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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1.       Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί 

Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι 

των λοιπών ομάδων εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ  παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους, αυτοί 

υπερισχύουν των γενικών όρων. 

 

2.        Υλικά 

2.1      Γενικά 

(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων 

καθώς και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο. 

(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται 

έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 

(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να είναι 

κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους. 

2.2     Δείγματα 

Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγματα και δεν 

ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή αμεταχείριστα κατ’ επιλογή του 

Αναδόχου. 

2.3     Προμήθεια 

(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, να 

ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούρια.  

(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν 

πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές αυτές. 

 

3.     Εκτέλεση εργασιών 

(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων. 

(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις 

που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 

των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, σε 

τριγωνομετρικά σημεία κτλ. πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη 
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διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την 

ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων. 

(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο 

έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα 

θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα 

μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. 

 

4.     Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

(α) Στις τιμές μονάδας όλων των εργασιών περιλαμβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν δεν 

κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. 

(β) Σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, μνημονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για απλή 

διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη», οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση 

περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος όλων των εργασιών, εκτός εάν γίνεται ρητή αναφορά περί του 

αντιθέτου στις επί μέρους εργασίες. 

Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισμό από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις 

και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά τη δημοπράτηση και 

εκτέλεση του έργου. 

Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή/και αποθήκευσης, φύλαξης, 

επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών 

ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, με όλες τις 

απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων / προσωπικού και 

άλλων μηχανικών μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού λοιπών εργασιών που καθυστερούν από 

τις εργασίες και λοιπές καθυστερήσεις φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών.  Επίσης 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους μετακινήσεις, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές, απώλειες χρόνου 

κλπ. κάθε είδους μεταφορικών και λοιπών μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού, μέχρι και την 

πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των 

περισσευμάτων ή/και ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών στους 

κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη και των οποιωνδήποτε 

περιβαλλοντικών περιορισμών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών 

επιβαρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, του κάθε είδους επιστημονικού 

και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, 

εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κτλ., εργαζόμενου στον τόπο του έργου. 

Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευής, 

οργάνωσης, διαρρύθμισης κτλ. των εργοταξιακών χώρων, των εγκαταστάσεων σ' αυτούς, των 

παροχών νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, των σχετικών 

συνδέσεων, των εγκαταστάσεων γραφείων του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης. 

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι 

δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η 

αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη. 

Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού, 

εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και για τυχόν άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους 

όρους δημοπράτησης του έργου. 

Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις και το 

προσωπικό του εργοταξίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τα οριζόμενα στο Φάκελο 

Υγιεινής και Ασφάλειας του έργου. 
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Οι δαπάνες ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα ΓΤΣΥ, στους λοιπούς 

όρους δημοπράτησης, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι 

στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, περιλαμβάνονται και τυχόν κάθε είδους "δοκιμαστικά 

τμήματα" που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης (με τις μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, 

χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.). 

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που 

απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η 

μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση 

λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση 

τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η 

απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι 

άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω δαπάνες 

αφορούν τόσο τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και 

τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων, έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν 

χρησιμοποιούνται), για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης, ή για 

οποιαδήποτε άλλη αιτία.  

Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και 

προσωπικού εκτέλεσης των έργων, με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των 

συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. 

κτλ. και των παρεμβάσεων των αρμοδίων για τα εμπόδια αυτά φορέων (ΥΠ.ΠΟ., δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.,  

δημόσιες Επιχειρήσεις / Εταιρείες     Ύδρευσης - Αποχέτευσης κτλ.), καθώς και λόγω της 

κατασκευής των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων και των 

συνεπαγόμενων δυσχερειών που θα προκύψουν από τη διατήρηση της υπάρχουσας 

κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά. 

Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτομερειακών σχεδίων του έργου «εκ 

κατασκευής» ή «ως κατεσκευάσθη» για όλες τις κατασκευές και τις λοιπές συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. 

Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών,  για την 

αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών 

Η  τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του Εργοδότη. 

Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 

απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ. και η απόδοση, μετά 

το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και 

εμπόδια. 

Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών κτιρίων ή λοιπών έργων και 

εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των κάθε είδους 

εργοταξιακών οδών, καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης / αδειοδότησης αναγκαίων χώρων για 

την εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων περισσευμάτων κλπ. 

Οι δαπάνες των πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, γίνεται από τον Ανάδοχο. 

Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη 

παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του 

κοινού γενικά, όπως π.χ. : 

Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των 5,0 m. που τυχόν 

θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν 

είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή/και τον Εργοδότη, να γίνει εκτροπή της 

κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης. 

Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις του 

Εργοδότη, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στον ευρύτερο 
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γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή η τοποθέτηση περίφραξης, η 

καθημερινή κάλυψη των ορυγμάτων, η ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, ώστε να 

παρέχουν ασφάλεια των διακινουμένων, η ενημέρωση του κοινού, η σήμανση, σηματοδότηση και 

εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της 

κυκλοφορίας κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των ανωτέρω εγκαταστάσεων 

μετά την περαίωση των εργασιών. 

Οι δαπάνες για τη δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα 

του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή 

που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για 

την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους. 

Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον 

χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν 

προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων  θα φέρει, 

τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.  

Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση 

των εργασιών και δεν αμείβονται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, η 

σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες 

κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι 

σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του 

έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) κτλ. 

Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών 

έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα απαντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη 

επιμετρητικών στοιχείων και η σύνταξη των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, καθώς 

και η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις. 

Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την 

εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι 

εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή άλλους συναρμόδιους φορείς. 

Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές 

επιστρώσεις επ' αυτών, όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των 

προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ. 

Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών 

έργων, για τη σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ' αυτά. 

Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ισχύουσα 

Νομοθεσία και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.  

(γ) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και για Όφελος 

(Ο.Ε.) του Αναδόχου  

(δ) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου βαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 

(ε) Για τις εργασίες που τυχόν εκτελούνται επί πλέον των απαιτουμένων από τα συμβατικά τεύχη, 

όπως π.χ. υπερεκσκαφές, πρόσθετο πάχος οδοστρωσίας, επί πλέον όγκος σκυροδέματος κτλ., ο 

Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμίας αποζημίωσης και οι εργασίες αυτές δεν αποτελούν βάση για 

αιτιάσεις εκ μέρους του Αναδόχου με σκοπό την πληρωμή τους ή την παροχή παράτασης 

προθεσμίας, εκτός αν οι επί πλέον εργασίες εκτελούνται κατ’ εντολή της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση 

εργασιών επί πλέον των απαιτουμένων, έστω και εν γνώσει της Υπηρεσίας ή εκπροσώπου της, 

δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως αποδοχή της Υπηρεσίας για την πληρωμή τους.  Τουναντίον, εφόσον 

η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουμένων αποβαίνει, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, σε 

βάρος της ικανοποιητικής εκτέλεσης του έργου ή/και του σκοπού που αυτό εξυπηρετεί, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του να προβεί σε κατάλληλη κατά περίπτωση 

αποκατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
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5.  Επιμέτρηση και πληρωμή 

   Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει 

μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, 

λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών. 

   Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου 

να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και 

προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

   Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως 

ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή 

καθορίζεται στο Τιμολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου. 

   Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής 

καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί μέρους εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ.  

   Αν η παράγραφος «Επιμέτρηση και Πληρωμή» ενός επιμέρους άρθρου της παρούσας ΓΤΣΥ που 

αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την 

ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα 

επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο 

Τιμολόγιο. 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ   ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ   
&   ΥΛΙΚΩΝ  

 
 
Α 1.   Τρόπος εκτέλεσης 

1. Η γεώτρηση θα εκτελεσθεί με την κατηγορία του γεωτρύπανου (κρουστικό ,περιστροφικό) που θα 
καθορίσει η υπηρεσία. 

2. Η διάμετρος της διάτρησης θα είναι από την αρχή η επιθυμητή. Αν αυτό δεν καθίσταται δυνατό, τότε 
θα γίνει διεύρυνση στην επιθυμητή διάμετρο μετά την διάτρηση μικρής διαμέτρου. Εάν κριθεί 
αναγκαίο από την επιβλέπουσα υπηρεσία θα ακολουθήσουν μετά από τις διατρήσεις ερευνητικές 
εργασίες όπως αντλήσεις, γεωφυσικές διασκοπήσεις κ.λ.π. 

3. Κάθε γεώτρηση θα διατρηθεί μέχρι του βάθους που θα καθορίσει η επιβλέπουσα υπηρεσία. 
4. Η διάτρηση θα πρέπει να είναι κατακόρυφος και με ανοχές που θα καθορίζονται από τις αντλίες, 

ώστε αυτές να βρίσκονται στο κέντρο των φρεατίων. 
 
Α  2.

 
   Πολτοί 

Ο ανάδοχος θα εφαρμόσει την καταλληλότερη κατά την κρίση του μέθοδο για την ανόρυξη των γεωτρήσεων. 
 
Α 3.   Πετρώματα 

Από τους πετρογραφικούς σχηματισμούς που θα διατρηθούν θεωρούνται ως «μαλακά πετρώματα» οι 
αλλουβιακές αποθέσεις πάσης φύσεως και σύστασης, οι μάργες, οι μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι και οι χαλαροί 
ψαμμίτες (εξαιρούνται οι χαλαζιακοί ψαμμίτες). Όλοι οι άλλοι πετρογραφικοί σχηματισμοί θεωρούνται ως 
«σκληρά πετρώματα». 
 
Α 4.

 
 Δειγματοληψία 

1. Σε κάθε γεώτρηση και ανά μέτρο διαίρεσης θα λαμβάνεται δείγμα  με έκπλυση, όπως επίσης και σε 
κάθε αλλαγή της λιθολογίας ή μετά από εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

2. Ένα μέρος των δειγμάτων θα πλένεται με επιμέλεια και τα δείγματα ελαχίστου βάρους 500 
γραμμαρίων θα τοποθετούνται σε ξύλινα κιβώτια διαστάσεων 100Χ50Χ8 εκατοστών διαχωρισμένα 
σε 50 διαμερίσματα στα οποία θα αναγράφεται το βάρος και η ημερομηνία λήψης του δέιγματος. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δίνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό του πραγματικού 
βάθους προέλευσης του δείγματος. 

4. Όλη η εργασία και τα υλικά για τη λήψη και την συσκευασία των δειγμάτων γίνεται με δαπάνες του 
αναδόχου που περιλαμβάνονται στην τιμή του τιμολογίου για την αρχική διάτρηση. 

 
 Α 5.   Σωληνώσεις 

      1.   Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση: 
    α. Περιφραγματικών σωλήνων 
   β. Τυφλών σωλήνων και φιλτροσωλήνων το πάχος των οποίων καθορίζεται στο τιμολόγιο της 

μελέτης. 
      2.   Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την σύνταξη και υποβολή σχεδίου επένδυσης (τυφλοί σωλήνες, 

φιλτροσωλήνες) των γεωτρήσεων σύμφωνα με τις γεωλογικές τομές των γεωτρήσεων. Το σχέδιο θα 
καθορίζει τα βάθη τοποθετήσεως των φίλτρων (βάθος κορυφής και θέσης κάθε φίλτρου), το άνοιγμα 
των φίλτρων που θα χρησιμοποιηθούν και τις διαστάσεις του χαλικόφιλτρου. 

      3.  Περιφραγματικοί σωλήνες θα τοποθετηθούν εφόσον είναι αναγκαίοι: 
            - για την προστασία της αρχής της γεώτρησης από τυχόν καταπτώσεις 
            - για την απομόνωση υδροφόρων στρωμάτων 
      4.  Εάν χρειαστεί κοπή και επανασυγκόλληση σωλήνα με εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας, 

υποχρεούται ο ανάδοχος να  εκτελέσει τις εργασίες με δαπάνες που θα βαρύνουν τον ίδιο. 
 
Α 6.   Πιεζομετρικοί σωλήνες  

1. Στη γεώτρηση θα τοποθετηθεί πιεζομετρικός σωλήνας γαλβανιζέ διαμέτρου 1΄΄   ή  1 ½ ΄΄ (η 
διάμετρος καθορίζεται στην τεχνική έκθεση της μελέτης ή ύστερα απο εντολή της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας) για μετρήσεις της στάθμης του νερού. Ο πιεζομετρικός σωλήνας θα τοποθετηθεί εκτός 
της τελικής σωλήνωσης μέσα στον δακτυλιοειδή χώρο. 
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2. Στο στόμιο του φρέατος ο πιεζομετρικός σωλήνας θα προστατεύεται με τάπα (πώμα σωλήνα 1΄΄ ή 1 
½ ΄΄) και λουκέτο ασφάλειας σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

 
Α 7.   Χαλικόφιλτρο 

1. Η γεώτρηση θα χαλικώνεται μετά από εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Θα πληρώνεται με 
χαλίκι ο άδειος δακτυλιοειδής χώρος γύρω από τη σωλήνωση. 

2. Το χαλικόφιλτρο θα πρέπει να αποτελείται από κατάλληλα διαβαθμισμένα χαλίκια από κοσκίνισμα 
αλλουβιακών ή παράκτιων αποθέσεων (αποστρογγυλευμένα χαλίκια στα οποία πρέπει να κυριαρχεί 
η πυριτική σύσταση, προτιμάται η ποτάμια προέλευση). Οι διασπάσεις τους πρέπει να τελούν υπό 
την έγκριση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Σπασμένα χαλίκια δεν γίνονται δεκτά. 

3. Τα χαλίκια πρέπει να είναι απόλυτα καθαρά χωρίς αργιλικά υλικά ή τεμάχια μαλακών πετρωμάτων 
(μάστες, πηλοί, άργιλοι, σχιστόλιθοι, περιοστίτες κ.λ.π.). Τα χαλίκια πρέπει να πλένονται (στο 
εργοτάξιο) προτού γίνει η χαλίκωση. 

4. Πρίν την τοποθέτηση του χαλικόφιλτρου η γεώτρηση θα καθαρίζεται με κυκλοφορία και αρραίωση 
πολτού. 

5. Η εργασία χαλίκωσης θα γίνεται ταυτόχρονα με κυκλοφορία νερού-αρραιωμένου πολτού. 
6. Η χαλίκωση θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ώστε να αποτραπεί ο σχηματισμός 

γεφυρών. 
7. Η πλύση της γεώτρησης, η χρησιμοποίηση αντλιών, ή άλλων καταλλήλων μέσων κατά την 

χαλίκωση, αποτελούν μέρος της εργασίας χαλίκωσης και δεν θα πληρωθούν χωριστά. 
 
Α 8.   Τσιμεντώσεις 

1. Αν κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία η απομόνωση ενός ή περισσοτέρων υδροφόρων στρωμάτων, 
υποχρεούται ο ανάδοχος να τσιμεντώσει αυτά ύστερα από εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τα υλικά και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις εργασίες της 
τσιμέντωσης. 

3. Η διοχέτευση του τσιμεντενέματος θα γίνει με σωλήνες διαμέτρου  ≥1 ½΄΄ από τον πυθμένα του 
δακτυλιοειδούς χώρου (μεταξύ τοιχωμάτων οπής της γεώτρησης και εξωτερικού τοιχώματος της 
σωλήνωσης ή του περιφραγματικού σωλήνα ) προς τα πάνω, με τη χρήση εμβολοφόρου αντλίας.  

4. Η τσιμέντωση θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης. 
 
Α 9.   Ανάπτυξη γεώτρησης 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την υδρογεώτρηση: 
α. Με διαυγές νερό απαλλαγμένο άμμου ή άλλων προσμίξεων και όταν ακόμα αντλείται η μέγιστη 
παροχή αυτής και χωρίς ίζημα σε όλο το βάθος της με την μεγαλύτερη παροχή ανά μέτρο πτώσης 
στάθμης χωρίς άμμο.  
β. Με κανονικές απώλειες φορτίου εντός των φίλτρων και του χαλικόφιλτρου κατά την διάρκεια της 
άντλησης. 

2. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω υποχρεούται ο ανάδοχος να προβεί στην ανάπτυξη της 
γεώτρησης και στην χρήση πολυφωσφορικών αλάτων ή ανάλογων ουσιών εφόσον είναι απαραίτητο. 

3. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες ή μέρος αυτών ανάλογα με την περίπτωση. 
α. Ανάπτυξη της γεώτρησης με την μέθοδο «AIR LIFT». Κατά την ανάπτυξη με την μέθοδο αυτή θα 
είναι δυνατή και η χρησιμοποίηση διπλού «PACKERS». 
β. Άντληση με αντλία κατακόρυφου άξονα 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τον απαραίτητο εξοπλισμό και υλικά για όλες τις εργασίες 
ανάπτυξης της γεώτρησης. Η ανάπτυξη θα πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανόνες της 
τέχνης. 

5. Η άντληση θα γίνεται με πολύ συχνές διακοπές (σταδιακές αντλήσεις και κανονικές παύσεις, 
ξεκινώντας με μια απόδοση γύρω στο 80% της τελικής προβλεπόμενης απόδοσης), ώστε να 
επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή παροχή και ταυτόχρονα να αντληθεί νερό απαλλαγμένο από στερεά 
υλικά. 

6. Ο ανάδοχος θα πληρωθεί την ανάπτυξη για κάθε ώρα πραγματικής εργασίας αναπτύξεως. 
 
Α 10. 

 
 Έλεγχος απωλειών φορτίου 

1. Οι απώλειες φορτίου που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της υδρογεώτρησης εντός των 
φιλτροσωλήνων και του χαλικόφιλτρου,  θα καθοριστούν κατά την τελική δοκιμαστική άντληση. 
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2. Στην περίπτωση που οι απώλειες φορτίου είναι πολύ μεγαλύτερες η επιβλέπουσα υπηρεσία μπορεί 
να ζητήσει από τον ανάδοχο την επανάληψη της ανάπτυξης, μέχρις ότου οι απώλειες φορτίου στη 
γεώτρηση κυμανθούν σε ανεκτά όρια. 

3. Η ανάπτυξη δεν θα θεωρηθεί ότι περατώθηκε παρά μόνον όταν κατά την δοκιμαστική άντληση 
αποδειχθεί ότι η γεώτρηση δεν περιέχει ξένα υλικά, ότι το νερό είναι διαυγές και οι απώλειες φορτίου 
δεν είναι ασυνήθεις. 

 
Α 11.   Δοκιμαστική άντληση 

1. Η δοκιμαστική άντληση είναι μία από τις σημαντικότερες εργασίες και πρέπει να εκτελείται σύμφωνα  
με την τεχνική και τις υποδείξεις τις επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

2. Η δοκιμαστική άντληση θα γίνει αφού αποδειχθεί ότι με τις εργασίες ανάπτυξης επιτεύχθηκε ο 
καθορισμός της γεώτρησης. 

3. Η μέτρηση της στάθμης του νερού θα γίνεται με ηλεκτρικό σταθμήμετρο ακριβείας μέσα στον 
πιεζομετρικό σωλήνα με ακρίβεια ανάγνωσης 0,5 εκατοστών. Η παροχή πρέπει να ρυθμίζεται με 
δικλείδα ασφαλείας (βάνα) ή με την αλλαγή των στροφών του κινητήρα που θα μετριέται κατάλληλα 
(ογκομετρική με υδρομετρητή).  
Το νερό πρέπει να αποχετεύται σε τέτοια απόσταση ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος επαναδιήθησης 
και διατάραξης της δοκιμής. 

4.  Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, λειτουργία και 
αποσυναρμολόγηση του αντλητικού συγκροτήματος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση 
των απαραίτητων αντλήσεων. 

5. Οι μετρήσεις πτώσεις της στάθμης θα είναι συνεχείς και πυκνές σ’ όλη τη διάρκεια της άντλησης. 
Μετά το πέρας της άντλησης ο ανάδοχος θα παρακολουθήσει και θα μετρήσει εντός του πιεζόμετρου 
τον χρόνο επανόδου της στάθμης (σε χρόνο που θα καθορίσει η επιβλέπουσα υπηρεσία). Κατά το 
χρονικό αυτό διάστημα θα έχει, τη δυνατότητα να απομακρύνει την αντλία ή να εκτελεί άλλες 
εργασίες που δεν επηρεάζουν την στάθμη του νερού. 

6. Οι αντλήσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με πρόγραμμα που θα καθορισθεί από την επιβλέπουσα 
υπηρεσία. Ο χρόνος άντλησης που αναφέρεται στην τεχνική έκθεση και στον προϋπολογισμό του 
έργου είναι ενδεικτικός. Η επιβλέπουσα υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα  να αυξήσει ή να μειώσει τις 
ώρες άντλησης (με τις έγγραφες εντολές) εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο για την πληρότητα του έργου.    

7. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής άντλησης θα πρέπει ο ανάδοχος να εξακριβώσει ότι δεν 
δημιουργήθηκε ίζημα στο εσωτερικό της σωλήνωσης και σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 
συνεχίσει τις εργασίες, για την αφαίρεση του ιζήματος με δικές του δαπάνες. 

8. Ο ανάδοχος θα πληρωθεί την δοκιμαστική άντληση για κάθε ώρα άντλησης. Η αναμονή δεν θα 
πληρωθεί. 

 
Α 12.   Στόμιο γεώτρησης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει ένα σταθερό σύστημα πώματος (βιδωτό), το 
οποίο θα εμποδίζει την είσοδο ξένων σωμάτων στην γεώτρηση και το πιεζόμετρο και θα ασφαλίζει με 
λουκέτο ασφαλείας. Στην επιφάνεια του εδάφους πλάκα από τσιμέντο θα προστατεύει την τελική τσιμέντωση 
και το πιεζόμετρο σε κάθε γεώτρηση. Η πλάκα θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα αναλογίας 350 χλγρ. 
τσιμέντου, ανά κυβικό μέτρο και θα έχει δαστάσεις 1,5Χ1,5Χ0,5 μέτρα. 
 
Α 13.   Έλεγχος Κατακορυφότητας-Κατασκευαστικός 
 

1. Η κατακορυφότητα και ευθυγραμμία της σωλήνωσης θα ελέγχεται σε κάθε υδρογεώτρηση. 
2. Για την κατασκευή ευθύγραμμων γεωτρήσεων υποχρεούται ο ανάδοχος να χρησιμοποιεί απαραίτητα 

κατάλληλα αντίβαρα και να φέρει το γεωτρύπανο δείκτη βάρους στήλης προκειμένου το κοπτικό 
εργαλείο να έχει την απαιτούμενη από τον κανονισμό πίεση λειτουργίας. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όργανο μέτρησης της κατακορυφότητας της γεώτρησης 
(καθετόμετρο) για τον έλεγχό της καθετότητας κατά την εκτέλεση της γεώτρησης. 

4. Οι δοκιμές για την κατακορυφότητα και ευθυγραμία θα πραγματοποιούνται μετά την πλήρη 
κατασκευή της γεώτρησης και πριν την παραλαβή της. 

5. Όλες οι δαπάνες για τις μετρήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. 
6. Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν με την παρακάτω διαδικασία: 

α. Η επιβλέπουσα υπηρεσία θα καθορίσει τα βάθη μέτρησης κανονικά ανά 10 μέτρα. 
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β. Η ευθυγραμμία θα ελέγχεται συνήθως με την διέλευση ενός σωλήνα μήκους 12 μέτρων και 
εξωτερικής διαμέτρου κατά μισή ίντσα μικρότερης από εκείνη της εσωτερικής διαμέτρου της 
σωλήνωσης της γεώτρησης. 

        Οι μετρήσεις καθετότητας εκτελούνται από τον ανάδοχο με δικά του μέσα. 
7. Οι απαιτήσεις για την κατακορυφότητα και ευθυγραμμία της γεώτρησης είναι οι παρακάτω: 

- Η μέγιστη  απόκλιση της υδρογεώτρησης από την κατακόρυφο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2/3 της 
εσωτερικής διαμέτρου της σωλήνωσης ανά 30 μέτρα. Κάθε δαπάνη για την διόρθωση της 
κατακορυφότητας και ευθυγραμμίας των γεωτρήσεων βαρύνει τον ανάδοχο.  

8.  Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ορίσει και άλλη τεχνική εταιρεία για τις προαναφερόμενες μετρήσεις  
και γενικότερα τον κατασκευαστικό έλεγχο της γεώτρησης. Ο κατασκευαστικός έλεγχος μπορεί να  
πραγματοποιηθεί  και με  άλλες  συσκευές, όπως σύστημα οπτικού ελέγχου κλπ.  που θα ορίσει  η 
επιβλέπουσα υπηρεσία. 

 Οι δαπάνες για όλες τις μετρήσεις θα βαρύνουν  τον ανάδοχο του έργου. 
 
 

Α  14.   Εγκατάλειψη γεώτρησης 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν περατώσει πλήρως την γεώτρηση ή φθάσει σε μικρότερο βάθος από 
το προβλεπόμενο χωρίς ειδική εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας, η γεώτρηση θεωρείται ότι 
εγκαταλείφθηκε από αυτόν και ως εκ τούτου δεν δικαιούται καμίας αποζημιώσεως. 
 
Στην παραπάνω περίπτωση αλλά και στην περίπτωση που ο ανάδοχος εγκαταλείψει την γεώτρηση από 
απώλεια εργαλείων ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία υποχρεούται να προβεί στην έμφραξη αυτής. Καμία 
αποζημίωση δεν δικαιούται ο ανάδοχος για τις εργασίες αυτές και για οποιαδήποτε προηγούμενη εργασία 
που έγινε στην γεώτρηση. 
 
 
Α 15.   Απόρριψη εργασιών 

Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να μην δεχθεί μερικών ή ολικώς εργασίες που εκτελέσθηκαν ή να απαιτήσει της 
εκ νέου εκτέλεσης αυτών με δαπάνες του αναδόχου στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 
1. Γεώτρηση 

Η γεώτρηση δεν θα γίνεται αποδεκτή εάν δεν πληρεί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
α. Εάν δεν τηρηθούν οι γενικές ή ειδικές οδηγίες που δόθηκαν από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 
β. Εάν η γεώτρηση εκτελεσθεί σε εσφαλμένη θέση από λάθος του ανάδοχου. 
γ. Εάν η γεώτρηση παρουσιάζει απαράδεκτη απόκλιση. 
δ. Εάν δεν επιτευχθεί το τελικό βάθος που η επιβλέπουσα υπηρεσία θεωρεί ότι είναι αναγκαίο. 
ε. Εάν η τελική διάμετρος είναι μικρότερη της ορισθείσας. 
στ. Εάν για οποιαδήποτε αιτία (απόφραξη κλπ.) η γεώτρηση δεν είναι πλήρως εκμεταλεύσιμη. 
ζ. Εάν δεν επιτευχθεί το τελικό βάθος της σωλήνωσης και των περιφραγματικών που η επιβλέπουσα 
υπηρεσία θεωρεί ότι είναι αναγκαίο. 
η. Εάν η τελική σωλήνωση (τυφλών σωλήνων, φιλτροσωλήνων, περιφραγματικών) και το χαλικόφιλτρο 
δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τον ορθό τρόπο. 
θ. Εάν δεν τοποθετηθεί πιεζομετρικός σωλήνας ή για οποιαδήποτε αιτία (απόφραξη του πιεζομετρικού 
σωλήνα )δεν είναι δυνατή η μέτρηση  της στάθμης άντλησης. 
ι. Εάν το χαλίκι που χρησιμοποιήθηκε για την χαλίκωση της γεώτρησης είναι σπασμένα χαλίκια 
λατομείου. 
κ. Εαν δεν επιτευχθεί το τελικό βάθος τοποθέτησης των περιφραγματικών σωλήνων που η 
επιβλέπουσα υπηρεσία θεωρεί ότι είναι αναγκαίο. Εάν επίσης δεν επιτευχθεί η τσιμέντωση εξωτερικά 
του περιφραγματικού σωλήνα, σε όλο το βάθος.  
λ. Εάν από τον έλεγχο των σωλήνων που τοποθετήθηκαν στην γεώτρηση διαπιστωθεί ότι  δεν 
πληρούνται οι προδιαγραφές που αφορούν την ποιότητα του χαλύβδινου ελάσματος και το γαλβάνισμα 
που ορίζονται στις προδιαγραφές για την ποιότητα των υλικών.  
μ. Εάν δεν πραγματοποιηθεί ο έλεγχος του άρθρου A13 της παρούσης.  

 
2. Ανάπτυξη 

Η εργασία για την ανάπτυξη της γεώτρησης δεν θα γίνεται αποδεκτή:  
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α. Εάν το αποτέλεσμα της ανάπτυξης δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. 
β. Εάν ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί δεν είναι κατάλληλος για την εκτέλεση των απαραίτητων 
εργασιών ανάπτυξης. 
γ. Εάν η ανάπτυξη δεν γίνει σταδιακά  και σ΄ όλο το βάθος τοποθέτησης των φίλτρων της γεώτρησης.  
 

3. Δοκιμαστική άντληση 
Οι δοκιμαστικές αντλήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές: 
α. Εάν αργήσουν χωρίς την εγγραφή εντολής της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
β. Εάν δεν γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα (τρόπος και χρόνος άντλησης) που καθορίστηκε από την 
επιβλέπουσα υπηρεσία. Ο χρόνος άντλησης που αναφέρεται στην τεχνική έκθεση και στον 
προϋπολογισμό του έργου είναι ενδεικτικός και μπορεί να αυξηθεί ή και να μειωθεί σύμφωνα με τις 
έγγραφες εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας.    
γ. Εάν διακοπεί η άντληση χωρίς έγγραφη εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας πρίν την ολοκλήρωση 
του προβλεπόμενου συνολικού χρόνου άντλησης. 
    Σε περίπτωση που διακοπεί η άντληση χωρίς έγγραφη εντολή της επιβλέπουσας υοηρεσίας όπως 
προαναφέρεται, θα    
    επαναλαμβάνεται η άντληση, η δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο (δεν προσμετράται ο  χρόνος της 
άντλησης πριν την  
    διακοπή).     
δ. Εάν δεν τοποθετηθεί το κατάλληλο αντλητικό συγκρότημα στο βάθος που θα καθορίσει η 
επιβλέπουσα υπηρεσία.  
ε. Εάν δεν τοποθετηθεί υδρόμετρο για τη μέτρηση της παροχής, κατά την διάρκεια της οδκιμαστικής 
άντλησης και δεν γίνουν μετρήσεις στάθμης.  
ζ. Εάν γίνει εξαγωγή του αντλητικού συγκροτήματος μετά την άντληση, χωρίς την έγγραφη εντολή της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας.  

