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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΣΡΑΦΗ 1 

ΑΠΟΤΝΘΕΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ 

1. Αντικείμενο  

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αφορά τον τρόπο τομισ και επαναφοράσ των οδοςτρωμάτων των οδϊν 
ςτισ οποίεσ ανοίγονται τάφροι κλπ. προσ εγκατάςταςθ ζργων του αποχετευτικοφ δικτφου.  

2. Σρόποσ εκτζλεςησ τησ εργαςίασ - Τλικά  

Ρριν από τθν ζναρξθ των εκςκαφϊν ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτιςει άδεια τομισ του οδοςτρϊματοσ από 
τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, οι δε δαπάνεσ ζκδοςθσ τθσ άδειασ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο, διότι κεωροφνται ότι 
περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ του τιμολογίου.  

Άδειεσ τομισ κα ηθτοφνται ακόμθ και προκειμζνου περί τομισ χωμάτινων ι αδιαμόρφωτων οδοςτρωμάτων 
και εν γζνει διενζργειασ εκςκαφϊν, αν τοφτο απαιτείται από τουσ κφριουσ χϊρουσ όπου κα εκτελεςκοφν οι 
εργαςίεσ.  

Ρριν  από τθν διενζργεια τθσ τομισ κα χαράςςονται ςτο οδόςτρωμα με κοφτερό όργανο τα άριά τθσ 
εκςκαφισ. Θ αποςφνκεςθ του οδοςτρϊματοσ κα εκτελείται με τα χζρια ι με μθχανικά μζςα, πάντωσ όμωσ 
ζτςι ϊςτε να περιορίηεται όςον το δυνατόν ακριβϊσ, ςτισ διαςτάςεισ του προβλεπομζνου προσ εκτζλεςθ 
ζργου.  

Στθν εργαςία αποςφνκεςθσ περιλαμβάνεται και θ απόκεςθ των άχρθςτων ι επαναχρθςιμοποιιςιμων 
υλικϊν, ςε κζςεισ κοντά ςτα ςκάμματα, εκ των οποίων είναι δυνατι θ επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ ι θ 
φόρτωςι τουσ για μεταφορά. Θ τφπανςθ του επιχϊματοσ του ςκάμματοσ πρζπει να είναι τόςο πλιρθσ, πριν 
από τθν τοποκζτθςθ του αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ, ϊςτε να αποκλείεται κάκε πικανότθτα κακίηθςθσ. Ο 
Ανάδοχοσ ζχει τθν ςχετικι ευκφνθ, παίρνοντασ για αυτό όλα τα απαιτοφμενα μζτρα με δικά του ζξοδα, μζχρι 
τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου. Σε περίπτωςθ που εμφανιςκοφν κακιηιςεισ ςτο οδόςτρωμα ο Ανάδοχοσ 
είναι υποχρεωμζνοσ ςτθν αφαίρεςθ και ανακαταςκευι του αντίςτοιχου τμιματοσ με ζξοδά του. Θ τφπανςθ 
του επιχϊματοσ είναι δυνατόν να γίνει με κρουςτικά πιςτολζτο, ςτθν άκρθ του οποίου κα τοποκετθκεί 
δίςκοσ διαμζτρου 20 εκ, Τοφτο ιςχφει για φψθ πάνω από 70 εκ, επάνω από άνω γενζτειρα του ςωλινα του 
τοποκετθμζνου μζςα ςτο όρυγμα. Θ τφπανςθ ςε μεγαλφτερα βάκθ κα γίνεται χειρωνακτικά, ϊςτε να μθν 
υπάρχει κίνδυνοσ ηθμιάσ ςτισ ςωλινεσ.  

Τθν ευκφνθ για τθν προςταςία των αγωγϊν φζρει ο Ανάδοχοσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να προβεί με δαπάνθ 
του, ςτθν ανακαταςκευι τουσ. Εάν ο επιβλζπων το κεωριςει απαραίτθτο, μπορεί να διατάξει τθν 
υπερτρίχωςθ του ορφγματοσ μζχρι 15 εκ. και τθ ςυμπίεςθ των χωμάτων επίχωςθσ με επανειλθμμζνεσ 
διαβάςεισ οδοςτρωτιρα με ταυτόχρονθ διαβροχι.  

Κατόπιν κα γίνεται θ αφαίρεςθ των πλεοναηόντων χωμάτων, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ καταςκευι του 
οδοςτρϊματοσ ςτο εκάςτοτε απαιτοφμενο πάχοσ.  

Πλεσ οι παραπάνω εργαςίεσ περιλαμβάνονται ςτθν τιμι μονάδασ αποκαταςτάςεωσ οδοςτρωμάτων.  

Θ ανακαταςκευι των εκάςτοτε τεμνομζνων οδοςτρωμάτων, κα γίνεται με το ίδιο υλικά που ζχει 
καταςκευαςτεί το υπόλοιπο οδόςτρωμα και ζτςι ϊςτε μετά τθν αποκατάςταςθ να μθν υπάρχει κατά το 
δυνατό διαφορά μεταξφ του εναπομείναντοσ παλαιοφ και αποκαταςτακζντοσ οδοςτρϊματοσ  

και πάντωσ ςε τμιματα πλιρωσ ορκογωνιςμζνα. Ρριν από τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ αποκαταςτάςεωσ του 
οδοςτρϊματοσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυνεννοθκεί με τον κφριο του δρόμου για τον τρόπο αποκατάςταςθσ 
του τμθκζντοσ οδοςτρϊματοσ, ενεργϊντασ δε ςε ςυνεννόθςθ με τθν επίβλεψθ, να ςυμμορφωκεί με τισ 
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υποδείξεισ τθσ.  

