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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  1 
                      

Ε Κ Σ Κ Α Φ Ε Σ 

                        

1. Γενικά 

     

1.1. Περιεχόμενο - Ταξινόμηση 

     

ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-01:2009 “Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων”. 

 

1.2. Χαράξεις - Χωροσταθμίσεις - Προσαρμογή μελέτης 

     

Με την Εγκατάσταση υποχρεούται ο Ανάδοχος να προβεί με βάση την  εγκεκριμένη μελέτη και του καθο-

ρισθέντος προγράμματος εργασίας στην με έξοδά του χάραξη, πασσάλωση και χωροστάθμιση των αξόνων, των 

προς εκτέλεση έργων, τοποθετώντας όλα τα αναγκαία σήματα, για τον καθορισμό  οριζοντιογραφικά και υψομε-

τρικά της θέσης του κάθε έργου.  

Στην συνέχεια ο Ανάδοχος συντάσσει τις σχετικές οριζοντιογραφίες και μηκοτομές των αγωγών και  των 

λοιπών τεχνικών έργων σύμφωνα με τα παραπάνω ληφθέντα από αυτόν στοιχεία του εδάφους και των λοιπών 

τεχνικών έργων της εγκεκριμένης μελέτης, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση τα υψόμετρα των αγωγών στις θέσεις  

των φρεατίων όπως αυτά προκύπτουν από τις μηκοτομές της εγκεκριμένης μελέτης και θα σημειώσει επάνω στις 

μηκοτομές που συντάχθηκαν από αυτόν τα τυχόν υφιστάμενα εμπόδια επάνω και μέσα στο έδαφος περί για τα 

οποία   αναφέρεται η μεθεπόμενη παράγραφος 1.3 της παρούσας. Οι παραπάνω μηκοτομές  θα υποβληθούν στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση. 

Εφόσον οι τυχόν προκύπτουσες διαφορές μεταξύ των πραγματικών υψομέτρων     του εδάφους και των 

αντίστοιχων της μελέτης ή (και) πραγματικών αποστάσεων  των φρεατίων ή/και κόμβων και των αναγραφομένων 

στην μελέτη δεν επιτρέπουν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, την πιστή εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης, ή 

όταν η πιστή εφαρμογή της μελέτης δεν είναι δυνατή λόγω υπάρξεως εμποδίων επί ή  (και) εντός του εδάφους, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε συνεννόηση και με την έγκριση της Υπηρεσίας, στις κατάλληλες διορθώσεις 

και  προσαρμογές με βάση πάντα την πιστότερη εφαρμογή της μελέτης, χωρίς   ιδιαίτερη  αποζημίωση.  

Οι παραπάνω μηκοτομές μετά την τελική έγκριση από την Υπηρεσία θα αποτελέσουν την βάση για την 

κατασκευή των έργων και τις επιμετρητικές  εργασίες. O Aνάδοχος ευθύνεται τόσο για την ακριβή τήρηση των 

τοπογραφικών στοιχείων όσο και για την εξασφάλιση των σταθερών υψομετρικών αφετηριών, αξόνων και ση-

μείων χαράξεως, τον επί τόπου έλεγχο της πιστής εφαρμογής των  διαγραμμάτων εκτέλεσης, είναι υποχρεωμένος, 

με δική του μέριμνα και δαπάνη, προβαίνει στην εκ χάραξη, καθορισμό και αποκατάσταση αυτών σε  περιπτώ-

σεις βλάβης ή από οποιασδήποτε αιτία καταστροφής τους. 

Δεδομένου ότι οι υψομετρικές αφετηρίες του Δημοσίου βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους 

θα γίνεται, με μέριμνα και με έξοδα του Αναδόχου, πύκνωση με καθορισμό νέων βοηθητικών αφετηριών κατά 

μήκος του έργου, εφόσον η απόσταση των υφισταμένων υψομετρικών αφετηριών είναι μεγαλύτερη από 400 μ. 

Ο καθορισμός των απολύτων υψομέτρων των νέων αφετηριών θα γίνεται με διπλή χωροστάθμηση, που θα 

εξαρτάται από τις υφιστάμενες αφετηρίες του  Δημοσίου. 

Τέλος ο Ανάδοχος υποχρεούται, οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη, να θέσει στην διάθεση του πιβλέποντα το 

απαιτούμενο προσωπικό, τα εργαλεία και   υλικά για την επαλήθευση και τον έλεγχο των χαράξεων.  

 

1.3. Αναγνώριση εδάφους - Έρευνες. 

     

Πριν από κάθε εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στην  προσεκτική αναγνώριση του ε-

δάφους στο οποίο προβλέπεται η κατασκευή του  έργου. Εκτός από τα εμφανή επί του εδάφους υφιστάμενα ε-

μπόδια πρέπει αυτός να  αναζητήσει και τα αφανή και κύρια τους διάφορους αγωγούς Εταιρειών Κοινής   Ωφε-

λείας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κλπ.), επίσης και τους μεγάλους Δημοτικούς ή  ιδιωτικούς αγωγούς ύδρευσης και αποχέ-

τευσης. 