 
Α 16.   Στοιχεία τηρούμενα στο εργοτάξιο 

1. Ημερολόγιο εργασιών 
2. Ημερήσια δελτία γεώτρησης (σύμφωνα με το άρθρο Α16α της παρούσης) 
3. Διπλότυπα βιβλίου εντολών 
4. Δελτία δοκιμών άντλησης 
5. Βιβλίο καταμέτρησης αφανών εργασιών 

Το ημερολόγιο εργασιών, το βιβλίο εντολών, τα ημερήσια δελτία γεωτρήσεως, το βιβλίο δοκιμής 
αντλήσεως θα περιέχουν στοιχεία που αναφέρονται στην συγγραφή υποχρεώσεων. 

 Α 16α.   Ημερήσια δελτία γεωτρήσεων  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί σε κάθε γεώτρηση ημερήσια δελτία εργασίας σε τριπλούν. Τα δύο από τα 
τρία αντίτυπα θα τα παραδίδει στον επιβλέποντα κάθε μέρα. Κάθε ημερήσιο δελτίο πρέπει να περιλαμβάνει 
τα παρακάτω στοιχεία: 
(Ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός για περισσότερα στοιχεία) 

 Ημερομηνία καιρικές συνθήκες 

 Κωδικός αναγνώρισης της εκτελούμενης γεώτρησης 

 Τύπος χρησιμοποιούμενου γεωτρύπανου 

 Ώρα αρχής και τέλους κάθε βάρδιας 

 Σύνθεση προσωπικού (αριθμός , ειδικότητα, ονοματεπώνυμο) 

 Ώρες διάτρησης και μέθοδος εκτέλεσης 

 Ώρες αρχής και τέλους κάθε εργασίας 

 Αναμονές με ή χωρίς διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

 Είδος και διάμετρος του χρησιμοποιούμενου εργαλείου 

 Βάρος και διάμετρος των αντίβαρων διάτρησης 

 Διάμετρος και είδος αντλιών 

 Λιθολογική περιγραφή των σχηματισμών που συναντώνται κατά την διάτρηση 

 Ολική ή μερική απώλεια του πολτού κυκλοφορίας 

 Μήκος και διάμετρος σωλήνων και φιλτοσωλήνων που τοποθετήθηκαν 

 Όγκος χαλκόφιλτρου που χρησιμοποιήθηκε 

 Ώρα αρχής και τέλους εργασιών τσιμέντωσης 

 Ώρα αρχής και τέλους εργασιών ανάπτυξης 
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 Κάθε χρήσιμη πληροφορία για τα δείγματα νερού και πετρωμάτων (ημερομηνία, βάθος) 

 Γενικά κάθε χρήσιμη πληροφορία για την ορθή ερμηνεία των ληφθέντων στοιχείων και αποτελεσμάτων 
κατά την διάρκεια της   
άντλησης 

 Μέτρηση υδροστατικής στάθμης κάθε μέρα κατά την έναρξη και τη λήξη της εργασίας 

 Χώρο για τις παρατηρήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
 
Α 17.   Έλεγχος και επίβλεψη 

Η επίβλεψη και ο έλεγχος θα γίνεται από την επιβλέπουσα υπηρεσία σε όλα τα στάδια τόσο συχνά όσο αυτό 
κρίνεται απαραίτητο, αλλά μετά από ειδοποίηση του αναδόχου απαραίτητα στις παρακάτω περιπτώσεις:  

- Αρχική διάτρηση - Δειγματολειψία 
- Εργασίες γεωφυσικής διασκόπισης 
- Διεύρυνση 
- Σωλήνωση (περιφραγματικών & σωλήνων γεώτρησης) 
- Τσιμέντωση 
- Χαλίκωση 
- Ανάπτυξη 
- Έλεγχος καθετότητας 
- Δοκιμαστικές αντλήσεις 
- Κατασκευαστικός έλεγχος 

 
Α 18.    Παρουσίαση αποτελεσμάτων 
Αυτή θα περιλαμβάνει για κάθε γεώτρηση: 

1. Γεωλογική (λιθολογική) τομή συνοδευόμενη με απόσπασμα  γεωλογικού 1:50000 και τοπογραφικού 
χάρτη 1:5000 με τη θέση της γεώτρησης και σκαρίφημα σωλήνωσης καθώς και παρατηρήσεις για το 
εύρος σχισμών και φίλτρων, την κοκομετρική διαβάθμιση του χαλικόφιλτρου, για την μέθοδο 
χαλίκωσης και ανάπτυξης για την στάθμη, την παροχή και για ότι άλλο κρίνεται αξιόλογο για την 
γεώτρηση. 

2. Επεξεργασμένα τα στοιχεία  της δοκιμαστικής άντλησης. Συγκεκριμένα θα δίδονται τα διαγράμματα 
της χαρακτηριστικής καμπύλης και των απωλειών φορτίου και θα προτείνεται η εκμεταλλεύσιμη 
παροχή με την αντίστοιχη στάθμη άντλησης. Διαγράμματα απεικόνισης πτώσης και επαναφοράς 
στάθμης-χρόνου για τον υπολογισμό των υδραυλικών παραμέτρων. 

3. Τα αποτελέσματα της γεωφυσικής διασκόπισης (Logging). Συγκεκριμένα θα δίδονται τα διαγράμματα 
των ηλεκτρικών διαγραφιών συνοδευόμενα από σχετικό σχολιασμό, τα συμπεράσματα και τις 
προτάσεις. 

4. Τα προαναφερθέντα 1, 2 και 3 που αφορούν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της κάθε 
γεώτρησης, θα υποβάλλονται στην υπηρεσία σε τρία (3) τεύχη και σε ηλεκτρονική μορφή, στα 
οποία θα συμπεριλαμβάνεται και έκθεση πεπραγμένων του έργου. 
Τα παραπάνω θα υποβάλλονται στην υπηρεσία πριν την υπογραφή του τελικού 
λογαριασμού. 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
 

1.1     ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ 

  

1.1.1  Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς όρους 

σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο 

Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου. 

1.1.2 Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαμβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία μνημονεύονται οι 

εφαρμοζόμενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ κλπ). Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και 

οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα της ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα 

τμήματά της. 

1.1.3 Αν ο διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από την Κοινοτική 

Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την 

ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δι΄ ειδικής επιστολής. 

 Στην αντίθετη περίπτωση: 

α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 

β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με το ΚτΕ στην 

εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται 

οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο 

επιχειρηματικό κίνδυνο. 

 

1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

1.2.1 Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές κλπ) που δεν 

καλύπτονται από: 

- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους λοιπούς 

όρους δημοπράτησης. 

- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ  

 θα εφαρμόζονται: 

 τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

(CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών 

αυτών. 

 

1.2.2 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:  

 

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη 

από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε 

όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της 

καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων 

για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους 

εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι 

αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος. 

γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου δημοσίων 

Έργων (Υ.δ.Ε) καθ΄ ο μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της 

παρούσας ΤΣΥ. 
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δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού 

Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International 

Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

 

 

 

1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

 Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 

 

1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει με λεπτομέρεια, 

σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή 

της συναφούς μελέτης. 

1.3.2 Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει 

ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και 

ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των. 

 

1.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή 

αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται 

ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία 

συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο 

της ΤΣΥ περί του αντιθέτου.  

 

1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 

 

1.5.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας 

περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα 

φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται:  

1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 

4. Η θέση λήψης 

5. Η θέση απόθεσης 

6. Η ώρα φόρτωσης 

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 

8. Το καθαρό βάρος, και 

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 

1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους 

υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 

1.5.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του. 

1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από 

αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις 

τοποθέτησης αυτών, κλπ) 

 Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της Υπηρεσίας. 
Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιμετρήσεων  και των 
σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. 
 
 
 
Β1.  Βιομηχανικές κατασκευές 
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Κατασκευή 
  Τα βιομηχανικά κατασκευασμένα στοιχεία της εγκατάστασης πρέπει να συμφωνούν με τα αντίστοιχα 
πρότυπα.  
  Όλο το εργατικό δυναμικό που θα απασχοληθεί με την παραγωγή πρέπει να είναι πεπειραμένο και 
εξειδικευμένο σ’ αυτή την κατασκευή. 
 Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ανόμοιων μετάλλων σε επαφή που θα μπορούσε να προκαλέσει 
γαλβανική οξείδωση. 
  Η κατασκευή του εξοπλισμού θα ολοκληρώνεται κατά το δυνατό στο εργαστήριο του προμηθευτή πριν από 
την αποστολή του στο εργοτάξιο. 
 Οι επί τόπου εργασίες  πρέπει να περιορίζονται στην εγκατάσταση και σε μικρές μετατροπές και 
προσαρμογές, που θα κριθούν απαραίτητες κατά την εγκατάσταση.  
  Ο σχεδιασμός των μηχανολογικών εγκαταστάσεων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με αναγνωρισμένα 
πρότυπα και με τη σωστή τεχνική. 
 Πρέπει επίσης να αποφεύγεται ο σχηματισμός κοιλοτήτων ή θυλάκων όπου μπορούν να μαζευτούν νερό, 
ακαθαρσίες ή απορρίμματα. 
 Ο σχεδιασμός πρέπει να εξασφαλίζει ευκολία καθαρισμού και πρέπει να καθιστά τη λειτουργία απόλυτα 
ασφαλή. 
  Οι τελειωμένες μηχανολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι στέρεες και ανθεκτικές στο χρόνο, για 
διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15 ετών. Σε αυτό το χρονικό διάστημα προβλέπονται ορισμένες αντικαταστάσεις 
εξαρτημάτων. 

 

Υλικά 
Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι τύπου και ποιότητας  συμβατής με τη χρήση για την 
οποία προορίζονται, πρέπει δε να συμφωνούν με τα προαναφερθέντα πρότυπα στα οποία μπορούν να 
δίνουν εφάμιλλη ποιότητα υλικών. 

 

Εξαρτήματα 
  Όλα τα κελύφη θα είναι στερεής κατασκευής, τελείως κλειστά, απρόσβλητα από την σκόνη και τα 
πιτσιλίσματα, και πλήρη, με καλύμματα επιθεώρησης, πώματα στράγγισης και πλήρωσης, τσιμούχες λαδιού 
κλπ. 
  Πρέπει να έχουν δοκιμασθεί με παραφίνη για τη στεγανότητα του λαδιού και να έχουν χρωματισθεί 
εσωτερικά με βαφή σμάλτου ανοιχτού χρώματος και ανθεκτική στα λάδια. 
  Για ευκολία συντήρησης, όλοι οι τριβείς κύλισης (σφαιρικοί ή κυλινδρικοί) πρέπει να είναι τυποποιημένοι.  
  Όλοι οι τριβείς εκτός από τους αυτολιπαινόμενους πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διάταξη λίπανσης. 

 

Λίπανση 
  Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ελάχιστοι δυνατοί διαφορετικοί τύποι και διαβαθμίσεις λιπαντικών, που 
πρέπει να είναι τυποποιημένα και εύκολα διαθέσιμα από το εμπόριο. 
  Οι γρασαδόροι θα είναι σφαιρικής κεφαλής και σε προσιτές θέσεις.  
  Όπου είναι απαραίτητο θα υπάρχουν διατάξεις αποτροπής υπερλίπανσης.  
  Οι θέσεις των διατάξεων λίπανσης θα  είναι προστατευμένες από βλάβες κατά την εγκατάσταση, λειτουργία 
και συντήρηση των μηχανών.  
  Η λίπανση με γράσο όπου δεν απαιτείται ρύθμιση ή λίπανση πάνω από μια φορά την εβδομάδα θα γίνεται 
κατά προτίμηση με πίεση. Για κάθε τύπο λιπαντικού και γρασαδόρου θα παρασχεθεί ιδιαίτερη συσκευή 
λίπανσης με ευδιάκριτη επιγραφή. 

 

Μέτρα Ασφάλειας 
Για την ασφάλεια του προσωπικού  της εγκατάστασης πρέπει να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα : 
1. Όλα τα περιστρεφόμενα μέρη, προεξέχοντα ακραξόνια και κάθε επικίνδυνο κινούμενο μέρος των 

μηχανών πρέπει να προστατεύεται από καλύμματα μαλακού χάλυβα, καλά στερεωμένα και με θυρίδες 
πρόσβασης, κυρίως για λίπανση. 

2. Όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης με ιμάντες ή συρματόσχοινα πρέπει να είναι κατάλληλα 
προστατευμένα με προφυλακτήρες συρμάτινου δικτυωτού πλέγματος ή ελάσματος ανοικτού  τύπου 
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ενισχυμένου με κατάλληλες χαλύβδινες διατομές για λόγους ακαμψίας. Οι προφυλακτήρες θα είναι πάντα 
σταθερά κοχλιωμένοι στη θέση τους.  

    Τα σημεία στήριξης των προφυλακτήρων δεν πρέπει να βραχυκυκλώνουν τους μονωτήρες   
     των κραδασμών.  
3. Οι αναγνώσεις της ταχύτητας περιστροφής των μηχανών θα γίνονται χωρίς να αφαιρούνται οι 

προφυλακτήρες. 
4. Όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης με αλυσίδα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κιβώτια αλυσίδων από 

χαλύβδινα φύλλα και με σημεία λίπανσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της αλυσίδας. Όλες 
οι ενώσεις πρέπει να προστατεύονται από τη σκόνη και να αποσυναρμολογούνται εύκολα. Κάθε κάλυμμα 
αλυσίδας θα έχει θυρίδα επιθεώρησης και τρύπα στράγγισης με πώμα. 

5. Οι διάδρομοι, τα δάπεδα και οι φορείς τους θα είναι μελετημένα για ομοιόμορφο κινητό φορτίο 500 Kg/m
2 

και θα έχουν ελάχιστο πλάτος 1,00 m, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά. Τα φύλλα δαπέδου θα είναι 
κινητά με μέγιστο βάρος φύλλου 100 Kg. Για την έδραση φύλλων σε κατασκευές από σκυρόδεμα θα 
χρησιμοποιηθούν κατάλληλα γωνιακά ελάσματα κολλημένα περιθωριακά. 

6. Τα προστατευτικά κιγκλιδώματα θα πρέπει να έχουν ενιαία μορφή σε όλο το χώρο των εγκαταστάσεων 
και θα αποτελούνται από ορθοστάτες σε κανονικές αποστάσεις, που να μην υπερβαίνουν τα 1,80 m και 
από δύο οριζόντιες ράβδους. Η πάνω ράβδος θα πρέπει να είναι σε ύψος 1,00 m από την τελειωμένη 
επιφάνεια του δαπέδου στο οποίο είναι στηριγμένο. Λάμες προστατευτικές (σοβατεπιά) πάχους 5 mm και 
ύψους 100 mm θα τοποθετηθούν σε απόσταση 5 mm από το επίπεδο του διαδρόμου, όπου μπορεί να 
υπάρξει κίνδυνος από πτώσεις αντικειμένων για το προσωπικό που βρίσκεται κάτω από το διάδρομο. 
Πρέπει  να προβλέπονται κιγκλιδώματα όπου υπάρχει διαφορά επιπέδου μεγαλύτερη από 0,60 m. 

7. Οι κατακόρυφες σκάλες θα πρέπει να συμφωνούν με αναγνωρισμένα πρότυπα. Οι σκάλες που 
υπερβαίνουν τα 3,00 m σε ύψος, θα πρέπει  να είναι εφοδιασμένες με στεφάνια ασφαλείας μέχρι 
κατώτατο ύψος 2,40 m πάνω από το επίπεδο αφετηρίας της σκάλας, και με πλατύσκαλα σε αποστάσεις 
που να μην υπερβαίνουν τα 6,00 m. 

8. Οι συνήθεις κλίμακες θα είναι υπολογισμένες για ομοιόμορφο κινητό φορτίο 500 Kg/m
2
.      Η γωνία 

κλίσης θα κυμαίνεται από 38
0
 μέχρι 42

0
, εκτός αν έχει καθορισθεί διαφορετικά. 

 

Εγκατάσταση των Μηχανημάτων 
  Οι κοχλίες στερέωσης στο έδαφος πρέπει να έχουν κατάλληλα μήκη για να εξασφαλίζουν ικανοποιητικά 
αγκύρωση κατά τη λειτουργία.  
Ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει με ακρίβεια τις θέσεις όλων των φωλεών για τους κοχλίες στερέωσης.  
Όλα τα μηχανήματα πρέπει να μπουν σωστά στις προβλεπόμενες θέσεις τους πριν τη τοποθέτηση των 
κοχλιών και να παραμείνουν στη θέση αυτή μέχρι το τέλος των εργασιών δράσης. 
Όλα τα σπειρώματα πρέπει να προστατεύονται κατά την τοποθέτηση  των κοχλιών και να λιπαίνονται 
ικανοποιητικά με μίγμα λαδιού και γραφίτη πριν από τη τελική συναρμολόγηση. 
Εκτός από τις περιπτώσεις κοχλιών διαστολής ή κοχλιών στερεωμένων με ρητίνη, όλες οι φωλιές των 
κοχλιών θα πρέπει να κατασκευάζονται κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος. 

 

Ενδεικτικές Πινακίδες 
  Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός πρέπει να φέρουν ανεξίτηλες πινακίδες με τα χαρακτηριστικά τους. 
 
 
 
Β2:  Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα  αφορούν στην προετοιµασία και στην αρχική 
προστασία των σιδηροκατασκευών που απαντώνται γενικώς στα υδραυλικά έργα, πριν από την 
τελική βαφή τους. Η αντιδιαβρωτική προστασία εφαρµόζεται σε όλες τις επιφάνειες των µεταλλικών  
κατασκευών,  ανάλογα  µε  το  περιβάλλον  στο  οποίο  τοποθετούνται.  Συγκεκριµένα διακρίνονται οι 
ακόλουθες κατηγορίες τοποθέτησης: 

 
Κατηγορία Α: Οι  µεταλλικές  κατασκευές  τοποθετούνται  σε  µη  διαβρωτικό  περιβάλλον, πάνω από 
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την στάθµη επεξεργαζοµένων υγρών και  δεν διατρέχουν κίνδυνο διαβροχής από αυτά. 
 

Κατηγορία Β: Οι µεταλλικές κατασκευές είναι σε επαφή µε επεξεργασµένο ή µη πόσιµο νερό. 
 

Κατηγορία Γ: Οι  µεταλλικές  κατασκευές  τοποθετούνται  σε  µη  διαβρωτικό  περιβάλλον,  κάτω από 
την στάθµη επεξεργαζοµένων υγρών µερικώς ή ολικώς. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι 
µεταλλικές κατασκευές που διαβρέχονται από µη διαβρωτικά διαλύµατα. 

 
Κατηγορία ∆: Oι  µεταλλικές  κατασκευές  τοποθετούνται  σε  διαβρωτικό  περιβάλλον,  δηλαδή είναι 
σε επαφή µε διαβρωτικά διαλύµατα. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 
 
ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

 
α.  Ασταρώµατος 

 
Πολυαµιδικά υλικά, εποξειδικό  φωσφορικού  ψευδαργύρου  (δύο  συστατικών) και  εποξειδικό 
χρωµιούχου    ψευδαργύρου    (δύο    συστατικών,   δεν    εφαρµόζεται    στις    επιφάνειες    της 
περίπτωσης Β). 

 
β.  Πρώτης προστατευτικής στρώσης βαφής 

 
Πολυαµιδικά υλικά, εποξειδικό   µαρµαρυγικού   οξειδίου   του   σιδήρου   (δύο   συστατικών), 
εποξειδικό  ανθρακούχου  πίσσας  (δύο  συστατικών)  και  αµινικό  υλικό, καθαρής  εποξειδικής 
ρητίνης (δύο συστατικών). 

 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 

 
Σχετικά Πρότυπα: 

 
ΕΝ ISO 1461:1999 Hot  dip  galvanized  coatings  on  fabricated  iron  and  steel  articles  - 

Specifications  and  test  methods  (ISO  1461:1999)  --  Θερµό  γαλβάνισµα 
δι'  εµβαπτίσεως  διαµορφωµένων  σιδηρών  και  χαλυβδίνων  στοιχείων. 
Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµών. 

 
ΕΝ ISO 8501-1:2001  Preparation  of  steel  substrates  before  application  of  paints  and  related 

products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and   
preparation   grades   of   uncoated   steel   substrates   and   of   steel 

 
 

substrates after overall removal of coatings. --  Προετοιµασία χαλύβδινων 
επiφανειών πριν από την εφαρµογή χρωµάτων και σχετικών προϊόντων - 
Οπτική   αξιολόγηση   της   καθαρότητας   της   επιφάνειας   -   Μέρος   1: 
Κατηγορίες σκωρίασης και κατηγορίες προετοιµασίας µη επικαλυµµένων 
χαλύβδινων  επιφανειών  µετά  την  ολική  αφαίρεση  των  προηγούµενων 
επικαλύψεων 

 
ΕΝ ISO 8504-2:2001  Preparation  of  steel  substrates  before  application  of  paints  and  related 

products - Surface preparation methods - Part 2: Abrasive blast-cleaning 
(ISO 8504-2:2000) -- Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την 
εφαρµογή  χρωµάτων  και  σχετικών  προϊόντων  - Μέθοδοι  προετοιµασίας 
της επιφάνειας - Μέρος 2: Ψήγµατα για αµµοβολή. 

 
BS 5493:1977-10-31  Code of practice for protective coating of iron and steel structures against 

corrosion   --  Μέθοδος  εφαρµογής  προστατευτικών  επικαλύψεων  έναντι 
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διάβρωσης για σίδηρο και χαλύβδινες κατασκευές. 
 

ΕΝ ISO 14713:1999    Protection  against  corrosion  of  iron  and  steel  in  structures  -  Zinc  and 
aluminium  coatings  -  Guidelines  (ISO  14713:1999)  --  Αντιδιαβρωτική 
προστασία σιδήρου και χάλυβος κατασκευών. Επιστρώσεις 
ψευδαργύρου και αλουµινίου. Κατευθυντήριες οδηγίες. 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. 
 

Συντάσσεται  και  υποβάλλεται  προς  έγκριση  από  την  Υπηρεσία  φάκελος  εντύπων  που  θα 
περιλαµβάνουν τα εξής: 

 
α.  Τεχνικά  χαρακτηριστικά  των  υλικών  που  προτείνονται  για  την  προστατευτική  βαφή  των 

µεταλλικών κατασκευών (Technical Data Sheet). Οπωσδήποτε θα αναφέρονται: 
 

- συνοπτική περιγραφή προϊόντος 
 

- απόχρωση 
 

- περιεκτικότητα κατά βάρος των στερεών 
 

- σηµείο ανάφλεξης 
 

- τιµή VOC (Volatile Organic Compounds = οργανικά πτητικά) 
 

- χρόνος ξήρανσης (20
o
C & 50% RH) και πάχος ξηρού υµένα 

 
- αναλογία ανάµιξης και αραίωσης 

 
- χρόνος επαναβαφής 

 
- µέθοδος και συνθήκες εφαρµογής 

 
- χρόνος αποθήκευσης 

 
β.  Στοιχεία του κατασκευαστή  και χρωµατολόγια. 

 
γ.  Πιστοποιητικό  συµµόρφωσης  που  θα  υποβληθεί  από  τον  Κατασκευαστή  σχετικά  µε  τα 

προϊόντα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. 
 

δ.  Φύλλο στοιχείων ασφαλείας του υλικού που περιλαµβάνει τις οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης και  
εφαρµογής. Θα  αναφέρονται  οπωσδήποτε  οι  προερχόµενοι  απο  την  χρήση  του  υλικού 
κίνδυνοι, τα µέτρα προφύλαξης και οι οδηγίες αντιµετώπισής τους. 

 
Τα    υλικά    βαφής    των    µεταλλικών    επιφανειών    θα    παραδίδονται    στο    εργοτάξιο    σε 
σφραγισµένα δοχεία που θα φέρουν ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται: 

 
- το όνοµα του κατασκευαστή (εταιρεία παραγωγής χρώµατος) 

 
- ο τύπος του χρώµατος (αστάρι ή τελική στρώση) 

 
- η καταλληλότητα για εσωτερική ή / και εξωτερική χρήση 

 
- το χρώµα 

 
- η ηµεροµηνία παρασκευής του προϊόντος 
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- οι οδηγίες αραίωσης 

 
- η κατηγορία επικινδυνότητας και τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας 

 
- οι απαιτήσεις αποθήκευσης και ασφαλούς εναπόθεσης 

 
 
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Α, Β 

ΚΑΙ Γ 
 

Μεταλλοβολή / αµµοβολή 
Τα  στοιχεία  της  µεταλλικής  κατασκευής,  µε  εξαίρεση  εκείνα  που  είναι  κατασκευασµένα  από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή έχουν υποστεί γαλβανισµό εν θερµώ (EN ISO 1461:1999) ή πρόκειται να 
εγκιβωτισθούν   σε   σκυρόδεµα,   θα   υφίστανται   καθαρισµό   επιφανείας   δια   µεταλλοβολής   ή 
αµµοβολής ποιότητας SA 2 ½, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO 8504-1:2002-01 (Preparation 
of  steel  substrates  before  application  of  paints  and  related  products  -  Surface  preparation 
methods - Part 1: General principles (ISO 8504-1:2000) -- Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών 
πριν    από    την    εφαρµογή    χρωµάτων    και σχετικών    προϊόντων – Μέθοδοι προετοιµασίας της 
επιφάνειας - Μέρος 1: Γενικές αρχές).   

 
Η  προκύπτουσα  από  την  επεξεργασία  τραχύτητα  των  µεταλλικών  επιφανειών, απαραίτητη  για 
την  καλή  πρόσφυση  και  την  οµοιόµορφη  στρώση  της  προστατευτικής  βαφής, θα  παρουσιάζει 
βάθος (µέγιστο βάθος προφίλ επιφανείας), που δεν θα υπερβαίνει τα 75 µm ± 25%. 

 
Η  προετοιµασία  των  προς  βαφή  µεταλλικών  κατασκευών  θα  γίνεται  µε  µία  εκ  των  ακολούθων 
µεθόδων: 

 
o   Καθαρισµός   επιφανειών   των   επί   µέρους   στοιχείων   βάσης   (ελασµάτων,   δοκών   από 

µορφοσίδηρο,  λαµών  κ.λπ.,  εµπορικών  συνήθως  διαστάσεων)  της  µεταλλικής  κατασκευής πριν 
την τελική διαµόρφωσή τους. 

 
Στην   περίπτωση   αυτή   τα   επιµέρους   στοιχεία   προετοιµάζονται   σε   αυτόµατη   µονάδα 
µεταλλοβολής - βαφής που θα περιλαµβάνει: 

 
- τροφοδοσία του προς επεξεργασία υλικού  

- ξηραντήριο για την θέρµανση και αφύγρανση των υλικών (200
0
C) 

  
- κλειστό  θάλαµο  µεταλλοβολής  (shot  blasting:  βολή  µε  στροβίλους  των αναλώσιµων 

µεταλλικών   ψηγµάτων   σφαιρικής   και   τριγωνικής   µορφής).   -Ο   θάλαµος   θα   είναι 
εφοδιασµένος   µε   σύστηµα   καθαρισµού   (ρυθµιζόµενες   καθ΄   ύψος   βούρτσες   και 
φυγοκεντρικούς  ανεµιστήρες  παροχής  αέρα)  των  επιφανειών  από  τα  υπολείµµατα  της 
επεξεργασίας- 

 
- κλειστό θάλαµο βαφής, δια   ψεκασµού του primer (αστάρι) µε υψηλή πίεση και απουσία 

αέρα (airless) 
 

- ξηραντήριο για τον πολυµερισµό της βαφής (120
0
C) 

 
- αποθήκευση του παραγόµενου υλικού 

 
Tα προερχόµενα από την µεταλλοβολή - βαφή υλικά είναι έτοιµα για αποθήκευση και για τις 
περαιτέρω επεξεργασίες κοπής µε µηχανικά µέσα, φλογοκοπής, διάτρησης και 
συγκόλλησης. Το πάχος ξηρού υµένα της βαφής µε primer δεν θα υπερβαίνει τα 25 ± 5 µm, 
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ώστε   να   διευκολύνεται   η   ηλεκτροσυγκόλληση   των   στοιχείων   της   κατασκευής,   µε   τις 
λιγότερες δυνατές παραγόµενες εξ’ αυτής αναθυµιάσεις. 

 
 
 

O καθαρισµός επιφανειών των στοιχείων της έτοιµης µεταλλικής κατασκευής. Στην περίπτωση 
αυτή η έτοιµη κατασκευή ή τα προς συναρµολόγηση τµήµατά της υφίστανται καθαρισµό δια 
αµµοβολής  εντός  κλειστού  θαλάµου  (sand  blasting:  εκτοξευόµενη  άµµος  δια  πεπιεσµένου 
αέρα). Οι προκύπτουσες από την επεξεργασία επιφάνειες θα καθαρίζονται επιµελώς απο τα 
υπολείµµατα του λειαντικού υλικού µε ξηρό αέρα. Στην περίπτωση αυτή, το αρχικό στρώµα 
της προστατευτικής βαφής θα εφαρµόζεται εντός 4ώρου από την αµµοβολή. 

 
Και  στις  δύο  περιπτώσεις  ο  θάλαµος  µεταλλοβολής  /  αµµοβολής  θα  είναι  κλειστός  και  θα 
διαθέτει σύστηµα φίλτρανσης και κατακράτησης όλων των βαρέων µετάλλων / οξειδίων που 
προέρχονται από τις προαναφερόµενες επεξεργασίες. 

 
Σε  κάθε  περίπτωση, για  την  προετοιµασία  των  επιφανειών  προς  βαφή, θα  αφαιρούνται  µε 
µηχανικά  µέσα  (τροχό, συρµατόβουρτσα, µατσακόνι  κ.λπ.) οπωσδήποτε  τα γρέζια  από  την 
διάτρηση και την κοπή και θα καθαρίζονται τα υπολείµµατα των προστατευτικών µέσων της 
ηλεκτροσυγκόλλησης ή των σκωριών που προκύπτουν απ’ αυτή. 

