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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι η διατύπωση των ειδικών τεχνικών όρων 

σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τα εγκεκριμένα από τον ΚτΕ τεύχη και σχέδια της μελέ-

της, θα εκτελεστεί το υπόψη έργο.  

Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων Πολιτικού Μηχανικού αποτελείται από δύο επιμέρους 

τμήματα. Στην παράγραφο Β του παρόντος παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στον παρόν έργο. Οι αναλυτικές περιγραφές των 

ΕΤΕΠ υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr). Στην παράγραφο Γ του παρό-

ντος υπό τον τίτλο Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές παρατίθενται συμπληρωματικοί όροι των 

ΕΤΕΠ και τεχνικές προδιαγραφές για τα αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ. 

 

  

http://www.ggde.gr/
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) τίθεται υπο-

χρεωτική η εφαρμογή των ΕΤΕΠ (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) σε όλα τα Δημόσια Έργα με τον 

τρόπο που περιγράφεται από την σχετική εγκύκλιο 26/04-10-2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Στα πλαίσια της εφαρμογής της ανωτέρω νομοθεσίας έχει συνταχθεί το παρόν τεύχος, το οποίο έχει ως 

στόχο την παράθεση των χρησιμοποιούμενων ΕΤΕΠ στο έργο αλλά και την συμπλήρωση των εγκεκριμέ-

νων ΕΤΕΠ με συμπληρωματικούς όρους ή με αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ.  

Στο ΦΕΚ:2524/Β/2016, δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 Απόφαση του Υπουργού Υπο-

δομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)". Η αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής οφείλε-

ται στην ανάγκη επικαιροποίησής τους. Με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημο-

σίων Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επικαιροποίησης των εν λόγω πενήντα εννέα 

(59) ΕΤΕΠ, προτείνεται να εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια Έργα πενήντα εννέα (59) αντίστοιχες Προ-

σωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) με επικαιροποιημένο περιεχόμενο. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται πίνακας αντιστοίχισης των εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στο παρόν έργο σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26/04-

10-2012., με το αναλυτικό τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό της μελέτης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΠ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδ. ΕΤΕΠ 
Αρ. 
Τιμ.  

  1. ΟΜΑΔΑ Α'        

1 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημι-
βραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδή-

ποτε απόσταση 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 2.01   Α.01 

2 
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος ο-
πλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 2.02   Α.02 

3 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώ-
δες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με 

την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

3.10.01.01 

ΕΤΕΠ 1501-08-

01-03-01 
Α.03 

4 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώ-

δες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με 
την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 

την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποια-

δήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

3.10.02.01 

ΕΤΕΠ 1501-08-

01-03-01 
Α.04 

5 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βρα-

χώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος 

έως 4,00 m  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
3.11.01.01 

ΕΤΕΠ 1501-08-
01-03-01 

Α.05 

6 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βρα-
χώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
3.11.02.01 

ΕΤΕΠ 1501-08-
01-03-01 

Α.06 

7 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δι-

κτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 3.12   Α.07 

8 Διάστρωση προιόντων εκσκαφής.   ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  3.16 
ΕΤΕΠ 1501-02-

05-00-00 
Α.08 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδ. ΕΤΕΠ 
Αρ. 
Τιμ.  

9 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-

ημιβραχώδες 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  3.17 

ΕΤΕΠ 1501-02-

04-00-00 
Α.09 

10 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες 

Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξο-

πλισμό) 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
3.18.01 

ΕΤΕΠ 1501-02-
04-00-00 

Α.10 

11 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατα-

σκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, 

με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υ-
δραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροερ-

γαλεία κλπ)  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  4.1.1 
ΕΤΕΠ 1501-15-

02-01-01 
Α.11 

12 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατα-
σκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτή-

σεις ακριβείας με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης 
κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με 

θερμική λόγχη, υδατοκοπή)  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  4.1.2 
ΕΤΕΠ 1501-15-

02-01-01 
Α.12 

13 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.   ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  4.4   Α.13 

14 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή   ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  4.5   Α.14 

15 Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά   ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  4.07   Α.15 

16 
Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλη-

τού πάχους.  
ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Γ-1.1  

ΕΤΕΠ 1501-05-

03-03-00 
Α.16 

17 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου 

πάχους 5 cm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  4.9.1   Α.17 

18 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλτικών 

οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου 

πάχους 10 cm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  4.9.2   Α.18 

19 
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατεί-

ας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.   
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  4.10 

ΕΤΕΠ 1501-08-

06-08-03 
Α.19 

20 
Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις 
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  4.11   Α.20 

21 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα   ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  4.13   Α.21 

22 
Κατασκευή συμπυκνωμένου επιχώματος από υλικά που 
έχουν προσκομισθεί επί τόπου 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.01   Α.22 

23 
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαί-
τερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.03   Α.23 

24 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος 

επίχωσης άνω των 50 cm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.5.2 
ΕΤΕΠ 1501-08-

01-03-02 
Α.24 

25 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 

προελεύσεως λατομείου   
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.7 

ΕΤΕΠ 1501-08-

01-03-02 
Α.25 

26 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή   ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.10 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
08-03-02-00 

Α.26 

27 
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. 
Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.Ισχύος 

1,0 έως 2,0 ΗΡ 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 

6.01.01.02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-10-01-00 

Α.27 

28 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα   ΝΕΤ ΥΔΡ-A  7.1   Α.28 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδ. ΕΤΕΠ 
Αρ. 
Τιμ.  

