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ΣΕΤΥΟ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

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

αθνινπζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ. 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 ΤΠΔΥΩΓΔ, 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 πξνδηαγξαθώ 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 θαη νη ηζρύνπζεο ηερληθέο νδεγίεο ηνπ Σερληθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο  

 

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 Προδιαγραφές Εργαζιών 

 

Α.Σ. : 1 Πξνζσξηλέο γεθπξώζεηο νξπγκάησλ γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ 

πεδώλ. 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. Δπηπξνζζέησο ην 

πιεπξηθό θηγθιίδσκα αζθαιείαο ζα είλαη ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 1.10 κ. ελώ αλεξηεκέλν από 

απηό ζα είλαη θαλόο αζθαιείαο. 

Α.Σ. : 2 Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο 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 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-08-01-03-01 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 3 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 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-08-01-03-01 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 4 Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

πξνζζέησλ δπζρεξεηώλ από δηεξρόκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΟΚΩ. 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-02-08-00-00 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. :5 Αληηζηεξίμεηο παξεηώλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα 



Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-08-01-03-01 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 6 Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε πξντόληα εθζθαθώλ, κε ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο ζπκπύθλσζεο 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-08-01-03-02 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. :7 ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-08-01-03-02 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 8 Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ακκνραιηθώδε πιηθά, κε ζξαπζηά πιηθά ιαηνκείνπ 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-08-01-03-02 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 9 Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα. πλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηώλ θιπ ζπκβαηηθώλ κέζσλ 

πδξαπιηθή ζθύξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ) 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-15-02-01-01 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 10 Γηάλνημε νπήο 250ριο επί νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε αδηαηάξαθηε θνπή. 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-15-02-01-01 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 11 Απνμήισζε πιαθνζηξώζεσλ πεδνδξνκίσλ. 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-15-04-01-00 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 12 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηύσλ 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-05-03-11-01, ηελ 

ΣΠ1501-08-01-03-02 , ηελ Π.Σ.Π. Α-245  θαη ηα αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 13 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηύσλ κε βάζε ζθπξνδέκαηνο 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-05-03-11-01, ηελ 

ΣΠ1501-08-01-03-02 , ηελ Π.Σ.Π. Α-245  θαη ηα αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 14 Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο 

νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ. 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-05-02-02-00, ηελ 

ΣΠ1501-08-06-08-03 θαη ηα αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 



 

 

Α.Σ. : 15 Καζαίξεζε ιηζνδνκηώλ ή πιηλζνδνκώλ 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-15-04-01-00 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 16 Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα  ησλ 400 kg ηζηκέληνπ κηάο νξαηήο 

όςεσο 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-03-02-01-00 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 17 Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα  ησλ 400 kg ηζηκέληνπ δύν νξαηώλ 

όςεσλ 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-03-02-01-00 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 18 Σνκή νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε 

Πξηλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ηνκήο ζην νδόζηξσκα ζα ραξάδνληαη επάλσ ζε 

απηό ηα όξηα  θνπήο κε επθξηλή ρξσκαηηζκό θαη κεηά ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο επηβιέπνπζαο 

Τπεξεζίαο ζα γίλεηαη ε ηνκή κε ρξήζε κεραλήκαηνο κε αδακάληηλν δίζθν θνπήο. 

Α.Σ. : 19 Απόμεζε αζθαιηηθνύ ηάπεηα αζηηθήο νδνύ κε ρξήζε θξέδαο 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-05-03-14-00 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 20 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 θαη ηα αλαθεξόκελα 

ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 21 Παξαγσγή θαη δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο (ΠΣΠ Α 245) κε ηελ πξνκήζεηα ηεο 

αζθάιηνπ θαη ηελ κεηαθνξά 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ Π.Σ.Π. Α-245 θαη ηα αλαθεξόκελα ζην 

ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 22 Ξπιόηππνη ή ζηδεξόηππνη επηπέδσλ επηθαλεηώλ 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-01-03-00-00, ηελ 

