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Α. ΓΔΝΙΚΑ 

Αληηθείκελν ηνπ ηεχρνπο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ ηερληθψλ φξσλ 

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εγθεθξηκέλα απφ ηνλ ΚηΔ ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέ-

ηεο, ζα εθηειεζηεί ην ππφςε έξγν.  

Σν παξφλ ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ απνηειείηαη απφ δχν επηκέξνπο 

ηκήκαηα. ηελ παξάγξαθν Β ηνπ παξφληνο παξαηίζεηαη πίλαθαο ησλ εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηνλ παξφλ έξγν. Οη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ 

ΔΣΔΠ ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ (www.ggde.gr). ηελ παξάγξαθν Γ ηνπ παξφ-

ληνο ππφ ηνλ ηίηιν πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο παξαηίζεληαη ζπκπιεξσκαηηθνί φξνη ησλ 

ΔΣΔΠ θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα αληηθείκελα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ. 

 

  

http://www.ggde.gr/
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Β. ΠΙΝΑΚΑ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΔΣΔΠ) 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 2221/Β/30-07-2012) ηίζεηαη ππν-

ρξεσηηθή ε εθαξκνγή ησλ ΔΣΔΠ (Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ζρεηηθή εγθχθιην 26/04-10-2012 ηνπ ΤΠΟΜΔΓΙ.  

ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ λνκνζεζίαο έρεη ζπληαρζεί ην παξφλ ηεχρνο, ην νπνίν έρεη σο 

ζηφρν ηελ παξάζεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ΔΣΔΠ ζην έξγν αιιά θαη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εγθεθξηκέ-

λσλ ΔΣΔΠ κε ζπκπιεξσκαηηθνχο φξνπο ή κε αληηθείκελα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ.  

ην ΦΔΚ:2524/Β/2016, δεκνζηεχηεθε ε ππ. αξ. ΓΚΠ/νηθ.1211/01-08-2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπν-

δνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα: "Αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) 

Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ)". Η αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο νθείιε-

ηαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζήο ηνπο. Με ζθνπφ ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ ζηελ εθηέιεζε ησλ Γεκν-

ζίσλ Έξγσλ θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηθαηξνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ πελήληα ελλέα 

(59) ΔΣΔΠ, πξνηείλεηαη λα εθαξκφδνληαη ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα πελήληα ελλέα (59) αληίζηνηρεο Πξν-

ζσξηλέο Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΔΣΔΠ) κε επηθαηξνπνηεκέλν πεξηερφκελν. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη πίλαθαο αληηζηνίρηζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζην παξφλ έξγν ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην 26/04-

10-2012., κε ην αλαιπηηθφ ηηκνιφγην θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΣΔΠ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Α/Α  Δίδος Δργαζίας  
Κωδικός 
Άρθροσ 

Κωδ. ΔΣΔΠ 
Αρ. 
Σιμ.  

  1. ΟΜΑΓΑ Α'        

1 Υξήζε πηλαθίδσλ εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  1.01 
ΔΣΔΠ 05-04-

06-00 
A.01 

2 Αλαιάκπνληεο θαλνί επηζήκαλζεο θηλδχλνπ ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  1.03   A.02 

3 Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο κηθξνχ κεγέζνπο 
ΝΔΣ ΟΓΟ-Β 

Δ09.3 
  A.03 

4 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο 

γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο. Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 
m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απ-

ηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηα-
θνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα βάζνο νξχγκαηνο 

έσο 4,00 m  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  

3.10.2.1 

ΔΣΔΠ 1501-08-

01-03-01 
A.04 

5 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο 

βξαρψδεο. Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ 

θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, 
ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε ν-

πνηαδήπνηε απφζηαζε.Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  

3.11.2.1 

ΔΣΔΠ 1501-08-

01-03-01 
A.05 

6 

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ 

απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΟΚΩ.   

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  3.12   A.06 

7 Γηάζηξσζε πξνηφλησλ εθζθαθήο.   ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  3.16 
ΔΣΔΠ 1501-02-

05-00-00 
A.07 

8 

Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θα-

ηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. πλήζνπο αθξη-
βείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέ-

ζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, 
ειεθηξνεξγαιεία θιπ)  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  4.1.1 
ΔΣΔΠ 1501-15-

02-01-01 
A.08 
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Α/Α  Δίδος Δργαζίας  
Κωδικός 

Άρθροσ 
Κωδ. ΔΣΔΠ 

Αρ. 

Σιμ.  

9 

Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θα-
ηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Με ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο αθξηβείαο κε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ αδη-
αηάξαθηεο θνπήο ζθπξνδέκαηνο (ζπξκαηνθνπή, δηζθν-

θνπή, θνπή κε ζεξκηθή ιφγρε, πδαηνθνπή)  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  4.1.2 
ΔΣΔΠ 1501-15-

02-01-01 
A.09 

10 Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ.   ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  4.4   A.10 

11 Απνμήισζε θξαζπέδσλ πξφρπησλ ή κή   ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  4.5   A.11 

12 Δπίζηξσζε αγξνηηθψλ νδψλ κε ακκνραιηθψδε πιηθά   ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  4.07   A.12 

13 

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο 

νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ. Απνθαηάζηαζε αζθαι-
ηηθψλ νδνζηξσκάησλ πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξψζεηο 

κέζνπ πάρνπο 5 cm  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  4.9.1   A.13 

14 

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ. Απνθαηάζηαζε αζθαι-

ηηθψλ νδνζηξσκάησλ πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξψζεηο 
κέζνπ πάρνπο 10 cm  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  4.9.2   A.14 

15 
Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή 

πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ.   
ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  4.10 

ΔΣΔΠ 1501-08-

06-08-03 
A.15 

16 
Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο 

ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ.   
ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  4.11   A.16 

17 Καζαίξεζε θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα   ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  4.13   A.17 

18 

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκη-

ζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ. Γηα ζπλνιηθφ 
πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  5.5.2 
ΔΣΔΠ 1501-08-

01-03-02 
A.18 

19 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν 

πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ   
ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 5.7 

ΔΣΔΠ 1501-08-

01-03-02 
A.19 

20 Αληηζηεξίμεηο κε μπινδεχγκαηα   ΝΔΣ ΤΓΡ-A  7.1   A.20 

21 
Αληηζηεξίμεηο παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκα-

ηα   
ΝΔΣ ΤΓΡ-A  7.6   A.21 

  2. ΟΜΑΓΑ Β'        

1 Ξπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  9.1 

ΔΣΔΠ 1501-01-

03-00-00 
ΔΣΔΠ 1501- 

01-04-00-00 

Β.01 
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Α/Α  Δίδος Δργαζίας  
Κωδικός 

Άρθροσ 
Κωδ. ΔΣΔΠ 

Αρ. 

Σιμ.  

