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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Π1 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Υποχρεωτική εφαρμογή των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) σε 

όλα τα Δημόσια Έργα  

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Κύριου του Έργου για τον σχεδιασμό του Έργου και τις συναφείς 

υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται στα Συμβατικά Τεύχη. 

Τα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών περιλαμβάνουν τους τεχνικούς συμβατικούς όρους 

σύμφωνα με τους οποίους σε συνδυασμό και με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών 

τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του Έργου. Για όλες τις εργασίες και υλικά 

για τα οποία υπάρχει σχετική ΕΤΕΠ αυτή θα υπερισχύει οποιουδήποτε άλλου Προτύπου, 

Προδιαγραφής ή Κανονισμού. 

 

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 

Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται 

στο θεματολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε 

αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές 

ΚΥΑ.  

 

Αν Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου των Τεχνικών Προδιαγραφών 

από την Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των Προσφορών, δι΄ ειδικής επιστολής. 

Στην αντίθετη περίπτωση: 

α. Στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης, 

β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με τον 

Εργοδότη στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν 

τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι 

περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο. 

 

Με την δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 

(σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, 

ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές 

κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα 

για κάθε προϊόν Eναρμονισμένα Eυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό 

Σύστημα Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE. 

Κατά συνέπεια η ενσωμάτωση στα έργα υλικών με σήμανση CE είναι επιβεβλημένη, 

ανεξαρτήτως αν τα άρθρα των Συμβατικών Τιμολογίων, οι ΤΣΥ και οι λοιπές Συμβατικές 

Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι (λ.χ. οι πλάκες πεζοδρομίων πρέπει να φέρουν 

σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, τα καλύμματα φρεατίων σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 

κ.ο.κ.).  

 

Η αντιστοίχηση των άρθρων του Τιμολογίου που χρησιμοποιούνται στο έργο με τις αντίστοιχες 

ΕΤΕΠ που ισχύουν για κάθε ένα από αυτά παρατίθεται σε πίνακα που ακολουθεί στη συνέχεια. 

Για την κάλυψη των εργασιών και υλικών που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ παρατίθενται 

Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

Με τις Εγκυκλίους 22/24.10.2014, 26/11.12.2014 και 17/07.09.2016 του ΥπΥΜΕΔΙ 

κοινοποιούνται αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις αναστολής υποχρεωτικής εφαρμογής 3,5 

και 59 ΕΤΕΠ, αντίστοιχα, στην θέση των οποίων το Υπουργείο συνιστά την χρήση των 

ανάλογων ΠΕΤΕΠ. 

 

Με την Απόφαση Δ22/4193/22-11-2019  (ΦΕΚ 4607Β/2019) του ΥπΥΜΕ κοινοποιούνται 70 

ΕΤΕΠ, η ημερομηνία έναρξης ισχύος των οποίων τροποποιήθηκε με τις Δ22/οικ.1989/12-03-

http://www.sate.gr/data_source/2014ΥΠΕΧΩΔΕ-22.pdf
http://www.sate.gr/data_source/2014ΥΠΕΧΩΔΕ-26.pdf
http://www.sate.gr/data_source/2016ΥΠΕΧΩΔΕ-17.pdf
http://www.sate.gr/data_source/2019ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ4607Β.pdf
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=89&Itemid=285
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=89&Itemid=285
http://www.sate.gr/data_source/2020ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1437Β.pdf
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2020 (ΦΕΚ 1437Β/2020) και  102843/19-11-2020 (ΦΕΚ 5234Β/2020) Αποφάσεις του ΥπΥΜΕ 

και ορίσθηκε η 01-03-2021. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ 

 

Κωδικός 
Αρ. 
Τιμ. 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ      

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- + 

Περιγραφή 

ΝΑΥΔΡ 2.01 01     

ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01 02 08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΝΑΥΔΡ 3.11.02.01 03 08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΝΑΥΔΡ 3.12 04     

ΝΑΥΔΡ 4.09.01 05     

ΝΑΥΔΡ 5.04 06 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΝΑΥΔΡ 5.07 07 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΝΑΥΔΡ 9.10.04 08 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00 
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής 
σκυροδέματος 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

ΝΑΥΔΡ 9.43.01.Ν 09     

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.44 10     

ΝΑΥΔΡ 12.17.01 11     

ΝΑΥΔΡ 13.03.03.01 12 08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

ΝΑΥΔΡ 13.03.03.02 13 08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

 

 

 

http://www.sate.gr/data_source/2020ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1437Β.pdf
http://www.sate.gr/data_source/2020ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1437Β.pdf
http://www.sate.gr/data_source/2020ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ5234Β.pdf
http://www.sate.gr/data_source/2020ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1437Β.pdf
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Π2 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

1. Φορτοεκφορτώσεις 

Η εκτέλεση των φορτοεκφορτώσεων θα γίνει είτε με μηχανικά μέσα, είτε με χέρια, αν σε 

κάποια θέση δεν μπορεί να πλησιάσει μηχανικό μέσο για την φόρτωση, ή η ποσότητα των 

υλικών που είναι για φόρτωση δεν δικαιολογεί τη μεταφορά στον τόπο φορτωτικού 

μηχανήματος. Στην εργασία φορτώσεως περιέχεται και η διάστρωση των προϊόντων εκσκαφών 

σε κατάλληλους χώρους και με τρόπο που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Επιβλέψεως. 

Ο Ανάδοχος εργολάβος δεν θα πάρει καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση για την καθυστέρηση των 

μεταφορικών μέσων κατά την φορτοεκφόρτωση. 

2. Μεταφορές 

Τα προϊόντα που μεταφέρονται θα προέρχονται ή από τις εκτελούμενες εκσκαφές για την 

κατασκευή του δικτύου ή από δανειοθαλάμους. 

Τα προϊόντα που προέρχονται από τις εκσκαφές για την κατασκευή επιχώσεων στα έργα ή για 

το γέμισμα των χανδάκων μεταφέρονται σε χώρους αποθέσεως με την έγκριση της Υπηρεσίας 

επιβλέψεως.  Αν κριθούν κατάλληλα, τα περισσότερα από αυτά, μετά την επίχωση του 

τμήματος από το οποίο έχουν εξαχθεί θα μεταφέρονται σε άλλες θέσεις για την κατασκευή 

επιχώσεων.  Η παραπάνω μεταφορά θα γίνεται ύστερα από προσεκτική και αναλυτική έρευνα 

του εργολάβου και με έγκριση της Υπηρεσίας επιβλέψεως για να βρεθεί ο πιο οικονομικός 

συνδυασμός. 

Αν κατά την εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης, προκύψει ότι τα προϊόντα των εκσκαφών 

του έργου δεν φθάνουν για την πλήρωση των τάφρων ή την κατασκευή των επιχωμάτων ή αν 

αυτά είναι ακατάλληλα, τότε σε περίπτωση που η κάλυψη των ελλειμμάτων δεν μπορεί να 

συμπληρωθεί από την απόθεση προϊόντων εκσκαφών, ή με μεταφορά όπως αναφέρθηκε στην 

παραπάνω παράγραφο, από άλλες θέσεις εκσκαφής που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, η 

χωματοληψία θα γίνει από δανειοθαλάμους. 

Τα προϊόντα εκσκαφής που προέρχονται από δανειοθαλάμους θα μεταφέρονται στις θέσεις 

όπου υπάρχει έλλειψη προϊόντων επιχώσεως, ή με εκλογή της θέσεως χωματοληψίας θα 

γίνεται σε κάθε περίπτωση από τον Εργολάβο, αφού πρώτα εγκριθεί από την Υπηρεσία 

επιβλέψεως, για την εξασφάλιση των καταλλήλων προϊόντων για επίχωση. 

 

3. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση και πληρωμή του μεταφορικού έργου δεν γίνεται ξεχωριστά, περιλαμβάνεται δε 

για κάθε περίπτωση στα αντίστοιχα άρθρα Τιμολογίου των εκσκαφών. 
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Οι ανωτέρω τιμές και πληρωμές αποτελούν πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των 

απαιτούμενων για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μηχανημάτων, 

μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Π3 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

 

1. Αντικείμενο 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται με την παρούσα, αφορούν στην αποκατάσταση 

ασφαλτοστρωμένου παράλληλου ή εγκάρσιου δρόμου διέλευσης της υπόγειας σωλήνωσης . 

2. Επαναπλήρωση του ορύγματος κάτω από δρόμους 

Σε περίπτωση διέλευσης της υπόγειας σωλήνωσης κάτω από παράλληλο ή εγκάρσιο δρόμο 

οποιασδήποτε τάξεως τότε κατά το πρώτο στάδιο η επαναπλήρωση θα γίνεται με άμμο που 

τυπαίνεται σε στρώσεις των 10-15 εκ. 

Εάν το καθαρό ύψος που εναπομένει πάνω από τη στέψη της άμμου μετά αφαίρεση 20 εκ. 

πλέον 10 εκατοστά για τον τάπητα, είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 30 εκ., τότε το τμήμα αυτό 

επιχώνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που συμπυκνώνονται σε στρώσεις πάχους 15-20 

εκ. με βαθμό συμπυκνώσεως 90% κατά Proctor. 

Μετά ταύτα ακολουθεί η κατασκευή υπόβασης σε μία στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ., 

με αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου.  Υλικά, κατασκευή και συμπύκνωση ακολουθούν 

τις διατάξεις της ΠΤΠ-0150. 

Μετά την κατασκευή της υποβάσης ακολουθεί η κατασκευή της βάσης σε μία στρώση 

συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. με υλικό σταθεροποιημένου τύπου.  Υλικά, κατασκευή και 

συμπύκνωση ακολουθούν τις διατάξεις της ΠΤΠ-0155. 

3. Αποκατάσταση ασφαλτικού τάπητα στις τομές 

Η αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα στις τομές των δρόμων περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

εργασίες. 