ΣΠ1501-01-04-00-00  θαη ηα αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 23 Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο Γηα 

θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-01-01-01-00, ΣΠ1501-

01-01-02-00, ΣΠ1501-01-01-03-00, ΣΠ1501-01-01-04-00, ΣΠ1501-01-01-05-00, ΣΠ1501-

01-01-07-00  θαη ηα αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 



 

Α.Σ. : 24 Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο Γηα 

θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-01-01-01-00, ΣΠ1501-

01-01-02-00, ΣΠ1501-01-01-03-00, ΣΠ1501-01-01-04-00, ΣΠ1501-01-01-05-00, ΣΠ1501-

01-01-07-00  θαη ηα αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 25 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθώλ έξγσλ 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-01-02-01-00 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 26 Kαιύκκαηα θξεαηίσλ Καιύκαηα από ειαηό ρπηνζίδεξν (ductile iron) 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-08-07-01-04 (παξ.4 ), ηηο 

πξνδηαγξαθέο EN124 θαη ηα αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 27 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-03-03-01-00 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 28 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 63 mm / ΡΝ 16 atm 

Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΝ 

12201-1, ΔΝ 12201-2, νη ζσιελώζεηο ζα είλαη καύξνπ ρξώκαηνο κε θαηάιιειε ζήκαλζε θαη 

ε παξαγσγή ηνπο ζα αθνινπζεί ηα πξόηππα ΗSO/DIS 4427 θαη ISO 4065. Απαηηείηαη επίζεο 

πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ θαηαιιειόηεηαο ηνπ πιηθνύ γηα 

ρξήζε ζε πόζηκν λεξό από δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκό. ε πεξίπησζε πνπ νη αγσγνί 

πξνζθνκίδνληαη ζε θνπινύξεο ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζα είλαη εηθνζαπιάζηα ηεο 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ. Οη ζπγθνιιήζεηο θαη νη έιεγρνη απηώλ ζπγθόιιεζε θαη νη έιεγρνη 

πξέπεη λα γίλνληαη ζύκθσλα κε ην DIN 19533 ηα DVS 2207 & 2203 θαη DVGW GW 330 

θαζώο θαη ην DIN 16933. Ζ ειάρηζηε αθηίλα θάκςεο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνύ ζα 

είλαη ηξηαθνληαπιάζηα ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ αγσγνύ.   

Α.Σ. : 29 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 

Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΝ 

12201-1, ΔΝ 12201-2, νη ζσιελώζεηο ζα είλαη καύξνπ ρξώκαηνο κε θαηάιιειε ζήκαλζε θαη 



ε παξαγσγή ηνπο ζα αθνινπζεί ηα πξόηππα ΗSO/DIS 4427 θαη ISO 4065. Απαηηείηαη επίζεο 

πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ θαηαιιειόηεηαο ηνπ πιηθνύ γηα 

ρξήζε ζε πόζηκν λεξό από δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκό. ε πεξίπησζε πνπ νη αγσγνί 

πξνζθνκίδνληαη ζε θνπινύξεο ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζα είλαη εηθνζαπιάζηα ηεο 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ. Οη ζπγθνιιήζεηο θαη νη έιεγρνη απηώλ ζπγθόιιεζε θαη νη έιεγρνη 

πξέπεη λα γίλνληαη ζύκθσλα κε ην DIN 19533 ηα DVS 2207 & 2203 θαη DVGW GW 330 

θαζώο θαη ην DIN 16933. Ζ ειάρηζηε αθηίλα θάκςεο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνύ ζα 

είλαη ηξηαθνληαπιάζηα ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ αγσγνύ.   