29 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα   ΝΕΤ ΥΔΡ-A  7.6   Α.29 

          

  2. ΟΜΑΔΑ Β'        

1 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  9.1 

ΕΤΕΠ 1501-01-
03-00-00 

ΕΤΕΠ 1501- 
01-04-00-00 

Β.01 

2 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συ-

ντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
9.10.4 

ΕΤΕΠ 
01-01-01-00 

ΕΤΕΠ 1501- 
01-01-02-00 

ΕΤΕΠ 

01-01-03-00 
ΕΤΕΠ 

01-01-04-00 
ΕΤΕΠ 1501- 

01-01-05-00 
ΕΤΕΠ 1501- 

01-01-07-00 

Β.02 

3 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συ-
ντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C25/30           

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 

9.10.06 

ΕΤΕΠ 

01-01-01-00 
ΕΤΕΠ 1501- 

01-01-02-00 
ΕΤΕΠ 

01-01-03-00 

ΕΤΕΠ 
01-01-04-00 

ΕΤΕΠ 1501- 
01-01-05-00 

ΕΤΕΠ 1501- 
01-01-07-00 

Β.03 

4 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμά-

των Β500C  
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  9.26 

ΕΤΕΠ 1501-01-

02-01-00 
Β.04 

5 

Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού. Τυπικό φρεάτιο αερεξαγω-

γού για αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 
m  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

9.30.1 
  Β.05 

6 
Τυπικά φρεάτια εκκένωσης. Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης 
απλό (τύπου Α). 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
9.31.1 

  Β.06 

7 
Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών 
από σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops)  Για ταινί-

ες πλάτους 240 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
10.02.02 

ΕΤΕΠ 1501-08-
05-02-02 

Β.07 

8 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Β-36   Β.08 

9 
Μόνωση με βαφή τσιμεντοειδούς βάσης στο εσωτερικο 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β ΣΧ. 
10.10.01   

Β.09 

          

  3. ΟΜΑΔΑ Γ'        
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδ. ΕΤΕΠ 
Αρ. 
Τιμ.  

1 

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς 
την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του 

έργου. Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική 

επεξεργασία 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 

11.05.02 
  Γ.01 

2 Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 11.06 
ΕΤΕΠ 1501-08-

07-02-01 
Γ.02 

3 

Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. Εφαρ-

μογή  θερμού γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με 
πάχος επικάλυψης 75 μm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 

11.07.02 

ΕΤΕΠ 1501-08-

07-02-01 
Γ.03 

4 Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 11.09   Γ.04 

5 Περίφραξη με συρματόπλεγμα ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 11.12   Γ.05 

6 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 

συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχι-

στη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 

τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm 
/ ΡΝ 12,5 atm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

12.14.01.31 
  Γ.06 

7 

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (duc-

tile iron), Με σωλήνες DN 150 mm / κλάσης C40, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 545 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 

12.15.03 
  Γ.07 

8 
Προσαύξηση δικτύου υπό πίεση από σωλήνα ελατού χυτο-
σιδήρου DN150 mm, για την εκτίμηση ειδικών τεμαχίων  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β ΣΧ. 
12.15.03 

  Γ.08 

9 
Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (duc-
tile iron), Με σωλήνες DN 200 mm / κλάσης C40, κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 545 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.15.04 

  Γ.09 

10 
Προσαύξηση δικτύου υπό πίεση από σωλήνα ελατού χυτο-

σιδήρου DN200 mm, για την εκτίμηση ειδικών τεμαχίων  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β ΣΧ.  

12.15.04 
  Γ.10 

11 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  12.20   Γ.11 

12 

Σωληνώσεις αποστράγγισης με διατρητους σωλήνες σε 

κουλούρες  από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώμα-
τος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 

360°. Σωληνώσεις DN/OD 200 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
12.33.7 

  Γ.12 

13 
Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής 

πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

13.03.01.07 

ΕΤΕΠ 1501-08-

06-07-02 
Γ.13 

14 
Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 25 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-B 
13.03.04.03 

ΕΤΕΠ 1501-08-
06-07-02 

Γ.14 

15 
Δικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, με ωτίδες, Ονο-
μαστικής πίεσης 25 atm, ηλεκτροκίνητες, Ονομαστικής 

διαμέτρου DN 150 mm 

ΥΔΡ-Β ΣΧ 

13.04.05.01 

ΕΤΕΠ 1501-08-

06-07-03 
Γ.15 

16 

Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, 

παλινδρομικού τύπου, ονομαστικής πίεσης PN 40 atm,  

ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β ΣΧ. 
13.10.04.01 

ΕΤΕΠ 1501-08-
06-07-05 

Γ.16 

17 
Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης PN 10 at Ονο-
μαστικής διαμέτρου DN 200 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
13.15.01.08 

ΕΤΕΠ 1501-08-
06-07-05 

Γ.17 

18 Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων   ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  16.02   Γ.18 

19 

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμέ-
νου από οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από 

το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων, Για διάμετρο υφι-

σταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 

16.18.01 
  Γ.19 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδ. ΕΤΕΠ 
Αρ. 
Τιμ.  

20 

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμέ-
νου από οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από 

το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων, Για διάμετρο υφι-

σταμένου αγωγού Φ 150 mm   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 

16.18.02 
  Γ.20 

21 
Ανοξείδωτος σωλήνας DN100, εξωτ. διαμ. 114,3 mm και 

πάχους 4,00 mm 
Ν8038.100.IN   Γ.21 

22 
Δικλείδα, τύπου ''μαχαιρωτή'', xειροκίνητη, ονομ. πιέσεως 

40 atm διαμέτρου 100 mm   
Ν9153.100.ΜΧ.10   Γ.22 

23 
Φλάντζα τόρνου ανοξείδωτη, Πιέσεως 40 atm Διαμέτρου 

100 mm   
Ν8039.100.ΤΡ.ΙΝ   Γ.23 

24 
Προμήθεια και εγκατάσταση τεμαχίου μειωτή πιέσης δια-
μέτρου 63mm 

Ν8638.07   Γ.24 

25 
Προμήθεια και εγκατάσταση τεμαχίου μειωτή πιέσης δια-
μέτρου 110 mm 

Ν8638.10   Γ.25 

          

  4. ΟΜΑΔΑ Ε'        

1 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λα-

μπτήρα μαγνητικής επαγωγης Ισχύος 120 W, με βραχίονα 
ΗΛΜ 60.10.30.04   E.1 

2 Ηλεκτρολογικά Έργα ΗΛΜ N8773.06.03   E.2 

3 Έργα Αυτοματισμού ΗΛΜ N8773.06.04   E.3 

4 
Ψηφιακό αισθητήριο μέτρησης στάθμης  υγρού κατάλληλο 

για την συνεργασία  με κεντρικό σύστημα ελέγχου, πλήρες 
 ΑΤΗΕ Ν8632 

  
E.4 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

(ΕΤΕΠ), οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στο παρόν έργο σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26/04-10-2012. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-" + 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

  01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ   

  01-01 Παραγωγή σκυροδέματος - 

εργασίες σκυροδέτησης 

  