α. Ασφαλτική προεπάλειψη.  Γίνεται με ασφαλτικό διάλυμμα τύπου ΜΕ- κατά την ΠΤΠ-ΑΣ-

11 και ΠΤΠ-Α201 

β. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης υπόβασης πάχους 5 εκ.  Το ασφαλτικό σκυρόδεμα και 

η κατασκευή ακολουθούν τις διατάξεις της ΠΤΠ-Α260 

γ. Συγκολητική επάλειψη κατά τις διατάξεις της ΠΤΠ Α-Σ12 και ΠΤΠ-Α201. 

δ. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης πάχους 5 εκ. κατά τις διατάξεις της ΠΤΠ-Α260 

ε. Προμήθεια και ενσωμάτωση του απαιτούμενου αντιυδρόφιλου υλικού κατά τις διατάξεις 

των ΠΤΠ Α205 και Α206. 

Σε περίπτωση αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις 

μέσου πάχους 5 cm, παραλείπεται η δεύτερη ασφαλτική στρώση.  
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4. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών που περιγράφονται με την παρούσα Τ.Π. γίνεται για 

κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τιμολόγιο. 

Οι ανωτέρω τιμές και πληρωμές αποτελούν πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των 

απαιτούμενων για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μηχανημάτων, 

μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Π4 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. ΣΥΝΑΝΤΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 

 

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Οι εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που αφορούν στις δυσχέρειες, λόγω συνάντησης 

αγωγών Ο.Κ.Ω. και στην πρόσθετη αποζημίωση, που καταβάλλεται στον Ανάδοχο, λόγω των 

δυσχερειών αυτών. 

  

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή έχει εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες έργων τόσο εντός 

αστικών όσο και εντός περιαστικών ή υπεραστικών περιοχών. 

 

 

2.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι καθοριζόμενες στο παρόν άρθρο προδιαγραφές  

 

 

3.  ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Η παρούσα προδιαγραφή έχει εφαρμογή σε όλους τους συναντώμενους κατά την διενέργεια 

των εκσκαφών αγωγούς Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), οποιασδήποτε διαμέτρου και 

είδους περιβλήματος, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και με 

οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς και στους συναντώμενους αρδευτικούς αύλακες, υπόγειους ή 

υπέργειους, με ή χωρίς επένδυση. 

 

Τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. χαρακτηρίζονται ως εξής: 

 

«Αγωγοί σε λειτουργία» νοούνται οι αγωγοί που προβλέπεται να διατηρηθούν ή που κατά την 

διάρκεια των εκσκαφών βρίσκονται σε λειτουργία. Η έκφραση «σε λειτουργία» δεν αναιρείται 

από τυχόν προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας του αγωγού. 

 

«Μετατοπιζόμενοι αγωγοί» νοούνται οι κατασκευαζόμενοι σε άλλη θέση οπότε το εμπίπτον στις 

περιοχές τμήμα τους εγκαταλείπεται, όπως επίσης και οι υπάρχοντες αγωγοί που χρήζουν 

ανακατασκευής, λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. 

 

«Γνωστοί αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους έχουν συνταχθεί σχετικές μελέτες της 

επιρροής των κατασκευαζόμενων έργων και υπάρχει πρόβλεψη αποκατάστασης της 

λειτουργίας τους ή και επαύξησης των δυνατοτήτων τους για να ανταποκριθούν σε αυξημένες 

σημερινές ή και μελλοντικές ανάγκες. 

 

«Άγνωστοι αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί οι ως άνω 

μελέτες αποκατάστασης της λειτουργίας τους. 
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4.  ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Για κάθε συναντώμενο αγωγό («γνωστό» ή «άγνωστο»), που εμπίπτει στις εκσκαφές του 

έργου ή γειτονεύει με αυτές, ο Ανάδοχος με μέριμνα και δαπάνη του υποχρεούται: 

 

α. Να διακριβώσει τη φύση του αγωγού και την οριζοντιογραφική και υψομετρική του 

θέση. 

 

β. Να διακριβώσει τη λειτουργία του αγωγού 

 

γ. Να προτείνει για κάθε «άγνωστο αγωγό» - κατά περίπτωση - την διατήρησή του ή 

την μετατόπισή του ή να αξιολογήσει τη δοθείσα λύση των «γνωστών αγωγών» σε 

συσχετισμό με την ανευρεθείσα κατάσταση (ύπαρξη τυχόν νέων εμποδίων που δεν 

έχουν παρθεί υπόψη στη μελέτη, διαφορετική υψομετρική και οριζοντιογραφική 

θέση κ.λ.π.). 

 

δ. Να έρθει σε σχετικές συνεννοήσεις με τον οικείο Ο.Κ.Ω. για όλα τα παραπάνω και 

ιδιαίτερα για να αναφερόμενα στο εδάφιο (γ). 

 

ε. Να ενημερώσει έγκαιρα για όλα τα παραπάνω την Υπηρεσία. 

 

Για κάθε «άγνωστο αγωγό», όπως επίσης για κάθε «γνωστό αγωγό», στα πλαίσια φυσικά της 

αξιολόγησης της δοθείσας λύσης της μελέτης σε συσχετισμό με την ανευρεθείσα πραγματική 

κατάσταση, θα πρέπει να λαμβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση με τον οικείο Ο.Κ.Ω. και την 

Υπηρεσία, απόφαση ως προς την τύχη του. Η απόφαση αυτή εναλλακτικά μπορεί να είναι: 

 

α. Να διατηρηθεί σε «λειτουργία» καθόλη την διάρκεια του χρόνου των εκσκαφών 

και κατασκευών χωρίς να μετατοπισθεί, ή με μικρή μετατόπιση (αν τούτο είναι 

δυνατόν). 

 

β. Να διατηρηθεί «σε λειτουργία» χωρίς μετατόπιση, ή με μικρή μετατόπιση (αν είναι 

δυνατή), σε όλη τη διάρκεια των εργασιών με μικρές μόνον διακοπές στης 

λειτουργίας του. 

 

γ. Να μετατοπισθεί, δηλαδή να κατασκευαστεί σε άλλη θέση, οπότε το εμπίπτον στις 

περιοχές εκσκαφών τμήμα του θα εγκαταλειφθεί. 

 

δ. Να ανακατασκευαστεί λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών του 

χαρακτηριστικών. 

 

Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα εργασιών του Αναδόχου πρέπει να είναι έγκαιρα γνωστό και 

αποδεκτό από τον οικείο Ο.Κ.Ω. 

 

 

 

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

 

5.1. Υποχρεώσεις του Αναδόχου και τρόπος κατασκευής για την περίπτωση αγωγών 

που θα μετατοπισθούν 
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Η σύνταξη (με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου) πλήρους μελέτης μετατόπισης τόσο των 

«αγνώστων αγωγών» όσο και των «γνωστών αγωγών» αν, γι αυτούς, προκύψουν νέα 

στοιχεία από την ανευρεθείσα επί τόπου πραγματική κατάσταση, που επιβάλλουν 

αναπροσαρμογή της υπάρχουσας μελέτης. Η υποχρέωση σύνταξης της ως άνω 

αναπροσαρμογής της μελέτης «γνωστών αγωγών» περιλαμβάνει, εφόσον τούτο είναι 

αναγκαίο, και τυχόν τμήματα του μετατοπιζόμενου αγωγού πέραν των γεωγραφικών ορίων 

της συμβατικής αρχής και πέρατος του «γνωστού αγωγού». 

  

Σημειώνεται ότι οι ως άνω μελέτες συντάσσονται κατά κανόνα από τους αρμόδιους Ο.Κ.Ω. 

(ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.), προτιμήθηκε όμως να συμπεριληφθεί η μέριμνα και δαπάνες της σύνταξης 

τους στις Υποχρεώσεις του Αναδόχου για τον καλύτερο συντονισμό και επιτάχυνση της 

κατασκευής του έργου. Φυσικά απαιτείται η σχετική σύμφωνη γνώμη και έγκριση του 

αρμόδιου Ο.Κ.Ω. 

 

Η κατασκευή «γνωστών και αγνώστων αγωγών» στη νέα θέση τους μαζί με τις συνδέσεις τους 

υπό την (πρόσθετη) επίβλεψη και οδηγίες των υπηρεσιών του οικείου Ο.Κ.Ω. Στις εργασίες της 

παρούσας παραγράφου περιλαμβάνονται και τα τυχόν αναγκαία «προσωρινά έργα» για την 

εξασφάλιση της λειτουργίας των υπαρχόντων αγωγών κατά τη διάρκεια που θα γίνονται οι 

συνδέσεις των μετατοπιζομένων «γνωστών και αγνώστων αγωγών», με τους υπάρχοντες 

αγωγούς, όπως επίσης και τα έργα αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης στη ζώνη 

διέλευσης του μετατοπιζομένου αγωγού, (επανεπίχωση, αποκατάσταση υπάρχοντος 

οδοστρώματος-πεζοδρομίων κ.λ.π.). 

  

Η κατασκευή των «γνωστών και αγνώστων αγωγών», μαζί με τα αντίστοιχα αναγκαία τμήματα 

«προσωρινών έργων» και τα έργα αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης στην ζώνη 

διέλευσης των μετατοπιζομένων αγωγών αμείβεται σύμφωνα με το τιμολόγιο προσφοράς του 

αναδόχου (και με Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τα είδη εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο). 

 

Σημειώνεται εδώ ότι: 

 

α. Αν τυχόν προκύψει αλλαγή του μήκους των «προσωρινών έργων» σε σχέση με την 

υπάρχουσα μελέτη «γνωστών αγωγών», τότε και οι επί πλέον εργασίες των 

«προσωρινών έργων» και των έργων αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης 

κατατάσσονται στις εργασίες των «αγνώστων αγωγών». 

