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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

φμφωνα με τθν με αρ. πρωτ ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/30-7-2012) Απόφαςθ του 

Αναπλθρωτι Τπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 

εγκρίκθκε θ υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν 

Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ). 

Με τισ με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-

10-2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014), 

ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Αποφάςεισ του Τπουργοφ Τποδομϊν, 

Μεταφορϊν και Δικτφων ανεςτάλθ θ υποχρεωτικι εφαρμογι εξιντα οκτϊ (68) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ), λόγω τθσ αναγκαιότθτασ άμεςθσ επικαιροποίθςισ τουσ. 

Οι υπόλοιπεσ τριακόςιεσ εβδομιντα δφο (372) Ελλθνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ) 

ιςχφουν με υποχρεωτικι εφαρμογι ςτα Δθμόςια Ζργα. 

φμφωνα με τθν με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαςθ του 

Τπουργοφ Τποδομϊν & Μεταφορϊν με κζμα: «Ζγκριςθ εβδομιντα (70) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ), με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ», που 

εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 8, του άρκρου 54 του Ν. 4412/2016, εφαρμόηονται οι 

ακόλουκεσ 70 ΕΣΕΠ. 

Οι εξιντα οκτϊ (68) από τισ προαναφερόμενεσ εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ Σεχνικζσ 

Προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ) αντικακιςτοφν τθν 1θ ζκδοςθ αντίςτοιχων ΕΣΕΠ που με τισ με αρ. πρωτ. 

ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-

2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/ 30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014) και ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 

Β’ /16-08-2016) Τπουργικζσ Αποφάςεισ τζκθκαν ςε αναςτολι εφαρμογισ λόγω τθσ αναγκαιότθτασ 

ανακεϊρθςθσ/επικαιροποίθςισ τουσ. Οι δφο (2) από τισ προαναφερόμενεσ εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ) αυτζσ με α/α 21 και 24 αποτελοφν νζεσ ΕΣΕΠ. 

Θ ιςχφσ τθσ απόφαςθσ αρχίηει μετά τθν παρζλευςθ τριϊν (3) μθνϊν από τθν δθμοςίευςι τθσ 

ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ, δθλαδι από 14-3-2020. Οι εγκεκριμζνεσ εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ), εφαρμόηονται υποχρεωτικά ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων 

δθμοςίων μελετϊν και ζργων (του Βιβλίου 1 και του Βιβλίου 2 του Ν. 4412/2016). 

Από 14-3-2020 παφουν να ιςχφουν οι 70 Προςωρινζσ Εκνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΠΕΣΕΠ) 

τθσ εγκυκλίου 17, (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016). 

Με τθν υπ’ αρικμ. Δ22/οικ.1989/12.03.2020/ΦΕΚ Β’ 1437/16.04.2020 θ ιςχφσ τθσ παραπάνω 

αναφερόμενθσ Απόφαςθσ αρχίηει από 01.09.2020. 
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TEXNIKH ΡΟΔΙΑΓΑΦH 1 (TΡ 1) 

ΕΦΑΜΟΣΤΕΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΑΣ 

1.1  ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΕΤΕΡ κλπ 

1.1.1  Θ παροφςα Σεχνικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (ΣΤ) περιλαμβάνει τουσ τεχνικοφσ 
ςυμβατικοφσ όρουσ ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των υπολοίπων 
ςυμβατικϊν τευχϊν, ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει τισ καταςκευζσ του ζργου. 

1.1.2 Κάκε άρκρο τθσ παροφςασ ΣΤ περιλαμβάνει και ειδικι παράγραφο, ςτθν οποία 
μνθμονεφονται οι εφαρμοηόμενεσ ςε αυτό προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ. ΚΣ κλπ). Οι ωσ άνω προδιαγραφζσ 
όπωσ και οποιεςδιποτε άλλεσ, αναφερόμενεσ ςτα άρκρα τθσ ΣΤ, προδιαγραφζσ αποτελοφν 
αναπόςπαςτα τμιματά τθσ. 

1.1.3 Αν ο Διαγωνιηόμενοσ διαπιςτϊςει απόκλιςθ ςυγκεκριμζνου όρου τθσ ΣΤ από τθν 
Κοινοτικι Νομοκεςία οφείλει να ενθμερϊςει τθν Τπθρεςία εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 
εκπνζουςασ τθν θμζρα κατάκεςθσ των προςφορϊν, διϋ ειδικισ επιςτολισ. 

τθν αντίκετθ περίπτωςθ:  

α. ςτερείται του δικαιϊματοσ οποιαςδιποτε οικονομικισ αποηθμίωςθσ 

β. ςτθν περίπτωςθ που αναδειχκεί Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί πλζον να ςυμπράξει με το ΚτΕ 
ςτθν εναρμόνιςθ του αποκλίνοντοσ όρου με τθν Κοινοτικι Νομοκεςία ζςτω κι αν τοφτο ςυνεπάγεται 
οικονομικι του επιβάρυνςθ, επειδι αυτι (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται ςτον εφλογο 
επιχειρθματικό κίνδυνο. 

 
1.2 ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  

1.2.1 Για οποιοδιποτε υλικό, καταςκευι, ποιοτικό ζλεγχο (διαδικαςίεσ / μεκόδουσ / δοκιμζσ 
κλπ) που δεν καλφπτονται από: 

 τουσ κανονιςμοφσ / προδιαγραφζσ / κϊδικεσ από τα άρκρα του ΚΜΕ τθσ ΕΤ και τουσ 
λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

 τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ, δθλαδι τα άρκρα τθσ παροφςασ ΣΤ  

κα εφαρμόηονται: 

τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΣ) που ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Συποποίθςθσ 
(CEN) ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Θλεκτρονικισ Συποποίθςθσ (CENELEC) ωσ «Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
CEN» ι ωσ «Κείμενα εναρμόνιςθσ (HD) ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ των οργανιςμϊν αυτϊν. 

1.2.2 υμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω και κατά ςειράν ιςχφοσ κα εφαρμόηονται:  

α. Οι Κοινζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία 
αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ 
εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων. 

β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Σεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΣΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ 
καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων για 
τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ όρουσ 
εφαρμογισ και χριςθσ του. Σζτοιεσ (ΕΣΕ) χορθγοφνται από τον οργανιςμό που είναι αναγνωριςμζνοσ 
για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ. 

γ. υμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΣ (Ελλθνικοφ 
Οργανιςμοφ Συποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Προδιαγραφζσ ISO (International Standards 
Organization) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι ASTM των ΘΠΑ. 
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1.3 ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 Εφιςτάται θ προςοχι ςτουσ παρακάτω όρουσ: 

1.3.1 Με τθν επιφφλαξθ ιςχφοσ των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχοσ κα κακορίηει με 
λεπτομζρεια, ςε κάκε μελζτθ όλεσ τισ εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ. Σοφτο κα γίνεται όχι αργότερα από 
τθν υποβολι τθσ ςυναφοφσ μελζτθσ. 

1.3.2 Κάκε διαγωνιηόμενοσ και ςυνεπϊσ ο Ανάδοχοσ με μόνθ τθν υποβολι τθσ Προςφοράσ 
του αναγνωρίηει ότι οι προαναφερκείςεσ προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν 
εκτζλεςθ του Ζργου και ότι αναλαμβάνει κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει από τθν 
εφαρμογι των. 

 
1.4 ΔΑΡΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Όλεσ οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι των όρων τθσ παροφςασ ΣΤ και των ςχετικϊν και/ι 
αναφερομζνων κωδίκων / προδιαγραφϊν / κανονιςμϊν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο αςχζτωσ αν γίνεται 
ρθτι ςχετικι αναφορά τοφτου ι όχι. Ο Ανάδοχοσ δεν κα επιβαρυνκεί τισ δαπάνεσ για μία 
ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα μόνον αν γίνεται ρθτι και αδιαμφιςβιτθτθ αναφορά ςε ςχετικό άρκρο 
τθσ ΣΤ περί του αντικζτου. 

 
1.5 ΡΑΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 

1.5.1 Για τθν παραλαβι υλικϊν που γίνεται με ηφγιςθ, εφόςον ςτο αντικείμενο τθσ 
εργολαβίασ περιλαμβάνεται εκτζλεςθ τζτοιων εργαςιϊν (χυτοςιδθρά είδθ, ςιδθρά είδθ κλπ) ο 
ανάδοχοσ κα φροντίηει να εκδίδει τριπλότυπο ηφγιςθσ και παραλαβισ ςτο οποίο κα αναγράφεται:
 1. Σο είδοσ του υλικοφ (προεπαλειμμζνεσ αντιολιςκθρζσ ψθφίδεσ, χυτοςιδθρά υλικά κλπ) 

2. Οι διαςτάςεισ καρότςασ αυτοκινιτου 

3. Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου 

4. Θ κζςθ λιψθσ 

5. Θ κζςθ απόκεςθσ 

6. Θ ϊρα φόρτωςθσ 

7. Θ ϊρα και θ κζςθ εκφόρτωςθσ 

8. Σο κακαρό βάροσ, και 

9. Σο απόβαρο αυτοκινιτου κλπ 

1.5.2 Σο παραπάνω τριπλότυπο κα υπογράφεται, κατά τθν εκφόρτωςθ ςτο ζργο, από τον ι 
τουσ υπαλλιλουσ τθσ Τπθρεςίασ και τον Ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του. 

1.5.3 Κάκε φορτίο αυτοκινιτου πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από το παραπάνω δελτίο 
ηφγιςισ του. 

1.5.4 Σα παραπάνω δελτία ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, κα πρζπει να ςυνοδευτοφν ςτθ 
ςυνζχεια από αναλυτικι επιμζτρθςθ και ςχζδια τοποκζτθςθσ του υλικοφ (πχ για χυτοςιδθρά είδθ οι 
κζςεισ τοποκζτθςθσ αυτϊν, κλπ) 

Σα παραπάνω ςχζδια τοποκζτθςθσ κα είναι τα εγκεκριμζνα ςχζδια εφαρμογισ τθσ Τπθρεςίασ. 

1.5.5 Βάςει των παραπάνω δελτίων ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, των αναλυτικϊν 
επιμετριςεων και των ςχεδίων εφαρμογισ, κα ςυντάςςεται από τθν Τπθρεςία πρωτόκολλο 
παραλαβισ του υλικοφ. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 2 (Τ.Ρ.2) 

ΡΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΑΘΕΟΥ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΑΣΙΩΝ - ΟΙΣΜΟΙ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ Σ.Π. είναι ο κακοριςμόσ των απαιτιςεων για τισ Πινακίδεσ 
τακεροφ Περιεχομζνου (ΠΠ). 

Ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ οι ΠΠ χαρακτθρίηονται ωσ εξισ: 

α. Πινακίδεσ αναγγελίασ κινδφνου (Κ). 

β. Ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ (Ρ). 

γ. Πλθροφοριακζσ πινακίδεσ (Π). 

δ. Πρόςκετεσ πινακίδεσ (Πρ.) 

Ωσ προσ το μζγεκόσ τουσ χαρακτθρίηονται ωσ μικρζσ/μεςαίεσ/μεγάλεσ. 

Βαςικό χαρακτθριςτικό των πινακίδων είναι θ ανακλαςτικότθτα. 