1 01-01-01-

00 

Παραγωγή και μεταφορά 

σκυροδέματος 

Concrete production and 

transportation 

2 01-01-02-

00 

Διάστρωση σκυροδέματος Concrete casting 

3 01-01-03-

00 

Συντήρηση σκυροδέματος Concrete curing 

4 
01-01-04-

00 

Εργοταξιακά συγκροτήματα 

παραγωγής σκυροδέματος 

Work site concrete batch-

ing 

plants 

5 
01-01-05-

00 
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

Concrete compaction by 

vibration 

7 
01-01-07-

00 
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών Mass concrete 

  01-02 Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-" + 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

8 
01-02-01-

00 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

Steel reinforcement for 

concrete 

  01-03 κλπ Ικριώματα - καλούπια   

10 
01-03-00-

00 
Ικριώματα Scaffolding (falsework) 

11 
01-04-00-

00 

Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι) 
Concrete formwork 

  02 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

  02-02 κλπ Εκσκαφές   

17 
02-04-00-

00 
Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 

Excavations for foundation 

works 

18 
02-05-00-

00 

Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 

αποθεσιοθαλάμων 

Management of excava-

tion materials and exploi-

tation of dumping sites 

  02-08 Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών   

26 
02-08-00-

00 
Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 

Dealing with public net-

works during excavation 

works 

  05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
  

  05-03 Οδοστρώματα   

118 
05-03-03-

00 
Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδε-
τα αδρανή υλικά 

Road pavement layers 
with unbound aggregates 

  08  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   

  08-01 Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων   

174 
08-01-03-

01 
Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

Trench excavations for 

utility networks 

175 
08-01-03-

02 
Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

Underground utilities 

trench backfilling 

  08-03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών   

180 
08-03-02-

00 
Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή 

Underdrain filters with 

graded aggregates 

  08-05 Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών Έργων   

190 
08-05-02-

02 

Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευ-

ών από σκυρόδεμα (Waterstops) 

Waterstops for concrete 

joints 

  08-06 Σωληνώσεις - Δίκτυα   

204 
08-06-07-

02 
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Cast iron gate valves 

205 
08-06-07-

03 
Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας Cast iron butterfly valves 

206 
08-06-07-

05 
Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών 

Pipeline components 

dismantling joints 

211 
08-06-08-

03 

Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέ-

σεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

Retrofitting of concrete 

paving slabs along con-

structed underground util-

ity 

  08-07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-" + 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

221 
08-07-02-

01 

Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευ-

ών υδραυλικών έργων 

Rust protection of steel 

structures used in hydrau-

lic works 

  15 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ-

 ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ   

  15-02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών   

433 
15-02-01-

01 

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέμα-

τος με μηχανικά μέσα 

Demolition of members of 

concrete structures by 

mechanical means 

 

Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές, όπου αυτό επιβάλλεται 

λόγω του αντικειμένου και με βάση τις απαιτήσεις της μελέτης ή όπου το αντικείμενο δεν καλύπτεται με 

εγκεκριμένη ΕΤΕΠ, ενώ στα κεφάλαια που ακολουθούν δίνονται οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγρα-

φές των έργων πολιτικού μηχανικού. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕ-

ΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗ-

ΡΩΝΕΤΑΙ 

"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

1 ΣΤΠ-ΠΜ-1 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ 08-06-**-** 

2 ΣΤΠ-ΠΜ-2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
08-07-01-01 έως 08-07-01-04 

08-07-01-05 

3 ΣΤΠ-ΠΜ-3 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 05-05-06-00 

4 ΣΤΠ-ΠΜ-4 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΚΑΤΑ 

ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

- 

 

  



                                Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης της ΔΕΥΑΘ για την Αλυκή Δήμου Θηβαίων  

Σελίδα 11 από 19 

 

1. ΣΤΠ-ΠΜ-1: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ 

1.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και τις δοκιμές στεγανότη-

τας των δικτύων σωληνώσεων πεδίου διακίνησης νερού, περιλαμβανομένων και των ξηρών φρεατίων 

(φρεάτια δικλείδων, εκκένωσης, αερεξαγωγών). Οι σωληνογραμμές εντός φρεατίων και δεξαμενών καλύ-

πτονται από την Συμπληρωματική Προδιαγραφή «ΣΤΠ-ΗΜ-2: Σωληνώσεις και εξαρτήματα δικτύων». 

Το υλικό των αγωγών θα είναι για τα δίκτυα που λειτουργούν υπό πίεση όπως προσδιορίζεται στις Ειδικές 

Προδιαγραφές και μπορεί να είναι: 

• HDPE 3ης γενιάς 10 atm ή ανώτερης εφ’ όσον προδιαγράφεται διαφορετικά 

1.2 Υλικά  

1.2.1 Σωλήνες από HDPE 3ης γενιάς 10 atm ή ανώτερης 

Οι σωλήνες από HDPE, ονομαστικής πίεσης 10 atm., θα είναι τρίτης γενεάς θα κατασκευάζονται σύμφωνα 

με την ΕΝ 12201. Οι συνδέσεις θα γίνονται : 

(1) Πολυαιθυλένιο - πολυαιθυλένιο 

Mε μετωπική συγκόλληση (butt fusion), για διαμέτρους σωλήνων μεγαλύτερες από Φ110. Για μι-

κρότερες από Φ110 διαμέτρους σωληνώσεων, είναι επιτρεπτή η σύνδεση των σωληνώσεων με : 

- ηλεκτροσυγκόλληση (Electrofusion Welding). Η σύνδεση σε αυτή την περίπτωση γίνε-

ται μέσω ειδικού εξαρτήματος (ηλεκτρομούφα), κατάλληλων διαστάσεων ανάλογα με 

τις διαμέτρους των σωληνώσεων και σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις Ειδικές 

Προδιαγραφές.  

- μηχανικό τρόπο. Η σύνδεση σε αυτή την περίπτωση γίνεται με συνδέσμους και ρακόρ 

από πολυπροπυλένιο.  

 

1.3 Πιστοποιητικά 

Πριν από την παραλαβή των σωλήνων και των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων ο Ανά-

δοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πιστοποιητικά του κατασκευαστή ή αναγνωρισμένου γραφείου 

ελέγχου για την πρώτη ύλη των σωλήνων (σύνθεση, ονομαστική πίεση, πυκνότητα, δείκτης ροής, τάση 

εφελκυσμού στο όριο διαρροής, τάση θραύσης, οι αντίστοιχες επιμηκύνσεις και η τάση «σ») καθώς και 

της κατασκευής και ελέγχου σωλήνων και ειδικών τεμαχίων. 