 

β. Για ορισμένους «γνωστούς αγωγούς», των οποίων τα μετατοπιζόμενα τμήματα 

εκτείνονται σε μεγάλα μήκη εκτός της κυρίας ζώνης κατασκευής των έργων της 

εργολαβίας, είναι δυνατόν να έχουν προσδιοριστεί ως «όρια έργου» που 

περιλαμβάνεται στη σύμβαση, κάποια ενδιάμεσα σημεία του μετατοπιζομένου 

τμήματος του «γνωστού αγωγού». Στην περίπτωση αυτή, στις υποχρεώσεις του 

Αναδόχου του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή του μεταξύ των ορίων, τμήματος 

του «γνωστού αγωγού», ενώ τα εκτός των «ορίων έργου» τμήματα, θα αποτελούν 

υποχρέωση του Κυρίου του Έργου, ο οποίος μπορεί να προωθήσει την κατασκευή 

τους με σύσταση ανεξάρτητης(ων) εργολαβίας(ων), ή καθ’ οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο, αναλαμβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση να ολοκληρώσει έγκαιρα την 

κατασκευή των σχετικών τμημάτων, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει αντίστοιχα 

έγκαιρα και ο μετατοπιζόμενος «γνωστός αγωγός». 
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Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει εγκαίρως την 

ολοκλήρωση της μελέτης μετατόπισης για όλο το τμήμα, περιλαμβανομένων των 

τμημάτων που ευρίσκονται έξω από τα «όρια του έργου» μέχρι τα σημεία σύνδεσης 

με τον υπάρχοντα αγωγό, προκειμένου να είναι δυνατή η κατασκευή του 

υπόλοιπου έργου από την (τις) άλλη(ες) εργολαβία(ες). 

 

Αν δεν γίνεται ιδιαίτερη διαφορετική αναφορά στους ειδικούς όρους δημοπράτησης 

(Ε.Σ.Υ κ.λ.π.), ο Ανάδοχος θα αμείβεται για την σχετική μελέτη σύμφωνα με το εν 

ισχύει κώδικα αμοιβών μελετών. 

 

γ. Με την εξαίρεση των καλωδιακών εργασιών (ΔΕΗ, ΟΤΕ), τις οποίες εκτελούν τα 

αρμόδια συνεργεία των Ο.Κ.Ω., οι εργασίες κατασκευής των παραλλαγών των 

«αγνώστων αγωγών» θα γίνονται από τον Ανάδοχο του έργου. 

 

 Όμως ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κατάτμηση των 

εργασιών των παραλλαγών σημαντικών «αγνώστων αγωγών» και να εκτελέσει 

τμήμα τους, που δεν εμπίπτει στην κύρια ζώνη των έργων της εργολαβίας, με 

άλλη(ες) εργολαβία(ες), εφόσον αυτή η κατάτμηση δεν δημιουργεί καθυστέρηση 

στην ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.        

 

Ο μετατοπιζόμενος ή ανακατασκευαζόμενος αγωγός θα πρέπει να έχει: 

 

α. Χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του μελετηθέντος 

αγωγού, σύμφωνα με την μελέτη των «γνωστών αγωγών», ή χαρακτηριστικά 

κατ’ ελάχιστον ίδια με τα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος αγωγού, προκειμένου 

περί «αγνώστων αγωγών», εκτός αν ο οικείος Ο.Κ.Ω. ζητήσει να γίνει 

ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» με αυξημένα χαρακτηριστικά σε σχέση με 

τον υπάρχοντα, οπότε θα πρέπει ο μετατοπιζόμενος - ανακατασκευαζόμενος 

αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτά. 

 

β. Λειτουργικότητα που να ανταποκρίνεται στην λειτουργικότητα του μελετηθέντος 

αγωγού, σύμφωνα με την μελέτη των «γνωστών αγωγών», ή λειτουργικότητα 

κατ’ ελάχιστον ίδια με την λειτουργικότητα του υπάρχοντος αγωγού, προκειμένου 

περί «αγνώστων αγωγών», εκτός αν ο οικείος Ο.Κ.Ω. ζητήσει να γίνει 

ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» με αυξημένη λειτουργικότητα σε σχέση με 

τον υπάρχοντα, οπότε θα πρέπει ο μετατοπιζόμενος - ανακατασκευαζόμενος 

αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτή. 

 

γ. Υλικά, προστασία, έδραση, ή (αν απαιτείται) επισήμανση κ.λ.π. της αποδοχής του 

οικείου Ο.Κ.Ω. και της Υπηρεσίας. 

 

Οι συνδέσεις του νέου (μετατοπισμένου) αγωγού στα άκρα του θα γίνονται με άκρα επιμέλεια 

και, αν απαιτείται, με την παρεμβολή φρεατίου επίσκεψης. Όταν δεν παρεμβάλλονται φρεάτια 

επίσκεψης οι συνδέσεις θα επισημαίνονται. 

  

Η γενική υποχρέωση του Αναδόχου να παραδίδει στην Υπηρεσία σχέδια «ως κατασκευάσθη» 

επεκτείνεται και στην περίπτωση των αγωγών Ο.Κ.Ω. και ο Ανάδοχος θα παραδώσει τέτοια 

σχέδια και στον οικείο Ο.Κ.Ω. 

 



[11] 

 

Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό μετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίσουν πριν από 

την έναρξη λειτουργίας του νέου μετατοπισμένου - ανακατασκευασμένου αγωγού. Στην 

περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών και στην περιοχή του τμήματος  του αγωγού που θα 

αχρηστευθεί είναι απαραίτητη λόγω χρονοδιαγράμματος, θα τηρηθούν οι απαιτήσεις της 

παραγράφου 5.2 της παρούσας. 

 

Αφού τεθεί σε λειτουργία ο μετατοπισθείς αγωγός, θα γίνουν οι εργασίες εκσκαφών στην 

περιοχή του αχρηστευθέντος (πλέον) τμήματος. 

 

Ειδικότερα: 

 

α. Για τα πάσης φύσης καλώδια (ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικά), καθώς και τους 

πάσης φύσεως σωλήνες υδροδότησης, μεταφοράς υγρών και καυσίμων, καθώς 

και αερίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην μετά πάσης προσοχής (ώστε να 

αποφευχθεί οιαδήποτε ζημιά) απόληψη των εντός της εκσκαφής τμημάτων και 

παράδοση του υλικού τούτου στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου Ο.Κ.Ω., 

χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 

β. Για τους αγωγούς ομβρίων και λυμάτων δεν απαιτείται ιδιαίτερη πρόνοια. Ωστόσο, 

αν είναι δυνατή η απόληψη χρήσιμου υλικού ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καταβάλει σχετική προσπάθεια. Το απολαμβανόμενο χρήσιμο υλικό θα 

μεταφέρεται και θα παραδίδεται στις γειτονικότερες αποθήκες του  οικείου Ο.Κ.Ω. 

με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου. 

 

 

 5.2. Τρόπος εκτέλεσης εκσκαφών στην περιοχή αγωγών που είναι σε λειτουργία 

Οι εκσκαφές στην περιοχή των αγωγών Ο.Κ.Ω. θα γίνονται με άκρα προσοχή, με πολύ ελαφρά 

μηχανήματα, ακόμα και με τα χέρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς και υπό τις 

οδηγίες τόσο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας όσο και των αρμόδιων υπηρεσιών του οικείου 

Ο.Κ.Ω. 

 

Οι τυχόν αποκαλυπτόμενοι και αιωρούμενοι οχετοί, που θα έχουν ανάγκη υποστήριξης ή 

αντιστήριξης, θα υποστηρίζονται και αντιστηρίζονται με κατάλληλα υποστηρίγματα (ξύλινα, 

σιδερένια, από σκυρόδεμα κλπ) κατά τρόπο, που να εξασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια τους 

και η ομαλή λειτουργία τους, τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής όσο και μελλοντικά μετά 

την τυχόν επαναπλήρωση του σκάμματος.   

 

Για τους σοβαρούς αγωγούς, όπου απαιτείται (με πρωτοβουλία του Αναδόχου ή κατόπιν 

εντολής της Επίβλεψης) και εφόσον δεν είναι προφανής η επάρκεια των μέσων υποστήριξης 

και αντιστήριξης, θα συντάσσεται ειδική μελέτη της υποστήριξης και αντιστήριξης των 

αγωγών. 

 

Κατά την επανεπίχωση του σκάμματος στην περιοχή των αγωγών Ο.Κ.Ω. θα πρέπει να 

λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα: 

 

α. για την ασφαλή έδραση των αγωγών 
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β. για την επανεπίχωση με ειδικό κοκκώδες υλικό της «ζώνης αγωγού» και με χρήση 

κατάλληλων μέσων και μεθόδου εργασίες, όπως περιγράφεται στην Τεχνική 

Προδιαγραφή Χ-2 «Επανεπίχωση απομένοντος όγκου εκσκαφών υπογείων 

δικτύων». 

 

γ. για την υπόλοιπη επανεπίχωση του σκάμματος με τα κατά την εγκεκριμένη μελέτη 

κατάλληλα υλικά. 

   

Επίσης θα κατασκευασθούν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα ειδικά προστατευτικά έργα, όπως 

π.χ. προστασία της άνω επιφάνειας με τούβλα ή με πλάκα σκυροδέματος κ.λ.π. 

 

Εάν απαιτηθεί πλάγια μετακίνηση εύκαμπτων αγωγών Ο.Κ.Ω., αυτή θα γίνεται με την μέγιστη 

δυνατή προσοχή και τα κατάλληλα μέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 

βλάβη των αγωγών Ο.Κ.Ω. 

 

Εάν κριθεί αναγκαίο, για λόγους ασφαλείας, να γίνει προσωρινή διακοπή λειτουργίας 

ορισμένων ειδών αγωγών (π.χ. αγωγοί ΟΤΕ, ΔΕΗ, κ.λ.π.) κατά την διάρκεια της εκτέλεσης 

των εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει τις σχετικές άδειες. Η Επίβλεψη θα τον 

βοηθήσει με σχετική ενέργειά της, αλλά δεν αναλαμβάνεται ουδεμία ευθύνη από την Επίβλεψη 

ότι θα γίνει δυνατή η διακοπή της λειτουργίας ή και, αν γίνει αυτή η διακοπή, ποιά θα είναι η 

διάρκεια της, ποιά ώρα της ημέρας ή νύχτας κ.λ.π. Θα πρέπει επομένως ο Ανάδοχος κατά την 

μόρφωση της προσφοράς του να θεωρήσει ότι κατά την κατασκευή όλοι οι συναντώμενοι 

αγωγοί θα βρίσκονται σε «λειτουργία». 