Από τθ διάςτρωςθ του αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ κα προθγείται επάλειψθ των χειλζων του τμθκζντοσ 

οδοςτρϊματοσ με ψυχρι άςφαλτο ι άλλο κατάλλθλο αςφαλτικό υλικά για να εξαςφαλιςτεί θ ςφνδεςθ του 

παλιοφ με το νζο οδόςτρωμα. Τα επαναφερόμενα οδοςτρϊματα πρζπει να ζχουν τελικό πάχοσ τουλάχιςτον 5 

εκ και να καταςκευάηονται περιγράφεται ςτο ςχετικό άρκρο του τιμολογίου και πάντοτε ςφμφωνα με τισ 

εντολζσ τθ Υπθρεςίασ, οπότε και θ πλθρωμι κα γίνεται ςφμφωνα με τα ςχετικά άρκρα του τιμολογίου. Στθν 

εργαςία καταςκευισ κάκε τ.μ. αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ περιλαμβάνονται και οι εργαςίεσ ςυμπίεςθσ και 

κακαριςμοφ του οδοςτρϊματοσ, οι αναμίξεισ και διαςτρϊςεισ του αςφαλτικοφ μίγματοσ με τθ μεταφορά του 

από τον τόπο ανάμειξθσ ςτον τόπο του ζργου. Οι εργαςίεσ καταςκευισ  κάκε  φφςθσ βάςεων και αποβάςεων 

περιλαμβάνονται ςτισ εργαςίεσ για τθν επίχωςθ του ορφγματοσ με κραυςτό υλικά, κα γίνουν δε, ςφμφωνα με 

τθν Ρ.Τ.Ρ. 0155 ςε δφο ςτρϊςεισ ςυνολικοφ πάχουσ 30 εκ. Θ απόβαςθ κα ζχει τετελεςμζνο πάχοσ 15 εκ., 

όμοια και θ βάςθ 15 εκ.  

 

 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2 

ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΟ ΧΤΣΟΙΔΗΡΟ  
ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΤ PVC KAI PE 

 
 

1. Αντικείμενο  
 
Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αφορά εξαρτιματα από χυτοςίδθρο    για αγωγοφσ PVC και 

πολυαικυλενίου PE. 
 
Ραρακάτω γίνεται αναφορά ςε Ευρωπαϊκά πρότυπα, οι προδιαγραφζσ αυτζσ νοοφνται τθσ 

τελευταίεσ εκδόςεωσ τουσ.  

 
2. Εξαρτήματα από ελατό χυτοςίδηρο 
 
Τα εξαρτιματα   είναι καταςκευαςμζνα από χυτοςίδθρο κατθγορίασ GG25 και για πίεςθ λειτουργίασ 

PN16. 
 
Το πάχοσ τοιχϊματοσ των εξαρτθμάτων κα είναι  από 8 ζωσ 12 χιλ ςφμφωνα με EN1563 ι EN 1561. 

Οι βίδεσ να είναι κατά DIN 931-8.8 Και τα περικόχλια να είναι κατά DIN 934/8 
 
Θ εςωτερικι και εξωτερικι προςτατευτικι  επζνδυςθ των εξαρτθμάτων κα αποτελείται από ςτρϊμα 

μεταλλικοφ ψευδάργυρου και μπλε εποξειδικι βαφι ελάχιςτου πάχουσ 150 μm κατάλλθλθσ για χριςθ 
ςε δίκτυα πόςιμου νεροφ. 

 
Θ εςωτερικι και εξωτερικι προςτατευτικι  επζνδυςθ των εξαρτθμάτων κα αποτελείται από ςτρϊμα 

μεταλλικοφ ψευδάργυρου και μπλε εποξειδικι βαφι ελάχιςτου πάχουσ 150μm κατάλλθλθσ για χριςθ ςε 
δίκτυα πόςιμου νεροφ. 

 
Το ςϊμα των εξαρτθμάτων κα φζρει κατάλλθλθ διαμορφωμζνθ εξοχι για τθν περίπτωςθ τθσ 

αγκφρωςθσ των εξαρτθμάτων με τςιμζντο. Το ςϊμα των εξαρτθμάτων κα φζρει ανάγλυφα το λογότυπο 
τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ, τθν διάμετρο του εξαρτιματοσ και τθν πίεςθ λειτουργίασ PN. 
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Τα εξαρτιματα (ταυ, καμπφλεσ, ενωτικά, κλπ) από ελατό χυτοςίδθρο κα ζχουν καμπάνα για τθν 

ςφνδεςθ με τουσ αγωγοφσ PVC. Εξωτερικά και περιμετρικά τθσ καμπάνα των εξαρτθμάτων κα υπάρχουν 
ειδικζσ προεξοχζσ για τθν τοποκζτθςθ εξαρτιματοσ από για τθν ςφνδεςθ με αγωγό πολυαικυλενίου PE. 
Εςωτερικά τθσ καμπάνασ κα υπάρχει ελαςτικόσ δακτφλιοσ για τθν ςτεγάνωςθσ τθσ ςφνδεςθσ 
καταςκευαςμζνοσ από ελαςτικό EPDM ι NBR ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ681.1, κατάλλθλο για χριςθ ςε 
δίκτυα πόςιμου νεροφ. 

 
2.1 Ειδικό εξάρτημα (Adaptor) 
 
Για τθν ςφνδεςθ με τουσ αγωγοφσ πολυαικυλενίου PE κα υπάρχει ειδικό εξάρτθμα (Adaptor), το 

οποίο κα τοποκετείται ςτθν καμπάνα του εξαρτιματοσ με περιςτροφι. 
 
Το ειδικό εξάρτθμα (Adaptor) κα είναι καταςκευαςμζνο από χυτοςίδθρο κατθγορίασ GG25 και για 

πίεςθ λειτουργίασ PN16. 
 
Θ εςωτερικι και εξωτερικι επζνδυςθ του κα είναι ίδια με αυτιν των λοιπϊν εξαρτθμάτων. 
 
Εςωτερικά και ςτθν μία πλευρά, το ειδικό εξάρτθμα (Adaptor) κα ζχει κατάλλθλθ διαμόρφωςθ για 

τθν τοποκζτθςθ του ςτα εξαρτιματα (ταυ, καμπφλεσ, ενωτικά, κλπ).  
Στθν άλλθ πλευρά κα υπάρχει θ διάταξθ αγκφρωςθσ του αγωγοφ πολυαικυλενίου για τθν αποφυγι 

τθσ χαλάρωςθσ τθσ ςφνδεςθσ λόγο ερπυςμοφ του πολυαικυλενίου. 
 
Ο δακτφλιοσ αγκφρωςθσ κα είναι μεταλλικόσ καταςκευαςμζνοσ από χαλκό, ορείχαλκο, κλπ. και κα 

εξαςφαλίηει τθν αγκφρωςθ του αγωγοφ. 
 

Τα φλαντηωτά μζρθ των εξαρτθμάτων από ελατό χυτοςίδθρο κα είναι καταςκευαςμζνα και 
τρυπθμζνα ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 7005 PN16. 

 
2.2 Πιςτοποιητικά 
 
- Θ καταςκευάςτρια εταιρία οφείλει να διακζτει πιςτοποιθτικό δια διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 

9001:2008. 
 
- Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ τθσ βαφισ για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου νεροφ. 
 
- Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ του ελαςτικοφ δακτυλίου ςτεγάνωςθσ για χριςθ ςε δίκτυα 

πόςιμου νεροφ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 2 
ΖΩΣΗΡΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΙΑ ΩΛΗΝΕ PE - PVC 

 
Οι   ηωςτιρεσ  πρζπει να είναι  προϊόν αναγνωριςμζνου καταςκευαςτι με πιςτοποίθςθ 

διαςφάλιςθσ  ποιότθτασ τθσ ςειράσ  ISO 9001:2008.. 
· Το  υλικό καταςκευισ του ςϊματοσ των ηωςτιρων κα είναι ελατόσ χυτοςίδθροσ GGG 40 ι 

50   και κα φζρει εξωτερικά και εςωτερικά αντιδιαβρωτικι θλεκτροςτατικι βαφι πάχουσ 150μ. 
· Ο ηωςτιρασ  κα αποτελείται από δφο τμιματα: 
Το άνω τμιμα φζρει οπι πλιρουσ διατομισ ςε όλο το πάχοσ του με κθλυκό ςπείρωμα 1ϋϋ ι 

2ϋϋ.  Σε ολόκλθρο το εςωτερικό μζροσ και γφρω από τθν οπι κα είναι προςαρμοςμζνοσ ελαςτικόσ 
δακτφλιοσ κατάλλθλθσ διατομισ και ειδικισ διαμόρφωςθσ, καταςκευαςμζνοσ από NBR ι 
ιςοδφναμο υλικό και ςκλθρότθτασ 60sh, κατάλλθλοσ για πόςιμο νερό, ο οποίοσ και εξαςφαλίηει τθν 
άριςτθ ςτεγάνωςθ  τθσ ςφνδεςθσ, ενϊ το κάτω μζροσ είναι και αυτό καταςκευαςμζνο από ίδιασ 
ποιότθτασ χυτοςίδθρο και κα καλφπτεται πλιρωσ με το ίδιο ελαςτικό όπωσ και το άνω μζροσ .     

· Οι    ηωςτιρεσ  κα  φζρουν διάταξθ ςφςφιξθσ μζςω γαλβανιςμζνων εν κερμϊ ι 
ανοξείδωτων κοχλιϊν και περικοχλίων . 

Ρροσ αποφυγι υπερβολικισ ςφςφιξθσ, κα  υπάρχει ειδικι ςχεδίαςθ με διάταξθ τζρματοσ ςτα 
δφο άκρα του. 

· Οι ηωςτιρεσ  κα είναι ςχεδιαςμζνοι για λειτουργία ςε πίεςθ Ν 16 bar ενϊ θ πίεςθ δοκιμισ 
είναι διπλάςια (32 bar). 

· Το ςυνολικό πλάτοσ του ηωςτιρα  κα είναι μεγαλφτερο και από τθν ονομαςτικι διάμετρο 
του αγωγοφ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί. 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 
Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ και αντοχισ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ διεκνείσ κανονιςμοφσ και 

βάςει των διαδικαςιϊν τθσ διακιρυξθσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 3 
 

ΖΩΣΗΡΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΙΑ ΩΛΗΝΕ ΑΜΙΑΝΣΟΤ, ΧΤΣΟΙΔΗΡΟΤ, ΧΑΛΤΒΑ (UNIVERSAL) 
 
Γενικά  
Οι ςζλλεσ  παροχισ  κα είναι αρίςτθσ καταςκευισ ,χωρίσ οποιαδιποτε καταςκευαςτικι ατζλεια . Οι 
γενικζσ προδιαγραφζσ των υλικϊν είναι: 
1 . Σϊμα : Σφαιροειδισ Χυτοςίδθροσ   κατθγορίασ GS400-12 (GGG40) τουλάχιςτον. 
2 . Βαφι χυτοςιδιρου : εποξιδικι  ι οποιαδιποτε ιςοδφναμθ. 
3.  Ελάχιςτο Ράχοσ βαφισ : τουλάχιςτον 150 μm (μικρά) 
4.  Χρϊμα Βαφισ : Απόχρωςθ μπλε  
5. Αρικμόσ ςθμείων ςφςφιξθσ ςζλλασ ςτον ςωλινα : Δφο (2) τουλάχιςτον για διατομζσ εϊσ Φ125 . 
6. Τρόποσ ςφςφιξθσ ςζλλασ ςτον ςωλινα : Εφκαμπτοσ ηωςτιρασ (ηϊνθ) από ανοξείδωτο      χάλυβα 
(AISI 304 τουλάχιςτον ). Σε διατομζσ μεγαλφτερεσ των Φ 125 θ ςφςφιξθ τθσ ςζλλασ ςτον  ςωλινα  
κα γίνεται  με δφο εφκαμπτουσ  ηωςτιρεσ . 
5 . Βίδεσ & παξιμάδια : Από ανοξείδωτο χάλυβα  (AISI 304 τουλάχιςτον ) 
6 . Ελαςτικό ςτεγανοποίθςθσ :ΝBR ι ΕDM  κατάλλθλα προςαρμοςμζνο εςωτερικά     ςτθν κεφαλι 
τθσ ςζλλασ παροχισ (κάτω από τθν οπι παροχισ ) και ανάλογο τθσ διαμζτρου του ςωλινα . 
7 . Ελαςτικό επζνδυςθσ ηϊνθσ : ΝBR ι EPDM . 
8 . Ρίεςθ λειτουργίασ : 16 bar για όλεσ τισ διατομζσ  
9 . Σπείρωμα : Σφμφωνα με τθν οδθγία UNI ISO 228/1 ,1’’ ι 2’’ ανάλογα τθσ ηιτθςθσ τθσ διακιρυξθσ  
 
Ρριν  τθν  χρθςθ από τον ανάδοχο  πρζπει να δοκοφν τα εξισ ειδικά ςτοιχεία (πζραν των γενικϊν).    
1 . υλικά καταςκευισ των μερϊν των ςελλϊν επιςκευισ  . 
2 . Ρίεςθ λειτουργίασ . 
3 . Οδθγίεσ χριςθσ –εγκατάςταςθσ των ςελλϊν παροχισ . 
4. Θ ςυμφωνία του προϊόντοσ με τισ ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4 
ΧΤΣΟΙΔΗΡΑ ΦΡΕΑΣΙΑ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Τα χυτοςιδθρά φρεάτια δικλείδων ( βανοφρεάτια ) κα είναι πλιρθ , δθλαδι κα ςυνοδεφονται 

με καλφμματα , τα οποία κα προςαρτϊνται ςτα φρεάτια με κοχλία από 
ανοξείδωτο χάλυβα και θ λαβι ανάρτθςισ τουσ κα αποτελείται από ζλαςμα από ανοξείδωτο 

χάλυβα ενςωματωμζνο κατά τθ χφτευςθ ςτο χυτοςιδθρό κάλυμμα . Οι διαςτάςεισ τουσ κα είναι 
ςφμφωνα με το ςκαρίφθμα  

2. ΤΛΙΚΑ 
Σαν υλικό καταςκευισ κακορίηεται ο φαιόσ χυτοςίδθροσ κλάςεωσ GG25 ι εναλλακτικά ο 

ςφαιροειδισ GGG40 , ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ DIN 1691 ( ΙΟΥΝΙΟΣ 1985 ) . Γίνονται δεκτοί και 
άλλοι κανονιςμοί , εφόςον είναι ιςοδφναμοι ι αυςτθρότεροι των παραπάνω . 

