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ΓΕΝΙΚΑ 

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

σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τα λοιπά εγκεκριμένα από τον Κύριο του Έργου τεύχη, θα 

εκτελεστεί το υπόψη έργο.  

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν με τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της Επιστήμης και της Τεχνικής και 

βάσει με όσα ειδικότερα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν κυρίως τον ορθό τρόπο κατασκευής των έργων και την απαιτούμενη 

ποιότητα των υλικών. Για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας και για οποιοδήποτε υλικό, 

κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/μεθόδους/δοκιμές κ.λ.π.), θα εφαρμόζονται με σειρά ισχύος οι 

κάτωθι προδιαγραφές: 

(1) οι αναφερόμενες ισχύουσες εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), όπως 

προβλέπονται στην εγκύκλιο 26 (ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4.10.2012, Παράρτημα 3 και οι αναφερόμενες 

ισχύουσες εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), όπως προβλέπονται στην την υπ’ 

αριθμό Δ22/4193/2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019), 

(2) οι αναφερόμενες συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές (για αντικείμενα που δεν καλύπτονται από 

τις υπάρχουσες Ε.ΤΕ.Π.), 

(3) τα θεσμοθετημένα εναρμονισμένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 4 της 

ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012, 

(4) τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και, απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO και τα εθνικά 

πρότυπα (EΛΟΤ, ASTM, BS, DIN, κλπ). 

Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους (Α και Β) που ακολουθούν, είναι δεσμευτικές για τον 

Ανάδοχο ως ελάχιστες απαιτήσεις στην κατασκευή του όλου έργου. 

Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι 

παρούσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει 

κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των. 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, 

ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για 

μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά στην σχετική 

προδιαγραφή περί του αντιθέτου. 
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Α. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ε.ΤΕ.Π.) ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

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

υποχρεωτική 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.  

Με τις αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: (α) ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 

(ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), (β) ΔΙΠΑΔ/ οικ.628/ 7-10-2014 (ΦΕΚ: 2828/Β/21-10-2014), (γ) 

ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ: 3068/Β/14-11-2014) είχαν ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρμογή εννέα (9) 

ΕΤΕΠ. Οι παραπάνω εννέα (9) ΕΤΕΠ μέσω 3 σχετικών εγκυκλίων: (α) 30/2013 (ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-102013), 

(β) 22/2014 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014), (γ) 26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014), προτάθηκε να 

αντικατασταθούν από εννέα (9) Προσωρινές  Τεχνικές  Προδιαγραφές. 

Επίσης με την υπ’ αριθμό Δ.Κ.Π./οικ/1211 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2524/Β/16-08-2016) αναστέλλεται η 

υποχρεωτική εφαρμογή πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ) με τον 

τρόπο που περιγράφεται στη σχετική εγκύκλιο 17/07-09-2016 του ΥΠΟΜΕΔΙ. 

Με την υπ’ αριθμό Δ22/4193/2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019) εγκρίθηκαν εβδομήντα 

(70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και 

Μελέτες. Οι εξήντα οκτώ (68) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

(ΕΤΕΠ) αντικαθιστούν την 1η έκδοση αντίστοιχων ΕΤΕΠ που με τις ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23.9.2013 

(ΦΕΚ2542/Β’/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7.10.2014 (ΦΕΚ 2828/Β’/21-10-2014), 

ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30.10.2014 (ΦΕΚ3068/Β’/14-11-2014) και ΔΚΠ/οικ.1211/01.08.2016 (ΦΕΚ 2524/Β’/16-08-

2016) υπουργικές αποφάσεις τέθηκαν σε αναστολή εφαρμογής λόγω της αναγκαιότητας αναθεώρησης / 

επικαιροποίησής τους. Οι δύο (2) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αυτές με α/α 21 και 24 αποτελούν νέες ΕΤΕΠ. 

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 εγκεκριμένων 

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

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 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

α/α ΦΕΚ 
2012 
(1η 

έκδοση) 

α/α ΦΕΚ 
2019 
(2η 

έκδοση) 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

Tίτλος ΕΤΕΠ                                Απόδοση στην Αγγλική 

01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

01-01 Παραγωγή σκυροδέματος - εργασίες σκυροδέτησης 

1 1 01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά 
εργοταξιακού σκυροδέματος 

Production and transport 
concrete in situ 

2   01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος Concrete casting 

3 2 01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Concrete curing 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

α/α ΦΕΚ 
2012 
(1η 

έκδοση) 

α/α ΦΕΚ 
2019 
(2η 

έκδοση) 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

Tίτλος ΕΤΕΠ                                Απόδοση στην Αγγλική 

4 3 01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα 
παραγωγής σκυροδέματος 

Work site concrete batching 
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 

8 4 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Steel reinforcement for concrete 

01-03 κλπ Ικριώματα - καλούπια 

11   01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι) 

Concrete formwork 

12   01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) 
έγχυτου σκυροδέματος 

Formation of final surfaces in cast 
concrete without use of mortars 

02    ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

02-02 κλπ Εκσκαφές 

17   02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων Excavations for foundation works 

02-07 Επιχώματα / Επενδύσεις 

21   02-07-02-00 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων 
τεχνικών έργων 

Refill of excavations for 
foundation works 

02-08 Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών 

26   02-08-00-00 Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις 
εκσκαφές 

Dealing with public networks 
during excavation works 

03                       ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

03-06 Μονώσεις 

37   03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών 
με μεμβράνες PVC 

Waterproofing of roofs and 
terraces with PVC membranes 

08                       ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

08-01 Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων 

174   08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων 

Trench excavations for utility 
networks 

175 38 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων 

Underground utilities trench 
backfilling 

08-05 Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών Έργων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

α/α ΦΕΚ 
2012 
(1η 

έκδοση) 

α/α ΦΕΚ 
2019 
(2η 

έκδοση) 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

Tίτλος ΕΤΕΠ                                Απόδοση στην Αγγλική 

188   08-05-01-04 Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών 
έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα 

κονιάματα 

Protective coatings of hydraulic 
concrete structures using in-situ 
or ready-mixed cement mortars 

190   08-05-02-02 Ταινίες στεγάνωσης αρμών 
κατασκευών από σκυρόδεμα 

(Waterstops) 

Waterstops for concrete joints 

08-10 Αντλήσεις 

233   08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων Work-site water pumping 

234   08-10-02-00 Αντλήσεις βορβόρου - λυμάτων Wastewater and sludge pumping 
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Β. 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 από 

τις υπάρχουσες Ε.ΤΕ.Π., ενώ στα κεφάλαια που ακολουθούν δίνονται οι συμπληρωματικές προδιαγραφές. 

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται οι Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Π/Μ του 

έργου, ενώ στην τελευταία στήλη αυτού παρουσιάζεται η ενδεχόμενη αντιστοιχία της Συμπληρωματικής 

Τεχνικής Προδιαγραφής με την ισχύουσα ΕΤΕΠ που αυτή συμπληρώνει. 

 

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΠΟΥ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

1 ΣΤΠ ΠΜ-1 
Αγωγοί Αποχέτευσης Ακαθάρτων από Σωλήνες 
Δομημένου Τοιχώματος  

--- 

2 ΣΤΠ ΠΜ-2 
Δίκτυα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
(HDPE) 

– 

3 ΣΤΠ ΠΜ-3 Φρεάτια Επίσκεψης --- 

4 ΣΤΠ ΠΜ-4 Χυτοσιδηρά Τεμάχια --- 

5 ΣΤΠ ΠΜ-5 Στεγανοποιητικό μάζας Σκυροδέματος --- 

6 ΣΤΠ ΠΜ-6 Μόνωση με επάλειψη ασφαλτικού υλικού --- 

7 ΣΤΠ ΠΜ-7 Προστατευτική επένδυση με εποξειδική ρητίνη --- 

 

Σημείωση:  

Συνημμένα (και σε έντυπη μορφή) περιλαμβάνονται μόνο οι προδιαγραφές της παραγράφου Β ανωτέρω, 

ενώ όλες οι λοιπές προδιαγραφές (ως επίσημα εγκεκριμένα κείμενα) μπορούν να αναζητηθούν από τη 

σχετική ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (www.ggde.gr). Επίσης μπορούν να αναζητηθούν 

και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) όπου δημοσιεύονται οι ανωτέρω Υπουργικές 

Αποφάσεις. 
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ΣΤΠ ΠΜ-1:  ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ  

 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στους αγωγούς και τα ειδικά τεμάχια αποχέτευσης ακαθάρτων 

από σωλήνες δομημένου τοιχώματος  

 

2. Γενικά 

Οι προβλεπόμενες εργασίες για την κατασκευή των αγωγών ακαθάρτων δομημένου τοιχώματος είναι 

συνοπτικά οι εξής: 

α. Η προμήθεια των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων και οι κάθε είδους δοκιμές στο εργοστάσιο πριν την 

παραλαβή. 