 

 

1.4 Εκτέλεση Εργασιών 

1.4.1 Διακίνηση και αποθήκευση σωλήνων 

Οι σωλήνες θα μεταφέρονται, αποθηκεύονται και θα διακινούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευ-

αστή. Οι σωλήνες πρέπει να μεταφέρονται διατεταγμένοι για να μην προκαλούνται ζημιές κατά την μετα-

φορά τους στο εργοτάξιο. 

Οι χειρισμοί κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται με μεγάλη προσοχή και ανάλογα με το βάρος 

των σωλήνων με τα χέρια, με σχοινιά και ξύλινους ολισθητήρες (από μαδέρια) ή ανυψωτικό μηχάνημα. 

Όταν χρησιμοποιούνται άγκιστρα για την ανύψωση τα άκρα τους θα καλύπτονται με λάστιχο, για να μην 

καταστρέφονται τα χείλη των σωλήνων.   
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Οι αγωγοί θα αποθηκεύονται σε ομαλές και επίπεδες επιφάνειες απαλλαγμένες από διαβρωτικά υλικά, χω-

ριστά ανά υλικό κατασκευής. Σωλήνες διαφορετικών διαμέτρων επίσης πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά, 

ή εάν αυτό είναι αδύνατο οι μεγαλύτερες διάμετροι πρέπει να τοποθετούνται στις κάτω στρώσεις. 

Οι σωλήνες από HDPE πρέπει να προστατεύονται από την απ' ευθείας έκθεσή τους στον ήλιο. Επίσης κα-

λό είναι όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη των 0οC να αποφεύγονται τα απότομα 

κτυπήματα στους σωλήνες.  

Οι σωλήνες από HDPE θα στοιβάζονται εναλλάξ του αρσενικού και θηλυκού άκρου και με τις κεφαλές 

προεξέχουσες ώστε να εφάπτονται μεταξύ τους κατά το μήκος μίας γενέτειρας. Εναλλακτικά, οι σωλήνες 

μπορούν να στοιβάζονται σταυρωτά ώστε κάθε στρώση να είναι σε ορθή γωνία σε σχέση με την προη-

γούμενη, η δε κάτω στρώση πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωμένη ώστε να είναι αδύνατη η κύλιση των 

σωλήνων.. Εάν αυτοί οι τρόποι είναι αδύνατο, τότε μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τους σωλήνες 

ξύλινοι δοκοί, πλάτους τουλάχιστον 50 mm και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 2 m μεταξύ τους. Το 

συνολικό ύψος των στρώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,50 m. 

1.4.2 Εγκιβωτισμός σωλήνων 

Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

Η ζώνη του αγωγού περιλαμβάνει το χώρο μεταξύ του πυθμένα και των τοιχωμάτων της τάφρου και μέ-

χρι ύψος 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. Στη ζώνη του αγωγού πρέπει οι απαιτήσεις κατα-

σκευής του υλικού πληρώσεως που θα χρησιμοποιηθεί και ιδιαίτερα της συμπυκνώσεως να είναι αυξημέ-

νες, δεδομένου ότι αυτές έχουν ουσιώδη επίδραση στην παραδοχή της στατικής και δυναμικής καταπονή-

σεως του αγωγού. 

Το υλικό πλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί για τον εγκιβωτισμό των σωλήνων πρέπει να ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις που αναφέρονται στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.  

Μετά την ισοπέδωση και την συμπίεση του πυθμένα του ορύγματος θα τοποθετηθεί το υλικό εγκιβωτι-

σμού κάτω από τον σωλήνα (υπόστρωμα σωλήνα), σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. H επιφάνεια θα 

ελεγχθεί στην συνέχεια ως προς την στάθμη και την ομοιομορφία και εάν χρειασθεί θα γίνουν οι τελικές 

διορθώσεις για την σωστή στάθμη. 

Δεν θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των σωλήνων εάν δεν γίνει ο έλεγχος και η παραλαβή του υποστρώματος 

του σωλήνα. Σε περίπτωση που το υπόστρωμα έχει υποστεί βλάβη από νερά, ή άλλη αιτία, ο Ανάδοχος 

πρέπει να το αφαιρέσει και να το κατασκευάσει εκ νέου με νέα υλικά. 

Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνει ο πλευρικός εγκιβωτισμός με τύπανση ώστε να αποφεύγο-

νται κενά στην περιοχή κάτω από τον σωλήνα. Η ολοκλήρωση του εγκιβωτισμού θα γίνει με τύπανση και 

από τις δύο πλευρές του σωλήνα για να αποφευχθεί η εγκάρσια μετακίνησή του και η υπερύψωση του. 

Αυτό πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, όταν υπάρχουν σωλήνες που μπορούν να παραμορφωθούν. 

Το ύψος του εγκιβωτισμού θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

Οι προστατευτικές επενδύσεις των αγωγών δεν επιτρέπεται να υποστούν βλάβη κατά την διαδικασία εγκι-

βωτισμού των σωλήνων. 

Για αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου μεγαλύτερης από 0,40 m πρέπει η ζώνη του αγωγού να πληρωθεί και 

να συμπιεστεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας. 

Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου Dεξ μεγαλύτε-

ρη από 1,00 m, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού πλήρωσης, πάχους t=Dεξ/8 να κατασκευάζεται από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, με ελάχιστο πάχος tmin=0,15 m. 

Κατά την τοποθέτηση του υλικού υποστρώματος και εγκιβωτισμού θα αφαιρούνται προοδευτικά οι προ-

σωρινές αντιστηρίξεις. 

Η όλη εργασία του εγκιβωτισμού των σωλήνων με άμμο πρέπει να γίνει εν ξηρώ και ο Ανάδοχος οφείλει 

να προστατεύσει το σκάμμα από επιφανειακά νερά με την κατασκευή πρόχειρων αναχωμάτων και τά-
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φρων κατά μήκος του σκάμματος και να αποχετεύει τα υπεδάφια νερά με άντληση ή οποιοδήποτε άλλο 

πρόσφορο μέσο. 