Σαν πρϊτθ φλθ για τα υλικά καταςκευισ κα χρθςιμοποιθκεί ακατζργαςτοσ πρωτόχυτοσ 
χυτοςίδθροσ άριςτθσ ποιότθτασ ( χελϊνα ) , ςε ποςοςτό τουλάχιςτον εξιντα τοισ εκατό ( 60 % ) και 
ςυντρίμματα δευτερόχυτου χυτοςιδιρου καλισ ποιότθτασ ( μθχανϊν , κλπ. ) για το υπόλοιπο 
ποςοςτό μζχρι ςαράντα τοισ εκατό ( 40 % ) . Οι μθχανικζσ ιδιότθτεσ του χυτοςιδιρου κα είναι 
ςφμφωνα με το DIN 1691 κατϋ ελάχιςτον . Το υλικό των κοχλιϊν κα είναι ανοξείδωτοσ χάλυβασ , 
τουλάχιςτον X5CrNi 1810 κατά DIN 17440 – 85 ( 304 κατά ASTM A276 ) . To υλικό του ελάςματοσ ςτθ 
λαβι του καπακιοφ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα , τουλάχιςτον X5Cr Ni 1810 κατά DIN 17440 – 
85 ( 304 κατά ASTM A276 ) . Θ χφτευςθ των ειδικϊν τεμαχίων πρζπει να γίνεται με όλουσ τουσ 
κανόνεσ τθσ 

τεχνικισ και τθσ επιςτιμθσ και με πεπειραμζνουσ τεχνικοφσ , που κα είναι ικανοί για όλεσ τισ 
φάςεισ τθσ χφτευςθσ ( τφπωςθ , προκαταςκευι πυρινων – καρδιϊν –χφτευςθ , κακαριςμό , κλπ. ) . 
Τα ζτοιμα χυτοςιδθρά τεμάχια πρζπει να παρουςιάηουν ομαλι επιφάνεια , ομοιόμορφθ , χωρίσ 
εξογκϊματα , κοιλότθτεσ , ςπθλαιϊςεισ , λζπια , ςπογγϊδεισ μάηεσ ι ατυχιματα χυτθρίου . 
Απαγορεφεται αυςτθρά θ εκ των υςτζρων πλιρωςθ των τυχόν κοιλοτιτων ι ρωγμϊν από τθ 
χφτευςθ .Επιβάλλεται απαραίτθτα να γίνεται αφαίρεςθ με ςμυριδοτροχό κάκε μικρισ ι μεγάλθσ 
προεξοχισ ςτθν εςωτερικι ι εξωτερικι επιφάνεια του ζτοιμου τεμαχίου .Επιβάλλεται το κάκε 
τεμάχιο να παραδίδεται με επίχριςθ μπογιάσ εποξειδικισ , άριςτθσ ποιότθτασ , μαφρου χρϊματοσ , 
ςε 2 ςτρϊςεισ . Επίςθσ επιβάλλεται να γίνει πλιρθσ κακαριςμόσ των τεμαχίων με αμμοβολι ι με 
άλλθ μζκοδο από κάκε υπόλειμμα άμμου χυτθρίου ι ξζνθσ φλθσ . Τζλοσ θ δοκιμι ςε κροφςθ του 
ειδικοφ τεμαχίου με ςιδερζνιο ςφυρί πρζπει να αποδίδει 

μεταλλικό ιχο . 
3. ΔΙΑΣΑΕΙ – ΒΑΕΙ – ΑΝΟΧΕ 
Οι διαςτάςεισ των τεμαχίων κα είναι ςφμφωνα με τισ αναγραφόμενεσ ςτο ςκαρίφθμα +-2%. 

Ειδικότερα , ςε ότι αφορά ςτθν ζδραςθ του καλφμματοσ του  βαννοφρεατίου πρζπει να δοκεί 
ιδιαίτερθ προςοχι , ϊςτε το κάτω μζροσ ( πάτθμα )του καλφμματοσ να εφαρμόηει απόλυτα ςτθν 
ειδικά διαμορφωμζνθ εςοχι , αποκλείοντασ τθν περίπτωςθ ταλάντωςθσ μετά τθν επιβολι φορτίων , 
ικανισ να το εκτρζψει από τθν οριηόντια κζςθ ζδραςθσ .  
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 Φρεάτιο βανών τφπου ΕΤΔΑΠ Φ110 

 
   

 

 Τλικό   Σϊμα και κάλυμμα από Χυτοςιδθρό ςφαιροειδι γραφίτθσ 
ποιότθτασ υλικοφ GGG40 ι φαιό χυτοςίδθρο GG25. Λαβι 
ανάρτθςθσ και κοχλίασ ςφνδεςθσ από ανοξείδωτο χάλυβα.  

 

 

 

Διαςτάςεισ   Κακαρό εςωτερικό άνοιγμα ςτο πάνω μζροσ Φ90mm και 
ςτο κάτω μζροσ Φ110mm. Φψοσ 200 mm. Βάςθ 165 mm. 