Η αναζήτηση τέτοιων στοιχείων θα γίνει με συγκέντρωση πληροφοριών και διαγραμμάτων, με εξέταση 

υπαρχόντων φρεατίων και καταλλήλων ερευνητικών τομών, οι οποίες είναι δυνατόν να εκτελεσθούν μετά από 

έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. Πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει 
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και να υποβάλει στην Υπηρεσία διάγραμμα, στο οποίο να φαίνονται όλα τα στοιχεία από την αρχική εξέταση και 

από τις συμπληρωματικές πληροφορίες τις οποίες θα συγκεντρώσει με οποιοδήποτε τρόπο και το  οποίο θα απει-

κονίζει τη θέση κάθε στοιχείου στην περιοχή των έργων. Επίσης θα πρέπει να περιλάβει στις μηκοτομές που συ-

νέταξε αυτός σε εφαρμογή της  προηγούμενης παραγ.1.2, όλα τα επί ή εντός του εδάφους υφιστάμενα εμπόδια 

στην κατασκευή των αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης.  

Για όλες τις παραπάνω εργασίες ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, εκτός από τις ερευνητικές 

τομές του εδάφους, για την εκτέλεση των οποίων θα πληρωθεί ιδιαιτέρως βάσει των συμβατικών μονάδων εκ-

σκαφής, επιχώσεως κλπ. ορυγμάτων. 

 

2. Εκσκαφές ορυγμάτων σε ανοιχτή ή κλειστή διατομή. 

     

ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-01:2009 “Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων”. 

 

2.1.2. Υποστηρίξεις αγωγών και τεχνικών έργων εγκαταστάσεων Εταιρειών Κοινής Ωφελείας 

            

Ο Ανάδοχος, μετά από προηγούμενη προσεκτική αναγνώριση του εδάφους κατά τα καθοριζόμενα στην 

παράγραφο 1.3, θα προβαίνει κατά την κατασκευή των  έργων στην κατάλληλη υποστήριξη ή ανάρτηση των α-

γωγών ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φωταερίου, τηλεπικοινωνιών κλπ. που συναντώνται στο όρυγμα 

καθώς και τους αγωγούς του δικτύου αποχέτευσης και θα λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προστασίας, των α-

γωγών αυτών, ευθυνόμενος για κάθε βλάβη που τυχόν ήθελε προξενηθεί σε αυτούς από την εκτέλεση των έργων.  

Η υποστήριξη αυτή, η οποία, όπου παρίσταται ανάγκη θα εκτελείται   σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων 

υπαλλήλων των οικείων Εταιρειών  Κοινής Ωφελείας, θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στις εργασίες του σχετικού 

άρθρου εκσκαφών του Τιμολογίου. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί κατά την επίχωση των ορυγμάτων, όπου υπάρχουν τέτοιοι αγωγοί, για να α-

ποφευχθεί τυχόν υποχώρηση του εδάφους που  ευρίσκεται κάτω από τους αγωγούς Κοινής Ωφελείας και λόγω 

της υποχώρησης να προέλθει θραύση ή παραμόρφωση των αγωγών. Κάθε βλάβη στους αγωγούς αυτούς που δια-

πιστώνεται και μετά την επίχωση θα βαρύνει τον Ανάδοχο, η δε απαιτουμένη επισκευή θα γίνεται από τον Φορέα 

στον οποίο ανήκει ο αγωγός  που έπαθε ζημιά σε βάρος του Αναδόχου στον οποίο συγχρόνως θα καταλογίζονται 

όλες οι αποζημιώσεις προς κάθε τρίτο λόγω ζημιών που έπαθαν από την παραπάνω αιτία. 

Στην περίπτωση κατά την οποία η θέση των αγωγών είναι τέτοια ώστε να  χρειάζονται μετατόπιση, αυτή 

θα γίνεται με έξοδα του Εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση λόγω  

τυχόν πρόσθετων δυσχερειών ή καθυστερήσεων ή οποιαδήποτε άλλης αιτίας, που ήθελε δημιουργηθεί από την, 

κατά τα παραπάνω, ανάγκη μεταθέσεως του αγωγού Κοινής Ωφελείας, έχοντας υποχρέωση προτού υποβάλλει 

την προσφορά του, να συλλέξει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου να εκτιμήσει τις τυχόν πρόσθε-

τες δαπάνες και καθυστερήσεις τις οποίες θα του δημιουργήσει κάθε μετάθεση αγωγού Κοινής Ωφελείας που 

απαιτείται. 

Τέλος οφείλει να λάβει κάθε μέτρο εξασφαλίσεως του προσωπικού του ή  τρίτους λόγω διατήρησης των 

αγωγών αυτών στο ύπαιθρο μετά την εκτέλεση των εργασιών, είναι δε μοναδικός υπεύθυνος για κάθε ατύχημα 

που τυχόν  προκληθεί λόγω τούτου. 

