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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Με την απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ 2221Β΄/30-07-2012) εγκρίθηκαν με υποχρεωτική 

εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα τετρακόσιες σαράντα (440) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

(ΕΤΕΠ). Ακολούθως, με την Εγκύκλιο 26 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356 4-10-2012) του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δόθηκαν οδηγίες για τη σύνταξη 

των Τευχών Δημοπράτησης, ώστε αυτά να εναρμονισθούν με τις ΕΤΕΠ. Όσα από τα εθνικά κανονιστικά 

κείμενα αντίκειται στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ, παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής τους, η 

οποία ορίστηκε δύο μήνες μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή 

από 30-09-2012. 

 

Με τις αποφάσεις: 

 ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23.09.2013 (ΦΕΚ 2542/Β/2013) 

 ΔΙΠΑΔ/οικ/628/07.10.2014 (ΦΕΚ 2828/Β/2014) 

 ΔΙΠΑΔ/οικ/667/30.10.2014 (ΦΕΚ 3068/Β/2014) 

 Δ.Κ.Π./οικ/1211/16.08.16 (ΦΕΚ 2524/Β/2016)  

έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρμογή συνολικά εξήντα οκτώ (68) ΕΤΕΠ. Με την Εγκύκλιο 17 αρ. πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. προτάθηκαν συνολικά 70 Προσωρινές Εθνικές Προδιαγραφές 

(ΠΕΤΕΠ) για την προσωρινή αντικατάσταση των αντίστοιχων ΕΤΕΠ (Παραρτήματα Α1-Α59, Β60-Β69, Γ70) 

οι οποίες έχουν εφαρμογή στην παρούσα μελέτη. 

 

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ και τις ΠΕΤΕΠ οι οποίες παρατίθενται σε σχετικό πίνακα 

παρακάτω, σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές προδιαγραφές που ακολουθούν και τους όρους των 

υπολοίπων συμβατικών τευχών. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες 

εργασίες για την κατασκευή του έργου με βάση τις ΕΤΕΠ και τις ΠΕΤΕΠ ή, αν δεν περιέχονται σε αυτές, με 

βάση τις λοιπές ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές του Ελληνικού Κράτους, ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή 

Κράτους αυτής εάν δεν καλύπτονται από Ελληνικές προδιαγραφές. 

 

Το πλήρες κείμενο των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ του 

ανωτέρω ΦΕΚ (2221Β΄/30-07-2012), το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν (N.3861/201) σε ηλεκτρονική μορφή 

από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ενώ το πλήρες κείμενο των Προσωρινών 

Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών 

(http://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=656:anastoli_ypoxreotikis_efarmogis_penint

a_enea_ellinikon_texnikon_prodiagrafon_elot_etep&Itemid=285) 

 

http://www.et.gr/
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http://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=656:anastoli_ypoxreotikis_efarmogis_peninta_enea_ellinikon_texnikon_prodiagrafon_elot_etep&Itemid=285
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1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 
 

Κωδικός 
Αρ. 
Τιμ. 

Τίτλος Αρθρου 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Τίτλος ΠΕΤΕΠ 

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016) 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΥΔΡ 3.10.01.01 1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 

08-01-03-01 

   

ΥΔΡ 3.10.02.01 2 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

08-01-03-01 

   

ΥΔΡ 3.10.02.02 3 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Πα βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 

08-01-03-01 

   

ΥΔΡ 3.11.02.01 4 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

08-01-03-01 

   

ΥΔΡ 3.11.02.02 5 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 

08-01-03-01 

   

ΥΔΡ 3.19.04.03 6 

Κατασκευή μικροσηράγγων με την μέθοδο της ωθούμενης 
συστοιχίας σωλήνων. Διάνοιξη μικροσήραγγας 
επενδεδυμένης με χαλύβδινο σωλήνα, μικρής έως μεσαίας 
διαμέτρου, σε συνεκτικούς σχηματισμούς χωρίς την 
προμήθεια του σωλήνα, για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 
Φ 355 mm 

08-01-04-02 

   

ΥΔΡ 3.12 7 
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 
διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

02-08-00-00 
   

ΥΔΡ 5.04 8 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 
εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

08-01-03-02 
* 

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 08-01-03-02 
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ΥΔΡ 5.05.02 9 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος 
επίχωσης άνω των 50 cm 

08-01-03-02 
* 

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 08-01-03-02 

ΥΔΡ 7.01 10 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα  
 

  

ΥΔΡ 7.06 11 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα  
 

  

ΥΔΡ 4.09 12 
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

05-03-03-00* 
 

05-03-11-04* 

 
 

05-03-03-00 
 

    05-03-11-04 

ΟΔΟ Δ01 13 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη  
 

  

ΟΔΟ Δ02.Α 14 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας 05-03-14-00 
 

  

ΟΔΟ Δ05.1 15 Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 05-03-11-04 
* 

Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής 
διαβάθμισης (κλειστού τύπου) 

05-03-11-04 

ΟΔΟ Δ08.1 16 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 
0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 

05-03-11-04 
* 

Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής 
διαβάθμισης (κλειστού τύπου) 

05-03-11-04 

ΥΔΡ 16.14.01 17 
Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός 
κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m 

08-06-08-06 
 

  

ΥΔΡ 12.10.05 18 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 
41,  DN 250 mm 

08-06-02-02 
* 

Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC 08-06-02-02 

ΥΔΡ 12.10.08 19 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 
41, DN 400 mm 

08-06-02-02 
* 

Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC 08-06-02-02 

ΥΔΡ 11.03 20 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 08-07-01-05 
* 

Βαθμίδες φρεατίων 08-07-01-05 

ΥΔΡ 11.01.02 21 
Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο 
(ductile iron)  

 
  

ΥΔΡ 12.14.01.15 22 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 315 
mm / ΡΝ 10 atm 

 
 

  



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.doc]  Σελ.8/77 

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8841.1.1 23 
Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου με εγκατεστημένο τον 
εξοπλισμό για την τροφοδοσία δύο αντλιών με σύστημα 
αυτοματισμού 

 
 

  

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8103.5 24 Αισθητήριο στάθμης τύπου ''αχλάδι'' ψηφιακό  
 

  

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8103.5 25 
Αισθητήριο στάθμης 0-10V συνοδευόμενο από ειδικό 
καλώδιο  

 
  

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 9322.1 26 
Ιστός φωτισμού ύψους 3m με φωτιστικό σώμα σφαιρικό με 
έναν λαμπτήρα ατμών νατρίου (Na) υψηλής πίεσης 
(Εξωτερικός φωτισμός) 

 
 

  

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 9342 27 Βέργα γείωσης διατομής σταυρού  
 

  

ΑΤΗΕ 8749.1 28 Φρεάτιο 50 x 50 cm βάθους 60 cm  
 

  

ΑΤΗΕ 8758.2.5 29 Χάλκινος πολύκλωνος αγωγός 50 τ.χ.  
 

  

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8951.1.5 30 
Απαγωγοί υπερτάσεων, μονοπολικοί, προστασίας τύπου 
B+C  

 
  

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8951.1.5 31 Απαγωγοί υπερτάσεων, 1-πολικοί, προστασίας τύπου D  
 

  

ΑΤΗΕ 8773.3.2 32 Καλώδια εξωτερικού φωτισμού J1VV-U 3G2,5mm2  
 

  

ΑΤΗΕ 8773.3.1 33 Καλώδια σημάτων κατάστασης αντλιών J1VV-U 3G1,5 mm2  
 

  

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8778.1.3 34 Καλώδια σημάτων στάθμης δεξαμενής 10G1,5  
 

  

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8773.3.1 35 Καλώδιο αναλογικής στάθμης δεξαμενής, LIYCY 3x1,5  
 

  

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8773.5.1 36 Καλώδιο αναλογικής στάθμης δεξαμενής, LIYCY 4x1,5  
 

  



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.doc]  Σελ.9/77 

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8248.1 37 Βαλβίδα καθαρισμού  
 

  

ΑΤΗΕ 9316.7 38 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Φ75mm για την εγκατάσταση 
της διανομής της ΔΕΗ  

 
  

ΑΤΗΕ 8734.1.5 39 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Φ36mm για όδευση του 
καλωδίου της 
ΔΕΗ μέσα στο πίλλαρ. 

 
 

  

ΑΤΗΕ 8036.6 40 
Οδηγοί ανύψωσης αντλίας κατασκευασμένοι από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ50mm  

 
  

ΑΤΗΕ 8042.1.7 41 Πλαστικός σωλήνας PVC 4atm Φ100 ηλεκτρολογικών  
 

  

ΑΤΗΕ 8042.1.3 42 Πλαστικός σωλήνας PVC 4atm Φ50 ηλεκτρολογικών  
 

  

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8216.7 43 
Αντλία εμβαπτισμένη με παροχή 5,00l/s και μανομετρικό 
9,00m  

 
  

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8216.7 44 
Αντλία εμβαπτισμένη με παροχή 5,00l/s και μανομετρικό 
6,60m  

 
  

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8216.15 45 
Αντλία εμβαπτισμένη με παροχή 40,00l/s και μανομετρικό 
19,00m  

 
  

ΑΤΗΕ 9345 46 Φωτοκύτταρο ημέρας AC 230V, 16A, 100 Lux  
 

  

ΑΤΗΕ 8773.5.3 47 Καλώδιο J1VV-R 4G6mm2  
 

  

ΑΤΗΕ 8773.3.4 48 Καλώδιο J1VV-R 3G6mm2  
 

  

ΑΤΗΕ 8773.5.3 49 Καλώδιο J1VV-R 4G4mm2  
 

  



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.doc]  Σελ.10/77 

ΑΤΗΕ 8773.5.2 50 Καλώδιο J1VV-U 4G2.5mm2  
 

  

ΑΤΗΕ 8773.3.2 51 Καλώδιο J1VV-U 3G2,5mm2  
 

  

ΑΤΗΕ 8773.3.3 52 Καλώδιο J1VV-R 3G4mm2  
 

  

ΑΤΗΕ 8959.2 53 
Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού 
εναλλασσόμενου ρεύματος, τάσεως 230/400 V, 50 περιόδων 
Ισχύος 10 KVA 

 
 

  

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8959.10 54 
Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 60kVA με προστατευτικό 
κάλυμμα και μεταγωγικό διακόπτη  

 
  

ΑΤΗΕ 8773.5.6 55 Καλώδιο J1VV-R 4G16mm2  
 

  

ΥΔΡ 13.03.01.02 56 
Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 

08-06-07-02 
* 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 08-06-07-02 

ΥΔΡ 13.03.01.05 57 
Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 

08-06-07-02 
* 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 08-06-07-02 

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8127.1.4 58 Βαλβίδες αντεπιστροφής DN80  
 

  

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8127.1.7 59 Βαλβίδες αντεπιστροφής DN150  
 

  

ΥΔΡ 13.15.01.06 60 
Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 at 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 

08-06-07-05 
 

  

ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8751.2.8 61 
Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και θεμελιακής γείωσης 
του αντλιοστασίου  

 
  

ΥΔΡ 9.10.03 62 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 

01-01-01-00 
* 

Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος 01-01-01-00 

01-01-02-00    

01-01-03-00 * Συντήρηση του σκυροδέματος 01-01-03-00 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.doc]  Σελ.11/77 

01-01-04-00 * Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 01-01-04-00 

01-01-05-00    

01-01-07-00    

ΥΔΡ 9.10.04 63 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 

01-01-01-00 
* 

Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος 01-01-01-00 

01-01-02-00    

01-01-03-00 
* 

Συντήρηση του σκυροδέματος 01-01-03-00 

01-01-04-00 
* 

Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 01-01-04-00 

01-01-05-00    

01-01-07-00    

ΥΔΡ 9.10.05 64 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 

01-01-01-00 
* 

Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος 01-01-01-00 

01-01-02-00    

01-01-03-00 * Συντήρηση του σκυροδέματος 01-01-03-00 

01-01-04-00 * Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 01-01-04-00 

01-01-05-00    

01-01-07-00    

ΥΔΡ 9.26 65 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων 

01-02-01-00 
* 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 01-02-01-00 

ΥΔΡ 9.01 66 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 

01-03-00-00 
* 

Ικριώματα 01-03-00-00 

01-04-00-00    

ΥΔΡ 10.27 67 
Επικολλούμενες ελαστικές ταινίες στεγάνωσης αρμών 
μεγάλου εύρους, από ινοπλισμένα συνθετικα υλικά, πάχους 
1,00 mm και πλάτους 250 mm 

 
 

  



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.doc]  Σελ.12/77 

ΟΙΚ 71.22 68 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 03-03-01-00 
 

  

ΟΙΚ 79.05 69 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά  
 

  

ΥΔΡ 10.10.01 70 

Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών 
σκυροδέματος Προστατευτική βαφή επιφανειών 
σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από 
υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 

08-05-01-04 

 

  

ΟΙΚ 32.05.04 71 
Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20  

 
  

ΟΙΚ 38.02 72 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 01-04-00-00 
 

  

ΟΙΚ 64.48 73 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή  
 

  

ΟΙΚ 62.24 74 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 03-08-02-00 
 

  

ΟΙΚ 64.41 75 
Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή 
''T''  

 
  

ΥΔΡ 3.11.04.02 76 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 
Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση 
των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 

08-01-03-01 
 

  

ΥΔΡ 5.07 77 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου 

08-01-03-02 
* 

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 08-01-03-02 

ΥΔΡ 7.02 78 Προμήθεια χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 11-02-02-00 
 

  

ΥΔΡ 7.03 79 Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 11-02-02-00 
 

  

ΥΔΡ 7.04 80 Εμπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 11-02-02-00 
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ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.doc]  Σελ.13/77 

ΟΙΚ 20.04.01 81 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών 
μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

02-04-00-00 
 

  

ΟΙΚ 22.15.01 82 
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης 

15-02-01-01 
 

  

ΥΔΡ 11.05.01 83 
Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου 
Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία 

 
 

  

ΥΔΡ 11.07.01 84 
Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών 
Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer) 

08-07-02-01 
 

  

ΥΔΡ 11.08.02 85 
Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Τελική βαφή 
χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη 
πόσιμο νερό. 

08-07-02-01 
 

  

ΥΔΡ 12.14.01.06 86 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 
mm / ΡΝ 10 atm 

 
 

  

ΥΔΡ 12.14.01.12 87 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 225 
mm / ΡΝ 10 atm 

 
 

  

ΥΔΡ 12.17.01 88 
Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, ταυ, 
συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής 
φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου 
κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), 
κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική 
προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα 
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 

 
 

  

ΥΔΡ 12.18.02 89 
Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με 
χαλυβδοσωλήνες Με χρήση χαλυβδοσωλήνων  με εξωτερική 
μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο 
πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη. 

 
 

  

ΥΔΡ 11.05.03 90 
Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου 
Κατασκευές με ηυξημένη μηχανουργική επεξεργασία 
(εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring) 

 
 

  

ΥΔΡ 12.15.11 91 
Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile 
iron) Με σωλήνες DN 600 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
545 

 
 

  

ΟΙΚ 79.55 92 
Θέρμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 
mm 

03-06-02-02 
* 

θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων 03-06-02-02 

ΟΙΚ 79.11.03 93 
Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη 
ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο 
αλουμινίου, πάχους 0,08 mm 

03-06-01-01 
* 

Στεγανώσεις Δωμάτων - Στεγών με ασφσλτικες μεμβράνες 03-06-01-01 

ΥΔΡ 12.15.01 94 
Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile 
iron) Με σωλήνες DN 100 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
545 
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2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

2.1. ΤΠ – 1 ΔΙΔΥΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά όλες τις περιπτώσεις που θα χρησιμοποιηθούν δίδυμα 

μεταλλικά αυτοαντιστηριζόμενα πετάσματα για την αντιστήριξη των παρειών της τάφρου 

τοποθέτησης των αγωγών ή κατασκευής φρεατίων, ή οποιωνδήποτε άλλων τεχνικών έργων της 

εργολαβίας. Δίδυμα μεταλλικά αυτοαντιστηριζόμενα διαφράγματα αντιστήριξης τοποθετούνται σε 

θέσεις όπου προβλέπεται από την εδαφοτεχνική μελέτη του αναδόχου όπως θα εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. Δίδυμα αυτοαντιστηριζόμενα μεταλλικά πετάσματα κεκλιμένα δεν θα τοποθετηθούν. 

Δίδυμα μεταλλικά αυτοαντιστηριζόμενα πετάσματα προτιμώνται στις θέσεις όπου η ύπαρξη λίθων 

θα εμπόδιζε την απρόσκοπτη έμπηξη των πασσαλοσανίδων και όπου δεν υπάρχουν υπόγεια 

ύδατα σε στάθμη υψηλή. 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

Τα δίδυμα μεταλλικά πετάσματα θα είναι βιομηχανικής κατασκευής ανεγνωρισμένου οίκου, 

δηλαδή KRINGS ή ισοδύναμα, και όχι αυτοσχέδια. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΧΗΜΑ 

Η απαιτούμενη ροπή αντιστάσεως της διατομής για τα δίδυμα μεταλλικά αυτοαντιστηριζόμενα 

πετάσματα καθώς και τα λοιπά χαρακτηριστικά αυτών θα προκύψουν από την σχετική μελέτη που 

θα συντάξει ο ανάδοχος, όπως αυτή θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Η μελέτη θα συνταχθεί 

σύμφωνα με τους σχετικούς Ελληνικούς ή Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και θα παρέχει πλήρη 

ασφάλεια για το όρυγμα, τους εργαζόμενους, τους διερχόμενους, τα μηχανήματα, τις γειτονικές 

οικοδομές και γενικά για κάθε κίνδυνο επί οσοδήποτε χρονικό διάστημα χρειασθεί. Στο έργο θα 

χρησιμοποιηθούν δίδυμα μεταλλικά αυτοαντιστηριζόμενα πετάσματα διατομής όχι μικρότερης 

ροπής αντιστάσεως από αυτές που θα προκύψουν στους υπολογισμούς της μελέτης. 

Το σύστημα των διδύμων μεταλλικών αυτοαντιστηριζόμενων διαφραγμάτων που θα 

χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα πολλά που υπάρχουν, αρκεί να 

ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του παρόντος έργου (κατά το δυνατόν μεγαλύτερη 

υδατοστεγανότητα, ευκολία τοποθέτησης, επαρκής αντιστήριξη των διαφραγμάτων μεταξύ τους 

κ.λπ.). Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα περιγράφεται πάντως λεπτομερώς στην μελέτη 

που θα συνταχθεί από τον ανάδοχο για τον τρόπο αντιστήριξης. 

Η εξωτερική πλευρά των διαφραγμάτων πρέπει να είναι επίπεδη και να μην έχει οριζόντιες 

δοκίδες, ώστε η αφαίρεση του διαφράγματος μετά την περαίωση της επίχωσης να είναι δυνατή. 
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΜΕ ΔΙΔΥΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 

ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Οι αντιστηρίξεις των πρανών, που θα προκριθούν μετά από σχετική εδαφοτεχνική μελέτη, πρέπει 

να τοποθετούνται με σχολαστικότητα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής των. 

Η τοποθέτηση των μεταλλικών διαφραγμάτων (KRINGS) πρέπει να γίνεται το συντομότερο 

δυνατό συγχρόνως με την πρόοδο της εκσκαφής (top-down εκτέλεση εκσκαφής-αντιστήριξης). Η 

απομάκρυνσή των πρέπει να γίνεται σταδιακά, σε συνδυασμό με τη διαδικασία επίχωσης-

συμπύκνωσης, γεγονός που μετριάζει τις πιθανότητες σημαντικών εδαφικών κινήσεων και 

διαφορικών καθιζήσεων γειτονικών κτιρίων. Απαραίτητη είναι η δευτερογενής συμπύκνωση μετά 

την αφαίρεση των διαφραγμάτων για την αντιμετώπιση των κενών που παρουσιάζονται. Οι 

μεταλλικοί οδηγοί των και το κάτω μέρος των πάνελς πρέπει να εμπήγνυνται κάτωθεν του 

πυθμένα περιορίζοντας την πιθανότητα αστοχίας του, λόγω υδραυλικής υποσκαφής, σε μη 

συνεκτικά εδάφη (π.χ. αμμώδη) και υψηλό υδροφόρο ορίζοντα ή λόγω ανύψωσης του πυθμένα 

στην περίπτχη συνεκτικών (π.χ. αργιλικών) εδαφών και μεγάλων βαθών εκσκαφής. Ακόμη πρέπει 

να αποφεύγεται η περίπτωση εκ των υστέρων πλήρωσης με κάποιο υλικό μεταξύ των πάνελς και 

φυσικού εδάφους (διαρροές του υλικού πλήρωσης και επικίνδυνες μετακινήσεις εδάφους), αλλά 

να επιτυγχάνεται εξαρχής πλήρης επαφή των πάνελς με το υπάρχον έδαφος. 

Οι μονάδες επενδύσεως μπορούν να κατασκευασθούν είτε με τη μέθοδο της τοποθετήσεως είτε 

με τη μέθοδο της διεισδύσεως. Δεν πρέπει βασικά να μπαίνουν στο έδαφος παρά μόνο εκεί που 

επιτρέπεται κατηγορηματικά. Η αποδοχή προϋποθέτει την λήψη πολύπλευρων κατασκευαστικών 

μέτρων που πρέπει να εξασφαλίζουν την σταθερότητα του τρόπου χρησιμοποίησης. 

Εάν για τη μείωση του ύψους της επενδυμένης παρειάς του ορύγματος γίνεται μια προεκσκαφή, 

πρέπει μεταξύ της επενδύσεως και του ποδός της κλίσεως να αφήνεται και από τις δύο πλευρές 

ένα οριζόντιο πάτωμα προστασίας πλάτους τουλάχιστον 0,60m. Έτσι εξασφαλίζεται μια ασφαλής 

εργασία στην άκρη του ορύγματος (σχήμα 1). Κενοί χώροι, οι οποίοι με την κατασκευή των 

μονάδων επενδύσεων παραμένουν μεταξύ των πλακών και των παρειών των ορυγμάτων πρέπει 

αμέσως να γεμίζουν απολύτως, ώστε να εμποδίζεται μια εκ των υστέρων θραύση του εδάφους και 

να εξασφαλίζεται μια επαφή μεταξύ όλης της επιφάνειας των πλακών και του εδάφους. Ομοίως 

πρέπει να προσεχθεί και η αποφυγή μιας εκ των υστέρων θραύσης του εδάφους καθώς και 

προβλημάτων σε γειτονικές κατασκευές. Μετά την τοποθέτηση του αγωγού, την κατά στρώσεις 

επίχωση και συμπύκνωση, θα αφαιρούνται τα πετάσματα και θα γίνεται νέα συμπύκνωση για να 

καλυφθούν τα τυχόν κενά που θα έχουν δημιουργηθεί κατά την αφαίρεση των διαφραγμάτων. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ 

Με τη μέθοδο της τοποθετήσεως το έδαφος εκσκάπτεται με μηχανικά μέσα σ' όλο το βάθος και 

δημιουργείται ένα ύψος επενδύσεων στο ύψος του βάθους εκσκαφής +10cm (σχήμα 2). Η 

μέθοδος τοποθετήσεως είναι τότε μόνο επιτρεπτή όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 το έδαφος να είναι σταθερό προσωρινά, 
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 οι παρειές της εκσκαφής να είναι κατακόρυφες, 

 το πλάτος εκσκαφής που παραμένει σταθερό κατά μήκος μιας μονάδας επενδύσεως. 

Ως σταθερό έδαφος προσωρινά θεωρείται αυτό το οποίο για λίγο χρόνο μεταξύ της ενάρξεως της 

εκσκαφής και της τοποθετήσεως της επενδύσεως δεν παρουσιάζει καμία σημαντική θραύση. 