Α.Σ. : 30 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 225 mm / ΡΝ 16 atm 

Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΝ 

12201-1, ΔΝ 12201-2, νη ζσιελώζεηο ζα είλαη καύξνπ ρξώκαηνο κε θαηάιιειε ζήκαλζε θαη 

ε παξαγσγή ηνπο ζα αθνινπζεί ηα πξόηππα ΗSO/DIS 4427 θαη ISO 4065. Απαηηείηαη επίζεο 

πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ θαηαιιειόηεηαο ηνπ πιηθνύ γηα 

ρξήζε ζε πόζηκν λεξό από δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκό. ε πεξίπησζε πνπ νη αγσγνί 

πξνζθνκίδνληαη ζε θνπινύξεο ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζα είλαη εηθνζαπιάζηα ηεο 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ. Οη ζπγθνιιήζεηο θαη νη έιεγρνη απηώλ ζπγθόιιεζε θαη νη έιεγρνη 

πξέπεη λα γίλνληαη ζύκθσλα κε ην DIN 19533 ηα DVS 2207 & 2203 θαη DVGW GW 330 

θαζώο θαη ην DIN 16933. Ζ ειάρηζηε αθηίλα θάκςεο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνύ ζα 

είλαη ηξηαθνληαπιάζηα ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ αγσγνύ.   

Α.Σ. : 31 Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελώζεσλ από ειαηό ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνύο γξαθίηε (ductile 

iron). Κακπύιεο, ηαπ, ζπζηνιέο, πώκαηα θιπ, όισλ ησλ ηύπσλ (κνλήο ή δηπιήο θιαληδσηήο 

ζύλδεζεο, κνλήο ή δηπιήο ζύλδεζεο ηύπνπ θώδσλα), κεγεζώλ (νπνηαζδήπνηε νλνκαζηηθήο 

δηακέηξνπ), θιάζεσλ πίεζεο ιεηηνπξγίαο, κε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία ελόο από 

ηνπο ηύπνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα πξόηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1 

Όια ηα ηεκάρηα ζα ηειεηώλνπλ ζε σηίδεο ηύπνπ STANDARD ή ζε απιά άθξα θαηαιιήινπ 

εμσηεξηθνύ πάρνπο ζύκθσλα κε ηα DIN θαη θάζε ηεκάρην ζα θέξεη πάλσ ηνπ ζε επθξηλέο 

ζεκείν α) ην ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, β) ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη γ) ηελ θιάζε ηνπ. Ζ 

πνηόηεηα ηνπο ζα ππεξθαιύπηεη ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΔΝ 545, ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1, 

ISO1083 θαη DIN 1693 θαη ζα ζπλνδεύνληαη από ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό δηεζλώο 

αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα. 

Α.Σ. : 32 Φιαληδσηνί ζύλδεζκνη κε ζύζηεκα αγθύξσζεο 



Ο ζύλδεζκνο ζα δηαζέηεη ζύζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο από ειαζηνκεξή παξεκβύζκαηα ηα νπνία 

κε ηε ζύζθημε ησλ βηδώλ ηνπ ζπλδέζκνπ ζα ζπκπηέδνληαη επί ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζσιήλα θαη 

ζα επηηπγράλνπλ ηε ζηεγαλνπνίεζε. Ο ζύλδεζκνο ζα δηαζέηεη αγθπξσηηθό κεραληζκό γηα ηε 

ζηαζεξή ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ ρσξίο ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο κπινθ αληηζηήξημεο. Ο 

αγθπξσηηθόο κεραληζκόο ζα εδξάδεηαη ζε ζήθε από πιαζηηθό θαη ζα νιηζζαίλεη επί απηήο 

θαηά ηελ αμνληθή κεηαθίλεζε ηνπ ζσιήλα κεγηζηνπνηώληαο ηελ ελέξγεηα αγθύξσζεο επί ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ ζσιήλα. Θα πξέπεη λα πξνζζαθαηξείηαη εύθνια θαη λα είλαη νξαηόο αθόκε 

θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ώζηε λα είλαη εύθνιε ε επίβιεςε όηη έρεη ηνπνζεηεζεί εμάξηεκα 

κε κεραληζκό αγθύξσζεο. 