 

2.1.3. Δυσχέρειες στις εκσκαφές κάτω ή δίπλα από αγωγούς εγκαταστάσεων Εταιρειών Κοινής Ωφε-

λείας. 

         

Όπου κατά μήκος του ορύγματος ήθελε αποκαλυφθεί αγωγός εγκαταστάσεως  κοινής ωφέλειας ( ύδρευ-

σης, αποχέτευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνίας κλπ. ), ανεξάρτητα από την ανάγκη υποστη-

ρίξεώς του, για  την οποία ευθύνεται ο Ανάδοχος και την εκτελεί χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση  ή την μετάθεσή 

του την οποία εκτελεί η αρμόδια Υπηρεσία με δαπάνη του Εργοδότη (παράγ. 2.1.7), ο Ανάδοχος αποζημιώνεται 

ιδιαιτέρως για τις πρόσθετες δυσχέρειες εκσκαφής που προκύπτουν από την ύπαρξη αγωγού, με την  προϋπόθεση 

ότι το 50% τουλάχιστον της διατομής του αγωγού παραμένει μέσα  στο σκάμμα. Περισσότεροι από έναν αγωγό, 

που περιλαμβάνονται σε ιδεατό  κύλινδρο γύρω από τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και με διάμετρο 1.00 μ. 

θεωρούνται για την αποζημίωση του Αναδόχου σαν ένας αγωγός. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 2 
                    

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΧΩΜΑΤΑ 

                     

ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-02:2009 “Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων”. 
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ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΜΜΟ 

 

ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-02:2009 “Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων”. 
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ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
                     

ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00:2009 “Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά”. 

 

 

TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  5 
 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
 

ΕΤΕΠ: 

1. 1501-01-01-01-00:2009 “Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος”. 

2. 1501-01-01-02-00:2009 “Διάστρωση σκυροδέματος”. 

3. 1501-01-01-03-00:2009 “Συντήρηση σκυροδέματος”. 

4. 1501-01-01-04-00:2009 “Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος”. 

5. 1501-01-01-05-00:2009 “Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος”. 

6. 1501-01-01-07-00:2009 “Σκυροδετήσεις ογκοδών κατασκευών”. 
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ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 
 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των σωλήνων και ειδικών τε-

μαχίων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (ΗΡDΕ)  ή μέσης πυκνότητας (MDPE) για την κατασκευή αγωγών ύδρευσης. 

 

2. Ισχύοντα πρότυπα 

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

prEN 12.201 - 2/3 

ISO/DIS/4427 

Συμπληρωματικά ισχύουν και τα πρότυπα: 

DIN 16933 και DVGW 330 

 

3. Tεχνικά χαρακτηριστικά σωλήνων - Πιστοποιητικά 

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

είναι τουλάχιστον ΡΕ 2ης γενιάς (σ 63, MRS 80, PE 80 κατά EN 12.201 - 2 /3).   

Oι σωλήνες θα είναι συμπαγούς τοιχώματος, κατάλληλης ονομαστικής πίεσης λειτουργίας.  Οι σωλήνες και τα ειδικά τε-

μάχια θα παρέχονται από αναγνωρισμένο εργοστάσιο παραγωγής εφοδιασμένο με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 29002 ή ISO 9002 και θα ληφθεί υπόψη εάν έχει ISO 9001. 

Οι σωλήνες θα έχουν μπλε χρώμα . Σαν ελάχιστη απαίτηση σε αντοχή στην εσωτερική πίεση και σε χρόνο ζωής είναι 50 

έτη ζωής στους 20
0 
C. 

Δεν επιτρέπεται καμμία προσθήκη προσθέτων στην πρώτη ύλη για την κατασκευή των σωλήνων . Το εργοστάσιο κατα-

σκευής της πρώτης ύλης, όπως και το εργοστάσιο κατασκευής των σωλήνων  θα χορηγήσει πιστοποιητικά στα οποία θα αναφέ-

ρονται: 
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 Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά αντοχής του υλικού (πρώτης ύλης), 

 Η ονομαστική διάμετρος, το πάχος, το βάρος και η ονομαστική πίεση λειτουργίας των σωλήνων (μόνο από το εργο-

στάσιο κατασκευής των σωλήνων). Η σχέση ονομαστικής πίεσης PN, SDR, πάχος τοιχώματος, MRS και περιφερειακής τάσης σ 

του ΠΕ (μόνο από το εργοστάσιο κατασκευής των σωλήνων) 

 Τα πρότυπα ποιότητας του υλικού (πρώτης ύλης) 

 Η σύνθεση και η πυκνότητα της πρώτης ύλης. Η επιτρεπόμενη τάση τοιχώματος της πρώτης ύλης ( η οποία θα είναι 

οπωσδήποτε μεγαλύτερη των 5 Mpa). 

 Ο δείκτης ροής (melt flow index), η τάση εφελκυσμού στο όριο της διαρροής, η τάση θραύσης και οι αντίστοιχες επι-

μηκύνσεις.  