Το μήκος του εκσκαπτομένου και μη εξασφαλισμένου τμήματος εκσκαφής πρέπει να περιορίζεται 

σ' αυτό που είναι απαραίτητο για την κατασκευή μιας μονάδας επενδύσεως. Οι ανεπένδυτες 

παρειές ορύγματος πρέπει επίσης να μην επιφορτίζονται από κυκλοφορία π.χ. από τα 

μηχανήματα του έργου διότι έτσι μεγαλώνει ο κίνδυνος καταρρεύσεως. 

Είναι αυτονόητο ότι στα ορύγματα πρέπει να κατεβαίνουν άτομα μόνο όταν οι παρειές είναι άψογα 

εξασφαλισμένες. Για βαθιά ορύγματα πρέπει οι μονάδες επενδύσεως να τοποθετηθούν οι μία 

πάνω στην άλλη και να συνδεθούν μεταξύ τους έξω από το όρυγμα και ως σύνολο να 

τοποθετηθούν στο όρυγμα. 

Δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο να ενεργεί κανείς έτσι ώστε να μπαίνει κατ' αρχήν μια μονάδα 

στο όρυγμα και μετά στην μόνο μισοεξασφαλισμένη παρειά να κατεβαίνει κανείς για να τοποθετεί 

περαιτέρω τις μονάδες. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΣ 

Με την μέθοδο της διεισδύσεως οι μονάδες επενδύσεως πιέζονται στο έδαφος σε αλληλουχία με 

την εκσκαφή. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες εφαρμόζεται προεκσκαφή και έπεται η βαθύτερη 

εκσκαφή υπό την προστασία των μονάδων επενδύσεως όπου η εκσκαφή που προηγείται κάτω 

από τις πλάκες δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 0,50m (σχήμα 3). 

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι η απόσταση των πλακών των μονάδων μεταξύ τους στο 

κάτω τμήμα είναι λίγο μεγαλύτερη από ότι επάνω. Εάν δεν προσεχθεί αυτή η απαίτηση, 

τοποθετείται το ζευγάρι των πλακών κατά τη διάρκεια της εκσκαφής σαν σφήνα και εμποδίζεται η 

περαιτέρω διείσδυση. Το μέγεθος αυτό δίνεται από τον κατασκευαστή. 

Η σταδιακή βύθιση των πλακών από τις δύο πλευρές μιας μονάδας επενδύσεως πρέπει να 

ακολουθεί μικρά βήματα. Με τον τρόπο αυτό εμποδίζεται η δημιουργία μεγάλης δύναμης ειδικά στις 

αντηρίδες λόγω του διαφορετικού πλάτους του συστήματος. Για να κρατηθεί η δύναμη αυτή μικρή 

πρέπει η κλίση των αντηρίδων ως προς το οριζόντιο να περιορίζεται στο 1:20. 

Για τη μέθοδο διεισδύσεως πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τέτοιες μονάδες επενδύσεως που 

στο κάτω άκρο έχουν κοπτικές ακμές. 

Οι αντιστηρίξεις θα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά και ιδιαίτερα μετά από βροχόπτωση και μετά 

από μέρες αργιών. Γενικά, θα πρέπει να επιθεωρούνται ως προς τη στατική τους επάρκεια και 

λειτουργικότητα πριν την έναρξη οποιοδήποτε εργασιών.  
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ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του αναδόχου για την προμήθεια, τοποθέτηση και αφαίρεση των διδύμων 

αυτοαντιστηριζομένων μεταλλικών διαφραγμάτων θα γίνει σύμφωνα με το εμβαδόν της 

κατακόρυφης επίπεδης αντιστηριζόμενης επιφάνειας ορύγματος που θα καλυφθεί με "δίδυμα 

αυτοαντιστηριζόμενα μεταλλικά πετάσματα", επί την τιμή του άρθρου του τιμολογίου για την αμοιβή 

αντιστήριξης με "δίδυμα αυτοαντιστηριζόμενα μεταλλικά πετάσματα". Δεν επιμετράται επιφάνεια 

ευρισκόμενη κάτω από τον πυθμένα του σκάμματος. Η αμοιβή είναι ανεξάρτητη του είδους των 

διδύμων αυτοαντιστηριζομένων διαφραγμάτων που θα χρειασθούν, του βάθους ή του πλάτους του 

ορύγματος, της μεταξύ τους αντιστήριξης, του χρόνου παραμονής, της μεθόδου ή άλλων τεχνικών 

χαρακτηριστικών. 

Επίσης περιλαμβάνονται στην τιμή και δεν επιμετρώνται οι τυχόν ποσότητες διδύμων 

αυτοαντιστηριζομένων μεταλλικών διαφραγμάτων που θα χρειασθεί να τοποθετηθούν καθέτως 

προς τη διεύθυνση του αγωγού. 

Στην πληρωμή τού αναδόχου, όπως περιγράφηκε, περιλαμβάνεται η αποζημίωσή του για την 

προμήθεια και φθορά των διαφραγμάτων και όλων των απαιτουμένων υλικών, προσκόμιση, 

φορτοεκφορτώσεις, μετακινήσεις, σταλία αυτοκινήτου, απομάκρυνση όλων των υλικών μετά το 

πέρας της εργασίας, εργασία προσωπικού και κάθε μηχανήματος που θα χρειασθεί για την έντεχνη 

και ασφαλή περαίωση της εργασίας τοποθέτησης και αφαίρεσης των διδύμων μεταλλικών 

αυτοαντιστηριζομένων διαφραγμάτων σύμφωνα με τη μελέτη που θα υποβάλει ο ανάδοχος όπως 

θα εγκριθεί από την υπηρεσία και τις παρούσες προδιαγραφές, κατά τρόπο που θα επιτρέπει την 

ασφαλή και καλότεχνη εκτέλεση των εργασιών που προβλέπεται να γίνουν μέσα στο όρυγμα του 

οποίου τις παρειές αντιστηρίζουν τα δίδυμα αυτοαντιστηριζόμενα μεταλλικά πετάσματα καθώς και 

για όλα όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. Μεταξύ των άλλων στην παραπάνω 

αμοιβή περιλαμβάνεται και η αποζημίωση για την προμήθεια και τοποθέτηση του συστήματος 

αντιστήριξης των διδύμων αυτοαντιστηριζομένων μεταλλικών διαφραγμάτων μεταξύ τους, οι 

μετακινήσεις των αντιστηρίξεων που θα χρειασθούν για την τοποθέτηση των σωλήνων κ.λπ., 

προμήθεια και επάλειψη του λιπαντικού. Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη για την ειδική μέριμνα 

εξολκής μετά το πέρας της εργασίας όλων των διδύμων αυτοαντιστηριζομένων μεταλλικών 

διαφραγμάτων ώστε να μην παραμείνει καμία στο έδαφος για να μην παρεμποδίζει τυχόν 

μελλοντικές εργασίες οργανισμών κοινής ωφελείας στην περιοχή.  

Στην πληρωμή του αναδόχου κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνεται και η αποζημίωσή του για τη 

σύνταξη της λεπτομερούς μελέτης αντιστήριξης. Διευκρινίζεται επίσης ότι όλες οι εργασίες που θα 

προκύψουν από το πάχος των διδύμων αυτοαντιστηριζομένων μεταλλικών διαφραγμάτων 

περιλαμβάνονται στην τιμή και δεν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του αναδόχου είναι ότι τα υλικά και τα μέσα που θα 

χρησιμοποιηθούν θα είναι τουλάχιστον αυτά που προβλέπονται στην μελέτη που θα συντάξει ο 

ανάδοχος όπως θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, αν όχι καλύτερα, και ότι όλη η εργασία κατασκευής 

των αντιστηρίξεων θα είναι σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές. Διευκρινίζεται ότι η έγκριση 



 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.doc]  Σελ.18/77 

 

της μελέτης από την υπηρεσία δεν απαλάσσει από την ευθύνη για την πληρότητα και ορθότητά της 

τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε τυχόν ατύχημα και για την αποκατάσταση κάθε 

τυχόν ζημίας που θα προκύψει εξ αιτίας τυχόν ελαττωμάτων στη μελέτη που συνέταξε ή στην 

κατασκευή του συστήματος αντιστήριξης με δίδυμα αυτοαντιστηριζόμενα μεταλλικά πετάσματα και 

είναι υποχρεωμένος, σε περίπτωση αστοχίας, να τροποποιήσει τη μελέτη και την κατασκευή χωρίς 

ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 

 

 

Σχήμα 3.2.1: Σκάμμα σε δύο επίπεδα με KRINGS. 

 

 

Σχήμα 3.2.2: Μέθοδος της τοποθετήσεως. 
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Σχήμα 3.2.3: Μέθοδος της διεισδύσεως. 

 

   

Σχήματα 3.2.4: Μετακίνηση των μεταλλικών πετασμάτων 
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2.2. ΤΠ – 2 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Τ.Π. αφορούν στην κατασκευή υπογείων 

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

PE 100. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

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

 Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) από πρώτες ύλες 2
ης

 και 3
ης

 γενιάς. 

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

λοιπά υλικά. 

 

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

πολυαιθυλένιο 3
ης

 γενιάς (PE 100). 

 

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

100). 

 

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

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

κατηγορία των πολυολεφινών. 

 

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

επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές. 

 

Το μοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυμαίνεται από 2000 έως 40.000. 

 

Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδος δοκιμής Τιμή 

Δείκτης ροής MFI 190/5 g/10min ISO 1133:2000-02
1
 0,3 - 0,7 

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

Όριο διαρροής Ν/mm
2
 EN ISO/R 527-1:1996

2
 22 

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

1133:1997) - Πλαστικά - Προσδιορισμός της μαζικής παροχής τήγματος (MFR) και ογκομετρικής παροχής τήγματος (MVR) 
των θερμοπλαστικών 
2
 Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including Corr 1:1994). - 

Πλαστικά. Προσδιορισμός εφελκυστικών ιδιοτήτων. Μέρος 1: Γενικές αρχές. 
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Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδος δοκιμής Τιμή 

Επιμήκυνση στο σημείο 

διαρροής 
% EN ISO/R 527-1:1996

2
 15 

Αντοχή εφελκυσμού στη θραύση Ν/mm
2
 Ταχύτητα δοκιμής 32 

Επιμήκυνση στη θραύση % 125 mm/min > 800 

Αντοχή στην κάμψη Ν/mm
2
 EN ISO 178:2003

3
 28 

Μέτρο κάμψεως Ν/mm
2
   800 

Σκληρότητα Shore D - DΙΝ 53505:200-08
4
 60 

Αντοχή σε κρούση 
- EN ISO 8256:2004

5
 

χωρίς 

θραύση 

Θερμικές ιδιότητες 

Περιοχή τήξεως °C   130 

Συντελεστής γραμμικής 

διαστολής 
Κ 

-1
 ASTM D 696-03

6
 1,7 × 10

-4
 

Θερμική αγωγιμότητα στους 

20°C 

W / m × 

K 
DIN 52612-1

7
 0,43 

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

Ειδική αντίσταση Ω × cm ASTM D257-99
8
 > 10

16
 

Επιφανειακή αντίσταση Ω ASTM D257-99 > 10
13

 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

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

Συστήματα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 1: 

Γενικότητες. 

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

Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 

2: Σωλήνες. 

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

Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 

3: Εξαρτήματα. 

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

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

5
 Plastics - Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:2004) - Πλαστικά. Προσδιορισμός εφελκυστικής αντοχής από 

κρουστικά φορτία. 
6
 Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 30°C With a Vitreous 

Silica Dilatometer - Πρότυπη δοκιμή προσδιορισμού της γραμμικής θερμικής διαστολής των πλαστικών μεταξύ -30°C και 
30°C, µε χρήση παραμορφωσιμέτρου. 
7
 Testing of Thermal Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the Guarded Hot Plate Apparatus; Test 

Procedure and Evaluation. δοκιμές θερμομονωτικών υλικών 
8
 Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials – Πρότυπη δοκιμή ηλεκτρικής 

αντίστασης και αγωγιμότητας μονωτικών υλικών (το πρότυπο DIN 53482 έχει αποσυρθεί, χωρία να αντικατασταθεί)  
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EN 12201-4:2001 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves - 

Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 

4: Βάνες. 

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

purpose of the system. - Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης 

από πολυαιθυλένιο. Μέρος 5: Καταλληλότητα συστημάτων 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

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

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

1: General - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και υπέργειων 

δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). 

Μέρος 1: Γενικά 

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

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

2: Pipes - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και υπέργειων 

δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). 

Μέρος 2: Σωλήνες. 

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

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

3: Fittings - Συστήματα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή 

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

Εξαρτήματα, σύνδεσμοι 

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

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

4: Valves - Συστήματα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή 

υπέργεια δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (PE)- Μέρος 4: 

Δικλείδες 

EN 13244-5:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

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

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

πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, 

Πολυαιθυλένιο (PE)- Μέρος 5: Καταλληλότητα συστημάτων. 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

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

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

mechanisms – Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων –Βαλβίδες για συστήματα 
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σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιμής για στεγανότητα υπό 

κάμψη του μηχανισμού λειτουργίας και μετά από αυτή. 

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

piping systems - Λυόμενοι σύνδεσμοι μαλακού χυτοσιδήρου για συστήματα 

σωληνώσεων πολυαιθυλενίου (PE). 

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

resistance to bending between supports Συστήματα πλαστικών 

σωληνώσεων - Βαλβίδες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιμής της αντοχής 

σε κάμψη μεταξύ στηριγμάτων. 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΩΝ 

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

Determination of Volatile Content - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Υλικά 

και συστατικά μέρη σωληνώσεων πολυαιθυλενίου - Προσδιορισμός της 

περιεκτικότητας των πτητικών. 

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

resistance to internal pressure at constant temperature - Συστήματα πλαστικών 

σωληνώσεων - Θερμοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισμός της αντοχής σε 

εσωτερική πίεση υπό σταθερή θερμοκρασία. 

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

resistance to thermal cycling - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Βάνες 

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

εναλλαγή. 

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 

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

Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύμφωνα με αυτές. Το τελικό προϊόν (σωλήνες, 

εξαρτήματα) θα φέρει σήμανση CE. 

 

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

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

Προδιαγραφή, θεωρούνται ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που 

διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής, όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η 

απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης. 

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

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

 παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE, 
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 πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα /εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές 

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

calibration laboratories - Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιμών και 

διακριβώσεων), από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις 

των ισχυόντων προτύπων (βλ. πίνακα προτύπων), 

 πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρμογών των προϊόντων, 

 πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων, 

 σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που 

παράγει το εργοστάσιο, 

 οδηγίες εγκατάστασης/ σύνδεσης. 

 

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

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

 

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

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

ποιότητος - Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία. 

 

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

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

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

 

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

τοποθέτηση. 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (COMPOUND) – ΤΙΜΗ MRS 

Το μίγμα του πολυαιθυλενίου - υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) των σωλήνων θα είναι: 

 δεύτερης γενιάς, τύπου PE 80 (MRS 8 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-10
9
, ΕΝ ISO 1167-1:2003-

07
10

, ΕΝ ISO 12162:1996-04
11

) ή 

 τρίτης γενιάς τύπου, PE 100 (MRS 10 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-10
1
, ΕΝ ISO 1167-1:2003-

07
2
, ΕΝ ISO 12162:1996-04

3
) 

 

MRS:Minimum Required Strength: ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή: είναι η αντοχή του υλικού όπως 

προκύπτει από υδραυλικές δοκιμές πίεσης κατά ΕΝ ISO 1167-1:2003-07 ή κατά EN 921:1994 

                                                
9
 Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by 

extrapolation (ISO 9080:2003) - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών. Προσδιορισμός της μακρόχρονης υδροστατικής αντοχής 
των σωληνοποιημένων υλικών με την μέθοδο της εξωτερικής παρεμβολής. 
10

 Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to internal pressure - Part 1: 
General method (ISO/DIS 1167-1:2003) - Θερμοπλαστικοί σωλήνες και εξαρτήματα για την μεταφορά ρευστών. Προσδιορισμός της αντοχής 
σε εσωτερική πίεση. Μέρος 1: Γενική Μέθοδος δοκιμής 
11

 Classification of thermoplastic materials in pipe form based on the resistance against internal hydrostatic pressure - Material designation 
and calculations (ISO 12162:1995) - Κατάταξη θερμοπλαστικών υλικών σωληνώσεων ως προς την αντοχή σε εσωτερική υδροστατική πίεση. 
Σήμανση υλικού και υπολογισμοί. 
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(αναμενόμενη αντοχή μετά από περίοδο 50 ετών που προσδιορίζεται με τουλάχιστον 30 δοκιμές 

πίεσης σε θερμοκρασίες 20
0
, 60

0
, 80

0
 C). 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται τα αποτελέσματα δοκιμής υλικού κατηγορίας PE 100. 

 

 

Η κλάση 100 είναι περίπου κατά 25% ανθεκτικότερη σε πίεση από την κλάση 80, και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα μικρότερα πάχη τοιχωμάτων για την αυτή ονομαστική πίεση του σωλήνα. 

 

Η επιλογή της κλάσης PE 100 ή PE 80 καθορίζεται στην Μελέτη. Εάν δεν καθορίζεται στην Μελέτη, 

συνιστάται η επιλογή της κλάσης PE 100 καθώς η κλάση αυτή παρουσιάζει καλύτερη αντίσταση 

στην δοκιμή RCP (Rapid crack propagation: ταχεία επέκταση ρηγματώσεων) και μειώνει την 

πιθανότητα διαρροών του δικτύου. 

ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 

Το πολυμερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 - 960 Kg/m
3
 στους 

23
ο
 C και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη από 930 Kg/m

3
. Ο έλεγχος της πυκνότητας αποσκοπεί 

στην διαπίστωση ότι δεν εμπεριέχεται πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας στα μίγματα. 

 

Για την διάκριση μεταξύ των διαφόρων κλάσεων πολυαιθυλενίου και τον έλεγχο τυχόν 

ενσωμάτωσης υλικού άλλης ποιότητας παρατίθενται οι πυκνότητες διαφόρων κατηγοριών 

πολυαιθυλενίου: 

HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) :     940 – 965 Kg/m
3
 

MDPE (Πολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας) :     930 – 940 Kg/m
3
 

LLDPE (Γραμμικό, χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) :    910 – 

930 Kg/m
3
 

LDPE (Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας) :     900 – 910 Kg/m
3
 

 

Δείκτης ροής 
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Θα τηρούνται τα όρια που προβλέπονται στο EN 12201-1:2003. Η δοκιμή αφορά στην 

συμπεριφορά του ρευστού υλικού (σχετικό πρότυπο ΕΝ ISO 1133:2000-02: Plastics - 

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

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

(MFR) και ογκομετρικής παροχής τήγματος (MVR) των θερμοπλαστικών). Ο δείκτης ροής MFI 

(Melt flow index) θα είναι το πολύ 0,4 – 0,5 g/10 min. Περιεκτικότητα σε πτητικά και νερό 

 

Μετράται η απώλεια υλικού μετά από 1 ώρα σε φούρνο στους 105
ο
C κατά ΕΝ 12118:1997 

(Plastics piping systems - Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry - 

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υγρασία στα 

θερμοπλαστικά με κουλλομετρία). 

 

Η επιτρεπόμενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350kg/m
3
, η δε επιτρεπόμενη απώλεια νερού 

κάτω από 300 mg/kg. 

 

Αντίσταση σε επέκταση ρωγμής (Resistance to crack propagation-RCP) 

 

Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύο μέθοδοι δοκιμής. 

α) Η πλήρης δοκιμή (full scale test) σύμφωνα με το ΕΝ ISO 13478:2005-04 (Thermoplastics pipes 

for the conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid crack propagation [RCP] - 

Full-scale test [FST] [ISO/DIS 13478:2004] - Θερμοπλαστικοί σωλήνες για τη μεταφορά 

ρευστών - Προσδιορισμός της αντίστασης σε γρήγορη ανάπτυξη ρήγματος [RCP] - Δοκιμή 

πλήρους κλίμακος [FST]). 

β) Η μικρής κλίμακας δοκιμή (Small scale Steady state – S4 – Test) κατά ΕΝ ISO 13477:2005-05 

(Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid crack 

propagation [RCP] - Small-scale steady-state test [S4 test] [ISO/DIS 13477:2005] - 

Θερμοπλαστικοί σωλήνες για την μεταφορά υγρών. Προσδιορισμός της αντίστασης σε ταχεία 

επέκταση ρηγμάτωσης. Δοκιμή μικρής κλίμακας υπό σταθερές συνθήκες). 

 

Κατά την δοκιμή αυτή δημιουργείται μια ρωγμή συγκεκριμένου μεγέθους. Κατόπιν αυξάνεται η 

πίεση του αγωγού και μετράται η κρίσιμη πίεση η οποία και καταγράφεται. 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

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

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

 

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

 

XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 = 

 



 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.doc]  Σελ.27/77 

 

όπου: 

HDPE  = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ = εξωτερική διάμετρος Χ πάχος τοιχώματος 

PN 12,5  = κλάση πίεσης σε atm ή bar 

XXXX  = όνομα κατασκευαστή 

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

την αντιδιαμετρική 

ZZZZ = τα εφαρμοζόμενα πρότυπα για την παραγωγή και την δοκιμασία των 

σωλήνων στο  εργοστάσιο των σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών  

PE 100  =  η κατάταξη της πρώτης ύλης 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συμφωνούν με τα αντίστοιχα πρότυπα. 

 

Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακας τυπικών διαστάσεων για σωλήνες «ΡΕ 100 των 12,5 atm» 

Διάμετρος Πάχος τοιχωμάτων (mm) Βάρος 

(mm) min max (kg/m) 

110 8,1 9,1 2,6 

125 9,2 10,3 3,35 

140 10,3 11,5 4,2 

160 11,8 13,1 5,49 

180 13,3 14,8 6,96 

200 14,7 16,3 8,54 

225 16,6 18,4 10,8 

250 18,4 20,4 13,4 

280 20,6 22,8 16,7 

315 23,2 25,7 21,2 

355 26,1 28,9 26,9 

400 29,4 32,5 34,1 

450 33,1 36,6 43,2 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

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

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

εξέχουν από την καρότσα. 

 

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

περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινου ή 
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αλυσίδων για τους χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντες 

(σαμπάνια). 

 

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη 

(π.χ. διάταξη πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω 

υπερκείμενου βάρους. Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά. 

 

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

συσκευασίας τους. 

 

Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 

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

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

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

προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισμό στον σωλήνα. 

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

διαμέτρου. 

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

συρματόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις. 

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

 

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

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

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

διατάσσονται στο κάτω μέρος της στοίβας. 

 

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

προεξέχουν. 

 

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

χτυπήματα. 

 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα 

με λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν να τραυματίσουν 

τους σωλήνες. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ 

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

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

τοποθετούνται επί αμμοχαλικώδους στρώσης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη. 
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Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με χρήση ιμάντων. Η χρήση μεταλλικών 

αλυσίδων, καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτημάτων που μπορεί να βλάψουν την 

προστατευτική επένδυση απαγορεύεται. 

 

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

υπερβαίνει τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιμοποιουμένων 

συνδέσμων, και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα εξής όρια : 

Έως Φ 500 mm:     3,0
ο
 

Φ 600 έως 900 mm:     2,0
ο
 

Φ 1000 έως 1400 mm:    1,0
ο
 

Φ 1400 mm:      0,5
ο
 

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

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

 

(πλήρες πλευρικό σφήνωμα αγωγού). Στην συνέχεια η στρώση εγκιβωτισμού του σωλήνα θα 

συμπυκνώνεται επαρκώς με χρήση ελαφρού δονητικού εξοπλισμού. 