 

  

  

  
Φρεάτιο βανών τφπου ΕΤΔΑΠ Φ163 

 

 

 

 

Τλικό:   Σϊμα και κάλυμμα από Χυτοςιδθρό ςφαιροειδι γραφίτθσ ποιότθτασ υλικοφ GGG40 ι φαιό  
χυτοςίδθρο GG25. Λαβι ανάρτθςθσ και κοχλίασ ςφνδεςθσ από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

 

 

   Διαςτάςεισ:   Κακαρό εςωτερικό άνοιγμα ςτο πάνω μζροσ Φ150 mm και ςτο κάτω μζροσ Φ 163mm για  
ςωλινα PVC160. Φψοσ 200 mm. Βάςθ 323 mm.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 



10 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νο 5 

ΦΛΑΝΤΗΟZΙΜΡΩ 

 
1. Οι ςφνδεςμοι (FLEXIBLE FLANGE ADAPTORS) προορίηονται για τοποκζτθςθ εντόσ του εδάφουσ 

και για τθ ςφνδεςθ από τθ μια πλευρά ευκζοσ άκρου χαλυβδοςωλινα, αμιαντοτςιμεντοςωλινα ι άλλου 

τφπου ςωλινα και από τθν άλλθ φλάντηασ που είναι ςτο άκρο ςωλινα ι ειδικοφ τεμαχίου ι βάννασ 

κ.λ.π.. Ακόμα προορίηονται για ςφνδεςθ βαννϊν τφπου WAFER.  Θ ςφνδεςθ ειδικοφ τεμαχίου - ςωλινα 

κα γίνεται ομοαξονικά ι υπό γωνία αξόνων μζχρι 3ο . 

2. Οι ςφνδεςμοι κα πρζπει να παρζχουν τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ τθσ φλάντηασ με ςωλινα ίδιασ 

ονομαςτικισ διαμζτρου αλλά είτε χαλφβδινο, είτε από αμιαντοτςιμζντο, είτε από PVC, είτε χυτοςιδθρό  

3. Ο ςφνδεςμοσ κα αποτελείται από 2 μεταλλικά τεμάχια, ζνα ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ και 

ζνα δακτφλιο αγκφρωςθσ . Το ζνα από τα μεταλλικά τεμάχια του ςυνδζςμου κα φζρει φλάντηα με οπζσ 

καταλλιλου ςχιματοσ ϊςτε να είναι δυνατι θ ςφνδεςι τθσ με φλάντηεσ διαφόρων τφπων (οπωςδιποτε 

DIN 2501 και   DIN 2531 μζχρι  DIN 2534 ISO 208/1974                  και  BS 4504.1/1969) για τθν ονομαςτικι 

διάμετρο τθσ φλάντηασ.    Το άλλο τεμάχιο κα ζχει διαμόρφωςθ τζτοια ϊςτε να είναι δυνατι, μζςω 

κοχλιϊν-εντατιρων, θ ςφςφιξθ του ελαςτικοφ δακτυλίου ςτεγανότθτασ και του δακτυλίου αγκφρωςθσ 

μεταξφ 2 τεμαχίων του ςυνδζςμου και του ευκζοσ άκρου του ςωλινα .Ζτςι κα πρζπει να επιτυγχάνεται 

απόλυτθ ςτεγανότθτα τθσ ςφνδεςθσ ςτθν ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ (Ν)  Επιτρεπτό είναι θ 

ςτεγάνωςθ  να επιτυγχάνεται μζςω απλισ διείςδυςθσ του ςυνδζςμου    ςτο ςωλινα. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, ο ελαςτικόσ δακτφλιοσ ςτεγανότθτασ κα είναι προςαρμοςμζνοσ ςτακερά ςτο τεμάχιο που 

προςαρμόηεται ςτο ευκφ άκρο του ςωλινα.   Επιτρεπτό είναι ο δακτφλιοσ αγκφρωςθσ να αντικαταςτακεί 

από αγκυρωτικζσ διατάξεισ που είναι προςαρμοςμζνεσ εντόσ του ελαςτικοφ δακτυλίου ςτεγανότθτασ, 

Στθν περίπτωςθ αυτι δεν απαιτείται ο ελαςτικόσ δακτφλιοσ ςτεγανότθτασ κα είναι προςαρμοςμζνοσ 

ςτακερά ςτο τεμάχιο που προςαρμόηεται ςτο ευκφ άκρο του ςωλινα. Θα πρζπει θ προςαρμογι του 

ςυνδζςμου ςτο ελεφκερο άκρο ςωλινα να γίνεται χωρίσ αποςυναρμολόγθςθ του ςυνδζςμου.    Σε κάκε 

περίπτωςθ ο ςφνδεςμοσ μετά τθν εφαρμογι, κα πρζπει να εξαρμϊνεται πλιρωσ και να 

επαναχρθςιμοποιείται χωρίσ τθν χριςθ ειδικϊν εργαλείων ι αναλϊςιμων υλικϊν  

4. Το υλικό των μεταλλικϊν μερϊν του ςυνδζςμου κα είναι χυτοςίδθροσ ςφαιροειδοφσ γραφίτθ 

τουλάχιςτον GGG-40 κατά  DIN 1693/1-73 ι τφπου 400-12 κατά ISO1083/76 ι DUCTILE IRON GRADE 

420/12 κατά BS 2789/85 ι ιςοδφναμο υλικό.  Γενικά τα μεταλλικά τεμάχια κα ζχουν επικάλυψθ 

εςωτερικά και εξωτερικά με 2 τουλάχιςτον ςτρϊςεισ κατάλλθλου πάχουσ με ςυνκετικό επίχριςμα 

υψθλισ αντοχισ ςε κροφςθ, διάβρωςθ, υψθλζσ και χαμθλζσ κερμοκραςίεσ και κατάλλθλο για χριςθ με 

πόςιμο νερό και τοποκζτθςθ των ςυνδζςμων υπό το ζδαφοσ π.χ. εποξεικι ςτρϊςθ μετά από υπόςτρωμα 

(PRIMER) ψευδαργφρου, ι πολυουρεκάνθ, ι RILSAN NYLON 11 ι ιςοδφναμο ι καλφτερο υλικό. Ρριν τθν 

επικάλυψθ κα πρζπει να ζχει προθγθκεί αμμοβολι ,   Για τθ διάκριςθ τθσ κλάςθσ πίεςθσ των 



11 

 

ηθτοφμενων εξαρτθμάτων πρζπει να υπάρχει κατάλλθλθ ανεξίτθλθ ςιμανςθ όπου να αναγράφεται θ 

ονομαςτικι πίεςθ. Επικυμθτι είναι θ χριςθ διαφορετικϊν χρωμάτων ανά κλάςθ πίεςθσ ..Για τισ 

περιπτϊςεισ που ςτθν ίδια ονομαςτικι διάμετρο ςυνδζςμων και  ςτθν ίδια ονομαςτικι διάμετρο 

φλάντηασ αντιςτοιχοφν 2 περιοχζσ εξωτερικϊν διαμζτρων ςωλινων που καλφπτει ο ςφνδεςμοσ, οι 

ςφνδεςμοι που αντιςτοιχοφν ςτθ μεγαλφτερθ περιοχι εξωτερικϊν διαμζτρων κα φζρουν ςε όλα τα 

μεταλλικά μζρθ εξωτερικά, λευκζσ διαγραμμίςεισ για διάκριςθ για διάκριςθ από εκείνουσ τθσ ίδιασ 

ονομαςτικισ διαμζτρου φλάντηασ και τθσ μικρότερθσ περιοχισ εξωτερικϊν διαμζτρων ςωλινων που 

καλφπτει ο ςφνδεςμοσ.   