 

Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή προβλέπεται από την μελέτη η κάλυψη (υπαρχόντων και 

διατηρουμένων στην θέση τους ) αγωγών Ο.Κ.Ω.  με κατασκευές σκυροδέματος έτσι, ώστε να 

γίνεται δυσχερής η μελλοντική δυνατότητα επισκέψεως των αγωγών, και οι νέες εργασίες 

πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη από 0,50 μ. από την προσκείμενη πλευρική παρειά ή 1,0 

μ. από την άνω παρειά του υπάρχοντος υπόγειου αγωγού, ή μικρότερη από 2,0 μ. από την 

προσκείμενη πλευρά αρδευτικού αύλακα, τότε θα παίρνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

 

α. Γίνεται εκσκαφή με ελαφρά μηχανικά μέσα ή/και με τα χέρια, και αποκαλύπτεται 

ο αγωγός έως το βάθος που προσδιορίζεται στη μελέτη (αν δεν προσδιορίζεται 

στην μελέτη οι σωληνωτοί αγωγοί αποκαλύπτονται ως το μισό βάθος τους και οι 

θολωτοί ή ωοειδείς οχετοί ως την στάθμη της γενέσεως του θόλου). 

 

β. Επιθεωρείται ο αγωγός που αποκαλύφθηκε, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν υπέστη 

ζημιές, ή αν έχει υποστεί, αυτές θα επιδιορθώνονται με μέριμνα και δαπάνη του 

Αναδόχου. 

 

γ. Επανεπιχώνεται με προσοχή και χρήση μόνο ελαφρών μηχανικών μέσων, ώστε να 

διαμορφωθεί σκάμμα με το γεωμετρικό σχήμα του προς κατασκευή του έργου 

(πριν από την εκσκαφή επιθεωρήσεων). Η επανεπίχωση αυτή, όπου απαιτείται, θα 

γίνεται με χρήση ξυλοτύπων. 

 

δ. Σε περίπτωση που μεταβιβάζονται πρόσθετα μεγάλα φορτία από τις νέες 

κατασκευές (π.χ. βάθρα γεφυρών, υψηλά επιχώματα), τότε, πάνω από τη ζώνη 

του αγωγού, η επανεπίχωση θα γίνεται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η 

απαραίτητη ελαστικότητα κάτω από την κατασκευή από σκυρόδεμα, για να 
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αποφευχθεί η μεταφορά φορτίων από την υπερκείμενη κατασκευή στον 

υποκείμενο αγωγό. Όταν η κατασκευή από σκυρόδεμα πλησιάζει σε πολύ μικρή 

απόσταση στον υποκείμενο ή περιβαλλόμενο αγωγό, τότε θα πρέπει να 

πληρώνεται η μεσολάβηση κατάλληλων αγωγών μεταξύ του σκυροδέματος και 

του αγωγού, με την οποία θα εξασφαλίζεται ότι δεν μεταφέρονται τα 

προαναφερθέντα μεγάλα φορτία στον αγωγό (π.χ. θα χρησιμοποιείται στρώση 

διογκωμένης πολυστερίνης κατάλληλου πάχους κ.λ.π.). 

 

ε. Σε περίπτωση που πρόκειται περί μόνιμης εκσκαφής και απαιτείται αντιστήριξη 

του αγωγού ή αρδευτικού αύλακα, η μόνιμη αντιστήριξη θα κατασκευάζεται κατά 

την πρόοδο των εκσκαφών. 

 

 

6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

6.1. Πρόσθετη τιμή των πάσης φύσεως εκσκαφών λόγω των δυσχερειών τους από 

συναντώμενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία. 

 Η εργασία περιλαμβάνει: 

 

α. Την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών μετατόπισης ή και αναπροσαρμογής των 

αγωγών, όπως επίσης και των τυχόν μελετών αντιστήριξης και υποστήριξης των 

σοβαρών αγωγών. 

 

β. Όλες τις συνεννοήσεις, διαδικασίες κ.λ.π. για την λήψη των απαιτούμενων σχεδίων, 

αδειών, εγκρίσεων κ.λ.π. από τα αρμόδια Ο.Κ.Ω. 

 

γ. Την σύνταξη σχεδίων αποτύπωσης των συναντώμενων αγωγών ή οχετών υπό κατάλληλη 

κλίμακα και με τα προδιαγραφόμενα στοιχεία βάσει των οποίων θα γίνει και η επιμέτρηση 

των εργασιών. 

 

δ. Την αντιμετώπιση όλων των δυσχερειών εκσκαφής, λόγω της συνάντησης «γνωστών ή 

αγνώστων αγωγών» Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία και ειδικότερα: 

 

- Την ανάγκη διενέργειας των εκσκαφών μόνο με χρήση ελαφρών μηχανικών μέσων 

ή ακόμη και με τα χέρια, για να αποφευχθεί ή βλάβη των υπαρχόντων αγωγών 

Ο.Κ.Ω. 

 

-  Την αδυναμία ή απαγόρευση χρήσης μηχανικών μέσων για την αποκομιδή των 

προϊόντων εκσκαφής, οπότε αυτή (αποκομιδή) θα πρέπει να γίνεται με διαδοχικές 

αναπετάσεις με το φτυάρι μέχρις απομακρύνσεως από την περιοχή των αγωγών.  

 

ε. Την αντιμετώπιση όλων των δυσχερειών εκσκαφής, λόγω χορήγησης σχεδίων των 

αγωγών ελλιπών ή και ανακριβών. 

 

 Έτσι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διενεργεί τις εκσκαφές με μεγάλη προσοχή ως 

εάν υπήρχαν και άλλοι αγωγοί ή οχετοί που δεν φαίνονται στα σχέδια. 
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στ. Τα υλικά και την εργασία αντιστήριξης ή υποστήριξης των αγωγών, 

συμπεριλαμβανομένης της φθοράς ξυλείας και τυχόν τροποποίησης του συστήματος 

αντιστήριξης των παρειών ορυγμάτων κατά τρόπο συμβιβαστό με τους συναντώμενους 

αγωγούς Ο.Κ.Ω.  

 

ζ. Την αποκατάσταση τυχόν ζημιών που θα γίνουν στους αγωγούς (ακόμα και στην 

περίπτωση της ως άνω παραγράφου ε) κατά την εκσκαφή ή κατά την τυχόν επανεπίχωση 

του σκάμματος ως και την αποκατάσταση της στήριξης επικάλυψης και προστασίας των 

αγωγών. 

 

 

7. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

7.1. Επιμέτρηση 

Οι δυσχέρειες από την συνάντηση, κατά την διάρκεια των πάσης φύσεων εκσκαφών, αγωγών 

Ο.Κ.Ω. εκφράζονται σε «πρόσθετη τιμή» αυτών των εκσκαφών και θα επιμετρώνται σε ανά 

τρέχον μέτρο (μ.μ.) συναντώμενου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε διεύθυνση, που 

προκαλεί δυσχέρειες.  

 

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σε αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος 

της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό 

κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,0 μ. θεωρούνται ως 

ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται 

ακόμη μια φορά η τιμή αυτή. 

 

7.2. Πληρωμή 

α. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 

προδιαγράφονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 

 

β. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται επίσης οι επί πλέον δαπάνες από: 

 

- Δυσχέρειες προσέγγισης υλικών και μηχανημάτων. 

 

- Δυσχέρειες λειτουργίας μηχανημάτων που μπορεί να φθάνουν και μέχρι πλήρους 

απαγόρευσης της λειτουργίας τους. 

 

- Δυσχέρειες ανάκτησης των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τις αντιστηρίξεις των 

παρειών των σκαμμάτων που μπορεί να φθάσουν και μέχρι ολικής απώλειας τους. 

 

- Τυχόν καθυστερήσεις της εργασίας από την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 

εργασιών εκσκαφής από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ενδιαφερομένων Ο.Κ.Ω. 

(στις οποίες καθυστερήσεις θα περιλαμβάνονται και οι τυχόν καθυστερήσεις 

προσέλευσης του εποπτεύοντος προσωπικού των Ο.Κ.Ω. ή και η εργασία αυτού του 

προσωπικού σύμφωνα με το ωράριο της Υπηρεσίας του, πράγματα που επηρεάζουν 

την απόδοση της εκτέλεσης των εργασιών, όταν θα υποβληθεί από τους 

ενδιαφερόμενους Ο.Κ.Ω. η απαίτηση να παρευρίσκεται υπάλληλος τους κατά την 

διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών κ.λ.π.). 
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γ. Τέλος, στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες για την προσκόμιση, 

χρήση και αποκόμιση των απαιτουμένων μηχανικών μέσων εργαλείων και οργάνων, την 

προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής και με 

οποιοδήποτε μέσο, τη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών, τα έξοδα αδειών, την 

απασχόληση του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και κάθε άλλη 

δαπάνη, έστω και αν δεν προδιαγράφεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

 

δ. Διευκρινίζονται και τα εξής: 

 

Ι. Με την πρόσθετη αυτή τιμή ο Ανάδοχος, όπως είναι ευνόητο, αποζημιώνεται μόνον 

για τις επί πλέον δυσχέρειες των πάσης φύσεως εκσκαφών, όπως αναπτύσσονται 

στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, ενώ για τις λοιπές εργασίες κατασκευής νέων 

αγωγών ή και αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης, όπως επίσης και κάθε 

άλλης συναφούς εργασίες της ζώνης αγωγών και μεταβατικών επιχωμάτων, επίχωση 

της περιοχής πάνω από την ζώνη αγωγού με υλικά επανεπίχωσης, τυχόν ειδικά 

προστατευτικά έργα που απαιτούν οι διάφοροι Ο.Κ.Ω., όπως προστασία της άνω 

επιφάνειας με τούβλα, με πλάκα σκυροδέματος ή με ειδικές ταινίες κ.λ.π.), θα 

αμείβεται σύμφωνα με το τιμολόγιο προσφοράς του ή με Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τις 

εργασίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό, εκτός εάν η ανάγκη κατασκευής ή και 

αποκατάστασης τους ανέκυψε από υπαιτιότητα του Αναδόχου, οπότε η δαπάνη τους 

περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδος της παρούσας και ο Ανάδοχος δεν αποζημιώνεται 

ιδιαίτερα για αυτές. 