2 
Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε, θαη 
ζπληήξεζ ζθπξνδέκαηνο, Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφ-

δεκα θαηεγνξίαο C16/20 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 

9.10.04 

ΔΣΔΠ 01-01-

01-00, ΔΣΔΠ 
01-01-02-00, 

ΔΣΔΠ 01-01-
03-00, ΔΣΔΠ 

01-01-04-00, 

ΔΣΔΠ 01-01-
05-00, ΔΣΔΠ 

01-01-07-00 

Β.02 

3 

Σππηθά θξεάηηα αεξεμαγσγνχ. Σππηθφ θξεάηην αεξεμα-

γσγνχ γηα αγσγνχο DN < 600 mm, δηαζηάζεσλ 2.00 x 
1.50 m  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  

9.30.1 
  Β.03 

4 
Σππηθά θξεάηηα εθθέλσζεο. Σππηθφ θξεάηην εθθέλσζεο 

απιφ (ηχπνπ Α). 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  

9.31.1 
  Β.04 

5 Σππηθά θξεάηηα δηαθιάδσζεο  ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 9.36   Β.05 

6 
Καιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ζπλζεηηθά πιηθά, θαζαξνχ 
αλνίγκαηνο D 600mm, θιάζεο D400 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 
11.01.03.31 

  Β.06 

7 
Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπαζκέλσλ απφ ζθπξφδε-

κα, Με ρξήζε ζπλήζνπο θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α  

22.15.01 

ΔΣΔΠ 15-02-

01-01 
Β.07 

  3. ΟΜΑΓΑ Γ'        

1 

σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) 

κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, σιε-

λψζεηο πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  
(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), 

κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2 , Ολνκ. δηακέ-
ηξνπ DN 160 mm / ΡΝ 16 atm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 
12.14.01.50 

  Γ.01 

2 

σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) 

κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, σιε-
λψζεηο πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  

(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), 

κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2 , Ολνκ. δηακέ-
ηξνπ DN 160 mm / ΡΝ 20 atm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 

12.14.01.70 
  Γ.02 

3 

σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) 
κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, σιε-

λψζεηο πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  

(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), 
κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2 , Ολνκ. δηακέ-

ηξνπ DN 160 mm / ΡΝ 25 atm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 

12.14.01.90 
  Γ.03 

4 

σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) 
κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, σιε-

λψζεηο πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  
(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), 

κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2 , Ολνκ. δηακέ-
ηξνπ DN 180 mm / ΡΝ 25 atm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 
Υ.12.14.01.91 

  Γ.04 

5 

Γίθηπα ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ 

(ductile iron), Με ζσιήλεο DN 150 mm / θιάζεο C40, 
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 
12.15.03 

  Γ.05 

6 

Πξνζαχμεζε δηθηχνπ ππφ πίεζε απφ ζσιήλα ειαηνχ 

ρπηνζηδήξνπ DN150 mm, γηα ηελ εθηίκεζε εηδηθψλ ηε-
καρίσλ  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β Υ. 

12.15.03 
  Γ.06 
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Α/Α  Δίδος Δργαζίας  
Κωδικός 

Άρθροσ 
Κωδ. ΔΣΔΠ 

Αρ. 

Σιμ.  

7 

Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο , Με σηίδεο, νλνκα-

ζηηθήο πίεζεο 25 atm , Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 80 
mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 

13.03.04.01 

ΔΣΔΠ  08-06-

07-02 
Γ.07 

8 

Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο , Με σηίδεο, νλνκα-

ζηηθήο πίεζεο 25 atm , Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100 
mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 

13.03.04.02 

ΔΣΔΠ  08-06-

07-02 
Γ.08 

9 
Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο, ηχπνπ πεηαινχδαο, κε σηίδεο, 
Ολνκαζηηθήο πίεζεο 25 atm, ειεθηξνθίλεηεο, Ολνκα-

ζηηθήο δηακέηξνπ DN 150 mm 

ΤΓΡ-Β Υ 

13.04.05.01 

ΔΣΔΠ  08-06-

07-02 
Γ.09 

10 
Βαιβίδεο εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο, 
παιηλδξνκηθνχ ηχπνπ, Ολνκαζηηθήο πίεζεο 25 atm, Ο-

λνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 

13.10.03.01 
  Γ.10 

11 
Βαιβίδεο εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο, 
παιηλδξνκηθνχ ηχπνπ, Ολνκαζηηθήο πίεζεο 25 atm, Ο-

λνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 

13.10.03.01 
  Γ.11 

12 

Βαιβίδεο εηζαγσγήο - εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελέξγεηαο, 

παιηλδξνκηθνχ ηχπνπ, νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 40 atm,  
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100 mm 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β Υ. 

13.10.04.01 

ΔΣΔΠ 1501-08-

06-07-05 
Γ.12 

13 Γηαθξαγκαηηθέο βαιβίδεο 25 atm, DN80 
ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 

13.12.02.03N 
  Γ.13 

14 

χλδεζε λένπ αγσγνχ χδξεπζεο ζε πθηζηάκελν ραιχ-

βδηλν δίθηπν ελ ιεηηνπξγία  κε ηελ ηερληθή ηεο δηάηξε-
ζεο ππφ πίεζε 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β 
16.17.02Ν 

  Γ.14 

15 

χλδεζε λένπ αγσγνχ χδξεπζεο θαη' επέθηαζε πθη-

ζηακέλνπ απφ νπνηνδχπνηε πιηθφ, ν νπνίνο έρεη απνκν-
λσζεί απφ ην δίθηπν, κε ρξήζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ, Γηα 

δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ 140 mm   

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β Υ. 
16.18.02 

  Γ.15 

16 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δηθηχνπ ζήκαλζεο αγσγψλ 

χδξεπζεο (πιέγκα), πιάηνπο 30 εθαηνζηψλ 
ΤΓΡ 8620Ν   Γ.16 

17 Καηαζθεπή δηαθιάδσζεο  (Σ) αγσγνχ απφ PE  ΤΓΡ6621Ν   Γ.17 

18 
Αλνμείδσηνο ζσιήλαο DN100, εμση. δηακ. 114,3 mm 

θαη πάρνπο 4,00 mm 
Ν8038.100.IN   Γ.18 

19 
Γηθιείδα, ηχπνπ ''καραηξσηή'', xεηξνθίλεηε, νλνκ. πηέ-

ζεσο 25 atm δηακέηξνπ 100 mm   
Ν9153.100.ΜΥ.10   Γ.19 

20 
Γηθιείδα, ηχπνπ ''καραηξσηή'', xεηξνθίλεηε, νλνκ. πηέ-
ζεσο 40 atm δηακέηξνπ 100 mm   

Ν9153.100.ΜΥ.11   Γ.20 

21 
Φιάληδα ηφξλνπ αλνμείδσηε, Πηέζεσο 25 atm Γηακέ-

ηξνπ 100 mm   
Ν8039.100.ΣΡ.ΙΝ   Γ.21 

22 
Φιάληδα ηφξλνπ αλνμείδσηε, Πηέζεσο 40 atm Γηακέ-

ηξνπ 100 mm   
Ν8040.100.ΣΡ.ΙΝ   Γ.22 

23 
Σεκάρην αιιαγήο πιηθνχ PE / AISI 316L, νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ 100mm, πηέζεσο 25atm   

