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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

Αντικείμενο της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
  
Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων είναι η διατύπωση των τεχνικών συμβατικών 
όρων με τους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί το έργο της επικεφαλίδας, σε συνδυασμό με τους 
υπόλοιπους όρους της Διακήρυξης Δημοπρασίας και των λοιπών τευχών δημοπράτησης, όπως αναλύονται 
και με τη σειρά ισχύος που ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 2 της  Διακήρυξής της 
 
 

Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.1  Υποχρεωτική εφαρμογή της ΤΣΥ 

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 Η παρούσα ΤΣΥ έχει προκύψει κατ’ εφαρμογή της Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα "Έγκριση τετρακοσίων 
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα 
τα Δημόσια Έργα".  

Ως εκ τούτου, η παρούσα ΤΣΥ ουσιαστικά αποτελείται από το παράρτημα 1 που περιλαμβάνει τις 
ΕΤΕΠ οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν για την υλοποίηση του δημοπρατούμενου έργου.  

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, δια ειδικής επιστολής. 

Στην αντίθετη περίπτωση : 

α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 

β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με τον 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 Συμπληρωματικές Προδιαγραφές 

1.2.1 Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές κ.λπ.) που 
δεν καλύπτονται από : 

- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα 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. 



 

 

ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΓΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ" Σελίδα 3 
 

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’ ό μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία 
και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ. 

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 Υποχρεώσεις διαγωνιζομένων και Αναδόχου 

  Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς και 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 Δαπάνες Αναδόχου 

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. 

 

Άρθρο 2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) ΚΑΙ 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  

2.1  Εφαρμοστέες ΕΤΕΠ 

 Στο παράρτημα 1 δίδονται οι εφαρμοστέες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).   

 Oι ΕΤΕΠ του Πίνακα ΕΤΕΠ προς Εφαρμογή δεν παρατίθενται εκτυπωμένες (προς αποφυγή 
ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης), καθόσον διατίθενται στην ιστοσελίδα της 
ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφή αρχείων pdf (ιδιαίτερο αρχείο ανά τίτλο ΕΤΕΠ), με 
υδατογράφημα της ΓΓΔΕ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μόνον ανάγνωσης και εκτύπωσης 
(και όχι επέμβασης στο περιεχόμενο). 

2.2 Θεσμοθετημένα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hΕΝ) 

                     Στο παράρτημα 2 δίδεται πλήρης κατάλογος των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων που 
έχουν θεσμοθετηθεί μέχρι σήμερα με ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων 
(όπως κατά περίπτωση έχουν ονομασθεί), των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για τις 
δημόσιες συμβάσεις. 
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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΤΕΠ ΕΡΓΟΥ 
α/α 
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική 

    

  01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

  01-01 
Παραγωγή σκυροδέματος - εργασίες 
σκυροδέτησης 

  

1 01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
Concrete production and 
transportation 

2 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος Concrete casting 

3 01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Concrete curing 

4 01-01-04-00 
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής 
σκυροδέματος 

Work site concrete batching plants 

5 01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος Concrete compaction by vibration 

7 01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών Mass concrete 

  01-02 Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων   

8 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Steel reinforcement for concrete 

  01-03 κλπ Ικριώματα - καλούπια   

10 01-03-00-00 Ικριώματα Scaffolding (falsework) 

11 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) Concrete formwork 

12 01-05-00-00 
Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου 
σκυροδέματος 

Formation of final surfaces in cast 
concrete without use of mortars 

        

  02 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

  02-01 
Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης 
χωματουργικών  

  

13 02-01-01-00 
Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη 
ζώνη εκτέλεσης των εργασιών 

Works zone grubbing and clearing 

15 02-02-01-00 
Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών 
έργων 

General excavations for Road and 
Hydraulic works 

17 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών Έργων Excavations for foundation works 

19 02-06-00-00 
Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και 
δανειοθαλάμων 

Quarry sites and borrow areas 
development and exploitation 

        

  05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   

  05-03 Οδοστρώματα   

118 05-03-03-00 
Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή 
υλικά  

Road pavement layers with unbound 
aggregates 

122 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating  

123 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
Hot mixed dense graded asphalt 
concrete layers 

126 05-03-14-00 
Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού 
οδοστρώματος 

Milling of asphalt concrete 
pavements 

        

  08 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   

  08-01 Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων   

172 08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων Ditch and channel excavations 

175 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
Underground utilities trench 
backfilling 

  08-03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών    

180 08-03-02-00 
Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα 
αδρανή 

Underdrain filters with graded 
aggregates 

181 08-03-03-00 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων Geotextiles for underdrains 

183 08-03-06-00 
Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά 
φύλλα 

Surface drainage with geosynthetics 

204 08-06-07-02 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Cast iron gate valves 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

 

1. Γενικοί Όροι  

 Αντικείμενο του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) είναι η διατύπωση των ειδικών 

τεχνικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τα εγκεκριμένα, από τον Κύριο του 

Έργου, λοιπά Τεύχη και Σχέδια της Μελέτης θα εκτελεσθεί το, εν λόγω, έργο.  

 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν με τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της Επιστήμης και της 

Τεχνικής και βάσει των όσων, ειδικότερα, αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 Κατά την εκτέλεση των εργασιών έχουν εφαρμογή, έστω και εάν δεν γίνεται μνεία στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, όλοι οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί (π.χ. Κανονισμός για την μελέτη και 

κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, Αντισεισμικός Κανονισμός, διατάξεις περί ασφαλείας στα 

εργοτάξια, κ.λ.π. και οι συναφείς ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τα πρότυπα ΕΛ.Ο.Τ. Ισχύουν, 

επίσης, και τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 

του Π.Δ/τος 23/1984.  

 Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων ( Υδραυλικών – Οικοδομικών έργων του τ. 

Υπουργείου Δημοσίων Έργων, που δεν καταργήθηκαν και περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση του 

1964 και που αναφέρονται ως Π.Τ.Π., συμπληρώνουν τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 Σαν «αποδεκτά» πρότυπα χαρακτηρίζονται, πλην των Ελληνικών προτύπων (και σχεδίων 

προτύπων) του ΕΛ.Ο.Τ. και των «Ευρωπαϊκών προτύπων», τα διεθνή ISO, τα γερμανικά DIN και τα 

βρετανικά BS, τα γαλλικά AFNOR και τα αμερικάνικα ASTM και AWWA. Εφόσον δεν αναφέρεται 

χρονολογία έκδοσης των προτύπων, νοείται η πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών.  

 Όσες φορές αναφέρεται ότι κάποια εργασία ή υλικό θα κατασκευασθεί, σύμφωνα με ορισμένο 

πρότυπο Π.Τ.Π. ή άλλη προδιαγραφή, εξυπακούεται, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στις 

παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ότι είναι υποχρεωτική και η εκτέλεση όλων των αντίστοιχων 

δοκιμών, που προδιαγράφονται, έστω και αν αναφέρονται ως προαιρετικές στο πρότυπο αυτό ή τις 

προδιαγραφές αυτές, περιλαμβανομένων των σχετικών δαπανών στις αντίστοιχες τιμές μονάδος 

του Τιμολογίου.  

 Σε όσα σημεία το κείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης είναι διαφορετικό του κειμένου 

Π.Τ.Π. ή άλλων προδιαγραφών, στις οποίες αναφέρεται, υπερισχύει το κείμενο των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της μελέτης.  

Οι εργασίες, γενικώς, θα εκτελεσθούν με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ή όποιες 

τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εργασίες, 

που εκτελέστηκαν με διαστάσεις, βάρη ή σε αριθμό μεγαλύτερο από τα προβλεπόμενα στην μελέτη 

ή σε όποιες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, γίνονται, από 

τεχνική άποψη, αποδεκτές μόνον εφόσον δεν παραβλάπτουν, κατά την κρίση της επίβλεψης, την 

ασφάλεια ή την λειτουργικότητα του όλου έργου.  