β. Όλες οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων από το εργοστάσιο 

κατασκευής στη θέση συγκέντρωσης και μετά από εκεί στη θέση τοποθέτησης. 

γ. Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων μέσα στο όρυγμα. 

δ. Η διαδικασία επίχωσης του σκάμματος του αγωγού. 

ε. Οι κάθε είδους δοκιμασίες παραλαβής των κατασκευασμένων αγωγών. 

Όλες οι προαναφερθείσες εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στην παρούσα 

Τεχνική Προδιαγραφή. 

Για όλες τις άλλες εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων, όπως εκσκαφές και 

επανεπιχώσεις ορυγμάτων, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές προϊόντων εκσκαφής, κατασκευή 

υποστρώματος άμμου, κατασκευή φρεατίων κ.λ.π. ισχύουν οι αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

3. Ποιότητα, χαρακτηριστικά σωλήνων και ειδικών τεμαχίων – Παραλαβή υλικών 

Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιμασίες αποδοχής στο εργοστάσιο των σωλήνων και 

των ειδικών τεμαχίων της σειράς που καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης θα συμφωνούν πλήρως με τα 

προδιαγραφόμενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 τύπος Β. Κατασκευαστής σύμφωνα με το υπόψη πρότυπο είναι το 

εργοστάσιο, από το οποίο ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί τους πλαστικούς σωλήνες. 

Σημειώνεται ότι, οι σωλήνες που θα ενσωματωθούν στο εν λόγω έργο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες με 

πιστοποιητικό ποιότητος σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 τύπος Β από αναγνωρισμένο 

ανεξάρτητο φορέα π.χ. ΕΛΟΤ, TÜV κ.λπ. 

 

4. Πρότυπα δοκιμών 

- ΕΛΟΤ EN ISO 9969  Thermoplastics pipes - Determination of ring stiffness - Θερμοπλαστικοί 

σωλήνες - Προσδιορισμός της ακαμψίας δακτυλίου 
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- ΕΛΟΤ EN 744  Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Test method for 

resistance to external blows by the round-the-clοck method - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και 

αγωγών - Θερμοπλαστικοί σωλήνες - Δοκιμή αντοχής σε εξωτερικά κτυπήματα με τη μέθοδο του 

ρολογιού 

- EN 9967  Determination of Creep ratio 

- ΕΛΟΤ ΕΝ 3126  Plastics piping systems - Plastics components - Determination of dimensions - 

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Πλαστικά εξαρτήματα - Προσδιορισμός διαστάσεων 

- ΕΛΟΤ ΕΝ 12091  Thermal insulating products for buildings application - Determination of freeze-thaw 

resistance - Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακές εφαρμογές - Προσδιορισμός της αντίστασης στη 

ψύξη-απόψυξη 

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα παραδίδονται στον Ανάδοχο στο εργοστάσιο, αφού έχουν 

πραγματοποιηθεί όλες οι υποχρεωτικές και οι τυχόν προαιρετικές δοκιμές αποδοχής, που έχουν κριθεί 

σκόπιμες, όπως αυτές καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου έχει το 

δικαίωμα να παρίσταται στις δοκιμές ελέγχου των προϊόντων με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της. 

Στην περίπτωση που δεν παραστεί εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Επίβλεψης στη διεξαγωγή των δοκιμών, ο 

κατασκευαστής των σωλήνων είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει στην Υπηρεσία Επίβλεψης βεβαίωση 

σύμφωνα με την οποία θα πιστοποιείται ότι όλοι οι σωλήνες και τα εξαρτήματα έχουν υποβληθεί με επιτυχία 

στις παραπάνω δοκιμασίες. 

Διευκρινίζεται ότι η παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας Επίβλεψης στις δοκιμασίες παραλαβής των 

σωλήνων και εξαρτημάτων ή η σύμφωνα με τα παραπάνω χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού από τον 

κατασκευαστή, δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των εγκατεστημένων σωληνώσεων επιτόπου των 

έργων από την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

 

5. Σήμανση σωλήνων 

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήμανσης χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά τυπωμένες και ανά μέτρο 

μήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική μορφή: 

Φορέας Έργου – ΑΓΩΓΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ PE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ SN 8 

XXXX=YYYY=ZZZZ 

όπου: 

PE = πολυαιθυλένιο (υλικό πρώτης ύλης) 

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ = εξωτερική διάμετρος Χ πάχος τοιχώματος 

SN8 = δακτυλιοειδής ακαμψία αγωγού (KN/m2) 

XXXX = όνομα κατασκευαστή 

YYYY = χρόνος παραγωγής από την μία πλευρά και αύξων αριθμός μήκους από την αντιδιαμετρική 

ZZZZ = τα εφαρμοζόμενα πρότυπα για την παραγωγή και την δοκιμασία των σωλήνων στο εργοστάσιο των 

σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών. 

 

6. Διαστάσεις σωλήνων 
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Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συμφωνούν με τα όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476- 3. 

 

7. Εξαρτήματα των πλαστικών σωλήνων υπονόμων δομημένου τοιχώματος 

Σε περιπτώσεις αλλαγής κατεύθυνσης του δικτύου θα πρέπει να ενσωματώνονται γωνιές κατασκευασμένες 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476, για να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή καθώς και η στεγανότητα του 

συστήματος. Το ίδιο εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις αλλαγής διατομών, καθώς και διακλαδώσεων 

(συστολικές μούφες, ταύ, ημιταύ, συστολικά ημιταύ). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται η χρήση 

εξαρτημάτων που έχουν παραχθεί από διαφορετικές πρώτες ύλες από αυτές των αντίστοιχων σωλήνων 

δικτύων (εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων και κατόπιν απαίτησης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία). 

 

8. Μεταφορά και αποθήκευση υλικών 

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για την 

αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από την 

καρότσα.  

Για τη φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινου ή αλυσίδων 

για τους χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντες (σαμπάνια). 

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε περιφραγμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ. 

διάταξη πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω υπερκείμενου βάρους. 

Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά. 

Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας 

τους. 

Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 

α) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στη διατομή, καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει 

στρέβλωση ή λυγισμό στον σωλήνα. 

β) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση) της 

διαμέτρου. 

γ) Το σύρσιμο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται με 

συρματόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις. 

δ) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη στοίβαση). 

Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων κατά γενέτειρα. Η κάτω 

στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ’ όλο το μήκος των σωλήνων. 

Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαμέτρων, οι πλέον άκαμπτοι θα διατάσσονται 

στο κάτω μέρος της στοίβας. 

Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα προεξέχουν. Τα 

άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα προστατεύονται από χτυπήματα. 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα με λείες 

επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τους σωλήνες. 
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9. Τοποθέτηση σωλήνων στο όρυγμα 

Για τη σωστή τοποθέτηση του σωλήνα σε όρυγμα, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες: 

- Το βάθος του ορύγματος πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει τη στρώση κατ’ ελάχιστο 10 cm 

άμμου στον πυθμένα, πάνω στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των σωλήνων. 

- Πρέπει να έχουν απομακρυνθεί οι αιχμηρές ή πολύ μεγάλες πέτρες από τον πυθμένα του ορύγματος. 

- Η επιλογή της κοκκομετρίας των υλικών θα πρέπει να γίνεται με το κριτήριο της εύκολης εισχώρησης 

στις αυλακώσεις του σωλήνα. Η βάση και η προστατευτική επίχωση πρέπει να αποτελούνται από τα 

προαναφερθέντα υλικά, τα οποία διαστρώνονται κατά διαδοχικά στρώματα και ακολουθεί συμπύκνωση 

μέχρι του ύψους των 30 cm πάνω από τη στέψη του σωλήνα. 

- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στη συμπύκνωση της επίχωσης πλευρικά του αγωγού. Η 

συμπύκνωση θα πρέπει να πραγματοποιείται, αφού η επίχωση υπερβεί σε ύψος το ήμισυ της 

διαμέτρου του αγωγού για να αποτρέπεται η ανύψωσή του και ως εκ τούτου η αλλαγή της κλίσης του 

αγωγού και συνεχίζουμε την επίχωση και την συμπύκνωση όπως περιγράφεται στην προηγούμενη 

παράγραφο. Στη συνέχεια το σκάμμα δύναται να πληρωθεί με τα υλικά εκσκαφής, αφού έχουν 

απομακρυνθεί οι αιχμηρές και οι πολύ μεγάλες πέτρες. Ο βαθμός συμπύκνωσης της επίχωσης που 

απαιτείται είναι ίσος ή ανώτερος με 90% κατά ProCtor (Optimum). 

- Σε περίπτωση ύπαρξης υδροφόρου ορίζοντα η τοποθέτηση των σωλήνων θα πρέπει να 

πραγματοποιείται μετά την απομάκρυνση των υδάτων και να γίνεται η επίχωσή τους για την αποφυγή 

του φαινομένου της άνωσης. 