Aυtά τα πιστοποιητικά θα προσκομίζεται στην Υπηρεσία από τον Ανάδοχο 

Επίσης θα προσκομίζεται στην Υπηρεσία πρωτότυπο πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού (πρώτης ύλης και των 

σωλήνων) για πόσιμο νερό από έγκυρο Οργανισμό καθώς και επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. Η Υπηρεσία μέσα 

σε 5 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή θα δώσει έγγραφη αποδοχή ή τεκμηριωμένη απόρριψη της πρώτης ύλης πουθα χρησιμο-

ποιηθεί για την κατασκευή των σωλήνων καθώς και για τις σωληνώσεις. 

Η Υπηρεσία θα παρακολουθήσει την παραγωγή των σωλήνων και τους εργαστηριακούς ελέγχους είτε με το δικό της 

προσωπικό είτε αναθέτοντας την εργασία αυτή σε κατάλληλο συνεργάτη της. Ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει με έγγραφό του 

την Υπηρεσία για την ημερομηνία έναρξης της παραγωγής των σωλήνων τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα. 

Οι σωλήνες θα κατασκευαστούν όσον αφορά τις διαστάσεις    κατά EN 12.201 - 2    και οι έλεγχοι θα γίνουν κατά EN 

12201 - 2 . Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει για τους ελεγκτές της Υπηρεσίας ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους παραγωγής 

και αποθήκευσης των σωλήνων και διευκόλυνση για την διενέργεια των μετρήσεων και των δοκιμών. 

 

4. Ειδικά τεμάχια, συστολές κλπ. 

Τα ειδικά τεμάχια που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, όπως καμπύλες, συστολές, ταυ, λαιμοί φλαντζών κλπ. θα είναι των 

αυτών με τους σωλήνες προδιαγραφών.  Κατά κανόνα θα είναι εργοστασιακής κατασκευής και κατά κανόνα θα προέρχονται από 

το ίδιο εργοστάσιο παραγωγής όπως και οι σωλήνες. 

Όλες οι καμπύλες με γωνία μεγαλύτερη ή ίση με 30
0
 θα μορφωθούν με χρήση ειδικών τεμαχίων.  Για μικρότερης γωνίας 

καμπύλες και κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας, επιτρέπεται η μόρφωσή τους στο εργοτάξιο. 

 

5. Ποιοτικός έλεγχος των υλικών 

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα υποβληθούν με δαπάνες του Αναδόχου σε δοκιμή εσωτερικής πίεσης, καθώς και α-

ντοχής και ελέγχου υλικού, στο εργοστάσιο παραγωγής ή σε εργαστήριο της εγκρίσεως της Υπηρεσίας Επιβλέψεως. 

Θα εκτελεσθούν οι παρακάτω δοκιμασίες: 

α. Στους σωλήνες θα εκτελεσθούν δοκιμές σε εσωτερική υδραυλική πίεση και έλεγχος μεταβολής της αντοχής κατά 

τη θερμική επεξεργασία. 

β. Στα ειδικά τεμάχια θα εκτελεσθούν δοκιμές στεγανότητας, 

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

δ. Δοκιμές αντοχής σε εφελκυσμό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ISO 3504.2. 

ε.        Ελεγχος μηχανικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το EN 12201-2 

στ.      Δοκιμή squeeze-off  και verounding σύμφωνα με το EN 12201-2 

 

Oι παραπάνω δοκιμασίες θα εκτελούνται τουλάχιστον σε δύο δοκίμια ανά 100 παραγόμενους σωλήνες.  Οι μέσες τιμές 

των αποτελεσμάτων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τιμές που έχουν καθορισθεί από τον προμηθευτή των σωλήνων και έχουν 

γίνει αποδεκτές απ' αυτή. 

Αν τα αποτελέσματα των δοκιμασιών είναι κατώτερα από τις τιμές αυτές, θα ληφθούν πέντε (5) ή περισσότερα ακόμη 

δείγματα, που θα υποβληθούν στις ίδιες δοκιμασίες.  Αν και κατά τις δοκιμασίες αυτές οι μέσες τιμές είναι κατώτερες από αυτές 

που έχουν καθορισθεί, ολόκληρη η αντίστοιχη μερίδα σωλήνων απορρίπτεται. Η Υπηρεσία μπορεί να απορρίψει την αντίστοιχη 

μερίδα σωλήνων και χωρίς την λήψη των 5 δειγμάτων  

Επίσης συμπληρωματικά με το EN 12201 - 2  οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνονται : 

i. Μία φορά για κάθε διάμετρο και κάθε μηχανή παραγωγής. 

ii. Σε κάθε περίπτωση που έχουμε σταμάτημα και εκ νέου ξεκίνημα κάποιας μηχανής θα γίνεται επανάληψη των ε-

λέγχων για τον παραγόμενο σωλήνα της συγκεκριμένης μηχανής . 

iii.  Σε περίπτωση που η παραγωγή του σωλήνα σε κάποια μηχανή συνεχιστεί πέραν των 170 ωρών, οι έλεγχοι θα 

επαναλαμβάνονται με την συμπλήρωση κάθε 170 ωρών συνεχούς παραγωγής. 

iv. σε περίπτωση που διαπιστώνεται αξιόλογη απόκλιση μεταξύ διαδοχικών δοκιμίων σε εφελκυσμό, οι έλεγχοι αυ-

τοί επαναλαμβάνοται για την συγκεκριμένη μηχανή και διάμετρο που διαπιστώθηκε η απόκλιση. 