Οι ελάχιςτεσ φωτοτεχνικζσ απαιτιςεισ ςτα ανακλαςτικά υλικά για πινακίδεσ ςιμανςθσ 
αυτοκινθτοδρόμων κακορίηονται από τθν ελάχιςτθ τιμι του ειδικοφ ςυντελεςτι οπιςκοανάκλαςθσ R 
(retroreflection). 1 

Οι πινακίδεσ διαμορφϊνονται με επικόλλθςθ μεμβρανϊν αντανακλαςτικϊν και μθ ι/και 
αντιρρυπαντικϊν επί φφλλου αλουμινίου. 

Οι Οδθγίεσ ΟΜΟΕ-ΚΑ του ΤΠΕΧΩΔΕ, επί των οποίων βαςίηεται θ παροφςα αποςκοποφν ςτθν 
ομοιομορφία τθσ ςιμανςθσ των Ελλθνικϊν Αυτοκινθτοδρόμων με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. τθν ζκδοςθ του 2003 κακορίηουν ςυν τοισ άλλοισ τισ απαιτιςεισ με πεηά 
γράμματα, τα οποία είναι πιο φιλικά ςτον χριςτθ και διαβάλλονται ευκολότερα. 

 

2.  ΚΙΤΗΙΑ ΑΡΟΔΟΧΗΣ ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΡΟΤΥΡΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Εν 12899-1:2001 Fixed vertical road traffic signs. Part 1: Fixed signs. τακερζσ πινακίδεσ 
κατακόρυφθσ οδικισ ςιμανςθσ. Μζροσ 1: Πινακίδεσ ςτακεροφ περιεχομζνου. 

Το μζροσ αυτοφ του ΕΝ 12899 κακορίηει τισ απαιτιςεισ για τισ νζεσ πινακίδεσ: μθ ανακλαςτικζσ και 
ανακλαςτικζσ πινακίδεσ ςτακεροφ περιεχομζνου, πινακίδεσ φωτιηόμενεσ τθν 
νφκτα με εξωτερικά φωτιςτικά ςώματα, διαφωτιςτζσ πινακίδεσ. Κακορίηει επίςθσ 
τα όρια επιδόςεων κακώσ και κατθγορίεσ επιδόςεωσ τθσ τελικισ επίςτρωςθσ και 
των υποκείμενων αυτισ ςτρώςεων. 

prΕΝ 12899-4:2002  Fixed vertical road traffic signs. Part 14: Factory production control. τακερζσ 
πινακίδεσ κατακόρυφθσ οδικισ ςιμανςθσ. Μζροσ 4: Ζλεγχοσ εργοςταςιακισ 
παραγωγισ. 

Προδιαγράφονται οι απαιτοφμενεσ δοκιμζσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ για τθν 
διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ απαιτιςεισ του ΕΝ 12899-1. 

prΕΝ 12899-5:2002  Fixed vertical road traffic signs. Part 5: Initial type testing. τακερζσ πινακίδεσ 
κατακόρυφθσ οδικισ ςιμανςθσ. Μζροσ 5: Αρχικζσ δοκιμζσ τφπου. 

DIN 67520-1 Retro-reflecting materials for traffic safety. Part 1.Photometric evaluation, 
measurement and characterization of retroflectors and retroflecting sheetings. 

                                                           
1
 ΦΕΚ 953 Β/24-10-97 
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Οπιςκοανακλαςτικά υλικά οδικισ αςφάλειασ. Μζροσ 1: φωτομετρικι αξιολόγθςθ, μζτρθςθ και 
κατθγοριοποίθςθ των οπιςκανακλαςτικϊν και οπιςκανακλαςτικϊν μεμβρανϊν. 

Part 2. Photometric minimum requirements for retroflective sheetings for traffic signs. Μζροσ 
2:Ελάχιςτεσ φωτομετρικζσ απαιτιςεισ οπιςκανακλαςτικϊν μεμβρανϊν 
πινακίδων οδοςιμανςθσ. 

Part 4. Photometric minimum requirements for retroflective sheetings of microprismatic constructions. 
Μζροσ 4:Ελάχιςτεσ φωτομετρικζσ απαιτιςεισ μικροπριςματικϊν 
οπιςκανακλαςτικϊν μεμβρανϊν. 

ΟΜΟΕ-ΚΑ:2003 Σεφχοσ 6: Κατακόρυφθ ιμανςθ Αυτοκινθτοδρόμων. 

ΟΜΟΕ-ΕΕΟ:2002 Σεφχοσ 7: Προδιαγραφζσ και οδθγίεσ ςιμανςθσ εκτελοφμενων ζργων. 

Κ.Ο.Κ Κϊδικασ οδικισ κυκλοφορίασ : Ν 2696/1999 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΙΝΑΚΙΔΕΣ 

Οι πινακίδεσ ωσ προσ τθν καταςκευαςτικισ τουσ διαμόρφωςθ, το περιεχόμενο και τθν 
ανακλαςτικότθτα, πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ 12899-1:2001 και 
τισ οδθγίεσ ΟΜΟΕ-ΚΑ:2003 του ΤΠΕΧΩΔΕ. 

α. Ζλαςμα πινακίδων 

Για τθν καταςκευι των πινακίδων κα χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά κράματα αλουμινίου 
τφπου AlMg2 ι AlMgSI (alloy 6082), κατθγορίασ «ανκεκτικά κράματα ςτο καλάςςιο νερό» κατά DIN 
1725, Μζροσ 1. Σο όριο αντοχισ ςε εφελκυςμό κα είναι τουλάχιςτον 155 Ν/mm2 για πινακίδεσ με 
διαμορφωμζνα άκρα ι ενιςχυμζνο πλαίςιο και τουλάχιςτον 200 N/mm2 για επίπεδεσ πινακίδεσ. 

Σο πάχοσ του ελάςματοσ κα είναι εν γζνει 3,0 mm για τισ επίπεδεσ πινακίδεσ. Οι διαςτάςεισ κα 
είναι οι κακοριηόμενεσ από τθν Μελζτθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ ΟΜΟΕ-ΚΑ 
(τυποποιθμζνεσ διαςτάςεισ). 

β. Οπιςκοανακλαςτικζσ μεμβράνεσ 

Οι προςκομιηόμενεσ πινακίδεσ προσ τοποκζτθςθ ςτο ζργο κα ςυνοδεφονται από πρόςφατα 
(τελευταίου 6 μινου) πιςτοποιθτικά δοκιμισ του ελάςματοσ και των ανακλαςτικϊν μεμβρανϊν, 
εκδόςεωσ αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου. 

Θ Τπθρεςία κα αξιολογεί τα προςκομιηόμενα πιςτοποιθτικά προκειμζνου να εγκρίνει τθν 
τοποκζτθςθ των προτεινόμενων πινακίδων ςτο ζργο. 

Θ ανακλαςτικότθτα των πινακίδων κα είναι θ προβλεπόμενθ από τθν μελζτθ ςιμανςθ τθσ 
οδοφ (ανά κζςθ κατακόρυφθσ ςιμανςθσ). 

Ειδικϊσ για τισ πινακίδεσ εργοταξιακισ ςιμανςθσ κακορίηεται ότι πρζπει να είναι υπζρ υψθλισ 
ανακλαςτικότθτασ (τφπου II). 

Εάν προβλζπεται θ εφαρμογι αντιρρυπαντικισ μεμβράνθσ επί των πινακίδων (για προςταςία 
ζναντι graffiti ι/και εφκολθ αφαίρεςθ αυτϊν) δεν κα πρζπει να μειϊνεται θ ονομαςτικι 
ανακλαςτικότθτά των. 

τθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ κα προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό από το οποίο κα 
προκφπτουν τα χαρακτθριςτικά τθσ αντιρρυπαντικισ μεμβράνθσ. 

γ. Εγγυιςεισ μεμβρανϊν 

Οι χρθςιμοποιοφμενεσ μεμβράνεσ για τθν καταςκευι των πινακίδων κα ςυνοδεφονται από 
εγγφθςθ του καταςκευαςτι για τθν εναπομζνουςα ανακλαςτικότθτά τουσ ζναντι τθσ αρχικισ (των 
καινοφργιων μεμβρανϊν), θ οποία (εάν δεν κακορίηεται διαφορετικά ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ του 
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ζργου), θ οποία κα είναι κατ’ ελάχιςτον: 

 Για μεμβράνεσ τφπου I:  ≥ 50% ςτα 7 χρόνια 

 Για μεμβράνεσ τφπου II:  ≥ 80% ςτα 7 χρόνια 

≥ 60% ςτα 10 χρόνια 

 Για μεμβράνεσ τφπου III:  ≥ 80% ςτα 7 χρόνια 

≥ 60% ςτα 12 χρόνια 

δ. Εξαρτιματα ςτερζωςθσ 

Σα εξαρτιματα ςτιριξθσ των πινακίδων κα είναι χαλφβδινα ι από κράμα αλουμινίου. Σα 
χαλφβδινα εξαρτιματα, οι κοχλίεσ, τα περικόχλια και οι ροδζλεσ κα είναι γαλβανιςμζνα κατά ΕΝ ISO 
1461. 

ε. Αναγραφζσ 

τθν οπίςκια όψθ των πινακίδων, θ οποία κα είναι βαμμζνθ με χρϊμα γκρι υψθλισ αντοχισ 
ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ, κα αναγράφεται φράςθ που ςχετίηεται με τθν προςταςία τουσ, ςφμφωνα με 
τισ οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ (επιςιμανςθ των προβλεπομζνων κυρϊςεων για πρόκλθςθ βλάβθσ κ.λπ.). 

Θα αναγράφεται επίςθσ ο κωδικόσ τθσ πινακίδασ, το όνομα του καταςκευαςτι και το τρίμθνο 
και ζτοσ τθσ προμικειασ. 

ςτ. Λοιπζσ αποςτάςεισ 

Ωσ προσ τισ γραμματοςειρζσ, τα χρϊματα υποβάκρου και οπιςκοανακλαςτικϊν επιφανειϊν, τα 
ςχιματα και τισ ανοχζσ ςχεδιαςμοφ/υλοποίθςθσ ζχουν εφαρμογι τα κακοριηόμενα ςτισ ΟΜΟΕ-ΚΕ και 
το πρότυπο ΕΝ 12899. 

 
3. ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ 

Οι πινακίδεσ, μζχρι τθν τοποκζτθςι τουσ κα φζρουν τισ αυτοκόλλθτεσ προςτατευτικζσ 
μεμβράνεσ ι κα διατθροφνται ςτθν εργοςταςιακι ςυςκευαςία τουσ. 

Κατά τον χειριςμό τουσ προσ τοποκζτθςθ κα δίδεται ιδιαίτερθ προςοχι για τθν αποφυγι 
εκδορϊν τθσ ανακλαςτικισ μεμβράνθσ ι/και ρφπανςθ τθσ πινακίδασ. 

Οι πάςθσ φφςεωσ πινακίδεσ κα τοποκετοφνται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ κζςεισ επί 
των διατάξεων ςτιριξθσ που προβλζπονται κατά περίπτωςθ (θ καταςκευι/διαμόρφωςθ αυτϊν 
αποτελεί αντικείμενο άλλων Σ.Π.). 

