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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

 

  ΣΕΛ. 
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Σελίδα 1 

Πίνακας κατάργησης προδιαγραφών και αντικατάσταση µε τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

(ΕΤΕΠ) ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012 και ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019  

α/α Περιγραφή Α.Τ. 
Συµβατικό 

άρθρο 

Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

Προδιαγραφές 

που 

καταργούνται 

σύµφωνα µε 

τις ΕΤΕΠ 

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ –  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ  ΚΑΙ 

ΠΡΑΝΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ – Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων 

δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με 

πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε 

την φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη 

σταλία του αυτοκινήτου και την 

µεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση. Για βάθος ορύγµατος 

έως 4,00 m. 

Α.01 
Υ∆Ρ 

3.10.02.01 

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-01-03-01 

«Εκσκαφές ορυγµάτων 

υπογείων δικτύων» 

√ 

2 

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων 

σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση 

εκρηκτικών υλών (µόνον µε 

κρουστικό εξοπλισµό). 

Α.02 Υ∆Ρ 3.18.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 

«Εκσκαφές θεµελίων 

τεχνικών έργων» 

√ 

3 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

βραχώδες χωρίς χρήση 

εκρηκτικών. 

Α.03 Ο∆Ο Α-3.3 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 

«Γενικές εκσκαφές οδοποιίας 

και υδραυλικών έργων». 

√ 

4 
Καθαίρεση περιφράξεων µε 

συρµατόπλεγµα. 
Α.04 Ο∆Ο Α-10 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 

«Μέτρα υγείας – ασφάλειας 

και απαιτήσεις 

περιβαλλοντικής προστασίας 

κατά τις κατεδαφίσεις - 

καθαιρέσεις». 

√ 

5 
Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων 

ή µη. 
Α.05 Υ∆Ρ Ν4.05 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 

«Μέτρα υγείας – ασφάλειας 

και απαιτήσεις 

περιβαλλοντικής προστασίας 

κατά τις κατεδαφίσεις - 

καθαιρέσεις». 

√ 

6 
Στρώσεις έδρασης και 

εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο 
Α.06 Υ∆Ρ 5.07 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 

«Επανεπίχωση ορυγµάτων 
√ 



Σελίδα 2 

προελεύσεως λατοµείου. υπογείων δικτύων» 

7 

Αποκατάσταση ασφαλτικών 

οδοστρωµάτων στις θέσεις 

ορυγµάτων υπογείων δικτύων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις µέσου 

πάχους 5 cm. 

Α.07 Υ∆Ρ 4.09.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 

«Στρώσεις οδοστρώµατος 

από ασύνδετα αδρανή 

υλικά» 

√ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 

«Ασφαλτική προεπάλειψη» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 

«Ασφαλτικές στρώσεις 

κλειστού τύπου» 

8 
Τοµή οδοστρώµατος µε 

ασφαλτοκόπτη. 
Α.08 Ο∆Ο ∆-1 — — 

9 
Υπόβαση οδοστρωσίας 

συµπυκωµένου πάχους 0,10 m. 
Α.09 Ο∆Ο Γ-1.2 

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-03-03-00 

«Στρώσεις οδοστρώµατος 

από ασύνδετα αδρανή 

υλικά» 

√ 

10 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10m. Α.10 Ο∆Ο Γ-2.2 

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-03-03-00 

«Στρώσεις οδοστρώµατος 

από ασύνδετα αδρανή 

υλικά» 

√ 

11 Ασφαλτική προεπάλειψη. Α.11 Ο∆Ο ∆-3 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 

«Ασφαλτική προεπάλειψη» 
√ 

12 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. Α.12 Ο∆Ο ∆-4 — — 

13 
Ασφαλτική στρώση βάσης 

συµπυκνωµένου πάχους 0,05m. 
Α.13 Ο∆Ο ∆-5.1 

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-03-11-04 

«Ασφαλτικές στρώσεις 

κλειστού τύπου»  

√ 

14 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

συµπυκνωµένου πάχους 0,05m µε 

χρήση κοινής ασφάλτου. 

Α.14 Ο∆Ο ∆-8.1 

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-03-11-04 

«Ασφαλτικές στρώσεις 

κλειστού τύπου»  

√ 

15 
Πρόχυτα κράσπεδα από 

σκυρόδεµα. 
Α.15 Ο∆Ο ΝΒ-51 

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-02-01-00 

«Κράσπεδα, ρείθρα και 

τάφροι οµβρίων 

καταστρώµατος οδών 

επενδεδυµένες µε 

σκυρόδεµα» 

√ 



Σελίδα 3 

 

16 
Αντιστήριξη στύλου εναερίων 

δικτύων. 
Α.16 Υ∆Ρ 16.02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 

«Μέτρα υγείας – ασφάλειας 

και απαιτήσεις 

περιβαλλοντικής προστασίας 

κατά τις κατεδαφίσεις - 

καθαιρέσεις». 

√ 

17 

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων 

δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 

αµµοχάλικο λατοµείου, για 

συνολικό πάχος επίχωσης έως 

50cm. 

Α.17 Υ∆Ρ 5.05.01 

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-01-03-02 

«Επανεπίχωση ορυγµάτων 

υπογείων δικτύων» 

√ 

18 

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων 

δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 

αµµοχάλικο λατοµείου, για 

συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 

50cm. 

Α.18 Υ∆Ρ 5.05.02 

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-01-03-02 

«Επανεπίχωση ορυγµάτων 

υπογείων δικτύων» 

√ 

ΟΜΑ∆Α Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΡΜΟΙ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

19 

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, 

συµπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέµατος. Για κατασκευές από 

σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 

Β.01 Υ∆Ρ 9.10.03 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 

«Παραγωγή και µεταφορά 

εργοταξιακού 

σκυροδέµατος»  

√ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 

«∆ιάστρωση και 

συµπύκνωση 

σκυροδέµατος» 

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-01-03-00 

«Συντήρηση σκυροδέµατος»  

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-01-04-00 

«Εργοταξιακά συγκροτήµατα 

παραγωγής σκυροδέµατος»  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 

«∆ονητική συµπύκνωση 

σκυροδέµατος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 

«Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών» 



Σελίδα 4 

20 

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, 

συµπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέµατος. Για κατασκευές από 

σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30. 

Β.02 Υ∆Ρ 9.10.06 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 

«Παραγωγή και µεταφορά 

εργοταξιακού 

σκυροδέµατος»  

√ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 

«∆ιάστρωση και 

συµπύκνωση 

σκυροδέµατος» 

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-01-03-00 

«Συντήρηση σκυροδέµατος»  

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-01-04-00 

«Εργοταξιακά συγκροτήµατα 

παραγωγής σκυροδέµατος»  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 

«∆ονητική συµπύκνωση 

σκυροδέµατος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 

«Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών» 

21 

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, 

συµπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέµατος. Για κατασκευές από 

σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37. 

Β.03 Υ∆Ρ 9.10.07 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 

«Παραγωγή και µεταφορά 

εργοταξιακού 

σκυροδέµατος»  

√ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 

«∆ιάστρωση και 

συµπύκνωση 

σκυροδέµατος» 

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-01-03-00 

«Συντήρηση σκυροδέµατος»  

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-01-04-00 

«Εργοταξιακά συγκροτήµατα 

παραγωγής σκυροδέµατος»  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 

«∆ονητική συµπύκνωση 

σκυροδέµατος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 

«Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών» 

22 
Μόνωση µε διπλή ασφαλτική 

επάλειψη 
Β.04 Ο∆Ο Β-36 — — 



Σελίδα 5 

23 
Στεγανωτικές επιστρώσεις µε 

τσιµεντοειδή υλικά. 
Β.05 ΟΙΚ 79.08 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 √ 

24 

Επίχρισµα πατητό πάχους 2,0 cm 

εσωτερικών επιφανειών υπονόµων 

και φρεατίων. 

Β.06 Ο∆Ο Β-34 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04 

«Θωράκιση επιφανειών 

υδραυλικών έργων µε 

τσιµεντοκονία ή έτοιµα 

κονιάµατα» 

 

√ 

25 
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 

επιφανειών. 
Β.07 Υ∆Ρ 9.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 

«Ικριώµατα» 

√ 
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-04-00-00 

«Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεµα (τύποι)» 

 

26 
Πρόσθετη τιµή για παραµένοντες 

ξυλότυπους - µεταλλότυπους. 
Β.08 Υ∆Ρ 9.05 — — 

27 

Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισµού σκυροδεµάτων 

υδραυλικών έργων. 

Β.09 Υ∆Ρ 9.26 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-02-01-00 

«Χαλύβδινοι οπλισµοί 

σκυροδέµατος» 

√ 

28 

Γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα 

περιφράξεων, µε την εργασία 

τοποθέτησης. 

Β.10 Υ∆Ρ 11.13 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10244-2 

√ 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-05-06-00 

«Μόνιµη περίφραξη οδών» 

29 

Πάσσαλοι περιφράξεων πλήρως 

τοποθετηµένοι και πακτωµένοι. 

Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ 

µε αντισκωριακή προστασία. 

Β.11 
Υ∆Ρ 

N11.14.01 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1, 

√ 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ∆ΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

∆ΙΚΤΥΩΝ (Ο∆ΙΚΩΝ κ.λ.π.). 

30 
Καλύµµατα φρεατίων από ελατό 

χυτοσίδηρο 
Γ.01 Υ∆Ρ 11.01.02 

ΕΛΟΤ ΕΝ 124 

√ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-07-01-04 

«Εσχάρες υδροσυλλογής 

από ελατό χητοσίδηρο» 

31 
Επιστεγάσεις µε γαλβανισµένη 

επίπεδη λαµαρίνα πάχους 2,00m. 
Γ.02 ΟΙΚ Ν72.31.02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-05-02-01 

«Επιστεγάσεις µε µεταλλικά 

φύλλα αυτοφερόµενα» 

√ 

32 Βαθµίδες από χυτοσίδηρο. Γ.03 Υ∆Ρ 11.03 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-07-01-05  

«Βαθµίδες φρεατίων» 
√ 
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33 

Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από 

ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 

γραφίτη (ductile iron). Καµπύλες, 

ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων 

των τύπων, µεγεθών, κλάσεων 

πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598. 

Γ.04 Υ∆Ρ 12.17.01 

ΕΛΟ ΕΤ 545 

√ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 598 

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 

34 
Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού 

PE100 Φ200 µε φλάντζα DN200. 
Γ.05 Υ∆Ρ Ν12.20 — — 

35 

Χαλύβδινες εξαρµώσεις 

ονοµαστικής πίεσης PN 10at, 

ονοµαστικής διαµέτρου DN200mm. 

Γ.06 
Υ∆Ρ 

Ν13.15.01.08 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-06-07-05  

«Τεµάχια εξάρµωσης 

συσκευών» 

√ 

36 

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, 

µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 

10atm, ονοµαστικής διαµέτρου 

DN200mm. 

Γ.07 
Υ∆Ρ 

13.03.01.07 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-06-07-02  

«∆ικλείδες  χυτοσιδηρές 

συρταρωτές» 

√ 

37 
∆ίκτυα υπονόµων από σωλήνες 

ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron). 
Γ.08 Υ∆Ρ 12.16.04 ΕΛΟΤ ΕΝ 598 √ 

38 

Επεξεργασία εξωτερικής 

επιφάνειας αγωγού µε κόλλα και 

άµµο. 

Γ.09 Υ∆Ρ Ν10.25 — — 

39 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου µε συµπαγές 

τοίχωµα ονοµαστικής διαµέτρου 

DN160mm/PN 10atm 

Γ.10 
Υ∆Ρ 

Ν12.14.01.10 
ΕΝ 12201-2 √ 

40 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου µε συµπαγές 

τοίχωµα ονοµαστικής διαµέτρου 

DN200mm/PN 10atm. 

Γ.11 
Υ∆Ρ 

Ν12.14.01.11 
ΕΝ 12201-2 √ 

41 
Χυτή γωνία PE των 90°, DN/OD 

200 mm. 
Γ.12 

Υ∆Ρ 

12.35.04.02 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 √ 

42 

Φέροντα στοιχεία από 

σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 

ύψους ή πλευράς έως 160mm. 

Γ.13 OIK 61.05 — — 

43 
Συρόµενη µεταλλική θύρα µε το 

µηχανισµό ανοίγµατος αυτής. 
Γ.14 ΟΙΚ Ν62.25 — — 

44 
Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό 

χυτοσίδηρο. 
Γ.15 

Υ∆Ρ 

Ν11.02.04 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-07-01-04 

«Εσχάρες υδροσυλλογής 

από ελατό χυτοσίδηρο» 

√ 
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ΟΜΑ∆Α ∆:  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑ ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΚΑΙ Η/Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΕΡΓΑ ΠΟΛ.ΜΗΧ ΚΑΙ Η/Μ), ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ-ΧΥΤΑ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΕΡΓΑ ΠΟΛ.ΜΗΧ ΚΑΙ Η/Μ) 

45 

Προµήθεια και τοποθέτηση 

διάταξης έλικας Αρχιµήδη 

διαµέτρου DN200 

∆.01 ΑΤΗΕ Ν001.1 — — 

46 

Προµήθεια και τοποθέτηση ενός 

Compact συγκροτήµατος 

εσχάρωσης - εξάµµωσης και 

απολίπανσης υγρών αποβλήτων 

∆.02 ΑΤΗΕ Ν001.2 — — 

47 
Πλαστικός κάδος απορριµµάτων 

χωρητικότητητας 1.100lt 
∆.03 ΠΡΣ ΝΒ11.4 — — 

 

 

Ακολουθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές των εργασιών. Για όποιες από τις παραπάνω εργασίες και υλικά δεν 

υπάρχουν αντίστοιχες ΕΤΕΠ αυτές προδιαγράφονται σύµφωνα µε τις παρακάτω αναγραφόµενες 

προδιαγραφές.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται σ’ αυτό το τεύχος αφορούν στην εκτέλεση του έργου 

«Προσθήκη Μονάδας Προεπεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων στην υφιστάµενη µονάδα Βιολογικής 

Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων Β.∆. πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος Ν.Θεσσαλονίκης». 

 Για την κάθε εργασία δε δίνεται στο τεύχος αυτό λεπτοµερής περιγραφή ή κατασκευαστικά στοιχεία. 

Τα περιγραφικά στοιχεία περιλαµβάνονται στα αντίστοιχα σχέδια και στα τιµολόγια. 

 Ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει ή εκτελέσει κάποια εργασία, είτε αυτή αναφέρεται 

στο τεύχος των προδιαγραφών είτε όχι, µε βάση τις λοιπές γνωστές προδιαγραφές και µε όλους τους κανόνες 

της τεχνικής και της επιστήµης. Αν υπάρχουν ασάφειες στις επιµέρους προδιαγραφές ο Εργολάβος θα 

συνεννοηθεί µε την Υπηρεσία Επίβλεψης, που µε εντολή της θα ρωτήσει το Μελετητή για επιπλέον 

διευκρινήσεις. 

 Για όσες εργασίες δε δίνονται ειδικές προδιαγραφές στο τεύχος αυτό, ισχύουν όσα αναγράφονται στο 

τιµολόγιο, στην τεχνική περιγραφή του τεύχους της έκθεσης, στα σχέδια της µελέτης και σε άλλες γνωστές 

προδιαγραφές των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. Για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα εργοτάξια, παρατίθεται 

ειδικό παράρτηµα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία. 

 Για τις τιµές εφαρµογής αναγράφονται τα παρακάτω: 

α) Τα πετρώδη και παρεµφερή υλικά που απαιτούνται, δηλαδή συγκεκριµένα οι χάλικες, η άµµος κ.λπ. θα 

ληφθούν από τις θέσεις που θα υποδειχθούν απ’ τον Εργοδότη ή από οποιαδήποτε άλλη θέση, που θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία Επίβλεψης. Όλες οι µεταφορές των υλικών,  βαρύνουν τον Εργολάβο. 

β) Κάθε επιµέτρηση και πληρωµή περιλαµβάνει πλήρη εκτέλεση µε τα απαιτούµενα υλικά, όπως αναφέρεται 

στο αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου και στις προδιαγραφές αυτές, για κάθε θέση που εκτελούνται τα έργα. 

Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως ότι τα πιστοποιητικά της κάθε παρτίδας κάθε είδους εξοπλισµού και υλικών 

που θα χρησιµοποιηθούν ή τοποθετηθούν στο έργο, θα υποβάλλονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

πριν την τοποθέτηση τους. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 01 – ΤΟΜΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΗ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Πρόκειται για την αποσύνθεση του  ασφαλτικού τάπητα σε όση έκταση χρειασθεί για την κατασκευή του 

αγωγού ή των σχετικών τεχνικών έργων  

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Για την κοπή και αποσύνθεση του ασφαλτικού, η οποία γίνεται αποκλειστικά και µόνον µε χρήση ειδικού 

ασφαλτοκόπτη µε µηχανικό τροχό (π.χ. τύπου TCC3 VIBROM ROBIN) ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις 

έξω από τα χαραγµένα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια 

των εργασιών, χρωµατίζονται πρώτα τα ακραία όρια κοπής στο πλάτος του ορύγµατος. Τα όρια αυτά 

κόβονται µε ειδικό ασφαλτοκόπτη µε τροχό σε όλο το βάθος του ασφαλτικού οδοστρώµατος. 

Εάν χρειασθεί γίνονται και ενδιάµεσες τοµές µε αεροσυµπιεστή. Η όλη εργασία θα γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε 

η γραµµή κοπής της ασφάλτου να είναι απολύτως ευθύγραµµη. 

Εν συνεχεία και αφού κατασκευασθεί το έργο και γίνει συµπύκνωση της επιχώσεως σύµφωνα µε τις 

αντίστοιχες προδιαγραφές χρωµατίζεται και κόβεται ξανά µε ασφαλτοκόπτη µε ευθύγραµµη και βαθιά κοπή, 

λωρίδα πλάτους 30cm, εκατέρωθεν των χειλέων του ορύγµατος. Η εργασία αυτή θα γίνει µόνο εφόσον δεν 

αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια ή στη Τεχνική Περιγραφή της µελέτης. 

Σε περίπτωση αστοχίας κατά την κοπή ή µη καλής περιφράξεως του έργου µε αποτέλεσµα την καταστροφή 

των χειλέων της αποσυνθέσεως, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει την κοπή κατασκευάζοντας 

τις επιπλέον ποσότητες µε δικές του δαπάνες. Πριν από την κατασκευή του ασφαλτικού τάπητα θα γίνει 

σχολαστικός καθαρισµός µε σάρωθρο των παρειών των τοµών του υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα καθώς και 

όλου του υπάρχοντος ασφαλτικού οδοστρώµατος. Οµοίως αποµακρύνεται από τη βάση κάθε χαλαρό υλικό. 

 

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Όσον αφορά στην κοπή του ασφαλτοτάπητα η επιµέτρηση γίνεται ανά µέτρο µήκους τοµής πάχους µέχρι 

0,15µ σε οδόστρωµα αόπλου ή ελαφρώς οπλισµένου σκυροδέµατος ή ασφαλτοσκυροδέµατος και η 

αποζηµίωση της περιλαµβάνεται στην τιµή της εκσκαφής των ορυγµάτων για την τοποθέτηση των αγωγών 

του δικτύου ακαθάρτων. 

Τυχόν ποσότητες που θα κατασκευασθούν επί πλέον των εγκεκριµένων σχεδίων χωρίς εντολή ή έγκριση της 

επιβλέψεως ή ύστερα από επιδιόρθωση κακοτεχνίας κατά την κοπή, καταγράφονται µεν στο βιβλίο 

επιµετρήσεως αφανών εργασιών, αλλά περικόπτονται στην επιµέτρηση και στην πιστοποίηση. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 02 – ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 

ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Κατασκευή µιας στρώσης ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος 

(π.χ. προστασίας µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή 

καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ο καθορισµός του οποίου θα γίνει από τον 

Ανάδοχο, θα υπόκειται όµως στην έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η εκτέλεση της εργασίας θα 

υλοποιηθεί σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α203 του ΥΠΕΧΩ∆Ε 

Η πληρωµή του Αναδόχου για την κατασκευή (εργασία και υλικά) πλήρους ασφαλτικής συγκολλητικής 

επάλειψης, θα γίνει µε την ανά τετραγωνικό µέτρο προσφερθείσα τιµή κατόπιν επιµέτρησης, όπως 

περιγράφεται πιο πάνω και περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που αναφέρεται στις σχετικές παραγράφους της την 

Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α203 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου του 

έργου, όπως άσφαλτος, καθαρό πετρέλαιο, αντιυδρόφιλο παρασκεύασµα κλπ, µετά των φορτοεκφορτώσεων, 

χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας µεταφορικών µέσων, η δαπάνη θέρµανσης της ασφάλτου ή 

παρασκευής του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, ανάµιξη, αποθήκευση, φύλαξη κλπ.), η δαπάνη 

καθαρισµού της επιφάνειας, που πρόκειται να επικαλυφθεί µε συγκολλητική επάλειψη, µε αυτοκίνητη βούρτσα 

και τα χέρια, η δαπάνη µεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού διαλύµατος ή ασφάλτου ή ασφαλτικού 

γαλακτώµατος µε αυτοκίνητο διανοµέα ασφάλτου (FEDERAL) µε την ενδεχόµενη επαναθέρµανση του 

διαλύµατος ή της ασφάλτου πριν από τη διάχυση, όπως και κάθε άλλη απαιτούµενη δαπάνη (εργασία και 

υλικά) για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της υπόψη εργασίας σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 03 – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΕΣ ΥΛΙΚΟ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 Θα στεγανωθούν  οι εξωτερικές επιφάνειες του φρεατίου εντός του εδάφους µε εύκαµπτο 

τσιµεντοειδές υλικό. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

2.1  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆Η ΥΛΙΚΑ 

2.1.1   Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 Επαλειφόµενη κονία, που αποτελείται από τσιµέντο υψηλών απαιτήσεων, ειδικά επιλεγµένα αδρανή, 

πρόσθετα βελτιωτικά, που βοηθούν στην πρόσφυση και τη στεγανοποίηση. ∆ιατίθεται σε µορφή σκόνης, 

αµαµιγνύεται µόνο µε νερό δίνοντας µία παχύρρευστη µάζα, που επαλείφεται µε βούρτσα απλά και γρήγορα, 

δηµιουργόντας την ανθεκτικότερη και την οικονοµικότερη λύση στεγανοποίησης. Προσφέρει απεριόριστη 

διάρκεια προστασίας από το νερό και αντικαθιστά τις απλές τσιµεντοκονίες. Μετά την εφαρµογή του, εάν 

χρειάζεται, µπορεί να βαφτεί ή να σοβαντισθεί. 

2.1.2  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

  

 Προτού εφαρµοσθεί το υλικό. πρέπει να έχουµε επιφάνεια απαλλαγµένη από σαθρά σηµεία, λάδια 

ξυλοτύπων, άλατα, σκόνες. Αφαιρούνται τρυπόξυλα, πολυστερίνη και αιχµηρές προεξοχές. Κόβουµε τις 

φουρκέτες σε βάθος 2 cm και σφραγίζουµε τις οπές µε ταχύπηκτη κονία ή µε το ίδιο υλικό πιο σφιχτό. 

Ακολούθως διαβρέχουµε το υπόβαθρο, λίγο πριν την εφαρµογή µέχρι κορεσµού. 

2.1.3  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

• Μορφή – Χρώµα: Υδραυλική γκρι κονία 

• Θερµοκρασία εφαρµογής: Από +5οC έως +30οC 

• Θερµοκρασιακή αντοχή: Από -20οC έως +70οC 

• Αντοχή σε συµπίεση: 120 kg/cm
2
 σε 28 ηµέρες 

• Αντοχή σε κάµψη: 50 kg/cm
2
 (κατά DIN 1164) 

• ∆ιατηρεί πλήρη στεγανότητα ακόµη και σε πίεση 7 kg/cm
2
 ή 70 mm στήλης νερού (7 atm) κατά DIN 

1048 

• Συρρίκνωση: Μηδαµινή 

• Αντοχή στη γήρανση: Άριστη 
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• Εργαστηριακός έλεγχος Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (ΚΕ∆Ε 1580/217) 

• Εργαστηριακός έλεγχος Κ∆ΕΠ 530/5899 

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

 Η επιµέτρηση για τις εξωτερικές επιφάνειες της δεξαµενής εντός του εδάφους η στεγάνωση αυτών µε 

εύκαµπτο τσιµεντοειδές υλικό επιµετράται σε τετραγωνικά µέτρα. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται γενικά 

η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του Έργου όλων των υλικών, ο καθαρισµός και η προετοιµασία 

των επιφανειών πριν από την εφαρµογή των µονωτικών υλικών, σύµφωνα µε τις οδηγίες των 

εργοστασίων παραγωγής και του Επιβλέποντα µηχανικού, τα ικριώµατα, καθώς και κάθε άλλη 

δαπάνη, που αναφέρεται ή όχι στο άρθρο, είναι όµως απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 

κατασκευή των στεγανώσεων και επιχρίσεων. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 04 – ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ100 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου, συνδυάζοντας µια σειρά από εξαιρετικά πλεονεκτήµατα, όπως το µικρό 

βάρος που συνεπάγεται και µικρό κόστος µεταφοράς, την εύκολη εγκατάσταση χωρίς πολλές συνδέσεις, τις 

άριστες µηχανικές και χηµικές αντοχές και την αξιοπιστία στη συγκόλληση µεταξύ τους, δίνουν την πιο 

αξιόπιστη τεχνικά και οικονοµικά λύση για ασφαλή λειτουργία και διάρκεια στο χρόνο. 

 Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου xρησιµοποιούνται: 

α) σε Έργα Υποδοµής: 

δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, υπονόµων, αποστράγγισης, προστασίας καλωδίων,µεταφοράς-διανοµής 

φυσικού αερίου, υποθαλάσσιων αγωγών, περισυλλογής ακαθάρτων οµβρίων υδάτων κ.λπ. 

β) στη Βιοµηχανία: 

δίκτυα µεταφοράς-αναρρόφησης νερού, ποτών, τροφίµων, καυσίµων, χηµικών σωµατιδίων, αερίων κ.λπ. 

γ) στη Γεωργία: 

δίκτυα υπόγεια ή επιφανειακά µεταφοράς και διανοµής νερού άρδευσης, συστήµατα τοπικής άρδευσης 

(µικροεκτοξευτήρες, σταλλάκτες), συστήµατα ψεκασµών κλπ. 

δ) στην Άρδευση Κήπων: 

συστήµατα ποτίσµατος κήπων. 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

 Οι σωλήνες ΡΕ παράγονται µε την µέθοδο της εξέλασης (σχήµα 1). Η πρώτη ύλη ΡΕ τροφοδοτείται 

από το χωνί (2) σε εξελαστήρα (1) στον οποίο υπάρχουν αντιστάσεις (3) για την διατήρηση της θερµοκρασίας 

στην θερµοκρασία τήξεως. Ο κινητήρας (4) δίνει κίνηση στον κοχλία (5) ο οποίος προωθεί το υλικό στην 

κεφαλή (6) και στην µήτρα (7). Τέλος ο σωλήνας περνάει από το µπάνιο κενού (8) και τα διαδοχικά µπάνια 

ψύξεως (9). Την γραµµική ταχύτητα παραγωγής του σωλήνα την δίνει το τραβηχτικό (10). Ο σωλήνας κόβεται 

στο κοπτικό (11). 

 

Σχήµα 1: Παραγωγή των σωλήνων ΡΕ µε τη µέθοδο της εξέλασης. 
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3. ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Στον πίνακα 1 δίνονται οι φυσικές ιδιότητες των διαφόρων τύπων πολυαιθυλενίου. 

Πίνακας 1:Φυσικές ιδιότητες πολυαιθυλενίου. 

 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑ∆Α 

 ΜDΡΕ ΗDΡΕ ΗΡΡΕ  

 ΡΕ80 ΡΕ63 ΡΕ80 ΡΕ 100  

Πυκνότητα 0,93-0,94 
>0,93 

0,95-0,965 
0,95-0,965 

gr/cm3 

gr/cm3 

Μέτρο ελαστικότητας 230°C 1000 1200 1300 Mpa 

Συντελεστής γραµµικής διαστολής 2*10-4 1,3*10-4 1,3*10-4 M/m K 

Θερµική αγωγιµότητα 0,38 0,45 0,43 M/m K 

∆είκτης ροής τήγµατος (MFI) 190°C/50 Ν 0,35 0,45 0,5 gr/10 min 

 

4. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

4.1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ 

 

 Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα των σωλήνων πολυαιθυλενίου είναι ότι έχουν το µικρότερο 

συντελεστή τριβής (K=0,01mm για εσωτερική διάµετρο έως και 200mm και για µεγαλύτερες διαµέτρους, 

K=0,05mm) σε σχέση µε τα άλλα πλαστικά ή συµβατικά υλικά σωλήνων, µε αποτέλεσµα µικρές υδραυλικές 

και αντίστοιχα ενεργειακές απώλειες (διότι απαιτείται µικρότερη ισχύ στην αντλία για τα δίκτυα µεταφοράς 

υγρών) και µείωση των αποθέσεων στα τοιχώµατα των σωλήνων. Έτσι, µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 

περιπτώσεις µεταφοράς υλικών µε υψηλή περιεκτικότητα σε φερτά υλικά (π.χ. νερό µε άµµο ή άλλα στερεά 

κατάλοιπα), όπου όλα σχεδόν τα συµβατικά υλικά κατασκευής σωλήνων αποδεικνύονται ακατάλληλα. 

4.2 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 Επειδή το πολυαιθυλένιο είναι θερµοπλαστικό υλικό, παρουσιάζει µια κατά µήκος µεταβολή µε την 

αύξηση της θερµοκρασίας, γι' αυτό και πρέπει να δίνεται προσοχή στο σχεδιασµό δικτύων και στην 

εγκατάσταση σωλήνων πολυαιθυλενίου, όταν προβλέπονται σηµαντικές µεταβολές της θερµοκρασίας (π.χ. 

επιφανειακή εγκατάσταση) µε τη χρήση ειδικών εξαρτηµάτων (τύπου Π και Ω) και µε τη µέθοδο της 

αγκύρωσης στις απότοµες αλλαγές της διεύθυνσης ροής (γωνίες 90°, κ.λπ.). 

 Συνιστάται σε ένα νεοεγκατεστηµένο δίκτυο να γίνονται οι τελικές συνδέσεις αφού ο σωλήνας 

βρίσκεται σε συµφωνία µε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Στον πίνακα 6.2 δίνεται η µείωση της ονοµαστικής 

πίεσης λειτουργίας ενός σωλήνα ΡΕ για υψηλότερες θερµοκρασίες από τους 20°0. Στον σχήµα 2 δίνεται το 

ποσοστό της συστολοδιαστολής ∆Ι σε αναλογία µε τη µεταβολή ∆Τ της θερµοκρασίας. 
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Πίνακας 2:Μέγιστες επιτρεπτές πιέσεις λειτουργίας για σωλήνες µεταφοράς νερού. 

 

Θερµοκρασία (°0) 
Έτη 

λειτουργίας 

ΡΝ2,5 ΡΝ3,2 ΡΝ4 ΡΝ6 ΡΝ10 ΡΝ16 

 

  Επιτρεπτή πίεση λειτουργίας 

10 

1 3,4 4,3 5,4 8,0 13,4 21,4 

5 3,2 4,1 5,1 7,7 12,8 20,5 

10 3,2 4,0 5,0 7,6 12,6 20,2 

25 3,1 3,9 4,9 7,3 12,2 19,5 

50 3,0 3,8 4,8 7,2 12,0 19,2 

20 

1 2,9 3,6 4,6 6,8 11,4 18,2 

5 2,7 3,5 4,3 6,5 10,8 17,3 

10 2,7 3,4 4,2 6,4 10,6 17,0 

25 2,6 3,3 4,2 6,2 10,4 16,6 

50 2,5 3,2 4,0 6,0 10,0 16,0 

30 

1 2,5 3,1 3,9 5,9 9,8 15,7 

5 2,4 3,0 3,8 5,6 9,4 15,0 

10 2,3 2,9 3,7 5,5 9,2 14,7 

25 2,0 2,5 3,1 4,7 7,8 12,5 

50 1,7 2,2 2,7 4,1 6,8 10,9 

40 

1 2,1 2,7 3,4 5,0 8,0 13,4 

5 1,8 2,3 2,9 4,3 7,2 11,5 

10 1,6 2,0 2,5 3,7 6,2 9,9 

25 1,3 1,7 2,1 3,1 5,2 8,3 

50 1,2 1,5 1,8 2,8 4,6 7,4 

50 

1 1,7 2,2 2,7 4,1 6,8 10,9 

5 1,2 1,5 1,9 2,9 4,8 7,7 
       

10 1,1 1,3 1,7 2,5 4,2 6,7 
15 1,0 1,3 1,6 2,4 4,0 6,4 

60 
1 1,2 1,5 1,9 2,9 4,8 7,7 
       
5 - 1,1 1,4 2,0 3,4 5,4 

70 1 - 1,0 1,3 1,9 3,2 5,1 
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Σχηµα 2: Ποσοστό της συστολοδιαστολής σε αναλογία µε τη µεταβολή της θερµοκρασίας. 