 Ακόμη θα γίνει έλεγχος των διαστάσεων και ανοχών. Συμπληρωματικά και σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στο EN 

12201 - 2  :  

v. Θα εξεταστούν τα άκρα, οι τομές των οποίων πρέπει να είναι κάθετες στον σωλήνα. 

vi. Οι σωλήνες θα πρέπει να είναι καθαροί , λείοι, ελεύθεροι φυσαλίδων, κενών ή ανομοιογενειών, γδαρσιμάτων, 

ελαττωμάτων καθώς αυτά μπορεί να επηρρρεάσουν τη λειτουργία των σωλήνων. Το χρώμα τους πρέπει να είναι ομοιόμορφο σε 

όλο το μηήκος. Η επιφάνεια των σωλήνων πρέπει να είναι λεία εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς αυλακώσεις και εσοχές ή εξοχές. 

vii. Θα γίνεται έλεγχος διαστάσεων και επιτρεπομένων ανοχών σύμφωνα με το . EN 12201 - 2 

viii. Θα γίνεται έλεγχος της ovality 
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ix. Δεν πρέπει να παρατηρείται στους σωλήνες λυγισμός ή κάμψη.  

Το αποτέλεσμα κάθε ελέγχου θα καταγράφεται σε ειδικό έντυπο και θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο παραγωγής και 

τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας εφόσον είναι παρών. 

Επιπλέον θα γίνεται έλεγχοςαντοχής σε εσωτερική πίεση, έλεγχος μεταβολής κατά την θερμική επεξεργασία, έλεγχος δο-

κιμίων σε εφελκυσμό μέχρι θραύσης, μέτρηση της τραχύτητας, η δοκιμή squeeze - off δοκιμή rerounding, μέτρηση του δείκτη 

ροής και μέτρηση τραχύτητας σύμφωνα με το EN 12201 - 2. Τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με το EN 

21201-2. 

Οι παραπάνω έλεγχοι και δοκιμές θα γίνουν σε εργαστήριο κοινής αποδοχής. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον ανά-

δοχο και θα είναι ενσωματωμένα στις τιμές προσφοράς των σωλήνων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα υποβληθούν στην Υπη-

ρεσία σε κατάλληλο πιστοποιητικό κατά DIN 50049. Πέραν των πιστοποιητικών που θα εκδοθούν και θα καλύπτουν όλους του 

ελέγχους και 'ολες τις δοκιμέςπου θα αναφέρονται και θα γίνουν, στην Υπηρεσία θα δοθούν και όλες οι μετρήσεις που θα κατα-

γράφονται στη διάρκεια των ελέγχων. 

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

πριν από την έναρξη παραγωγής των σωλήνων και τα αποτελέσματα των δοκιμών θα υποβληθούν στην Υπηρεσία Επιβλέψεως 

για έγκριση. 

Τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου θα βεβαιώνονται με επίσημα πιστοποιητικά του κατασκευαστή.  Εφ΄ όσον οι έ-

λεγχοι διενεργηθούν στο εξωτερικό, τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο διεθνές γραφείο ποιοτι-

κού ελέγχου (Veritas Securitas, κλπ.).  Η Υπηρεσία Επιβλέψεως δικαιούται, εφόσον το επιθυμεί, να παρίσταται με αντιπρόσωπο 

της στις δοκιμές. 

Οι κάθε είδους δαπάνες για τον ποιοτικό έλεγχο και παραλαβή των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων βαρύνουν τον Ανάδο-

χο.  Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται η αξία των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων που θα χρησιμοποιηθούν στις δοκιμές, οι 

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

κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για τον ποιοτικό έλεγχο και παραλαβή των σωλήνων και ειδικών τεμαχιών σύμφωνα με τα 

παραπάνω. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής και των Προδιαγραφών των Προτύ-

πων, ισχύουν οι όροι που προβλέπουν αυστηρότερους ελέγχους και παρέχουν υψηλότερο βαθμό ασφάλειας. 

