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1. ΓΕΝΙΚΑ  

(1)  Αντικείμενο 

Αντικείμενο της τεχνικής περιγραφής είναι η παροχή διευκρινήσεων για τη κατασκευή του 
έργου.  

(2) Εφαρμογή οριστικής μελέτης στο έδαφος  

 
Η οριστική μελέτη εκπονήθηκε με τη χρησιμοποίηση τοπογραφικών μετρήσεων επί του 
εδάφους και παρατηρήσεων από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Δεν χρησιμοποιήθηκε 
παλαιότερη μελέτη ύδρευσης της περιοχής και για το λόγο αυτό ενδεχομένως η ακριβής 
θέση του δικτύου να έχει διαφοροποιήσεις.  Η μελέτη προβλέπει την αντικατάσταση των 
αγωγών από τσιμεντοαμίαντο 60mm σε τμήμα του υφιστάμενου δικτύου, όπως φαίνεται 
στην οριζοντιογραφία. Το σχεδιασθέν δίκτυο θα ενωθεί με προϋπάρχοντα αγωγό PVC 
ονομαστικής διαμέτρου 90mm, στις θέσεις που προβλέπονται. Εντούτοις είναι σκόπιμο να 
γίνουν κάποιες διερευνητικές τομές πρίν από την έναρξη των εργασιών. Τέτοιες τομές  θα 
γίνουν στις θέσεις, που πιθανολογείται ότι οι, προς κατασκευή, αγωγοί διασταυρώνονται με 
άλλα δίκτυα κοινής ωφελείας (αν και αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχουν τέτοια στη περιοχή).  

 

2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

(1) Προκαταρκτικές εργασίες  

Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές, θα εκτελεσθούν, κατά τμήματα, οι εξής προκαταρκτικές 
εργασίες, σε όλο το πλάτος κατάληψης των έργων:  
• Κόψιμο και ξερίζωμα των θάμνων και δένδρων  
• Κατεδάφιση κτισμάτων, μαντρότοιχων, περιφράξεων, κ.λ.π.  
• Καθαίρεση ασφαλτικών και άλλων οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων. Το κόψιμο του 
ασφαλτοτάπητα ή του σκυροδέματος θα γίνεται με ειδικά μηχανήματα, έτσι που να 
προκύπτουν ευθύγραμμες παρειές και ομαλές επιφάνειές τους. 
  

(2) Σκάμματα 

 
Η τομή της ασφάλτου, του πλακόστρωτου, του τσιμέντου ή του χωματόδρομου θα γίνει με 
ειδικό μηχάνημα (κόφτη) στο καθοριζόμενο, στα σχέδια της μελέτης, πλάτος τομής. Το 
σκάμμα θα πρέπει να προστατευθεί από εισροή επιφανειακών νερών, με την κατασκευή 
πρόχειρων αναχωμάτων ή και τάφρων κατά μήκος του σκάμματος και να αποχετεύει τα 
υπόγεια και επιφανειακά νερά με άντληση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε 
κατάλληλο αποδέκτη. Τα ορύγματα -σκάμματα, στα οποία θα εγκατασταθούν οι αγωγοί 
αποχέτευσης ή ύδρευσης θα εκσκαφθούν καταρχήν με κατακόρυφες παρειές και θα έχουν 
πλάτος τουλάχιστον 0.69m σύμφωνα με τη προτεινόμενη διατομή αγωγού στα σχέδια της 
μελέτης. Τα σκάμματα, γενικά, θα σκαφτούν στο καθοριζόμενο από την μελέτη βάθος 
δηλαδή περίπου 1.19m, αναλόγως και με τη τοπογραφία της περιοχής και τη θέση του 
παλαιού αγωγού.  Σε καμία περίπτωση όμως η στέψη του αγωγού δεν θα πρέπει να 
βρίσκεται σε βάθος μικρότερο από 0.70m. Εάν τα σκάμματα γίνουν βαθύτερα από όσο 
καθορίζεται στην μελέτη, πρέπει  να  επιχώθούν μέχρι το οριζόμενο βάθος με θραυστό 
υλικό λατομείου. Τονίζεται ότι επειδή πρόκειται περί αντικατάστασης υπάρχοντος δικτύου 



γενικά θα ακολουθηθεί η τοπογραφία του ήδη υπάρχοντος δικτύου. Για το λόγο αυτό οι 
διατομές είναι ενδεικτικές και ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν σε σημεία που θα 
παρουσιαστούν εμπόδια αλλά και για διατήρηση των απαιτούμενων κλίσεων.  