5. Ο ελαςτικόσ δακτφλιοσ ςτεγανότθτασ κα ζχει διαςτάςεισ και διαμόρφωςθ που κα εξαςφαλίηουν 

ευχερι διζλευςι του εξωτερικά του ςωλινα κατά τθν τοποκζτθςθ, πλιρθ ςτεγανότθτα του ςυνδζςμου 

ςτθν ονομαςτικι πίεςθ (PN 16) λειτουργίασ, Αντοχι ςε κερμοκραςίεσ μεταξφ -10 ο C και +70 ο C, υψθλι 

μθχανικι αντοχι και διατιρθςθ τθσ ελαςτικότθτασ και ςυμπιεςτότθτάσ του κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ 

ηωισ τουσ. Το υλικό   πρζπει να είναι κατάλλθλο για χριςθ με πόςιμο νερό, π.χ. GRADE T NITRILE RUBBER      

BS 2494/1986 ι ιςοδφναμο.  

6. Ο δακτφλιοσ αγκφρωςθσ κα είναι από κατάλλθλο υλικό που να εξαςφαλίηει τθν αγκφρωςθ ςτθν 

ονομαςτικι πίεςθ PN Ενδεικτικά αναφζρονται ωσ υλικά ορείχαλκοσ ποιότθτασ CW 614N ι  CW 617N ι 

ανοξείδωτοσ χάλυβασ. Σε κάκε περίπτωςθ το υλικό τθσ αγκφρωςθσ δεν κα οξειδϊνεται (δεν γίνεται 

δεκτόσ χάλυβασ μθ ανοξείδωτοσ) 

7. Κάκε ςφνδεςμοσ κα ςυνοδεφεται και από τουσ κοχλίεσ – εντατιρεσ με τουσ οποίουσ 

επιτυγχάνεται θ ςφςφιξθ του ελαςτικοφ ςτεγανωτικοφ δακτυλίου δια ενόσ μόνο εργαλείου (γερμανικό 

κλειδί) 

8. Ο κάκε ςφνδεςμοσ και ςε ότι αφορά το άκρο που δεν ζχει τθ φλάντηα κα ςυνοδεφεται και από 

τουσ αντίςτοιχουσ κοχλίεσ – εντατιρεσ, περικόχλια και ροδζλεσ μονταριςμζνα με τουσ οποίουσ γίνεται θ 

ςφςφιγξθ του ελαςτικοφ ςτεγανωτικοφ δακτυλίου. Οι κοχλίεσ – εντατιρεσ , τα περικόχλια και οι 

ανάλογεσ ροδζλεσ κα είναι ανοξείδωτα κατά ΕΝ 1.4301    

9. Για τθ ςφνδεςθ τθσ φλάντηασ οι ςφνδεςμοι κα ςυνοδεφονται από γαλβανιςμζμουσ κοχλίεσ 

ςφνδεςθσ ποιότθτα 8.8, τα αντίςτοιχα περικόκλια και ροδζλεσ μονταριςμζνα κακϊσ και τισ ςτεγανωτικζσ 

φλάντηεσ (GASKETS)  από ελαςτικό GRADE T κατά BS 2494/1986 ι ιςοδφναμο. Στθν περίπτωςθ που 

χρθςιμοποιοφνται ενιαίεσ ντίηεσ για τθν ςφνδεςθ τόςο τθσ φλάντηασ όςο και τθσ περιφερειακισ 

ςτεγάνωςθσ του ελαςτικοφ δακτυλίου επί τθσ εξωτερικισ περιμζτρου τθσ ςωλινασ, οι ντίηεσ και τα 

περικόχλια κα είναι ποιότθτασ INOX κατά  ΕΝ 1.4301 ωσ παράγραφοσ 1.8  

10.  Οι ςφνδεςμοι κα πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν αγκφρωςθ τθσ δικλείδασ ςτο άκρο του αγωγοφ για 

πίεςθ του δικτφου 16Atm. με μζγιςτο όριο αξονικισ μετατόπιςθσ 5% τθσ ονομαςτικισ διαμζτρου.  

 

11.  Κάκε ςφνδεςμοσ κα παραδοκεί ζτοιμοσ για χριςθ (μονταριςμζνοσ) και κα φζρει αυτοκόλλθτθ 

πινακίδα με ιςχυρι πρόςφυςθ όπου κα αναγράφονται  
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α. PN (ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ) 

β. DN (περιοχι εξωτερικϊν διαμζτρων) 

γ. DN (ονομαςτικι διάμετρο φλάντηασ) 

δ. Αρικμόσ παραγγελίασ 

      Θ πινακίδα κα είναι  τζτοιασ καταςκευισ ϊςτε τα ςτοιχεία να μθν αλλοιϊνονται με τθν πάροδο 

του χρόνου κ.λ.π.         

 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 6 
ΤΛΛΕΚΣΗ (ΠΟΛΛΑΠΛΟ ή ΚΟΛΛΕΚΣΕΡ) ΝΕΟΤ ΣΤΠΟΤ  

  
 
Το πολλαπλό νζου τφπου κα καταςκευάηεται από πρϊτθ φλθ πολυαικυλενίου Ε100 

χρϊματοσ μπλε  δια τθσ μεκόδου τθσ εγχφςεωσ (injection) .Το ςϊμα δε του πολλαπλοφ κα είναι 
διαμζτρου Φ63, 16 ατμ, υψθλισ πυκνότθτασ, κλάςθσ αντοχισ MRS100 και πάχουσ τοιχϊματοσ 7 
χλς (SDR 9).  Το ςϊμα του πολλαπλοφ κα πρζπει να φζρει τθν θμερομθνία παραγωγισ και τα 
ςτοιχεία MRS100, SDR 9. 

Το πολλαπλό νζου τφπου ζωσ 6 παροχϊν  κα φζρει ςτο άκρα του ςτεγανά πϊματα από 
πολυαικυλζνιο PE100 χρϊματοσ μπλε, SDR9 , το οποία κα πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνα με το 
κφριο ςϊμα με τθν μζκοδο τθσ αυτογενοφσ ςυγκόλλθςθσ (butt fusion ι ειδικό τεμάχιο 
θλεκτρομοφφασ), αποκλειόμενθσ τθσ μθχανικισ ςφνδεςθσ. 

