηαο  

(50 mm/min, 23
o
 C) 

ISO 527 MPa 650 1400 

Αληνρή ζε εθειθπζκφ 

(50 mm/min, 23
o
 C DIN) 

DIN 53455 

ISO 6259 

ISO 527 

MPa 28 38 

Σάζε Γηαξξνήο 

(50 mm/min, 23
o
 C DIN) 

DIN 53455 Mpa 20 25 

Δπηκήθπλζε θαηά ηε ζξαχζε 

(50 mm/min, 23
o
 C DIN) 

DIN 53455 

DIN 16934 

ISO 527 

ISO 6259 

% >600 >600 

Αληνρή ζε αλάπηπμε ξήγκαηνο απφ 

πεξηβαιινληηθή θαηαπφλεζε (ESCR) 

Bell Telephone 

Test F50 

H >1000 >1000 

Φπζηθέο ηδηόηεηεο     

εκείν Vicat (1 kg) DIN 53460 
o
 C 121 127 

Θεξκηθή αγσγηκφηεηα DIN 52612 W/m K 0,38 0,38 

Δηδηθή ζεξκφηεηα Calorimetric Kj/Kg K 3,4 1,9 

πληειεζηήο γξακ. δηαζηνιήο ASTM D 696 K-1 1,3 x 10
-4

 1,3 x 10
-4

 

Θεξκνθξαζία ζξαχζεσο ASTM D 746 
o
 C <-100 <-100 

Ζιεθηξηθέο ηδηόηεηεο     

Γηειεθηξηθά ζηαζεξά DIN 53483 2,6 2,6 2,6 

Γηειεθηξηθή αληνρή DIN 53481 KV/cm  2,2 x 10
2
 

Δηδηθή αληίζηαζε DIN 53482 Χ cm =10
17

 =10
17

 

Δπηθαλεηαθή αληίζηαζε DIN 53482 Χ =10
14

 =10
14

 

 

 

3.2 Πηζηνπνηεηηθφ πξψηεο χιεο 

 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξηλ ηελ αλάζεζε θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ 

ζα παξαδνζεί απφ ηνλ αλάδνρν ζηελ Δπηβιέπνπζα ην έξγν Τπεξεζία πξσηφηππν 

πηζηνπνηεηηθφ θαζψο θαη ε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηεο πξψηεο χιεο ζην νπνίν ζα θαίλεηαη ε ζχλζεζή ηεο, ε 



νλνκαζηηθή ηεο ππθλφηεηα, ν δείθηεο ξνήο (Melt flow index), ε ηάζε εθειθπζκνχ 

ζην φξην δηαξξνήο, ε ηάζε ζξαχζεο θαη νη αληίζηνηρεο επηκεθχλζεηο, θαζψο θαη ε 

ηάζε ζ. 

 

Δπίζεο ζα πξνζθνκίδεηαη πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηνπ πιηθνχ 

γηα πφζηκν λεξφ απφ έγθπξν Οξγαληζκφ, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα. 

 

Ζ Δπηβιέπνπζα ην έξγν Τπεξεζία κέζα ζε πέληε εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 

ππνβνιή ζα δψζεη έγγξαθε απνδνρή ή ηεθκεξησκέλε απφξξηςε ηεο πξψηεο χιεο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσιήλσλ. 

 

 

4. σιήλεο 

 

4.1 Υαξαθηεξηζηηθά ζσιήλσλ 

 

Ο ζσιήλεο ζα είλαη ΜΠΛΔ ρξψκαηνο θαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ φζν αθνξά ηηο 

δηαζηάζεηο θαηά ISO/DIS 4427 θαη ISO 4065. Οη έιεγρνη ζα γίλνπλ θαηά ISO/DIS 

4437/1994. 

 

 

4.2 Διεγρνη θαη δνθηκέο ζσιήλσλ 

 

ηνπο παξαγφκελνπο ζσιήλεο ζα γίλνπλ φινη νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην ISO/DIS 4437/1994, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ζπλέρεηα. Ζ 

Δπηβιέπνπζα ην έξγν Τπεξεζία ζα παξαθνινπζήζεη ηελ παξαγσγή ησλ ζσιήλσλ 

θαη ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο είηε κε ην δηθφ ηεο πξνζσπηθφ είηε αλαζέηνληαο 

ηελ εξγαζία απηή ζε θαηάιιειν ζπλεξγάηε ηεο. 

 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη κε έγγξαθφ ηνπ ηελ Δπηβιέπνπζα ην έξγν 

Τπεξεζία γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο παξαγσγήο ησλ ζσιήλσλ, ηνπιάρηζηνλ 

δέθα (10) εκέξεο ελσξίηεξα. 

 

 

4.2.1 Διεγρνο δηαζηάζεσλ θαη δνθηκψλ 

 

α.  Θα εμεηαζηνχλ ηα άθξα, νη ηνκέο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα είλαη θάζεηεο ζηνλ 

ζσιήλα. 

 

β.  Θα ειέγρεηαη νπηηθά ζην θσο φιε ε παξαγφκελε πνζφηεηα ζσιήλσλ. Οη 

ζσιήλεο πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνη θπζαιίδσλ, θελψλ ή αλνκνηνγελεηψλ. Σν 

ρξψκα ηνπο πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθν ζε φιν ην κήθνο. Δπίζεο, ε επηθάλεηα 

ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη ιεία εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ρσξίο απιαθψζεηο 

θαη εζνρέο ή εμνρέο. 

 

γ. Θα ειεγρζνχλ νη δηαζηάζεηο θαη νη επηηξεπφκελεο αλνρέο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ην ISO/DIS 4427 θαη ISO 4065, κε βάζε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζην 



ISO/DIS 4427 θαη ISO 4065 (πηλ.1) Σέηνηνη έιεγρνη (καθξνζθνπηθνί θαη 

έιεγρνη δηαζηάζεσλ) ζα γίλνληαη θάζε θνξά πνπ ππάξρεη έλδεημε ή ππνςία 

απφθιηζεο. Σν απνηέιεζκα θάζε ειέγρνπ ζα θαηαγξάθεηαη ζε εηδηθφ έληππν 

θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν παξαγσγήο θαη ηνλ εθπξφζσπν ηεο 

Δπηβιέπνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο, εθφζνλ είλαη παξψλ. Παξαρζέληεο, ζσιήλεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην ISO/DIS 4427 θαη 

ISO 4065 ζα απνξξίπηνληαη. 

Θα ειέγρεηαη επίζεο θαη ε ovalite ησλ ζσιήλσλ κε ηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο: 

 

 Γηα ζσιήλεο ζε θνπινχξα Max D =1.06 Dor 

 Γηα επζχγξακκνπο ζσιήλεο Max D =1.02 Dor 

φπνπ Dor = νλνκαζηηθή δηάκεηξνο. 

 

4.2.2 Γνθηκέο αληνρήο 

 

ηελ ζπλέρεηα, γηα ηνλ έιεγρν αληνρήο ηνπ ζσιήλα, ζα γίλνπλ νη πξνβιεπφκελεο 

δνθηκέο απφ ην ISO/DIS 4427 θαη ISO 4065 ,δειαδή έιεγρνο αληνρήο ζε εζσηεξηθή 

πίεζε θαη έιεγρνο κεηαβνιήο θαηά ηελ ζεξκηθή επεμεξγαζία, θαζψο θαη έιεγρνο 

δνθηκίσλ ζε εθειθπζκφ κέρξη ζξαχζε, φπσο πεξηγξάθεηαη πην θάησ. 

 

ε πεξίπησζε απνηπρίαο θάπνησλ απφ ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο, ζα απνξξίπηεηαη 

φιε ε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή παξαρζείζα πνζφηεηα ζσιήλσλ ηεο ίδηαο δηακέηξνπ 

κε απηήλ ή απηέο ησλ νπνίσλ ην δνθίκην απέηπρε. 

 

Σα δνθίκηα, πνπ ζα ππνζηνχλ ηνπο δχν ειέγρνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ISO/DIS 

4437/1994, ζα έρνπλ πην πξηλ ππνζηεί squeeze - off θαη rerounding, φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ζηελ παξάγξαθν 3.2.3. 

 

Οη έιεγρνη απηνί ζα γίλνπλ κηα θνξά γηα θάζε δηάκεηξν θαη θάζε κεραλή 

παξαγσγήο. 

 

ε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε ζηακάηεκα θαη εθ λένπ μεθίλεκα θάπνηαο κεραλήο ζα 

γίλεηαη επαλάιεςε ησλ ειέγρσλ γηα ηνλ παξαγφκελν ζσιήλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεραλήο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε παξαγσγή ηνπ ζσιήλα ζε θάπνηα κεραλή ζπλερηζηεί πέξαλ 

ησλ 70 σξψλ, νη έιεγρνη ζα επαλαιακβάλνληαη κε ηελ ζπκπιήξσζε θάζε 170 σξψλ 

ζπλερνχο παξαγσγήο. 

 

ε πεξίπησζε, πνπ δηαπηζηψλεηαη αμηνιφγεζε απφθιηζε κεηαμχ δηαδνρηθψλ 

δνθηκίσλ ζε εθειθπζκφ (πεξηγξάθεηαη παξαθάησ), νη έιεγρνη απηνί 

επαλαιακβάλνληαη, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κεραλή θαη δηάκεηξν πνπ δηαπηζηψζεθε 

ε απφθιηζε. 

 

 

4.2.3 Γνθηκή squeeze - off 

 



Οη ππφ πξνκήζεηα ζσιήλεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο ηνπ squeeze-off. Ζ δνθηκή ζα αθνινπζήζεη ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο: 

 

Μεράλεκα 

 

Σν κεράλεκα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή standards θαη 

νπσζδήπνηε ζα εμαζθαιίδεη ηελ ζχζθηγμε ζην θέληξν ηνπ δνθηκίνπ. 

 

Γνθίκην 

 

Σν δνθίκην ζα έρεη ειάρηζην ειεχζεξν κήθνο νθηψ (8) θνξέο ηελ εμσηεξηθή 

δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα. 

 

Γηαδηθαζία 

 

Ο ζσιήλαο ζα ηνπνζεηείηαη ζε ρψξν κε ζεξκνθξαζία +0 έσο 5νC, γηα κηα ειάρηζηε 

πεξίνδν δέθα (10) σξψλ. ε ρξνληθφ δηάζηεκα 10 min θαη ελψ ην δνθίκην ζα 

βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία +0 έσο 5νC, ζα ζπζθηρηεί ζην θέληξν ηνπ δνθηκίνπ κε 

ην εηδηθφ κεράλεκα squeeze-off. Σν δνθίκην ζα παξακείλεη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε 

γηα 60 min, θαηφπηλ ζα επαλαθεξζεί ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε κε ηελ βνήζεηα 

εηδηθνχ εξγαιείνπ re-rounder γηα 30 min. ηελ ζπλέρεηα ην δνθίκην ζα ειεγρζεί 

θαηά ην DIN 8075 ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.2.2. 

 

4.2.4 Γνθηκή ζε εθειθπζκφ κέρξη ζξαχζε 

 

Ζ δνθηκή απηή απνζθνπεί ζηελ επηβεβαίσζε ηεο νκνγέλεηαο ηεο παξαγσγήο θαη ζα 

επαλαιακβάλεηαη θάζε θνξά πνπ ζπκπιεξψζεθαλ 24 ψξεο παξαγσγήο: 

 

Ο αξηζκφο ησλ δνθηκίσλ ηνπ θάζε ειέγρνπ ζα είλαη: 

 3 γηα ηνλ ζσιήλα Φ32 

 5 γηα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο 

 



Οη δηαζηάζεηο ησλ δνθηκίσλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Φ. ΧΛΖΝΑ ΜΖΚΟ Α (mm) ΠΛΑΣΟ Β (mm) Φ. ΟΠΖ D 

32 160   

63 160 20 10 

90 160 20 10 

110 160 20 10 

125 160 30 15 

160 160 30 15 

225 160 30 15 

 

Σα δνθίκηα ζα θνπνχλ έηζη ψζηε λα ππάξρεη θαλνληθή θαηαλνκή ηεο ζέζεο ηνπο 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ζσιήλα. 

 

Πξηλ ηνλ έιεγρν ζα παξακείλνπλ 1 ψξα ζε κπάλην 18-22νC ν δε έιεγρνο ζα γίλεη 

ακέζσο κεηά ην κπάλην. Ζ ηαρχηεηα θαηά ηνλ έιεγρν ζα είλαη 25 mm/sec.  

 

Θα πεξηγξάθεηαη ε ηάζε ζξαχζεο θαη ε επηκήθπλζε θαηά ηελ ζξαχζε. ηελ 

ζπλέρεηα ζα γίλεηαη αμηνιφγεζε γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη αμηφινγε απφθιηζε 

απφ ηα δεδνκέλα ησλ δνθηκίσλ, πνπ θφπεθαλ, καδί κε ηα δνθίκηα πνπ ππέζηεζαλ 

θαηά ηνπο DIN 8075 ειέγρνπο αληνρήο γηα λα δηαπηζησζεί αλ απαηηείηαη ή φρη 

επαλάιεςε ησλ ειέγρσλ απηψλ (αληνρή ζε εζσηεξηθή πίεζε - κεηαβνιή κεηά απφ 

ζεξκηθή επεμεξγαζία). 

 

Σν κέγεζνο ηεο απφθιηζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη αμηφινγε ζα ζπκθσλεζεί κεηαμχ 

ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Δπηβιέπνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο θαη ηνπ αλαδφρνπ. 

 

 

4.2.5 Μέηξεζε MFI 

 

Μηα θνξά γηα θάζε κεραλή παξαγσγήο θαη γηα θάζε λέν μεθίλεκα ηεο κεραλήο ζα 

κεηξεζεί ην MFI ηνπ παξαγφκελνπ ζσιήλα. Σν MFI 190/5 ησλ ζσιήλσλ δελ 

πξέπεη λα έρεη απφθιηζε κεγαιχηεξε απφ 0.2 gr/10 min απφ ην αληίζηνηρν MFI 

190/5 ηεο πξψηεο χιεο. 

 

4.2.6 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη εμαζθαιίζεη γηα ηνπο ειεγθηέο ηεο Δπηβιέπνπζαο 

ην έξγν Τπεξεζίαο ειεχζεξε πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο θαη 

απνζήθεπζεο ησλ ζσιήλσλ θαη δηεπθφιπλζε γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ κεηξήζεσλ θαη 

ησλ δνθηκψλ, πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ. 

 

 



4.2.7 Μέηξεζε Σξαρχηεηαο 

 

Ο έιεγρνο ηεο ηξαρχηεηαο ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ζα γίλεηαη αλά 4σξν ζε θάζε 

κεραλή παξαγσγήο, ζε θάζε λέν μεθίλεκα ηεο κεραλήο θαη επηπιένλ φηαλ θξίλεηαη 

απαξαίηεηνο κεηά απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν θαηά ηελ δηάξθεηα παξαγσγήο. 

 

Ζ ηξαρχηεηα δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 0.05 ριζ 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 ριζ. ε παξαρζείζα πνζφηεηα κεηά ηελ 

ηειεπηαία ζσζηή κέηξεζε ζα απνξξίπηεηαη. 

 

 

5. Δξγαζηήξην ειέγρσλ 

 

Οινη νη παξαπάλσ έιεγρνη ζα γίλνπλ ζε εξγαζηήξην θνηλήο απνδνρήο παξνπζία ησλ 

εθπξνζψπσλ ηεο Δπηβιέπνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο. Σα έμνδα ησλ ειέγρσλ 

βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα είλαη ελζσκαησκέλα ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ησλ 

ζσιήλσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ, ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Δπηβιέπνπζα ην 

έξγν Τπεξεζία ζε θαηάιιειν πηζηνπνηεηηθφ θαηά DIN 50049. Πέξαλ ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ, πνπ ζα εθδνζνχλ θαη ζα θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ 

αλαθέξνληαη θαη ζα γίλνπλ ζηελ Δπηβιέπνπζα ην έξγν 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 πξνδηαγξαθψλ DIN ηζρχνπλ νη φξνη πνπ 

πξνβιέπνπλ απζηεξφηεξνπο ειέγρνπο θαη παξέρνπλ πςειφηεξν βαζκφ αζθάιεηαο. 

 

 

6. Μήθε ζσιήλσλ 

 

Σα κήθε ησλ επζχγξακκσλ ζσιήλσλ ζα είλαη 6 έσο 12 κ γηα επζχγξακκνπο 

ζσιήλεο, θαη 50 έσο 100 κ γηα ηνπο ζσιήλεο ζε ξνιφ. Δηδηθά γηα ηνλ ξφιν ην 

κήθνο κπνξεί λα είλαη θαη κεγαιχηεξν. 

 

 

7. πζθεπαζία ζσιήλσλ 

 

Οη ζσιήλεο θαηά ηελ κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη απνζήθεπζε ζα είλαη ηαπσκέλνη 

κε ηάπεο αξζεληθέο απφ LDPE θαη ζα είλαη ζπζθεπαζκέλνη (1 κ x 1 κ x ην κήθνο) 

θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη θαζ' χςνο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ νη αγσγνί βξίζθνληαη ζε θνπινχξεο ηφηε ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζα ηζνχηαη κε 

ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν επί 20 θνξέο. 

 

 

8. ήκαλζε ζσιήλσλ 

 



Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ δχν (2) ζεηξέο ζήκαλζεο ρξψκαηνο ιεπθνχ αληηδηακεηξηθά 

ηππσκέλεο θαη αλά κέηξν κήθνπο ζσιήλα, πνπ ζα έρνπλ ηελ εμήο κνξθή: 
 

 

 

............... ΧΛΖΝΑ ΝΔΡΟΤ HDPE/Φ63 x 5.8 ΡΝ 10 ΥΥΥΥ = ΤΤΤΤ = φπνπ: 

 

HDPE: πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο  

Φ63 x 5.8: εμσηεξηθή δηάκεηξνο x πάρνο ηνηρψκαηνο 

ΡΝ 10: νλνκαζηηθή πίεζε 

ΥΥΥΥ: φλνκα θαηαζθεπαζηή 

ΤΤΤΤ: ρξφλνο παξαγσγήο απφ ηελ κία πιεπξά θαη αχμσλ αξηζκφο κήθνπο 

ζσιήλα απφ ηελ αληηδηακεηξηθή. 

 

 

Δμαξηήκαηα πνιπαηζπιελίνπ 

 

Σα εμαξηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) 

ρξψκαηνο καχξνπ ή κπιε, ζα είλαη θαηάιιεια γηα ζχζηεκα ζπγθφιιεζεο κε 

ειεθηξνκνχθα θαη ζπλεξγάζηκα κε ζσιήλα πνπ ζα θηηαρηεί κε βάζε ηελ Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσιήλσλ ΡΔ (HD). 

 

Οη δηαζηάζεηο, ην πάρνο ηνηρψκαηνο θαη νη αλνρέο ησλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη 

ηέηνηεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλεξγαζηκφηεηα κε ηνπο ζσιήλεο, ε θαιή 

πνηφηεηα ηεο ζπγθφιιεζεο θαζψο θαη ε ηήξεζε αληνρήο κεηά ηελ ζπγθφιιεζε. 

 

ηηο πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη ζαθψο ν ηχπνο, ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία, νη 

δηαζηάζεηο θαη νη αλνρέο ησλ εμαξηεκάησλ θαη ζα γίλεηαη παξαπνκπή ζηνπο 

θαηαιφγνπο, πνπ ζα είλαη ζπλεκκέλνη ζηελ πξνζθνξά. 

 

Σα εμαξηήκαηα 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 

 Αληνρήο ζε εζσηεξηθή πίεζε (ηέζη 170 σξψλ) 

 Μεηαβνιψλ κεηά απφ ζεξκηθή επεμεξγαζία 

 Μέηξεζεο δηαζηάζεσλ θαη αλνρψλ 

 

Οια ηα εμαξηήκαηα ζα θέξνπλ αλάγιπθα ηππσκέλν ηνλ ηχπν ηνπο, ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία θαζψο θαη ην DIN ISO. 

 

Οια ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ζα πξνέξρνληαη απφ δνθηκέο πνπ έγηλαλ ζε 

δνθίκηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο παξαγσγήο ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν. 

 



Ζ Δπηβιέπνπζα ην έξγν 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 Δπηβιέπνπζα ην έξγν Τπεξεζία. 

 

ηηο πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ νπνίσλ ηηο απαηηήζεηο 

πιεξνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα εμαξηήκαηα, έζησ θαη αλ νη πξνδηαγξαθέο απηέο 

βξίζθνληαη ζε θάζε πξνζρεδίνπ θαη ζα επηζπλάπηνληαη κε ηελ πξνζθνξά. 

 

Ζ Δπηβιέπνπζα ην έξγν Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη δεηγκαηνιεπηηθφ 

έιεγρν ησλ εμαξηεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε εξγαζηήξην 

θνηλήο απνδνρήο. Δηδηθά γηα ηηο ζέιιεο γίλνληαη απνδεθηέο κφλν απηέο νη νπνίεο 

πεξηβάιινπλ ηνλ αγσγφ πιήξσο. 

 

 

Γηαδηθαζία ζπγθόιιεζεο αγσγώλ ΡΔ 
 

Πεξηγξαθή  εξγαζίαο ζπγθόιιεζεο 

 

Ζ απηνγελήο ζπγθφιιεζε θαη νη έιεγρνη πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην DIN 

19533 ηα DVS 2207 & 2203 θαη DVGW GW 330 θαζψο θαη ην DIN 16933. 

 

Σα εμαξηήκαηα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ πξηλ ηελ δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο δελ πξέπεη 

λα εθηίζεληαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη 

ηνπο 35oC. 

 

Γεληθφηεξα, γηα λα έρνπκε ζαλ απνηέιεζκα κηα θαιή ζπγθφιιεζε, πξέπεη ν 

αλάδνρνο λα δψζεη πξνζνρή ζηα πην θάησ ζεκεία: 

 

 Ζ ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ αγσγνχ θαη ησλ εμαξηεκάησλ λα βξίζθεηαη 

κεηαμχ 0oC έσο 35oC θαη κφλν ηφηε λα πξαγκαηνπνηνχκε ζπγθνιιήζεηο ΡΔ κε 

ΡΔ. 

 

 Σν θφςηκν ζηα άθξα ηνπ αγσγνχ λα είλαη πάληα θάζεηα πξνο ηνλ δηακήθε 

άμνλα ηνπ θαη λα έρνπκε κηα ινμνηφκεζε ηεο ηάμεο ησλ 5o πξνο ηα έμσ. 

 

 Να θαζαξίδνπκε κε έλα ζηεγλφ θαη θαζαξφ παλί ηηο πξνο ζπγθφιιεζε 

επηθάλεηεο. 

 

 Να μχλνπκε πξνζεθηηθά φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ, πάλσ ζηελ νπνία ζα 

ζπγθνιιεζνχλ ηα εμαξηήκαηα ζε κήθνο ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην κήθνο ηεο 

ειεθηξνκνχθαο. 

 

 Γηα ζχλδεζε ζέιιαο παξνρήο ή ζέιιαο επηζθεπήο, ην κήθνο ηνπ αγσγνχ, πνπ 

μχλνπκε είλαη ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζέιιαο, ζπλήζσο θαηά 150 

ριζ. 



 

 Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε πάληνηε εξγαιείν μπζίκαηνο θαη φρη καραίξη. Σν 

μχζηκν γίλεηαη κε παξάιιειεο θηλήζεηο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ αγσγνχ θαη πάληα 

ρσξίο δηαθνπή. 

 

 Πξψηα λα ειέγρνπκε εζσηεξηθφ ησλ εμαξηεκάησλ λα είλαη θαζαξφ θαη λα 

θαζαξίδνπκε ηελ μπζκέλε επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ, ρξεζηκνπνηψληαο 

εμαηκηδφκελν δηαιχηε (ηξηρισξναηζπιέλην) θαη θαζαξφ ραξηί. 

 

 Σνπνζεηνχκε θάπνην εξγαιείν ζηεζεξνπνίεζεο (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 πξνβιέςνπκε ψζηε λα κελ κεηαθηλεζνχλ νη αγσγνί νχηε ηα 

εμαξηήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ςχμεο. Αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή 

εηαηξία, ν ρξφλνο ςχμεο ηεο ειεθηξνκνχθαο θπκαίλεηαη απφ 10 ιεπηά γηα Φ20 

ριζ έσο 30 ιεπηά γηα Φ225 ριζ. γηα ζέιιεο γεληθά απαηηνχληαη 15 ιεπηά. 

 

 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 ηεο ζπζθεπήο ζπγθφιιεζεο θαη ζα είλαη ηα εμήο: 

 

1.  Κσδηθφο έξγνπ 

2.  Κσδηθφο εμαξηήκαηνο 

3. Κσδηθφο ηερλίηε 

4. Ζκεξνκελία εξγαζίαο 

5. Χξα εξγαζίαο 

6. Αχμνληαο αξηζκφο ζπγθφιιεζεο 

7. Γηάκεηξνο αγσγνχ 

8. Δίδνο εμαξηήκαηνο 

9. Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

10. Υξφλνο ζπγθφιιεζεο 

11. Καηαγξαθή ζηελ κλήκε ηνπ κεραλήκαηνο ηπρφλ δηαθνπήο ηεο 

ζπγθφιιεζεο 

 

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηα δεηνχκελα ζηνηρεία θαηά ηελ 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Ζ ιήςε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο ζπγθφιιεζεο κε ππνινγηζηή P.C. θαη λα απνδίδεη 

ηηο απνζεθεπφκελεο πιεξνθνξίεο ππνζηεξηδφκελν κε ην απαηηνχκελν software. 

 

 

Διεγρνο ζπγθνιιήζεσλ θαη δνθηκώλ 

 



Σα δίθηπα δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ απφ αγσγνχο ΡΔ θαηαζθεπάδνληαη γηα λα 

ιεηηνπξγνχλ ζε πίεζε κέρξη θαη 10 bar. Δπνκέλσο φινη νη έιεγρνη θαη ηα ηέζη 

πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζρέζε κε ηα 10 bar. 

 

Γηα λα έρνπκε έλα θαιφ απνηέιεζκα απφ ηνλ έιεγρν, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηνλ 

κεγάιν ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο θαη είλαη απαξαίηεην λα ζεκεηψζνπκε φηη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηέζη ζηεγαλφηεηαο, ε ζεξκνθξαζία δελ πξέπεη λα 

ελαιιάζζεηαη ζεκαληηθά. 

 

Διεγρνο αληνρήο 

 

Σν ηέζη αληνρήο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα 1,5 x ΡΝ (φπνπ ΡΝ ε νλνκαζηηθή αληνρή 

ηνπ ζσιήλα) θαηη δηαξθεί δχν (2) ψξεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ ηεζη ειέγρεηαη απφ 

καλφκεηξα θαη αλ ε απφιπηε πηψζε ηεο πίεζεο είλαη κηθξφηεξε απφ 10 mbar, ηφηε 

ν έιεγρνο ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφο. 

 

 

Διεγρνο ζηεγαλόηεηαο 

 

Μεηά ην ηέζη πίεζεο θαη αλ ην απνηέιεζκα ηνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, ε πίεζε πέθηεη 

κεηαμχ 3 bar έσο 5 bar, ηνπιάρηζηνλ γηα 48 ψξεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ ηέζη 

ειέγρεηαη θαη πάιη απφ καλφκεηξα. 

 

 

Πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ 

 

Γηα θάζε ηκήκα ηνπ δηθηχνπ, πνπ ζα ειέγρεηαη, ζα ζπληάζζεηαη πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ, ζην νπνίν ζα θαίλεηαη αλ ην ηέζη είρε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ή φρη. 

Δάλ φρη, ςάρλνληαη νη δηαθπγέο θαη επηζθεπάδνληαη, γίλεηαη επαλέιεγρνο θ.ν.θ. 

κέρξη ην απνηέιεζκα λα είλαη ηειείσο ηθαλνπνηεηηθφ.  

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ δελ επηηξέπεηαη θακία πηψζε πίεζεο θαη ζα 

ειέγρεηαη απφ θαηαγξαθηθφ καλφκεηξν. Σν πηζηνπνηεηηθφ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

αλάδνρν θαη ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη παξαδίδεηαη ζηελ Γηεπζχλνπζα Αξρή. 



ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 

 

 

ΔΡΓΟ:.......................................................................................................................................

......................................................................................... 

 

 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΓΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΣΟΥΖ  

ΓΗΚΣΤΟΤ ΡΔ 

 

ΣΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ: ....................................................................................... 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................... 

 

ΜΖΚΟ ΑΓΧΓΟΤ m: ..................................................................................... 

 

ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΑΓΧΓΟΤ: ................................................................................... 

 

ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΣΟΥΖ (πίεζε 1,5XPN bar γηα 2 ψξεο): 

 

Ζκεξνκελία ειέγρνπ: ................................................................................... 

Γηάξθεηα ειέγρνπ: ........................................................................................ 

Απνηέιεζκα ειέγρνπ: ................................................................................... 

 

ΔΛΔΓΥΟ ΣΔΓΑΝΟΣΖΣΑ (πίεζε 3 bar γηα 48 ψξεο): 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΧΡΔ ΠΗΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ Δ mbar 

  Αηκνζθαηξηθή Μαλνκεηξηθή Απφιπηε 

Αξρή .....................    Ρ1 

Σέινο ...................    Ρ2 

    ΓΡ = 

 

Δάλ ε απφιπηε πηψζε πίεζεο είλαη κηθξφηεξε ησλ 10 mbar, ηφηε ν έιεγρνο ζεσξείηαη 

ηθαλνπνηεηηθφο. 

 

 

 

 Ο Αλάδνρνο Ο Δπηβιέπσλ Μεραληθφο 

 



ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΣΗΚΧΝ 

ΑΓΧΓΧΝ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΣΟ ΥΑΝΣΑΚΗ 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΟΗ ΑΓΧΓΟΗ 

 

Δπηινγή Γηαδξνκήο 

 

Ζ δηαδξνκή ησλ Κεληξηθψλ Αγσγψλ ζρεδηάδεηαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ έιεγρν 

γηα ηνλ εληνπηζκφ ζσιήλσλ θαη θαισδίσλ άιισλ Οξγαληζκψλ, απφ ζρέδηά ηνπο, 

απφ επηθαλεηαθή έξεπλα, δνθηκαζηηθέο ηνκέο φπνπ ππάξρεη αλάγθε θαη ηελ 

δπλαηφηεηα θάκςεο ηνπ ζσιήλα ΡΔ θαηά ηελ θαηαβίβαζή ηνπ κέζα ζην  ραληάθη 

ζηα ζεκεία αιιαγήο ηεο δηαδξνκήο ηνπ φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη θακπχιε. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε ε ειάρηζηε αθηίλα θάκςεο ζα είλαη 30 θνξέο ε εμσηεξηθή δηάκεηξνο 

ηνπ αγσγνχ ΡΔ γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 20νC. 

 

Πίλαθαο Δπηηξεπόκελεο Κάκςεο Αγσγώλ ΡΔ 
 

Δμ. 

Γηάκεηξνο 

Φ63 Φ90 Φ110 Φ160 Φ200 Φ250 Φ315 Φ>/400 

Αθηίλα (m) 

min R 

1,90 2,70 3,30 3,75 6,00 7,50 9,45 Υξεζηκνπνηείηαη 

θακπχιε 

 

Οηαλ δελ κπνξνχκε, ιφγσ εκπνδίσλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ θακππιφηεηα πνπ 

δίλεη ν ΠΗΝΑΚΑ, ηφηε ρξεζηκνπνηνχκε εμάξηεκα θακπχιεο. Δπίζεο, ε αθηίλα (κ) 

απμάλεηαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία πέθηεη ρακειφηεξα απφ ηνπο 20oC. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά νξύγκαηνο 

 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ ζην φξπγκα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ISO 9969 ην AS TM 

D 2412-77 ,ηεο  ΔΝ 1046 θαη ηελ κέζνδν GAUBE γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

παξακφξθσζεο πνπ πθίζηαληαη έλαο πιαζηηθφο ζσιήλαο θαζψο ε αληνρή ηνπ ζε 

ξήμε. 

 

Σν πιάηνο θαη ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαίλεηαη ζην αληίζηνηρν ζρέδην. Σα 

ηνηρψκαηα ηνπ ραληαθηνχ πξέπεη λα είλαη θαηαθφξπθα θαη πάληα απαιιαγκέλα απφ 

θάζε πιηθφ θαη αληηθείκελν ηθαλφ λα θαηαζηξέςεη αθφκα θαη λα ραξάμεη ηνλ αγσγφ, 

ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην δάπεδν ηνπ ραληαθηνχ. Δπεηδή ν ζπλδπαζκφο ηνπ είδνπο 

θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ πιηθνχ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, είλαη παξάγνληαο γηα ηελ 

θαιή ππνζηήξημε ηνπ αγσγνχ, ην πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, είλαη παξάγνληαο 

γηα ηελ θαιή ππνζηήξημε ηνπ αγσγνχ, ην πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

ππφβαζε (καμηιάξη) θαη ηελ αξρηθή επίρσζε, πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά θαη 

ζπλζεηηθά. 

 

Ζ ππφβαζε πξέπεη λα παξέρεη νκνηφκνξθε ππνζηήξημε θάησ απφ ηνλ αγσγφ θαη 

θαιή επζπγξάκκηζε ηνπ αγσγνχ, ψζηε λα απνθεχγνληαη ζηθσληζκνί. Σν πάρνο ηεο 

ππφβαζεο πξέπεη λα είλαη 0.10 κ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 



Πνηόηεηα Απνθαηάζηαζεο Υαληαθηνύ 

 

Ζ ππφβαζε πξέπεη λα ζπκπηέδεηαη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ θαη πνηέ ην 

πάρνο ηεο λα κελ είλαη κηθξφηεξν απφ 0.10 κ κεηά ηελ ζπκπίεζε. 

 

Ζ αξρηθή επίρσζε ζπκπηέδεηαη ζε δχν (2) ζηξψζεηο. Ζ πξψηε ζηξψζε ζπκπίεζεο 

είλαη απφ ην 3/4 ηνπ αγσγνχ θαη θάησ, ελψ ε δεχηεξε ζηξψζε απφ ην 3/4 ηνπ 

αγσγνχ θαη άλσ θαη κέρξη 0.20 ή 0.30 κ. 

 

Ζ ηειηθή επίρσζε γίλεηαη ζε ζηξψζεηο ησλ 0.30 κ θαη κε παξάιιειε δηαβξνρή ησλ 

πιηθψλ επίρσζεο, φπνπ ρξεηάδεηαη. 

 

Ζ ηειηθή επίρσζε ζπκπιεξψλεηαη κέρξη ηεο ζηάζκεο ησλ -0.05 ριζ απφ ηελ 

άζθαιην θαη ην πιηθφ ηεο είλαη 3Α, ελψ ζην πεδνδξφκην ε ηειηθή επίρσζε κέρξη ηεο 

ζηάζκεο -0.18 ριζ απφ ηελ επάλσ επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ κε 3Α. 

 

ε θάζε ζηξψζε αξρηθήο ή ηειηθήο επίρσζεο ην πιηθφ ζπκππθλψλεηαη κε δνλεηή 

θηλνχκελν κε πεπηεζκέλν αέξα, ε δε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δνλήζεσλ κπνξεί λα 

είλαη 40 εθ. θαη ν αξηζκφο ζπκπηέζεσλ λα εμαξηάηαη απφ ην βάζνο ηνπ ραληαθηνχ. 

 

Σέινο, ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο Κεληξηθνχ Αγσγνχ ΡΔ ζπκπιεξψλεηαη θαη κε 

ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ εθάζηνηε έξγνπ. 

 

ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΣΗΚΟΗ ΑΓΧΓΟΗ 

 

Δπηινγή Γηαδξνκήο 

 

Ζ δηαδξνκή ηνπ παξνρεηεπηηθνχ αγσγνχ ΡΔ ζρεδηάδεηαη πάληα θάζεηα πξνο ηνλ 

Κεληξηθφ Αγσγφ, ιακβάλνληαο ππφςε: 

 

 ηελ επηθαλεηαθή έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ άιισλ αγσγψλ 

 ην φηη δελ επηηξέπεηαη ρξήζε αγσγψλ ΡΔ κέζα ζηα θηίξηα 

 

Γηαζηάζεηο Οξύγκαηνο 

 

Οη δηαζηάζεηο εθζθαθήο ηνπ νξχγκαηνο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα 

ζρέδηα. 

 

Βάζνο Σνπνζέηεζεο 

 

Σν βάζνο εθζθαθήο αθνινπζεί ην βάζνο ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ (επάλσ κέξνο) θαη 

έρεη κία θιίζε 0.5 % -π.ρ. γηα 10 κ δξφκν θαη 5 εθ. δηαθνξά πξνο ηνλ θεληξηθφ 

αγσγφ. Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγσ ην επάλσ κέξνο ηνπ παξνρεηεπηηθνχ αγσγνχ έρεη 

κηθξφηεξν βάζνο απφ 50 εθ. ηφηε ν αγσγφο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κέζα ζε 

πξνζηαηεπηηθφ αγσγφ (θνπξψ) απφ PVC. Ζ δηάκεηξνο ηνπ θνπξψ λα είλαη 1.5 Dαγ. 

 



ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΡΔ  

ΣΟ ΟΡΤΓΜΑ  

 

ΚΔΝΣΡΗΚΟΗ ΑΓΧΓΟΗ 

 

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, θιείλνπκε 

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 ην φξπγκα ή ηνπνζεηνχληαη ζε 

ζηαζεξφ πιαίζην γηα ηελ εθηχιημε 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. 

 

Ο αγσγφο πξέπεη λα νδεγείηαη κε θπιίλδξνπο -εηδηθά ξάνπια- κέζα ζην φξπγκα: 

 

· ζηηο αιιαγέο δηεχζπλζεο ηνπ θαη  

· φηαλ δηαζρίδεη ή πεξηβάιιεηαη απφ εκπφδην κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ 

πιεγψλεηαη ε εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ 

 

Σνπνζέηεζε Αγσγώλ ΡΔ ζε θνηλά νξύγκαηα 

 

ε πεξηπηψζεηο πνπ έλα φξπγκα έρεη λα θάλεη κε πνιινχο ρξήζηεο (άιινπ είδνπο 

δίθηπα) π.ρ. πεδφδξνκνη, ε ηνπνζέηεζε αγσγψλ ΡΔ απαηηεί εηδηθέο ελέξγεηεο, ψζηε 

λα κείλεη ζηαζεξφο ν αγσγφο κέρξη ηελ ηειηθή επίρσζε. 

 

Λφγσ ηεο έθζεζεο ηνπ ζην θσο θαη ηεο χπαξμεο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, θαηά 

ζπλέπεηα αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηεο γξακκηθήο δηαζηνιήο, ν αγσγφο κπνξεί λα 

κεηαθηλεζεί θαη λα θαηαζηξαθεί απφ παξαθείκελα δίθηπα άιισλ Οξγαληζκψλ, γη 

απηφ ε επίρσζε ηνπ αγσγνχ ακέζσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ζπληζηά ηελ θαιχηεξε 

ζηαζεξνπνίεζε. Δάλ απηή ε ιχζε δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί, είλαη απαξαίηεην λα 

επηθαιχςνπκε κεξηθψο ηνλ αγσγφ γηα λα ηνλ ζηαζεξνπνηήζνπκε. 

 

Παξνρεηεπηηθνί Αγσγνί θαη έιιεο 

 

Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξνρψλ ΡΔ ζην φξπγκα, γίλεηαη έιεγρνο ζην δάπεδν ηνπ 

νξχγκαηνο πνπ πξέπεη λα είλαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα. 

 

Σα πιατλά ηνηρψκαηα ηνπ νξχγκαηνο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε 

αληηθείκελν ηθαλφ λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνλ αγσγφ ΡΔ. 



 

Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξνρεηεπηηθψλ αγσγψλ κέζα ζην φξπγκα ηα άθξα ηνπ 

αγσγνχ πξέπεη λα έρνπλ πψκαηα, γηα λα κελ εηζρσξνχλ πιηθά απφ ην φξπγκα. 

 

Ζ επηινγή ηνπ ζεκείνπ ηνπνζέηεζεο ηεο ζέιιαο παξνρήο ζηνλ Κεληξηθφ Αγσγφ, 

γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ παξαθάησ πεξηνξηζκφ: 

 

Σν ζεκείν ηνπνζέηεζεο πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) θνξέο ηελ 

εμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ απφ άιια εμαξηήκαηα: 

 

· Ζιεθηξνκνχθεο 

· έιιεο επηζθεπήο 

· έιιεο παξνρψλ 

· εκεία πνπ ζην παξειζφλ έρεη γίλεη squezze-off  

· Γηθιείδεο θαη ινηπά εηδηθά ηεκάρηα. 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΓΧΓΧΝ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ (ΡΔ) 

 

 

Γεληθά  

 

Δθηφο απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κπιε πξνεηδνπνηεηηθήο ηαηλίαο θαηά κήθνο ηνπ 

αγσγνχ θαη ζε χςνο 20 εθ. πάλσ απφ απηφλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

παίξλεη πξφζζεηα πξνεηδνπνηεηηθά κέηξα, γηα ηνπο αγσγνχο ΡΔ.  

 

ηηο δηαζηαπξψζεηο ή ζηελ παξάιιειε πνξεία ησλ αγσγψλ ΡΔ κε ηνπο αγσγνχο 

άιισλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο, φηαλ νη απνζηάζεηο αζθαιείαο κεηαμχ ησλ 

άιισλ Ο.Κ.Ο. δελ κπνξνχλ λα ηεξεζνχλ. 

 

 

Απνζηάζεηο Αζθαιείαο 

 

Ζ ειάρηζηε απφζηαζε ζσιελαγσγψλ απφ θηίξηα (γηα θαηνηθία ή άιιεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο) βξίζθεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

Α = 1.5 x P x F x D 

 

φπνπ  Α: ε ειάρηζηε απφζηαζε (κ) 

 P: ε πίεζε ζρεδηάζεσλ (bar) 

 F: ν ζπληειεζηήο ζρεδηάζεσο (0.3) 

 D: ε νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα ζε κ 

 

ε θάζε πεξίπησζε ην Α πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξν. Απνζηάζεηο απφ 

άιινπο αγσγνχο θαη εγθαηαζηάζεηο Κνηλήο Χθέιεηαο. 