Ο ζύλδεζκνο ζα κπνξεί λα ελώλεη όια ηα είδε ζσιήλσλ (PE, PVC, κεηαιιηθνύο, 

ακηαληνζσιήλεο) ελώ ε εθαξκνδόκελε ξνπή ζύζθημεο ησλ βηδώλ ηνπ ζπλδέζκνπ ζα είλαη ε 

ίδηα αλεμάξηεηα από ην είδνο ηνπ ζσιήλα. Ο ζύλδεζκνο ζα θέξεη βίδεο κε εγθισβηζκέλεο 

θεθαιέο ώζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπλδέζκνπ κε έλα θιεηδί. Οη βίδεο ζα 

δύλαηαη λα αιιάδνπλ δηεύζπλζε ηνπνζέηεζεο ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηηο 

εθάζηνηε ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Ο ζύλδεζκνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα επηηπγράλεη αζθαιή 

ζύλδεζε αθόκε θαη εάλ νη ζσιήλεο πνπ ζπλδέεη έρνπλ γσληαθή απόθιηζε κεηαμύ ηνπο κέρξη 

θαη 80
ν
.Σα ειαζηνκεξή παξεκβύζκαηα ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ ζπλδέζκνπ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ πηπρώζεηο ώζηε λα ζηεγαλνπνηνύλ αθόκε θαη ηνπο παιηνύο θαη ηαιαηπσξεκέλνπο 

ζσιήλεο ή ζσιήλεο κε ηξαρηέο επηθάλεηεο όπσο νη ακηαληνζσιήλεο. 

Σν ζώκα ηνπ ζπλδέζκνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ειαηό ρπηνζίδεξν θαηά BS 

EN1563:1997 grade EN-GJS-450-10. Ο αγθπξσηηθόο κεραληζκόο θαη ε ζήθε ηνπ από 

πνιπκεξηζκέλε αθεηάιε θιάζεο M25 ή ηζνδύλακε. 

Σα ειαζηηθά παξεκβύζκαηα ζα είλαη από ειαζηνκεξέο EPDM θιάζεο Δ θαηά BS EN681-

1:1996 WA. Σα κεηαιιηθά κέξε ζα έρνπλ επηθαιπθζεί κε επνμεηδηθή βαθή rilsan nylon 11 

black πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 250microns. Οη βίδεο ζα είλαη από αλνμείδσην ράιπβα θαηά BS 

EN 3506:1 grade A2 class80 ελώ ζα έρνπλ θαιπθζεί από μεξό ιηπαληηθό sheraplex ή άιιν 

αληίζηνηρν. Ο ζύλδεζκνο ζα είλαη νλνκαζηηθήο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 16 bar ελώ ζα έρεη 

δνθηκαζηεί ζε πίεζε ηνπιάρηζην 1,5 θνξά πεξηζζόηεξε από ηελ νλνκαζηηθή θαη ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύεηαη κε πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο γηα ρξήζε ζε πόζηκν λεξό.  

Α.Σ. : 33 Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο κε σηίδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο Ολνκαζηηθήο 

πίεζεο 16 atm Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ63 mm 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-08-06-07-02 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 34 Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο κε σηίδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο Ολνκαζηηθήο 

πίεζεο 16 atm Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ110 mm 



Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-08-06-07-02 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 35 Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο κε σηίδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο Ολνκαζηηθήο 

πίεζεο 16 atm Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ160 mm 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-08-06-07-02 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 36 Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο κε σηίδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο Ολνκαζηηθήο 

πίεζεο 16 atm Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ225 mm 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-08-06-07-02 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 37 Πηεδνζξαπζηηθέο βαιβίδεο (βαιβίδεο κείσζεο πίεζεο) 16αηκ. 