Το πολλαπλό νζου τφπου 8 παροχϊν  κα φζρει ςτο ζνα  άκρο του ςτεγανό πϊμα  από 
πολυαικυλζνιο PE100 χρϊματοσ μπλε, SDR9 , το οποία κα πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνα με το 
κφριο ςϊμα με τθν μζκοδο τθσ αυτογενοφσ ςυγκόλλθςθσ (butt fusion ι ειδικό τεμάχιο 
θλεκτρομοφφασ), αποκλειόμενθσ τθσ μθχανικισ ςφνδεςθσ το άλλο άκρο του κα είναι ελεφκερο. 

Επί του ςϊματοσ του πολλαπλοφ νζου τφπου και ςτθν ίδια γενζτειρα  (μονισ φοράσ ) ι ςε 
αντιδιαμετρικζσ γενζτειρεσ (διπλισ φοράσ ), κα ενςωματωκοφν 4,6 ι 8 μοφφεσ (ορειχάλκινεσ ι 
ανοξείδωτεσ) διατομισ 3/4".  Οι μοφφεσ κα τοποκετθκοφν ςε αξονικι απόςταςθ 20 εκ θ μία από 
τθν άλλθ, όπωσ επίςθσ και ςε απόςταςθ 20 εκ  από τα τζρματα (θ πρϊτθ και θ τζταρτθ (ζκτθ) 
μοφφα ).  

Θ προςαρμογι - ενςωμάτωςθ των μουφϊν ςτο πολλαπλό νζου τφπου κα γίνεται κατά τθν 
φάςθ τθσ παραγωγισ του πολλαπλοφ δια τθσ μεκόδου τθσ εγχφςεωσ (injection) . 

Επίςθσ το πολλαπλό νζου τφπου ζωσ 6 παροχϊν  εκτόσ των ειδικϊν τεμαχίων ¾ϋϋ των 
παροχϊν, το κολλεκτζρ κα φζρει και ορειχάλκινθ μοφφα με ςπείρωμα 1ϋϋ, θ οποία κα είναι 
τοποκετθμζνθ ςε απόςταςθ 20 εκ. από το ζνα άκρο του κολλεκτζρ και κα ςχθματίηει γωνία 180ο με 
τθν  γενζτειρα των μουφϊν ¾ϋϋ. Ο τρόποσ προςαρμογισ τθσ επί του ςϊματοσ του πολλαπλοφ, κα 
είναι ο ίδιοσ με αυτόν των υπολοίπων μουφϊν ¾ϋϋ. 

Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δίδεται ςτθν αγκφρωςθ των μουφϊν εντόσ του ςϊματοσ του 
πολλαπλοφ. Για δε τθν καλφτερθ αγκφρωςθ, κα πρζπει να υπάρχει ικανόσ αρικμόσ προεξοχϊν και 
εςοχϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςτεγανότθτα ακόμα και μετά τθν παρζλευςθ 50 χρόνων ηωισ και 
υπό ςυνκικεσ περιςτροφισ, κάμψθσ και ελκυςμοφ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 7 

ΑΓΩΓΟΙ ΤΔΡΕΤΗ ΕΚ ΩΛΗΝΩΝ ΜΗ ΠΛΑΣΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ  ΧΛΩΡΙΟΤΧΟΤ ΠΟΛΤΒΙΝΙΛΙΟΤ 

(PVC)  16 ΑΣΜ 

 

    DIN 19532  : Σωλθνϊςεισ από μθ πλαςτικοποιθμζνο χλωριοφχο πολυβινίλιο (Σκλθρό PVC .PVC-U) 

για δίκτυα πόςιμου νεροφ .Σωλινεσ ειδικά τεμάχια , ςφνδεςμοι. 

Γενικά χαρακτθριςτικά ςωλινων 

Α. Θ ονομαςτικι πίεςθ των ςωλινων ορίηεται ςε 16 atm. 

Β. Οι ςωλινεσ κα ζχουν ςτθν μία άκρθ τουσ ςε ενιςχυμζνθ μοφφα με εςωτερικι  αυλάκωςθ , ςτθν 

δε άλλθ άκρθ τουσ κα είναι λοξοτμθμζνοι.  

Γ. Θ ςφνδεςθ των ςωλινων μεταξφ τουσ κα γίνεται μζςα ςτθν μοφφα, με τθν  βοικεια ελαςτικοφ 

δακτυλίου που τοποκετείται μζςα ςτθν αυλάκωςθ τθσ μοφφασ. 

Δ. Το «μικοσ εγκατάςταςθσ» του ςωλινα LB κατά DIN 19532  δθλαδι το ςυνολικό μικοσ μείον το 

μικοσ ειςχϊρθςθσ ςτθ ςφνδεςθ ορίηεται ίςο προσ 6,00 μζτρα  

Ράχθ – Ανοχζσ  

Τα πάχθ των ςωλινων ορίηονται ςτο γερμανικό πρότυπο DIN 8062 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 9 
ΩΛΗΝΩΕΙ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ 

 

1. Αντικείμενο 
Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αναφζρεται ςτθν προμικεια των ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων από 

πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ (ΘDΕ) ι μζςθσ πυκνότθτασ (MDPE)  για τθν καταςκευι αγωγϊν φδρευςθσ. 

2. Ιςχφοντα πρότυπα 
Οι ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια από HDPE ι MDPE κα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ: 
EN 12.201 - 2 -3 
ISO/DIS/4427 
Συμπλθρωματικά ιςχφουν και τα πρότυπα: 
DIN 16933 και DVGW 330 

3. Tεχνικά χαρακτηριςτικά ςωλήνων 
Θ πρϊτθ φλθ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι των ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων κα είναι 

τουλάχιςτον Ε 3θσ γενιάσ (ς80, MRS 10, PE 100). 
Oι ςωλινεσ κα είναι ςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ, ονομαςτικισ πίεςθσ.  Οι ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια κα 

παρζχονται από αναγνωριςμζνο εργοςτάςιο παραγωγισ εφοδιαςμζνο με πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 29002 ι ISO 9002. 

Οι ςωλινεσ κα ζχουν μπλε χρϊμα . 
Δεν επιτρζπεται καμμία προςκικθ προςκζτων ςτθν πρϊτθ φλθ για τθν καταςκευι των ςωλινων . Σαν 

ελάχιςτθ απαίτθςθ ςε αντοχι ςτθν εςωτερικι πίεςθ και ςε χρόνο ηωισ είναι 50 ζτθ ηωισ ςτουσ 20
0 

C. 
Το εργοςτάςιο καταςκευισ κα χορθγιςει πιςτοποιθτικό ςτο οποίο κα αναφζρεται: 

 Θ ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά αντοχισ του υλικοφ, 

 Θ ονομαςτικι διάμετροσ, το πάχοσ, το βάροσ και θ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ, 

 Τα πρότυπα ποιότθτασ του υλικοφ. 