 

 



 

Δγθαηαζηάζεηο Τςειήο Σάζεσο 

 

Ζ ειάρηζηε απφζηαζε ηνπ ζσιελναγσγνχ απφ εγθαηαζηάζεηο πςειήο ηάζεσο, 

θαιψδηα, γξακκέο θ.α. θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο Γεκφζηεο Αξρέο θαη 

Οξγαληζκνχο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ρψξα καο. 

 

 

Δγθαηαζηάζεηο Υακειήο Σάζεσο 

 

Ζ ειάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ζσιελναγσγνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ρακειήο ηάζεσο θαισδίσλ, γξακκψλ θιπ. πξέπεη λα είλαη γηα παξάιιειε 

φδεπζε θαη γηα δηαζηαπξψζεηο ηνπιάρηζηνλ 0.5 κ εθηφο αλ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα 

πξνζηαζίαο. 

 

 

Γηαζηαπξψζεηο κε άιινπο αγσγνχο 

 

Ζ απφζηαζε απφ ηνπο αγσγνχο απνρεηεχζεσο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0.3 κ. 

 

Δπίζεο ε απφζηαζε απφ ηνπο άιινπο αγσγνχο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 

0.2 κ εθηφο αλ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο. 

 

 

Παξάιιειε φδεπζε κε άιινπο αγσγνχο 

 

Απφ αγσγνχο απνρεηεχζεσο ηνπιάρηζηνλ 0.5 κ. Απφ ηνπο άιινπο αγσγνχο 

ηνπιάρηζηνλ 0.30 κ εθηφο αλ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο. 

 

 

Δηδηθά Μέηξα Αζθαιείαο 

 

Ζ πξνζηαζία κπνξεί λα επηηεπρζεί ηνπνζεηψληαο ηνλ αγσγφ ΡΔ κέζα ζε θνπξψ. Σν 

θνπξψ κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ράιπβα, ρπηνζίδεξν, PVC ή άιιν πιηθφ θαη 

πξέπεη λα αληέρεη ζηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, ιφγσ ππεξθείκελσλ θνξηίσλ θαη 

ζα ηνπνζεηείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 

 

Ζ δηάκεηξνο ηνπ θνπξψ πξέπεη λα είλαη 1.5 θνξά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ 

αγσγνχ ΡΔ. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην θνπξψ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζεξκηθή πξνζηαζία (θνληά ζηηο 

πεγέο ζεξκφηεηαο) είλαη απαξαίηεην ν αγσγφ ΡΔ λα θεληξάξεηαη κέζα ζην θνπξψ. 

 

ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ αγσγψλ απφ ην θνπξψ ηνπνζεηνχληαη πξνζηαηεπηηθνί 

δαθηχιηνη κε ηελ απνθπγή ησλ γδαξζηκάησλ ηνπ αγσγνχ ΡΔ. Δπίζεο, φηαλ ην 

θνπξψ απνηειείηαη απφ παιαηά ηκήκαηα, πεξίπησζε ήδε ππάξρνληνο ρπηνζίδεξνπ 

θνπξψ, ηφηε ειέγρνπκε ην εζσηεξηθφ ηνπ θνπξψ κε πέξαζκα πηιφηνπ. 



 

 

8. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή   

  

Ζ πιήξεο θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE) αλαιφγνπ δηακέηξνπ 

θαη πηέζεσο επηκεηξάηαη ζε κέηξα κήθνπο πιήξνπο θαηαζθεπαζκέλνπ αγσγνχ. Ζ 

πιεξσκή ζα γίλεη κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ «σιελώζεηο πηέζεσο 

από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

12201-2:2011  ΡE 100  (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε 

ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2:2011 νλνκ. δηακέηξνπ DN …. mm 

/ νλνκ. πίεζεο ΡΝ ….. atm» γηα ζσιήλεο αληίζηνηρεο πίεζεο  ζε ΑΣΜ.   

 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δίθηπ ζήκαλζεο πάλσ 

απφ ηνλ εγθηβσηηζκφ κε άκκν ηνπ αγσγνχ. 
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ΓΟΚΗΜΔ ΣΔΓΑΝΟΣΖΣΑ ΣΑ ΓΗΚΣΤΑ 
 

 

1. Γεληθά γηα ηηο δνθηκαζίεο ζηεγαλόηεηαο 

α. Ζ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ησλ δνθηκαζηψλ αλαθέξεηαη ζηελ επηβνιή 

πδξνζηαηηθήο πηέζεσο ζηνπο αγσγνχο α) πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηκεκαηηθά κε ηελ 

πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, θαη ηειηθά ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ δηθηχσλ γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο ηθαλνπνηεηηθήο θαηαζθεπήο ηνπο θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο εξγαζίεο 

ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ θαη ινηπψλ ζπλδέζεσλ πνπ ζα γίλνπλ ζην εξγνηάμην ή 

κέζα ζηνπο ράλδαθεο. β) πνπ έρνπλ ήδε εγθαηαζηαζεί θαη απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπο κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

β1. Γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ έρνπκε δίθηπν ππφ θαηαζθεπή φιεο νη δνθηκέο ζα 

εθηειεζζνχλ ζε έηνηκα ηκήκαηα ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ πξηλ απφ ηελ επίρσζε. 

Σα ηκήκαηα απηά γηα ηηο θχξηεο δνθηκέο ζα έρνπλ κήθνο κέρξη 500 κέηξα θαη ζα 

θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηελ Τπεξεζία επηβιέςεσο.  

β2. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην δίθηπν έρεη ήδε  θαηαζθεπαζηεί θαη ρξεηάδεηαη λα 

δνθηκαζζεί ζε πίεζε ζηεγαλφηεηαο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζα δνθηκαζζεί ζε 

ηκήκαηα πνπ κπνξνχλ λα απνκνλσζνχλ κε ηελ ρξήζε ήδε  εγθαηεζηεκέλσλ 

δηθιείδσλ. Σα ηκήκαηα απηά δελ κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηα 1500 κ. ηε 

πεξίπησζε πνπ έρνπκε κεγαιχηεξν ηκήκα ζα εγθαηαζηαζεί ζην ελδηάκεζν ζεκείν 

δηθιείδα απνκφλσζεο θαη πάληα κεηά απφ ππφδεημε απφ ηελ Τπεξεζία 

επίβιεςεο.  

γ. Οη δνθηκαζίεο ζα δηελεξγνχληαη ηφζν γηα ηελ αληνρή θαη ζηεγαλφηεηα ησλ 

ζσιήλσλ φζν θαη γηα ηνπο αξκνχο, ηηο δηθιείδεο, ηηο αγθπξψζεηο, ηηο 

ζπγθνιιήζεηο θαη φιεο ηηο θαηαζθεπέο δηακνξθψζεσο ησλ δηθηχσλ. Ζ δηαδηθαζία 

ησλ δνθηκαζηψλ ζα θαζνξίδεηαη απν ηελ Τπεξεζία επηβιέςεσο ζηελ ιεπηνκέξεηά 

ηεο. 

δ. Οη δνθηκέο ζπλίζηαληαη απφ ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

1. Απφ ηελ πξνδνθηκαζία 

2. Απφ ηελ θχξηα δνθηκαζία 

3. Απν ηελ γεληθή δνθηκαζία ζε νιφθιεξν ην δίθηπν 

Ζ πίεζε δνθηκψλ νξίδεηαη ζαλ 1,5 θνξά κεγαιχηεξε ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ αγσγψλ. Γηα ηηο γεληθέο δνθηκέο ε πίεζε νξίδεηαη ζηελ 

νλνκαζηηθή πίεζε γηα ηελ δπζκελέζηεξε ζέζε ησλ δηθηχσλ.  

 



2. Βαζηθόο εμνπιηζκόο γηα ηηο δνθηκαζίεο 

α.  Ο Αλάδνρνο εξγνιάβνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα εθφδηα θαη ηηο 

θαηάιιειεο ζπζθεπέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ. Μεηαμχ ησλ εθνδίσλ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε θαη ηα παξαθάησ: 

1.  Τδξνπηεζηήξην γηα ηελ άζθεζε ηεο πηέζεσο 

2.  Γηάθνξα πψκαηα ραιχβδηλα ή ρπηνζηδεξέληα, ή απφ άιια πιηθά, ηα νπνία ζα 

εθαξκφδνληαη πξνζσξηλά κε ζπλδέζκνπο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζηα 

άθξα ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ πνπ ζα δνθηκαζζεί. Οξηζκέλα απφ ηα πψκαηα 

ζα θέξνπλ ππνδνρέο γηα ηελ πξνζσξηλή ζπλαξκνγή ηεο ζπζθεπήο πηέζεσο 

ησλ καλνκέηξσλ θαη ησλ ινηπψλ απαηηνχκελσλ εμαξηεκάησλ. 

3. Γχν ηνπιάρηζηνλ θνξεία γηα ηελ εζσηεξηθή επηζεψξεζε ηνπ αγσγνχ πξηλ 

απφ ηελ δνθηκή. 

4. Γχν ηνπιάρηζηνλ καλφκεηξα αθξηβείαο γηα ηελ κέηξεζε θαη παξαθνινχζεζε 

ηεο πηέζεσο. 

5. Γηάθνξνπο θαηάιιεινπο ειεθηξηθνχο θαλνχο. 

6. Τιηθά γηα πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο ηνπ αγσγνχ. 

7. Αληιίεο γηα ηελ απνκάθξπλζε λεξψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα απνρεηεπζνχλ κε 

θπζηθή ξνή. 

8. Γηάθνξα βνεζεηηθά εξγαιεία θαη πιηθά. 

β. Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα δηαζέζεη γηα ηηο δνθηκέο θαηάιιειν θαη έκπεηξν 

πξνζσπηθφ. 

γ. Σν πδαηνπηεζηήξην ζα έρεη επαξθή ηθαλφηεηα ηξνθνδνηήζεσο λεξνχ κε πίεζε 

πνπ ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ρσξίο θακία δηαξξνή κέρξη πηέζεσο ηνπιάρηζηνλ 20 

αηκ. θαη ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε βαιβίδα αζθαιείαο γηα ηελ πξφιεςε 

ππεξβάζεσο ηεο πηέζεσο. 

δ. Σα παηψκαηα φπνπ απαηηείηαη, ζα θέξνπλ ζηφκηα εμαεξηζκνχ κε πδαηνζηεγή 

δηαθφπηε. Δπίζεο ζα θέξνπλ ζηφκην πδνιεςίαο Φ 80 ρηι. ή Φ 100 ρηι. (δει. 3'' ή 

4'') κε δηθιείδα, ζην νπνίν ζα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζσιήλαο γηα ηελ 

δηνρέηεπζε λεξνχ πνπ ζα γεκίδεη ην δνθηκαδφκελν ηκήκα ηνπ αγσγνχ. Απφ ην 

ίδην ζηφκην, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο πξέπεη λα είλαη δπλαηή θαη ε νιηθή 

ή κεξηθή εθθέλσζε ηνπ αγσγνχ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο. Σα ζηφκηα 

πξνζαγσγήο πνπ ζα θέξνπλ ηα πψκαηα γηα ηελ ζχλδεζε ησλ καλνκεηξηθψλ ζα 

βξίζθνληαη ζε ζέζε πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε παξαθνινχζεζε ησλ ελδείμεσλ, 

άζρεηα αλ ην πδξνπηεζηήξην είλαη εθνδηαζκέλν κε δηθφ ηνπ καλφκεηξν. Σν 

ζηφκην πξνζαξκνγήο ηνπ θαηαζιηπηηθνχ ζσιήλα ηνπ πδξνπηεζηήξηνπ ζα έρεη 

νπσζδήπνηε πδαηνζηεγή δηαθφπηε. 

ε. Σα καλφκεηξα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα έρνπλ ζεκαληηθφ κέγεζνο θαη ζα 

θέξνπλ θαζαξνγξακκέλεο ελδείμεηο γηα πεδίν ιεηηνπξγίαο ην πνιχ κέρξη 25 έσο 

30 αηκ. ψζηε ε δνθηκαζηηθή πίεζε πνπ ζα αζθεζεί λα κελ απέρεη πνιχ απφ ηελ 

κέζε ηεο θιίκαθαο ελδείμεσο ηνπ καλνκέηξνπ. Πξηλ απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο 

ηα καλφκεηξα, ζα ειεγρζνχλ γηα ηελ θαιή ηνπο ιεηηνπξγία. 



δ. Σα θνξηία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ειαθξά κε ιαζηηρέληνπο ηξνρνχο θαη 

κε πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε πεξηκεηξηθά (ειαζηηθή ή αλάινγε) ψζηε θαηά ηελ 

θίλεζή ηνπο κέζα ζηνλ αγσγφ λα κελ πξνθιεζεί παξακηθξή θζνξά ζηελ 

αληηδηαβξσηηθή επέλδπζε ησλ ραιπβδνζσιήλσλ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ θνξείνπ ζα 

είλαη κηθξέο, αιιά επαξθείο γηα ηελ άλεηε επίδξαζε δχν αηφκσλ. Σν θνξείν ζα 

είλαη εθνδηαζκέλν κε απιή δηα μεξαηξνρνπεδίζεσο θαη κε καιαθφ αλζεθηηθφ 

ζρνηλί ζην απαηηνχκελν κήθνο γηα ηελ έιμε ηνπ απφ εμσ αλ ζα απαηηεζεί. 

ε. Οη αληιίεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ άληιεζε αθαζάξησλ λεξψλ κε επαξθή 

ηζρχ γηα ηελ αλαξξφθεζε απφ ηελ ζέζε εθξνήο ή ηηο ζέζεηο ζπγθεληξψζεσο 

νπνπδήπνηε κέζα ζηελ ηάθξν θαη ηελ θαηάζιηςε ηνπο ζε πξνζσξηλή ζσιήλσζε 

ζηελ πην θνληηλή ζέζε απνρεηεχζεσο. 

ζ. Γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ λεξνχ ζα δηαηίζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν έξγνπ βπηηνθφξν 

φρεκα θαη θαηάιιεινη ζσιήλεο (ειαζηηθνί, πάληλνη θιπ) 

 

3. Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

α. Πξηλ απφ ηελ πιήξσζε ηνπ αγσγνχ κε λεξφ ζα ιεθζνχλ κέηξα ζηαζεξνπνηήζεσο 

θαη απνθιεηζκνχ νπνηαζδήπνηε κεηαθηλήζεσο ή παξακνξθψζεσο ηνπ εμαηηίαο 

ησλ δπλάκεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο πδξαπιηθήο πηέζεσο, Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ ζα γίλεη κεξηθή επίρσζε ησλ ζσιήλσλ ηνπ αγσγνχ κε άκκν ή 

θνηλέο γαίεο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, αθνχ ιεθζεί πξφλνηα ψζηε φιεο νη ζπλδέζεηο 

(ζπγθνιιήζεηο, ζχλδεζκνη, σηίδεο θιπ) λα παξακείλνπλ ειεχζεξεο κέρξη ην ηέινο 

ηεο δνθηκήο. Δπίζεο ζα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ πξνζσξηλή αληηζηήξημε ηνπ 

αγσγνχ ζε θακπχιεο ή ζε άιια ηκήκαηα. Οη παθηψζεηο θαη νη κφληκεο 

αληηζηεξίμεηο ζα εθηειεζζνχλ κεηά ηελ επηηπρεκέλε δνθηκή. 

β. αλ δεχηεξν ζηάδην ησλ πξνθαηαξθηηθψλ εξγαζηψλ αλαθέξεηαη ε εμσηεξηθή 

επηζεψξεζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζα δνθηκαζζεί απφ θαηάιιειν ζπλεξγείν 

εξγνιάβνπ θαη ν ηειηθφο θαζαξηζκφο ησλ ηνηρσκάησλ απφ ηπρφλ πξνζθνιεκέλε 

ιάζπε θαζψο θαη ε απνκάθξπλζε θάζε ηπρφλ μέλνπ ζψκαηνο πνπ ζα ππάξρεη 

ζηνλ αγσγφ. Ο θαζαξηζκφο ζα ζπληειεζζεί κε θαηάιιεια παληά θαη καιαθέο 

ζθνχπεο. 

γ. Θα γίλεη ν επνπηηθφο έιεγρνο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ αγσγνχ απφ πξφζσπν ηεο 

Τπεξεζίαο επηβιέςεσο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ 

εξγνιάβνπ. Ο έιεγρνο ζα γίλεη κε ηελ βνήζεηα θνξείνπ, ειεθηξηθψλ θαλψλ θιπ. 

Μεηά ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ έιεγρν θαη ηελ εμέηαζε ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη 

εμσηεξηθά ζα γίλεη ηνπνζέηεζε πσκάησλ ζηα άθξα ηνπ αγσγνχ θαη ηα ηπρφλ 

ελδηάκεζα ζηφκηα εθθελψζεσο ζηηο δηαθιαδψζεηο. 

δ. Μεηά ηνλ εμνπιηζκφ ησλ πσκάησλ ζηηο άθξεο ηνπ αγσγνχ, δει. ηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ καλφκεηξσλ, ηελ πξνζσξηλή πδξνιεςία θιπ. ζα αξρίζεη ε πιήξσζε ηνπ 

αγσγνχ κε λεξφ. 

ε. Καηά ηελ πιήξσζε ηεο ζσιελψζεσο κε λεξφ ζα πξέπεη λα κε κείλνπλ ζχιαθεο 

αέξα κέζα ζ' απηήλ. Ζ ηαρχηεηα πιεξψζεσο ησλ ζσιήλσλ εθθξαζκέλε ζε 

αληίζηνηρε παξνρή (lt/s) ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο αθφινπζεο ηηκέο. 

Γηάκεηξνο 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 



αγσγνχ (mm) θαη πάλσ 

Παξνρή (lt/sec) 0,3 0,7 1,5 2,0 3,0 6,0 9,0 14 15 25 32 

δ. Ζ πιήξσζε κε λεξφ γίλεηαη απφ ηελ θαηψηεξε ζηάζκε πξνο ηελ αλψηεξε κε 

αληιία. Δηζη είλαη δπλαηφ λα αθαηξείηαη φινο ν αέξαο ζηελ δηάξθεηα ηεο 

πιεξψζεσο. Σα ζηφκηα εμαεξηζκνχ ζα παξακείλνπλ κε ηνπο δηαθφπηεο αλνηθηνχο 

κέρξη λα εμαρζεί φινο ν αέξαο απφ θάζε θιάδν ηνπ ηκήκαηνο πνπ δνθηκάδεηαη. 

     Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ήδε εγθαηεζηεκέλεο ζσιελνγξακκήο ζα γίλνπλ νη 

παξαθάησ εξγαζίεο : 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηακέλσλ δηθιείδσλ κε άιιεο φκνηεο ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε ζηεγαλνπνίεζε ηνπ θάζε δνθηκαδφκελνπ ηκήκαηνο 

 Δθζθαθή  γηα ηελ ηνπνζέηεζε πξφζζεηεο δηθιείδαο αλ απαηηεζεί γηα ηελ 

απνκφλσζε ησλ δνθηκαδφκελσλ ηκεκάησλ. 

 Δθζθαθή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ ηεο δνθηκήο φπσο 

αεξαεμαγσγφ, καλφκεηξν θαη γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο παξνρήο εηζφδνπ ηνπ 

λεξνχ γηα δνθηκαζία θαη ηνπ ζεκείνπ πίεζεο ηεο ζσιελνγξακκήο.   

 

4. Πξνδνθηκαζία θαη δνθηκαζία 

α. Μεηά ηελ πιήξσζε ηνπ αγσγνχ κε λεξφ ζα επηρεηξεζεί ν ηειηθφο εμαεξηζκφο θαη 

ν έιεγρνο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηπρφλ ππαξρφλησλ απηνκάησλ ζπζθεπψλ 

εμαεξηζκνχ. 

β.  Καηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ πδξνπηεζηεξίνπ, ηνχην ηξνθνδνηεί ηνλ αγσγφ 

κε κηθξέο πνζφηεηεο λεξνχ, ελψ πεξηνδηθά γίλεηαη ν αλαγθαίνο ζπκπιεξσκαηηθά 

εμαεξηζκφο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πδξνπηεζηεξίνπ ζπλερίδεηαη κέρξη αζθήζεσο 

πηέζεσο ζηελ ηηκή ησλ 10 αηκ. θαη δηαηεξείηαη ηνπιάρηζηνλ γηα δχν ψξεο. 

Τζηεξα ζα απμεζεί ε πίεζε κέρξη ηελ κέγηζηε ηηκή, φπσο δίλεηαη απηή ζηελ 

αληίζηνηρε παξάγξαθν ηεο πξνδηαγξαθήο απηήο, θαη ε δηαηήξεζή ηεο επίζεο 

ηνπιάρηζηνλ γηα δχν ψξεο. 

γ. ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, δειαδή απφ ηελ έλαξμε ηεο πιχζεο ηνπ αγσγνχ 

κε λεξφ κέρξη ηελ αχμεζε ηεο πηέζεσο ζηελ κέγηζηε ηηκή ηεο ζα γίλεηαη έιεγρνο 

ηνπ ηκήκαηνο πνπ δνθηκάδεηαη ζε φιεο ηηο ζπλδέζεηο θαη ηηο αληηζηεξίμεηο, θαη 

ηπρφλ ελίζρπζή ηνπο αλ εκθαλίδνπλ ελδείμεηο ηάζεσο ππνρψξεζεο. 

δ. Οπνηαδήπνηε δηαξξνή λεξνχ απφ ηηο ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ είλαη απαξάδεθηε θαη 

ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε δηαθνπή ηεο δνθηκήο, ηελ εθθέλσζε ηνπ αγσγνχ, αλ 

απαηηείηαη, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαθνηερλίαο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Τπεξεζίαο επηβιέςεσο θαη ηνλ θαηαινγηζκφ φισλ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ζηνλ 

αλάδνρν εξγνιάβν θαη ηελ επαλάιεηςε ηεο δνθηκήο ή ησλ δνθηκψλ κέρξη ηελ 

πιήξε επηηπρία ηνπο. 

 εκεηψλεηαη φηη ε δηάξθεηα ηεο θχξηαο δνθηκαζίαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απν 

κηζή ψξα γηα θάζε 100 κέηξα αγσγνχ. 

ε. Μεηά ην ηέινο ηεο θχξηαο δνθηκαζίαο ε νπνία ζα έρεη επηηχρεη ηέιεηα ζα πξέπεη 

λα δηαηεξεζεί ε κέγηζηε ζηαηηθή πίεζε κέζα ζηνπο ζσιήλεο κέρξη λα 

ζπκπιεξσζεί ε επίρσζε ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 20 cm πάλσ απφ ηελ γελέηεηξα ησλ 



ζσιήλσλ, έηζη πνπ λα θαηαθαλεί απφ ηελ έλδεημε ησλ καλνκέηξσλ θάζε ηπρφλ 

βιάβε πνπ ζα κπνξνχζε λα παξνπζηαζζεί θαηά ηελ εξγαζία επηρψζεσο. 

 

5. Γεληθέο θαη ηειηθέο δνθηκαζίεο 

α. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ζσιελψζεσο (ζαλ ηέηνην ηκήκα 

αλαθέξεηαη ην κεηαμχ δχν θξεαηίσλ κεγάινπ κήθνπο) ζα πξέπεη λα γίλεη 

ζπκπιεξσκαηηθή δνθηκαζία ζ' φιν ην δίθηπν κε εθαξκνγή δχν ψξεο ίζεο 

ηνπιάρηζηνλ κε ηελ κέγηζηε ζηαηηθή πίεζε. Δηζη ειέγρνληαη νη ζπλδέζεηο 

αλάκεζα ζηα ηκήκαηα πνπ δνθηκάζηεθαλ ρσξηζηά. Οη ζέζεηο ζπλδέζεσο ησλ 

ηκεκάησλ απηψλ ζα κέλνπλ αθάιππηεο κέρξη ηελ απνπεξάησζε ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο απηήο δνθηκαζίαο. 

β. ηελ πεξίπησζε γεληθήο δνθηκήο ηκεκάησλ κεηαμχ θξεαηίσλ ζε αληηθαηάζηαζε 

νξηζκέλσλ πσκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηθιείδεο ησλ θξεαηίσλ φπνπ απηφ 

είλαη δπλαηφ. 

γ. Αιιεο γεληθέο δνθηκέο θαζψο θαη ηειηθή δνθηκή είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ γηα 

ηκήκαηα κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ αληηζηνηρνχλ αλάκεζα ζε θξεάηηα, δειαδή 

γηα ηκήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ δίθηπα ζε νξηζκέλν αξηζκφ θξεαηίσλ. 

 

6. Πξσηόθνιιν δνθηκαζηώλ 

α.  Ζ φιε δηαδηθαζία θάζε δνθηκαζίαο κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηκήκαηνο αγσγνχ πνπ 

δνθηκάδεηαη, νη δηαδνρηθέο ελέξγεηεο θαη νη ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ κε αθξηβή 

ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ ζε ηξηπιφηππν βηβιίν δνθηκψλ, ην νπνίν 

πξνζσπνγξαθείηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ εξγνιάβνπ θαη ηεο 

Τπεξεζίαο επίβιεςεο κε ην ππφδεηγκα DIN 19801. 

β. Σα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη ζηηο δνθηκαζίεο επαλνξζψλνληαη ακέζσο 

απφ ηνλ αλάδνρν ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. Δπίζεο ν κεραληθφο επηβιέςεσο 

κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αιιαγή παξεκβάζκαηνο ή θαη ζπλδέζκνπ, αλ εμαθνινπζεί 

λα δηαηεξείηαη απψιεηα ζηηο ελψζεηο ησλ αγσγψλ χζηεξα απφ πεξηζηξνθή, 

ζθχμηκν θιπ. απηνχ. 

γ. Ο κεραληθφο επηβιέςεσο θαζνξίδεη ηελ εκεξνκελία ηεο λέαο δνθηκαζίαο ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο ζσιελψζεσο ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

απνθαηαζηαζνχλ νη βιάβεο ή νη ειιείςεηο θαηά ηελ δνθηκαζία. 

δ. Οη ζρεηηθέο εγγξαθέο ζην βηβιίν δνθηκψλ απνηεινχλ ζηνηρεία θαηαξηίζεσο 

"πξσηνθφιινπ δνθηκήο" χζηεξα απφ ηελ ζεψξεζε ηνπο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο 

Τπεξεζίαο επηβιέςεσο πνπ δηεπζχλεη ην έξγν. 

ηηο εγθαηεζηεκέλεο ζσιελνγξακκέο εάλ ε δνθηκαζία ραξαθηεξηζζεί ζαλ 

απνηπρεκέλε ην δνθηκαζζέλ ηκήκα απνκνλψλεηαη ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα κε ηελ 

ηνπνζέηεζε δηθιείδαο απνκνλψζεσο ζε ελδηάκεζν ζεκείν θαη δνθηκάδνληαη μαλά ηα 

δχν λέα ηκήκαηα ηεο ζσιελνγξακκήο. Οια ηα παξαπάλσ ζα γίλνληαη θαηφπηλ 

ππνβνιήο πξνγξάκκαηνο  δνθηκαζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη εγθξίζεσο απφ ηνλ 

επηβιέπνληα  κεραληθφ. 



 

7. Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή 

Ζ επηκέηξεζε ηεο δνθηκαζίαο ζε πίεζε δελ επηκεηξάηαη θαη δελ πιεξψλεηαη 

μερσξηζηά αιιά ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ «σιελώζεηο πηέζεσο 

από  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS10 

= 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2. Ολνκ. δηακέηξνπ DN …. 

mm / ΡΝ ….. atm» ή «Γίθηπα ππό πίεζε από ζσιήλεο ειαηνύ ρπηνζηδήξνπ 

(ductile iron). Με ζσιήλεο DN ….. mm, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 598». 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέζεη φιεο ηηο ζπζθεπέο θαη ηα εθφδηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν απηήο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη εθηφο απηψλ 

νηηδήπνηε άιιν πιηθφ θαη εξγαζία απαηηεζεί γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ, 

ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή.  

Σέινο ν αλάδνρνο ζα κεηαθέξεη ην απαηηνχκελν λεξφ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
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ΔΗΓΗΚΑ ΣΔΜΑΥΗΑ ΑΠΟ ΔΛΑΣΟ ΥΤΣΟΗΓΖΡΟ 
 

 

1. Αληηθείκελν 

 

Απηή ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε 

ηεκαρίσλ απφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (DUCTILE IRON) πνηφηεηαο 

GGG40 θαηά DIN 1693.. 

 

 

 

2. Πεξηγξαθή πιηθνύ θαηαζθεπήο 

 

Ο ρπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε ζα είλαη ηεο θαηεγνξίαο 400-15 θαη νη 

κεραληθέο ηνπ ηδηφηεηεο ζα αληαπνθξίλνληαη πξνο εθείλεο ηνπ πίλαθα 1 ηεο 

Γηεζλνχο Πξνδηαγξαθήο ISO 1083 θαη ηνπ πίλαθα 2 θαηά DIN 1693, ζε δνθίκηα 

πνπ ρπηεχνληαη ζε ρσξηζηνχο ηχπνπο αιιά απφ ην ίδην κέηαιιν ρχηεπζεο πνπ 

ρπηεχνληαη ηα εμαξηήκαηα, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Διάρηζηε αληνρή ζε εθειθπζκφ : 400 N/mm2 

 Eιάρηζηε επηκήθπλζε % : 15 

 θιεξφηεο (πιεξνθνξηαθά) : 130-180 Brinell 

 

 

2.1 Αξηζκόο Γνθηκίσλ 

 

Γηα θάζε είδνο δνθηκήο ιακβάλνληαη δνθίκηα σο θαησηέξσ: 

 

 Παξηίδα Αξ. Γνθηκίσλ 

 

 1-100 3 

 101-200 4 

 201-400 5 

 401-800 7 

 801-1500 10 

 

 

Γνθηκή εθειθπζκνχ 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ δελ πξέπεη λα είλαη θαηψηεξα απφ ηελ ειάρηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή ησλ 400 N/mm2 

 

Γηαζηάζεηο δνθηκψλ: χκθσλα κε ISO 1083, ρήκα 5 

 



Διάρηζηε επηκήθπλζε 

 

Γηα ηελ θαηεγνξία 400-15 ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ δελ πξέπεη λα είλαη 

θαηψηεξα απφ 15%. Ζ κέηξεζε γίλεηαη επί ηνπ δνθηκίνπ εθειθπζκνχ πξηλ θαη κεηά 

ηελ δνθηκή. 

 

 

Δπαλαιεπηηθή δνθηκή 

 

Δαλ έλα δνθίκην αζηνρήζεη ζε έλα είδνο δνθηκήο ηφηε ε δνθηκή επαλαιακβάλεηαη 

ζε δχν άιια δνθίκηα. Αλ ην έλα απφ ηα δχν δνθίκηα αζηνρήζεη ηφηε ε παξηίδα 

απνξξίπηεηαη.  

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ κπνξεί λα αγλνεζνχλ, ζε πεξίπησζε αλεπαξθψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ δελ νθείινληαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηάιινπ αιιά 

νθείινληαη ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 

α. Δζθαικέλε ηνπνζέηεζε ηνπ δνθηκίνπ ή ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο 

δνθηκήο. 

 

β.  Διαηησκαηηθή ρχηεπζε ή ειαηησκαηηθφ ηνξλίξηζκα ηνπ δνθηκίνπ. 

 

γ.  Θξαχζε ηνπ δνθηκίνπ εθειθπζκνχ πέξαλ απφ ην ζεκείν κέηξεζεο. 

 

δ.  Διαηηψκαηα ρχηεπζεο ζην δνθίκην, εκθαλή κεηά ηελ ζξαχζε. 

 

ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ιακβάλεηαη λέν δνθίκην θαη ηα απνηειέζκαηα 

αληηθαζηζηνχλ εθείλα ηνπ ειαηησκαηηθνχ δνθηκίνπ. 

 

 

3. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηεκαρίσλ από ειαηό ρπηνζίδεξν 

 

Οια ηα ρπηαζηδεξά είδε ηεο πξνκήζεηαο ζα ηειεηψλνπλ ζε σηίδεο ηχπνπ 

STANDARD ή ζε απιά άθξα θαηαιιήινπ εμσηεξηθνχ πάρνπο ζχκθσλα κε ηα 

DIN. 

 

Kάζε ηεκάρηo ζα θέξεη α) ην ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, β) ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν 

θαη γ) ηελ θιάζε ηνπ. 

 

Ζ απαηηνχκελε πίεζε δνθηκήο γηα φια ηα είδε πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 

ζαξάληα (40) ΑΣΜ. 

 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ρπηνζηδεξψλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα εθηειείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ζηηο ζέζεηο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ 

ηελ εγθεθξηκκέλε κειέηε. Αθνινπζεί ε ζχλδεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζχκθσλα κε 

ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 



4. Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή 

 

Γεληθά ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα επηκεηξψληαη ζε βάξνο (ριγ) εθ φζνλ ζη δηαζηάζεηο 

ηνπο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο ησλ εγθεθξηκέλσλ, θαη ζα ζπληάζζεηαη 

πξσηφθνιιν δπγίζεσο. 

 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ρηιηφγξακκσλ ησλ κεηξεζέλησλ 

φπσο πξνβιέπεηαη παξαπάλσ κε ηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ «Δηδηθά ηεκάρηα 

ζσιελώζεσλ από ειαηό ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνύο γξαθίηε (ductile iron). 

Κακπύιεο, ηαπ, ζπζηνιέο, πώκαηα θιπ, όισλ ησλ ηύπσλ, κεγεζώλ, θιάζεσλ 

πίεζεο ιεηηνπξγίαο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 598». ηελ ηηκή 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ή πξνκήζεηά ηνπο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ 

ηνπ έξγνπ. 
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ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ ΔΗΓΗΚΑ ΣΔΜΑΥΗΑ  
 

 

 

1. Αληηθείκελν 

 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη 

ζχλδεζε ησλ ρπηνζηδεξψλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 

 

 

2. Πξνκήζεηα ρπηνζηδεξώλ ηεκαρίσλ 

 

Οια ηα ρπηαζηδεξά είδε ηεο πξνκήζεηαο ζα ηειεηψλνπλ ζε σηίδεο ηχπνπ 

STANDARD ή ζε απιά άθξα θαηαιιήινπ εμσηεξηθνχ πάρνπο ζσιήλαο. Σν βάξνο 

ησλ θαηά ηεκ. (πιήλ ησλ ζπλδέζκησλ) νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα ηεο πξνκήζεηαο. Ζ 

απαηηνχκελε πίεζε δνθηκήο γηα φια ηα είδε πξέπεη λα κε ππνιείπεηαη ησλ είθνζη 

(20) αηκ γηα ηηο δηακέηξνπο αλσ ησλ 300 ριζ. Γηα άια ηα ρπηνζηδεξά πιηθά ηζρχνπλ 

νη αληίζηνηρνη γεξκαληθνί θαλνληζκνί DIN. 

 

Kάζε ηεκάρηo ζα θέξεη ην ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη 

ηελ θιάζε ηνπ. 

 

Ο θαηφο ρπηνζίδεξνο (ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ρπηνζηδεξά πιηθά χδξεπζεο) 

πξέπεη λα είλαη θξάκα αθαηέξγαζηνπ πξσηφρπηνπ ρπηνζίδεξνπ άξηζηεο πνηφηεηαο 

(ρειψλα) ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 60% θαη ζπληξηκκάησλ δεπηεξφρπηνπ θαιήο 

πνηφηεηαο (κεραλψλ θιπ) κέρξη 40%. Κάζε άιιε πξφζκημε πιηθψλ θαηψηεξεο 

πνηφηεηαο απνθιείεηαη, ψζηε ην θξάκα λα είλαη αλζεθηηθφ, ζπκπαγέο θαη 

νκνηνγελέο. 

 

Ο ρπηνζίδεξνο πξέπεη λα είλαη ηεο θιάζεο πνηφηεηαο GG-14 θαηά ην Γεξκαληθφ 

πξφηππν 1961 'Φαηφο ρπηνζίδεξνο θαη γηα πάρε 8-15 ριζ. Να παξνπζηάδεη δειαδή 

αληνρή ζε εθειθπζκφ 16 ριζ θαη ζε θάκςε 30 ριζ κε βέινο θαηά ηελ ζηηγκή ηεο 

ζξαχζεο 4 ριζ θαη' ειάρηζηνλ. Βάζεη ησλ νξηζκψλ ηνπ Γεξκαληθνχ ηνχηνπ 

πξνηχπνπ DIN 1961 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα DIN 50108 ―Γνθηκαζία θαηνχ 

ρπηνζίδεξνπ, ιήςε ρπηνζίδεξνπ, δνθηκή ζε εθειθπζκφ, DIN 50110 Γoθηκαζία 

θαηoχ ρπηνζίδεξνπ, δνθηκή θάκςεο‖ θαη DIN 50351 ―Γνθηκή ζθιεξφηεηαο‖, ζα 

γίλεηαη ε ιήςε δηακφξθσζε ησλ δνθηκίσλ θαη ε δνθηκαζία ηνπο. 

 

Σα εηδηθά ρπηνζηδεξά ηεκάρηα ζα ειεπζεξψλνληαη απφ ηηο κήηξεο κε φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο πξνθπιάμεηο γηα ηελ απνθπγή ειαηησκάησλ θπξηψζεσλ θαη 

ζπζηνιψλ επηβιαβψλ ηεο θαιήο πνηφηεηαο. Σα εηδηθά ρπηνζηδεξά ηεκάρηα ζα είλαη 

άξηηα ηζρπξά θαη απαιιαγκέλα απφ νπνηαδήπνηε ειαηηψκαηα. 

 



Οη πδξαπιηθέο δνθηκέο πξέπεη λα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα. 
 

Σχπνο ρπηνχ πιηθνχ Ολνκαζηηθέο Γνθηκέο πίεζεο 

 δηάκεηξνη ργξ/εθ
2

 

 

Δηδηθά ηεκάρηα Μέρξη ηεο 0300 25 

 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

 

 Αλσ ηεο 0300 θαη κέρξη 0600 20 

 

 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο πδξαπιηθήο δνθηκήο ηα εηδηθά ηεκάρηα πξέπεη λα θξαηεζνχλ 

ππν πίεζε γηα 30 δεπηεξφιεπηα. Δίλαη δπλαηφ λα θηππεζνχλ κέηξηα κε ζθπξί 700 

ριγ θαη πξέπεη λα αληέμνπλ ζηελ δνθηκή πηέζεσο ρσξίο έλδεημε δηαξξνήο 

αθηδξψζεσο ή αιινπ ειαηηψκαηνο νπνηνδήπνηε είδνπο. 

 

Οπνπδήπνηε ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο, ή πδξαπιηθή δνθηκή πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ 

απφ ηελ αζθάιησζε. 

 

Σα εηδηθά ηεκάρηα πξέπεη λα έρνπλ εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά επηρξηζζεί κε κνλσηηθφ 

πιηθφ, εθηφο αλ πξνδηαγξαθεί δηαθνξεηηθά. Σν αζθαιηηθφ επίρξηζκα ή κνλσηηθφ 

πιηθφ πξέπεη λα ζθιεξπλζεί γξήγνξα κε θαιή επηθφιιεζε θαη λα απνιεπίδεηαη. Ζ 

εζσηεξηθή επίρξπζε πξέπεη λα κελ πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ λα είλαη δηαιπηά ζην 

λεξφ ή ζηνηρεία πνπ λα είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ νπνηαδήπνηε γεχζε ή νζκή 

ζε απηφ κεηά απφ θαηάιιειν πιχζηκν ηνπ αγσγνχ. 

 

Γεληθά ηα ρπηνζηδεξά εηδηθά ηεκάρηα ζα επηκεηξψληαη ζε βάξνο (ριγ) εθ φζνλ ζη 

δηαζηάζεηο ηνπο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξεο απν απηέο ησλ εγθεθξηκέλσλ, θαη ζα 

ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δπγίζεσο. Δαλ νη δηαζηάζεηο ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ ηηο αλαγξαθφκελεο ζηα ζρέδηα ή ζηα ινηπά ηεχρε ηεο κειέηεο 

ηφηε απηά είηε απνξξίπηνληαη απν ηελ Τπεξεζία είηε γίλνληαη δεθηά κε ηνλ φξν 

φκσο ηεο πιεξσκήο ησλ γηα ην βάξνο κφλνλ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηηο θαλνληθέο 

θαη εγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ. Δίλαη δπλαηφ φκσο ε επηκέηξεζε 

νξηζκέλσλ ρπηνζηδεξψλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ λα γίλεη θαηά ηεκάρηα βάζεη ηνπ πίλαθα 

παξαγγειίαο θαη ε ηηκή ηνπο λα βξίζθεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο καλάδαο ηνπ 

Σηκνινγίνπ. 

 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ρηιηνγξάκκσλ ή ησλ ηεκαρίσλ ησλ 

κεηξεζέλησλ φπσο πξνβιέπεηαη παξαπάλσ κε ηελ ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδαο, 

θαηαζθεπαδνκέλσλ ρπηνζηδεξψλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ηε κεηαθνξά ηνπο κέρξη ηνπ 

ηφπνπ απνζήθεπζεο. 

 

  



3. Σνπνζέηεζε ρπηνζηδεξώλ ηεκαρίσλ 

 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ρπηνζηδεξψλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα εθηειείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ζηηο ζέζεηο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ 

ηελ εγθεθξηκκέλε κειέηε. 

 

Ζ επηκέηξεζε ησλ ηνπνζεηνχκελσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα εθηειείηαη κε εηδηθά 

ηεκάρηα εζσηεξηθήο δηακέηξνπ κεγαιχηεξεο ησλ 20 ριζ (ε ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ 

ηεκαρίσλ κηθξφηεξεο δηακέηξνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ 

ζσιήλσλ ζε ρηιηφγξακκα βάξνπο θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξνζέγγηζε, θαηαβίβαζε ζε 

νπνηνδήπνηε βάζνο θαη ηνπνζέηεζε γηα ζχλδεζε, 

 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ρηιηνγξάκκσλ ησλ κεηξεζέλησλ 

φπσο πξνβιέπεηαη παξαπάλσ κε ηελ ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδαο, ηελ πξνβιεπφκελε 

ζην ηηκνιφγην. Ζ ηηκή θαη πιεξσκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ παξνρή 

φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ έξγσλ, 

κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ εγθαηαζηάζεσλ, εθνδίσλ, πιηθψλ θαη 

εξγαζίαο.  