 
ΣΗΜ. Ο γαλβανισµένος χάλυβας θα παραµείνει άβαφος. 

 
 
Προστατευτική & τελική βαφή 
Μετά  τον  καθαρισµό  της  επιφανείας  των  µεταλλικών  κατασκευών  θα  εφαρµόζεται  αστάρι 
(primer)  εποξειδικής βάσεως δύο συστατικών και συγκεκριµένα: 

 
- ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ - ∆ύο Συστατικών ή 

 
- ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΟ  ΧΡΩΜΙΟΥΧΟΥ  ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ* - ∆ύο  Συστατικών  (µόνο  κατόπιν  εγκρίσεως 
από την επιβλέπουσα αρχή και σίγουρα δεν θα εφαρµόζεται στην περίπτωση των µεταλλικών 
κατασκευών της κατηγορίας Β). 

 
Σε  όλες  τις  µεταλλικές  κατασκευές  προβλέπονται  2 στρώσεις  προστατευτικής  βαφής, πάχους 
εκάστης 25 ± 5 µm. Στην περίπτωση βαφής των βασικών στοιχείων της µεταλλικής κατασκευής 
σε   αυτόµατη   µονάδα   µεταλλοβολής,   η   δεύτερη   στρώση   της   προστατευτικής   βαφής   θα 
εφαρµόζεται  πλέον  µε  σύστηµα  ψεκασµού  υψηλής  πίεσης  σε  κλειστό  θάλαµο,  στην  έτοιµη 
κατασκευή ή σε τµήµατα αυτής. Τα σηµεία της έτοιµης κατασκευής, στα οποία η πρώτη στρώση 
primer   έχει   υποστεί   βλάβες   από   ηλεκτροσυγκόλληση,   διάτρηση   κ.λπ.,   θα   καθαρίζονται 
επιµελώς µε µηχανικά µέσα και θα βάφονται µε ψεκασµό ή πινέλο ή ρολό. 

 
Μετά  την  εφαρµογή  της  δεύτερης  προστατετικής  στρώσης  θα  ακολουθεί  η  τελική  βαφή  που 
εξαρτάται   απο   την   κατηγορία   του   περιβάλλοντος   στο   οποίο   πρόκεται   να   τοποθετηθεί   η 
µεταλλική κατασκευή: 

 
-  Κατηγορία  Α  :  Τελική  βαφή  µε  πρώτη  στρώση  υλικού  ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ  ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΚΟΥ 
ΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΤΟΥ  ΣΙΔΗΡΟΥ  -  ∆ύο  συστατικών  και  τελική  στρώση  µε  ελαιόχρωµα  αλκυδικής 

 
σιλικόνης. Η βαφή θα γίνεται σε διάστηµα µικρότερο των 8 ωρών από την δεύτερη στρώση του 
ασταριού. 

 
-  Κατηγορία  Β  :  Τελική  βαφή    µε  αµινικό  υλικό  ΚΑΘΑΡΗΣ  ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ  ΡΗΤΙΝΗΣ  -  ∆ύο 
συστατικών. Η βαφή θα γίνεται σε διάστηµα µικρότερο των 48 ωρών από την δεύτερη στρώση 
του ασταριού. 

 
- Κατηγορία Γ : Τελική βαφή  µε πολυαµιδικό υλικό ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΥ ΠΙΣΣΑΣ - 
∆ύο  συστατικών.  Η  βαφή  θα  γίνεται  σε  διάστηµα  µικρότερο  των  48  ωρών  από  την  δεύτερη 
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στρώση του ασταριού. 
 

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  η  τελική  βαφή  στο  εργοστάσιο  του  κατασκευαστή  θα  γίνεται  µε 
σύστηµα  ψεκασµού  υψηλής  πίεσης  (airless  -  απουσία  πεπιεσµένου  αέρα)  εντός  κλειστού 
θαλάµου  µε  φίλτρανση  και  κατακράτηση  των  διαλυτών  (φίλτρα  ενεργού  άνθρακα  ή  άλλο 
σύστηµα) και των βαρέων µετάλλων των χρωµάτων (σακκόφιλτρο ή άλλου τύπου φίλτρο). 
Η τελική βαφή θα εφαρµόζεται σε δύο στρώσεις µε συνολικό πάχος τουλάχιστον 125 µm. 

 
Για  τις  µεταλλικές  κατασκευές  που  πρόκειται  να  συναρµολογηθούν  ή  να  κατασκευασθούν  στο 
εργοτάξιο,   τα   συνιστώντα   τµήµατά   τους   θα   έχουν   προετοιµασθεί   στο   εργοστάσιο   του 
κατασκευαστή, βάσει των µεθόδων επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα . 

 
Στην περίπτωση των σιδηροκατασκευών µε κοχλιωτές συνδέσεις, όλα τα προς συναρµολόγηση 
τµήµατα θα αποθηκεύονται στο εργοτάξιο µε την τελική βαφή τους που θα έχει εφαρµοσθεί στο 
εργοστάσιο  κατασκευής. Για  τις  ηλεκτροσυγκολλητές  συνδέσεις, οι  περιοχές  της  συγκόλλησης θα 
παραµένουν µε την πρώτη στρώση primer του εργοστασίου κατασκευής. Μετά το πέρας της 
συναρµολόγησης  θα  εφαρµόζεται  η  δεύτερη  στρώση  primer  και  η  τελική  βαφή  στις  περιοχές 
συγκόλλησης,  που  θα  έχουν  προηγουµένως  επιµελώς  καθαρισθεί  µε  τα  κατάλληλα  µηχανικά 
µέσα. Σε περίπτωση που παρουσιάζονται διαφορές χρωµατισµού, η επιβλέπουσα αρχή µπορεί 
να    ζητήσει    την    εφαρµογή    επιπλέον    στρώσης    στην    ολοκληρωµένη    κατασκευή,   προς 
αποκατάσταση της οµοιοµορφίας του χρωµατισµού της. 

 
Σηµάνσεις (µαρκαρίσµατα) αναγνώρισης θα τοποθετηθούν στο πρώτο στρώµα βαφής. 

 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ 

 
Τα  χαλύβδινα  στοιχεία  των  κατασκευών  της  κατηγορίας  Δ,  εκτός  εκείνων  που  είναι  από 
ανοξείδωτο  χάλυβα, θα  γαλβανισθούν εν  θερµώ  (hot dip galvanized coatings) σύµφωνα  µε  το 
πρότυπο ΕΝ ISO 1461:1999. 

 
Τα στοιχεία της µεταλλικής κατασκευής που πρόκειται να γαλβανισθούν εν θερµώ, θα υποστούν την 
άκολουθη διαδικασία: 

 
- απολίπανση 

 
- αποξείδωση σε δεξαµενές µε διαλύµατα υδροχλωρικού ή θειικού οξέως 

 
- απόπλυση 

 
- ουδετεροποίηση σε διάλυµα χλωριούχου αµµωνίου (flux) 

 

- ξήρανση και προθέρµανση (περίπου 150 
ο
C) 

 

- εµβάπτιση σε τήγµα ψευδαργύρου θερµοκρασίας περίπου 450 
ο
C 

 
- ψύξη µε νερό ή αέρα και καθαρισµός από περίσσειες ψευδαργύρου στα µεταλλικά στοιχεία της 

κατασκευής 
 

Το πάχος της επικάλυψης των γαλβανισµένων εν θερµώ επιφανειών θα είναι 75 µm 
 

Για  περαιτέρω  επιφανειακή  προστασία  θα  χρησιµοποιηθεί  πριν  την  εφαρµογή  πολυαµιδικού 
υλικού  ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ  ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ  ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ  -  Δύο  συστατικών,  κατάλληλο  µέσο 
πρόσφυσης για γαλβανισµένες επιφάνειες, WASH PRIMER ή άλλο εξειδικευµένο υλικό. 

 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΣ 
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ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 

ΚΕΝΟ 
 
 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατουµένων στο έργο υλικών. 
 

 Έλεγχος  φακέλου  εντύπων  και  πιστοποιητικών  ποιότητας  υλικών  του  κατασκευαστικού 
οίκου.  Σε   περίπτωση   διαπίστωσης   ανεπαρκούς,  σύµφωνα   µε   την   παρούσα,  αριθµού 
εντύπων ή πιστοποιητικών δίδονται εντολές συµπλήρωσης. Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης µε 
τις απαιτήσεις της παρούσας για οποιαδήποτε σιδηροκατασκευή 
ή µεταλλική συσκευή, συνεπάγεται την απόρριψη ή την αντικατάστασή της. 

 
 Έλεγχος   των   εγγυήσεων   για   την   έντεχνη προετοιµασία  και   βαφή   των   µεταλλικών 

επιφανειών. Υποχρεωτικά οι µεταλλικές κατασκευές θα  συνοδεύονται από 5ετή, άνευ όρων 
εγγύηση της βαφής τους. 

 
 Έλεγχος της προετοιµασίας των προς βαφή επιφανειών και συγκεκριµένα: 

 
Για την προετοιµασία των επιφανειών µε µεταλλοβολή / αµµοβολή: 

 
Έλεγχος  ποιότητας  SA  2  ½:  Η   επεξεργασµένη  επιφάνεια  θα  είναι  καθαρή,  χωρίς  λάδια, 
γράσσα, υπολείµµατα  από τις  κατεργασίες, σκωρίες, οξείδια  προερχόµενα  από την  έλαση 
(καλαµίνα) και ξένα σώµατα. Η επιφάνεια θα παρουσιάζει ανοικτό γκρι χρώµα (καθαρότητα 
85% έναντι  του  λευκού  µετάλλου). Οποιοδήποτε  αποτύπωµα  θα  είναι  ορατό  ως  ελαφρύς 
λεκές µορφής κουκίδας ή γραµµής. 

 
 Ελέγχεται  οπτικά  η  ποιότητα  της  επιφάνειας  δια  αντιπαραβολής  µε  την  φωτογραφία  της 

πρότυπης επιφάνειας. 
 

 Ελέγχεται ο βαθµός καθαρισµού της επιφάνειας (δηλαδή των πόρων του µετάλλου οι οποίοι 
θα  είναι  καθαροί  χωρίς  οξείδια  του  σιδήρου  ή  βρωµιές)  µε  µεγεθυντικό  φακό  παρουσία 
φωτεινής πηγής. 

 
 Ελέγχεται µε µέτρηση η τραχύτητα της επιφάνειας. 

 
Για την προετοιµασία των επιφανειών µε γαλβανισµό εν θερµώ: 

 
Γίνεται ποιοτικός έλεγχος του βαθµού καθαρισµού των επιφανειών µε οξύ σύµφωνα µε την 
µέθοδο που περιγράφεται  στο ΕΝ ISO 1461:1999. 

 
 Μετρήσεις του πάχους  κάθε στρώσης επικάλυψης µε τα υλικά  βαφής. ∆οκιµή πρόσφυσης 

χρώµατος δια σταυροειδούς χάραξής του. 
 

 Οπτικός  έλεγχος  των  προκυπτουσών  από  την  βαφή  τελικών  επιφανειών  και  µέτρηση  του 
συνολικού  πάχους  της  επικάλυψης.  Κατασκευές  µε  ανεπαρκείς  ή  ελλιπείς  ελέγχους  των 
στοιχείων αυτών δεν γίνονται αποδεκτές. 

 
 
 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Κατά την αποθήκευση υλικών και τον καθαρισµό των µεταλλικών επιφανειών 

 
- Αποθήκευση  σε  ακατάλληλους  χώρους  χωρίς  επαρκή  αερισµό  ή  εγκατάλειψη  δοχείων 
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ανοικτών και δηµιουργία βλαβερών αναθυµιάσεων. 
 

- Καθαρισµός  µεταλλικών  επιφανειών  µε  αµµοβολή  και  χρήση  οξέων  ή  εποξειδικών  υλικών 
αντιδιαβρωτικής προστασίας και βαφής. 

 
Χρήση εργαλείων χειρός και εξοπλισµού 

 
- Χρήση   εργαλείων   ή   µηχανικών   µέσων   εξοπλισµού   αµµοβολής,  καθαρισµού   ή   βαφής 

µεταλλικών επιφανειών. 
 

Ο  χειρισµός  του  εξοπλισµού  αυτού  και  των  εργαλείων  θα  γίνεται  µόνον  από  εξουσιοδοτηµένα 
άτοµα.  Άτοµα  χωρίς  επαρκή  εκπαίδευση  και  πιστοποίηση  της  ικανότητάς  τους  να  χειρίζονται 
ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

 
 
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
Η   συµµόρφωση   προς   την   οδηγία   92/57/EE,  που   αναφέρεται   στις   «Ελάχιστες   Απαιτήσεις 
Υγιεινής   και   Ασφάλειας   Προσωρινών   και   Κινητών   Εργοταξίων»  είναι   υποχρεωτική   καθώς 
επίσης και η συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 
17/96 και 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: 

 
-    Προστατευτική  ενδυµασία, EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test 

method:  Puncture  resistance  -  Προστατευτική   ενδυµασία.  Μηχανικές   ιδιότητες.  ∆οκιµή 
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). 

 
-    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. 

 
-    Προστασία    αναπνοής,   EN   142:2002:   Respiratory   protective   devices   -   Mouthpiece 

assemblies   -   Requirements,   testing,   marking   -- Μέσα   προστασίας   της   αναπνοής   - 
Συστήµατα   επιστοµίου   -  Απαιτήσεις,  δοκιµές,  σήµανση,  και   ΕΝ   143:2000:  Respiratory 
protective devices - Particle filters - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της 
αναπνοής - Φίλτρα για σωµατίδια - Απαιτήσεις, δοκιµές, σήµανση. 

 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Απαγορεύεται  η  µε  οποιονδήποτε  τρόπο  εγκατάλειψη  κενών  δοχείων  ή  η  έκπλυση  και  ο 
καθαρισµός εργαλείων από υλικά ή υπολείµµατα, που µπορούν να προκαλέσουν ρύπανση του 
περιβάλλοντος  της  περιοχής  του  έργου  ή  των  αγωγών  µεταφοράς  νερού  ή  των  υπογείων 
υδροφόρων στρωµάτων ή αποδεκτών. 

 
. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 
Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά χιλιόγραµµο κατασκευής, βάσει ζυγολογίου. 

 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

Στις  ως  άνω  επιµετρούµενες  επί  µέρους  εργασίες, οι  οποίες  συναποτελούν  την  αντισκωριακή 
προστασία σιδηροκατασκευών, περιλαµβάνονται: 

 
- Η   διάθεση   του   απαιτούµενου   τεχνικού   προσωπικού   και   των   µηχανικών   µέσων   που 

απαιτούνται   για   τον   καθαρισµό   και   την   προστασία   σιδηροκατασκευών   ή   µεταλλικών 
συσκευών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα . 

 
- Η προµήθεια, η   µεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση, συντήρηση και χρήση και οι 

πλάγιες  µεταφορές  όλων  των  ενσωµατουµένων  υλικών  καθώς  και  η  φθορά  και  αποµείωση 
των υλικών αυτών. 

 
- Ο απαιτούµενος χρωµατισµός πριν τις τελικές στρώσεις των σιδηροκατασκευών ή µεταλλικών 

συσκευών, σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. 
 
Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
της    εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα, καθώς και η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα 
απαιτηθεί να    αντικατασταθούν σε περίπτωση τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον 
έλεγχο παραλαβής. 
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Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

H παρούσα αφορά  στις απαιτήσεις των υλικών κατασκευής καθώς και της εγκατάστασης του  

δικτύου  των  σωληνώσεων,  των  συσκευών  ρύθµισης  της  ροής  και  των  συσκευών  µέτρησης 

παροχής,  στάθµης  και  πίεσης  νερού  µε  τις  οποίες  εξοπλίζονται  τα  αντλιοστάσια  ύδρευσης  

και άρδευσης. 
 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
 

.2.1.   ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 
 

Τα επιµέρους στοιχεία - εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται σαν εξοπλισµός αντλιοστασίων είναι: 
 

- Χαλύβδινοι σωλήνες 
 

- ∆ικλείδες (συρταρωτές ή τύπου «πεταλούδα») 
 

- Ηλεκτροκίνητος µηχανισµός δικλείδων 
 

- Βαλβίδες αντεπιστροφής 
 

- Πολύτρητα υδροληψίας (φίλτρα αναρρόφησης) 
 

- Τεµάχια εξάρµωσης 
 

- Σύστηµα µέτρησης παροχής νερού 
 

- ∆ιάταξη µέτρησης στάθµης νερού 
 

- Σύστηµα µέτρησης πίεσης νερού 
 

Όλα τα ενσωµατούµενα στοιχεία και εξαρτήµατα εξοπλισµού των αντλιοστασίων θα ικανοποιούν τα 

αντίστοιχα  πρότυπα  ΕΛΟΤ,  Εναρµονισµένα  Ευρωπαϊκά  πρότυπα  (ΕΝ)  ή  άλλα  Εθνικά  ή  

∆ιεθνή αναγνωρισµένα πρότυπα. 
 

Παρατίθενται χαρακτηριστικά τα κάτωθι πρότυπα: 
 

α.   Χαλυβδοσωλήνες 
 

ΕΝ 10312:2002 Welded  stainless  steel  tubes  for  the  conveyance  of  aqueous  liquids 

including water for human consumption - Technical delivery conditions -- 

Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες µεταφοράς  υδαρών ρευστών, 

συµπεριλαµβανοµένου   του   ποσίµου   ύδατος. -   Τεχνικές   συνθήκες 

παράδοσης. 

 
EN 10025-2:2004 Hot  rolled  products  of  structural  steels  -  Part  2:  Technical  delivery 

conditions   for   non-alloy  structural   steels  --   Μέρος   2:   Τεχνικοί   όροι 

παράδοσης για τους µη κραµατικούς δοµικούς χάλυβες.   [αντικαθιστά το 

πρότυπο ΕΝ 10025:1993]. 
 

ΕΝ 10296-1:2003 Welded  circular  steel  tubes  for  mechanical  and  general  engineering 

purposes  -  Technical  delivery  conditions  -  Part  1:  Non-alloy  and  alloy 

steel tubes -- Στρογγυλοί συγκολλητοί χαλυβδοσωλήνες για µηχανικές και 

γενικές  κατασκευαστικές  εφαρµογές  - Τεχνικοί  όροι  παράδοσης  - Μέρος 

1: Κεκραµένοι και µη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες. 
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ΕΝ 10217-1:2002 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions 

- Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties 

--  Συγκολλητοί   χαλύβδινοι   σωλήνες   για   εγκαταστάσεις   υπό   πίεση   - 

Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Μη κεκραµένοι χαλύβδινοι σωλήνες 

µε καθορισµένες ιδιότητες σε θερµοκρασία δωµατίου. 
 

 

 

AWWA C220-200x Stainless-Steel Pipe, 1/2 In. (13 mm) and Larger -- Χαλυβδοσωλήνες από 

ανοξείδωτο χάλυβα διαµέτρου 13 mm και άνω. 
 

BS 534:1990 Specification for steel pipes, joints and specials for water and sewage -- 

Χαλυβδοσωλήνες, σύνδεσµοι και ειδικά τεµάχια για δίκτυα ύδρευσης και 

αποχέτευσης. 
 

ΒS 4147:1980-10-31   Specification   for   bitumen-based   hot-applied   coating   materials   for 

protecting  iron  and  steel,  including  suitable  primers  where  required  -- 

Προδιαγραφή   προστατευτικών   επιστρώσεων   ασφαλτικής   βάσεως   για 

στοιχεία    από    σίδηρο    ή    χάλυβα,   περιλαµβανοµένων    των    

υλικών υποστρώµατος. 
 

AWWA Μanual M11   Steel pipe - a guide for design and installation. Κλασσικό  εγχειρίδιο  για 

την διαµόρφωση και τους ελέγχους δικτύων από χαλυβδοσωλήνες. 
 

β.   ∆ικλείδες 
 

ΕΝ 1561:1997 Founding - Grey cast irons -- Χυτεύσεις - Φαιός χυτοσίδηρος. 
 

ΕΝ 1563:1997 Founding  -  Spheroidal  graphite  cast  irons  --  Χυτεύσεις.  Χυτοσίδηρος 

σφαιροειδούς γραφίτη. 
 

ISO 5996:1984-12 Cast iron gate valves -- Χυτοσιδηρές βάννες ελέγχου. 
 

ISO 5209:1977-08 General  purpose  industrial  valves;  Marking --  Βιοµηχανικές  δικλείδες 

γενικής χρήσεως. Σήµανση. 
 

ISO 5208:1993 Industrial valves -- Pressure testing of valves -- Βιοµηχανικές  δικλείδες. 

∆οκιµές πιέσεως. 
 

ΕΝ ISO 5211:2001 Industrial  valves  -  Part-turn  actuator  attachments  (ISO  5211:2001)  -- 

Βιοµηχανικές  βαλβίδες  -  Συνδέσεις  µερικώς  στρεφόµενου  µηχανισµού 

κίνησης. 
 

ΕΝ 1171:2002 Industrial  valves  -  Cast  iron  gate  valves  --  Βιοµηχανικές  βαλβίδες  - 

Χυτοσιδηρές βάννες ελέγχου. 
 

ΕΝ 12334:2001 Industrial  valves  -  Cast  iron  check  valves  --  Βιοµηχανικές  βαλβίδες  - 

Χυτοσιδηρές βαλβίδες ανεπιστροφής. 
 
 

ΕΝ 593:2004 Industrial  valves  -  Metallic  butterfly  valves.  --  Βιοµηχανικές  δικλείδες. 

Μεταλλικές δικλέιδες τύπου πεταλύδας. 
 

γ.   Ειδικά τεµάχια 
 

ΕΝ 10241:2000 Steel  threaded  pipe  fittings  -  Χαλύβδινα  ειδικά  τεµάχια  σωλήνων  µε 

σπέιρωµα. 
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DIN 2605-1,-2 DIN 2605-1:1991-02. Part 1: Steel butt-welding pipe fittings; Elbows and 

bends with reduced pressure factor. - Part 2: Full correlation of utilization 

-- Μέρος 1: Ειδικά χαλύβδινα τεµάχια κατάλληλα για συγκόλληση κορµού. 

Καµπύλες   και   γωνίες   µε   ελαττωµένο   συντελεστή   πίεσης.   Μέρος   2: 

Πλήρης συχέτιση για την εφαρµογή. 
 

δ.   Χαλύβδινες ωτίδες (φλάντζες) 
 

ΕΝ 1092-1:2001 Flanges and their joints - Circular  flanges for pipes, valves, fittings and 

accessories,  PN  designated  -  Part  1:  Steel  flanges  --  Φλάντζες  και 

παρεµβύσµατα  αυτών. Κυκλικές  φλάντζες  κια  σωλήνες, δικλείδες, ειδικά 

τεµάχια  και  εξαρτήµατα,  µε  επισήµανση  ονοµαστικής  πίεσης.  Μέρος  1: 

Χαλύβδινες φλάντζες. 
 

 

 

 

DIN 2501-1:2003-05   Flanges  -  Part  1:  Mating  dimensions  --  Φλάντζες.  Μέρος  1:  ∆ιαστάσεις 

συνδέσεων. 
 

ΕΝ 1092-1:2001 Flanges and their joints - Circular  flanges for pipes, valves, fittings and 

accessories,  PN  designated  -  Part  1:  Steel  flanges  --  Φλάντζες  και 

παρεµβύσµατα  αυτών. Κυκλικές  φλάντζες  κια  σωλήνες, δικλείδες, ειδικά 

τεµάχια  και  εξαρτήµατα,  µε  επισήµανση  ονοµαστικής  πίεσης.  Μέρος  1: 

Χαλύβδινες φλάντζες. 
 

 Όλος   ο   ενσωµατούµενος   (κύριος   και   βοηθητικός)  εξοπλισµός  θα   είναι   καινούριος  και   θα 

συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά του οίκου κατασκευής. 
 

 Όλες οι όµοιες συσκευές θα είναι του ιδίου τύπου και κατασκευαστή, όλα δε τα εξαρτήµατα των 

οµοίων συσκευών και τα ανταλλακτικά τους θα είναι εναλλάξιµα (interchangeable). 
 

 Στο  σώµα  των  συσκευών  θα  υπάρχει  προσαρµοσµένη  πινακίδα  µε  αναγραφόµενο  τον  οίκο 

κατασκευής, τον τύπο, τον αριθµό κατασκευής και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 
 
 

2.2.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

2.2.1. Απαιτήσεις ενσωµατούµενων υλικών 
 

Όλες   οι   συσκευές   του   εξοπλισµού   των   αντλιοστασίων   θα   συνοδεύονται   µε   πιστοποιητικά 

αναγνωρισµένου  οργανισµού  πιστοποίησης  και  θα  φέρουν  σήµανση  CE σύµφωνα  µε  την  οδηγία 

93/ 68/EE. 
 

Ο  Ανάδοχος  θα  υποβάλλει  πλήρη  φάκελο  µε  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  όλων  των  συσκευών,  ο 

οποίος θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: 
 

α.  Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής 
 

β.  Περιγραφικά   έντυπα,  στα   οποία   θα   αναγράφονται   τα   βασικά   τεχνικά   χαρακτηριστικά,  

οι κυριότερες  διαστάσεις,  η  ονοµαστική  πίεση  και  το  βάρος.  Σε  περίπτωση  όπου  στο  

έντυπο αναφέρονται τύποι περισσότεροι του ενός, θα επισηµαίνεται ευδιάκριτα ο 

προτεινόµενος τύπος και τα χαρακτηριστικά του. 
 

γ.  Οδηγίες    εγκατάστασης/   ασφαλούς    λειτουργίας,   οδηγίες    συντήρησης,   πίνακας    βασικών 

ανταλλακτικών. 
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δ.  Κατάλογος  έργων  στα  οποία  έχουν  εγκατασταθεί  και  λειτουργούν  ικανοποιητικά  συσκευές 

όµοιες µε τις προτεινόµενες. 

2.2.2. Υποβολές 
 

Στοιχεία που υποβάλλονται υποχρεωτικά αφορούν: 
 

α)  Πλήρη  και  οριστικά  τεχνικά  στοιχεία  του  εξοπλισµού  που  θα  εγκατασταθούν. Θα  

υποβληθούν όλα   τα   ενσωµατούµενα   στοιχεία   της   παρούσας για   υλικά   και   συσκευές   που   

θα τοποθετηθούν,  όπως   επίσης   και   σχέδιο   κατόψεων   και   τοµών  των   εγκαταστάσεων   µε   

τις ακριβείς θέσεις τοποθέτησής τους. 
 

Επίσης,  επιτρέπεται  να  υποβληθούν  προς  έγκριση  προτάσεις  τεχνικών  λύσεων,  για  

τυχόν τροποποίηση  λεπτοµερειών  των  σχεδίων  της  µελέτης  (π.χ.  ανοίγµατα  τοίχων  και  

δαπέδων, τρόπος   έδρασης/  στήριξης   σωληνώσεων   κ.λπ.)  όπως   και   συµπλήρωση   τυχόν   

ελλείψεων αυτών, ώστε τα οικοδοµικά στοιχεία να «εφαρµόσουν» στις µηχανολογικές 

εγκαταστάσεις. 
 

Στα  σχέδια  της  εγκεκριµένης  µελέτης  δεν  επιτρέπεται  καµία  αλλαγή  χωρίς  την  παραπάνω 

διαδικασία. 
 

β) Χρονοδιάγραµµα στο οποίο θα καθορίζεται ο χρόνος της προµήθειας και της εγκατάστασης των 

συσκευών µε τον υπόλοιπο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό. 
 

Πριν από την έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας υποβάλλονται οριστικά σχέδια µε την πλήρη 

συνδεσµολογία  των  συσκευών  του  εξοπλισµού  και  της  διασύνδεσής  τους  µε  το  

σύστηµα αυτοµατισµού. 

 

 
3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Όλος   ο   εξοπλισµός   του   αντλιοστασίου   εγκαθίσταται   σύµφωνα   µε   τα   εγκεκριµένα   σχέδια 

εφαρµογής, τους κανόνες της τέχνης και τις απαιτήσεις της παρούσας. 
 

Η   εγκατάσταση   του   εξοπλισµού   θα   γίνει   µε   βάση   τις   λεπτοµερείς   και   σαφείς   οδηγίες   

των εργοστασίων  κατασκευής.  Είναι  υποχρεωτική  η  παρουσία  ειδικού  τεχνικού  από  το  

εργοστάσιο κατασκευής, αν κατά την κρίση του Κυρίου του Έργου δεν αρκούν οι οδηγίες της 

παρούσης για την ασφαλή εγκατάσταση του εξοπλισµού. 
 
 

3.1.   ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 
 

3.1.1. Σωληνώσεις αντλιοστασίου 
 

Απαιτήσεις σωληνώσεων 
 

Για  την  κατασκευή  των  χαλύβδινων  σωλήνων  και  των  ειδικών  εξαρτηµάτων  θα  

χρησιµοποιηθούν ελάσµατα  κατάλληλα  για  ηλεκτροσυγκολλητές  κατασκευές  ποιότητας  S  235JR  

ή  S  275JR  (κατά EN 10025-2:2004).  Οι  καµπύλες  για  διαµέτρους  τουλάχιστον  DN  250  θα  είναι  

κατασκευασµένες κατά DIN 2605. 
 

Οι  σωλήνες  θα  είναι  κατασκευασµένοι  µε  ευθεία  ραφή,  κατά  προτίµηση  µε  ηλεκτρική  αντίσταση 

(ERW)  και  θα  ακολουθούν  τους  κανονισµούς  ΕΝ  όπου  δεν  υπάρχουν  αναγνωρισµένα  διεθνή 

πρότυπα (DIN, ISO, ASTM, API κ.λπ.). 
 