 Οι εργασίες, γενικά, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές 

διατάξεις, περιλαμβανομένων των αστυνομικών διατάξεων, που ισχύουν για την εκτέλεσή τους.  
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2. Εφαρμογή οριστικής μελέτης στο έδαφος  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στον Ανάδοχο την οριστική μελέτη του 

αντίστοιχου τμήματος των έργων. Πριν από την έναρξη εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να 

προβεί σε προσεκτική αναγνώριση του εδάφους. Εκτός από την επισήμανση των φανερών 

εμποδίων, ο Ανάδοχος θα αναζητήσει και θα επισημάνει, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και 

διαγράμματα, καθώς και διενεργώντας ερευνητικές τομές, όλα τα αφανή εμπόδια και κυρίως όλα τα 

δίκτυα και τεχνικά έργα (φρεάτια, κ.λ.π.) κοινής ωφέλειας (αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και 

ακαθάρτων, ύδρευσης, αερίου, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.). Ερευνητικές τομές θα γίνουν σε όλες τις θέσεις, 

που πιθανολογείται ότι οι, προς κατασκευή, αγωγοί διασταυρώνονται με άλλα δίκτυα κοινής 

ωφελείας. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε εργασία και δαπάνη 

προκύψει (ακόμα και ανακατασκευή τμημάτων του έργου) από την μη έγκαιρη επισήμανση των 

εμποδίων. Τα στοιχεία των εμποδίων, που θα επισημάνει, θα τα απεικονίσει σε σχέδια κατάλληλων 

κλιμάκων. Πάντως, καθορίζεται ότι θα γίνουν ερευνητικές τομές στις εξής θέσεις :  

• Σε όλες τις θέσεις, που πιθανολογείται ότι διασταυρώνονται οι προς κατασκευή αγωγοί με 

υφιστάμενους, πάσης, φύσεως, αγωγούς κοινής ωφέλειας.  

• Ανά αποστάσεις το πολύ 30 m, όπου πιθανολογείται παράλληλη τοποθέτηση αγωγών με 

υφιστάμενους, πάσης φύσεως, αγωγούς κοινής ωφέλειας.  

• Στις θέσεις των υφιστάμενων ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης, πλησίον των οικοδομών.  

• Σε όποιες άλλες θέσεις κριθεί απαραίτητο, ώστε να εξασφαλιστεί μια πλήρης εικόνα των 

υφιστάμενων εμποδίων.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει στο έδαφος τα έργα της μελέτης, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της οριστικής μελέτης και όσα καθορίζονται, κατ’ αναλογία και περίπτωση, στην 

παράγραφο 10 και 11 του άρθρου 119 του Π.Δ/τος 696/1974 και να συντάξει οριζοντιογραφίες (σε 

κλίμακα 1:1000) και κατά μήκος τομές (σε κλίμακα 1:1000 / 1:100 μήκη / ύψη), σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Εφόσον υπάρχουν προβλήματα ευκρίνειας στην απεικόνιση για περιορισμένα τμήματα των έργων, 

η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει τη σύνταξη λεπτομερέστερων διαγραμμάτων (1:500, 

1:200), σχεδίων λεπτομερειών και κατά πλάτος τομών σε μεγαλύτερες κλίμακες (1:200, κ.λ.π.).  

Τα στοιχεία, που αναγράφονται στα σχέδια της μελέτης έχουν ληφθεί από τις οριζοντιογραφίες που 

υπάρχουν. Ενδεχόμενα να διαφέρουν από αυτά που θα διαπιστωθούν κατά την εφαρμογή. Ο 

Ανάδοχος θα συντάξει τα τελικά σχέδια εφαρμογής, προσαρμόζοντάς τα στα οριστικά στοιχεία του 

εδάφους. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλει προσπάθεια να μην μεταβληθούν, όσο είναι 

δυνατόν, τα υψόμετρα τοποθέτησης αγωγών και οι άλλες στάθμες, που καθορίζει η μελέτη. Εφόσον 

προκύψουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των πραγματικών στοιχείων του εδάφους (υψόμετρα, 

αποστάσεις, κ.λ.π.) και των αντίστοιχων της μελέτης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

ανασυντάξει την μελέτη, κατά περίπτωση, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 217 και 218 

του Π.Δ/τος 696/1974 και τις παραδοχές της μελέτης.  

Για ευρύτερες τροποποιήσεις της μελέτης θα ζητείται η γνώμη του μελετητή, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα από την παρ., αριθμ. 19 του Ν.716/1977 και το άρθρο 30 του Π.Δ/τος 609/1985.  
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Η κατασκευή των έργων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους, το οποίο θα συνταχθεί 

και θα εγκριθεί κατά την διαδικασία του άρθρου 32 του Π.Δ/τος 609/85, θα αρχίσει μόνο μετά την 

εκτέλεση των παραπάνω προκαταρκτικών εργασιών και την έγκριση, από την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία, της, επί του εδάφους, εφαρμογής των χαράξεων και των ενδεχόμενων τροποποιήσεων 

της μελέτης.  

Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σημεία (τριγονωμετρικά και πολυγωνικά, χωροσταθμικές αφετηρίες, 

κ.λ.π.) θα εξασφαλιστούν και θα διατηρηθούν με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, σε 

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, καταστραφούν 

σταθερά σημεία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα επανατοποθετήσει.  

Ο Ανάδοχος είναι, επίσης, υποχρεωμένος να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες και 

διαβήματα, ώστε οι αρμόδιοι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας να μετακινήσουν στύλους, καλώδια, 

σωλήνες, κ.λ.π. Εφόσον η μετακίνηση είναι, σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή και 

μετά από σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης, απόλυτα απαραίτητη για την κατασκευή του έργου.  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση, εάν οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας 

καθυστερήσουν να προβούν στις μετακινήσεις αυτές. 

 Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, συλλογή στοιχείων εδάφους και 

εφαρμογής των χαράξεων, καταμετρήσεων, σύνταξη σχεδίων, μελετών, κ.λ.π. (πλην της 

απαραίτητης μετακίνησης των αγωγών κοινής ωφέλειας) βαρύνουν, εξ ολοκλήρου, τον Ανάδοχο και 

περιέχονται στις τιμές μονάδος εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών και στο ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε.  

 

3 . Λειτουργία υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, να εξασφαλίζει, με 

οποιαδήποτε προσωρινή κατασκευή, την λειτουργία των υφιστάμενων έργων αποχέτευσης ομβρίων 

και, έστω και με άντληση, την λειτουργία των υφιστάμενων έργων αποχέτευσης ακαθάρτων.  

Εφόσον δεν υπάρχει στο Τιμολόγιο και στις Τεχνικές Προδιαγραφές ρητή αντίθετη αναφορά, οι 

σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο, περιλαμβανόμενες ανοιγμένες στις τιμές μονάδος του 

Τιμολογίου.  

 

4. Επιμετρήσεις  

Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της 

Υπηρεσίας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 38 του Π.Δ/τος 609/85. O τρόπος επιμέτρησης κάθε 

επιμέρους εργασίας καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου και της Τεχνικής 

Προδιαγραφής της εγκεκριμένης μελέτης. Για όσες εργασίες δεν αναφέρονται ρητώς στις αντίστοιχες 

Τεχνικές Προδιαγραφές και στα άρθρα του Τιμολογίου ειδικοί όροι επιμέτρησης και πληρωμής, οι 

επιμετρήσεις των ποσοτήτων, που θα εκτελεσθούν, θα γίνουν με βάση τις πραγματικές ποσότητες 

εργασιών, που θα έχουν εκτελεσθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ή όποιες 

τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ουδεμία 

αποζημίωση καταβάλλεται στον Εργολάβο για επιπλέον ποσότητες εργασιών, που έχουν προκύψει 

από την εκτέλεση εργασιών, με διαστάσεις, βάρη ή σε αριθμό μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα 

στα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ή τις όποιες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν ή 
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εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, έστω και αν αυτές έχουν γίνει αποδεκτές από τεχνική 

άποψη.  