- Συνιστάται η χρήση μηχανικών μέσων, όπως η τοποθέτηση μιας σανίδας κατάλληλων διαστάσεων για 

την ισοκατανομή των φορτίων και την αποφυγή φθορών στα άκρα των σωλήνων. 

- Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο φαινόμενο της διαστολής των σωλήνων, όταν αυτοί 

τοποθετούνται σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η 

επικάλυψη των σωλήνων με μερική επίχωση. 

 

10. Σύνδεση σωλήνων 

Οι σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με μούφα και ελαστικό δακτύλιο . Στους σωλήνες από DN/OD 250mm 

έως DN/OD 1200mm και από DN/ID 300 έως DN/ID800mm ο δακτύλιος τοποθετείται στην πρώτη 

αυλάκωση, στους δε σωλήνες από DN/OD 160mm έως DN/OD 200mm ο δακτύλιος τοποθετείται στη 

δεύτερη αυλάκωση. Μετά την τοποθέτηση του ελαστικού δακτυλίου προς διευκόλυνση της σύνδεσης 

επαλείφουμε εσωτερικά την προς σύνδεση μούφα με υγρό σαπούνι. Η επάλειψη του ελαστικού δακτυλίου 

με σαπούνι πρέπει να αποφεύγεται για να μη προκληθεί επικόλληση μικροσωματιδίων άμμου ή χώματος, τα 

οποία πιθανόν να επηρεάσουν τη στεγανότητα της σύνδεσης. Κατά την ένωση των σωλήνων μεγάλων 

διαμέτρων συνιστάται η χρήση μηχανικών μέσων. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η προστασία του 

ελεύθερου άκρου του σωλήνα με την τοποθέτηση μίας σανίδας κατάλληλων διαστάσεων για την 

ισοκατανομή των φορτίων και την αποφυγή τραυματισμού του σωλήνα. Οι μούφες πρέπει να 

τοποθετηθούν στη σωστή τους θέση για να εξασφαλίζουν την ομαλή ροή εσωτερικά του δικτύου (να 

τερματίσουν μέχρι τον εσωτερικό δακτύλιο που διαθέτουν) . 
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Σημείωση: Ειδικότερα για τα δίκτυα ακαθάρτων σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υψηλός υδροφόρος 

ορίζοντας ή άλλα κοινόχρηστα δίκτυα, όπως δίκτυο ύδρευσης, συνιστάται η χρήση δεύτερου ελαστικού 

δακτυλίου, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από ειδικά υλικά, τα οποία διογκώνονται κατά την επαφή 

τους με το νερό (υδρόφιλα) με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της απόλυτης αμφίδρομης στεγανότητας του 

δικτύου. 

Ως γνωστό, το σύστημα σύνδεσης των σωλήνων δύναται να επηρεαστεί ή από ανθρώπινη αμέλεια ή από μη 

κατάλληλη επιλογή υλικών εγκιβωτισμού - επίχωσης ή από τις γενικότερες συνθήκες εγκιβωτισμού του 

σωλήνα (π.χ. ελλιπής συμπύκνωση).  

Εξαιτίας των παραπάνω το δίκτυο μπορεί να παρουσιάσει στη διάρκεια λειτουργίας του είτε διαρροές είτε 

εισροές υδάτων. Είναι γνωστό ότι σε περιπτώσεις διαρροής λυμάτων μολύνεται το περιβάλλον ενώ σε 

περιπτώσεις εισροής υδάτων και ειδικότερα όταν υπάρχει θαλασσινό νερό στον υδροφόρο ορίζοντα, 

προκαλούνται ζημίες και κακή λειτουργία του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων. 

Έτσι, η χρήση του υδρόφιλου ελαστικού δακτυλίου, ο οποίος τοποθετείται μετά τον κανονικό ελαστικό 

δακτύλιο EPDM, εξαλείφει τον κίνδυνο εκροής ή εισροής υδάτων. 

Ειδικότερα οι προαναφερθέντες ελαστικοί δακτύλιοι παράγονται για διαμέτρους από DN150 έως και DN800. 

Οι υδρόφιλοι αυτοί δακτύλιοι θα πρέπει να προστατεύονται πριν την ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο 

προκειμένου να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη διόγκωσή τους από την παρουσία νερού. Επίσης, θα πρέπει ο 

σύνδεσμος σύνδεσης των σωλήνων να διαθέτει επαρκές μήκος, ώστε να είναι εφικτή η τοποθέτηση των εν 

λόγω ελαστικών δακτυλίων. 

Σε περιπτώσεις αλλαγής κατεύθυνσης του δικτύου θα πρέπει να ενσωματώνονται γωνιές κατασκευασμένες 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476, για να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή, καθώς και η στεγανότητα του 

συστήματος. Το ίδιο εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις αλλαγής διατομών, καθώς και διακλαδώσεων 

(συστολικές μούφες, ταύ, ημιταύ, συστολικά ημιταύ). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται η χρήση 

εξαρτημάτων που έχουν παραχθεί από διαφορετικές πρώτες ύλες από αυτές των αντίστοιχων σωλήνων 

δικτύων. 

 

11. Δοκιμές στεγανότητας 

Στο σωλήνα πραγματοποιούνται δοκιμές στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1277  Plastics piping systems - 

Thermoplastics piping systems for buried non-pressure applications - Test methods for leaktightness of 

elastomeric sealing ring type joints - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Συστήματα θερμοπλαστικών 

σωληνώσεων για υπόγειες εφαρμογές χωρίς πίεση - Μέθοδοι δοκιμής στεγανότητας ελαστομερών 

συνδέσμων τύπου στεγανωτικού δακτυλίου. 

 

12. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 

- Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματούμενων υλικών. 

- Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων και συνδεσμολογίας τους, 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 

- Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως. 



ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ» 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π/Μ 

 

 

 12 

 

- Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί εάν 

έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και εάν έχουν τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις 

(περίπτωση δικτύων βαρύτητας). 

- Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα 

δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου. 

 

13. Τελικός καθαρισμός και επιθεώρηση 

Πριν από την παραλαβή του έργου από την Υπηρεσία Επίβλεψης, το όλο σύστημα των αγωγών, 

συμπεριλαμβανομένων και των φρεατίων, πρέπει να καθαρισθεί ολοκληρωτικά με έκπλυση με βούρτσα, 

σφαίρα ή άλλο κατάλληλο όργανο μέσω των αγωγών ή με οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή μέθοδο, έτσι ώστε 

οι αγωγοί να είναι εντελώς καθαροί και ελεύθεροι από εμπόδια. Πριν την παραλαβή θα γίνεται επιθεώρηση 

του δικτύου από την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

 

14. Όροι και απαιτήσεις υγιεινής-ασφαλείας 

14.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 

Κατά τη μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων:  

- Εκφόρτωση υλικών μέσω γερανοφόρου οχήματος. 

- Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 

- Χειρισμός – εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις). 

- Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους. 

- Εξοπλισμός και εργαλεία χειρός. 

- Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από έμπειρο προσωπικό. 

- Τραυματισμός περαστικών από πλημμελή μέτρα περίφραξης.  

 

14.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων 

Επισημαίνονται οι διατάξεις της οδηγίας 92/57/ΕΕ περί «Ελαχίστων απαιτήσεων Υγιεινής και Ασφάλειας 

προσωρινών και κινητών Εργοταξίων», οι διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας 

(Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λ.π.) και τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου. 

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις 

υδραυλικές / σωληνουργικές εργασίες και στις θερμικές συγκολλήσεις πλαστικών. 

Υποχρεωτική είναι επίσης η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι 

ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

- Προστασία χεριών και βραχιόνων, ΕΛΟΤ ΕΝ 388-03 

- Προστασία κεφαλιού, ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95 

- Προστασία ποδιών, ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95 

- Προστασία ματιών, ΕΛΟΤ ΕΝ 168-95 
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ΣΤΠ ΠΜ-2:  ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 

 

1. Αντικείμενο 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή υπογείων 

δικτύων από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) κλάσης PE 80 και PE 100. 

 

2. Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών 

2.1 Ενσωματούμενα υλικά 

Τα υλικά που ενσωματώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) είναι: 

• Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) από πρώτες ύλες 2ης και 3ης γενιάς. 

• Ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ίδιων ιδιοτήτων με τους σωλήνες, ή λοιπά 

υλικά. 

Οι σωλήνες ονομαστικής πίεσης μεγαλύτερης των 16 atm κατασκευάζονται κατά κανόνα από πολυαιθυλένιο 

3ης γενιάς (PE 100).  

Η ονομαστική πίεση των σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται με την κλάση του υλικού (PE 80, PE 100). 