Για τις σωληνώσεις, εφόσον δε δίδονται οι ακριβείς διαστάσεις στα σχέδια, η εξωτερική διάµετρος 

και   το   ελάχιστο   πάχος   (mm)  συναρτήσει   της   ονοµαστικής   διαµέτρου   DN  αναφέρονται   



 28 

στον παρακάτω πίνακα: 

 
 

Ονομαστική  
Διάμετρος  
DN (mm-in) 

Εξωτερική  
Διάμετρος 
(mm) 

Πάχος  
Ελάσματος  
(mm) 

 Ονομαστική  
Διάμετρος  
DN (mm-in) 

Εξωτερική  
Διάμετρος 
(mm) 

Πάχος  
Ελάσματος  
(mm) 

100 (4”) 114,3 3,6 350(14”) 355,6 5,6 

125(5”) 139,7 4,0 400(16”) 406,4 5,6 

150(6”) 168,3 4,0 500(20”) 508,0 6,3 

200(8”) 219,1 4,5 600(24”) 610,0 6,3 

250(10”) 273,0 5,0 700(28”) 711,0 6,3 

300(12”) 323,9 5,6 800(32”) 813,0 7,1 

 
 

Κατασκευή σωληνώσεων 
 

Ο  τρόπος  διαµόρφωσης  και  τοποθέτησης  των  σωληνώσεων,  οι  διάµετροι,  η  ποιότητα  και  

τα ελάχιστα   απαιτούµενα   πάχη   των   ελασµάτων   στις   διάφορες   θέσεις   των   σωληνώσεων   

θα συµφωνούν µε τα σχέδια της µελέτης. 
 

Η  όλη  κατασκευή  των  σωλήνων, η  µηχανουργική  τους  επεξεργασία, τα  χρησιµοποιούµενα  υλικά 

καθώς και οι µέθοδοι και τα µέσα κατεργασίας θα είναι τα κατάλληλα και θα εκτελούνται σύµφωνα 

µε τους κανονισµούς και τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 

Όλα  τα  άκρα  των  ελασµάτων  που  θα  συγκολληθούν  θα  υποστούν  προηγουµένως  λοξότµηση 

(φρεζάρισµα).  Όλες  οι   ραφές,  τόσο   οι  κατά   µήκος  όσο   και  οι   εγκάρσιες,  θα   συγκολληθούν 

εσωτερικά και εξωτερικά. 
 

Εάν  υπάρχουν   σηµεία   όπου  η  εσωτερική   συγκόλληση   είναι   εκ   των  πραγµάτων  αδύνατη,  

η εξωτερική ραφή θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η συγκόλληση να προσδίδει την 

απαιτούµενη αντοχή. 
 

Στις  θέσεις  τις  οριζόµενες  στα  σχέδια  θα  τοποθετηθούν  φλάντζες  ώστε  να  υπάρχει  

δυνατότητα αποσυναρµολόγησης.   Οι   φλάντζες   θα   είναι   κατάλληλες   για   πίεση   λειτουργίας   

ίση   µε   την ονοµαστική πίεση των αντίστοιχων υδραυλικών συσκευών και εξαρτηµάτων µε 

διάταξη οπών κατά DIN 2501-1:2003-05. Οι κοχλίες όλων των φλαντζών θα είναι γαλβανισµένοι εν 

θερµώ. 

 
Ο κεντρικός καταθλιπτικός αγωγός θα εδράζεται σε βάσεις από σκυρόδεµα σύµφωνα µε τα σχέδια 

της µελέτης. ∆εν είναι αποδεκτή η έδρασή του στις αντλίες. 
 

Προστατευτική επένδυση σωληνώσεων 
 

Η  εσωτερική  επιφάνεια  των  σωληνώσεων  θα  καθαρισθεί  επιµελώς  και,  αν  δεν  προβλέπεται 

διαφορετικά από την µελέτη, θα βαφεί µε δύο στρώσεις συνθετικού χρώµατος βάσης ψευδαργύρου. 
 

Εξίσου καθαρή θα είναι και η εξωτερική επιφάνεια των σωληνώσεων: 
 

Επιπλέον: 
 

α.  Τα  ορατά τµήµατα (εντός ή εκτός αντλιοστασίου) θα επιχρισθούν µε δύο στρώσεις συνθετικού 

χρώµατος   βάσης   ψευδαργύρου   και   στην   συνέχεια   θα   βαφούν   µε   στρώση   

απόχρωσης καθοριζόµενης από τον Κύριο του Έργου. Απαιτείται η στρώση αυτή να είναι 

χηµικώς συµβατή 

µε το υπόστρωµα. 
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β.  Τα εντός του εδάφους τµήµατα του καταθλιπτικού αγωγού θα φέρουν προστατευτική επένδυση. 
 

γ.  Στα    εντός    σκυροδέµατος   τµήµατα   δεν   προβλέπεται    επένδυση    προστασίας.   Οι    

αρµοί συγκόλλησης µεταξύ των διαφόρων ειδικών τεµαχίων και φλαντζών µε τους 

χαλυβοσωλήνες θα προστατευθούν εσωτερικά και εξωτερικά οµοιοτρόπως µε τις κυρίως 

σωληνώσεις. 
 

H βαφή θα έχει το απαιτούµενο πάχος και θα καλύπτει την επένδυση που υπάρχει στα δύο άκρα 

των τεµαχίων ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια του υλικού. 
 

Η εξωτερική προστασία των αρµών θα εκτελεσθεί µετά τις δοκιµές υδροστατικής πίεσης επί τόπου 

των έργων. 

3.1.2. Συσκευές ρύθµισης της ροής 
 

Η κατασκευή και συναρµολόγηση των συσκευών και των εξαρτηµάτων τους θα πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι συσκευές θα έχουν ωτίδες (φλάντζες) σύµφωνα µε 

το   πρότυπο   DIN   2501-1:2003-05   (εκτός   αν   διαφορετικά   αναφέρεται,   ειδικά   για   τις   µικρές 

διαµέτρους),  µε  τις  οποίες  θα  συνδέονται  µε  τα  εκατέρωθεν  λοιπά  υδραυλικά  εξαρτήµατα  µέσω 

ελαστικών παρεµβυσµάτων πάχους 2,5-3,0 mm και γαλβανισµένων κοχλιών. 
 

Οι  δικλείδες  για  διαµέτρους  µέχρι  και  Φ300  mm  θα  είναι  συρταρωτές,  ενώ  για  µεγαλύτερες 

διαµέτρους θα είναι τύπου "πεταλούδας". 
 

Συρταρωτές δικλείδες 
 

Οι   συρταρωτές   δικλείδες   θα   είναι   τύπου   εσωτερικού   σπειρώµατος   µε   σφηνοειδή   σύρτη,  

µε ονοµαστική  διάµετρο  και  πίεση  λειτουργίας  σύµφωνες  µε  την  µελέτη.  Θα  είναι  

κατασκευασµένες από χυτοσίδηρο ποιότητας GG 25 ή ανώτερης (πρότυπο ΕΝ 1561:1997, πρώην 

DΙΝ 1691). 
 

Το σώµα και ο σύρτης θα είναι από χυτοσίδηρο, ενώ το βάκτρο και οι επιφάνειες στεγανότητας θα 

είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο  Ο χειρισµός θα επιτυγχάνεται µε χειροστρόφαλλο από 

χυτοσίδηρο προσαρµοζόµενο στο άκρο του βάκτρου. 
 

 

∆ικλείδες  στις  οποίες  η  στεγανότητα  θα  επιτυγχάνεται  µε  ειδική  ελαστική  επένδυση  του  σύρτη  θα 

γίνονται δεκτές µε απόφαση του Κυρίου του Έργου. 

 
∆ικλείδες τύπου πεταλούδας 

 

Οι  δικλείδες  τύπου  πεταλούδας  θα  φέρουν  φλάντζες  (ωτίδες) στεγανοποίησης  και το σώµα τους θα 
είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο. 

 
Ο δίσκος θα είναι επίσης κατασκευασµένος από χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα, 

περιστρεφόµενος σε άξονα από χάλυβα. Θα φέρει περιφερειακό δακτύλιο στεγανότητας από ειδική 

συνθετική  ύλη, ο  οποίος  σε  κατακόρυφη  θέση  θα  συµπιέζεται  σε  ειδικά  διαµορφωµένη  

υποδοχή του κελύφους. 
 

Ο  άξονας  περιστροφής  του  δίσκου  θα  εδράζεται  εκατέρωθεν  σε  δύο  έδρανα  από  ορείχαλκο, ενώ 

στις θέσεις που διαπερνά το κέλυφος θα υπάρχει ειδικός δακτύλιος στεγανότητας. 
 

Ο   χειρισµός   των   δικλείδων   θα   επιτυγχάνεται   µε   χειροτροχό   µε   την   βοήθεια   

µηχανισµού υποβιβασµού  στροφών,  ο  οποίος  θα  βρίσκεται  σε  κλειστό  κιβώτιο  στερεωµένο  στο  

κέλυφος  της δικλείδας  και  θα  δρα  στον  άξονα  περιστροφής  του  δίσκου.  Ο  µηχανισµός  θα  

φέρει  σύστηµα ένδειξης θέσης του δίσκου. 
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Ο µηχανισµός χειρισµού θα είναι κατάλληλος για χειρισµό µε εφαρµοζόµενη την ονοµαστική πίεση 

µονοµερώς στο δίσκο. 
 

Το σώµα θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις για την ονοµαστική διάµετρο (DN και αριθµητική τιµή) και 

ονοµαστική πίεση (ΡΝ και αριθµητική τιµή) καθώς και ένδειξη του υλικού κατασκευής του. 
 

Ηλεκτροκίνητος µηχανισµός δικλείδων 
 

Ο  µηχανισµός  στην  περίπτωση  ηλεκτροκίνητων  δικλείδων  θα  αποτελείται  από  ηλεκτροκινητήρα 

κατηγορίας 380V/50Hz, µειωτήρα στροφών και σύστηµα λειτουργίας και προστασίας του κινητήρα. 

Ο  όλος  µηχανισµός  κίνησης  θα  είναι  στεγανού  τύπου,  µεγάλης  ροπής  στρέψης  και  θα  

είναι εφοδιασµένος µε διάταξη που θα προκαλεί στάση του κινητήρα σε ακραίες θέσεις ή αντίσταση 

στην κίνηση άνω µιας ορισµένης τιµής. 
 

Θα    υπάρχει    επίσης    η    δυνατότητα    χειροκίνητης    λειτουργίας    σε    περίπτωση    βλάβης    

του ηλεκτροκίνητου   µηχανισµού   ή   διακοπής   του   ρεύµατος,   µε   µονοµερώς   εφαρµοζόµενη   

την ονοµαστική πίεση στον σύρτη. 
 

Σηµ.:  Τόσο  ο  ηλεκροκινητήρας  όσο  και  γενικά  ο  µηχανισµός  θα  είναι  κατάλληλοι  για  υπαίθρια 

τοποθέτηση, αν αυτό απαιτηθεί. 

 
 
Στον πίνακα χειρισµού της δικλείδας θα υπάρχει ειδικός µεταγωγικός διακόπτης τριών θέσεων: 

 
-    «Xειροκίνηση» (η δικλείδα τίθεται σε λειτουργία και η θέση της ελέγχεται µε κοµβία) 

 
-    «Στάση» (η δικλείδα είναι εκτός λειτουργίας) 

 
-    «Αυτόµατη κίνηση» (τηλεχειριζόµενη αυτόµατη λειτουργία, δυνατή και από τον Πίνακα Ελέγχου 

της εγκατάστασης). 
 

Βαλβίδες αντεπιστροφής 
 

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι οι προβλεπόµενες από την µελέτη (συχνή είναι η εγκατάσταση 

βαλβίδων  µε  βύσµα  υδροδυναµικής  κατατοµής  και  ελαστικής  έµφραξης  ή  ελατηρίου  µε  

µεταλλικό δίσκο και ελαστικό στεγανοποιητικό), κατασκευασµένες για τις ίδιες πιέσεις λειτουργίας 

και δοκιµών όπως οι αντίστοιχες δικλείδες που τοποθετούνται στον αγωγό κατάθλιψης µε βάση 

αναγνωρισµένα διεθνή  πρότυπα. 

 
Το  σώµα  των  βαλβίδων  αντεπιστροφής  θα είναι  από χυτοσίδηρο, θα  φέρουν δε  και  αυτές  ωτίδες 

τυποποιηµένες κατά DIN 2501-1:2003-05. 
 
Πολύτρητα υδροληψίας (ή φίλτρα αναρρόφησης) 

 
Τα   πολύτρητα   υδροληψίας,   διαµέτρου   καθοριζόµενης   στην   µελέτη,   θα   αποτελούνται   

από χαλύβδινη φλάντζα και διάτρητο κύλινδρο από γαλβανισµένη - εν θερµώ ή ανοξείδωτη - 

λαµαρίνα ή χαλκό. Το πάχος του ελάσµατος θα είναι τουλάχιστον 5,0 mm, η δε συνολική 

επιφάνεια των οπών του  πολύτρητου  θα  είναι  τουλάχιστον  τριπλάσια  της  επιφάνειας  της  

διατοµής  του  σωλήνα  στον οποίο αυτό θα ενσωµατωθεί. 
 

Τεµάχια εξάρµοσης 
 

Πλησίον κάθε δικλείδας διαµέτρου 150 mm ή µεγαλύτερης, και σε θέσεις που φαίνονται στα σχέδια 

της  µελέτης,  θα  τοποθετηθούν  ειδικά  τεµάχια  µε  τα  οποία  θα  είναι  δυνατή  η  αποµάκρυνση  

και επανατοποθέτηση   των   δικλείδων,   αντλιών   ή   µετρητών   χωρίς   να   θιγεί   ο   σωλήνας   

ή   να καταστραφούν τα παρεµβύσµατα. 
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Τα τεµάχια αυτά θα είναι της ίδιας ονοµαστικής διαµέτρου και πίεσης µε τις αντίστοιχες δικλείδες, 

και  θα  αποτελούνται  από  δύο  τµήµατα  κατασκευαζόµενα  από  συγκολλητά  χαλυβδοελάσµατα, 

τα οποία   θα   παρουσιάζουν   την   δυνατότητα   αξονικής   µετακίνησης   του   ενός   προς   το   

άλλο, αυξοµειούµενου έτσι  του συνολικού µήκους του τεµαχίου κατά  30 έως 50 mm. Η µεταξύ 

των δύο τµηµάτων στεγάνωση θα επιτυγχάνεται µε κατάλληλο ελαστικό δακτύλιο. 
 

Η  σύνδεση  των  δύο  τµηµάτων, όπως  και  η  σύνδεση  προς  τα  εκατέρωθεν  τεµάχια, θα  γίνεται  

µε γαλβανισµένους κοχλίες. Οι κοχλίες σύνδεσης των δύο τµηµάτων θα είναι ανεξάρτητοι των 

κοχλιών σύνδεσης προς τις σωληνώσεις. 
 

Τα ειδικά τεµάχια εξάρµοσης θα φέρουν φλάντζες τυποποιηµένες κατά DIN 2501-1:2003-05 για την 

σύνδεση  προς τις δικλείδες, τα λοιπά  εξαρτήµατα ή τις σωληνώσεις. Εσωτερικά  και  εξωτερικά 

θα φέρουν στρώση ισχυρής ασφαλτούχου αντιοξειδωτικής βαφής. 
 

3.1.3. Συσκευές µετρήσεων παροχής, στάθµης και πίεσης 
 

Σύστηµα µέτρησης παροχής 
 

Στον κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό κάθε αντλιοστασίου τοποθετείται εφόσον προβλέπεται από την 
µελέτη, µετρητής παροχής µαγνητικός, 

επαγωγικού τύπου, κατάλληλος για µέτρηση παροχής σε σωλήνα. 
 

Ο  µετρητής  θα  φέρει  φλάντζες  κατά  DIN  2501-1:2003-05  και  θα  τοποθετηθεί  σε  σωλήνωση  της 

ίδιας ονοµαστικής διαµέτρου. Θα είναι πλήρης µε ένα µετατροπέα - µεταδότη, ένα όργανο ένδειξης 

96x96 mm και έναν ολοκληρωτή παροχής. 
 
Τα  χαρακτηριστικά  λειτουργίας  του  συστήµατος  µέτρησης  παροχής  προκύπτουν  από  την  µελέτη, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως ακολούθως: 
 
α.  Ονοµαστική διάµετρος µετρητή DN (mm) 

 

β.  Περιοχή µέτρησης: ελάχιστη παροχή (m
3
/hr) 

 
γ.  Ονοµαστική πίεση λειτουργίας (Mpa) 

 
δ.  Απώλειες ροής 

 
ε.   Μέγιστο  σφάλµα  µέτρησης  σε  ποσοστό  της  παροχής  που  µετράται  κάθε  στιγµή  για  όλη  την 

περιοχή ταχυτήτων 0,30 -  2,0% 
 

στ. Σήµα εξόδου µετατροπέα: 4 - 20mA (ανάλογα µε την παροχή) 
 

Το όργανο ένδειξης του µετρητή θα τοποθετηθεί σε πίνακα ελέγχου του αντλιοστασίου ο οποίος θα 

φέρει επίσης µετρητή ποσότητας νερού (m
3
) εννέα (9) ψηφίων µε δυνατότητα µηδενισµού. 

 
Διάταξη µέτρησης στάθµης 

 
Για   την   ένδειξη   της   στάθµης   του   νερού   στις   δεξαµενές   αναρρόφησης   και   κατάθλιψης   των 

αντλητικών συγκροτηµάτων για τους σχετικούς αυτοµατισµούς, όπως και στα αεροφυλάκια για την 

µέτρηση της στάθµης του νερού και την λειτουργία του αεροσυµπιεστή, τοποθετείται εφόσον 

προβλέπεται από την µελέτη, διάταξη µέτρησης και ελέγχου της στάθµης ως εξής: 
 

Σε κάθε θέση µέτρησης τοποθετείται ένα στοιχείο αντίληψης στάθµης χωρητικού τύπου µε µορφή 

ηλεκτροδίου. Το  στοιχείο  αυτό  µεταδίδει  το  σήµα  εξόδου  του  σε  ειδικό  µετατροπέα, του  οποίου  

η έξοδος είναι συνεχές ρεύµα 4-20 mA, ανάλογα µε την στάθµη. 
 

Το  σήµα  αυτό  δρα  επάνω  στα  όργανα  ένδειξης  και  στα  όργανα  ελέγχου  της  λειτουργίας  των 
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αντλιών ή αεροσυµπιεστή και σήµανσης σταθµών. 
 

Το όργανο ένδειξης µπορεί να είναι διαστάσεων 96 x 96 mm ή 144 x 72 mm (ορθογωνικό). 
 

Η συνολική ακρίβεια µέτρησης θα είναι µεγαλύτερη από   1%. 
 

Σύστηµα µέτρησης πιέσεων 
 

Στο αντλιοστάσιο, εφόσον προβλέπεται από την µελέτη, απαιτείται η τοποθέτηση ενός συστήµατος 

για  την  µέτρηση  της  πίεσης  στην  θέση  κατάθλιψης  των  αντλιών.  Το  σύστηµα  αυτό  

τοποθετείται στον κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό. 
 

Το σύστηµα µέτρησης της πίεσης αποτελείται από ένα µανόµετρο ακριβείας, που θα συνδυάζεται 

µε   ποµπό   τηλεενδείξεων   ώστε   να   ελέγχεται   η   πίεση   κατάθλιψης   του   αντλιοστασίου   και   να 

µεταδίδεται στο σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου. 
 

Το µανόµετρο θα έχει κατάλληλο πεδίο ενδείξεων, ακρίβεια µέτρησης ± 1% και τάση τροφοδότησης 

24V (DC). Το σήµα εξόδου θα είναι συνεχές ρεύµα 4-20 mA, ανάλογο της πίεσης. 
 

Ο   ποµπός   τηλεενδείξεων   θα   συνδυαστεί   µε   σύστηµα   λήψης   και   όργανο   ένδειξης,   

που τοποθετούνται στον πίνακα αυτοµατισµού. Το όργανο ένδειξης µπορεί να είναι διαστάσεων 96 

x 96 mm ή 144 x 72 mm (ορθογωνικό). 
 
 

3.2.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

Η κατασκευή των σωληνώσεων και συσκευών του αντλιοστασίου ολοκληρώνεται µε: 
 

α.  Την  κατασκευή  και  τοποθέτηση  στις  θέσεις  έδρασης  των  σωληνώσεων  του  

καταθλιπτικού αγωγού   και   των   αγωγών   αναρρόφησης   και   τη   σύσφιξη   των   αντλιών   

µε   αυτούς   στα προβλεπόµενα από την µελέτη σηµεία σύνδεσης. 
 

β.  Την   συναρµολόγηση   και   σύνδεση   των   συσκευών   ρύθµισης   της   ροής   και   των   συσκευών 

µέτρησης της παροχής, στάθµης και πίεσης στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις. 
 

γ.  Την συναρµολόγηση και σύνδεση των τηλεχειριζόµενων συσκευών και οργάνων τηλεενδείξεων µε 

τον πίνακα αυτοµατισµών. 

 
3.3.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 
Όλες  οι   σωληνώσεις  καθώς  και  όλα  τα   µεταλλικά  µέρη   των  υλικών  και  συσκευών   που  

θα εγκατασταθούν  στο  αντλιοστάσιο  (εκτός  από  εκείνα  που  ενσωµατώνονται  στο  σκυρόδεµα,  

τα λιπαινόµενα   µε   οποιοδήποτε   τρόπο,  τους   άξονες,  τους   οδοντωτούς   τροχούς   και   γενικά   

τα εσωτερικά  στοιχεία  µηχανηµάτων, τα  ορειχάλκινα  ή  εκείνα  για  τα  οποία  προβλέπεται  ειδική  

βαφή  

            στο εργοστάσιο κατασκευής  
 

 
 
 
 
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
4.1.   ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 
- Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατουµένων στο έργο συσκευών και υλικών. 

 
- Έλεγχος  φακέλου  εντύπων  και  πιστοποιητικών  ποιότητας  του  κατασκευαστικού  οίκου.  

Σε περίπτωση  διαπίστωσης  ανεπαρκών, σύµφωνα  µε  την  παρούσα, αριθµού  στοιχείων  
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δίδονται εντολές  συµπλήρωσης.  Η  διαπίστωση  µη  συµµόρφωσης  µε  τις  απαιτήσεις  της  

παρούσας  για οποιαδήποτε συσκευή, συνεπάγεται την απόρριψη ή την αντικατάστασή της. 
 

- Έλεγχος γεωµετρικής ακριβείας κατασκευής, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. 

Ανοχές µεγαλύτερες των αναφεροµένων στην παρούσα δε θα γίνονται αποδεκτές. 
 

- Έλεγχος,  εντός  του  χρόνου  εγγύησης  του  έργου,  φθορών  συσκευών  και  

ηλεκτρολογικού εξοπλισµού,  ελαστικών  µεµβρανών  στεγάνωσης,  µεταλλικών  δίσκων  

στεγάνωσης,  επαφών αυτόµατων  κ.λπ.  Κατασκευές  µε  ανεπαρκείς  ή  ελλιπείς  ελέγχους  

των  στοιχείων  αυτών  δεν γίνονται αποδεκτές. 
 

- Υποχρεωτικά  ο  Ανάδοχος  θα  παραδώσει  στην  Υπηρεσία  έναν  πλήρη  φάκελο  µε  

Τεχνικές οδηγίες  λειτουργίας  -  συντήρησης,  καθώς  και  αναλυτικά  ηλεκτρολογικά  

διαγράµµατα  για  το σύνολο του αντλητικού συγκροτήµατος. 
 

- Οι  συσκευές  ρύθµισης  της  ροής  και  οι  συσκευές  µέτρησης  παροχής, στάθµης  και  πίεσης  

θα συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  άνευ  όρων  εγγύηση  ορισµένης  χρονικής  διάρκειας  

(3ετής, ενδεικτικά). 
 

- Όλα   τα   µηχανήµατα,  συσκευές,  υλικά,  όργανα   και   εξαρτήµατα   θα   παραδοθούν   πλήρως 

εγκατεστηµένα και σε κατάσταση κανονικής και άψογης λειτουργίας. 
 

- Ο   βασικός   εξοπλισµός   των   αντλιοστασίων   (αντλητικά   συγκροτήµατα,   ηλεκτροκινητήρες, 

µετασχηµατιστές ισχύος, ηλεκτρικοί πίνακες Μ.Τ., Χ.Τ. και αυτοµατισµού) καθώς και κάθε άλλο 

είδος  που  ζητηθεί  από  τον  Κύριο  του  Έργου  θα  συνοδεύονται  από  τέσσερις  σειρές  

τευχών οδηγιών εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 
 
 

4.2.   ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
 

Οι  δοκιµές  και  οι  έλεγχοι  καταλληλότητας  των  σωληνώσεων  και  των  συσκευών  µε  τις  οποίες 

εξοπλίζονται τα αντλιοστάσια αποτελούνται από: 
 

Ι)   δοκιµές στο εργοστάσιο του κατασκευαστή  ή σε άλλο κατάλληλο εργαστήριο  της έγκρισης του 

Εργοδότη, οι οποίες θα γίνονται πριν από την άφιξη των µονάδων επί τόπου των έργων και θα 

συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιµής. 
 

Σκοπός  των  δοκιµών  και  των  ελέγχων  είναι  να  διαπιστωθεί  ότι  κάθε  έτοιµη  συσκευή  είναι 

απόλυτα κατάλληλη για την σκοπούµενη χρήση και σύµφωνη µε τα εφαρµοζόµενα πρότυπα και 

τις  Τεχνικές   Προδιαγραφές   του  κατασκευαστή  καθώς  και   µε  τα   υποβληθέντα   τεχνικά   και 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά ή πιστοποιητικά της. 
 

ΙΙ)  δοκιµές  επί  τόπου  των  έργων  που  θα  εκτελούνται  πριν  από  την  δοκιµαστική  λειτουργία  του 

αντλιοστασίου, οι οποίες θα πραγµατοποιούνται σε: 

 
-   Όλες   τις   σωληνώσεις   που   θα   δοκιµασθούν   για   πίεση   στεγανότητας   µεγαλύτερη   της 

ονοµαστικής πίεσης των δικλείδων του αντλιοστασίου κατά 50%. 
 

- Όλες  τις  δικλείδες  και  βαλβίδες  αντεπιστροφής,  οι  οποίες  θα  δοκιµαστούν  µε  κλειστό  

τον σύρτη, το δίσκο ή την γλώσσα (έλεγχος στεγανότητας) σε πίεση ίση µε την ονοµαστική 

πίεση λειτουργίας.   Επιπλέον   όλα   τα   εξαρτήµατα   θα   δοκιµαστούν   σε   αντοχή   

κελύφους   µε εφαρµοζόµενη πίεση µεγαλύτερη της ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας κατά 

50%. 
 
 

Αν κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε δοκιµής διαπιστωθεί ελαττωµατική λειτουργία ή ελαττωµατική 
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κατασκευή  ή  βλάβη  µίας  σωλήνωσης,  συσκευής  ή  ενός  εξαρτήµατος  ή  η  δοκιµή  δεν  

κρίνεται ικανοποιητική από τον Εργοδότη, είναι υποχρεωτική η άµεση αποκατάσταση του αίτιου 

πρόκλησης της   βλάβης   και   αποτυχίας   της   δοκιµής.   Με   το   πέρας   της   αποκατάστασης   

η   δοκιµή   θα επαναλαµβάνεται. 

 
 
5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

5.1.   ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών 
 

 Εκφόρτωση µέσω γερανού ή γερανοφόρου οχήµατος. 
 

 Μεταφορά (δια χειρός ή µηχανικών µέσων) αντικειµένων µεγάλου βάρους. 
 

Χρήση εργαλείων χειρός και γερανογέφυρας 
 

 Χρήση εργαλείων συναρµολόγησης και σύσφιξης σωληνώσεων, χειρισµός γερανογέφυρας και 

απελευθέρωσης   ή   συγκράτησης   συρµατόσχοινου   κατά   την   µετακίνηση   σωληνώσεων   

ή συσκευών. 
 

Ο χειρισµός του εξοπλισµού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

Κανένα   άτοµο   δε   θα   εξουσιοδοτείται   χωρίς   επαρκή   καθοδήγηση,   εκπαίδευση   και   

χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του. 
 

∆ιεύθυνση εργασιών εγκατάστασης του Η/Μ εξοπλισµού 
 

Οι  εργασίες  εγκατάστασης  του  ηλεκτροµηχανολογικού  εξοπλισµού  θα  εκτελούνται  από  την  αρχή 

µέχρι  το  τέλος  υπό  την  διεύθυνση  διπλωµατούχου  µηχανολόγου  ή  ηλεκτρολόγου  µηχανικού,  µε 

εµπειρία σε παρόµοιες κατασκευές. 
 
 

5.2.   ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και 

Ασφάλειας   Προσωρινών   και   Κινητών   Εργοταξίων»  και   την   Ελληνική   Νοµοθεσία   στα   

θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆ 17/96 και Π.∆ 159/99 κ.λπ.). 
 

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

εργασιών, σύµφωνα µε τα κάτωθι πρότυπα: 
 

-    Προστατευτική  ενδυµασία,  EN  863:1995:  Protective  clothing  -  Mechanical  properties  -  Test 

method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 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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6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

6.1.   ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
 

Οι  επιµετρούµενες  εργασίες  εγκατάστασης  σωληνώσεων  και  συσκευών  αντλιοστασίων,  πλήρως 

τοποθετηµένων και αποδεκτών από την Υπηρεσία, αφορούν σε: 
 

- Εγκατάσταση  χαλυβδοσωλήνων  για  την  κατασκευή  σωλήνωσης  κατάθλιψης  και  

σωλήνων αναρρόφησης  µε  τους  ενωτικούς  συνδέσµους,  βάσει  του  είδους,  της  ονοµαστικής  

διαµέτρου και του πραγµατικού µήκους σε µέτρα (m). 
 

- Εγκατάσταση   χειροκίνητων   συρταρωτών   δικλείδων   βάσει   του   είδους,   της   ονοµαστικής 

διαµέτρου, της ονοµαστικής πίεσης και του πραγµατικού αριθµού συσκευών. 
 

- Εγκατάσταση  βαλβίδων  αντεπιστροφής  βάσει  του  είδους,  της  ονοµαστικής  διαµέτρου,  της 

ονοµαστικής πίεσης και του πραγµατικού αριθµού συσκευών. 
 