Οι θέσεις συνδέσεων δεν θα καλυφθούν στην αρχή με άμμο και θα καλυφθούν μετά την εκτέλεση των 

αντίστοιχων δοκιμών. 

Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης στις σωληνογραμμές από HDPE, θα γίνεται εγκιβωτισμός με σκυρόδε-

μα. Κατά τον εγκιβωτισμό (αγκύρωση) σε σκυρόδεμα πρέπει να μην καλύπτονται οι συνδέσεις (μούφα – 

ευθύ άκρο) εκτός και ορίζεται αλλιώς από την μελέτη. Το σκυρόδεμα θα δονηθεί και δουλευτεί καλά από 

κάτω και γύρω από τον σωλήνα και θα είναι σε πλήρη επαφή με την κάτω επιφάνεια του σωλήνα. Η επά-

νω επιφάνεια του σκυροδέματος θα έχει εξομαλυνθεί με φτυάρι και θα φθάνει ομαλά μέχρι τις πλευρές 

του ορύγματος. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να εξασφαλιστεί ότι οι σωλήνες δεν θα 

μετακινηθούν κατά την σκυροδέτηση και, όπου είναι δυνατόν, η σκυροδέτηση θα γίνει σε μία φάση.  

 

1.4.3 Τοποθέτηση σωλήνων 

Οι σωλήνες θα τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη Μελέτη. 

Οι σωλήνες κατ' αρχάς πρέπει να τοποθετηθούν κατά μήκος του χείλους των τάφρων για επιθεώρηση. 

Σωλήνες οι οποίοι έχουν υποστεί βλάβη, θα απορρίπτονται. 

Το εσωτερικό των σωλήνων πρέπει να διατηρείται καθαρό από χώματα, ξένα σώματα και νερά. Έτσι στη 

διάρκεια διακοπών της εργασίας και κυρίως τη νύκτα, το στόμιο του τελευταίου σωλήνα που τοποθετήθη-

κε θα φράσσεται κατάλληλα. 

Στη συνέχεια πρέπει να γίνει η καταβίβαση προσεκτικά και χωρίς κρούσεις. Η υψομετρική τοποθέτηση 

των σωλήνων θα γίνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του υποστρώματος και δεν επιτρέπεται η χρήση λί-

θων ή άλλων υλικών. Η σύνδεση σωλήνων εκτός της τάφρου απαγορεύεται.  

Όλοι οι αγωγοί θα τοποθετηθούν επακριβώς οριζοντιογραφικά και υψομετρικά στις θέσεις που φαίνονται 

στα σχέδια της Μελέτης. Προκειμένου για αγωγούς πιέσεως τα τμήματα των αγωγών που σε οριζοντιο-

γραφία ή μηκοτομή προβλέπονται σε καμπύλη θα κατασκευασθούν από σωλήνες κανονικού ή μικρότερου 

μήκους σε συνδυασμό με την επιτρεπόμενη απόκλιση των συνδέσμων ή από ειδικά τεμάχια (καμπύλες). 

Πάντως σε καμία περίπτωση η απόκλιση των αξόνων δύο συνδεόμενων σωλήνων δεν μπορεί να υπερβαί-

νει την επιτρεπόμενη για το είδος του. Για να αποφεύγεται η απόκλιση και τυχόν αποσύνδεση του αγωγού 

στις θέσεις όπου τοποθετούνται τα ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταυ, πώματα) λόγω των δημιουργούμενων 

εκεί ωθήσεων είναι απαραίτητη η αγκύρωσή τους. 

Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων και εφ' όσον παραστεί η ανάγκη να κοπούν σε μήκος μικρότερο του 

ονομαστικού για την ακριβή τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων, οι σχετικές εργασίες θα 

γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με ειδικό εξοπλισμό. Σε κάθε περίπτωση τα κομμένα 

άκρα θα πρέπει να λοξοτομούνται (φρεζάρισμα). Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας, δεν πρέπει να έρ-

χονται σε επαφή με λίπη, γράσα και έλαια. 

Η ακτίνα καμπυλότητας των σωλήνων από HDPE πρέπει να είναι τουλάχιστον 30D, όπου D η εξωτερική 

διάμετρος του σωλήνα εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. 

Το σκάμμα στο οποίο θα τοποθετηθούν οι σωλήνες πρέπει να έχει το ελάχιστο πλάτος που καθορίζεται 

στα σχέδια της μελέτης, η δε απόσταση της εξωτερικής παρειάς του σωλήνα σε  καμία θέση του αγωγού 

δεν πρέπει να είναι μικρότερη από εκείνη που καθορίζεται ως ελάχιστη στα σχέδια της μελέτης. 

Η σύνδεση των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων με φλάντζες, από χυτοσίδηρο με σφαιροειδή γραφίτη  

θα γίνεται με παρένθεση μεταξύ των φλαντζών ελαστομερούς δακτυλίου στεγανότητας. Οι κοχλιοφόροι 

ήλοι θα συσφίγγονται επαρκώς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του αρμού, χωρίς όμως να 

δημιουργούνται εφελκυστικές τάσεις στα συνδεόμενα μέρη. 
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1.4.4 Φρεάτια  

1.4.4.1 Φρεάτια από σκυρόδεμα αγωγών πίεσης 

 

Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή των τυπικών φρεατίων επί των δικτύων των αγω-

γών πίεσης του έργου. Τα τυπικά φρεάτια διακρίνονται σε: 

 

• φρεάτια αερεξαγωγών 

• φρεάτια εκκένωσης 

 

Τα διάφορα φρεάτια θα κατασκευασθούν στις θέσεις και με τη μορφή, διαστάσεις κ.λπ. που προβλέπονται 

στα σχέδια της μελέτης. 

Οι επί μέρους εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή των φρεατίων (ξυλότυποι, σκυροδέματα 

κ.λπ.) θα εκτελεσθούν σύμφωνα τις αντίστοιχες κατά περίπτωση τεχνικές προδιαγραφές. 