(3) Αποκομιδή προϊόντων εκσκαφών, κ.λ.π.  

Τα προϊόντα εκσκαφών, καθώς και τα προϊόντα κατεδαφίσεων, καθαιρέσεων και κάθε 
είδους εκθαμνώσεων, εκριζώσεων, αποσύνθεσης οδοστρωμάτων, κ.λ.π. θα μεταφέρονται 
σε οποιαδήποτε απόσταση, σε κατάλληλους χώρους, που θα καθορίζει η επίβλεψη. Τα 
γαιώδη και ημιβραχώδη προϊόντα εκσκαφής θα διαστρώνονται και τα βραχώδη θα 
ισοπεδώνονται. Η απόσταση μεταφοράς τους η οποία αποζημιώνεται ορίστηκε στα 5km 
εντός των οποίων θα  πρέπει η Διευθύνουσα αρχή να υποδείξει κατάλληλο χώρο. Αν κατά 
τη διάρκεια των εργασιών, ύπαρξη ανάγκη σε κάποιο άλλο σημείο για προϊόντα εκσκαφής 
και κριθούν κατάλληλα θα πρέπει να οδηγηθούν εκεί. 

 

 (4) Περιφράξεις, διαβάσεις και μέτρα ασφαλείας  

Τα κατάλληλα σήματα για την ημέρα και λυχνίες ασφαλείας για την νύχτα πρέπει να 
τοποθετηθούν στα άκρα των ορυγμάτων και σκαμμάτων για την πρόληψη ατυχημάτων. Οι 
προσωρινές πεζογέφυρες θα κατασκευαστούν σε σημεία στα οποία αποκλείεται ή 
δυσχεραίνεται η διέλευση πεζών η οποία είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του 
χωριού.  

 (5) Αντιστηρίξεις ορυγμάτων  

Όταν η φύση του εδάφους το απαιτεί πρέπει να τοποθετηθεί  κατάλληλη  αντιστήριξη των 
παρειών του ορύγματος, όπως αυτή επιβάλλεται από τους κανόνες ασφαλείας.  
Ο  τρόπος, ο τύπος, η θέση και η έκταση των αντιστηρίξεων, που θα χρειασθούν, ανάλογα 
με τις συνθήκες του εδάφους, το βάθος του ορύγματος, την ύπαρξη υπογείων νερών κ.λ.π. 
θα επιλεγούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής.  

(6) Επιχώσεις  

Οι επιχώσεις των σκαμμάτων (πέραν του «λεπτόκοκκου υλικού εγκιβωτισμού των 
σωλήνων» και των στρώσεων «βάσης και υπόβασης» του οδοστρώματος, που θα 
εκτελεσθούν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές, θα πραγματοποιηθούν 
με θραυστό υλικό λατομείου. Η επίχωση, γενικώς, θα γίνει σε στρώσεις κατάλληλου πάχους 
(ανάλογα με τα μηχανήματα συμπύκνωσης, που θα χρησιμοποιηθούν και τον αριθμό 
διελεύσεών τους) της έγκρισης της επίβλεψης, που θα διαβρέχονται και συμπυκνώνονται με 
την χρησιμοποίηση κατάλληλων (όχι επιβλαβών για τους σωλήνες) μέσων, ώστε να 
επιτυγχάνεται βαθμός συμπύκνωσης όχι μικρότερος από 95% της τροποποιημένης 
δοκιμασίας Proctor. Τόσο η επίχωση των σκαμμάτων, όσο και ο εγκιβωτισμός των 
σωλήνων με λεπτόκοκκο υλικό, διενεργείται σε δύο φάσεις:  
1η Φάση: Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων κάθε τμήματος του αγωγού και 
πριν από την δοκιμή στεγανότητας, επιχώνεται προσωρινά κάθε σωλήνα, αφήνοντας 
ακάλυπτα γύρω από τους αρμούς σύνδεσης τμήματα της σωλήνωσης, για να είναι δυνατός 
ο έλεγχος των αρμών, κατά τη διενέργεια της δοκιμής στεγανότητας, καθώς και η εύκολη 
επισκευή τους, αν παρουσιαστεί διαρροή.  
2η Φάση: Μετά την επιτυχημένη δοκιμή και την παραλαβή κάθε τμήματος του αγωγού, 
ολοκληρώνεται ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και η επίχωση, σύμφωνα με τα παραπάνω 
αναφερόμενα.  
Εάν κατά την κατασκευή των έργων συναντηθούν παλαιοί βόθροι, αυτοί θα εκκενωθούν και 



θα  επιχώθούν κατά τα ανωτέρω.  