Θ ςτιριξθ κα γίνεται με τα προβλεπόμενα κατά τφπο πινακίδεσ γαλβανιςμζνα ι από κράμα 
αλουμινίου εξαρτιματα με κοχλίωςθ. 

Απαγορεφεται θ διάτρθςθ των πινακίδων επί τόπου του ζργου για τθν διζλευςθ κοχλιϊν 
ςτερζωςθσ. ε κάκε περίπτωςθ κα χρθςιμοποιοφνται μόνον τα τυποποιθμζνα εξαρτιματα ςτιριξθσ 
που παραδίδει το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

Θ ςφςφιξθ των περικοχλίων κα γίνεται με δυναμόκλειδο, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
εργοςταςίου καταςκευισ, για τθν εξαςφάλιςθ αφ’ ενόσ μεν ςτακερότθτασ και αφετζρου ευχεροφσ 
αποςυναρμολόγθςθσ (όταν απαιτθκεί). 

Όταν ςυντρζχουν λόγοι απόκρυψθσ του περιεχομζνου τθσ πινακίδασ, κα χρθςιμοποιείται 
φφλλο πολυαικυλενίου μαφρου χρϊματοσ, πάχουσ τουλάχιςτον 0,1mm (100μm), το οποίο κα 
ςτερεϊνεται με κολλθτικι ταινία ςτθν πίςω πλευρά τθσ πινακίδασ. Θ κολλθτικι ταινία κα πρζπει να 
αφαιρείται ευχερισ χωρίσ να αφινει ίχνθ ςτθν επιφάνεια τθσ πινακίδασ. 
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4. ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΑΛΑΒΗ 

 Ζλεγχοσ των πιςτοποιθτικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ που ςυνοδεφουν τισ 
παραλθφκείςεσ ςτο εργοτάξιο πινακίδασ/ανακλαςτικότθτα, χαρακτθριςτικά μεμβρανϊν, υλικό 
καταςκευισ, ποιότθτα γαλβανίςματοσ εξαρτθμάτων κ.λπ.). 

 Ζλεγχοσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί ότι οι πινακίδεσ δεν ζχουν υποςτεί κακϊςεισ κατά τθν 
μεταφορά ι φορτοεκφόρτωςθ (ςτρζβλωςθ, αποκόλλθςθ, κ.λπ.). 

 Ζλεγχοσ εάν τα περιεχόμενα και οι διαςτάςεισ των πινακίδων ςυμμορφϊνονται με τα 
προβλεπόμενα ςτθ μελζτθ. 

 Ζλεγχοσ του πάχουσ του φφλλου αλουμινίου των πινακίδων με παχφμετρο. 

 Ζλεγχοσ τθσ αναγραφισ του κωδικοφ αρικμοφ τθσ πινακίδασ, του ονόματοσ του 
καταςκευαςτι και του ζτουσ καταςκευισ ςτθν πίςω πλευρά τθσ πινακίδασ. 

 Ζλεγχοσ τθσ κζςθσ τοποκζτθςθσ των πινακίδων ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ 
προβλεπόμενεσ οριηοντιογραφικζσ ανοχζσ από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ. 

 Ζλεγχοσ εξαςφάλιςθσ του κατά περίπτωςθ ελαχίςτου περιτυπϊματοσ οδικισ κυκλοφορίασ 
και πεηϊν ςτισ κζςεισ τοποκζτθςθσ των πινακίδων. 

 
5. ΟΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 

Εφιςτάται θ προςοχι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ των πινακίδων υπό 
κυκλοφορία: 

 Εφαρμογι εργοταξιακισ ςιμανςθσ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΤΠΕΧΩΔΕ για τθν 
προςταςία του προςωπικοφ τοποκζτθςθσ των πινακίδων και τθν ελαχιςτοποίθςθ των οχλιςεων τθσ 
διερχόμενθσ κυκλοφορίασ. 

 Τποχρεωτικι χριςθ από το προςωπικό ανακλαςτικϊν γιλζκων. 

 Τποχρεωτικι κάλυψθ των πινακίδων με αδιαφανι μεμβράνθ (π.χ. φφλλο πολυαικυλενίου) 
μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ τοποκζτθςθσ των πινακίδων (ι/και τθσ οριηόντιασ ςιμανςθσ αν υλοποιείται 
εκ παραλλιλου) ανά αυτοτελζσ τμιμα του ζργου. Θ μεμβράνθ κα αφαιρείται ςυγχρόνωσ από όλεσ τισ 
πινακίδεσ ανά τμιμα τθσ οδοφ. Θ απαίτθςθ αυτι ζχει βαρφνουςα ςθμαςία ςτισ περιπτϊςεισ αλλαγισ 
υφιςτάμενθσ κατακόρυφθσ ςιμανςθσ. 

Εφιςτάται επίςθσ θ προςοχι ςτον χειριςμό ευμεγζκων πλθροφοριακϊν πινακίδων υπό 
ςυνκικεσ κυκλοφορίασ. Θ διζλευςθ μεγάλων οχθμάτων μπορεί να προκαλζςει ςθμαντικζσ 
ταλαντϊςεισ τθσ πινακίδασ που δεν ζχει ακόμθ ςτερεωκεί που ςυνεπάγονται αυξθμζνουσ κινδφνουσ 
ατυχιματοσ. 

 
6. ΤΟΡΟΣ ΕΡΙΜΕΤΗΣΗΣ 

 Οι πλθροφοριακζσ πινακίδεσ (Π και Πρ) επιμετρϊνται ςε τετραγωνικά μζτρα (m
2
) και 

διακρίνονται ωσ προσ τθν ανακλαςτικότθτα τθσ μεμβράνθσ και τθν κζςθ τοποκζτθςθσ (ςε γζφυρεσ 
ςιμανςθσ ι πλευρικϊσ ςτθν οδό). 

 Οι ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ (Ρ) και οι πινακίδεσ ζνδειξθσ επικίνδυνων κζςεων (Κ) επιμετρϊνται 
ςε τεμάχια και διακρίνονται ωσ προσ το μζγεκοσ, ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα. 
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Σχιμα Ρινακίδασ 
Μεγζκθ [mm] 

Μικρό Μεςαίο Μεγάλο 

 

 
Μικοσ πλευράσ 600 900 1200 

 

 
Διάμετροσ 450 650 900 

 

 
Μικοσ πλευράσ 450 650 900 

 

 
Μικοσ πλευράσ 400 600 800 

 

 
Μικοσ πλευράσ 247 370 494 

 

τισ μονάδεσ επιμζτρθςθσ (m
2
 ι τεμ) περιλαμβάνονται: 

α. Θ προμικεια των πινακίδων και των εξαρτθμάτων ςτιριξθσ αυτϊν, ςφμφωνα με τα 
κακοριηόμενα ςτθν παροφςα και τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςιμανςθσ. 

Οι φορείσ ςτιριξθσ/ανάρτθςθσ (ιςτοί, δικτυϊματα, γζφυρεσ ςιμανςθσ) επιμετρϊνται κατά 
περίπτωςθ ωσ ιδιαίτερα καταςκευαςτικά αντικείμενα. 

β. Θ μεταφορά και φφλαξθ ςτο εργοτάξιο και ςτθν ςυνζχεια θ προϊκθςι τουσ ςτισ 
προβλεπόμενεσ κζςεισ τοποκζτθςθσ. 

γ. Οι εργαςίεσ ανφψωςθσ, ςφνδεςθσ και ςτερζωςθσ των πινακίδων ςτισ διατάξεισ ςτιριξθσ. 

δ. Θ λιψθ μζτρων αςφαλοφσ διευκζτθςθσ τθσ κυκλοφορίασ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
διάκεςθσ των απαιτουμζνων μζςων εργοταξιακισ ςιμανςθσ) κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν 
τοποκζτθςθσ. 

ε. Θ κάλυψθ των πινακίδων με αδιαφανι πλαςτικά φφλλα (εφόςον προβλζπεται από τθν 
μελζτθ) και θ αφαίρεςθ αυτϊν όταν θ νζα ςιμανςθ τεκεί ςε εφαρμογι. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 3 (Τ.Ρ.3) 
ΑΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΩΜΑΤΟΣ 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Πρόκειται για τθν ανακαταςκευι του αςφαλτικοφ τάπθτα ςε όςθ ζκταςθ χρειαςκεί για τθν 
καταςκευι του αγωγοφ ι των ςχετικϊν τεχνικϊν ζργων. 

 
2. ΠΡΟΣΤΠΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά παραπάνω, ιςχφουν οι Π.Σ.Π. Α260, Π.Σ.Π.Α265. 

 
3. ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Για τθν κοπι και αποςφνκεςθ του αςφαλτικοφ χρωματίηονται πρϊτα τα ακραία όρια κοπισ ςτο 
πλάτοσ του ορφγματοσ. Σα όρια αυτά κόβονται με ειδικό αςφαλτοκόπτθ με τροχό ςε όλο το βάκοσ του 
αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ. 

Εάν χρειαςκεί γίνονται και ενδιάμεςεσ τομζσ με αεροςυμπιεςτι. Θ όλθ εργαςία κα γίνει με 
τζτοιο τρόπο ϊςτε θ γραμμι κοπισ τθσ αςφάλτου να είναι απολφτωσ ευκφγραμμθ.  

Εν ςυνεχεία και αφοφ καταςκευαςκεί το ζργο και γίνει ςυμπφκνωςθ τθσ επιχϊςεωσ ςφμφωνα 
με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ χρωματίηεται και κόβεται ξανά με αςφαλτοκόπτθ με ευκφγραμμθ και 
βακειά κοπι, λωρίδα πλάτουσ 30 εκατ. εκατζρωκεν των χειλζων του ορφγματοσ. Θ εργαςία αυτι κα 
γίνει μόνο εφόςον δεν αναφζρεται διαφορετικά ςτα ςχζδια ι ςτθ Σεχνικι Περιγραφι τθσ μελζτθσ. 

ε περίπτωςθ αςτοχίασ κατά τθν κοπι ι μθ καλισ περιφράξεωσ του ζργου με αποτζλεςμα τθν 
καταςτροφι των χειλζων τθσ αποςυνκζςεωσ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επαναλάβει τθν 
κοπι καταςκευάηοντασ τισ επιπλζον ποςότθτεσ με δικζσ του δαπάνεσ. Πριν από τθν καταςκευι του 
αςφαλτικοφ τάπθτα κα γίνει ςχολαςτικόσ κακαριςμόσ με ςάρωκρο των παρειϊν των τομϊν του 
υπάρχοντοσ αςφαλτοτάπθτα κακϊσ και όλου του υπάρχοντοσ αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ. Ομοίωσ 
απομακρφνεται από τθ βάςθ κάκε χαλαρό υλικό. 

Θ βάςθ του οδοςτρϊματοσ, θ οποία κα ζχει ςυμπυκνωκεί με κατάλλθλθ διαβροχι μζχρισ 
αρνιςεωσ, κα αφεκεί να ςτεγνϊςει και μετά κα γίνει προεπάλειψθ με κατάλλθλο αςφαλτικό διάλυμα 
με ποςότθτα 1,50 χλγ. ανά μ2 επιφανείασ. 

Σο διάλυμα κα είναι τφπου ΜΕ-0 τθσ Π.Σ.Π.Α201 παραςκευαηόμενο με αναλογία κακαρισ 
αςφάλτου 80/100 προσ φωτιςτικό πετρζλαιο 60% προσ 40%. 