Το πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας HDPE (High Density Polyethylene), το πολυαιθυλένιο χαμηλής 

ποιότητας LDPE (Low Density Polyethylene) και το πολυπροπυλένιο (PP) υπάγονται στην κατηγορία των 

πολυολεφινών. 

Τα πολυαιθυλένια είναι θερμοπλαστικά, δηλαδή μπορούν να μορφοποιηθούν θερμαινόμενα και να 

επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές. 

Το μοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυμαίνεται από 2000 έως 40.000. 

Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδος δοκιμής Τιμή 

Δείκτης ροής MFI 190/5 g/10min ΕΝ ISO 1133:2000-021 0,3 - 0,7 

Μηχανικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 23°C και σχετική υγρασία 50% 

Όριο διαρροής Ν/mm2 ΕΝ ISO 527-1:19962 22 

Επιμήκυνση στο σημείο διαρροής % ΕΝ ISO 527-1:19962 15 

Αντοχή εφελκυσμού στην θραύση Ν/mm2 Ταχύτητα δοκιμής 32 

Επιμήκυνση στην θραύση % 125 mm/min >800 

Αντοχή στην κάμψη Ν/mm2 ΕΝ ISO 178:20033 28 

Μέτρο κάμψεως Ν/mm2  800 



ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ» 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π/Μ 

 

 

 15 

 

Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδος δοκιμής Τιμή 

Σκληρότητα Shore D - DΙΝ 53505:2000-084 60 

Αντοχή σε κρούση - ΕΝ ISO 8256:20045 χωρίς θραύση 

Θερμικές ιδιότητες 

Περιοχή τήξεως °C  130 

Συντελεστής γραμμικής διαστολής Κ-1 ASTM D 696-036 1.7*10-4 

Θερμική αγωγιμότητα στους 20°C W / m • Κ DIN 52612-17 0.43 

Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 20°C και σχετική υγρασία 50%. 

Ειδική αντίσταση Ω • cm ASTM D257-998 > 1016 

Επιφανειακή αντίσταση Ω ASTM D257-998 > 1013 

 

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

thermoplastics (ISO 1133:1997) -- Πλαστικά - Προσδιορισμός της μαζικής παροχής τήγματος (MFR) και 

ογκομετρικής παροχής τήγματος (MVR) των θερμοπλαστικών 

2 Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including Corr 

1:1994). -- Πλαστικά. Προσδιορισμός εφελκυστικών ιδιοτήτων. Μέρος 1: Γενικές αρχές. 

3 Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2001) -- Πλαστικά. Προσδιορισμός καμπτικών 

ιδιοτήτων.  

4 Testing of rubber - Shore A and Shore D hardness test -- Μέθοδοι δοκιμής σκληρότητας ελαστικού Shore 

A και Β. 

5 Plastics - Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:2004) -- Πλαστικά. Προσδιορθσμός 

εφελκυστικής αντοχής από κρουστικά φορτία. 

6 Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 30°C 

With a Vitreous Silica Dilatometer -- Πρότυπη δοκιμή προσδιορισμού της γραμμικής θερμικής διαστολής των 

πλαστικών μεταξύ -30°C και 30°C, με χρήση παραμορφωσιμέτρου. 

7 Testing of Thermal Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the Guarded Hot Plate 

Apparatus; Test Procedure and Evaluation. Δοκιμές θερμομονωτικών υλικών 

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

ηλεκτρικής αντίστασης και αγωγιμότητας μονωτικών υλικών (τό πρότυπο DIN 53482 έχει αποσυρθεί, χωρία 

να αντικατασταθεί) 
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3. Εφαρμοζόμενα πρότυπα και προδιαγραφές 

Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ύδρευσης 

EN 12201-1:2003   Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: 

General -- Συστήματα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 

1: Γενικότητες. 

EN 12201-2:2003   Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes 

- - Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 

2: Σωλήνες. 

EN 12201-3:2003  Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 3: 

Fittings -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. 

Μέρος 3: Εξαρτήματα. 

 

EN 12201-4:2001   Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4: 

Valves -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. 

Μέρος 4: Βάνες. 

EN 12201-5:2003   Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 5: 

Fitness for purpose of the system. -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα 

ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 5: Καταλληλότητα συστημάτων 

 

Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση για σωλήνες υπογείων και 

υπέργειων δικτύων 

EN 13244-1:2002   Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 1: 

General -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και υπέργειων δικτύων, 

ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 1: 

Γενικά 

EN 13244-2:2002   Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 2: 

Pipes -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και υπέργειων δικτύων, 

ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 2: 

Σωλήνες. 

EN 13244-3:2002  Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 3: 

Fittings -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή 

υπέργεια δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (PE)- Μέρος 3: 

Εξαρτήματα, σύνδεσμοι 

EN 13244-4:2002  Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 4: 

Valves -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή 

υπέργεια δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (PE)- Μέρος 4: Δικλείδες 
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EN 13244-5:2002   Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 5: 

Fitness for purpose of the system -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων από 

πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, 

Πολυαιθυλένιο (PE)- Μέρος 5: Καταλληλότητα συστημάτων. 

 

Πρότυπα εξαρτημάτων 

EN 1680:1997  Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems – 

Test method for leaktightness under and after bending applied to the operating 

mechanisms -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Βαλβίδες για συστήματα 

σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιμής για στεγανότητα υπό 

κάμψη του μηχανισμού λειτουργίας και μετά από αυτή. 

EN 10284:2000  Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene (PE) 

piping systems -- Λυόμενοι σύνδεσμοι μαλακού χυτοσιδήρου για συστήματα 

σωληνώσεων πολυαιθυλενίου (PE). 

EN 12100:1997  Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for 

resistance to bending between supports -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - 

Βαλβίδες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιμής της αντοχής σε κάμψη μεταξύ 

στηριγμάτων. 

Πρότυπα δοκιμών 

EN 12099  Plastics Piping Systems - Polyethylene Piping Materials and Components - 

Determination of Volatile Content -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Υλικά 

και συστατικά μέρη σωληνώσεων πολυαιθυλενίου – Προσδιορισμός της 

περιεκτικότητας των πτητικών. 

EN 921:1994  Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of 

resistance to internal pressure at constant temperature -- Συστήματα πλαστικών 

σωληνώσεων - Θερμοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισμός της αντοχής σε 

εσωτερική πίεση υπό σταθερή θερμοκρασία. 

EN 12119:1997  Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for 

resistance to thermal cycling -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων – Βάνες 

πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιμής για την αντοχή σε κυκλική θερμική 

εναλλαγή. 

 

4. Αποδεκτά υλικά σωλήνων 

4.1 Γενικά 

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτημάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 

Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύμφωνα με αυτές. 

Προϊόντα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη – μέλη του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, 

θεωρούνται ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος 
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κατασκευής, όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως 

προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης. 

Για την αποδοχή των προτεινομένων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο Ανάδοχος 

θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

- παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE, 

- πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα /εργαστήριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις 

(ΕΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the competence of testing and calibration 

laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων), από 

τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων  

- πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρμογών των προϊόντων, 

- πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων, 

- σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που παράγει το 

εργοστάσιο, 

- οδηγίες εγκατάστασης/ σύνδεσης. 

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ ελάχιστον θα 

περιλαμβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα/ στοιχεία στην Αγγλική. 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχουν κατασκευαστεί με πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000- 12 

(Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήματα διαχείρισης ποιότητος - 

Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία. 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματά τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε 

δίκτυα πόσιμου νερού, από επίσημη Αρχή, Οργανισμό ή Ινστιτούτο χώρας της ΕΕ (π.χ. DVGW, Drinking 

Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools). 

Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάμηνο πριν την προσκόμισή τους στο έργο προς τοποθέτηση. 

 

5. Σήμανση σωλήνων 

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήμανσης χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά τυπωμένες και ανά μέτρο 

μήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική μορφή π.χ για PE 100: 

Φορέας Έργου – ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 12,5 

XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 = 

όπου: 

HDPE = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ = εξωτερική διάμετρος Χ πάχος τοιχώματος 

PN 12,5 = κλάση πίεσης σε atm ή bar 

XXXX = όνομα κατασκευαστή 

YYYY = χρόνος παραγωγής από την μία πλευρά και αύξων αριθμός μήκους από την αντιδιαμετρική 



ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ» 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π/Μ 

 

 

 19 

 

ZZZZ = τα εφαρμοζόμενα πρότυπα για την παραγωγή και την δοκιμασία των σωλήνων στο εργοστάσιο των 

σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών 

PE 100 = η κατάταξη της πρώτης ύλης 

 

6. Μέθοδος κατασκευής– Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας 

6.1 Μεταφορά και αποθήκευση υλικών 

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για την 

αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από την 

καρότσα. 

Για τη φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινου ή αλυσίδων 

για τους χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντες (σαμπάνια). 

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ. 

διάταξη πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω υπερκείμενου βάρους. 

Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά. Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων 

θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους. 

Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 

α) Η μεγάλη παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η μέγιστη παραμονή των μπλε 

σωλήνων στο ύπαιθρο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες. 

β) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στη διατομή, καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει 

στρέβλωση ή λυγισμό στον σωλήνα. 

γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση) της 

διαμέτρου. 

δ) Το σύρσιμο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται με 

συρματόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις. 

ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη στοίβαση). 

Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων κατά γενέτειρα. Η κάτω 

στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ΄ όλο το μήκος των σωλήνων. Κατά την 

αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαμέτρων, οι πλέον άκαμπτοι θα διατάσσονται στο κάτω 

μέρος της στοίβας. 

Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα προεξέχουν. Τα 

άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα προστατεύονται από χτυπήματα. 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα με λείες 

επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τους σωλήνες. 
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7. Τοποθέτηση σωλήνων στο όρυγμα 

Ο πυθμένας του ορύγματος θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα βάθη και κλίσεις από την 

εγκεκριμένη μελέτη, θα είναι επίπεδος και απαλλαγμένος από πέτρες. Οι σωλήνες τοποθετούνται επί 

αμμοχαλικώδους στρώσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 

Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με χρήση ιμάντων. Η χρήση μεταλλικών αλυσίδων, 

καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτημάτων που μπορεί να βλάψουν την προστατευτική επένδυση 

απαγορεύεται. 

Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόμενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά δεν θα υπερβαίνει 

τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιμοποιουμένων συνδέσμων και σε κάθε 

περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα εξής όρια : 

Φ 500 mm: 3,0ο 

Φ 600 έως 900 mm: 2,0ο 

Φ 1000 έως 1400 mm: 1,0ο 

Φ 1400 mm: 0,5ο 

Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να 

περιβάλλουν τον αγωγό και να συμπληρώνουν πλήρως το διάκενο μεταξύ σωλήνος και ορύγματος (πλήρες 

πλευρικό σφήνωμα αγωγού). Στη συνέχεια, η στρώση εγκιβωτισμού του σωλήνα θα συμπυκνώνεται 

επαρκώς με χρήση ελαφρού δονητικού εξοπλισμού. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τα 

απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία. Σε κάθε διακοπή 

της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα εμφράσσεται για προστασία του σωλήνα 

από την εισχώρηση ρυπαντών. 

 

8. Σύνδεση σωλήνων 

Η μέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο μεταξύ τους όσο και με τα ειδικά τεμάχια ΡΕ 

εξαρτάται από τη διάμετρο και την πίεση λειτουργίας τους. 

Για διαμέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά κανόνα η σύνδεση γίνεται 

με ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding). 

Για μεγαλύτερες διαμέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρμόζεται η μετωπική θερμική 

συγκόλληση (butt fusion welding). Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης, στους 220 οC και 

υπό πίεση δημιουργούνται νέοι δεσμοί μεταξύ των μορίων του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο 

διαφορετικών τεμαχίων σωλήνων, η κατανομή των φορτίων σε ολόκληρο το μήκος της σωληνογραμμής και 

η διατήρηση λείας εσωτερικής επιφάνειας. 

 

 

 

 

9. Δοκιμές στεγανότητας 
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9.1 Γενικά 

Οι δοκιμές στεγανότητας θα γίνονται μετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα, την 

κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και συσκευών και την μερική 

επαναπλήρωση του ορύγματος. 

Οι δοκιμές διακρίνονται σε: 

• προδοκιμασία, 

• κύρια δοκιμή υπό πίεση, 

• γενική δοκιμή ολόκληρου του δικτύου. 

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών το μη επιχώμενο τμήμα των ορυγμάτων θα παραμένει ξηρό. Τυχόν εμφάνιση 

υδάτων στο όρυγμα θα αντιμετωπίζεται με αντλήσεις. 

Το μήκος του τμήματος δοκιμής θα είναι της τάξης των 500 έως 1000 m ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες 

και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα άκρα των τμημάτων του προς δοκιμή δικτύου θα κλείνουν 

ερμητικά με φλαντζωτές τάπες. 

Το προς δοκιμή τμήμα θα πληρούται με νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης εξαέρωσή του. 

Το αντλητικό συγκρότημα εισπίεσης θα είναι εφοδιασμένο με ογκομετρική διάταξη (όργανο ή καταγραφικό) 

μετρήσεων, ακριβείας ± 1 lt και αυτογραφικό μανόμετρο με ακρίβεια ανάγνωσης 0,1 atm. Τα όργανα θα 

φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 μηνών) πιστοποιητικό βαθμονόμησης από αναγνωρισμένο εργαστήριο. 

Η εκτέλεση της δοκιμασίας θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται καμία εργασία 

στο σκάμμα κατά την ώρα που το τμήμα βρίσκεται υπό δοκιμασία. 

 

9.2 Προδοκιμασία 

Αφού πληρωθεί με νερό το υπό δοκιμή τμήμα, παραμένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική πίεση. Αν 

διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σημείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η ζημία και θα 

επαναληφθεί η δοκιμή. 

 

9.3 Κυρίως δοκιμασία πίεσης 

Αν κατά την προδοκιμασία δεν παρατηρηθούν μετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος, επακολουθεί η 

κυρίως δοκιμή υπό πίεση. Η εφαρμοστέα πίεση δοκιμής καθορίζεται από τη μελέτη ή ορίζεται σε 150% της 

ονομαστικής πίεσης (ΡΝ) των σωλήνων. Κατά τη σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαμβάνεται πρόνοια για 

την αποφυγή δημιουργίας θυλάκων αέρα. Η ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη από 12 

ώρες. 

Η κυρίως δοκιμή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη από 0,10 atm και δεν 

παρατηρηθούν παραμορφώσεις του δικτύου. Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ορίου αυτού 

ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για τον εντοπισμό ενδεχομένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές 

επισκευάζονται και η δοκιμασία επαναλαμβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, 

παρά το ότι προστίθενται ποσότητες ύδατος για τη διατήρηση της πίεσης, σημαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί 

αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται εκκένωση και επανάληψη της δοκιμής. 

9.4 Γενική δοκιμασία 
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Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιμασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το όρυγμα κατά τμήματα, 

χωρίς όμως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως μεταξύ των τμημάτων του δικτύου που υποβλήθηκαν σε 

κυρίως δοκιμασία πίεσης. 

Κατά τη φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα μικρότερα της ονομαστικής προς 

διαπίστωση τυχόν πίεσης (η πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα μανόμετρα). 

Μετά την τμηματική επαναπλήρωση των ορυγμάτων, οι σωληνώσεις θα υποστούν την τελική δοκιμασία με 

πίεση ίση προς 150% της ονομαστικής. 

Η διάρκεια της δοκιμασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των συνδέσεων 

μεταξύ των χωριστά δοκιμασθέντων τμημάτων κατά την κυρίως δοκιμή πιέσεως. Μετά την επιτυχή 

διεξαγωγή και της δοκιμασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα μεταξύ των τμημάτων κενά. 

 

9.5 Πρωτόκολλο δοκιμασιών 

Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσμάτων δοκιμασιών θα καταρτίζονται πρωτόκολλα που θα 

υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και του Αναδόχου. 

 

10. Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

Στις δαπάνες περιλαμβάνονται: 

• Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, υλικών και 

συσκευών. 

• Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και των 

ειδικών τεμαχίων τους. 

• Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα. 

• Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων, πλύσεων κ.λπ. για την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και η εργασία 

αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση τεκμηριωμένης 

διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τις δοκιμές ή τον έλεγχο προς παραλαβή. 
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ΣΤΠ ΠΜ-3:  ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

 

1. Αντικείμενο 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα αφορούν προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά 

υλικά (μη πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο PVC-U, πολυπροπυλένιο ΡΡ ή πολυαιθυλένιο  ΡΕ ). 

 

2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά φρεατίων – Παραλαβή υλικών 

2.1 Πρότυπα δοκιμών 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να εφαρμόζονται τα κάτωθι:   

ΕΛΟΤ EN 124 Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές 

κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. - Απαιτήσεις σχεδιασμού, δοκιμή τύπου, 

σήμανση, έλεγχος ποιότητας - Gully tops and manhole tops for vehicular and 

pedestrian areas - Design requirements, type testing, marking. 

ΕΛΟΤ EN 1610 Κατασκευή και δοκιμή των αποχετεύσεων και των αποστραγγίσεων. - 

Construction and testing of drains and sewers. 

ΕΛΟΤ EN 752 Συστήματα αποχέτευσης και αποστράγγισης εξωτερικά των κτιρίων. - Drain and 

sewer systems outside buildings. 