Εάν δεν καθορίζεται επακριβώς από τη μελέτη η θέση ενός φρεατίου, η εάν απαιτείται αλλαγή της προ-

βλεπόμενης θέσης, λόγω των τοπικών συνθηκών, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να το κατασκευάσει παρά 

μόνο κατόπιν έγγραφης εντολής του Επιβλέποντα, στην οποία θα παρέχονται όλα τα ακριβή και επαρκή 

στοιχεία. Επίσης, είναι δυνατό να απαιτούνται κατά την κατασκευή του έργου μικρο-τροποποιήσεις των 

φρεατίων που επιβάλλονται από τις τοπικές συνθήκες ή από τα εμφανιζόμενα εμπόδια, από εγκαταστάσεις 

Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας (αγωγούς, φρεάτια κ.λπ). Οι μικροτροποποιήσεις αυτές είτε υποδεικνύονται 

από τον ανάδοχο στον Επιβλέποντα για έγκριση, χωρίς να δημιουργούνται οικονομικές ή άλλης φύσης α-

ξιώσεις από τον ανάδοχο. 

 

Για την κατασκευή των τοιχωμάτων των φρεατίων και λοιπών τεχνικών έργων θα χρησιμοποιηθεί εξωτε-

ρικός ξυλότυπος, απαγορευμένης της χρησιμοποίησης της παρειάς της εκσκαφής ως ξυλοτύπου. 

 

Τα χυτοσιδηρά καλύμματα θα εδράζονται στους λαιμούς των φρεατίων με την παρεμβολή περιλαιμίου μι-

κρού ύψους από σκυρόδεμα, που προορίζεται να συγκρατεί στερεά συνδεδεμένο το πλαίσιο του καλύμ-

ματος με το οδόστρωμα. Η ποιότητα του χυτοσιδήρου, ο τρόπος χύτευσης, οι δοκιμές ελέγχου κ.λπ. πε-

ριγράφονται λεπτομερώς στην αντίστοιχη προδιαγραφή. Σχολαστική ακρίβεια πρέπει να δοθεί στην τοπο-

θέτηση του πλαισίου υποδοχής του χυτοσιδηρού καλύμματος, ώστε να αποφεύγονται οι κυκλοφοριακές 

ανωμαλίες στο δρόμο και η πρόκληση δυστυχημάτων ή φθορών στα οχήματα. 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ξηρά φρεάτια κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα κατη-

γορίας C20/25, τύπου ΙΙ, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. Στο σκυρόδεμα των φρεατίων τα οποία θα 

κατασκευασθούν κάτω από τη στάθμη του υπόγειου ορίζοντα θα γίνει πρόσμιξη στεγανωτικού μάζας, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.  

Σε όλα τα φρεάτια τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθμίδες, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  

1.4.5 Δοκιμή έτοιμων σωληνώσεων 

Όλες οι δαπάνες για την δοκιμή των αγωγών σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω, περιλαμβανομένης 

και της προμήθειας των απαραίτητων για τη δοκιμή οργάνων, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι προσωρινές α-

γκυρώσεις, που τυχόν απαιτηθούν, δεν πληρώνονται ιδιαίτερα και η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στην 

τιμή κατασκευής της σωληνογραμμής. 

Μετά το τέλος κάθε δοκιμής θα συντάσσεται πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από την Υπηρεσία και από 

τον Ανάδοχο. Κανένα τμήμα αγωγού δεν θεωρείται ότι παραλήφθηκε αν δεν έχει γίνει η δοκιμή στεγανό-

τητας σ' αυτό. Επίσης απαγορεύεται κάθε επίχωση ορύγματος στο οποίο υπάρχει αγωγός που δεν έχει δο-

κιμαστεί. 

(1) Δίκτυα πίεσης 
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Μετά την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση των αγωγών και των διαφόρων ειδικών τεμαχίων και 

εξαρτημάτων θα εκτελείται δοκιμή στεγανότητας και αντοχής των σωληνώσεων και των συνδέ-

σμων σε εσωτερική υδραυλική πίεση. Η δοκιμή θα γίνεται κατά τμήματα, μετά από πρόταση του 

Αναδόχου και σχετική έγκριση του Εργοδότη. 

Πριν από την δοκιμή σε πίεση, η σωληνογραμμή θα επιχωθεί κατά τμήματα, εκτός των συνδέσεων, 

των διακλαδώσεων και των καμπυλών, που θα μείνουν ακάλυπτες, θα στερεωθεί και θα αγκυρωθεί, 

ώστε να μην μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Για το σφράγισμα των άκρων της σωληνο-

γραμμής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δικλείδες, αλλά τυφλές φλάντζες ή πώματα. 

Η υδραυλική πίεση στο τμήμα δοκιμής εξασκείται με τη βοήθεια κατάλληλης αντλίας. Η δεξαμενή 

της αντλίας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με σύστημα μέτρησης που θα επιτρέπει την μέτρηση του 

προστιθέμενου όγκου, για την διατήρηση της πίεσης με ακρίβεια 1%. Ένα καταγραφικό μανόμε-

τρο ελεγμένης και κατάλληλης ακριβείας εγκαθίσταται στην σωληνογραμμή, κατά το δυνατόν στο 

χαμηλότερο σημείο. 

Κατά την διάρκεια της δοκιμασίας καμιά εργασία δεν επιτρέπεται μέσα στα ορύγματα όσο το τμήμα 

βρίσκεται σε δοκιμασία. 

i. Προδοκιμασία 

Η σωληνογραμμή θα γεμίσει με νερό, προσεκτικά και αργά, από το χαμηλότερο σημείο ώστε 

να βγει τελείως ο αέρας. Μεταξύ πλήρωσης και δοκιμής πρέπει να μεσολαβήσει αρκετό διά-

στημα (περίπου 24 ώρες), ώστε να δοθεί καιρός σε αέρα που έχει μείνει μέσα στη σωληνο-

γραμμή να απομακρυνθεί βαθμιαία. Η αντλία θα τοποθετηθεί στο χαμηλότερο σημείο της 

σωληνογραμμής. 

ii. Κυρίως δοκιμασία πιέσεως 

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν κατά την προηγούμενη φάση μετατοπίσεις των σωλή-

νων, ή διαφυγές νερού, η διαδικασία δοκιμών θα σταματήσει προκειμένου να αποκαταστα-

θούν οι βλάβες. Μετά τις επιδιορθώσεις η διαδικασία θα αρχίσει από την αρχή. 

Η πίεση δοκιμής θα είναι ίση με την ονομαστική πίεση και θα διατηρείται για μισή ώρα ανά 

100 m δοκιμαζόμενου τμήματος, αλλά ποτέ η ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μι-

κρότερη των δύο (2) ωρών. 