Επίςθσ κα επαλειφκοφν και τα χείλθ του τμθκζντοσ οδοςτρϊματοσ με αςφαλτικό γαλάκτωμα 
ΑΕ-1 τθσ Π.Σ.Π.Α202 για τθν καλφτερθ πρόςφυςθ του νζου αςφαλτικοφ με το παλαιό. 

Εφόςον πρόκειται για καταςκευι αςφαλτικοφ τάπθτα πάνω από άλλον τάπθτα, κα προθγθκεί 
καταςκευι ςυγκολλθτικισ επαλείψεωσ τθσ υφιςταμζνθσ αςφαλτικισ επιςτρϊςεωσ με αςφαλτικό 
γαλάκτωμα ΑΕ-1 τθσ Π.Σ.Π. Α202 ςε ποςότθτα 300 χλγ. αςφαλτικοφ γαλακτϊματοσ ανά μ2. 

Εν ςυνεχεία κα καταςκευαςκεί ο αςφαλτικόσ τάπθτασ με αςφαλτικό μίγμα τθσ Π.Σ.Π. Α265 
βαρειάσ κυκλοφορίασ. 

Θα χρθςιμοποιθκοφν τα αναγκαία μθχανιματα και λοιπά υλικά και εργαλεία ςφμφωνα με τθν 
Π.Σ.Π. Α265, θ δε ςυμπφκνωςθ κα γίνει μζχρι πλιρουσ αρνιςεωσ με τελικό πεπιεςμζνο πάχοσ 5 εκατ. 

Διευκρινίηεται ότι θ καταςκευι των αςφαλτικϊν κα γίνεται υποχρεωτικά με ΦΙΝΙΕΡ και μόνο 
όπου δεν χωράει να γίνει θ καταςκευι με ΦΙΝΙΕΡ, αυτι γίνεται με ΓΚΡΕΙΝΣΕΡ (όχι δια χειρϊν), και κα 
χρθςιμοποιείται ο κατάλλθλοσ οδοςτρωτιρασ. 

Προκειμζνου περί περιςςοτζρων από μία ςτρϊςεων αςφαλτικοφ τάπθτα, θ κάκε ςτρϊςθ κα 
καταςκευάηεται και κα ςυμπυκνϊνεται χωριςτά. 
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Κατά τθν αποκατάςταςθ τθσ ανωτάτθσ ςτρϊςεωσ κα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να 
βρίςκεται αυτι ςτο ίδιο απολφτωσ επίπεδο με το υπάρχον αςφαλτικό κακϊσ και ειδικι επιμζλεια 
αςφαλτεργάτου κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του νζου αςφαλτικοφ τάπθτα ϊςτε ο αρμόσ μεταξφ 
παλαιοφ και νζου αςφαλτικοφ να μθ παρουςιάηει καμία ανωμαλία ςτθν επιφάνεια και να είναι 
δυςδιάκριτοσ αν όχι αόρατοσ. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 4 (ΤΡ. 4) 

ΑΡΟΤΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΤΩΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

1.ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΑ 

Πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν: 

1.1 Θα γίνει με θλεκτρονικό όργανο ταχυμετρικι και υψομετρικι αποτφπωςθ ςτθν περιοχι 
των αγωγϊν που κα καταςκευαςκοφν, ςε όλο το μικοσ αυτϊν και ςε πλάτοσ ικανό ϊςτε να 
αποτυπϊνονται οι προςόψεισ τόςο των οικοπζδων όςο και των υπαρχόντων οικοδομϊν, ςτθν οποία 
κα υπάρχουν επίςθσ οι ρυμοτομικζσ και οικοδομικζσ γραμμζσ κακϊσ και λοιπζσ λεπτομζρειεσ, όπωσ τα 
κράςπεδα, οι ςχάρεσ υδροςυλλογισ, τα φρεάτια αποχζτευςθσ και τα τυχόν υπάρχοντα φρεάτια 
φδρευςθσ, οι δικλείδεσ διανομισ και εκκενϊςεων (του δικτφου φδρευςθσ), οι πυροςβεςτικοί κρουνοί 
κ.ά. κακϊσ και όλα τα εμφανι ςτοιχεία των δικτφων των άλλων ΟΚΩ (καπάκια φρεατίων, δικλείδεσ, 
ςτφλοι κ.ά.). Θ αποτφπωςθ κα είναι εξαρτθμζνθ από το τριγωνομετρικό δίκτυο ΕΓΑ 87 τα δε 
υψόμετρα κα είναι απόλυτα (από REPER των διμων). Λοιπζσ λεπτομζρειεσ αναφορικά με τθ μορφι 
των ψθφιακϊν δεδομζνων, τα επίπεδα καταχϊρθςθσ, τουσ ςυμβολιςμοφσ κ.ά., αναφζρονται ςτθν 
παρακάτω ενότθτα 4 του παρόντοσ άρκρου. 

Θα γίνει επί τόπου παςςάλωςθ των αξόνων των προσ καταςκευι αγωγϊν κακϊσ - όταν 
κρίνεται από τθν επίβλεψθ απαραίτθτο - και επί τόπου εφαρμογι των ρυμοτομικϊν και οικοδομικϊν 
γραμμϊν και, ςε εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ περιοχζσ, των αγροτικϊν δρόμων. 

τθν οριηοντιογραφία που κα ςυνταχκεί κα ςθμειωκεί και θ ανωτζρω παςςάλωςθ. 

1.2 Επίςθσ, κα ςυνταχκοφν οι καταςκευαςτικζσ μθκοτομζσ των ζργων ςτισ οποίεσ κα λθφκοφν 
υπόψθ, εκτόσ από τα τοπογραφικά ςτοιχεία, και όλα τα ςτοιχεία που κα προκφψουν από τισ λοιπζσ 
ζρευνεσ, όπωσ τα ςτοιχεία των άλλων ΟΚΩ. 

 
2.ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν κα αποτυπωκοφν οι άξονεσ όλων των αγωγϊν του ζργου (και 
υψομετρικά) με όλα τα ςτοιχεία αυτϊν κακϊσ και οι εγκαταςτάςεισ και τα υπόγεια εμπόδια (δίκτυα 
άλλων ΟΚΩ) που κα ζχουν εντοπιςκεί. 

Ειδικά ςτα καταςκευαηόμενα φρεάτια, τισ ιδιωτικζσ διακλαδϊςεισ, αναμονζσ κ.ά., εκτόσ από τα 
απόλυτα υψόμετρα των καλυμμάτων των φρεατίων (από REPER των διμων) κα λαμβάνονται και τα 
υψόμετρα ροισ (δθλαδι τα υψόμετρα του εςωτερικοφ πυκμζνα του αγωγοφ) και τα λοιπά ςτοιχεία 
όπωσ το βάκοσ ροισ τθσ ιδιωτικισ διακλάδωςθσ, θ απόςταςθ αυτισ από το πλθςιζςτερο φρεάτιο και 
ουςιϊδθ ενδιάμεςα μικθ (π.χ. μεταξφ φρεατίων), το υλικό και θ διάμετροσ αγωγοφ κλπ, όπωσ 
αναφζρονται ςτθν παρακάτω ενότθτα 4 του παρόντοσ άρκρου. Επίςθσ, κα αναγράφονται και 
παρατθριςεισ ςχετικζσ με τουσ αγωγοφσ που παραλαμβάνονται ι διοχετεφονται ι καταργοφνται. 

 
3.ΧΕΔΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν κα καταρτιςκοφν ψθφιακά αρχεία ςχεδίων που κα δίνουν πλιρθ 
εικόνα του καταςκευαςμζνου αγωγοφ, με τισ διακλαδϊςεισ του και όλα τα τεχνικά ζργα, βαςιηόμενα 
ςτθν αρχικι αποτφπωςθ του αναδόχου, ςτθν αποτφπωςθ των καταςκευαςκζντων ζργων και ςτα 
λεπτομερειακά ςχζδια που κα ςυνοδεφουν τισ επί μζρουσ επιμετριςεισ ι τα κατά καιροφσ 
ςυνταχκζντα ΠΠΑΕ. Ειδικότερα, ςτα παραπάνω ψθφιακά αρχεία κα περιλαμβάνονται: 

3.1 Οριηοντιογραφία του ζργου (ψθφιακι), πάνω ςτο τοπογραφικό ςχζδιο τθσ αποτφπωςθσ 
του αναδόχου, ςτθν οποία κα εμφαίνονται:  

3.1.1  Οι προςόψεισ τόςο των οικοπζδων όςο και των υπαρχόντων οικοδομϊν ςτουσ δρόμουσ 
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όπου καταςκευάηονται τα ζργα και κα υπάρχουν επίςθσ οι ρυμοτομικζσ και οικοδομικζσ γραμμζσ 
κακϊσ και οι λοιπζσ λεπτομζρειεσ όπωσ αποτυπϊκθκαν ςτο ςχζδιο του αναδόχου αλλά δεν κα 
ςυμπεριλαμβάνεται θ αρχικι παςςάλωςθ του ζργου. 

3.1.2 Οι άξονεσ (x, y, z) όλων των αγωγϊν του ζργου με όλα τα ςτοιχεία και τεχνικά ζργα 
αυτϊν. Ειδικά ςτα καταςκευαηόμενα φρεάτια, τισ ςχάρεσ, τισ ιδιωτικζσ διακλαδϊςεισ, τισ αναμονζσ 
κ.ά, εκτόσ από τα απόλυτα υψόμετρα των καλυμμάτων (από REPER των διμων), κα λαμβάνονται και 
τα υψόμετρα ροισ, ξεχωριςτά για όλουσ τουσ αγωγοφσ που ςυμβάλλουν ςε ζνα φρεάτιο, κακϊσ και τα 
λοιπά ςτοιχεία όπωσ βάκοσ ροισ ιδιωτικισ διακλάδωςθσ ςτθ ςφνδεςθ με το ςπίτι, απόςταςθ αυτισ 
από το πλθςιζςτερο φρεάτιο, ουςιϊδθ ενδιάμεςα μικθ (π.χ. μεταξφ φρεατίων), υλικό, διάμετροσ και 
κλίςθ του αγωγοφ, τα οποία αναφζρονται ςε παρακάτω ενότθτα του παρόντοσ άρκρου (ςτα ςχετικά με 
τα επίπεδα καταχϊρθςθσ, τουσ ςυμβολιςμοφσ κλπ). ε περίπτωςθ ευκυγραμμίασ του αγωγοφ κα 
αποτυπϊνονται ςθμεία αυτοφ τουλάχιςτον ανά 50 μζτρα. Επίςθσ, κα αναγράφονται και παρατθριςεισ 
ςχετικζσ με αγωγοφσ που παραλαμβάνονται ι διοχετεφονται ι καταργοφνται. Επιπρόςκετα, ςτθν 
εξαιρετικά ςπάνια περίπτωςθ που κάποια διακλάδωςθ δεν καταςκευαςκεί κάκετα προσ τον κφριο 
αγωγό, τότε εκτόσ από τθν απόςταςθ αυτισ από το πλθςιζςτερο φρεάτιο, κα λαμβάνονται και οι 
εξαςφαλίςεισ του ςθμείου ςφνδεςισ τθσ με τθν οικοδομι από ςτακερά ςθμεία τθσ οικοδομισ και κα 
ςθμειϊνονται ςτθν οριηοντιογραφία. 