- Εγκατάσταση   τεµαχίων   εξάρµοσης   βάσει   του   είδους,   της   ονοµαστικής   διαµέτρου,   της 

ονοµαστικής πίεσης και του πραγµατικού αριθµού. 
 

- Εγκατάσταση  χαλύβδινων  ωτίδων  (φλαντζών)  βάσει  του  θεωρητικού  βάρους  σε  χιλιόγραµµα 

(kg). 
 

- Εγκατάσταση    πολύτρητων    υδροληψίας    (φίλτρα    αναρρόφησης)   βάσει    του    είδους,   της 

ονοµαστικής διαµέτρου και του πραγµατικού αριθµού. 
 

- Εγκατάσταση  αερεξαγωγών  βάσει  του  είδους,  της  ονοµαστικής  διαµέτρου,  της  ονοµαστικής 

πίεσης και του πραγµατικού αριθµού. 
 

- Εγκατάσταση συστήµατος µέτρησης παροχής βάσει του είδους, της ονοµαστικής παροχής, της 

ονοµαστικής πίεσης και του πραγµατικού αριθµού. 
 

- Εγκατάσταση διάταξης µέτρησης στάθµης βάσει του είδους και του πραγµατικού αριθµού. 
 

- Εγκατάσταση συστήµατος µέτρησης πιέσεων βάσει του είδους, της ονοµαστικής πίεσης και του 

πραγµατικού αριθµού. 

 
 

6.2.   ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

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

σωληνώσεων ή συσκευών αντλιοστασίων, περιλαµβάνονται: 
 

- Η παροχή όλων των απαιτούµενων εργατικών χεριών, µηχανικών µέσων, υλικών και εφοδίων, 

τα  οποία  απαιτούνται  για  την  εγκατάσταση,  την  ρύθµιση  και  τον  έλεγχο  λειτουργίας  

των σωληνώσεων  ή  συσκευών  αυτών  σύµφωνα  µε  τις  προδιαγραφές  του  κατασκευαστικού  

οίκου και κάθε άλλη συναφής δαπάνη έστω και µη κατονοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας για την εύρυθµη λειτουργία των σωληνώσεων ή 

συσκευών. 
 

- Η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση και οι πλάγιες µεταφορές  όλων 

των ενσωµατουµένων υλικών. 

 
- Η διενέργεια όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κ.λπ. για την επιτυχή εγκατάσταση και 

λειτουργία των σωληνώσεων ή συσκευών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας, καθώς  

και  η  εργασία  αποκατάστασης  και  τα  εξαρτήµατα  που  θα  απαιτηθούν  σε  περίπτωση 

τεκµηριωµένης διαπίστωσης µη συµµόρφωσης ή ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο. 
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Γ1.  ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Η  παρούσα   αφορά  στην  προµήθεια, στην  µεταφορά, στην  εγκατάσταση, στους  ελέγχους και στις 

δοκιµές των συρταρωτών χυτοσιδηρών δικλείδων µε ωτίδες και ελαστική έµφραξη. 

 
2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 
2.1.   ΔΙΚΛΕΙ∆ΕΣ 

 
H κατασκευή  των  δικλείδων  θα  είναι  τέτοια  ώστε  να  εξασφαλίζεται  απόλυτη  στεγανότητα  κατά  

το κλείσιµο  και  προς  τις  δύο  πλευρές  ανάντη  και  κατάντη  (εκτός  από  τις  δικλείδες  εκκένωσης  

που επιτρέπεται  να  στεγανοποιούν  µόνον  από  την  µία  πλευρά),  µακρόχρονη  και  οµαλή  

λειτουργία, όπως και ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων για την συντήρησή τους. Η πίεση 

λειτουργίας τους θα είναι 10 ή 16 atm σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
 

Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο ΙS0 5996:1984-12 (Cast iron gate 

valves -- Χυτοσιδηρές βάννες ελέγχου) µε ελαστική έµφραξη και ωτίδες. Το σώµα της δικλείδας θα 

έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 5209:1977-08 (General purpose industrial 

valves; Marking  -- Βιοµηχανικές δικλείδες γενικής χρήσεως. Σήµανση) για την ονοµαστική διάµετρο 

(DN και µέγεθος), την ονοµαστική πίεση (ΡΝ), ένδειξη για το υλικό του σώµατος, σήµα ή επωνυµία 

κατασκευαστή και αριθµό παραγωγής. 
 

Ο  αριθµός  παραγωγής  µπορεί  να  είναι  γραµµένος  σε  πρόσθετη  κατάλληλη  µεταλλική  

πινακίδα, σταθερά  στερεωµένη  στο  σώµα  της  δικλείδας, όπου  θα  αναγράφεται  υποχρεωτικά  και  

ο  αριθµός παραγγελίας. 
 

Οι  δικλείδες  όταν  είναι  ανοικτές  θα  ελευθερώνουν  πλήρως  την  διατοµή  που  αντιστοιχεί  

στην ονοµαστική  τους  διάµετρο  και  θα  έχουν  εσωτερικά  κατάλληλη  διαµόρφωση,  απαλλαγµένη  

από εγκοπές κ.λπ. στο κάτω µέρος, ώστε να αποτρέπεται ενδεχόµενη επικάθηση φερτών υλών 

που θα καθιστούν προβληµατική την στεγανότητα κατά το κλείσιµο της δικλείδας. 
 

Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση ενδεχόµενης επισκευής το κυρίως 

µέρος τους να µην αποσυνδέεται από την σωλήνωση και να επιτρέπει την αντικατάσταση του άνω 

τµήµατος, σύρτη, βάκτρου κ.λπ. 
 

Το µήκος των δικλείδων θα είναι σύµφωνο µε το πρότυπο ISO 5752:1982-06 (Metal valves for use 

in flanged pipe systems; Face-to-face and centre-to-face dimensions -- Μεταλλικές  βάννες  προς 

χρήση  σε  φλαντζωτά  δίκτυα  σωληνώσεων. Μετωπικές  και  εγκάρσιες  διαστάσεις) και  το  

πρότυπο ISO 5996:1984-12. 
 

Το σώµα των δικλείδων θα έχει και στα δύο άκρα φλάντζες ανάλογης ονοµαστικής πίεσης, κοχλίες 

και περικόχλια διαστάσεων σύµφωνων µε την παράγραφο 5 του προτύπου ISO 5996:1984-12 ή µε 

το  πρότυπο  DIN  2501-1:2003-05  (Flanges  -  Part  1:  Mating  dimensions  --  Φλάντζες.  Μέρος  1: 

∆ιαστάσεις συνδέσεων). 
 

Το σώµα και το κάλυµµα των δικλείδων για ΡΝ 10 θα είναι κατασκευασµένα από φαιό χυτοσίδηρο, 

τύπου  τουλάχιστον  GG-25 κατά  DIN ΕΝ  1561:1997-08 (Founding - Grey cast irons -- Χυτεύσεις. 

Φαιός  χυτοσίδηρος),  ενώ  για  ΡΝ  16  και  µεγαλύτερο  θα  είναι  από  χυτοσίδηρο  

σφαιροειδούς γραφίτου τύπου τουλάχιστον GGG-40 κατά DIN ΕΝ 1563:2003-02 (Founding - 

Spheroidal graphit cast irons [includes amendment A1:2002]; German version EN 1563:1997 + 

A1:2002 -- Χυτεύσεις. Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη [περιλαµβάνεται η τροποποίηση 
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Α1:2002]). 
 

Τα  σώµατα  και  τα  καλύµµατα  των  δικλείδων  µετά  την  χύτευση  θα  παρουσιάζουν  λεία  

επιφάνεια χωρίς    λέπια,   εξογκώµατα,   κοιλότητες    από    την    άµµο    και    οποιαδήποτε    άλλο    

ελάττωµα. Απαγορεύεται η κάλυψη των παραπάνω κοιλοτήτων µε στοκάρισµα κ.λπ. 

 

 

Το  σώµα  των  δικλείδων, εσωτερικά  και  εξωτερικά, θα  βάφεται  µε  αντισκωριακό  υπόστρωµα  

(rust primer)  ψευδαργυρικής  βάσεως,  µετά  από  εκτέλεση  αµµοβολής  κατηγορίας  SA  ½  (κατά  

τους Σουηδικούς Κανονισµούς), πάχους τουλάχιστον 50 µm. 
 

Η  τελική  βαφή  θα  είναι  εσωτερική  και  εξωτερική  και  θα  γίνεται  µε  χρώµατα  υψηλής  αντοχής  

σε διάβρωση,   όπως   χρώµατα   εποξειδικής   βάσεως,   ενδεικτικού   τύπου   RILSAN   NYLON   

11   ή ισοδύναµα. 
 

Εξωτερικά  το  συνολικό  πάχος  βαφής  θα  είναι  τουλάχιστον  300  µm  και  εσωτερικά  τουλάχιστον 

200 µm. 
 

Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής για 

πόσιµο νερό. Η σύνδεση σώµατος και καλύµµατος θα γίνεται µε ωτίδες και κοχλίες από ανοξείδωτο 

χάλυβα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώµιο 11,5%. 
 

Οι  κοχλίες,  τα  περικόχλια  και  οι  ροδέλες  που  θα  χρησιµοποιηθούν  σε  οποιοδήποτε  µέρος  

της δικλείδας  θα  είναι  κατασκευασµένα  από  το  πιο  πάνω  υλικό  (11,5% Cr τουλάχιστον). Μεταξύ  

των ωτίδων σώµατος και καλύµµατος θα υπάρχει ελαστικό παρέµβυσµα σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΝ 

681-1:1996  (Elastomeric  seals  -  Materials  requirements  for  pipe  joint  seals  used  in  water  and 

drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber -- Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις  για  τα 

υλικά  στεγάνωσης  συνδέσµων  σωλήνων  σε  εφαρµογές  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  -  Μέρος  

1: Βουλκανισµένο ελαστικό) που αντικατέστησε το παλαιότερο BS 2494. 
 

Θα   πρέπει   να   υπάρχει   πρόβλεψη   κατάλληλης   εξωτερικής   διαµόρφωσης   του   καλύµµατος 

(καµπάνας) για την τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα (protection tube). 
 

Οι  δικλείδες  θα  είναι  µη  ανυψούµενου  βάκτρου. Το  βάκτρο  θα  είναι  επίσης  κατασκευασµένο  από 

ανοξείδωτο χάλυβα µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώµιο 11,5%. 
 

Η  δικλείδα  θα  κλείνει  όταν  το  βάκτρο  περιστρέφεται  δεξιόστροφα. Η  στεγανοποίηση  του  βάκτρου 

θα  επιτυγχάνεται  µε  δακτυλίους  Ο-RINGS  υψηλής  αντοχής  σε  διάβρωση  και  κατάλληλους  

για στεγανότητα  σε  θερµοκρασίες  µέχρι  60°C,  ή  µε  άλλο  ισοδύναµο  τρόπο  στεγανοποίησης,  µε  

την προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη στεγάνωσης. 
 

Η  κατασκευή  του  βάκτρου  θα  εξασφαλίζει  απόλυτα  λεία  επιφάνεια  επαφής  βάκτρου  και  

διάταξης στεγάνωσης.  Η  αντικατάσταση  του  βάκτρου  και  της  διάταξης  στεγάνωσης  θα  γίνεται  

χωρίς  να απαιτείται η αποσυναρµολόγηση του κυρίως καλύµµατος (καµπάνα) από το σώµα της 

δικλείδας. 
 

Το  περικόχλιο  του  βάκτρου  (stem  nut)  θα  είναι  κατασκευασµένο  από  κράµα  χαλκού  υψηλής 

αντοχής (π.χ. φωσφορούχο ορείχαλκο) ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 

Θα υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικοχλίου στον σύρτη, ώστε µετά την αφαίρεση του βάκτρου 

να  παραµένει  στην  θέση  του  και  τα  διάκενα  µεταξύ  σύρτου  και  περικοχλίου  να  είναι  τα  ελάχιστα 

δυνατά. 

Ο   σύρτης   θα   είναι   κατασκευασµένος   από   χυτοσίδηρο   ποιότητας   τουλάχιστον   GG  25  κατά 
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ΕΝ 1561:1997 (Founding - Grey cast irons -- Χυτεύσεις - Φαιός χυτοσίδηρος) για ΡΝ 10, ενώ για 

ΡΝ  16  και  µεγαλύτερο  θα  είναι  από  χυτοσίδηρο  σφαιροειδούς  γραφίτου  ποιότητας  

τουλάχιστον GGG 40 κατά ΕΝ 1563:1997 (Founding - Spheroidal graphite cast irons -- Χυτεύσεις. 

Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς  γραφίτη).  Επίσης  θα  είναι  αδιαίρετος  και  επικαλυµµένος  µε  

συνθετικό  ελαστικό, υψηλής  αντοχής  κατά  ΕΝ  681  κατάλληλο  για  πόσιµο  νερό,  ώστε  να  

επιτυγχάνεται  ελαστική έµφραξη (Resilient sealing). 
 

Η κίνηση του σύρτη θα γίνεται µέσα σε πλευρικούς οδηγούς στο σώµα της δικλείδας. Oι δικλείδες 

θα  έχουν  στο  επάνω  άκρο  του  βάκτρου  κεφαλή  σχήµατος  κολούρου  πυραµίδας,  µε  

τετράγωνες βάσεις  διαστάσεων  40  x  40  mm  και  50  x  50  mm  και  ωφέλιµο  µήκος  

τουλάχιστον  50 mm, προσαρµοσµένη και στερεωµένη µε ασφαλιστικό κοχλία στο άκρο του 

βάκτρου. Η τετράγωνη αυτή κεφαλή τοποθετείται για να είναι δυνατή η λειτουργία της δικλείδας µε 

τα συνήθη κλειδιά χειρισµού των δικλείδων. 
 

 
2.2.   ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Οι  χυτοσιδηρές  συρταρωτές  δικλείδες  καθώς  και  τα  λοιπά  ενσωµατούµενα  υλικά  θα  πληρούν  τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα: 
 

ISO 5996:1984-12 Cast iron gate valves -- Χυτοσιδηρές βάννες ελέγχου. 
 

ISO 5209:1977-08 General purpose industrial valves; Marking -- Βιοµηχανικές δικλείδες γενικής 

χρήσεως. Σήµανση. 
 

ISO 5208:1993 Industrial  valves  --  Pressure  testing  of  valves  --  Βιοµηχανικές  δικλείδες. 

∆οκιµές πιέσεως. 
 

ISO 5752:1982-06 Metal  valves  for  use  in  flanged  pipe  systems;  Face-to-face  and  centre-to- 

face  dimensions  --  Μεταλλικές  βάννες  προς  χρήση  σε  φλαντζωτά  δίκτυα 

σωληνώσεων. Μετωπικές και εγκάρσιες διαστάσεις. 
 

DIN 2501-1:2003-05   Flanges  -  Part  1:  Mating  dimensions  --  Φλάντζες.  Μέρος  1:  ∆ιαστάσεις 

συνδέσεων 
 

ISO 185:1988-12 Grey cast iron; Classification -- Φαιός χυτοσίδηρος-Ταξινόµηση 
 

ISO 1083:2004-07 Spheroidal  graphite  cast  irons  -  Classification  --  Χυτοσίδηρος  σφαιροειδού 

γραφίτη-Ταξινόµηση. 
 

EN 558-1:1995 Industrial  valves  -  Face-to-face  and  centre-to-face  dimensions  of  metal 

valves  for  use  in  flanges  pipe  systems  -  Part  1:PN-designated  valves  -- 

Βιοµηχανικές  βαλβίδες  - ∆ιαστάσεις  τοποθέτησης  µεταλλικών  βαλβίδων  για 

χρήση   σε   συστήµατα   σωληνώσεων   µε   φλάντζες   -  Μέρος   1:  

Βαλβίδες χαρακτηριζόµενες µε ΡΝ 
 

EN 558-2:1995 Industrial  valves  -  Face-to-face  and  centre-to-face  dimensions  of  metal 

valves for use in flanged pipe systems - Part 2: Class-designated valves -- 

Βιοµηχανικές  βαλβίδες  - ∆ιαστάσεις  τοποθέτησης  µεταλλικών  βαλβίδων  για 

χρήση   σε   συστήµατα   σωληνώσεων   µε   φλάντζες   -  Μέρος   2:  

Βαλβίδες χαρακτηριζόµενες µε την κλάση 
 

EN 1563:1997 Founding   -   Spheroidal   graphite   cast   irons   --   Χυτεύσεις.   Χυτοσίδηρος 

σφαιροειδούς γραφίτη 
 

EN 1092-1:2001 Flanges  and  their  joints  -  Circular  flanges  for  pipes,  valves,  fittings  and 
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accessories,   PN   designated   -   Part   1:   Steel   flanges   --   Φλάντζες   και 

παρεµβύσµατα  αυτών.  Κυκλικές  φλάντζες  κια  σωλήνες,  δικλείδες,  ειδικά 

τεµάχια   και   εξαρτήµατα,  µε   επισήµανση   ονοµαστικής   πίεσης.  Μέρος   1: 

Χαλύβδινες φλάντζες. 
 

EN 1561:1997 Founding - Grey cast irons -- Χυτεύσεις - Φαιός χυτοσίδηρος 
 

EN 681-1:1996 Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water 

and   drainage   applications   -   Part   1:  Vulcanized  rubber  --   Ελαστοµερή 

στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε 

εφαρµογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισµένο ελαστικό 
 

EN 1514-1:1997 Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - 

Part  1:  Non-metallic  flat  gaskets  with  or  without  inserts  --  Φλάντζες  και  οι 

συνδέσεις τους - ∆ιαστάσεις παρεµβυσµάτων για φλάντζες χαρακτηρισµένες 

µε   PN.   Μέρος   1:   Μη   µεταλλικά   επίπεδα   παρεµβύσµατα   µε   ή   χωρίς 

προσθήκες. 
 
EN 1515-1:1999 Flanges and their joints - Bolting - Part 1: Selection of bolting -- Φλάντζες και 

οι  συνδέσεις  τους  -  Σύνδεση  µε  κοχλίες  -  Μέρος  1:  Επιλογή  σύνδεσης  µε 

κοχλίες 
 

EN 1515-2:2001 Flanges and their joints - Bolting - Part 2: Classification of bolt materials for 

steel flanges, PN designated -- Φλάντζες  και  οι  συνδέσεις  τους. Κοχλίωση. 

Μέρος   2  :Ταξινόµηση   των   υλικών   κοχλίωσης   για   χαλύβδινες   

φλάντζες χαρακτηρισµένες µε νάση την ονοµαστική πίεση PN. 
 

EN 1591-1:2001 Flanges   and   their   joints   -   Design   rules   for   gasketed   circular   flange 

connections - Part 1: Calculation method -- Φλάντζες και οι συνδέσεις τους- 

Κανόνες  σχεδιασµού  για  συνδέσεις  µε  κυκλικές  φλάντζες  µε  

παρέµβυσµα Μέρος 1:Μέθοδοι υπολογισµού. 
 

Τα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 

2.3.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Γενικά η συσκευασία, η αποθήκευση και η διακίνηση των δικλείδων θα γίνονται µε προσοχή για την 

αποφυγή φθορών. Οι δικλείδες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους µε την εργοστασιακή 

συσκευασία τους, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται τυχόν ζηµιές λόγω υπερκείµενου βάρους. Σε 

καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση µε ανατροπή. 

 
3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
3.1.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΛΕΙ∆ΩΝ 

 
Θα  τοποθετούνται  κατακόρυφα  και  θα  συνδέονται  στους  σωλήνες  µε  τις  ωτίδες  που  έχουν  στα 

άκρα τους. 
 

Η σύνδεση µε ωτίδες θα γίνεται µε χαλύβδινους, γαλβανισµένους εν θερµώ κοχλίες. Το σπείρωµά 

τους θα ακολουθεί το διεθνές σύστηµα. Οι κεφαλές και τα περικόχλια θα είναι εξαγωνικά. 
 

Η  στεγάνωση  της  σύνδεσης  θα  επιτυγχάνεται  µε  την  παρεµβολή  ελαστικού  δακτυλίου, πάχους  

3 mm (Φ60-Φ350). Η  εσωτερική  διάµετρος  των  δακτυλίων αυτών  θα  είναι  κατά  10 mm 

µεγαλύτερη από την εσωτερική διάµετρο του αγωγού και η εξωτερική θα εφάπτεται σχεδόν στους 
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κοχλίες. 

 
Πριν από την εγκατάσταση των δικλείδων θα καθαρίζονται οι σωλήνες για να αποµακρυνθούν ξένα 

σώµατα που έχουν  τυχόν εισχωρήσει  και  που µπορούν  να  παρασυρθούν  µέσα  στις δικλείδες  και 

να εµποδίσουν την λειτουργία τους ή να µειώσουν την στεγανότητά τους. Θα αποφεύγεται µε κάθε 

τρόπο η επαφή γαιών ή χαλικιών µε το εσωτερικό των δικλείδων. 
 

Για την σύνδεση µε ωτίδες τα τεµάχια ευθυγραµµίζονται και τοποθετούνται έτσι ώστε οι οπές των 

ωτίδων  να  βρίσκονται  ακριβώς  η  µία  απέναντι  στην  άλλη  και  αφήνεται  µικρό  κενό  για  να  µπει  

ο ελαστικός   δακτύλιος.  Εισέρχεται   ο   δακτύλιος   και   µετά   τα   µπουλόνια,  γίνεται   κέντρωση   

του δακτυλίου,   εισέρχονται   και   οι   κοχλίες   και   σφίγγονται   βαθµιαία   µε   διαδοχική   κοχλίωση   

των αντιδιαµετρικών µπουλονιών. 
 
 

3.2.   ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Προβλέπονται δύο βασικές γραµµές: 
 

 
α) Θα δοκιµάζονται οι δικλείδες σε υδραυλική πίεση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΙSO 

5208:1993. Η πίεση δοκιµής του σώµατος της δικλείδας θα είναι κατά 1,5 φορά µεγαλύτερη της 

µέγιστης επιτρεπόµενης πίεσης λειτουργίας. 
 

β) Οι  δικλείδες  θα  δοκιµάζονται  σύµφωνα  µε  την  παράγραφο  4.3. του  προτύπου  ISO 

5208:1993 για έλεγχο στεγανότητας (Seal test) σε πίεση ίση µε 1,10 φορές την ΡΝ, ενώ κατά 

την διάρκεια του  χρόνου  δοκιµής  δεν  θα  πρέπει  να  εµφανιστεί  καµία  ορατή  διαρροή  (Rate 3). 

Η  δοκιµή  θα γίνεται και κατά τις δύο διευθύνσεις λειτουργίας. 

 
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Η  διαπίστωση  µη  συµµόρφωσης  της  εγκατάστασης  µε  τα  παρακάτω  συνεπάγεται  µη  αποδοχή 

αυτής. 
 

- Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, τεύχους χαρακτηριστικών κ.λπ.). 
 

- Οπτικός  έλεγχος  για  να  διαπιστωθεί  η  ακεραιότητα  του  υλικού.  Ελαττωµατικά,  φθαρµένα, 

διαβρωµένα ή παραποιηµένα υλικά δεν θα παραλαµβάνονται. 
 

- Έλεγχος της σωστής εγκατάστασης των δικλείδων. Αναλυτικά ελέγχονται τα παρακάτω: 
 

- Τοποθέτηση όλων των δικλείδων όπως καθορίζεται στα σχέδια της µελέτης. 
 

- Σωστή σύνδεση των δικλείδων. 
 

- Τυχόν ύπαρξη διαρροών. 
 
 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

5.1.   ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των συσκευών 
 

- ∆ιακίνηση αντικειµένων µεσαίου βάρους. 
 

- ∆ιακίνηση αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 
 

Ο  χειρισµός  του  εξοπλισµού  και  των  εργαλείων  θα  γίνεται  µόνον  από  εξουσιοδοτηµένα  άτοµα. 
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Κανένα   άτοµο   χωρίς   την   επαρκή   καθοδήγηση   και   εκπαίδευση   και   χωρίς   πιστοποίηση   της 
 

ικανότητάς  του  να  χειρίζεται  ασφαλώς  τον  εξοπλισµό  ή  τα  εργαλεία  δεν  θα  εξουσιοδοτείται  προς 

τούτο. 
 

5.2.   ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Εφαρµόζεται   η   οδηγία   92/57/EE,   που   αναφέρεται   στις   «Ελάχιστες   Απαιτήσεις   Υγιεινής   

και Ασφάλειας  Προσωρινών  και  Κινητών  Εργοταξίων» καθώς  επίσης  και  η  Ελληνική  Νοµοθεσία  

στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆ 17/96 και Π.∆ 159/99 κ.λπ.). 
 

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). 

 
6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
6.1.     ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
Επιµέτρηση ανά τεµάχιο (πλήρες), κατά ονοµαστική διάµετρο (DN) και ονοµαστική πίεση (PN). Οι 

συνδυασµοί DN-PN είναι συνήθως τυποποιηµένοι. 

 
6.2.   ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
Στις ως άνω επιµετρούµενες εργασίες περιλαµβάνονται: 

 
 Η  διάθεση  του  απαιτούµενου  εργατικού  προσωπικού,  των  µηχανηµάτων,  των  υλικών,  των 

εφοδίων και των εγκαταστάσεων. 
 

 Η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου του έργου και η αποθήκευση όλων των δικλείδων µε τις 

απαιτούµενες ωτίδες, τους ελαστικούς δακτυλίους, τους κοχλίες και τα περικόχλια κ.λπ. 
 

 Η   πραγµατοποίηση   όλων   των   απαιτούµενων   δοκιµών,  ελέγχων   κ.λπ.  σύµφωνα   µε   

την παρούσα καθώς  και  η  εργασία  αποκατάστασης  και  τα  υλικά  που  θα  απαιτηθεί  να 

αντικατασταθούν  σε  περίπτωση  τεκµηριωµένης  διαπίστωσης  ακαταλληλότητάς  τους  κατά  

τον έλεγχο παραλαβής. 

 

 

Γ2.  ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα αφορούν στην προµήθεια, µεταφορά και 

εγκατάσταση   των   συσκευών   εισαγωγής   -   εξαγωγής   αέρα   διπλής   ενέργειας   για   την   

οµαλή λειτουργία ενός υπόγειου δικτύου σωληνώσεων. 

 
2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
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2.1.   ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

 
Τα  υλικά  που  ενσωµατώνονται  στις  βαλβίδες  εισαγωγής  -  εξαγωγής  αέρα  έχουν  τα  ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 
 

Περιγραφή Υλικό 

Σώµα Χυτοσίδηρος GG 25/GGG 40 

Φλοτέρ ABS 

Σώµα φλοτέρ Χυτοσίδηρος GG 25/GGG 40 

Βαλβίδα εξαγωγής ABS 

Κάλυµµα εξαγωγής ABS 

Κύλινδρος ABS 

Καπάκι βαλβίδας Χυτοσίδηρος + NBR 

Κάλυµµα Χυτοσίδηρος GG 25/GGG 40 
 
 
 

2.2.   ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Οι βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα λειτουργούν στις εξής περιπτώσεις: 
 

α. Κατά την πλήρωση του υδραγωγείου για την απαγωγή του εκδιωκόµενου αέρα. 
 

β. Κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του υδραγωγείου για την απαγωγή του διαλυµένου 

µέσα στη µάζα του νερού αέρα, που ελευθερώνεται. 
 

γ. Σε περίπτωση πλήγµατος για την εγκατάσταση µέσα στον αγωγό των συνθηκών ατµοσφαιρικής 

πίεσης µε άµεση εισαγωγή αέρα. 
 

Οι   συσκευές   συνδέονται   µόνιµα   µε   το   δίκτυο.  Θα   εγκαθίστανται   σε   καθαρά   φρεάτια   χωρίς 

λιµνάζοντα ακάθαρτα νερά, πάνω από την στάθµη τυχόν υπάρχοντα φρεάτιου ορίζοντα. 
 
 

 
2.3.   ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 

 
Τα αποδεκτά υλικά θα έχουν κατασκευασθεί µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000-12 (Quality 

management  systems  -  Fundamentals  and  vocabulary  --  Συστήµατα   διαχείρισης   ποιότητος. 

 
Βασικές   αρχές   και   λεξιλόγιο)   παραγωγική   διαδικασία.   Ελέγχονται   οι   προδιαγραφές   και   τα 

πιστοποιητικά καθώς και η βεβαίωση επιτυχίας εφαρµογής. 
 

Η αποδοχή πιστοποιητικού αναφερόµενου σε λοιπά διεθνή ή εθνικά πρότυπα (DIN, BS, JIS, κ.λπ.) 

είναι  δυνατή,  µε  την  προϋπόθεση  ότι  τα  υλικά  θα  φέρουν  επισήµανση  CE  της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις λειτουργίας τους έχουν ως εξής: 
 

-    Θα  εξασφαλίζουν  την  αυτόµατη  εισαγωγή  και  εξαγωγή  αέρα,  αφ’  ενός  µεν  κατά  τις  

εργασίες ταχείας πλήρωσης και  εκκένωσης του  αγωγού και  αφ’ ετέρου κατά  την συνήθη 

λειτουργία  του αγωγού, µέσω διπλών πλωτήρων, σφαιρικών ή άλλου σχήµατος. 
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-    Θα αντέχουν σε πίεση τουλάχιστον ίση µε την πίεση δοκιµής του αγωγού. 
 

-    Η  διάµετρος  του  µικρού  ακροφυσίου  θα  είναι  4  mm.  Για  την  πίεση  λειτουργίας  o  

πλωτήρας, εφόσον  δηµιουργηθεί  αέρας,  θα  ελευθερώνει   το  ακροφύσιο  και  θα  το  

αποφράσσει   µόλις εξαντληθεί ο αέρας. 
 

-    Το  µεγάλο  ακροφύσιο  των  αεροβαλβίδων  θα  µένει  ανοικτό  κατά  την  λειτουργία  τους,  εφόσον 

εξακολουθεί  να  εξέρχεται  αέρας  ή  έστω  και  µίγµα  αέρα-νερού,  και  θα  κλείνει  όταν  εξέρχεται 

µόνο νερό. 
 

-    Ο πλωτήρας του µεγάλου ακροφυσίου θα φθάσει το ακροφύσιο µόλις εξαντληθεί o αέρας και σε 

καµία  περίπτωση  δεν θα  το αποφράσσει, ανεξάρτητα από την συγκέντρωση ή µη αέρα, παρά 

µόνο στην περίπτωση κατά την οποία θα δηµιουργηθεί µέσα στον αγωγό πίεση µικρότερη της 

ατµοσφαιρικής. 
 