 

ΙΙ. Η πρόσθετη αυτή τιμή ισχύει και για τις εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών τομών για 

τον εντοπισμό δικτύων Ο.Κ.Ω., όπως επίσης και για τις εκσκαφές τοποθέτησης 

εγκάρσιων αγωγών και οχετών σε υπάρχουσα οδό, κάτω από σύγχρονη διερχόμενη 

κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή). 

 

ΙΙΙ. Η παρούσα πρόσθετη τιμή δεν χορηγείται για την περίπτωση συνάντησης 

εναερίων αγωγών Ο.Κ.Ω. (π.χ. αγωγών ΔΕΗ), ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε 

δυσχέρειες που μπορεί να δημιουργηθούν στην εκτέλεση των εργασιών. 

 

IV. Όμοια δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες πλαγιοκίνησης των υπαρχόντων 

αγωγών ή/και κατασκευής νέων αγωγών.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Π5 

ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 

 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των 

σωλήνων και ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (ΗΡDΕ) για την 

κατασκευή αγωγών υπόγειου δικτύου άρδευσης υπό πίεση. 

2. Ισχύοντα πρότυπα 

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια από HDPE θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές: 

CEN 12.201 

ISO/DIS/4427 

Συμπληρωματικά ισχύουν και τα πρότυπα: 

DIN 8074/8075 

3. Tεχνικά χαρακτηριστικά σωλήνων 

Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων θα 

είναι τουλάχιστον ΡΕ 3ης γενιάς (σ 80, MRS 10, PE 100) κατά CEN 12201.  

Oι σωλήνες θα είναι συμπαγούς τοιχώματος, ονομαστικής πίεσης και εξωτερικής διαμέτρου 

όπως ορίζεται στα σχέδια και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Θα είναι κατάλληλοι για την μεταφορά υπό πίεση νερού. 

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα παρέχονται από αναγνωρισμένο εργοστάσιο παραγωγής 

εφοδιασμένο με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 29002 ή ISO 9002. 

Το εργοστάσιο κατασκευής θα χορηγήσει πιστοποιητικό στο οποίο θα αναφέρεται: 

• Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά αντοχής του υλικού, 

• Η ονομαστική διάμετρος, το πάχος, το βάρος και η ονομαστική πίεση λειτουργίας, 

• Τα πρότυπα ποιότητας του υλικού. 

4. Ειδικά τεμάχια, συστολές κλπ. 

Τα ειδικά τεμάχια που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, όπως καμπύλες, συστολές, ταυ, λαιμοί 

φλαντζών κλπ. θα είναι των αυτών με τους σωλήνες προδιαγραφών.  Κατά κανόνα θα είναι 

εργοστασιακής κατασκευής και θα προέρχονται από το ίδιο εργοστάσιο παραγωγής όπως και οι 

σωλήνες. 
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας, επιτρέπεται η μόρφωση 

καμπύλων τεμαχίων στο εργοτάξιο. 

5. Φλάντζες, κοχλίες, περικόχλια 

Οι φλάντζες, κοχλίες και περικόχλια που θα χρησιμοποιηθούν για τις συνδέσεις του σωλήνα με 

χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια ή συσκευές του δικτύου, θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα κατά DIN 

2575, 2576 και 2577 ή από χυτοσίδηρο κατά DIN 2532, 2533. 

6. Ποιοτικός έλεγχος των υλικών 

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα υποβληθούν με δαπάνες του Αναδόχου σε δοκιμή 

εσωτερικής πίεσης, καθώς και αντοχής και ελέγχου υλικού, στο εργοστάσιο παραγωγής ή σε 

εργαστήριο της εγκρίσεως της Υπηρεσίας Επιβλέψεως. 

Θα εκτελεσθούν οι παρακάτω δοκιμασίες: 

α. Στους σωλήνες θα εκτελεσθούν δοκιμές σε εσωτερική υδραυλική πίεση, 

β. Στα ειδικά τεμάχια θα εκτελεσθούν δοκιμές στεγανότητας, 

γ. Δοκιμές ακαμψίας δακτυλίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ISO 9969, 

δ. Δοκιμές αντοχής σε εφελκυσμό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ISO 

3504.2. 

Oι παραπάνω δοκιμασίες θα εκτελούνται τουλάχιστον σε δύο δοκίμια ανά 100 παραγόμενους 

σωλήνες.  Οι μέσες τιμές των αποτελεσμάτων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τιμές που έχουν 

καθορισθεί από τον προμηθευτή των σωλήνων. 

Αν τα αποτελέσματα των δοκιμασιών είναι κατώτερα από τις τιμές αυτές, θα ληφθούν πέντε 

(5) ακόμη δείγματα, που θα υποβληθούν στις ίδιες δοκιμασίες.  Αν και κατά τις δοκιμασίες 

αυτές οι μέσες τιμές είναι κατώτερα από αυτές που έχουν καθορισθεί, ολόκληρη η αντίστοιχη 

μερίδα σωλήνων απορρίπτεται. 

Εκτός από τις παραπάνω δοκιμασίες, θα ληφθούν και θα δοκιμασθούν δείγματα των υλικών 

κατασκευής των σωλήνων πριν από την έναρξη παραγωγής των σωλήνων και τα 

αποτελέσματα των δοκιμών θα υποβληθούν στην Υπηρεσία Επιβλέψεως για έγκριση. 

Τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου θα βεβαιώνονται με επίσημα πιστοποιητικά του 

κατασκευαστή.  Εφ΄ όσον οι έλεγχοι διενεργηθούν στο εξωτερικό, τα πιστοποιητικά αυτά 

πρέπει να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο διεθνές γραφείο ποιοτικού ελέγχου (Veritas 

Securitas, κλπ.).  Η Υπηρεσία Επιβλέψεως δικαιούται, εφόσον το επιθυμεί, να παρίσταται με 

αντιπρόσωπο της στις δοκιμές. 
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Οι κάθε είδους δαπάνες για τον ποιοτικό έλεγχο και παραλαβή των σωλήνων και ειδικών 

τεμαχίων βαρύνουν τον Ανάδοχο.  Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται η αξία των σωλήνων 

και ειδικών τεμαχίων που θα χρησιμοποιηθούν στις δοκιμές, οι δαπάνες λήψεως, 

επισημάνσεως, συσκευασίας και μεταφοράς των δοκιμίων, τα δικαιώματα και λοιπές δαπάνες 

εργαστηρίου, κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για τον ποιοτικό έλεγχο και παραλαβή των 

σωλήνων και ειδικών τεμαχιών σύμφωνα με τα παραπάνω. 

7. Μεταφορά και αποθήκευση 

Η μεταφορά και αποθήκευση των σωλήνων πολυαιθυλενίου πρέπει να γίνεται με βάση 

ορισμένους κανόνες, έτσι ώστε να διατηρούν ακέραια τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και να 

προστατεύονται από τις κυριότερες και πιο συνηθισμένες για τα πλαστικά προϊόντα κακώσεις, 

όπως: 

• Η κακή μεταχείρηση σε υψηλές θερμοκρασίες.  Η παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες σε 

συνδυασμό με φόρτιση, αξονική ή εγκάρσια, μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση 

(πλάτυνση-ovality) της διαμέτρου.  Επίσης η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας 

περιφερειακά στη διατομή μπορεί να προκαλέσει στο σωλήνα στρέβλωση ή λυγισμό.  Οι 

συνθήκες αυτές πρέπει να αποφεύγονται κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση. 

• Η χάραξη από αιχμηρά αντικείμενα.  Οι σωλήνες δεν πρέπει να σέρνονται, να ρίχνονται ή 

να στοιβάζονται σε ανώμαλες επιφάνειες, όπως π.χ. βράχους, κοφτερές ακμές κλπ.  Επίσης, 

αν φορτοεκφορτώνονται με συρματόσχοινα ή αλυσίδες πρέπει να προστατεύονται 

κατάλληλα από το γδάρσιμο ή χάραξη. 

• Η παραμόρφωση από εξωτερικά φορτία.  Τα φορτία αυτά είναι συνήθως το βάρος των 

λανθασμένα στοιβαγμένων σωλήνων και τα χτυπήματα στη μεταφορά. 

 

Για καλύτερη προστασία στη διακίνηση πρέπει: 

α. Τα ευθέα μήκη να εφάπτονται στην κάτω στρώση σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και 

καθ΄ όλο το μήκος τους.  Αν υπάρχουν διαχωριστικά ξύλινα δοκάρια, αυτά να 

σχηματίζουν κυψέλες ύψους 1-1,5 m και πλάτους 1,5-2 m. 

β. Αν οι στοιβαγμένοι σωλήνες είναι διαφορετικών σειρών και διαμέτρων, οι ισχυρότεροι 

να τοποθετούνται στο κάτω μέρος. 

γ. Τα ρολλά να αποθηκεύονται οριζόντια και δεμένα, όπως παραδίδονται από το 

εργοστάσιο.  Αν χρειάζεται να μεταφερθούν όρθια, να προστατεύονται από τυχόν 

χτυπήματα. 

δ. Να προστατεύονται από χτυπήματα τα άκρα των σωλήνων, που είναι τορναρισμένα και 

έτοιμα για σύνδεση. 
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8. Συγκολλήσεις 

Οι σωλήνες ΡΕ είναι δυνατόν να συνδεθούν κατά διαφόρους τρόπους όπως με θερμική 

αυτογενή συγκόλληση ή με μηχανική σύνδεση. 

Στο παρόν έργο οι συνδέσεις θα γίνουν δια της μεθόδου της ¨ηλεκτροσυγκόλλησης¨ 

(electrofusion welding). 

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνουν από έμπειρο προσωπικό και με κατάλληλα μηχανήματα και 

εξαρτήματα συγκόλλησης, θα πληρούν δε κατ΄ ελάχιστο τις απαιτήσεις του DIN 16932 και του 

κανονισμού DVGW 330. 