Είναι αυτονόθτο ότι από τα παραπάνω ψθφιακά αρχεία κα μπορεί οποτεδιποτε να 
επιςθμανκεί θ ακριβισ κζςθ, οριηοντιογραφικά και υψομετρικά, των αγωγϊν, των φρεατίων 
επιςκζψεωσ και υδροςυλλογισ και, γενικά, των κάκε φφςεωσ τεχνικϊν, εξαρτθμάτων, ειδικϊν 
τεμαχίων και οργάνων λειτουργίασ.  

3.2 Γενικι οριηοντιογραφία του ζργου (ψθφιακι), τθσ οποίασ ψθφιακό τοπογραφικό υπόβα-
κρο, όταν είναι δυνατόν, κα δίδεται από τθν επίβλεψθ.  

3.3 Μθκοτομζσ των αγωγϊν του ζργου (ψθφιακζσ) με τθν κλίμακα τθσ μελζτθσ όπου κα 
ςχεδιάηονται και κα αναγράφονται απαραίτθτα: 

α) τα υψόμετρα εδάφουσ και ερυκράσ 

β) τα υψόμετρα ροισ του αγωγοφ και εκςκαφισ  

γ) θ χιλιομζτρθςθ τθσ κζςθσ των φρεατίων, των ειδικϊν τεμαχίων και λοιπϊν εξαρτθμάτων. 

δ) τα υλικά, διάμετροι, μικθ, κλίςεισ κλπ 

ε) τα ονόματα των οδϊν κατά μικοσ και εγκαρςίωσ του αγωγοφ. 

ςτ) οι αγωγοί Ο.Κ.Ω. που ςυναντικθκαν 

3.4 Διατομζσ των ςκαμμάτων (με ανάλυςθ τθσ διαμόρφωςθσ κάκε ςτρϊςθσ, κακϊσ και των 
ςτρϊςεων κατά τμιματα οδοςτρωμάτων), 

3.5 χζδια λεπτομερειϊν των αγωγϊν, των φρεατίων και των άλλων τεχνικϊν ζργων 
(ψθφιακά) όπωσ αυτά καταςκευάςκθκαν με τισ κλίμακεσ αντιςτοίχων ςχεδίων τθσ μελζτθσ, εκτόσ αν θ 
επίβλεψθ ορίςει άλλεσ. Θα υποβλθκοφν και ςχζδια διάβαςθσ γεφυρϊν, οχετϊν, τοίχων αντιςτιριξθσ, 
διατριςεων (μικροςθράγγων), δομικϊν και Θ/Μ ζργων εγκαταςτάςεων, κζςεων μονίμων οργάνων 
μζτρθςθσ, και λοιπϊν επί μζρουσ ζργων που περιλαμβάνονται και ςυμπλθρϊνουν το όλο ζργο. τα 
ςχζδια κα αναγράφονται απαραίτθτα τα υλικά, το είδοσ του ςκυροδζματοσ και του οπλιςμοφ, 
αναπτφγματα οπλιςμϊν, διαςτάςεισ, χαρακτθριςτικά υψόμετρα ροισ. 

 
4.ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 

Προδιαγραφζσ Ψθφιακϊν Αρχείων 

Αναφορικά με τθ ςφνταξθ των ψθφιακϊν αρχείων, ςθμειϊνουμε ότι θ καταλλθλότερθ μορφι 
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ψθφιακϊν δεδομζνων, ςφμφωνα με τον εξοπλιςμό τθσ ΕΤΑΘ ΑΕ, είναι αυτι των ςχεδιαςτικϊν αρχείων 
τφπου DXF ι DWG που μπορεί να προζλκει από λογιςμικά ςχεδιαςτικά προγράμματα όπωσ είναι το 
AUTOCAD, το GEOCALC, ι άλλα παρόμοια προγράμματα. 

χετικά με τα επίπεδα καταχϊριςθσ των ςτοιχείων, όπωσ και τουσ ςυμβολιςμοφσ, ιςχφουν τα 
παρακάτω:  

 Προβολικό φςτθμα: ΕΓΑ ’87 

 Format Αρχείων: Autocad (dxf ι dwg) 
 

Layers θλεκτρονικοφ αρχείου: 

Α. Δικτφου Αποχζτευςθσ 

 Αgogoi: Αγωγοί 

 FreatiaApo: Φρεάτια Αποχζτευςθσ 

 SxaresApo: χάρεσ Αποχζτευςθσ 

 

Β. Δικτφου Φδρευςθσ 

 FreatiaYdr: Φρεάτια Υδρευςθσ 

 DikleidesDian: τόμια Δικλείδων Διανομισ 

 DikleidesId: Φρεάτια Δικλείδων Ιδιωτικϊν υνδζςεων 

 DikleidesEk: τόμια Δικλείδων Εκκενϊςεων 

 Ekkenoseis: θμεία εκροισ εκκενϊςεων 

 Krounoi: Πυροςβεςτικοί Κρουνοί  

 

Γ. Τοπογραφικϊν Στοιχείων 

 Annotation: Ονοματολογία δρόμων, περιγραφικά ςτοιχεία δικτφου. 

 Oikodomika: Οικοδομικζσ και ρυμοτομικζσ γραμμζσ. 

 Ktismata: Προςόψεισ κτιρίων εκατζρωκεν του αγωγοφ 

 
Ρεριγραφι Στοιχείων Ηλεκτρονικοφ Αρχείου: 

ΑΓΩΓΟΙ 

Α. Δίκτυο Αποχζτευςθσ 

1. Να αναγράφεται θ φορά ροισ του κάκε αγωγοφ. 

2. Οι αγωγοί να ςυμβολίηονται με μία γραμμι και ΟΧΙ με δφο. 

3. Να αναγράφεται αν ο αγωγόσ είναι ΟΜΒΡΙΩΝ ι ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ι ΠΑΝΣΟΡΡΟΪΚΟ 

4. Να αναγράφονται τα εξισ ςτοιχεία: 

1. Τλικό αγωγοφ 

2. Διάμετροσ αγωγοφ (D=…) ι διατομι (π.χ. πλαιςιωτόσ PL = 2,00 m Χ 2,50 m ι ωοειδισ W = 
1,80 m X 1,20m) 

3. Κλίςθ αγωγοφ (i =…%) 

4. Μικοσ αγωγοφ (L=…) 
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5. Αν ο αγωγόσ  

i. είναι υπό πίεςθ (P=Y) 

ii. δεν είναι υπό πίεςθ (P=Ν) 

 
Β. Ιδιωτικζσ Διακλαδϊςεισ- Αναμονζσ 

Να αναγράφονται τα εξισ ςτοιχεία: 

1. Τλικό ιδιωτικισ διακλάδωςθσ – αναμονισ 

2. Διάμετροσ διακλάδωςθσ – αναμονισ (D=…) 

3. Κλίςθ διακλάδωςθσ (i=…%) 

5. Μικοσ διακλάδωςθσ – αναμονισ (L=…) 

6. Βάκοσ Ροισ διακλάδωςθσ ςτθ ςφνδεςθ με τθν οικοδομι ι του πζρατοσ τθσ αναμονισ 
(ΒΡ=...) 

7. Απόςταςθ διακλάδωςθσ – αναμονισ από το πλθςιζςτερο φρεάτιο 

 
ΦΕΑΤΙΑ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

A. Φρεάτια Ακακάρτων 

1. Αν είναι υπάρχοντα φρεάτια, να ςυμβολίηονται με ΦΤ1, ΦΤ2, ΦΤ3..... 

2. και τα νζα φρεάτια να ςυμβολίηονται με Φ1, Φ2, Φ3..... 

3. Να αναγράφονται τα εξισ ςτοιχεία: 

a. Τψόμετρο Ροισ ξεχωριςτά για κάκε αγωγό που ςυμβάλλει ςε κάκε φρεάτιο (ΤΡ1=..., 
ΤΡ2=….., ΤΡ3=…….) 

b. Βάκοσ Ροισ (ΒΡ1=....., ΒΡ2=..., ) 

c. Τψόμετρο καπακιοφ (Θ1=..., Θ2=…., Θ3=……) 

 

Β. Φρεάτια Ομβρίων 

1. Αν είναι υπάρχοντα φρεάτια, να ςυμβολίηονται με ΟΤ1, ΟΤ2, ΟΤ3..... 

2. και τα νζα φρεάτια να ςυμβολίηονται με Ο1, Ο2, Ο3..... 

3. Να αναγράφονται τα εξισ ςτοιχεία: 

a. Τψόμετρο Ροισ ξεχωριςτά για κάκε αγωγό που ςυμβάλλει ςε κάκε φρεάτιο (ΤΡ1=..., 
ΤΡ2=….., ΤΡ3=…….) 

b. Βάκοσ Ροισ (ΒΡ1=....., ΒΡ2=..., ) 

c. Τψόμετρο καπακιοφ (Θ1=..., Θ2=…., Θ3=……) 

 

Γ. Φρεάτια Ραντορροϊκά 

4. Αν είναι υπάρχοντα φρεάτια, να ςυμβολίηονται με ΠΤ1, ΠΤ2, ΠΤ3..... 

5. και τα νζα φρεάτια να ςυμβολίηονται με Π1, Π2, Π3..... 

6. Να αναγράφονται τα εξισ ςτοιχεία: 

a. Τψόμετρο Ροισ ξεχωριςτά για κάκε αγωγό που ςυμβάλλει ςε κάκε φρεάτιο (ΤΡ1=..., 
ΤΡ2=….., ΤΡ3=…….) 
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b. Βάκοσ Ροισ (ΒΡ1=....., ΒΡ2=..., ) 

c. Τψόμετρο καπακιοφ (Θ1=..., Θ2=…., Θ3=……) 

 

ΣΧΑΕΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

1. Οι ςχάρεσ, αν είναι υπάρχουςεσ, να ςυμβολίηονται με Τ1, Τ2, Τ3..... 

2. και οι νζεσ ςχάρεσ να ςυμβολίηονται με 1, 2, 3..... 

 

ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΗΣ 

1. Αποτυπϊνονται οι υπάρχουςεσ δικλείδεσ διανομισ και ςυμβολίηονται με ΔΔ1, ΔΔ2, ΔΔ3.... 

2. Αποτυπϊνονται οι υπάρχουςεσ δικλείδεσ εκκενϊςεων και ςυμβολίηονται με ΔΕ1, ΔΕ2, ΔΕ3...... 

 

ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΝΟΙ 

1. Αποτυπϊνονται οι υπάρχοντεσ πυροςβεςτικοί κρουνοί και ςυμβολίηονται με ΚΤ1, ΚΤ2, ΚΤ3.... 

 

ΦΕΑΤΙΑ ΥΔΕΥΣΗΣ 

Αποτυπϊνονται τα φρεάτια φδρευςθσ που υπάρχουν ςτθν περιοχι του ζργου και 
ςυμβολίηονται ωσ ΦΤΤ1, ΦΤΤ2, ΦΤΤ3..... 

 

5. ΣΕΤΧΟ 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν κα καταρτιςκεί και τεφχοσ όπου: 

 Θα περιγράφεται ςυνοπτικά το τεχνικό ιςτορικό του ζργου ανά δρόμο και οι μζκοδοι 
καταςκευισ. 