Ν8025.100.ΤΝ   Γ.23 

  4. ΟΜΑΓΑ Δ'        

1 
Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (inverter) ειεθηξνθηλεηήξα αληιί-
αο ηζρχνο 75 kW 

ATHE 9190N   Δ.01 

2 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ειεθηξηθνχ εξκάξηνπ κη-

θηνλφκεζεο θαη ζηέγαζεο γλψκνλα ΓΔΗ ηχπνπ 1Α 

ΝΑΗΛΜ 

80.20.40.41 
  Δ.02 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη πίλαθαο ησλ εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

(ΔΣΔΠ), νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζην παξφλ έξγν ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην 26/04-10-2012. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΣΔΠ ΓΙΑ ΔΡΓΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 

Α/Α  
ΦΔΚ 

ΚΩΓ. ΔΣΔΠ 

"ΔΛΟΣ ΣΟ 
1501-" + 

ΣΙΣΛΟ ΔΣΔΠ 
ΑΠΟΓΟΗ ΣΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

  01 ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ   

  01-01 Παραγωγή ζκσροδέμαηος - 

εργαζίες ζκσροδέηηζης 

  

1 01-01-01-
00 

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά 
ζθπξνδέκαηνο 

Concrete production and 
transportation 

2 01-01-02-

00 

Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο Concrete casting 

3 01-01-03-
00 

πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο Concrete curing 

4 
01-01-04-

00 

Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα 

παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

Work site concrete batch-

ing 
plants 

5 
01-01-05-

00 
Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

Concrete compaction by 

vibration 

7 
01-01-07-

00 
θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ Mass concrete 

  08  ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ   

  08-01 Υωμαηοσργικά Τδρασλικών Έργων   

174 
08-01-03-

01 
Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 

Trench excavations for 
utility networks 

175 
08-01-03-

02 
Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 

Underground utilities 

trench backfilling 

  08-06 ωληνώζεις - Γίκησα   

204 
08-06-07-

02 
Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο Cast iron gate valves 

206 
08-06-07-

05 
Σεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ 

Pipeline components 

dismantling joints 

211 
08-06-08-

03 

Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέ-

ζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ 

Retrofitting of concrete 

paving slabs along con-

structed underground util-
ity 

  15 
ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ - ΚΑΣΔΓΑΦΙΔΙ-
 ΑΠΟΞΗΛΩΔΙ   

  15-02 Καθαιρέζεις ζηοιτείων καηαζκεσών   

433 
15-02-01-

01 
Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκα-
ηνο κε κεραληθά κέζα 

Demolition of members of 
concrete structures by 

mechanical means 

 

 

Γ. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπνπ απηφ επηβάιιεηαη 

ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο ή φπνπ ην αληηθείκελν δελ θαιχπηεηαη κε 

εγθεθξηκέλε ΔΣΔΠ, ελψ ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ δίλνληαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξα-

θέο ησλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΡΓΩΝ  

ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 
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Α/Α  ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΙΣΛΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΣΔ-

ΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

ΚΩΓΙΚΟ ΔΣΔΠ ΠΟΤ 

ΤΜΠΛΗΡΩΝΔΣΑΙ 

"ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-" + 

1 ΣΠ-ΠΜ-1 ΩΛΗΝΩΔΙ ΠΔΓΙΟΤ 08-06-**-** 

2 ΣΠ-ΠΜ-2 ΒΟΗΘΗΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

08-07-01-01 έσο 08-07-

01-04 

08-07-01-05 

3 ΣΠ-ΠΜ-4 
ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΟΚΩ ΚΑΣΑ 

ΣΙ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 
 

- 
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1. ΣΠ-ΠΜ-1: ΩΛΗΝΩΔΙ ΠΔΓΙΟΤ 

1.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε θαη ηηο δνθηκέο ζηεγαλφηε-

ηαο ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ πεδίνπ δηαθίλεζεο λεξνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ μεξψλ θξεαηίσλ 

(θξεάηηα δηθιείδσλ, εθθέλσζεο, αεξεμαγσγψλ). Οη ζσιελνγξακκέο εληφο θξεαηίσλ θαη δεμακελψλ θαιχ-

πηνληαη απφ ηελ πκπιεξσκαηηθή Πξνδηαγξαθή «ΣΠ-ΗΜ-2: σιελψζεηο θαη εμαξηήκαηα δηθηχσλ». 

Σν πιηθφ ησλ αγσγψλ ζα είλαη γηα ηα δίθηπα πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ πίεζε φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηηο Δηδηθέο 

Πξνδηαγξαθέο θαη κπνξεί λα είλαη: 

 HDPE 3εο γεληάο 10 atm ή αλψηεξεο εθ’ φζνλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά 

1.2 Τλικά  

1.2.1 σιήλεο απφ HDPE 3εο γεληάο 10 atm ή αλψηεξεο 

Οη ζσιήλεο απφ HDPE, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm., ζα είλαη ηξίηεο γελεάο ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα 

κε ηελ ΔΝ 12201. Οη ζπλδέζεηο ζα γίλνληαη : 

(1) Πολσαιθσλένιο - πολσαιθσλένιο 

Mε κεησπηθή ζπγθφιιεζε (butt fusion), γηα δηακέηξνπο ζσιήλσλ κεγαιχηεξεο απφ Φ110. Γηα κη-

θξφηεξεο απφ Φ110 δηακέηξνπο ζσιελψζεσλ, είλαη επηηξεπηή ε ζχλδεζε ησλ ζσιελψζεσλ κε : 

- ειεθηξνζπγθφιιεζε (Electrofusion Welding). Η ζχλδεζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε γίλε-

ηαη κέζσ εηδηθνχ εμαξηήκαηνο (ειεθηξνκνχθα), θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ αλάινγα κε 

ηηο δηακέηξνπο ησλ ζσιελψζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο θαη ηηο Δηδηθέο 

Πξνδηαγξαθέο.  

- κεραληθφ ηξφπν. Η ζχλδεζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη κε ζπλδέζκνπο θαη ξαθφξ 

απφ πνιππξνππιέλην.  

 

1.3 Πιζηοποιηηικά 

Πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ ν Αλά-

δνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή ή αλαγλσξηζκέλνπ γξαθείνπ 

ειέγρνπ γηα ηελ πξψηε χιε ησλ ζσιήλσλ (ζχλζεζε, νλνκαζηηθή πίεζε, ππθλφηεηα, δείθηεο ξνήο, ηάζε 

εθειθπζκνχ ζην φξην δηαξξνήο, ηάζε ζξαχζεο, νη αληίζηνηρεο επηκεθχλζεηο θαη ε ηάζε «ζ») θαζψο θαη 

ηεο θαηαζθεπήο θαη ειέγρνπ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 

 

 

1.4 Δκηέλεζη Δργαζιών 

1.4.1 Γηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε ζσιήλσλ 

Οη ζσιήλεο ζα κεηαθέξνληαη, απνζεθεχνληαη θαη ζα δηαθηλνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπ-

αζηή. Οη ζσιήλεο πξέπεη λα κεηαθέξνληαη δηαηεηαγκέλνη γηα λα κελ πξνθαινχληαη δεκηέο θαηά ηελ κεηα-

θνξά ηνπο ζην εξγνηάμην. 