 

5. Τιμές μονάδος  

Οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την πλήρη 

και έντεχνη εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις παρούσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές. Περιλαμβάνονται, επίσης, και η αποζημίωση όλων των ελέγχων και 

δοκιμών που απαιτούνται, καθώς και η αποζημίωση για την χρήση του εξοπλισμού, που απαιτείται. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ  ΕΤΕΠ 

 

Τ.Π. 1: Δίκτυα από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής  
πυκνότητας (HDPE)  
 
 

1. αντικείμενο εργασιών 
 
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορούν στην κατασκευή υπογείων 
δικτύων ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) κλάσης PE 80 και 
PE 100. 
 
2.  κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών  
 
2.1.   ενσωματούμενα υλικά 
 
Τα υλικά που ενσωματώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) είναι: 
 
• Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) από πρώτες ύλες 2ης και 3ης γενιάς. 
 
• Ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ίδιων ιδιοτήτων με τους σωλήνες, ή 
λοιπά υλικά. 
Οι σωλήνες ονομαστικής πίεσης μεγαλύτερης των 16 atm κατασκευάζονται κατά κανόνα από 
πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100). Η ονομαστική πίεση των σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται με 
την κλάση του υλικού (PE 80, PE 100). 
 
Το πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας HDPE (High Density Polyethylene), το πολυαιθυλένιο 
χαμηλής ποιότητας LDPE (Low Density Polyethylene) και το πολυπροπυλένιο (PP) υπάγονται στην 
κατηγορία των πολυολεφινών. Τα πολυαιθυλένια είναι θερμοπλαστικά, δηλαδή μπορούν να 
μορφοποιηθούν θερμαινόμενα και να επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές.Το μοριακό βάρος 
του πολυαιθυλενίου κυμαίνεται από 2000 έως 40.000.Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδος δοκιμής Τιμή 

Δείκτης ροής MFI 
190/5 

g/10 min EN ISO 
1133:2000-021 

0,3-0,7 

Μηχανικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 23 οC και σχετική εργασία 50% 

Οριο διαρροής N/mm2 EN ISO 527-
1:19962 

22 

Επιμήκυνση στο 
σημείο διαρροής 

% EN ISO 527-
1:19962 

15 

Αντοχή 
εφελκυσμού στη 

N/mm2 Ταχύτητα δοκιμής 32 
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θράυση 

Επιμήκυνση στη 
θράυση 

% 125 mm/min >800 

Αντοχή στη κάμψη N/mm2 EN ISO 178:20033 28 

Μέτρο κάμψεως N/mm2  800 

Σκληρότητα Shore 
D 

- DIN 53505:2000-
084 

60 

Αντοχή σε κρούση - EN ISO 
8256:20045 

Χωρίς θραύση 

Θερμικές ιδιότητες 

Περιοχή τήξεως O C  130 

Συντελεστής 
γραμμικής 
διαστολής 

K-1 ASTM D 696-036 1,7 x 10-4 

Θερμική 
αγωγιμότητα στους 
20οC 

W/m x k DIN 52612-17 0,43 

Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 20 οC και σχετική εργασία 50% 

Ειδική αντίσταση Ω x cm ASTM D257-998 >1016 

Επιφανειακή 
αντίσταση 

Ω ASTM D257-998 >1013 

 
 
 
2.2.  εφαρμοσμένα πρότυπα και προδιαγραφές  
 
2.2.1   Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ύδρευσης 
 
EN 12201-1:2003   Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: 
General -- Συστήματα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). 
Μέρος 1: Γενικότητες. 
 
EN 12201-2:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes -- 
Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. 
Μέρος 2: Σωλήνες. 
 
EN 12201-3:2003   Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings-- 
Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. 
Μέρος 3: Εξαρτήματα. 
 
1 Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of 
thermoplastics(ISO 1133:1997) -- Πλαστικά - Προσδιορισμός της μαζικής παροχής τήγματος (MFR) 
και ογκομετρικής παροχής τήγματος (MVR) των θερμοπλαστικών 
 
2 Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 
including Corr 1:1994). --Πλαστικά.  Προσδιορισμός εφελκυστικών ιδιοτήτων. Μέρος 1: Γενικές 
αρχές. 
 
3 Plastics - Determination of flexural properties ( ISO 178:2001) -- Πλαστικά. Προσδιορισμός  
καμπτικών ιδιοτήτων. 
 
4 Testing of rubber - Shore A and Shore D hardness test -- Μέθοδοι δοκιμής σκληρότητας 
ελαστικού Shore A και Β. 
 
5 Plastics - Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:2004)  -- Πλαστικά. Προσδιορισμός  
εφελκυστικής  αντοχής από κρουστικά φορτία. 
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6 Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 
30°C With aVitreous Silica Dilatometer -- Πρότυπη δοκιμή προσδιορισμού της γραμμικής θερμικής 
διαστολής των πλαστικών μεταξύ -30°C και 30°C, με χρήση παραμορφωσιμέτρου. 
 
7 Testing of Thermal Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the Guarded 
Hot PlateApparatus; Test Procedure and Evaluation. Δοκιμές θερμομονωτικών υλικών 
 
8 Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials -- Πρότυπη 
δοκιμή ηλεκτρικής αντίστασης και αγωγιμότητας μονωτικών υλικών (τό πρότυπο DIN 53482 έχει 
αποσυρθεί, χωρία να αντικατασταθεί) 
 
EN 12201-4:2001 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves-- 
Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. 
Μέρος 4: Βάνες. 
 
EN 12201-5:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitnes 
for purpose of the system. -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα 
ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 5: Καταλληλότητα συστημάτων 
 
 
2.2.2    Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση για 
σωλήνες υπογείων και υπέργειων δικτύων 
 
EN 13244-1:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 
water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -Part 1: General -- 
Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και υπέργειων δικτύων, ύδρευσης,αποστράγγισης 
και αποχέτευσης, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 1: Γενικά 
 
EN 13244-2:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 
water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -Part 2: Pipes -- Συστήματα 
πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και υπέργειων δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης και 
αποχέτευσης, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 2: Σωλήνες. 
 
 
EN 13244-3:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 
water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -Part 3: Fittings -- 
Συστήματα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα ομβρίων και 
ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (PE)-Μέρος 3: Εξαρτήματα, σύνδεσμοι 
 
EN 13244-4:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 
water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -Part 4: Valves -- 
Συστήματα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα ομβρίων και 
ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (PE)-Μέρος 4: Δικλείδες 
 
EN 13244-5:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 
water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -Part 5: Fitness for purpose 
of the system -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα 
ομβρίων και ακαθάρτων,Πολυαιθυλένιο (PE)- Μέρος 5: Καταλληλότητα συστημάτων. 
 
 
2.2.3   Πρότυπα εξαρτημάτων 
 
EN 1680:1997 Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems - Test 
method for leaktightness under and after bending applied to the operatingmechanisms -- Συστήματα 
πλαστικών σωληνώσεων - Βαλβίδες για συστήματα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - 
Μέθοδος δοκιμής για στεγανότητα υπό κάμψη του μηχανισμού λειτουργίας και μετά από αυτή. 
 
EN 10284:2000 Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene (PE) 
piping systems -- Λυόμενοι σύνδεσμοι μαλακού χυτοσιδήρου για συστήματα σωληνώσεων 
πολυαιθυλενίου (PE). 
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EN 12100:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for 
resistance to bending between supports -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Βαλβίδες 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιμής της αντοχής σε κάμψη μεταξύ στηριγμάτων. 
 
2.2.4   Πρότυπα δοκιμών 
 
EN 12099 Plastics Piping Systems - Polyethylene Piping Materials and Components - 
Determination of Volatile Content -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων -Υλικά και συστατικά μέρη 
σωληνώσεων πολυαιθυλενίου – Προσδιορισμός της περιεκτικότητας των πτητικών. 
 