 

 

4. ύλδεζε ρπηνζηδεξώλ ηεκαρίσλ 

 

Σα ρπηνζηδεξά εηδηθά ηεκάρηα ζα επηκεηξψληαη ζε βάξνο (ργξ) εθ' φζνλ νη 

δηαζηάζεηο απηψλ δελ ζα είλαη κεγαιχηεξεο ησλ εγθεθξηκέλσλ, ζπληαζζφκελνπ 

πξσηνθφιινπ δπγίζεσο θαηά ηα θαλνληζκέλα. Δάλ νη δηαζηάζεηο ησλ επζχγξακκσλ 

ηεκαρίσλ είλαη κεγαιχηεξεο ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηα ζρέδηα ή ηα ινηπά ηεχρε ηεο 

κειέηεο, ηφηε απηά απνξξίπηνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, είηε γίλνληαη δεθηά ππφ ηνλ 

φξν φκσο ηεο πιεξσκήο ησλ γηα ην βάξνο κφλν πνπ αληηζηνηρεί ζηηο θαλνληθέο θαη 

εγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ ζχκθσλα κε ηα DIN. 

 

 

Ζ πιεξσκή ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα εθηειείηαη κε βάζε ηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή 

ηηκή κνλάδαο ηεο πξνβιεπφκελεο ζηα Σηκνιφγηα. Ζ ηηκή θαη πιεξσκή απνηειεί 

πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ έξγσλ, δνθηκψλ, 

κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εγθαηαζηάζεσλ, εθνδίσλ θαη πιηθψλ θαη 

εξγαζίαο. 
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ΥΑΛΤΒΓΗΝΑ EΗΓΗΚΑ ΣΔΜΑΥΗΑ 

 
 

1. Αληηθείκελν 

 

H παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε 

θαη ζχλδεζε ησλ ραιχβδηλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (ηαπ, ακθηθιαληδσηά, ζπζηνιέο 

θιπ). 

 

Οη ηζρχνπζεο Γηεζλείο Πξνδηαγξαθέο είλαη νη ίδηεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 

ραιχβδνζσιήλσλ. Ζ πνζφηεηα ηνπ ράιπβα είλαη ST 37-2 θαηά DIN 17100 ή 

GRADE Β θαηά ASTM-A 283. 

 

 

2. Πξνκήζεηα - κεηαθνξά 

 

Σα ραιχβδηλα εηδηθά ηεκάρηα ζα πξνέξρνληαη απφ ηα εξγνζηάζηα ηνπ εμσηεξηθνχ ή 

εζσηεξηθνχ, βεβαηνχκελεο ηεο πξνέιεπζήο ηνπο είηε δηα ηνπ επί ηνχησλ ζήκαηνο 

ηνπ εξγνζηαζίνπ, είηε δηα πηζηνπνηήζεσο ηνπ εξγνζηαζίνπ πξνειεχζεσο ελ 

πξσηχπσ πξνζαρζεζνκέλεο θαηά ηελ παξαιαβή. 

 

Οη πξνκεζεπηέο ησλ αλσηέξσ εηδηθψλ ηεκαρίσλ πξέπεη λα αλαθέξνπλ επί πνηλή 

απαξάδεθηνπ ηεο πξνζθνξάο ησλ, ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ηνπ ράιπβα 

θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο βάζε ησλ νπνίσλ θαηαζθεπάζζεθαλ απηά. 

 

Σα εηδηθά ηεκάρηα πξέπεη φπσο θαηαζθεπάδνληαη θαη παξαδίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηνπο ηζρχνληεο δηεζλείο θαλνληζκνχο γηα εηδηθά ηεκάρηα έξγσλ χδξεπζεο. 

 

Σα ρπηνζηδεξά ηεκάρηα ζα είλαη θιαληδσηά ή κε αλάινγα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο 

θαη ζχκθσλα κε ην θνκβνιφγην. Οη θιάληδεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα εηδηθά 

ηεκάρηα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

 

1. Οη θιάληδεο πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε δίθηπν πφζηκνπ λεξνχ γηα ηνπνζέηεζε 

εληφο ηνπ εδάθνπο ή εληφο θξεαηίσλ απφ ζθπξφδεκα. 

 

2. Οη θιάληδεο ζα έρνπλ ιαηκφ γαη ζπγθφιιεζε κε ραιχβδηλνπο ζσιήλεο. Ζ 

θαηαζθεπή ηνπ ζα είλαη ζχκθσλε κε ην Γεξκαληθφ πξφηππν DIN 2632, 2633, 

2634 γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο αληίζηνηρα 10, 16 θαη 25 BAR αληίζηνηρα. 

 

3. Σν πιηθφ ζα είλαη RST37-2 θαηά DIN 17100 ή θαιχηεξν. Δηδηθά γηα ηηο 

θιάληδεο ΡΝ 25 θαηά DIN 2634 ην πιηθφ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ C22 θαηά DIN 

17100. Ζ κεραλνπξγηθή θαηεξγαζία ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην πξφηππν DIN 

2519, δει. ηα ηεκάρηα ζα είλαη ζθπξήιαηα, πξεζζαξηζηά ή ζπγθνιιεηά θαη νη 

θαηεξγαζίεο θαη νη αλνρέο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο παξαγξάθνπο 4.2 θαη 4.3 

ηνπ πξνηχπνπ 2519. 



 

4. Οη θιάληδεο ζα έρνπλ πξνεμνρή (παηνχξα) ηχπνπ C θαηά DIN 2526. Με θάζε 

θιάληδα ζα παξαδνζεί ν αληίζηνηρνο ειαζηηθφο δαθηχιηνο πνπ ζα εμαζθαιίδεη 

ηελ ζηεγαλφηεηα ηεο ζχλδεζεο. Σν πιηθφ ηνπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ NITRILE RUBBER GRADE T θαηά BS 2494 ή ηζνδχλακν θαη ζα 

είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πξνβιεπφκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο. 

 

5. Κάζε θιάληδα ζα ερεη ππνρξεσηηθά ελδείμεηο γηα ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN, 

ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ζσιήλα, ηελ νλνκαζηηθή πίεζε ΡΝ, ην ζήκα ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, ην πιηθφ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ DIN κε βάζε ην νπνίν έρεη 

θαηαζθεπαζζεί. 

 

Ο έιεγρνο ησλ εξγνζηαζηαθψλ εηδηθψλ ραιχβδηλσλ ηεκαρίσλ γίλεηαη απφ ηελ 

επίβιεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα 

παξέρεη φια ηα ζηνηρεία ψζηε λα εμαθξηβσζεί εάλ ηα εηδηθά ηεκάρηα έρνπλ 

θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνδηαγξαθήο. 

 

ηα εηδηθά ηεκάρηα πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλσηηθήο πξνζηαζίαο ζα ειέγρνληαη νη 

ειεθηξνζπγθνιιήζεηο νπηηθά ή κε ζπζθεπή ππεξήρσλ ή θαη αθφκα εάλ νη 

θνιιήζεηο θξηζνχλ αξρηθά αθαηάιιειεο ν επηβιέπσλ κπνξεί λα δεηήζεη λα γίλεη 

έιεγρνο κε αθηίλεο Υ (ξαδηαγξαθίεο). Ζ νλνκαζηηθή πίεζε ηνπ ραιχβδηλνπ 

ηεκαρίνπ ζα είλαη ίζε πξνο ηελ νλνκαζηηθή πίεζε ηνπ ζεκείνπ ηεο ζσιελνγξακκήο 

πνπ εζσκαηψλεηαη. 

 

Καηά ηηο δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο θαη αληνρήο, ηα εηδηθά ηεκάρηα πξέπεη λα αληέρνπλ 

ρσξίο θακκία δηαξξνή ή εθίδξσζε ζηηο ππφ ησλ νηθείσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

πξνβιεπφκελεο πηέζεηο δνθηκήο.  

 

Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ ηνπ εηδηθνχ ραιχβδηλνπ ηεκαρίνπ ζα 

γίλεηαη ε πξνζηαηεπηηθή εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή κφλσζε.  

 

Ζ εμσηεξηθή κφλσζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα γίλεη κε πεξηέιημε ηαηληψλ ζε 

πνιιαπιέο ζηξψζεηο (επίδεκνη) κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

 

Γηα ηελ νκαιή πεξηέιημε ησλ ηαηληψλ ζα γίλεη πιήξσζε ησλ εκθαληδνκέλσλ θελψλ 

κε καζηίρα θαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε εξγαζία ζα γίλεη επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο 

ζσιελψζεσο ζην ζεκείν ηνπ αξκνχ απφ βξσκηέο, ζθφλε, πγξαζία, ιηπαληηθά 

ππνιείκκαηα νμείδσζεο θαη ππνιείκκαηα ζπγθφιιεζεο κε ηξίςηκν κε 

ζπξκαηφβνπξηζα θαη ζα επαθνινπζήζεη βαθή ησλ εμσηεξηθψλ αξκψλ κε PRIMER. 

Ζ επάιεηςε ζα γίλεη κε βνχξηζα ή κε ξνιιφ. Σν αζηάξη ζα αθεζεί λα ζηεγλψζεη γηα 

5 έσο 30 ιεπηά (αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο) πξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε 

πεξηέιημε ηαηλίαο. Ζ ηαηλία γηα ηελ εμσηεξηθή πεξηέιημε ζα είλαη ηξηψλ 

ζηξσκκάησλ αζχκκεηξνπ πάρνπο κε ηελ αθφινπζε (ή άιιε ηζνδχλακε ή θαιχηεξε) 

θαηαζθεπή. 

 

α.  Πξψην ζηξψκα απφ βνπηίιην πάρνπο κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ απφ 0.06 ριζ. 

 



β. Δλδηάκεζν ζηξψκα απφ θηικ πνιπαηζπιελίνπ πάρνπο κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ απφ 

0.27 ριζ. 

 

γ. Δμσηεξηθφ ζηξψκα απφ βπλίιην πάρνπο κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ απφ 0.06 ριζ. 

 

Δηζη ην ζπλνιηθφ πάρνο ηεο ηαηλίαο ζα είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ 0.80 ριζ. 

 

Ζ Δζσηεξηθή πξνζηαζία πεξηιακβάλεη κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ 

επηθαλεηψλ ησλ ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ ηελ βαθή κε επνμεηδηθέο ξεηίλεο φπσο 

πξναλαθέξεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ησλ ζσιήλσλ. Ζ 

βαθή ηνπιάρηζηνλ πάρνπο 200 κm πξέπεη λα επηθαιχπηεη ηελ πθηζηάκελε επέλδπζε 

εθαηέξσζελ έηζη ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε ζπλέρεηα ηεο βαθήο άλεπ θάπνηνπ 

ειαηηψκαηνο. 

 

Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα δίλεη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε 

πφζηκν λεξφ ηεο εζσηεξηθήο πξνζηαζίαο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο άλσ δνθηκήο γηα ηελ ζηεγαλφηεηα θαη αληνρή φζν θαη γηα ηελ 

θαιή ελ γέλεη θαηάζηαζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ηεο πξνζηαηεπηηθήο απηψλ 

επηθάιπςεο ζα πηζηνπνηεζνχλ θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ πξσηφθνιινπ παξαιαβήο απφ 

ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

 

 

3. Σνπνζέηεζε 

 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ραιχβδηλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα εθηειείηαη ζπγρξφλσο κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο ζσιελνγξακκήο ηνπ δηθηχνπ θαη ζηηο ζέζεηο ηηο πξνβιεπφκελεο 

απν ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

 

Ζ πξνζέγγηζε, ε θαηαβίβαζε ζε νπνηνδήπνηε βάζνο, ε ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ 

ηεκαρίσλ γηα ζχλδεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ησλ εηδηθψλ ραιχβδηλσλ 

ηεκαρίσλ. 

 

 

4. ύλδεζε 

 

1. Ζ ζχλδεζε ησλ ραιχβδηλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα εθηειείηαη θαηά ηνπο ηξφπνπο 

ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε δειαδή απ' επζείαο κε 

ειεθηξνζπγθφιιεζε ή κε θιάλδηεο ιαηκνχ. 

 

2. Ζ ζχλδεζε ησλ εηδηθψλ ραιχβδηλσλ ηεκαρίσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ραιπβδνζσιήλεο γίλεηαη κε ειεθηξνζπγθφιιεζε. Γηα ηηο ειεθηξνζπγθνιιήζεηο 

ηζρχεη γεληθά ην πξφηππν AWWA C206. 

 

3. Ζ ζχλδεζε ησλ θιαληδψλ ζα γίλεηαη κε ραιχβδηλα κπνπιφληα ζε ζεξκφ. Οη 

ειηθνηνκέο ηνπο ζα είλαη θαηά ην δηεζλέο ζχζηεκα θαη ε θεθαιή θαη ηα 

πεξηθφριηα εμαγσληθά. 

 



Ζ κνξθή θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηειεπηαία έθδνζε 

ηνπ Γεξκαληθνχ Πξνηχπνπ DIN 601. Σα πεξηθφριηα ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Γεξκαληθνχ Πξνηχπνπ DIN 555. Ο ράιπβαο ζα είλαη πνηφηεηαο 

4D θαηά DIN 267. 

 

Οινη νη θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα ζα ππνζηνχλ επηθαδκίσζε κε αλνδίσζε ζε 

φιεο ηηο νξαηέο επηθάλεηεο απηψλ. Ο ηξφπνο επηθαδκίσζεο θαη ν έιεγρνο θαη ε 

παξαιαβή ηνπο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Ακεξηθάληθνπ Πξνηχπνπ 

ASTM/A 165-71, φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα. 

 

Ζ ζηεγάλσζε ηεο ζχλδεζεο ζα επηηπγράλεηαη κέζσ παξεκβχζκαηνο ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ ειαζηηθφ δαθηχιην πάρνπο 3 ριζ γηα ηηο θιάληδεο δηακέηξνπ 

Φ60-Φ300. 

 

Σν πιηθφ ηνπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ NITRILE RUBBBER 

GRADE T θαηά BS 2494 ή ηζνδχλακν θαη ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ 

πξνβιεπφκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο. 

 

Ζ εζσηεξηθή δηάκεηξνο ησλ θιαληδψλ απηψλ ζα είλαη θαηά 10 ριζ κεγαιχηεξε 

ηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ ηεο θιάληδαο θαη ε εμσηεξηθή ζα εθάπηεηαη ησλ 

θνριηψλ. 

 

Ζ ζχλδεζε ηεο θιάληδαο ζα γίλεηαη σο εμήο: 

 

Δπζπγξακκίδνληαη ηα ηεκάρηα θαη ηνπνζεηνχληα ψζηε νη νπέο ησλ θιαληδψλ λα 

βξίζθνληαη αθξηβψο ε κία απέλαληη απφ ηελ άιιε θαη λα αθεζεί κηθξφ θελφ γηα ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ. 

 

Δηζάγεηαη ν δαθηχιηνο θαη θαηφπηλ ηα κπνπιφληα. Γίλεηαη θέληξσζε ηνπ δαθηπιίνπ. 

Σίζεληαη νη θνριίεο θαη ζθίγγνληαη βαζκηαία κε δηαδνρηθή θνριίσζε ησλ 

δηακεηξηθψο αληηθείκελσλ κπνπινληψλ. 

 

Οκνίσο ε εμσηεξηθή πξνζηαηεπηηθή κφλσζε ησλ ζπλδέζεσλ ησλ θιαληδψλ φηαλ 

ηνπνζεηνχληαη ζην έδαθνο ζα γίλεη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν ή άιιν ηζνδχλακν: 

 

α.  Αθνχ θαζαξίζνπκε θαιά ηνλ ζσιήλα θαη ηηο θιάληδεο γχξσ απφ ηελ ζχλδεζε 

απφ πγξαζία, βξσκηέο ή μέλα πιηθά, γεκίδνπκε ην θελφ ησλ θιαληδψλ κε 

πιαζηηθφ πιηθφ πνπ έρεη ηξαρεηά επηθάλεηα. 

 

β.  Μεηά ηπιίγνπκε φιε ηελ ζχλδεζε κε ηαηλία ηξηψλ ζηξψζεσλ ζχκθσλα κε ην 

DIN 30675 κέξνο Η. 

 

γ. Μεηά φιε ε θαηαζθεπή πεξηηπιίγεηαη κε εηδηθφ πξνζηαηεπηηθφ πιαζηηθφ ραξηί. 

 

Πξηλ ηελ ζχλδεζε ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ ζα γίλεηαη επηκειήο εμέηαζή ηνπ απφ ηνλ 

Δπηβιέπνληα. Δάλ ε εμσηεξηθή πξνζηαζία έρεη βιαθζεί είηε θαηά ηελ κεηαθνξά, 

είηε θαηά ηνλ θαηαβηβακφ είηε ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ηεο εξγνιαβίαο ν 

αλάδνρνο ζα ππνβάιιεηαη ζηελ δαπάλε απνθαηάζηαζεο κε ρξήζε καζηίραο θαη 



επελδπηηθήο ηαηλίαο. ηελ πεξίπησζε απηή θακία απνδεκίσζε δελ ππνβάιιεηαη 

ζηνλ αλάδνρν. 

 

 

5. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 

 

Σα επζχγξακκα ραιχβδηλα ηεκάρηα ζα επηκεηξψληαη ζε βάξνο (ργξ) εθ' φζνλ νη 

δηαζηάζεηο απηψλ δελ ζα είλαη κεγαιχηεξεο ησλ εγθεθξηκέλσλ, ζπληαζζφκελνπ 

πξσηνθφιινπ δπγίζεσο θαηά ηα θαλνληζκέλα. Δάλ νη δηαζηάζεηο ησλ επζχγξακκσλ 

ηεκαρίσλ είλαη κεγαιχηεξεο ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηα ζρέδηα ή ηα ινηπά ηεχρε ηεο 

κειέηεο, ηφηε απηά απνξξίπηνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, είηε γίλνληαη δεθηά ππφ ηνλ 

φξν φκσο ηεο πιεξσκήο ησλ γηα ην βάξνο κφλν πνπ αληηζηνηρεί ζηηο θαλνληθέο θαη 

εγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ ζχκθσλα κε ηα DIN. 

 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη βάζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρηιηφγξακκσλ ησλ κεηξεζέλησλ φπσο 

πξνβιέπεηαη πην πάλσ κε ηελ ζπκβαηηθή ηηκή ηνπ Σηκνινγίνπ «Καηαζθεπή 

επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ δηθηύνπ κε ραιπβδνζσιήλεο». Ζ πιεξσκή απνηειεί 

πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ θαηαζθεπαδφκελσλ επζχγξακκσλ 

ραιχβδηλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνχησλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηελ 

ηνπνζέηεζε θαη ηελ ζχλδεζε ηνπο. 

 

Οη θιάληδεο πνπ ζπγθνιινχληαη ζην έλα ή ζηα δχν άθξα ησλ επζχγξακκσλ 

ηκεκάησλ γηα θαηαζθεπή θιαληδσηψλ ή ακθηθιαληδσηψλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

επηκεηξψληαη ζε βάξνο (ργξ) θαη εθ’ φζνλ νη δηαζηάζεηο απηψλ δελ ζα είλαη 

κεγαιχηεξεο ησλ εγθεθξηκέλσλ, ζπληαζζφκελνπ πξσηνθφιινπ δπγίζεσο θαηά ηα 

θαλνληζκέλα. Δάλ νη δηαζηάζεηο ησλ επζχγξακκσλ ηεκαρίσλ είλαη κεγαιχηεξεο ησλ 

αλαγξαθνκέλσλ ζηα ζρέδηα ή ηα ινηπά ηεχρε ηεο κειέηεο, ηφηε απηά απνξξίπηνληαη 

απφ ηελ Τπεξεζία, είηε γίλνληαη δεθηά ππφ ηνλ φξν φκσο ηεο πιεξσκήο ησλ γηα ην 

βάξνο κφλν πνπ αληηζηνηρεί ζηηο θαλνληθέο θαη εγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ησλ 

ηεκαρίσλ ζχκθσλα κε ηα DIN. 

 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη βάζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρηιηφγξακκσλ ησλ κεηξεζέλησλ φπσο 

πξνβιέπεηαη πην πάλσ κε ηελ ζπκβαηηθή ηηκή ηνπ Σηκνινγίνπ «Φιάληδεο 

ζπγθνιιήζεσο ραιύβδηλεο». Ζ πιεξσκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ 

πξνκήζεηα ησλ θαηαζθεπαδφκελσλ ραιχβδηλσλ θιαληδψλ θαη ηελ κεηαθνξά 

ηνχησλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ ζχλδεζε ηνπο. 
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ΦΡΔΑΣΗΑ ΔΚΚΔΝΧΖ  
  

   

1. Αληηθείκελν 

  

Απηή ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε 

εθηέιεζε, ε επηκέηξεζε θαη ε πιεξσκή ησλ θξεαηίσλ εθθέλσζεο, ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο.  

  

  

2.  Δξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρύνπλ   

  

Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ θαη νη αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ 

ηζρχνπλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ειέγρνπ είλαη νη αθφινπζεο:  

  

1.  Δθζθαθέο νξπγκάησλ ΣΠ 1 

2.  Δπηρψζεηο ΣΠ 3 θαη 4 

3.  θπξφδεκα ΣΠ 6  

4.  Ξπιφηππνο ΣΠ 5  

5.  ηδεξφο νπιηζκφο ΣΠ 8  

6.  ηεγαλσηηθφ πιηθφ κάδαο ΣΠ 7 

 

ηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θιείζξνπ αζθαιείαο θαη ε 

θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνχ εμφδνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα. ε πεξίπησζε πνπ ην 

θξεάηην ηνπνζεηεζεί ζην δξφκν ην ζηδεξέλην θάιπκκα ζα αληηθαηαζηαζεί κε 

ρπηνζηδεξφ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν αλάινγσλ δηαζηάζεσλ. 

  

Οιεο νη ιεπηνκέξεηεο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ θαζνξίδνληαη ζηα 

ζρεηηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.  

  

  

3. Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή   

  

Ζ επηκέηξεζε ησλ θξεαηίσλ εθθέλσζεο ζα γίλεη ζε ηεκάρηα πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί ηθαλνπνηεηηθά. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα θάζε θξεάηην κε ηελ 

αληίζηνηρε ηηκή ηνπ Σηκνινγίνπ.  

  

Ζ παξαπάλσ ηηκή θαη πιεξσκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο πιήξνπο θξεαηίνπ εθθέλσζεο θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο θαη 

πιηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο, ε κεηαθνξά 

ησλ πιηθψλ ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία πνπ δελ 

αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
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ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ ΦΡΔΑΣΗΑ ΓΗΚΛΔΗΓΧΝ   
  

  

1. Αληηθείκελν   

  

Απηή ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε 

εθηέιεζε, ε επηκέηξεζε θαη ε πιεξσκή ησλ θξεαηίσλ ησλ δηθιείδσλ, ζχκθσλα κε 

ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.  

  

Ζ ξχζκηζε ηεο δηθιείδαο ζα γίλεη απν ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεινπ θιεηδηνχ ρεηξηζκνχ θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε εμαξηεκάησλ ρεηξηζκνχ 

ηεο δηθιείδαο.  

  

Σα εμαξηήκαηα ρεηξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ ην ζηέιερνο ρεηξηζκνχ, ην θιεηδί 

ρεηξηζκνχ, ην εμάξηεκα πξνζαξκνγήο ηνπ θιεηδηνχ, ην θξεάηην θαη ην ζσιήλα 

επηκήθπλζεο. Οια ηα εμαξηήκαηα είλαη ρπηνζηδεξά θαη πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο. Σν θάιπκκα ηεο δηθιείδαο ζα πξέπεη λα εδξάδεηαη 

ζε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηεξίγκαηα απν ζθπξφδεκα ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα. Δπίζεο 

ε δηθιείδα ζα πξέπεη λα εδξάδεηαη ζε θαηαζθεπαζζέλ επί ηφπνπ ζηήξηγκα απν ην 

ζθπξφδεκα.  

   

  

2. Δξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρύνπλ   

  

Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ θαη νη αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ 

ηζρχνπλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ειέγρνπ είλαη νη αθφινπζεο:  

  

α.  Δθζθαθέο  :  Σ.Π 1   

β.  θπξφδεκα C 12/15 :  Σ.Π 6   

γ. Δηδηθά ηεκάρηα (ρπηνζηδεξά - HDPE) : Σ.Π -14-15-16   

      

Οιεο νη ιεπηνκέξεηεο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ θαζνξίδνληαη ζηα 

ζρεηηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 

   

3. Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή   

  

Ζ επηκέηξεζε ησλ θξεαηίσλ ησλ δηθιείδσλ γηα δηάκεηξν απφ 100 ριζ έσο 150 ριζ 

ζα γίλεη ζε ηεκάρηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ηθαλνπνηεηηθά.  

  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα θάζε θξεάηην δηθιείδσλ κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ 

Σηκνινγίνπ.  



Ζ παξαπάλσ ηηκή θαη πιεξσκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο πιήξνπο θξεαηίνπ δηθιείδαο θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο, ε κεηαθνξά ησλ 

πιηθψλ ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία πνπ δελ 

αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηε ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επηπξφζζεηεο εθζθαθέο θαη νη 

επηπιένλ επηρψζεηο.  
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ΓΗΚΛΔΗΓΔ ΦΛΑΝΣΕΧΣΔ ΔΛΑΣΗΚΖ ΔΜΦΡΑΞΖ 
 

 

 

1. Αληηθείκελν 

 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα δηθιείδσλ κε δηάκεηξν απφ 

50 mm έσο 200 mm γηα εμνπιηζκφ δηθηχνπ. Σα άθξα ηνπο ζα είλαη δηακνξθσκέλα 

ζε σηίδεο ψζηε ε ζχλδεζή ηνπο κε ηνλ εθαηέξσζελ αγσγφ λα γίλεη κε εηδηθά 

ηεκάρηα κε σηίδεο. 

 

 

2. Δθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο 

 

Δρεη εθαξκνγή ε ΔΣΔΠ 08-06-07-02. 

 

 

3. Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

3.1 Οη δηθιείδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 5996-

1984 (E), θαηεγνξίαο Α κε ειαζηηθή έκθξαμε. (πκβνιηζκφο GATE VALVE 

ISO 5996 45 DN ISO PN NA1).  

 

3.2 Σν ζψκα θαη ην θάιπκκα ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

ρπηνζίδεξν θαηφ ηνπιάρηζην ηχπνπ GG 20 θαηά DIN 1691-85 ή GRADE 250 

θαηά ISO DR 185-81  γηα ΡΝ 10. Σα ζψκαηα θαη θαιχκκαηα ησλ δηθιείδσλ 

απφ θαηφ ρπηνζίδεξν πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα ρσξίο ιέπηα,  

εμνγθψκαηα, θνηιφηεηεο απφ ηελ άκκν θαη νπνηνδήπνηε άιια ειαηηψκαηα ή 

αζηνρίεο ρπηεξίνπ. Απαγνξεχεηαη ε πιήξσζε ησλ παξαπάλσ θνηινηήησλ κε 

μέλε χιε. Γελ ζα γίλεη  εμσηεξηθή επάιεηςε ησλ βαλλψλ αλ δελ πξνεγεζεί 

θαζαξηζκφο θαη απαιιαγή απφ ζθνπξηά. Σν ζψκα θαη ην θάιπκκα ησλ 

δηθιείδσλ ζα πξνζηαηεπζνχλ κε επηθάιπςε εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά κε 

επνμεηθή βαθή ειάρηζηνπ πάρνπο 150 κm ή κε άιιν ηζνδχλακν ηξφπν 

πξνζηαζίαο ην νπνίν πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ. Ο 

θαηαζθεπαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηεο  βαθήο γηα πφζηκν λεξφ. Σν ρξψκα ζα είλαη θαθέ γηα ΡΝ 

10. Ζ ζχλδεζε ζψκαηνο θαη θαιχκκαηνο ζα γίλεηαη κε θιάληδεο θαη θνριίεο 

απφ ράιπβα ηνπιάρηζην SΣ 8.8 θαηά DIN 912. Μεηαμχ ησλ θιαληδψλ 

ζψκαηνο θαη  θαιχκκαηνο ζα ππάξρεη ειαζηηθφ παξέκβπζκα ηνπιάρηζηνλ απφ 

NITRILE RUBBER GRADE T θαηά BS 2494 ή  ηζνδχλακν πιηθφ. 

     

3.3 Οη δηθιείδεο ζα είλαη κε αλπςσκέλνπ βάθηξνπ. Σν βάθηξν ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα κε ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε 

ρξψκην 13,0% ή ηζνδχλακν πιηθφ. Ζ βάλλα ζα θιείλεη φηαλ ην βάθηξν 

πεξηζηξέθεηαη δεμηφζηξνθα. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ βάθηξνπ ζα επηηπγράλεηαη 



κε δαθηχιηνπο O-RINGS πςειήο αληνρήο ζε δηάβξσζε θαη θαηάιιεινπο γηα 

ζηεγαλφηεηα ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 60νC ή άιιν ηζνδχλακν ηξφπν  

ζηεγαλνπνίεζεο. 

 

3.4  Ο ζχξηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ρπηνζίδεξν ηνπιάρηνηνλ GG-25 

θαηά DIN 1691-85 γηα ΡΝ 10 ελψ γηα ΡΝ 16 θαη κεγαιχηεξν ζα είλαη απφ 

ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηνπ (DUCTILE IRON) ηνπιάρηζηνλ GGG 40 

θαηά DIN 1693 ή 400-15 θαηά ISO 1083-76,  ζα είλαη αδηαίξεηνο θαη  ζα είλαη  

επηθαιπκκέλνο κε  ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ  πςειήο αληνρήο, ηνπιάρηζηνλ 

NITRILE RUBBER GRADE T θαηά BS 2494 ή ηζνδχλακν, θαηάιιειν γηα 

πφζηκν λεξφ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ειαζηηθή έκθξαμε (RESILIENT 

SEATING). 

     

3.5  Σν  κήθνο ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη  ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO  5752, ζεηξά 

15  (κεγάινπ κήθνπο) ή κε ηνπο πίλαθεο 2 θαη  3 ηνπ πξνηχπνπ ISO 5996-

1984  (Δ) ή κε ην DIN 3202 ζεηξά F5 ή κε ην NFE 29305 ζεηξά 15. 

     

3.6  Σν ζψκα ησλ δηθιείδσλ ζα έρεη  θαη  ζηα δχν  άθξα  θιάληδεο δηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ πξνηχπνπ ISO 7005-1/2 θαη ISO 2531 ή κε 

ηα πξφηππα DIN 2501/28604 έσο 28607 ή κε ηα πξφηππα NFE 29-203 θαη 

NFE 29-205 

 

3.7 Σν ζψκα ηεο δηθιείδαο ζα έρεη ππνρξεσηηθά ελδείμεηο ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ΗSO  5209 γηα ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν  (DΝ  θαη κέγεζνο), ηελ 

νλνκαζηηθή πίεζε  (ΡΝ θαη πίεζε), έλδεημε γηα ην πιηθφ ηνπ ζψκαηνο θαη  

ζήκα ή επσλπκία θαηαζθεπαζηνχ θαη αξηζκφ παξαγσγήο ηεο δηθιείδαο. Ο 

αξηζκφο παξαγσγήο κπνξεί λα είλαη  γξακκέλνο νε πξφζζεηε θαηάιιειε 

κεηαιιηθή πηλαθίδα ζηαζεξά ζηεξεσκέλε ζην ζψκα ηεο βάλλαο. 

 

3.8 Οη δηθιείδεο ζα έρνπλ ζην επάλσ άθξν ηνπ βάθηξνπ ηεηξάγσλε θεθαιή 50x50 

mm, σθέιηκνπ κήθνπο 50 mm ηνπιάρηζην πξνζαξκνζκέλε θαη  ζηεξεσκέλε 

κε  αζθαιηηηθφ θνριία αην άθξν ηνπ βάθηξνπ. Ζ ηεηξάγσλε απηή θεθαιή 

ηνπνζεηείηαη γηα λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηεο βάλλαο  κε  ηα ππάξρνληα 

θιεηδηά ρεηξηζκνχ ησλ βαλλψλ. 

 

3.9  Οη  δηθιείδεο φηαλ είλαη  αλνηθηέο ζα πξέπεη  λα ειεπζεξψλνπλ πιήξσο 

δηαηνκή πνπ αληηζηνηρεί  ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο δηάκεηξν θαη λα έρνπλ 

εζσηεξηθά θαηάιιειε δηακφξθσζε απαιιαγκέλε εγθνπψλ θιπ. ζην θάησ 

κέξνο ψζηε λα απνηξέπεηαη ελδερφκελε επηθάζεζε θεξηψλ (π.ρ. ραιίθη) πνπ 

ζα θαζηζηά πξνβιεκαηηθή ηε ζηεγαλφηεηα θαηά ην θιείζηκν ηεο δηθιείδαο. 

 

3.10 Οη δηθιείδεο ζα είλαη θαηάιιειεο θαηαζθεπήο ψζηε ζε πεξίπησζε 

ελδερφκελεο επηζθεπήο ην θπξίσο κέξνο ηεο βάλλαο δελ ζα απνζπλδέεηαη απφ 

ηε ζσιήλσζε θαη ζα επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ άλσ ηκήκαηνο, ζχξηε,  

βάθηξνπ θιπ. 

 

 



4. Διεγρνη - Γνθηκέο 

 

4.1 Διεγρνη δηελεξγνχκελνη ζε θάζε κία δηθιείδα 

 

4.1.1.  Δπηζεψξεζε - Διεγρν ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηα δεηνχκελα ζηνηρεία ηεο 

2.7. πγθεθξηκκέλα: 

 

 Σήξεζε δεδνκέλσλ παξαγγειίαο. 

 Διεγρνο ηχπνπ (πεηαινχδαο, ζχξηνπ) κνξθήο θαη εμνπιηζκνχ (π.ρ. ν 

ηξφπνο θιεηζίκαηνο ιεηηνπξγίαο, χπαξμε παξειθφκελσλ) 

 Διεγρνο επθξηλνχο αλαγξαθήο ζηνηρείσλ θαηαζθεπαζηνχ θαη ζηνρείσλ 

δηθιείδαο (νλνκαζηηθή δηάκεηξνο θαη πίεζε) 

 Διεγρνο πξνζηαηεπηηθήο ζηξψζεσο εζσηεξηθψο θαη εμσηεξηθψο (κε 

γπκλφ νθζαικφ) 

 Διεγρνο ιεηηνπξγίαο (άλνηγκα-θιείζηκν) θαη θαηεχζπλζε θιεηζίκαηνο 

 

 

4.1.2  Γνθηκή αληνρήο θαη ζηεγαλφηεηαο 

 

 Α1. Γνθηκή αληνρήο θέιπθνπο 

 

Κάζε δηθιείδα ζα δνθηκαζζεί ζε πδξαπιηθή πίεζε ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 5208/1982 ή ηνπ DIN 3230 ζεηξά 3 θαη ηνπ 

NFE 29311. Ζ πίεζε δνθηκήο ηνπ ζψκαηνο ηεο δηθιείδαο ζα είλαη 1,5 θνξά 

κεγαιχηεξε ηεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηα φια ηα 

κεγέζε. 

 

Ζ δνθηκή ζα γίλεη κε ηελ δηθιείδα ζε ζέζε αλνηθηή ή κεξηθψο αλνηθηή κε ην 

θέιπθνο αδεηαζκέλν απφ αέξα. 

 

Ζ πίεζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ζε φιν ην δηάζηεκα ησλ 2 min ρσξίο 

πξνζζήθε λεξνχ. Ζ δηθιείδα ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη θαζαξηζζεί 

θαη ζηεγλψζεη. 

 

 Α2. Γνθηκή ζηεγαλφηεηαο θέιπθνπο ζα γίλεη ίδηα κε ηελ πξνεγνχκελε ή θαη ζα 

ζπγρσλεπηνχλ ζε κία. 

 

 Β. Γνθηκή ζηεγαλφηεηαο έδξαο δειαδή θιεηζηήο δηθιείδαο 

 

Οη δηθιείδεο ζα δνθηκαζζνχλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 5208/1982 παξ. 

4.3 γηα έιεγρν ζηεγαλφηεηαο (SEAT TEST), ζε πίεζε 1,10 θνξέο ηελ ΡΝ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ δνθηκήο δελ πξέπεη λα εκθαληζζεί θακκία 

νξαηή δηαξξνή (RATE 3). 

 

Αξρηθά ε δηθιείδα ζα γεκίζεη κε λεξφ ζε ζέζε αλνηθηή, ζα θιείζεη ζα 

απνκαθξχλεη ην λεξφ θαη ζα ζηεγλψζεη ε δηθιείδα απφ ηελ κία πιεπξά. Ζ 

πίεζε ζα αλέιζεη ζηελ αλαθεξφκελε πίεζε θαη ζα παξακείλεη ζηαζεξή επί 2 

ιεπηά ρσξίο ηελ πξνζζήθε λεξνχ ελψ ζπγρξφλσο ζα παξαθνινπζείηαη ε 



ζηεγαλφηεηά ηεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ 2 ιεπηψλ δελ πξέπεη λα 

παξαηεξεζνχλ ζηαγφλεο ή εθίδξσζε απφ ηελ ζηεγλή πιεπξά νχηε πηψζε ηεο 

πίεζεο. Ζ δνθηκή επαλαιακβάλεηαη θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά. 

 

 

4.2 Γνθηκέο ελεξγνχκελεο δεηγκαηνιεπηηθά 

 

4.2.1  Γνθηκή απαηηνχκελεο δχλακεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δηθιείδσλ ζε πίεζε. 

 

4.2.2  Γνθηκή αληνρήο ζηειέρνπο απνκφλσζεο ζα γίλεη ζε πίεζε λεξνχ 1,5 θνξέο 

θαηά ΡΝ κε θιεηζηή ηελ δηθιείδα. Δπί έλα ιεπηφ ε πίεζε ηνπ λεξνχ απφ ην 

θιεηζηφ ζηέιερνο ζα δηαηεξείηαη ζηελ αλαθεξφκελε πίεζε. Γελ πξέπεη λα 

παξαηεξεζεί παξακφξθσζε ηνπ ζηειέρνπο. 

 

4.2.3  Διεγρνη πνηφηεηαο πιηθψλ: ρεκηθή αλάιπζε φισλ ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο 

ηεο δηθιείδαο, έιεγρνο ειθπζκνχ, έιεγρνο ζθιεξφηεηαο ζε δηάηξεζε. 

 

4.2.4 Διεγρνο ησλ κπνπινληψλ θαη παμηκαδηψλ. 

 

4.2.5 Διεγρνο επηθάλεηαο σηίδσλ (δηαζηάζεηο, νπέο κπνπινληψλ, ξαβδψζεηο). 

 

4.2.6  Ππθλφηεηεο δεηγκαηνιεςηψλ. Ζ ππθλφηεηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ζα 

θαζνξηζζεί απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

 

 

4.3 Διεγρνο πιηθνχ θαηαζθεπήο δηθιείδαο 

 

Ζ πνηφηεηα ηνπ θαηνχ ρπηνζίδεξνπ (GG25 θαηά DIN) ή ηνπ ρπηνζίδεξνπ απφ 

ζθαηξνεηδή γξαθίηε (GGG40 θαηά DIN) ή ηνπ ρπηνράιπβα (CSC θαηά DIN) ζα 

εμαζθαιίδεηαη θαη' αξράο απφ ηελ θαηάζεζε πηζηνπνηεηηθνχ δνθηκψλ 

αλεγλσξηζκέλνπ ηλζηηηνχηνπ δνθηκψλ. 

 

Δάλ νη δηθιείδεο θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εκέξεο ηελ επίβιεςε ψζηε λα 

παξαβξεζεί ηηο εκέξεο ηεο ρχηεπζεο. Παξάιεςε ηεο εηδνπνίεζεο ζπλεπάγεηαη 

απφξξηςε ησλ ηεκαρίσλ πνπ ζα ρπηεπζνχλ. Καηά ηελ ρχηεπζε ζα ιακβάλνληαη ηα 

θαηάιιεια δείγκαηα. 

 

Ζ ιήςε θαη δηακφξθσζε ησλ δεηγκάησλ θαζψο θαη νη δνθηκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα απφ ηα DIN 50110 γηα ην θαηφ ρπηνζίδεξν (κήθνο δνθηκίνπ 650 

mm θαη δηάκεηξνο δνθηκψλ 30 mm). Γηα θάζε είδνο δνθηκψλ ιακβάλνληαη 

ηνπιάρηζηνλ δχν δνθίκηα. 

5. Μεηαθνξά θαη Παξάδνζε 

 

1.  Μεηά ηηο δνθηκέο θάζε δηθιείδα ζα ζηεγλσζεί θαη εηνηκαζζεί γηα θφξησζε 

2. Ο ζχξηεο ζα είλαη θαηά ηελ θφξησζε ζε ειαθξά αλνηθηή ζέζε 

3. Αλ θξηζεί απαξαίηεην ιφγσ δπζκελψλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο ν πξνκεζεπηήο ζα 

ππνρξεσζεί λα ηνπνζεηήζεη ηηο δηθιείδεο ζε μπινθηβψηηα θαη λα θαιχςεη ηα 



άθξα ζε θάζε βάλλα κε μχια, κνξηνζαλίδεο, πιαζηηθφ ή άιιν πιηθφ ψζηε λα 

πξνζηαηεπζνχλ νη δίζθνη θαη νη δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο. 

 

 

6. Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή 

 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεη ζε ηεκάρηα γηα θάζε δηάκεηξν θαη πίεζε ιεηηνπξγίαο θαη ε 

πιεξσκή κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ. Ζ πιεξσκή απηή απνηειεί πιήξε 

απνδεκίσζε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ δηθιείδσλ ειαζηηθήο έκθξαμεο ηελ κεηαθνξά 

θαη ηε ζχλδεζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ κηθξνυιηθψλ. 
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ΓΗΚΛΔΗΓΔ ΣΤΠΟΤ ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ 
 

 

1. Αληηθείκελν 

 

Ζ παξνχζα Σερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη 

εγθαηάζηαζε θιαληδσηψλ δηθιείδσλ ηχπνπ πεηαινχδαο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν. Οη 

δηθιείδεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο θαησηέξσ απαηηήζεηο θαη ζα ζπκθσλνχλ κε ηα 

ζρέδηα θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία. 