Οη ρεηξηζκνί θαηά ηε θφξησζε θαη εθθφξησζε ζα γίλνληαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη αλάινγα κε ην βάξνο 

ησλ ζσιήλσλ κε ηα ρέξηα, κε ζρνηληά θαη μχιηλνπο νιηζζεηήξεο (απφ καδέξηα) ή αλπςσηηθφ κεράλεκα. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη άγθηζηξα γηα ηελ αλχςσζε ηα άθξα ηνπο ζα θαιχπηνληαη κε ιάζηηρν, γηα λα κελ 

θαηαζηξέθνληαη ηα ρείιε ησλ ζσιήλσλ.   
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Οη αγσγνί ζα απνζεθεχνληαη ζε νκαιέο θαη επίπεδεο επηθάλεηεο απαιιαγκέλεο απφ δηαβξσηηθά πιηθά, ρσ-

ξηζηά αλά πιηθφ θαηαζθεπήο. σιήλεο δηαθνξεηηθψλ δηακέηξσλ επίζεο πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ρσξηζηά, 

ή εάλ απηφ είλαη αδχλαην νη κεγαιχηεξεο δηάκεηξνη πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηηο θάησ ζηξψζεηο. 

Οη ζσιήλεο απφ HDPE πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ απ' επζείαο έθζεζή ηνπο ζηνλ ήιην. Δπίζεο θα-

ιφ είλαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ρακειφηεξε ησλ 0νC λα απνθεχγνληαη ηα απφηνκα 

θηππήκαηα ζηνπο ζσιήλεο.  

Οη ζσιήλεο απφ HDPE ζα ζηνηβάδνληαη ελαιιάμ ηνπ αξζεληθνχ θαη ζειπθνχ άθξνπ θαη κε ηηο θεθαιέο 

πξνεμέρνπζεο ψζηε λα εθάπηνληαη κεηαμχ ηνπο θαηά ην κήθνο κίαο γελέηεηξαο. Δλαιιαθηηθά, νη ζσιήλεο 

κπνξνχλ λα ζηνηβάδνληαη ζηαπξσηά ψζηε θάζε ζηξψζε λα είλαη ζε νξζή γσλία ζε ζρέζε κε ηελ πξνε-

γνχκελε, ε δε θάησ ζηξψζε πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζηεξεσκέλε ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε θχιηζε ησλ 

ζσιήλσλ.. Δάλ απηνί νη ηξφπνη είλαη αδχλαην, ηφηε κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάησ απφ ηνπο ζσιήλεο 

μχιηλνη δνθνί, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 50 mm θαη ζε απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε απφ 2 m κεηαμχ ηνπο. Σν 

ζπλνιηθφ χςνο ησλ ζηξψζεσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1,50 m. 

1.4.2 Δγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ 

Ο εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 

Η δψλε ηνπ αγσγνχ πεξηιακβάλεη ην ρψξν κεηαμχ ηνπ ππζκέλα θαη ησλ ηνηρσκάησλ ηεο ηάθξνπ θαη κέ-

ρξη χςνο 0,30 m πάλσ απφ ην εμσξξάρην ηνπ αγσγνχ. ηε δψλε ηνπ αγσγνχ πξέπεη νη απαηηήζεηο θαηα-

ζθεπήο ηνπ πιηθνχ πιεξψζεσο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηδηαίηεξα ηεο ζπκππθλψζεσο λα είλαη απμεκέ-

λεο, δεδνκέλνπ φηη απηέο έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηελ παξαδνρή ηεο ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο θαηαπνλή-

ζεσο ηνπ αγσγνχ. 

Σν πιηθφ πιήξσζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο 

απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή.  

Μεηά ηελ ηζνπέδσζε θαη ηελ ζπκπίεζε ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζα ηνπνζεηεζεί ην πιηθφ εγθηβσηη-

ζκνχ θάησ απφ ηνλ ζσιήλα (ππφζηξσκα ζσιήλα), ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. H επηθάλεηα ζα 

ειεγρζεί ζηελ ζπλέρεηα σο πξνο ηελ ζηάζκε θαη ηελ νκνηνκνξθία θαη εάλ ρξεηαζζεί ζα γίλνπλ νη ηειηθέο 

δηνξζψζεηο γηα ηελ ζσζηή ζηάζκε. 

Γελ ζα μεθηλήζεη ε ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ εάλ δελ γίλεη ν έιεγρνο θαη ε παξαιαβή ηνπ ππνζηξψκαηνο 

ηνπ ζσιήλα. ε πεξίπησζε πνπ ην ππφζηξσκα έρεη ππνζηεί βιάβε απφ λεξά, ή άιιε αηηία, ν Αλάδνρνο 

πξέπεη λα ην αθαηξέζεη θαη λα ην θαηαζθεπάζεη εθ λένπ κε λέα πιηθά. 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεη ν πιεπξηθφο εγθηβσηηζκφο κε ηχπαλζε ψζηε λα απνθεχγν-

ληαη θελά ζηελ πεξηνρή θάησ απφ ηνλ ζσιήλα. Η νινθιήξσζε ηνπ εγθηβσηηζκνχ ζα γίλεη κε ηχπαλζε θαη 

απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζσιήλα γηα λα απνθεπρζεί ε εγθάξζηα κεηαθίλεζή ηνπ θαη ε ππεξχςσζε ηνπ. 

Απηφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε, φηαλ ππάξρνπλ ζσιήλεο πνπ κπνξνχλ λα παξακνξθσζνχλ. 

Σν χςνο ηνπ εγθηβσηηζκνχ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Οη πξνζηαηεπηηθέο επελδχζεηο ησλ αγσγψλ δελ επηηξέπεηαη λα ππνζηνχλ βιάβε θαηά ηελ δηαδηθαζία εγθη-

βσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ. 

Γηα αγσγνχο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ κεγαιχηεξεο απφ 0,40 m πξέπεη ε δψλε ηνπ αγσγνχ λα πιεξσζεί θαη 

λα ζπκπηεζηεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν θάζεηο εξγαζίαο. 

Δθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά γηα ζσιελσηνχο αγσγνχο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Dεμ κεγαιχηε-

ξε απφ 1,00 m, ζα πξέπεη ε θάησ ζηξψζε ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο, πάρνπο t=Dεμ/8 λα θαηαζθεπάδεηαη απφ 

ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, κε ειάρηζην πάρνο tmin=0,15 m. 

Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ ππνζηξψκαηνο θαη εγθηβσηηζκνχ ζα αθαηξνχληαη πξννδεπηηθά νη πξν-

ζσξηλέο αληηζηεξίμεηο. 