 

Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγματος θα γίνεται κατά στρώσεις σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-03- 

02: "Επανεπίχωση Απομένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων Δικτύων". 

 

Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα 

λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε 

αιτία. 

 

Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα εμφράσσεται για 

προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

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

ΡΕ εξαρτάται από την διάμετρο και την πίεση λειτουργίας τους. 

 

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

γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding). 

 

Για μεγαλύτερες διαμέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρμόζεται η μετωπική θερμική 

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

ο
C και υπό πίεση δημιουργούνται νέοι δεσμοί μεταξύ των μορίων του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται η 

συγκόλληση δύο διαφορετικών τεμαχίων σωλήνων, η κατανομή των φορτίων σε ολόκληρο το 

μήκος της σωληνογραμμής και η διατήρηση λείας εσωτερικής επιφάνειας. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 

Η συγκόλληση επιτυγχάνεται με χρήση ειδικού τεμαχίου από ΡΕ με ενσωματωμένη σπιροειδή 

διάταξη ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτρομούφα (electrofusion socket). Η ηλεκτρομούφα 

τροφοδοτείται από ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθμίζεται αναλόγως της διαμέτρου του 

σωλήνα. 

 

Προετοιμασία: οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς άξονα του 

σωλήνα) με κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωμάτων επιφανειακής οξείδωσης. 

Καθαρίζεται επιμελώς το επίστρωμα και στα δύο τμήματα που πρόκειται να συγκολληθούν και σε 

 

μήκος κατά τουλάχιστον 10 mm μεγαλύτερο της ημιδιάστασης της ηλεκτρομούφας. Οι επιφάνειες 

που έχουν αδροποιηθεί θα καθαρίζονται με καθαρό ύφασμα χωρίς χνούδι ή με μαλακό χαρτί 

εμποτισμένο σε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν). Σε κάθε περίπτωση θα αποφεύγεται η χρήση 

υλικών απόξεσης (γυαλόχαρτου, λίμας, τροχού λείανσης) καθώς και η χρήση διαλυτικών, που 

περιέχουν τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα). 

 

Τα προς σύνδεση τμήματα θα ευθυγραμμίζονται και θα διατηρούνται ομοαξονικά με χρήση 

συσφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραμένουν μέχρι να ψυχθεί πλήρως η ηλεκτρομούφα. 

 

Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η μετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράμμισης, η άσκηση 

πίεσης στο σημείο σύνδεσης, καθώς και η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας (με νερό, 

πεπιεσμένο αέρα κ.λπ.). 

 

Για την δοκιμή του συγκολλημένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον δύο ωρών μετά την ηλεκτροσυγκόλληση. 

ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 

Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιμελής προετοιμασία των άκρων που πρόκειται να 

συγκολληθούν. Τα προς σύνδεση τμήματα σωλήνων εξαρτημάτων θα στερεώνονται στις σιαγόνες 

στερέωσης της μηχανής μετωπικής συγκόλλησης και θα ευθυγραμμίζονται. Η απόκλιση από την 

ευθυγραμμία δεν θα υπερβαίνει το 10% του πάχους τοιχώματος του σωλήνα ή τα 2 mm (ό,τι είναι 

μικρότερο). 

 

Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο θα αντιμετωπίζεται είτε με αύξηση της πίεσης των σφιγκτήρων, 

είτε με επαναπροσαρμογή των σωλήνων μέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επαφή και η 

μικρότερη δυνατή απόκλιση. 

 

Τα άκρα των σωλήνων / εξαρτημάτων θα πλανίζονται πριν την κόλληση και θα καθαρίζονται με 

απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες ουσίες. Επίσης θα καθαρίζεται 

και η θερμαντική πλάκα από ξένα σώματα, σκόνη ή υπολείμματα πολυαιθυλενίου όταν είναι ακόμη 
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ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική θήκη της, προς αποφυγή φθοράς της επικάλυψης από 

τεφλόν. 

 

Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγματοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο από υγρασία 

και ρεύματα αέρος, σε θερμοκρασίες στην περιοχή από – 5
ο
C έως + 40

ο
C. 

 

Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0,15 Ν/mm
2
, η οποία θα 

διατηρείται μέχρι να αρχίσει να σχηματίζεται αναδίπλωση τηγμένου υλικού (κορδόνι) στο άκρο του 

σωλήνα / εξαρτήματος, το ύψος του οποίου ποικίλει, ανάλογα με το πάχος του τοιχώματος του 

σωλήνα. Στην συνέχεια θα ελαττώνεται η πίεση στα 0,02 Ν/mm
2
 περίπου, προκειμένου να 

αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού η οποία επιδρά δυσμενώς στην ποιότητα της συγκόλλησης 

και συνεχίζεται η επιφανειακή θέρμανση. Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου από τον 

κατασκευαστή χρόνου απομακρύνεται η θερμαντική πλάκα και τα άκρα των σωλήνων πλησιάζουν 

 

μεταξύ τους με προσοχή ώστε να μην ωθηθεί όλο το τηγμένο υλικό εκτός της σύνδεσης μέχρι να 

επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τη διάμετρο και το πάχος τοιχώματος του 

σωλήνα/ εξαρτήματος). Μετά την σταδιακή ψύξη της ζώνης συγκόλλησης θα 

αποσυναρμολογούνται οι συσφιγκτήρες. 

 

Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότομη ψύξη των σωλήνων με νερό, πεπιεσμένο αέρα κ.λπ. 

ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ 

Σώματα αγκυρώσεως από σκυρόδεμα θα κατασκευασθούν στις θέσεις παρεμβολής ειδικού 

τεμαχίου, διακλαδώσεως, καμπύλης ή συστολής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη. 

 

Η εκσκαφή για την θεμελίωση των σωμάτων αγκυρώσεως στις απαιτούμενες διαστάσεις θα 

εκτελείται πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων. 

 

Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων για την διάστρωση του σκυροδέματος θα καταβάλλεται 

ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τραυματισμού των σωλήνων. 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

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

όρυγμα, την κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και 

συσκευών και την μερική επαναπλήρωση του ορύγματος. 

 

Οι δοκιμές διακρίνονται σε: 

 προδοκιμασία, 
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 κύρια δοκιμή υπό πίεση, 

 γενική δοκιμή ολόκληρου του δικτύου. 

 

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

εμφάνιση υδάτων στο όρυγμα θα αντιμετωπίζεται με αντλήσεις. 

 

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

συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα άκρα των τμημάτων του προς δοκιμή 

δικτύου θα κλείνουν ερμητικά με φλαντζωτές τάπες. 

 

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

εξαέρωσή του. 

 

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

καταγραφικό) μετρήσεων, ακριβείας ± 1 lt και αυτογραφικό μανόμετρο με ακρίβεια ανάγνωσης 0,1 

atm. Τα όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 μηνών) πιστοποιητικό βαθμονόμησης από 

αναγνωρισμένο εργαστήριο. 

 

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

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

ΠΡΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

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

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

θα επαναληφθεί η δοκιμή. 

ΚΥΡΙΩΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 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 ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη από 12 ώρες. 

 

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

και δεν παρατηρηθούν παραμορφώσεις του δικτύου. 
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Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ορίου αυτού ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για 

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

επαναλαμβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, παρά το ότι προστίθενται 

ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της πίεσης, σημαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, 

οπότε απαιτείται εκκένωση και επανάληψη της δοκιμής. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιμασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το όρυγμα κατά 

τμήματα, χωρίς όμως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως μεταξύ των τμημάτων του δικτύου που 

υποβλήθηκαν σε κυρίως δοκιμασία πίεσης. 

 

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

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

 

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

δοκιμασία με πίεση ίση προς 150% της ονομαστικής. 

 

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

συνδέσεων μεταξύ των χωριστά δοκιμασθέντων τμημάτων κατά την κυρίως δοκιμή πιέσεως. 

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

τμημάτων κενά. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 

Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσμάτων δοκιμασιών θα καταρτίζονται πρωτόκολλα 

που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και του Αναδόχου. 

ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) 

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

να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά. 

 

Το νερό πλύσης θα είναι πόσιμο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής του 

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

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

χωρίς κόκκους άμμου ή άλλα αιωρούμενα συστατικά. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της πλύσης του το δίκτυο, αποστειρώνεται με την προσθήκη στο νερό 

πλήρωσης κατάλληλων απολυμαντών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη (π.χ. χλώριο). Το 

διάλυμα χημικών προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστημα διανομής και θα παραμείνει επί 3ωρο 

τουλάχιστον. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αυτού, όλες οι δικλείδες κ.λπ. θα είναι 
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κλειστές. Μετά την πάροδο του 3ώρου, θα γίνει έκπλυση των σωλήνων με το νερό του δικτύου 

πόλεως. 

 

Μετά την εκ νέου απόπλυση του δικτύου με καθαρό νερό θα ληφθούν δείγματα νερού από 4 

διαφορετικά σημεία αυτού καθώς και από σημεία τυχόν υφιστάμενου παλαιού δικτύου κοντά στο 

σημείο τροφοδοσίας του νέου. Στα εντός του νέου δικτύου σημεία το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου 

θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου χλωρίου του νερού πόλης. Σε περίπτωση που ο 

όρος αυτός δεν πληρούται, πρέπει να γίνει νέα έκπλυση όλης της εγκατάστασης και νέα 

δειγματοληψία, έως ότου εκπληρωθεί η παραπάνω απαίτηση. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματούμενων υλικών. 

 Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων και συνδεσμολογίας 

τους σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 

 Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως. 

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

διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και εάν έχουν τηρηθεί 

επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας). 

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

και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου. 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατά τη μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων: 

 Εκφόρτωση υλικών μέσω γερανοφόρου οχήματος. 

 Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 

 Χειρισμός - εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις). 

 Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους. 

 Εξοπλισμός και εργαλεία χειρός 

 Χρήση συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης και μετωπικής συγκόλλησης σωλήνωπου 

αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες. 

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

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

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

κινητών εργοταξίων” και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, 

Π.Δ. 159/99 κ.λπ.) 

 

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΤΠ θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές/ 
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σωληνουργικές εργασίες και στις θερμικές συγκολλήσεις πλαστικών. 

 

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

εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

 Προστασία χεριών και βραχιόνων, EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks. 

- Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. 

 Προστασία κεφαλής, EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). - Κράνη 

προστασίας. 

 Προστασία ποδιών, EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 

Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004. - Υποδήματα ασφαλείας για 

επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

 Προστασία ματιών (κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής σωλήνων), ΕΝ 168:2001: Personal 

eye- protection - Non-optical test methods - Ατομική προστασία οφθαλμών. Μη οπτικές μέθοδοι 

δοκιμών. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Αγωγός - Αξονικό μήκος δικτύου, κατά ονομαστική διάμετρο και κατηγορία σωλήνων. 

 Ειδικά τεμάχια - Ανά kg, σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή, και ανάλογα με το υλικό 

κατασκευής. 

 

Τμήματα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί με διατομές σωλήνων μεγαλύτερες από τις 

καθοριζόμενες στην μελέτη θα επιμετρώνται με βάση τις προβλεπόμενες από την μελέτη 

διαμέτρους τεμαχίων. 

 

Διευκρινίζεται ότι τα μήκη των σωληνώσεων θα επιμετρώνται αξονικά χωρίς να αφαιρούνται τα 

μήκη των ειδικών τεμαχίων. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Στις ως άνω επιμετρούμενες επί μέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την κατασκευή δικτύων 

σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο PE 80 ή PE 100, περιλαμβάνονται: 

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

συσκευών. 

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

των ειδικών τεμαχίων τους. 

 Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα. 

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

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

αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση 
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τεκμηριωμένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τις δοκιμές ή τον έλεγχο προς 

παραλαβή. 

 

Οι εργασίες κατασκευής των προβλεπομένων σημάτων αγκύρωσης από σκυρόδεμα και ο 

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο επιμετρώνται ιδιαίτερα και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ως 

άνω τιμές μονάδος. 

 

Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πλύσης/ απολύμανσης του δικτύου, οι οποίες 

επιμετρώνται ιδιαίτερα (όταν προβλέπεται η εκτέλεσή τους), ανά km δικτύου. 
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2.3. ΤΠ – 3 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η παρούσα ΠΕΤΕΠ περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τα υλικά κατασκευής και τις διαδικασίες 
τοποθέτησης/ συναρμολόγησης για την κατασκευή δικτύων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου 
(ductile iron). 
 
Ο ελατός χυτοσίδηρος παράγεται με την προσθήκη μικρών ποσοτήτων μαγνησίου στο τήγμα του 
χυτοσιδήρου. Με τον τρόπο αυτό οι δομές φυλλοειδούς γραφίτη (flaky) στον μεταλλικό ιστό 
 
μεταβάλλονται σε σφαιροειδείς, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της ψαθυρότητας 
(brittleness), που αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του κοινού φαιού χυτοσιδήρου (grey cast 
iron) και την εξασφάλιση υψηλής αντοχής και πλαστικότητας (ductility). 
 
Οι σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο και τα αντίστοιχα ειδικά τεμάχια έχουν εφαρμογή σε δίκτυα 
ύδρευσης, άρδευσης, ακαθάρτων και καυσίμου αερίου. 
 
Οι σωλήνες φέρουν εσωτερική προστασία από φυγοκεντρικά εφαρμοζόμενη τσιμεντοκονία, 
εξωτερική προστασία από ψευδάργυρο ή κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου και εποξειδική βαφή 
και παραδίδονται με συνδέσμους τύπου καμπάνας ή με ωτίδες (φλάντζες). 
 
Επικουρικά, εάν απαιτείται από τις εδαφικές συνθήκες, εφαρμόζεται πρόσθετη εξωτερική 
προστασία υπό την μορφή μανδύα πολυαιθυλενίου. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

EN 545:2002 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines - 
Requirements and test methods - Σωλήνες, εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια από 
ελατό χυτοσίδηρο για δίκτυα ύδρευσης. Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών. 

ISO 2531:1998-08 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water or gas 
applications - Σωλήνες, ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα σωλήνων ελατού 
χυτοσιδήρου για δίκτυα νερού ή αερίων. 

ISO 8179-1:2004-06 Ductile iron pipes - External zinc-based coating - Part 1: Metallic zinc with 
finishing layer - Σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου. Εξωτερική επίστρωση 
ψευδαργύρου. 

ISO 4633:2002-04 Rubber seals - Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines - 
Specification for materials - Ελαστικοί δακτύλιοι για εφαρμογές ποσίμου νερού 
και δίκτυα αποχέτευσης - αποστράγγισης. Πρότυπα υλικών. 

ISO 8180:1985-03 Ductile iron pipes; Polyethylene sleeving - Σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου. 
Μανδύας πολυαιθυλενίου. 

ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

EN 598:1994 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage application 
- Requirements and test methods - Σωλήνες, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και 
σύνδεσμοί τους από ελατό χυτοσίδηρο για αποχετευτικές εφαρμογές - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

ISO 7186:1996-12 Ductile iron products for sewage applications Προϊόντα ελατού χυτοσιδήρου για 
δίκτυα αποχέτευσης. 

ISO 4633:2002-04 Rubber seals - Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines - 
Specification for materials - Ελαστικοί δακτύλιοι για εφαρμογές ποσίμου νερού 
και δίκτυα αποχέτευσης - αποστράγγισης. Πρότυπα υλικών. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΟΥ 

EN 969:1995  Ductile iron pipes, fittings accessories and their joints for gas pipelines - 
Requirements and test methods - Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά 
τεμάχια, εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για σωληνώσεις αερίου - Απαιτήσεις 
και μέθοδοι δοκιμής. 

ISO 6447:1983-10  Rubber seals; Joint rings used for gas supply pipes and fittings; 
Specification for material - Ελαστικοί δακτύλιοι για εφαρμογές καυσίμου αερίου. 
Σωλήνες και εξαρτήματα. Προδιαγραφές υλικών. 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

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

Ιδιότητα Συμβολισμός Μονάδα Σωλήνες Ειδικά τεμάχια 

Εφελκυστική αντοχή Rm MPa 420 400 
Τάση διαρροής Rp0.2 MPa 300 300 

Επιµήκυνση σε θραύση A % 10 5 
Σκληρότητα κατά Brinel HB   230 250 

Μέτρο ελαστικότητας E MPa 170.000 

Λόγος Poisson P - 0,28 
Συντελεστής θερμικής διαστολής   cm/°C 11,5x10

-6
 

 
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

12
. 

 
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 
κλπ.) θα είναι Κ11 - Κ12. 
 
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

13
. 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. 
 

                                                
12

 Quality Systems Model for Quality Assurance in Design, Development, Production, Installation and Servicing (ISO 9001 : 1994) 
(Supersedes EN 29001 : 1987) - Συστήματα διασφάλισης ποιότητος για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση 
(αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 290011987). 
13

 Ductile iron pipes - Polyethylene sleeving for site application - Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο. Μανδύες πολυαιθυλενίου εφαρμοζόμενοι 
επί τόπου. 
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Σχήμα 1: Διαδικασία εφαρμογής μανδύα πολυαιθυλενίου. 
 
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.). 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

Η εσωτερική επένδυση θα συνιστάται από ομοιογενές στρώμα τσιμεντοκονίας εφαρμοζόμενης 
εργοστασιακά με φυγοκεντρικές μεθόδους. 
 
Για τους σωλήνες ύδρευσης/ άρδευσης θα χρησιμοποιείται τσιμέντο ανθεκτικό στα θειούχα (SR), 
ενώ για τους σωλήνες αποχέτευσης τσιμέντο υψηλής περιεκτικότητας σε αλουμίνα (high alumina 
cement). Η επένδυση των σωλήνων ακαθάρτων θα είναι κατάλληλη για περιβάλλοντα ενεργού 
οξύτητας (pH) από 4 (εντόνως όξινο περιβάλλον) έως 12 (εντόνως αλκαλικό περιβάλλον). 
 
Η σύνθεση του τσιμεντοκονιάματος καθορίζεται στα πρότυπα ΕΝ 545:2002 (για δίκτυα ύδρευσης) 
και ΕΝ 548:1994 (για δίκτυα ακαθάρτων). 
 
Το ονομαστικό πάχος της επένδυσης καθορίζεται (με βάση τα ανωτέρω πρότυπα) ως εξής: 
 
Πίνακας 1: Σωλήνες ύδρευσης (ΕΝ 545). 

Ονομαστική διάμετρος (mm) Ονομαστικό πάχος επένδυσης (mm) 

D40 - D300 3,00 

D300 - D600 5,00 

D700 - D1200 6,00 

D1400 - D2000 9,00 

 
Πίνακας 2: Σωλήνες ακαθάρτων (ΕΝ 598). 

Ονομαστική διάμετρος (mm) Ονομαστικό πάχος επένδυσης (mm) 

D80 - D300 3,5 

D350 - D600 5,0 

D700 - D1200 6,0 

D1200 - D1800 9,0 
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Η επένδυση με τσιμεντοκονία δεν επεκτείνεται στους κώδωνες ή το εσωτερικό των φλαντζών 
σύνδεσης. Οι περιοχές αυτές του σωλήνα θα προστατεύονται με εποξειδική βαφή πάχους 
τουλάχιστον 150 μm. 
 
Η επιφάνεια της επένδυσης θα είναι ομοιόμορφη και λεία, αλλά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 
545:2002/ 598:1994 γίνονται αποδεκτές σποραδικές διαμήκεις και εγκάρσιες ρηγματώσεις εύρους 
από 0,6 έως 1,00 mm (κλιμακώνεται ανάλογα με την διάμετρο). Οι ρηγματώσεις αυτές οφείλονται 
στην συστολή ξήρανσης της κονίας και εφ’ όσον δεν υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια, δεν 
επηρεάζουν την σταθερότητα της επένδυσης και κλείνουν κατά την έκθεση της επένδυσης στο 
νερό. 
Τυχόν φθορές της εσωτερικής επένδυσης ή τοπικές ρηγματώσεις πέραν των ορίων που γίνονται 
αποδεκτά σύμφωνα με τα πρότυπα μπορούν να αποκαθίστανται με εποξειδικό κονίαμα, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι επιφάνειες των ατελειών δεν θα επεκτείνονται σε επιφάνεια μεγαλύτερη του 
ενός τεταρτοκύκλιου της επένδυσης. Εκτενέστερες φθορές καθιστούν το τεμάχιο ακατάλληλο προς 
εγκατάσταση. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

Θα αποτελείται από στρώση μεταλλικού ψευδαργύρου και τελική επικάλυψη με βαφή ασφαλτικής ή 
εποξειδικής βάσεως, εφαρμοζόμενες εργοστασιακά με ψεκασμό. 
 
Εάν η αρχική επίστρωση αποτελείται από κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (15%), δεν απαιτείται 
συνήθως η εφαρμογή πρόσθετου μανδύα πολυαιθυλενίου στα διαβρωτικά εδάφη. 
 
Η στρώση μεταλλικού ψευδαργύρου θα είναι περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο τουλάχιστον 
130g/m

2
, με τοπικό ελάχιστο τα 110g/m

2
 (μέτρηση σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην § 6.6 του ΕΝ 

545:2002). 
 
Η τελική βαφή θα είναι χρώματος μπλε για τα δίκτυα ύδρευσης και χρώματος κόκκινου για τα 
δίκτυα αποχέτευσης. 
 
Το πάχος του ξηρού υμένα της βαφής (dry film thickness) δεν θα είναι μικρότερο των 70 μm, με 
τοπικό ελάχιστο 50 μm (§ 6.6 του ΕΝ 545:2002). 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

Το περίβλημα (μανδύας) θα είναι ελαχίστου πάχους 0,2mm (κατά ISO 8180:1985-03) και θα 
εφαρμόζεται εργοστασιακά (όσον αφορά στο σώμα του σωλήνα) ή στο εργοτάξιο, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή των σωλήνων. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

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. 
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Διάταξη στοιβασιάς σωλήνων (όψη)  Διάταξη στοιβασιάς σωλήνων (τομή) 

 
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. 
 
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 στοιβασίας (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. 

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). 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ 

Η γωνία εκτροπής μεταξύ των διαδοχικών σωλήνων τόσο οριζοντιογραφικά, όσο και υψομετρικά 
δεν θα υπερβαίνει τα όρια που συνιστά ο κατασκευαστής (για τον κατά περίπτωση τύπο των 
συνδέσμων) και πάντως δεν θα είναι μεγαλύτερη από: 
5

ο
 για σωλήνες   Φ100 – Φ150 

4
ο
 για σωλήνες   Φ200 – Φ300 

3
ο
 για σωλήνες   Φ350 – Φ600 

2
ο
 για σωλήνες   Φ750 – Φ800 

1 ½
ο
 για σωλήνες  Φ900 – Φ1400 

 
Πριν από τον καταβιβασμό των σωλήνων στο όρυγμα θα ελέγχεται το υπόστρωμα έδρασης, το 
οποίο θα πρέπει να είναι ομαλό, απαλλαγμένο από εξέχοντες αιχμηρούς λίθους και στην 
προβλεπόμενη από την μελέτη στάθμη. 
 
Γενικώς οι σωλήνες θα εδράζονται σε στρώση άμμου πάχους 15 cm (εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στην μελέτη). Η εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη στάθμης θα γίνεται 
με την τοποθέτηση δύο τουλάχιστον ξύλινων υποθεμάτων ανά τεμάχιο σωλήνα, εγκιβωτισμένων 
πλευρικά με την άμμο έδρασης, ώστε να μην εξέχουν και δημιουργούν συνθήκες σημειακής 
στήριξης. 
 