 

 

2. Γεληθέο Απαηηήζεηο 

 

Οη δηθιείδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν DIN 3354 PART2 

θαη ΔΝ 593. ζα έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 θαη έγγξαθε πηζηνπνίεζε 

απφ ην ηκήκα δνθηκψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

 

Σν ζψκα θαη ν δίζθνο ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ειαηφ 

ρπηνζίδεξν (DUCTILE IRON) πνηφηεηαο GGG40 θαηά DIN 1693 θαη ηππνπνίεζεο 

ISO 1083-91 θαη κεηά ηελ xχηεπζε ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα 

ρσξίο ιέπηα. εμνγθψκαηα, θνηιφηεηεο θαη νπνηαδήπνηε άιια ειαηηψκαηα ή 

αζηνρίεο ρπηεξίνπ. Aπαγνξεχεηαη ε πιήξσζε ησλ παξαπάλσ θνηινηήησλ κε μέλε 

χιε. 

 

Σα ζψκαηα ησλ δηθιείδσλ ζα έρνπλ θαζαξηζηεί κε ακκνβνιή θαη θαηφπηλ ζα έρνπλ 

βαθηεί εμσηεξηθψο κε 2 ζηξψζεηο αληηδηαβξσηηθνχ ρξψκαηνο πςειήο αληνρήο. 

επνμεηδηθή βαθή, πάρνπο φισλ ησλ ζηξψζεσλ ηνπιάρηζηνλ 300 κm RAL 5005. 

Δζσηεξηθψο ην ζπλνιηθφ πάρνο ηεο βαθήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 300 κm RAL 

5005. 

 

Ο δαθηχιηνο ηνπ ζψκαηνο ζα είvαη απφ αλνμείδσην ράιπβα 1.4021. 

 

Ο δαθηχιηνο ζηεγάλσζεο ηνπ δίζθνπ ζα είλαη απφ ειαζηνκεξέο EPDM θαη κε 

ηέηνηα κνξθή θαη θαηαζθεπή ψζηε λα πξαγκαηνπνηεί ηελ ζηεγάλσζε θαη ζηηο δχν 

δηεπζχλζεηο ηεο ξνήο. 

 

Ο δίζθνο ζα είλαη δηπιήο εθθεληξφηεηαο θαη ζα θέξεη δαθηχιην ζπγθξάηεζεο απφ 

ειαηφ ρπηνζίδεξν κε επηθάιπςε απφ επνμεηδηθή βαθή, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεηο κε αλνμείδσηνπο θνριίεο θαηά AISI 3Ο4-Α2. 

 

Οη άμνλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα ASl 420. 

 

Γηα δηαηνκή ηεο δηθιείδαο πάλσ απφ 800mm ε αληηθαηάζηαζε ηνπ δαθηπιίνπ 

ζηεγάλσζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηελ εμαγσγή ηεο δηθιείδαο απφ ην δίθηπν 

αιιά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ηερλίηε ζηνλ αγσγφ. 



 

Οη θιάληδεο ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο θαη ηξππεκέλεο θαηά DIN 

2501 ή ISO 7005 ΡΝ 10/16/25. 

 

To ζψκα ησλ δηθιείδσλ ζα θέξνπλ αλάγιπθα ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν, ηελ 

νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο, ην πιηθφ θαηαζθεπήο θαη ηνλ ζεηξηαθφ αξηζκφ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ. Δπάλσ ζην ζψκα ησλ δηθιείδσλ ζα ππάξρεη ηακπέια ε νπνία ζα 

αλαγξάθεη ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν, ηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο, ηελ θνξά 

ξνήο ηνπ λεξνχ, ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ηεο εθάζηνηε δηθιείδαο, ηνλ αξηζκφ 

παξαγσγήο θαη ην ινγφηππν ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 

 

Πξόηππν δνθηκώλ πίεζεο : ISO 5208 

 

 ψκαηνο  1,5 xPN 

 Γαθηπιίνπ ζψκαηνο  1,1 xPN 

 Φιαληδψλ 1,1 xPN 

 

 
Πξόηππν εξγνζηαζηαθώλ δνθηκώλ πίεζεο  -ΔΝ 1074 
 

 
Πξόηππα θαηαζθεπήο κεξώλ δηθιείδσλ ηύπνπ πεηαινύδαο 
 

 Γηάζηαζε απφ θιάληδα ζε θιάληδα  - ΔΝ 558 

 Φιάληδεο δηθιείδσλ  - ΔΝ 1092-2 θαη ΗSO 7005 

 Φιάληδα ζχλδεζεο κεησηήξα κε ειεθηξνθηλεηήξα - ΗSO 5210 

 Φιάληδα ζχλδεζεο ζψκαηνο κεησηήξα  - ΗSO 5211 

 Αληίζηαζε κεησηήξα ζε λεξφ - ΔΝ  60529 

 Ρνπή ιεηηνπξγίαο - ΔΝ  12570 

 

 

3. Υεηξηζκόο δηθιείδσλ 

 

Οη δηθιείδεο ζα θέξνπλ κεραληζκφ κείσζεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί κέζσ 

ρεηξνζηξφθαινπ θαη ζα εμαζθαιίδεη ηνλ ρεηξηζκφ ηεο δηθιείδαο απφ έλα άηνκν. 

 

 

4. Πεξηιακβαλόκελεο δαπάλεο ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηθιείδσλ 

 

ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ηηο δηθιείδεο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 

δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηά ηα αλσηέξσ θαη θαηά ηα ινηπά ζπκβαηηθά 

ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο ή θαη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Δηδηθφηεξα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά νη δαπάλεο: 

 

 Σελ κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ δηθιείδσλ 

 Σελ πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ φισλ ησλ κηθξνυιηθψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε 



 Σηο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ρακέλνπο ρξφλνπο 

 Σελ ηνπνζέηεζε θαη ηε ζχλδεζή ηνπο 

 Σε ρξήζε θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ 

 Σηο θάζε είδνπο δνθηκέο θαη ειέγρνπο 

 

 

6. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 

 

Ζ επηκέηξεζε ησλ δηθιείδσλ ζα γίλεηαη αλά δηάκεηξν θαη πίεζε ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ 

πξαγκαηηθφ αξηζκφ απηψλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο εληνιέο 

ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε βάζε ηνλ θαηά ησλ αλσηέξσ επηκεηξνχκελν αξηζκφ 

ηεκαρίσλ επί ηελ αληίζηνηρε ηηκή κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ. 
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ΥΑΛΤΒΓΗΝΔ ΔΞΑΡΜΧΔΗ 
 

 

1. Αληηθείκελν 

 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζε εηδηθά ηεκάρηα εμάξκσζεο  δηαθφξσλ 

δηακέηξσλ θαη πηέζεσο 10 ΑΣΜ ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ γηα ηελ 

απνζπλαξκνιφγεζε ζπζθεπψλ. 

 

 

2. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

2.1 Σα ηεκάρηα απνζπλαξκνιφγεζεο απνηεινχληαη απφ δχν νκφθεληξα ηκήκαηα 

πνπ νιηζζαίλνπλ ην έλα εληφο ηνπ άιινπ θαη επηηξέπνπλ ηελ απμνκείσζε ηνπ 

κήθνπο ηνπιάρηζηνλ ) 25 mm. 

 

2.2 Σα ζσιελσηά ηκήκαηα θαη νη θιάληδεο ζα πξέπεη λα είλαη απφ ράιπβα ST 37 

θαηά DIN 17100. Θα πξνζηαηεχεηαη κε επηθάιπςε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά 

κε επνμεηθή βαθή ειαρίζηνπ πάρνπο 150 κm ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν 

πξνζηαζίαο θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ. 

 

2.3 Ζ ζηεγαλνπνίεζε ζα γίλεη κε εηδηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο. 

 

2.4 Οη θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα ζα είλαη απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα. 

 

2.5 Οη θιάληδεο ζχλδεζεο ζα έρνπλ δηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην DIN 2501/28604 

έσο 28607 γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 ΑΣΜ. 

 

 

3. Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή 

 

Οη ραιχβδηλεο εμαξκψζεηο δελ επηκεηξψληαη θαη δελ πιεξψλνληαη μερσξηζηά αιιά 

ελζσκαηψλνληαη ζην θξεάηην ηνπ ηνπηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ πίεζεο θαη παξνρήο 

θαη πιεξψλνληαη κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ. Ζ πιεξσκή απηή απνηειεί 

πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ηεκαρίσλ απνζπλαξκνιφγεζεο ηελ 

κεηαθνξά θαη ηελ ζχλδεζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

κηθξνυιηθψλ. 
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ΤΠΔΡΓΔΗΟ ΣΟΜΗΟ ΠΤΡΚΑΗΑ (ΤΓΡΟΛΖΦΗΑ) Φ80    
  

  

1. Αληηθείκελν   

  

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ 

πδξνζηνκίσλ ππξθατάο θαη ζχλδεζε κε δίθηπν χδξεπζεο.  

  

   

2. Πξνκήζεηα - Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά   

  

Οη πδξνιεςίεο ππξθατάο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο Γεξκαληθνχο 

θαλνληζκνχο DIN 3222, πηέζεσο ιεηηνπξγίαο, 10 αηκνζθαηξψλ, ζπλνιηθνχ χςνπο 

1,80 πεξίπνπ κέηξσλ, θαηαιήγνπζεο ζε σηίδα εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 80 ριζη. κε 

δχν ιήςεηο χδαηνο δηακέηξνπ 52 ριζη. (2") ζε απφζηαζε 273 ριζ. απφ ην άλσ 

κέξνο θαη ηξίηε 75 ριζη. (3") ρακειφηεξα, φιεο ζε απφζηαζε 358 ριζη. απφ ην άλσ 

άθξν θαη ζα έρνπλ ελζσκαησκέλε δηθιείδα γηα δηαθνπή ηεο παξνρήο χδαηνο πξνο 

ηηο ηξεηο ιήςεηο, ε νπνία ζα θιείλεη δεμηφζηξνθα κε θηλεηφ πεξηθφριην 30Υ30 ριζ. 

Ζ πδξνιεςία ζα ζπλνδεχεηαη απφ απαηηνχκελε ρπηνζηδεξά εηδηθά εδξαδφκελε 

θακπχιε 2 θιαληδψλ Φ 80 θαη 90ν.  

  

   

Πηέζεηο   

  

α. Ολνκαζηηθή πίεζε :   10 αηκ.  

β. Τδξαπιηθή πίεζε δνθηκήο  :  16 αηκ.  

γ.  Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 10 αηκ.  

  

  

Τιηθά θαηαζθεπήο   

  

Σν ζψκα ηεο ιήςεσο ππξθατάο, ε θεθαιή, ν ζχξηεο θαη ν ζηππηνζιίπηεο ηεο 

δηθιείδαο θαη εηδηθνχ ηεκαρίνπ, ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν. Οη έδξεο ζηεγαλφηεηαο 

επί ηνπ ζχξηε θαη ηεο ππνδνρήο ηεο δηθιείδαο ζα είλαη απφ νξείραιθν. Ο ζχξηεο ζα 

είλαη αδηαίξεηνο κεηά ζπγθιηλνπζψλ εδξψλ. Βάξνο ιήςεο ππξθατάο πεξίπνπ 170 

ργξ.  

  

Οη σηίδεο ζα έρνπλ ηειείσο επίεπδε επηθάλεηα θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο 

ζχκθσλα κε ηνπο Γεξκαληθνχο θαλνληζκνχο DIN 2532.  

 

Σα ρπηνζηδεξά ηκήκαηα ησλ ιήςεσλ ππξθατάο ζα θέξνπλ, εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά αζθαιηηθή επάιεηςε.    

  

  

3. ύλδεζε κε ην δίθηπν   

  



Γηα πεξηπηψζεηο αζθαιείαο πξνβιέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πξφζζεηεο δηθιείδαο 

θιαληδσηήο δηακέηξνπ 80 ριζ. 10 ΑΣΜ κεηά ηελ εδξαδφκελε θακπχιε. Ζ δηθιείδα 

ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν κε ηαπ κηάο θιάληδαο. Ζ δηθιείδα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα 

ρπηνζηδεξά ηεκάρηα γηα ηελ ξχζκηζή ηεο κε θιεηδί ρεηξηζκνχ.  

   

  

4. Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε   

  

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ιήςεσλ ππξθατάο ζα γίλεη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα ζρέδηα 

ζέζεηο θαηαζθεπήο θξεαηίσλ ππξθατάο.  

  

Ζ ζχλδεζε απηψλ κε ηνλ αγσγφ ζα εθηειεζζεί φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα.  

  

   

5. Δξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ  ηζρύνπλ   

  

Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ θαη νη αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ 

ηζρχνπλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ειέγρνπ είλαη νη αθφινπζεο:  
  

α. θπξφδεκα C 16/20 κε ηελ ΣΠ 6 

β. Δηδηθά ρπηνζηδεξά ηεκάρηα κε ηηο ΣΠ 15 θαη ΣΠ 16 

γ. Γηθιείδα Φ80 θιαληδσηά πίεζεο 10 αηκ κε ηελ ΣΠ 19 

δ.  ψκα αγθχξσζεο κε ηελ ΣΠ 9 
  

Οιεο νη ιεπηνκέξεηεο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ θαζνξίδνληαη ζηα 

ζρεηηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.  

  

 

6. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή   

  

Οη ιήςεηο ππξθατάο κε ηελ εδξαδφκελε θακπχιε ησλ 2 θιαληδψλ θαη ε ζχλδεζε κε 

ην δίθηπν επηκεηξψληαη αλά ηεκάρην.  

  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα ηα επηκεηξεζέληα ηεκάρηα κε ηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή 

ηηκή. Ζ ηηκή θαη πιεξσκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ πξνκήζεηα επί 

ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ιήςεσλ ππξθατάο ησλ εηδηθψλ ρπηνζηδεξψλ ηεκαρίσλ 

(εδξαδφκελε θακπχιε, ηαπ θιπ) ηεο δηθιείδαο, ηεο εξγαζίαο ζχλδεζεο θαη δνθηκήο, 

ηεο ιήςεο ππξθατάο θαη ηεο πξνκήζεηαο ησλ κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο.  

  

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αμία επί ηφπνπ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη ε 

εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο έδξαζεο ηνπ θξνπλνχ ππξθατάο, ηεο δηθιείδαο 

αζθαιείαο θαη ηνπ θαιχκαηνο ηεο δηθιείδαο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ 

δελ αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ.  
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ΥΤΣΟΗΓΖΡΟΗ ΤΝΓΔΜΟΗ GIBAULT 
 

 

1. Aληηθείκελν 

 

H Σερληθή απηή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ 

ρπηνζηδεξψλ ζπλδέζκσλ GIBAULT, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηάθνξεο 

ζπλδέζεηο ζην δίθηπν. 

 

Ο Αλάδνρνο  ζα πξνκεζεχζεη κεηαθέξεη επί ηφπνπ, ηνπνζεηήζεη, ζπλδέζεη θαη 

δνθηκάζεη ηνπο ζπλδέζκνπο GIBAULT, ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο. 

 

 

2. Πεξηγξαθή - Τιηθά - Ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο 

 

2.1 Δηδηθά ρπηνζηδεξά ηεκάρηα θαη ζχλδεζκνη GIBAULT 

 

2.1.1  Πεξηγξαθή 

 

Οη ζχλδεζκνη GIBAULT ζα είλαη νλνκαζηηθήο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 10 αηκ. 

 

Οη ζχλδεζκνη GIBAULT ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ κε ηνπο 

ζσιήλεο ηνπ δηθηχνπ θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη ε ζχλδεζε 

ησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ ή ησλ ακηαληνηζηκεληνζσιήλσλ κε ηνπο δηθνχο ηνπο 

ζπλδέζκνπο. 

 

2.1.2  Πνηφηεηα πιηθνχ 

 

Σα ρπηνζηδεξά κέξε ησλ ζπλδέζκσλ GIBAULT ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

ρπηνζίδεξν πνηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ GG20 θαηά ην Γηεζλέο πξφηππν ISO 185 ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην πξφηππν DIN 28.500. H αληνρή ζε εθειθπζκφ ζα αληαπνθξίλεηαη 

ζηα νξηδφκελα ζηνλ Πίλαθα 1 ηεο Πξνδηαγξαθήο ISO 185 ζε δνθίκηα πνπ ρπηεχνληαη 

ζε ρσξηζηνχο ηχπνπο αιιά απφ ην ίδην κέηαιιν ρχηεπζεο πνπ ρπηεχνληαη ηα 

εμαξηήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα : 
Διαρηζηε αληνρή ζε εθειθπζκφ 250N/mm

2
 

θιεξφηεο Δσο210 BRINNEL 

 

Οη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηθάλεηέο ηνπο ζα είλαη επηρξηζκέλεο ζχκθσλα κε ην 

παξαπάλσ πξφηππν DIN 28.500 

 

 



2.1.4  Πνηφηεηα έηνηκσλ ηεκαρίσλ 

 

Οη ζχλδεζκνη GIBAULT ζα βγαίλνπλ απφ ηηο κήηξεο κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

πξνθπιάμεηο, ψζηε λα απνθεχγνληαη ειαηηψκαηα (θπξηψζεηο θαη ζπζηνιέο)επηβιαβή 

γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο. Θα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε αληνρή θαη ε επηθάλεηά ηνπο δελ 

ζα παξνπζηάδεη ειαηηψκαηα.Ζ ηνκή ζξαχζεο ζα είλαη θαηά, ιεπηφθνθθνο, ππθλή θαη 

νκνηφκνξθε.Σν πιηθφ θαηά ηελ ρχηεπζε πξέπεη λα γεκίδεη πιήξσο ηα θαινχπηα ψζηε 

ε επηθάλεηά ηνπ λα είλαη απαιιαγκέλε ειαηησκάησλ.Απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε εθ 

ησλ πζηέξσλ πιήξσζε θνηινηήησλ πνπ ζα εκθαληζηνχλ κε μέλε χιε.  

 

ε πεξίπησζε ζρεηηθψλ ακθηζβεηήζεσλ, ηα ρπηνζηδεξά ηεκάρηα ζεσξνχληαη 

απνδεθηά εθφζνλ ε ζθιεξφηεηά ηνπο ζην θέληξν ηνπ πάρνπο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηνλ 

αξηζκφ 215 BRINELL. 

Οιεο νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ηεκαρίσλ ζα θαζαξίδνληαη κε ακκνβνιή πξηλ απφ 

ηελ επίρξηζε. 

 

 

3. Γνθηκαζίεο 

 

3.1 Γεληθά. 

 

Γηα ηα ρπηνζηδεξά ηεκάρηα ησλ ζπλδέζκσλ GIBAULT ε ηάζε ζξαχζεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ ηεο αληνρήο ζε εζσηεξηθή πδξαπιηθή πίεζε νξίδεηαη ίζε κε 

ηελ αληίζηνηρε ηάζε ζξαχζεο ησλ εηδηθψλ ρπηνζηδεξψλ ηεκαρίσλ θαηά ην πξφηππν 

DIN 28.600. 

 

 

4. Κνριίεο θαη πεξηθόριηα 

 

 Γηα ηνπο θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα ηζρχνπλ ηα εμήο : 

i) Οη θνριίεο νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη εμαγσληθήο θεθαιήο κε εμαγσληθά 

πεξηθφριηα ρσξίο παξεκβχζκαηα. ε κνξθή θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ Γεξκαληθνχ 

πξνηχπνπ DIN 601. Σα πεξηθφριηα ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο  απαηηήζεηο ηνπ 

Γεξκαληθνχ πξνηχπνπ DIN 555. Ο ράιπβαο ζα είλαη πνηφηεηαο 4D θαηά DIN 267. 

ii) Οινη νη θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα ζα ππνζηνχλ επηθαδκίσζε κε αλνδίσζε ζε φιεο ηηο 

νξαηέο επηθάλεηέο ηνπο. Ο ηξφπνο επηθαδκίσζεο , ν έιεγρνο θαη ε παξαιαβή ηνπο ζα 

γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Ακεξηθαληθνχ πξνηχπνπ ASTM/A 165-71, φπσο 

απηφ ηζρχεη ζήκεξα, κε ηηο εμήο δηεπθξηλίζεηο: 

- αλ ειάρηζην πάρνο επηθαδκίσζεο νξίδνληαη ηα 30 κηθξά. 

- Ο έιεγρνο επηθαδκίσζεο ζα γίλεη δεηγκαηνιεπηηθά. Ζ  παξαγγειία ζα ρσξηζζεί ζε 

νκάδεο ρηιίσλ νκνεηδψλ ηεκαρίσλ. Οκάδεο κηθξφηεξνπ αξηζκνχ ηεκαρίσλ 

ζεσξνχληαη επίζεο ζηελ κία νκάδα. Απφ θάζε νκάδα ιακβάλνληαη πέληε ηπραία 

δείγκαηα ζηα νπνία δηελεξγνχληαη νη δνθηκαζίεο πάρνπο θαηά ASTM/A 165-71. Αλ 

φια ηα δείγκαηα ππνζηνχλ επηηπρή δνθηκαζία ε νκάδα ζεσξείηαη απνδεθηή. Αλ δχν ή 

πεξηζζφηεξα δείγκαηα απνηχρνπλ γίλεηαη απφ ηελ ίδηα νκάδα λέα δεηγκαηνιεςία 

πέληε ηεκαρίσλ, ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε δνθηκαζία. Αλ έλα ή πεξηζζφηεξα 

δείγκαηα ηεο δεχηεξεο  απηήο δνθηκαζίαο απνηχρνπλ ε νκάδα απνξξίπηεηαη. 

 



 

5. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 
 

Οη ρπηνζηδεξνί ζχλδεζκνη GIBAULT δελ επηκεηξψληαη θαη δελ πιεξψλνληαη 

μερσξηζηά αιιά ελζσκαηψλνληαη ζηε ζχλδεζε πθηζηάκελνπ αγσγνχ νπνηνπδήπνηε 

πιηθνχ κε λέν αγσγφ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη πιεξψλεηαη κε ηελ ηηκή ηνπ 

ηηκνινγίνπ «ύλδεζε πθηζηάκελνπ αγσγνύ νπνηνπδήπνηε πιηθνύ κε λέν αγσγό» 

θαη αλάινγα ηε δηάκεηξν ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνχ. 
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ΦΛΑΝΣΕΔ ΛΑΗΜΟΤ ΥΑΛΤΒ∆ΗΝΔ ΜΔ ΚΟΥΛΗΔ, ΠΔΡΗΚΟΥΛΗΑ 

& ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΑ ΠΑΡΔΜΒΤΜΑΣΑ  
 

 

1. Αληηθείκελν  

  

Aπηή ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηηο θιάληδεο ραιχβδηλεο ιαηκνχ κε θνριίεο, 

πεξηθφριηα θαη ζηεγαλσηηθά παξεκβχζκαηα.  

 

 

2. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

2.1 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θιαληδψλ 

 

2.1.1.  Οη θιάληδεο πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε δίθηπν πφζηκνπ λεξνχ θαη γηα 

νλνκαζηηθέο δηακέηξνπο κέρξη DN 300 γηα ηνπνζέηεζε εληφο ηνπ εδάθνπο.  

 

2.1.2.  Οη θιάληδεο ζα έρνπλ ιαηκφ γηα ζπγθφιιεζε µε ραιχβδηλνπο ζσιήλεο. Ζ 

θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλε µε ηα Γεξκαληθά πξφηππα DIN 2632, 

2633, 2634, 2635 γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 10, 16, 25 θαη 40 BAR αληίζηνηρα.  

 

2.1.3.  Σν πιηθφ ζα είλαη RST37-2 θαηά DIN 17100 ή θαιχηεξν. Δηδηθά γηα ηηο 

θιάληδεο ΡΝ 25 θαηά DIN 2634 ην πιηθφ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ C22 θαηά 

DIN 17100. Ζ κεραλνπξγηθή θαηεξγαζία ζα γίλεη ζχκθσλα µε ην πξφηππν 

DIN 2519, δει. ηα ηεκάρηα ζα είλαη ζθπξήιαηα, πξεζζαξηζηά θαη νη 

θαηεξγαζίεο θαη νη αλνρέο ζα είλαη ζχκθσλεο µε ηηο παξαγξάθνπο 4.2 θαη 

4.3 ηνπ πξνηχπνπ 2519.  

 

2.1.4.  Οη θιάληδεο ζα έρνπλ πξνεμνρή (παηνχξα) ηχπνπ C θαηά DIN. Με θάζε 

θιάληδα ζα παξαδνζεί ν αληίζηνηρνο ειαζηηθφο δαθηχιηνο πνπ ζα 

εμαζθαιίδεη ηε ζηεγαλφηεηα ηεο ζχλδεζεο. Σν πιηθφ ηνπ ειαζηηθνχ 

δαθηπιίνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ NITRILE RUBBER GRADE T θαηά BS 

2494 θαη ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πξνβιεπφκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο.  

 

2.1.5.  Κάζε θιάληδα ζα έρεη ππνρξεσηηθά ελδείμεηο γηα ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν 

DN, ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ζσιήλα, ηελ νλνκαζηηθή πίεζε ΡΝ, ην ζήµα 

ηνπ θαηαζθεπαζηνχ, ην πιηθφ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ DIN µε βάζε ην νπνίν έρεη 

θαηαζθεπαζζεί.  

 

2.1.6.  Οη θιάληδεο ιαηκνχ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο γαιβαληζκέλνπο θνριίεο 

ζχλδεζεο ηεο θιάληδαο πνηφηεηαο 8.8 θαηά ISO 4017 ή DIN 933 µε θνριίεο 

φιν ζπείξσκα, ηα αληίζηνηρα πεξηθφριηα θαη ξνδέιεο θαζψο θαη ηηο 

ζηεγαλσηηθέο θιάληδεο (GASKETS) απφ ειαζηηθφ GRADE T θαηά BS 

2494/1986 ή ηζνδχλακν.  



 

2.1.7.  Οη θνριίεο, ηα πεξηρφιθηα θαη νη ξνδέιεο ζα παξαδνζνχλ κνληαξηζκέλα 

(βηδσκέλα).  

 

 

2.2 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζηεγαλσηηθψλ παξεκβπζκάησλ 

 

Σα ζηεγαλσηηθά παξεκβχζκαηα πξννξίδνληαη γηα ζπλδέζεηο κεηαμχ ραιχβδηλσλ 

αγσγψλ χδξεπζεο. Σα ζηεγαλσηηθά παξεκβχζκαηα ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο 

θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:  

 

2.2.1.  Να είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε κεηαμχ ραιχβδηλσλ ή ρπηνζηδεξψλ 

θιαληδψλ.  

 

2.2.2  Σν πιηθφ θαηαζθεπήο λα είλαη ΝΒR (Nitrile rubber) θαη λα είλαη εηδηθά 

θαηαζθεπαζκέλα γηα εθαξκνγέο ζε πφζηκν λεξφ, ζχκθσλα µε ηηο νδεγίεο 

KTW θαη DIN.  

 

2.2.3.  Σν εχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ ησλ παξεκβπζκάησλ λα 

θπκαίλεηαη απφ -25 έσο +70 C.  

 

2.2.4.  Να θέξνπλ ελζσκαησκέλα ζηξψζεηο ιηλψλ.  

 

2.2.5.  Οη δηαζηάζεηο ησλ παξεκβπζκάησλ, θαζψο θαη ην πξνθίι ηνπ ειαζηνκεξνχο, 

πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηέιεηα ζηεγαλνπνίεζε ηνπ ζπλδέζκνπ, µε 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο απαίηεζεο ζχζθημεο ησλ θνριηψλ ζχλδεζεο, 

αληηζηάζκηζε ησλ αηειεηψλ θαη αλσκαιηψλ ησλ επηθαλεηψλ ησλ 

ζπλδεφκελσλ θιαληδψλ θαη απνθπγή πηψζεσλ πίεζεο ζηνπο αγσγνχο (ιφγσ 

θαθήο εθαξκνγήο ησλ παξεκβπζκάησλ ζηνπο ζπλδέζκνπο).  

 

2.2.6.  Σα παξεκβχζκαηα ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη µε επειημία ζηηο ηπρφλ 

γσλίεο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ζπλδεφκελσλ αγσγψλ θαη λα εμαζθαιίδνπλ 

κεγάιε δηάξθεηα δσήο ηνπ ζπλδέζκνπ.  

 

 

2.3 Διεγρνο θαη δνθηκή παξαιαβήο 

 

2.3.1.  Ο έιεγρνο θαη ε επηζεψξεζε ησλ θιαληδψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηβιέπνπζα 

Τπεξεζία πνπ ζα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα ηκήκαηα ηνπ εξγνζηαζίνπ 

θαηαζθεπήο πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηελ θαηαζθεπή ησλ θιαληδψλ πνπ 

ειέγρνληαη. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί ρσξίο θακία επηβάξπλζε 

φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα λα εμαθξηβψζεη ν ειεγθηήο αλ νη 

θιάληδεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο Σερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο.  

 

2.3.2.  Θα γίλεη έιεγρνο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ απφ άπνςε δηακφξθσζεο, 

θαηαιιειφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ, πξνβιεπνκέλσλ 

θαηεξγαζηψλ θαη αλνρψλ.  



 

2.3.3.  Οη έιεγρνη θαη ε επηζεψξεζε ζα γίλνπλ ηφζν ζην εξγνζηάζην ηνπ αλαδφρνπ 

φζν θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνξέα ή ζηνλ ηφπν ηεο εγθαηάζηαζεο αλ 

απηφ θξηζεί απαξαίηεην.  

 

2.3.4. Ζ πνηνηηθή παξαιαβή ζα γίλεη απφ επηηξνπή πνπ ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο.  

 

3. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή  

  

Οη ραιχβδηλεο θιάληδεο ιαηκνχ επηκεηξψληαη αλά ρηιηφγξακκν βάξνπο.  

  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα ηα επηκεηξεζέληα ρηιηφγξακκα κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή 

ηνπ ηηκνινγίνπ «Υαιχβδηλεο θιάληδεο ζπγθφιεζεο». Ζ ηηκή θαη πιεξσκή απνηειεί 

πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ραιχβδηλεο θιάληδεο 

ιαηκνχ.  

  

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αμία επί ηφπνπ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη ε 

εξγαζία γηα ηε ζχλδεζε ησλ θιαληδψλ ιαηκνχ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ 

δελ αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ.  
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ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

ΣΖΛΔΜΔΣΑΓΟΖ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΗ ΠΗΔΖ 
 

 

 

1. Αληηθείκελν  

  

Aπηή ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

ειεθηξνληθήο δηάηαμεο κέηξεζεο, θαηαγξαθήο, ηειεκεηάδνζεο παξνρήο θαη πίεζεο.  

 

 

2. Πεξηγξαθή ηεο δηάηαμεο  

 

2.1 ηνηρεία ηεο δηάηαμεο 

 

1. Πηεδνζξαπζηηθή πδξαπιηθή βάλλα (P.R.V.) Σα ζηνηρεία δίλνληαη ζηελ 

αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

2. Τδξφκεηξν δηακέηξνπ DN 150. Σν πδξφκεηξν κπνξεί λα είλαη νξηδφληηνπ 

ηχπνπ WOLTMAN ή λα είλαη ειεθηξνκαγλεηηθφ παξνρφκεηξν. Σα ζηνηρεία 

δίλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

3. σιελνγξακκή κε BY PASS ε νπνία απνηειείηαη απφ θίιηξν θαζαξηζκνχ 6΄΄ 

δηθιείδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο θαη ραιχβδηλε ζσιελνγξακκή δηακέηξνπ 6΄΄ κε 

ραιχβδηλεο θιάληδεο ιαηκνχ. Σα ζηνηρεία ησλ επί κέξνπο εμαξηεκάησλ 

δίλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

4. Ζιεθηξνληθή δηάηαμε ειέγρνπ ξχζκηζεο πίεζεο. Σα ζηνηρεία δίλνληαη ζηελ 

αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

5. Ζιεθηξνληθή δηάηαμε κέηξεζεο θαηαγξαθήο ηειεκεηάδνζεο παξνρήο θαη 

πίεζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη : 

 

 Δμσηεξηθά ή ελζσκαησκέλα αηζζεηήξηα πίεζεο, πηεδνειεθηξηθνχ ηχπνπ (2 

αλαινγηθά θαλάιηα εηζφδνπ). 

 2 ςεθηαθά θαλάιηα εηζφδνπ γηα ηελ θαηακέηξεζε παικψλ παξαγνκέλσλ 

απφ πδξφκεηξα ή παξνρφκεηξα. 

 Καηαρσξεηή ηηκψλ (DATA LOGGER) κε αλεμάξηεηα πεδία γηα ηελ 

παξνρή θαη ηελ πίεζε. 

 Modem GSM γηα ηελ ηειεκεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ ππφ κνξθή SMS. 

 Μπαηαξία γηα ηελ ελεξγεηαθή απηνλνκία ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο κε ρξνληθή 

δηάξθεηα πέληε (5) ρξφλσλ. 

 2 εχθακπηνπο ζσιελίζθνπο κεηαθνξάο πίεζεο ζην θαηαγξαθηθφ γηα ηελ 

πεξίπησζε ελζσκαησκέλσλ αηζζεηεξίσλ πίεζεο,  κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 3 

κέηξσλ. 

 2 παικνδνηηθά θαιψδηα γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ πδξνκεηξεηψλ κε ην 

θαηαγξαθηθφ, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξσλ. 

 Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηεο δηάηαμεο. 

 



2.2 Πξννξηζκφο 

 

Οι διαηάξειρ αςηέρ πποοπίζονηαι για ηην μέηπηζη ηος παπεσόμενος πόζιμος νεπού 

ζε πιεζομεηπικέρ ζώνερ με παπάλληλη μέηπηζη ηηρ πίεζηρ. 

 

Οη ηηκέο ησλ παξνρψλ θαη ησλ πηέζεσλ ζα θαηαγξάθνληαη ζπλερψο ζηνλ θαηαγξαθέα 

ηηκψλ (DATA LOGGER). 

 

Σα δεδνκέλα ηνπ θαηαγξαθέα ζα ηειεκεηαδίδνληαη ζην θέληξν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ηνπ Φνξέα κε ηελ ηερλνινγία SMS δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο GSM. 

 

Οη ηηκέο ηεο ζπλερψο κεηξνχκελεο παξνρήο θαζψο θαη απηέο ηεο πίεζεο, ζα 

απνηεινχλ ζηνηρεία γηα ηελ επάξθεηα ηεο δηάζεζεο ηνπ λεξνχ, γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ, γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηνπ επηπέδνπ δηαξξνψλ ηεο ππφ εμέηαζεο πηεδνκεηξηθήο δψλεο, 

θαζψο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ δηεξρφκελσλ παξνρψλ θαη ζπλνιηθψλ 

θαηαλαιψζεσλ εηδηθψλ πειαηψλ. 

 

 

2.3 πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

 

Ζ δηάηαμε ελ γέλεη ζα ηνπνζεηεζεί εληφο θξεαηίνπ (θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο). 

 

Ζ φιε θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε ππφγεηεο αληίμνεο εξγνηαμηαθέο 

ζπλζήθεο θαη κάιηζηα βπζηζκέλε ζε λεξφ, ζε βάζνο κέρξη θαη έλα κέηξν. 

 

Ο απαηηνχκελνο βαζκφο πξνζηαζίαο είλαη ΗΡ68 θαη ηζρχεη γηα φια ηα επί κέξνπο 

εμαξηήκαηα ηεο δηάηαμεο, θαζψο θαη ηηο ζπλδέζεηο απηψλ κεηαμχ ηνπο. 

 

Ζ θαηάθιηζε ηεο δηάηαμεο κπνξεί λα γίλεη απφ λεξά ππφγεηνπ πδξνθνξέα ή απφ 

επηθαλεηαθά λεξά πνπ ζα δηεηζδχζνπλ απφ ην θάιπκκα ηνπ θξεαηίνπ ή απφ δηαξξνή 

πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην ζχζηεκα ησλ πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ. Ζ δηάηαμε ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο απφ  –10
ν
C έσο 

+50
ν
C θαη ζεξκνθξαζία λεξνχ απφ 0

ν
C έσο 30

ν
C. 

 

 

2.3.1 Μέηξεζε/Καηαγξαθή παξνρήο 

 

Ζ θαηαγξαθή ηεο παξνρήο ζα γίλεηαη κε ηελ κεηάδνζε παικψλ πνπ ζα 

θαηαρσξνχληαη ζηνλ θαηαρσξεηή δεδνκέλσλ (DATA LOGGER). Ο παξαγφκελνο 

παικφο ζην κεραληζκφ ηνπ πδξνκέηξνπ ζα κεηαθέξεηαη δηακέζνπ θαισδίνπ ζηνλ 

θαηαρσξεηή ηηκψλ.  

 

Οη θαηαρσξεηέο ηηκψλ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα δηαζπλδεζνχλ κε παικνδνηηθά 

θαιψδηα καγλεηηθψλ ή νπηηθψλ παικψλ φισλ ησλ γλσζηψλ θαηαζθεπψλ 

πδξνκεηξεηψλ. 

 



ηελ πεξίπησζε ηνπ νπηηθνχ παικνχ ε απαηηνχκελε ελέξγεηα ζα παξέρεηαη απφ ηε 

κπαηαξία ηνπ θαηαρσξεηή ηηκψλ (DATA LOGGER).  Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο ησλ πέληε εηψλ. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο επηινγήο καγλεηηθνχ παικνχ ζα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθή 

ζσξάθηζε ηνπ θαισδίνπ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία απφ 

«παξαζηηηθνχο» παικνχο. 

 

ε θάζε πεξίπησζε νπηηθνχ ή καγλεηηθνχ παικνχ θαη επί πνηλήο απνθιεηζκνχ ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηαγξαθή ηεο αλάζηξνθεο ξνήο, θαζψο θαη αλάιπζε 

παικψλ αλάινγα κε ηελ δηάζηαζε ηνπ πδξνκεηξεηή σο αθνινχζσο: 

 

Γηα πδξνκεηξεηέο κέρξη θαη DN125 ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη αλάιπζε 1 

παικόο αλά ιίηξν, ελώ από DN150 κέρξη θαη DN300 1 παικόο αλά 10 

ιίηξα.  

 

Οη παικνί ηεο θαλνληθήο ζεηηθήο ξνήο ζα θαηαρσξνχληαη ζηνλ θαηαγξαθέα ηηκψλ 

ζην θαλνληθφ πεδίν θαηαγξαθήο ηεο παξνρήο. 

 

ηελ πεξίπησζε εκθάληζεο θαηλνκέλνπ αλάζηξνθεο ξνήο, νη παικνί ηεο θνξάο απηήο 

ζα αλαγλσξίδνληαη θαη ζα θαηαρσξνχληαη ζην ίδην πεδίν ηηκψλ ζηνλ θαηαρσξεηή, 

αιιά ζα εκθαλίδνληαη κε αξλεηηθφ πξφζεκν (ζηε γξαθηθή απεηθφληζε θάησ απφ ηνλ 

άμνλα ηνπ κεδελφο). 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε έλλνηα ηνπ πξνζήκνπ ζηνλ 

παικφ, δειαδή ζεηηθφ γηα ηελ θαλνληθή ξνή θαη αξλεηηθφ γηα ηελ αλάζηξνθε.  

 

Κάζε θαηαγξαθηθφ παξνρήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε ην αληίζηνηρν παικνδνηηθφ 

θαιψδην. Οη παικνδφηεο ζα είλαη είηε καγλεηηθνί (REED) είηε νπηηθνί (OPTO) 

δεδνκέλνπ φηη ζα πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ αλαθνξηθά 

κε ηελ αλάιπζε αιιά θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο αλάζηξνθεο ξνήο. 

 

Ο αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο 

κεηαμχ ησλ αηζζεηεξίσλ παξνρήο (πδξνκέηξσλ) θαη ησλ θαηαγξαθηθψλ, κέζσ ησλ 

δηαζπλδεφκελσλ παικνδνηηθψλ θαισδίσλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ.  

 

Σα παικνδνηηθά θαιψδηα ζα έρνπλ κήθνο ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξα θαη ζηε κία άθξε 

ηνπο ζα θέξνπλ θαηάιιειε απφιεμε ψζηε λα ζπλδένληαη κε ηα πθηζηάκελα 

πδξφκεηξα, ελψ ζηελ άιιε ζα θέξνπλ θαηάιιειν βχζκα γηα ηε ζχλδεζε ζηνλ 

θαηαρσξεηή ηηκψλ. εκεηψλεηαη φηη φιεο νη ζπλδέζεηο ζα είλαη πδαηνζηεγείο κε 

βαζκφ πξνζηαζίαο IP68.  

 

 

2.3.2 Μέηξεζε/Καηαγξαθή πίεζεο 

 

Η δηάηαμε κέηξεζεο ηεο πίεζεο ζα θέξεη ελζσκαησκέλν (BUILT IN) αλεμάξηεην 

αηζζεηήξην πίεζεο ή εμσηεξηθό κεηαηξνπέα πίεζεο (PRESSURE TRANSDUCER) 

ζπκβαηό κε ηελ όιε δηάηαμε.  



 

Η ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηεξίνπ ζα βαζίδεηαη ζην πηεδνειεθηξηθό θαηλόκελν. Η 

απαηηνύκελε ελέξγεηα γηα ην αηζζεηήξην ζα εμαζθαιίδεηαη από ηελ κπαηαξία ηεο 

δηάηαμεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα πέληε εηώλ.  

 

Η πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ αηζζεηεξίσλ ζα είλαη απαξαίηεηα 20 bar. Η θιάζε αθξίβεηαο 

ζα είλαη 0,1% γηα όιν ην εύξνο ηηκώλ. Αλαθνξηθά κε ηα ελζσκαησκέλα αηζζεηήξηα ε 

δηάηαμε ζα ζπλνδεύεηαη από εύθακπην ζσιελίζθν αληίζηνηρεο αληνρήο ζηελ πίεζε, 

κήθνπο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) κέηξσλ.  

 

Σν έλα άθξν ηνπ θάζε ζσιελίζθνπ ζα ζπλδέεηαη κε εμαξκώζηκν ηξόπν ζην θέιπθνο ηεο 

δηάηαμεο κέηξεζεο, ην δε άιιν άθξν ζα θέξεη δηάηαμε πξνζαξκνγήο ζε πδξαπιηθό 

ζπείξσκα ½’’. 