Η φιε εξγαζία ηνπ εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πξέπεη λα γίλεη ελ μεξψ θαη ν Αλάδνρνο νθείιεη 

λα πξνζηαηεχζεη ην ζθάκκα απφ επηθαλεηαθά λεξά κε ηελ θαηαζθεπή πξφρεηξσλ αλαρσκάησλ θαη ηά-



                                Αληηθαηάζηαζε αγσγνχ χδξεπζεο νηθηζκψλ Αιπθήο & Αγίνπ Νηθνιάνπ Γ.Δ. Θίζβεο Γήκνπ Θεβαίσλ  

ειίδα 12 απφ 17 

 

θξσλ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο θαη λα απνρεηεχεη ηα ππεδάθηα λεξά κε άληιεζε ή νπνηνδήπνηε άιιν 

πξφζθνξν κέζν. 

Οη ζέζεηο ζπλδέζεσλ δελ ζα θαιπθζνχλ ζηελ αξρή κε άκκν θαη ζα θαιπθζνχλ κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ δνθηκψλ. 

ε πεξίπησζε αιιαγήο δηεχζπλζεο ζηηο ζσιελνγξακκέο απφ HDPE, ζα γίλεηαη εγθηβσηηζκφο κε ζθπξφδε-

κα. Καηά ηνλ εγθηβσηηζκφ (αγθχξσζε) ζε ζθπξφδεκα πξέπεη λα κελ θαιχπηνληαη νη ζπλδέζεηο (κνχθα – 

επζχ άθξν) εθηφο θαη νξίδεηαη αιιηψο απφ ηελ κειέηε. Σν ζθπξφδεκα ζα δνλεζεί θαη δνπιεπηεί θαιά απφ 

θάησ θαη γχξσ απφ ηνλ ζσιήλα θαη ζα είλαη ζε πιήξε επαθή κε ηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα. Η επά-

λσ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα έρεη εμνκαιπλζεί κε θηπάξη θαη ζα θζάλεη νκαιά κέρξη ηηο πιεπξέο 

ηνπ νξχγκαηνο. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα πάξεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη ζσιήλεο δελ ζα 

κεηαθηλεζνχλ θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε θαη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ε ζθπξνδέηεζε ζα γίλεη ζε κία θάζε.  

 

1.4.3 Σνπνζέηεζε ζσιήλσλ 

Οη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηε Μειέηε. 

Οη ζσιήλεο θαη' αξράο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαηά κήθνο ηνπ ρείινπο ησλ ηάθξσλ γηα επηζεψξεζε. 

σιήλεο νη νπνίνη έρνπλ ππνζηεί βιάβε, ζα απνξξίπηνληαη. 

Σν εζσηεξηθφ ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφ απφ ρψκαηα, μέλα ζψκαηα θαη λεξά. Έηζη ζηε 

δηάξθεηα δηαθνπψλ ηεο εξγαζίαο θαη θπξίσο ηε λχθηα, ην ζηφκην ηνπ ηειεπηαίνπ ζσιήλα πνπ ηνπνζεηήζε-

θε ζα θξάζζεηαη θαηάιιεια. 

ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα γίλεη ε θαηαβίβαζε πξνζεθηηθά θαη ρσξίο θξνχζεηο. Η πςνκεηξηθή ηνπνζέηεζε 

ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ιί-

ζσλ ή άιισλ πιηθψλ. Η ζχλδεζε ζσιήλσλ εθηφο ηεο ηάθξνπ απαγνξεχεηαη.  

Όινη νη αγσγνί ζα ηνπνζεηεζνχλ επαθξηβψο νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζηηο ζέζεηο πνπ θαίλνληαη 

ζηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Πξνθεηκέλνπ γηα αγσγνχο πηέζεσο ηα ηκήκαηα ησλ αγσγψλ πνπ ζε νξηδνληην-

γξαθία ή κεθνηνκή πξνβιέπνληαη ζε θακπχιε ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζσιήλεο θαλνληθνχ ή κηθξφηεξνπ 

κήθνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηξεπφκελε απφθιηζε ησλ ζπλδέζκσλ ή απφ εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο). 

Πάλησο ζε θακία πεξίπησζε ε απφθιηζε ησλ αμφλσλ δχν ζπλδεφκελσλ ζσιήλσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαί-

λεη ηελ επηηξεπφκελε γηα ην είδνο ηνπ. Γηα λα απνθεχγεηαη ε απφθιηζε θαη ηπρφλ απνζχλδεζε ηνπ αγσγνχ 

ζηηο ζέζεηο φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο, ηαπ, πψκαηα) ιφγσ ησλ δεκηνπξγνχκελσλ 

εθεί σζήζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε αγθχξσζή ηνπο. 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ θαη εθ' φζνλ παξαζηεί ε αλάγθε λα θνπνχλ ζε κήθνο κηθξφηεξν ηνπ 

νλνκαζηηθνχ γηα ηελ αθξηβή ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ, νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα 

γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, κε εηδηθφ εμνπιηζκφ. ε θάζε πεξίπησζε ηα θνκκέλα 

άθξα ζα πξέπεη λα ινμνηνκνχληαη (θξεδάξηζκα). Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο, δελ πξέπεη λα έξ-

ρνληαη ζε επαθή κε ιίπε, γξάζα θαη έιαηα. 

Η αθηίλα θακππιφηεηαο ησλ ζσιήλσλ απφ HDPE πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30D, φπνπ D ε εμσηεξηθή 

δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. 

Σν ζθάκκα ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ζσιήλεο πξέπεη λα έρεη ην ειάρηζην πιάηνο πνπ θαζνξίδεηαη 

ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ε δε απφζηαζε ηεο εμσηεξηθήο παξεηάο ηνπ ζσιήλα ζε  θακία ζέζε ηνπ αγσγνχ 

δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε πνπ θαζνξίδεηαη σο ειάρηζηε ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Η ζχλδεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ κε θιάληδεο, απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε  

ζα γίλεηαη κε παξέλζεζε κεηαμχ ησλ θιαληδψλ ειαζηνκεξνχο δαθηπιίνπ ζηεγαλφηεηαο. Οη θνριηνθφξνη 

ήινη ζα ζπζθίγγνληαη επαξθψο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ αξκνχ, ρσξίο φκσο λα 

δεκηνπξγνχληαη εθειθπζηηθέο ηάζεηο ζηα ζπλδεφκελα κέξε. 
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1.4.4 Φξεάηηα  

1.4.4.1 Φξεάηηα απφ ζθπξφδεκα αγσγψλ πίεζεο 

 

Η Σερληθή απηή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ησλ ηππηθψλ θξεαηίσλ επί ησλ δηθηχσλ ησλ αγσ-

γψλ πίεζεο ηνπ έξγνπ. Σα ηππηθά θξεάηηα δηαθξίλνληαη ζε: 

 

• θξεάηηα αεξεμαγσγψλ 

• θξεάηηα εθθέλσζεο 

 

Σα δηάθνξα θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζηηο ζέζεηο θαη κε ηε κνξθή, δηαζηάζεηο θ.ιπ. πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Οη επί κέξνπο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ (μπιφηππνη, ζθπξνδέκαηα 