ΕΛΟΤ EN 1433 Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες πεζών και οχημάτων – Ταξινόμηση, σχεδιασμός 

και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης --  Drainage 

channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing 

requirements, marking and evaluation of conformity 

ΕΛΟΤ EN 13598-2  Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων 

χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιημένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U), 

πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 2: Προδιαγραφές για 

ανθρωποθυρίδες και θαλάμους επιθεώρησης σε περιοχές κυκλοφορίας 

τροχοφόρων οχημάτων και σε υπόγειες εγκαταστάσεις μεγάλου βάθους. - Plastics 

piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - 

Unplasticized poly(vilyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene 

(PE) - Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers in traffic areas 

and deep underground installations. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-1 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - 

Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), 

polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and 

fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B 

- Σύστημα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγγιση και αποχέτευση 

χωρίς πίεση - Συστήματα σωληνώσεων δομημένου τοιχώματος από μή 

πλαστικοποιημένο πολυβινυλογλωρίδιο (PVC-U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 3: Προδιαγραφές για σωλήνες και εξαρτήματα με λεία 

εσωτερική και δομημένης μορφής εξωτερική επιφάνεια και για το σύστημα, Τύπου 

Β 
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ΕΝ 13101 Βαθμίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήμανση, δοκιμές και  αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης. - Steps for underground man entry chambers - Requirements, 

marking, testing and evaluation of conformity 

ΕΛΟΤ ΣΤΠ ΠΜ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων. - Underground 

utilities trench backfilling. 

 

2.2 Περιγραφή προκατασκευασμένων φρεατίων 

Εννοούνται όλα τα πλαστικά φρεάτια που βρίσκουν εφαρμογή στα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων, σε 

πάσης φύσεως εδάφη, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με υψηλή στάθμη υδροφόρου ορίζοντα, για 

μέγιστο βάθος τοποθέτησης έως 6 μέτρα και χαρακτηρίζονται από χαμηλό βάρος και υψηλή ανθεκτικότητα 

σε διαβρωτικό περιβάλλον και δραστικά απόβλητα.  

Τα προς εγκατάσταση στο έργο φρεάτια θα είναι κυλινδρικού σχήματος, ελάχιστης τυποποιημένης 

εσωτερικής διαμέτρου D1000 mm, σύμφωνα με τη μελέτη και θα απαρτίζονται από 3 τμήματα: τη βάση, 

τον ενδιάμεσο ανυψωτικό δακτύλιο (στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου) και τον έκκεντρο ή 

ομόκεντρο κώνο.  

Τα βασικά τμήματα των φρεατίων συνδέονται μεταξύ τους με τη χρήση είτε ελαστικών δακτυλίων είτε με 

αυτογενή συγκόλληση, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Τα πλαστικά φρεάτια θα διαθέτουν στη βάση τους προδιαμορφωμένες εισόδους (μια, δύο ή τρείς) και 

εξόδους τυποποιημένης διατομής (DN160/200, DN110/125, DN250/315,DN355, DN400, DN450, DN500, 

DN630) ή οι είσοδοι και οι έξοδοι θα είναι προχαραγμένες από το εργοστάσιο, ούτως ώστε ο εγκαταστάτης 

να πραγματοποιεί την ανάλογη διαμόρφωση της οπής. 

Οι είσοδοι και οι έξοδοι του φρεατίου θα είναι κατάλληλες για σύνδεση με σωλήνες οποιοδήποτε υλικού, με 

χρήση κατάλληλου εξαρτήματος (ελαστικό παρέμβυσμα, ηλεκτρομούφα, μετωπική κόλληση κλπ), σύμφωνα 

με τις συστάσεις του κατασκευαστή και την έγκριση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Επίσης, απαιτείται η 

χρήση πρόσθετου ειδικού ελαστικού δακτυλίου για την εξασφάλιση της στεγανότητας του συστήματος. 

Ο ενδιάμεσος ανυψωτικός δακτύλιος, ο οποίος θα διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος βάση 

της μελέτης θα πρέπει να έχει ακαμψία δακτυλίου τουλάχιστον 4kN/m² κατά ΕΛΟΤ ISO 9969. 

Η τελική ρύθμιση του ύψους του φρεατίου γίνεται μέσω του έκκεντρου ή ομόκεντρου κώνου, ο οποίος θα 

κόβεται στο απαιτούμενο ύψος για την επίτευξη της προβλεπόμενης τελικής στάθμης. 

Όλα τα φρεάτια θα διαθέτουν βαθμίδες είτε χυτοσιδηρές (σύμφωνα με το ΕΝ 13101) είτε χαλύβδινες με 

επένδυση από συνθετικά υλικά, τοποθετημένες από το εργοστάσιο στην εσωτερική επιφάνεια των φρεατίων 

για την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση του συνεργείου συντήρησης / καθαρισµού. 

Η σύνδεση του φρεατίου με τους σωλήνες μπορεί να γίνει με διάτρηση σε οποιοδήποτε ύψος. Για τη 

στεγάνωση απαιτείται η χρήση ελαστικού παρεμβύσματος. 

Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά, και αναλόγως της θέσης τοποθέτησης αυτών θα είναι 

κλάσης D 400 kN (40t), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Θα είναι δε πλήρως στεγανά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

στην ΕΛΟΤ ΣΤΠ ΠΜ 1501-08-07-01-05. 

Τα χυτοσιδηρά πλαίσια των καλυμμάτων θα είναι πακτωμένα σε πλάκα από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

(δακτύλιος έδρασης χυτοσιδηρού καλύμματος) διαστάσεων 1,40x1,40x0,20 m για την κατανομή των 

φορτίων. 
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3. Τοποθέτηση 

3.1 Γενικά 

Κατά τη μεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση τα πλαστικά φρεάτια θα στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να αποφεύγονται οι κρούσεις. 

 

3.2 Εγκατάσταση φρεατίου και σύνδεση σωλήνων 

H εγκατάσταση των φρεατίων θα γίνεται, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τα σχέδια 

λεπτομερειών της μελέτης. 

Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τσιμεντοκονίας και μονωτικών υλικών στο εσωτερικό του φρεατίου. 

Η επίχωση του εναπομένοντος διακένου θα γίνεται με θραυστό υλικό λατομείου, σύμφωνα με σύμφωνα με 

τα καθοριζόμενα στην ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-02. 

Η έδραση των φρεατίων, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη θα γίνεται επί υποστρώματος 

συνολικού πάχους 40 cm, αποτελούμενου από χονδρά σκύρα (πάχος 30 cm) και επιφανειακή στρώση 

άμμου (πάχους 10 cm). 

Σε περιπτώσεις υψηλού υδροφόρου ορίζοντα συνιστάται η έδραση των φρεατίων σε σκυρόδεμα C12/15, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Επιπλέον συνίσταται η βάση να είναι συγκολλημένη με τον 

ανυψωτικό δακτύλιο (στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα 

του φρεατίου. Επίσης, στις εισόδους – εξόδους των σωλήνων του φρεατίου, θα πρέπει να λαμβάνεται 

μέριμνα για την τοποθέτηση και δεύτερου υδρόφιλου δακτυλίου στεγάνωσης κατασκευασμένου από υλικά, 

τα οποία διογκώνονται με την επαφή με το νερό, στεγανοποιώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, απόλυτα τη 

σύνδεση του φρεατίου με τους αντίστοιχους σωλήνες. 

Οι είσοδοι και οι έξοδοι απορροής των φρεατίων θα είναι κατάλληλες για σύνδεση με αγωγούς είτε PVC, είτε 

συμπαγούς τοιχώματος, είτε δομημένου τοιχώματος και ανάλογα με την περίπτωση θα χρησιμοποιείται είτε 

δακτύλιος είτε η μέθοδος της ηλεκτροσύντηξης. 

Επίσης απαιτείται να υπάρχει η δυνατότητα διάτρησης του ανυψωτικού δακτυλίου του φρεατίου για 

σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος. 

 

4. Έλεγχοι 

Θα διεξάγονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

• Έλεγχος φακέλου πιστοποιητικών εργοστασίου παραγωγής. Όταν τα πλαστικά φρεάτια από PE 

φέρουν σήμανση CE, δεν απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργαστηριακών ελέγχων. 

• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου. 

• Έλεγχος συνδέσεως με τους σωλήνες του δικτύου. 

• Έλεγχος διαστάσεων / τύπου φρεατίου / εισόδων-εξόδων. 

• Έλεγχος γεωμετρικών χαρακτηριστικών φρεατίου (π.χ. παραμόρφωση- ovality). 

 

5. Όροι και απαιτήσεις υγείας-ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος 
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5.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, εκτός αυτών που αφορούν, γενικά, την εκτέλεση εργασιών εντός 

σκάμματος.  

 

5.2 Μέτρα υγείας – ασφάλειας 

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις 

Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία 

με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, 

Π.Δ. 159/99 κ.λπ.). 