 

Γηα ηνλ εμσηεξηθό κεηαηξνπέα πίεζεο ην ζπείξσκα ζύλδεζεο ζα είλαη ½΄΄ θαη ην κήθνο 

ηνπ θαισδίνπ δηαζύλδεζήο ηνπ κε ην θαηαγξαθηθό ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξα. 

 

Σν όιν ζύζηεκα ησλ αηζζεηεξίσλ – θειύθνπο – ζσιελώζεσλ – ζπλδέζεσλ ζα είλαη 

από κε νμεηδνύκελν πιηθό (αινπκίλην, αλνμείδσην ράιπβα ή νξείραιθν) ή θαη 

ζεξκνπιαζηηθό πιηθό απαιιαγκέλν από θαηλόκελα εξππζκνύ ή γήξαλζεο γηα ρξνληθό 

νξίδνληα δέθα εηώλ ζηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.  

 

 

2.3.3 Καηαγξαθηθό ηηκώλ (data logger) 

 

2.3.3.1  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

Σν θαηαγξαθηθό ηηκώλ ζα είλαη κηθξνύ κεγέζνπο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη κεγάιεο 

αληνρήο κε βάξνο πνπ δελ ζα μεπεξλάεη ηα 2,5Kg θαη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο όρη 

κεγαιύηεξεο από θύβν αθκήο 20 εθαηνζηώλ. Θα θέξεη δε εηδηθή ζύξα επηθνηλσλίαο γηα 

ηε ζύλδεζή ηνπ κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ, θαζώο θαη γηα 

ηελ αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ επί ηόπνπ, αλ απηό απαηηεζεί.  Θα δηαζέηεη επίζεο 

ςεθηαθέο εηζόδνπο γηα ηε ζύλδεζε ησλ παικώλ ησλ πδξνκέηξσλ, θαζώο θαη 

αλαινγηθέο εηζόδνπο ή εζσηεξηθνύο κεηαηξνπείο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πηέζεσλ. 

 

Οη ηηκέο κέηξεζεο πνπ ζα πξνθύπηνπλ: 1) από ηα πδξόκεηξα (ζεηηθή ξνή θαη 

αλάζηξνθε ξνή) θαη 2) από ηα δύν αηζζεηήξηα πίεζεο, ζα θαηαγξάθνληαη ζπλερώο ζηνλ 

θαηαγξαθέα ηηκώλ DATA LOGGER. Σν πδξόκεηξν ζα αληηζηνηρείηαη ζε έλα 

αλεμάξηεην πεδίν θαηαγξαθήο, γηα ηελ θαλνληθή ζεηηθή ξνή θαη γηα ηελ ελδερόκελε 

αλάζηξνθε αξλεηηθή ξνή κε ζεηηθό θαη αξλεηηθό πξόζεκν αληίζηνηρα. 

 

Η ζπρλόηεηα θαηαγξαθήο αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή, ζα είλαη ζπλερήο κε ηελ έλλνηα όηη 

ζα ζπιιακβάλνληαη θαη ζα θαηαγξάθνληαη όινη νη παξαγόκελνη παικνί από ην 

πδξόκεηξν πξνο ην θαηαγξαθηθό ηηκώλ. Η εκθάληζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ηηκώλ ζε 

γξάθεκα ή πίλαθα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ θάζε 15 ιεπηά. Αλαθνξηθά κε ηελ έλδεημε ηεο 

ζηηγκηαίαο παξνρήο, ε εκθάληζή ηεο ζα πεξηιακβάλεη ηελ νκαινπνηεκέλε ηηκή αλάκεζα 

ζε όιεο ηηο θαηαγξαθείζεο ηηκέο ηνπ 15ιέπηνπ. Η ζπλνιηθή παξνρή ζα είλαη δηαζέζηκε 

θαη’ επηινγή ηνπ ρεηξηζηή.  



 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλδεημε ηεο πίεζεο, ε εκθάληζή ηεο ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

νκαινπνηεκέλε ηηκή αλάκεζα ζε όιεο ηηο θαηαγξαθείζεο ηηκέο ηνπ 15ιέπηνπ. Η κέηξεζε 

πίεζεο ζα θαηαγξάθεηαη ζε αλεμάξηεην πεδίν. Ο θαηαγξαθέαο ζα δηαζέηεη ξνιόη ηθαλήο 

αθξίβεηαο κε κέγηζηε επηηξεπόκελε απόθιηζε 10 min/έηνο. 

 

Η ρσξεηηθόηεηα (κλήκε) ζα είλαη ηθαλή ώζηε λα θαηαγξάθνληαη ηηκέο ηνπιάρηζηνλ γηα 

έλα ρξόλν, γηα ππθλόηεηα ηεζζάξσλ νκαινπνηεκέλσλ κεηξήζεσλ ηελ ώξα γηα θάζε 

πεδίν. Ο πξνκεζεπηήο ζα δηαζέζεη ην αλαγθαίν ινγηζκηθό γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ.  

 

Ο αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκβαηόηεηαο 

ησλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμύ ηνπ θαηαγξαθηθνύ θαη ησλ αηζζεηεξίσλ παξνρήο θαη πίεζεο 

(θαισδηώζεηο, βύζκαηα, επηθνηλσληαθή αξηηόηεηα, θιπ). 

 

 

2.3.3.2  ΜΔΣΑΓΟΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

Σα δεδνκέλα ηνπ θαηαγξαθέα ηηκώλ ζα ηειεκεηαδίδνληαη ζην επηρεηξεζηαθό θέληξν ηνπ 

Φνξέα, ζε Η/Τ όπνπ ήδε ππάξρεη ζε ιεηηνπξγία δίθηπν θαηαγξαθήο θαη ηειεκεηάδνζεο 

θαηαγξαθόκελσλ ηηκώλ πίεζεο θαη παξνρήο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο GSM. 

 

Η ηειεκεηάδνζε ζα γίλεηαη ελεξγεηαθά απηόλνκα κε κπαηαξία πνπ δηαζέηεη ε δηάηαμε. 

Ο ρξόλνο απηνλνκίαο ζα είλαη πέληε (5) ρξόληα γηα ζπλήζε ρξήζε.  

 

Η ηειεκεηάδνζε ζα γίλεηαη αλεμάξηεηα θαισδηαθώλ ππνδνκώλ κε ηελ ηερλνινγία 

GSM. Επίζεο, ζα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο ηεο δηάηαμεο, επί ηόπνπ ηεο 

εγθαηάζηαζεο, κε Η/Τ κέζσ ζεηξηαθήο ζύξαο, γηα ηελ άκεζε ζπιινγή δεδνκέλσλ.  

 

Ο πξνκεζεπηήο ζα εμαζθαιίζεη ηε ζπκβαηόηεηα ηεο ηειεκεηάδνζεο γηα νπνηαδήπνηε 

από ηηο εθαξκνδόκελεο ζήκεξα από ηηο ηερλνινγίεο GSM ζηελ Ειιάδα. Η εηαηξεία 

θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη επηινγή ηνπ Φνξέα θαη ην 

θαηαγξαθηθό ζα έρεη δπλαηόηεηα λα δερζεί θάξηα SIM από νπνηνδήπνηε πάξνρν 

ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Ειιάδα. 

 

Η κεηάδνζε ζα γίλεηαη κε ηε ινγηθή ηεο απνζηνιήο ρξνλνζεηξάο ηηκώλ κε SMS (short 

message system). 

 

Κάζε έλα από ηα πεδία ηηκώλ ζα απνζηέιιεη ηα δεδνκέλα ηνπ κε έλα αλεμάξηεην SMS. 

 

Σν όιν ινγηζκηθό ηεο απνζηνιήο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηόηεηα 

απνζηνιήο όισλ ησλ ηηκώλ ελόο 24ώξνπ γηα ρξνληθή ππθλόηεηα ηηκώλ 4 αλά ώξα.  

 

Η ζπρλόηεηα απνζηνιήο ησλ κελπκάησλ ζα πξνθαζνξίδεηαη επηιεγόκελα π.ρ. κία θνξά 

ηελ εκέξα ζηηο 6 π.κ., από ηνλ ρεηξηζηή. 

 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ ζπζηήκαηνο GSM γηα ηελ απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ ζα 

γίλεηαη επαλαπνζηνιή κεηά από νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα.  



 

ε θάζε πεξίπησζε (επηηπρνύο ή κε επηηπρνύο απνζηνιήο ηνπ SMS) ηα δεδνκέλα ζα 

παξακέλνπλ δηαζέζηκα ζηνλ θαηαγξαθέα ηηκώλ.  

 

Σν ζύζηεκα επηθνηλσλίαο κεηαμύ δηάηαμεο θαη επηρεηξεζηαθνύ θέληξνπ ζα είλαη 

ακθίδξνκν. Καηά ηε κία θνξά από ηε δηάηαμε πξνο ην επηρεηξεζηαθό θέληξν ζα 

απνζηέιινληαη ηα δεδνκέλα κε SMS. 

 

Καηά ηελ αληίζεηε, ζα γίλεηαη κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ θαηαγξαθήο θαη 

ηειεκεηάδνζεο, PROGRAMMING (επηινγή ρξόλνπ απνζηνιήο δεδνκέλσλ, αιιαγή 

θηλεηώλ ηειεθώλσλ απνζηνιήο ζπλαγεξκώλ (ALARM), αιιαγή νξίσλ ζπλαγεξκώλ 

(ALARM, θιπ).  

 

Γηα ηελ νηθνλνκία ελέξγεηαο, ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο δπλαηόηεηαο επηθνηλσλίαο από 

ην επηρεηξεζηαθό θέληξν πξνο ηε δηάηαμε κέηξεζεο ζα είλαη πξνγξακκαηηδόκελν θαη ζα 

νξίδεηαη θάζε θνξά από ην ρεηξηζηή.  

 

Καη’ επηινγήλ ηνπ ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζε βάξνο ηνπ ρξόλνπ απηνλνκίαο, ζα 

κπνξεί ε δηάηαμε λα κέλεη αλνηθηή γηα ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία γηα νζνδήπνηε 

κεγάιν δηάζηεκα επηιερζεί. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ πξνγξακκαηηδόκελνπ ρξόλνπ, ε 

εληνιή ζα αίξεηαη απηόκαηα θαη ην θαηαγξαθηθό ζα κεηαβαίλεη ζε θαηάζηαζε 

αδξάλεηαο πξνο εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Όηαλ ην θαηαγξαθηθό βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 

ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο, ζα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα απνζηνιήο κελύκαηνο SMS πξνο ην 

θαηαγξαθηθό από νπνηνδήπνηε θηλεηό ηειέθσλν κέζσ νξηζκέλσλ θσδηθώλ γηα ηελ 

έλδεημε ηεο ζηηγκηαίαο παξνρήο, ηεο πίεζεο, θαζώο θαη ηεο ζπλνιηθήο παξνρήο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν εγθαηάζηαζεο. Σν θαηαγξαθηθό κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα πξέπεη λα 

απαληά θαη λα απνζηέιεη ην πιεξνθνξηαθό κήλπκα ζην θηλεηό ηειέθσλν από ην νπνίν 

εξσηήζεθε. 

 

Επηπιένλ απηνύ, ε δηάηαμε ζα θάλεη απηόκαηα θαη ελδηάκεζε απνζηνιή κελύκαηνο εάλ 

νη ηηκέο κέηξεζεο βξεζνύλ εθηόο πξνθαζνξηζκέλσλ παξακεηξηθά επηιεγόκελσλ νξίσλ 

ηηκώλ (θαηάζηαζε ALARM θαη απνζηνιή κε ινγηθή INTERRUPT). Μεηά ηελ απνζηνιή 

ησλ ζπλαγεξκώλ, ην θαηαγξαθηθό ζα κπνξεί λα ηίζεηαη ζε θαηάζηαζε ακθίδξνκεο 

επηθνηλσλίαο αλάινγα κε ην πξνγξακκαηηζκό ηνπ. Εθ’ όζνλ νη ηηκέο επαλέξζνπλ εληόο 

ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ πνπ έρεη νξίζεη ν ρεηξηζηήο, ην θαηαγξαθηθό ζα απνζηείιεη 

κήλπκα άξζεο ζπλαγεξκνύ.   



Εληόο ηνπ θειύθνπο ηεο δηάηαμεο ζα ππάξρεη πςειήο επαηζζεζίαο θεξαία γηα ηελ 

επηθνηλσλία κε ην δίθηπν GSM. 

 

Η όιε ηερλνινγία θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε δπλαηόηεηα 

επηθνηλσλίαο γηα ηηο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο ηεο δηάηαμεο (ππόγεηα εληόο θξεαηίνπ), 

αθόκε θαη γηα αζζελέο ζήκα ηεο εηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο.    

 

Η δηάηαμε ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε κεηξεηή ηζρύνο ηνπ ζήκαηνο GSM, 

ελζσκαησκέλν ή εμσηεξηθό, έηζη ώζηε λα επηιέγεηαη ην θαηαιιειόηεξν ζεκείν 

εγθαηάζηαζεο. 

 

Σέινο, ε δηάηαμε ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλεί θαη κε ζπζθεπέο θηλεηώλ 

ηειεθώλσλ (ηνπιάρηζηνλ κε 2 αξηζκνύο θηλεηήο ηειεθσλίαο) γηα απνζηνιή δεδνκέλσλ 

ζπλαγεξκώλ ALARMS. 

 

 

2.3.3.3 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ 

 

Η όιε δηάηαμε: αηζζεηήξηα πίεζεο, παξαγσγή παικώλ, θαηαγξαθέαο ηηκώλ θαη 

ηειεκεηάδνζε, ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγεηαθά απηόλνκε κε κπαηαξία απαιιαγκέλε 

ζπληήξεζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ. Σν δηάζηεκα ησλ πέληε 

(5) εηώλ ζα αληηζηνηρεί ζηε ζπλήζε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη: 4 ηηκέο ηελ 

ώξα γηα θάζε πεδίν θαη γηα ηελ απνζηνιή ησλ κελπκάησλ εκεξήζηαο αλαθνξάο ζηνλ 

θεληξηθό ππνινγηζηή ηνπ Φνξέα. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο επηβάιινπλ κεγαιύηεξε απνξξόθεζε 

ελέξγεηαο, ε ελεξγεηαθή απηνλνκία είλαη απνδεθηό ρξνληθά λα κεηώλεηαη.  

 

Σν ινγηζκηθό ηεο δηάηαμεο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεη ην ρξήζηε γηα ηηο επηπηώζεηο ζην 

ρξόλν απηνλνκίαο αληίζηνηρα κε ηηο επηινγέο ηνπ.  

 

Η κπαηαξία ηεο δηάηαμεο ζα είλαη ζπλεζηζκέλνπ ηύπνπ θαη ζα κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαληαη από ηνλ Φνξέα επί ηόπνπ ρσξίο ηελ αλάγθε απνζηνιήο ηνπ 

θαηαγξαθηθνύ ζην πξνκεζεπηή ή ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο θάξηαο SIM εληόο ηνπ θαηαγξαθηθνύ. 

 

 

2.3.3.4 ΣΔΓΑΝΟΣΖΣΑ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε δηάηαμε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε ζπλζήθεο βπζηζκέλεο 

(IP68). 

 

Πέξαλ ηεο ζηεγαλόηεηαο, ε όιε θαηαζθεπή πξέπεη λα είλαη εύξσζηε θαη λα ιεηηνπξγεί 

ρσξίο πξόβιεκα ζηηο αληίμνεο εξγνηαμηαθέο ζπλζήθεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη.   

 



2.3.3.5  ΛΟΓΗΜΗΚΟ 

 

Ο πξνκεζεπηήο ζα δηαζέζεη ζην Φνξέα ην απαηηνύκελν ινγηζκηθό γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δηάηαμεο, όπσο απηή πξναλαθέξζεθε. Οη άδεηεο ρξήζεο αξηζκεηηθά ζα είλαη όζεο θαη 

νη πξνζθεξόκελεο δηαηάμεηο.  

 

Σν ινγηζκηθό ζα πξέπεη θαη’  ειάρηζηνλ λα εμαζθαιίδεη:  

 

α) ζηνλ θαηαγξαθέα: 

 Σνλ αξηζκό ηνπ θέληξνπ πνπ ζα απνζηέιινληαη ηα κελύκαηα 

 Σνπο αξηζκνύο ησλ θηλεηώλ πνπ ζα απνζηέιινληαη ηα κελύκαηα ζπλαγεξκώλ 

(θαη’ ειάρηζηνλ 2 αξηζκνί θηλεηώλ) 

 Σηο ώξεο απνζηνιήο θαη ιήςεο κελπκάησλ 

 Σελ πεξίνδν πνπ ην θαηαγξαθηθό ζα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε stand-by. 

 Σελ παξακεηξνπνηήζε θαηαγξαθήο θάζε θαλαιηνύ 

 Σνλ ηόπν εγθαηάζηαζεο ηνπ θαηαγξαθηθνύ 

 

β) ζην server ιήςεο ησλ SMS 

 Απνζηνιή λέσλ ζηνηρείσλ πξνο ην θαηαγξαθηθό 

 Επεμεξγαζία ζε «αλνηθηή» βάζε δεδνκέλσλ 

 Δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο γξαθεκάησλ, ηζηνγξακκάησλ θιπ.  

 Δπλαηόηεηα εκθάληζεο γξαθεκάησλ από δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ή από άιιεο 

ρξνληθέο πεξηόδνπο 

 Δπλαηόηεηα ζπγρώλεπζεο πνιιώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ από δηαθνξεηηθνύο 

ππνινγηζηέο ζε κία βάζε 

 Εμαγσγή δεδνκέλσλ ζε θιαζηθέο ζπλήζεηο κνξθέο (π.ρ. EXCEL)  

 Επεμεξγαζία ηζηνξηθώλ ηηκώλ, κέγηζην, ειάρηζην, κέζε ηηκή  

 Επηινγή ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηζηνξηθώλ ηηκώλ θιπ.  

 

2.3.3.6  ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη εγρεηξίδηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

δηάηαμεο, θαζώο θαη εγρεηξίδην γηα ηα ρξεζηκνπνηνύκελα ινγηζκηθά.  

 

Επηζπκεηή γιώζζα εγρεηξηδίσλ είλαη ε Ειιεληθή ή άιισο γίλεηαη δεθηή ε Αγγιηθή.  

 

 

3. Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή 

 

Ζ ειεθηξνληθή δηάηαμε κέηξεζεο, θαηαγξαθήο, ηειεκεηάδνζεο παξνρήο θαη πίεζεο 

δελ επηκεηξάηαη θαη δελ πιεξψλεηαη μερσξηζηά αιιά ελζσκαηψλεηαη ζην θξεάηην ηνπ 

ηνπηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ πίεζεο θαη παξνρήο θαη πιεξψλεηαη κε ηελ ηηκή ηνπ 

ηηκνινγίνπ «Σνπηθφο ζηαζκφο ειέγρνπ πίεζεο θαη παξνρήο». Ζ πιεξσκή απηή 

απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ πξνκήζεηα ηελ κεηαθνξά θαη ηελ ζχλδεζε φισλ 

ησλ πιηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ κηθξνυιηθψλ θαζψο θαη 

ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ ηεο δηάηαμεο. 



ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 26 

  

ΠΗΔΕΟΘΡΑΤΣΗΚΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ ΒΑΝΔ (P.R.V.) ΣΤΠΟΤ 

ΔΜΒΟΛΟΤ 
 

 

 

1. Αληηθείκελν  

  

Aπηή ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη 

ιεηηνπξγία πηεδνζξαπζηηθψλ, πδξαπιηθψλ δηθιείδσλ (P.R.V.) ηχπνπ εκβφινπ 

δηακέηξνπ Φ150 ή Φ250 θαη πίεζεο ΡΝ 16 ΑΣΜ πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην θξεάηην 

ειέγρνπ πίεζεο θαη παξνρήο  

 

 

2. Πξνκήζεηα - Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

2.1 Γεληθά 

 

 

2.1.1 Οη βάλεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ξχζκηζε ηεο πίεζεο παξνρήο ιεηηνπξγίαο, 

ζε ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ. Οη βάλεο ζα παξαιακβάλνπλ ηελ πίεζε αλάληε 

(είζνδνο), θαη ζα ηε κεηψλνπλ απηφκαηα θαηάληε (έμνδνο) ζε 

πξνδηαγεγξακκέλε ηηκή. Ζ πίεζε εμφδνπ ζα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαη 

αλεπεξέαζηε απφ κεηαβνιέο ηεο πίεζεο εηζφδνπ θαη/ή ηεο παξνρήο ζηελ 

έμνδν. Οη βάλεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ θιάληδεο ιαηκνχ θαηά DIN µε βίδεο, 

παμηκάδηα θιπ. θαηά ηε ζπλεκκέλε πξνδηαγξαθή.  

 

2.2.2 Οη δηθιείδεο ζα είλαη ηθαλέο λα δηαηεξνχλ µία πξνθαζνξηζκέλε θαηάληε πίεζε, 

ε νπνία ζα ξπζκίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε, αλεμάξηεηα απφ ηελ πίεζε εηζφδνπ ή 

ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο παξνρήο. Ζ θχξηα δηθιείδα ζα ειέγρεηαη είηε απφ έλαλ 

πηιφην 3-δξφµσλ (επηηξέπνληαο ην πιήξεο άλνηγκα φηαλ ε αλάληε πίεζε πέζεη 

ρακειφηεξα απφ ηελ επηζπκεηή πίεζε ζηελ έμνδν), είηε απφ έλαλ πηιφην 2-

δξφµσλ (δεκηνπξγψληαο ειάρηζηε δηαθνξά πίεζεο ζηελ αλνηρηή ζέζε). Ζ 

επηζπκεηή πίεζε ζηελ έμνδν ηεο δηθιείδαο ζα επηηπγράλεηαη µέζσ ξχζκηζεο 

ηνπ πηιφηνπ ηνπ δεπηεξεχνληνο θπθιψκαηνο. Ζ δηαζχλδεζε ηνπ πηιφηνπ θαη 

ησλ ηπρφλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ ηνπ δεπηεξεχνληνο θπθιψκαηνο µε ηελ θπξίσο 

δηθιείδα ζα επηηπγράλεηαη µε θχθισκα ζσιελίζθσλ θαηαζθεπαζκέλσλ απφ 

πιηθφ πςειήο αληνρήο ζηελ πίεζε (π.ρ. αλνμείδσηνο ράιπβαο ή ραιθφο).  

 

 

2.2 Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά  

 

2.2.1  Ζ ιεηηνπξγία ηνπο ζα εμαζθαιίδεηαη µε πδξαπιηθή ψζεζε πνπ δεκηνπξγείηαη 

απφ ηε δηαθνξηθή πίεζε εηζφδνπ -εμφδνπ. Θα θέξνπλ θαηάιιειν θχθισκα 

PILOT - VALVE πνπ ζα παξαθνινπζεί πιήξσο ηε ιεηηνπξγία ηνπ θχξηνπ 

κεραληζκνχ ηεο βάλαο, µε δηάηαμε ξχζκηζεο ηεο πίεζεο εμφδνπ, δηάηαμε 



επηβξάδπλζεο ηεο πιήξνπο δηαθνπήο ή αλνίγκαηνο, γηα απνθπγή πδξαπιηθψλ 

πιεγκάησλ θαζψο θαη δηάηαμε εμαεξηζκνχ φιεο ηεο βάλαο.  

 

2.2.2. Γεληθά ε φιε ιεηηνπξγία ησλ δηθιείδσλ απφ ηε κέγηζηε παξνρή κέρξη ηελ 

πιήξε δηαθνπή ζα είλαη νκαιή ρσξίο θξνχζεηο θαη θξαδαζκνχο Οη 

πηεδνζξαπζηηθέο δηθιείδεο (PRV), αλεμάξηεηα απφ ηελ δηάκεηξφ ηνπο, ζα 

πξέπεη λα ξπζκίδνπλ ηελ επηζπκεηή πίεζε ζηελ έμνδν θαη λα ιεηηνπξγνχλ µε 

ζηαζεξφηεηα θαη αθξίβεηα αθφκε θαη αλ ε ηαρχηεηα ξνήο είλαη πνιχ ρακειή. 

Ζ ιεηηνπξγία απηή ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη δίρσο ηελ αλάγθε ρξήζεο 

θάπνηαο επηπξφζζεηεο βαιβίδαο ξχζκηζεο ξνήο θαη ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε 

ε εγθαηάζηαζε πξφζζεηεο δηθιείδαο ζε δηάηαμε παξάθακςεο (low-flow by-

pass PRV). Ζ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ζε ζπλζήθεο ειάρηζηεο παξνρήο, ζα 

επηηπγράλεηαη µε εηδηθή δηακφξθσζε ηεο έδξαο ζθξάγηζεο. ∆ηθιείδεο µε 

δηάηαμε έδξαο ζθξάγηζεο ηύπνπ θνξώλαο (V-port) γηα ηελ επίηεπμε 

ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηηο ρακειέο παξνρέο, δελ γίλνληαη απνδεθηέο.  

 

2.2.3 Σν θχθισκα ειέγρνπ ζα πεξηιακβάλεη, εθηφο ηνπ πηιφηνπ, φια ηα απαξαίηεηα 

εμαξηήκαηα γηα ηελ εχξπζκε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο φπσο : 

ζθαηξηθνχο θξνπλνχο απνκφλσζεο, καλφκεηξα έλδεημεο πίεζεο ζηελ είζνδν 

θαη ζηελ έμνδν ηεο δηθιείδαο, ζσιελίζθνπο δηαζχλδεζεο, βεινλνεηδή βαιβίδα 

ξχζκηζεο ηεο παξνρήο, θιπ. Σν θχθισκα ειέγρνπ ζα παξαθνινπζεί πιήξσο ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θπξίσο κεραληζκνχ ησλ δηθιείδσλ, µε δηάηαμε ξχζκηζεο ηεο 

πίεζεο εμφδνπ θαζψο θαη δηάηαμε επηβξάδπλζεο ηεο πιήξνπο δηαθνπήο ή 

αλνίγκαηνο γηα ηελ απνθπγή πδξαπιηθψλ πιεγκάησλ.  

 

2.2.4 Ζ βάλα ζα είλαη εθνδηαζκέλε µε δηάηαμε πνπ ζα δείρλεη νπηηθά ηε ιεηηνπξγηθή 

θαηάζηαζή ηεο, ( ηειείσο θιεηζηή, πνζνζηφ αλνίγκαηνο, αλνηρηή ). Δπίζεο ζα 

θέξεη ηηο θαηάιιειεο δηαηάμεηο γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ρεηξνθίλεηα 

ζαλ απιή βάλα, πιήξσο αλνηρηή ή πιήξσο θιεηζηή.  

 

2.2.5 Οη απψιεηεο πίεζεο πνπ ζα πξνθαινχληαη απφ ηηο παξαπάλσ πεξηγξαθφκελεο 

πηεδνζξαπζηηθέο δηθιείδεο ζε πιήξσο αλνηρηή ζέζε δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ 

ηα 0.3 bar ζε νλνκαζηηθή ηαρύηεηα ξνήο 3 m/sec. Ολνκαζηηθή ηαρχηεηα 

νξίδεηαη απηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν.  

 

2.2.6  Ζ δηθιείδα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί (ζηαζεξή πίεζε εμφδνπ ρσξίο 

δηαθχκαλζε θαη θξαδαζκνχο) ζε ζπλζήθεο κέγηζηεο δηαθνξάο πίεζεο 

(εηζφδνπ-πίεζεο ξχζκηζεο εμφδνπ) γηα ηε κέγηζηε θαη ηελ ειάρηζηε ηαρχηεηα 

ξνήο. Ωο κέγηζηε ηαρχηεηα νξίδνληαη ηα 4.0m/s θαη σο ειάρηζηε 0.1m/s γηα 

δηαθνξά πίεζε 12 bar.  

 

2.2.7.  Ζ ηαρχηεηα αλάδξαζεο ηεο βάλλαο ζηε πξνζαξκνγή ζηελ αηηνχκελε πίεζε 

εμφδνπ κεηαβαιιφκελεο ηεο παξνρήο ζα γίλεηαη µε ξχζµηζε ηεο παξνρήο ηνπ 

θπθιψκαηνο ηνπ πηιφηνπ. Ζ ξχζκηζε ζα γίλεηαη µε αλεμάξηεηε ηνπ πηιφηνπ 

(µε ελζσκαηνχκελε) βεινλνεηδή βαιβίδα απφ αλνμείδσην ράιπβα.  



 

2.2.8. Ζ δηαηνκή ηεο δηθιείδαο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε εζσηεξηθά ζα πξέπεη λα είλαη 

επαξθήο ψζηε λα µελ ππάξρεη έληνλνο ζφξπβνο. Ζ θαηαζηξνθή ελέξγεηαο ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη µε ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ ζαιάκνπ θαη λα µελ 

ππνβνεζείηαη απφ κείσζε ηεο δηαηνκήο πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηζνδχλακε ηεο 

νλνκαζηηθήο.  

 

 

2.3 Καηαζθεπαζηηθέο Απαηηήζεηο  

 

2.3.1 Οη δηθιείδεο ζα έρνπλ έκβνιν πνπ ζα κεηαβάιιεη ην βαζκφ θιεηζίκαηνο. Σν 

έκβνιν ζα θηλείηαη παιηλδξνκηθά, απηφλνκα πδξαπιηθά, ελεξγνπνηνχκελν 

µέζσ δηαθξάγκαηνο ή πηζηνλίνπ θαη ζα ειέγρεηαη απφ έλαλ εηδηθφ πηιφην 

ξχζκηζεο πίεζεο.  

 

2.3.2. Σν ζψκα θαη ην θάιπκκα ηεο δηθιείδαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

απφ ρπηνζίδεξν πνηφηεηαο GGG40 ή θαιχηεξεο. Ζ πξνζηαηεπηηθή βαθή ηεο 

δηθιείδαο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ζα είλαη πνιπεζηεξηθή, επνμεηδηθή ή 

RILSAN NYLON 11, θαη ζα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα 

πφζηκν λεξφ. Σν πάρνο ηεο βαθήο δελ ζα είλαη ζε θακία πεξίπησζε κηθξφηεξν 

απφ 150µm εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά.  

 

2.3.3. Σν κήθνο ησλ δηθιείδσλ (θιάληδα µε θιάληδα) πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν µε ην 

πξφηππν ISO-5257, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Ο δίζθνο ζθξάγηζεο ησλ 

δηθιείδσλ ζα εθαξκφδεη θαηά ην θιείζηκν ζε αλνμείδσην έδξαλν ην νπνίν ζα 

είλαη πιήξσο αληηθαηαζηάζηκν. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ εδξάλνπ ζα είλαη 

απαξαίηεηα αλνμείδσηνο ράιπβαο πνηφηεηαο AISI 316L. Δάλ ην έκβνιν 

κεηαβάιιεη ην βαζκφ θιεηζίκαηνο νδεγνχκελν απφ ην δηάθξαγκα, απηφ ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ εηδηθφ ειαζηηθφ NBR ή ηζνδχλακν.  

 

2.3.4. Ζ θαηαζθεπή ηεο θάζε δηθιείδαο ζα είλαη ηέηνηαο κνξθήο, ψζηε λα επηηξέπεηαη 

θάζε κειινληηθή ζπληήξεζε ρσξίο ηελ αθαίξεζε ηνπ ζψκαηνο ηεο δηθιείδαο 

απφ ην ζεκείν ηνπνζέηεζήο ηεο. Οη δηθιείδεο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα επηηξέπεηαη ε θαηαθφξπθε πξνο 

ηα πάλσ απνζχλδεζε ηνπ θαιχκκαηνο θαη ηνπ κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπο 

εληφο θξεαηίνπ ρσξίο ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην δίθηπν. ∆ηθιείδεο 

θαηαζθεπήο ηύπνπ ΄΄Τ΄΄ δελ γίλνληαη δεθηέο.  

 

2.3.5. Οη δηθιείδεο ζα δηαζέηνπλ κεραληζκφ αλνίγκαηνο -θιεηζίκαηνο ρακεινχ 

ζπληειεζηή ηξηβήο. Ο κεραληζκφο ζα θέξεη απαξαηηήησο δχν ηνπιάρηζηνλ 

νδεγνχο (ηξηβείο νιίζζεζεο) θαη θεληξαξίζκαηνο. Οη νδεγνί νιίζζεζεο ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ µε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηε ζηαζεξφηεηα θαη 

ηελ απφιπηα θαηαθφξπθε θίλεζε ηνπ άμνλα. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ 

νδεγψλ ηξηβέσλ ζα είλαη νξείραιθνο ή αλνμείδσηνο ράιπβαο. Ζ ύπαξμε ελόο 

µόλν ζεκείνπ έδξαζεο θαη θεληξαξίζκαηνο ηνπ άμνλα δελ γίλεηαη 

απνδεθηή.  
 



2.3.6.  Ο άμνλαο ησλ δηθιείδσλ θαζψο θαη δίζθνο ζθξάγηζεο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο SST 304 ή θαιχηεξεο.  

 

2.3.7.  Οη δηθιείδεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν ζχζηεκα εμαέξσζεο.  

 

2.3.8.  Δπίζεο ζε θάζε βάλα ζα ππάξρνπλ ζεκεία αλάξηεζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηεο.  

 

2.3.9.  ην θέιπθνο θάζε δηθιείδαο θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζα ππάξρεη πξνζαξηεκέλε 

ελδεηθηηθή πηλαθίδα κεγάιεο αληνρήο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία:  

 

Σχπνο θαη κνληέιν δηθιείδαο  

Κιάζε πίεζεο 

Ολνκαζηηθή ∆ηάκεηξνο  

Αξηζκφο ζεηξάο παξαγσγήο  

Σφπνο θαη ρξφλνο θαηαζθεπήο 

 

 

ην ζψκα ηνπ πηιφηνπ ησλ δηθιείδσλ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζα ππάξρεη 

πξνζαξηεκέλε εηδηθή πηλαθίδα κεγάιεο αληνρήο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ν 

ηχπνο θαη ην κνληέιν ηνπ πηιφηνπ θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ( εχξνο ξχζκηζεο, θιπ)  

 

2.3.10. Ζ θάζε βάλλα θαη πηιφηνο, ζα ζπλνδεχεηαη µε θπιιάδηα ηερληθψλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπνζέηεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, θαζψο θαη µε 

αλαιπηηθά ζρέδηα µε ηηο απαξαίηεηεο ηνκέο γηα ηελ απνθάιπςε θαη 

αλαγλψξηζε ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ µε ηηο ηερληθέο νλνκαζίεο ηνπο. 

Δθφζνλ ηα παξαπάλσ θπιιάδηα είλαη μελφγισζζα, πξέπεη λα ππνβιεζνχλ 

κεηαθξαζκέλα θαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Δπίζεο θάζε βάλλα ζα 

ζπλνδεχεηαη µε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο πνπ ηελ θαιχπηνπλ (DIN, AWWA, 

BS, θιπ.).  

 

2.3.11 Όιεο νη δηθιείδεο ζα πξέπεη λα είλαη πδξνζηαηηθά ειεγκέλεο ζε πίεζε 

ηνπιάρηζηνλ 50% πεξηζζφηεξν απφ ηελ νλνκαζηηθή. Γηα θάζε δηθιείδα ζα 

πξέπεη λα ππνβιεζεί αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ.  

 

 

2.4 πληήξεζε  

 

2.4.1 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη θαηάινγν πξνηεηλφκελσλ αληαιιαθηηθψλ 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο πεληαεηίαο γηα θάζε ζεη πέληε (5) δηθιείδσλ ηεο 

ίδηαο δηακέηξνπ.  

 

2.4.2 Ζ δηθιείδα ζα πξέπεη λα µε ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε ζπληήξεζε. ∆ελ ζα πξέπεη λα 

απαηηνχληαη θαζνξηζκέλεο πεξηνδηθέο αιιαγέο εμαξηεκάησλ ηεο δηθιείδαο.  

 

2.4.3 Ο βξφρνο ειέγρνπ ηνπ πηιφηνπ ηεο δηθιείδαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ,«απηνθαζαξηδφκελν» θίιηξν πξνζηαζίαο ηνπ θπθιψκαηνο 



ειέγρνπ απφ θεξηά πιηθά. ∆ελ ζα απαηηείηαη πεξηνδηθφο θαζαξηζκφο ηνπ 

θίιηξνπ παξά µφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο νιηθήο ζπληήξεζεο ηεο δηθιείδαο.  

 

 

2.5 Δγθξίζεηο  

 

 Ζ δηθιείδα θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία κείσζεο ηεο πίεζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

εγθεθξηκέλε γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ απφ αλαγλσξηζκέλα δηεζλή ηλζηηηνχηα 

φπσο WRAS, NSF, θ.ι.π., πηζηνπνηεηηθά ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ 

πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε. 

 

 

2.6 Τπνβνιή ζηνηρείσλ 

 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη:  

 

1. Πιήξε Σερληθή πεξηγξαθή  

 

2. Πιήξεο ηερληθφ θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή  

 

3. Πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηξφπνπ ζπληήξεζεο ησλ δηθιείδσλ.  

 

4. ρεδηνθαηάινγν µε πιήξε πεξηγξαθή θαη ηερληθέο νλνκαζίεο φισλ ησλ 

εμαξηεκάησλ θαζψο θαη ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπο, πνπ απαξηίδνπλ ηηο 

δηθιείδεο.  

 

5. Πιήξε ζρέδηα ηνπ δεπηεξεχνληνο θπθιψκαηνο  

 

6. Βεβαηψζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο ηεο Διιάδνο.  

 

7. Βεβαίσζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπιάρηζηνλ 

10 έηε.  

 

8. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ ISO 9001 : 2000  

 

9. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο ή ηνπ αληηπξνζψπνπ πνπ ζα 

ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά θαηά ISO 9001 : 2000  

 

10. Πηζηνπνηεηηθά θαη εγθξίζεηο αλαθνξηθά µε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ δηθιείδσλ γηα ρξήζε ζε δίθηπα πφζηκνπ χδαηνο.  

 

11. ∆ηάγξακκα ζπειαίσζεο ηεο θάζε δηθιείδαο ζπλνδεπφκελν απφ εξγαζηεξηαθή 

έθζεζε αλεμάξηεηνπ θνξέα µε ηελ νπνία ζα πηζηνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηαγξάµµαηνο ζπειαίσζεο.  

 

12. ∆ηάγξαµµα απσιεηψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ δηθιείδσλ ζπλνδεπφκελν απφ 

πδξαπιηθή έθζεζε ειέγρνπ.  

 



Όια ηα παξαπάλσ έγγξαθα ζα ππνβιεζνχλ ζηα Διιεληθά. ε πεξίπησζε 

μελφγισζζσλ εγγξάθσλ απηά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

 

 

3. Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή 

 

Οη πηεδνζξαπηηθέο πδξαπιηθέο βάλλεο δελ επηκεηξψληαη θαη δελ πιεξψλνληαη 

μερσξηζηά αιιά ελζσκαηψλνληαη ζην θξεάηην ηνπ ηνπηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ πίεζεο 

θαη παξνρήο θαη πιεξψλνληαη κε ηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ «Σνπηθφο ζηαζκφο ειέγρνπ 

πίεζεο θαη παξνρήο». Ζ πιεξσκή απηή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ 

πξνκήζεηα, ηελ κεηαθνξά θαη ηελ ζχλδεζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ κηθξνυιηθψλ. 
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ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΤΘΜΗΖ ΠΗΔΖ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ (ΓΗΑ ΠΗΔΕΟΜΔΣΡΗΚΔ ΓΗΚΛΔΗΓΔ 

PRV) 
 

 

1. Αληηθείκελν  

  

Aπηή ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη 

ιεηηνπξγία ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ ειέγρνπ ξχζκηζεο πίεζεο αλάινγα κε ηελ 

παξνρή (γηα πηεδνκεηξηθέο δηθιείδεο PRV) 

 

 

2. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

2.1 θνπφο 

 

Ζ ειεθηξνληθή δηάηαμε ειέγρνπ ξχζκηζεο πίεζεο πξννξίδεηαη γηα κφληκε ή 

πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο φπνπ ππάξρνπλ 

πηεδνζξαπζηηθέο δηθιείδεο (PRV). Ζ δηάηαμε ζα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη ηνλ πηιφην 

ηεο πηεδνζξαπζηηθήο δηθιείδαο θαη ζα κπνξεί λα ξπζκίδεη ηελ πίεζε εμφδνπ, αλάινγα 

κε ηε δήηεζε (θαηαλάισζε) ζηελ έμνδν ή βάζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ζα απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα ππεξπίεζεο ηα νπνία εκθαλίδνληαη σο επί ην 

πιείζηνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο παξνρήο (δήηεζεο). 

Δπίζεο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ππάξρεη κεγάιε εμνηθνλφκεζε πφζηκνπ λεξνχ αθνχ ε 

πηεδνζξαπζηηθή δηθιείδα (PRV) ζα απηνξπζκίδεηαη ζπλερψο πξνζθέξνληαο σο άκεζν 

απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ δηαξξνψλ, θαζψο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

ζξαχζεσλ ηνπ δηθηχνπ.  

 

Ζ δηάηαμε ζα είλαη ελεξγεηαθά απηφλνκε θαη αλεμάξηεηε θαισδηαθψλ ππνδνκψλ, 

θαζψο δελ ζα απαηηεί παξνρή ξεχκαηνο απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ.  

 

 

2.2 Γηάηαμε 

 

Ζ δηάηαμε ζα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε θξεάηηα θαη ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα 

πδαηνζηεγήο ψζηε λα ιεηηνπξγεί αθφκε θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο βχζηζεο (IP68) 

θαη λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Όιεο νη θαισδηψζεηο θαη νη 

ζπλδέζεηο ησλ εμαξηεκάησλ κεηαμχ ηνπο ζα είλαη επίζεο απφιπηα πδαηνζηεγείο 

(IP68).  

 

Ζ δηάηαμε ζα απνηειείηαη απφ:  

 ηε ζπζθεπή ειέγρνπ ηνπ πηιφηνπ, θαη  

 ηελ θπξίσο ζπζθεπή πξνγξακκαηηζκνχ θαη εκθάληζεο ησλ ελδείμεσλ.  