θ.ιπ.) ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα ηηο αληίζηνηρεο θαηά πεξίπησζε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Δάλ δελ θαζνξίδεηαη επαθξηβψο απφ ηε κειέηε ε ζέζε ελφο θξεαηίνπ, ε εάλ απαηηείηαη αιιαγή ηεο πξν-

βιεπφκελεο ζέζεο, ιφγσ ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ην θαηαζθεπάζεη παξά 

κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηνπ Δπηβιέπνληα, ζηελ νπνία ζα παξέρνληαη φια ηα αθξηβή θαη επαξθή 

ζηνηρεία. Δπίζεο, είλαη δπλαηφ λα απαηηνχληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κηθξν-ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

θξεαηίσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ή απφ ηα εκθαληδφκελα εκπφδηα, απφ εγθαηαζηάζεηο 

Δηαηξεηψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο (αγσγνχο, θξεάηηα θ.ιπ). Οη κηθξνηξνπνπνηήζεηο απηέο είηε ππνδεηθλχνληαη 

απφ ηνλ αλάδνρν ζηνλ Δπηβιέπνληα γηα έγθξηζε, ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη νηθνλνκηθέο ή άιιεο θχζεο α-

μηψζεηο απφ ηνλ αλάδνρν. 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηνηρσκάησλ ησλ θξεαηίσλ θαη ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμσηε-

ξηθφο μπιφηππνο, απαγνξεπκέλεο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο παξεηάο ηεο εθζθαθήο σο μπινηχπνπ. 

 

Σα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα ζα εδξάδνληαη ζηνπο ιαηκνχο ησλ θξεαηίσλ κε ηελ παξεκβνιή πεξηιαηκίνπ κη-

θξνχ χςνπο απφ ζθπξφδεκα, πνπ πξννξίδεηαη λα ζπγθξαηεί ζηεξεά ζπλδεδεκέλν ην πιαίζην ηνπ θαιχκ-

καηνο κε ην νδφζηξσκα. Η πνηφηεηα ηνπ ρπηνζηδήξνπ, ν ηξφπνο ρχηεπζεο, νη δνθηκέο ειέγρνπ θ.ιπ. πε-

ξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή. ρνιαζηηθή αθξίβεηα πξέπεη λα δνζεί ζηελ ηνπν-

ζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο ηνπ ρπηνζηδεξνχ θαιχκκαηνο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη θπθινθνξηαθέο 

αλσκαιίεο ζην δξφκν θαη ε πξφθιεζε δπζηπρεκάησλ ή θζνξψλ ζηα νρήκαηα. 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα μεξά θξεάηηα θαηαζθεπάδνληαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηε-

γνξίαο C20/25, ηχπνπ ΙΙ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. ην ζθπξφδεκα ησλ θξεαηίσλ ηα νπνία ζα 

θαηαζθεπαζζνχλ θάησ απφ ηε ζηάζκε ηνπ ππφγεηνπ νξίδνληα ζα γίλεη πξφζκημε ζηεγαλσηηθνχ κάδαο, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή.  

ε φια ηα θξεάηηα ηνπνζεηνχληαη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.  

1.4.5 Γνθηκή έηνηκσλ ζσιελψζεσλ 

Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ δνθηκή ησλ αγσγψλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ, πεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο πξνκήζεηαο ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε δνθηκή νξγάλσλ, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Οη πξνζσξηλέο α-

γθπξψζεηο, πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ, δελ πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα θαη ε ζρεηηθή δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

ηηκή θαηαζθεπήο ηεο ζσιελνγξακκήο. 

Μεηά ην ηέινο θάζε δνθηκήο ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη απφ 

ηνλ Αλάδνρν. Καλέλα ηκήκα αγσγνχ δελ ζεσξείηαη φηη παξαιήθζεθε αλ δελ έρεη γίλεη ε δνθηκή ζηεγαλφ-

ηεηαο ζ' απηφ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη θάζε επίρσζε νξχγκαηνο ζην νπνίν ππάξρεη αγσγφο πνπ δελ έρεη δν-

θηκαζηεί. 

(1) Γίθηπα πίεζεο 
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Μεηά ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ησλ αγσγψλ θαη ησλ δηαθφξσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη 

εμαξηεκάησλ ζα εθηειείηαη δνθηκή ζηεγαλφηεηαο θαη αληνρήο ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ ζπλδέ-

ζκσλ ζε εζσηεξηθή πδξαπιηθή πίεζε. Η δνθηκή ζα γίλεηαη θαηά ηκήκαηα, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Δξγνδφηε. 

Πξηλ απφ ηελ δνθηκή ζε πίεζε, ε ζσιελνγξακκή ζα επηρσζεί θαηά ηκήκαηα, εθηφο ησλ ζπλδέζεσλ, 

ησλ δηαθιαδψζεσλ θαη ησλ θακππιψλ, πνπ ζα κείλνπλ αθάιππηεο, ζα ζηεξεσζεί θαη ζα αγθπξσζεί, 

ψζηε λα κελ κεηαθηλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο. Γηα ην ζθξάγηζκα ησλ άθξσλ ηεο ζσιελν-

γξακκήο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηθιείδεο, αιιά ηπθιέο θιάληδεο ή πψκαηα. 

Η πδξαπιηθή πίεζε ζην ηκήκα δνθηκήο εμαζθείηαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιειεο αληιίαο. Η δεμακελή 

ηεο αληιίαο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα κέηξεζεο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ κέηξεζε ηνπ 

πξνζηηζέκελνπ φγθνπ, γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πίεζεο κε αθξίβεηα 1%. Έλα θαηαγξαθηθφ καλφκε-

ηξν ειεγκέλεο θαη θαηάιιειεο αθξηβείαο εγθαζίζηαηαη ζηελ ζσιελνγξακκή, θαηά ην δπλαηφλ ζην 

ρακειφηεξν ζεκείν. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο θακηά εξγαζία δελ επηηξέπεηαη κέζα ζηα νξχγκαηα φζν ην ηκήκα 

βξίζθεηαη ζε δνθηκαζία. 

i. Πξνδνθηκαζία 

Η ζσιελνγξακκή ζα γεκίζεη κε λεξφ, πξνζεθηηθά θαη αξγά, απφ ην ρακειφηεξν ζεκείν ψζηε 

λα βγεη ηειείσο ν αέξαο. Μεηαμχ πιήξσζεο θαη δνθηκήο πξέπεη λα κεζνιαβήζεη αξθεηφ δηά-

ζηεκα (πεξίπνπ 24 ψξεο), ψζηε λα δνζεί θαηξφο ζε αέξα πνπ έρεη κείλεη κέζα ζηε ζσιελν-

γξακκή λα απνκαθξπλζεί βαζκηαία. Η αληιία ζα ηνπνζεηεζεί ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο 

ζσιελνγξακκήο. 

ii. Κπξίσο δνθηκαζία πηέζεσο 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε θάζε κεηαηνπίζεηο ησλ ζσιή-

λσλ, ή δηαθπγέο λεξνχ, ε δηαδηθαζία δνθηκψλ ζα ζηακαηήζεη πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηα-

ζνχλ νη βιάβεο. Μεηά ηηο επηδηνξζψζεηο ε δηαδηθαζία ζα αξρίζεη απφ ηελ αξρή. 