 

(7) Εγκιβωτισμός αγωγών με λεπτόκοκκο υλικό. 

Η άμμος θα προέρχεται, όπως καθορίζεται στη μελέτη, ή από λατομείο ή από κοίτες 
ποταμών ή χειμάρρων της έγκρισης της Επίβλεψης. Θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς 
και ανθεκτικούς και δεν θα περιέχει άργιλο και οργανικές ουσίες. Η άμμος θα διαστρώνεται, 
διαβρέχεται και συμπυκνώνεται κατά ομοιόμορφες στρώσεις τελικού πάχους κάθε στρώσης 
το πολύ 15 cm. Κατά τη διάστρωση θα πρέπει να αποφεύγεται ο διαχωρισμός του πιο 
χονδρόκοκκου υλικού από το λεπτόκοκκο. Η τύπανση θα γίνεται με τέτοια μέτρα και τρόπο, 
ώστε να μην προκληθεί φθορά στους σωλήνες. Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν θα πρέπει να 
είναι κατώτερος από 95% (τροποποιημένη δοκιμή Proctor). Οι σωλήνες θα εγκιβωτισθούν 
με λεπτόκοκκο υλικό σε όλο το πλάτος του σκάμματος. Το πάχος του λεπτόκοκκου υλικού 
για την έδραση και επικάλυψη των σωλήνων θα είναι κατ’ ελάχιστο όσο αναγράφεται στα 
σχέδια της μελέτης. Η άμμος θα διαστρώνεται και συμπυκνώνεται συγχρόνως και από τις 
δύο πλευρές του σωλήνα.  
.  
 

3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ -ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ -ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ  

 (1) Ισχύοντες Κανονισμοί  

Για το σκυρόδεμα (τσιμέντο, αδρανή, παρασκευή και έλεγχος) και τους ξυλοτύπους, 
ισχύουν οι εξής Κανονισμοί :  
• ο ισχύων «Κανονισμός για την μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα»  
• ο ισχύων «Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος»  
• το Π.Δ.244/80 (ΦΕΚ 69Α/28.3.80) «Περί Κανονισμού Τσιμέντων για έργα από 
σκυρόδεμα».  
 
Για τα ικριώματα ισχύει το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/17.7.1975) «περί ασφαλείας των 
ασχολουμένων στις οικοδομικές εργασίες», όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε.  
Συμπληρωματικά ισχύουν, σε όσα σημεία δεν είναι αντίθετα με τα παραπάνω Β.Δ., Π.Δ. ή 
Κανονισμούς, τα Ελληνικά Πρότυπα (Ε.Π.) ή τα Σχέδια Ελληνικών Προτύπων (Σ.Ε.Π.), 
μέχρι να οριστικοποιηθούν, οπότε ισχύει η οριστική μορφή τους, του Ελληνικού Οργανισμού 
Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.), που προσαρτώνται σε παράρτημα στο τέλος αυτής της Τεχνικής 
Προδιαγραφής.  

(2)  Αποκατάσταση Τσιμεντόδρομων  

Τα υλικά, τσιμέντο (ανθεκτικό στα θειικά ή μη), αδρανή, νερό, κ.λ.π., που χρειάζονται για 
την επίτευξη της προδιαγραφόμενης αντοχής, στις αναλογίες που καθορίζει η μελέτη 
σύνθεσης. Χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση των τσιμεντόδρομων, από τους 
οποίους θα διέρχεται το σκάμμα. Το πάχος της στρώσης θα είναι όσο αναγράφεται στη 
τυπική διατομή των σκαμμάτων. 