EN 921:1994 Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of resistance 
to internal pressure at constant temperature -- Συστήματα πλαστικώνσωληνώσεων - 
Θερμοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισμός της αντοχής σε εσωτερική πίεση υπό σταθερή 
θερμοκρασία. 
 
EN 12119:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for 
resistance to thermal cycling -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων – Βάνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - 
Μέθοδος δοκιμής για την αντοχή σε κυκλική θερμική εναλλαγή.  
 
2.3.  αποδεκτά υλικά – δοκιμές μίγματος πρώτης ύλης - δοκιμές 
Σωλήνων 
 
2.3.1   Γενικά 
 
Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτημάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύμφωνα με αυτές. 
 
Προϊόντα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη – μέλη 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Τεχνική 
Προδιαγραφή, θεωρούνται ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που 
διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής, όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η 
απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης.  
 
Για την αποδοχή των προτεινομένων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο 
Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:  
 
- παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE, 
 
- πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα /εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές 
διατάξεις (ΕΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the competence of testing and 
calibration laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιμών και 
διακριβώσεων), από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των 
ισχυόντων προτύπων (βλ. πίνακα προτύπων), 
 
- πίνακες/ στοιχεία ανάλογων εφαρμογών των προϊόντων, 
 
- πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων, 
 
- σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που παράγει 
το εργοστάσιο, 
 

- οδηγίες εγκατάστασης/ σύνδεσης. 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ ελάχιστον 
θα περιλαμβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα/ στοιχεία στην Αγγλική. 
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχουν κατασκευαστεί με πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000-
12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήματα διαχείρισης 
ποιότητος - Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία. 
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Οι σωλήνες και τα εξαρτήματά τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για 
χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού, από επίσημη Αρχή, Οργανισμό ή Ινστιτούτο χώρας της ΕΕ 
(π.χ.DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools). 
 
Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάμηνο πριν την προσκόμισή τους στο έργο προς 
τοποθέτηση. 
 
2.3.2   Σύνθεση της πρώτης ύλης πολυαιθυλενίου (compound) – Τιμή MRS 
 
Το μίγμα του πολυαιθυλενίου - υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) των σωλήνων θα είναι: 
• δεύτερης γενιάς, τύπου PE 80 (MRS 8 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-109, ΕΝ ISO 1167-1:2003-
0710,ΕΝ ISO 12162:1996-0411) ή 
 
• τρίτης γενιάς τύπου, PE 100 (MRS 10 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-101, ΕΝ ISO 1167-1:2003-072,ΕΝ 
ISO 12162:1996-043) 
 
MRS:Minimum Required Strength: ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή: είναι η αντοχή του υλικού 
όπως προκύπτει από υδραυλικές δοκιμές πίεσης κατά ΕΝ ISO 1167-1:2003-07 ή κατά 
EN 921:1994 (αναμενόμενη αντοχή μετά από περίοδο 50 ετών που προσδιορίζεται με 
τουλάχιστον 30 δοκιμές πίεσης σε θερμοκρασίες 200, 600, 800 C). 
 
 
 
Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται τα αποτελέσματα δοκιμής υλικού κατηγορίας PE 100. 
 

 
 
 
 
Η κλάση 100 είναι περίπου κατά 25% ανθεκτικότερη σε πίεση από την κλάση 80, και αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα μικρότερα πάχη τοιχωμάτων για την αυτή ονομαστική πίεση του σωλήνα. 
 
9 Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term hydrostatic strength of 
thermoplastics materials in pipe form by extrapolation (ISO 9080:2003) -- Συστήματα πλαστικών 
σωληνώσεων και αγωγών. Προσδιορισμός της μακρόχρονης υδροστατικής αντοχής των 
σωληνοποιημένων υλικών με την μέθοδο της εξωτερικής παρεμβολής. 
 
10 Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the 
resistance tointernal pressure - Part 1: General method (ISO/DIS 1167-1:2003) -- Θερμοπλαστικοί 
σωλήνες και εξαρτήματα για την μεταφορά ρευστών. Προσδιορισμός της αντοχής σε εσωτερική 
πίεση. Μέρος 1: Γενική Μέθοδος δοκιμής 
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11 Classification of thermoplastic materials in pipe form based on the resistance against internal 
hydrostatic pressure -Material designation and calculations (ISO 12162:1995) -- Κατάταξη 
θερμοπλαστικών υλικών σωληνώσεων ως προς την αντοχή σε εσωτερική υδροστατική πίεση. 
Σήμανση υλικού και υπολογισμοί. 
 
Η επιλογή της κλάσης PE 100 ή PE 80 καθορίζεται στην Μελέτη. Εάν δεν καθορίζεται στην Μελέτη, 
συνιστάται η επιλογή της κλάσης PE 100 καθώς η κλάση u945 αυτή παρουσιάζει καλύτερη 
αντίσταση στην δοκιμή RCP (Rapid crack propagation: ταχεία επέκταση ρηγματώσεων) και μειώνει 
τηνπιθανότητα διαρροών του δικτύου. 
 
2.3.3   Ειδικό βάρος 
 
Το πολυμερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 - 960 Kg/m3 
στους23ο C και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη από 930 Kg/m3. Ο έλεγχος της πυκνότητας 
αποσκοπείστην διαπίστωση ότι δεν εμπεριέχεται πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας στα μίγματα. 
 
Για την διάκριση μεταξύ των διαφόρων κλάσεων πολυαιθυλενίου και τον έλεγχο τυχόν 
ενσωμάτωσης υλικού άλλης ποιότητας παρατίθενται οι πυκνότητες διαφόρων κατηγοριών 
πολυαιθυλενίου: 
 
HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) : 940 – 965 Kg/m3 
MDPE (Πολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας) : 930 – 940 Kg/m3 
 
LLDPE (Γραμμικό, χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) : 910 – 930 Kg/m3 
 
LDPE (Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας) : 900 – 910 Kg/m3 
 
Δείκτης ροής 
 
Θα τηρούνται τα όρια που προβλέπονται στο EN 12201-1:2003. Η δοκιμή αφορά στην 
συμπεριφορά του ρευστού υλικού (σχετικό πρότυπο ΕΝ ISO 1133:2000-02: Plastics - 
Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of 
thermoplastics (ISO 1133:1997) -- Πλαστικά - Προσδιορισμός της μαζικής παροχής τήγματος 
(MFR) και ογκομετρικής παροχής τήγματος (MVR) των θερμοπλαστικών). 
 
Ο δείκτης ροής MFI (Melt flow index) θα είναι το πολύ 0,4 – 0,5 g/10 min. 
 
Περιεκτικότητα σε πτητικά και νερό 
 
Μετράται η απώλεια υλικού μετά από 1 ώρα σε φούρνο στους 105 οC κατά ΕΝ 12118:1997 
(Plastics piping systems - Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry --
Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υγρασία στα 
θερμοπλαστικά με κουλλομετρία). 
 
Η επιτρεπόμενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350kg/m3, η δε επιτρεπόμενη απώλεια νερού κάτω 
από 300 mg/kg. 
 
Αντίσταση σε επέκταση ρωγμής (Resistance to crack propagation-RCP) 
 
Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύο μέθοδοι δοκιμής.  
 
α) Η πλήρης δοκιμή (full scale test) σύμφωνα με το ΕΝ ISO 13478:2005-04 (Thermoplastics pipes 
for the conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid crack propagation [RCP] - Full-
scale test [FST] [ISO/DIS 13478:2004] -- Θερμοπλαστικοί σωλήνες για τη μεταφορά ρευστών - 
Προσδιορισμός της αντίστασης σε γρήγορη ανάπτυξη ρήγματος [RCP] – Δοκιμή πλήρους κλίμακος 
[FST]). 
 