Η πίεζε δνθηκήο ζα είλαη ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή πίεζε θαη ζα δηαηεξείηαη γηα κηζή ψξα αλά 

100 m δνθηκαδφκελνπ ηκήκαηνο, αιιά πνηέ ε νιηθή δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο δελ ζα είλαη κη-

θξφηεξε ησλ δχν (2) σξψλ. 

Η πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ αληιείηαη θαηά ηελ πεξίνδν απηή ζα κεηξάηαη θαη δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηα 0,1 ιίηξα αλά mm εμσηεξηθήο δηακέηξνπ θαη ρηιηφκεηξν κήθνο αγσγνχ γηα θά-

ζε 24 ψξεο. 

Δάλ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε ηνπ αλσηέξνπ νξίνπ, ειέγρεηαη νπηηθά ε ζσιε-

λνγξακκή γηα αλαδήηεζε ελδερφκελσλ δηαξξνψλ. Δάλ βξεζνχλ δηαξξνέο, απηέο επηζθεπάδν-

ληαη θαη ε δνθηκαζία επαλαιακβάλεηαη εμαξρήο. 

Δάλ δελ βξεζνχλ δηαξξνέο λεξνχ, παξά ην γεγνλφο φηη πξνζεηέζεζαλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο 

λεξνχ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πηέζεσο, πξέπεη εθ λένπ λα επηρεηξεζεί εθθέλσζε ηνπ αέξα ζην 

δίθηπν πξηλ εθηειεζζεί λέα δνθηκή. 

 

2. ΣΠ-ΠΜ-2: ΒΟΗΘΗΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

2.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Σν πεδίν εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη εηδηθφηεξα 

ζηα:  

 θαιχκκαηα θξεαηίσλ  

 θηγθιηδψκαηα  
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 θιίκαθεο  

2.2 Τλικά 

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ Μειέηε θαζνξίδνληαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα θαηά πεξίπησζε πιηθά: 

Σα θαιχκκαηα, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ: 

 ειαηφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 1563 

Οη βαζκίδεο θξεαηίσλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ: 

 θαηφ ρπηνζίδεξν ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 1561 

Σα θηγθιηδψκαηα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ: 

 ζηδεξνζσιήλεο (medium size) γαιβαληζκέλνπο ελ ζεξκψ, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 40, ζχκθσλα 

κε ην DIN 2440. Σα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ θαη ζηεξέσζεο ησλ νξζνζηαηψλ ζα εί-

λαη ρπηνζηδεξά γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ. Η ζηεξέσζε ησλ νξζνζηαηψλ γίλεηαη κε κεηαιιηθά βχ-

ζκαηα εθηνλψζεσο 10 mm ζε δάπεδν απφ ζθπξφδεκα, ή κε θξεδαξηζηνχο θνριίεο Μ10 ζε κεηαι-

ιηθφ δάπεδν. 

Οη θιίκαθεο θαη ηα θαιχκκαηα δαπέδσλ (εζραξσηά δάπεδα ή αληηνιηζζεξέο επηθάλεηεο) πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ:   

 ράιπβα, γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ κε ειάρηζην πάρνο επηθάιπςεο 50 κm (350 kg/m2), ζηελ πεξί-

πησζε πάρνπο ράιπβα κηθξφηεξνπ απφ 5 mm ή 65 κm (450 kg/m2) ζηε πεξίπησζε ράιπβα πά-

ρνπο κεγαιχηεξνπ απφ 5 mm. 

ε θάζε πεξίπησζε θαη εθ’φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ Μειέηε θαη ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξα-

θέο ν γαιβαληζκέλνο ράιπβαο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ παξαθάησ ηνπιάρηζηνλ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία: 

 Πξνεηνηκαζία επηθαλείαο:  

Καζαξηζκφο γαιβαληζκέλεο επηθάλεηαο κε ζπξκαηφ-βνπξηζα γηα λα αθαηξεζνχλ ηα νμείδηα θαη ιεί-

αλζε κε αδηάβξνρν γπαιφραξην (κεζαίν λνχκεξν)  

 Αζηάξσκα:  

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ, κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιε-

ξπληή θαη αληηζθσξηθέο νπζίεο ειεχζεξεο κνιχβδνπ (ΠΞ 50 κm) 

 Σειηθή βαθή:  

Κάησ επηθάλεηα θαιχκκαηνο πγξνχ θξεαηίνπ ή δηαδξφκνπ, θάησ απφ ηνλ νπνίν δηαθηλνχληαη πγξά: 

- Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπα-

κηδηθφ ζθιεξπληή θαη ιηζαλζξαθφπηζζα (ΠΞ 300 κm).  

Δπηθάλεηεο κε εθηεζεηκέλεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία: 

- Γχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο θαη 

πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή (ΠΞ 100 κm) 

Δπηθάλεηεο εθηεζεηκέλεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία: 

- Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο θαη πν-

ιπακηδηθφ ζθιεξπληή (ΠΞ 100 κm) 

- Μία ζηξψζε κε πνιπνπξεζαληθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε αθξπιηθέο ξεηίλεο θαη 

αιεηθαηηθφ ηζνθπαληθφ ζθιεξπληή (ΠΞ 50 κm). 
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2.3 Δκηέλεζη εργαζιών  

Η ηνπνζέηεζε πξέπεη λα είλαη επηκειεκέλε, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο, ην εμσηεξηθφ θηλίξηζκα 

ζα πξέπεη λα είλαη επηκειεκέλν έηζη ψζηε ε επηθάλεηα λα έρεη νκνηφκνξθν ρξψκα θαη πθή, λα είλαη ιεία 

ρσξίο πξνεμνρέο θαη απαιιαγκέλε απφ μέλα ζψκαηα, αγψγηκα ηεκάρηα, νπέο, θηππήκαηα, θελά , μέζκαηα, 

ξπηηδψζεηο ή θπζαιίδεο.  

2.3.1 Καιχκκαηα θξεαηίσλ  

Σν θαζαξφ πιάηνο ησλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ ζε νδνχο κε θπθινθνξία πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 

600mm, ελψ ζε πεξηνρέο εθηφο θπθινθνξίαο κεγαιχηεξν απφ 800mm, ζχκθσλα κε ηελ EN 124. 

Σα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη θαιά ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε αθνχζηα κεηαηφπηζε 

ηνπο. Σα αλαθιηλφκελα θαιχκκαηα πξέπεη λα αζθαιίδνπλ ζηελ αλνηρηή ζέζε, ελψ ηα βαξηά θαιχκκαηα 

πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε αληίβαξα, πδξαπιηθνχο ή πλεπκαηηθνχο κεραληζκνχο αλχςσζεο.  