8.1. Προετοιμασία - Καθαρισμός 

Η σωστή προετοιμασία και τοποθέτηση των άκρων που πρόκειται να συγκολληθούν παίζουν 

πολύ σημαντικό ρόλο στην ποιότητα της συγκόλλησης. 

Οι άκρες του σωλήνα πρέπει να κόβονται κάθετα (σε ορθή γωνία κατά τον άξονα του 

σωλήνα), χρησιμοποιώντας το κατάλληλο όργανο κοπής σωλήνων και να απομακρύνονται 

τυχόν προεξοχές.. 

Ο καθαρισμός του επιστρώματος επιφανειακής οξείδωσης πρέπει να γίνει είτε χρησιμοποιώντας 

το ειδικό όργανο απόξεσης που συνοδεύει το μηχάνημα, είτε χρησιμοποιώντας ειδικά 

αντίστοιχα εργαλεία (π.χ. ξύστρα αφαίρεσης χρωμάτων).  Είναι σημαντικό ο καθαρισμός να 

είναι ομοιόμορφος και ολοσχερής και στα δύο τμήματα που πρόκειται να συγκολληθούν και σε 

μήκος τουλάχιστον 10mm παραπάνω από το μισό μήκος της ηλεκτρομούφας.  Η λειτουργία 

είναι σωστή αν σχηματιστούν ρινίσματα επάνω στο άκρο του σωλήνα. Τα ρινίσματα 

αφαιρούνται γέρνοντας το σωλήνα κατά 450.   

Αν δεν καθαριστούν τα τμήματα με τον παραπάνω τρόπο, δημιουργούνται ¨κολλώδεις¨ 

επιφάνειες που καταλήγουν σε μοριακή διάβρωση που καταστρέφει το καλό αποτέλεσμα της 

σύνδεσης.  Πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγονται υλικά απόξεσης όπως γυαλόχαρτο, λίμα ή 

τροχός λείανσης. 

Οι επιφάνειες που έχουν ξυστεί πρέπει μετά να καθαριστούν με καθαρό ύφασμα χωρίς χνούδι 

ή μαλακό χαρτί εμποτισμένο στο κατάλληλο απορρυπαντικό. 

Το απορρυπαντικό πρέπει να είναι ουσία που δεν διαβρώνει το πολυαιθυλένιο, που εξατμίζεται 

γρήγορα και αρκετά στεγνό, ώστε να μην αφήνει λιπαρά ίχνη στο σωλήνα-

εξάρτημα.Συνιστάται η χρήση του ασετόν. 

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται για καθάρισμα διαλυτικά, 

τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη ή οινόπνευμα. 
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Η ηλεκτρομούφα πρέπει να αφαιρείται από το περιτύλιγμα της μόνο όταν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί και πρέπει να καθαριστεί στην εξωτερική και την εσωτερική της επιφάνεια με 

απορρυπαντικό (ασετόν). 

8.2. Στάδια συγκόλλησης 

α. Τοποθέτηση 

Με τον ειδικό συσφιγκτήρα εξασφαλίζεται ότι τα συνδεδεμένα τμήματα βρίσκονται σε 

ομοαξονική θέση κατά την διάρκεια της συγκόλλησης και όση ώρα το εξάρτημα μετά κρυώνει. 

Οποιαδήποτε μηχανική πίεση κατά την σύνδεση πρέπει να αποφεύγεται. 

β. Τήξη 

Η τήξη γίνεται με τη μονάδα ηλεκτροσυγκόλλησης σύμφωνα με το σύστημα (ρύθμιση της 

διαμέτρου του σωλήνα και της πίεσης).  Η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται με τη μέθοδο του 

barcode ή της μαγνητικής κάρτας. 

γ. Πτώση θερμοκρασίας - Ψύξη 

Όταν τελειώσει ο χρόνος συγκόλλησης, πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες όσον αφορά 

το χρόνο που χρειάζεται η σύνδεση για να κρυώσει και να μην μετακινηθεί ο συνδετήρας 

ευθυγράμμισης ούτε να ασκηθεί καθόλου πίεση στο σημείο σύνδεσης. 

Ο χρόνος που χρειάζεται για να πέσει η θερμοκρασία ποικίλλει ανάλογα με τη διάμετρο (από 

περίπου 10 στα 30 λεπτά). Απαγορεύεται η πτώση της θερμοκρασίας με νερό, πεπιεσμένο αέρα 

κλπ. 

Οι συγκολλημένοι σωλήνες δοκιμάζονται τουλάχιστον δύο ώρες μετά την ηλεκτροσυγκόλληση. 

9. Εγκατάσταση αγωγών 

9.1. Προσέγγιση και τοποθέτηση στο όρυγμα 

Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν στις θέσεις, υψόμετρα, γραμμές και κλίσεις που ορίζονται στα 

σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. 

Η προσέγγιση και καταβίβαση στο όρυγμα θα γίνεται από πεπειραμένο προσωπικό, με μεγάλη 

προσοχή ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε φθορές στους σωλήνες. 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση σωλήνων σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, άνω των +35οC ή 

χαμηλών θερμοκρασιών κάτω του 0οC. 

Οι συγκολλήσεις των σωλήνων γίνονται συνήθως έξω από το όρυγμα. 
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Ο πυθμένας του ορύγματος διαστρώνεται με στρώμα άμμου μέσου πάχους όπως ορίζεται στα 

σχέδια.  Το στρώμα αυτό θα είναι επίπεδο και ομαλό ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής έδραση 

του σωλήνα σε όλο το μήκος του. 

 Δεν θα γίνεται καμμιά εργασία τοποθέτησης πριν ελεχθεί η γεωμετρία του στρώματος 

έδρασης. Μετά το πέρας της εργασίας κάθε ημέρας, θα ταπώνονται προσωρινά τα άκρα των 

αγωγών. 

9.2. Δοκιμασίες στεγανότητας 

Μετά την σύνδεση και τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα, την κατασκευή των σωμάτων 

αγκυρώσεως και την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων, δικλείδων και συσκευών ασφαλείας, 

συντελείται η μερική πλήρωση του ορύγματος όπως δείχνεται στα σχέδια και αρχίζουν οι 

δοκιμασίες στεγανότητας. 

Η διαδικασία των δοκιμασιών θα καθορισθεί στις λεπτομέρειές της από τον Επιβλέποντα και θα 

είναι γενικά σύμφωνη με τα ακόλουθα: 

Η δοκιμασία θα συνίσταται: 

- στην προδοκιμασία, 

- στην κυρίως δοκιμασία πιέσεως και 

- στη γενική δοκιμασία ολόκληρου του δικτύου 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια των δοκιμών το ανοικτό τμήμα των ορυγμάτων πρέπει να παραμένει 

ξηρό.  Τυχόν εμφανιζόμενα νερά θα απομακρύνονται με δαπάνες του Αναδόχου. 

Το μήκος του τμήματος δοκιμής θα περιλαμβάνεται μεταξύ 500 και 1000 μέτρων, αναλόγως 

των τοπικών συνθηκών.  Εάν απαιτηθεί,ο Ανάδοχος θα πακτώσει προσωρινά τα άκρα των 

σωλήνων με κατάλληλες αγκυρώσεις ώστε να φέρουν επαρκώς τις αναπτυσσόμενες δυνάμεις. 

Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Το προς δοκιμή τμήμα γεμίζει με νερό με μικρή παροχή ώστε να εξασφαλιστεί εκδίωξη του 

αέρα από το δίκτυο. 

Η ταχύτης πληρώσεως πρέπει να είναι το πολύ 0, 05 μ/δλ οπότε η αντίστοιχη παροχή 

πληρώσεως θα είναι Q=2,35 D2 όπου Q σε μ3/λεπτό και D σε μ.  Oι αερεξαγωγοί θα ειναι 

ανοικτοί κατά την πλήρωση. 

Η υδραυλική πίεση στο τμήμα δοκιμής εξασκείται με κατάλληλη αντλία.  Η δεξαμενή της 

αντλίας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με σύστημα μετρήσεως του προστιθέμενου όγκου για τη 

διατήρηση της πιέσεως με ακρίβεια ± 1 λίτρου.  Μανόμετρο καταγραφικό εγκαθίσταται στη 

σωλήνωση, κατά προτίμηση σε χαμηλό σημείο.  Η πίεση θα καταγράφεται με προσέγγιση 0,1 

ΑΤΜ. 

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό 

το οποίο να είναι σε θέση να επέμβει σε περίπτωση ανάγκης.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε 

εργασία μέσα στο όρυγμα όσο το τμήμα βρίσκεται υπό δοκιμασία.  Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης 
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να πάρει μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων στο προσωπικό ή σε τρίτους κατά τη διάρκεια των 

δοκιμών. 

Προδοκιμασία 

Μετά την πλήρωση του τμήματος με νερό, τούτο παραμένει για 12 περίπου ώρες με στατική 

πίεση ίση προς την ονομαστική των σωλήνων.  Η περίοδος της προδοκιμασίας αρχίζει αφότου 

επιτευχθεί η διατήρηση της πιέσεως.  Τα ορατά μέρη του τμήματος επιθεωρούνται προς 

διαπίστωση τυχόν βλάβης, διαρροής κλπ. 

Κυρίως δοκιμασία πιέσεως 

Αν κατά την προδοκιμασία δεν παρατηρηθούν μετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές νερού, 

επακολουθεί η κυρίως δοκιμασία.  Η πίεση δοκιμής της κυρίως δοκιμασίας ορίζεται για 

σωλήνες πιέσεως λειτουργίας 6 ΑΤΜ σε 9 ΑΤΜ, 10 ΑΤΜ σε 15 ΑΤΜ, 12,5 ΑΤΜ σε 18,8 ΑΤΜ και 

για σωλήνες 16 και 20 ΑΤΜ σε 20 ΑΤΜ. 

Η πίεση δοκιμής θα διατηρείται για μισή ώρα ανά 100 μ. δοκιμαζομένου τμήματος αλλά ποτέ η 

ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη των 2 ωρών ούτε μεγαλύτερη των 6 

ωρών. 