β) Η μικρής κλίμακας δοκιμή (Small scale Steady state – S4 – Test) κατά ΕΝ ISO 13477:2005-
05(Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -- Determination of resistance to rapid 
crackpropagation [RCP] - Small-scale steady-state test [S4 test] [ISO/DIS 13477:2005] --
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Θερμοπλαστικοί σωλήνες για την μεταφορά υγρών. Προσδιορισμός της αντίστασης σε 
ταχείαεπέκταση ρηγμάτωσης. Δοκιμή μικρής κλίμακας υπό σταθερές συνθήκες. 
 
Κατά την δοκιμή αυτή δημιουργείται μια ρωγμή συγκεκριμένου μεγέθους. Κατόπιν αυξάνεται η 
πίεση του αγωγού και μετράται η κρίσιμη πίεση η οποία και καταγράφεται. 
 
2.4.  σήμανση σωλήνων 
 
Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήμανσης χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά τυπωμένες και 
ανάμέτρο μήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική μορφή π.χ για PE 100: 
 

Φορέας Έργου – ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 12,5 
XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 = 

όπου: 
 
HDPE = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
 
ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ = εξωτερική διάμετρος Χ πάχος τοιχώματος 
 
PN 12,5 = κλάση πίεσης σε atm ή bar 
 
XXXX = όνομα κατασκευαστή 
 
YYYY = χρόνος παραγωγής από την μία πλευρά και αύξων αριθμός μήκους από 
την αντιδιαμετρική 
 
ZZZZ = τα εφαρμοζόμενα πρότυπα για την παραγωγή και την δοκιμασία των 
σωλήνων στο εργοστάσιο των σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών 
 
PE 100 = η κατάταξη της πρώτης ύλης 
 
2.5.   διαστάσεις σωλήνων 
 
Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συμφωνούν με τα αντίστοιχα πρότυπα. 
 
Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακας τυπικών διαστάσεων για σωλήνες «ΡΕ 100 των 125 atm»  

Διάμετρος Πάχος τοιχωμάτων Βάρος 

(mm) Min Max (kg/m) 

110 8.1 9.1 2.60 

125 9.2 10.3 3.35 

140 10.3 11.5 4.20 

160 11.8 13.1 5.49 

180 13.3 14.8 6.96 

200 14.7 16.3 8.54 

225 16.6 18.4 10.8 

250 18.4 20.4 13.4 

280 20.6 22.8 16.7 

315 23.2 25.7 21.2 

355 26.1 28.9 26.9 

400 29.4 32.5 34.1 

450 33.1 36.6 43.2 

 
 
3.   μέθοδος κατασκευής – απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας 
 
3.1.   μεταφορά και αποθήκευση υλικών 
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Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για 
την αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην 
εξέχουν από την καρότσα. 
 
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινου ή 
αλυσίδων για τους χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται υποχρεωτικά με 
ιμάντες(σαμπάνια). 
 
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια 
διάταξη(π.χ. διάταξη πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω 
υπερκείμενου βάρους. Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά. 
 
Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα κιβώτια 
συσκευασίας τους. 
 
Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 
 
α) Η μεγάλη παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η μέγιστη παραμονή των 
μπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες. 
β) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή, καθ’ όσον μπορεί να 
προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισμό στον σωλήνα. 
 
γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση) της 
διαμέτρου.  
 
δ) Το σύρσιμο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται με 
συρματόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις. 
 
ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη στοίβαση). 
 
Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων κατά γενέτειρα. 
Η κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ΄ όλο το μήκος των σωλήνων. 
Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαμέτρων, οι πλέον άκαμπτοι θα 
διατάσσονται στο κάτω μέρος της στοίβας. 
 
Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα 
προεξέχουν. 
 
Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα προστατεύονται από 
χτυπήματα. 
 
Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα 
με λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν να τραυματίσουν 
τους σωλήνες. 
  
3.2.   τοποθετηση σωληνων στο ορυγμα 
 
Ο πυθμένας του ορύγματος θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα βάθη και κλίσεις από 
την εγκεκριμένη μελέτη, θα είναι επίπεδος και απαλλαγμένος από πέτρες. Οι σωλήνες 
τοποθετούνται επί αμμοχαλικώδους στρώσης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη. 
 
Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με χρήση ιμάντων. Η χρήση μεταλλικών 
αλυσίδων, καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτημάτων που μπορεί να βλάψουν την 
προστατευτική επένδυση απαγορεύεται. 
 
Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόμενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά δεν θα 
υπερβαίνει τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιμοποιουμένων 
συνδέσμων, και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα εξής όρια : 
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Φ 500 mm: 3,0ο 
 
Φ 600 έως 900 mm: 2,0ο 
 
Φ 1000 έως 1400 mm: 1,0ο 
 
Φ 1400 mm: 0,5ο 
 
Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να 
περιβάλλουν τον αγωγό και να συμπληρώνουν πλήρως το διάκενο μεταξύ σωλήνος και ορύγματος 
(πλήρες πλευρικό σφήνωμα αγωγού). Στην συνέχεια η στρώση εγκιβωτισμού του σωλήνα θα 
συμπυκνώνεται επαρκώς με χρήση ελαφρού δονητικού εξοπλισμού. 
 
Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγματος θα γίνεται κατά στρώσεις σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 08-01-03-
02: "Επανεπίχωση Απομένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων Δικτύων". 
 
Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα 
λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε 
αιτία. 
 
Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα εμφράσσεται για 
προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών. 
 
3.3.  συνδεση σωληνων 
 
Η μέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο μεταξύ τους όσο και με τα ειδικά τεμάχια 
ΡΕ εξαρτάται από την διάμετρο και την πίεση λειτουργίας τους. 
 
Για διαμέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά κανόνα η σύνδεση 
γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding). 
 
Για μεγαλύτερες διαμέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρμόζεται η μετωπική θερμική 
συγκόλληση (butt fusion welding). Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης, στους 
220οC και υπό πίεση δημιουργούνται νέοι δεσμοί μεταξύ των μορίων του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται 
η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεμαχίων σωλήνων, η κατανομή των φορτίων σε ολόκληρο το 
μήκος της σωληνογραμμής και η διατήρηση λείας εσωτερικής επιφάνειας. 
 
 
3.3.1   Ηλεκτροσυγκόλληση 
 
Η συγκόλληση επιτυγχάνεται με χρήση ειδικού τεμαχίου από ΡΕ με ενσωματωμένη σπιροειδή 
διάταξη ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτρομούφα (electrofusion socket). Η ηλεκτρομούφα 
τροφοδοτείται από ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθμίζεται αναλόγως της διαμέτρου του 
σωλήνα. 
 
Προετοιμασία: οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς άξονα του 
σωλήνα) με κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωμάτων επιφανειακής οξείδωσης. 
Καθαρίζεται επιμελώς το επίστρωμα και στα δύο τμήματα που πρόκειται να συγκολληθούν και σε 
μήκος κατά τουλάχιστον 10 mm μεγαλύτερο της ημιδιάστασης της ηλεκτρομούφας. Οι επιφάνειες 
που έχουν αδροποιηθεί θα καθαρίζονται με καθαρό ύφασμα χωρίς χνούδι ή με μαλακό χαρτί 
εμποτισμένο σε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν). Σε κάθε περίπτωση θα αποφεύγεται η χρήση υλικών 
απόξεσης (γυαλόχαρτου, λίμας, τροχού λείανσης) καθώς και η χρήση διαλυτικών, που περιέχουν 
τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα). 
 
Τα προς σύνδεση u964 τμήματα θα ευθυγραμμίζονται και θα διατηρούνται ομοαξονικά με χρήση 
συσφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραμένουν μέχρι να ψυχθεί πλήρως η ηλεκτρομούφα. 
 
Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η μετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράμμισης, η άσκηση 
πίεσης στο σημείο σύνδεσης, καθώς και η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας (με νερό, 
πεπιεσμένο αέρα κ.λπ.). 



 

 

ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΓΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ" Σελίδα 17 
 

 
Για την δοκιμή του συγκολλημένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δύο ωρών μετά την ηλεκτροσυγκόλληση. 
 
3.3.2   Μετωπική συγκόλληση 
 
Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιμελής προετοιμασία των άκρων που πρόκειται να 
συγκολληθούν. Τα προς σύνδεση τμήματα σωλήνων εξαρτημάτων θα στερεώνονται στις σιαγόνες 
στερέωσης της μηχανής μετωπικής συγκόλλησης και θα ευθυγραμμίζονται. Η απόκλιση από την 
ευθυγραμμία δεν θα υπερβαίνει το 10% του πάχους τοιχώματος του σωλήνα ή τα 2 mm (ό,τι είναι 
μικρότερο). 
 
Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο θα αντιμετωπίζεται είτε με αύξηση της πίεσης των σφιγκτήρων, 
είτε με επαναπροσαρμογή των σωλήνων μέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επαφή και η 
μικρότερη δυνατή απόκλιση. 
Τα άκρα των σωλήνων / εξαρτημάτων θα πλανίζονται πριν την κόλληση και θα καθαρίζονται με 
απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες ουσίες. Επίσης θα καθαρίζεται 
και η θερμαντική πλάκα από ξένα σώματα, σκόνη ή υπολείμματα πολυαιθυλενίου όταν είναι ακόμη 
ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική θήκη της, προς αποφυγή φθοράς της επικάλυψης από τεφλόν. 
 
Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγματοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο από υγρασία 
και ρεύματα αέρος, σε θερμοκρασίες στην περιοχή από – 5 οC έως + 40 οC. 
 
Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0,15 Ν/mm2, η οποία θα 
διατηρείται μέχρι να αρχίσει να σχηματίζεται αναδίπλωση τηγμένου υλικού (κορδόνι) στο άκρο του 
σωλήνα / εξαρτήματος, το ύψος του οποίου ποικίλει, ανάλογα με το πάχος του τοιχώματος του 
σωλήνα. Στην συνέχεια θα ελαττώνεται η πίεση στα 0,02 Ν/mm2 περίπου, προκειμένου να 
αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού η οποία επιδρά δυσμενώς στην ποιότητα της συγκόλλησης 
και συνεχίζεται η επιφανειακή θέρμανση. Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου από τον 
κατασκευαστή χρόνου απομακρύνεται η θερμαντική πλάκα και τα άκρα των σωλήνων πλησιάζουν 
μεταξύ τους με προσοχή ώστε να μην ωθηθεί όλο το τηγμένο υλικό εκτός της σύνδεσης μέχρι να 
επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τη διάμετρο και το πάχος τοιχώματος του 
σωλήνα/ εξαρτήματος). Μετά την σταδιακή ψύξη της ζώνης συγκόλλησης θα αποσυναρμολογούνται 
οι συσφιγκτήρες. 
 
Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότομη ψύξη των σωλήνων με νερό, πεπιεσμένο αέρα κ.λπ. 
 
3.4.  σωματα αγκυρωσεως 
 
Σώματα αγκυρώσεως από σκυρόδεμα θα κατασκευασθούν στις θέσεις παρεμβολής ειδικού 
τεμαχίου, διακλαδώσεως, καμπύλης ή συστολής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη. 
 
Η εκσκαφή για την θεμελίωση των σωμάτων αγκυρώσεως στις απαιτούμενες διαστάσεις θα 
εκτελείται πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων. 
 
Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων για την διάστρωση του σκυροδέματος θα καταβάλλεται 
ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τραυματισμού των σωλήνων. 
 
3.5.   δοκιμες στεγανοτητας 
 
3.5.1   Γενικά 
 
Οι δοκιμές στεγανότητας θα γίνονται μετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο 
όρυγμα, την κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και 
συσκευών και την μερική επαναπλήρωση του ορύγματος. 
 
Οι δοκιμές διακρίνονται σε: 
 
• προδοκιμασία, 
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• κύρια δοκιμή υπό πίεση, 
 
• γενική δοκιμή ολόκληρου του δικτύου. 
 
Κατά την διάρκεια των δοκιμών το μη επιχώμενο τμήμα των ορυγμάτων θα παραμένει ξηρό. Τυχόν 
εμφάνιση υδάτων στο όρυγμα θα αντιμετωπίζεται με αντλήσεις. 
 
Το μήκος του τμήματος δοκιμής θα είναι της τάξης των 500 έως 1000 m ανάλογα με τις τοπικές 
συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα άκρα των τμημάτων του προς δοκιμή 
δικτύου θα κλείνουν ερμητικά με φλαντζωτές τάπες. 
 
 
Το προς δοκιμή τμήμα θα πληρούται με νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης 
εξαέρωσή του. 
 
Το αντλητικό συγκρότημα εισπίεσης θα είναι εφοδιασμένο με ογκομετρική διάταξη (όργανο ή 
καταγραφικό) μετρήσεων, ακριβείας ± 1 lt και αυτογραφικό μανόμετρο με ακρίβεια ανάγνωσης 
0,1 atm. Τα όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 μηνών) πιστοποιητικό βαθμονόμησης από 
αναγνωρισμένο εργαστήριο. 
 
Η εκτέλεση της δοκιμασίας θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται καμία 
εργασία στο σκάμμα κατά την ώρα που το τμήμα βρίσκεται υπό δοκιμασία. 
 
3.5.2   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. 
 
 
3.5.3   Κυρίως δοκιμασία πίεσης 
 
Αν κατά την προδοκιμασία δεν παρατηρηθούν μετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος, 
επακολουθεί η κυρίως δοκιμή υπό πίεση. 
 
Η εφαρμοστέα πίεση δοκιμής καθορίζεται από την μελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονομαστικής 
πίεσης (ΡΝ) των σωλήνων. 
 
Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δημιουργίας 
θυλάκων αέρα. 
 
Η ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη από 12 ώρες. 
 
Η κυρίως δοκιμή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη από 0,10 atm 
και δεν παρατηρηθούν παραμορφώσεις του δικτύου. 
 
Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ορίου αυτού ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για τον 
εντοπισμό ενδεχομένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται και η δοκιμασία 
επαναλαμβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, παρά το ότι προστίθενται 
ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της πίεσης, σημαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, 
οπότε απαιτείται εκκένωση και επανάληψη της δοκιμής. 
 
3.5.4   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 που 
υποβλήθηκαν σε κυρίως δοκιμασία πίεσης. 
 
Κατά την φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα μικρότερα της ονομαστικής 
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προς διαπίστωση τυχόν πίεσης (η πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα μανόμετρα). 
 
Μετά την τμηματική επαναπλήρωση των ορυγμάτων, οι σωληνώσεις θα υποστούν την τελική 
δοκιμασία με πίεση ίση προς 150% της ονομαστικής. 
 
Η διάρκεια της δοκιμασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των 
συνδέσεων μεταξύ των χωριστά δοκιμασθέντων τμημάτων κατά την κυρίως δοκιμή πιέσεως. 
 
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιμασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα μεταξύ των 
τμημάτων κενά. 
 
 
3.5.5   Πρωτόκολλο δοκιμασιών 
 
Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσμάτων δοκιμασιών θα καταρτίζονται πρωτόκολλα 
που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και του Αναδόχου. 
 
3.6.  πλύση και αποστείρωση δικτυού (για δίκτυα ύδρευσης) 
 
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιμασίας θα εκτελεστεί η πλύση των αγωγών, έτσι ώστε 
να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά. 
 