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές / 

σωληνουργικές εργασίες. 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

 

Κράνος προστασίας από 

κρούσεις, προσκρούσεις 

και επαφή με στοιχεία 

υπό τάση 

ΕΛΟΤ ΕΝ 397 
Βιομηχανικά κράνη 

ασφαλείας 
Industrial safety helmets 

Γάντια προστασίας έναντι 

Μηχανικών κινδύνων 
ΕΛΟΤ ΕΝ 388 

Γάντια προστασίας έναντι 

Μηχανικών κινδύνων 

Protective gloves against 

mechanical risks 

Υποδήματα τύπου 

ασφαλείας 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

20345 

Μέσα ατομικής προστασίας - 

Υποδήματα τύπου ασφαλείας 

Personal protective 

equipment - Safety footwear 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

20345/Α1 

Μέσα ατομικής προστασίας - 

Υποδήματα τύπου ασφαλείας 

Personal protective 

equipment - Safety footwear 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

20345/COR 

Μέσα ατομικής προστασίας - 

Υποδήματα τύπου ασφαλείας 

Personal protective 

equipment - Safety footwear 
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ΣΤΠ ΠΜ-4:  ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση χυτοσιδήρων βαθμίδων, 

καλυμμάτων φρεατίων ή άλλων χυτοσιδήρων τεμαχίων που να απαιτούν συναφή προς αυτά επεξεργασία. 

 

2. Ποιότητα χυτοσιδήρου 

Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τομή θραύσεως θα είναι φαιά, λεπτόκοκκη, πυκνή και 

ομοιόμορφη. Θα είναι επιμελώς χυτευμένος και δε θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώδεις φυσαλίδες, ψυχρές 

σταγόνες ή άλλα ελαττώματα, θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα μαλακός και ανθεκτικός, να είναι ευχερώς 

κατεργασμένος δια της ρίνης ή του κόπτου και εύκολης διατρήσεως, η δε σκληρότητα αυτού να μην 

υπερβαίνει τις 210 μονάδες BRINEL. 

Η ποιότητα αυτή του χυτοσιδήρου θα διαπιστώνεται με τις δοκιμές που καθορίζονται παρακάτω. Για κάθε 

είδος δοκιμής θα λαμβάνονται τουλάχιστον 3 δοκίμια ανά χύτευση. 

Ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των δοκιμών δεν πρέπει να είναι κατώτερος της εκάστοτε οριζόμενης 

ελάχιστης τιμής, συγχρόνως όμως το αποτέλεσμα κάθε μεμονωμένης δοκιμής δεν θα είναι μικρότερη κατά 

πλέον των 10% της ελάχιστης οριζόμενης. Υπό τους ανωτέρω όρους και εφόσον πληρούνται και οι 

υπόλοιποι όροι της παρούσης, θα περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα της χύτευσης. Γενικά ο 

χρησιμοποιούμενος χυτοσίδηρος θα πληροί όλους του όρους του Γερμανικού Κανονισμού DIN 1000. Σε 

αντίθετη περίπτωση, όλα τα προϊόντα της αντίστοιχης χύτευσης θα απορρίπτονται χωρίς άλλη εξέταση. 

 

3. Σήμα Εργοστασίου 

Κάθε κάλυμμα καθώς και κάθε πλαίσιο, θα φέρει αναγεγραμμένα επί της εμφανούς και μη εντοιχιζόμενης 

όψης, για στοιχεία εν εξάρσει και εντός υποδοχής τοιαύτης, ώστε η άνω επιφάνεια των στοιχείων θα είναι 

το ίδιο επίπεδος με την άνω επιφάνεια του καλύμματος ή του πλαισίου τα κάτωθι : 

• Το σήμα ή το όνομα του εργοστασίου κατασκευής 

• Το έτος και τον μήνα χύτευσης 

 

4. Παρακολούθηση της κατασκευής 

Ο Εργοδότης δικαιούται να παρακολουθεί με αντιπρόσωπό του την κατασκευή των παραπάνω ειδών και να 

ελέγχει τα χρησιμοποιούμενα για την κατασκευή αυτών υλικά, του Αναδόχου υποχρεούμενου να επιτρέπει 

την παρακολούθηση αυτή και να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την πλήρη πραγματοποίησή της. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον Εργοδότη δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν από 

κάθε τμηματική χύτευση για να μπορεί να παρακολουθήσει την κατασκευή και να προβεί στη λήψη των 

δοκιμών. Το δικαίωμα αυτό του Εργοδότη, είτε ασκούμενο είτε μη, ουδόλως μειώνει την ευθύνη του 

εργολάβου για την ποιότητα του υλικού και τις λοιπές υποχρεώσεις του. 

 

5. Τύποι  
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Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει δις, κατασκευάζοντας δηλαδή δύο πρότυπα για κάθε είδος, 

τη μορφή, τις διαστάσεις, κλπ του εργολάβου υποχρεούμενου να συμμορφωθεί προς αυτές άνευ ουδεμίας 

αύξησης των τιμών μονάδας ουδέ άλλης τινός αποζημιώσεώς του. 

 

6. Διαστάσεις των τεμαχίων 

Οι διαστάσεις των τεμαχίων θα είναι ακριβώς αυτές που ορίζονται στα σχέδια. Σαν περιθώρια ανοχής 

ορίζονται :  

Για το βάρος 8%. 

Για το πάχος +8% ή -5% με μέγιστο όμως περιθώριο +2.5 mm ή -1.5 mm. 

 

7. Τοποθέτηση καλυμμάτων και βαθμίδων 

Οι επιφάνειες εδράσεως των καλυμμάτων επί των πλαισίων αυτών θα είναι απολύτως επίπεδες, με τρόπο 

ώστε να εξασφαλίζεται έδραση σε ολόκληρη την επιφάνεια αυτής και να μην ταλαντεύεται το κάλυμμα. Ο 

έλεγχος θα γίνεται για κάθε τεμάχιο. Κάθε τεμάχιο ελαττωματικό ως προς την έδραση θα απορρίπτεται. 

Οι χυτοσιδηρές βαθμίδες πρέπει να πακτωθούν σε ικανοποιητικό βάθος μέσα στο σκυρόδεμα, ώστε να 

εξασφαλίζεται η σταθερή και μόνιμη τοποθέτησή τους. 

 

8. Παραλαβή της Προμήθειας 

Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής της προμήθειας από επιτροπή από αντιπροσώπους του 

Εργοδότη, παρουσία και αντιπροσώπου του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος, οφείλει προς τούτο να παράσχει τα απαραίτητα μέσα, καθώς και κάθε πληροφορία και ευκολία 

για εξέταση και έλεγχος της παραδιδόμενης προμήθειας. 

Με την προσωρινή και τμηματική παραλαβή, θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 

δοκιμών, επί των δοκιμών της αντιστοίχου χύτευσης, τα δε παραδιδόμενα είδη θα εξετάζονται επιφανειακά. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την παράδοση ολόκληρης της προμήθειας και το νωρίτερο τρεις μήνες 

μετά την τελευταία παράδοση, με τρόπο ώστε να είναι δυνατόν κατά το διάστημα αυτό, να εξακριβωθεί η 

τυχόν ύπαρξη μη φανερών ελαττωμάτων. 

Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας ποσότητας των ειδών της προκείμενης προμήθειας, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται στην εντός μηνός αντικατάστασή τους. Παρερχόμενος απράκτου της προθεσμίας αυτής, ο 

Εργοδότης προβαίνει στην αγορά αντιστοίχου αριθμού κατ' είδος τεμαχίων σε βάρος του εργολάβου. 

 

9. Μηχανικές δοκιμές παραλαβής 

Για τον έλεγχο της ποσότητας του χυτοσιδήρου θα εκτελούνται σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιμές κάμψεως 

κρούσεως και σκληρότητας κατά BRINEL. Η τελευταία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 210 μονάδες. Για κάθε 

χύτευση θα εκτελούνται τρεις τουλάχιστον δοκιμές κάθε είδους. 

Για τη δοκιμή κάμψεως θα χρησιμοποιηθούν απολύτως κυλινδρικά δοκίμια διαμέτρου 25 mm και μήκους 

600 mm. Το δοκίμιο θα τοποθετείται επί κατάλληλης μηχανής δοκιμής σε κάμψη μεταξύ εδράνων που 
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απέχουν μεταξύ τους 500 mm και θα δέχεται χωρίς να σπάσει συνολικό φορτίο 320 kgr εφαρμοσμένο στο 

μέσο του μεταξύ των εδράνων ανοίγματος. Αυτό αντιστοιχεί σε τάση 26 kgr/mm2. Το βέλος της στιγμής 

της θραύσεως, θα είναι τουλάχιστον 5 mm. Οι πλευρές των ακμών των εδράνων και του τμήματος 

εφαρμογής του φορτίου, θα σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 45o και θα συνενώνεται με κύλινδρο ακτίνας 5 

mm. Για τη δοκιμή κρούσεως θα χρησιμοποιηθεί απολύτως ορθογώνιο πρισματικό δοκίμιο, πλευράς 40 mm 

και μήκους 200 mm. Το δοκίμιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη μηχανή κρούσεως με κριό πάνω σε έδρανα 

που απέχουν αλλήλων κατά 160 mm. Το δοκίμιο θα πρέπει να υφίσταται χωρίς να θραυστεί την κρούση 

κριού, βάρους 2 kgr πίπτοντος ελεύθερα, από ύψους 400 mm, επί του δοκιμίου και ακριβώς στο μέσο του 

μεταξύ των εδράνων ανοίγματος. 