4.3 ΕΥΚΑΜΨΙΑ 

 

 Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου χαρακτηρίζονται από µεγάλη ευκαµψία, που έχει ως αποτέλεσµα την 

εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, την παράκαµψη εµποδίων σύνδεσης κατά την εγκατάσταση, καθώς επίσης 

και τη µείωση του αριθµού ειδικών τεµαχίων. 

4.4 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ 

 

 Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου έχουν µεγάλη αντοχή στην κρούση. Γι' αυτό το λόγο, δεν προβλέπεται 

δοκιµή κρούσης σε καµία γνωστή διεθνή προδιαγραφή. 

5. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

5.1 ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΜΨΙΑ - ΜΙΚΡΟ ΒΑΡΟΣ 

 

 Γρήγορη, εύκολη και οικονοµική τοποθέτηση µε µικρό αριθµό συνδέσεων, ακόµη και σε περιοχές µε 

ιδιόµορφο έδαφος. 

5.2 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

 Οι σωλήνες ΡΕ έχουν µεγάλη αντοχή στους σεισµούς και γενικά στις εδαφικές µετακινήσεις. Στην 

περίπτωση εµφανίσεων σεισµών εξάλλου, είναι σηµαντικό να λειτουργούν αµέσως µετά, όλα τα δίκτυα κοινής 

ωφελείας για λόγους ασφάλειας και υγιεινής (δίκτυα πυρόσβεσης για κατάσβεση πυρκαγιών, δίκτυα ύδρευσης 

και αποχέτευσης για την εξυπηρέτηση των άµεσων αναγκών του πληθυσµού, κ.λπ.). 

5.3 ΆΡΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ 

5.4 ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ 

ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ 

5.5 ΜΗ∆ΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΟΕΣ 

 

 Οι σωλήνες ΡΕ παρουσιάζουν αξιοπιστία των συνδέσεων και την πλήρη συµβατότητα σωλήνων και 

εξαρτηµάτων. 

5.6 ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
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 Οι σωλήνες ΡΕ κατασκευάζονται από οικολογικό υλικό και διατηρούν την αρχική ποιότητα του νερού, 

λόγω µηδενικών εναποθέσεων στερεών υπολειµµάτων και µηδενικής µετανάστευσης ουσιών από και προς το 

νερό. 

5.7 ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΗ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

 

 Οι σωλήνες ΡΕ τοποθετούνται ακόµα και σε αντίξοα εδάφη, χωρίς προστασίες (καθοδική προστασία, 

αγκυρώσεις, ειδικά προκατασκευασµένα τεµάχια). 

5.8 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Μεγάλο µήκος σωλήνα χωρίς συνδέσεις, 

Εργασίες συγκόλλησης έξω από το χαντάκι, 

Μικρό βάθος τοποθέτησης, 

Στενό σκάµµα, 

Ευκολία αποφυγής εµποδίων χωρίς ιδιοκατασκευές, 

∆υνατότητα σύνδεσης παροχών υπό πίεση χωρίς διακοπή της ροής. 

5.9 ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΡΙΤΟΣ ΕΠΕΜΒΕΙ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 Οι σωλήνες ΡΕ έχουν τη δυνατότητα να διακόπτουν την ροή τοπικά µε τη µέθοδο squeeze-off, την 

γρήγορη αποκατάσταση της βλάβης και την άµεση επαναφορά της παροχής µετά την αποκατάσταση, χωρίς 

να διακόπτεται η παροχή στα γειτονικά κτίρια. 

5.10 ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

 Οι σωλήνες από ΡΕ µαύρου χρώµατος έχουν αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία υν και στον 

παγετό. 

5.11 ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ 

 

 Οι σωλήνες ΡΕ εµφανίζουν καλύτερη συµπεριφορά στο υδραυλικό πλήγµα σε σύγκριση µε το 

χάλυβα, το χυτοσίδηρο και τα άλλα συµβατικά υλικά. Στον πίνακα 3 δίνονται οι οφειλόµενες πιέσεις σε 

περίπτωση υδραυλικού πλήγµατος σε αγωγούς ΡΕ, µήκους 1000m και ταχύτητα 1m/sec. 
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Πίνακας 3: Οφειλόµενες πιέσεις σε περίπτωση υδραυλικού πλήγµατος σε αγωγούς ΡΕ. 

Μεγέθη 
Μονάδα 

µέτρησης 

ΡΝ2,5 ΡΝ4 ΡΝ6 ΡΝ 10 ΡΝ 16 

Ονοµαστική πίεση bar 

s/D - 0,025 0,039 0,057 0,091 0,138 

υ m/s 158 196 236 296 361 

t s 12,7 10,2 8,5 6,8 5,6 

∆p m/s 16 20 24 30 37 

Όπου:   s/D = λόγος του πάχους του σωλήνα δ προς την εξωτερική του διάµετρο Ο 

υ = ταχύτητα διάδοσης κύµατος 

t = χρόνος κλεισίµατος (π.χ. βάνα) 

∆p = υπερπίεση λόγω του πλήγµατος 

6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

 Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου συνήθως προσφέρονται σε ρολά µήκους 100m για τις διαµέτρους από 

40mm έως 90mm και σε ευθέα µήκη των 12m για τις διαµέτρους από 110mm και πάνω (σχήµα 3). Επίσης οι 

σωλήνες πολυαιθυλενίου δίνονται σε διαφορετική πίεση λειτουργίας στους 20°C. 

 

Σχήµα 3:   Ρολά των σωλήνων πολυαιθυλενίου PE. 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

 Για την καλή λειτουργία ενός δικτύου πιέσεως (υδρεύσεως - αρδεύσεως) χρειάζεται εκτός από την 

εγγυηµένη ποιότητα των σωλήνων και των εξαρτηµάτων και η τήρηση ορισµένων κανόνων µεταφοράς, 

αποθήκευσης και τοποθέτησης, µε βάση τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών. 

 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: 
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α) Η κακή µεταχείριση σε υψηλές θερµοκρασίες. 

 Η παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες σε συνδυασµό µε φόρτιση, αξονική ή εγκάρσια, µπορεί να 

προκαλέσει παραµόρφωση (πλάτυνση) 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. 

β) Η χάραξη από αιχµηρά αντικείµενα. 

Οι σωλήνες δεν πρέπει να σέρνονται, να ρίχνονται ή να στοιβάζονται σε ανώµαλες 

επιφάνειες, όπως π.χ. βράχοι, κοφτερές ακµές κ.λπ. Επίσης, αν φορτοεκφορτώνονται µε 

συρµατόσχοινα ή αλυσίδες πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από το γδάρσιµο ή τη 

χάραξη. 

γ) Η παραµόρφωση από εξωτερικά φορτία. 

Τα φορτία αυτά είναι συνήθως το βάρος των λανθασµένα στοιβαγµένων σωλήνων και τα 

κτυπήµατα στη µεταφορά. 

Για καλύτερη προστασία στη διακίνηση πρέπει: 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά των σωλήνων πρέπει να έχουν καρότσα µε 

λείες επιφάνειες, χωρίς να προεξέχουν αιχµηρά σηµεία, που θα τραυµατίσουν τους σωλήνες. 

Για καλύτερη µεταφορά πρέπει να τοποθετούνται ξύλινες σανίδες στο δάπεδο και στις πλευρές του 

αυτοκινήτου. 

Οι σωλήνες δεν πρέπει να προεξέχουν ελεύθερα από την καρότσα του φορτηγού και πρέπει να 

τοποθετούνται στο αυτοκίνητο σε στρώσεις µε τις µούφες εναλλάξ (σχήµα 4). 

 

Σχήµα 4:   Σωστός και ανορθόδοξος τρόπος µεταφοράς σωλήνων. 

Τα ειδικά τεµάχια πρέπει να µεταφέρονται µε προσοχή ώστε να αποφεύγονται οι φθορές και να µην 

καθυστερεί η κατασκευή ενός έργου από την έλλειψη ενός κατεστραµµένου εξαρτήµατος. 

Αν χρειάζεται να µεταφερθούν όρθια πρέπει να προστατεύονται από τυχόν χτυπήµατα. 

Κατά την φόρτωση και εκφόρτωση και επειδή οι σωλήνες είναι αρκετά ελαφρότεροι από τους µεταλλικούς ή 

του αµιαντοτσιµέντου, υπάρχει προδιάθεση των εργατών να τους πετούν µακριά. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε 

να αποφεύγεται. Οι σωλήνες δεν πρέπει να πετιούνται ούτε να σύρονται στο έδαφος (σχήµα 5). 

 

 

Σχήµα 5:   Ανορθόδοξος και σωστός τρόπος φορτοεκφόρτωσης σωλήνων. 
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Να προστατεύονται από χτυπήµατα τα άκρα των σωλήνων, που είναι τορναρισµένα και έτοιµα για σύνδεση. 

Η αποθήκευση των σωλήνων µπορεί να γίνεται στην ύπαιθρο. Για την καλή τους όµως κατάσταση πρέπει να 

ληφθούν οι έξης προφυλάξεις: 

Οι σωλήνες πρέπει να αποθηκεύονται σε έδαφος επίπεδο χωρίς πέτρες και αιχµηρά αντικείµενα. 

Οι σωλήνες πρέπει να ευρίσκονται σε επαφή καθ' όλο το µήκος µε τις µούφες ελεύθερες (στρώσεις µε τις 

µούφες εναλλάξ). Εάν αυτό είναι αδύνατο, τότε να τοποθετούνται κάτω από τους σωλήνες ξύλινοι δοκοί, 

πλάτους τουλάχιστον 50mm και σε απόσταση όχι µεγαλύτερη από 2m µεταξύ τους (σχήµα 6). 

 

 

Σχήµα 6:   Τοποθέτηση των σωλήνων. 

Αν υπάρχουν διαχωριστικά ξύλινα δοκάρια, αυτά να σχηµατίζουν κυψέλες ύψους 1-1,5m και πλάτους 1,5-2m. 

Το συνολικό ύψος των στρώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5m. 

Σωλήνες διαφορετικών διαµέτρων πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά ή εάν αυτό είναι αδύνατο η µεγαλύτερη 

διάµετρος να τοποθετείται στο κάτω µέρος. 

Η τοποθέτηση του ενός σωλήνα µέσα στον άλλο (nesting) να µη γίνεται παρά µόνο στη µεταφορά. 

Οι σωλήνες να αποθηκεύονται οριζόντια και δεµένα, όπως παραδίδονται από το εργοστάσιο (σχήµα 7). 

 

Σχήµα 7:   Αποθήκευση των ευθέων σωλήνων. 

Να προστατεύονται από χτυπήµατα τα άκρα των σωλήνων, που είναι τορναρισµένα και έτοιµα για σύνδεση. 

Η αποθήκευση στην ύπαιθρο για µεγάλο διάστηµα απαιτεί προφύλαξη των σωλήνων από τις ηλιακές 

ακτινοβολίες (σχήµα 8). Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας πρέπει να αποθηκεύονται σε µέρος δροσερό και 

µακριά από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. 
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Σχήµα 8:   Προφύλαξη των σωλήνων από τις ηλιακές ακτίνες. 

∆εν πρέπει να έρχονται οι ελαστικοί δακτύλιοι σε επαφή µε λίπη (γράσα) και έλαια. 

Καλό θα είναι όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη από τους 0°0 να αποφεύγονται τα 

απότοµα κτυπήµατα στους σωλήνες. 

 

8. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

8.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 

 Μία άριστη εγκατάσταση των σωλήνων φαίνεται στα σχήµατα που ακολουθούν. Συνίσταται να 

ακολουθούνται βασικές αρχές από τις παρακάτω λεπτοµερείς οδηγίες µιας "τέλειας" εγκατάστασης, οι οποίες 

είναι χωρισµένες σε έξι φάσεις (σχήµατα 9 έως 14). 

 

Σχήµα  9:   1η Φάση. Σχήµα 10: 2η Φάση. 

Πλευρική επιχωµάτωση µε τα χέρια µέχρι Επιχωµάτωση    µέχρι    την    κορυφή    του 

τη  µέση  της  διαµέτρου  του  αγωγού  και σωλήνα µε τα χέρια και συµπύκνωση ξανά 

συµπύκνωση µε κτυπήµατα του ποδιού.              µε χτυπήµατα του ποδιού. 
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Σχήµα 11: 3η Φάση. Σχήµα 12: 4η Φάση. 

Μπορεί να τοποθετηθεί και να συµπυκνω- Επιχωµάτωση µέχρι 150mm πάνω από την 

θεί µε τη χρήση ειδικού µηχανήµατος ένα κορυφή  µπορεί να τοποθετηθεί µονοµιάς 

στρώµα  3Α µέχρι  150mm  από  την άνω εάν χρησιµοποιηθεί ελεύθερη ροή κοκκώ- 

επιφάνεια του σωλήνα, συµπιέζοντας µόνο δους υλικού (3Α). 

εκατέρωθεν αυτού. 

 

 

 

Σχηµα  13: 5η Φάση. Σχήµα  14: 6η Φάση. 

Για το υπόλοιπο της επιχωµάτωσης         Η επιχωµάτωση και η συµπύκνωση µπορεί να µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν υλικά                                 ολοκληρωθεί σε στρώµατα ανάλογα µε το εκσκαφής, τα οποία θα 

τοποθετηθούν                                  απαιτούµενο τελείωµα της επιφάνειας,  

και θα συµπυκνωθούν σε στρώµατα  

όχι παχύτερα από 250mm και όχι  

ακριβώς πάνω από την κορυφή του  

σωλήνα, αλλά αφού γεµιστεί πρώτα 

ένα ύψος 300mm. 

8.2 ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
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 Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου είναι δυνατό να συνδεθούν µε διάφορους τρόπους, ο πιο συνηθισµένος 

εκ των οποίων είναι η θερµική αυτογενής συγκόλληση. 

Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης, στους 220°C και σε συνθήκες πίεσης δηµιουργούνται 

νέοι δεσµοί µεταξύ των µορίων του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεµαχίων 

σωλήνων ΡΕ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται: 

η κατανοµή των φορτίων σε όλο το µήκος της σωληνογραµµής, 

η συνέχεια του απροσβλήτου του συστήµατος ΡΕ από διάβρωση, 

η διατήρηση της λείας εσωτερικής επιφάνειας του σωλήνα, 

η δυνατότητα συγκόλλησης παροχής σε δίκτυο νερού ή αερίου σε λειτουργία µε τη 

βοήθεια της ηλεκτροσυγκολλούµενης σέλλας παροχής. 

Υπάρχουν δύο µέθοδοι θερµικής συγκόλλησης ΡΕ: η µετωπική και η ηλεκτρική. 

8.2.1 ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 

 

Προετοιµασία - καθαρισµός - συγκόλληση 

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

σηµαντικό ρόλο στην ποιότητα της συγκόλλησης. Οι σωλήνες/εξαρτήµατα µε το ίδιο πάχος τοιχώµατος, 

πρέπει να τοποθετηθούν στις ειδικές σιαγόνες της µηχανής µετωπικής συγκόλλησης σωστά για να δώσουν 

σωστή ευθυγράµµιση διότι η πιθανή απόκλιση διαµέτρων σωλήνα-σωλήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% 

του πάχους τοιχώµατος του σωλήνα και όχι περισσότερο από 2mm. Απόκλιση περά από αυτό το όριο πρέπει 

να αντιµετωπίζεται είτε µε αύξηση της πίεσης των σφιγκτήρων (µε τη βοήθεια των περικοχλίων που 

βρίσκονται στο πάνω µέρος του), είτε µε επαναπροσαρµογή των σωλήνων µέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη 

δυνατή επαφή, δηλαδή η µικρότερη απόκλιση. 

 Τα άκρα των σωλήνων/εξαρτηµάτων πρέπει να πλαναριστούν µε το ειδικό εργαλείο πριν την κόλληση 

και να καθαριστούν µε απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία, ή άλλες ξένες ουσίες. Η 

θερµαντική πλάκα πρέπει επίσης να καθαρίζεται από ξένα σώµατα,σκόνη ή υπολείµµατα πολυαιθυλενίου 

όταν είναι ζεστή και να φυλάσσεται πάντα στην ειδική θήκη της, προς αποφυγή φθοράς της επικάλυψης 

(τεφλόν). 

 Αφού τεθεί σε λειτουργία η θερµαντική πλάκα, στη συνέχεια, αποµακρύνεται και τα άκρα των 

σωλήνων έρχονται σε επαφή µεταξύ τους. Πριν την εκκίνηση της διαδικασίας συγκόλλησης πρέπει να ληφθεί 

υπ' όψη η πίεση ΡΙ, ή η ελάχιστη πίεση που απαιτείται για την έλξη του βάρους των σωλήνων που βρίσκονται 

στην πλευρά του κινητού µέρους των σφιγκτήρων, ώστε να πλησιάσουν µεταξύ τους οι σφιγκτήρες και πάντα 

να προστίθεται στις τιµές της πίεσης που αναγράφονται στους πίνακες της θερµαντικής πλάκας. 