Το νερό πλύσης θα είναι πόσιμο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής του 
δικτύου. Η εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι πλύσεις θα επαναλαμβάνονται 
μέχρι να επιτευχθεί απόλυτη διαύγεια του εκρέοντος νερού, το οποίο θα πρέπει να είναι καθαρό, 
χωρίς κόκκους άμμου ή άλλα αιωρούμενα συστατικά. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της πλύσης του το δίκτυο, αποστειρώνεται με την προσθήκη στο νερό 
πλήρωσης κατάλληλων απολυμαντών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη (π.χ. χλώριο). Το 
διάλυμα χημικών προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστημα διανομής και θα παραμείνει επί 3ωρο 
τουλάχιστον. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αυτού, όλες οι δικλείδες κ.λπ. θα είναι 
κλειστές. Μετά την πάροδο του 3ώρου, θα γίνει έκπλυση των σωλήνων με το νερό του δικτύου 
πόλεως. 
 
Μετά την εκ νέου απόπλυση του δικτύου με καθαρό νερό θα ληφθούν δείγματα νερού από 4 
διαφορετικά σημεία αυτού καθώς και από σημεία τυχόν υφιστάμενου παλαιού δικτύου κοντά στο 
σημείο τροφοδοσίας του νέου. Στα εντός του νέου δικτύου σημεία το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου 
θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου χλωρίου του νερού πόλης. Σε περίπτωση που ο 
όρος αυτός δεν πληρούται, πρέπει να γίνει νέα έκπλυση όλης της εγκατάστασης και νέα 
δειγματοληψία, έως ότου εκπληρωθεί η παραπάνω απαίτηση. 
 

4. απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 
 
• Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματούμενων υλικών. 
 
• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων και συνδεσμολογίας τους 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 
 
• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως. 
 
• Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να 
διαπιστωθεί εάν u941 έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και εάν έχουν τηρηθεί 
επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας). 
 
• Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και 
θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου. 
 
5.  όροι και απαιτήσεις υγιεινής – ασφαλείας 
 
5.1.  πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 
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Κατά τη μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων: 
 
• Εκφόρτωση υλικών μέσω γερανοφόρου οχήματος. 
 
• Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 
 
• Χειρισμός - εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις). 
 
• Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους. 
 
• Εξοπλισμός και εργαλεία χειρός 
 
• Χρήση συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης και μετωπικής συγκόλλησης σωλήνων που 
αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες. 
 
• Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από έμπειρο προσωπικό. 
 
5.2.   αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων 
 
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και 
κινητών εργοταξίων” και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, 
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.) 
 
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές/ 
σωληνουργικές εργασίες και στις θερμικές συγκολλήσεις πλαστικών. 
 
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των 
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 
 
 

 

 
 
6.  τρόπος επιμέτρησης εργασίας 
 
6.1.  μονάδες μέτρησης περαιωμένης εργασίας 
 
• Αγωγός - Αξονικό μήκος δικτύου, κατά ονομαστική διάμετρο και κατηγορία σωλήνων μαζί με τα 
ειδικά τεμάχια (εκτός εάν στα συμβατικά τεύχη προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση των ειδικών 
τεμαχίων). 
 
Τμήματα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί με διατομές σωλήνων μεγαλύτερες από τις 
καθοριζόμενες στην μελέτη θα επιμετρώνται με βάση τις προβλεπόμενες από την μελέτη 
διαμέτρους τεμαχίων. 
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Διευκρινίζεται ότι τα μήκη των σωληνώσεων θα επιμετρώνται αξονικά χωρίς να αφαιρούνται τα μήκη 
των ειδικών τεμαχίων. 
 
6.2.  περιλαμβανόμενες δαπάνες 
 
Στις ως άνω επιμετρούμενες επί μέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την κατασκευή δικτύων 
σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο PE 80 ή PE 100, περιλαμβάνονται: 
 
• Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, υλικών και 
συσκευών. 
 
 
• Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και 
των ειδικών τεμαχίων τους. 
 
• Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα. 
 
• Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων, πλύσεων κ.λπ. για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα ΠΕΤΕΠ, καθώς και η εργασία 
αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση 
τεκμηριωμένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τις δοκιμές ή τον έλεγχο προς 
παραλαβή. 
 
Οι εργασίες κατασκευής των προβλεπομένων σημάτων αγκύρωσης από σκυρόδεμα και ο 
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο επιμετρώνται ιδιαίτερα και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ως 
άνω τιμές μονάδος. 
 
Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πλύσης/ απολύμανσης του δικτύου, οι οποίες 
επιμετρώνται ιδιαίτερα (όταν προβλέπεται η εκτέλεσή τους), ανά km δικτύου. 
 

 

Τ.Π. 2:  Καλύμματα φρεατίων & εσχάρες από ελατό χυτοσίδηρο  

 

       1.  Αντικείμενο 

            Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στα καλύμματα φρεατίων επίσκεψης και στις εσχάρες 
των φρεατίων υδροσυλλογής, όπου το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι 0 ελατός χυτοσίδηρος ή χυτοσίδηρος με 
σφαιροειδή γραφίτη που πληρεί την προδιαγραφή ΕΛΟΤ - ΕΝ 124. Η παρούσα προδιαγραφή είναι βασικά 
αντίγραφο αυτής που έχει συντάξει Το Υπ. Εσωτερικών και έχει αποστείλει στις Νομαρχίες την με αριθμό 
πρωτ. 61316 / 23-12-93 διαταγή του. Η προδιαγραφή αφορά καλύμματα φρεατίων επίσκεψης δικτύων 
ύδρευσης - αποχέτευσης και εσχάρες φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων, από ελατό χυτοσίδηρο, λόγω των 
ττλεονεκτημάτων του τελευταίου έναντι του φαιού χυτοσιδήρου. Η προδιαγραφή UΝi - ΕΝ 124 καθορίζει την 
ορολογία, την ταξινόμηση, τα υλικά, τις αρχές κατασκευής, τις δοκιμές επί τόπου, τη σήμανση και τον έλεγχο 
της ποιότητας των εξαρτημάτων.  

          Ο ανάδοχος του έργου πριν ενεργήσει την παραγγελία για την προμήθεια των διαφόρων χυτοσιδήρων 
εξαρτημάτων που θα ενσωματωθούν στο υπό κατασκευή έργο θα υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
προς έγκριση σαφείς και τεκμηριωμένες προτάσεις για το είδος και την ποσότητα εξαρτημάτων από ελατό 
χυτοσίδηρο που προτίθεται να χρησιμοποιήσει. Οι προτάσεις θα συνοδεύονται από προσπέκτους, 
φωτογραφίες, πιστοποιητικά επιτυχούς εφαρμογής και συμπεριφοράς σε άλλα έργα κλπ. 

  

         2.  Ποιότητα υλικού  
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   Από τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν τα μεν καλύμματα των φρεατίων επίσκεψης του δικτύου 
ύδρευσης και αποχέτευσης θα είναι κατηγορίας D400 ( φορτίο θραύσης > 40 τ ), οι εσχάρες υδροσυλλογής 
που τοποθετούνται στα ρείθρα των οδών θα είναι κατηγορίας D250 ( φορτίο θραύσης > 25 τ ) και τα 
καλύμματα φρεατίων πεζοδρομίων uα είναι κατηγορίας B125. 

    Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή των θυρίδων των φρεατίων επίσκεψης και των εσχαρών 
μπορεί να είναι : 

 α. Χυτοσίδηρος με γραφίτη σε λέπια ( φαιός χυτοσίδηρος) 

 β. Χυτοσίδηρος με γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή 

 Υ. Χυτοχάλυβας 

               Για το πρώτο υλικό η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα αποφασίσει κατόπιν πρότασης του Αναδόχου για 
το είδος και την ποσότητα των εξαρτημάτων από το υλικό αυτό. 