 



Ζ ζπζθεπή ειέγρνπ ηνπ πηιφηνπ, ζα θέξεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνρέο ψζηε λα 

κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηνλ πηιφην ηεο πηεδνζξαπζηηθήο δηθιείδαο θαη λα ειέγρεη 

πιήξσο ηελ πίεζε εμφδνπ απηήο.  

 

Ζ ζπζθεπή πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία ζα θέξεη απηνθσηηδφκελε νζφλε ελδείμεσλ 

(display), ζα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη εθηφο θξεαηίνπ θαη ζα ζπλδέεηαη κε ηελ 

ζπζθεπή ειέγρνπ ηνπ πηιφηνπ κέζσ θαισδίσλ, ψζηε ν ρεηξηζηήο λα είλαη ζε ζέζε λα 

ειέγρεη εκκέζσο ηελ πηεδνζξαπζηηθή δηθιείδα, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε είζνδνο ηνπ 

ζην θξεάηην. Αθφκα, ζα εκθαλίδεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, φπσο πίεζε εηζφδνπ, πίεζε εμφδνπ, ξπζκίζεηο ηηκψλ, εκεξνκελία, ηχπνο 

πξνγξακκαηηζκνχ θιπ. θαη ζα ππάξρνπλ επίζεο πιήθηξα επί ηεο δηάηαμεο γηα ηνλ 

άκεζν πξνγξακκαηηζκφ ή γηα ηελ επνπηεία ηεο ζπζθεπήο.  

 

Ζ ζπζθεπή πξνγξακκαηηζκνχ ζα θέξεη ζχξα γηα δπλαηή ζχλδεζε παικνδφηε απφ 

παξνρφκεηξν ή πδξφκεηξν πνπ ζα βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ εηζαγσγή ή 

εμαγσγή ηεο πηεδνζξαπζηηθήο δηθιείδαο. Ζ ζπζθεπή ζα κπνξεί λα δερηεί νπνηνδήπνηε 

ηχπνπ παικνδφηε μεξήο επαθήο. Μεηά ηε ζχλδεζε θαη αθνχ ν ρεηξηζηήο εηζάγεη ζηε 

ζπζθεπή πξνγξακκαηηζκνχ ηελ αλαινγία παξνρήο/παικνχ, ην ζχζηεκα ζα κπνξεί λα 

εκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηελ παξνρή ζε θπβηθά/ιίηξα αλά ψξα. Ζ δηάηαμε ζα θέξεη 

ελζσκαησκέλν ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δλαιιαθηηθά, γίλεηαη απνδεθηή θαη δηάηαμε ε νπνία ζα πξνγξακκαηίδεηαη κέζσ 

αλεμάξηεηεο (κε κφληκεο εγθαηάζηαζεο) θνξεηήο εμσηεξηθήο ζπζθεπήο. φπσο 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ρεηξφο ή laptop. ’ απηή ηελ πεξίπησζε φια ηα παξαπάλσ 

απαηηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζηε ζπζθεπή πξνγξακκαηηζκνχ, 

ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ηελ εμσηεξηθή ζπζθεπή (π.ρ. θσηηδφκελε νζφλε - display, 

δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ, επνπηεία θαη έιεγρν ηεο PRV, θιπ).  

 

Καηά ηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο, ε κφλε παξέκβαζε πνπ ζα απαηηείηαη ζηελ 

πηεδνζξαπζηηθή δηθιείδα (PRV), ζα είλαη ε πξνζαξκνγή εηδηθνχ πδξαπιηθνχ πηιφηνπ 

ζην δεπηεξεχνλ θχθισκα ιεηηνπξγίαο ν νπνίνο ζα ειέγρεηαη απφ ηε δηάηαμε 

ζπλδεφκελνο κε απηήλ κέζσ ζπζηήκαηνο ζσιελίζθσλ. Γελ ζα απαηηείηαη αθαίξεζε 

απφ ην δίθηπν ή απνζπλαξκνιφγεζε ηεο πηεδνζξαπζηηθήο δηθιείδαο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

Ζ ειεθηξνληθή απηή δηάηαμε ζα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη ηνπιάρηζηνλ ζε 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο:  

 

2.2.1. Καηάζηαζε κε ειέγρνπ  

 

’ απηή ηελ πεξίπησζε, ε δηάηαμε δελ ζα εθαξκφδεη θαλέλα έιεγρν ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο πηεδνζξαπζηηθήο δηθιείδαο. Ο ρεηξηζηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη ρεηξνθίλεηα 

ηνλ πηιφην θαη λα επέκβεη ζην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο πηεδνζξαπζηηθήο δηθιείδαο (πρ. 

θαηά ηε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο). Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε απηή, δελ ζα 

θαηαλαιψλεηαη ε κπαηαξία ηεο δηάηαμεο.  

 

 

2.2.2 Καηάζηαζε νξηζκνχ πίεζεο ελφο ζεκείνπ  

 



Ο ρεηξηζηήο ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε ζα εηζάγεη ζηε δηάηαμε κία ηηκή πίεζεο εμφδνπ 

θαη ε δηάηαμε ρσξίο θακία πεξαηηέξσ ελέξγεηα απφ ηνλ ρεηξηζηή ζα ξπζκίδεη ηελ 

πίεζε εμφδνπ ζηελ ηηκή πνπ έρεη νξηζηεί. Ζ δηάηαμε ζα πξέπεη λα ξπζκίζεη ηελ 

πηεδνζξαπζηηθή δηθιείδα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο φκσο λα πξνθαιεί 

πδξαπιηθφ πιήγκα ζην δίθηπν. Ζ θαηάζηαζε απηή ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα 

ηνλ έιεγρν θαη ηε ξχζκηζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο δηάηαμεο ζε ζπγθεθξηκέλε 

ζηαζεξή ηηκή πίεζεο κε ζχληνκνπο ρξφλνπο απφθξηζεο.  

 

 

2.2.3. Καηάζηαζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο (time modulation)  

 

’ απηή ηελ πεξίπησζε ν ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα εηζάγεη δεχγε ηηκψλ ψξαο θαη 

επηζπκεηήο πίεζεο. Σα ζηνηρεία απηά ζα πξνθχπηνπλ απφ ηζηνξηθή παξαθνινχζεζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηθηχνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηεδνκεηξηθήο δψλεο. Ζ δηάηαμε ε 

νπνία πξέπεη λα δηαζέηεη ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, ζα ξπζκίζεη απηφκαηα ηελ πίεζε 

εμφδνπ ζηελ επηζπκεηή ηηκή ηε ζπγθεθξηκέλε ψξα απηφκαηα.  

 

 

2.2.4 Καηάζηαζε απηφκαηεο ξχζκηζεο βάζε δήηεζεο εμφδνπ (flow modulation)  

 

Ζ δηάηαμε ζα δηαζέηεη παικνδνηηθή ζχξα γηα ηε ιήςε παικψλ απφ παξνρφκεηξν ή 

πδξφκεηξν έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη ηελ παξνρή (δήηεζε) θαη λα 

απμνκεηψλεη αλάινγα ηελ πίεζε ζηελ πηεδνζξαπζηηθή δηθιείδα. Ο ρεηξηζηήο, φπσο θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηάζηαζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζα κπνξεί λα εηζάγεη πίλαθα 

δεπγψλ ηηκψλ παξνρήο θαη επηζπκεηήο πίεζεο. Ζ δηάηαμε ζα ξπζκίδεη απηφκαηα ηελ 

πίεζε εμφδνπ ζηελ επηζπκεηή ηηκή αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο παξνρήο. Γηα ηηο 

ελδηάκεζεο ηηκέο παξνρήο, ε δηάηαμε ζα είλαη ζε ζέζε λα ππνινγίζεη ηελ πίεζε θαη λα 

απηνξπζκίδεηαη ππ’ φςε ηε πξνεγνχκελε θαη ηελ επφκελε ηηκή ζηνλ πίλαθα δεπγψλ.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί δηαθνπή ιήςεο παικψλ απφ ην πδξφκεηξν ή 

παξνρφκεηξν, είηε ιφγσ βιάβεο είηε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν θαη εθ’ φζνλ ην 

επηζπκεί ν ρεηξηζηήο, ε δηάηαμε ζα είλαη ζε ζέζε λα ξπζκίζεη ηελ πίεζε εμφδνπ ζηελ 

ειάρηζηε επηζπκεηή ηηκή. Δπηπιένλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ, ε δηάηαμε ζα θέξεη 

εηδηθή ρεηξνθίλεηε δηθιείδα αζθαιείαο επί ησλ ζπλδέζεσλ ε νπνία ζα κεηαηξέπεη ηνλ 

εηδηθφ πηιφην, ζε ηππηθφ πηιφην ρεηξηζκνχ γηα ηελ πεξίπησζε βιάβεο ή γηα 

νπνηνλδήπνηε άιιν ρεηξνλαθηηθφ έιεγρν. ’ απηή ηελ πεξίπησζε, ε δηάηαμε δελ ζα 

ειέγρεη ηελ πηεδνζξαπζηηθή δηθιείδα.  

 

Δπίζεο, ε δηάηαμε ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν θαηαγξαθηθφ ηηκψλ φπνπ ζα πξνζθέξεη 

ηελ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο 3 θαλαιηψλ – πίεζεο εηζφδνπ, πίεζεο εμφδνπ, παξνρήο – 

ζε αλεμάξηεηα πεδία. Ζ κλήκε ηνπ θαηαγξαθηθνχ ζα είλαη ηθαλή λα απνζεθεχεη 

ηνπιάρηζηνλ 60.000 ηηκέο κεηξήζεσλ γηα φια ηα θαλάιηα κε ρξνληθφ βήκα νξηδφκελν 

απφ ην ρεηξηζηή, απφ θαηαγξαθή ηηκήο θάζε 10 δεπηεξφιεπηα έσο θαη θάζε 1 ψξα γηα 

φια ηα θαλάιηα. Γη΄ απηφ ηνλ ζθνπφ, ε δηάηαμε ζα δηαζέηεη ζχξα επηθνηλσλίαο γηα 

ζχλδεζε κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα ην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ θαηαγξαθηθνχ θαη 

ηελ αλάγλσζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ηηκψλ.  

 



Ζ φιε δηάηαμε ζα πξέπεη λα αληέρεη ζε ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη απνζήθεπζεο 

απφ -10νC έσο 50oC ηνπιάρηζηνλ.  

 

Ζ δηάηαμε ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί ζε πηέζεηο απφ 0 έσο 16 bar θαη ε 

αθξίβεηα ησλ αηζζεηεξίσλ θαηά ηελ κέηξεζε ζα είλαη θαιχηεξε απφ 0,5% γηα φιν ην 

εχξνο ηεο κέηξεζεο.  

 

Ζ παξνρή ξεχκαηνο ζα γίλεηαη απφ ελζσκαησκέλε κπαηαξία δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ εηψλ γηα ζπλερή ιεηηνπξγία.  

 

Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ζπζθεπψλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη φισλ ησλ θαισδηψζεσλ, 

βπζκάησλ θαη παξειθφκελσλ. Δπίζεο, νθείιεη λα πξνκεζεχζεη φια ηα απαξαίηεηα 

παικνδνηηθά θαιψδηα, θαιψδηα ζχλδεζεο ησλ ζπζθεπψλ κε ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή, ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ, θαη γεληθά νηηδήπνηε απαηηείηαη γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπζθεπήο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαγξαθή ησλ 

κεηξνχκελσλ ηηκψλ.  

 

Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ρσξίο πεξαηηέξσ ρξέσζε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ 

Φνξέα ζηελ πξψηε εγθαηάζηαζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ παξαδνζέλησλ 

δηαηάμεσλ.  

 

2.3 Τπνβνιή ζηνηρείσλ 

 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη: 

 

1. Πιήξε ηερληθά θπιιάδηα.  

2. Πιήξεο αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηα φιν ην 

πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ.  

3. Φχιιν ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

4. Πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ ISO 9001:2000 ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ.  

5. Πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ ISO 9001:2000 ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο.  

6. Πιήξε ζηνηρεία ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.  

 

 

3. Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή 

 

Ζ ειεθηξνληθή δηάηαμε ειέγρνπ ξχζκηζεο πίεζεο γηα θάζε PRV δελ επηκεηξάηαη θαη 

δελ πιεξψλεηαη μερσξηζηά αιιά ελζσκαηψλεηαη ζην θξεάηην ηνπ ηνπηθνχ ζηαζκνχ 

ειέγρνπ πίεζεο θαη παξνρήο θαη πιεξψλνληαη κε ηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ «Σνπηθφο 

ζηαζκφο ειέγρνπ πίεζεο θαη παξνρήο». Ζ πιεξσκή απηή απνηειεί πιήξε 

απνδεκίσζε γηα ηελ πξνκήζεηα, ηελ κεηαθνξά θαη ηελ ζχλδεζε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ κηθξνυιηθψλ. 



ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 28  

  

ΤΓΡΟΜΔΣΡΖΣΖ ΣΤΠΟΤ WOLTMAN 
 

 

1. Αληηθείκελν  

  

Aπηή ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη 

ιεηηνπξγία πδξνκεηξεηή ηχπνπ WOLTMAN δηακέηξνπ DN 150 ή DN 250 θαη πίεζεο 

10 ΑΣΜ. 

 

 

2. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

2.1  Ο πδξνκεηξεηήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα αζθαιή ιεηηνπξγία θαη κέηξεζε 

κε αθξίβεηα ζε δίθηπν δηαλνκήο ςπρξνχ πφζηκνπ χδαηνο ( 0 - 30 ºC).  

 

2.2  Ο πδξνκεηξεηήο ζα ηνπνζεηεζεί εληφο θξεαηίσλ ζε νξηδφληηα ζέζε ιεηηνπξγίαο 

θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 16 bar ηνπιάρηζηνλ .  

 

2.3  Ο πδξνκεηξεηήο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ην ISO 

7858-1:1998 & ISO 7858-2:2000 θαη ζηα κεηαγελέζηεξα πξφηππα ISO4064 1/-

2/-3/:2005 θαη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ απηψλ.  

 

2.4  Σν κήθνο ηνπ ζψκαηνο ησλ πδξνκεηξεηψλ ζα είλαη ζχκθσλν κε ην πξφηππν 

ISO 4064.  

 

2.5  ε φ,ηη αθνξά ζηα κεηξνινγηθά ζηνηρεία ησλ κεηξεηηθψλ κεραληζκψλ , ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία ηνπιάρηζηνλ ΄΄Β΄΄ ηνπ ISO 

4064. 

 

2.6  Ζ νλνκαζηηθή παξνρή, ησλ κεηξεηψλ ζα είλαη γηα DN 150 Qn= 150 m3/h.  

 

Ζ παξαπάλσ αλαθεξφκελε νλνκαζηηθή παξνρή είλαη ζχκθσλε κε ηελ νδεγία 

75/33/ΔΔ . Οη ππφινηπεο παξνρέο Qmin,Qt, Qmax, ζα εθθξάδνληαη ζε ζρέζε κε 

ηελ Qn φπσο νξίδεη ε παξαπάλσ νδεγία. Δπηζπκεηφ είλαη νη κεηξεηέο λα έρνπλ 

θαιχηεξα κεηξνινγηθά ζηνηρεία απφ απηά πνπ νξίδνληαη απφ ηελ νδεγία 

75/33/ΔΔ γηα ηελ κεηξνινγηθή θιάζε Β αλάινγα πάληα κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο 

παξνρή.  

 

2.7  ηελ πιάθα ελδείμεσλ ησλ κεηξεηηθψλ κεραληζκψλ ή ζε έλζεηε ηακπέια ζην 

πιάη ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ ή ην πεξηθάιπκκα απηψλ ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ θαλνληζκφ ηππνπνίεζεο ISO 4064, θαη 

ζπγθεθξηκέλα :  

 

 Σν εκπνξηθφ ζήκα ή ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή .  

 Ζ κεηξνινγηθή θιάζε.  



 Ζ νλνκαζηηθή παξνρή (Qn) ζε m3/h.  

 Σν έηνο θαηαζθεπήο.  

 Ζ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο ζε bars (PN) .  

 Σα γξάκκαηα V ή H γηα ηε ζέζε ιεηηνπξγίαο πνπ αληηζηνηρεί ε κεηξνινγηθή 

θιάζε  

 Σν ζήκα έγθξηζεο ηχπνπ ΔΔ.  

 

2.8  Ζ παξνρή έλαξμεο θαηαγξαθήο, ρσξίο ειεγρφκελν ζθάικα, ησλ δεπηεξεπφλησλ 

κεηξεηηθψλ κεραληζκψλ ζα είλαη ε ρακειφηεξε δπλαηή φπσο γηα ηελ 

νλνκαζηηθή δηάζηαζε DN150 ≤ 30Lt/h.  

 

2.9  Σα κεγέζε, ηα πιηθά θαηαζθεπήο, ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε αθξίβεηα 

ελδείμεσλ, ηα αλεθηά ζθάικαηα, ε πηψζε πίεζεο, ε ζηεγαλφηεηα, ε αληνρή ζε 

πίεζε θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηξεηηθψλ κεραληζκψλ ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ αλαθεξφκελν θαλνληζκφ ηππνπνίεζεο.  

 

2.10 Σα φξηα ιεηηνπξγίαο (ζε αχμεζε θαη κείσζε ηεο παξνρήο) ηεο θαηεχζπλζεο ηεο 

ξνήο ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Αλαιπηηθά επίζεο, ζα πεξηγξάθνληαη θαη φια ηα κεηξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ.  

 

2.11  Ο κεηξεηηθφο κεραληζκφο ζα έρνπλ έγθξηζε απφ ηελ Δπξσπατθή έλσζε 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 75/33 γηα ηελ κεηξνινγηθή θιάζε πνπ δεηείηαη απφ ηελ 

παξνχζα πξνδηαγξαθή.  

 

2.12  Γηα θαηαζθεπαζηηθά θιπ ζηνηρεία πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο παξαπάλσ θαλνληζκνχο 

ηππνπνίεζεο .  

 

2.13  Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε εγθαηάζηαζεο θαη θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζθεξφκελεο δηάηαμεο απφ επηρεηξήζεηο χδξεπζεο .  

 

 

3. Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Τδξνκεηξεηή  

 

3.1  Σν ζψκα ηνπ ζχλζεηνπ πδξνκεηξεηή ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν 

ή νξείραιθν πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο ζε πίεζε αλάινγα κε ηελ 

νλνκαζηηθή θιάζε πίεζεο πνπ δεηείηαη (PN16). Ο πδξνκεηξεηήο ζα είλαη 

βακκέλνο κε εηδηθή επνμηθή βαθή θαηάιιειε γηα πφζηκν λεξφ πάρνπο 

εζσηεξηθά ≥ 60κm θαη εμσηεξηθά ≥ 150 κm.  

3.2  Ζ πιήξσζε ρπηεπηηθψλ ειαηησκάησλ, πφξσλ θ.ι.π. ηνπ ζψκαηνο κε μέλε χιε ή 

θφιιεζε απαγνξεχεηαη .  

3.3  Ο κεηξεηηθφο κεραληζκφο ζα θέξεη ζχζηεκα αζθαιείαο (π.ρ. εηδηθφ ζχξκα κε 

κνιπβδνζθξαγίδα) ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε αθαίξεζε ή αληηθαηάζηαζή ηνπο 

απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ρσξίο ηελ ζξαχζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

αζθαιείαο.  



3.4  Ο κεηξεηηθφο κεραληζκφο ζα είλαη επαλάγλσζηνο θαη ζε θακία πεξίπησζε θαη 

απφ νπνηαδήπνηε αηηία ην πξνζηαηεπηηθφ (θξχζηαιιν ή πιαζηηθφ) ηνπ 

κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ δε ζα ζνιψλεηαη εζσηεξηθά.  

3.5  Σα εμσηεξηθά πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα ησλ κεηξεηηθψλ κεραληζκψλ κπνξεί 

λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νξείραιθν ή απφ εηδηθφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ.  

3.6  ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κεηξεηηθνί κεραληζκνί κε κεηάδνζε 

θίλεζεο απφ ηελ πηεξσηή ζην ζάιακν γξαλαδηψλ κέζσ δεχγνπο καγλεηψλ, 

ζεσξείηαη απαξαίηεηνο ν εμνπιηζκφο ηνπο κε αληηκαγλεηηθή πξνζηαζία γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νπνίαο, ν αλάδνρνο ζα ρνξεγήζεη πιήξε ζηνηρεία κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

3.7  Ο κεηξεηηθφο κεραληζκφο ζα έρνπλ πξνεγθαηεζηεκέλε ηε δπλαηφηεηα παικηθήο 

εμφδνπ γηα ηελ εθαξκνγή αζχξκαηεο θαηακέηξεζεο. Ο κεηξεηηθφο κεραληζκφο 

πξέπεη λα κπνξεί λα δερζεί παικνδνηηθή δηάηαμε καγλεηηθψλ παικψλ( REED) 

θαη νπηηθψλ παικψλ (OPTO). Ζ εγθαηάζηαζε ηεο παικνδνηηθήο δηάηαμεο επί 

ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ δελ ζα απαηηεί απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ κεηξεηηθνχ 

κεραληζκνχ ή αθαίξεζε ηνπ πδξνκεηξεηή απφ ην δίθηπν.  

3.8  Βαζηθή θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε κέγηζηε αλάιπζε ησλ παικψλ 

αλάινγα κε ηελ δηάζηαζε ηνπ ζχλζεηνπ πδξνκεηξεηή ε νπνία ζα είλαη φκνηα ή 

θαιχηεξε απφ ηελ παξαθάησ:  

Τδξνκεηξεηήο DN150 κε αλάιπζε παικνχ 10 lt/παικφ  

Τδξνκεηξεηήο DN250 κε αλάιπζε παικνχ 30 lt/παικφ  

3.9  Οη παικνδνηηθέο δηαηάμεηο ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ πξέπεη λα έρνπλ 

απαξαίηεηα ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο αξλεηηθψλ παικψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

αληίζηξνθε ξνή.  

3.10  Σν απαξαίηεην επζχγξακκν ηκήκα ηνπ δηθηχνπ πξηλ θαη κεηά ηνλ πδξνκεηξεηή 

έηζη ψζηε λα πιεξνχληαη εθείλεο νη ζπλζήθεο ξνήο πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνλ 

πδξνκεηξεηή λα ιεηηνπξγεί εληφο ησλ νξίσλ αθξηβείαο γηα ηα νπνία είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο. Γελ πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα ππεξβαίλνπλ ηα θάησζη:  

 

5ΥDN κπξνζηά από ηνλ πδξνκεηξεηή θαη 3ΥDN πίζσ από ηνλ 

πδξνκεηξεηή.  

 

 

4. Τπνβνιή ζηνηρείσλ  

 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα εμήο: 

 

 Δηθνλνγξαθεκέλνπο θαηαιφγνπο θαη ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

 Πιήξε θαη αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πδξνκεηξεηψλ θαη κεραληζκψλ.  

 Γηάγξακκα ηεο θακπχιεο πηψζεο πίεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή.  

 Σηκέο παξνρψλ Qmin, Qt, Qmax, Qstart (έλαξμε θαηαγξαθήο), θαζψο θαη 

αλαιπηηθά κεηξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 Καηάινγν αληαιιαθηηθψλ κε πιήξε ζηνηρεία θαη πιηθά θαηαζθεπήο γηα ην 

θαζέλα.  

 Σελ πιήξε έγθξηζε απφ αλαγλσξηζκέλν ηλζηηηνχην ηεο Δ.Δ. γηα ηνλ κεηξεηηθφ 

κεραληζκφ  



 Όια ηα επηκέξνπο εμαξηήκαηα ησλ πδξνκεηξεηψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

απφ πιηθά θαηάιιεια γηα πφζηκν λεξφ θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο δελ ζα έρεη 

επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία. Ζ ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε ζα απνδεηθλχεηαη κε 

ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηάο ηνπο, ην πηζηνπνηεηηθφ 

θαηαιιειφηεηαο ηεο πνχδξαο γηα ηελ εζσηεξηθή βαθή ησλ πδξνκεηξεηψλ, 

θαζψο θαη δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε έλαληη ηνπ 

λφκνπ.  

 Καηάζεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηά ISO 9001:2000 ηνπ εξγνζηαζίνπ 

ζπλαξκνιφγεζεο ξχζκηζεο θαη δνθηκήο ησλ πδξνκεηξεηψλ θαζψο θαη ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ δηαθξίβσζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ δνθίκσλ πνπ δηαζέηεη θαηά ΔΝ 

17025.  

 Καηάζεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηά ISO 9001:2000 ηνπ αλαδφρνπ πνπ 

ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ζηνλ δηαγσληζκφ.  

 Βεβαηψζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ άιιεο ππεξεζίεο χδξεπζεο γηα ηα 

πξνζθεξφκελα είδε  

 Γήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα ζηνηρεία ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή (Δπσλπκία, Σαρ. 

Γηεχζπλζε, Αληηθείκελν, θιπ.).  

 Καηάζεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αληηκαγλεηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ 

κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ.  

 Σέινο, γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε Διιεληθή. 

Καηαηεζεηκέλα έγγξαθα ζε άιιε γιψζζα ηα νπνία δελ ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε θαη λφκηκα επηθπξσκέλε κεηάθξαζε ηνπο ζηα Διιεληθά δελ 

ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ θαη ζεσξνχληαη σο κε πξνζθνκηζζέληα. Δμαίξεζε ζηηο 

κεηαθξάζεηο απνηεινχλ νη δηεζλείο ηερληθνί φξνη θαη ηα ζχκβνια.  

 

 

5. Γνθηκέο  

 

5.1 Ο Φνξέαο έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ειέγρνπο αθξηβείαο κέηξεζεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηππνπνίεζεο ISO 4064 θαη εηδηθά γηα ην ζεκείν 

έλαξμεο θαηαγξαθήο, ζε φια ηα δείγκαηα πνπ παξαδφζεθαλ ζην εξγαζηήξην 

πδξνκεηξεηψλ ηνπ Φνξέα ή ζε άιιν δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην  

5.2. Αλεμάξηεηα εάλ νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο εθηειέζηεθαλ ζην εξγαζηήξην ηνπ 

Φνξέα ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο, ν Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

επαλαιάβεη ηηο δνθηκέο πξηλ ή κεηά ηελ αλάζεζε ηεο παξαγγειίαο ζε πιήξσο 

εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην, πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ν αλάδνρνο ή ε 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία  απνζηέιινληαο (2) δχν αξκφδηνπο ηερληθνχο κε έμνδα 

ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δνθηκψλ θαη φιεο ηεο πνξείαο ηεο 

παξαγσγήο. Σν εξγαζηήξην απηφ ζα δηαζέηεη απαξαίηεηα πηζηνπνίεζε ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν ΔΝ 17025.  

5.3. Ο Φνξέαο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη δνθηκέο. ηελ πεξίπησζε εχξεζεο 

απνθιίζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή κεηξνινγηθψλ) αθφκε θαη ζε έλα (1) 

πδξνκεηξεηή, ζα επαλαιακβάλεηαη ε ζχγθξηζε. ηελ πεξίπησζε πνπ 

παξαηεξεζνχλ πάιη απνθιίζεηο, ζα επηζηξέθεηαη φιε ε πνζφηεηα 

πδξνκεηξεηψλ. 

5.4. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγήζεη βεβαίσζε ζηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο φηη φινη νη πδξνκεηξεηέο έρνπλ δνθηκαζηεί ζην εξγνζηάζην θαη είλαη 



κέζα ζηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο θαλνληζκνχο φξηα ιεηηνπξγίαο. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ ζα ρνξεγεζεί γηα φιε ηελ πνζφηεηα ησλ πδξνκεηξεηψλ 

 

 

6. Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή 

 

Οη πδξνκεηξεηέο ηχπνπ WOLTMAN δελ επηκεηξψληαη θαη δελ πιεξψλνληαη 

μερσξηζηά αιιά ελζσκαηψλνληαη ζην θξεάηην ηνπ ηνπηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ πίεζεο 

θαη παξνρήο θαη πιεξψλνληαη κε ηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ «Σνπηθφο ζηαζκφο ειέγρνπ 

πίεζεο θαη παξνρήο». Ζ πιεξσκή απηή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ 

πξνκήζεηα, ηελ κεηαθνξά θαη ηελ ζχλδεζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ κηθξνυιηθψλ. 
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ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΠΑΡΟΥΟΜΔΣΡΟ 
 

 

1. Αληηθείκελν  

  

Aπηή ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη 

ιεηηνπξγία νξγάλσλ κέηξεζεο παξνρήο ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ µε ηελ ρξήζε 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ. Σν κεηξνχκελν ξεπζηφ ζα είλαη δηπιηζκέλν λεξφ 

απαιιαγκέλν απφ ζσκαηίδηα µε ζεξκνθξαζία απφ 5-25
ν
 C. Οη αγσγνί ζα είλαη 

δηακέηξνπ απφ Φ 100 έσο Φ 300.  

 

 

2. Δθαξκνδόκελα πξόηππα  

 

Ωο βάζε γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα αθφινπζα πξφηππα. 

Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ µε ηα αθφινπζα πξφηππα ζε φια ηα 

επίπεδα. Ζ ζπκκφξθσζε ζα επηδεηθλχεηαη ζηα prospectus πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν θάζε 

πξνκεζεπηήο  

 

ISO 9001 Quality Assurance Systems  

DIN 2501 Flanges  

DIN 40050 Degrees of Protection of Electrical Equipment  

EN 50081-1 RF Noise Emission  

EΝ 50081-2 RF Noise Immunity  

 

 

Αηζζεηήξαο ξνήο  

 

Σν θέιπθνο ηνπ νξγάλνπ ζα έρεη ηελ ίδηα δηάκεηξν ζε φιν ην κήθνο ηνπ µε ηελ 

δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί θαη δελ πξέπεη µε θαλέλα ηξφπν λα 

πξνθαιεί απψιεηα πίεζεο ιφγσ ηξηβψλ µε ηελ παξνπζία ηνπ. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο 

ζα είλαη ράιπβαο ST 37.2 µε αληηδηαβξσηηθή επηθάιπςε επνμεηθήο βαθήο δχν 

ζπζηαηηθψλ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 150µm. Ζ ζχλδεζε ζηνλ αγσγφ ζα γίλεηαη µε 

θιάληδεο ζχκθσλα µε ην πξφηππν DIN2501. Ζ εζσηεξηθή επηθάιπςε ηνπ ζσιήλα ζα 

πξέπεη λα είλαη απφ Νενπξέλην ή άιιν πιηθφ ζπκβαηφ µε ην πφζηκν λεξφ. Σα 

ειεθηξφδηα ζα πξέπεη λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα SS316L ή θαιχηεξν. 

Δπηπιένλ, ην φξγαλν πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν µε ειεθηξφδηα γείσζεο απφ 

αλνμείδσην ράιπβα SS316L ή θαιχηεξν.  

 

Σν καγλεηηθφ πεδίν ζα πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη απφ παικηθή δηέγεξζε ζπλερνχο 

ξεχκαηνο µε κεηαβιεηή πνιηθφηεηα ψζηε λα ππάξρεη θαιχηεξε πξνζηαζία απφ 

ζνξχβνπο πνπ πξνθαινχληαη απφ ειεθηξνρεκηθέο αληηδξάζεηο.  

 

Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ κεηαηξνπέα 

ζήκαηνο, ψζηε ν ηειεπηαίνο λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε απφζηαζε κέρξη θαη 100 



κέηξα καθξηά απφ ην φξγαλν. ηελ πεξίπησζε απηή θαη εθφζνλ απαηηείηαη εηδηθφ 

θαιψδην γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ζήκαηνο, ζα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη επαξθψο απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή θαη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνζθνξά γηα ην θαιψδην απηφ.  

 

Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν µε απνζπψκελε κλήκε ε νπνία λα 

απνζεθεχεη ηηο παξακέηξνπο θαιηκπξαξίζκαηνο θαη θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ψζηε ζε 

πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ιφγσ δεκηάο, ε απνζπψκελε κλήκε λα ηνπνζεηείηαη ζηνλ 

θαηλνχξην ρσξίο κεηαηξνπέο θαη επηπιένλ ξπζκίζεηο.  

 

Οη αηζζεηήξεο θαζψο θαη νη ππνδνρείο πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

αληνρή ζε πδξνζηαηηθή πίεζε ηνπιάρηζηνλ 16 bar (ΡΝ 16). Ζ αληνρή απηή ζα 

απνδεηθλχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθά πδξαπιηθήο δνθηκήο ζε πδξνζηαηηθή πίεζε ίζε µε 

1,5 επί ηελ νλνκαζηηθή αληνρή.  

 

Ζ ζηεγαλφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα είλαη ΗΡ68 ζχκθσλα µε ην πξφηππν DIN 40050 

γηα θαηαπφληηζε κέρξη 3 κέηξα θαζψο ν εμνπιηζκφο ζα ηνπνζεηεζεί ππφγεηα ζε 

θξεάηηα µε κεγάιε πηζαλφηεηα θαηαπφληηζεο.  

 

 

Μεηαηξνπέαο ζήκαηνο  

 

Ζ ζηεγαλφηεηα ηνπ κεηαηξνπέα ζήκαηνο ζα είλαη ΗΡ68 ζχκθσλα µε ην πξφηππν DIN 

40050, αθξηβψο φπσο θαη γηα ην θπξίσο φξγαλν. ηελ πεξίπησζε πνπ ν κεηαηξνπέαο 

απνζπαζηεί απφ ην φξγαλν, ηφηε ε ζηεγαλφηεηα ηνπ κεηαηξνπέα ζήκαηνο ζα πξέπεη 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΗΡ5Υ ζχκθσλα µε ην πξφηππν DIN 40050. Απνδεθηή ιχζε 

ζεσξείηαη θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαηξνπέα ζε ζηεγαλφ εξκάξην ΗΡ68. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε ζηεγαλφηεηα ηνπ κεηαηξνπέα ζήκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΗΡ20. 

Ο κεηαηξνπέαο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζεί κέρξη 100 κέηξα 

απφζηαζε απφ ην φξγαλν γηα λα δηεπθνιχλεη ην Φνξέα ζηελ επηινγή ησλ ζεκείσλ 

κέηξεζεο.  

 

Ζ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ ζα είλαη απφ –20
o
 C κέρξη +50

o 
C.  

 

Ζ ηξνθνδνζία ζε ξεχκα ζα είλαη ηξνθνδνζία ∆ΔΖ 230V +- 15% ζε ζπρλφηεηα 50 

Hz. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχζεη ηνλ εμνπιηζκφ µε ειεθηξηθφ ζρέδην 

ζπλδεζκνινγίαο φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ αζθαιεηψλ 

πξνζηαζίαο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα γίλεηαη ζηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ηφζν απηή πνπ ηπρφλ πεξηιακβάλεηαη ζην φξγαλν, φζν θαη ζε απηή πνπ 

ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ Φνξέα ζηνπο πίλαθεο ηξνθνδνζίαο.  

 

Ζ έμνδνο ηνπ κεηαηξνπέα ζα είλαη 0/4-20 mA , γξακκηθά κεηαβαιιφκελε ζε ζρέζε 

µε ηελ κεηξνχκελε ξνή, αλεμάξηεηα απφ ηελ δηεχζπλζε ηεο ξνήο. Ο ρξφλνο αλάκεζα 

ζηηο δηαδνρηθέο εθπνκπέο ηνπ ζήκαηνο ζα είλαη ξπζκίζηκνο απφ 0,5 - 20 sec. Σν ζήκα 

ζα κεηαηξέπεηαη ζε 0% φηαλ ε παξνρή πέζεη θάησ απφ έλα φξην ην νπνίν ζα είλαη 

ξπζκίζηκν ζε εχξνο κηθξφηεξν ηνπ 10% ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο.  

 

Ο κεηαηξνπέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ςεθηαθή ζχξα επηθνηλσλίαο θαηά ην 

πξφηππν Profibus –DP. Μέζα απφ ηελ ζχξα απηή ζα κεηαθέξνληαη νη ηηκέο ησλ 



κεηξνχκελσλ κεγεζψλ. Δπηζπκεηφ είλαη επίζεο λα κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ νη 

παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ.  

 

Ο κεηαηξνπέαο ζα είλαη εμνπιηζκέλνο µε ιεηηνπξγία απηνδηάγλσζεο θαη µε 

δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο. Δπηπιένλ ζα είλαη εμνπιηζκέλνο 

µε κλήκε φπνπ ζα απνζεθεχνληαη ηα πην πξφζθαηα ζθάικαηα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί.  

 

Όιεο νη ξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα γίλνληαη µφλν µε ηα πιήθηξα ηνπ πίλαθα 

ειέγρνπ θαη λα πξνζηαηεχνληαη µε ζχλζεκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο 

ιεηηνπξγίαο δελ ζα απαηηνχληαη θαλελφο είδνπο ρεηξηζκνί.  

 

Δηδηθέο νδεγίεο ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζηελ πξνζθνξά γηα ηελ δηαδηθαζία 

θαζαξηζκνχ ησλ ειεθηξνδίσλ θαζψο θαη νη απαξαίηεηεο απνζηάζεηο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ νξγάλνπ ψζηε λα δηαζηαζηνινγεζεί θαηάιιεια ην 

θξεάηην επίζθεςεο.  

 

Ο κεηαηξνπέαο ζα πξέπεη λα είλαη ζσξαθηζκέλνο απέλαληη ζε ειεθηξνκαγλεηηθέο 

παξεκβνιέο ζχκθσλα µε ην πξφηππν ΔΝ 50081-2.  

 

 

Αθξίβεηα κέηξεζεο  

 

Σν εχξνο κέηξεζεο ηνπ νξγάλνπ ζα είλαη απφ 0,5 έσο 5 m/sec µε επηηξεπφκελε 

απφθιηζε +-1,5% ηεο κέηξεζεο.  

 

Μαδί µε ηελ παξαιαβή ησλ νξγάλσλ, ν πξνκεζεπηήο ζα δψζεη πηζηνπνηεηηθά 

θαιηµπξαξίζµαηνο απφ ην εξγνζηάζην γηα θάζε φξγαλν. Ζ δηαδηθαζία 

θαιηµπξαξίζµαηνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλε απφ ηελ ΝΑΜΑS ή άιινλ πηζηνπνηεηή.  

 

Οη ελδείμεηο πνπ ζα δίλεη ν κεηαηξνπέαο ζήκαηνο ζα είλαη ε ζηηγκηαία παξνρή, ν 

ζπλνιηθφο φγθνο λεξνχ πνπ έρεη θαηαγξαθεί, ηηο ξπζκίζεηο (settings) ηνπ νξγάλνπ 

θαζψο θαη ηα ζθάικαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαηά ηελ απηνδηάγλσζε.  

 

 

Πνηφηεηα θαηαζθεπήο  

 

Όια ηα εμαξηήκαηα ησλ νξγάλσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί µε βάζε ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001. Ο αλάδνρνο ζα αλαθέξεη ζηα prospectus 

ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε.  

 

 

3. Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή 

 

Σα ειεθηξνκαγλεηηθά παξνρφκεηξα δελ επηκεηξψληαη θαη δελ πιεξψλνληαη 

μερσξηζηά αιιά ελζσκαηψλνληαη ζην θξεάηην ηνπ ηνπηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ πίεζεο 

θαη παξνρήο θαη πιεξψλνληαη κε ηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ «Σνπηθφο ζηαζκφο ειέγρνπ 

πίεζεο θαη παξνρήο». Ζ πιεξσκή απηή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ 



πξνκήζεηα, ηελ κεηαθνξά θαη ηελ ζχλδεζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ κηθξνυιηθψλ. 
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ΓΗΚΣΤ ΖΜΑΝΖ ΤΠΟΓΔΗΟΤ ΑΓΧΓΟΤ (ΠΛΔΓΜΑ) 
 

 

1. Αληηθείκελν   

  

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ 

θαη ηνπνζέηεζε  ηνπ  δίθηπ ζήκαλζεο.  

 

 

2. ηνηρεία  

 

2.1 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 Πιάηνο  :  30+ - 1 CM 

 Βάξνο/ηξ.κέηξν : 95 GR 

 Τθή : Γηθηπσηή κε ζπλερή δψλε ζην θέληξν 7 + - 1 CM, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη 

ΑΓΧΓΟ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ. Σα γξάκκαηα λα είλαη ηππσκέλα θαη 

επαλάγλσζηα ζε χςνο + - 4 CM. 

 Υξψκα : Μπιε, φπσο πξνβιέπεηαη γηα αγσγνχο λεξνχ κε ζηαζεξφηεηα ρξψκαηνο 

7-8 ηεο θιίκαθαο κπιε. 

 πζθεπαζία : ε θχιια ησλ 200 - 300 ηξ. κ. 

 Τιηθφ : απφ πνιπρισξνβηλχιην(PVC) ή πνιπαηζπιέλην(PE) ή πνιππξνππιέλην(PP) 

 Μνξθή Γηθηχνπ : θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηεο θεληξηθήο δψλεο κε ηελ 

επηζήκαλζε, ζα θέξεη 7-8 θπςειίδεο, βξφγρνπο. 

 Σχπνο: χκθσλα κε ηα πξφηππα ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζηνπο αληίζηνηρνπο 

Οξγαληζκνχο Γαιιίαο - Αγγιίαο. 

 

 

2.2 Γνθηκέο 

 

Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αθφινπζεο δνθηκέο  

 

Μέηξεζε ηεο Αληνρήο ζε Δθειθπζκφ θαη ηεο Δπηκήθπλζεο ζην ζεκείν ζξαχζεο   

 

Ζ δνθηκή απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γαιιηθήο 

Πξνδηαγξαθήο ηνπ γξαθείνπ πξνηχπσλ πιαζηηθψλ πιηθψλ Αξηζκ.ΒΝΜΡ 21038/5 - 

ηειεπηαία έθδνζε ή ηζνδπλάκνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο πξέπεη λα είλαη ηα αθφινπζα: 

 

- αληνρή ζε εθειθπζκφ: R> 17,64 Pa 

- επηκήθπλζε ζην ζεκείν ζξαχζεο: A>125% 

 

 

2.3 Γνθηκή Αζεςίαο 

 



Ζ δνθηκή αζεςίαο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γαιιηθνχ 

πξνηχπνπ ΝF X 41-514 ή ηζνδπλάκνπ. 