Ο καταβιβασμός των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με επίπεδους ιμάντες, ονομαστικής αντοχής 
κατάλληλης για το εκάστοτε βάρος των σωλήνων. Η χρήση μεταλλικών αλυσίδων, καλωδίων και 
αγκίστρων χωρίς ελαστική προστατευτική επένδυση απαγορεύεται. 
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Κατά τον εγκιβωτισμό του σωλήνα το υλικό επίχωσης θα καθοδηγείται και κάτω από το σωλήνα και 
θα συμπυκνώνεται κατά στρώσεις εκατέρωθεν του σωλήνα εναλλάξ ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης 
πλευρική στήριξη του αγωγού. Η συμπύκνωση στην ζώνη αυτή θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή με 
χρήση τυπάδων, για την αποφυγή κακώσεων στην εξωτερική προστατευτική επένδυση. 
 
Οι εργαζόμενοι στα έργα δεν επιτρέπεται να βαδίζουν πάνω στον σωλήνα εάν δεν φορούν 
ελαστικά υποδήματα. 
 
Τυχόν ζημιές στην προστατευτική επένδυση κατά την διάρκεια τοποθέτησης των σωλήνων θα 
αποκαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή /και τις εντολές της Υπηρεσίας με 
δαπάνες του Αναδόχου. 
 
Κατά την διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το ελεύθερο άκρο θα πωματίζεται για 
προστασία του σωλήνα από την είσοδο ξένων σωμάτων. 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ – ΩΤΙΔΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

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. 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Οι συνδέσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των σωλήνων είτε με σύστημα 
μούφας - ελαστικού δακτυλίου είτε με φλάντζες είτε με ειδικά τεμάχια σύνδεσης. 
 
Πριν από την προσέγγιση του σωλήνα στο όρυγμα θα επιθεωρείται και θα καθαρίζεται η εσωτερική 
επιφάνεια του κοιλώματος υποδοχής (μούφας) και η ευθύγραμμη απόληξη του ήδη 
τοποθετηθέντος σωλήνα. 
 
Ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας θα τοποθετείται διπλωμένος εντός του κοιλώματος υποδοχής 
(μούφας) και θα προσαρμόζεται προσεκτικά στην εγκοπή. 
 
Το βλήτρο (το άκρο του σωλήνα που εισέρχεται εντός του κοιλώματος υποδοχής του επόμενου 
σωλήνα) φέρει λοξοτμημένα άκρα από το εργοστάσιο. Εάν ο χρησιμοποιούμενος σωλήνας 
προέκυψε από τομή θα διαμορφώνεται με τρόχισμα η απαιτούμενη λοξότμηση, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
Για την διευκόλυνση της σύνδεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα λιπαντικά, αδιάλυτα 
στο νερό, άοσμα και χημικώς σταθερά στην περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας του δικτύου. Εάν 
το δίκτυο προβλέπεται για την μεταφορά πόσιμου νερού τα λιπαντικά θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό ποσιμότητας. 
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Ο προς σύνδεση σωλήνας (ή ειδικό τεμάχιο) θα ευθυγραμμίζεται και θα εισπιέζεται μέχρι την 
γραμμή - οδηγό (εγχάρακτη) με χρήση ειδικών προς τούτο εξαρτημάτων (βλ. σχήμα) τύπου 
ναυτικού κλειδιού. 
 
Η προώθηση μπορεί να γίνει και με τον κουβά εκσκαφέα, με παρεμβολή όμως τακαρίας που θα 
εξασφαλίζει την συμμετρική κατανομή της ασκούμενης δύναμης στην περίμετρο του σωλήνα. 
 

 
Εξοπλισμός σύνδεσης αγωγών 

 

 

 
 
Η ορθή επαφή του βλήτρου με τον ελαστικό σύνδεσμο θα ελέγχεται με την βοήθεια λεπτού 
ελάσματος το οποίο θα συναντά τον ελαστικό σύνδεσμο στο ίδιο βάθος σε όλες τις θέσεις της 
περιμέτρου του σωλήνα. 
 
Εφιστάται η προσοχή στην τήρηση της κανονικότητας της διατομής, ιδιαίτερα στους σωλήνες 
μεγάλων διαμέτρων. Οι σωλήνες αυτοί μπορεί για διάφορους λόγους να εμφανίσουν ελλειπτικότητα 
(ovality). Για την επιτυχή σύνδεσή τους απαιτείται η χρήση εσωτερικών γρύλων (όταν μπορούν να 
αφαιρεθούν) ή εξωτερικών κοχλιωτών διατάξεων τάνυσης. 
 

 
Αποκατάσταση ελλειψοειδούς παραμόρφωσης 

με εσωτερικό γρύλλο 
Αποκατάσταση ελλειψοειδούς 

παραμόρφωσης με εξωτερικό πλαίσιο 

ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων, και πριν την εκτέλεση της υδραυλικής δοκιμής 
του δικτύου θα κατασκευάζονται τα προβλεπόμενα από την Μελέτη σώματα αγκύρωσης. 
 
Οι εκσκαφές για τα σώματα αγκύρωσης θα εκτελούνται πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων, η 
δε σκυροδέτησή τους θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για να μην προκληθούν ζημιές στην 
προστατευτική επένδυση. 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 545:2002 και 598:1994 οι σωλήνες που φέρουν σήμανση CE 
προέρχονται από παραγωγική διαδικασία που εφαρμόζει συνεχές σύστημα ποιοτικών ελέγχων 
οπότε δεν απαιτείται η εκτέλεση περαιτέρω δοκιμών παρά μόνον η προσκόμιση των σχετικών 
πιστοποιητικών. 
 
Οι σωλήνες και τα αντίστοιχα ειδικά τεμάχια που πρόκειται να εγκατασταθούν θα προέρχονται από 
την ίδια βιομηχανία εκτός αν αποδεχθεί η Υπηρεσία υλικά από περισσότερους προμηθευτές. 
 
Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο γεννηθούν αμφιβολίες ως προς τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των υλικών, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει να εκτελεστούν με μέριμνα και δαπάνες 
του Αναδόχου πρόσθετες σποραδικές δοκιμές επί υλικών προσκομιζόμενων στο εργοτάξιο για 
τοποθέτηση, σε εργαστήριο πιστοποιημένο κατά EN ISO/IEC 17025:2005-08 (General 
requirements for the competence of testing and calibration laboratories - Γενικές απαιτήσεις για την 
επάρκεια των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων) ή άλλο εργαστήριο αντοχής υλικών της 
έγκρισής της. 
 
Αν τα αποτελέσματα των σποραδικών αυτών δοκιμών αποδειχθούν μη ικανοποιητικά, μπορεί να 
ζητηθεί επανάληψη της λεπτομερούς διαδικασίας δοκιμών, σε έτοιμα υλικά, σε αναγνωρισμένο 
εργαστήριο της επιλογής του Κυρίου του Έργου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού θα κρίνουν 
τελικά την καταλληλότητα των υλικών ή την ανάγκη ολικής ή μερικής απόρριψής τους. Στην 
τελευταία περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει νέα υλικά από κατασκευαστή της 
επιλογής του Κυρίου του Έργου και να αποσύρει με δαπάνες του τα ακατάλληλα υλικά από το 
εργοτάξιο. 
 
Η αποδοχή των υλικών στο εργοτάξιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή τους ως 
εγκατεστημένων, αφού αδέξιοι χειρισμοί από το προσωπικό του Αναδόχου κατά την μεταφορά, 
προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμασίες και επίχωση είναι δυνατό να οδηγήσουν σε φθορές 
ή ζημιές. 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη (κατά την διάρκεια της κατασκευής, σε εμφανή σημεία πριν την ολοκλήρωση 
της επίχωσης ή στα φρεάτια βανών). 

 Έλεγχος συνδεσμολογίας σωλήνων και προστασίας (εξωτερικής και εσωτερικής) σωλήνων και 
ειδικών τεμαχίων (κατά την φάση της κατασκευής ή/και επί ορατών τμημάτων πριν την 
ολοκλήρωση της επίχωσης). 

 Έλεγχος αποκλίσεων συνδέσμων. Η διαπίστωση αποκλίσεων μεγαλυτέρων των αποδεκτών 
συνεπάγεται την επανατοποθέτηση και επανασύνδεση των σωλήνων (έλεγχοι κατά την διάρκεια 
της κατασκευής). 

 Έλεγχος Πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως. 

 Τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση, βλάβες στην 
προστασία των αγωγών, εμφανείς κακοτεχνίες ενδεικτικές του ότι δεν τηρήθηκε η παρούσα 
Προδιαγραφή δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες 
του αναδόχου. 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η δοκιμή στεγανότητας θα γίνεται μετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο 
όρυγμα, την κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και 
συσκευών και την μερική επαναπλήρωση του ορύγματος. 
 
Οι δοκιμές διακρίνονται σε: 

 προδοκιμασία (κατά τμήματα του δικτύου). 

 κύρια δοκιμή σε πίεση (κατά τμήματα του δικτύου). 
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 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 της Επίβλεψης. 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 (όργανο ή 
καταγραφικό) μετρήσεων, ακριβείας ± 1 lt, και αυτογραφικό μανόμετρο με ακρίβεια ανάγνωσης 0,1 
atm. Τα όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 μηνών) πιστοποιητικό βαθμονόμησης από 
αναγνωρισμένο εργαστήριο. 
 
Για την εκτέλεση της δοκιμασίας ο Ανάδοχος θα διαθέσει εκπαιδευμένο προσωπικό, που θα είναι 
σε θέση να επέμβει σε περίπτωση ανάγκης. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται καμία εργασία στο 
σκάμμα την ώρα που το τμήμα βρίσκεται υπό δοκιμασία. 

ΠΡΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

Αφού πληρωθεί με νερό, το υπό δοκιμή τμήμα παραμένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική πίεση. 
Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σημείο/α διαρροής, θα αποκατασταθεί η ζημιά και 
θα επαναληφθεί η δοκιμή. 

ΚΥΡΙΩΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΙΕΣΗΣ 

Η δοκιμή θα εφαρμόζεται μόνο στα δίκτυα υπό πίεση μετά την αποκατάσταση τυχόν μετατοπίσεων 
ή διαρροών ύδατος που εντοπίσθηκαν κατά την προδοκιμασία και θα διαρκεί τουλάχιστον 12 ώρες. 
Η εφαρμοστέα πίεση δοκιμής καθορίζεται από την Μελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονομαστικής 
πίεσης (ΡΝ) του υλικού. 
 
Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης, θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δημιουργίας 
θυλάκων αέρα. 
 
Η κυρίως δοκιμή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη από 0,10 atm 
και δεν παρατηρηθούν παραμορφώσεις του δικτύου. 
 
Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ορίου αυτού θα ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για 
τον εντοπισμό ενδεχομένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται και η δοκιμασία 
επαναλαμβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, παρά το ότι προστίθενται 
ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της πίεσης, σημαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, 
οπότε απαιτείται εκκένωσή του και επανάληψη της δοκιμής. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της δοκιμασίας ανά τμήμα του δικτύου θα επαναπληρώνεται το 
όρυγμα σε ολόκληρο το μήκος των δοκιμασθέντων τμημάτων, χωρίς όμως να πληρωθούν οι θέσεις 
συνδέσεως μεταξύ των τμημάτων αυτών. 
 
Κατά την φάση της επίχωσης η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα μικρότερα της 
ονομαστικής προς διαπίστωση τυχόν φθορών στους σωλήνες (πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα 
μανόμετρα). Αφού ολοκληρωθεί η επαναπλήρωση των ορυγμάτων κατά τμήμα, οι σωληνώσεις θα 
υποστούν την τελική δοκιμασία με πίεση ίση προς 150% της ονομαστικής. 
 
Η διάρκεια της δοκιμασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των 
συνδέσεων μεταξύ των χωριστά δοκιμασθέντων τμημάτων κατά την κυρίως δοκιμή πιέσεως. 
 
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιμασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα μεταξύ των 
τμημάτων κενά (ολοκλήρωση επίχωσης δικτύου). 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 

Τα στοιχεία και αποτελέσματα των δοκιμασιών θα καταχωρούνται σε πρακτικό που θα 
υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και τον Ανάδοχο. 

ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής υδραυλικής δοκιμής θα ακολουθεί η πλύση του δικτύου για 
να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά. 
 
Το νερό πλύσης θα είναι πόσιμο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής του 
δικτύου. Η εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι πλύσεις θα συνεχίζονται 
μέχρις ότου τα λαμβανόμενα δείγματα νερού είναι απολύτως διαυγή και χωρίς κόκκους άμμου ή 
άλλα αιωρούμενα συστατικά. 
 
Αφού ολοκληρωθεί η πλύση, το δίκτυο θα αποστειρώνεται με την προσθήκη στο νερό πλήρωσης 
κατάλληλων απολυμαντών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Μελέτη (π.χ. χλώριο). Το διάλυμα 
χημικών προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστημα διανομής και θα παραμείνει επί 3ωρο τουλάχιστον 
στο δίκτυο, του οποίου όλες οι δικλείδες θα είναι κλειστές. Θα ακολουθήσει έκπλυση των σωλήνων 
με διοχέτευση νερού από την πηγή υδροδότησης. 
 
Μετά την απόπλυση της εγκατάστασης με καθαρό νερό θα ληφθούν δείγματα νερού από 
διαφορετικά σημεία και από σημεία εκτός της νέας εγκατάστασης κοντά στο σημείο τροφοδοσίας 
της. Το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου των δειγμάτων που προέρχονται από θέσεις της νέας 
εγκατάστασης δεν θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου χλωρίου του νερού πόλης. Σε 
περίπτωση που ο όρος αυτός δεν πληρούται, θα γίνει νέα έκπλυση όλης της εγκατάστασης και νέα 
δειγματοληψία, έως ότου επιτευχθεί η παραπάνω απαίτηση. 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων: 

 Εκφόρτωση υλικών μέσω γερανοφόρου οχήματος. 

 Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 

 Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού). 

 Χειρισμός - εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις). 
 
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Το 
εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί θα διαθέτει εμπειρία σε εργασίες κατασκευής 
υδραυλικών δικτύων (αποδεικνυόμενη με βεβαιώσεις εργοδοτών). 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας 
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων” και την Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και 
Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.) 

 Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις 
υδραυλικές/ σωληνουργικές εργασίες. 

 Υποχρεωτική χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών και 
κατ’ ελάχιστον: 

 Προστατευτική ενδυμασία, EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test 
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή 
αντοχής σε διάτρηση. 

 Προστασία χεριών και βραχιόνων, EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks. 
- Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. 

 Προστασία κεφαλής, EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). - Κράνη 
προστασίας. 

 Προστασία ποδιών, EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004. - Υποδήματα ασφαλείας για 
επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 
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 Προστασία ματιών (κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής σωλήνων), ΕΝ 168:2001: Personal 
eye-protection - Non-optical test methods - Ατομική προστασία οφθαλμών. Μη οπτικές 
μέθοδοι δοκιμών. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση το αξονικό μήκος σε μέτρα (m) των σωληνώσεων που 
εγκαταστάθηκαν ανά ονομαστική διάμετρο. 

 Στο μήκος των επιμετρούμενων σωλήνων δεν προσμετρώνται τα ειδικά τεμάχια. 

 Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ μουφατών και φλαντζωτών σωλήνων. 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Τα ειδικά τεμάχια από ελατό χυτοσίδηρο επιμετρώνται σε βάροs (kg), σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στους καταλόγους του εγκεκριμένου προμηθευτή. Δεν γίνεται αποδεκτή η ζύγιση. 

ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

Οι εργασίες κατασκευής των σωμάτων αγκύρωσηs επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m
3
) εκσκαφής 

και σκυροδέματος, σύμφωνα με τις θεωρητικές γραμμές πληρωμής και μελέτης. Δεν λαμβάνονται 
υπόψη διαστάσεις μεγαλύτερες των θεωρητικών. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 

Η προστασία αγωγού με μανδύα από πολυαιθυλένιο επιμετράται ιδιαιτέρως σε m
2
 

επικαλυπτόμενης επιφάνειας. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Στις ως άνω τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και φύλαξη επί τόπου του έργου των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων καθώς και οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές. Οι σωλήνες και τα ειδικά 
τεμάχια θα φέρουν εργοστασιακές εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ. 

 Η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την 
εκτέλεση των εργασιών. 

 Η φθορά των υλικών και τα υλικά και η εργασία αποκατάστασης των προστατευτικών 
στρώσεων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 Η πραγματοποίηση των υδραυλικών δοκιμών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η 
αποκατάσταση τυχόν διαρροών που θα εντοπισθούν κατά την διεξαγωγή τους. 

 Οι δαπάνες προσθέτων ποιοτικών ελέγχων επί των προσκομιζομένων προς τοποθέτηση 
υλικών (σωλήνων και ειδικών τεμαχίων). 

 
Δεν συμπεριλαμβάνονται: 

 H πλύση του δικτύου. 

 Η απολύμανση του δικτύου. 
 
Οι εργασίες αυτές εξαρτώνται από την φύση και το μέγεθος του δικτύου, την διαθεσιμότητα νερού 
και τις ειδικές απαιτήσεις της Μελέτης και θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση. 
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2.4. ΤΠ – 4 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΤΠ αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση 

καλυμμάτων φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη-ductile iron). 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Τα καλύμματα  θα προέρχονται απο εργοστάσια κατασκευής με πιστοποιημένη κατά ISO 900:2000 

παραγωγική διαδικασία και θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124: 

“Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων 

και πεζών-Απαιτήσεις σχεδιασμού, δοκιμή τύπου, σήμανση, έλεγχος ποιότητας”. 

Το χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή υλικό, είναι χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη σύμφωνα 

με το πρότυπο EN 1563/2000: “Χύτευση-Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη)”. 

Τα καλύμματα θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά συμμόρφωσης του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124, 

που θα εκδίδονται απο αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης και θα φέρουν σήμανση CE 

σύμφωνα με την οδηγία 93/68/ΕΕ. 

Ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει επιπρόσθετα ποιοτικά ή τεχνικά 

χαρακτηριστικά των υλικών που ενσωματώνονται, πέραν αυτών που καθορίζονται στα ως άνω 

πρότυπα υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν προς τα πρότυπα αυτά. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ-
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΧΑΡΩΝ 

Γενικά. 

Η αντοχή σε εφελκυσμό η ελάχιστη επιμήκυνση και η σκληρότητα, του χρησιμοποιούμενου 

χυτοσίδηρου σφαιροειδούς γραφίτη κατηγορίας 400-15, θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ 

1563/2000. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικές τιμές των χαρακτηριστικών αυτών : 

Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό 400 Ν/mm2 

Ελάχιστη επιμήκυνση (%) 15 

Σκληρότητα 130-180 ΒRINNEL 

Ο χυτοσίδηρος θα είναι επιμελώς χυτευμένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές σπηλαιώσεις, 

φυσαλίδες ή άλλα ελαττώματα. Δέν επιτρέπεται η οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση 

κοιλοτήτων, οφειλομένων σε ελαττωματική χύτευση, με επιπρόσθετα υλικά. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα προς μεταφορά καλύμματα θα τοποθετούνται επί ξυλίνων στηριγμάτων, και θα προσδένονται 

στο μεταφορικό μέσο με ιμάντες, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί και παραμορφώσεις. 

Για την φορτοεκφόρτωση τους θα χρησιμοποιούνται ιμάντες ανάρτησης (χρήση ανυψωτικών 

μέσων) ή ξύλινες βάσεις (παλέτες) κατάλληλες για μεταφορά και απόθεση με περονοφόρα 

οχήματα. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση ή ρίψη τους. 
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Πρέπει υποχρεωτικά να αποθηκεύονται σε κατάλληλη διάταξη ώστε να αποφεύγονται, λόγω του 

υπερκείμενου βάρους (στοιβασία σε μεγάλο ύψος), στρεβλώσεις και παραμορφώσεις. Για την 

αποθήκευση τους θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ξύλινες βάσεις ή ξύλινα στηρίγματα. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

Όλα τα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένα εργοστάσια και να έχουν 

κατασκευασθεί με πιστοποιημένη κατά ISO 900:2000 παραγωγική διαδικασία, ώστε να 

διασφαλίζεται ο ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγής. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

Τα καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο θα τοποθετηθούν στις θέσεις που καθορίζονται στην 

εγκεκριμένη μελέτη. 

Οι κατηγορίες και οι ενδεικνυόμενες εφαρμογές τους παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Kατηγορία Αντοχή Περιοχές κυκλοφορίας 

C (C250) 250 kN Για περιοχές δίπλα στο ρείθρο των πεζοδρομίων και 
για περιοχές κατά μήκος του δρόμου 

D (D400) 400 kN Για περιοχές εγκάρσια στο δρόμο. 

ΣΗΜΑΝΣΗ  

Κάθε τεμάχιο θα φέρει αναγεγραμμένα επί της εμφανούς και μη εντοιχιζόμενης όψης, με ανάγλυφα 

στοιχεία ή ένγλυφη σήμανση, τα παρακάτω: 

- Την ένδειξη ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (ως ένδειξη συμφωνίας με το πρότυπο). 

- Την ένδειξη της κατηγορίας της εσχάρας και του αντίστοιχου πλαισίου. 

- Το έτος και το μήνα χύτευσης. 

- Το όνομα ή/και το σήμα ταυτότητας του εργοστασίου κατασκευής. 

- Το σήμα του Οργανισμού Τυποποίησης. 

- Το λογότυπο του κυρίου του έργου (εφόσον απαιτείται). 

Η επιφάνεια της περιοχής στην οποίαν υπάρχει η σήμανση πρέπει να είναι αντιολισθηρή. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΕΔΡΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ  

Για την τοποθέτηση του καλύμματος στο αντίστοιχο φρεάτιο, απαιτείται η εξασφάλιση περιμετρικού 

διάκενου μεταξύ πλαισίου και φρεατίου της τάξης των 20 mm, το οποίο θα πληρωθεί με 

τσιμεντοκονία. 

Το πλαίσιο τοποθετείται το πλαίσιο με την εσχάρα στην προβλεπόμενη εσοχή του φρεατίου, ώστε 

το ωφέλιμο άνοιγμα του πλαισίου να συμπίπτει με το άνοιγμα του αντιστοίχου φρεατίου. 

Η άνω παρεια του πλαισίου θα ευρίσκεται 30mm κάτωθεν της τελικής επιφάνειας του 

καταστρώματος της οδού. Η προκύπτουσα υψομετρική διαφορά θα καλυφθεί με ανάλογη 

διαμόρφωση του ασφαλτικού τάπητα. 
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Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίδεται στην ορθή τοποθέτηση των πλαισίων ώστε να εξασφαλίζεται το 

αμετάθετο και η εφαρμογή των εσχαρών χωρίς οποιαδήποτε παραμόρφωση. Συγκεκριμένα: 

- Θα διατηρούνται οι εσωτερικές διαστάσεις με τις προβλεπόμενες ανοχές, του πλαισίου που 

είναι απαραίτητες για την καλή εφαρμογή της εσχάρας και την ευχερή ανύψωσή της. 