-    Οι  αεροβαλβίδες  θα  µπορούν  να  συναρµολογούνται  και  να  αποσυναρµολογούνται  επί  τόπου. 

Επιθυµητό είναι η επιθεώρηση και ο έλεγχός τους να γίνονται υπό πίεση. 
 

-    Οι  αεροβαλβίδες  θα  εξασφαλίζουν  την  εκκένωση  του  αέρα  µε  ταχύ  ρυθµό  και  θα  

παρέχουv ασφάλεια  στον  πλωτήρα  του  µεγάλου  ακροφυσίου  κατά  την  πλήρωση  του  

αγωγού  µε  νερό, ώστε να µην κλείνει η βαλβίδα προτού όλος ο αέρας εξέλθει από τον αγωγό. 
 

-    Η  κατασκευή  των  αεροβαλβίδων  θα  είναι  από  υλικά  που  δεν  θα  οξειδώνονται  και  δεν  θα 

αλλοιώνονται. 
 

-    Οι αεροβαλβίδες διπλού ακροφυσίου θα αντέχουν στις µέγιστες πιέσεις ελέγχου του αγωγού. 
 
 

2.4.   ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Από την φύση τους, οι βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα είναι υλικά µικρής µηχανικής αντοχής 

και εύκολα  παραµορφώσιµα. 
 

Συνεπώς κατά την φόρτωση και εκφόρτωσή τους θα δίδεται η ανάλογη προσοχή για την αποφυγή 

κακώσεων. 
 

Κατά την µεταφορά, όπως και κατά την αποθήκευση, θα ελέγχονται τα υπερκείµενα βάρη. 
 

Κατά  την  φύλαξη,  επιπλέον,  οι  βαλβίδες  θα  παραµένουν  στα  κιβώτια  συσκευασίας  τους  και  θα 

προστατεύονται από ηλιακό φως, λίπη, έλαια, πηγές θερµότητας κ.λπ. 
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 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

3.1.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ 
 

Οι  βαλβίδες θα  είναι  τέτοιας κατασκευής ώστε να αποκλείονται  βλάβες λόγω σκωρίωσης  κινητών 

µερών  και  οδηγών  και  να  εξασφαλίζουν  πλήρη  στεγανότητα,  εφόσον  δεν  είναι  ανοικτές  για  την 

αποµάκρυνση αέρα. 
 

Οι συσκευές που θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο θα πληρούν τα κύρια χαρακτηριστικά τα 

οποία ανταποκρίνονται στις συσκευές τύπου Αpex Air Relief Valves της Glenfield και θα παρέχουν 

κατά  τις  δοκιµές  και  την  λειτουργία  τον  ίδιο  βαθµό  ασφάλειας  που  αποδίδεται  από  τις  

συσκευές αυτές.   Η   χρησιµοποίηση   οποιωνδήποτε   άλλων   συσκευών   αναλόγων   

χαρακτηριστικών   είναι βεβαίως αποδεκτή. 

 
3.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 
 

Οι  συσκευές  θα  συνδέονται  µόνιµα  µε  το  δίκτυο. Η  σύνδεση  µε  τον  αγωγό  θα  γίνει  µε  χαλύβδινα 

ειδικά τεµάχια, τα οποία θα συνδέονται µεταξύ τους µε ωτίδες. 

 
3.3.   ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 
Για τις βαλβίδες απαιτούνται οι ακόλουθες δοκιµές: 

 
α.  Παροχέτευση   αέρα   δια   µέσου   της   αεροβαλβίδας   για   τον   έλεγχο   της   λειτουργίας   της 

αεροβαλβίδας (π.χ. ότι δεν θα κλείσει απότοµα). 
 

β.  Παροχέτευση αέρα εναλλασσόµενης πίεσης. 
 

Για τις προαναφερόµενες δοκιµές απαιτείται αεροσυµπιεστής µε µανόµετρο ακριβείας. 
 

Οι δοκιµές αυτές θα εκτελούνται κατ’ επανάληψη (τουλάχιστον δέκα δοκιµές). 
 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

4.1.   ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ 
 

 Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατούµενων υλικών. 
 

 Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιµών. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύµφωνα 

µε την παρούσα, αριθµού ελέγχων θα δίδονται εντολές συµπλήρωσης. 
 

 Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
 

 Έλεγχος συνδεσµολογίας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
 

 Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως. 
 

 Τα εµφανή τµήµατα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη και τις συνδέσεις. 
 

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

θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους µε δαπάνες του Αναδόχου. 
 

4.2.   ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ 
 

Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, ώστε να διαπιστωθεί 

εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα. 

 
5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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5.1.   ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 Εκφόρτωση υλικών µέσω γερανοφόρου οχήµατος ή µε ανατροπή. 
 

 Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους. 
 

 ∆ιακίνηση αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 
 

 Χρήση εργαλείων χειρός. 
 

 Χειρισµός αιχµηρών αντικειµένων (επιφάνειες τοµής σωλήνων) 
 

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

άτοµα. Κανένα   άτοµο   χωρίς   την   επαρκή   καθοδήγηση   και   εκπαίδευση   και   χωρίς   

πιστοποίηση   της ικανότητάς  του  να  χειρίζεται  ασφαλώς  τον  εξοπλισµό  ή  τα  εργαλεία  δεν  θα  

εξουσιοδοτείται  προς τούτο. 

 
5.2.   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.∆. 

17/96, Π.∆. 159/99 κ.λπ.) 
 

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

σωληνουργικές εργασίες. 
 

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. 

 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

6.1.   ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Μετρώνται τα τεµάχια τελειωµένης εργασίας (τεµ.). 
 
 

6.2.   ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Οι  βαλβίδες  εισαγωγής  –  εξαγωγής  αέρα  διπλής  ενέργειας  επιµετρώνται  σε  τεµάχια  

πλήρως εγκατεστηµένων βαλβίδων  χωρίς  να  περιλαµβάνονται  τα χαλύβδινα ειδικά τεµάχια και οι 

δικλείδες τύπου σύρτου. 
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Δ.  ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ 
 
 
1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Οι  εργασίες  που  προδιαγράφονται  στην  παρούσα  τεχνική συγγραφή αφορούν  στην  κατασκευή  

δικτύων σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες για έργα άρδευσης και ύδρευσης. 

 

 
2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 
 

2.1.   ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 
 

Τα υλικά που ενσωµατώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες είναι: 
 

 σωλήνες από χαλυβδοελάσµατα, 
 

 ειδικά τεµάχια διαµορφωµένα από τµήµατα χαλυβδοσωλήνων, 
 

 µονωτικά υλικά. 
 
 

2.2.   ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 
 

Οι  χαλυβδοσωλήνες  θα  προέρχονται  από  εργοστάσια  κατασκευής  µε  πιστοποιηµένη  κατά  ΕΝ 

ISO 9001:2000-12
1  

παραγωγική διαδικασία. 
 

Σωλήνες 
 

Οι   χαλυβδοσωλήνες   θα   είναι   κατασκευασµένοι   από   έλασµα   θερµής   εξελάσεως,  κατηγορίας 

S235JRG2 έως S355J2G3 σύµφωνα µε ΕΝ 10027. 
 

ΕΛΟΤ 281: Σωλήνες   µε   ραφή,   χωρίς   σπείρωµα   από   κοινό   χάλυβα,   χωρίς   ποιοτικές 

απαιτήσεις. 
 

ΕΛΟΤ 496: Χαλυβδοσωλήνες – Πάχη τοιχώµατος. 
 

ΕΛΟΤ 497: Χαλυβδοσωλήνες – Εξωτερικές διάµετροι. 
 

Οι σωλήνες (ελικοειδούς ή ευθείας ραφής) θα προέρχονται από συνεχή παραγωγική διαδικασία, µε 

διαµόρφωση    χαλυβδοταινίας    κατάλληλου    ανοίγµατος.   ∆εν    είναι    αποδεκτοί    σωλήνες    

που προέρχονται από δύο διαφορετικές χαλυβδοταινίες που ηλεκτροσυγκολλούνται µεταξύ τους 

(αρχή της προηγούµενης µε το τέλος της επόµενης) πριν από την φάση της τελικής 

σωληνοποίησης. 
 

Τα ελάχιστα πάχη των χαλυβδοελασµάτων και οι ονοµαστικές διάµετροι των σωλήνων, σύµφωνα 

µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ 496 και ΕΛΟΤ 497, έχουν ως εξής: 

 

Ονοµαστική διάµετρος (DN) (mm) Φ300 Φ500 Φ600 Φ700 Φ800 Φ900 Φ1000 

Ελάχιστο πάχος τοιχώµατος (mm) 6,3 6,3 6,3 7,1 8,0 8,0 10,0 

 
Σε κάθε περίπτωση όµως το πάχος τοιχώµατος θα είναι το καθοριζόµενο από την µελέτη. 

 
Σχετικό πρότυπο: 

 
ΕΝ 10217-1:2002 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions 

- Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties 

--  Συγκολλητοί   χαλύβδινοι   σωλήνες   για   εγκαταστάσεις   υπό   πίεση   - 
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Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Μη κεκραµένοι χαλύβδινοι σωλήνες 

µε καθορισµένες ιδιότητες σε θερµοκρασία δωµατίου. 
 

Η    ποιότητα    των    χαλυβδοσωλήνων    θα    ελέγχεται    από    εργαστήρια    πιστοποιηµένα    κατά 

ΕΝ ISO 17025. 
 

Παρατίθενται προς ενηµέρωση Αµερικανικά και Βρετανικά πρότυπα σχετικά µε τους 

χαλυβδοσωλήνες: 
 

AWWA C203:2002 Coal  Tar  Protective  Coatings  and  Linings  for  Steel  Water  pipelines  - 

Enamel   and   Tape-Hot   applied   --   Προστατευτικές   επιστρώσεις   και 

επενδύσεις  χαλυβδοσωλήνων  µεταφοράς  ύδατος  -  Βερνίκια  και  ταινίες 

εφαρµοζόµενα εν θερµώ. 
 

AWWA C206:1997 Field  welding  of  steel  water  pipe  --  Επί  τόπου  συγκολλήσεις  δικτύων 

χαλυβδοσωλήνων µεταφοράς ύδατος. 
 

AWWA C200:1997 Steel water pipe 6” (150 mm) and longer -- Χαλυβδοσωλήνες µεταφοράς 

ύδατος διαµέτρου 150 mm και άνω. 
 

AWWA C208:2000 Fabricated   steel   water   pipe   fittings   -   Dimensions   --   Εξαρτήµατα 

χαλυβδοσωλήνων ύδατος βιοµηχανικής - ∆ιαστάσεις. 
 

BS 534:1990 Specification for steel pipes, joints and specials for water and sewage -- 

Χαλυβδοσωλήνες, σύνδεσµοι και ειδικά τεµάχια για δίκτυα ύδρευσης και 

αποχέτευσης. 
 

ΒS 4147:1980-10-31 Specification   for   bitumen-based   hot-applied   coating   materials   for 

protecting  iron  and  steel,  including  suitable  primers  where  required  -- 

Προδιαγραφή   προστατευτικών   επιστρώσεων   ασφαλτικής   βάσεως   για 

στοιχεία    από    σίδηρο    ή    χάλυβα,   περιλαµβανοµένων    των    

υλικών υποστρώµατος. 
 

AWWA Μanual M11 Steel pipe - a guide for design and installation. Κλασσικό  εγχειρίδιο  για 

την διαµόρφωση και τους ελέγχους δικτύων από χαλυβδοσωλήνες 
 

USBR Welding  manual  (Κλασσικό   εγχειρίδιο   για   την   διαµόρφωση   και   τους 

ελέγχους δικτύων από χαλυβδοσωλήνες). 

Ειδικά τεµάχια 
 

Η  διαµόρφωση  του  δικτύου,  πέραν  των  ευθυγράµµων  τµηµάτων  απαιτεί  ειδικά  τεµάχια  όπως 

καµπύλες, συστολές, ταυ, σταυρούς κ.λπ. 
 

Τα  ειδικά  τεµάχια  θα  αποτελούνται  από  χαλυβδοσωλήνες  της  αυτής  ποιότητας  και  θα  φέρουν  τις 

ίδιες στρώσεις προστασίας µε τα ευθύγραµµα τµήµατα του δικτύου. Τα ειδικά τεµάχια συνδέονται 

µε   τα   ευθύγραµµα   τµήµατα   του   χαλυβδοσωλήνα   µε   ηλεκτροσυγκόλληση   ή   µέσω   φλαντζών 

(σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη). 
 

Οι φλάντζες θα είναι από χάλυβα της ίδιας ποιότητας µε τους σωλήνες (σχετικό πρότυπο ΕΝ 1092- 

1:2001: Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN 

designated  - Part  1:  Steel  flanges --  Φλάντζες  και  παρεµβύσµατα  αυτών.  Κυκλικές  φλάντζες  κια 
σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεµάχια  και εξαρτήµατα, µε επισήµανση ονοµαστικής πίεσης. Μέρος 1: 

Χαλύβδινες φλάντζες). 
 

Οι  κοχλίες  και  τα  περικόχλια  θα  είναι  εξαγωνικής  κεφαλής,  µε  διαστάσεις  κατά  ΕΝ  1665:1997 
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(Hexagon  bolts  with  flange  -  Heavy  series  --  Εξαγωνικά  φλαντζωτά  µπουλόνια.  Σειρές  βαρέως 

τύπου), ποιότητας χάλυβα κατηγορίας 4D κατά DIN 267-2:1984-11 (Fasteners; Technical delivery 

conditions;   Design   and   dimensional   accuracy   --   Στερεωτικά.   Τεχνικοί    όροι    παράδοσης. 

Απαιτούµενη   ακρίβεια   σχεδιασµού   και   διαστάσεων).   Οι   κοχλίες   και   τα   περικόχλια   θα   

είναι επικαδµιωµένα κατά ASTM Β766-86:2003 (Standard Specification for Electrodeposited 

Coatings of Cadmium -- Προδιαγραφή ηλεκτρολυτικής επικαδµίωσης). 
 

Για  τα  χαρακτηριστικά  των  υλικών,  τις  ηλεκτροσυγκολλήσεις,  τις  προστατευτικές  επενδύσεις  και 

τους  ελέγχους  ποιότητας  και  στεγανότητας  των  ειδικών  τεµαχίων  ισχύουν  τα  αναφερόµενα  

στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή για τους χαλυβδοσωλήνες. 
 

Τα ειδικά τεµάχια θα είναι από το ίδιο υλικό όπως και οι σωλήνες, δηλαδή χάλυβα και θα πληρούν 

τις  προϋποθέσεις  που  αναφέρονται  στα  πρότυπα  των  σωλήνων.  Επιπλέον  θα  πληρούν  και  τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα: 
 

ΕΝ 1092-1:2001 Flanges and their joints - Circular  flanges for pipes, valves, fittings and 

accessories,  PN  designated  -  Part  1:  Steel  flanges  --  Φλάντζες  και 

παρεµβύσµατα  αυτών. Κυκλικές  φλάντζες  κια  σωλήνες, δικλείδες, ειδικά 

τεµάχια  και  εξαρτήµατα,  µε  επισήµανση  ονοµαστικής  πίεσης.  Μέρος  1: 

Χαλύβδινες φλάντζες. 
 

DIN 2501-1:2003-05 Flanges  -  Part  1:  Mating  dimensions  --  Φλάντζες.  Μέρος  1:  ∆ιαστάσεις 

συνδέσεων. 
 

AWWA C208:2000 Fabricated   steel   water   pipe   fittings   -   Dimensions   --   Εξαρτήµατα 

χαλυβδοσωλήνων ύδατος βιοµηχανικής - ∆ιαστάσεις. 
 
 

2.3.   ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Κατά  την  φορτοεκφόρτωση  θα  χρησιµοποιούνται  για  την  ανάρτηση  ειδικοί  φαρδείς  και  

ισχυροί ιµάντες, µε ελαστική ή πλαστική επικάλυψη προς αποφυγή φθορών στην εξωτερική 

προστατευτική επένδυση.  Συρµατόσχοινα  (σαµπάνια),  αλυσίδες  και  άγγιστρα  δεν  επιτρέπεται  

να  έρχονται  σε άµεση επαφή µε την εξωτερική επένδυση ή µε την εσωτερική επιφάνεια των 

σωλήνων. 
 

Οι σωλήνες θα φορτώνονται επιµελώς στα µεταφορικά µέσα επί σαγµάτων, ώστε να αποφεύγονται 

οι σχετικές µετακινήσεις των σωλήνων κατά την µεταφορά τους, και θα τοποθετούνται παράλληλα 

µεταξύ  τους,  σε  σωρούς  χαµηλού  ύψους.  Όλες  οι  επιφάνειες  και  στηρίξεις  που  βρίσκονται  σε 

επαφή  µε  τους  σωλήνες  θα  προστατεύονται.  Οι  σωλήνες  δεν  θα  βρίσκονται  σε  άµεση  επαφή 

µεταξύ τους. Στα σηµεία στηρίξεως των σωλήνων στο µεταφορικό µέσο και στα µεταξύ τους σηµεία 

επαφής θα τοποθετούνται ταινίες από καουτσούκ ή µαλακό πλαστικό ή καραβόπανο. 
 

Τα   σηµεία   επαφής   των   προς   µεταφορά   σωλήνων   µε   τα   µέσα   πρόσδεσής   τους   

(αλυσίδες, συρµατόσχοινα  και  ιµάντες),  θα  προστατεύονται  µε  ελαστικά  ή  πλαστικά  

παρεµβλήµατα  ικανού πάχους. 
 

Σε  καµία  περίπτωση  δεν  επιτρέπεται  η  απότοµη  εκφόρτωση  ή  η  ρίψη  των  σωλήνων.  Στην 

εκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται απαραίτητα γερανοί ή ανυψωτικά µηχανήµατα. 
 

Το   κυκλικό   σχήµα   της   διατοµής   των   σωλήνων   θα   εξασφαλίζεται   κατά   την   µεταφορά   και 

αποθήκευση µε πολύσταυρα που θα τοποθετούνται στα άκρα των τεµαχίων των σωλήνων. 
 

Η  µεταφορά  των  επενδεδυµένων  σωλήνων  θα  αποφεύγεται  όταν  η  θερµοκρασία  περιβάλλοντος 

υπερβαίνει τους 30°C. 
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Απαγορεύεται η µεταφορά των σωλήνων, έστω και για µικρές αποστάσεις, µε κύλιση. 

 
Εάν  οι  σωλήνες  πρόκειται  να  αποθηκευθούν  σε  σωρούς  µέχρι  την  καταβίβαση  στο  όρυγµα, τότε 

έχουν εφαρµογή όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως για την φόρτωσή τους στο µεταφορικό µέσο. 

 

 
3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

3.1.   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
 

Για την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο και τις διατάξεις ελέγχου και παραλαβής ισχύει η 

προδιαγραφή   ΕΝ   10296-1:2003   (Welded   circular   steel   tubes   for   mechanical   and   general 

engineering purposes  - Technical  delivery  conditions -  Part  1: Non-alloy and  alloy steel tubes  -- 

Στρογγυλοί συγκολλητοί χαλυβδοσωλήνες για µηχανικές και γενικές κατασκευαστικές εφαρµογές - 

Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Κεκραµένοι και µη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες). 
 

Οι   σωλήνες   θα   συνοδεύονται   από   πιστοποιητικό   επιθεώρησης   τύπου   3.1Β   σύµφωνα   µε   

το πρότυπο   ΕΝ   10204:2004  (Metallic  products  -  Types  of  inspection  documents  --  

Μεταλλικά προϊόντα. Τύποι εγγράφων επιθεώρησης). 
 

Κάθε σωλήνας θα είναι συγκολλητός (Double Fusion Butt Weld) είτε µε µία ελικοειδή ραφή είτε µε 

µία  ευθεία  ραφή  (διαµήκη)  και  µε  κυκλικές  ραφές  ένωσης  ανά  τουλάχιστον  2,00  m.  Ο  βαθµός 

ηλεκτροσυγκόλλησης θα είναι UN = 0,90. 
 

Τα  άκρα  των  κατασκευασµένων  σωλήνων  θα  είναι  λοξοτοµηµένα,  σύµφωνα  µε  το  

πρότυπο DIN 2605-1,-2 (DIN 2605-1:1991-02. Part 1: Steel butt-welding pipe fittings; Elbows and 

bends with reduced pressure factor. - Part 2: Full correlation of utilization -- Μέρος 1: Ειδικά 

χαλύβδινα τεµάχια κατάλληλα  για  συγκόλληση  κορµού.  Καµπύλες  και  γωνίες  µε  ελαττωµένο  

συντελεστή  πίεσης. Μέρος 2: Πλήρης συχέτιση για την εφαρµογή.), για επί τόπου 

ηλεκτροσυγκόλληση άκρο προς άκρο 

(Butt Weld). 
 

Τα ελάσµατα θα είναι από χάλυβα. 
 

Όλα τα τεµάχια των σωλήνων θα έχουν οµοιόµορφο µήκος. 
 

α.   Παραγωγική διαδικασία 
 

Η διαµόρφωση  του χαλυβδοελάσµατος σε σωλήνα ελικοειδούς ή ευθείας ραφής, θα γίνεται σε 

σωληνοποιητικές γραµµές συνεχούς παραγωγής (συνήθως δύο τύπων), αποτελούµενες από: 
 

- το συγκρότηµα τροφοδοσίας της γραµµής παραγωγής µε χαλυβδοταινία, 
 

- το συγκρότηµα διαµόρφωσης της χαλυβδοταινίας σε σωλήνα, 
 

- το  συγκρότηµα  συγκόλλησης,  µε  επαγωγικά  υψίσυχνα  ρεύµατα  (HF)  και  την  εν  

συνεχεία ανόπτηση    της    ραφής    ή    µε    βυθιζόµενο    τόξο    (SAW),   ανάλογα    µε    τον    

τύπο    της σωληνοποιητικής µηχανής, 
 

- το  συγκρότηµα  τελικής  διαµόρφωσης  διαµέτρου  σωλήνα  (sizing)  και  ευθυγράµµισης  του 

παραγόµενου σωλήνα (straightening), 
 

- το  σύστηµα  κοπής  σε  µήκος  (ολισθαίνοντα  ταχυπρίονα,  δισκοπρίονα  ή  περιστρεφόµενα 

κοπτικά εργαλεία ή κοπή πλάσµατος), 
 

- το συγκρότηµα µεταφοράς εκτός της γραµµής παραγωγής και αποθήκευσης του σωλήνα. 
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Ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγικής διαδικασίας 
 

Η διατήρηση του σωλήνα στις ακριβείς εξωτερικές διαστάσεις εξαρτάται από την κατάσταση των 

διαµορφωτικών  ραούλων  και  την  ρύθµιση  του  διαµορφωτικού  συγκροτήµατος  (την  

ρύθµιση βυθίσµατος  διαµορφωτικών  ραούλων,  την  ρύθµιση  της  γωνίας  τροφοδοσίας  

µηχανής  και  την ρύθµιση ραούλων συγκράτησης). 
 

Ειδικά για τις µηχανές ελικοειδούς ραφής θα πρέπει: 
 

- η διαµόρφωση των άκρων της χαλυβδοταινίας (προετοιµασία για την συγκόλληση) να γίνεται 

µε  περιστρεφόµενα  κυκλικά  εργαλεία  κοπής  (µαχαίρια).  Αποκλείεται  η  διαµόρφωση  των 

άκρων µε φλογοκοπή. 
 

- οι  πιθανές  προσωρινές  συγκολλήσεις  (πονταρίσµατα) για  την  συγκράτηση  των  ελασµάτων 

του  σωλήνα  και  την  διατήρηση  των  εξωτερικών  διαστάσεών  του  να  επιτρέπουν  την  

πλήρη τήξη τους κατά την φάση της τελικής ηλεκτροσυγκόλλησης. 
 

Για  την  προετοιµασία  των  σωλήνων  για  συγκόλληση  επιβάλλεται, µετά  την  κύρια  

παραγωγική διαδικασία, η  διαµόρφωση  των  άκρων  τους, δηλαδή  ο  καθαρισµός  των  άκρων  

απο  τα  γρέζια κοπής και η λοξότµησή τους (φρεζάρισµα). Η διαµόρφωση των άκρων θα 

γίνεται µε κατάλληλο προς τούτο µηχανικό εξοπλισµό στο εργοστάσιο κατασκευής των 

σωλήνων. 
 

Oι  ανοχές  στις  διαστάσεις  των  έτοιµων  σωλήνων  θα  είναι  σύµφωνες  µε  τις  εφαρµοστέες 

προδιαγραφές. 
 

Ο  έλεγχος  της  ικανότητας  των  µηχανικών  µέσων, όπως  και  του  προσωπικού  των  συνεργείων 

ηλεκτροσυγκόλλησης, θα γίνει σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 10217-1:2002. 
 

β.   Ηλεκτροσυγκολλήσεις 
 

Η ηλεκτροσυγκόλληση θα γίνει σύµφωνα µε τα πρότυπα AWWA C206 και το Welding Μanual 

του USBR. 
 

Η αυτογενής ηλεκτροσυγκόλληση ευθείας ραφής (ΗFI, High Frequency Induction) θα γίνεται µε 

υψίσυχνα  επαγωγικά  ρεύµατα  και  σύσφιξη,  µε  κατάλληλα  ράουλα,  των  προς  συγκόλληση 

άκρων  του  σωλήνα.  Ακολουθεί  απόξεση  της  περίσσειας  του  υλικού  που  προέρχεται  από  

την συγκόλληση και ανόπτηση της ραφής. 
 

Η ηλεκτροσυγκόλληση των σωλήνων ελικοειδούς ραφής θα γίνεται εσωτερικά και εξωτερικά, µε 

αυτόµατα µηχανήµατα βυθιζόµενου τόξου (Double Submerged Arc Weld) στον αναγκαίο αριθµό 

στρώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα και να αποφεύγεται η υπερθέρµανση 

των ελασµάτων. 
 

Τα  σύρµατα  συγκολλήσεως  που  θα  χρησιµοποιηθούν  στις  µηχανές  ελικοειδούς  ραφής  θα 

διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας. 
 

Όλες  οι  ηλεκτροσυγκολλήσεις  κάθε  σωλήνα  που  κατασκευάζεται,  θα  ελέγχονται  µε  αυτόµατη 

µηχανή υπερήχων (ultra sonic test). 
 

Σε   περίπτωση   που   διαπιστωθεί   κάποια   ανωµαλία   ή   αστοχία   στην   συγκόλληση,  αυτή   

θα επισκευάζεται  και  θα  επανελέγχεται  σύµφωνα  µε  την  παραπάνω  διαδικασία,  µε  δαπάνη  

του κατασκευαστή. 
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Κάθε σωλήνας θα υποβάλλεται σε υδραυλική δοκιµή στο εργοστάσιο σύµφωνα µε το πρότυπο 

ΕΝ  10217-1:2002  για  να  διαπιστωθεί  η  στεγανότητά  του,  θα  φέρει  αριθµό  µητρώου  και  

θα συνοδεύεται απαραίτητα από καταγραφική ταινία. 
 

γ.   Προστατευτικές επενδύσεις 
 
 

γ1. Συµβατική επικάλυψη σωλήνων 
 

Οι σωλήνες θα φέρουν εσωτερική και εξωτερική επένδυση σύµφωνα µε τα πρότυπα AWWA 

C203  &  BS  4164:2002  (Specification  for  coal-tar-based  hot-applied  coating  materials  for 

protecting iron and steel, including a suitable primer -- Προδιαγραφή υλικών προστατευτικής 

επίστρωσης  στοιχείων  από  σίδηρο  και  χάλυβα,  µε  βάση  την  λιθανθρακόπισσα,  θερµής 

εφαρµογής. Περιλαµβάνονται οι απαιτήσεις υλικών υποστρώµατος) και συγκεκριµένα: 
 

- η  εξωτερική  επιφάνεια  του  σωλήνα  θα  υποστεί  καθαρισµό  επιφανείας,  εντός  

κλειστού θαλάµου, µε  µεταλλοβολή  (shot blasting) κατηγορίας  SA 2.5, σύµφωνα  µε  το  

πρότυπο ΕΝ ISO 8501-1:2001
2
. 

 
- η  εσωτερική  επιφάνεια  του  σωλήνα  θα  υποστεί  καθαρισµό  επιφανείας,  εντός  

κλειστού θαλάµου, µε αµµοβολή (sand blasting) κατηγορίας SA 2.5, σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΝ ISO 8501-1:2001
2
. 

 
- η  εσωτερική  επιφάνεια  των  σωλήνων  µετά  τον  καθαρισµό  θα  βαφεί  µε  primer  και  θα 

επικαλυφθεί, δι' εγχύσεως ή φυγοκεντρίσεως, µε στρώµα ορυκτής πίσσας 

(λιθανθρακόπισσα) σε  πάχος  2,5 mm µε  επιτρεπόµενη  απόκλιση   0,8 mm και  εν  γένει 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. 
 

Η  µεταλλοβολή  των  εξωτερικών  επιφανειών  και  η  αµµοβολή  των  εσωτερικών  

επιφανειών των σωλήνων θα γίνεται εντός κλειστών θαλάµων, µε φίλτρανση και 

κατακράτηση όλων των βαρέων µετάλλων / οξειδίων που προέρχονται από τις 

προαναφερόµενες επεξεργασίες. 
 

Για   την   εξωτερική   επιφάνεια   των   σωλήνων   µετά   τον   καθαρισµό   τους,   προβλέπεται 

ενδεικτικώς (και εν πάση περιπτώσει σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη): 
 

- βαφή µε primer. 
 

- επικάλυψη   µε   στρώµα   ορυκτής   πίσσας   (λιθανθρακόπισσα)   σε   πάχος   2,5   mm   µε 

επιτρεπόµενη απόκλιση  0,8 mm. 
 

- στρώση   υαλοϋφάσµατος   (ελικοειδής   περιέλιξη   του   σωλήνα),   πάχους   τουλάχιστον 

0,5 mm/m
2
. 

 
- επικάλυψη µε στρώµα ορυκτής πίσσας (λιθανθρακόπισσα) σε πάχος 1,0 mm. 