 

Γνθηκή ηαζεξφηεηαο ηνπ Υξψκαηνο 

 

Δλα δνθίκην κήθνπο 100 έσο 150 mm θαη πιάηνπο 30 mm εκβαπηίδεηαη ζε 20% 

δηάιπκα ζετθνχ ακκσλίνπ 

 

- Θεξκνθξαζία: 15 έσο 20
ν
C 

- δηάξθεηα εκβάπηηζεο: 15 εκέξεο 

 

Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξψκαηνο ζα αμηνινγεζεί κέζσ ζχγθξηζεο ηνπ δνθηκίνπ κε 

ηπραίν δείγκα. Ζ ζχγθξηζε πξέπεη λα γίλεη ζέηνληαο ην δείγκα θαη ην δνθίκην ζε 

ιεπθφ ππφβαζξν, κε ειηαθφ θσο, αιιά ρσξίο άκεζε έθζεζή ηνπο ζηνλ ήιην. 

 

Ζ δνθηκή ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή εάλ ην ρξψκα ηνπ δνθηκίνπ παξακείλεη 

αλαιινίσην. 

 

 

2.4 πζθεπαζία 

 

Σν πιέγκα πξνζηαζίαο ζπζθεπάδεηαη θαη παξαδίδεηαη ζε θνπινχξεο ησλ 100 mm. 

 

 

3. Δπηκέηξεζε - πιεξσκή   

  

Σν δίθηπ ζήκαλζεο δελ επηκεηξάηαη θαη δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα. 

  

Δπεηδή ε πιήξεο απνδεκίσζε γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ, 

ζχκθσλα πξνο ηα αλσηέξσ, πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ έξγσλ, κεραλεκάησλ 

θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ εγθαηαζηάζεσλ εθνδίσλ θαη πιηθψλ θαη εξγαζίαο 

πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ζηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ «σιελώζεηο πηέζεσο από  

ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS10 = 10 

MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2. Ολνκ. δηακέηξνπ DN …. mm / 

ΡΝ … atm». 

 

 

 



ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 31 

 

ΥΤΣΟΗΓΖΡΧΝ ΔΗΓΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
 

1.  Αληηθείκελν 

 

Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα εζραξψλ θξεαηίσλ 

πδξνζπιινγήο κεηά ησλ πιαηζίσλ ηνπο θαη θαιπκκάησλ θξεαηίσλ κεηά ησλ 

πιαηζίσλ ηνπο γηα ηνπνζέηεζε ζε δίθηπα απνρέηεπζεο θαη ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηα θξεάηηα απνρέηεπζεο απφ : 

 

- θαηφ ρπηνζίδεξν είηε 

- ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (DUCTILE IRON) 

 

2. Ιζρύνπζεο Πξνδηαγξαθέο 

 

Ηζρχεη  

α) γηα ην θαηφ ρπηνζίδεξν ε παξάγξαθνο 4 ηεο ΔΣΔΠ 08-07-01-01 

β) γηα ηνλ ειαηφ ρπηνζίδεξν ε παξάγξαθνο 4 ηεο ΔΣΔΠ 08-07-01-04 

γ) γηα ηηο βαζκίδεο απφ ρπηνζίδεξν ε ΔΣΔΠ 08-07-01-05 

 

Σα ρπηνζηδεξά είδε ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ ζα θαηαζθεπάδνληαη είηε απφ θαηφ 

ρπηνζίδεξν είηε απφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (DUCTILE IRON) 

αλαιφγσο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζα είλαη απνιχησο 

ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο ΔΝ  124 ζε φια αλεμαίξεησο ηα ζεκεία θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ απηνχ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ηζρχεη ε πιένλ πξφζθαηε έθδνζε ηνπ ΔΝ 

124 αλεμαξηήησο εάλ απηή έρεη κεηαθξαζζεί ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.  

 

Αιιεο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο :  
 

ISO/R 185 Classification of grey cast iron Xπηνζηδεξνο κε γξαθηηε ζε ιεπηα 

ISO 1083 Spheroidal graphite or nodular graphite cast 

iron 

Υπηνζηδεξνο κε γξαθηηε ζε ζθαηξνεηδε κνξθε 

 

3. Πνηόηεηα ρπηνζηδεξώλ εζραξώλ 

 

3.1. Φαηόο ρπηνζίδεξνο 

 

3.1.1. Γεληθά 

 

Ο ρπηνζίδεξνο ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο ηεο θαηεγνξίαο 200. 

 

Ζ αληνρή ηνπ ζε εθειθπζκφ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα νξηδφκελα ζηνλ Πίλαθα 1 ηεο 

Πξνδηαγξαθήο ISO 185 ζε δνθίκηα πνπ ρπηεχνληαη ζε ρσξηζηνχο ηχπνπο αιιά απφ 

ην ίδην κέηαιιν ρχηεπζεο πνπ ρπηεχνληαη ηα εμαξηήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

Διαρηζηε αληνρή ζε εθειθπζκφ 200N/mm2 



θιεξφηεο     Δσο 210 BRINNEL 

 

Ζ ηνκή ζξαχζεσο ζα είλαη θαηά, ιεπηνθνθθνο, ππθλή θαη νκνηφκνξθνο. O 

xπηνζίδεξνο ζα είλαη αξηζηεο πνηνηεηνο, επηκεισο ρπηεπκέλνο θαη δελ ζα 

παξνπζηάδεη ξσγκέο ζπειαηψζεηο, θπζαιηδεο, ςπρξέο ζηαγφλεο ή έηεξα 

ειαηηψκαηα. Θα πξέπεη λα είλαη ηαπηφρξνλσο καιαθφο θαη αλζεθηηθφο λα είλαη 

επρεξσο θαηεξγάζηκνο δηα ηεο ξηλήο ή ηνπ θφπηνπ θαη εχθνινπ δηαηξήζεσο.  

 

Σν πιηθν θαηά ηελ ρχηεπζε πξέπεη λα γεκίδεη πιήξσο ηα θαινχπηα ψζηε ε 

επηθάλεηα ηνπ λα είλαη απαιιαγκέλε ειαησκκάησλ.  Απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε 

εθ ησλ πζηεξσλ πιήξσζε θνηινηήησλ πνπ ηπρφλ ζα εκθαληζηνχλ κε μέλε χιε. 

 

3.1.2. Δνθηκέο 

 

3.1.2.1. Αξηζκόο δνθηκησλ 

 

Γηα θάζε είδνο δνθηκήο ιακβάλεηαη ν αξηζκφο δνθηκησλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 
 

ΠΑΡTΗΓΑ ΑΡ.ΓΟΚΗΜΗΧΝ 

   1-100      3 

101-200      4 

201-400      5 

401-800      7 

801-1500     10 
 

3.1.2.2. Δνθηκή εθειθπζκνύ 

 

Σα απνηειεζκαηα ησλ δνθηκψλ δελ πξέπεη λα είλαη θαηψηεξα απφ ηελ ειάρηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή ηνπ πηλαθα 1 ηνπ ΗSO 185 γηα ηελ αληηζηνηρε θαηεγνξηα εηνη 

απφ ηελ ειαρηζηε ηηκε ησλ 200 N/mm2.  Οη δηαζηάζεηο ησλ δνθηκησλ θαηλνληαη 

ζηελ ηδηα Πξνδηαγξαθή ( Πηλαθαο 4, ζρήκαηα 4 θαη 5)  

 

3.1.2.3. Επαλαιεπηηθή δνθηκή 

 

Δαλ έλα δνθίκην αζηνρήζεη ζε έλα είδνο δνθηκήο ηφηε ε δνθηκή επαλαιακβάλεηαη 

ζε δπν αιια δνθίκηα.  Αλ ην έλα απφ ηα δπν δνθίκηα αζηνρήζεη ε παξηίδα 

απνξξίπηεηαη. 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκίσλ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ ζε πεξίπησζε αλεπαξθψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ δελ νθείινληαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηάιινπ αιια 

νθείινληαη ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 

 Δζθαικέλε ηνπνζεηεζε ηνπ δνθηκίνπ ε ειιαησκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο 

δνθηκήο 

 Δζθαικελε πξνεηνηκαζία ησλ δνθηκίσλ 

 Διιαηψκαηα ρχηεπζεο ζηα δνθίκηα 

 



ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ηα δνθίκηα κπνξνχλ λα εηνηκαζζνχλ γηα δνθηκή χζηεξα απφ 

θφςηκν ή ηνξλίξηζκα.   

Σα απνηειέζκαηα ηεο επαλαιεπηηθήο δνθηκήο ζα αληηθαηαζηεζνπλ εθείλα ηεο 

αξρηθήο. 

 

3.1.2.4. Δνθηκε ηππνπ  

 

Ζ δνθηκε απηε ζα πξαγκαηνπνηεηηαη νπσζδεπνηε ζπκθσλα κε ηελ ζρεηηθε 

απαηηεζε ηνπ πξνηππνπ ΔΝ 124. 

 

3.2. Υπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνύο γξαθίηνπ (DUCTILE IRON) 

 

3.2.1. Γεληθά 

 

Ο ρπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνχο γξαθίηνπ ζα είλαη ηεο θαηεγνξίαο 400-15 θαη νη 

κεραληθέο ηνπ ηδηφηεηεο ζα αληαπνθξίλνληαη πξνο εθείλεο ηνπ Πίλαθα 1 ηεο 

Πξνδηαγξαθήο ISO 1083  ζε δνθίκηα πνπ ρπηεχνληαη ζε ρσξηζηνχο ηχπνπο αιιά 

απφ ην ίδην κεηαιιν ρχηεπζεο πνπ ρπηεχνληαη ηα εμαξηήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

Διάρηζηε αληνρή ζε εθειθπζκφ 400 N/mm2 

Διάρηζηε επηκήθπλζε (%) 15 

θιεξφηεο   130-180 BRINNEL 

 

3.2.2. Δνθηκεο 

 

3.2.2.1. Αξηζκνο δνθηκησλ 

 

Γηα θάζε εηδνο δνθηκήο ιακβάλεηαη ν αξηζκφο δνθηκηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα:  
 

ΠΑΡΣΗΓΑ ΑΡ.ΓΟΚΗΜΗΧΝ 

   1-100        3 

101-200        4 

201-400        5 

401-800        7 

801-1500       10 

 

3.2.2.2. Δνθηκή εθειθπζκνπ 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ δελ πξέπεη λα είλαη θαηψηεξα απφ ηελ ειάρηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή ησλ 400 Ν/mm2.  

 

Γηαζηάζεηο δνθηκίσλ ζχκθσλα κε ηελ Πξνδηαγξαθή ISO 1083, ζρήκα 5. 

 



3.2.2.3. Ειάρηζηε επηκήθπλζε 

 

Γηα ηελ θαηεγνξία 400-15 ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ δελ πξέπεη λα είλαη 

θαηψηεξα απφ 15%.  

 

Ζ κέηξεζε γίλεηαη επί ηνπ δνθηκίνπ εθειθπζκνπ πξηλ θαη κεηά ηελ δνθηκή. 

 

 

3.2.2.4. Επαλαιεπηηθή δνθηκή 

 

Δαλ έλα δνθίκν αζηνρήζεη ζε έλα είδνο δνθηκήο ηφηε ε δνθηκή επαλαιακβάλεηαη ζε 

δπν αιια δνθίκηα.  Αλ ην έλα απφ ηα δπν δνθίκηα αζηνρήζεη ε παξηίδα 

απνξξίπηεηαη. 

 

Σα απνηειέζκαηαησλ δνθηκψλ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ ζε πεξίπησζε αλεπαξθψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ δελ νθείινληαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηάιινπ αιιά 

νθείινληαη ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 

 Δζθαικελε ηνπνζέηεζε ηνπ δνθηκίνπ ή ειιαησκαηηθή ιεηηνπξγηα   ηεο κεραλήο 

δνθηκήο 

 Διιαησκαηηθή ρχηεπζε ή ειιαησκαηηθφ ηνξλίξηζκα ηνπ δνθηκηνπ  

 Θξαχζε ηνπ δνθηκίνπ εθειθπζκνχ πεξαλ ηνπ ζεκείνπ κεηξεζεο 

 Διιαηψκαηα ρχηεπζεο ζην δνθίκην, εκθαλή κεηά ηελ ζξαχζε 

 

ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ιακβάλεηαη λεν δνθίκην θαη ηα απνηειέζκαηα 

αληηθαζηζηνχλ εθείλα ηνπ ειαηησκαηηθνχ δνθηκίνπ.  

 

3.2.2.5. Δνθηκε ηππνπ  

 

Ζ δνθηκε απηε ζα πξαγκαηνπνηεηηαη νπσζδεπνηε ζπκθσλα κε ηελ ζρεηηθε 

απαηηεζε ηνπ πξνηππνπ ΔΝ 124. 

 

4. Καηεγνξίεο εζραξώλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγεο 
 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΟΥΖ      ΠΔΡΗΟΥΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

Καηεγνξηα C250 25,00 Σνλλσλ Γηα πεξηνρέο δίπια ζην ξείζξν ησλ πεδνδξνκίσλ θαη θαηα κεθνο 

ηνπ δξνκνπ  

Καηεγνξηα D400 40.00   « Γηα πεξηνρεο εγθαξζηα πξνο ην δξφκν 

 

5. Καηεγνξίεο θαιπκκαησλ θξεαηησλ  
 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΟΥΖ      ΠΔΡΗΟΥΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

Καηεγνξηα Α15 1,50 Σνλλσλ Γηα πεξηνρέο θπθινθνξηαο πεδσλ ε/θαη πνδειαησλ κνλνλ 

Καηεγνξηα Β125 12,50    "  Γηα πεδνδξνκνπο, πεξηνρεο θπθινθνξηαο πεδσλ, ρσξνπο ζηαζκεπζεο 

νρεκαησλ 

Καηεγνξηα C250 25,00    "  Γηα πεξηνρέο δίπια ζην ξείζξν ησλ πεδνδξνκίσλ πνπ δελ εθηεηλνληαη 

πεξηζζνηεξν απφ 0,50 κ. κεζα ζην νδνζαηξσκα ή  πεξηζζνηεξν απφ 

0,20 κ  κεζα ζην πεδνδξνκην.   

Καηεγνξηα D400 40,00    " Γηα θαηαζηξσκαηα νδσλ (ζπκπεξηιακβαλνκελσλ ησλ πεδνδξνκησλ) 

θαη ρσξνπο ζηαζκεπζεο νισλ ησλ ηππσλ νρεκαησλ.  

Καηεγνξηα Δ600 60,00    " Γηα πεξηνρέο νπνπ εμαζθνπληαη κεγαια θνξηηα αλα ηξνρν (π.ρ. 



ιηκαληα, αεξνδξνκηα θιπ)   

Καηεγνξηα Φ900 90,00    "  Γηα πεξηνρέο νπνπ εμαζθνπληαη ηδηαηηεξα κεγαια θνξηηα αλα ηξνρν 

(π.ρ. αεξνδξνκηα θιπ)   

 

6. ήκαλζε 

 

Κάζε ηεκάρην ζα θέξεη αλαγεγξακκέλα επί ηεο εκθαλνχο θαη κε εληνηρηδφκελεο 

νςεο κε αλάγιπθα ζηνηρεία ε εγιπθε ζεκαλζε ηα θαησζη:  

 

 Σελ έλδεημε ΔΝ 124 (σο έλδεημε ζπκθσλίαο κε ην Δπξσπαηθφ πξφηππν) 

 

 Σελ έλδεημε ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο (π.ρ. D400) ή ηηο  αληίζηνηρεο 

θαηεγνξίεο ησλ πιαηζίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα  πνιιέο θαηεγνξίεο (π.ρ. 

D400-E600) 

 

 Σν φλνκα θαη/ε ην ζήκα ηαπηφηεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

 

 Σν ζήκα ελφο Οξγαληζκνχ Πηζηνπνηεζεο (CERTIFICATION BODY) 

.Δπηζεκαηλεηαη νηη ζα πξεπεη λα απνδεηθλπεηαη  ζαθσο νηη ην ζεκα απην 

ρξεζηκνπνηεηηαη απν αλεγλσξηζκελν Οξγαληζκν Πηζηνπνηεζεο. 

 

 Σα ζηνηρεηα ζεκαλζεο πνπ απαηηεη επη πιενλ ησλ πξναλαθεξνκσλ ε 

Δπηβιέπνπζα Αξρή νπσο  απηα θαζνξηδνληαη ζηελ Σερληθε Δθζεζε    

 

Ζ επηθαλεηα ηεο πεξηνρεο εηο ηελ νπνηαλ ππαξρεη ε ζπκαλζε πξεπεη λα εηλαη 

αληηνιηζζεξε. 

 

 

7. Δηαζηάζεηο θαιπκκάησλ 

 

Παξαθάησ δίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαιπκκάησλ, πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ. 

ηα επηζθέςηκα θξεάηηα ζα ηνπνζεηεζνχλ ππνρξεσηηθά θαιχκκαηα απφ ειαηφ 

ρπηνζίδεξν θαηεγνξίαο D 400 (ή αλψηεξεο ), θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο ζα είλαη 

ζχκθσλα κε απηά, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Τπεξεζίαο. ην κεγαιχηεξν απφ ηα δχν αλνίγκαηα απηψλ ησλ θξεαηίσλ, 

(ελδεηθηηθνχ ειάρηζηνπ θαζαξνχ αλνίγκαηνο 70x70) ζα ηνπνζεηεζεί θάιπκκα 

απνηεινχκελν απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηεκαρίνπ (ζρήκαηνο ηξηγσληθνχ), γηα ηνλ 

επθνιφηεξν  ρεηξηζκφ ηνπ θαιχκκαηνο. ην κηθξφηεξν άλνηγκα, (ελδεηθηηθνχ 

ειάρηζηνπ θαζαξνχ αλνίγκαηνο 60x60 ή Φ600), κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί 

κνλνθφκκαην θάιπκκα. 

       Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα θαιχκκαηα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αθφινπζεο 

απαηηήζεηο: 

 Να είλαη αξζξσηά ζε κνλνθφκκαην πιαίζην.  

 Να αλνίγνπλ ζε γσλία κεγαιχηεξε ησλ 90
ν
. 

 Να αζθαιίδνπλ θαηά ην άλνηγκα, ψζηε λα παξέρεηαη αζθάιεηα.  

 Να κπνξεί λα αθαηξεζνχλ ηειείσο εάλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 Να αλνίγνπλ κε εηδηθά θιεηδηά, πνπ ζα πξνκεζεχζεη ν θαηαζθεπαζηήο. 



 

 

8.  Παξαθνινύζεζε ηεο θαηαζθεπήο 

 

Ζ Τπεξεζηα δηθαηνχηαη φπσο παξαθνινπζεί κε αληηπξφζσπφ ηεο ηελ θαηαζθεπή 

ησλ παξαπάλσ εηδψλ θαη ειέγρεη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ 

πιηθά, ν δε αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη  ηελ παξαθνινχζεζε απηή θαη λα 

παξέρεη θάζε δηεπθφιπλζε γηα ηελ πιεξε πξαγκαηνπνίεζε ηεο. 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη εγγξαθσο ηελ Τπεξεζία (2) δπν εκέξεο 

ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ θάζε ηκεκαηηθή ρχηεπζε γηα λα κπνξέζεη λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ θαηαζθεπή θαη λα πξνβεί ζηελ ιεςε ησλ απαηηνπκέλσλ 

δνθηκίσλ. 

 

Σν δηθαίσκα απηφ ηεο Τπεξεζίαο αζθνχκελν ή φρη νπδφισο κεηψλεη ηηο επζχλεο 

ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ ηελ πνηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη θάζε 

άιιε ππνρξεψζε ηνπ. 

 

 

9.  Εδξαζε θαιπκκαησλ θαη εζραξώλ 

 

Οη επηθάλεηεο εδξάζεσο ησλ θαιπκκαησλ θαη εζραξψλ επί ησλ πιαηζίσλ απηψλ ζα 

είλαη απνιχησο επίπεδνη, ζε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη έδξαζε ζε νιφθιεξε ηελ 

επηθάλεηα απηήο θαη λα κελ ηαιαληεχεηαη ην θάιπκκα θαη ε εζράξα . 

 

Οκνίσο ζα πξέπεη λα κελ ζθελψλνπλ ζηα πιαίζηα νη εζραξεο θαη ηα θαιπκκαηα γηα 

λα είλαη επρεξήο ή αλχςσζε ηνπο. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη γηα θάζε ηεκάρην.  Κάζε 

ηεκάρην ειαηησκαηηθφ σο πξνο ηελ έδξαζε ζα απνξξίπηεηαη ζε βάξνο ηνπ 

αλαδφρνπ. 

 

10.  Δηαζηαζεηο θηγθιηδσλ - δηαθελσλ  

 

Οη δηαζηαζεηο θηγθιηδσλ θαη δηαθελσλ ζα είλαη απνιπησο ζπκθσλεο κε ηα 

νξηδνκελα ζηελ πξνδηαγξαθε ΔΛΟΣ ΔΝ 124. 

 

Ηδηαηηεξα επηζεκαηλεηαη νηη ζπκθσλα κε ην ΔΝ 124 πξεπεη ε επηθαλεηα 

απνξξνθεζεο εζραξαο λα κελ ππνιεηπεηαη ηνπ 30% ηεο θαζαξεο επηθαλεηαο ηεο 

εζραξαο θαη πξεπεη λα δεισλεηαη ζηα ηερληθα εγρεηξηδηα ηνπ θαηαζθεπαζηε. Ζ 

δηαηαμε απηε αλ θαη δελ ππαξρεη ζηελ ειιεληθε εθδνζε ΔΛΟΣ ΔΝ124 ηνπ 

πξνηππνπ δηαηεξεη αθεξαηα ηελ  ηζρπ ηεο. 

 

 



11. Επηκέηξεζε, πιεξσκή   

  

Σα ρπηνζηδεξά ηεκάρηα ζα επηκεηξψληαη ζε βάξνο (ργξ.) ζα ειέγρνληαη νη 

δηαζηάζεηο λα κελ είλαη κεγαιχηεξεο απν ηηο εγθεθξηκκέλεο θαη ζα ζπληάζζεηαη 

πξσηφθνιιν δπγίζεσο. Δάλ νη δηαζηάζεηο ησλ ρπηνζηδεξψλ ηεκαρίσλ είλαη 

κεγαιχηεξεο απν απηέο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ή πνπ έρνπλ νξηζζεί απν ηελ 

επίβιεςε, γίλνληαη δεθηέο εάλ δελ παξαβιάπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, νκσο γηα 

ηελ πιεξσκή ππνινγίδεηαη ην βάξνο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο θαλνληθέο θαη 

εγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ.  

  

Ζ πιεξσκή βάζεη ηνπ βάξνπο ησλ ηνπνζεηεκέλσλ ρπηνζηδεξψλ ηεκαρίσλ απνηειεί 

πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ ρπηνζηδεξψλ 

ηεκαρίσλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αμίαο ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ εθ'φζνλ 

είρε δνζεί ηέηνηα εληνιή ηνπ εξγνδφηε, ησλ κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαη 

ηνπνζέηεζεο ησλ ρπηνζηδεξψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ, εγθαηαζηάζεσλ, εθνδίσλ, ινηπψλ πιηθψλ θαη εξγαζίαο.  

 

H πιεξσκή γηα ηα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα απφ θαηφ ρπηνζίδεξν ζα πιεξψλνληαη 

κε ηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ «Υπηνζηδεξά θαιύκκαηα θξεαηίσλ» ελψ ηα 

ρπηνζηδεξά είδε απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (D.I.) ζα πιεξψλνληαη κε ηελ ηηκή 

«Υπηνζηδεξά θαιύκκαηα θξεαηίσλ από ειαηό ρπηνζίδεξν (D.I.)». 



ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 32 

 

ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΜΔΝΣΟΚΟΝΗΑ   
   

 

1. Aληηθείκελν   

  

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ επίρξηζε επηθαλεηψλ απφ 

ζθπξφδεκα, κε ηζρπξή παηεηή ηζηκεληνθνλία πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 20 ρηιηνζηψλ γηα 

επάιεηςε ζηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηερληθψλ έξγσλ απνρέηεπζεο.  

  

  

2. Δθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο   

  

Δρεη εθαξκνγή ε ΔΣΔΠ 08-05-01-04 

 

  

3. Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή   

  

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ "νξαηήο 

επηθάλεηαο" επίρξηζεο κε ηζηκεληνθνλία εθηειεζζείζεο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα. Ζ 

πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ ηηκή ηηκνινγίνπ «Δπίρξηζκα παηεηό πάρνπο 2,0 εθ 

εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ππνλόκσλ θαη θξεαηίσλ», νη νπνίεο ηηκέο θαη πιεξσκέο 

απνηεινχλ, ζπλ ηνηο άιινηο, θαη πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ έξγσλ, εγθαηαζηάζεσλ, 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εθνδίσλ θαη πιηθψλ εξγαζίαο.  

  

Γηα ηελ πξνζζήθε ζηεγαλσηηθψλ ή ζθιεξπληηθψλ, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη κφλν ηε 

δαπάλε πξνκήζεηαο απηψλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ. 

 

 



ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 33 

 

ΑΝΣΗΚΧΡΗΑΚΖ ΔΠΑΛΔΗΦΖ ΚΑΗ ΔΠΟΞΔΗΓΗΚΖ ΒΑΦΖ  

ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ   
  

 

1. Aληηθείκελν   

  

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ βαθή ησλ κεηαιιηθψλ 

ηεκαρίσλ (ζπξίδσλ, θηγθιηδσκάησλ, θνπθσκάησλ, ειαζκάησλ, εθεδξάλσλ 

θιηκάθσλ θιπ) κε κίλην θαη ειαηφρξσκα. Γελ ζα βάθνληαη ηα ιηπαηλφκελα 

κεηαιιηθά ζηνηρεία, ηα κέξε πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ εληφο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο, νη επηθάλεηεο πνπ πξφθεηηαη λα έιζνπλ ζε άκεζε επαθή κε 

ζηκεληνθνλία, νη άμνλεο κεηά ειηθψζεσο, ή κε, νη ξάβδνη αλαξηήζεσο, νη 

νδνλησηνί ηξνρνί θαη ηα νξεηράιθηλα ηεκάρηα ησλ κεραληζκψλ αλπςψζεσο θαζψο 

θαη θάζε άιιν κεηαιιηθφ ηεκάρην ηνπ νπνίνπ ηελ βαθή δελ επηζπκεί ε Τπεξεζία. 

Γελ ζα ειαηνρξσκαηηζζνχλ επίζεο νη κεηαιιηθέο ζπζθεπέο ησλ νπνίσλ ε βαθή 

πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζχκθσλα κε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δξγνζηαζίνπ 

Καηαζθεπήο.    

  

 

2. Δθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο   

  

Δρεη εθαξκνγή ε ΔΣΔΠ 08-07-02-01 γηα ηελ ακκνβνιή εθαξκνγήο δηπιήο 

αληηζηθσξηαθήο επάιεηςεο (rust primer), εθαξκνγή ζεξκνχ γαιβαλίζκαηνο (hot dip 

galvanizing) θαη γηα ηελ βαθή ραιχβδηλσλ θηαηαζθεπψλ. 

  

 

3. Ακνηβή Αλαδόρνπ   

 

Γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο θαη επάιεηςε κε επνμεηδηθή 

βαθή ε επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε βάξνο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ πνπ ζα 

ζπκθσλεί κε ην βάξνο επηκέηξεζεο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο «Καηαζθεπέο από 

ραιύβδηλα πξνθίι θαη ιακαξίλεο, ρσξίο ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ηελ 

βαθή, επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ» θαη ζα πιεξψλεηαη γηα κελ ηελ εξγαζία 

αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο κε ηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ «Αληηζθσξηαθή 

πξνζηαζία ραιύβδηλσλ θαηαζθεπώλ κε δηπιή αληηζθσξηαθή επάιεηςε» γηα δε 

ηελ εξγαζία ηεο επάιεηςεο κε επνμεηδηθή βαθή κε ηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ 

«Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ραιύβδηλσλ θαηαζθεπώλ κε βαθή από επνμεηδηθά 

ρξώκαηα». 

 



ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 34 

 

ΦΡΔΑΣΗΟ ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ - ΔΛΔΓΥΟΤ 
 

 

1. Αληηθείκελν 

  

Απηή ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε 

εθηέιεζε, ε επηκέηξεζε θαη ε πιεξσκή ησλ θξεαηίσλ δηαθιάδσζεο, ζχκθσλα κε 

ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.  

  

  

2.  Δξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρύνπλ   

  

Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ θαη νη αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ 

ηζρχνπλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ειέγρνπ είλαη νη αθφινπζεο:  

  

1.  Δθζθαθέο νξπγκάησλ ΣΠ 1 

2.  Δπίρσζε κε ζξαπζηφ πιηθφ ΣΠ 4 

3.  θπξφδεκα ΣΠ 6  

4.  Ξπιφηππνο ΣΠ 5  

5.  ηδεξφο νπιηζκφο ΣΠ 8  

6.  ηεγαλσηηθφ πιηθφ κάδαο ΣΠ 7 

 

ηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θιείζξνπ αζθαιείαο 

θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνχ εμφδνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα. ε πεξίπησζε πνπ ην 

θξεάηην ηνπνζεηεζεί ζην δξφκν ην ζηδεξέλην θάιπκκα ζα αληηθαηαζηαζεί κε 

ρπηνζηδεξφ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν αλάινγσλ δηαζηάζεσλ. 

  

Οιεο νη ιεπηνκέξεηεο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ θαζνξίδνληαη ζηα 

ζρεηηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.  

  

  

3. Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή   

  

Ζ επηκέηξεζε ησλ θξεαηίσλ δηαθιάδσζεο ζα γίλεη ζε ηεκάρηα πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί ηθαλνπνηεηηθά. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα θάζε θξεάηην κε ηελ 

αληίζηνηρε ηηκή ηνπ Σηκνινγίνπ.  

  

Ζ παξαπάλσ ηηκή θαη πιεξσκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο πιήξνπο θξεαηίνπ δηαθιάδσζεο θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο 

Πξνδηαγξαθήο, ε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 



ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 35 

 

ΧΛΖΝΔ ΔΛΑΣΟΤ ΥΤΣΟΗΓΖΡΟΤ (DUCTILE IRON)  

ΓΗΑ ΠΟΗΜΟ ΝΔΡΟ 
 

 

1. Αληηθείκελν εξγαζηώλ 

 

Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά 

θαηαζθεπήο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπνζέηεζεο/ ζπλαξκνιφγεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

δηθηχσλ χδξεπζεο απφ ζσιήλεο ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ (ductile iron). 

 

Ο ειαηφο ρπηνζίδεξνο παξάγεηαη κε ηελ πξνζζήθε κηθξψλ πνζνηήησλ καγλεζίνπ 

ζην ηήγκα ηνπ ρπηνζηδήξνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη δνκέο θπιινεηδνχο γξαθίηε 

(flaky) ζηνλ κεηαιιηθφ ηζηφ κεηαβάιινληαη ζε ζθαηξνεηδείο, κε απνηέιεζκα ηελ 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο ςαζπξφηεηαο (brittleness), πνπ απνηειεί ην βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θνηλνχ θαηνχ ρπηνζηδήξνπ (grey cast iron) θαη ηελ εμαζθάιηζε 

πςειήο αληνρήο θαη νιθηκφηεηαο (ductility). 

 

Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ εζσηεξηθή πξνζηαζία απφ θπγνθεληξηθά εθαξκνδφκελε 

ηζηκεληνθνλία, εμσηεξηθή πξνζηαζία θαη ζα παξαδίδνληαη κε ζπλδέζκνπο ηχπνπ 

θακπάλαο ή κε σηίδεο (θιάληδεο) ή απηναγθπξνχκελνπο ζπλδέζκνπο. 

 

 

2. Κξηηήξηα απνδνρήο ελζσκαηόπκελσλ πιηθώλ  

 

2.1 Ηζρύνληα πξόηππα 

 

Σα αθφινπζα πξφηππα ηζρχνπλ ζηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπο. 
EN 545 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water 

pipelines - Requirements and test methods -- σιήλεο, 

εμαξηήκαηα θαη εηδηθά ηεκάρηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν γηα 

δίθηπα χδξεπζεο. Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκψλ. 

ISO 2531 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water 

or gas applications -- σιήλεο, εηδηθά ηεκάρηα θαη εμαξηήκαηα 

ζσιήλσλ ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ γηα δίθηπα λεξνχ ή αεξίσλ. 

ISO 8179-1 Ductile iron pipes - External zinc-based coating - Part 1: 

Metallic zinc with finishing layer -- σιήλεο ειαηνχ 

ρπηνζηδήξνπ. Δμσηεξηθή επίζηξσζε ςεπδαξγχξνπ. 

EN 197-1 Cement - Μέξνο 1: Composition, specifications and conformity 

criteria for common cements 

EN 14901 Ductile iron pipes, fittings and accessories — Epoxy coating 

(heavy duty) of ductile iron fittings and accessories — 

Requirements and test methods 

EN681-1  Elastomeric seals — Material requirements for pipe joint seals 

used in water and drainage applications — Μέξνο 1: Vulcanized 

rubber 

EN 805 Water supply — Requirements for systems and components 

outside buildings 



 

2.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ 

 

Σα ηππηθά κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηδηφηεηεο ηνπ ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ 

έρνπλ σο εμήο: 

 
Ηδηφηεηα πκβνιηζκφο Μνλάδα σιήλεο Δηδηθά ηεκάρηα 

Δθειθπζηηθή αληνρή Rm MPa 420 400 

Σάζε δηαξξνήο Rp0.2 MPa 300 300 

Δπηκήθπλζε ζε ζξαχζε A % 10 5 

θιεξφηεηα θαηά Brinel HB  230 250 

Μέηξν ειαζηηθφηεηαο E MPa 170.000 

Λφγνο Poisson P - 0,28 

πληειεζηήο ζεξκηθήο 

δηαζηνιήο 
 cm/

o
C 11,5x10

-6
 

 

Οη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα θέξνπλ επηζήκαλζε, ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΝ545, κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηελ 

νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN), ηελ θιάζε ηνπ ζσιήλα C, ην έηνο θαηαζθεπήο, ηνλ 

ζπκβνιηζκφ ηνπ ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ (GS) θαη ην πξφηππν βάζεη ηνπ νπνίνπ 

θαηαζθεπάζζεθε ν ζσιήλαο (π.ρ. ΔΝ 545:2010. ηειεπηαία έθδνζε). 

 

Οη ζσιήλεο, ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη νη ζηεγαλσηηθνί δαθηχιηνη ζα πξνέξρνληαη απφ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλε (ΔΝ ISΟ). 

 

Σν παξαιακβαλφκελν πιηθφ ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθά αλαγλσξηζκέλσλ 

εξγαζηεξίσλ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ πξνηχπσλ. 

 

Ζ θιάζε ησλ ζσιήλσλ γηα ηα δίθηπα ππφ πίεζε ζα είλαη θαηά ΔΝ 545 θαη ζχκθσλα 

κε ηνπο πίλαθεο 16 (C25, C30, C40, θιπ) θαη 17 ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ. Αληίζηνηρα 

ζα είλαη θαη ε θιάζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θακπχιεο, ηαπ θ.ιπ.). 

 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε πιήξε ηερληθά ζηνηρεία 

ησλ ζσιήλσλ, ζπλδέζκσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαζψο θαη ηα πηζηνηεηηθά ηνπο πνπ 

πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν (πιηθφ θαηαζθεπήο, ζπζηήκαηα 

πξνζηαζίαο, δηαηάμεηο ζχλδεζεο θ.ιπ.). 

 

2.3 Δπελδύζεηο πξνζηαζίαο 

 

2.3.1 Δζσηεξηθή επέλδπζε 

 

Ζ εζσηεξηθή επέλδπζε ζα ζπληζηάηαη απφ νκνηνγελέο ζηξψκα ηζηκεληνθνλίαο 

εθαξκνδφκελεο εξγνζηαζηαθά κε θπγνθεληξηθέο κεζφδνπο. 

Σν νλνκαζηηθφ πάρνο ηεο επέλδπζεο θαζνξίδεηαη (κε βάζε ηα αλσηέξσ πξφηππα) 

σο εμήο: 



ΩΛΗΝΕ ΤΔΡΕΤΗ (ΕΝ 545) 

 
Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο 

(mm) 

Ολνκαζηηθφ πάρνο επέλδπζεο 

(mm) 

D40 - D300 3,0 

D300 - D600 5,0 

D700 - D1200 6,0 

D1400 - D2000 9,0 

 

Ζ επέλδπζε κε ηζηκεληνθνλία δελ επεθηείλεηαη ζηνπο θψδσλεο ή ην εζσηεξηθφ ησλ 

θιαληδψλ ζχλδεζεο. Οη πεξηνρέο απηέο ηνπ ζσιήλα ζα πξνζηαηεχνληαη κε βαθή 

αθξπιηθήο ξεηίλεο κε βάζε ην λεξφ κέζνπ πάρνπο 80 κm. 

 

Ζ επηθάλεηα ηεο επέλδπζεο ζα είλαη νκνηφκνξθε θαη ιεία, αιιά ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα ΔΝ 545 γίλνληαη απνδεθηέο ζπνξαδηθέο δηακήθεηο θαη εγθάξζηεο 

ξεγκαηψζεηο εχξνπο απφ 0,6 έσο 1,00 mm (θιηκαθψλεηαη αλάινγα κε ηελ 

δηάκεηξν). Οη ξεγκαηψζεηο απηέο νθείινληαη ζηελ ζπζηνιή μήξαλζεο ηεο θνλίαο 

θαη εθ’ φζνλ δελ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ φξηα, δελ επεξεάδνπλ ηελ ζηαζεξφηεηα 

ηεο επέλδπζεο θαη θιείλνπλ θαηά ηελ έθζεζε ηεο επέλδπζεο ζην λεξφ. 

 

Σπρφλ θζνξέο ηεο εζσηεξηθήο επέλδπζεο ή ηνπηθέο ξεγκαηψζεηο πέξαλ ησλ νξίσλ 

πνπ γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηα πξφηππα κπνξνχλ λα απνθαζίζηαληαη κε 

επνμεηδηθφ θνλίακα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη επηθάλεηεο ησλ αηειεηψλ δελ ζα 

επεθηείλνληαη ζε επηθάλεηα κεγαιχηεξε ηνπ ελφο ηεηαξηνθχθιηνπ ηεο επέλδπζεο. 

Δθηελέζηεξεο θζνξέο θαζηζηνχλ ην ηεκάρην αθαηάιιειν πξνο εγθαηάζηαζε. 

 

H εζσηεξηθή επέλδπζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ ζσιήλσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 

πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο. 

 

- Ζ επέλδπζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ ζσιήλσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 

πξέπεη λα απνηειεί έλα ππθλφ, νκνηνγελέο ζηξψκα πνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν 

ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ θπιίλδξνπ ηνπ ζσιήλα. 

- Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο επέλδπζεο, ε κεηαιιηθή επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη 

απαιιαγκέλε απφ ραιαξά πιηθά, ιάδηα ή γξάζα. 

- Σν κείγκα ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηζηκέλην, 

άκκν θαη λεξφ. Αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνζκίμεηο, απηέο πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ παξάγξαθν 4.1.4 ηνπ ΔΝ 545:2006 θαη πξέπεη λα 

δεισζνχλ. Ζ αλαινγία ηεο κάδαο ηεο άκκνπ πξνο ηε κάδα ηνπ ηζηκέληνπ δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 3,5. Καηά ηε θάζε ηεο αλάκεημεο, ε αλαινγία ηεο 

ζπλνιηθήο κάδαο ηνπ λεξνχ πξνο ην ηζηκέλην εμαξηάηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο θαη πξέπεη λα θαζνξίδεηαη έηζη ψζηε ε επέλδπζε λα είλαη 

ζχκθσλε κε ηηο παξαγξάθνπο 4.5.3.2 θαη 4.5.3.3 ηνπ ΔΝ545:2006. 

- Σν ηζηκέλην πξέπεη λα είλαη έλα απφ απηά πνπ παξαηίζεληαη ζχκθσλα κε ην 

EN 197-1. Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην κείγκα ηνπ θνληάκαηνο πξέπεη 

λα ζεσξείηαη φηη ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ Οδεγία Πόζηκνπ Νεξνύ 98/83/ΔΚ. 

Γηα ηε κεηαθνξά κε επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ηζηκέλην κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αινπκίλα, πνπ ππφθεηηαη ζε εζληθνχο 

θαλνληζκνχο, ή γηα εηδηθέο εθαξκνγέο. 



- Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο λσπήο επέλδπζεο, πξέπεη λα εθαξκνζηεί 

ειεγρφκελε ζθιήξπλζε ψζηε λα παξαζρεζεί επαξθήο ελπδάησζε ζην 

ηζηκέλην. 

- Ζ ζθιεξπκέλε επέλδπζε πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο παξαγξάθνπο 

4.1.4, 4.5.3.2 θαη 4.5.3.3 ηνπ ΔΝ 545:2006 

 

Αληνρή ηζηκεληνθνλίαο 

 

Όηαλ κεηξεζεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7.1 ηνπ ΔΝ 545:2006, ε αληνρή ηνπ 

ηζηκεληνθνληάκαηνο ζηε ζπκπίεζε κεηά απφ 28 εκέξεο ζε ζπλζήθεο ζθιήξπλζεο 

δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 50 MPa. 

 

Όια ηα παξαπάλσ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

 

Δμσηεξηθή επέλδπζε 

 

Ζ εμσηεξηθή επηθάιπςε ησλ θπγνθεληξηθά ρπηψλ ζσιήλσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 

ζα πεξηιακβάλεη έλα ζηξψκα θξάκαηνο αινπκηλίνπ θαη κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ, 

εκπινπηηζκέλνπ κε ραιθφ, θαιπκκέλν κε κία ηειηθή επίζηξσζε απφ βαθή 

αθξπιηθήο ξεηίλεο κε βάζε ην λεξφ, ρξψκαηνο κπιε γηα ηα δίθηπα χδξεπζεο, κέζνπ 

πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 80κm. 