- Θα αποφεύγονται στρεβλώσεις του πλαισίου κατά την φάση τοποθέτησης και θα ελέγχεται η 

επιπεδότητά του με αλφάδι. Οι επιφάνειες έδρασης της εσχάρας θα είναι απολύτως επίπεδες 

ώστε να αποφεύγονται ταλαντώσεις της επί του πλαισίου. 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 

Τα καλύμματα φρεατίων θα διαθέτουν, εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία, διάταξη ασφάλισής 

τους. Στην περίπτωση αυτή τα καλύμματα των φρεατίων και οι εσχάρες θα είναι κατάλληλα 

σχεδιασμένες για την εφαρμογή ειδικών κλειδιών απασφάλισής των. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ 

 Έλεγχος φακέλου των πιστοποιητικών συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα ισχύοντα πρότυπα 

ΕΛΟΤ. 

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης των υπόψη χυτοσιδηρών με τα ισχύοντα πρότυπα συνεπάγεται 

την απόρριψή τους. 

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Τα εμφανή τμήματα των καλυμάτων θα ελέγχονται ως προς τη διάταξη και τις περιμετρικές ανοχές 

τους. 

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

δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου. 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των εσχαρών. 

 Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους. 

 Χρήση εργαλείων χειρός. 

 Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από 

εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα χωρίς επαρκή και εκπαίδευση και πιστοποίηση της 

ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία, δεν θα γίνονται 

αποδεκτά. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

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

κινητών εργοταξίων” και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, 

Π.Δ. 159/99 κ.λπ.) 

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

εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 
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 ΕΛΟΤ ΕΝ 388-94: προστασία χεριών και βραχιόνων 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95: προστασία κεφαλιού 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95: προστασία ποδιών 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 863-95: προστατευτική ενδυμασία (για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών υπό 

κατηγορία) 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο θα επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα (kg) βάρους. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση το βάρος των εγκατεστημένων καλυμάτων φρεατίων ανάλογα με τις 

διαστάσεις και την κατηγορία τους. Θα συντάσσεται πρωτόκολλο με τα βάρη των καλυμάτων ανά 

διάσταση και κατηγορία, που θα προκύπτουν μετά απο ζύγισή τους, ή βάσει των στοιχείων του 

κατασκευαστή. 

Σε περίπτωση που οι τελικές διαστάσεις των καλυμάτων είναι μεγαλύτερες από τις οριζόμενες στην 

εγκεκριμένη μελέτη, οι εσχάρες θα γίνονται αποδεκτές εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του 

έργου, και θα επιμετρώνται με το βάρος που αντιστοιχεί στις κανονικές και εγκεκριμμένες 

διαστάσεις τους. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Στις ως άνω επιμετρούμενες εργασίες, περιλαμβάνονται: 

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

συσκευών, που απαιτούνται για την τοποθέτηση και τον έλεγχο των χυτοσιδηρών εσχαρών 

υδροσυλλογής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης του έργου και τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστικού οίκου. 

 Την προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των 

τυποποιημένων τεμαχίων. 

 Τη φθορά και απομείωση των υλικών. 

 Την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και 

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

αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση 

τεκμηριωμένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής. 

 Την πάκτωση των πλαισίων έδρασης των χυτοσιδηρών εσχάρων υδροσυλλογής με ισχυρή 

τσιμεντοκονία ή μη συρρικνούμενο κονίαμα. 
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2.5. ΤΠ – 5 ΞΥΛΟΖΕΥΞΕΙΣ 

ΞΥΛΟΖΕΥΞΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

Περιλαμβάνεται η εκτέλεση ξυλοζεύξεων αντιστηρίξεων των παρειών των ορυγμάτων για την 

τοποθέτηση αγωγών ή την κατασκευή τεχνικών έργων στις περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος 

καταπτώσεων ή καταρρεύσεων των παρειών του ορύγματος. Οι εργασίες του παρόντος θα 

ακολουθούν τα αναγραφόμενα στο παρόν, στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη και στα κατασκευαστικά 

σχέδια. 

ΕΙΔΗ ΞΥΛΟΖΕΥΞΕΩΝ 

ΞΥΛΟΖΕΥΞΕΙΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ) 

• Όσες φορές η φύση των εδαφών το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα εκτελεί την κατάλληλη 

αντιστήριξη των παρειών του σκάμματος, όπως αυτές επιβάλλονται από τους κανόνες ασφαλείας. 

Τον τόπο και την πυκνότητα ξυλοζεύξεως θα ορίζει κάθε φορά ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του 

στο έργο, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία. 

• Κάθε κατάπτωση παρειάς σκάμματος σε οποιαδήποτε περίσταση και εάν έγινε και κάτω 

από οποιεσδήποτε συνθήκες σε ξυλοζευγμένες ή μη ξυλοζευγμένες παρειές και οι οποιεσδήποτε 

συνέπειες αυτής (εργατικά ατυχήματα, ζημιές σε τρίτους, ζημιές έργων κλπ) βαρύνει αποκλειστικά 

και μόνο τον Ανάδοχο, που υποχρεούται σε κάθε νόμιμη αποζημίωση και αποκατάσταση των 

βλαβέντων έργων και αναλαμβάνει γενικά κάθε ποινική και αστική ευθύνη. Η Υπηρεσία δικαιούται 

να επιβάλει στον Ανάδοχο την εκτέλεση πρόσθετων ξυλοζεύξεων ή ενίσχυση των υπαρχουσών σε 

όσα σημεία αυτή κρίνει τούτο απαραίτητο. Παρά το δικαίωμα τούτο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος 

παραμένει πάντοτε μόνος και απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών που έγιναν. 

 

ΞΥΛΟΖΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΗΞΗ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΩΝ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΞΥΛΟΖΕΥΞΕΙΣ) 

Εφόσον κατά τις εκσκαφές ήθελε συναντηθεί, είτε διαρρέουσα λεπτόκοκκη άμμος, είτε άλλο έδαφος 

του οποίου είτε η φύση είτε η παρουσία υπόγειου νερού απαιτεί την έμπηξη συνεχούς φράγματος 

πασσαλοσανίδων ή την κατασκευή τοίχου Βερολίνου, πριν από την εκσκαφή, η εργασία αυτή θα 

εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο με όλους τους κανόνες της τέχνης και σε τρόπο που να εξασφαλισθεί 

η ακινητοποίηση του διαρρέοντος εδάφους σύμφωνα με τα παραπάνω και η διατήρηση του χώρου 

του σκάμματος ελευθέρου. Εάν κατά την έμπηξη των πασσαλοσανίδων δεν επιτευχθεί η μεταξύ 

τους επιδιωκόμενη τέλεια επαφή και δεν επιτευχθεί από το λόγο αυτό ο σκοπός της ξυλόζευξης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ανασύρει και επανατοποθετήσει τις πασσαλοσανίδες. 

 

ΥΛΙΚΑ 

• Τα προς εκσκαφή εδάφη κατατάσσονται σε «χαλαρά εδάφη», «γαίες και ημίβραχος» και 

«βράχος».  

• Ξυλεία και λοιπά υλικά κατάλληλης ποιότητας για το σκοπό που θα χρησιμοποιηθούν, τα 

οποία θα παραμείνουν στην κυριότητα του Αναδόχου. 
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι ξυλοζεύξεις θα βεβαιώνονται ως «αφανείς εργασίες» από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία κατά τη 

διάρκεια της πραγματοποίησής τους. Δεν γίνονται δεκτές για επιμέτρηση ξυλοζεύξεις, η 

πραγματοποίηση των οποίων δεν είχε εγκαίρως βεβαιωθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την παροχή όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων, 

μεταφορικών μέσων, εφοδίων, υλικών και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 

αντιστηρίξεων. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η διάθεση της απαιτούμενης 

ξυλείας και των άλλων υλικών (όπως σύνδεσμοι, ήλοι κτλ.), η κατασκευή των ξυλοζεύξεων 

σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις εντολές της Υπηρεσίας καθώς και η αποσύνδεση και 

απομάκρυνση για επαναχρησιμοποίηση των υλικών των ξυλοζεύξεων μετά το τέλος των εργασιών. 

 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ΤΠ 02-04-00-00, «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων» τα οποία 

συμπληρώνονται με τα ακόλουθα εδάφια. 

 

Η επιμέτρηση των ξυλοζεύξεων αντιστηρίξεων θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα της σε επαφή με τις 

παρειές του σκάμματος επιφάνειας της ξυλείας. Για τούτο με μέριμνα του Αναδόχου θα τηρείται 

πρωτόκολλο με τα στοιχεία των εργασιών που θα προσυπογράφει ο Επιβλέπων, το οποίο θα 

χρησιμοποιείται για τη σύνταξη των επιμε-τρήσεων. 

 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με βάση την επιφάνεια που επιμετράται επί την τιμή του 

Τιμολογίου για «αντιστήριξη παρειών σκάμματος με ξυλοζεύγματα». 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με την απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ 2221Β΄/30-07-2012) εγκρίθηκαν με 
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα τετρακόσιες σαράντα (440) 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Ακολούθως, με την Εγκύκλιο 26 (αρ. πρωτ. 
ΔΙΠΑΔ/οικ/356 4-10-2012) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, δόθηκαν οδηγίες για τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, 
ώστε αυτά να εναρμονισθούν με τις ΕΤΕΠ. Όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα 
αντίκειται στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ, παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής 
τους, η οποία ορίστηκε δύο μήνες μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, δηλαδή από 30-09-2012. 

Με τις αποφάσεις: 

 ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23.09.2013 (ΦΕΚ 2542/Β/2013) 

 ΔΙΠΑΔ/οικ/628/07.10.2014 (ΦΕΚ 2828/Β/2014) 

 ΔΙΠΑΔ/οικ/667/30.10.2014 (ΦΕΚ 3068/Β/2014) 

 Δ.Κ.Π./οικ/1211/16.08.16 (ΦΕΚ 2524/Β/2016)  

έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρμογή συνολικά εξήντα οκτώ (68) ΕΤΕΠ. Με την 
Εγκύκλιο 17 αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. προτάθηκαν συνολικά 
70 Προσωρινές Εθνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) για την προσωρινή αντικατάσταση των 
αντίστοιχων ΕΤΕΠ (Παραρτήματα Α1-Α59, Β60-Β69, Γ70) οι οποίες έχουν εφαρμογή στην 
παρούσα μελέτη. 

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ και τις ΠΕΤΕΠ οι οποίες παρατίθενται 
σε σχετικό πίνακα παρακάτω, σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές προδιαγραφές που 
ακολουθούν και τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών. Ο Εργολάβος είναι 
υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή του έργου 
με βάση τις ΕΤΕΠ και τις ΠΕΤΕΠ ή, αν δεν περιέχονται σε αυτές, με βάση τις λοιπές 
ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές του Ελληνικού Κράτους, ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή 
Κράτους αυτής εάν δεν καλύπτονται από Ελληνικές προδιαγραφές. 

Το πλήρες κείμενο των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) περιέχεται στο 
παράρτημα ΙΙ του ανωτέρω ΦΕΚ (2221Β΄/30-07-2012), το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν 
(N.3861/201) σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 
(www.et.gr) ενώ το πλήρες κείμενο των Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΠΕΤΕΠ) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(http://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=656:anastoli_ypoxreotikis_
efarmogis_peninta_enea_ellinikon_texnikon_prodiagrafon_elot_etep&Itemid=285) 

 

http://www.et.gr/
http://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=656:anastoli_ypoxreotikis_efarmogis_peninta_enea_ellinikon_texnikon_prodiagrafon_elot_etep&Itemid=285
http://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=656:anastoli_ypoxreotikis_efarmogis_peninta_enea_ellinikon_texnikon_prodiagrafon_elot_etep&Itemid=285
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2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ ΕΡΓΟΥ 

 

08-08-05-00 Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων 

08-06-07-06 Αντιπληγματικές βαλβίδες 

04-05-06-01 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα 

04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων 

04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων 

04-20-02-01 Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας 

04-50-02-00 Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας 

04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
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3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

2.1. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

Τα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από δέκα (10) μέτρα 
καλώδια κινητήρα, πέλμα επικάθισης που θα πακτώνεται στον πυθμένα της δεξαμενής, 
μανδύα ψύξεως (κλειστού κυκλώματος), αισθητήρα ανίχνευσης υγρασίας με ηλεκτρονικό ρελέ 
στον ηλεκτρικό πίνακα εκκίνησης, άνω μηχανισμό στερέωσης για διπλούς οδηγούς ράβδους 
και θερμικούς διακόπτες. 

Οι αντλίες αυτές θα πρέπει να διαθέτουν πτερωτές που δεν στομώνουν (non- clogging), και 
να είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε να αυτοκαθαρίζονται (self- cleaning). 

H διάταξη και η μορφολογία της πτερωτής και του συστήματος block κατά την άντληση να 
επιτυγχάνουν: 

1. ομοιόμορφη κατανομή της ταχύτητας του ρευστού σε κάθε σημείο της πτερωτής, χωρίς 
νεκρά σημεία 

2. διέλευση μακρόϊνων, στερεών σωμάτων κλπ. 

3. μη επικάθιση στερεών στοιχείων στην πτερωτή (λίπη, ακαθαρσίες κλπ.) 

4. μηδενισμό της πιθανότητας έμφραξης της πτερωτής. 

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα : 

1. Υψηλό και σταθερό βαθμό απόδοσης σε όλη τη διάρκεια άντλησης, σε αντίθεση με μία 
συμβατική αντλία λυμάτων, της οποίας η απόδοση μειώνεται λόγω φαινομένων έμφραξης. 

2. Χαμηλή απορροφούμενη ισχύ, που σημαίνει χαμηλό κόστος λειτουργίας 

3. Εφαρμογή σε αντλιοστάσια που δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση εσχαρών και δέχονται 
παχύρρευστα λύματα 

4. Μικρότερος χρόνος λειτουργίας του αντλιοστασίου 

Τέλος, η πτερωτή να είναι στατικά και υδροδυναμικά ζυγοσταθμισμένη, με αποτέλεσμα την 
αποφυγή κραδασμών, που σημαίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα ρουλεμάν. 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  

Ο κινητήρας να είναι κατακόρυφος ασύγχρονος, επαγωγικός, τριφασικός με βραχυκυκλωμένο 
δρομέα. Να εδράζεται πάνω στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήματος και να είναι 
ενσωματωμένος στο ίδιο κέλυφος με την αντλία. 

Για τις αντλίες του ΑΝΤ 4 

Συντ. ισχύος : 1/1 – (0,81-0,83) ¾ - (0,75-1,77) ½ - (0,63-0,65) 

Απόδοση (%) : 85,0-88,0 87,0-89,0 87,0-89,0 

Στροφές : 1455 RPM Πόλοι

 : 4 

Συχνότητα : 50 Hz 

Τάση : 400 V 

 

Για τις αντλίες των ΑΝΤ Α και ΑΝΤ D 

Συντ. Ισχύος : 1/1 – (0,85-0,95) ¾ - (0,8-0,92) ½ - (0,7-0,85) 

Απόδοση :          78-83        78-83       75-82 

Κλάση μόνωσης : H (180° C) 
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Στροφές  : 2875 RPM Πόλοι

  : 2 

Συχνότητα : 50 Hz 

Τάση : 400 V 

Η αντλία να μπορεί να έχει τριάντα (30) εκκινήσεις την ώρα. 

Το υδραυλικό τμήμα της αντλίας συμπεριλαμβανομένων και των στυπιοθλιπτών να είναι 
σχεδιασμένο να δουλεύει με πιέσεις έως και 1,0 ΜPα. 

Ο κινητήρας θα πρέπει να έχει «ψεκαστεί» με ρητίνη και να είναι κλάσης μόνωσης Η, που 
σημαίνει μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 180°C ενώ επιτρέπει και μία αύξηση θερμοκρασίας 
100°C. Τα υλικά μόνωσης να είναι επιλεγμένα με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και έχουν 
χαρακτηρισθεί κλάσεως Η (180°C). 

Οι κινητήρες να είναι σχεδιασμένοι για να αποδίδουν την ονομαστική τάση λειτουργίας τους 
έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν συνεχώς και χωρίς ανωμαλίες με αποκλίσεις της 
τάξεως του 5% από την ονομαστική συχνότητα και την τάση. Διακυμάνσεις της τάσης τάξεως 
του 10% είναι πιθανές χωρίς να υπερθερμανθεί ο κινητήρας. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   

Χυτά μέρη 

Άξονας 

Βίδες, παξιμάδια, ροδέλες 

Πτερωτή 

: Χυτοσίδηρος 

: Ανοξείδ. Χάλυβας 

: Ανοξείδ. χάλυβας 

: Χυτοσίδηρος 

AISI A48 No35 B 

ASTM 431 

ASTM 316L 

AISI A48 No35 B 

Δακτύλιος στεγανότητας O-rings : Nitrile rubber 70° IRH 

KΙΒΩΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  

Το κιβώτιο ενώσεων είναι ολοκληρωτικά σφραγισμένο από τα υγρά που μπορεί να το 
περιβάλλουν διότι διαθέτει διπλό στεγανωτικό. (seal unit) 

ΨΥΞΗ  

Η αντλία να διαθέτει μανδύα ψύξεως (cooling jacket) και εσωτερικό σύστημα ψύξεως. Μείγμα 
μονοπροπυλικής - γλυκόλης θα κυκλοφορεί στο μανδύα ψύξεως της αντλίας, με 
εξαναγκασμένη ροή μέσω μικρής πτερωτής που θα είναι τοποθετημένη στους μηχανικούς 
στυπιοθλίπτες, ψύχοντας έτσι τον κινητήρα. 

ΔΟΧΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  

Η αντλία να είναι εφοδιασμένη με θάλαμο επιθεώρησης, όπου τυχαία διαρροή θα μπορεί να 
ανιχνευθεί, πριν φτάσει στο χώρο των τριβέων. Να υπάρχει αισθητήρας (FLS) που θα 
ενεργοποιεί συναγερμό, όταν ο χώρος επιθεώρησης είναι σχεδόν γεμάτος. Οι τάπες 
επιθεώρησης θα είναι προσιτές από το εξωτερικό μέρος της αντλίας. 

ΕΝΣΦΑΙΡΟΙ ΤΡΙΒΕΙΣ  

Ο άνω τριβέας να αποτελείται από ένα περιστρεφόμενο ένσφαιρο τριβέα και ο κάτω να είναι 
διπλής κατεύθυνσης γωνιακής επαφής ένσφαιρος τριβέας. Να είναι δε επαρκώς 
γρασαρισμένοι για τουλάχιστον 48.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΕΣ  

Οι μηχανικοί στυπιοθλίπτες είναι κατασκευασμένοι: 

ΑΝΩ Corrosion Resistant Cemented Carbide (WCCR) / 
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Corrosion Resistant Cemented Carbide (WCCR) 

ΚΑΤΩ Corrosion Resistant Cemented Carbide (WCCR) / 
Corrosion Resistant Cemented Carbide (WCCR) 

Το υλικό WCCR (Corrosion Resistant Cemented Carbide) είναι υψηλής μηχανικής και 
χημικής αντοχής (για ρευστά με εύρος pH από 3 έως 14). 

Το κάτω μέρος του θαλάμου επιθεώρησης να φέρει ελικοειδή διαμόρφωση (spiral groove), 
με την οποία να επιτυγχάνεται δραστική μείωση της φθοράς στο χώρο του εξωτερικού 
στυπιοθλίπτη, λόγω της δημιουργούμενης ελικοειδούς κίνησης των αιωρούμενων στερεών 
στοιχείων του ρευστού. Τα στερεά σωματίδια (άμμος, κλπ.), κατά αυτόν τον τρόπο, θα 
απομακρύνονται και, έτσι, θα αυξάνεται η διάρκεια ζωής λειτουργίας της αντλίας. 

Η αντλία να έχει δύο (2) μηχανικούς στυπιοθλίπτες, οι οποίοι θα λειτουργούν ανεξάρτητα ο 
ένας από τον άλλον και θα απομονώνουν - σφραγίζουν τον κινητήρα από το υδραυλικό τμήμα 
της αντλίας. Η ύπαρξη δύο μηχανικών στυπιοθλιπτών θα έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη 
προστασία του κινητήρα, αφού και αν ακόμα πέσει νερό από τον κάτω στυπιοθλίπτη στο 
θάλαμο επιθεώρησης, ο κινητήρας θα προστατεύεται από τον άνω μηχανικό στυπιοθλίπτη. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Ο στάτορας να έχει ενσωματωμένους τρείς θερμικούς διακόπτες συνδεδεμένους εν σειρά, οι 
οποίοι ΘΑ ανοίγουν στους 140°C και ΘΑ ρίχνουν το ρελέ στον εκκινητή, διακόπτοντας έτσι τη 
λειτουργία της αντλίας. 

Επίσης, η αντλία ΝΑ διαθέτει: 

1. Αισθητήρα FLS, στο χώρο του θαλάμου επιθεώρησης 

2. Κεντρική μονάδα ελέγχου στην οποία θα καταλήγει ο παραπάνω αισθητήρας, ώστε να 
επιτηρείται με ασφάλεια η λειτουργία της αντλίας. 

2.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΔΙΩΝ ΕΩΣ 4500 Α 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης θα είναι τύπου πεδίου, κατάλληλος για ελεύθερη έδραση 
στο δάπεδο, εύκολα επεκτεινόμενος. Όλοι οι χειρισμοί θα γίνονται από την εμπρός πλευρά. 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

Η κατασκευή του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το 
πρότυπο ΕΝ 60439 – 1 

HΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης θα πρέπει να έχει τα παρακάτω ηλεκτρικά 
χαρακτηριστικά: 

Ονομαστική Ένταση λειτουργίας Ιn Έως 4500 Α(βλ. μονογραμμικά σχέδια ) 

Ονομαστική Τάση Λειτουργίας Ue 400 V (έως και 690 V ) 

Αριθμός Φάσεων 3Ph +PEΝ 

Τάση μόνωσης κυρίων ζυγών Ui 1000 V 

Συχνότητα Λειτουργίας 50/ 60 Ηz 

Λειτουργία σε σύστημα γειώσεως ΤΝ-C-S 

Ρεύμα Αντοχής σε βραχυκύκλωμα Ιcw (kA – 
rms/1sec 

Maximum 75 kA/1 sec (βλ. μονογραμμικά 
σχέδια) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Το μεταλλικό μέρος του πίνακα χαμηλής τάσης θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό 
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έλασμα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm με επικάλυψη θερμικά πολυμερισμένης εποξειδικής 
πούδρας. 

Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά μεταλλικά μέρη (δηλαδή μετωπικές πλάκες, βάσεις στήριξης 
του διακοπτικού υλικού, πλευρικά μεταλλικά καλύμματα κτλ) θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική 
συνέχεια τόσο μεταξύ τους όσο και με τον αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα 
εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των σταθερών μεταλλικών μέρων του. Σε όλα τα κινούμενα 
μεταλλικά μέρη (π.χ. πόρτες, ανοιγμένες μετώπες) θα πρέπει να τοποθετηθεί αγωγός 
προστασίας (π.χ. πλεξίδα γειώσεως) διατομής 6 mm2 σύμφωνα με το ΙΕC 60364-5-54. 

Ο βαθμός προστασίας (ΙΡ) του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο IEC 
60529 που θα δηλώνεται στα πιστοποιητικά δοκίμων τύπου και η κατασκευή του ηλεκτρικού 
πίνακα θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται βαθμός προστασίας: ΙΡ 20 με πλαίσιο/ πόρτα ( 
με άμεση πρόσβαση στο χειρισμό του διακοπτικού υλικού) 

Λόγω της μεγάλης μεταφερόμενης ισχύος, κάθε πεδίο θα φέρει ανεμιστήρα αερισμού 
ελεγχόμενο από θερμοστάτη. 