 

6. Μεταφορά και αποθήκευση 

Οι σωλήνες κατά την μεταφορά και αποθήκευση θα είναι  ταπωμένοι με τάπες αρσενικές και συσκευασμένοι 1m x 1m x 

μήκος. Στην περίπτωση που οι αγωγοί βρίσκονται σε κουλούρα τότε η εσωτερική διάμετρος της κουλούρας θα προκύπτει βάσει 

των στοιχείων του κατασκευαστή και την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

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 πλα-

στικά προϊόντα κακώσεις, όπως: 

 Η κακή μεταχείρηση σε υψηλές θερμοκρασίες.  Η παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με φόρτιση, α-

ξονική ή εγκάρσια, μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση-ovality) της διαμέτρου.  Επίσης η ανομοιόμορφη κατανομή 

θερμοκρασίας περιφερειακά στη διατομή μπορεί να προκαλέσει στο σωλήνα στρέβλωση ή λυγισμό.  Οι συνθήκες αυτές πρέπει να 

αποφεύγονται κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση. 

 Η χάραξη από αιχμηρά αντικείμενα.  Οι σωλήνες δεν πρέπει να σέρνονται, να ρίχνονται ή να στοιβάζονται σε ανώ-

μαλες επιφάνειες, όπως π.χ. βράχους, κοφτερές ακμές κλπ.  Επίσης, αν φορτοεκφορτώνονται με συρματόσχοινα ή αλυσίδες πρέ-

πει να προστατεύονται κατάλληλα από το γδάρσιμο ή χάραξη. 

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

σωλήνων και τα χτυπήματα στη μεταφορά. 

Για καλύτερη προστασία στη διακίνηση πρέπει: 

α. Τα ευθέα μήκη να εφάπτονται στην κάτω στρώση σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ΄ όλο το μήκος τους.  Αν 

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

β. Αν οι στοιβαγμένοι σωλήνες είναι διαφορετικών σειρών και διαμέτρων, οι ισχυρότεροι να τοποθετούνται στο κά-

τω μέρος. 

γ. Τα ρολλά να αποθηκεύονται οριζόντια και δεμένα, όπως παραδίδονται από το εργοστάσιο.  Αν χρειάζεται να με-

ταφερθούν όρθια, να προστατεύονται από τυχόν χτυπήματα. 

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

 

7. Σήμανση Σωλήνων 

 

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήμανσης χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά τυπωμένες ανά μέτρο μήκους σωλήνα, 

που θα έχουν την εξής μορφή: 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ HDPE/Φ αχβ ΡΕ PN ΧΧΧΧ=ΥΥΥΥ= όπου 

- HDPE  = πολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας 

- Φ αχβ = εξωτερική διάμετρος χ πάχος, τοιχώματος 

- ΡΕ γ (π.χ. ΡΕ 80) 

- PN   = ονομαστική πίεση 

- ΧΧΧΧ  = όνομα Κατασκευαστή  

- ΥΥΥΥ  = Χρόνος παραγωγής από την μία πλευρά και αύξων αριθμός μήκους σωλήνα από την αντιδιαμετρική. 
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8. Εξαρτήματα Πολυαιθυλενίου 

Τα εξαρτήματα τα οποία θα τοποθετηθούν στο έργο θα είναι: 

 από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) χρώματος μαύρου ή μπλε, κατάλληλα για σύστημα συγκόλλησης με ηλεκτροσυνδέ-

σμους. 

 από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) χρώματος μπλέ, κατάλληλης  ονομαστικής πίεσης λειτουργίας  κατασκευασμένα με την 

μέθοδο της μετωπικής συγκόλλησης και κατάλληλα για σύνδεση μεταξύ τους ή με σωλήνες με αυτή την μέθοδο. 

 μηχανικοί σύνδεσμοι (PE/STEEL) σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου με εξαρτήματα από άλλα υλικά. 

Όλα τα εξαρτήματα θα είναι κατασκευασμένα σύνφωνα με την προδιαγραφή prEN 12201-3 και συνεργάσιμα με σωλήνα 

που θα κατασκαστεί με βάση την παρούσα Tεχνική Προδιαγραφή για την κατασκευή των σωλήνων PE 

Οι διαστάσεις, το πάχος τοιχώματος και οι ανοχές των εξαρτημάτων θα είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η συνεργα-

σιμότητα με τους σωλήνες, η καλή ποιότητα της συγκόλησης, καθώς και η διατήρηση μετά την συγκόλληση και θα είναι πάντα 

σύμφωνες με το πρότυπο prEN 12201-3 για την κατάλληλη κατηγορία SDR. 

Στις προσφορές θα αναφέρονται σαφώς ο τύπος, η κατασκευάστρια εταιρία, οι διαστάσεις και οι ανοχές των εξαρτημά-

των και θα γίνεται παραπομπή στους καταλόγους που θα είναι συνημμένοι στην προσφορά. 

Θα αναγράφεται πάνω σε κάθε εξάρτημα η θερμοκρασία, η τάση συγκόλλησης και ο χρόνος συγκόλλησης και ψύξης. 

Τα εξαρτήματα κατά την παράδοσή τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχων που θα καλύπτουν τα 

εξής: 

- Ονομαστική πυκνότητα πρώτης ύλης  

- Ονομαστική πυκνότητα υλικού που πάρθηκε από έτοιμο εξάρτημα. 