Στάδια συγκόλλησης 

 

 

 

α) Θέρµανση υπό πίεση 

 Η διαδικασία συγκόλλησης πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγµένο από 

απόλυτες συνθήκες (υγρασία, ρεύµατα αέρος, θερµοκρασίες χαµηλότερες από -5°C και υψηλότερες από 
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+40°C). Η θερµαντική πλάκα πρέπει να εγγυάται οµοιόµορφη θερµοκρασία, έτσι ώστε να καλύπτει 

οµοιόµορφα τα άκρα των σωλήνων/εξαρτηµάτων που πρόκειται να συγκολληθούν. 

Οι θερµοκρασιακές τιµές, που ρυθµίζονται στον θερµοστάτη είναι: 

210 ± 10°C για s < 12mm 

200 ± 10°C για s > 12mm 

και πρέπει να ελέγχονται από τον υπεύθυνο σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

 Τα άκρα προσαρµόζονται στη θερµαντική πλάκα σε πίεση που εξαρτάται από την εξωτερική διάµετρο 

και το πάχος του τοιχώµατος του σωλήνα/εξαρτήµατος. Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση 

σύνδεσης 0,15Ν/mm2. Σύµφωνα µε αυτή την παράµετρο, ο κατασκευαστής της συσκευής συγκόλλησης δίνει 

τις τιµές της πίεσης ανάλογα µε την εξωτερική διάµετρο στους αντίστοιχους πίνακες. 

 Η διαδικασία θέρµανσης υπό πίεση τελειώνει µετά από χρόνο t1 που απαιτείται για το σχηµατισµό 

µιας αναδίπλωσης τηγµένου υλικού (κορδόνι) στο άκρο του σωλήνα/ εξαρτήµατος, το ύψος του οποίου 

ποικίλει, ανάλογα µε το πάχος του τοιχώµατος του σωλήνα (σχήµα 15). 

 

 

Σχήµα 15:  Θέρµανση υπό πίεση. 

 

β) Θέρµανση χωρίς πίεση 

Ο σχηµατισµός αναδίπλωσης από πλαστικό υλικό που σχηµατίζεται σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα, 

αποτελεί ένδειξη της διαδικασίας τήξης του υλικού. Σ' αυτό το στάδιο η πίεση ελαττώνεται στα 0,02Ν/mm2 

περίπου, για να αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού που θα καθιστούσε αδύνατη την καλή ποιότητα της 

συγκόλλησης. 

Εάν η διαδικασία πραγµατοποιηθεί σωστά, σ' αυτό το στάδιο που διαρκεί χρόνο t2 η επιφανειακή θέρµανση 

συνεχίζεται χωρίς να αυξάνεται το πάχος του σωλήνα (υπερχείλιση υλικού) (σχήµα 16). 

    

Σχήµα 16:  Θέρµανση χωρίς πίεση.  

 

γ) Αποµάκρυνση της θερµαντικής πλάκας 

Με τη λήξη του χρόνου t2 τα άκρα µετακινούνται για την αποµάκρυνση της θερµαντικής πλάκας, και στη 

συνέχεια πλησιάζουν ξανά για τη σύνδεση. 

Αυτό το στάδιο αποτελεί το πιο κρίσιµο στη διαδικασία συγκόλλησης. Εάν τα δύο άκρα ενωθούν µε πολύ 

µεγάλη δύναµη, όλο το τηγµένο υλικό µπορεί να ωθηθεί εκτός της σύνδεσης και "κρύο" υλικό να έρθει σε 
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επαφή, αλλοιώνοντας τη σύνδεση. Εάν χρησιµοποιηθεί µικρή δύναµη, µπορεί να συνενωθούν µόνο τα 

τηγµένα τµήµατα της αναδίπλωσης, µε πιθανό αποτέλεσµα µη ολοκληρωµένη συγκόλληση. 

Η διάρκεια της διεργασίας t3 εξαρτάται από το πάχος τοιχώµατος του σωλήνα/ εξαρτήµατος (σχήµα 17). 

 

Σχήµα 17: Αποµάκρυνση της θερµαντικής πλάκας. 

 

δ) Συγκόλληση υπό πίεση 

Η πίεση επανέρχεται σε τιµή ίδια µε αυτή της θέρµανσης και διατηρείται για χρονικό διάστηµα t5 που 

εξαρτάται από τη διάµετρο και το πάχος τοιχώµατος του σωλήνα/ εξαρτήµατος. Εάν ωστόσο, η πίεση είναι 

υψηλότερη, πρέπει να αποφευχθεί απότοµη πτώση, που µπορεί να οδηγήσει σε καταπόνηση αποσυµπίεσης 

και καταστροφή της σύνδεσης (σχήµα 18). 

 

Σχήµα 18: Συγκόλληση υπό πίεση. 

 

ε) Ψύξη 

Με το πέρας του χρόνου t5, η δράση της πίεσης διακόπτεται και τα συνδεδεµένα τµήµατα αποµακρύνονται 

από τους σφιγκτήρες. Ωστόσο, συνιστάται αναµονή χρόνου 6 πριν την αποµάκρυνση. Ο χρόνος αυτός είναι ο 

χρόνος ασφαλείας πριν την υδραυλική δοκιµή σωλήνων/εξαρτηµάτων. Μέθοδοι απότοµης ψύξης πρέπει να 

αποφεύγονται (µε νερό, πεπιεσµένο αέρα, κ.λπ.) (σχήµα 19). 

 

Σχήµα 19: Ψύξη 

Στο παρακάτω διάγραµµα (σχήµα 20) δίνεται η πίεση που ασκείται στα διάφορα στάδια της συγκόλλησης. 
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Σχήµα 20: Η πίεση στα στάδια συγκόλλησης. 

8.2.2 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 

 

Προετοιµασία - καθαρισµός: 

 Οι άκρες του σωλήνα πρέπει να κοπούν κάθετα (σε ορθή γωνία κατά τον άξονα του σωλήνα), 

χρησιµοποιώντας το κατάλληλο όργανο κοπής σωλήνων. Τυχόν προεξοχές πρέπει να 

προσεχτούν. 

 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 45°. Αν δεν καθαριστούν τα τµήµατα µε τον παραπάνω 

τρόπο, δηµιουργούνται "κολλώδεις" επιφάνειες που καταλήγουν σε µοριακή διάβρωση που καταστρέφει το 

καλό αποτέλεσµα της σύνδεσης. Υλικά απόξεσης όπως γυαλόχαρτο, λίµα ή τροχός λείανσης πρέπει να 

αποφεύγονται. 

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

µαλακό χαρτί εµποτισµένο µε 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. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται διαλυτικά, 

τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη. Η ηλεκτροµούφα πρέπει να βγει από το περιτύλιγµα της µόνο 

όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί και πρέπει να καθαριστεί ακόµα και η εσωτερική της επιφάνεια µε 

απορρυπαντικό (ασετόν). 
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9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

9.1    ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ 

9.1.1  ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ    

 

a.  Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωµατουµένων υλικών 

b.  Έλεγχος φακέλου αποτελεσµάτων εργαστηριακών δοκιµών των ενσωµατωθέντων υλικών 

c.  Έλεγχος χάραξης δικτύου και οπτικός έλεγχος των εµφανών στοιχείων του 

d.  Έλεγχος πρακτικών δοκιµών πιέσεως 

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

αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου 

9.1.2 ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ  

  

  Η δοκιµή στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση θα γίνεται  µετά από την κατασκευή των σωµάτων 

αγκύρωσης,  την  τοποθέτηση  των  ειδικών  τεµαχίων  και  συσκευών  και  την  µερική  επαναπλήρωση  του 

ορύγµατος. 

Οι δοκιµές διακρίνονται σε: 

f.   Προδοκιµασία, 

g.   Κύρια δοκιµή σε πίεση, 

h.   Γενική δοκιµή ολόκληρου του δικτύου. 

Κατά  την  διάρκεια  των  δοκιµών  το  ανοιχτό  τµήµα  των  ορυγµάτων  θα  παραµένει  ξηρό.  Η  

οποιαδήποτε εµφάνιση υδάτων στο όρυγµα θα αντιµετωπίζεται µε αντλήσεις. 

Το µήκος του τµήµατος δοκιµής θα είναι ενδεικτικώς από 500 µέχρι 1000 m ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες 

και σύµφωνα  µε τις οδηγίες του κυρίου του έργου. Τα άκρα των τµηµάτων του προς δοκιµή δικτύου θα 

κλείνουν ερµητικά µε τοποθέτηση (προσωρινή) φλαντζωτών ταπών. 

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  µετρήσεων  (µετρητή ή 

καταγραφικό όργανο), 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. 

Για την εκτέλεση της δοκιµασίας ο ανάδοχος θα διαθέσει εκπαιδευµένο προσωπικό, ικανό να επέµβει σε 

περίπτωση  ανάγκης.  ∆εν  επιτρέπεται  να  εκτελείται  καµία  εργασία  στο  όρυγµα  κατά  την  διάρκεια  της 

δοκιµασίας. 

9.1.2.1       ΠΡΟ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 

Αφού πληρωθεί µε νερό το υπό δοκιµή τµήµα, θα 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. 
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9.1.2.2       ΚΥΡΙΩΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΙΕΣΗΣ 

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

κυρίως δοκιµή υπό πίεση. 

Η εφαρµοστέα πίεση δοκιµής καθορίζεται από την µελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονοµαστικής πίεσης (ΡΝ) 

των σωλήνων. 

Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δηµιουργίας θυλάκων αέρα. 

Η πίεση δοκιµής θα διατηρείται για χρόνο τουλάχιστον 2 ωρών, ανά 50 m δοκιµαζόµενου τµήµατος, αλλά σε 

καµία περίπτωση η ολική διάρκεια της δοκιµασίας δεν θα είναι µικρότερη από 12 ώρες. 

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

παρατηρηθούν παραµορφώσεις του δικτύου. 

Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη των 0,10  atm θα ελέγχεται οπτικά  η  σωλήνωση για τον 

εντοπισµό ενδεχοµένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές θα επισκευάζονται και η δοκιµασία θα 

επαναλαµβάνεται από την αρχή. Ο µη εντοπισµός διαρροών ύδατος, όταν προστίθενται ποσότητες ύδατος για 

την διατήρηση της πίεσης,  σηµαίνει  ότι  έχει  εγκλωβισθεί  αέρας στο δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται 

εκκένωσή του και επανάληψη της δοκιµής. 

9.1.2.3       ΓΕΝΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιµασίας θα επιχώνεται πλήρως το όρυγµα κατά τµήµατα, χωρίς 

όµως να καλυφθούν οι θέσεις συνδέσεως µεταξύ των επιµέρους τµηµάτων του δικτύου. 

Αρχικά εφαρµόζεται πίεση  µικρότερη της ονοµαστικής για την διαπίστωση τυχόν φθορών στους σωλήνες. 

Μετά την ολοκλήρωση της επίχωσης του ορύγµατος κατά τµήµατα, θα εφαρµοσθεί πίεση δοκιµής ίση προς 

150 % της ονοµαστικής πίεσης των σωλήνων. 

Η διάρκεια της δοκιµασίας αυτής θα είναι όση απαιτείται για τον οπτικό έλεγχο των συνδέσεων µεταξύ των 

χωριστά δοκιµασθέντων τµηµάτων κατά την κυρίως δοκιµή πιέσεως. 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της δοκιµασίας αυτής θα πληρούνται και τα αφεθέντα  µεταξύ των τµηµάτων 

κενά. 

9.1.2.4       ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ    

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

θα υπογράφονται από εκπρόσωπο του κυρίου του έργου και του αναδόχου. 
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10. ΟΡΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

10.1    ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

a.    Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους. 

b.    Εκφόρτωση µέσω γερανοφόρου οχήµατος ή µε ανατροπή. 

c.    ∆ιακίνηση επιµήκων αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 

d.    Χειρισµός - εφαρµογή απολυµαντών (είναι τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).  

10.2     ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και  Ασφάλειας 

Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωµατώθηκε στην Ελληνική  Νοµοθεσία µε το Π.∆ 305/96 καθώς 

επίσης και η λοιπή Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγείας και ασφάλειας (Π.∆. 17/96 , Π.∆. 159/99 κ.λπ. ). 

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

ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΜΑΠ 

Προστασία µατιών 

από µηχανικούς 

κινδύνους,  

πιτσιλίσµατα χηµικών 

ουσιών και από 

σταγόνες λυoµένου 

µετάλλου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 

166 

Μέσα ατοµικής προστασίας 

µατιών – Προδιαγραφές 

Personal eye-protection -  

Specifications 

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 

Προστατευτική 

ενδυµασία  έναντι 

αντοχής σε διάτρηση 

ΕΛΟΤ EN  

863 

Προστατευτική ενδυµασία -  

Μηχανικές ιδιότητες -  

Μέθοδος ∆οκιµής - Αντοχή 

σε διάτρηση 

Protective clothing -  

Mechanical properties - 

Test method: Puncture 

resistance 
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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 

 

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

σωληνουργικές εργασίες. 

 

11. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

 Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα µήκους των σωλήνων ΡΕ που τοποθετήθηκαν για κάθε ονοµαστική 

διάµετρο τους. ∆ιευκρινίζεται ότι στους επιµετρούµενους σωλήνες ΡΕ συµπεριλαµβάνεται και το µήκος των 

πάσης φύσεως ειδικών τεµαχίων (συστολές, καµπύλες, ταυ, σταυροί) και ειδικών εξαρτηµάτων µε τα τεµάχια 

αποσυναρµολόγησης τους. 

Η πληρωµή θα γίνει σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου για κάθε µέτρο µήκους των σωλήνων 

ΡΕ που τοποθετήθηκαν για κάθε ονοµαστική διάµετρο τους. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι 

εργασίες που προδιαγράφονται στο παρόν κείµενο. ∆ιευκρινίζεται ότι στην τιµή µονάδας δεν 

συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη για την προµήθεια και τοποθέτηση των τεµαχίων αποσυναρµολόγησης, που 

συµπεριλαµβάνεται στην τιµή µονάδας του αντίστοιχου άρθρου του Τιµολογίου Προσφοράς, όπως επίσης και 

η δαπάνη των αγκυρώσεων από σκυρόδεµα µε τον σχετικό οπλισµό τους, καθώς και η στρώση άµµου 

λατοµείου του σκάµµατος στην οποία εγκιβωτίζονται οι αγωγοί PE διαφόρων διαµέτρων (προµήθεια, 

µεταφορά, τοποθέτηση) που συµπεριλαµβάνεται στο αντίστοιχο άρθρο του Τιµολογίου µελέτης. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 05 – ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά στην ποιότητα, τον έλεγχο και τις ποιοτικές δοκιµές, την 

προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών σωλήνων και ειδικών τεµαχίων, που χρησιµοποιούνται σε αγωγούς 

υπό πίεση ή ελεύθερης ροής από πολυαιθυλένιο HDPE ή PVC για την µεταφορά πόσιµου νερού ή λυµάτων, 

καθώς και για τους συνδέσµους Gibault ή ειδικούς συνδέσµους (ενωτικά) για PVC 

 

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

 

2.1  Ειδικά τεµάχια από χυτοσιδηρά (καµπύλες, ταυ, συστολές, ενωτικά, µούφες, κ.λ.π. µε ή χωρίς 

ωτίδες) θα χρησιµοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή σύνδεση υφιστάµενου µε νέο αγωγό, 

κατασκευή αναµονής και στην αλλάγη κατεύθυνσης του αγωγού σε οριζοντιογραφία και κατά µήκος τοµής, 

κλπ.  

2.2  Θα ανταποκρίνονται, γενικά, σε Ελληνικά ή διεθνή πρότυπα, εφόσον υπάρχουν ως προς την 

ποιότητα του χυτοσιδηρού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο κατασκευής. Αντίγραφα των προτύπων 

αυτών θα υποβάλλει ο Ανάδοχος στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, πριν από την παραγγελία των ειδικών 

τεµαχίων, προκειµένου να εγκριθεί η προµήθεια και η χρήση τους.  

 

2.3  Στην περίπτωση που τα ειδικά τεµάχια δεν προδιαγράφονται από ισχύοντα πρότυπα, επιτρέπεται 

να χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και µε την προϋπόθεση ότι 

πληρούν τις απαιτήσεις του DIN 28500 και έχουν κατασκευαστεί από αναγνωρισµένο εργοστάσιο κατασκευής 

τέτοιων ειδών. 