 Θ ςφνκεςθ και θ πυκνότθτα του υλικοφ. 

 Ο δείκτθσ ροισ (melt flow index), θ τάςθ εφελκυςμοφ ςτο όριο τθσ διαρροισ, θ τάςθ κραφςθσ και οι 

αντίςτοιχεσ επιμθκφνςεισ.  

Aυτό το πιςτοποιθτικό κα προςκομίηεται ςτθν Υπθρεςία από τον προμθκευτι. 
Επίςθσ κα προςκομίηεται ςτθν Υπθρεςία πρωτότυπο πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ του υλικοφ για πόςιμο 

νερό από ζγκυρο Οργανιςμό κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι του ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  
Θ Υπθρεςία κα παρακολουκιςει τθν παραγωγι των ςωλινων και τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ είτε με το 

δικό τθσ προςωπικό είτε ανακζτοντασ τθν εργαςία αυτι ςε κατάλλθλο ςυνεργάτθ τθσ. Ο ανάδοχοσ οφείλει να 
ειδοποιιςει με ζγγραφό του τθν Υπθρεςία για τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ παραγωγισ των ςωλινων τουλάχιςτον 
15 θμζρεσ νωρίτερα. 

Οι ςωλινεσ κα καταςκευαςτοφν όςον αφορά τισ διαςτάςεισ    κατά EN 12.201 - 2    και οι ζλεγχοι κα γίνουν EN 
12.201 - 2 . Ο ανάδοχοσ οφείλει να εξαςφαλίςει για τουσ ελεγκτζσ τθσ Υπθρεςίασ ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτουσ 
χϊρουσ παραγωγισ και αποκικευςθσ των ςωλινων και διευκόλυνςθ για τθν διενζργεια των μετριςεων και των 
δοκιμϊν. 

4. Ειδικά τεμάχια, ςυςτολζσ κλπ. 
Τα ειδικά τεμάχια, όπωσ καμπφλεσ, ςυςτολζσ, ταυ, λαιμοί φλαντηϊν κλπ. κα είναι των ιδίων  με τουσ ςωλινεσ 

προδιαγραφϊν.   
γ. Δοκιμζσ ακαμψίασ δακτυλίου, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτο πρότυπο ISO 9969, 
δ. Δοκιμζσ αντοχισ ςε εφελκυςμό, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτο πρότυπο ISO 3504.2. 
 Οι μζςεσ τιμζσ των αποτελεςμάτων πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τισ τιμζσ που ζχουν κακοριςκεί από τον 

κανονιςμό. 
Οι παραπάνω ζλεγχοι και δοκιμζσ κα γίνουν ςε εργαςτιριο κοινισ αποδοχισ. Τα ζξοδα των ελζγχων 

βαρφνουν τον ανάδοχο και κα είναι ενςωματωμζνα ςτισ τιμζσ προςφοράσ των ςωλινων 
.  
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6. ήμανςη ωλήνων 

 
Οι ςωλινεσ κα φζρουν δφο ςειρζσ ςιμανςθσ χρϊματοσ λευκοφ αντιδιαμετρικά τυπωμζνεσ ανά μζτρο μικουσ 

ςωλινα, που κα ζχουν τθν εξισ μορφι: 
ΣΩΛΘΝΑΣ ΝΕΟΥ HDPE/Φ αχβ  PN ΧΧΧΧ=ΥΥΥΥ= όπου 
- HDPE  = πολυαικυλζνιο μζςθσ πυκνότθτασ 

- Φ αχβ = εξωτερικι διάμετροσ χ πάχοσ, τοιχϊματοσ 

- PN χχ  = ονομαςτικι πίεςθ 

- ΧΧΧΧ  = όνομα Καταςκευαςτι  

- ΥΥΥΥ  = Χρόνοσ παραγωγισ από τθν μία πλευρά και αφξων αρικμόσ μικουσ ςωλινα από τθν 

αντιδιαμετρικι. 

 

7. Εξαρτήματα Πολυαιθυλενίου 

Τα εξαρτιματα τα οποία κα τοποκετθκοφν ςτο ζργο κα είναι: 

 από πολυαικυλζνιο (Ε) χρϊματοσ μαφρου ι μπλε, κατάλλθλα για ςφςτθμα ςυγκόλλθςθσ με 

θλεκτροςυνδζςμουσ. 

 από πολυαικυλζνιο (Ε) χρϊματοσ μπλζ ονομαςτικισ αντοχισ 20 και 25 ατμόςφαιρεσ αντίςτοιχα 

καταςκευαςμζνα με τθν μζκοδο τθσ μετωπικισ ςυγκόλλθςθσ και κατάλλθλα για ςφνδεςθ μεταξφ τουσ ι με 

ςωλινεσ με αυτι τθν μζκοδο. 

 μθχανικοί ςφνδεςμοι (PE/STEEL) ςφνδεςθσ των ςωλινων πολυαικυλενίου με εξαρτιματα από άλλα υλικά. 

Πλα τα εξαρτιματα κα είναι καταςκευαςμζνα ςφνφωνα με τθν προδιαγραφι EN 12201-3 και ςυνεργάςιμα με 
ςωλινα που κα καταςκαςτεί με βάςθ τθν παροφςα Tεχνικι Ρροδιαγραφι για τθν καταςκευι των ςωλινων PE 

Οι διαςτάςεισ, το πάχοσ τοιχϊματοσ και οι ανοχζσ των εξαρτθμάτων κα είναι τζτοιεσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
ςυνεργαςιμότθτα με τουσ ςωλινεσ, θ καλι ποιότθτα τθσ ςυγκόλθςθσ, κακϊσ και θ διατιρθςθ μετά τθν ςυγκόλλθςθ 
και κα είναι πάντα ςφμφωνεσ με το πρότυπο EN 12201-3 για κατάλλθλθ κατθγορία SDR. 

 
 
 
 
ΣΥΝΤΑΞΘ                                                                             ΘΕΩΘΣΘ 


		2021-10-14T08:39:35+0300
	IOANNIS CHATZIGIANNOPOULOS


		2021-10-14T09:23:08+0300
	VASILEIOS DIAMANTOPOULOS