Η κυρίως δοκιμασία θεωρείται επιτυχούσα εάν παρατηρηθεί πτώση πιέσεως το πολύ 0,1 ΑΤΜ, 

το δίκτυο παραμένει στεγανό και δεν παρατηρηθούν παραμορφώσεις. 

Εάν παρατηρηθεί πτώση πιέσεως μεγαλύτερη του ανωτέρω ορίου, ελέγχεται οπτικώς η 

σωλήνωση για την αναζήτηση ενδεχόμενων διαφυγών.  Εάν βρεθούν διαφυγές, αυτές 

επισκευάζονται και η δοκιμασία επαναλαμβάνεται εξαρχής. 

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

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

δίκτυο πριν επιχειρηθεί νέα δοκιμή. 

Γενική δοκιμασία 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιμασίας εκτελείται η επαναπλήρωση του 

ορύγματος κατά τμήματα. 

Κατά τη φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται ίση προς 6 ΑΤΜ προς διαπίστωση τυχόν 

φθορών στους σωλήνες (πτώση  πιέσεως θα φαίνεται από τα μανόμετρα).  Μετά την κατά τα 

ανωτέρω επαναπλήρωση των σωληνώσεων κάθε δικτύου, οι σωληνώσεις θα υποστούν την 

τελική δοκιμασία με πίεση ίση προς την ονομαστική των σωλήνων.  Η διάρκεια της δοκιμασίας 

αυτής θα είναι τόση ώστε να επιτρέπει τον ορατό έλεγχο των συνδέσεων μεταξύ των 

κεχωρισμένως δοκιμασθέντων τμημάτων της κυρίως δοκιμασίας πιέσεως.  Μετά την επιτυχή 

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

Πρωτόκολλο δοκιμασιών 

Περί των δοκιμασιών θα καταρτισθούν πρωτόκολλα υπογραφόμενα από τον Επιβλέποντα και 

τον Ανάδοχο. 

Ελαττώματα διαπιστούμενα από τις δοκιμασίες επανορθούνται αμέσως από τον Ανάδοχο χωρίς 

πρόσθετες αποζημιώσεις. Ο Επιβλέπων μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση βλαβέντων κατά  
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τις δοκιμές σωλήνων και την επαναστεγάνωση των μη στεγανών αρμών.  Σε τέτοια περίπτωση 

ο Επιβλέπων ορίζει την ημερομηνία της νέας δοκιμασίας του ίδιου τμήματος της σωληνώσεως. 

Δαπάνες δοκιμασιών 

Όλες οι περιγραφόμενες δοκιμασίες περιλαμβανομένων και των πρόσθετων εργασιών, που 

απαιτούνται για την εκτέλεσή τους (π.χ. προσωρινές αγκυρώσεις) δεν αμοίβονται ιδιαιτέρως.  

Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

9.3. Πλύση δικτύου 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιμασίας θα εκτελεστεί η πλύση των αγωγών, έτσι 

ώστε να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά. 

Το νερό πλύσης θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής του δικτύου. Η 

εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι πλύσεις θα επαναλαμβάνονται μέχρι 

να επιτευχθεί απόλυτη διαύγεια του εκρέοντος νερού, το οποίο θα πρέπει να είναι καθαρό, 

χωρίς κόκκους άμμου ή άλλα αιωρούμενα συστατικά.  

9.4. Σώματα αγκυρώσεως 

Πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει τα απαιτούμενα σώματα 

αγκυρώσεως.  Τέτοια σώματα προβλέπεται να κατασκευασθούν σε όλες τις θέσεις όπου λόγω 

χαράξεως του αγωγού ή λόγω παρεμβολής ειδικού τεμαχίου, διακλαδώσεως, καμπύλης ή 

συστολής, δημιουργείται η τάση να εκφύγουν οι σωλήνες από τους αρμούς τους ή 

τουλάχιστον να μετατοπιστούν από τη θεωρητική γραμμή της χαράξεως και τη μηκοτομή τους. 

Σώματα αγκυρώσεως θα κατασκευασθούν στις θέσεις που προβλέπει η μελέτη και σε όσες 

συμπληρωματικές θέσεις ορίσει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  Τα σώματα αγκυρώσεως θα 

κατασκευασθούν από σκυρόδεμα ποιότητας που καθορίζεται στα σχέδια. 

Η εκσκαφή για τη θεμελίωση των σωμάτων αγκυρώσεως πρέπει να εκτελεσθεί οπωσδήποτε 

πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων ώστε να αποφευχθεί κάθε τυχόν βλάβη στις 

σωληνώσεις. 

Η εκσκαφή θα γίνει με διαστάσεις που καθορίζονται από το σκυροδετούμενο τμήμα των 

σωμάτων αγκυρώσεως κατά τέτοιο τρόπο ώστε το σκυρόδεμα να πακτούται μέσα στο έδαφος 

μη χρησιμοποιουμένων ξυλοτύπων έστω και εάν απαιτείται η επαύξηση του όγκου του 

σώματος αγκυρώσεως.  Σε περίπτωση που λόγω της φύσεως του εδάφους και του βάθους 

τοποθετήσεως του σώματος κριθεί ότι το δημιουργούμενο κενό μεταξύ παρειάς ορύγματος 

εδάφους και παρειάς σώματος αγκυρώσεως, του οποίου οι διαστάσεις καθορίζονται στην 

εγκεκριμένη μελέτη, είναι μεγάλο, τότε κατόπιν εγγράφου εντολής του Επιβλέποντα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ξυλότυπος για την έγχυση του σκυροδέματος και το κενό να γεμίσει με ισχνό 

σκυρόδεμα. 
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Κατά την κατασκευή τυχόν τύπων προς έγχυση του σκυροδέματος και την εν συνεχεία 

διάστρωση και κατεργασία πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη επιμέλεια, για την αποφυγή κρούσεως 

επί των σωλήνων. 

10. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση των σωλήνων του δικτύου μονίμων σωληνώσεων θα γίνει βάσει του 

πραγματικού μήκους σε μέτρα μήκους των ικανοποιητικά και σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας, εγκατασταθεισών σωληνώσεων από HDPE , κεχωρισμένως κατά ονομαστικές 

διαμέτρους και πίεση λειτουργίας. Η πληρωμή θα γίνει βάσει των ανωτέρω επιμετρηθέντων 

ολικών μηκών σωληνώσεως κάθε μιας από τις ονομαστικές διαμέτρους με τις αντίστοιχες 

συμβατικές τιμές μονάδας σωληνώσεων από HDPE. 

Tα ειδικά τεμάχια πολυαιθυλενίου (ταυ, καμπύλες, συστολές, λαιμοί φλαντζας κλπ.) καθώς και 

οι ηλεκτρομούφες σύνδεσης δεν επιμετρώνται ούτε πληρώνονται ιδιαιτέρως καθ’ότι έχουν 

συμπεριληφθεί στην τιμή μονάδος των σωληνώσεων.  

Στις ανωτέρω τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των ειδικών 

τεμαχίων από HDPE, οι δοκιμασίες παραλαβής στο εργοστάσιο, οι φορτοεκφορτώσεις και 

μεταφορές μέχρι της θέσεως τοποθετήσεως, η τοποθέτηση των σωλήνων και η σύνδεσή τους 

στα ορύγματα και οι δοκιμασίες στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση στο όρυγμα. 

Τα σώματα αγκύρωσης και οι φλάντζες μετά των κοχλίων και περικόχλιων δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμές των σωληνώσεων, επιμετρώνται δε και πληρώνονται 

ιδιαιτέρως με τις σχετικές συμβατικές τιμές του τιμολογίου.  

Οι σύμφωνες με τα ανωτέρω τιμές και πληρωμές, αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου 

για την παροχή όλων των απαιτούμενων εργατικών χεριών, μηχανημάτων, υλικών, εφοδίων, 

εγκαταστάσεων και γενικότερα οποιασδήποτε απαιτούμενης εργασίας καθώς και την προμήθεια 

όλων γενικά των υλικών με τη μεταφορά τους στη θέση εγκατάστασης, φορτοεκφόρτωση, 

σταλία κλπ. για τη σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή πλήρη και έντεχνη εκτέλεση, 

τυχόν απαιτούμενες δοκιμές και ολοκλήρωση του περιγραφέντος έργου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Π6 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ PVC KAI PE 

 

1. Αντικείμενο  

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά εξαρτήματα από ελατό χυτοσίδηρο (ταυ, καμπύλες 

κλπ)  για αγωγούς PVC και πολυαιθυλενίου PE. 

Παρακάτω γίνεται αναφορά σε Ευρωπαϊκά πρότυπα, οι προδιαγραφές αυτές νοούνται της 

τελευταίας εκδόσεως τους. Όλες οι διατάξεις της παρούσας κατισχύουν κάθε άλλης διατάξεως 

των ανωτέρω προτύπων ή προδιαγραφών. 

 

2. Εξαρτήματα από ελατό χυτοσίδηρο 

Το πρότυπο κατασκευής των εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο είναι το ΕΝ12842.  

Τα εξαρτήματα (ταυ, καμπύλες κλπ) θα είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο 

κατηγορίας GGG40 και για πίεση λειτουργίας ανάλογης με αυτή των αγωγών. 

Το πάχος τοιχώματος των εξαρτημάτων θα είναι τουλάχιστον αυτό που ορίζεται στο ΕΝ12842. 

Η εσωτερική και εξωτερική προστατευτική  επένδυση των εξαρτημάτων θα αποτελείται από 

στρώμα μεταλλικού ψευδάργυρου και μπλε εποξειδική βαφή ελάχιστου πάχους 70μm 

κατάλληλης για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού. 

Το σώμα των εξαρτημάτων θα φέρει κατάλληλη διαμορφωμένη εξοχή για την περίπτωση της 

αγκύρωσης των εξαρτημάτων σε σκυρόδεμα. Το σώμα των εξαρτημάτων θα φέρει ανάγλυφα 

το λογότυπο της κατασκευάστριας εταιρίας, την διάμετρο του εξαρτήματος και την πίεση 

λειτουργίας PN. 