Η σχετική αίτηση του Αναδόχου για τη χρήση τους θα συνοδεύεται και από επίσηµους καταλόγους 

του εργοστασίου, από τους οποίους θα προκύπτει ότι κατασκευάζονται σε εµπορική κλίµακα και θα 

προσδιορίζονται τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά και η αντοχή τους.  

 

2.4  Γενικά, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας των χυτοσιδηρών ειδικών τεµαχίων πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 10bar και τουλάχιστον ίση µε αυτή των σωλήνων, που προσαρµόζονται µε τους ίδιους 

συντελεστές ασφαλείας. 

 

2.5  Πριν από την προµήθεια των ειδικών τεµαχίων, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει , στην ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία, τα εξής στοιχεία:  



Σελίδα 32 

� Πίνακας των, προς προµήθεια, ειδικών τεµαχίων µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, βάρη, 

ποιότητα χυτοσιδήρου, κλπ. 

� Εργοστάσιο κατασκευής. 

� Πρότυπα και προδιαγραφές κατασκευής και ποιότητας χυτοσιδήρου (Ελληνικά, διεθνούς 

κύρους ή γνωστών εργοστασίων). 

 

Μόνο µετά την έγκριση του πίνακα από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ο εργολάβος θα προµηθευτεί τα 

ειδικά τεµάχια και θα τα προσκοµίσει στον τόπο των έργων, αφού πρώτα εκτελεσθούν οι σχετικοί ποιοτικοί 

έλεγχοι. 

 

 

3. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Τα τυπικά µηχανικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του ελατού χυτοσιδήρου έχουν ως ξής: 

 

 

 

Κατά   το  ISO  2531:1998-08   οι   ανωτέρω   τιµές   είναι   ενδεικτικού   χαρακτήρα   (χωρίς   

συµβατική απαίτηση ακριβούς τήρησης αυτών). 

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια θα φέρουν επισήµανση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις   των προτύπων 

ΕΝ 545:2002, ΕΝ 598:1994, ΕΝ 969:1995, µε τα στοιχεία του κατασκευαστή,   την ονοµαστική διάµετρο (DN), 

την κλάση του σωλήνα (π.χ. Κ9), το έτος κατασκευής, τον συµβολισµό του ελατού χυτοσιδήρου (2 GS) και το 

πρότυπο βάσει του οποίου κατασκευάσθηκε ο σωλήνας  

(π.χ. ΕΝ 545:2002). 

Οι σωλήνες, τα ειδικά τεµάχια και οι στεγανωτικοί δακτύλιοι θα προέρχονται από παραγωγική 

διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 9001 1 . 

Το υλικό για τα δίκτυα ύδρευσης θα είναι χρώµατος µπλε, ενώ το υλικό των δικτύων αποχέτευσης 

χρώµατος κόκκινου (διεθνής χρωµατική κωδικοποίηση). 

Το παραλαµβανόµενο υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνωρισµένων  εργαστηρίων από 

τα οποία θα προκύπτει η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των προαναφερθέντων προτύπων. 

Η κλάση των σωλήνων για τα δίκτυα υπό πίεση θα είναι Κ9 κατά ΕΝ  545:2002, εκτός αν καθορίζεται 

διαφορετικά από την µελέτη. Αντίστοιχα η κλάση των ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, ταυ κ.λπ.) θα είναι Κ11 - 

Κ12. 
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Οι σωλήνες, εάν προβλέπεται από την µελέτη (συνήθως στις περιπτώσεις   τοποθέτησης σε εντόνως 

διαβρωτικά εδάφη), θα παραδίδονται µε µανδύα πολυαιθυλενίου κατασκευασµένου εργοστασιακά κατά 

ISO/DIS 8180:2005-04 2. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συµπληρωµατικός µανδύας για την κάλυψη των 

κωδώνων σύνδεσης, ο οποίος θα εφαρµόζεται επί τόπου του έργου µετά την σύνδεση των σωλήνων. 

Εναλλακτικά ο µανδύας µπορεί να παραδίδεται σε ρολά και να εφαρµόζεται επί τόπου. 

 

 

Τα υπέργεια τµήµατα των δικτύων από ελατό χυτοσίδηρο θα αποτελούνται από φλαντζωτά στοιχεία. 

Εναλλακτικά µπορούν να γίνουν αποδεκτά συστήµατα ειδικών κοχλιωτών συνδέσµων, µετά από σχετική 

έγκριση της Υπηρεσίας (τα συστήµατα αυτά αποτελούν πατέντες διαφόρων εργοστασίων κατασκευής 

σωλήνων). 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση πλήρη τεχνικά στοιχεία των σωλήνων, 

συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων που προτίθεται να χρησιµοποιήσει στο έργο (υλικό κατασκευής, συστήµατα 

προστασίας, διατάξεις σύνδεσης κ.λπ.). 
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4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

4.1 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

Οι σωλήνες, προκειµένου περί διαµέτρων έως DN 400, παραδίδονται συνήθως σε δεσµίδες, ενώ σε 

µεγαλύτερες διαµέτρους µεµονωµένοι. 

Στην περίπτωση δεσµίδων απαγορεύεται η ανάρτηση από τις ταινίες πρόσδεσης της δεσµίδας. 

Γενικώς απαγορεύεται η ανάρτηση µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες λόγω του κινδύνου ολισθήσεως 

αυτών κατά την ανάρτηση, µε αποτέλεσµα την πρόκληση φθορών στην εξωτερική προστατευτική στρώση. 

Απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση περισσοτέρων του ενός σωλήνων (όταν δεν είναι διαµορφωµένοι 

σε δεσµίδες από το εργοστάσιο), εκτός εάν χρησιµοποιείται παλέτα. 

Για την ανάρτηση θα χρησιµοποιούνται επίπεδοι ιµάντες επαρκούς αντοχής (τουλάχιστον 2 ton) ή 

άγκιστρα πρόσδεσης άκρων. 

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στοιβασία κατά στρώσεις µε παρεµβολή ξύλινων υποθεµάτων, 

κατά τρόπο ώστε στην πλευρά του κώδωνα του ενός σωλήνα να αντιστοιχεί το ευθύγραµµο άκρο του 

γειτονικού. 

 

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια κατά την αποθήκευσή τους δεν θα έρχονται απ’ ευθείας σε επαφή µε 

το έδαφος, αλλά θα παρεµβάλλονται πάντοτε υποθέµατα (συνήθως ξύλινα). 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης και τα φύλλα πολυαιθυλενίου πρόσθεσης εξωτερικής προστασίας θα 

φυλάσσονται στην εργοστασιακή τους συσκευασία µέχρι την χρησιµοποίησή τους σε στεγασµένο χώρο. 

Κατά την αποθήκευση/ φύλαξη των υλικών θα λαµβάνεται πρόνοια ώστε να µην εισχωρούν ρύποι στο 

εσωτερικό των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων. 

Το µέγιστο ύψος στοίβασης (αριθµός επαλλήλων σειρών σωλήνων) εξαρτάται από την κλάση του 

σωλήνα (ΚΡ κ.λπ.) και την διάµετρό του. Γενικώς το ύψος των στοιβών δεν θα υπερβαίνει τα 2,00 m, σε κάθε 

δε περίπτωση θα εφαρµόζονται οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή. 

Εφιστάται η προσοχή στην ασφάλιση των αποθηκευµένων σωλήνων έναντι πλευρικής ολίσθησης.  

Σε κάθε περίπτωση οι ακραίοι σωλήνες της στοιβασίας θα ασφαλίζονται µε παρεµβολή ξύλινων 

σφηνών. 
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4.2 ΚΟΠΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Εάν απαιτείται η χρησιµοποίηση τµηµάτων σωλήνα µήκους µικρότερου του τυποποιηµένου η κοπή 

θα γίνεται µε δισκοπρίονο µε κατάλληλα κοπτικά για τον ελατό χυτοσίδηρο. Για την κοπή σωλήνων µεγάλων 

διαµέτρων απαιτείται ειδική διαµόρφωση   κοπτικής διάταξης µε στεφάνη - οδηγό προκειµένου να επιτευχθεί 

τοµή κατά επίπεδο κάθετα προς τον άξονα (απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή σύνδεση µε τον 

κώδωνα του επόµενου τµήµατος). 

4.3 ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ – ΩΤΙ∆ΕΣ – ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

Τα ειδικά τεµάχια αλλαγής κατεύθυνσης ή διατοµής (γωνίες, ταυ, σταυροί, συστολές) θα έχουν 

απολήξεις τύπου κώδωνα (µούφα) και η σύνδεση αυτών θα γίνεται µε παρεµβολή   ελαστικού δακτυλίου 

στεγάνωσης. 

Για την σύνδεση βανών κ.λπ. ρυθµιστικών συσκευών θα χρησιµοποιούνται  στοιχεία µε ωτίδες 

(φλαντζωτά άκρα). 

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια θα είναι κατηγορίας Κ11 - Κ12 κατά ΕΝ 545:2002/ 598:1994, εκτός 

εάν προβλέπεται διαφορετικά στην Μελέτη. 

Οι ωτίδες θα είναι διαµορφωµένες σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 2531:1998-08 (όσον αφορά στην 

διάταξη των οπών κοχλίωσης) για συµβατότητα µε τις ρυθµιστικές συσκευές. 

Οι κοχλίες σύνδεσης θα είναι από χάλυβα υψηλής αντοχής, γαλβανισµένοι ή επικαδµιωµένοι. 

Οι συνδέσεις των υπέργειων τµηµάτων του δικτύου (εάν υπάρχουν) θα είναι φλαντζωτές 

τυποποιηµένες κατά ISO 2531:1998-08 ή µέσω συστήµατος κοχλιωτών   ταχυσυνδέσµων που προτείνει ο 

κατασκευαστής (πατέντα κατασκευαστή). 

Για την εφαρµογή µη τυποποιηµένων κοχλιωτών συνδέσµων απαιτείται η έγκριση της Υπηρεσίας. 

 

5. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΡΩΝ 

 

Τα άκρα των ειδικών τεµαχίων θα διαµορφωθούν ανάλογα µε τους σωλήνες για τους οποίους 

προορίζονται, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση τους µε αυτούς µε τη χρησιµοποίηση των ίδιων µέσων 

σύνδεσης. 

 

5.1 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC 

 

Είναι φλαντζωτά και συνδέονται µε τους σωλήνες µε ειδικούς συνδέσµους (ενωτικά). Τα ενωτικά 

έχουν στο ένα άκρο ενσωµατωµένο σύνδεσµο υποδοχής (µούφα), στεγανοποιηµένο µε ελαστικό δακτύλιο, 

ποιότητας της ίδιας µε αυτούς, που χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση των σωλήνων και στο άλλο 

φλάντζα.Σύµφωνα µε την τυπική διαδικασία σύνδεσης υφιστάµενου αγωγού ΡΕ. 

Ειδικά τεµάχια προοριζόµενα να συνδεθούν µε εξαρτήµατα (δικλείδες, αερεξαγωγούς, κλπ) θα 

απολήγουν στα άκρα τους σε ωτίδες (φλάντζες) αντίστοιχων προδιαγραφών µε τις φλάντζες των 

εξαρτηµάτων. 
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6. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 

 

 

Εάν τα ειδικά τεµάχια προορίζονται για δίκτυα µεταφοράς και διανοµής πόσιµου νερού θα έχουν 

πλήρη προστατευτική επένδυση µε βερνίκι ορυκτής πίσσας (PRIMER) και δεύτερη στρώση από 

λιθανθρακόπισσα κατά DIN 28500. 

Κατά τις υποδείξεις του κατασκευαστή είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές επενδύσεις και από άλλα 

δόκιµα υλικά, ευρέως χρησιµοποιούµενα σε διεθνή κλίµακα. 

Γενικά, τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν σ΄ αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι ακίνδυνα για την 

υγεία των καταναλωτών και να µην προσδίνουν στο νερό οσµή, γεύση ή χρώµα. 

 

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

7.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟΥ 

 

Ο χυτοσίδηρος θα είναι αρίστης ποιότητος και σύµµορφος µε τα οριζόµενα στην Γερµανική 

Προδιαγραφή DIN1691, για την ποιότητα GG20 

 

7.2 ΤΡΟΠΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ 

Η χύτευση των ειδικών τεµαχίων θα γίνει σε τύπους από ειδικό καλό χώµα χυτηρίου ή µεταλλικούς. 

Μετά τη χύτευση, τα χυτοσιδηρά τεµάχια πρέπει να παρουσιάζουν επιφάνεια λεία, απαλλαγµένη από λέπια, 

φλύκταινες, ρωγµές, φυσαλίδες και κοιλότητες από τον τύπο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εκ των υστέρων µε 

ξένη ύλη πλήρωση κοιλοτήτων, που τυχόν θα εµφανιστούν. Ο χυτοσίδηρος κατά τη θραύση του θα εµφανίζει 

οµοιογενή σύσταση χωρίς ρωγµές, φυσαλίδες ή σκουριές, θα έχει χρώµα φαιό και θα είναι επιδεκτικός 

κατεργασίας µε τη λίµα και το κοπίδι. 

Όλα τα ειδικά τεµάχια, µετά τη χύτευση, θα ελέγχονται µε σφυροκόπηµα και θα καθορίζονται τελείως 

από κάθε σκουριά 

Η όλη κατασκευή των χυτοσιδηρών ειδικών τεµαχίων θα τελεί υπό την άµεση παρακολούθηση 

αντιπροσώπου του Εργοδότη. Γι΄ αυτό, τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν από κάθε χύτευση, µε ποινή 

απόρριψης των ειδών, που θα χυτευθούν, ο Ανάδοχος ειδοποιεί εγγράφως τον Εργοδότη για το χρόνο και τον 

τόπο, όπου θα γίνει η χύτευση, για να παρίσταται ο παραπάνω αντιπρόσωπος του Εργοδότη, εφόσον η 

χύτευση γίνει στην Ελλάδα. Εάν η χύτευση γίνει στο εξωτερικό, οι έλεγχοι θα διεξαχθούν από ∆ιεθνές Γραφείο 

Ελέγχου και θα προσκοµισθούν στην Υπηρεσία τα σχετικά πιστοποιητικά. 
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7.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 

Εκτός αν καθορίζεται αλλιώς στις Προδιαγραφές που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος για έλεγχο της 

αντοχής και της σκληρότητας του υλικού, θα λαµβάνονται δείγµατα κατά την διάρκεια της παραγωγής των 

ειδικών τεµαχίων, όχι περισσότερες από δύο φορές κάθε ηµέρα χύτευσης. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα 

ισχύουν για όλα τα ειδικά τεµάχια, που θα παράγονται αυτή τη µέρα. Για τις δοκιµές εφελκυσµού, θα 

χυτεύονται χωριστά από τον ίδιο κάδο χύτευσης των ειδικών τεµαχίων, κατά DIN 50108, (3) δοκίµια 

διαστάσεων και σχήµατος κατά DIN 1691. 

Γενικά, θα εκτελούνται οι δοκιµασίες, που προβλέπονται από τα DIN 50108, 50109 και 50110, σε 

συνδυασµό µε τα DIN 28500 και 1691. Ο έλεγχος της σκληρότητας θα γίνεται κατά DIN 50331, στα 

υπολείµατα των δοκιµίων, που θα χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο της αντοχής σε εφελκυσµό. Η σκληρότητα 

κατά BRINELL HB30/5 στο µέσο της κάθετης τοµής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 215 BRINELL. 

Όλα τα ειδικά τεµάχια (εάν είναι δυνατόν πριν από την βαφή τους µε την προστατευτική επικάλυψη, 

εάν το επιτρέπει η ροή της παραγωγής στο εργοστάσιο) θα ελέγχονται κατά DIN 50104 σε εσωτερική 

υδραυλική πίεση ίση µε 16atm για χρόνο, τουλάχιστος, 15 δευτερολέπτων. 

Τα δοκίµια θα λαµβάνονται παρουσία εκπροσώπου του Εργοδότη και θα παραδίδονται µε φροντίδα 

του Αναδόχου στο εργαστήριο αντοχής υλικών του Ε.Μ.Π. ή άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο αντοχής υλικών 

της έγκρισης του εργοδότη µέσα σε τέσσερις (4) ηµέρες από την επιλογή τους. Όλοι οι έλεγχοι αντοχής θα 

γίνουν µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου. 

Το από το Ε.Μ.Π. ή άλλο εργαστήριο πιστοποιητικό δεν υπόκειται σε αµφισβήτηση. Εάν, έστω και σε 

ένα από τα παραπάνω δοκίµια, τα αποτελέσµατα των δοκιµασιών δεν είναι ικανοποιητικά, θα απορρίπτεται 

ολόκληρη η ποσότητα των, ταυτοχρόνως χυτευθέντων ειδικών τεµαχίων. 