 Θα δίνεται πίνακασ καταςκευαςκζντων ζργων ςε κάκε δρόμο, ανά διμο ι δθμοτικό 
διαμζριςμα, όπου κα φαίνονται οι αγωγοί ι τα άλλα ζργα που καταςκευάςκθκαν, περιγραφι τθσ 
αρχισ και του πζρατοσ του κάκε ζργου, το υλικό, θ διάμετροσ κλπ και το κόςτοσ κατά προςζγγιςθ, και 

 Θα εξθγείται ςφντομα θ λειτουργία του ζργου ανά τμιματα. 

Επίςθσ το Μθτρϊο του ζργου κα περιλαμβάνει και τα εξισ τεφχθ: 

 Σεφχοσ ςτοιχείων υψομετρικϊν αφετθριϊν με ενδεικτικά ςχζδια τθσ κζςθσ τουσ. 

 Σεφχοσ ςυνοπτικισ παρουςίαςθσ όλων των ερευνϊν πεδίου και εργαςτθρίων (γεωτεχνικζσ 
ζρευνεσ, γεωλογικζσ ζρευνεσ και μελζτεσ, κλπ.) κλπ. 

 Σεφχοσ για όλεσ τισ δοκιμζσ και διαδικαςίεσ Ποιοτικοφ Ελζγχου με αντίγραφα όλων των 
αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν που ζχουν εκδοκεί (Οίκων Ποιοτικοφ Ελζγχου εξωτερικοφ, ΟΠΕ του 
ζργου, άλλων εργαςτθρίων, κλπ.) ςφμφωνα με τουσ Ειδικοφσ Όρουσ Δθμοπράτθςθσ. Ειδικότερα κα 
περιλαμβάνονται και όλοι οι ζλεγχοι λειτουργίασ των δικτφων και Θ/Μ εγκαταςτάςεων. 

 ΑΤ – ΦΑΤ 

 Φάκελο εγγυιςεων εξοπλιςμοφ και εργαςιϊν. 

 φνολο αδειϊν που τυχόν εκδόκθκαν κατά τθ φμβαςθ και τθν κείμενθ Νομοκεςία: Π.χ. 
Διμοι, Πολεοδομίασ, ΔΕΘ, ΟΣΕ, Νομαρχία, Αςτυνομία κλπ. 
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6.ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

6.1.  Πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κα παραδοκοφν ςτθν Τπθρεςία για ζγκριςθ όλα τα 
ψθφιακά αρχεία των ςχεδίων που αναφζρονται ςτθν ενότθτα 1. Ρροκαταρκτικά (εδάφια 1.1, 1.2) του 
παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και τρεισ ζγχρωμεσ εκτυπϊςεισ ςε κλίμακα 1:1000  

6.2 Πζραν των όςων χρειάηονται για τα ΠΠΑΕ, μετά το τζλοσ των καταςκευϊν και προ τθσ 
προκεςμίασ περαιϊςεωσ του ζργου, κα παραδοκοφν ςτθν επίβλεψθ, ςε τρεισ ςειρζσ (ςε ξεχωριςτοφσ 
φακζλουσ) , και τα παρακάτω: 

6.2.1  Ζγχρωμεσ εκτυπϊςεισ τθσ Οριηοντιογραφίασ του ζργου, (εδάφια 3.1 και 3.2) ςε κλίμακα 
1:1000 

6.2.2  Ζγχρωμεσ εκτυπϊςεισ τθσ Γενικισ Οριηοντιογραφίασ του ζργου, (εδάφιο 3.2) ςε κλίμακα 
1:5000 

6.2.3  Ζγχρωμεσ εκτυπϊςεισ των Μθκοτομϊν των αγωγϊν του ζργου, (εδάφιο 3.3) ςτθν 
κλίμακα τθσ μελζτθσ. 

6.2.4 Ζγχρωμεσ εκτυπϊςεισ των Διατομϊν των ςκαμμάτων του ζργου, (εδάφιο 3.4) ςτθν 
κλίμακα τθσ μελζτθσ. 

6.2.5  Ζγχρωμεσ εκτυπϊςεισ των Σχεδίων λεπτομερειϊν (κατόψεισ, τομζσ) των αγωγϊν, των 
φρεατίων και των άλλων τεχνικϊν ζργων (εδάφιο 3.5) όπωσ αυτά καταςκευάςκθκαν 
ςτισ κλίμακεσ των αντίςτοιχων ςχεδίων τθσ μελζτθσ, εκτόσ αν θ επίβλεψθ ορίςει άλλεσ. 

6.2.6 Σα τεφχθ (ενότθτα 5)  

6.3 Επίςθσ, κα παραδοκοφν ςε CD (ςε μία μόνον ςειρά) τα ψθφιακά αρχεία όλων των 
παραπάνω (εδάφια 6.1 ωσ και 6.2.5). 

6.4 Επίςθσ κα παραδοκοφν ςτατιςτικά ςτοιχεία κατά Διμουσ κακϊσ και το κόςτοσ αναλυτικά 
των εργαςιϊν του κάκε ζργου του πίνακα το αργότερο εντόσ μινα από τθν αποπεράτωςθ 
των εργαςιϊν του πίνακα. Σζλοσ, κα υποβλθκεί και το εποπτικό υλικό τεκμθρίωςθσ τθσ 
προόδου και προβολισ του ζργου (φωτογραφίεσ, διαφάνειεσ, βίντεο, ταινίεσ, 
ψθφιοποιθμζvο οπτικοακουςτικό υλικό, κλπ.), το εγχειρίδιο επικεϊρθςθσ και ςυντιρθςθσ 
κακϊσ και εγχειρίδιο λειτουργίασ του ζργου και του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 5 (Τ.Ρ.5) 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΕΑΤΙΩΝ ΕΡΙΣΚΕΨΕΩΣ ΑΡΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Θ τεχνικι προδιαγραφι αυτι αναφζρεται ςτα χυτοςιδθρά καλφμματα που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν κάλυψθ των φρεατίων επιςκζψεωσ τθσ παροφςασ εργολαβίασ. 

Οι προβλεπόμενεσ από τθν Σεχνικι Προδιαγραφι αυτι εργαςίεσ για τθν πλιρθ τοποκζτθςθ 
των καλυμμάτων ζχουν ςυνοπτικά ωσ εξισ: 

α) Θ προμικεια των χυτοςιδθρϊν καλυμμάτων μετά των πλαιςίων τουσ κακϊσ και των 
ελαςτικϊν δακτυλίων των καλυμμάτων όπου απαιτοφνται. 

β) Όλεσ οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των παραπάνω εξαρτθμάτων από το 
εργοςτάςιο καταςκευισ ι τθν αποκικθ του προμθκευτοφ ςτθ κζςθ τοποκζτθςισ τουσ. 

γ) Οι κάκε είδουσ δοκιμαςίεσ. 

Σα χυτοςιδθρά αυτά εξαρτιματα μπορεί να είναι από χυτοςίδθρο με φυλλοειδι γραφίτθ 
(χυτοςίδθροσ εμπορίου) ι από χυτοςίδθρο με ςφαιροειδι γραφίτθ (ελατό χυτοςίδθρο). 

τθν παροφςα εργολαβία κα χρθςιμοποιθκοφν καλφμματα από ελατό χυτοςίδθρο (ductil iron) 
και κα είναι ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν. 

 

2. ΠΟΙΟΣΗ - ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΙΚΩΝ 

Σα καλφμματα και τα πλαίςιά τουσ κα είναι από χυτοςίδθρο με ςφαιροειδι γραφίτθ (ελατό 
χυτοςίδθρο) και προδιαγραφϊν ΕΟΚ/ΕΛΟΣ-ΕΝ 124 (ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν). Πρζπει να μθν ζχουν 
φυςαλίδεσ αζροσ ι άλλεσ οπτικζσ ανωμαλίεσ, θ δε ποιότθτά τουσ κα διαςφαλίηεται με πιςτοποιθτικό 
ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ ι Διεκνοφσ γραφείου. 

 

2.1 ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ 

Σα καλφμματα κα είναι κατάλλθλα για οδοςτρϊματα βαρειάσ κυκλοφορίασ δθλ. κατθγορίασ 
D400 δθλ. αντοχισ ςε φορτία μεγαλφτερα των 40 τόννων (Ευρωπαϊκι Προδιαγραφι ΕΝ 124). 

Όλα τα καλφμματα και τα πλαίςιά τουσ κα φζρουν εμφανι ςιμανςθ ωσ ακολοφκωσ: 

 ΕΝ 124 (ςτο ςιμα του Ευρωπαϊκοφ Προτφπου) 

 Σθν ανάλογθ κατθγορία αντοχισ 

 Σο όνομα ι και το ςιμα αναγνϊριςθσ του καταςκευαςτι. 

 Σα αρχικά Δ.Ε.Τ.Α.Θ. και το ζτοσ χυτεφςεωσ. 

Σα καλφμματα που κα είναι χωρίσ εξαεριςμό και τα πλαίςια κα είναι κυκλικισ διατομισ και κα 
πρζπει κατά το άνοιγμα, το καπάκι να περιςτρζφεται γφρω από ςτακερό άξονα (μεντεςζ), με ςτόχο τθ 
διευκόλυνςθ των εργαςιϊν ανοίγματοσ και κλειςίματοσ και τθν αςφάλιςθ, μζςω τθσ διάταξθσ 
αςφάλιςθσ, του καλφμματοσ εντόσ του πλαιςίου. Ζτςι κα προςτατεφεται από ενδεχόμενθ κλοπι. 

Σα πλαίςια κα ζχουν άνοιγμα προςπζλαςθσ 600 χλς. και υποδοχι για τθν τοποκζτθςθ 
ελαςτικοφ δακτυλίου που κα είναι καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Προδιαγραφζσ και 
με δεδομζνα χθμικά και τεχνικά χαρακτθριςτικά. 

Ο ανάδοχοσ πριν προβεί ςτθν τελικι παραγγελία των καλυμμάτων κα πρζπει να υποβάλλει 
ςτθν Τπθρεςία πλιρθ ςτοιχεία λεπτομερειϊν καλυμμάτων που προτείνει να χρθςιμοποιθκοφν. 

τα εν λόγω ςτοιχεία κα πρζπει να περιλαμβάνονται και ανάλογα επεξθγθματικά κείμενα ι 
φωτογραφίεσ. 
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Όταν τα καλφμματα παραδοκοφν ςτισ κζςεισ που πρόκειται να τοποκετθκοφν κα πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τα πιςτοποιθτικά που αναφζρονται παραπάνω. Θ διαδικαςία αυτι δεν απαλλάςει 
από τθν ευκφνθ τον ανάδοχο που παραμζνει μόνοσ υπεφκυνοσ ζναντι του εργοδότθ για τθν άριςτθ 
ποιότθτα των υλικϊν και τθ καλι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 

Ο ανάδοχοσ κα προμθκεφςει ικανό αρικμό κλειδιϊν εφ' όςον τα καλφμματα που κα 
προκρικοφν για τοποκζτθςθ με ειδικό κλειδί. 