Ο βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι μηχανικών κρούσεων θα πρέπει να είναι 
ΙΚ07 όπως αυτός ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ 50102. 

Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού-διακοπτικού εξοπλισμού-συσκευών:  

Η εγκατάσταση των συσκευών θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται η 
αναπτυσσόμενη θερμοκρασία στον πίνακα χαμηλής τάσης και να προτιμούνται συνδέσεις 
που διευκολύνουν την απαγωγή θερμότητας ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις ανύψωσης 
θερμοκρασίας σύμφωνα με το Πρότυπο EN 60439 - 1 . 

Οι αποστάσεις ασφαλείας τόσο μεταξύ των συσκευών όσο και μεταξύ συσκευής και 
μεταλλικού μέρους του ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του 
κατασκευαστή των συσκευών. 

Η τοποθέτηση των συσκευών θα γίνει σε στηρίγματα ικανά να αντέχουν το βάρος των 
συσκευών χωρίς παραμόρφωση και να είναι ανθεκτικά στις ταλαντώσεις που δημιουργούνται 
κατά την μεταφορά τους ή κατά την αφόπλιση των συσκευών σε περίπτωση σφάλματος. 

Επίσης για την ασφάλεια του χρήστη του ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης η τοποθέτηση 
των συσκευών και προστατευτικών διαχωριστικών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
παρέχεται εσωτερική διαμερισματοποίηση τύπου Form 2. (Σύμφωνα με το πρότυπο EN 
60439-1) 

Χαρακτηριστικά κυρίων ζυγών διανομής  

Οι ζυγοί διανομής θα είναι κατασκευασμένοι από μπάρες ηλεκτρολυτικού χαλκού τύπου F30 
ορθογωνικής διατομής. Η στήριξη των ζυγών διανομής θα γίνεται με την χρήση κατάλληλου 
αριθμού μονωτήρων ώστε να εξασφαλίζονται οι μονωτικές και μηχανικές ιδιότητες 
(ονομαστική τάση μόνωσης και αντοχή σε βραχυκύκλωμα που αναφέρθησαν στην 
προηγούμενη παράγραφο). Επίσης το υλικό κατασκευής των μονωτήρων θα πρέπει να είναι 
ανθεκτικό σε φωτιά και σε θερμότητα παραγόμενη από εσωτερικά ηλεκτρικά φαινόμενα 
σύμφωνα με IEC 695-2.1: 960 oC 30s/30s. 

Όδευση Καλωδίων Βοηθητικών κυκλωμάτων  

Η όδευση των καλωδίων βοηθητικών κυκλωμάτων μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα θα γίνεται σε 
πλαστικό κανάλι όπου η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών στηρίξεων δεν θα ξεπερνά τα 600 
mm. Η καλωδίωση βοηθητικών κυκλωμάτων που προέρχεται από συσκευές τοποθετημένες 
σε κινούμενα πλαίσια του ηλεκτρικού πίνακα (π.χ. πόρτα, ανοιγμένες μετώπες) θα γίνεται σε 
μορφή «πλεξίδας» παρέχοντας επαρκή άνεση κατά την κίνηση τους. Όλα τα βοηθητικά 
κυκλώματα θα καταλήγουν σε κλέμμενς. 

Σήμανση Ηλεκτρικού Πίνακα, Σήμανση Συσκευών 

Στην εμπρός του όψη ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει πινακίδα με το όνομα, την διεύθυνση του 
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κατασκευαστή και τον αριθμό παραγωγής (ή άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου). Κάθε 
συσκευή θα φέρει την ονομασία της σύμφωνα με τα μονογραμμικά σχέδια επιτρέποντας στον 
χρήστη τον σαφή διαχωρισμό των κυκλωμάτων που αφορά κάθε συσκευή. Η σήμανση 
πρέπει να είναι ανθεκτική και σωστά τοποθετημένη σε κάθε συσκευή. 

Στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα θα υπάρχει σήμανση των ζυγών κάθε φάσης αλλά και 
του ζυγού PEN. 

Επίσης θα υπάρχει πλήρης σήμανση όλων των καλωδίων των βοηθητικών κυκλωμάτων. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑΣ 

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των εξής δοκιμών τύπου σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 60439-1: 

   Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας 

   Δοκιμή διηλεκτρικής στάθμης 

   Δοκιμή αντοχής σε βραχυκυκλώματα 

   Δοκιμή αξιοπιστίας των συστημάτων προστασίας 

   Δοκιμή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσμού 

   Δοκιμή της μηχανικής λειτουργίας 

   Δοκιμή του βαθμού προστασίας. 

Επίσης θα πρέπει να εκτελεσθούν οι παρακάτω δοκιμές σειράς και να εκδοθεί το αντίστοιχο 
πρωτόκολλο δοκιμών σειράς: 

   Έλεγχος της συνδεσμολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωμάτων 

   Διηλεκτρική δοκιμή 

   Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώματος γείωσης 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά την σήμανση “ CE “ σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
Νέας Προσέγγισης 73/23 , 89/336 και 93/68. 

Επίσης μαζί με τον ηλεκτρικό πίνακα χαμηλής τάσης θα πρέπει να παραδοθούν 
μονογραμμικά και πολυγραμμικά ηλεκτρολογικά σχέδια κατασκευής του ηλεκτρικού πίνακα 
χαμηλής τάσης. 

2.3. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (PILLAR) 

Θα είναι βιομηχανικού τύπου στεγανοί, προστασίας ΙΡ 54 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, 
κατασκευασμένο από λαμαρίνα DKP πάχους 2 mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του 
θα είναι πλάτος 1,45 m, ύψος 1,30 m και βάθος 0,35 m. Η πόρτα του πίλαρ θα εφάπτεται 
πολύ καλά και σφικτά σε όλα τα σημεία με το κύριο σώμα του πίλαρ ώστε να αποφεύγεται η 
είσοδος βροχής στο εσωτερικό του. 

Το κάθε πίλαρ θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα και στο σημείο επαφής του με την βάση 
θα φέρει περιφερειακή σιδηρογωνία πάχους 3,5mm και πλάτους 40 mm. Στις 4 γωνίες θα 
υπάρχει συγκολλημένη στη σιδηρογωνία τριγωνική λάμα στην οποία θα ανοιχθούν τρύπες για 
να βιδωθούν τα μπουλόνια που θα είναι ενσωματωμένα στη βάση από σκυρόδεμα. Το πίλλαρ 
πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί με αποκοχλίωση. 

Το πίλαρ θα είναι συναρμολογημένο στο εργοστάσιο κατασκευής του και θα παρέχει άνεση 
χώρου για την είσοδο καλωδίων και τη σύνδεση των καλωδίων μεταξύ των οργάνων 
λειτουργίας του δικτύου. Θα δοθεί μεγάλη σημασία στην καλή και σύμμετρη εμφάνισή του. Στη 
ράχη του πίλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια επάνω σε οδηγούς από γωνίες 
σχήματος Πι που θα κατασκευαστούν από στραντζαριστή λαμαρίνα διαστάσεων 30x20x2 
mm, στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2 mm για την επ' αυτής στερέωση των 
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οργάνων διακοπής και προστασίας. Η πιο πάνω γαλβανισμένη λαμαρίνα θα έχει ύψος 1,10 
m, πλάτος 0,60 m και πάχος 2 mm για την στερέωση των διανομών. Η πόρτα του πίλαρ θα 
μανδαλώνει με κλειδί. 

Στο πίλαρ θα εγκατασταθεί η στεγανή διανομή που θα περιλαμβάνει τα όργανα διακοπής και 
προστασίας των γραμμών. Η διανομή θα αποτελείται από στεγανά κιβώτια κατασκευασμένα 
από κράμα αλουμινίου ή από συνθετικό πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλοβάμβακα και 
πολυκαρμπονάτ, διαμορφωμένα με χυτοπρέσσα. Τα κιβώτια θα είναι άκαυστα, ικανά να 
αντιμετωπίσουν συνθήκες εξωτερικού χώρου και υγρασίας θάλασσας. Οι διαστάσεις των 
κιβωτίων θα είναι τέτοιες ώστε να χωρούν άνετα μέσα σ' αυτά τα διάφορα εξαρτήματα των 
διανομών. 

Τα κιβώτια θα φέρουν οπές με τους κατάλληλους στηπιοθλίπτες για την είσοδο του καλωδίου 
παροχής καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

Τα κιβώτια διανομής θα περιέχoυν τα αναφερόμενα στα σχέδια της μελέτης στοιχεία. 
Υποχρεωτικά θα υπάρχει καλή και σύμμετρη εμφάνιση της διανομής και θα τηρηθούν οι 
παρακάτω γενικές αρχές για την κατασκευή της: 

α) Η είσοδος για την τροφοδότηση θα είναι από το κάτω μέρος. 

β) Η εσωτερική συνδεσμολογία θα είναι άριστα κατασκευασμένη από τεχνική και αισθητική 
άποψη . Έτσι τα καλώδια θα είναι μονόκλωνα, θα ακολουθούν ευθείες και σύντομες 
διαδρομές, θα είναι καλά προσαρμοσμένα στα άκρα των οργάνων και θα φέρουν όπου 
απαιτείται στα άκρα τους ακροδέκτες. 

γ) Τα καλώδια του δικτύου θα συνδέονται με εκείνα της διανομής με κλέμενς βαρέως τύπου 
συρταρωτές και θα έχουν την κατάλληλη διατομή ώστε να φορτίζονται χωρίς κίνδυνο βλάβης 
με την μέγιστη ένταση που διαρρέει τα αντίστοιχα όργανα. 

Το πίλαρ με όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα θα βαφεί με χρώμα επιλογής της Επίβλεψης αφού 
πρώτα θα έχει υποστεί αμμοβολή, και περαστεί με μία στρώση αντιδιαβρωτικής εποξειδοτικής 
αστάρι (PRIMER) και δύο στρώσεις εποξειδικού χρώματος, το συνολικό πάχος βαφής δεν θα 
είναι μικρότερο από 0,4 mm. 

2.4. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΕΡΟΣ 400 V 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι αυτόματοι διακόπτες αέρος θα είναι τριπολικοί και πρέπει να ανταποκρίνονται στα 
πρότυπα IEC 60947.2 ή σε ισοδύναμα πρότυπα των χωρών-μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(VDE 0660, BS 4752, UTE C63120). 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Οι αυτόματοι διακόπτες αέρος θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να μπορούν να 
συντηρηθούν. Για να ελαχιστοποιηθεί η συντήρηση τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής 
διάρκειας ζωής θα πρέπει να είναι υψηλότερα από 3000 κύκλους (Κ- Α) μέχρι ονομαστικής 
εντάσεως 1600 Α. 

Oνομαστική τάση λειτουργίας Ue=690 Vac 

Η ικανότητα απόζευξης βραχυκυκλώματος θα είναι τουλάχιστον Icu=65 kA rms (τιμή στα 400V). 

Η ικανότητα ζεύξης σε βραχυκύκλωμα Icm=143 kA (τιμή κορυφής). 

 Ονομαστική αντοχή σε βραχυχρόνιο ρεύμα (1 s) Ιcw = 50 kA. 

O διακόπτης θα έχει χειροκίνητο χειριστήριο. 

O διακόπτης θα έχει 2 ανοικτές και 2 κλειστές βοηθητικές επαφές 10A. 

Ο μηχανισμός λειτουργίας θα είναι με συσσωρευμένη ενέργεια ελατήριου. Ο χρόνος 
κλεισίματος θα είναι μικρότερος από ή ίσος με 70 ms. 
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Κύριες επαφές 

Οι επαφές θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να μη χρειάζονται συντήρηση υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης. Επιπλέον θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ένα ενδεικτικό 
που θα επιτρέπει τον έλεγχο του βαθμού φθοράς χωρίς μετρήσεις ή ειδικά όργανα. 

Φλογοκρύπτες 

Οι φλογοκρύπτες θα είναι αφαιρούμενοι και εξοπλισμένοι με μεταλλικά φίλτρα. 

Μηχανισμός σύνδεσης/ αποσύνδεσης 

Θα επιτρέπεται η αποσύνδεση του αυτομάτου διακόπτη χωρίς να χρειάζεται το άνοιγμα της 
πόρτας του πίνακα. Οι τρεις πιθανές θέσεις (σύνδεση, αποσύνδεση, «test») θα 
αναγνωρίζονται ενδεικτικά. 

Θα παρέχεται μηχανισμός κλειδώματος έτσι ώστε να είναι αδύνατο το άνοιγμα της πόρτας 
εφόσον ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση «σύνδεσης». Θα παρέχονται μονωμένα 
καλύμματα στα εισερχόμενα και εξερχόμενα τμήματα των κυκλωμάτων ισχύος και των 
βοηθητικών κυκλωμάτων. 

Ηλεκτρικά βοηθητικά εξαρτήματα 

Όλα τα ηλεκτρικά βοηθητικά εξαρτήματα θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στον διακόπτη.Τα 
βοηθητικά εξαρτήματα θα προσαρμόζονται σε ένα τμήμα του διακόπτη στο οποίο κάτω από 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας κανένα μεταλλικό μέρος δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με 
το κύκλωμα ισχύος. Όλες οι συνδέσεις θα είναι δυνατό να γίνονται από την πρόσοψη του 
αυτόματου διακόπτη αέρος. 

Μηχανικές ενδείξεις 

Οι μηχανικές ενδείξεις στην πρόσοψη του διακόπτη θα πρέπει να παρέχουν τις κάτωθι 
πληροφορίες : 

‘ON’ (οι επαφές ισχύος κλειστές ) ελατήρια φορτισμένα. 

‘ΟΝ’ (οι επαφές ισχύος κλειστές ) ελατήρια αποφορτισμένα. 

‘OFF’ (οι επαφές ισχύος ανοικτές) ελατήρια φορτισμένα – διακόπτης έτοιμος να κλείσει 

‘OFF’ (οι επαφές ισχύος ανοικτές) ελατήρια φορτισμένα – διακόπτης μη έτοιμος. 

‘OFF’ (οι επαφές ισχύος ανοικτές) ελατήρια αποφορτισμένα.  

Προστασία 

Ο αυτόματος διακόπτης θα έχει : 

   Προστασία μακρού χρόνου (χαρακτηριστική a) ρυθμιζόμενη σε βήματα της 

ονομαστικής έντασης και με ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση στην περιοχή (0,4-

1)xIn τουλάχιστον. 

   Προστασία βραχέως χρόνου (χαρακτηριστική z) ρυθμιζόμενη σε πολλαπλάσια 

βήματα της ονομαστικής έντασης και με ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση. Η 

ρύθμιση του ρεύματος θα πρέπει να είναι στην περιοχή (1,5-10)xIn και του χρόνου 

0-0,5 s τουλάχιστον. 

Οι ρυθμίσεις έντασης και χρονικής καθυστέρησης θα εμφανίζονται σε Ampere & sec. 

2.5. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 

Οι μετασχηματιστές (Μ/Σ) έντασης είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές DIN VDE 0414 Teil 1 
und 2 , IEC 185. 

 Ρεύμα πρωτεύοντος:    όπως στα σχέδια 

 Ρεύμα δευτερεύοντος:    5 A Κλάση ακρίβειας: Kl.1 (1%) 
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 Μέγιστη επιτρεπτή τάση λειτουργίας:  720 V Συχνότητα : 50..... 60 Hz 

 Ονομαστικός συντελεστής υπερρεύματος: M5/FS5 (DIN VDE/IEC)  

 Μέγιστο διαρκώς επιτρεπόμενο ρεύμα:  1.2xIpn 

 Θερμικό ονομαστικό ρεύμα μικρής διάρκειας (1 s): Ith=60xIpn 

 Δυναμικό ονομαστικό ρεύμα:   Idyn=2.5xIth  ή 150xIpn 

 Μέγιστη θερμοκρασία ζυγών:   120°C 

 Κλάση μόνωσης:     E 

 Μόνωση:  Περίβλημα απο θερμοπλαστικό, χωρίς αλογόνα. 

 Τάση δοκιμής:     3 kV AC 

2.6. ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ 

Τα αμπερόμετρα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 43 780, DIN VDE 0410, DIN 43 
700, DIN 43802 και DIN 43 701. 

 H κλάση ακριβείας είναι   1.5 

 Ένδειξη :     όπως στα σχέδια 

 Βαθμός προστασίας περιβλήματος:  IP 52 

 Βαθμός προστασίας ακροδεκτών :  IP 00 

 Διαστάσεις :    6x96 mm 

 Τύπος :     Κινητού σιδήρου. 

 Ιδιοκατανάλωση :    0.1 έως  1.6 VA 

 Ικανότητα υπερφόρτισης:   50xIn για 1 s, 4xIn για 2-3 min, 2xIn διαρκώς. 

2.7. ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ 

Τα βολτόμετρα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 43 780, DIN VDE 0410, DIN 43 700, 
DIN 43802 και DIN 43 701. 

 H κλάση ακριβείας είναι   1.5 

 Ένδειξη :     0-600 V 

 Βαθμός προστασίας περιβλήματος:  IP 52 

 Βαθμός προστασίας ακροδεκτών :  IP 00 

 Διαστάσεις :     144x144 mm  

 Τύπος :     Κινητού σιδήρου 

 Ιδιοκατανάλωση :    0.9 έως 4 VA 

 Ικανότητα υπερφόρτισης:   2xUn για 1 min, 1.2xUn διαρκώς. 

2.8. ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ 

Χαλυβδοσωλήνες (ευθείς) 

Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι με ραφή, και θα αποτελούνται από χαλύβδινο σωλήνα πάχους 
τουλάχιστον 1 mm που στο εσωτερικό του θα έχει μονωτική επένδυση, σύμφωνα με το άρθρο 
146 παρ. 4 του κανονισμού εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59/Β/55). Οι 
χαλυβδοσωλήνες θα βιδώνουν μεταξύ τους και με τα εξαρτήματά τους (μούφες, καμπύλες 
διακλαδωτήρες ταυ, συστολές, κουτιά διακλάδωσης κλπ) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη 
στεγανότητα στους αγωγούς που περιέχουν. 
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Εύκαμπτοι χαλυβδοσωλήνες (σπιράλ) 

Οι εύκαμπτοι χαλυβδοσωλήνες θα αποτελούνται από ένα διπλό μεταλλικό οπλισμό από 
λεπτό έλασμα που θα περιβάλλει την μονωτική επένδυση. 

Σκληροί Μονωτικοί Σωλήνες (ευθείς) 

Οι σκληροί μονωτικοί σωλήνες θα είναι από πλαστικό σύμφωνα με το άρθρο 146 του 
κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59/Β/55). 

Εύκαμπτοι Μονωτικοί Σωλήνες (σπιράλ) 

Οι εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες θα είναι επίσης από σκληρό πλαστικό όπως οι παραπάνω. 

Γαλβανισμένοι Σιδηροσωλήνες 

Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες δεν θα έχουν μονωτική επένδυση γι' αυτό και θα 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την προστασία των καλωδίων τύπου ΝΥΜ ή 
ΝΥΥ. Οι διαστάσεις που δίδονται στα σχέδια αναφέρονται στην ονομαστική διάμετρό τους. Tο 
πάχος των τοιχωμάτων των γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων θα είναι σύμφωνα με τους 
κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 270/Α/36, ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ). 

Χρησιμοποίηση σωλήνων 

Ο τρόπος εγκαταστάσεως και οι χώροι στους οποίους χρησιμοποιείται κάθε τύπος σωλήνα 
θα είναι σύμφωνος με τον κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και των 
προδιαγραφών της Υπηρεσίας. 

Κουτιά Διακλαδώσεως 

Tα κουτιά διακλαδώσεως θα είναι κυκλικά ή ορθογωνικά ή τετράγωνα και κατάλληλα για τον 
τύπο του σωλήνα ή καλωδίου που προορίζονται. Η ελάχιστη διάσταση των κουτιών 
διακλαδώσεως καθορίζεται ανεξάρτητα του σχήματός τους σε 70 mm. 

2.9. ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Κοχλιωτές ασφάλειες 

Οι κοχλιωτές ασφάλειες θα χρησιμοποιηθούν για εντάσεις μέχρι 100 Α (εκτός αν σημειώνεται 
διαφορετικά στα σχέδια) και θα είναι συντηκτικές από πορσελάνη σύμφωνα με τους 
Γερμανικούς Κανονισμούς DΙΝ 49360 και VDΕ 0635. 

Μαχαιρωτές ασφάλειες 

Οι μαχαιρωτές ασφάλειες θα χρησιμοποιηθούν για εντάσεις πάνω από 100 Α και θα είναι 
σύμφωνες με τους Γερμανικούς Κανονισμούς DΙΝ 43620. 

Ραγοδιακόπτες 

Οι ραγοδιακόπτες μονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί (380/220V, 50Ηz) θα έχουν εξωτερική 
μορφή όμοια με αυτή των μικροαυτομάτων του τύπου "L" της παρακάτω παραγράφου. Η 
στερέωσή τους θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες με την βοήθεια κατάλληλου μανδάλου. Οι 
ραγοδιακόπτες θα χρησιμοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισμού φωτιστικών σωμάτων στους 
πίνακες τύπου ερμαρίου ή ακόμη και σαν μερικοί διακόπτες κυκλωμάτων ονομαστικής 
εντάσεως, ή και σαν γενικοί διακόπτες των υποπινάκων για εντάσεις μέχρι 100Α. 

Tο κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές 
θερμοκρασίες. 

Μαχαιρωτοί διακόπτες 

Οι διακόπτες με ονομαστική ένταση μεγαλύτερη από 100 Α θα είναι μαχαιρωτοί, σύμφωνα με 
τους Γερμανικούς Κανονισμού VDΕ0660, και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 

  Ονομαστική τάση:   500 V (εναλλασσόμενη) 

  Ονομαστική ένταση:   Σύμφωνα με τα σχέδια 
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  Ισχύ ζεύξεως:   Tουλάχιστον 5 φορές την ονομαστική τους ένταση 

  Δύο θέσεων:    κλειστούς - ανοιχτούς 

  Διάρκεια ζωής:   τουλάχιστον 30.000 χειρισμών 

  Με δυνατότητα ακινητοποιήσεως στην θέση "ανοικτός" με την βοήθεια κατάλληλου 

κλειδιού ή λουκέτου. 

Ασφαλειοαποζεύκτες φορτίου 

Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς VDΕ 0660 και ΙΕC 408. 

Μικροαυτόματοι (αυτόματοι ασφαλειοδιακόπτες) 

Οι μικροαυτόματοι θα είναι σύμφωνοι με του Γερμανικούς Κανονισμούς VDΕ 0641 τύπου "L" 
για τα κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών και τύπου "G" για τα κυκλώματα μικρών 
κινητήρων. Οι μικροαυτόματοι θα έχουν ονομαστική τάση 400 V (εναλλασσόμενη) ισχύ 
διακοπής τουλάχιστον 1,5 kΑ και θα είναι εφοδιασμένοι με θερμικά στοιχεία προστασίας από 
υπερεντάσεις και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώματα τα οποία θα 
διεγείρονται από εντάσεις ρεύματος ίσες με 3 - 5 φορές την ονομαστική, για τους τύπους "L" 
και 8 - 12 φορές την ονομαστική για τους τύπους "G" .Tο πλάτος του καλύμματός τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 17,5 mm ενώ η στερέωσή τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε 
ειδικές ράγες με την βοήθεια κατάλληλου μάνδαλου. 