Η διαδικασία ελέγχου θα είναι απόλυτα σύµµορφη προς τις παραπάνω πρότυπες προδιαγραφές, 

τόσο από άποψη µεθόδου δειγµατοληψίας και αριθµού δειγµάτων, όσο και από άποψη είδους δοκιµασιών και 

αποτελεσµάτων τους. 

Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι στο εργοστάσιο θα αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα ως προς 

τις ανοχές διαστάσεων και βάρους της µηχανικής αντοχής και τις άλλες ενδιαφέρουσες ιδιότητες, τα υλικά της 

οµάδας, που θεωρείται ότι εκπροσωπείται από τα ελεγχόµενα δείγµατα και δοκίµια, σηµαίνονται κατάλληλα 

από αυτόν που διενεργεί τον έλεγχο και προσκοµίζονται στο εργοτάξιο. 

 

Υλικά, που δεν πληρούν τους όρους των παραπάνω Προδιαγραφών, δεν γίνονται δεκτά για 

αποστολή στο εργοτάξιο. 

Η αποδοχή των υλικών στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των εγκατεστηµένων 

σωληνώσεων στον τόπο των έργων. 

 

Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, θα γεννηθεί αµφιβολία ως προς τα αποτελέσµατα των 

δοκιµασιών στο εργοστάσιο, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει να εκτελεσθούν, µε µέριµνα και 

δαπάνες του Αναδόχου, πρόσθετες σποραδικές δοκιµές σε υλικά από τα µεταφερόµενα στο εργοτάξιο, που 

θα διενεργηθούν στο εργαστήριο αντοχής υλικών του Ε.Μ.Π. ή σε άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο αντοχής 

της έγκρισης της Υπηρεσίας. Αν τα αποτελέσµατα των σποραδικών αυτών δοκιµών δεν θα αποδειχθούν 
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ικανοποιητικά, δύναται να ζητηθεί επανάληψη της λεπτοµερούς διαδικασίας δοκιµών, σε έτοιµα υλικά, σε 

αναγνωρισµένο εργαστήριο της εκλογής της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Όλα τα ειδικά τεµάχια θα φέρουν την ένδειξη του τύπου του υλικού και της ονοµαστικής διαµέτρου και 

πίεσης. 

 

8. ΟΡΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

8.1 ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

� Φορτοεκφορτώσεις υλικών 

�  ∆ιακίνηση επιµήκων αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου  

�  Εργασία σε συνθήκες περιορισµένου χώρου 

� Τραυµατισµός κατά την εργασία πλησίον αγωγών υπό πίεση 

� Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους 

� Χρήση εργαλείων συγκόλλησης καθαρισµού ή βαφής σωλήνων 

� Χρήση εξοπλισµού διάτρησης – διείσδυσης σωλήνων 

� Χρήση εργαλείων κοπής σωλήνων 

 

8.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

Εφαρµόζεται  η  οδηγία  92/57/ΕΕ  “Ελάχιστες  απαιτήσεις  Υγείας  και  Ασφάλειας  προσωρινών  και  

κινητών εργοταξίων” (όπως ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π∆ 305/96) και η Ελληνική 

Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.∆. 17/96, Π.∆. 159/99 κ.λπ.).  

 

Ο Τεχνικός Υγείας και Ασφάλειας του Εργοταξίου είναι υπεύθυνος για: 

 

� Την ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφαλείας (όλου του προσωπικού που ανήκει είτε στον 

ανάδοχο, είτε στους υπεργολάβους του). 

� Την επισήµανση επικινδύνων θέσεων ή καταστάσεων. 

� Την λήψη απαραίτητων µέτρων Ασφαλείας προσωπικού και τρίτων. 

� Την ασφαλή τοποθέτηση των σκαλωσιών για τη κατασκευή των δικτύων και τη τοποθέτηση του 

εξοπλισµού ή τη χρήση ασφαλών και κατάλληλων ανυψωτικών µέσων. 

� Την τήρηση των κανόνων Υγιεινής κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

� Λήψη προστατευτικών µέτρων για ζηµιές από τρίτους. 

� Έλεγχος για την επάρκεια του φωτισµού. 
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Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των 

εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

 

Είδος ΜΑΠ Σχετικό Πρόοτυπο 

Προστατευτική ενδυµασία 

ΕΛΟΤ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test 

method: Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυµασία - 

Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος δοκιµής: Αντοχή σε διάτρηση 

Προστασία χεριών και 

βραχιόνων 

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – 

Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων 

Προστασία κεφαλιού 
ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets  –- Βιοµηχανικά κράνη 

ασφαλείας 

Προστασία ποδιών 

EΛOT EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety 

footwear -- Μέσα ατοµικής προστασίας - Υποδήµατα τύπου 

ασφαλείας 

Προστασία  οφθαλµών 
EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications – Μέσα 

ατοµικής προστασίας µατιών – Προδιαγραφές 

 

9. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε κιλά ανά χυτοσιδηρό τεµάχιο, όπως ορίζεται στο Τιµολόγιο. 

10. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι απαιτούµενοι κοχλίες σύνδεσης και οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 06 – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 Αντικείµενο αυτού του άρθρου αποτελούν όλες οι µεταλλικές κατασκευές στο έργο, δηλαδή τα 

φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς.  

 Περιλαµβάνονται επίσης οι διατάξεις και οι όροι µε τους οποίους θα εκτελεσθούν όλες οι εργασίες 

σιδηρών κατασκευών, οι προδιαγραφές των υλικών και των τρόπων κατασκευής και επιφανειακής 

προστασίας, καθώς και οι απαιτούµενοι έλεγχοι της ποιότητας των υλικών και της εργασίας. 

2. ΥΛΙΚΑ 

 

α. Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Οι ράβδοι πρέπει να έχουν 

οµοιόµορφη διατοµή, να είναι απόλυτα ευθύγραµµες και να µην παρουσιάζουν καµία ανωµαλία στις 

επιφάνειες και στις ακµές τους. Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν και για τα χρησιµοποιούµενα ελάσµατα. 

β. Όλα τα υλικά από χάλυβα θα είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα έκδοση των συναφών Γερµανικών 

προδιαγραφών που παρατίθενται κατωτέρω : 

Πίνακας 1 

ΑΑ Υλικά Προδιαγραφές 

1 2 3 

1 ∆οµικός χάλυβας για µεταλλικές κατασκευές DΙΝ 17100 

2 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες υψηλής αντοχής  DΙΝ 6914, 6915 και 6916 

3 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης DΙΝ 7989 και 7990  

 

γ. Τα εξαρτήµατα σύνδεσης και λειτουργίας πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 

δ. Στην   περίπτωση   προµήθειας   έτοιµων   υλικών   από   το   εξωτερικό,   ο   Ανάδοχος   είναι 

υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία στοιχεία που να αποδεικνύουν την οργάνωση και την 

παραγωγική ικανότητα του κατασκευαστή. Κατόπιν, µετά την έγκριση της Υπηρεσίας, υποβάλλονται από τον 

Ανάδοχο τα θεωρηµένα τιµολόγια προµήθειας των υλικών από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η 

πιστοποιούµενη ποσότητα αγοράστηκε από τον κατασκευαστή για τον οποίο χορηγήθηκε η έγκριση. Τα 

παραστατικά αυτά στοιχεία των τιµολογίων ισχύουν και για την περίπτωση προµήθειας από την εγχώρια 

αγορά και αποτελούν δικαιολογητικό που συνοδεύει την πιστοποίηση αυτής της εργασίας.  
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3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

α. Η τοποθέτηση και η χρήση όλων των σιδηρών κατασκευών του παρόντος θα γίνεται σύµφωνα µε τα 

σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές επί της χρήσης ή τοποθέτησης των στοιχείων 

προτείνονται από τον Ανάδοχο υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν την εφαρµογή τους. 

 β. Επί µέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή άλλου είδους παραµορφώσεις, δεν 

τοποθετούνται πριν την αποκατάσταση των ελαττωµάτων τους. Όσα στοιχεία υπέστησαν σοβαρές βλάβες 

κατά την κατεργασία απορρίπτονται και αποµακρύνονται από το εργοτάξιο άµεσα. ∆εν επιτρέπεται 

σφυρηλάτηση, η οποία είναι δυνατόν να προξενήσει βλάβες ή παραµόρφωση των στοιχείων. 

γ. Ο Ανάδοχος προσκοµίζει όλα τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης, τα αγκύρια, τα προσωρινά 

αντιστηρίγµατα, τους αµφιδέτες, τις σφήνες, τους κοχλίες και τα λοιπά υλικά, τα οποία απαιτούνται για την 

τοποθέτηση και συγκράτηση των σιδηρών κατασκευών στην κατάλληλη θέση κατά τη διάρκεια της 

διάστρωσης σκυροδέµατος ή κονιάµατος. 

δ. Τα σιδηρά στοιχεία κατασκευάζονται σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισµένα και οργανωµένα. Η 

ανάθεση της κατασκευής των στοιχείων γίνεται από τον Ανάδοχο, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Η Υπηρεσία έχει προηγουµένως εξακριβώσει τις δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής όσον αφορά τον 

εξοπλισµό και το ειδικευµένο προσωπικό. Στο συµφωνητικό της ανάθεσης µεταξύ Αναδόχου και εργοστασίου, 

πρέπει να περιλαµβάνεται σαφής όρος που να επιτρέπει την επίσκεψη των εκπροσώπων της Υπηρεσίας στο 

εργοστάσιο οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα και ώρα, καθώς και την παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας σε 

αυτήν από το εργοστάσιο. 

ε. Πριν από την έναρξη εφαρµογής των σχεδίων, ο Ανάδοχος, µε δική του µέριµνα και ευθύνη, ελέγχει 

µε ακρίβεια τις διαστάσεις των κενών, εντός των οποίων θα στερεωθούν τα σιδηρά στοιχεία της κατασκευής 

και ενηµερώνει έγγραφα την Υπηρεσία για ενδεχόµενες αποκλίσεις. 

στ. Όλα τα στοιχεία της κατασκευής πρέπει να κόβονται στις καθορισµένες από τα σχέδια διαστάσεις και 

να συναρµολογούνται µε απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς επιφάνειες. 

ζ. Η ανοχή ανοµοιοµορφίας διατοµών είναι 1 %. 

η. Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 

Τα τµήµατα της κατασκευής κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες των εγκεκριµένων 

κατασκευαστικών σχεδίων, που υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν από την έναρξη των 

εργασιών κατασκευής. Στα κατασκευαστικά σχέδια θα περιέχονται, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες 

πληροφορίες: 

� η θέση των σιδηρών µελών 

� η διατοµή και το ακριβές µήκος των µελών 

� η τάση διαρροής του χάλυβα που χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό της κατασκευής 

� οι θέσεις, στις οποίες θα τοποθετηθούν γαλβανισµένα σιδηρά µέλη 

� ο τύπος των συνδέσεων (κοχλιωτών συνδέσεων ή συγκολλήσεων) 

� οι θέσεις των συνδέσεων µε κοχλίες υψηλής αντοχής και οι συνδέσεις κυλίσεων, καθώς και τα 

αναλαµβανόµενα φορτία και οι τάσεις 
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� η ακριβής θέση των συγκολλήσεων  

� οι θέσεις των συγκολλήσεων, στις οποίες απαιτούνται µη καταστροφικοί έλεγχοι 

� ο τύπος και οι διαστάσεις των συγκολλήσεων (πάχος, µήκος) 

� οι λεπτοµέρειες των κόµβων (διαστάσεις και πάχη κοµβοελασµάτων, πλακών έδρασης, µέσων 

συνδέσεως κτλ) 

� οι απαιτούµενες επικαλύψεις, χρωµατισµοί κτλ. 

Σε στοιχεία µε απαιτήσεις λείας και συνεχούς εξωτερικής επιφάνειας, οι επιφάνειες των συγκολλήσεων 

λειαίνονται µέχρι την πλήρη ισοπέδωση τους (π.χ. στις ορατές επιφάνειες, όταν δεν υπάρχουν αντενδείξεις 

στη λείανση τους, που θα πρέπει εγκριθούν από την Υπηρεσία). 

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, οι αγκυρώσεις (π.χ. ωτία στερέωσης, 

συνδετήρες, αναρτήρες και αντηρίδες) κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό των αντίστοιχων µεταλλικών 

κατασκευών και θα έχουν το ίδιο τελείωµα µε αυτές. 

Όλες οι εκτεθειµένες αιχµές, που έχουν αποτµηθεί µε πριόνι, ψαλίδι, ή µε τη βοήθεια φλόγας, θα λειαίνονται 

µέχρι να εξαφανισθούν τυχόν γρέζια, ή αιχµηρές γωνίες. 

3.2. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 

 

α. Γενικά 

Η συγκόλληση ενδείκνυται να γίνεται µε ισχυρό ηλεκτρικό τόξο (ηλεκτροκόλληση). Η θέρµανση φτάνει είτε 

µέχρι ερυθροπύρωσης, οπότε ακολουθεί σφυρηλάτηση των συγκολληµένων  τεµαχίων,   είτε   µέχρι   τοπικής   

σύντηξης   τους   µε   τη   µεσολάβηση συγκολλητικού µετάλλου , το οποίο φέρεται σε ράβδους 3 mm - 4 mm 

(αυτογενής συγκόλληση). 

Το µέσο συγκόλλησης έχει παρεµφερή ή και διαφορετική σύνθεση µε τα συνδεόµενα τεµάχια, π.χ. κράµατα 

αργύρου και χαλκού (ασηµοκόλληση) ή χαλκού και κασσίτερου (µπρουτζοκόλληση), τα οποία µάλιστα 

επιτρέπουν υποβιβασµό της θερµοκρασίας πύρωσης των προς συγκόλληση στοιχείων. 

Η συγκόλληση δεν γίνεται επιφανειακά κατά µήκος της γραµµής επαφής των συγκολλούµενων στοιχείων αλλά 

µετά από σχηµατισµό εγκοπής, στην οποία εισχωρεί το τηκόµενο συγκολλητικό µέσο, γιατί, διαφορετικά, και 

µάλιστα µετά την αφαίρεση των εξογκωµάτων (λιµάρισµα της συγκόλλησης), η ένωση εξασθενεί αισθητά . 

β. Προετοιµασία  

Τα προς συγκόλληση στοιχεία κόβονται επακριβώς στις διαστάσεις τους µε τις αιχµές τους κοµµένες µε 

φλόγιστρο ή µε µηχανικό τρόπο, ώστε να επιτρέπουν έντονη διείσδυση και καλή σύντηξη του υλικού 

συγκόλλησης και του υλικού βάσης. 

Οι κοµµένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγµένες από ορατές ή / και επιβλαβείς ατέλειες, όπως λεπίσµατα και 

επιφανειακές ατέλειες από την κοπή ή τους χειρισµούς φλόγιστρου κοπής. Οι επιφάνειες των προς 

συγκόλληση πλακών θα είναι απαλλαγµένες από σκουριά, λίπος ή άλλα ξένα υλικά. 

γ. Εκτέλεση  

Όλες οι συγκολλήσεις εκτελούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του DΙΝ 8563. 

Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές) επιτρέπονται µόνο όταν µπορούν να παραµείνουν εµφανείς ή όταν τα προς 

συγκόλληση τµήµατα είναι µικρού πάχους (κάτω από 3 mm), οπότε κατά την πύρωση προκαλείται σύντηξη 

στην θέση του αρµού επαφής. 
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3.3 ΟΠΕΣ 

 

α. Οι οπές θα διαµορφώνονται ακριβώς στις θέσεις και θα έχουν το σχήµα και τις διαστάσεις που 

προβλέπονται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Αν η ευθυγράµµιση τους είναι ανεπιτυχής το αντίστοιχο µέλος 

απορρίπτεται από την Υπηρεσία. 

β. Οι οπές θα είναι κάθετες προς τα µέλη και θα ανοίγονται χωρίς γρέζια και µη κανονικά άκρα.  

γ. Οι οπές στα υλικά πάχους µεγαλύτερου από 6 mm ανοίγονται µε περιστροφικό τρυπάνι, ενώ οι 

υπόλοιπες µπορούν να ανοιχθούν µε διατρητικό µηχάνηµα ή µε τρυπάνι. 

δ. Οι αποστάσεις των άκρων και των οπών για τους κοχλίες θα είναι σύµφωνες µε τα ισχύοντα πρότυπα 

DΙΝ. 

3.4 ΚΟΧΛΙΕΣ, ΡΟ∆ΕΛΕΣ, ∆ΑΚΤΥΛΙΟΙ, ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ 

 

Οι κοχλίες τοποθετούνται και στερεώνονται σύµφωνα µε το DΙΝ 18800-7. 