 

Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θξάκαηνο αινπκηλίνπ θαη ςεπδαξγχξνπ, 

εκπινπηηζκέλνπ κε ραιθφ, ε επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα ζα είλαη ζηεγλή θαη 

απαιιαγκέλε απφ ζθνπξηά ή απφ μέλε χιε φπσο ιάδη ή γξάζν. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά επηθάιπςεο 

 

Ζ επηθάιπςε ηνπ θξάκαηνο αινπκηλίνπ-κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ θαη πξνζζήθε 

ραιθνχ ζα θαιχπηεη ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα θαη δηακνξθψλεη έλα 

ππθλφ ζπλερέο θαη νκνηφκνξθν ζηξψκα. Δίλαη απαιιαγκέλν απφ αηέιεηεο φπσο 

εκθαλή κπαιψκαηα ή έιιεηςε ζπλάθεηαο.  

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ θξάκαηνο αινπκηλίνπ-ςεπδαξγχξνπ θαη ε πξνζζήθε ραιθνχ ζα 

πξαγκαηνπνηείηε κε ηελ κέζνδν ηνπ ειεθηξηθνχ ηφμνπ (Electric Arc) θαη φρη δηα 

ςεθαζκνχ. 

 

Ζ κέζε πνζφηεηα κάδαο ηνπ θξάκαηνο αινπκηλίνπ-ςεπδαξγχξνπ-ραιθνχ αλά 

κνλάδα επηθάλεηαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 400γξ/κ
2
. 

 

Ζ αλαινγία ηνπ θξάκαηνο αινπκηλίνπ-ςεπδαξγχξνπ ζα είλαη: 

- Αινπκίλην 15% 

- Φεπδάξγπξνο 85% 

 

ηξώζε ηειεηώκαηνο 

 



Θα θαιχπηεη νκνηφκνξθα φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ ζηξψκαηνο θξάκαηνο αινπκηλίνπ 

κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ θαη είλαη απαιιαγκέλε απφ ειαηηψκαηα φπσο εκθαλή 

κπαιψκαηα ή έιιεηςε ζπλάθεηαο. 

 

Σν κέζν πάρνο ηεο ζηξψζεο ηειεηψκαηνο, ε νπνία ζα είλαη βαθή αθξπιηθήο ξεηίλεο 

κε βάζε ην λεξφ, ζα είλαη 80κm. 

 

Δίδε ζπλδέζκσλ θαη δηαζύλδεζε 

 

Γενικά 

Σν πιηθν ησλ ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ ζα είλαη EPDM θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ681-1. 

 

Δύθακπηνη ζύλδεζκνη 

Οη ζσιήλεο κε εχθακπηνπο ζπλδέζκνπο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο εμσηεξηθέο 

δηακέηξνπο ηνπ επζέσο άθξνπ DE θαη ηηο αλνρέο ηνπο. Απηφ πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ζπληζησζψλ πνπ είλαη εμνπιηζκέλεο κε 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εχθακπησλ ζπλδέζκσλ.  

 

Οη ζχλδεζκνη είλαη ζρεδηαζκέλνη ψζηε λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

 

α) λα αληέρνπλ δηαξθψο ρσξίο δηαξξνή ζηελ κέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε 

ιεηηνπξγίαο (PMA) ησλ αληίζηνηρσλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

ζχλδεζεο ή ηε δηθή ηνπο PMA φπσο δίλεηαη απφ ηνπο θαηαιφγνπο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, νπνηαδήπνηε εμ’ απηψλ είλαη ε κηθξφηεξε. Απηφ εθαξκφδεηαη 

θάησ απφ φιεο ηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ ππεξπηέζεσλ ιφγσ πιήγκαηνο θαη ησλ θηλήζεσλ ησλ 

ζπλδέζκσλ (γσληαθέο, αθηηληθέο, αμνληθέο). 

β) λα είλαη ζηεγαλνί θάησ απφ εζσηεξηθή αξλεηηθή πίεζε, ην νπνίν κπνξεί λα 

ζπκβεί ζε ζπλζήθεο πιήγκαηνο. 

γ) λα αληέρνπλ ρσξίο εηζξνή λεξνχ εμσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε 2 bar, φηαλ 

πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε βάζνο κεγαιχηεξν απφ 5κ. θάησ απφ ηε ζηάζκε 

ηνπ λεξνχ (π.ρ. πνηακφο, ιίκλε, πδξνθνξέαο).  

Σα παξαπάλσ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηξίην αλεμάξηεην θνξέα. 

 

ύλδεζκνη απηναγθπξνύκελσλ ζσιήλσλ 

ε εηδηθά εμαξηήκαηα π.ρ. γσληαθήο απφθιηζεο, φπνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κειέηε 

έρνπλ πξνβιεθζεί κήθε αλάληη θαη θαηάληη ηνπ εμαξηήκαηνο, φπνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απηναγθπξνχκελνη ζσιήλεο πξνθεηκέλνπ ηελ απνθπγή ζσκάησλ 

αγθχξσζεο απφ ηζηκέλην.  

 

O ζχλδεζκνο απηναγθπξνχκελσλ ζσιήλσλ ζα απνηειείηαη απφ δχν ζαιάκνπο ζηελ 

κνχθα ηνπ ζσιήλα θαηαζθεπαζκέλεο εξγνζηαζηαθά. ηνλ εζσηεξηθφ ζάιακν 

ηνπνζεηείηαη ην ειαζηηθφ παξέκβπζκα πνπ παξέρεη ηελ ζηεγάλσζε ηνπ ζσιήλα 

ελψ ζηνλ εμσηεξηθφ ζάιακν ηνπνζεηείηαη ν δαθηχιηνο αγθχξσζεο. Ο ζχλδεζκνο ζα 

κπνξεί λα παξαιακβάλεη γσληαθέο εθηξνπέο. Δπίζεο ζην επζχ άθξν ησλ αγσγψλ 

πνπ ζα θέξνπλ ηνλ ζχλδεζκν αγθχξσζεο δεκηνπξγείηαη εξγνζηαζηαθά κία ξαθή 

ζην επζχ άθξν ηνπ ζσιήλα. ηνπο αγσγνχο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θνπή, κπνξεί 



ε ξαθή λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζην εξγνηάμην. Ο κεηαιιηθφο δαθηχιηνο 

αγθχξσζεο ζα κπνξεί λα πάξεη κηθξή ειαζηηθή παξακφξθσζε ε νπνία ζα βνεζά 

ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ εηδηθψλ εμαξηεκάησλ, φπνπ ζα ππάξρεη 

κνχθα ζα είλαη ηεο κνξθήο ηνπ ζσιήλα. 

 

Οη ζχλδεζκνη ησλ απηναγθπξνχκελσλ ζσιήλσλ δελ ζα απαηηνχλ θνριίεο γηα ηελ 

ζχλδεζε ηνπο γηα ηελ απνθπγή δηάβξσζεο κε απνηέιεζκα ηελ εμαζζέλεζε ηεο 

αληνρήο ηνπ ζπλδέζκνπ δηαρξνληθά. 

 

Τιηθά ζε επαθή κε πόζηκν λεξό 

Οη ζσιήλεο απφ έιαην ρπηνζίδεξν θαη νη ζχλδεζκνί ηνπο πεξηιακβάλνπλ δηάθνξα 

πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ππφ ηηο ζπλζήθεο γηα ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ, ζε 

δηαξθή ή παξνδηθή επαθή κε ην λεξφ πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, 

νη ζσιήλεο απφ έιαην ρπηνζίδεξν θαη νη ζχλδεζκνί ηνπο δελ κεηαβάιινπλ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ EU 

θαη EFTA γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη πηζηνπνηνχληαη απφ αλεμάξηεην θνξέα. 

 

Δπηθαιύςεηο εμαξηεκάησλ  

Όια ηα εμαξηήκαηα, ηα παξειθφκελα θαη νη ζσιήλεο πνπ δελ είλαη θπγνθεληξηθά 

ρπηεπκέλνη πξέπεη λα παξαδίδνληαη εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά επηθαιπκκέλνη κε 

επνμεηδηθή επηθάιπςε ζχκθσλα κε ην EN 14901. 

 

Όιεο νη θηληξηζκέλεο εζσηεξηθέο επελδχζεηο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ 

παξάγξαθν 4.1.4 ηνπ ΔΝ 545:2006. 

 

ήκαλζε ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ 

Όινη νη ζσιήλεο θαη φια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα ζεκαίλνληαη θαηά ηξφπν 

επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν ζηνλ ρξφλν θαη πξέπεη λα θέξνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο 

παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

 

— ηελ επσλπκία ή ην ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

— ηνλ ρξφλν θαηαζθεπήο, 

— ην ραξαθηεξηζκφ φηη πξφθεηηαη γηα ειαηφ ρπηνζίδεξν, 

— ην DN, 

— ηελ θαηάηαμε PN ησλ θιαληδψλ γηα θιαληδσηά ζπζηαηηθά κέξε, 

— ηελ αλαθνξά ζην παξφλ Δπξσπατθφ Πξφηππν, δειαδή ζην EN 545, 

— ηελ θιάζε πίεζεο ησλ θπγνθεληξηθά ρπηεπκέλσλ ζσιήλσλ. 

 

Πηζηνπνίεζε ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ 

Σφζν νη ζσιήλεο φζν θαη ηα εμαξηήκαηα ζα ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξναλαθεξζέλ κεζφδνπο ηνπ ΔΝ545 θαη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα 

αθφινπζα πηζηνπνηεηηθά παξαγσγήο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ ζσιήλσλ θαη 

εμαξηεκάησλ ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ: 

 

 Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 9001:2008 

 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο θαηαζθεπήο ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ 

ζχκθσλα κε ην ΔΝ545 



 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο φισλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ ζε 

ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα γηα ηελ ρξήζε ζε δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο ηζηκεληνθνλίαο γηα πφζηκν 

λεξφ 

 Πηζηνπνηεηηθφ αληνρήο ηζηκεληνθνλίαο 50Μpa ζχκθσλα κε ην ΔΝ545 

 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηζηκεληνθνλίαο κε ην πξφηππν ΔΝ197-1 

 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηνπ λεξνχ ηεο ηζηκεληνθνλίαο κε ηελ 

Δπξσπατθή Οδεγία 98/83/EC 

 Πηζηνπνίεζε CE ηνπ ηζηκέληνπ 

 Πηζηνπνίεζε ηεο εμσηεξηθήο επέλδπζεο ησλ ζσιήλσλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ γηα πφζηκν 

λεξφ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ησλ ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ ζχκθσλα κε 

ην ΔΝ681-1 

 Πηζηνπνηεηηθφ αληνρήο ζε πηέζεηο ησλ ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ θαη 

ζπλδέζκσλ (απιψλ θαη αγθχξσζεο). 

 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηεο επνμεηδηθήο βαθήο γηα πφζηκν λεξφ 

ζχκθσλα κε ην ΔΝ14901 

 

Όια ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ζα έρνπλ εθδνζεί απφ ηξίην δηεζλή αλεμάξηεην 

θνξέα πηζηνπνίεζεο (BV, TUV,…) δηαπηζηεπκέλν θαηά ΔΝ45011. Θα αθνξνχλ 

πηζηνπνηεηηθά παξαγσγήο, φρη δνθηκίσλ ή δεηγκάησλ.  

 

 

3. Μέζνδνο εγθαηάζηαζεο 

 

3.1 Φνξηνεθθνξηώζεηο - απνζήθεπζε 

 

Οη ζσιήλεο, πξνθεηκέλνπ πεξί δηακέηξσλ έσο DN 400, παξαδίδνληαη ζπλήζσο ζε 

δεζκίδεο, ελψ ζε κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο κεκνλσκέλνη. 

 

ηελ πεξίπησζε δεζκίδσλ απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε απφ ηηο ηαηλίεο πξφζδεζεο ηεο 

δεζκίδαο. 

 

Γεληθψο απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε κε ζπξκαηφζρνηλα ή αιπζίδεο ιφγσ ηνπ 

θηλδχλνπ νιηζζήζεσο απηψλ θαηά ηελ αλάξηεζε, κε απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε 

θζνξψλ ζηελ εμσηεξηθή πξνζηαηεπηηθή ζηξψζε. 

 

Απαγνξεχεηαη επίζεο ε αλάξηεζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ζσιήλσλ (φηαλ δελ είλαη 

δηακνξθσκέλνη ζε δεζκίδεο απφ ην εξγνζηάζην), εθηφο εάλ ρξεζηκνπνηείηαη 

παιέηα. 

 

Γηα ηελ αλάξηεζε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη επίπεδνη ηκάληεο επαξθνχο αληνρήο 

(ηνπιάρηζηνλ 2 ton) ή άγθηζηξα πξφζδεζεο άθξσλ. 

 

Οη ζσιήλεο ζα απνζεθεχνληαη ζε ζηνηβαζία θαηά ζηξψζεηο κε παξεκβνιή μχιηλσλ 

ππνζεκάησλ, θαηά ηξφπν ψζηε ζηελ πιεπξά ηνπ θψδσλα ηνπ ελφο ζσιήλα λα 

αληηζηνηρεί ην επζχγξακκν άθξν ηνπ γεηηνληθνχ. 



 

 
 

Οη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο δελ ζα έξρνληαη απ’ 

επζείαο ζε επαθή κε ην έδαθνο, αιιά ζα παξεκβάιινληαη πάληνηε ππνζέκαηα 

(ζπλήζσο μχιηλα). 

 

Οη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ζα θπιάζζνληαη ζηελ εξγνζηαζηαθή ηνπο ζπζθεπαζία 

κέρξη ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε ζηεγαζκέλν ρψξν. 

 

Καηά ηελ απνζήθεπζε/ θχιαμε ησλ πιηθψλ ζα ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε λα κελ 

εηζρσξνχλ ξχπνη ζην εζσηεξηθφ ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 

 

Σν κέγηζην χςνο ζηνίβαζεο (αξηζκφο επαιιήισλ ζεηξψλ ζσιήλσλ) εμαξηάηαη απφ 

ηελ θιάζε ηνπ ζσιήλα (ΚΡ θ.ιπ.) θαη ηελ δηάκεηξφ ηνπ. Γεληθψο ην χςνο ησλ 

ζηνηβψλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 2,00 m, ζε θάζε δε πεξίπησζε ζα εθαξκφδνληαη νη 

ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηελ αζθάιηζε ησλ απνζεθεπκέλσλ ζσιήλσλ έλαληη 

πιεπξηθήο νιίζζεζεο. ε θάζε πεξίπησζε νη αθξαίνη ζσιήλεο ηεο ζηνηβαζίαο ζα 

αζθαιίδνληαη κε παξεκβνιή μχιηλσλ ζθελψλ. 

 

3.2 Κνπή ζσιήλσλ 

 

Δάλ απαηηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηκεκάησλ ζσιήλα κήθνπο κηθξφηεξνπ ηνπ 

ηππνπνηεκέλνπ ε θνπή ζα γίλεηαη κε δηζθνπξίνλν κε θαηάιιεια θνπηηθά γηα ηνλ 

ειαηφ ρπηνζίδεξν. Γηα ηελ θνπή ζσιήλσλ κεγάισλ δηακέηξσλ απαηηείηαη εηδηθή 

δηακφξθσζε θνπηηθήο δηάηαμεο κε ζηεθάλε - νδεγφ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

ηνκή θαηά επίπεδν θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα (απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηηπρή ζχλδεζε κε ηνλ θψδσλα ηνπ επφκελνπ ηκήκαηνο). 

 

 

3.3 Σνπνζέηεζε ζσιήλσλ ζην όξπγκα 

 

Ζ γσλία εθηξνπήο κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ ζσιήλσλ ηφζν νξηδνληηνγξαθηθά, φζν 

θαη πςνκεηξηθά δελ ζα ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο (γηα ηνλ 

θαηά πεξίπησζε ηχπν ησλ ζπλδέζκσλ) θαη πάλησο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ: 
 

5
ν
 γηα ζσιήλεο Φ100 – Φ150 



4
ν
 γηα ζσιήλεο Φ200 – Φ300 

3
ν
 γηα ζσιήλεο Φ350 – Φ600 

2
ν
 γηα ζσιήλεο Φ750 – Φ800 
o

2

1
1  γηα ζσιήλεο Φ900 – Φ1400 

 

Πξηλ απφ ηνλ θαηαβηβαζκφ ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα ζα ειέγρεηαη ην ππφζηξσκα 

έδξαζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη νκαιφ, απαιιαγκέλν απφ εμέρνληεο 

αηρκεξνχο ιίζνπο θαη ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε ζηάζκε. 

 

Γεληθψο νη ζσιήλεο ζα εδξάδνληαη ζε ζηξψζε άκκνπ πάρνπο 15 cm (εθηφο εάλ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε). Ζ εμαζθάιηζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 

κειέηε ζηάζκεο ζα γίλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε δχν ηνπιάρηζηνλ μχιηλσλ 

ππνζεκάησλ αλά ηεκάρην ζσιήλα, εγθηβσηηζκέλσλ πιεπξηθά κε ηελ άκκν έδξαζεο, 

ψζηε λα κελ εμέρνπλ θαη δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο ζεκεηαθήο ζηήξημεο. 

 

Ο θαηαβηβαζκφο ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα ζα γίλεηαη κε επίπεδνπο ηκάληεο, 

νλνκαζηηθήο αληνρήο θαηάιιειεο γηα ην εθάζηνηε βάξνο ησλ ζσιήλσλ. Ζ ρξήζε 

κεηαιιηθψλ αιπζίδσλ, θαισδίσλ θαη αγθίζηξσλ ρσξίο ειαζηηθή πξνζηαηεπηηθή 

επέλδπζε απαγνξεχεηαη. 

 

Καηά ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ ζσιήλα ην πιηθφ επίρσζεο ζα θαζνδεγείηαη θαη θάησ 

απφ ην ζσιήλα θαη ζα ζπκππθλψλεηαη θαηά ζηξψζεηο εθαηέξσζελ ηνπ ζσιήλα 

ελαιιάμ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο πιεπξηθή ζηήξημε ηνπ αγσγνχ. Ζ 

ζπκπχθλσζε ζηελ δψλε απηή ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή κε ρξήζε ηππάδσλ, 

γηα ηελ απνθπγή θαθψζεσλ ζηελ εμσηεξηθή πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε. 

 

Οη εξγαδφκελνη ζηα έξγα δελ επηηξέπεηαη λα βαδίδνπλ πάλσ ζηνλ ζσιήλα εάλ δελ 

θνξνχλ ειαζηηθά ππνδήκαηα. 

 

Σπρφλ δεκηέο ζηελ πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπνζέηεζεο ησλ 

ζσιήλσλ ζα απνθαζίζηαληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή /θαη ηηο 

εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Καηά ηελ δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ ην ειεχζεξν άθξν ζα 

πσκαηίδεηαη γηα πξνζηαζία ηνπ ζσιήλα απφ ηελ είζνδν μέλσλ ζσκάησλ. 

 

3.4 Δηδηθά ηεκάρηα – σηίδεο – ζπλδέζεηο 

 

Σα εηδηθά ηεκάρηα αιιαγήο θαηεχζπλζεο ή δηαηνκήο (γσλίεο, ηαπ, ζηαπξνί, 

ζπζηνιέο) ζα έρνπλ απνιήμεηο ηχπνπ θψδσλα (κνχθα) θαη ε ζχλδεζε απηψλ ζα 

γίλεηαη κε παξεκβνιή ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο. 

 

Γηα ηελ ζχλδεζε βαλψλ θ.ιπ. ξπζκηζηηθψλ ζπζθεπψλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηνηρεία κε σηίδεο (θιαληδσηά άθξα). 

 

Σα πάζεο θχζεσο εηδηθά ηεκάρηα ζα είλαη θαηεγνξίαο Κ11 - Κ12 θαηά ΔΝ 545, 

εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηε Μειέηε. 



 

Οη σηίδεο ζα είλαη δηακνξθσκέλεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 2531:1998-08 

(φζνλ αθνξά ζηελ δηάηαμε ησλ νπψλ θνριίσζεο) γηα ζπκβαηφηεηα κε ηηο 

ξπζκηζηηθέο ζπζθεπέο. 

 

Οη θνριίεο ζχλδεζεο ζα είλαη απφ ράιπβα πςειήο αληνρήο, γαιβαληζκέλνη ή 

επηθαδκησκέλνη. 

 

Οη ζπλδέζεηο ησλ ππέξγεησλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ (εάλ ππάξρνπλ) ζα είλαη 

θιαληδσηέο ηππνπνηεκέλεο θαηά ISO 2531:1998-08 ή κέζσ ζπζηήκαηνο θνριησηψλ 

ηαρπζπλδέζκσλ πνπ πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο (παηέληα θαηαζθεπαζηή). 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή κε ηππνπνηεκέλσλ θνριησηψλ ζπλδέζκσλ απαηηείηαη ε έγθξηζε 

ηεο Τπεξεζίαο. 

 

3.5 πλδέζεηο ησλ αγσγώλ θαη ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ 

 

Οη ζπλδέζεηο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζσιήλσλ 

είηε κε ζχζηεκα κνχθαο - ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ είηε κε θιάληδεο είηε κε εηδηθά 

ηεκάρηα ζχλδεζεο. 

 

Πξηλ απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζσιήλα ζην φξπγκα ζα επηζεσξείηαη θαη ζα 

θαζαξίδεηαη ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θνηιψκαηνο ππνδνρήο (κνχθαο) θαη ε 

επζχγξακκε απφιεμε ηνπ ήδε ηνπνζεηεζέληνο ζσιήλα. 

 

Ο ειαζηηθφο δαθηχιηνο ζηεγαλφηεηαο ζα ηνπνζεηείηαη δηπισκέλνο εληφο ηνπ 

θνηιψκαηνο ππνδνρήο (κνχθαο) θαη ζα πξνζαξκφδεηαη πξνζεθηηθά ζηελ εγθνπή. 

Σν βιήηξν (ην άθξν ηνπ ζσιήλα πνπ εηζέξρεηαη εληφο ηνπ θνηιψκαηνο ππνδνρήο 

ηνπ επφκελνπ ζσιήλα) θέξεη ινμνηκεκέλα άθξα απφ ην εξγνζηάζην. Δάλ ν 

ρξεζηκνπνηνχκελνο ζσιήλαο πξνέθπςε απφ ηνκή ζα δηακνξθψλεηαη κε ηξφρηζκα ε 

απαηηνχκελε ινμφηκεζε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ζχλδεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια 

ιηπαληηθά, αδηάιπηα ζην λεξφ, άνζκα θαη ρεκηθψο ζηαζεξά ζηελ πεξηνρή 

ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. Δάλ ην δίθηπν πξνβιέπεηαη γηα ηελ 

κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ ηα ιηπαληηθά ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 

πνζηκφηεηαο. 

 

Ο πξνο ζχλδεζε ζσιήλαο (ή εηδηθφ ηεκάρην) ζα επζπγξακκίδεηαη θαη ζα εηζπηέδεηαη 

κέρξη ηελ γξακκή - νδεγφ (εγράξαθηε) κε ρξήζε εηδηθψλ πξνο ηνχην εμαξηεκάησλ 

(βι. ζρήκα) ηχπνπ λαπηηθνχ θιεηδηνχ. 

 

Ζ πξνψζεζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηνλ θνπβά εθζθαθέα, κε παξεκβνιή φκσο 

ηαθαξίαο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ ζπκκεηξηθή θαηαλνκή ηεο αζθνχκελεο δχλακεο 

ζηελ πεξίκεηξν ηνπ ζσιήλα. 



 
Εμνπιηζκόο ζύλδεζεο αγσγώλ 

 

 
 

Ζ νξζή επαθή ηνπ βιήηξνπ κε ηνλ ειαζηηθφ ζχλδεζκν ζα ειέγρεηαη κε ηελ βνήζεηα 

ιεπηνχ ειάζκαηνο ην νπνίν ζα ζπλαληά ηνλ ειαζηηθφ ζχλδεζκν ζην ίδην βάζνο ζε 

φιεο ηηο ζέζεηο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ ζσιήλα. 

 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηελ ηήξεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο δηαηνκήο, ηδηαίηεξα 

ζηνπο ζσιήλεο κεγάισλ δηακέηξσλ. Οη ζσιήλεο απηνί κπνξεί γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο λα εκθαλίζνπλ ειιεηπηηθφηεηα (ovality). Γηα ηελ επηηπρή ζχλδεζή ηνπο 

απαηηείηαη ε ρξήζε εζσηεξηθψλ γξχιισλ (φηαλ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ) ή 

εμσηεξηθψλ θνριησηψλ δηαηάμεσλ ηάλπζεο. 

 



 

 
 

4. Απαηηήζεηο πνηηηθώλ ειέγρσλ γηα ηελ παξαιαβή 

 

4.1 Γνθηκαζίεο – παξαιαβή πιηθώλ 

 

χκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 545 νη ζσιήλεο πνπ θέξνπλ ζήκαλζε CE πξνέξρνληαη 

απφ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεη ζπλερέο ζχζηεκα πνηνηηθψλ ειέγρσλ 

νπφηε δελ απαηηείηαη ε εθηέιεζε πεξαηηέξσ δνθηκψλ παξά κφλνλ ε πξνζθφκηζε 

ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

 

Οη ζσιήλεο θαη ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηεκάρηα πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζα 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα βηνκεραλία εθηφο αλ απνδερζεί ε Τπεξεζία πιηθά απφ 

πεξηζζφηεξνπο πξνκεζεπηέο. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν γελλεζνχλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη λα 

εθηειεζηνχλ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ πξφζζεηεο ζπνξαδηθέο δνθηκέο 

επί πιηθψλ πξνζθνκηδφκελσλ ζην εξγνηάμην γηα ηνπνζέηεζε, ζε εξγαζηήξην 

πηζηνπνηεκέλν θαηά EN ISO/IEC 17025:2005-08 (General requirements for the 

competence of testing and calibration laboratories -- Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ 



επάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκψλ θαη δηαθξηβψζεσλ) ή άιιν εξγαζηήξην 

αληνρήο πιηθψλ ηεο έγθξηζήο ηεο. 

 

Αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπνξαδηθψλ απηψλ δνθηκψλ απνδεηρζνχλ κε 

ηθαλνπνηεηηθά, κπνξεί λα δεηεζεί επαλάιεςε ηεο ιεπηνκεξνχο δηαδηθαζίαο 

δνθηκψλ, ζε έηνηκα πιηθά, ζε αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ηεο επηινγήο ηνπ Κπξίνπ 

ηνπ Έξγνπ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ ζα θξίλνπλ ηειηθά ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ ή ηελ αλάγθε νιηθήο ή κεξηθήο απφξξηςήο ηνπο.  

 

Ζ απνδνρή ησλ πιηθψλ ζην εξγνηάμην δελ πξνδηθάδεη ηελ ηειηθή παξαιαβή ηνπο σο 

εγθαηεζηεκέλσλ, αθνχ αδέμηνη ρεηξηζκνί απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ θαηά 

ηελ κεηαθνξά, πξνζέγγηζε, ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε, δνθηκαζίεο θαη επίρσζε είλαη 

δπλαηφ λα νδεγήζνπλ ζε θζνξέο ή δεκηέο. 

 

4.2 Διεγρνη απνπεξαησζέληνο δηθηύνπ 

 

 Έιεγρνο νξηδνληηνγξαθηθήο θαη πςνκεηξηθήο ηνπνζέηεζεο ζσιήλσλ 

ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε (θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 

ζε εκθαλή ζεκεία πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο επίρσζεο ή ζηα θξεάηηα 

βαλψλ). 

 Έιεγρνο ζπλδεζκνινγίαο ζσιήλσλ θαη πξνζηαζίαο (εμσηεξηθήο θαη 

εζσηεξηθήο) ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θαηά ηελ θάζε ηεο 

θαηαζθεπήο ή/θαη επί νξαηψλ ηκεκάησλ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επίρσζεο). 

 Έιεγρνο απνθιίζεσλ ζπλδέζκσλ. Ζ δηαπίζησζε απνθιίζεσλ κεγαιπηέξσλ 

ησλ απνδεθηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ επαλαηνπνζέηεζε θαη επαλαζχλδεζε ησλ 

ζσιήλσλ (έιεγρνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο). 

 Έιεγρνο Πξαθηηθψλ ηέιεζεο δνθηκψλ πηέζεσο.  

 Σκήκαηα ζσιελψζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ θαθψζεηο, ζηξεβιψζεηο ή 

δηάβξσζε, βιάβεο ζηελ πξνζηαζία ησλ αγσγψλ, εκθαλείο θαθνηερλίεο 

ελδεηθηηθέο ηνπ φηη δελ ηεξήζεθε ε παξνχζα Πξνδηαγξαθή δελ ζα γίλνληαη 

απνδεθηά θαη ζα δίδεηαη εληνιή αληηθαηάζηαζήο ηνπο κε δαπάλεο ηνπ 

αλαδφρνπ. 

 

4.3 Γνθηκέο ζηεγαλόηεηαο ζε εζσηεξηθή πδξαπιηθή πίεζε 

 

Γεληθά 

Ζ δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ 

ζσιήλσλ ζην φξπγκα, ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο, ηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ζπζθεπψλ θαη ηελ κεξηθή επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο. 

 

Οη δνθηκέο δηαθξίλνληαη ζε: 

 πξνδνθηκαζία (θαηά ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ). 

 θχξηα δνθηκή ζε πίεζε (θαηά ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ). 

 γεληθή δνθηκή νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ. 

 



Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ ην αλνηρηφ ηκήκα ησλ νξπγκάησλ ζα παξακέλεη 

μεξφ. Ζ νπνηαδήπνηε εκθάληζε πδάησλ ζην φξπγκα ζα αληηκεησπίδεηαη κε 

αληιήζεηο. 

 

Σν κήθνο ηνπ ηκήκαηνο δνθηκήο ζα είλαη ελδεηθηηθψο απφ 500 κέρξη 1000 m 

αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο. Σα 

άθξα ησλ ηκεκάησλ ηνπ πξνο δνθηκή δηθηχνπ ζα θιείλνπλ εξκεηηθά κε ηνπνζέηεζε 

(πξνζσξηλή) θιαληδσηψλ ηαπψλ. 

 

Σν πξνο δνθηκή ηκήκα ζα πιεξνχηαη κε λεξφ πξννδεπηηθά, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

ε πιήξεο εμαέξσζή ηνπ. 

 

Σν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα εηζπίεζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε νγθνκεηξηθή δηάηαμε 

(φξγαλν ή θαηαγξαθηθφ) κεηξήζεσλ, αθξηβείαο ± 1 lt, θαη απηνγξαθηθφ καλφκεηξν 

κε αθξίβεηα αλάγλσζεο 0,1 atm. Σα φξγαλα ζα θέξνπλ πξφζθαην (ην πνιχ 6 

κελψλ) πηζηνπνηεηηθφ βαζκνλφκεζεο απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην. 

 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δνθηκαζίαο ν Αλάδνρνο ζα δηαζέζεη εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ, πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα επέκβεη ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Γελ 

επηηξέπεηαη λα εθηειείηαη θακία εξγαζία ζην ζθάκκα ηελ ψξα πνπ ην ηκήκα 

βξίζθεηαη ππφ δνθηκαζία. 

 

Πξνδνθηκαζία 

Αθνχ πιεξσζεί κε λεξφ, ην ππφ δνθηκή ηκήκα παξακέλεη επί 24 πεξίπνπ ψξεο ππφ 

ζηαηηθή πίεζε. Αλ δηαπηζησζεί απψιεηα λεξνχ, ζα αλαδεηεζεί ην ζεκείν/α 

δηαξξνήο, ζα απνθαηαζηαζεί ε δεκηά θαη ζα επαλαιεθζεί ε δνθηκή. 

 

Κπξίσο δνθηκαζία πίεζεο 

Ζ δνθηκή ζα εθαξκφδεηαη κφλν ζηα δίθηπα ππφ πίεζε κεηά ηελ απνθαηάζηαζε 

ηπρφλ κεηαηνπίζεσλ ή δηαξξνψλ χδαηνο πνπ εληνπίζζεθαλ θαηά ηελ πξνδνθηκαζία 

θαη ζα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 12 ψξεο. 

 

Ζ εθαξκνζηέα πίεζε δνθηκήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Μειέηε ή νξίδεηαη ζε 150% ηεο 

νλνκαζηηθήο πίεζεο (ΡΝ) ηνπ πιηθνχ. 

 

Καηά ηελ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο πίεζεο, ζα ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηελ απνθπγή 

δεκηνπξγίαο ζπιάθσλ αέξα. 

 

Ζ θπξίσο δνθηκή ζεσξείηαη επηηπρήο αλ δελ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε 

απφ 0,10 atm θαη δελ παξαηεξεζνχλ παξακνξθψζεηο ηνπ δηθηχνπ. 

 

Δάλ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε ηνπ νξίνπ απηνχ ζα ειέγρεηαη νπηηθά ε 

ζσιήλσζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ελδερνκέλσλ δηαξξνψλ. Δάλ βξεζνχλ δηαξξνέο 

επηζθεπάδνληαη θαη ε δνθηκαζία επαλαιακβάλεηαη απφ ηελ αξρή. Δάλ δελ 

εληνπηζζνχλ δηαξξνέο χδαηνο, παξά ην φηη πξνζηίζεληαη πνζφηεηεο χδαηνο γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο πίεζεο, ζεκαίλεη φηη έρεη εγθισβηζζεί αέξαο ζην δίθηπν, νπφηε 

απαηηείηαη εθθέλσζή ηνπ θαη επαλάιεςε ηεο δνθηκήο. 

 



Γεληθή δνθηκαζία  

Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο δνθηκαζίαο αλά ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ζα 

επαλαπιεξψλεηαη ην φξπγκα ζε νιφθιεξν ην κήθνο ησλ δνθηκαζζέλησλ ηκεκάησλ, 

ρσξίο φκσο λα πιεξσζνχλ νη ζέζεηο ζπλδέζεσο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ απηψλ. 

 

Καηά ηελ θάζε ηεο επίρσζεο ε πίεζε ζην δίθηπν ζα δηαηεξείηαη ζε επίπεδα 

κηθξφηεξα ηεο νλνκαζηηθήο πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ θζνξψλ ζηνπο ζσιήλεο (πηψζε 

πίεζεο ζα θαίλεηαη απφ ηα καλφκεηξα). Αθνχ νινθιεξσζεί ε επαλαπιήξσζε ησλ 

νξπγκάησλ θαηά ηκήκα, νη ζσιελψζεηο ζα ππνζηνχλ ηελ ηειηθή δνθηκαζία κε 

πίεζε ίζε πξνο 150% ηεο νλνκαζηηθήο. 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο απηήο ζα είλαη ηφζε, ψζηε λα επηηξέπεη ηνλ νπηηθφ 

έιεγρν ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξηζηά δνθηκαζζέλησλ ηκεκάησλ θαηά ηελ 

θπξίσο δνθηκή πηέζεσο. 

 

Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή θαη ηεο δνθηκαζίαο απηήο πιεξνχληαη θαη ηα 

αθεζέληα κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θελά (νινθιήξσζε επίρσζεο δηθηχνπ). 

 

Πξσηόθνιιν δνθηκαζηώλ  

Σα ζηνηρεία θαη απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηψλ ζα θαηαρσξνχληαη ζε πξαθηηθφ πνπ 

ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνλ Αλάδνρν. 

 

4.4 Πιύζε θαη απνζηείξσζε δηθηύνπ ύδξεπζεο 

 

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 ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 

Μειέηε (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 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. 

 



5. Οξνη θαη απαηηήζεηο πγηεηλήο – αζθάιεηο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 

 

5.1 Πηζαλνί θίλδπλνη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 

 

Καηά ηελ κεηαθνξά, απφζεζε θαη δηαθίλεζε ησλ ζσιήλσλ: 

 Δθθφξησζε πιηθψλ κέζσ γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο. 

 Γηαθίλεζε επηκήθσλ αληηθεηκέλσλ ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηαο ρψξνπ. 

 Υεηξηζκφο αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ (επηθάλεηεο ηνκήο ζσιήλσλ, θίλδπλνο 

ηξαπκαηηζκνχ). 

 Υεηξηζκφο - εθαξκνγή απνιπκαληψλ (ηνμηθνί ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο). 

 

Ο ρεηξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εξγαιείσλ ζα γίλεηαη κφλνλ απφ 

εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Σν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζα 

δηαζέηεη εκπεηξία ζε εξγαζίεο θαηαζθεπήο πδξαπιηθψλ δηθηχσλ (απνδεηθλπφκελε 

κε βεβαηψζεηο εξγνδνηψλ). 

 

5.2 Αληηκεηώπηζε εξγαζηαθώλ θηλδύλσλ 

 

πκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΔ ―Διάρηζηεο Απαηηήζεηο Τγηεηλήο θαη 

Αζθάιεηαο Πξνζσξηλψλ θαη Κηλεηψλ Δξγνηαμίσλ‖ θαη ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία 

επί ζεκάησλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο (Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 159/99 θ.ιπ.) 

 

 Οη εθηεινχληεο ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ΠΔΣΔΠ ζα δηαζέηνπλ επαξθή 

εκπεηξία ζηηο πδξαπιηθέο/ ζσιελνπξγηθέο εξγαζίεο. 

 Τπνρξεσηηθή ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ θαη θαη’ ειάρηζηνλ: 

 
Πξνζηαηεπηηθή 

ελδπκαζία  

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: 

Puncture resistance - Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία. Μεραληθέο ηδηφηεηεο. Γνθηκή αληνρήο 

ζε δηάηξεζε. 

Πξνζηαζία 

ρεξηψλ 

θαη βξαρηφλσλ  

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάληηα πξνζηαζίαο 

έλαληη κεραληθψλ θηλδχλσλ. 

Πξνζηαζία 

θεθαιηνχ  

EN 397:1995: Industrial safety helmets  (Amendment A1:2000) -- Κξάλε πξνζηαζίαο. 

Πξνζηαζία 

πνδηψλ  

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

Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Τπνδήκαηα αζθαιείαο γηα 

επαγγεικαηηθή ρξήζε (αληηθαηαζηάζεθε απφ ην πξφηππν EN ISO 20345:2004). 

Πξνζηαζία 

νθζαικψλ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial 

use against mechanical hazards and/or heat -- Μέζα πξνζηαζίαο 

καηηψλ θαη πξνζψπνπ ηχπνπ κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο γηα βηνκεραληθή θαη κε 

βηνκεραληθή ρξήζε έλαληη κεραληθψλ θηλδχλσλ ή θαη ζεξκφηεηαο 

 

 

6. Σξόπνο επηκέηξεζεο εξγαζίαο 

 

6.1 σιήλεο από ειαηό ρπηνζίδεξν 

 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε βάζε ην αμνληθφ κήθνο ζε κέηξα (m) ησλ ζσιελψζεσλ 

πνπ εγθαηαζηάζεθαλ αλά νλνκαζηηθή δηάκεηξν. 

 



- ην κήθνο ησλ επηκεηξνχκελσλ ζσιήλσλ δελ πξνζκεηξψληαη ηα εηδηθά 

ηεκάρηα. 

- Γελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ζσιήλσλ κε θψδσλα θαη θιαληδσηψλ 

ζσιήλσλ. 

- Αλάινγα κε ην ηηκνιφγην, ππάξρεη πξφζζεηε δαπάλε γηα ηα 

απηναγθπξνχκελα ηκήκαηα ησλ αγσγψλ νπφηε πξνκεηξψληαη μερσξηζηά 

 

Δηδηθά ηεκάρηα  

Σα εηδηθά ηεκάρηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν επηκεηξψληαη ζε βάξνs (kg), ζχκθσλα κε 

ηα αλαγξαθφκελα ζηνπο θαηαιφγνπο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνκεζεπηή. Γελ γίλνληαη 

απνδεθηά ηα απνηειέζκαηα δχγηζεο κεγαιχηεξα ησλ ηηκψλ βάξνπο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 

Απηναγθπξνύκελνη αγσγνί 

Σα απηναγθπξνχκελα ηκήκαηα αγσγνχ πξνκεηξψληαη μερσξηζηά θαη ν κελ αγσγφο 

πιεξψλεηαη κε ηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ αγσγνχ, νη αγθπξψζεηο πιεξψλνληαη 

σο πξφζζεηε ηηκή κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ ζε κέηξα κήθνπο. 

 

6.2 Πεξηιακβαλόκελεο δαπάλεο 

 

ηηο σο άλσ ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη θχιαμε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο 

πιάγηεο κεηαθνξέο. Οη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα θέξνπλ 

εξγνζηαζηαθέο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επελδχζεηο ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

 Ζ δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ 

θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Ζ θζνξά ησλ πιηθψλ θαη ηα πιηθά θαη ε εξγαζία απνθαηάζηαζεο ησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ ζηξψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πδξαπιηθψλ δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο θαη ε απνθαηάζηαζε ηπρφλ δηαξξνψλ πνπ ζα εληνπηζζνχλ θαηά 

ηελ δηεμαγσγή ηνπο. 

 Οη δαπάλεο πξνζζέησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ επί ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ 

πξνο ηνπνζέηεζε πιηθψλ (ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ). 

 

 



7. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή   

  

Ζ επηκέηξεζε ησλ ζσιήλσλ Ductile Iron γηα θάζε δηάκεηξν γίλεηαη κε βάζε ηα 

ηξέρνληα ηνπνζεηεκέλα κέηξα (αμνληθφ κήθνο) ηεο ζσιήλσζεο.  

 

H πιεξσκή γίλεηαη γηα θάζε δηάκεηξν ησλ επηκεηξεζέλησλ ζσιήλσλ γηα φιεο ηηο 

εξγαζίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα Σηκνινγίνπ «Γίθηπα ππό 

πίεζε από ζσιήλεο ειαηνύ ρπηνζηδήξνπ (ductile iron) Με ζσιήλεο DN . . .  mm 

/ θιάζεο C40, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545» δειαδή πξνκήζεηα, πξνζέγγηζε, ηνπνζέηεζε, 

ζχλδεζε, ηνκέο εηδηθνί ζχλδεζκνη ζπλδέζεσο θιπ. 

 

Οη ζσιήλεο ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ (ductile iron) πνπ θέξνπλ ζπλδέζκνπο αγθχξσζεο 

ζα επηκεηξψληαη κε βάζε ηα ηξέρνληα ηνπνζεηεκέλα κέηξα (αμνληθφ κήθνο) ηεο 

ζσιήλσζεο.  

 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη γηα πξφζζεηε ηηκή κε ηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ «Πξφζζεηε ηηκή 

γηα ζπλδέζκνπο αγθχξσζεο ζσιήλσλ ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ».   
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