Ενδεικτικές λυχνίες 

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων δεν θα πρέπει να μαυρίζουν από τη συνεχή λειτουργία 
τους και θα συνδέονται με την παρεμβολή κατάλληλων ασφαλειών (τύπου ταμπακιέρας) με 
τις φάσεις, που ελέγχουν. Tο κάλυμμα των λυχνιών θα έχει κόκκινο χρώμα (εκτός αν 
σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια) και θα φέρει κατάλληλο επινικελωμένο πλαίσιο. Η 
αλλαγή των λαμπτήρων των ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να μπορεί να γίνεται εύκολα 
χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η μπροστινή μεταλλική πλάκα των πινάκων. 

Ηλεκτρονόμοι διαρροής 

Οι ηλεκτρονόμοι διαρροής θα είναι διπολικοί ή τετραπολικοί ονομαστικής τάσεως 380/220V, 
το επιτρεπόμενο ρεύμα διαρροής θα είναι 30 mA για τα μεγέθη μέχρι 63Α (άμεση προστασία) 
και 0,3 ή 0,5 Α για τα μεγαλύτερα μεγέθη (έμμεση προστασία). 

Ηλεκτρονόμοι ισχύος (contactors) 

Οι ηλεκτρονόμοι ισχύος θα είναι εναλλασσομένου ρεύματος 230V, 50Ηz ονομαστικής 
εντάσεως σύμφωνα με τα σχέδια. 

Η ονομαστική ένταση των ηλεκτρονόμων θα είναι ανάλογη και του είδους του φορτίου π.χ. 
κινητήρες ή ωμικά φορτία. 

Ολοι οι ηλεκτρονόμοι θα είναι εφοδιασμένοι με βοηθητικές επαφές σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης. 

Η τάση έλξεως του ηλεκτρονόμου θα πρέπει να είναι 0,20 - 1,1 της ονομαστικής τάσεως ενώ 
η τάση αποδιεγέρσεως 0,4 - 0,6 της ονομαστικής. 

Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς DΙΝ 46199, VDE 0660/ΡΑRT 1/ΙΕC 
158. 

Tριπολικά θερμικά στοιχεία υπερεντάσεως 

Tα τριπολικά θερμικά στοιχεία υπερεντάσεως θα είναι κατάλληλα για την προστασία των 
αντιστοίχων κινητήρων. Η περιοχή ρυθμίσεως αυτών θα είναι ρυθμιζόμενη. Η ονομαστική 
ένταση των θερμικών στοιχείων που αναγράφεται στα σχέδια είναι ενδεικτική και αναφέρεται 
στο άνω και κάτω όριο της περιοχής ρυθμίσεως. Tα θερμικά στοιχεία θα είναι εφοδιασμένα με 
διάταξη αντισταθμίσεως της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. 
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Ομαλοί εκκινητές (soft-starters) 

Οι ομαλοί εκκινητές θα έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

   Ονομαστική τάση μόνωσης, Ui: 690 V 

   Ονομαστική τάση λειτουργίας, Ue: 400-415 V 

   Ρεύμα εκκίνησης: 4xIe για 10s, όπου Ie το ονομαστικό ρεύμα του εκκινητή. 

   Αριθμός εκκινήσεων/h: 30 

   Ικανότητα υπερφόρτισης: 15% 

   Βαθμός προστασίας: IP20 

   Ρύθμιση του χρόνου εκκίνησης: 1-30 s 

   Ρύθμιση του χρόνου σταματήματος: 0-30 s 

   Ρύθμιση της αρχικής τάσης κατά την εκκίνηση: (30-70%)xUe 

   Περιορισμός ρεύματος κατά την εκκίνηση: (1.5-4)x Ιe. 

Επίσης ο εκκινητής θα έχει τα εξής ρελαί με προδιαγραφές 250V, 1.5 A: 

   Ρελαί για bypass 

   Ρελαί το οποίο θα ενεργοποιείται κατά την εμφάνιση σφάλματος. 

O εκκινητής θα ρυθμισθεί έτσι ώστε να περιορίζει το ρεύμα εκκίνησης στα 1.5xIe, ιδιαίτερα 
στα αντλιοστάσια μεγάλης ισχύος ετσι ώστε να μην απαιτηθεί από την ΔΕΗ η 
εγκατάσταση ιδιωτικού υποσταθμού 20/0,4 kV. 

2.10. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (Η/Ζ ) 

Το Η/Ζ θα είναι συμπαγούς κατασκευής με ενιαία μεταλλική βάση και θα αποτελεί αυτοτελή 
μονάδα πλήρη και έτοιμη για λειτουργία. Θα είναι παραγωγής γνωστού οίκου, 
κατασκευασμένο και δοκιμασμένο σύμφωνα με αυστηρούς διεθνώς αναγνωρισμένους 
κανονισμούς και θα φέρει σήμανση C.E. (Ευρωπαϊκή Ένωση) βάσει της οδηγίας της 
Κομισιόν 73/23. Επίσης θα φέρει ενσωματωμένα τα παρακάτω μέρη και παρελκόμενα : 

1. Τον πετρελαιοκινητήρα. 

2. Την ηλεκτρογεννήτρια. 

3. Τον ειδικό σύνδεσμο ζεύξεως και τον συνδεσμοθάλαμο 

4. Τον πίνακα ελέγχου και αυτοματισμού (πεδίο ενδείξεων) επί του Η/Ζ. 

4α. Πεδίο προστασίας της γεννήτριας (επί του Η/Ζ). 

4β. Πεδίο ισχύος (μεταγωγής) επιτοίχιο ή επιδαπέδιο. 

5. Την ειδική χαλύβδινη συγκολλητή βάση με αντικραδασμικά στηρίγματα. 

6. Τους συσσωρευτές και το σύστημα φόρτισης τους. 

7. Το επικουρικό σύστημα συντηρητικής φόρτισης συσσωρευτών μέσω ΔΕΗ. 

8. Τη δεξαμενή καυσίμου με τα εξαρτήματα της. 

9. Τον αποσιωπητήρα βιομηχανικού τύπου. 

10. Tο ψυγείο του πετρελαιοκινητήρα ειδικής σχεδιάσεως και κατασκευής για τροπικά 
κλίματα. 

11. Τους απαραίτητους διακόπτες, ακροδέκτες και τις ασφάλειες για τα κύρια και 
βοηθητικά κυκλώματα των συσκευών του Η/Ζ με τις απαιτούμενες καλωδιώσεις του πίνακα. 

12. Κατάλληλα στηρίγματα απόσβεσης ταλαντώσεων για ικανοποιητική λειτουργία και 
συμπεριφορά ως ευσταθές σύστημα σε τυχόν διαταραχές του δικτύου (απότομες ζεύξεις ή 
αποζεύξεις φορτίων, βραχυκυκλώματα). 

13. Ηλεκτρολογικά σχέδια πίνακα, εγχειρίδιο ηλεκτρικών πινάκων στα Ελληνικά, 
εγχειρίδια συντηρήσεως στα Ελληνικά και βιβλία κινητήρα καί γεννήτριας. 
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14. Πιστοποιητικό δοκιμών του Η/Ζ. 

 

Πετρελαιοκινητήρας 

Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος σύμφωνα με 

διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας από το γνωστό εργοστάσιο, με επαρκή ισχύ για την 
περιστροφή της γεννήτριας σε πλήρες φορτίο και κατασκευασμένος για εφαρμογή σε 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (electropak). 

Θα έχει την δυνατότητα ανάκτησης του 75 % του φορτίου εντός 10 sec από εκκίνησης και 
το υπόλοιπο 25 % εντός 15 sec. 

Θα είναι βιομηχανικού τύπου, τετράχρονος, υδρόψυκτος, και θα φέρει χιτώνια ευκόλως 
αντικαθιστώμενα. Η ψύξη του κινητήρα θα γίνεται με γλυκό νερό, σε κύκλωμα κλειστής 
κυκλοφορίας μέσω αντλίας. Για την ψύξη του νερού, θα υπάρχει ειδικό βιομηχανικό 
κυψελωτό ψυγείο, κατάλληλο και για τροπικά κλίματα, ανεμιστήρας που θα κινείται από τον 
κινητήρα και ειδικός θερμοστάτης σε περίπτωση υπερθέρμανσης του νερού. 

Η λίπανση του κινητήρα θα γίνεται με εξαναγκασμένη κυκλοφορία του λαδιού λίπανσης μέσω 
γραναζωτής αντλίας εξοπλισμένης με ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης. Το κύκλωμα λίπανσης 
θα είναι εφοδιασμένο με φίλτρο λαδιού με εύκολα αντικαθιστώμενο εσωτερικό στοιχείο. Το 
ψυγείο λαδιού θα ψύχεται με τη βοήθεια του κυκλοφορούντος γλυκού νερού, πριν από την 
είσοδο του στο κύριο σώμα του κινητήρα, θα φέρει ένα μανόμετρο λαδιού, καθώς και 
πρεσσοστατική βαλβίδα για το σύστημα προστασίας έναντι χαμηλής πίεσης του λιπαντελαίου. 

Το σύστημα καυσίμου θα αποτελείται από την κύρια αντλία υψηλής πίεσης και τα ακροφύσια 
για την εισαγωγή του καυσίμου, τη βοηθητική αντλία προσαγωγής καυσίμου και επιπλέον 
χειροκίνητο μηχανισμό. Στην είσοδο της γραμμής καυσίμου θα υπάρχει φίλτρο, το οποίο θα 
φέρει εσωτερικά εύκολα αντικαθιστώμενο στοιχείο. Ο ρυθμιστής στροφών θα είναι μηχανικού 
τύπου με μεγάλη ευαισθησία κατάλληλος για τη διατήρηση των στροφών του κινητήρα 
σύμφωνα με τα πρότυπα BS 5514 Class A1. Η μεταβολή του αριθμού των στροφών δε θα 
είναι μεγαλύτερη του 4,5% για ομαλή μεταβολή του φορτίου του κινητήρα από 0 έως 100%. 

Θα υπάρχει συστοιχία συσσωρευτών 24 V DC βαρέως τύπου μολύβδου - οξέως επί της 
βάσεως του Η/Ζ. Θα αποσκοπεί στην αυτόματη εκκίνηση μέσω του ηλεκτρικού εκκινητή 
(μίζας) μετά την διακοπή ή παρατεταμένη βύθιση της τάσης και θα έχει χωρητικότητα ικανή 
για επανειλημμένες εκκινήσεις του Η/Ζ. Θα αποτελείται από εναλλακτήρα ενισχυμένου τύπου 
με ειδικό μετασχηματιστή συνεχούς ρεύματος. Η συστοιχία θα συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και τους ακροδέκτες, ενώ θα υπάρχει εναλλακτικά και 
σύστημα επικουρικής συντηρητικής φόρτισης από τη ΔΕΗ. 

Στο σωλήνα αναρρόφησης αέρα θα είναι τοποθετημένο ενισχυμένο φίλτρο συγκρατήσεως 
σκόνης ξηρού τύπου, με ευκόλως αντικαθιστώμενο στοιχείο. 

Θα υπάρχει πλήρες σύστημα ελέγχου με τη βοήθεια ηλεκτρικού πηνίου που προκαλεί την 
αυτόματη διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα (μέσω τυπωμένου κυκλώματος) μαζί με τις 
απαραίτητες σημάνσεις για τις εξής περιπτώσεις : 

α. Διακοπή σε περίπτωση πτώσεως της πίεσης λαδιού.  
β. Διακοπή λόγω υψηλής θερμοκρασίας. 

Ο εκκεντροφόρος άξονας θα έχει έκκεντρα από σκληρό χάλυβα με ειδική επεξεργασία. Η 
μετάδοση της κίνησης από τον στροφαλοφόρο άξονα στον εκκεντροφόρο θα γίνεται με 
οδοντωτούς τροχούς. Κάθε έμβολο του κινητήρα θα φέρει δύο ελατήρια συμπίεσης και ένα 
ειδικής κατασκευής ελαίου, με εσωτερικό ειδικό σπειροειδές ελατήριο καθ’όλο το μήκος της 
εσωτερικής περιφέρειας. Τα έδρανα της βάσης και του διωστήρα δεν θα επιδέχονται 
επισκευής, αλλά θα αντικαθίστανται. Η διαμόρφωση του σώματος του κινητήρα θα είναι 
ευχερής και άνετη για επιθεώρηση και εξαγωγή διαφόρων τμημάτων αυτού και όλα τα 
κινούμενα μέρη του θα καλύπτονται από μεταλλικά πλέγματα για προστασία. 
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Ο στροφαλοφόρος άξονας με όλες τις μάζες που φέρονται επ’ αυτού, καθώς και η επέκτασή 
του, δηλαδή ο άξονας της γεννήτριας με τις περιστρεφόμενες μάζες θα αποτελούν ελαστικό 
σύστημα ζυγοσταθμισμένο δυναμικά, ώστε το παραγόμενο ρεύμα να είναι απαλλαγμένο από 
ταλαντώσεις. 

Η απαγωγή των καυσαερίων από τον κινητήρα θα γίνεται μέσω ειδικού βιομηχανικού τύπου 
σιγαστήρα και μέσω καταλλήλου διατομής σωληνώσεων. 

Γεννήτρια 

Η γεννήτρια θα είναι ισχύος συνεχούς λειτουργίας σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 
σχεδιασμένη και κατασκευασμένη από ευφήμως γνωστό εργοστάσιο σύμφωνα με διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα. Θα είναι σύγχρονη, ηλεκτρονικού τύπου, αυτορρυθμιζόμενη, 
αυτοδιεγειρόμενη, με ηλεκτρονική διέγερση στον ίδιο άξονα. Θα είναι χωρίς ψήκτρες με πλήρως 
αλληλοσυνδεόμενα τυλίγματα απόσβεσης. 

Τα κύρια στοιχεία της γεννήτριας θα είναι : τάση εξόδου 400/230 V, 50 Hz, 1500 rpm, τριών 
φάσεων και 4 καλωδίων με συνφ = 0,8. 

Η προστασία της γεννήτριας θα είναι ΙΡ 22 (ΝΕΜΑ 1), κλειστού τύπου με προφύλαξη έναντι 
σταζόντων υδάτων και καλυμμένα ανοίγματα στα άκρα της για τον αυτοαερισμό, με κλάση 
μόνωσης “ Η” ανθεκτική για τροπικά κλίματα με αντιπαρασιτική διάταξη ΤHF (όπως ορίζεται 
από BS4999 part 40 ). H παρεμβολή στη ραδιοφωνική μετάδοση θα διατηρείται στο ελάχιστο 
σύμφωνα με τα πρότυπα BS800 και VDE κλάση G και Ν. Το κιβώτιο των ακροδεκτών 
τοποθετημένο στη γεννήτρια με εύκολη πρόσβαση, θα είναι μεταλλικό, στεγανό, σύμφωνα με 
το πρότυπο ΙΡ44. 

Η γεννήτρια θα αντέχει σε υπερφόρτωση κατά VDE 530 με τον ίδιο συντελεστή ισχύος και 
κανονική τάση. Ο βαθμός απόδοσης της γεννήτριας για συνφ = 0,8 δε θα πρέπει να είναι 
μικρότερος του 92 %. Η γεννήτρια ως standard εξοπλισμό θα φέρει σε θέση εύκολα 
επιθεωρούμενη, αυτόματο ηλεκτρονικό και πλήρως στεγανό ρυθμιστή τάσεως. Σε συνδυασμό 
με το επιπλέον αισθητήριο εντοπισμού και εξομάλυνσης τάσης των τριών φάσεων θα καλύπτει 
τις απαιτήσεις για σταθεροποίηση της τάσης εντός περιοχής ± 1,5 % της ονομαστικής τιμής σε 
οποιαδήποτε μεταβολή του φορτίου και του συντελεστή ισχύος από 0,8 έως 1 (επαγωγικό), 
συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των στροφών ±4%. 

ΖΕΥΞΗ - ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ  

Βάση 

Το συγκρότημα πετρελαιοκινητήρα θα εδράζεται σε χαλύβδινη συγκολλητή βάση βαρέως 
τύπου κατασκευασμένη από χαλύβδινες διατομές. 

Ζεύξη 

Ο πετρελαιοκινητήρας και η γεννήτρια θα είναι απ’ ευθείας συνδεδεμένα (ομοαξονικά) με 
χελώνη προσαρμογής για τη αποφυγή απευθυγραμμίσεως μετά από μακρά χρήση. Ο άξονας 
της γεννήτριας θα συνδέεται με τον σφόνδυλο του κινητήρα ομοαξονικά μέσω ελαστικού 
συνδέσμου ειδικής κατασκευής, ώστε να μην υπάρχουν βλαβερές ταλαντώσεις στο 
συγκρότημα. Γενικά η μετάδοση της κίνησης θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, αθόρυβο, 
ευέλικτο, ισχυρό και απαλλαγμένο πλήρως από βλαβερές ταλαντώσεις και κρίσιμα σημεία, έτσι 
ώστε η ανομοιομορφία του συγκροτήματος να είναι ελάχιστη και το παραγόμενο ηλεκτρικό 
ρεύμα σταθερής συχνότητας. 

Αντικραδασμικές βάσεις 

Αντικραδασμικές βάσεις θα παρεμβάλλονται μεταξύ του πλαισίου και των στηριγμάτων 
κινητήρα / γεννήτριας που θα εξασφαλίζουν την πλήρη απομόνωση των κραδασμών των 
περιστρεφόμενων μερών. 

Προφυλακτήρες ασφάλειας 

Ειδικό πλέγμα προστασίας κατά δυστυχημάτων θα περιβάλλει τον ανεμιστήρα, τις τροχαλίες 
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ανεμιστήρος και τον ρυθμιστή φορτίσεως συσσωρευτών. Επίσης ειδικός προφυλακτήρας θα 
τοποθετηθεί στο ψυγείο για την προστασία της κυψέλης από χτυπήματα. 

Δεξαμενή καυσίμου 

Στο πλαίσιο του Η/Ζ θα υπάρχει δεξαμενή και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
εξαρτήματα, όπως : πώμα πληρώσεως αναπνευστήρα, πλέγμα διηθήσεως, σωληνώσεις 
τροφοδοτήσεως και επιστροφής καυσίμου προς τον κινητήρα, πώμα εκκενώσεως και 
ενδεικτικό περιεχομένου καυσίμου. 

2.11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΕΗ - Η/Ζ). 

Ο πίνακας αυτοματισμού και ελέγχου θα επιτρέπει την αυτόματη εκκίνηση του Η/Ζ και θα 
διατίθεται σε δύο πεδία : 

α. Πεδίο ενδείξεων και αυτοματισμών, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο και στηριγμένο 
επί της ενιαίας βάσης του Η/Ζ και το οποίο θα περιλαμβάνει και τον αυτόματο διακόπτη 
ισχύος αντίστοιχης με την ισχύ του Η/Ζ. 

β. Πεδίο μεταγωγής (ισχύος) επίτοιχο ή επιδαπέδιο.  

Πεδίο Ενδείξεων Ελέγχου & Αυτοματισμών 

Ο παραπάνω πίνακας θα είναι ερμάριο κλειστού τύπου, ισχυρής μεταλλικής κατασκευής και 
ειδικής βαφής, επισκέψιμος από εμπρός. Ο ως άνω πίνακας θα είναι τοποθετημένος στο 
πλαίσιο του Η/Ζ και θα περιλαμβάνει τα κάτωθι όργανα, εξαρτήματα και συσκευές: 

Όργανα ελέγχου 

 Τρία αμπερόμετρα 

 Ένα θερμόμετρο για την μέτρηση της θερμοκρασίας νερού 

 Ένα μανόμετρο για την μέτρηση της πίεσης του ελαίου λίπανσης 

Συστήματα και διατάξεις ελέγχου λειτουργίας και αυτοματισμού 

Για τον έλεγχο, την επιτήρηση και τον αυτοματισμό της λειτουργίας του Η/Ζ, ο πίνακας είναι 
εξοπλισμένος με το electronic control unit (ECU) (ηλεκτρονική κάρτα) και ψηφιακή οθόνη 
(digital display) όπου θα καταγράφονται οι παρακάτω ψηφιακές ενδείξεις : 

 Ένδειξη τάσης γεννήτριας (Volt) 

 Ένδειξη συχνότητας (Ηz) 

 Ένδειξη ωρών λειτουργίας 

 Ένδειξη τάσης μπαταριών (Volt DC) 

Συσκευές προστασίας και Alarm 

Θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης κράτησης του κινητήρα στις κάτωθι περιπτώσεις 
κινδύνου : 

 Υψηλή θερμοκρασία νερού 

 Χαμηλή πίεση λαδιού 

 Υπερστροφία του κινητήρα 

Προς έμφαση των παραπάνω φαινομένων θα ενεργοποιούνται ηχητικές και οπτικές 
σημάνσεις. 

Ενδεικτικές λυχνίες 

 Δύο ενδεικτικές λυχνίες για την ένδειξη της παροχής ρεύματος, από κεντρική 

παροχή ή Η/Ζ. 
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 Ενδεικτική λυχνία σήμανσης αποτυχίας εκκίνησης. 

 Ενδεικτικές λυχνίες βλαβών 

a) Χαμηλής πίεσης λαδιού 

 b) Υψηλής θερμοκρασίας νερού 

 Ενδεικτική λυχνία κατάστασης μπαταρίας 

 Ενδεικτική λυχνία επιλογής θέσεως λειτουργίας, reset, χειροκίνητη, αυτόματη, 

δοκιμαστική. 

 Ενδεικτική λυχνία επιλογής ψηφιακής απεικόνισης μετρήσεων, Volt, Hertz, Volt 

μπαταρίας, ωρών λειτουργίας. 

 Ενδεικτική λυχνία Η/Ζ υπό φορτίο. 

 Ενδεικτική λυχνία alarm ενεργοποιημένο. 

Θέσεις επιλογής λειτουργίας 

 Αυτόματο 

 Χειροκίνητο 

 Δοκιμή 

 Reset 

Επιλογέας ψηφιακής απεικόνισης μετρήσεων 

Ένα τριφασικό επιτηρητή τάσεως της κεντρικής παροχής, μεγάλης ακρίβειας, ο οποίος θα 
επιτηρεί τις τρεις φάσεις της κεντρικής παροχής και αν μειωθεί η τάση κάτω ορισμένων 
ορίων, έστω και στη μια φάση, θα δίνεται εντολή μέσω του επιτηρητή να εκκινήσει το Η/Ζ 
και να συνδέσει τους καταναλωτές στο δίκτυο της γεννήτριας. 

Επικουρικό σύστημα συντηρητικής φόρτισης των συσσωρευτών από το ρεύμα της 

κεντρικής παροχής (ΔΕΗ). 

Όλους τους απαραίτητους χρονοδιακόπτες, βοηθητικές ασφάλειες, ακροδέκτες για τα κύρια 
και βοηθητικά κυκλώματα με τις απαιτούμενες καλωδιώσεις του πίνακα, συστήματα 
επιβράδυνσης εκκίνησης και διακοπής του κινητήρα και σύστημα επιβράδυνσης της σύνδεσης 
των καταναλωτών από την γεννήτρια μετά την επαναφορά της τάσης της κεντρικής παροχής. 

Πλεξούδες συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος πλήρεις εντός σωλήνων (πλεξούδες DC 
και AC).Οι πλεξούδες του κινητήρα και του εναλλακτήρα θα συνδέονται με τον πίνακα μέσω 
βιομηχανικού τύπου συνδετήρα πολλαπλών ακροδεκτών, έτσι ώστε να επιτρέπεται ο 
γρήγορος εντοπισμός βλάβης και η εύκολη σύνδεση. 

Προστασία Γεννήτριας (Circuit Breaker) 

Στo πεδίο ενδείξεων θα βρίσκεται και o αυτόματος τριπολικός διακόπτης ίσης ισχύος με το 
Η/Ζ, με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία για την προστασία της γεννήτριας από υπερφόρτωση 
και βραχυκύκλωμα. 