- Μέτρηση δείκτη ροής πρώτης ύλης 

- Σύνθεση πρώτης ύλης 

- Αντοχή σε εσωτερική πίεση (τεστ 170 ωρών) 

- Μεταβολές μετά από θερμική επεξεργασία  

- Μέτρηση διαστάσεων και ανοχών. 

 

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα προέρχονται από δοκιμές που έγιναν σε δοκίμια της συγκεκριμένης παρτίδαςπαρα-

γωγής των εξαρτημάτωνπου θα χρησιμοποιηθούν στο έργο. 

Επί πλέον εκτός από τα παραπάνω πιστοποιητικά, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό για όλα τα υλικά από ανα-

γνωρισμένο Ινστιτούτο Δημόσιο ή Ιδιωτικό περί της καταλληλότητάς τους για δίκτυα ύδρευσης. 

Η Υπηρεσία για όλους τους παραπάνω ελέγχους διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τους ελέγχους σε εργαστήριο της 

αρεσκείας της. 

Επίσης θα δοθεί πιστοποιητικό αντοχής σε εσωτερική πίεση (10.000 ωρών) που θα προέρχεται από δοκίμια της ίδιας σχε-

δίασης και διαδικασίας παραγωγής με αυτά που θα παραδοθούν στην Υπηρεσία. 

Στις προσφορές θα αναφέρονται οι προδιαγραφές των οποίων τις απαιτήσεις πληρούν  

τα συγκεκριμένα εξαρτήματα, έστω και αν οι προδιαγραφές αυτές βρίσκονται σε φάση προσχεδίου που θα επισυνάπτο-

νται με την προσφορά. Σε περίπτωση διαφορετικών προδιαγραφών από αυτές που αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή, οι 

εφαρμοζόμενες θα είναι ισοδύναμες ή αυστηρότερες. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει δειγματοληπτικό έλεγχο των εξαρτημάτων στις εγκαταστάσεις του προμηθευ-

τή η σε εργαστήριο κοινής αποδοχής. 

Το εργοστάσιο κατασκευής των εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου και μηχανικών συνδέσμων θα πρέπει να έχει πιστοποιητι-

κό δισφάλισης ποιότητας τουλάχιστον ISO 9002 και θα ληφθεί υπόψη εάν έχει ISO 9001 για όλα τα προσφερόμενα υλικά. 

Αντίγραφο του πιστοποιητικού θα επισυνάπτεται στην προσφορά. 

Τέλος μαζί με την προσφορά θα προσκομισθεί δείγμα για κάθε είδος προσφερόμενου εξαρτήματος. 

Τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 

9. Διαδικασία συγκόλλησης αγωγών PE 

Περιγραφή εργασίας συγκόλλησης με την μέθοδο των ηλεκτροσυνδέσμων (electro fusion welding) 

Τα εξαρτήματα του πολυαιθυλενίου πριν την διαδικασία συγκόλλησης δεν πρέπει να εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία 

και η θερμοκρασία του να μην υπερβαίνει τους 35
0 
C  

Γενικότερα για να έχουμε σαν αποτέλεσμα μια καλή συγκόλληση, πρέπει ο ανάδιοχος να δώσει προσοχή στα πιο κάτω 

σημεία: 

- Η θερμοκρασία της επιφάνειας του αγωγού καιτων εξαρτημάτων να βρίσκεται μεταξύ 0
0 

C έως 35
0 

C και τότε να 

πραγματοποιύνται συγκολλήσεις PE με PE . 

- Το κόψιμο στα άκρα του αγωγού να είναι πάντα κάθετα προς τον διαμήκη άξονα και να υπάρχει μία λοξοτόμηση 

της τάξης των 50 προς τα έξω. 

- Να καθαρίζονται με ένα στεγνό και καθαρό πανί οι προς συγκόλληση επιφάνειες. 

- Να ξύνεται προσεκτικά όλη η επιφάνεια του αγωγού, πάνω στο οποίο θα συγκολληθούν τα εξαρτήματα σε μήκος 

λίγο μεγαλύτερο από το μήκος της ηλεκτρομούφας. 

- Για σύνδεση σέλλας παροχής ή σέλλας επισκευής, το μήκος του αγωγού που ξύνεται είναι λίγο μεγαλύτερο από 

το πλάτος της σέλλας, συνήθως κατά 150 χλστ. 

- Πρέπει να χρησιμποείται πάντοτε εργαλείο ξυσίματος και όχι μαχαίρι. Το ξύσιμο γίνεται με παράλληλες κινήσεις 

προς τον άξονα του αγωγού και πάντα χωρίς διακοπή  
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- Πρώτα να ελέγχεται το εσωτερικό των εξαρτημάτων να είναι καθαρό και να καθαρίζεται η ξυσμένη επιφάνεια 

του αγωγού, χρησιμοποιώντας  εξατμιζόμενο διαλύτη (τριχλωροαιθυλένιο) και καθαρό χαρτί. 