(3) Αγκυρώσεις Σωληνώσεων  

Γενικά στο δίκτυο δεν απαιτούνται αγκυρώσεις. Εντούτοις αν παρουσιαστεί η ανάγκη λόγω 
σαθρού υποβάθρου ή έντονης κλίσης να κατασκευαστούν αγκυρώσεις αυτές θα 



κατασκευαστούν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Κατά τη προμέτρηση έχουν 
προβλεφθεί 20 τέτοιες  πιθανές αγκυρώσεις. Τα σώματα αγκύρωσης θα κατασκευασθούν 
από άοπλο σκυρόδεμα. Η εκσκαφή για την κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης θα πρέπει 
να γίνει ακριβώς στις απαιτούμενες διαστάσεις, ώστε η βάση και οι κατακόρυφες πλευρές 
των σωμάτων αγκύρωσης να εφάπτονται στο φυσικό έδαφος.  Στην περίπτωση που η 
εκσκαφή δεν μπορεί ή γενικά δεν γίνει, όπως ορίζεται παραπάνω, η επιπλέον εκσκαφή θα 
γεμίσει με σκυρόδεμα C12/15. Η εκσκαφή για την κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης θα 
γίνει πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων, αλλά πάντως σε χρόνο τέτοιο, που να 
επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης τους. Η κατασκευή των σωμάτων 
αγκύρωσης θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε, να μην καλυφθούν από σκυρόδεμα οι συνδέσεις 
των σωληνώσεων, για να είναι εύκολος ο έλεγχος της στεγανότητας των συνδέσεων.  
 

(4) Κατασκευή Ξυλοτύπων -Ικριωμάτων  

Οι ξυλότυποι θα χρειαστούν τόσο στην αποκατάσταση των τσιμεντόδρομων όσο και στις 
αγκυρώσεις των κόμβων του δικτύου όπου αυτές απαιτηθούν. 
 

4. ΑΓΩΓΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE).  

(1) Γενικά  

Οι αγωγοί πολυαιθυλενίου, που θα κατασκευασθούν, θα αντέχουν σε πιέσεις λειτουργίας με 
νερό μέχρι τα 10 bar (ΡΝ 10).  

 

(2) Τοποθέτηση Αγωγών ΡΕ ορύγματα  

Σε περιπτώσεις που ένα όρυγμα έχει να κάνει με πολλούς χρήστες (άλλου είδους δίκτυα), η 
τοποθέτηση αγωγών ΡΕ απαιτεί ειδικές ενέργειες, ώστε να μείνει σταθερός ο αγωγός μέχρι 
την τελική επίχωση.  
Λόγω της έκθεσής τους στον φως και της ύπαρξης υψηλών θερμοκρασιών, κατά συνέπεια 
αύξηση του συντελεστή της γραμμικής διαστολής, ο αγωγός μπορεί να μετακινηθεί και να 
καταστραφεί από παρακείμενα δίκτυα άλλων Οργανισμών, γι’ αυτό η επίχωση του αγωγού, 
αμέσως μετά την τοποθέτηση, συνιστά την καλύτερη σταθεροποίηση. Εάν αυτή η λύση δεν 
μπορεί να επιτευχθεί, είναι απαραίτητο να επικαλύψουμε μερικώς τον αγωγό για να τον 
σταθεροποιήσουμε. Παρόλα αυτά στην περιοχή μελέτης δεν έχει αναφερθεί η ύπαρξη 
άλλων δικτύων. 

 

(3) Χαρακτηριστικά ορύγματος  

Το πλάτος και το βάθος του ορύγματος φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. Τα τοιχώματα του 
χαντακιού πρέπει να είναι κατακόρυφα και πάντα απαλλαγμένα από κάθε υλικό ή 
αντικείμενο, ικανό να καταστρέψει, ακόμη και να χαράξει τον αγωγό, το ίδιο ισχύει και για το 
δάπεδο του χαντακιού.  
Επειδή, ο συνδυασμός του είδους και της ποιότητας του υλικού, που θα χρησιμοποιηθεί, 
είναι παράγοντας για την καλή υποστήριξη του αγωγού, το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για 
την υπόβαση (μαξιλάρι) και την αρχική επίχωση, πρέπει να είναι σταθερά και συνεκτικά.  
Η υπόβαση πρέπει να παρέχει ομοιόμορφη υποστήριξη κάτω από τον αγωγό και καλή 
ευθυγράμμιση του αγωγού, ώστε να αποφεύγονται σιφωνισμοί. Το πάχος της υπόβασης 



πρέπει να είναι 0,10 m για όλες τις περιπτώσεις.  

 

5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

 (1) Γενικά  

Τέτοιες συσκευές είναι οι δικλείδες, οι πυροσβεστικοί κρουνοί και οι εκκενωτές. Οι συσκευές, 
γενικά, θα καταλήγουν στα άκρα σε ωτίδες (φλάντζες) και θα αντέχουν σε πιέσεις 
λειτουργίας με νερό μέχρι τις 16atm. 