 
- επένδυση µε αµιαντοπίληµα. 

 
- επικάλυψη   µε   λευκό   γαλάκτωµα   υδρασβέστου   για   την   προστασία   από   την   ηλιακή 

ακτινοβολία. 
 

γ2. Ασφαλτικές και εποξειδικές αντισκωριακές βαφές. 
 

Εφαρµόζεται  προστατευτική  εσωτερική  και  εξωτερική  επένδυση  σύµφωνα  µε  τα  

Βρετανικά πρότυπα BS 534:1990 και BS 4147:1980-10-31. Με βάση τα παραπάνω 

πρότυπα, µετά τον καθαρισµό  τους  οι  σωλήνες  βάφονται  µε  «Type C» primer και  εν  

συνεχεία  επενδύονται  µε ασφαλτοµαστίχη τύπου «Type 2-Grade B». Οι ελάχιστες 
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απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 
 
 

Εξωτερική Επένδυση 
 
 

Για σωλήνες µε εξωτερική διάµετρο: Τελικό πάχος ασφαλτικής στρώσης 

Από 88,9 µέχρι 168,3 mm 3 mm 

Πάνω από 168,3 µέχρι 323,9 mm 4,5 mm 

Πάνω από 323,9 µέχρι 2.220 mm 6 mm 
 
 
 

Εσωτερική Επένδυση 
 
 

Για σωλήνες µε εξωτερική διάµετρο: Τελικό πάχος ασφαλτικής στρώσης 

Κάτω από 323,9 mm 1,5 mm 

Πάνω από 323,9 µέχρι και 610 mm 3 mm 

Πάνω από 610 µέχρι και 913 mm 4,5 mm 

Πάνω από 914 µέχρι και 2.220 mm 6 mm 
 

 
Οποιοσδήποτε σωλήνας, που η προστατευτική του επικάλυψη δεν έχει ισχυρή πρόσφυση σε 

όλη την επιφάνεια του µετάλλου, θα απορρίπτεται και η επένδυση θα γίνεται από την αρχή 

και σε όλο το µήκος του. 
 

Επί   τόπου   κατά   την   συναρµολόγηση   του   δικτύου   θα   εφαρµόζεται   όπου   απαιτείται 

συµπληρωµατική επάλειψη. 
 

Η   Υπηρεσία   διατηρεί   το   δικαίωµα   να   ζητήσει   να   παρακολουθήσει   τις   εργασίες   της 

προστατευτικής επένδυσης των σωλήνων. 
 

Η  αντιοξειδωτική  προστασία  στο  εσωτερικό  των  χαλυβδοσωλήνων  και  των  χαλύβδινων 

ειδικών   τεµαχίων   θα   γίνεται   µε   εποξειδική   ρητίνη   µετά   από   επιµελή   καθαρισµό   των 

µεταλλικών   επιφανειών.  Θα   προηγηθεί   αρχική   επάλειψη   µε   κατάλληλο   primer  και   θα 

ακολουθήσουν  τρεις  (3)  στρώσεις  εποξειδικής  επάλειψης  σε  συνολικό  πάχος  τουλάχιστον 

150 µικρών. 
 

Η  επένδυση  θα  έχει  µόνιµη  και  ανθεκτική  πρόσφυση  προς  την  µεταλλική  επιφάνεια  και  θα 

εξασφαλίζεται απόλυτα η συνέχειά της χωρίς ρωγµές, κενά, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα. 
 

γ3. Επικάλυψη  µε  πολυαιθυλένιο  (PE),  πολυπροπυλένιο  (PP)  και  εποξειδικές  ρητίνες  (FBE  - 

Fusion Bonded Epoxy). 
 

Εναλλακτικά  (εφόσον  προβλέπεται  από  την  µελέτη)  οι  σωλήνες  είναι  δυνατόν  να  φέρουν 

εξωτερική τριστρωµατική επικάλυψη PE ή PP ή FBE σύµφωνα µε τα πρότυπα 
 

AWWA C215:2004 Extruded Polyolefin Coatings for the Exterior of Steel Water Pipelines 

--  Προστατευτική  επένδυση  χαλυβδοσωλήµων  µεταφοράς  ύδατος  µε 

φύλλα εξωθηµένης πολυολεφίνης (πολυαιθυλενίου κλπ). 
 

AWWA C213a:2002   Fusion-Bonded  Epoxy  Coating  for  the  Interior  and  Exterior  of  Steel 

Water  Pipelines  --  Προστατευτικές   επιστρώσεις   χαλυβδοσωλήνων 

δικτύων    ύδατος,   εξωτερικές    και    εσωτερικές,   µε    
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θερµοτιθέµενα εποξειδικά υλικά. 
 

prΕΝ 10285 Steel tubes and fittings for on and offshore pipelines -   External three 

layer  extruded  polyethylene  based  coatings  --  Χαλυβδοσωλήνες  και 

εξαρτήµατα    για    χερσαία    και    υποθαλάσσια    δίκτυα.   

Εξωτερικές 

 
επιστρώσεις  µε  τρία  στρώµατα  εξωθηµένου  υλικού  πολυαιθυλενικής 

βάσης. 
 

ΕΝ 10290:2002 Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - External 

liquid  applied  polyurethane  and  polyurethane-modified  coatings.  -- 

Χαλυβδοσωλήνες   και   εξαρτήµατα   για   χερσαία   και   

υποθαλάσσια δίκτυα. Εξωτερικές  επιστρώσεις  πολυουρεθάνης  και  

τροποποιηµένης πολυουρεθάνης εφαρµοζόµενες σε υγρή κατάσταση. 
 

Οι σωλήνες µετά  τον καθαρισµό της εσωτερικής και  εξωτερικής επιφανείας τους διέρχονται 

από   φούρνο   επαγωγικής   θέρµανσης   στους   200°C  περίπου   για   την   προετοιµασία   

της εξωτερικής επιφάνειας για την επικάλυψη η οποία γίνεται σε 3 στρώσεις: 
 

- primer ηλεκτροστατικής εφαρµογής, υγρής µορφής ή σκόνης, 
 

- συγκολλητικό πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, 
 

- στρώση πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου (κατά περίπτωση). 
 

Αντίστοιχη   διαδικασία   επικάλυψης   εφαρµόζεται   και   στην   περίπτωση   των   

εποξειδικών ρητινών  (FBE):  ο  σωλήνας  διέρχεται  από  θάλαµο  εφαρµογής  σκόνης  

(πούδρα)  και  εν συνεχεία επικαλύπτεται από στρώµα συγκολλητικού υλικού (προϊόν 

βάσης συν καταλύτης). Με  την  ψύξη της  τελικής  στρώσης  επιτυγχάνεται  η  σκλήρυνση  της  

ρητίνης. Η ποιότητα  της εξωτερικής επένδυσης ελέγχεται αυτόµατα από σύστηµα holiday 

detection. 
 

Η  εσωτερική  επικάλυψη  του  σωλήνα  και  στις  τρεις  περιπτώσεις  γίνεται  δια  βαφής  µε 

εφαρµογή εποξειδικών ρητινών. 
 

Tο  πάχος των  επενδύσεων  ανάλογα  µε  τις  εξωτερικές  διαστάσεις του  σωλήνα  ορίζεται  στο 

πρότυπο prΕΝ 10285. 
 

Γενικά  για  τις  προστατευτικές  επενδύσεις  όλων  των  τύπων  θα  εξασφαλίζεται  η  µόνιµη  

και ανθεκτική  πρόσφυσή  τους  µε  την  µεταλλική  επιφάνεια  και  η  συνέχειά  τους  χωρίς  

ρωγµές, κενά, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα. 
 
 
 
 
 

3.2.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ 
 

Προ του καταβιβασµού των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται έλεγχος του υποστρώµατος έδρασης 

άµµου, σύµφωνα µε την αντίστοιχη τεχνική συγγραφή. 
 

Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν αρχικά εκτός ορύγµατος, κατά µήκος. Εάν το έδαφος είναι χαλικώδες 

ή βραχώδες τότε τα δύο άκρα του σωλήνα (σε απόσταση από το κάθε άκρο ίση µε το ένα 

τέταρτο του  µήκους  του  σωλήνα)  θα  στηρίζονται  σε  ξύλινα  υποθέµατα,  σε  σάκους  µε  άµµο,  σε  

σωρούς άµµου ή σε άλλα κατάλληλα στηρίγµατα ώστε να προστατεύεται η εξωτερική επένδυση. 
 

Προ  του  καταβιβασµού  του  σωλήνα  στο  όρυγµα  θα  γίνεται  λεπτοµερής  εξέταση  της  
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κατάστασης της προστατευτικής επένδυσης και κάθε βλάβη θα αποκαθίσταται. Γενικά κατά την 

τοποθέτηση των σωλήνων   ο   Ανάδοχος   οφείλει   να   παίρνει   τα   απαραίτητα   µέτρα   ώστε   να   

µην   προξενηθεί οποιαδήποτε βλάβη στην επένδυση. 
 

Προ  του  καταβιβασµού  των  σωλήνων  στο  όρυγµα  θα  γίνεται  διάνοιξη  των  απαιτούµενων  για  

την ηλεκτροσυγκόλληση  "φωλεών".  Σε  χαλυβδοσωλήνες  µε  διάµετρο  µέχρι  600  mm  

επιτρέπεται  να γίνεται ηλεκτροσυγκόλληση περισσοτέρων του ενός τεµαχίου σωλήνων έξω από 

το όρυγµα, ώστε 

να  µειωθεί  ο  αριθµός  των  ηλεκτροσυγκολλήσεων  εντός  του  ορύγµατος  (και  των  αντιστοίχων 

φωλεών).   Σε   χαλυβδοσωλήνες   µεγαλύτερων   διαµέτρων   αυτό   επιτρέπεται   µόνο   σε   ειδικές 

περιπτώσεις και µετά από έγκριση της Επίβλεψης. 
 
 
 

Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται µε την βοήθεια ανυψωτικών µηχανηµάτων και 

µε  οµαλό  τρόπο.  Η  ανάρτηση  των  σωλήνων  για  τις  µετακινήσεις  και  την  καταβίβασή  τους  

στο όρυγµα   θα   γίνεται   µε   τα   κατάλληλα   µέσα,  ώστε   να   αποτρέπεται   οποιαδήποτε   φθορά   

στην εξωτερική επένδυσή τους. Κανένα µεταλλικό εργαλείο ή εξάρτηµα δεν θα έρχεται σε επαφή 

µε την επένδυση.  Οι  εργαζόµενοι  στα  έργα  δεν  επιτρέπεται  να  βαδίζουν  επί  των  σωλήνων  

εκτός  εάν φορούν ελαστικά ή πλαστικά παπούτσια. 
 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο σταµατήσει η κατασκευή της σωλήνωσης, το άκρο της 

θα καλύπτεται µε τάπα προς αποφυγήν της εισόδου ξένων σωµάτων, µικρών ζώων κ.λπ. 
 

Η  τοποθέτηση  των  ειδικών  χαλύβδινων  τεµαχίων  θα  γίνεται  συγχρόνως  µε  την  τοποθέτηση  

των χαλυβδοσωλήνων. Τα ειδικά τεµάχια θα αγκυρώνονται µε σώµα αγκύρωσης όπου απαιτείται ή 

/ και όπου   υποδειχθεί   από   την   Υπηρεσία.  Τυχόν   ενίσχυση   των   ειδικών   τεµαχίων   θα   γίνει,  

όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εγχειρίδιο AWWA Μanual Μ11. 
 
 
 
 
 

3.3.   ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
 

Γενικά 
 

Οι  επί  τόπου  ηλεκτροσυγκολλήσεις  θα  εκτελούνται  από  έµπειρο,  πιστοποιηµένο  προσωπικό, 

σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τους όρους της παρούσας. 
 

Πριν  από  την  έναρξη  της  ηλεκτροσυγκόλλησης  θα  γίνεται  πλήρης  καθαρισµός  των  παρειών  των 

λοξοτµηµένων άκρων των τεµαχίων. 
 

Οι συγκολλήσεις των αρµών των σωλήνων θα γίνουν µε ειδικά ηλεκτρόδια κατάλληλα για το σκοπό 

για   τον   οποίο   προορίζονται   (κατεύθυνση   συγκόλλησης,   πάχος   ελάσµατος,   διατοµή   

προς πλήρωση).  Τα  ηλεκτρόδια  θα  φέρουν  σήµανση  CE.  Οι  συσκευές  ηλεκτροσυγκόλλησης  

θα  είναι επαρκούς ισχύος για τα προς συγκόλληση ελάσµατα (τουλάχιστον 250 Α/ 40 V). 
 

Η   ηλεκτροσυγκόλληση   θα   γίνεται   στον   αναγκαίο   αριθµό   στρώσεων   για   το   εκάστοτε   πάχος 

ελάσµατος. 

 
Έλεγχος ηλεκτροσυγκολλήσεων 

 
Οι  ηλεκτροσυγκολλήσεις  θα  ελέγχονται  δειγµατοληπτικά  ή  στο  σύνολό  τους  (σύµφωνα  µε  

τα προβλεπόµενα   από   την   µελέτη)  µε   φορητή   συσκευή   υπερήχων   (Ultrasonic  test),  

παρουσία εκπροσώπου από την Επίβλεψη. 
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Η   Επίβλεψη   έχει   το   δικαίωµα   να   διενεργεί   πρόσθετους   δειγµατοληπτικούς   ελέγχους   των 

ηλεκτροσυγκολλήσεων µε δικά της συνεργεία ή συνεργεία τρίτων. 
 

Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθούν µη ικανοποιητικές συγκολλήσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να τις επανεκτελέσει. 
 

Τα  αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταχωρούνται  σε πρακτικό που θα  συνυπογράφεται  από τον 

Ανάδοχο και την Υπηρεσία. 
 

Ενδεικτικώς,  η  ποιότητα  των  εκτελουµένων  από  τον  Ανάδοχο  ηλεκτροσυγκολλήσεων  θα  

ανήκει στην  κατηγορία  µπλε  ή  πράσινο  σύµφωνα  µε  την  κατάταξη  του  I.I.W.  (Intemational  

Institute  of Welding). 
 

Σε γενικές γραµµές ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια ποιοτικής αποδοχής των συγκολλήσεων: 
 

 Ρήγµατα  (cracks):  απορρίπτονται  ανεξάρτητα  από  την  µορφή  τους,  την  διεύθυνσή  τους  ή  τις 

διαστάσεις τους. 
 

 Ατελείς συνδέσεις (Lack of fusion): απορρίπτονται ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους. 
 

 Μπορούν να γίνουν αποδεκτά σφάλµατα συγκολλήσεων της παρακάτω µορφής, των οποίων οι 

διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα αναφερόµενα όρια. 
 

-     Ατελής   διείσδυση   (Incomplete   penetration):   γίνεται   αποδεκτή   εφόσον   το   µήκος   κάθε 

µεµονωµένου  τµήµατος  δεν  υπερβαίνει  τα  2Τ  (όπου  Τ  το  πάχος  του  λεπτότερου  από  

τα συγκολλούµενα  ελάσµατα)  και  δεν  είναι  µεγαλύτερο  από  30  mm  (οποιοδήποτε  από  

αυτά είναι το µικρότερο). 
 

-     Στην περίπτωση αλληλουχίας τέτοιων σφαλµάτων, το συνολικό µήκος προστιθέµενο δεν 

θα ξεπερνά   τα   4Τ   ή   60   mm   (οποιοδήποτε   από   τα   δύο   είναι   µικρότερο).   

Μεµονωµένα θεωρούνται δύο σφάλµατα των οποίων η µεταξύ τους απόσταση είναι 

µεγαλύτερη από Τ. 
 

-     Εγκλείσεις   σκουριάς   ή   αέρα   (Slag  inclusions  -  porosity):  Γίνονται   δεκτές   

µεµονωµένες εγκλείσεις σκουριάς ή αέρα, η µεγαλύτερη διάσταση των οποίων δεν 

υπερβαίνει το Τ ή τα 8 mm (οποιοδήποτε  από  τα  δύο  είναι  µικρότερο), όπου  Τ  το  πάχος  

του  λεπτότερου  από  τα συγκολλούµενα ελάσµατα. 
 

-     Εγκλείσεις που βρίσκονται σε σειρά στην ίδια ευθεία θεωρούνται µεµονωµένες όταν η 

µεταξύ τους απόσταση είναι τριπλάσια τουλάχιστον της µεγαλύτερης διάστασης των 

παραπλεύρως ευρισκοµένων  εγκλίσεων. Στην  περίπτωση  που  δεν  συµβαίνει  αυτό, τότε  το  

άθροισµα  των 

µεγαλυτέρων διαστάσεων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2Τ. 
 

-     Υπέρτηξη (Undercut): Γίνεται αποδεκτό µέγιστο βάθος υπέρτηξης 1,5 mm ή Τ/5 (όποιο από 

αυτά είναι µικρότερο). 
 

Πέραν των µη καταστροφικών δοκιµών µε υπερήχους θα διενεργείται ακτινογραφικός έλεγχος των 

συγκολλήσεων  ενδεικτικώς  επί  του  10%  του  συνολικού  µήκους  ηλεκτροσυγκολλήσεων  ή  

όπως ορίζεται στην µελέτη. 
 

Ο ακτινογραφικός έλεγχος θα γίνεται µε ακτίνες Χ ή χρήση Ιριδίου 192 ή άλλου ραδιοϊσοτόπου. 
 

Τόσο  τα  πιστοποιητικά  ή  τα  πρακτικά  του  υπερηχητικού  ελέγχου  όσο  και  οι  ακτινογραφίες  και  τα 

σχετικά πιστοποιητικά θα καταχωρούνται στον φάκελο ποιοτικών στοιχείων του έργου. 

 
 



 56 

 
Γραφείο ελέγχου 

 
Το  γραφείο  ελέγχου  που  θα  διενεργήσει  τις  παραπάνω  µη  καταστροφικές  δοκιµές  θα  πληροί 

τουλάχιστον τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

 Θα    έχει    εµπειρία    σε    θέµατα    ποιοτικού    ελέγχου    ηλεκτροσυγκολλήσεων,   η    οποία    θα 

αποδεικνύεται από βεβαιώσεις του κυρίου του έργου. 
 

 Θα  προσκοµίσει  βεβαίωση  ενός  τουλάχιστον  επίσηµου  φορέα  επιθεώρησης  πλοίων  

(π.χ. Νηογνώµονες   Loyds),  ότι   αποδέχεται   ή   αναγνωρίζει   τις   παρεχόµενες   εργασίες   

ποιοτικού ελέγχου του συγκεκριµένου Γραφείου. 
 

Η επιλογή του γραφείου υπόκειται στην έγκριση της Επίβλεψης. 
 
 

3.4.   ΚΑΘΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 

Οι  εντός  εδάφους  χαλύβδινοι  αγωγοί  υφίστανται  σε  µεγαλύτερο  ή  µικρότερο  βαθµό  διαβρώσεις 

οφειλόµενες γενικώς στα ακόλουθα αίτια: 
 

1.  ∆ιαφορά  οξυγόνωσης  υπογείου  νερού  µεταξύ  υψηλότερων  και  χαµηλότερων  τµηµάτων  του 

αγωγού. 
 

2.  ∆ιαφορά οξύτητας εδάφους κατά µήκος της όδευσης του αγωγού λόγω διαφορών υγρασίας. 
 

3.  Τοπικές εµφανίσεις αλκαλικών ενώσεων. 
 

4.  Θύλακες αυξηµένης περιεκτικότητας σε αέρα εντός του εδάφους. 
 

5.  Παρουσία θειαναγωγών βακτηριδίων τα οποία παρουσία υδρογόνου ανάγουν τη ρίζα S04  σε S 

και ελευθερώνουν οξυγόνο το οποίο εντείνει τα φαινόµενα της διάβρωσης. 
 

6.  Παρουσία   κρούστας   εξέλασης   (Μίlle-scale),   η   οποία   συγκεντρώνει   στις   ρωγµές   της   την 

διαβρωτική δράση. 
 

7.  Οι θέσεις συγκόλλησης των σωλήνων συνιστούν τοπικές ανοµοιοµορφίες, οι οποίες επιτείνουν 

τα φαινόµενα της διάβρωσης (τοπικά). 
 

Οι  εξωτερικές  επικαλύψεις  των  σωλήνων  επιτυγχάνουν  εν  γένει  υψηλό  βαθµό  προστασίας, 

αλλά όχι  απόλυτο,  και  τοπικές  βλάβες  της  επικάλυψης  µπορούν  να  οδηγήσουν  µε  την  

πάροδο  του χρόνου στην εµφάνιση φαινοµένων διάβρωσης. 
 

Σηµαντικότερη   αντιµετώπιση   της   διάβρωσης   των   υπογείων   χαλύβδινων   δικτύων   αποτελεί   

η εφαρµογή  συστήµατος  καθοδικής  προστασίας  (cathodic  protection),  το  οποίο  συνίσταται  

στην εφαρµογή χαµηλής τάσης συνεχούς ρεύµατος στον αγωγό για την διατήρηση αρνητικού 

δυναµικού 

µεταξύ αυτού και του εδάφους. 
 

Για   την   εγκατάσταση   του   συστήµατος   απαιτείται   κατ’   αρχήν   η   µέτρηση   των   

ηλεκτρικών χαρακτηριστικών    του    εδάφους    (δυναµικό,   αντίσταση)    και    βάση    των    

αποτελεσµάτων    η διαστασιολόγηση και ο σχεδιασµός αυτού. 
 

Οι  σχετικές  εργασίες  (µετρήσεις,  µελέτη,  εγκατάσταση)  θα  γίνουν  από  εξειδικευµένο  Γραφείο,  το 

οποίο θα επιλέξει η Επίβλεψη µετά από σχετική εισήγηση / πρόταση του Αναδόχου. 
 

Η εγκατάσταση συστήµατος καθοδικής προστασίας προϋποθέτει την λήψη των ακόλουθων µέτρων 

κατά την κατασκευή του δικτύου: 
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 Ηλεκτρική αποµόνωση του αγωγού κατά τµήµατα, µήκους το πολύ 4,0 km µε την τοποθέτηση 

ζεύγους µονωτικών φλαντζών. 
 

 Αποµόνωση µε µονωτικές φλάντζες των διακλαδώσεων του αγωγού. 
 
 

 Εγκατάσταση  κατά  µήκος  του  δικτύου  αναµονών  µέτρησης  δυναµικού,  αποτελούµενων  από 

πολύκλωνους χάλκινους αγωγούς διαµέτρου 10 mm, των οποίων το ένα άκρο θα συγκολλάται 

στον  αγωγό  και  το  άλλο  θα  καταλήγει  σε  χυτοσιδηρό  κουτί  διακλαδώσεως,  τοποθετηµένο  

σε φρεάτιο 25 x 25 cm στην επιφάνεια του εδάφους. 
 

Οι απαιτούµενες µετρήσεις περιλαµβάνουν ενδεικτικώς: 
 

 Μετρήσεις αντιστάσεως εδάφους ανά 300 m αγωγού µε γεωφυσική µέθοδο. 
 

 Μετρήσεις δυναµικού κατά µήκος των αγωγών, στις ως άνω αναµονές µετρήσεων. 
 

 ∆ειγµατοληψία εδάφους για τον εργαστηριακό προσδιορισµό του ποσοστού φυσικής 

υγρασίας, του  ποσοστού  % ιόντων  S04, του  ποσοστού  % ιόντων  Cl και  του  βαθµού  

οξύτητας  (µέτρηση Ρh). 
 

Εάν από τις παραπάνω µετρήσεις βρεθεί δυναµικό αγωγού ως προς το έδαφος κατώτερο των 850 

mV, θα µελετηθεί εγκατάσταση καθοδικής προστασίας. 
 

Στην  µελέτη  καθοδικής  προστασίας  θα  ληφθούν  υπόψη  όλοι  οι  εξωγενείς  παράγοντες  (π.χ.  οι 

γραµµές υψηλής τάσης της ∆ΕΗ). 
 

Η  απαιτούµενη  ένταση  του  συνεχούς  ρεύµατος  θα  εξακριβωθεί  µε  διαδοχικές  δοκιµές. Σε  γενικές 

γραµµές η διάταξη του συστήµατος έχει ως εξής: 
 

Ο θετικός πόλος της ανορθωτικής διάταξης συνδέεται µε την άνοδο (π.χ. σιδηροτροχιά µήκους 2,5 

περίπου  µέτρων),  που  τοποθετείται  οριζόντια  σε  όρυγµα  βάθους  1,20  m,  το  οποίο  πληρώνεται 

µερικώς µε στρώση κωκ (θα περιβάλλει την άνοδο). 
 

Ο αρνητικός πόλος καταλήγει σε περιλαίµιο γύρω από τον χαλυβδοσωλήνα (η διατοµή του αγωγού 

εξαρτάται από την απαιτούµενη ένταση του ρεύµατος προστασίας). 
 

Εάν  δεν  είναι  εφικτή  η  παροχή  ρεύµατος  για  την  τροφοδοσία  του  συστήµατος,  µπορούν  να 

τοποθετούνται αναλώσιµες άνοδοι µαγνησίου. 
 

Στο  αντικείµενο  εργασιών  συµπεριλαµβάνεται  η  πλήρης  εγκατάσταση  του  συστήµατος, βάσει  της 

µελέτης που θα εγκριθεί από τον ΚτΕ. 
 
 

3.5.   ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 
 

Γενικά 
 

Μετά την τοποθέτηση και την σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων στο όρυγµα και την 

κατασκευή  των  προβλεπόµενων  σωµάτων  αγκυρώσεως,  ακολουθεί  η  µερική  επανεπίχωση  του 

ορύγµατος   σύµφωνα   µε   την   εγκεκριµένη   µελέτη   και    αρχίζει    η   διενέργεια    των   

δοκιµών στεγανότητας. 
 

Οι  δοκιµές  στεγανότητας  συνίσταται  στην  προδοκιµασία,  στην  κυρίως  δοκιµασία  και  στην  γενική 

δοκιµασία ολόκληρου του δικτύου. 
 

Καθ’ όλη την διάρκεια των δοκιµών το ανοικτό τµήµα των ορυγµάτων θα παραµένει στεγνό και τα 

τυχόν εµφανιζόµενα νερά θα αποµακρύνονται µε δαπάνη του Αναδόχου. 
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Το µήκος κάθε τµήµατος δοκιµής δεν θα υπερβαίνει τα 500 m, η δε µέγιστη υψοµετρική διαφορά τα 

10   m.   Εάν   απαιτηθεί,   θα   πακτώνονται   προσωρινά   τα   άκρα   των   σωλήνων   µε   κατάλληλες 

αγκυρώσεις, ανθεκτικές στις αναπτυσσόµενες δυνάµεις. 
 

Το προς δοκιµή τµήµα θα γεµίζει προοδευτικά µε νερό ώστε να εξασφαλιστεί η εκδίωξη του αέρα 

από το δίκτυο. Συνιστάται η παροχή να µην υπερβαίνει τις ακόλουθες τιµές: 

 
 
 

Εσωτερική διάµετρος (mm) 500 600 700 800 

Παροχή πληρώσεως (lt/sec) 550 800 1100 1500 

 
Οι τυχόν αερεξαγωγοί θα είναι ανοικτοί κατά την πλήρωση. 

 
Προδοκιµασία 

 
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. 

Κυρίως δοκιµασία πίεσης 
 

Η δοκιµή εφαρµόζεται µόνο στα δίκτυα υπό πίεση. 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) του υλικού. 
 

Κατά  την  σταδιακή  αύξηση  της  πίεσης  θα  λαµβάνεται  πρόνοια  για  την  αποφυγή  δηµιουργίας 

θυλάκων αέρα. 
 

Η πίεση δοκιµής θα διατηρείται για χρόνο τουλάχιστον 2 ωρών, ανά 50 m δοκιµαζόµενου τµήµατος, 

αλλά σε καµιά περίπτωση 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. 
 

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 η εκκένωσή του και η επανάληψη της δοκιµής. 

Γενική δοκιµασία 
 

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. 
 

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

ονοµαστικής, προς διαπίστωση  τυχόν φθορών στους σωλήνες (πτώση πίεσης θα  φαίνεται  από 

τα µανόµετρα). Μετά  την  κατά  τα  ανωτέρω  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 
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τµηµάτων κενά. 

Πρωτόκολλο δοκιµασιών 
 

Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσµάτων δοκιµασιών θα καταρτίζονται πρωτόκολλα 

που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και τον Ανάδοχο. 
 
 

3.6   ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ (ΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ) 
 

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  στα  ελεγχόµενα  δείγµατα  νερού  και  να  αποδοθεί  

νερό καθαρό, χωρίς  κόκκους  άµµου  ή  άλλα  αιωρούµενα  συστατικά. Τα  αποτελέσµατα  της  

πλύσης  θα ελέγχονται δειγµατοληπτικά και θα συγκρίνονται µε πρότυπα δείγµατα ποσοστών 

θολότητας. 
 

Μετά  την  επιτυχή  πλύση  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 την διάρκεια του χρονικού διαστήµατος αυτού, όλες οι δικλείδες κ.λπ. θα είναι 

κλειστές. Μετά την πάροδο του 3ώρου θα γίνει έκπλυση των σωλήνων µε το νερό του δικτύου 

πόλεως. 
 

Μετά  την  απόπλυση  της  εγκατάστασης  µε  καθαρό  νερό  θα  ληφθούν  δείγµατα  νερού  από  

4 διαφορετικά  σηµεία  και  από  σηµεία  εκτός  της  νέας  εγκατάστασης  κοντά  στο  σηµείο  

τροφοδοσίας της. Στα εντός της εγκατάστασης το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου 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  εκπληρωθεί  η 

παραπάνω απαίτηση. 
 

Η χρήση των απολυµαντών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους από έµπειρο 

προς τούτο προσωπικό. 

 

 
4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
 

4.1.   ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ 
 

 Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατούµενων υλικών. 
 

 Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιµών των υλικών. 
 

 Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως. 
 

 Έλεγχος  της  εγκατάστασης  ως  προς  την  διάταξη, τις  συνδέσεις  και  τα  στηρίγµατα  

(πυκνότητα αυτών).  Εξαρτήµατα   ή   τµήµατα   σωληνώσεων   που   εµφανίζουν   κακώσεις,  

στρεβλώσεις   ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους 

µε δαπάνες του αναδόχου. 
 