 

3. ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΛΤΜΜΑΣΩΝ  

Σα καλφμματα κα τοποκετθκοφν ςε τζτοια υψόμετρα οφτωσ ϊςτε να ταυτίηονται με αυτά του 
παρακειμζνου οδοςτρϊματοσ. 

Σα πλαίςιά τουσ κα πακτωκοφν ςτα ςτόμια των φρεατίων με ςκυρόδεμα και οπλιςμό για τθν 
αγκφρωςι τουσ οφτωσ ϊςτε να αποφευχκεί τυχόν μετατόπιςι τουσ από τα βαριά οχιματα. 

Θ πάκτωςθ κα ςταματά 5 εκατ. κάτωκεν του καλφμματοσ οφτωσ ϊςτε να καλυφκεί με 
αςφαλτικό τάπθτα. 

 
4. ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Θ επιμζτρθςθ και θ πλθρωμι κα γίνει ςε χιλιόγραμμα πλιρωσ τοποκετθμζνων καλυμμάτων 

και πλαιςίων. Θ τιμι μονάδοσ περιλαμβάνει τθν προμικεια, τθν μεταφορά κακϊσ επίςθσ και τθν 
εργαςία και τα διάφορα απαιτοφμενα μικροχλικά, μθχανιματα και εφόδια για τθν τοποκζτθςι τουσ 
ςτα ακριβι υψόμετρα, τθν πλιρθ και αςφαλι ςτερζωςθ ι πάκτωςι τουσ με εγκιβωτιςμό με 
ςκυρόδεμα ςφμφωνα με τα ςχζδια κλπ. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 6 (Τ.Ρ.6) 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ 

ΔΙΡΑΔ/οικ/502/01-07-2003 (ΦΕΚ 946Β’/09-07-2003) 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΕΔΙΟ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗΣ 

Αντικείμενο τθσ προδιαγραφισ αυτισ είναι θ κατάλλθλθ ςιμανςθ των εκτελουμζνων ζργων 
ςτο οδικό δίκτυο τόςο ςτο αςτικό όςο και ςτο περιαςτικό και υπεραςτικό, ϊςτε να παρζχεται ςτουσ 
οδθγοφσ των οχθμάτων ζγκαιρθ και επαρκισ πλθροφόρθςθ για τθν μεταβολι των κανονικϊν 
ςυνκθκϊν κυκλοφορίασ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των οχθμάτων από τθν περιοχι τθσ 
εργοταξιακισ ηϊνθσ. 

Με τον όρο "εργοταξιακι ηϊνθ" νοείται κάκε περιοχι του οδικοφ δικτφου που άμεςα ι 
ζμμεςα επθρεάηεται από εκτελοφμενα ζργα επί τθσ οδοφ ι ςτθν άμεςθ γειτνίαςθ αυτισ, κατά τρόπο 
που αυτά να προξενοφν, με οποιαδιποτε μορφι, μεταβολι των κανονικϊν ςυνκθκϊν κυκλοφορίασ. Θ 
εργοταξιακι ηϊνθ είναι ζννοια ευρφτερθ από τθν "περιοχι ζργων" κακ` όςον εκτείνεται και πζραν 
αυτισ, λόγω τθσ αναγκαίασ τοποκζτθςθσ ςυςτθμάτων ελζγχου (πινακίδων και διαγραμμίςεων 
ςιμανςθσ και άλλων ςχετικϊν ςτοιχείων προειδοποίθςθσ) και εκτόσ τθσ περιοχισ ζργων, με ςκοπό τθν 
ζγκαιρθ ενθμζρωςθ και προειδοποίθςθ των οδθγϊν για τουσ επερχόμενουσ κινδφνουσ/αλλαγζσ των 
ςυνκθκϊν κυκλοφορίασ. 

Οι εργοταξιακζσ ηϊνεσ ςτο οδικό δίκτυο τόςο ςτο αςτικό όςο και ςτο περιαςτικό και 
υπεραςτικό διαφοροποιοφνται ςθμαντικά αναλόγωσ τθσ διάρκειασ και του τφπου των εκτελουμζνων 
ςτθν περιοχι τουσ ζργων. 

τθν ςυνζχεια τθσ παροφςασ κα εξεταςκοφν οι εργοταξιακζσ ηϊνεσ χωριςμζνεσ ςε τρεισ 
βαςικοφσ τφπουσ: 

 Μεγάλθσ διάρκειασ ζργων (που είναι πάντοτε ςτακερζσ). 

 Μικρισ διάρκειασ ζργων - ςτακερζσ. 

 Μικρισ διάρκειασ ζργων - κινθτζσ. 

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΩΝ 

Θ ςιμανςθ των εκτελουμζνων ζργων πρζπει να ακολουκεί τισ γενικζσ αρχζσ ορκισ ςιμανςθσ, 
δθλαδι πρζπει να παρζχει ζγκαιρθ και ςταδιακι ενθμζρωςθ των κινουμζνων ςτισ οδοφσ, τθν 
προειδοποίθςι τουσ για τθ μορφι και το είδοσ του εμποδίου και τζλοσ τθ ρφκμιςθ τθσ κινιςεϊσ τουσ, 
ϊςτε θ διζλευςι τουσ από τθν περιοχι εκτελζςεωσ των ζργων να πραγματοποιείται με αςφάλεια. Επί 
πλζον θ ςιμανςθ κα πρζπει να είναι ςυνεπισ και κατανοθτι αλλά και κοινι για όλα τα εργοτάξια κατά 
μικοσ ενόσ οδικοφ άξονα. 

ε καμιά περίπτωςθ οι οδθγοί των οχθμάτων δεν πρζπει να αιφνιδιάηονται από ανωμαλίεσ 
ςτθν κανονικι διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ, λόγω εκτελουμζνων ζργων.  

Θ πλθροφόρθςθ που τουσ παρζχεται πρζπει να είναι ζγκαιρθ και επαρκισ. 

Εν τοφτοισ θ πλθροφόρθςθ δεν πρζπει να δίνεται πολφ πριν από τθν κζςθ εκτελζςεωσ των 
ζργων, επειδι, ς` αυτι τθν περίπτωςθ, οι οδθγοί τείνουν να ξεχάςουν τθν πλθροφόρθςθ ι να 
δυςπιςτοφν προσ αυτιν. 

ε περίπτωςθ ςθμαντικοφ μικουσ εργοταξιακισ ηϊνθσ θ αναγκαία πλθροφόρθςθ κα πρζπει να 
δίνεται και με επαναλθπτικζσ πινακίδεσ ςε αποςτάςεισ που δεν κα υπερβαίνουν ςε καμιά περίπτωςθ 
τα 1.000 μζτρα. 

Θ βαςικι αρχι που κα πρζπει να εφαρμόηεται, πάντωσ, είναι ότι δεν πρζπει να λείπει οφτε μία 
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πινακίδα από αυτζσ που είναι απολφτωσ αναγκαίεσ αλλά και να μθν υπάρχει οφτε μία παραπάνω από 
αυτζσ που είναι απαραίτθτεσ. 

Θ ευκφνθ για τθν αςφάλεια τθσ κάκε εργοταξιακισ ηϊνθσ πρζπει να ανατίκεται από τον 
ανάδοχο ςε ζναν ςυγκεκριμζνο μθχανικό. 

Σζλοσ, κα πρζπει, για κάκε περίπτωςθ, να υπάρχει πρόβλεψθ για τθν ταχεία και αςφαλι 
διζλευςθ οχθμάτων ζκτακτθσ ανάγκθσ (αςκενοφόρα, πυροςβεςτικά, περιπολικά αςτυνομίασ). 

 

3. ΖΩΝΕΣ ΡΕΙΟΧΗΣ ΕΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΓΕΩΜΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

3.1. ΖΩΝΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ  

Είναι θ περιοχι ςτθν οποία, χωρίσ να αλλάηουν τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά τθσ οδοφ, φζρει 
τθν προειδοποιθτικι ςιμανςθ που προετοιμάηει τουσ οδθγοφσ για τθν επερχόμενθ αλλαγι διατομισ, 
γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν και ςυνκθκϊν κυκλοφοριακισ ροισ που κα επζλκει λόγω του 
εργοταξίου. 

Αναλόγωσ τθσ ςοβαρότθτασ τθσ εκτροπισ και των κυκλοφοριακϊν φόρτων τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
οδοφ πρζπει, προκειμζνου περί υπεραςτικισ ι περιαςτικισ οδοφ, να ζχει μικοσ 800 -2.000 μζτρα. τθ 
ηϊνθ αυτι γίνεται και θ προςαρμογι του ορίου ταχφτθτασ ςτισ ςυνκικεσ που διαμορφωκοφν. Θ 
μείωςθ του ορίου ταχφτθτασ γίνεται με βιματα των 20 χλμ/ϊρα ςτισ υπεραςτικζσ και περιαςτικζσ 
οδοφσ και με βιματα των 1Ο χλμ/ϊρα ςτισ αςτικζσ. ε αςτικζσ οδοφσ το μικοσ τθσ εν λόγω ηϊνθσ κα 
κακορίηεται, αναλόγωσ των γενικϊν κυκλοφοριακϊν ςυνκθκϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, από τον 
υπεφκυνο μθχανικό αςφαλείασ του εργοταξίου.  

Πάντωσ ςε καμία περίπτωςθ δεν κα είναι μικρότερθ του μικουσ τθσ παρειάσ ενόσ οικοδομικοφ 
τετραγϊνου προ του ςθμείου ζναρξθσ των εργαςιϊν. 

 

3.2. ΖΩΝΗ ΤΝΑΡΜΟΓΗ ΕΙΟΔΟΤ 

ε αυτιν γίνεται θ μείωςθ του αρικμοφ ι/και του πλάτουσ των λωρίδων κυκλοφορίασ ι/και θ 
μετάβαςθ ςε άλλον, εκτόσ τθσ κυρίασ κατευκφνςεωσ κυκλοφορίασ, διάδρομο (π.χ. παλαιά οδό, 
παράπλευρθ οδό). Αναλόγωσ τθσ δυςχζρειασ τθσ ςυναρμογισ το μικοσ αυτισ κα κυμαίνεται από 100 - 
300 μζτρα θ δε οριηοντιογραφικι κλίςθ δε κα πρζπει να είναι μικρότερθ του 1:25 με ιδανικι τιμι 1:50. 

Θ ελάχιςτθ ακτίνα ςε οριηοντιογραφία κα είναι 240 μζτρα ςτισ περιαςτικζσ και υπεραςτικζσ 
οδοφσ και 75 μζτρα ςτισ αςτικζσ. 

Σο ελάχιςτο μικοσ ευκυγράμμου τμιματοσ μεταξφ αντιρρόπων καμπυλϊν, ςε περίπτωςθ 
φπαρξθσ τζτοιασ οριηοντιογραφικισ λφςθσ (τφπου S), κα είναι 20 μζτρα ςτισ περιαςτικζσ και 
υπεραςτικζσ οδοφσ ενϊ μπορεί και να μθδενίηεται, εφόςον δεν υπάρχει επάρκεια χϊρου, ςτισ αςτικζσ. 

Οι ελάχιςτεσ καμπφλεσ ςυναρμογισ ςε μθκοτομι είναι για μεν τισ κυρτζσ καμπφλεσ 5.000 
μζτρα για δε τισ κοίλεσ 2.500 μζτρα ςτισ περιαςτικζσ και υπεραςτικζσ οδοφσ και 2.000 και 1.000 μζτρα 
αντιςτοίχωσ ςτισ αςτικζσ. 