(2) Δικλείδες (βάνες) 

Οι βάνες προορίζονται για πόσιμο νερό και για τοποθέτηση εντός του εδάφους, με χειρισμό 
με ειδικό κλειδί μέσω φρεατίου βάνας.  Οι βάνες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 5996-1984 (Ε), κατηγορία Α με ελαστική έμφραξη. (Συμβολισμός GATE 
VALVE ISO 5996 45 DN PN NA1).  Το σώμα και το κάλυμμα θα είναι κατασκευασμένα από 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτου τουλάχιστον GGG-40 κατά DIN 1693 ή 400-12 κατά 
ISO 1083-76 για PN 16 atm. Η σύνδεση σώματος και καλύμματος θα γίνεται με φλάντζες 
και κοχλίες από ανοξείδωτο χάλυβα ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώμιο 11,5%.  
Οι κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες, που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος της 
βάνας, θα είναι κατασκευασμένα από το πιο πάνω υλικό (11,5% τουλάχιστον).  
Μεταξύ των φλαντζών σώματος και καλύμματος θα υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα 
τουλάχιστον από NITRILE RUBBER GRADE T και BS 2494 ή ισοδύναμο υλικό. Θα πρέπει 
να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής διαμόρφωσης της καμπάνας (καλύμματος) 
για τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνος (PROTECTION TUBE).  
Οι βάνες θα είναι μη ανυψούμενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο χάλυβα με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 11,5%.  
Η βάνα θα κλείνει όταν το βάκτρο επιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του βάκτρου 
θα επιτυγχάνεται με δακτυλίου ORINGS, υψηλής αντοχής σε διάβρωση και κατάλληλους για 
στεγανότητα σε θερμοκρασίες μέχρι 60 βαθμούς Κελσίου ή άλλο ισοδύναμο τρόπο. Το 
μήκος των βανών θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 5752 σειρά 14 (μικρού μήκους) ή 
15 (μεγάλου μήκους) και τους πίνακες 2 και 3 του προτύπου ISO 5995-1984 (E). To σώμα 
των βανών θα έχει και στα δύο άκρα φλάντζες διαστάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του προτύπου ISO 5996 - 1984 (E) ή πρότυπο DIN 2501.1.  Οι βάνες θα έχουν στο πάνω 
άκρο του βάκτρου κεφαλή σχήματος κόλουρης πυραμίδας με τετράγωνες βάσεις 40x40 και 
50x50 mm, ωφέλιμου μήκους 50 mm τουλάχιστον, προσαρμοσμένη και στερεωμένη με 
ασφαλτικό κοχλία στο άκρο του βάκτρου. Η τετράγωνη αυτή κεφαλή τοποθετείται για να 
είναι δυνατή η λειτουργία της βάνας με τα υπάρχοντα κλειδιά χειρισμού των βανών. Οι 
βάνες, όταν είναι ανοιχτές, θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως διατομή, που αντιστοιχεί 
στην ονομαστική του διάμετρο και να έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση, 
απαλλαγμένη εγκοπών, κ.λ.π. στο κάτω μέρος, ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθιση 
φερτών (π.χ. χαλίκι), που θα καθιστά προβληματική την στεγανότητα κατά το κλείσιμο της 
βάνας.  

 

(3) Πυροσβεστικοί Κρουνοί 

 
Οι πυροσβεστικοί κρουνού του δικτύου θα είναι 3. Ο ένας εξ αυτών για την οικονομικότητα 
του έργου θα χρησιμοποιηθεί με τη προσαρμογή απαγωγού σωλήνα και ως εκκενωτής. Οι 
κρουνοί αυτοί παραδίδονται πλήρως συνδεδεμένοι και λειτουργικοί.  



 

 

6. ΠΑΡΟΧΕΣ 

Η Τοποθέτηση σωλήνα ΡΕ Φ32 για διανομή των παροχών γίνεται κατά το τελικό στάδιο του 
έργου κατά το οποίο γίνεται η σύνδεση των παροχών με το νέο αγωγό. Η διαδικασία 
σύνδεσης περιγράφεται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

 
 
 
 
Συντάχθηκε                                Ελέγχθηκε        Θεωρήθηκε 

Ο μελετητής                             Ο επιβλέπων        Ο Διευθυντής 