Θα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη παξαθάησ απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΔΝ 124: 

Πεξηνρή έξγνπ Καηεγνξία ΔΝ 124 

Οδνζηξψκαηα D400 

Πεδνδξφκηα – ρψξνη ζηάζκεπζεο C250 

Υψξνη πξαζίλνπ A15 

 

2.3.2 Κηγθιηδψκαηα 

Όπνπ δείρλνληαη ζηα ζρέδηα θαη γεληθά φπνπ ππάξρεη πςνκεηξηθή δηαθνξά κεγαιχηεξε απφ 0,50m ζα ε-

γθαηαζηαζνχλ θηγθιηδψκαηα. Σα θηγθιηδψκαηα ζα έρνπλ εληαία κνξθή ζε φιε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζα εί-

λαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Σα θηγθιηδψκαηα ζα έρνπλ χςνο 1.100mm θαη ε απφζηαζε ησλ 

νξζνζηαηψλ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 1.200mm.  

Σν νξηδφληην ζπλερέο θνξηίν ζα ιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 1.000 N/m, ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255-

10, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

χκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255-10, εάλ πξνβιέπεηαη παξαπέην χςνπο 0,10m, ε κέγηζηε επηηξεπηή απφζηαζε 

ηεο νξηδφληηαο ξάβδνπ ηνπ θηγθιηδψκαηνο απφ ηελ ζηάζκε εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε 0,50m. ηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ πξνβιέπεηαη παξαπέην, ηφηε  ε απφζηαζε ηνπ πξψηνπ νξηδφληηνπ ζηνηρείνπ ηνπ θηγθιηδψκαηνο 

απφ ηελ ζηάζκε εξγαζίαο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 0,30m.  

2.3.3 Κιίκαθεο  

Όπνπ δείρλεηαη ζηα ζρέδηα θαη γεληθά φπνπ απαηηείηαη πξφζβαζε γηα ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε ή επηζεψξε-

ζε ζε επίπεδν κε δηαθνξά κεγαιχηεξε απφ 50cm απφ ην επίπεδν εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θιίκα-

θεο πξφζβαζεο.  

Οη κεηαιιηθέο θιίκαθεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Πξέπεη λα απνθεχγνληαη θιί-

καθεο κε θιίζε αλφδνπ κεηαμχ 500 θαη 650. 

(1) Καηαθφξπθεο θιίκαθεο 

Καηαθφξπθεο θιίκαθεο ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ε θιίζε αλφδνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ 750, θαη έρνπλ 

πιάηνο 400mm έσο 500mm. ε πεξίπησζε θαηαθφξπθνπ χςνπο κεγαιχηεξνπ απφ 3.000mm πξέπεη 

λα ζπλνδεχνληαη κε θισβφ αζθαιείαο. Η θαηαθφξπθε απφζηαζε (πιαηχζθαιν-πιαηχζθαιν) ηεο 

θαηαθφξπθεο θιίκαθαο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 6.000mm. 

χκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255-10, ε ειεχζεξε νξηδφληηα απφζηαζε απφ ηελ πιεπξά αλφδνπ ηεο θιίκα-

θαο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 650mm 

Η ειάρηζηε απφζηαζε απφ ην θαηαθφξπθν ηνηρίν πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 150mm. Η θαηαθφ-

ξπθε θιίκαθα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ρεηξνιηζζήξα χςνπο πεξί ηα 1.000 mm, ζαλ πξνέ-

θηαζε ηνπ ζθειεηνχ ηεο θιίκαθαο. 
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Οη βαζκίδεο, εθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη απφ ζπκπα-

γή ράιπβα ειάρηζηεο δηακέηξνπ 20 mm.  

 

 

3. ΣΠ-ΠΜ-4: ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΟΚΩ ΚΑΣΑ ΣΙ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

3.1 Ανηικείμενο 

 

Η παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηηο δπζρέξεηεο εθζθαθψλ, ιφγσ ζπλάληεζεο αγσγψλ ΟΚΩ. 

3.2 Δκηέλεζη εργαζιών 

Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο  

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, θαη γηα θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο 

εξγαζίεο:  

 Θα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο ΟΚΩ, ηηο Γεκνηηθέο ή άιιεο αξκφδηεο Αξρέο γηα λα ελεκεξσζεί γηα ηα 

ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπλ γηα ηα δίθηπα ηεο πεξηνρήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.  

 Θα εμαθξηβψλεη ηε θχζε ησλ ζπλαλησκέλσλ αγσγψλ θαη ζα ηνπο απνηππψλεη ζηηο πηλαθίδεο νξηδν-

ληηνγξαθίαο ηνπ έξγνπ, ζεκεηψλνληαο θαη ηελ πςνκεηξηθή ηνπο ζηάζκε.  

 Θα εμαθξηβψλεη εάλ ην δίθηπν επξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία.  

 Θα αληρλεχεη ηε δψλε ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ εθζθαθψλ κε αληρλεπηέο ππνγείσλ 

δηθηχσλ (αληρλεπηέο κεηάιισλ, αληρλεπηέο πεδίσλ, ξαληάξ ππεδάθνπο θιπ ζχγρξνλν εμνπιηζκφ).  

 Θα πξνηείλεη ζηελ Τπεξεζία κε νηθνλνκνηερληθά θξηηήξηα, γηα θάζε «άγλσζην αγσγφ» ηελ δηαηή-

ξεζε ή ηε κεηαηφπηζή ηνπ.  

 

Σν εάλ νη αγσγνί πνπ ζπλαληψληαη ζα παξακείλνπλ ζε ιεηηνπξγία, θαηά θαλφλα απνθαζίδεηαη απφ ηνλ 

αξκφδην Οξγαληζκφ. Μπνξεί θαηά ζπλέπεηα λα απνθαζηζηεί ε παξακνλή ηνπ αγσγνχ ζηε ζέζε πνπ ζπλα-

ληάηαη, κε ή ρσξίο πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, φζν δηαξθνχλ νη εθζθαθέο ή θαη φιν ην έξγν, 

κε νηθνλνκνηερληθά ζηνηρεία θαη κε γλψκνλα ηε ιεηηνπξγία ηνπ επξχηεξνπ δηθηχνπ. Μπνξεί αθφκα λα α-

πνθαζηζζεί ε κεηαηφπηζε ηνπ δηθηχνπ ζε άιιε ζέζε, εθηφο εθζθαθψλ κφληκα ή πξνζσξηλά.  

ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θνηλνπνηεί ην πξφγξακκα εξγαζηψλ ηνπ πξνο ηνλ αξκφδην Οξ-

γαληζκφ. ε πεξηπηψζεηο δηθηχσλ εθηφο ιεηηνπξγίαο πνπ δελ πξνβιέπεηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ 

(πξάγκα πνπ ζα βεβαηψλεη ν αξκφδηνο θνξέαο), ε εθζθαθή ζπλερίδεηαη ρσξίο ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο 

ηνπ δηθηχνπ. 

 

 
 

 