3.5 ΚΟΧΛΙΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΜΑΝ∆ΥΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

α. Οι ενσωµατωµένοι κοχλίες αγκύρωσης, µε ή χωρίς σωληνωτούς µανδύες, θα κατασκευασθούν κατά 

τις υποδείξεις των σχεδίων. Οι κοχλίες αγκύρωσης τοποθετούνται επιµελώς, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή 

συναρµογή µε τα εµπηγµένα στοιχεία. 

β. Ο καθαρισµός και ο χρωµατισµός εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα 

ενσωµατωµένα στο σκυρόδεµα µεταλλικά στοιχεία τοποθετούνται µε ακρίβεια στη θέση τους κατά τη 

σκυροδέτηση, αλλιώς παραµένουν υποδοχές στο σκυρόδεµα για τη µεταγενέστερη, µετά την πήξη του 

σκυροδέµατος τοποθέτηση και αγκύρωση του µεταλλικού στοιχείου. Η υποδοχή πληρώνεται κατόπιν µε 

κονίαµα. 

 

3.6 ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 

 

Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδηρών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το 

αµετάθετο τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραµόρφωση τους. Γενικά οι στερεώσεις των σιδηρών 

στοιχείων ακολουθούν τα σχέδια της µελέτης. 

3.7 Υ∆ΡΟΡΡΟΕΣ 

Οι υδρορροές κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα, µε διάµετρο την οριζόµενη στα σχέδια της 

µελέτης. 
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3.8 ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

α. Η αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείων από δοµικό χάλυβα επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες µεθόδους: 

Κατάλληλα επιχρίσµατα (βαφές), σε µία ή περισσότερες στρώσεις 

Γαλβάνισµα 

Τα περισσότερα στοιχεία από δοµικό χάλυβα είναι βαµµένα από το εργοστάσιο. Εφόσον η εν λόγω 

προστασία δεν επαρκεί, τότε προδιαγράφεται στην οικεία µελέτη η κατάλληλη πρόσθετη αντιδιαβρωτική 

προστασία (επιχρίσµατα και/ή γαλβάνισµα), ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος στον τόπο 

του έργου και τον αριθµό των ετών µέχρι την πρώτη συντήρηση. 

β. Γενικά για την κατασκευή και τον έλεγχο της αντιδιαβρωτικής προστασίας έχουν εφαρµογή τα 

πρότυπα του πίνακα 2.  

Πίνακας 2: Προδιαγραφές αντιδιαβρωτικής προστασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ. Η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών κατασκευών µε γαλβάνισµα εν θερµώ γίνεται σε 

εργαστήριο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. 

δ. Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να αποφεύγονται οι παραµορφώσεις που ενδεχόµενα 

προκαλούνται από το γαλβάνισµα εν θερµώ. Πριν από την ανάθεση του γαλβανίσµατος σε εργοστάσιο, ή πριν 

την εκτέλεση του γαλβανίσµατος σε δική του βιοµηχανική εγκατάσταση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

ζητήσει την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις γαλβανίσµατος, 

προκειµένου να µορφώσει γνώµη αν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις. 

ε. Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσµατος χαλύβων µε περιεκτικότητα σε πυρίτιο 

µεγαλύτερη από 0,04%. 

στ. Το γαλβάνισµα των επιµηκών ράβδων γίνεται υποχρεωτικά σε κατακόρυφα γαλβανιστήρια. Επιµήκεις 

ράβδοι είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

� Ιστοί ηλεκτροφωτισµού 

� Αυλακωτή λαµαρίνα στηθαίων ασφαλείας και ορθοστατών στηθαίων ασφαλείας 

� Επιµήκεις ράβδοι στηθαίων τεχνικών έργων 

ΑΑ Υλικά Προδιαγραφές 

1 2 3 

1 Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών 

µε επιχρίσµατα 

DIN EN ISO 12944-4 έως 

DIN EN ISO 12944-8 

2 Αντιδιαβρωτική προστασία µε επιχρίσµατα και 

µανδύες για φέροντα δοµικά µεταλλικά στοιχεία µε 

λεπτότοιχες διατοµές 

DIN 55928-8 

3 Προετοιµασία των επιφανειών µεταλλικών δοµικών 

στοιχείων για γαλβάνισµα εν θερµώ 
DIN 8567 

4 Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών 

µε γαλβάνισµα εν θερµώ – Ψευδάργυρος, αλουµίνιο 

και κράµατα αυτών 

DIN EN 22063 
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� Σιδηροσωλήνες (για χειρολισθήρες στηθαίων, κιγκλιδώµατα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση). 

ζ. Πριν από την επιψευδαργύρωση (γαλβάνισµα), όλες οι επιφάνειες και οι περιοχές των συγκολλήσεων 

καθαρίζονται από ίχνη οξειδώσεων, λιπαρές ουσίες, κατάλοιπα των συγκολλήσεων, ή άλλες επιβλαβείς 

ουσίες. 

η. Τα στοιχεία που συνδέονται µε κοχλίες γαλβανίζονται πριν τη σύνδεση τους, οι δε αιχµές 

εφαπτόµενων επιφανειών σε αρµούς συγκολλήσεων, συγκολλούνται µέχρι την τέλεια σφράγιση του αρµού.  

θ. Γαλβανισµένες προς χρωµατισµό επιφάνειες δεν υφίστανται καµιά χηµική επεξεργασία. 

ι. Τα ενσωµατούµενα µεταλλικά ελάσµατα, που φέρουν συγκολλητούς πύρους  ή ράβδους 

αγκυρώσεων, γαλβανίζονται µετά από την συγκόλληση τους. 

ια. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης επιχρίσµατος (βαφής) για αντιπυρική προστασία, αυτό (υλικά και 

κατασκευή) πρέπει να προδιαγράφεται στην οικεία µελέτη και θα χρησιµοποιείται µόνο µετά από γραπτή 

εντολή της Υπηρεσίας. Η εν λόγω αντιπυρική προστασία πρέπει να επισηµαίνεται και δεν επιτρέπεται να 

τοποθετούνται επί αυτής άλλα πρόσθετα επιχρίσµατα. 

 

4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4.1 ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

α. Από τα προσκοµισθέντα στο εργοτάξιο σιδηρά είδη λαµβάνονται δοκίµια σε ποσοστό κυµαινόµενο 

από 0,5% - 1,0% των γαλβανισµένων σιδηρών στοιχείων κάθε διακεκριµένης κατηγορίας (κυµατοειδή 

ελάσµατα στηθαίων, ορθοστάτες στηθαίων, σιδηροσωλήνες, σιδηρά είδη φρεατίων, κλωβοί αγκύρωσης 

στηθαίων, κλωβοί αγκύρωσης ιστών οδοφωτισµού κτλ.) και κατ' ελάχιστον 2 τεµάχια από κάθε διακεκριµένη 

κατηγορία. 

β. Η δειγµατοληψία θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή που θα ορισθεί από την Υπηρεσία. 

γ. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του πίνακα 2, ανάλογα µε το είδος της 

αντιδιαβρωτικής προστασίας 

Η διαπίστωση µη  συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής συνεπάγεται την απόρριψή 

τους. 

4.2 ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

Θα ελέγχεταιι η απόσταση µεταξύ των τοποθετηµένων µεταλλικών κατασκευών και η ευθυγράµµιση τους καθ΄ 

ύψος. 

Τεµάχια που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή 

αντικατάστασης τους µε δαπάνες του Αναδόχου. 

∆ειγµατοληπτικά θα ελέγχεται και η πάκτωση µε κρούση µε ελαφρό σφυρί. 
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5. ΟΡΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις 

5.1 ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

� Εκτέλεση εργασιών σε περιορισµένο χώρο 

� Κίνδυνος ολίσθησης / πτώσης 

� Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

 

5.2 ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

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

Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωµατώθηκε στην Ελληνική 

Νοµοθεσία µε το Π∆ 305/96) και προς την Ελληνική Νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆. 17/96 και 

Π.∆. 159/99 κλπ.) 

Η κατασκευή των µεταλλικών κατασκευών απαιτεί την χρήση εργαλειοµηχανών και συσκευών συγκόλλησης. 

Κατά την εκτέλεση των ηλεκτροσυγκολλήσεων στο εργοτάξιο (εφ΄ όσον απαιτούνται) θα λάµβάνονται τα 

προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς: 

� χρήση Μλεσων Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π) ηλεκτροσυγκολλητών (µάσκα, γάντια, ποδιά), σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες διατάξεις, 

� επαρκής αερισµός χώρων εκτέλεσης συγκολλήσεων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΜΑΠ 

Μάσκα κεφαλής 

ηλεκτροσυγκόλλησης 

από συνθετικό υλικό 

ΕΛΟΤ ΕΝ 

175 

Ατοµική προστασία -  

Εξοπλισµός προστασίας 

µατιών και προσώπου 

κατά 

τη διάρκεια συγκολλήσεων 

και σχετικών διεργασιών 

Personal protection -  

Equipment for eye and 

face  

protection during 

welding and  

alied processes 

Κράνος προστασίας 

από 

κρούσεις, προσκρούσεις 

και επαφή µε στοιχεία 

υπό τάση 

ΕΛΟΤ ΕΝ 

397 

Βιοµηχανικά κράνη 

ασφαλείας 

Industrial safety 

helmets 

Γάντια προστασίας 

έναντι 

για συγκολλητές 

ΕΛΟΤ ΕΝ 

12477 

Γάντια προστασίας για 

συγκολλητές 

Protective gloves for 

welders 
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Γάντια προστασίας 

έναντι 

Μηχανικών κινδύνων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 

388 

Γάντια προστασίας έναντι 

Μηχανικών κινδύνων 

Protective gloves 

against mechanical 

risks 

Προστατευτική 

ενδυµασία, ποδιές, 

µανίκια, περικνηµίδες 

και 

κάλυµµα κεφαλής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 11611 

Προστατευτική ενδυµασία 

για 

χρήση σε συγκολλήσεις και 

συναφείς εργασίες 

Protective clothing for 

use in  

welding and allied 

processes 

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 

Επισηµαίνεται  η  απαίτηση  εκτέλεσης  των  εργασιών  από  αδειούχους  ηλεκτροσυγκολλητές  (πιστοποίηση 

σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 287-1). 

6. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

 

Η εργασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

� την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου των έργων, επεξεργασία, συναρµολόγηση, συγκόλληση, 

τοποθέτηση κτλ των σιδηρών εξαρτηµάτων, κοχλιών, ροδελών, περικοχλίων στηρίξεων και λοιπών 

απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 

� τη δηµιουργία οπών για την πάκτωση των στοιχείων αγκύρωσης 

� την προµήθεια των απαιτούµενων υλικών και την κατασκευή βάσης υποδοχής 

� την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 

 

7. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

α. Οι εργασίες σιδηρών κατασκευών θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) ή µετρικούς τόνους (t), 

πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία σιδηράς κατασκευής (δοµικά σιδηρά στοιχεία κτιρίων, τεχνικών έργων 

κτλ., ελάσµατα, λοιπές σιδηρές κατασκευές) και σιδήρου / χάλυβα, που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η 

επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου.  Η αντιδιαβρωτική προστασία των 
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σιδηρών κατασκευών δεν επιµετράται ξεχωριστά, καθώς η δαπάνη της θεωρείται ανηγµένη στην ανά kg ή t 

τιµή των σιδηρών κατασκευών. 

β. Το βάρος των σιδηρών κατασκευών θα υπολογίζεται µε βάση τα µοναδιαία βάρη, που καθορίζονται 

σε επίσηµους αναγνωρισµένους καταλόγους, επί τα εγκεκριµένα µήκη ή τις επιφάνειες των επιµέρους µελών, 

αφαιρουµένων των κάθε φύσης ανοιγµάτων, οπών και αποκοπτόµενων τµηµάτων. Για τον υπολογισµό του 

βάρους των αφαιρουµένων τµηµάτων θα ογκοµετράται το κάθε τµήµα και ο προκύπτων όγκος θα 

πολλαπλασιάζεται επί το ειδικό βάρος του σιδήρου / χάλυβα, που ορίζεται ως 7.850 kg/m
3
.  Τα βάρη των 

συγκολλήσεων, των ήλων και των κοχλιών, περιλαµβανοµένων των ροδελών, των περικοχλίων και των 

κεφαλών, θα υπολογίζονται είτε από επίσηµους αναγνωρισµένους καταλόγους είτε µε ακριβή ογκοµέτρηση 

και πολλαπλασιασµό επί το ειδικό βάρος ως άνω και θα προσµετρώνται στο βάρος της κατασκευής για την 

οποία προορίζονται, χωρίς διάκριση κατά ποιότητες, αντοχές κτλ.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

εγκεκριµένος κατάλογος ή ευχερής τρόπος επιµέτρησης σύνθετων κατασκευών, η επιµέτρηση γίνεται µε βάση 

τα πραγµατικά βάρη των µελών της κατασκευής (ζύγιση, ζυγολόγιο) που επαληθεύονται µε παρουσία και 

πιστοποίηση εκπροσώπου της Υπηρεσίας.  

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε 

(αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε τα 

αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου για τις διάφορες κατηγορίες σιδηρών κατασκευών και σιδήρου / χάλυβα. Η 

(οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 

«Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους Γενικούς Όρους του τιµολογίου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 07 – ΜΟΝΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στη µόνωση των επιφανειών του σκυροδέµατος του 

φρεατίου  µε επάλειψη µε ασφαλτικό υλικό. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 Η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί όπου καθορίζεται στα σχέδια της Μελέτης και σύµφωνα µε τις οδηγίες 

της Υπηρεσίας. 

 Το ασφαλτικό υλικό επάλειψης θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα 

υποβάλλει για έγκριση σχετική περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης και τεχνικές προδιαγραφές του υλικού που 

προστίθεται να χρησιµοποιήσει. Σε κάθε περίπτωση, το υλικό θα είναι, σε κάθε περίπτωση, προέλευσης 

εργοστασίου ειδικευµένου στην παραγωγή τέτοιων µονωτικών υλικών. 

 Είναι δυνατόν µετά από πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας να εφαρµοστεί και άλλο 

ισοδύναµο ή αποτελεσµατικότερο σύστηµα στεγανοποίησης, χωρίς όµως ο Ανάδοχος να έχει δικαίωµα για 

πρόσθετη αποζηµίωση για το λόγο αυτό. 

 Η όλη εργασία θα εκτελεσθεί σύµφωνα προς την Π.Τ.Π. Τ110 του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η επιµέτρηση της επάλειψης µε ασφαλτικό υλικό στις επιφάνειες των προτεινόµενων έργων από Ο/Σ που 

έρχονται σε επαφή µε εδαφικά υλικά πραγµατοποιείται σε τετραγωνικά µέτρα. Στην τιµή µονάδος 

περιλαµβάνονται γενικά η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του Έργου όλων των υλικών, ο καθαρισµός και 

η προετοιµασία των επιφανειών πριν από την εφαρµογή των µονωτικών υλικών, σύµφωνα µε τις οδηγίες των 

εργοστασίων παραγωγής και του Επιβλέποντα µηχανικού, τα ικριώµατα, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, που 

αναφέρεται ή όχι στο άρθρο.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 08 – ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΛΙΚΑΣ ΑΡΧΙΜΗ∆Η 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στη διάταξη Έλικας Αρχιµήδη που θα τοποθετηθεί στον χώρο του 

Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Β.∆. Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Ν. Θεσσαλονίκης και θα 

χρησιµοποιηθεί για την ανύψωση των λυµάτων από το φρεάτιο συγκέντρωσής τους στο Compact συγκρότηµα 

(Μονάδα Προεπεξεργασίας) που θα τοποθετηθεί στον χώρο πριν το στάδιο της υφιστάµενης Βιολογικής 

Επεξεργασίας, όπως περιγράφεται στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και στα υπόλοιπα Τεύχη 

∆ηµοπράτησης. 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η διάταξη θα πρέπει να προέρχεται από κατασκευαστή µε εµπειρία σε αντίστοιχες κατασκευές µε 

πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης EN ISO 9001:2015. Η διάταξη Έλικας Αρχιµήδη (ή Κοχλίας Αρχιµήδη) θα 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Τύπου SC-200-l-W/5.9 ή άλλου ανάλογου 

• ∆ιαµέτρου κοχλία 200mm 

• Κεντρικός άξονας υψηλής αντοχής και ελαστικότητας από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας AISI 304, 

µέσου πάχους 3,0mm 

• ∆υνατότητα τοποθέτησης µε γωνία κλίσης 55
ο
 

• Ελάχιστης ανυψωτικής ικανότητας 5m
3
/hr 

• Ολικού µήκους ~5,80m 

• Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τη διάταξη (ποδαρικά, κοχλιοσυνδέσεις και µικροϋλικά) 

πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 

Η κίνηση του Κοχλία θα δίνεται από ηλεκτροµειωτήρα µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (ή άλλα ανάλογα): 

• Τύπος NORD 

• Κινητήρας 2,2kW/400/50Hz/IP55 σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ60034-1 

• Σχεδιασµένος για συνεχή λειτουργία (S1) 

Όλα τα τµήµατα του εξοπλισµού, µε εξαίρεση το σύστηµα µετάδοσης κίνησης θα πρέπει να έχουν κατάλληλη 

αντιδιαβρωτική προστασία, δεδοµένου ότι θα µεταφέρει το σύνολο των παραγόµενων λυµάτων του ΣΜΑ. Ο 

κοχλίας πρέπει να τοποθετηθεί εντός περιβλήµατος από ανοξείδωτο χάλυβα είτε ορθογωνικής διατοµής, είτε 

διατοµής U. Σε κάθε περίπτωση ο κοχλίας πρέπει να είναι αποµονωµένος από το εξωτερικό περιβάλλον για 

την αποφυγή διάδοσης οσµών και λυµάτων κατά την κίνησή του. Η στερέωση του κοχλία στο τοίχωµα θα 

γίνεται µε ανοξείδωτα αγκύρια.  