Η ποσότητα του νερού που αντλείται κατά την περίοδο αυτή θα μετράται και δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 0,1 λίτρα ανά mm εξωτερικής διαμέτρου και χιλιόμετρο μήκος αγωγού για κά-

θε 24 ώρες. 

Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ανωτέρου ορίου, ελέγχεται οπτικά η σωλη-

νογραμμή για αναζήτηση ενδεχόμενων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές, αυτές επισκευάζο-

νται και η δοκιμασία επαναλαμβάνεται εξαρχής. 

Εάν δεν βρεθούν διαρροές νερού, παρά το γεγονός ότι προσετέθησαν σημαντικές ποσότητες 

νερού για την διατήρηση της πιέσεως, πρέπει εκ νέου να επιχειρηθεί εκκένωση του αέρα στο 

δίκτυο πριν εκτελεσθεί νέα δοκιμή. 

 

2. ΣΤΠ-ΠΜ-2: ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

2.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση βοηθητικών κατασκευών και ειδικότερα 

στα:  

• καλύμματα φρεατίων  

• κιγκλιδώματα  
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• κλίμακες  

2.2 Υλικά 

Στις Ειδικές Προδιαγραφές και την Μελέτη καθορίζονται τα χρησιμοποιούμενα κατά περίπτωση υλικά: 

Τα καλύμματα, θα είναι κατασκευασμένα από: 

• ελατό χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την ΕΝ 1563 

Οι βαθμίδες φρεατίων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από: 

• φαιό χυτοσίδηρο σύμφωνα με την ΕΝ 1561 

Τα κιγκλιδώματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από: 

• σιδηροσωλήνες (medium size) γαλβανισμένους εν θερμώ, ονομαστικής διαμέτρου DN 40, σύμφωνα 

με το DIN 2440. Τα εξαρτήματα σύνδεσης των σωλήνων και στερέωσης των ορθοστατών θα εί-

ναι χυτοσιδηρά γαλβανισμένα εν θερμώ. Η στερέωση των ορθοστατών γίνεται με μεταλλικά βύ-

σματα εκτονώσεως 10 mm σε δάπεδο από σκυρόδεμα, ή με φρεζαριστούς κοχλίες Μ10 σε μεταλ-

λικό δάπεδο. 

Οι κλίμακες και τα καλύμματα δαπέδων (εσχαρωτά δάπεδα ή αντιολισθηρές επιφάνειες) πρέπει να είναι 

κατασκευασμένες από:   

• χάλυβα, γαλβανισμένο εν θερμώ με ελάχιστο πάχος επικάλυψης 50 μm (350 kg/m2), στην περί-

πτωση πάχους χάλυβα μικρότερου από 5 mm ή 65 μm (450 kg/m2) στη περίπτωση χάλυβα πά-

χους μεγαλύτερου από 5 mm. 

Σε κάθε περίπτωση και εφ’όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγρα-

φές ο γαλβανισμένος χάλυβας θα πρέπει να έχει την παρακάτω τουλάχιστον αντιδιαβρωτική προστασία: 

• Προετοιμασία επιφανείας:  

Καθαρισμός γαλβανισμένης επιφάνειας με συρματό-βουρτσα για να αφαιρεθούν τα οξείδια και λεί-

ανση με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο νούμερο)  

• Αστάρωμα:  

Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, με βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό σκλη-

ρυντή και αντισκωρικές ουσίες ελεύθερες μολύβδου (ΠΞΣ 50 μm) 

• Τελική βαφή:  

Κάτω επιφάνεια καλύμματος υγρού φρεατίου ή διαδρόμου, κάτω από τον οποίο διακινούνται υγρά: 

- Μία στρώση με εποξειδική βαφή δύο συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυα-

μιδικό σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 300 μm).  

Επιφάνειες μη εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία: 

- Δύο στρώσεις με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες και 

πολυαμιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 μm) 

Επιφάνειες εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία: 

- Μία στρώση με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες και πο-

λυαμιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 μm) 

- Μία στρώση με πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών με βάση ακρυλικές ρητίνες και 

αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή (ΠΞΣ 50 μm). 
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2.3 Εκτέλεση εργασιών  

Η τοποθέτηση πρέπει να είναι επιμελημένη, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, το εξωτερικό φινίρισμα 

θα πρέπει να είναι επιμελημένο έτσι ώστε η επιφάνεια να έχει ομοιόμορφο χρώμα και υφή, να είναι λεία 

χωρίς προεξοχές και απαλλαγμένη από ξένα σώματα, αγώγιμα τεμάχια, οπές, κτυπήματα, κενά , ξέσματα, 

ρυτιδώσεις ή φυσαλίδες.  

2.3.1 Καλύμματα φρεατίων  

Το καθαρό πλάτος των καλυμμάτων φρεατίων σε οδούς με κυκλοφορία πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 

600mm, ενώ σε περιοχές εκτός κυκλοφορίας μεγαλύτερο από 800mm, σύμφωνα με την EN 124. 

Τα καλύμματα των φρεατίων πρέπει να στερεώνονται καλά ώστε να εμποδίζεται η ακούσια μετατόπιση 

τους. Τα ανακλινόμενα καλύμματα πρέπει να ασφαλίζουν στην ανοιχτή θέση, ενώ τα βαριά καλύμματα 

πρέπει να είναι εξοπλισμένα με αντίβαρα, υδραυλικούς ή πνευματικούς μηχανισμούς ανύψωσης.  

Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΕΝ 124: 

Περιοχή έργου Κατηγορία ΕΝ 124 

Οδοστρώματα D400 

Πεζοδρόμια – χώροι στάθμευσης C250 

Χώροι πρασίνου A15 

 

2.3.2 Κιγκλιδώματα 

Όπου δείχνονται στα σχέδια και γενικά όπου υπάρχει υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 0,50m θα ε-

γκατασταθούν κιγκλιδώματα. Τα κιγκλιδώματα θα έχουν ενιαία μορφή σε όλη την εγκατάσταση και θα εί-

ναι σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. Τα κιγκλιδώματα θα έχουν ύψος 1.100mm και η απόσταση των 

ορθοστατών θα είναι μικρότερη από 1.200mm.  

Το οριζόντιο συνεχές φορτίο θα λαμβάνεται τουλάχιστον ίσο με 1.000 N/m, σύμφωνα με την ΕΝ 12255-

10, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. 

Σύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, εάν προβλέπεται παραπέτο ύψους 0,10m, η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση 

της οριζόντιας ράβδου του κιγκλιδώματος από την στάθμη εργασίας ανέρχεται σε 0,50m. Στην περίπτωση 

που δεν προβλέπεται παραπέτο, τότε  η απόσταση του πρώτου οριζόντιου στοιχείου του κιγκλιδώματος 

από την στάθμη εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,30m.  

2.3.3 Κλίμακες  

Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά όπου απαιτείται πρόσβαση για λειτουργία, συντήρηση ή επιθεώρη-

ση σε επίπεδο με διαφορά μεγαλύτερη από 50cm από το επίπεδο εργασίας πρέπει να προβλεφθούν κλίμα-

κες πρόσβασης.  

Οι μεταλλικές κλίμακες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα σχέδια της Μελέτης. Πρέπει να αποφεύγονται κλί-

μακες με κλίση ανόδου μεταξύ 500 και 650. 

(1) Κατακόρυφες κλίμακες 

Κατακόρυφες κλίμακες χρησιμοποιούνται όταν η κλίση ανόδου είναι μεγαλύτερη από 750, και έχουν 

πλάτος 400mm έως 500mm. Σε περίπτωση κατακόρυφου ύψους μεγαλύτερου από 3.000mm πρέπει 

να συνοδεύονται με κλωβό ασφαλείας. Η κατακόρυφη απόσταση (πλατύσκαλο-πλατύσκαλο) της 

κατακόρυφης κλίμακας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6.000mm. 

Σύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την πλευρά ανόδου της κλίμα-

κας πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 650mm 

Η ελάχιστη απόσταση από το κατακόρυφο τοιχίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 150mm. Η κατακό-

ρυφη κλίμακα θα πρέπει να συνοδεύεται από χειρολισθήρα ύψους περί τα 1.000 mm, σαν προέ-

κταση του σκελετού της κλίμακας. 
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Οι βαθμίδες, εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά θα πρέπει να διαμορφώνονται από συμπα-

γή χάλυβα ελάχιστης διαμέτρου 20 mm.  

 

3. ΣΤΠ-ΠΜ-3: ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 

3.1 Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή περιφράξεων από συρματόπλεγμα, όπου απαι-

τείται. 

3.2 Υλικά και κατασκευή 

Η περίφραξη θα έχει ελάχιστο ύψος 2.0m πάνω από τη στάθμη του τελικώς διαμορφωμένου εδάφους και 

θα κατασκευαστεί με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα Νο17, τετραγωνικών οπών 5x5cm, διαμέτρου σύρμα-

τος 2.0mm.  

Το συρματόπλεγμα θα στερεώνεται σε φυγοκεντρικούς πασσάλους από ωπλισμένο σκυρόδεμα κα-

τηγορίας C16 ελάχιστης περιεκτικότητας 300kg τσιμέντου ανά m3, οι οποίοι θα πακτώνονται στο έδαφος 

με σκυρόδεμα κατηγορίας C12. Το σχήμα των πασσάλων θα είναι κολουροκωνικό, η μέγιστη μεταξύ των 

απόσταση θα είναι περίπου 2m και θα πακτώνονται σε βάση από σκυρόδεμα περι-εκτικότητας 200 kgr 

τσιμέντου. 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα για την κατασκευή των περιφράξεων υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, 

θα υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που το έδαφος παρουσιάζει κλίση, η περίφραξη θα ακολουθεί την κλίση αυτή και δεν θα 

δημιουργείται αναβαθμός. 

 

4. ΣΤΠ-ΠΜ-4: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

4.1 Αντικείμενο 

 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στις δυσχέρειες εκσκαφών, λόγω συνάντησης αγωγών ΟΚΩ. 

4.2 Εκτέλεση εργασιών 

Προκαταρκτικές εργασίες  

Πριν από την έναρξη των εργασιών, και για κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στις ακόλουθες 

εργασίες:  

• Θα έρχεται σε επαφή με τους ΟΚΩ, τις Δημοτικές ή άλλες αρμόδιες Αρχές για να ενημερωθεί για τα 
στοιχεία που διαθέτουν για τα δίκτυα της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών.  

• Θα εξακριβώνει τη φύση των συναντωμένων αγωγών και θα τους αποτυπώνει στις πινακίδες οριζο-

ντιογραφίας του έργου, σημειώνοντας και την υψομετρική τους στάθμη.  

• Θα εξακριβώνει εάν το δίκτυο ευρίσκεται σε λειτουργία.  

• Θα ανιχνεύει τη ζώνη στην οποία προβλέπεται η εκτέλεση των εκσκαφών με ανιχνευτές υπογείων 
δικτύων (ανιχνευτές μετάλλων, ανιχνευτές πεδίων, ραντάρ υπεδάφους κλπ σύγχρονο εξοπλισμό).  

• Θα προτείνει στην Υπηρεσία με οικονομοτεχνικά κριτήρια, για κάθε «άγνωστο αγωγό» την διατή-

ρηση ή τη μετατόπισή του.  

 

Το εάν οι αγωγοί που συναντώνται θα παραμείνουν σε λειτουργία, κατά κανόνα αποφασίζεται από τον 

αρμόδιο Οργανισμό. Μπορεί κατά συνέπεια να αποφασιστεί η παραμονή του αγωγού στη θέση που συνα-

ντάται, με ή χωρίς προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του, όσο διαρκούν οι εκσκαφές ή και όλο το έργο, 
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με οικονομοτεχνικά στοιχεία και με γνώμονα τη λειτουργία του ευρύτερου δικτύου. Μπορεί ακόμα να α-

ποφασισθεί η μετατόπιση του δικτύου σε άλλη θέση, εκτός εκσκαφών μόνιμα ή προσωρινά.  

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να κοινοποιεί το πρόγραμμα εργασιών του προς τον αρμόδιο Ορ-

γανισμό. Σε περιπτώσεις δικτύων εκτός λειτουργίας που δεν προβλέπεται να επαναχρησιμοποιηθούν 

(πράγμα που θα βεβαιώνει ο αρμόδιος φορέας), η εκσκαφή συνεχίζεται χωρίς λήψη μέτρων προστασίας 

του δικτύου. 
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