- Τοποθετείται κάποιο εργαλείο σταθεροποίησης (clamp) ικανό να ευθυγραμμίζει τα άκρα του αγωγού κατά την 

συγκόλληση και να κρατά τον αγωγό με την ηλεκτρομούφα ελεύθερο από πιέσεις κατά την διάρκεια της συγκόλλησης (τήξης) 

και την περίοδο ψύξης. 

- Πρέπει να προβλεφθεί ώστε να μην μετακινηθούν οι αγωγοί ούτε τα εξρτήματα κατά την διάρκεια της ψύξης. 

Ανάλογα με την κατασκευαστική εταιρία, ο χρόνος ψύξης της ηλεκτρομούφας κυμαίνεται από 10 λεπτά για Φ.20 χλστ. έως 30 

λεπτά για Φ.225 χλστ., για σέλλες γενικά απαιτούνται 15 λεπτά. 

- Στην διάρκεια του χρόνου συγκόλλησης συμπληρώνεται από τον επικεφαλής του συνεργείου ανάλογο σχετικό 

έντυπο και υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον επιβλέποντα μηχανικό. 

- Για τα ειδικά τεμάχια θα γίνει αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλη-

σης και θα είναι τα εξής: 

1. Κωδικός έργου 

2. Κωδικός εξαρτήματος 

3. Κωδικός τεχνίτη 

4. Ημερομηνία εργασίας 

5. Ωρα εργασίας 

6. Αύξοντας αριθμός συγκόλλησης 

7. Διάμετρος αγωγού  

8. Είδος εξαρτήματος 

9. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 

10. Χρόνος συγκόλλησης 

11. Καταγραφή στην μνήμη του μηχανήματος τυχόν διακοπή της συγκόλλησης 

12.  Χρόνος συγκόλλησης 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μα τροποποιήσει τα ζητούμενα στοιχεία κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

Η λήψη των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να γίνεται με σύνδεση της συκσευής συγκόλλησηςμε υπολογιστή PC και να 

αποδίδει τις αποθηκευμένες πληροφορίες στην μορφή που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, υποστηριζόμενο με το απαιτούμενο 

software. 

Θα πρέπει να έχει ληφθεί μέριμνα για πιθανή διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης. 
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ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΡΕΙΘΡΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
         

1.Αντικείμενο     

Η Προδιαγραφή αυτή αφορά την άρση και επανατοποθέτηση των κρασπέδων των πεζοδρομίων με τα ρείθρα τους, που 

αποτελούνται είτε από λαξευτούς φυσικούς λίθους είτε από σκυρόδεμα. 

 

2. Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας και υλικά 

Τα κράσπεδα και τα ρείθρα των πεζοδρομίων, εφόσον υπάρχει ανάγκη λόγω της θέσης των ορυγμάτων του αποχετευτι-

κού δικτύου αίρονται από τη θέση τους. Οταν τα κράσπεδα είναι κατασκευασμένα από λαξευτούς φυσικούς λίθους,  αίρονται με 

προσοχή και φυλάσσονται για επανατοποθέτηση. Τα κράσπεδα από σκυρόδεμα καθώς και τα ρείθρα αίρονται με αποσύνθεση του 

σκυροδέματος, και με κοπή του τυχόν υπάρχοντος οπλισμού. 

Tα κράσπεδα από λαξευτούς λίθους, αφού καθαρισθούν και λαξευτούν τη γωνία και τις δύο εμφανείς πλευρές αν υπάρχει 

ανάγκη, επανατοποθετούνται σε οδόστρωμα από σκυρόδεμα πάχους 0.025 μ. και αναλογίας 300 χγρ. Τσιμέντου ανά κ.μ. σκυρο-

δέματος (Β 160). Τα ρείθρα και τα κράσπεδα από σκυρόδεμα ανακατασκευάζονται στις αρχικές τους διαστάσεις με σκυρόδεμα με 

την παραπάνω σύνθεση, στην τιμή μονάδος των οποίων περιλαμβάνονονται και η τυχόν απαιτούμενη επίχριση με τσιμεντοκονία 

των 650 χγρ. και οι τυχόν απαιτούμενοι ξυλότυποι. Στην γωνία του κρασπέδου από σκυρόδεμα ανατοποθετείται και η τυχόν υ-

πάρχουσα και προηγούμενα πακτωμένη σιδηρογωνιά 

H τιμή του τιμολογίου συντάχθηκε με την πρόβλεψη επανακατασκευής ρείθρου και κρασπέδων είτε από σκυρόδεμα, είτε 

με επανατοποθέτηση κρασπέδων από λαξευτούς λίθους, ελήφθη δε υπόψη και φθορά τους, τόσο κατά την άρση όσο και κατά την 

λάξευση και επανατοποθέτηση, ήτοι περιλαμβάνεται και η  τυχόν αντικατάσταση καταστραφέντων κατά την άρση κρασπέδων 

κάθε φύσης με καινούργια. 
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