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Σ..Τ. -  ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παξνύζα Σ.Π. αλαθέξεηαη ζηνπο γεληθνύο όξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα 

αθνινπζεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο 

γεληθώο παξαδεθηνύο θαλόλεο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερληθήο θαη κε βάζε όζα εηδηθόηεξα 

αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο απηέο Πξνδηαγξαθέο. 

ρεηηθά κε ην είδνο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ πιηθώλ, ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηηο 

δεηγκαηνιεςίεο, δνθηκαζίεο θαη ειέγρνπο όισλ ησλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ησλ 

εξγαζηώλ πνπ ζα εθηειεζζνύλ, ηζρύνπλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε όζα νξίδνληαη ζε απηέο ηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζηα ππόινηπα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζηηο Π.Σ.Π. ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, 

ηα πξόηππα ηνπ ΔΛΟΣ, ηνπο θαλνληζκνύο θαη λόκνπο ηνπ θξάηνπο, όπσο απηνί ηζρύνπλ θαη ηέινο 

ζε θάζε άιιε λεώηεξε δηάηαμε, λόκν, θαλνληζκό, απόθαζε θιπ. πνπ αληηθαζηζηά ή ζπκπιεξώλεη 

δηαηάμεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ απηώλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ θαλνληζκνί : 

 Οη ΠΔΣΔΠ σο ηζρύνπλ 

 Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ θαη ISO 

 Νένο Καλνληζκόο Σερλνινγίαο Υαιύβσλ Οπιηζκνύ θπξνδέκαηνο ΚΣΥ 2008 

 Σνπο θαλνληζκνύο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (π.ρ. ΣΟΣΔΔ 2411/86, 

2425/86, 2421Ι/86) 

 Καλνληζκόο Δζσηεξηθώλ Τδξαπιηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ 

 Καλνληζκνί Ηιεθηξηθώλ Δζσηεξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ  

 



Γηα όηη δελ θαιύπηεηαη από ηα αλαθεξόκελα ηζρύνπλ νη αληίζηνηρνη Γεξκαληθνί, Βξεηαληθνί 

Καλνληζκνί ή νη αληίζηνηρεο Ακεξηθαληθέο Πξνδηαγξαθέο ελώ όιεο νη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα 

εθηεινύληαη επηπξνζζέησο θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ ηνπ θάζε πιηθνύ. Δίλαη 

δπλαηόλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο λα γίλνπλ απνδεθηά πιηθά κε θαιύηεξεο 

πξνδηαγξαθέο από ηα αλαθεξόκελα ζηελ ζρεηηθή ηερληθή πεξηγξαθή. 

Όζεο θνξέο αλαθέξεηαη όηη θάπνηα εξγαζία ή πιηθό ζα θαηαζθεπαζηεί ζύκθσλα κε 

νξηζκέλν πξόηππν ή ΠΔΣΔΠ ή άιιε πξνδηαγξαθή, εμππαθνύεηαη όηη είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε 

εθηέιεζε όισλ ησλ αληηζηνίρσλ δνθηκώλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην πξόηππν απηό ή ηηο 

πξνδηαγξαθέο απηέο, νη δε ζρεηηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο 

Σηκνινγίνπ.  

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζεκάλζεσο άλσζελ θάζε αγσγνύ αλεμαξηήησο πιηθνύ 

θαηαζθεπήο ηνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο ε ΔΛΟΣ ΣΠ1501-08-06-08-01. 

 

2. Σετνικές Προδιαγραθές Εργαζιών 

 

Εργαζίες ανηιζηοιτιζόμενες με ΕΣΕΠ 

Α.Σ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΤ 
ΚΩΔ. ΕΣΕΠ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501- 

1 Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή 

εκηβξαρώδεο κε πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ 

θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 

ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απόζηαζε Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m 

 

08-01-03-01 

2 Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο βξαρώδεο 

Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ 

πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m 

 

08-01-03-01 

3 Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε πξντόληα 

εθζθαθώλ, κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπύθλσζεο 

08-01-03-02 

4 Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν 

ζξαπζηό ακκνράιηθν ιαηνκείνπ. Γηα ζπλνιηθό πάρνο 

επίρσζεο έσο 50 cm 

 

08-01-03-02 

5 ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν 

πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 

 

08-01-03-02 

6 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο 

νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ. Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ 

νδνζηξσκάησλ πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξώζεηο κέζνπ 

01-05-03-11-01 

01-08-01-03-02 



πάρνπο 10 cm 

7 Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη 

ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο.  Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα 

θαηεγνξίαο C16/20 

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

8 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ 

ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθώλ έξγσλ 

 

01-02-01-00 

9 σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε 

ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 σιελώζεηο 

πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε 

απαηηνύκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο 

ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 

Ολνκ. δηακέηξνπ DN 110 mm / ΡΝ 16 atm 

ΔΝ 12201-1 

ΔΝ 12201-2 

10 σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε 

ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 σιελώζεηο 

πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε 

απαηηνύκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο 

ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 

Ολνκ. δηακέηξνπ DN 160 mm / ΡΝ 16 atm 

 

ΔΝ 12201-1 

ΔΝ 12201-2 

 

 

 

Πάξνο, Ιαλνπάξηνο 2020 

 

 

                         ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ                                                ΔΛΔΥΘΗΚΔ & ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

 

 

 

 

                 Γκοσρογιάννης Νικόλαος                                               Καραμανές Νικόλαος  
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