Τα εξαρτήματα (ταυ, καμπύλες, ενωτικά, κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο θα είναι φλαντζωτά για 

την σύνδεση με τους αγωγούς PΕ. Συγκεκριμένα η σύνδεση των φλαντζωτών ειδικών 

χυτοσιδηρών τεμαχίων με τους αγωγούς ΡΕ θα γίνεται μέσω λαιμού φλάντζας πολυαιθυλενίου 

και λυτής φλάντζας επί αυτού. 

Τα φλαντζωτά μέρη των εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο θα είναι κατασκευασμένα και 

τρυπημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 7005 και ISO 2531:1998-08. 

Τα εξαρτήματα (ταυ, καμπύλες, ενωτικά, κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο θα έχουν καμπάνα για 

την σύνδεση με τους αγωγούς PVC.  

Εναλλακτικά η σύνδεση με τους αγωγούς ΡΕ μπορεί να γίνει και με ειδικά εξαρτήματα με 

καμπάνα. Εξωτερικά και περιμετρικά της καμπάνα των εξαρτημάτων θα υπάρχουν ειδικές 
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προεξοχές για την τοποθέτηση εξαρτήματος για την σύνδεση με αγωγό πολυαιθυλενίου PE. 

Συγκεκριμένα για την σύνδεση με τους αγωγούς πολυαιθυλενίου PE θα υπάρχει ειδικό 

εξάρτημα (Adaptor), το οποίο θα τοποθετείται στην καμπάνα του εξαρτήματος με περιστροφή. 

Το ειδικό εξάρτημα (Adaptor) θα είναι κατασκευασμένο από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας 

GGG40. Η εσωτερική και εξωτερική επένδυση του θα είναι ίδια με αυτήν των λοιπών 

εξαρτημάτων. Εσωτερικά και στην μία πλευρά, το ειδικό εξάρτημα (Adaptor) θα έχει 

κατάλληλη διαμόρφωση για την τοποθέτηση του στα εξαρτήματα (ταυ, καμπύλες, ενωτικά, 

κλπ). Στην άλλη πλευρά θα υπάρχει η διάταξη αγκύρωσης του αγωγού πολυαιθυλενίου για την 

αποφυγή της χαλάρωσης της σύνδεσης λόγο ερπυσμού του πολυαιθυλενίου. Ο δακτύλιος 

αγκύρωσης θα είναι μεταλλικός κατασκευασμένος από χαλκό, ορείχαλκο, κλπ. και θα 

εξασφαλίζει την αγκύρωση του αγωγού. 

Εσωτερικά των συνδέσεων θα υπάρχει ελαστικός δακτύλιος για την στεγάνωση της σύνδεσης 

κατασκευασμένος από ελαστικό EPDM σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ681.1, κατάλληλο για 

χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού. 

3. Πιστοποιητικά 

Η κατασκευάστρια εταιρία οφείλει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 

9001:2000, πιστοποιητικό καταλληλότητας της βαφής για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού και 

πιστοποιητικό καταλληλότητας του ελαστικού δακτυλίου στεγάνωσης για χρήση σε δίκτυα 

πόσιμου νερού. 

4. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε κιλά (χλγ) των ικανοποιητικά και σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας, εγκαταστημένων ειδικών χυτοσιδηρών τεμαχίων.  

Η πληρωμή θα γίνει βάσει των ανωτέρω επιμετρηθέντων ολικών κιλών (βάση ζυγολογίου), με 

την αντίστοιχη συμβατική τιμή μονάδας. 

Στην ανωτέρω τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των τεμαχίων μαζί με τους 

δακτύλιους στεγάνωσης, κοχλίες, περικόχλια κλπ, οι δοκιμασίες παραλαβής στο εργοστάσιο, οι 

φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές μέχρι της θέσεως τοποθετήσεως, η τοποθέτηση και σύνδεσή 

τους 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Π7 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ (ΒΑΝΟΦΡΕΑΤΙΟ) 

 

1. Αντικείμενο εργασιών 

Αντικείμενο της παρούσας Τ.Π. είναι τα χυτοσιδηρά φρεάτια δικλείδας (βανοφρεάτια), 

κατάλληλα για ύδρευση και τοποθέτηση επί του οδοστρώματος. 

2. Κατασκευαστικά στοιχεία των βαλβίδων 

Τα χυτοσιδηρά φρεάτια δικλείδων ( βανοφρεάτια ) θα είναι πλήρη, δηλαδή θα  

συνοδεύονται με καλύμματα, τα οποία θα προσαρτώνται στα φρεάτια με κοχλία από 

ανοξείδωτο χάλυβα και η λαβή ανάρτησής τους θα αποτελείται από έλασμα από 

ανοξείδωτο χάλυβα ενσωματωμένο κατά τη χύτευση στο χυτοσιδηρό κάλυμμα.  

ΥΛΙΚΑ 

Σαν υλικό κατασκευής καθορίζεται ο φαιός χυτοσίδηρος κλάσεως GG25 ή εναλλακτικά 

ο σφαιροειδής GGG40, σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN 1691 (ΙΟΥΝΙΟΣ 1985). 

Γίνονται δεκτοί και άλλοι κανονισμοί, εφόσον είναι ισοδύναμοι ή αυστηρότεροι των 

παραπάνω. Οι μηχανικές ιδιότητες του χυτοσιδήρου θα είναι σύμφωνα με το DIN 

1691 κατ΄ ελάχιστον.  

Το υλικό των κοχλιών θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας, τουλάχιστον X5CrNi 1810 κατά 

DIN 17440 – 85 (304 κατά ASTM A276). Το υλικό του ελάσματος στη λαβή του 

καπακιού θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, τουλάχιστον X5Cr Ni 1810 κατά DIN 

17440 – 85 (304 κατά ASTMA276) ή η λαβή ανάρτησης θα είναι από χυτοσίδηρο 

χυτευμένη μαζί με το υπόλοιπο φρεάτιο. 

Η χύτευση των ειδικών τεμαχίων πρέπει να γίνεται με όλους τους κανόνες της 

τεχνικής και της επιστήμης και με πεπειραμένους τεχνικούς, που θα είναι ικανοί για 

όλες τις φάσεις της χύτευσης (τύπωση, προκατασκευή πυρήνων – καρδιών –χύτευση, 

καθαρισμό, κλπ.). Τα έτοιμα χυτοσιδηρά τεμάχια πρέπει να παρουσιάζουν ομαλή 

επιφάνεια, ομοιόμορφη, χωρίς εξογκώματα, κοιλότητες, σπηλαιώσεις, λέπια, 

σπογγώδεις μάζες ή ατυχήματα χυτηρίου. Απαγορεύεται αυστηρά η εκ των υστέρων 

πλήρωση των τυχόν κοιλοτήτων ή ρωγμών από τη χύτευση. Επιβάλλεται απαραίτητα 

να γίνεται αφαίρεση με σμυριδοτροχό κάθε μικρής ή μεγάλης προεξοχής στην 

εσωτερική ή εξωτερική επιφάνεια του έτοιμου τεμαχίου. Επιβάλλεται το κάθε τεμάχιο 

να παραδίδεται με επίχριση μπογιάς εποξειδικής, άριστης ποιότητας, μαύρου 
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χρώματος, σε 2 στρώσεις. Επίσης επιβάλλεται να γίνει πλήρης καθαρισμός των 

τεμαχίων με αμμοβολή ή με άλλη μέθοδο από κάθε υπόλειμμα άμμου χυτηρίου ή 

ξένης ύλης. Τέλος η δοκιμή σε κρούση του ειδικού τεμαχίου με σιδερένιο σφυρί 

πρέπει να αποδίδει μεταλλικό ήχο. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΣΕΙΣ – ΑΝΟΧΕΣ 

Οι διαστάσεις των τεμαχίων θα έχουν ανοχές έως +-2%. 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην έδραση του καλύμματος του βαννοφρεατίου πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε το κάτω μέρος (πάτημα) του καλύμματος να εφαρμόζει 

απόλυτα στην ειδικά διαμορφωμένη εσοχή, αποκλείοντας την περίπτωση ταλάντωσης 

μετά την επιβολή φορτίων, ικανής να το εκτρέψει από την οριζόντια θέση έδρασης. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

 

Φρεάτιο βανών τύπου ΕΥΔΑΠ Φ110 

Υλικό Σώμα και κάλυμμα από χυτοσιδηρό σφαιροειδή γραφίτης ποιότητας υλικού 

GGG40 ή φαιό χυτοσίδηρο GG25. 

Διαστάσεις Καθαρό εσωτερικό άνοιγμα στο πάνω μέρος Φ90mm και στο κάτω μέρος 

Φ110mm. Ύψος 200 mm. Βάση 165 mm. 

 

Φρεάτιο βανών τύπου ΕΥΔΑΠ Φ163 
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Υλικό: Σώμα και κάλυμμα από χυτοσιδηρό σφαιροειδή γραφίτης ποιότητας υλικού 

GGG40 ή φαιό χυτοσίδηρο GG25. 

Διαστάσεις: Καθαρό εσωτερικό άνοιγμα στο πάνω μέρος Φ150 mm και στο κάτω 

μέρος Φ163mm για σωλήνα PVC160. Ύψος 200 mm. Βάση 323 mm. 

 

3. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τεμάχια των ικανοποιητικά και σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας, εγκαταστημένων βανοφρεατίων.  

Η πληρωμή θα γίνει βάσει των ανωτέρω επιμετρηθέντων τεμαχίων με την αντίστοιχη 

συμβατική τιμή μονάδας. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του 

χυτοσιδηρού φρεατίου μετά του καλύμματος, του σωλήνα προέκτασης του 

βανοφρεατίου από PVC Φ160, η συναρμολόγησή του σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή και η πάκτωση του χυτοσιδηρού φρεατίου με σκυρόδεμα C16/20. 

 

 

Άστρος, Ιουνιος 2022 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Εγκρίθηκε με την με αριθμό 52/ 2022 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΚ 
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