             Η χρησιμοποίηση του χυτοχάλυβα γίνεται δεκτή μόνο εάν έχει εξασφαλισθεί επαρκής αντιδιαβρωτική 
προστασία. Δεν αποτελεί το υλικό αυτό αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής.  
            Ο χυτοσίδηρος με γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή πρέπει να ανταποκρίνεται στο ΙSO 
1083 ( Spheroidal graphite or nodural graphite cast iron ) από πλευράς παραγωγής  
ποιότητας και δοκιμών. Η ποιότητα του υλικού θα διαπιστώνεται με τις καθοριζόμενες  
δοκιμές.  
            Η εφαρμογή των εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο στηρίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματά του 
έναντι του φαιού χυτοσιδήρου, που είναι:  

 Μικρότερο βάρος που το καθιστά περισσότερο εύχρηστο κατά τη λειτουργία του  
έργου.  

 Εξαιρετική αντοχή στους κραδασμούς και στον εφελκυσμό. 

  Υψηλό όριο ελαστικότητας.  

 

         3.  Σήμα του Εργοστασίου  

   Όλα τα καλύμματα των φρεατίων, εσχάρες και πλαίσια πρέπει να έχουν καθαρή και ανεξίτηλη σήμανση με 
τα εξής στοιχεία:  

 ΕΛΟΤ - ΕΝ 124 ως ένδειξη αυτού του Ευρωπαϊκού προτύπου. 

 Την αντίστοιχη κατηγορία ( π.χ. D400 ή τις αντίστοιχες κατηγορίες των  
πλαισίων που χρησιμοποιούνται για πολλές ομάδες εξαρτημάτων.  

 Το όνομα ή το σήμα ταυτότητας του κατασκευαστή.  

 Το έτος και ο μήνας χύτευσης.\ 

   Μπορεί να προστεθούν και άλλες σημάνσεις σι οποίες θα πρέπει να είναι ορατές μετά την εγκατάσταση του 
καλύμματος. 

        4.  Παρακολούθηση της κατασκευής  

          Ο Εργοδότης δικαιούται να παρακολουθεί με αντιπρόσωπό του την κατασκευή των ως άνω ειδών και να 
ελέγχει τα χρησιμοποιηθησόμενα για την κατασκευή αυτών υλικά, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 



 

 

ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΓΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ" Σελίδα 23 
 

κάθε διευκόλυνση για την πλήρη πραγματοποίηση της παρακολούθησης αυτής, ειδοποιώντας εγγράφως τον 
Εργοδότη δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τμηματική χύτευση, ώστε ο Εργοδότης να μπορέσει να 
παρακολουθήσει την κατασκευή και να προβεί στη λήψη των απαιτούμενων δοκιμίων. 

          Το δικαίωμα αυτό του Εργοδότη, ασκούμενο ή μη, δεν μειώνει καθόλου την ευθύνη του Αναδόχου για 
την ποιότητα του υλικού και τις λοιπές υποχρεώσεις του. 

  

        5.  Δοκιμές  

          Τα καλύμματα των φρεατίων επίσκεψης και οι εσχάρες των φρεατίων υδροσυλλογής  
θα υποβάλλονται σε μέτρηση της μόνιμης παραμόρφωσής τους μετά την άσκηση των  
2/3 του φορτίου της δοκιμής. 

           Η άσκηση του φορτίου της δοκιμής πρέπει να αυξάνεται με ρυθμό 1έως 3 ΚΝ/sec μέχρι τα 2/3 του 
φορτίου δοκιμής και να διακόπτεται. Η δοκιμαστική αυτή φόρτιση επαναλαμβάνεται πέντε φορές. 

           Η μόνιμη παραμόρφωση ως διαφορά τιμών πριν από την πρώτη και μετά την πέμπτη φόρτιση δεν 
πρέπει να υπερβαίνει για τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο μελετούμενο έργο το 1/500 του 
ελεύθερου ανοίγματος (CΟ), ενώ κατά τη διάρκεια της δοκιμής δεν πρέπει να εμφανισθούν ρωγμές. 

           Τα φορτία δοκιμής για μεν τις εσχάρες κατηγορίας C250 είναι 25,0 τ. για δε τα καλύμματα κατηγορίας 
D400 είναι 40,0 τ.  

         6.  Έδραση καλυμμάτων και εσχαρών - Κατασκευή προτύπων  

            Οι επιφάνειες έδρασης των καλυμμάτων και εσχαρών, όπως και στην περίπτωση φαιού χυτοσιδήρου 
πρέπει να είναι απολύτως επίπεδες και να εξασφαλίζεται έδραση σε ολόκληρη την επιφάνεια. Ο έλεγχος θα 
γίνεται σε κάθε τεμάχιο. 

             Για την απορρόφηση των κραδασμών από την κυκλοφορία των οχημάτων τοποθετείται ελαστικός 
δακτύλιος μεταξύ πλαισίου και καλύμματος ο οποίος προστατεύει το πλαίσιο και επί πλέον εξασφαλίζει το 
κεντράρισμα του καλύμματος.  

            Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη διαμόρφωση του προβλεπόμενου μηχανισμού ασφάλισης ( 
κούμπωμα ) των εξαρτημάτων μετά την τοττοθέτησή τους. 

            Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο να προηγηθεί η κατασκευή δύο 
προτύπων από κάθε είδος καλυμμάτων φρεατίων επίσκεψης και εσχαρών και λοιπών εξαρτημάτων, ο δε 
Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τις σχετικές εντολές του Εργοδότη χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

  

     7.  Διαστάσεις των εξαρτημάτων  

           Οι διαστάσεις των εξαρτημάτων θα είναι ακριβώς όπως ορίζονται στα σχέδια. Ως περιθώρια ανοχής 
ορίζονται για μεν το βάρος μέχρι +8% για δε το πάχος μεταξύ -5% έως +8%, με μέγιστο όμως περιθώριο από -
1,5 έως 2,5 χλστ.  

 

          8.  Παραλαβή της προμήθειας  

              Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής της προμήθειας από επιτροπή εξ αντιπροσώπου του 
Εργοδότη παρουσία και αντιπροσώπου του αναδόχου ή και του προμηθευτή. Ο ανάδοχος οφείλει γι’αυτό να 
παραχωρήσει τα απαραίτητα μέσα ως και κάθε πληροφορία και ευκολία για την εξέταση και τον έλεγχο της 
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παραδιδόμενης προμήθειας. Για την προσωρινή και τμηματική παραλαβή Θα λαμβάνονται υπόψη τα 
αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών επί των δοκιμίων της αντίστοιχης χύτευσης. Τα τταραδιδόμενα 
είδη θα εξετάζονται επιφανειακά. 

             Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την παράδοση ολόκληρης της προμήθειας και το ενωρίτερον τρεις 
μήνες μετά την τελευταία παράδοση, σε τρόπο ώστε να είναι δυνατόν κατά το διάστημα αυτό να εξακριβωθεί η 
τυχόν ύπαρξη κρυμμένων ελαττωμάτων. 

             Σε ττερίπτωση απόρριψης κάποιας ποσότητας των ειδών της προμήθειας, ο ανάδοχος υποχρεούται 
μέσα σε ένα μήνα στην αντικατάστασή τους. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο Εργοδότης 
προβαίνει στην αγορά αντίστοιχου αριθμού κατ’είδος τεμαχίων, σε βάρος του αναδόχου.  

 

         9.  Επιμέτρηση και πληρωμή  

            Τα εξαρτήματα από ελατό χυτοσίδηρο, όπως καλύμματα φρεατίων επίσκεψης και εσχάρες 
απορρόφησης ομβρίων, των οποίων η επιμέτρηση και πληρωμή δεν περιλαμβάνεται σε άλλα κονδύλια, θα 
επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα πλήρως και εντέχνως τοποθετουμένων τεμαχίων με βάρος ανά τεμάχιο το 
εγκεκριμένα από τον Εργοδότη. 

             Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τις επιμετρούμενες εκάστοτε ποσότητες και την αντίστοιχη τιμή 
μονάδας του Τιμολογίου. 

 

          ΧΑΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 
                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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