Η κεφαλή του κριού θα αποτελείται από κύλινδρο τομέα επικέντρου γωνίας 90ο και ακτίνας 50 mm. Ο 

άξονας κυλίνδρου θα είναι οριζόντιος και κάθετος στον άξονα δοκιμίου. 

 

10. Περιλαμβανόμενες εργασίες 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, δοκιμή, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση των χυτοσιδηρών τεμαχίων 

καθώς και όλα τα μικρουλικά που απαιτούνται για την ασφαλή στήριξή τους. 
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ΣΤΠ ΠΜ-5:  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Συμπληρωματική Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στη χρήση στεγανοποιητικού μάζας των 

κατασκευών από σκυρόδεμα. Η χρήση στεγανοποιητικού προβλέπεται όπου αναφέρεται στη μελέτη ή/και 

στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

 

2. Εκτέλεση εργασιών - Υλικό 

Το στεγανοποιητικό μάζας θα είναι υγρό ανόργανο και θα προστίθεται είτε στο νερό παρασκευής του 

σκυροδέματος είτε μέσα στο αυτοκίνητο - αναδευτήρα μεταφοράς του σκυροδέματος, σε αναλογία και 

χρόνο ανάδευσης προσδιορισμένα από τον προμηθευτή του, ώστε να εξασφαλίζει ικανοποιητική στεγάνωση 

της μάζας του σκυροδέματος. 

Το στεγανοποιητικό πρέπει να μην επιδρά δυσμενώς στο σκυρόδεμα και ιδίως στην αντοχή, τον ερπυσμό 

και την συστολή λόγω πήξης. Επίσης θα πρέπει να είναι συμβατό με τυχόν άλλα χρησιμοποιούμενα 

πρόσθετα και να μην επιδρά δυσμενώς στον οπλισμό του σκυροδέματος 

Ο τύπος στεγανοποιητικού και η αναλογία πρόσμειξης, θα εγκριθούν από την Υπηρεσία μετά από πρόταση 

του Αναδόχου με συνημμένο πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου, το οποίο θα αφορά στο 

προτεινόμενο στεγανοποιητικό, θα βεβαιώνεται η επιτυγχανόμενη με αυτό στεγανότητα και η μη 

δημιουργία δυσμενών επιδράσεων στο σκυρόδεμα και τον σιδηρού οπλισμό. 
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ΣΤΠ ΠΜ-6:  ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή μονωτικής στρώσης με διπλή επάλειψη 

ασφαλτικού μονωτικού υλικού στην επιφάνεια των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή των 

επιστρώσεων από τσιμεντοκονίαμα, για την στεγανοποίηση τους. Η μόνωση επιφανειών σκυροδέματος 

προβλέπεται όπου αναφέρεται στα σχέδια και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης ή/και όπου 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

 

2. Υλικά και τρόπος κατασκευής 

Το ασφαλτικό υλικό θα είναι άριστης ποιότητας και της έγκρισης της Υπηρεσίας. Πριν την εφαρμογή του 

υλικού οι επιφάνειες του σκυροδέματος θα καθαρίζονται προσεκτικά. Η βαφή θα εφαρμόζεται είτε με 

πινέλα, είτε με πιστολέτα σε δύο στρώσεις και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης. Οι επιφάνειες 

εφαρμογής θα είναι εντελώς στεγνές επιφάνειες. Σε καμιά περίπτωση δεν θα εφαρμόζεται βαφή σε 

επιφάνειες υγρές ή παγωμένες. Η δεύτερη στρώση θα εφαρμόζεται μετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης. Ο 

ελάχιστος χρόνος τοποθέτησης της επίχωσης πάνω στην μονωμένη επιφάνεια, θα καθορίζεται από τον 

προμηθευτή του ασφαλτικού υλικού. Είναι δυνατό, μετά από πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, να εφαρμοστεί και άλλο ισοδύναμο ή αποτελεσματικότερο σύστημα 

στεγανοποίησης, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει δικαίωμα για πρόσθετη αποζημίωση για το λόγο αυτό. 
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ΣΤΠ ΠΜ-7:  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 

 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προστατευτική επένδυση των εσωτερικών επιφανειών 

των φρεατίων σκυροδέματος, με εποξειδικό χρώμα με λιθανθρακόπισσα (COAL TAR EPOXY). 

 

2. Γενικά 

Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει την προστατευτική επένδυση, όπου προκύπτει από τα εγκεκριμένα σχέδια και 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Τεχνικής τούτης Προδιαγραφής και τις εντολές του Επιβλέποντα. 

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την προστατευτική επένδυση θα είναι εποξειδικό χρώμα με πρόσμιξη 

λιθανθρακόπισσας τύπου EPOTAR ή παρεμφερούς. 

 

3. Στοιχεία προς υποβολή 

Πριν από την έναρξη της εργασίας ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για έλεγχο τα παρακάτω 

στοιχεία: 

α. Λεπτομερή στοιχεία για το χρώμα που προτείνει να χρησιμοποιηθεί και έντυπα του εργοστασίου 

κατασκευής του χρώματος που θα περιλαμβάνουν οδηγίες για την προετοιμασία επιφανειών, τον τρόπο 

εφαρμογής του χρώματος κλπ. Εφ’ όσον του ζητηθεί, ο Ανάδοχος θα υποβάλει πιστοποιητικά 

καταλληλότητας των υλικών που προτείνει με ειδική αναφορά στις συνθήκες του έργου. 

β.  Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας του εργοστασίου (ή εργοστασίων) κατασκευής των υλικών βαφής και 

στεγανωτικής επάλειψης, για τις δοκιμές παραλαβής κλπ. των υλικών από το εργοστάσιο. 

γ.  Πρόγραμμα εκτέλεσης της εργασίας, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι διαδικασίες που 

προτείνει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση και τον έλεγχο της εργασίας. 

 

4. Υλικά 

Θα χρησιμοποιηθεί επoξειδικό χρώμα πολυαμίνης με πρόσμιξη λιθανθρακόπισσας (COAL TAR EPOXY) τύπου 

Β237 ή παρεμφερούς. Το υλικό θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Αμερικανικού Προτύπου ASTM C 

541-67 και του Ελληνικού Προτύπου ELOT 179-79. Το υλικό θα διαστρωθεί σε δύο στρώσεις συνολικού 

πάχους 450 μm. Η πρώτη στρώση θα έχει πάχος 150 μm. 

Η εφαρμογή του υλικού θα γίνει σύμφωνα με λεπτομερείς έγγραφες οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 

 

5. Δοκιμασίες και έλεγχοι  

Το πρόγραμμα των δοκιμασιών και ελέγχων της προστατευτικής επένδυσης από εποξειδικό υλικό θα 

καθοριστεί στις λεπτομέρειές του από την Υπηρεσία με βάση τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: 
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α. Δοκιμές ποιότητας υλικού επένδυσης  

Θα ελέγχεται η αντοχή του υλικού σε χημικές επιδράσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 8C του 

Αμερικανικού Προτύπου ASTM C 541-67 ή στην παραγρ. 5.6.1 του Ελληνικού Προτύπου ELOT 179. Ο 

αριθμός των δειγμάτων, η διαδικασία της δειγματοληψίας και ο τρόπος παραλαβής του υλικού θα 

καθοριστεί από την Υπηρεσία με τον κατασκευαστή του υλικού. Πάντως, σε 1000 χγρ. υλικού θα πρέπει να 

γίνεται τουλάχιστον ένας έλεγχος. 

β. Δοκιμασία πρόσφυσης του υλικού  

Θα καθοριστεί από την Υπηρεσία με βάση τις προτάσεις του Ανάδοχου και τις οδηγίες του κατασκευαστικού 

οίκου του χρώματος που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προδιαγράφονται στην 

παράγραφο 3γ της Τεχνικής τούτης Προδιαγραφής. 

γ. Έλεγχος πάχους της έτοιμης επένδυσης 

Θα γίνεται συνεχής έλεγχος του πάχους της έτοιμης επένδυσης με τη βοήθεια κατάλληλης για το σκοπό 

αυτό συσκευής ή μεθόδου της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Τμήματα επένδυσης με πάχος μικρότερο του 

προδιαγραφόμενου δεν θα γίνονται δεκτά αν δεν αποκατασταθούν προηγουμένως οι κακοτεχνίες αυτές από 

τον Ανάδοχο με δαπάνη του. 
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