Θα ηνπνζεηεζνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-08-06-07-07 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. Oη βαιβίδεο κείσζεο πίεζεο, ζα είλαη δηπινύ ζαιάκνπ, 

δηαθξαγκαηηθέο κε ζώκα από ειαηό ρπηνζίδεξν GGG40-50 θαηά DIN1693, νξεηράιθηλν 

πηιόην, αλνμείδσην άμνλα, ειαηήξην θαη ηζνζηαζκηζκέλε βεινλνεηδή βαιβίδα ζηελ έμνδν, 

θαζώο θαη βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζηελ έμνδν γηα λα κε εμηζώλεη αλάληε – θαηάληε, κε 

νξεηράιθηλα ζσιελάθηα, κε πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο γηα πόζηκν λεξό. Σν ζώκα ηνπ 

κεησηήξα ζα απνιήγεη ζε θιάληδα δηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα πξόηππα DIN2501/28604 θαη 

28607. 

Α.Σ. : 38 Βαιβίδεο εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο, παιηλδξνκηθνύ ηύπνπ 

Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 200 mm 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-08-06-07-07 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 

Α.Σ. : 39 Σππηθά θξεάηηα ύδξεπζεο γηα αγσγνύο DN225 εζση. δηαζηάζεσλ 1,10Υ1,50 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ1501-08-06-08-06 θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην κειέηεο. Σα θαιύκκαηα ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη θαηεγνξίαο 

D400. 

Α.Σ. : 40 Παξνρή πδξνιεςίαο 

Θα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο. 

Δπηπξνζζέησο, όια ηα ηεκάρηα θαη ζσιελώζεηο ζα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθό 

θαηαιιειόηεηαο γηα ρξήζε ζε πόζηκν λεξό από δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκό.  

Α.Σ. : 41 Δηδηθά ηεκάρηα ηαπ ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ (PE) DN225 

Σα εμαξηήκαηα ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΝ 12201-1, ΔΝ 

12201-2, ζα είλαη καύξνπ ρξώκαηνο κε θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ε παξαγσγή ηνπο ζα 

αθνινπζεί ηα πξόηππα ΗSO/DIS 4427 θαη ISO 4065. Απαηηείηαη επίζεο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή 



ηνπο πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ θαηαιιειόηεηαο ηνπ πιηθνύ γηα ρξήζε ζε πόζηκν λεξό από 

δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκό. Οη ζπγθνιιήζεηο θαη νη έιεγρνη απηώλ ζπγθόιιεζε θαη 

νη έιεγρνη πξέπεη λα γίλνληαη ζύκθσλα κε ην DIN 19533 ηα DVS 2207 & 2203 θαη DVGW 

GW 330 θαζώο θαη ην DIN 16933.  

Α.Σ. : 42 Δηδηθά ηεκάρηα ηαπ ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ ζπζηνιηθά (PE) DN225 ζε DN110/63 

Σα εμαξηήκαηα ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΔΝ 12201-1, ΔΝ 

12201-2, ζα είλαη καύξνπ ρξώκαηνο κε θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ε παξαγσγή ηνπο ζα 

αθνινπζεί ηα πξόηππα ΗSO/DIS 4427 θαη ISO 4065. Απαηηείηαη επίζεο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή 

ηνπο πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ θαηαιιειόηεηαο ηνπ πιηθνύ γηα ρξήζε ζε πόζηκν λεξό από 

δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκό. Οη ζπγθνιιήζεηο θαη νη έιεγρνη απηώλ ζπγθόιιεζε θαη 

νη έιεγρνη πξέπεη λα γίλνληαη ζύκθσλα κε ην DIN 19533 ηα DVS 2207 & 2203 θαη DVGW 

GW 330 θαζώο θαη ην DIN 16933.  

 

 

Πάξνο, Ηνύληνο  2020 

 

                         ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ                                        ΕΛΕΥΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

                 Γκοσρογιάννης Νικόλαος                                               Καραμανές Νικόλαος  

              Σοπογράφος Μητανικός ΣΕ                                     Μητανολόγος Μητανικός ΠΕ         

 

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠ΄ ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ Γ 64/ 2020 (ΩΕΓΕΟΡΓΠ-ΦΘ) Γ ΓΔΤΑ ΠΑΡΟΤ 

 
 


		2020-07-28T15:32:01+0300
	NIKOLAOS KARAMANES