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

να διαπιστωθεί  εάν  έχουν  τοποθετηθεί  όλα  τα  προβλεπόµενα  εξαρτήµατα  και  εάν  έχουν  
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τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας). 
 
 

4.2.   ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Τα  εµφανή  τµήµατα  της  εγκατάστασης  σωληνώσεων  θα  ελέγχονται  ως  προς  την  συνέχεια,  την 

έδρασή τους, τις κλίσεις τους, τη σταθερότητά τους κ.λπ. 
 

Εξαρτήµατα ή τµήµατα σωληνώσεων που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα 

γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του Αναδόχου. 
 
 

4.3.   ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 
 

Το δίκτυο θα ελέγχεται κατά την διάρκεια της κατασκευής του µε βάση τα σχέδια της εγκεκριµένης 

µελέτης (τήρηση χάραξης, διάταξη σωµάτων αγκυρώσεως). 
 
 

 

5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

5.1.   ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 Χρήση ανυψωτικών µηχανηµάτων. 
 

 ∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου βάρους. 
 

 Χρήση συσκευών οξυγονοκοπής. 
 

 Χρήση εξοπλισµού ηλεκτροσυγκόλλησης. 
 

Ο  χειρισµός  του  εξοπλισµού  και  των  συσκευών  θα  γίνεται  µόνον  από  εξειδικευµένο  

προσωπικό. Κανένα  άτοµο  χωρίς  πιστοποίηση  της  ικανότητάς  του  να  χειρίζεται  ασφαλώς  τον  

εξοπλισµό  ή  τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο. 
 
 

5.2.   ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Η  συµµόρφωση  προς την οδηγία  92/57/EE, που  αναφέρεται  στις «Ελάχιστες  Απαιτήσεις  

Υγιεινής και  Ασφάλειας  Προσωρινών  και  Κινητών  Εργοταξίων»  είναι  υποχρεωτική  καθώς  

επίσης  και  η συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆. 

17/96 και Π.∆. 

159/99 κ.λπ.). 
 

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

εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 
 

-    Προστατευτική  ενδυµασία,  EN  863:1995:  Protective  clothing  -  Mechanical  properties  -  Test 

method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 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. 

 

 

6  ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

6.1.   ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ 
 

Η   επιµέτρηση των σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες θα γίνει σε βάρος (kg). 
 
 
 

6.2.   ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 
 

Τα  ειδικά  τεµάχια  από  χάλυβα  των  αγωγών  (καµπύλες,  ταυ,  συστολές  κ.λπ.)  επιµετρώνται  σε 

βάροs (kg). 
 
 

6.3.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

Επιµετράται ανά km µήκους προστατευόµενου δικτύου. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες 

µετρήσεων, εκπόνησης της µελέτης και εγκατάστασης του συστήµατος. 
 
 

6.4.   ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
 

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

από χαλυβδοσωλήνες, περιλαµβάνονται: 
 

 Η  δαπάνη  του  απασχολούµενου  ειδικευµένου  και  βοηθητικού  προσωπικού  καθώς  και  των 

µηχανηµάτων,  των  αναλώσιµων  και  των  συσκευών  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  της 

εργασίας. 
 

 Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και οι πλάγιες µεταφορές σωλήνων. 
 

 Η φθορά και αποµείωση των σωλήνων. 
 

 Η πραγµατοποίηση των απαιτούµενων δοκιµών στεγανότητας κ.λπ. για την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση    της    εργασίας    σύµφωνα    µε    την    παρούσα    τεχνική συγγραφή,   

καθώς και η εργασία αποκατάστασης και τα  υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε    

περίπτωση τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής. 
 
 

6.5.   ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
 

 Η   πραγµατοποίηση   των   προβλεπόµενων από την παρούσα τεχνική συγγραφή µη   

καταστροφικών δοκιµών (υπερηχογραφήσεις, ραδιογραφίες) αποζηµιώνονται ιδιαιτέρως ανά 

τεµάχιο ελεγχόµενης συγκόλλησης. 
 

 Οι εργασίες απολύµανσης του δικτύου (εφ’ όσον πρόκειται  περί  δικτύου ύδρευσης) 

αποζηµιώνονται ιδιαιτέρως ανά km δικτύου. 
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Ε.   ΥΛΙΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ  ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 
 

Ηλεκτρόδια Γείωσης 
Τα ηλεκτρόδια γείωσης θα είναι από γαλβανισμένους ράβδους σταυροειδούς τύπου, που θα συνδεθούν 
μεταξύ τους με γυμνό χάλκινο πολύκλωνο αγωγό, ο οποίος θα συνδέεται με τον αγωγό γειώσεως του 
ηλεκτρικού πίνακα. 
Η σύνδεση του χαλκού με το χάλυβα θα πρέπει να γίνει με ειδικό κολάρο και ανοξείδωτη βίδα. 

Αγωγοί Γείωσης (Γυμνοί) 
Οι γυμνοί αγωγοί γείωσης θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικό χαλκό γειώσεων με αγωγιμότητα 98% σε 
σχέση  με τον καθαρό χαλκό και θα είναι πολύκλωνοι.  
Οι συνδέσεις μεταξύ των αγωγών θα είναι τύπου ασφαλείας και θα γίνονται ή με θερμή συγκόλληση ή με 
ειδικούς χάλκινους συνδετήρες. 

Τρίγωνο Γείωσης 
Κάθε τρίγωνο γείωσης θα αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια σταυροειδούς τύπου, που θα συνδεθούν 
μεταξύ τους με γυμνό χάλκινο πολύκλωνο αγωγό, ο οποίος θα συνδέεται με τον αγωγό γειώσεως του 
ηλεκτρικού πίνακα. 
Η αντίσταση διαβάσεως πρέπει να μην υπερβαίνει τα 3 Ωμ, προκειμένου για γειώσεις εγκαταστάσεων 
χαμηλής τάσεως και το 1 Ωμ, προκειμένου για γειώσεις εγκαταστάσεων μέσης τάσεως. 
Κάθε ηλεκτρόδιο θα έχει μήκος 2,5 m και οι κορυφές του θα σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 
3 m, η κεφαλή κάθε ηλεκτροδίου με το κολάρο θα προστατεύεται με φρεάτιο διαστάσεως 30 x 30 cm από 
σκυρόδεμα με κατάλληλο κάλυμμα.  
Η διατομή του χάλκινου αγωγού θα υπολογισθεί ανάλογα με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ του 
αντλιοστασίου και τις απαιτήσεις της ΔΕΗ. Η διατομή του χάλκινου αγωγού δεν θα είναι σε καμία 
περίπτωση μικρότερη από 25 mm

2
. 

 
 

ΣΤ.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

Στο πεδίο εισόδου κάθε ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να εγκατασταθούν τρία (ένα σε κάθε φάση) 
αλεξικέραυνα γραμμής (αποχετευτής υπερτάσεων), κατάλληλος για ονομαστική τάση 220 V για 
προστασία του πίνακα και των ηλεκτροκινητήρων, από πτώση κεραυνού στο δίκτυο της ΔΕΗ. 
Η ικανότητα αποχετεύσεως ρεύματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 KA  και χρόνος αποκρίσεως 
μικρότερος των 25 nsec. 
Θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη ετοιμότητας λειτουργίας και στην περίπτωση καταστροφής του, να μην 
βραχυκυκλώνεται η γραμμή, ώστε η εγκατάσταση να συνεχίσει να λειτουργεί. 

 
 
 
Ζ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  
 
1. Γενικά 
 Στο παρόν άρθρο αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
γεώτρησης, προκειμένου να αντληθεί νερό από κατακόρυφη στροβιλοφόρο αντλία, συζευγμένη με 
ηλεκτροκινητήρα μέσω ειδικού συνδέσμου (κόμπλερ), τοποθετημένη εντός αυτής. 
Το αντλητικό συγκρότημα που θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνώς πρότυπα. 
Το εργοστάσιο ή τα εργοστάσια κατασκευής των επιμέρους τμημάτων (στρόβιλος, ηλεκτροκινητήρας 
κλπ) των αντλητικών συγκροτημάτων θα είναι πιστοποιημένα και θα διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 : 2008 το οποίο θα προσκομιστεί κατά τον χρόνο έγκρισης των υλικών 
από τον επιβλέποντα. Η καμπύλη δοκιμής του αντλητικού συγκροτήματος, θα είναι για διπολικό κινητήρα 
με ανοχές στα υδραυλικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2548 class C. 
Το διάγραμμα με την χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος θα 
προσκομιστεί πρίν την τοποθέτησή του, κατά τον χρόνο έγκρισης των υλικών από τον επιβλέποντα 
 
  
2.  Χαρακτηριστικά κατασκευής υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων 
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2.1 Υποβρύχια αντλία 
α)   Στρόβιλος 
Ο στρόβιλος της υποβρύχιας αντλίας θ΄ αποτελείται από : 
1.- Τους θαλάμους, κατασκευασμένους από λεπτόκοκκο γκρίζο χυτοσίδηρο GG25 ή GG26, 
απαλλαγμένο από φυσαλίδες και εγκλείσματα άμμου, με απολύτως λεία επιφάνεια. 
Τα οδηγά πτερύγια των θαλάμων θα συνδυάζονται υδραυλικά με τις αντίστοιχες πτερωτές της αντλίας 
κατά τρόπο ώστε η μετατροπή της ταχύτητας σε πίεση να επιτυγχάνεται με ελάχιστες απώλειες και 
επομένως με μέγιστο βαθμό απόδοσης. 
Οι θάλαμοι του στροβίλου θα πρέπει να αντέχουν σε υδροστατική πίεση ίση με το διπλάσιο του 
μανομετρικού ύψους κανονικής λειτουργίας ή του μανομετρικού ύψους που δημιουργείται στην μηδενική 
παροχή της αντλίας, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο του προηγουμένου. 
2.- Τις φυγοκεντρικές πτερωτές, ακτινικής ή μικτής ροής, ημιανοικτού ή κλειστού τύπου, 
κατασκευασμένες από ορείχαλκο SAE-40 ή από λεπτόκοκκο γκρίζο χυτοσίδηρο GG25 ή GG26 ή 
θερμοπλαστική ρητίνη, απόλυτα λειασμένες και ζυγοσταθμισμένες, για υψηλή απόδοση και λειτουργία 
χωρίς κραδασμούς. 
Η στερέωση των πτερωτών στον άξονα της αντλίας θα γίνεται με κωνικά δακτυλίδια (σφήνες) από 
χάλυβα. 
3.- Τους δακτυλίους εδράσεως του άξονα του στροβίλου, που θα βρίσκονται στο επάνω και στο κάτω 
μέρος κάθε πτερωτής και οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικό ορειχάλκινο κρατέρωμα τριβέων 
SAE - 63 ή κατά το ήμισυ από κρατέρωμα τριβέων (ή ακόμη από χάλυβα) και κατά το υπόλοιπο ήμισυ 
από ειδικό ελαστικό, με μικρές ανοχές και άριστη ποιότητα επιφανείας, για σωστή έδραση και μεγάλη 
διάρκεια ζωής. 
4.- Τον άξονα της αντλίας, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 416 με ελάχιστη 
αντοχή 65 kg/mm

2
, στιλβωμένο και απόλυτα ευθυγραμμισμένο. 

Τόσο στον επάνω θάλαμο του στροβίλου (θάλαμος καταθλίψεως) όπου θα συνδέεται η βαλβίδα 
αντεπιστροφής της αντλίας, όσο και στον κάτω θάλαμο αυτού (θάλαμος αναρροφήσεως) όπου θα 
συνδέεται το φίλτρο της αντλίας, θα υπάρχουν ειδικοί δακτύλιοι προστασίας, οι οποίοι δεν θα επιτρέπουν 
την είσοδο, προς την αντλία και προς τον ηλεκτροκινητήρα, των τυχόν αιωρημάτων άμμου κ.λ.π. που 
υπάρχουν στο αντλούμενο νερό, όταν σταματάει το συγκρότημα. 
Όλα τα μέρη του στροβίλου της αντλίας (θάλαμοι, πτερωτές, έδρανα, δακτυλίδια, τριβείς κ.λ.π.) θα είναι 
απολύτως εναλλάξιμα. 
 
β)  Βαλβίδα αντεπιστροφής 
  Η βαλβίδα αντεπιστροφής θα είναι ενσωματωμένη στο ανώτερο μέρος του στροβίλου (πάνω από τον 
θάλαμο καταθλίψεως) και μέσω αυτής θα γίνεται η σύνδεση της αντλίας προς την σωλήνωση 
καταθλίψεως.  
  Το σώμα της βαλβίδας θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο αρίστης ποιότητας και μεγάλης 
αντοχής (GG25 ή GG26), το στέλεχος της από ορείχαλκο SAE-40, ενώ ο άξονας της από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 416 και η έδρα της από χυτοσίδηρο ή από συνθετικό υλικό. 
  Η όλη σχεδίαση θα αποσκοπεί σε μικρές απώλειες και εύκολο όπως και ασφαλές κλείσιμο. 
 
γ)  Φίλτρο αναρροφήσεως 
  Το φίλτρο αναρροφήσεως θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και θα έχει 
ελεύθερη επιφάνεια τουλάχιστον τριπλάσια της διατομής αναρροφήσεως της αντλίας, με μέγιστο άνοιγμα 
όχι μεγαλύτερο από το 75% της ελάχιστης διατομής της διόδου του νερού προς τον θάλαμο και την 
πτερωτή. 
 
δ)  Συνδετήριο εξάρτημα αντλίας - κινητήρα 
  Το εξάρτημα συνδέσεως αντλίας - κινητήρα θα είναι στιβαρής κατασκευής από γκρίζο χυτοσίδηρο 
GG25 ή GG26 και κατάλληλης υδραυλικής μορφής, ώστε να περιορίζονται οι απώλειες αναρρόφησης. 
 
ε)  Σύνδεσμος αξόνων αντλίας - κινητήρα 
  Η ευθυγράμμιση των αξόνων αντλίας - κινητήρα θα είναι απόλυτη και θα πραγματοποιείται μέσω 
ειδικού συνδέσμου (κόμπλερ) από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 416, με διαστάσεις τέτοιες, που να μεταφέρει 
την συνολική ροπή και το συνολικό ωστικό φορτίο του συγκροτήματος προς την φορά περιστροφής. 
 
2.2 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 
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  Ο κινητήρας που θα χρησιμοποιηθεί για την κίνηση της αντλίας θα είναι καταδυομένου τύπου, στιβαρής 
και στεγανής κατασκευής, τριφασικός, ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέως, με μονωμένη 
υδατόβρεκτη περιέλιξη και όλα τα εσωτερικά του μέρη, θα είναι υδατόβρεκτα, υδρολίπαντα και 
υδρόψυκτα. 
  Η ταχύτητα περιστροφής θα είναι περίπου 2.900 RPM. 
  Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα είναι τουλάχιστον η αναφερόμενη στο τιμολόγιο της μελέτης. 
 
  Ο ηλεκτροκινητήρας οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους 
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας CE και με την αίτηση έγκρισης υλικών θα πρέπει να κατατεθεί 
ανάλογο πιστοποιητικό, όμοιου ηλεκτροκινητήρα 
  Για την λίπανση των εδράνων του και την ψύξη της περιελίξεώς του θα χρησιμοποιείται καθαρό νερό, 
με το οποίο θα γεμίζει ο κινητήρας πριν από την εγκατάστασή του.  
  Πρέπει να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη ψύξη του κινητήρα με την μικρότερη δυνατή ταχύτητα ροής του 
νερού ψύξης. 
  Το εξωτερικό περίβλημα του κινητήρα θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής, 
τουλάχιστον AISI 316. 
  Ο πυρήνας του στάτη καθώς και ο δρομέας θα προστατεύονται από ειδική αντιδιαβρωτική βαφή. 
  Ο στάτης θα είναι διαιρούμενος, τα τυλίγματά του θα είναι αναπεριελίξιμα, ενώ τόσο αυτά όσο και οι 
διάφορες ενώσεις μεταξύ της περιελίξεως και του καλωδίου θα έχουν μόνωση από θερμοπλαστική 
ρητίνη ή PVC κ.λ.π., κατάλληλη ώστε να αντέχει στις θερμοκρασίες λειτουργίας του κινητήρα και να μην 
επηρεάζεται από άλατα και άλλα συστατικά του νερού. 
  Ο δρομέας του κινητήρα θα είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένος. 
  Ο άξονας του δρομέα θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητος (AISI 420), 
στιλβωμένος, ενώ στις επιφάνειες τριβής θα φέρει χιτώνια από ανοξείδωτο χάλυβα της ιδίας ή και 
καλύτερης ποιότητας ή θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία σκληρύνσεως και λειάνσεως δια πιέσεως 
κ.λ.π. 
  Θα περιστρέφεται σε ειδικά ακτινικά έδρανα (άνω και κάτω) μεγάλης επιφανείας εδράσεως, με βάσεις 
από χυτοσίδηρο GG25 που θα φέρουν τους δακτυλίους τριβής του κινητήρα, οι οποίοι θα είναι 
κατασκευασμένοι από ορείχαλκο ή άλλο υλικό μεγάλης αντοχής. 
  Για την παραλαβή των αξονικών φορτίων θα υπάρχει, στο κάτω μέρος του άξονα, αυτορυθμιζόμενο 
ωστικό έδρανο τύπου MITCHELL, αποτελούμενο από τη βάση (κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο 
GG25), τον δίσκο (από ορείχαλκο και συνθετικές ρητίνες) και τα ανεξάρτητα ειδικά τεμάχια της βάσης 
(από ειδικής σύνθεσης ορείχαλκο), ή άλλο ισοδύναμο λειτουργικά ωστικό έδρανο, τα οποία θα 
παραλαμβάνουν και καταμερίζουν τα φορτία. 
  Το ωστικό έδρανο θα αυτολιπαίνεται κατά την εκκίνηση, θα έχει την δυνατότητα διπλής φοράς 
περιστροφής και θα μπορεί να δέχεται φορτίο μέχρι 25% μεγαλύτερο της κατά περίπτωση δυνάμεως 
λειτουργίας. 
  Η στεγανοποίηση του κινητήρα θα γίνεται με μηχανικό στυπιοθλίπτη ή άλλο δόκιμο σύστημα, που θα 
τον προστατεύει από την είσοδο αιωρημάτων του νερού της γεώτρησης (άμμος, ιλύς κ.λ.π.), ενώ 
ανάλογη διάταξη στεγανοποιήσεως θα υπάρχει και για το τροφοδοτικό καλώδιο του κινητήρα, κατά την 
έξοδό του από αυτόν. 
  Η μηχανική προστασία του καλωδίου αυτού θα επιτυγχάνεται με την τοποθέτησή του, καθ΄ όλο το 
μήκος του αντλητικού συγκροτήματος, εντός ειδικού προφυλακτήρα από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 
ή AISI 316. 
  Για την εξουδετέρωση των εσωτερικών πιέσεων του κινητήρα, οι οποίες δημιουργούνται από θερμικές 
διαστολές εξαιτίας των μεταβολών της θερμοκρασίας του νερού που περιέχεται σ΄αυτόν, θα υπάρχει 
ενσωματωμένη, στο κάτω μέρος του, ειδική διάταξη αποσυμπιέσεως (ελαστικό διάφραγμα). 
  Η εκκίνηση του κινητήρα θα γίνεται με διακόπτη αστέρος – τριγώνου εκτός αν υπάρχει σύστημα 
ρύθμισης στροφών του Η/Κ (inverter), το δε ρεύμα εκκινήσεως δεν θα ξεπερνά τις 2,5 φορές του 
ρεύματος κανονικής λειτουργίας. 
 
2.3 Εξωτερική διάμετρος κινητήρα και στροβίλου 
Η εξωτερική διάμετρος του κινητήρα και του στροβίλου θα είναι μικρότερη από την εσωτερική διάμετρο 
της σωληνώσεως της γεωτρήσεως στο σημείο τοποθετήσεως της και οπωσδήποτε τέτοια, που να 
εξασφαλίζεται η ομαλή τοποθέτηση και λειτουργία της αντλίας καθώς και η απρόσκοπτη διέλευση των 
καλωδίων τροφοδοτήσεως του ηλεκτροκινητήρα. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ   ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
Στην παρούσα παράγραφο αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
γεώτρησης, προκειμένου να αντληθεί νερό από κατακόρυφη στροβιλοφόρο αντλία, συζευγμένη με 
ηλεκτροκινητήρα μέσω ειδικού συνδέσμου (κόπλερ), τοποθετημένη εντός αυτής. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος της γεωτρήσεως θα 
υπολογιστούν για ονομαστική παροχή γεώτρησης Qον = 25 m

3
/h. 

Το συνολικό μανομετρικό ύψος του αντλητικού συγκροτήματος, είναι  Η= 250,0 mΥΣ. 
Δηλαδή στην χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας της αντλίας του υποβρυχίου συγκροτήματος θα 
περιλαμβάνεται σημείο με τα παραπάνω αναφερόμενα Q και Η . Στο σημείο λειτουργίας η τιμή του 
βαθμού απόδοσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 0,75. 
Η τοποθέτηση του σημείου αναρόφησης του στροβίλου του αντλητικού συγκροτήματος θα γίνει σε 
«τυφλό» τμήμα της σωλήνωσης της γεώτρησης σε βάθος 290,0 m περίπου. 
Κατά τα λοιπά το αντλητικό συγκρότημα θα ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1,2 της παρούσας. 
 

 
Η: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ  ΙΣΧΥΟΣ  ΕΩΣ ΚΑΙ 40 
ΗΡ  
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
Σε κάθε αντλιοστάσιο γεώτρησης με ηλεκτροκινητήρα ισχύος έως και 40 ΗΡ θα τοποθετηθεί ηλεκτρικός 
πίνακας, που θα τροφοδοτείται από την παροχή της ΔΕΗ και θα τροφοδοτεί τον συγκεκριμένο 
ηλεκτροκινητήρα, τα βοηθητικά κυκλώματα, και τυχόν ρευματοδότης. 
Οι ηλεκτρικοί πίνακες γενικά,  θα είναι μεταλλικοί, τύπου ερμαρίου, με διπλές πόρτες κατάλληλοι για 
εγκατάσταση στο ύπαιθρο, κατασκευασμένοι από λαμαρίνα DCP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, 
προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 54. 
Θα υπάρχουν δύο πόρτες στην εμπρός πλευρά των πινάκων, μια εσωτερική και μια εξωτερική. 
Όλα τα ενδεικτικά όργανα και τα χειριστήρια του πίνακα θα είναι τοποθετημένα στην εσωτερική πόρτα 
του πίνακα. 
Όλα τα όργανα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση μέσα στον πίνακα και όσα από αυτά χρειάζονται 
χειρισμό, αυτός θα γίνεται εξωτερικά, από την εμπρός πλευρά του πίνακα. 
Τα όργανα προστασίας κάθε ηλεκτρικής γραμμής θα εξασφαλίζουν επιλεκτική προστασία. 
Κάτω από κάθε διακόπτη ή ενδεικτική λυχνία θα υπάρχει πινακίδα που θα γράφει με κεφαλαία γράμματα 
στην ελληνική γλώσσα, την γραμμή ή τον προορισμό του οργάνου. 
Ο πίνακας θα παραδοθεί τελείως συναρμολογημένος, με όλα τα όργανα και τις συρματώσεις, καθώς και 
κάθε άλλο απαραίτητο εξάρτημα για την ομαλή λειτουργία του. 
Όλα τα υλικά του πίνακα, οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους 
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας CE και με την αίτηση έγκρισης υλικών θα πρέπει να κατατεθούν 
ανάλογα πιστοποιητικά, όμοιων υλικών 
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο το οποίο θα τοποθετηθεί στην 
εσωτερική πλευρά της πόρτας του σε κατάλληλα διαμορφωμένη θήκη. 
Ο  Ηλεκτρικός Πίνακας θα είναι κατάλληλα διαστασιολογημένος και θα φέρει τα κατάλληλα εξαρτήματα 
(ράγες) για την στερέωση  ραγοϋλικού.  
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο : 
1.  Ένα (1) γενικό διακόπτη ΠΑΚΟ 3x 125 A. 
2. Tρεις (3) γενικές μαχαιρωτές ασφάλειες των 80 Α. 
3. Ένα τριφασικό ηλεκτρονόμο προστασίας από διαρροή 
4. Τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες Φ 22 mm. 
5. Ένα (1) βολτόμετρο 0 - 500 V. 
6. Ένα (1) μεταγωγέα βολτομέτρου 7 θέσεων. 
7. Tρία (3) αμπερόμετρα 0 - 100 Α. 
8. Τρεις (3) Μ/Σ εντάσεως 100/5. 
9.  Ένα επιτηρητή τάσεως-ασυμμετρίας φάσεων 
10. Ένα (1) ωρομετρητή πέντε (5) ψηφίων. 
11. Ένα (1) διακόπτη επιλογής λειτουργίας (χειροκίνητο - αυτόματο) 
12. Δυο (2) μπουτόν στάσεως - εκκινήσεως. 
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13. Ένα (1) αυτόματο διακόπτη αστέρος τριγώνου, αποτελούμενος από 2 ρελέ ισχύος κατά AC3 
τουλάχιστον 22 KW, 1 ρελέ ισχύος κατά AC3 τουλάχιστον 18,5 KW,  θερμικό υπερεντάσεως και 
χρονικό 0 – 20 sec   

14. Ένα (1) Μ/Σ 220/48 V. 
15. Ένα (1) ρελέ ζεύξεως 220/48 V. 
16. Τέσσερα (4) ασφάλειες προστασίας οργάνων. 
 
 
Θ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

1.  Γενικά 
  Το άρθρο αυτό αφορά στις ειδικές απαιτήσεις του έργου, σε συστήματα αυτοματισμού λειτουργίας και 
ελέγχου αντλιοστάσιου γεωτρήσεων και περιλαμβάνει : 

1)  Σύστημα μανδάλωσης εκκίνησης επαναλειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος. 

2)  Σύστημα ελέγχου της λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος, συναρτήσει της στάθμης  
    του νερού της δεξαμενής. 
  Τα συστήματα αυτοματισμού, μετρήσεως και σημάνσεων, πρέπει να εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία 
των αντλιοστασίων και σε περίπτωση ανωμαλιών λειτουργίας να ειδοποιούν κατάλληλα και να 
προφυλάσσουν την εγκατάσταση από βλάβες. 

 
 

1.   Σύστημα μανδάλωσης επανεκκίνησης λειτουργίας, αντλητικού συγκροτήματος 
  Σκοπός του συστήματος είναι η προστασία του ηλεκτροκινητήρα του αντλητικού συγκροτήματος από 
συχνές εκκινήσεις, που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό εκκινήσεων ανά ώρα που δίδεται 
από τον κατασκευαστή του ηλεκτροκινητήρα. 
  Το σύστημα θα λειτουργεί είτε το σταμάτημα του ηλεκτροκινητήρα είναι κανονικό, είτε έπειτα από βλάβη. 
  Το σύστημα θα περιλαμβάνει την απαραίτητη ηλεκτρονική μονάδα με ρυθμιζόμενο χρόνο  
μανδάλωσης από 3 έως 10 min, τις απαραίτητες βοηθητικές επαφές, βοηθητικά ρελέ,  
καλωδιώσεις, κ.λ.π., που θα τοποθετηθούν στον ηλεκτρικό πίνακα. 
 

2. Σύστημα ελέγχου της λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος, συναρτήσει της στάθμης του 
νερού της δεξαμενής. 
  Σκοπός του συστήματος είναι να ελέγχει και να δίνει τις ανάλογες εντολές λειτουργίας η στάσης, του 
υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος της γεωτρήσεως το οποίο  τροφοδοτεί με νερό την δεξαμενή, (αφορά 
τα υλικά του ηλεκτρικού πίνακα). 
 
 
 

Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
Το άρθρο αυτό αφορά τις ειδικές απαιτήσεις του έργου για την κατασκευή μίας πλήρους ηλεκτρικής 
εγκατάστασης του αντλιοστασίου της γεωτρήσεως. 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει : 

 Παροχή (τροφοδότηση) ηλεκτρικού πίνακος από γνώμονα της ΔΕΗ. 

 Σύνδεση υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα με τον ηλεκτρικό πίνακα. 

 Τρίγωνο γειώσεως 

 Καλώδιο αυτοματισμού 
 

1.  Παροχή Δ.Ε.Η. 
  Η παροχή της Δ.Ε.Η. αρχίζει από τον μετρητή της Δ.Ε.Η., και θα συνδέεται με τον ηλεκτρικό πίνακα του 
αντλιοστασίου. 
 Τα καλώδια θα είναι τύπου ΝΥΥ, προστατευμένα στην διαδρομή τους από τμήματα γαλβανισμένου 
σιδηροσωλήνα και σωλήνα HELIFLEX.  
  Η διατομή των καλωδίων έχει υπολογισθεί και αναφέρεται αντίστοιχα για κάθε θέση στο τεύχος της   
προμέτρησης ανάλογα με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ του αντλιοστασίου και την τυποποίηση της 
ΔΕΗ. 
  Επίσης περιλαμβάνεται η υποβολή του απαραίτητου ηλεκτρολογικού σχεδίου στην Δ.Ε.Η. 
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2.  Σύνδεση ηλεκτροκινητήρα 
  Από τον ηλεκτρικό πίνακα προς τον ηλεκτροκινητήρα θα αναχωρούν  
δύο καλώδια τύπου ΝΥΥ, προστατευμένα στην διαδρομή τους από τμήματα γαλβανισμένου 
σιδηροσωλήνα και σωλήνα HELIFLEX.  
Η διατομή των καλωδίων έχει υπολογισθεί και αναφέρεται αντίστοιχα για κάθε θέση στο τεύχος της   
προμέτρησης, για την λειτουργία υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα ισχύος σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο 
του τιμολογίου. 
 
3.  Τρίγωνο γειώσεως 
Θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το άρθρο Ε της  παρούσας. 

 
4.  Καλώδιο αυτοματισμού 
Για την αυτόματη λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος, θα τοποθετηθεί από τον ηλεκτρολογικό 
πίνακα μέχρι το φλοτέρ της, καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3 x 1,5 mm

2
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