Πεδίο Μεταγωγής - Ισχύος 

Μεταλλικό επίτοιχο ή επιδαπέδιο ερμάριο κλειστού τύπου επισκέψιμο από εμπρός που θα 
περιλαμβάνει : 

1. Δύο αυτόματους τριπολικούς διακόπτες φορτίου (ρελέ) γνωστού ευρωπαϊκού 
εργοστασίου ίσης ισχύος με την ισχύ του Η/Ζ με τις κατάλληλες βοηθητικές επαφές για το 
δίκτυο της κεντρικής παροχής και της γεννήτριας 

2. Σύστημα ηλεκτρικής και μηχανικής μανδάλωσης των δύο ως άνω αυτομάτωνδιακοπτών 

του συστήματος μεταγωγής για τον αποκλεισμό της ταυτόχρονης ρευματοδότησης των 

εγκαταστάσεων από την κεντρική παροχή και του Η/Ζ. 
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3. Λυχνίες ενδεικτικές παροχής ρεύματος από το δίκτυο κεντρικής παροχής ή απόΗ/Ζ. 

4 Καλώδια με τους ακροδέκτες τους για τη σύνδεση του πεδίου ενδείξεων με τοπεδίο 

ισχύος με την κατάλληλη αρίθμηση για την σωστή σύνδεση στις αντίστοιχες θέσεις στα δύο 

πεδία. 

Ο ουδέτερος κόμβος της γεννήτριας του Η/Ζ θα γειώνεται στο σύστημα γείωσης της λοιπής 
ηλεκτρικής εγκατάστασης (στην θεμελιακή γείωση). Ο ουδέτερος αγωγός της γεννήτριας και 
του δικτύου θα είναι κοινοί. 

2.12. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ 

Το αισθητήριο πίεσης θα μπορεί να μετρά πίεση σε ακάθαρτα ρευστά στην περιοχή 1,0….25 
bar. Θα μπορεί να δεχθεί υπερπίεση μέχρι 100 bar και θα έχει αντοχή σε μεταβατικές πιέσεις 
350 bar. Θα έχει αναλογική έξοδο 4….20 mA. H έξοδός του θα οδηγείται στο PLC. H ακρίβεια 
στην ένδειξη του αισθητηρίου θα είναι 0,1 bar και ο βαθμός προστασίας του θα είναι ΙΡ67.Η 
τροφοδοσία του αισθητηρίου θα είναι 14….30 Vdc. Tα υλικά κατασκευής του αισθητηρίου θα 
είναι ανοξείδωτος χάλυβας, κεραμικό, και PTFE. H αντοχή σε κρούση θα είναι 50g, και σε 
δόνηση 20g. 

2.12. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ 

Το αισθητήριο στάθμης της δεξαμενής λυμάτων θα είναι τύπου υπερήχων. Η έξοδός του θα 
είναι 4….20 mA. H περιοχή ανίχνευσης θα είναι 40……300 cm. Tα αισθητήρια θα διαθέτουν 
ικανότητα προγραμματισμού και αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος. 

2.13. PLC ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 

Το PLC για τα ανωτέρω αντλιοστάσια θα αποτελείται από τις εξείς μονάδες. 

Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας 

Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας σε πλαστικό κάλυμμα η οποία στην πρόσοψή της θα έχει 
ενδεικτικά led για την κατάσταση και τα σφάλματα του PLC, και διακόπτη επιλογής του 
τρόπου λειτουργίας του PLC. Επίσης θα φέρει το τροφοδοτικό 24Vdc του PLC και μνήμη 32 
kbyte (αντιστοιχεί σε 10 Κ εντολές περίπου). Ο επεξεργαστής της CPU θα έχει χρόνο 
εκτέλεσης εντολής περίπου 300 ns. H κεντρική μονάδα θα έχει ενσωματωμένες θέσεις για 26 
ψηφιακές εισόδους 24Vdc , 6 ψηφιακές εξόδους 24Vdc, 2 αναλογικές εισόδους ±20 mA, 1 
αναλογική έξοδο ±20 mA. Η κεντρική μονάδα θα έχει ενσωματωμένα λειτουργικά blocks για 
έλεγχο κλειστού βρόγχου. Οι γλώσσεςπρογραμματισμού θα μπορούν να είναι οι LAD, FBD, ή 
STL. Η κεντρική μονάδα θα δίνει διαγνωστικά μηνύματα συνοδευόμενα με τον χρονική στιγμή 
που συνέβησαν. 

Ρελαί ασυμμετρίας τάσεων 

Το ρελαί ασυμμετρίας τάσεων επιτηρεί τις τάσεις σε ένα τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο. Εάν 
ακολουθία φάσεων είναι σωστή και η ασυμμετρία είναι μικρότερη από κάποια προκαθορισμένη 
τιμή, τότε το ρελαί είναι οπλισμένο. Το ρελαί παρουσιάζει πτώση όταν εμφανισθεί ένα από τα 
ακόλουθα σφάλματα: 

   Εσφαλμένη ακολουθία φάσεων 

   Διακοπή μιας φάσης 

   Ασυμμετρία δικτύου μεγαλύτερη από τη ρυθμισμένη οριακή τιμή. 

Το ρελαί θα πρέπει να είναι κατάλληλο για δίκτυο 3x400 V, 50Hz. 

H περιοχή ρύθμισης για την ασυμμετρία πρέπει να είναι 5…..20% της ονομαστικής τάσης. 

Μέγιστη υστέρηση 10% της ρυθμισμένης τιμής της ασυμμετρίας 

Ακρίβεια ρύθμισης καλύτερη από ±20% της μέγιστης τιμής ρύθμισης της ασυμμετρίας. 

Χρόνος καθυστέρησης για την πτώση του ρελαί 0,5…..10 s ρυθμιζόμενος. 
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2.14. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ  

Το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού περιγράφεται στην Τεχνική 
Περιγραφή της μελέτης. Οι προδιαγραφές των υλικών του  συστήματος αντικεραυνικής 
προστασίας αναφέρονται παρακάτω: 

Στήριγμα περιμετρικής γειώσεως 

Στήριγμα για την κατακόρυφο τοποθέτηση ταινίας ή κυκλικού αγωγού σε θεμελιακή ή 
περιμετρική γείωση, κατά DIN 48833, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 03 030. Το στήριγμα 
είναι από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο πάχους 3mm, μήκους 250mm, και βάθους 
εμπήξεως 150mm που μπορεί να στηρίξει ταινία πλάτους 30 ή 40mm και αγωγό Φ8/10 
χαλύβδινο ή χάλκινο. Τα στηρίγματα τοποθετούνται ανά 2m περίπου, ώστε να διατηρούν το 
κατακόρυφο της ταινίας αφ’ ενός, αφ’ ετέρου προ της επίχωσης ή σκυροδέτησης (περίπτωση 
θεμελιακής γειώσεως) να αφήνουν διάκενο από την βάση του χαντακιού τουλάχιστον 50mm 
ώστε να εναποτεθεί κάτω από την ταινία χώμα, κατά την επίχωση, και σκυρόδεμα σε 
περίπτωση σκυροδέτησης, ώστε ο αγωγός γειώσεως να περιβάλλεται με καλής ποιότητας 
υλικό. 

Η στήριξη του αγωγού ή της ταινίας επιτυγχάνεται με ελατηριωτή σύσφιξη του στηρίγματος, το 
οποίο προηγουμένως έχει πακτωθεί στο έδαφος. 

Στήριγμα Φ8-10 γαλβανιζέ 

Στήριγμα χαλύβδινο από έλασμα 20x3mm θερμά επιψευδαργυρωμένο, αγωγού Φ8 ή Φ10 
χαλύβδινου ή αλουμινίου, σε οριζόντια μη στεγανοποιημένη επιφάνεια ή κατακόρυφη 
επιφάνεια τοίχου ή σκυροδέματος κατά DIN 48805Ε, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 01 100 
εφοδιασμένου με ροδέλλα αποστάσεως. Το στήριγμα είναι διμερές και η σύσφιξη του αγωγού 
επιτυγχάνεται με δύο χαλύβδινες βίδες θερμά επιψευδαργυρωμένες με τραπεζοειδή κεφαλή 
Μ6x16, κατά DIN 84. Η στερέωση πραγματοποιείται με UPAT Φ8 και ξυλόβιδα θερμά 
επιψευδαργυρωμένη. Οπου η εγκατάσταση πραγματοποιείται σε οριζόντια επιφάνεια, η 
χρήση ροδέλλας στεγανοποιήσεως από NEOPREN ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 03 200 
είναι επιβεβλημένη. 

Σφικτήρες - Συνδετήρες - Κολλάρο - Γεφυρωτές 

Σφικτήρας Φ8-10/Φ8-10 ελαφρού τύπου 

Σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως κατά DIN 48843Κ, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 
62 01 828 κατασκευασμένος από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο, διαστάσεων 
50x50x3mm για σύσφιξη αγωγών Φ8/10 χαλύβδινων ή αλουμινίου για χρησιμοποίηση μόνο 
πάνω από το έδαφος. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με τέσσερις βίδες Μ6x20 με τραπεζοειδή 
κεφαλή κατά DIN 84 θερμά επιψευδαργυρωμένες. Ο σφικτήρας είναι εφοδιασμένος 
υποχρεωτικά με ενδιάμεσο πλακίδιο ιδίου υλικού, πάχους 2mm ώστε κατά την σύσφιξη των 
αγωγών να παρεμβάλλεται το πλακίδιο και έτσι να αυξάνεται η επιφάνεια επαφής μεταξύ 
τους. 

Σφικτήρας μονός Φ8-10 γαλβανιζέ 

Σφικτήρας συνδέσεως στρογγυλού αγωγού Φ8/10 χαλύβδινου ή αλουμινίου με επίπεδη 
μεταλλική επιφάνεια, κατασκευασμένος κατά DIN 48837A, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 
100 από χυτοχάλυβα κατά DIN 17100 θερμά επιψευδαργυρωμένο. Η σύσφιξη του αγωγού 
επιτυγχάνεται με ειδική βίδα χαλύβδινη θερμά γαλβανισμένη Μ10x25, κατάλληλα 
διαμορφωμένη στην κεφαλή, για υποδοχή του αγωγού όπως στο DIN 48837 ενδεικτικού 
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 810 και με εξάγωνο περικόχλιο Μ10 κατά DIN 934 θερμά 
γαλβανισμένο που συσφίγγει τον αγωγό επί της βάσεως του σφικτήρα. Η επίπεδη μεταλλική 
επιφάνεια επί της οποίας συνδέεται ο αγωγός, παρεμβάλλεται μεταξύ της βάσεως του 
σφικτήρα και του περικοχλίου, που ασφαλίζεται με GROVER ή αντίστοιχη ασφαλιστική 
ροδέλλα. 

Σφικτήρας διπλός Φ8-10 γαλβανιζέ 
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Σφικτήρας στρογγυλού αγωγού Φ8/10 χαλύβδινου ή αλουμινίου κατασκευασμένος κατά DIN 
48837Β, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 200 από χυτοσίδηρο κατά DIN 17100 θερμά 
επιψευδαργυρωμένο. Ο σφικτήρας χρησιμοποιείται για επιμήκυνση αγωγών (μούφα) ή για 
διακλάδωση αγωγών Φ8/10 του ιδίου υλικού. Η σύσφιξη των αγωγών επιτυγχάνεται με δύο 
βίδες χαλύβδινες θερμά επιψευδαργυρωμένες Μ10x25, κατάλληλα διαμορφωμένες στην 
κεφαλή, για υποδοχή των αγωγών όπως στο DIN 48837 ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 
810 και με εξάγωνα περικόχλια Μ10 κατά DIN 934 θερμά επιψευδαργυρωμένα. 

Τα περικόχλια ασφαλίζονται με GROVER ή ισοδύναμη ασφαλιστική ροδέλλα. Ο σφικτήρας 
μεταξύ άλλων εφαρμογών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σύνδεση αγωγού με ακίδα 
συλλήψεως DIN 48802 Α2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 01 210 ή 64 01 214 ή με 
ΕΛΕΜΚΟ 64 02 200 ή 64 02 250 ή με ηλεκτρόδιο γειώσεως κατά DIN 48852, ενδεικτικών 
τύπων ΕΛΕΜΚΟ 63 00 015, 63 00 020, 63 00 025 ή για σύνδεση εξαρτήματος απορρόφησης 
συστολών DIN 48842D, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 02 300. 

Σφικτήρας Φ8-10/30x3,5 γαλβανιζέ 

Σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως βαρέως τύπου κατά DIN 48845 KFI-10 
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 08 030, κατάλληλος για συνδέσεις αγωγών εντός και εκτός 
εδάφους, κατασκευασμένος από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο, διαστάσεων 
60x60x4mm για σύσφιξη αγωγών Φ8/10 και λάμα 30x3,5mm χαλύβδινων ή αλουμινίου. Η 
σύσφιξη επιτυγχάνεται με τέσσερις εξάγωνες βίδες θερμά επιψευδαργυρωμένες M8x25mm 
κατά DIN 933 και εξάγωνα περικόχλια Μ8 κατά DIN 934, του ιδίου υλικού. 

Γεφυρωτής κοίλης επιφάνειας Φ8-10 γαλβανιζέ 

Σύνδεσμος αμέσου γειώσεως κοίλων επιφανειών χαλύβδινων ή αλουμινίου με αγωγό Φ8 ή 
Φ10mm χαλύβδινο ή αλουμινίου ή χαλκού μέσω διμεταλλικής επαφής CUPAL ενδεικτικού 
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 65 00 108 ή 65 00 110. Ο σύνδεσμος είναι κατά DIN 48840Α ενδεικτικού 
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 65 04 401 χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος διμερής. Το πάνω μέρος 
του είναι από έλασμα 28x2,5mm το δε κάτω από έλασμα 28x2 mm. Ο σύνδεσμος συνδέεται 
επί της μεταλλικής επιφανείας με δύο βίδες M6x20 εξάγωνες χαλύβδινες θερμά 
γαλβανισμένες κατά DIN 933, που βιδώνονται σε περτσίνια αλουμινίου με εσωτερικό 
σπείρωμα Μ6, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 65 04 404 ή 65 04 405 που περτσινώνονται στην 
μεταλλική επιφάνεια που πρέπει να γεφυρωθεί. 

Η σύνδεση με τον αγωγό Φ8/10mm πραγματοποιείται με σφικτήρα κατά DIN 48837Α, 
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 100. 

Γεφυρωτής γωνιακός Φ8-10 γαλβανιζέ 

Σύνδεσμος αμέσου γειώσεως επίπεδης επιφανείας χαλύβδινης ή αλουμινίου με αγωγό Φ8 ή 
Φ10mm χαλύβδινο ή αλουμινίου ή χαλκού μέσω διμεταλλικής επαφής CUPAL ενδεικτικού 
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 65 00 108 ή 65 00 110. Ο σύνδεσμος είναι κατά DIN 48840Β ενδεικτικού 
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 65 04 402 χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος διμερής. Το πάνω μέρος 
του είναι από έλασμα 28x2,5mm το δε κάτω από έλασμα 28x2mm. Ο σύνδεσμος συνδέεται 
επί της μεταλλικής επιφανείας με δύο βίδες M6x16 εξάγωνες χαλύβδινες θερμά 
επιψευδαργυρωμένες κατά DIN 933, που βιδώνονται σε τυφλά περικόχλια αλουμινίου με 
εσωτερικό σπείρωμα Μ6, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 65 04 404 ή 65 04 405 που 
περτσινώνονται στην μεταλλική επιφάνεια που πρέπει να γεφυρωθεί. 

Η σύνδεση με τον αγωγό Φ8/10mm πραγματοποιείται με σφικτήρα κατά DIN 48837Α, 
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 100, χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο. 

Σφικτήρας 30x3,5/30x3,5 γαλβανιζέ 

Σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως βαρέως τύπου κατά DIN 48845 KFI- FI 
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 04 130, κατάλληλος για συνδέσεις αγωγών εντός και εκτός 
εδάφους, κατασκευασμένος από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο, διαστάσεων 
60x60x4mm για σύσφιξη χαλύβδινων λαμών 30mm. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με τέσσερις 
εξάγωνες βίδες θερμά επιψευδαργυρωμένες M8x25mm κατά DIN 933 και εξάγωνα περικόχλια 
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Μ8 κατά DIN 934, του ιδίου υλικού. Ο σφικτήρας φέρει ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2mm του 
ιδίου υλικού. 

Σύνδεσμος επιφανείας Φ8-10 γωνιακός γαλβανιζέ 

Σύνδεσμος μορφής γωνιακού ακροδέκτου κατά DIN 48837D, ενδεικτικού τύπου 
ELEMKO 62 05 400 από χυτοσίδηρο DIN 17100 θερμά επιψευδαργυρωμένο κατάλληλος για 
σύνδεση αγωγού χαλύβδινου ή αλουμινίου κυκλικής διατομής Φ8/10, με επίπεδη χαλύβδινη ή 
αλουμινίου επιφάνεια. Η σύσφιξη του αγωγού στον ακροδέκτη, επιτυγχάνεται με ειδική βίδα 
χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη M10x25, κατάλληλα διαμορφωμένη στην κεφαλή για 
την υποδοχή του αγωγού όπως στο DIN 48837, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 810 και με 
εξάγωνο περικόχλιο Μ10 κατά DIN 934 θερμά επιψευδαργυρωμένο με την παρεμβολή 
ροδέλλας ασφαλείας (GROVER ή ισοδύναμο). Η σύνδεση με την μεταλλική επιφάνεια 
επιτυγχάνεται με δύο βίδες θερμά επιψευδαργυρωμένες Μ10 κατά DIN 933 και αντίστοιχο 
περικόχλιο Μ10 του ιδίου υλικού. 

Σφικτήρας Φ8-10/Φ8-10 βαρέως τύπου γαλβανιζέ 

Σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως βαρέως τύπου κατά DIN 48845 K10-10 
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 01 818, κατάλληλος για συνδέσεις αγωγών εντός και εκτός 
εδάφους, κατασκευασμένος από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο, διαστάσεων 
60x60x4mm για σύσφιξη αγωγών Φ8/10 χαλύβδινων ή αλουμινίου. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται 
με τέσσερις βίδες M8x25, με εξάγωνη κεφαλή κατά DIN 933 και εξάγωνα περικόχλια Μ8 κατά 
DIN 934, που πρέπει να είναι θερμά επιψευδαργυρωμένα. Ο σφικτήρας είναι εφοδιασμένος 
υποχρεωτικά με ενδιάμεσο πλακίδιο ιδίου υλικού, πάχους 2mm ώστε κατά την σύσφιξη των 
αγωγών να παρεμβάλλεται το πλακίδιο και έτσι να αυξάνεται η επιφάνεια επαφής μεταξύ των. 

Σύνδεσμος ευθύς Φ8-Φ8 ZG/E-Zn 

Σύνδεσμος ευθείας συνδέσεως αγωγών χάλυβα ή αλουμινίου στρογγυλής διατομής Φ8-Φ8 
κατά DIN 48835 ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 55 008, από κράμμα ψευδαργύρου-χαλκού 
DIN 1705 ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένο, διαστάσεων 20x20x60mm. Η σύσφιξη των 
αγωγών επιτυγχάνεται με μία βίδα Μ10x25 κατά DIN 607 θερμά επιψευδαργυρωμένη, 
εφοδιασμένη με εξάγωνο περικόχλιο Μ10, κατά DIN 934 του ίδιου υλικού. Ο σύνδεσμος 
χρησιμοποιείται για επιμήκυνση των αγωγών που είναι εγκατεστημένοι εκτός εδάφους. 

Ακίδες - Προστατευτικοί αγωγοί - Συστολικό/διαστολικό 

Προστατευτικός αγωγός 2 σημείων Φ16x2000 γαλβανιζέ 

Προστατευτικός αγωγός καθόδου Φ16x2000mm κατά DIN 48850 ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 
64 03 200 από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο στηριζόμενος σε κατακόρυφη επιφάνεια 
μέσω δύο τουλάχιστον στηριγμάτων κατά DIN 48804 Β3 - 48805Ε, ενδεικτικού τύπου 
ΕΛΕΜΚΟ 61 01 300 ή 61 01 310 ή 61 02 316 και συνδεόμενο με τον αγωγό καθόδου 
Φ8/10mm από χάλυβα ή αλουμίνιο με σφικτήρα κατά DIN 48837B ενδεικτικού τύπου 
ΕΛΕΜΚΟ 62 05 200 και με την γείωση με αγωγό χαλύβδινο Φ10 με σφικτήρα κατά DIN 
48837Β ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 200. Ο προστατευτικός αγωγός καθόδου θα 
πρέπει στο σημείο εισόδου του στο έδαφος να προστατεύεται σε μήκος 20cm πάνω από την 
επιφάνεια του εδάφους και 20cm κάτω, με αυτοκόλλητη ταινία PVC, ενδεικτικού τύπου 
ΕΛΕΜΚΟ 61 03 300 προστασίας έναντι διαβρώσεων όπως προβλέπεται από το DIN 57185-
1/4.3.2.4. 

Αγωγοί - Ταινίες 

Ταινία 30x3,5 γαλβανιζέ 

Tαινία 30x3,5mm χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη με πάχος επικάλυψης 300 gr/m2, 
χρησιμοποιούμενη για περιμετρική γείωση, κατά DIN 48801 ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 01 
030. 

Aγωγός Φ10 γαλβανιζέ 

Μορφοσίδηρος διαμέτρου 10mm επιψευδαργυρωμένος θερμά, με πάχος επικαλύψεως 300 
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[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.doc] Σελ.77/77 

gr/m2 κατά DIN 48801 ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 00 010, για χρήση εντός του εδάφους, 
κυρίως. 

Αγωγός Φ8 γαλβανιζέ 

Μορφοσίδηρος διαμέτρου 8mm επιψευδαργυρωμένος θερμά, με πάχος επικαλύψεως 300 
gr/m2

 κατά DIN 48801 ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 00 008, για χρήση ως συλλεκτηρίου 
αγωγού και αγωγού καθόδου. 

Λοιπά εξαρτήματα Σ.Α.Π 

Ροδέλα στεγανοποιήσεως NEOPREN 

Ροδέλα από NEOPREN ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 03 200, κατάλληλη για ροδέλα 
αποστάσεως στηριγμάτων DIN 48805Ε, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 01 100, 61 01 300 
κ.λ.π. ομοίων. Η χρησιμοποίηση της ροδέλας είναι επιβεβλημένη για τοποθετήσεις 
στηριγμάτων σε οριζόντιες μη στεγανοποιημένες επιφάνειες. Με αυτόν τον τρόπο 
προστατεύεται η βίδα πακτώσεως από οξειδώσεις, ώστε να μη διογκωθεί και να προξενήσει 
ρωγμές στην επιφάνεια εδράσεως. 

Αντιδιαβρωτική ταινία PVC 

Αντιδιαβρωτική ταινία PVC ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 03 300 αυτοκόλλητη κατάλληλη 
για την προστασία αγωγών κατά την είσοδο του στο έδαφος, όπως επίσης και συνδέσεων 
εντός του εδάφους όταν απαιτείται αντιδιαβρωτική προστασία. Η ταινία πληροί τις απαιτήσεις 
BS 3924 και έχει πλάτος 50mm και ελάχιστο πάχος 0,5mm. 

2.14. ΦΩΤΙΣΜΟΣ  

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού φωτισμού τύπου Νατρίου Νa 

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού φωτισμού με λαμπτήρα Νa. 
Ενδεικτικός τύπος : SITECO SR50 1XHST 70W 
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