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει αναλυτικό πρόγραµµα συντήρησης στο οποίο θα γίνεται αναφορά σε όλες τις 

εργασίες συντήρησης και ελέγχων που πρέπει να γίνονται για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του 

κοχλία.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 09 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ - 

ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (COMPACT 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στο Compact Συγκρότηµα Εσχάρωσης – Εξάµµωσης και 

Απολίπανσης που θα τοποθετηθεί στον χώρο του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Β.∆. 

Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Ν. Θεσσαλονίκης, εν είδει Μονάδας Προεπεξεργασίας. 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το συγκρότηµα, παροχής λειτουργίας 5m
3
/hr, πρέπει να προεπεξεργάζεται τα λύµατα του ΣΜΑ 

(στραγγίσµατα, απόβλητα εγκαταστάσεων) µε τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά να εξέρχονται απαλλαγµένα από: 

• Στερεά µεγέθους >1mm 

• Άµµο (σύµφωνα µε το διάγραµµα Kalbskoph και ATV) σε ποσοστά: 

o Μέγεθος κοκκοµετρίας Φ0,125-Φ0,160mm: 100% 

o Μέγεθος κοκκοµετρίας Φ0,160-Φ0,200mm: 100% 

o Μέγεθος κοκκοµετρίας Φ0,200-Φ0,250mm: 100% 

o Μέγεθος κοκκοµετρίας Φ0,250-Φ0,315mm: 100% 

• Λίπη/έλαια, ελαφρά υλικά 

Το compact συγκρότηµα θα αποτελείται από τα ακόλουθα επιµέρους τµήµατα: 

• Αυτοκαθαριζόµενο περιστρεφόµενο φίλτρο 

• Συµπιεστή εσχαρισµάτων 

• Ανοξείδωτη δεξαµενή διαχωρισµού άµµου και λιπών 

• Ανοξείδωτο Ηλεκτρικό Πίνακα 

• Στεγανά Ανοξείδωτα Αφαιρούµενα Καπάκια 

 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το συγκρότηµα (compact Μονάδα Προεπεξεργασίας) θα αποτελείται από δεξαµενή κατάληλλων διαστάσεων 

κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα, στην οποία θα υπάρχει εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός εσχάρωσης, 

εξάµµωσης και απολίπανσης, ενώ θα λειτουργεί πλήρως αυτόµατα µε τη δυνατότητα ρύθµισης των 

παραµέτρων σε σύστηµα PLC. 

Τα λύµατα αρχικά θα διέρχονται από το τµήµα εσχαρισµού (αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο-στροφοκόσκινο), όπου 

θα διαχωρίζονται τα στερεά µεγαλύτερα του 1,00 mm. Με τη βοήθεια ενός ξέστρου απόξεσης, αυτά θα 

µεταφέρονται στον συµπιεστή εσχαρισµάτων, όπου και θα αφυδατώνονται σε ποσοστό έως και 35% TS.  
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Στη συνέχεια, τα λύµατα, απαλλαγµένα από εσχαρίσµατα, θα οδηγούνται στην ανοξείδωτη δεξαµενή 

διαχωρισµού άµµου και λιπών, στην οποία µε τη βοήθεια αερισµού θα διαχωρίζονται η άµµος, ελαφρά και µη 

διαλυτά συστατικά, τα λίπη και τα έλαια. Τα επιπλέοντα συστατικά πρέπει πρέπει να οδηγούνται προς 

απόρριψη µαζί µε τα συλλεγέντα εσχαρίσµατα. Αντίστοιχα, η άµµος που θα καταλήγει στον πυθµένα της 

δεξαµενής πρέπει να συλλέγεται και να απορρίπτεται σε διακριτό κάδο εξωτερικά του συγκροτήµατος. Πριν 

την απόρριψή της απαιτείται η πρόβλεψη για αυτόµατη έκπλυση της εξερχόµενης άµµου από το συγκρότηµα, 

µε σκοπό τη µείωση των οργανικών.  

 

3.1  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 

 

Τα επιπλέοντα σωµατίδια µεγέθους > 1mm θα διαχωρίζονται επάνω στην εξωτερική επιφάνεια του κυλίνδρου 

και µε την περιστροφή θα αποµακρύνονται µέσω λεπίδας απόξεσης. Για την αποφυγή εµφράξεων των 

σχισµών του απαιτείται η ύπαρξη εσωτερικού συστήµατος αυτόµατου ψεκασµού (µπεκ) µε νερό υπό πίεση 4-

5 bar και παροχής περίπου 45 l/min. Η διάταξη θα είναι κλειστού τύπου προς αποφυγή οσµών και εκτίναξης 

σταγονιδίων στον περιβάλλοντα χώρο. 

Το φίλτρο τύπου RS-60/1.0 πρέπει να είναι κατασκευασµένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 

κατηγορίας AISI 304. Το άνοιγµα σχισµής (διάκενο) να είναι 1,0mm και σήµανση CE.  

 

3.2  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Ο συµπιεστής εσχαρισµάτων τύπου SP-195 θα πρέπει να µπορεί να δέχεται εσχαρίσµατα µε παροχή 

περίπου ίση µε 1m
3
/hr ,ενώ ο βαθµός συµπίεσής του θα ανέρχεται σε 35% TS. Ο συµπιεστής θα είναι 

κατασκευασµένος εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304. 

 

3.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΜΜΟΛΙΠΟ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

Η δεξαµενή αµµολιποδιαχωρισµού που θα χρησιµοποιηθεί, πυραµιδοειδούς διατοµής, πρέπει να είναι 

κατασκευασµένη εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας AISI 304. Οι ελάχιστες διαστάσεις της 

πρέπει να είναι: 

• Πλάτος 1,10m 

• Μήκος  2,80m 

• Βάθος  1,50m 

Ενώ θα αποτελείται από: 

• Ανοξείδωτους κοχλίες τύπου FS-200/L4000 για τη µεταφορά της άµµου 

• Σύστηµα πλύσης της άµου 

• Σύστηµα αερισµού µε διαχυτές µεσαίας φυσαλίδας, ανοξείδωτο δίκτυο σωληνώσεων και αερόψυκτο 

αεροσυµπιεστή, παροχής τουλάχιστον 16m
3
/h 

• Ανοξείδωτο ενδιάµεσο χώρισµα για τη ζώνη ηρεµίας και διαχωρισµού των λιπών 

• Επιφανειακό ξέστρο για τη σάρωση και απόρριψη των λιπών 
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• Λεκάνη συλλογής λιπών 

• Αντλία παροχής 1m
3
/hr για την παροχέτευση των λιπών στον συµπιεστή εσχαρισµάτων 

• ∆ιάταξη εκκένωσης δεξαµενής 

3.4  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

Ο ηλεκτρολογικός πίνακας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και θα περιλαµβάνει όλο το απαραίτητο 

ηλεκτρολογικό υλικό και τον αυτοµατισµό λειτουργίας ολόκληρης της µονάδας. Στην πρόσοψή του θα φέρει 

όλες τις απαιτούµενες ηλεκτρολογικές ενδείξεις και οθόνη αφής (82mm x 35mm) µε µιµικό διάγραµµα 

λειτουργίας στο LCD µε όλες τις ενδείξεις βλαβών και χειρισµών προγραµµατισµού. Θα περιλαµβάνει 

κατ’ελάχιστον: 

• Κεντρικό διακόπτη ON/OFF του συγκροτήµατος µε ανοικτή επαφή για ένδειξη, καθώς και διακόπτες 

ON/OFF για τους κινητήρες 

• Ένδειξη βλάβης τοπικά, λειτουργία reset και σχετική ένδειξη 

• Ρελέ προστασίας και θερµικά για την προστασία των κινητήρων σε περίπτωση µηχανικής 

υπερφόρτωσης 

• Θερµοστάτη µε θερµική αντίσταση στον πίνακα για την αποφυγή ανάπτυξης υγρασίας. 

Τέλος, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει σήµατα γενικής βλάβης, λειτουργίας στο χειροκίνητο και 

διακριτά σήµατα για κάθε κινητήρα του συγκροτήµατος, σήµα λειτουργίας και βλάβης προς το κεντρικό 

σύστηµα ελέγχου της ΕΕΛ του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Β.∆. Πολεοδοµικού 

Συγκροτήµατος Ν. Θεσσαλονίκης. 

 

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει αναλυτικό πρόγραµµα συντήρησης στο οποίο θα γίνεται αναφορά σε όλες τις 

εργασίες συντήρησης και ελέγχων που πρέπει να γίνονται για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του 

συγκροτήµατος. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 10 – ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑ∆ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων 

χωρητικότητας 1.100 λίτρων. 

 

2. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Οι προς προµήθεια τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων πρέπει να είναι πρόσφατης 

κατασκευής και να ακολουθούν τα πρότυπα EN 840-2. Πρέπει να είναι ικανοί να δεχθούν εµπορικά και 

βιοµηχανικά απορρίµµατα καθώς και αντικείµενα µεγάλου όγκου. Η χωρητικότητά τους θα είναι 1.100lt±5%. 

Επάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου θα είναι σταθερά στερεωµένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που 

θα χρησιµεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον µηχανισµό εκκένωσης κάδων του απορριµµατοφόρου 

(βραχίονες). Επίσης, µε το ειδικά ενισχυµένο χείλος του κάδου πρέπει να είναι δυνατή η ανύψωσή του και µε 

ανυψωτικό σύστηµα τύπου κτένας. Οι κάδοι επίσης θα φέρουν τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης 

διατοµής και ενίσχυσης για την εύκολη µετακίνησή του και την εργονοµική χρήση του. 

2.1 ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Όλα τα πλαστικά τµήµατα πρέπει να είναι µονοµπλόκ. Ειδικότερα, το κυρίως σώµα, 

συµπεριλαµβανοµένων των βάσεων έδρασης του καπακιού και το ίδιο το καπάκι θα πρέπει να αποτελούν 

αυτοτελή µονοµπλόκ τµήµατα. 

Πρέπει να έχουν κατασκευασθεί µε συµπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό 

πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους µε ειδικούς σταθεροποιητές έναντι 

πολυµερισµού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 

Ακόµη, πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαµηλές και πολύ υψηλές θερµοκρασίες, 

στις κλιµατολογικές µεταβολές (και µάλιστα απότοµες) καθώς και σε χηµικές αντιδράσεις. 

Τα τοιχώµατα θα πρέπει να είναι λεία, χωρίς γρέζια και αιχµές. 

Το υλικό εκχυόµενο να έχει οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή σε όλα τα σηµεία του κάδου. 

Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο πράσινος χρωµατισµός των κάδων να έχει επιτευχθεί στην 

πρώτη ύλη προτού αυτή επεξεργαστεί. 

 

2.2 ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ) 

Το κυρίως σώµα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας, µε προς τα πάνω 

συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα απορρίµµατα µε 

ολίσθηση, κατά την ανατροπή του, από τον ανυψωτικό µηχανισµό του απορριµµατοφόρου.   

Λόγω του βάρους των απορριµµάτων που δέχεται κατά τη µεταφορά του και την εκκένωσή του, το 

κυρίως σώµα του κάδου και στις τέσσερις πλευρές (τοιχώµατα)  του,  θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυµένο 
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ώστε να αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά την χρήση του. Απαραιτήτως το κυρίως σώµα 

θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από τις τέσσερεις πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των 

πλευρών αυτών. 

Για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δηµιουργούνται κατά το άνοιγµα και το 

κλείσιµο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώµα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει κατά την χύτευση 

(µονοµπλόκ), τουλάχιστον 2 ειδικά σχεδιασµένους ισχυρούς, µονοκόµατους µεντεσέδες συνεχούς πλάτους 

(κατά µήκος του σωλήνα σύνδεσης µε το καπάκι) κατ’ ελάχιστον 5cm ο κάθε ένας µέσω των οποίων το 

καπάκι, θα συνδέεται απ’ ευθείας και σταθερά στο σώµα, αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως 

σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α., έτσι ώστε οι δυνάµεις 

καταπόνησης να διαµοιράζονται σε µεγαλύτερη επιφάνεια και να µην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους. 

Στον πυθµένα του κάδου και στο κατώτερο σηµείο του  θα  υπάρχει υποχρεωτικά ειδική οπή για την 

εκροή των υγρών µετά τον καθαρισµό του κάδου, κατασκευασµένη µε χύτευση µονοµπλόκ από την πρέσα, η 

οποία θα πρέπει  να καλύπτεται µε ειδικό καπάκι και ελαστική τσιµούχα και να  έχει απόλυτη στεγανότητα. 

2.3 ΚΑΠΑΚΙ ΚΑ∆ΟΥ 

Το καπάκι θα είναι επίπεδο ή και ελαφρώς κεκλιµένο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα 

για την τοποθέτηση των απορριµµάτων. 

Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πρωτογενές πολυαιθυλένιο, να είναι ελαφρύ και να έχει 

ειδικά ενισχυµένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήµατα. 

Θα πρέπει να εφαρµόζει τέλεια στα χείλη του δοχείου και για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, πρέπει να 

συνδέεται µε το κυρίως σώµα απ’ ευθείας και σταθερά, µέσω των ειδικά σχεδιασµένων  µεντεσέδων που θα 

περιλαµβάνουν κατά την χύτευση (µονοµπλόκ) και ειδικό σωλήνα  υψηλής αντοχής, αποκλειοµένης της 

χρήσης βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α. 

Το καπάκι θα φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο χειρολαβές τοποθετηµένες εργονοµικά ώστε να 

διευκολύνεται το άνοιγµα του µε το χέρι για την τοποθέτηση των απορριµµάτων και θα πρέπει να ανοίγει 

εύκολα µε απλό τράβηγµα προς τα επάνω. 

 

2.4 ΤΡΟΧΟΙ 

Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως βιοµηχανικού τύπου από συµπαγές ελαστικό  

αρίστης κατασκευής και ποιότητας διαµέτρου Φ200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο 

άξονα κατά 360
ο έτσι ώστε ο κάδος να είναι απολύτως ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να 

µετακινηθεί µέσα σε στενούς χώρους. 

Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγµα µέσω ενσφαίρου τριβέως και να 

συνδέεται µε τον κυρίως σώµα µέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυµένης και διαµορφωµένης ικανής να 

δέχεται τα δυναµικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 

Οι βίδες προσαρµογής των τροχών στην βάση, να είναι στρογγυλεµένες ειδικές ανοξείδωτες. 

Ο κάθε κάδος  πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται µε χωριστά ποδόφρενα στους δυο 

τροχούς που θα ενεργοποιούνται µε απλό πάτηµα µε το πόδι. 

Όλα τα µεταλλικά µέρη πρέπει να είναι ανοξείδωτα. 
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2.5 ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν τα σύγχρονα 

απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα βραχιόνων και κτένας. 

Επίσης πρέπει να φέρουν τις απαραίτητες χειρολαβές, κατάλληλης διατοµής και ενίσχυσης για την 

εύκολη µετακίνησή τους και την εργονοµική χρήση τους. 

Η διαµόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυµµα τους και να 

πλένονται αυτοµάτως από τα ειδικά οχήµατα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την ∆ιεθνή 

αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 

 

2.6 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

α) Ο κάθε κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήµατα σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. 

για να είναι ορατός την νύχτα. 

β)  Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας τα οποία θα υποδειχθούν από την 

υπηρεσία, µε ευµεγέθη γράµµατα µε ανάγλυφη ανεξίτηλη θερµοεκτύπωση στο εµπρόσθιο τµήµα του κάδου. 

γ) Οι κάδοι θα είναι χρώµατος πράσινου 
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