 

3.3. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕΙΟΔΟΤ 

Αυτι χρθςιμοποιείται για τθν προςταςία των εργαηομζνων ςτθν κφρια εργοταξιακι ηϊνθ. `Εχει 
τθ κζςθ και τθ διατομι ςτθν οποία ζχει οδθγιςει θ ηϊνθ ςυναρμογισ και είναι αυτι τθσ κφριασ 
εργοταξιακισ ηϊνθσ. Σο μικοσ τθσ ορίηεται ςε 100 μζτρα ςτισ περιαςτικζσ και υπεραςτικζσ οδοφσ και 
ςε 30 μζτρα ςτισ αςτικζσ. 
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3.4. ΖΩΝΗ ΕΡΓΩΝ 

ε αυτιν θ κυκλοφορία κινείται παραπλεφρωσ των εκτελουμζνων ζργων. 

Σο μικοσ τθσ ηϊνθσ είναι ίςο με αυτό των εκτελουμζνων ζργων. Θ διατομι αυτισ είναι θ 
μζγιςτθ δυνατι. Θ απόςταςθ τθσ περιοχισ εκτελουμζνων ζργων από το διάδρομο κυκλοφορίασ πρζπει 
να είναι τόςθ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςωματικι ακεραιότθτα των εργαηομζνων από τθ διερχόμενθ, 
δίπλα από το εργοτάξιο, κυκλοφορία και πάντωσ, όχι μικρότερθ των 1.20 μζτρων. Εφόςον θ απόςταςθ 
αυτι δεν είναι δυνατόν να είναι επαρκισ πρζπει να προβλζπονται πρόςκετα μζτρα προςταςίασ 
(προςτατευτικά κιγκλιδϊματα, κ.λπ.). 

ε περιπτϊςεισ ηωνϊν ζργων που ςε κάποια από τισ κατευκφνςεισ κυκλοφορίασ δεν είναι 
δυνατι θ παραχϊρθςθ περιςςοτζρων τθσ μιασ λωρίδων κυκλοφορίασ, το μικοσ τθσ ηϊνθσ αυτισ δεν 
πρζπει να υπερβαίνει τα 2.000 μζτρα. 

τισ αςτικζσ περιοχζσ κα πρζπει, επί πλζον, να προβλζπεται προςτατευόμενοσ διάδρομοσ 
κίνθςθσ πεηϊν πλάτουσ τουλάχιςτον 1.20 μζτρων και, ει δυνατόν, αμφίπλευροσ. 

 

3.5. ΖΩΝΗ ΤΝΑΡΜΟΓΗ ΕΞΟΔΟΤ 

ε αυτιν γίνεται θ μετάβαςθ από τθν εργοταξιακι διατομι ςτθν κανονικι. 

Σα γεωμετρικά τθσ χαρακτθριςτικά (μικοσ, οριηοντιογραφικι και μθκοτομικι κλίςθ) πρζπει να 
είναι τα ίδια με αυτά τθσ ηϊνθσ ςυναρμογισ ειςόδου. 

 

3.6. ΖΩΝΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

ε αυτιν ζχει πλζον αποκαταςτακεί θ κανονικι διατομι και ο διάδρομοσ κυκλοφορίασ και των 
δφο κατευκφνςεων. 

Σοποκετείται θ κατάλλθλθ ςιμανςθ, που ενθμερϊνει τουσ οδθγοφσ για το πζρασ τθσ 
εργοταξιακισ ηϊνθσ. 

Σο μικοσ αυτισ κα είναι 50 μζτρα ςτισ περιαςτικζσ και υπεραςτικζσ οδοφσ και 20 μζτρα ςτισ 
αςτικζσ. 

 

3.7. ΕΛΑΧΙΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

α. Ελάχιςτο πλάτοσ λωρίδασ κυκλοφορίασ: 

ε όλεσ τισ ηϊνεσ μιασ εργοταξιακισ περιοχισ το ελάχιςτο πλάτοσ λωρίδασ κυκλοφορίασ κα 
είναι 3.25 μζτρα ςτισ περιαςτικζσ και υπεραςτικζσ οδοφσ και ςε περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςοτζρων τθσ 
μιασ λωρίδεσ ανά κατεφκυνςθ το πλάτοσ των 3,25 μζτρων είναι το ελάχιςτο για τθν δεξιά κατά τθ 
φορά τθσ κυκλοφορίασ λωρίδα και 2.75 μζτρα ςτισ αςτικζσ. 

β. Ελάχιςτο ελεφκερο φψοσ κυκλοφορίασ: 

ε περίπτωςθ φπαρξθσ τεχνικοφ ςτθν περιοχι εκτροπισ τθσ κυκλοφορίασ ι καταςκευισ 
τεχνικοφ άνω διάβαςθσ το ελάχιςτο ελεφκερο φψοσ 4.40 μζτρα, ςτισ υπεραςτικζσ οδοφσ και 3,80 
μζτρα ςτισ περιαςτικζσ και αςτικζσ. 

γ. Μζγιςτθ κατά μικοσ κλίςθ: 

ε περίπτωςθ καταςκευισ νζων οδικϊν τμθμάτων ι ςτισ περιοχζσ ςυναρμογϊν, θ μζγιςτθ 
κατά μικοσ κλίςθ είναι 6.0% (κατ` εξαίρεςθ και μζχρι 7.0%) ςτισ περιαςτικζσ και υπεραςτικζσ οδοφσ 
και 10.0% ςτισ αςτικζσ. 

δ. Ελάχιςτεσ πλευρικζσ αποςτάςεισ: 
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Σο ελάχιςτο περικϊριο μεταξφ προςτατευτικϊν ςτθκαίων και τθσ όψθσ βάκρου ικριωμάτων 
0.75 μζτρα. 

 

4. ΤΥΡΟΙ ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑ ΖΩΝΗ 

4.1. ΖΩΝΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ 

Χρθςιμοποιοφνται οι πινακίδεσ προειδοποίθςθσ ζργων επί τθσ οδοφ (Κ-20), αυτζσ τθσ 
ςταδιακισ μείωςθσ τθσ ταχφτθτοσ (Ρ-32) με βιματα των 20 χλμ./ϊρα ςτισ περιαςτικζσ και υπεραςτικζσ 
οδοφσ και των 10 χλμ./ϊρα ςτισ αςτικζσ, οι πλθροφοριακζσ πινακίδεσ αλλαγισ τθσ διατομισ και τθσ 
ροισ τθσ κυκλοφορίασ (Π-69, 69α, 70 και 70α) και τυχόν άλλεσ ρυκμιςτικζσ που απαιτοφνται λόγω τθσ 
μορφισ τθσ εργοταξιακισ ηϊνθσ (π.χ. απαγόρευςθ προςπεράςματοσ ςε περίπτωςθ μείωςθσ του 
διαδρόμου κυκλοφορίασ ςε 1 λωρίδα ανά κατεφκυνςθ), ςυνοδευόμενεσ από τισ απαραίτθτεσ 
πρόςκετεσ (Πρ-1) που κακορίηουν τθν απόςταςθ που αρχίηουν τα ζργα ι/και ζχουν εφαρμογι οι 
ρυκμίςεισ. 

 

4.2. ΖΩΝΗ ΤΝΑΡΜΟΓΗ ΕΙΟΔΟΤ 

ε αυτιν τοποκετοφνται οι πινακίδεσ ζργων επί τθσ οδοφ (Κ-20) και ορίου ταχφτθτασ (Ρ-32) 
που ιςχφει κατά μικοσ τθσ ηϊνθσ εργοταξίου, κακϊσ και οι πλθροφοριακζσ και ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ 
κατευκφνςεωσ προσ τον εργοταξιακό διάδρομο κίνθςθσ (Ρ-52 και Π- 7 4, 75, 76, 77, 78 και 79). 

τθ ηϊνθ ςυναρμογισ ειςόδου οι πινακίδεσ οριοκζτθςθσ τθσ ςυναρμογι σ (μείωςθ του 
αρικμοφ ι του πλάτουσ ι του διαδρόμου των λωρίδων κυκλοφορίασ) Π-77 ι Π -78 με τουσ 
αναλάμποντεσ φανοφσ τοποκετοφνται ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ ίςθ με 10 μζτρα. 

ε ιδιαιτζρωσ δυςχερι ςυναρμογι είναι δυνατόν να τοποκετείται μικρότερο όριο ταχφτθτασ 
μόνο κατά μικοσ τθσ ηϊνθσ ςυναρμογισ. 

 

4.3. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕΙΟΔΟΤ 

Σοποκετοφνται ίδιεσ πινακίδεσ με τθσ ηϊνθσ ςυναρμογισ ειςόδου. 

Θ πινακίδα ορίου ταχφτθτασ (Ρ-32) ζχει ζνδειξθ ίςθ με τθν ταχφτθτα κίνθςθσ τθσ εργοταξιακισ 
ηϊνθσ. 

 

4.4. ΖΩΝΗ ΕΡΓΩΝ 

Σοποκετοφνται επαναλθπτικζσ πινακίδεσ ορίου ταχφτθτοσ (Ρ-32) ςε αποςτάςεισ 500 μζτρων 
μεταξφ τουσ (και, κατ` εξαίρεςθ, μζχρι το πολφ 1.000), εφόςον το μικοσ τθσ ηϊνθσ ζργων υπερβαίνει 
τα 500 μζτρα ςε περιαςτικζσ και υπεραςτικζσ οδοφσ και ανά παρειά οικοδομικοφ τετραγϊνου ςε 
αςτικζσ, εφόςον το μικοσ του εργοταξίου υπερβαίνει το ζνα οικοδομικό τετράγωνο. 

Για τθν οριοκζτθςθ των ζργων χρθςιμοποιοφνται πινακίδεσ τφπου Π-77 ι Π-78 οι οποίεσ 
τοποκετοφνται ανά 20 μζτρα και θ πρϊτθ πινακίδα κακϊσ και θ τελευταία κα ςυνοδεφονται από 
αναλάμποντα φανό. 

 

4.5. ΖΩΝΗ ΤΝΑΡΜΟΓΗ ΕΞΟΔΟΤ 

Σοποκετοφνται πινακίδεσ αντίςτοιχεσ τθσ ηϊνθσ ςυναρμογισ ειςόδου οι οποίεσ κατευκφνουν 
τουσ οδθγοφσ προσ τον κανονικό διάδρομο κίνθςθσ. 

Δεν τοποκετοφνται πινακίδεσ ζργων επί τθσ οδοφ (Κ-20). 
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Και ςτθν περίπτωςθ αυτι, όπωσ και κατά τθν είςοδο, είναι δυνατι, ςε ιδιαιτζρωσ δυςμενείσ 
ςυναρμογζσ, ο κακοριςμόσ χαμθλότερου ορίου ταχφτθτασ από αυτό τθσ ηϊνθσ ζργων. 

4.6. ΖΩΝΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

Σοποκετοφνται οι πινακίδεσ τζλουσ ορίου ταχφτθτοσ (Ρ37) και άρςθσ των λοιπϊν ρυκμίςεων, 
που ζχουν επιβλθκεί για τθν περιοχι του εργοταξίου (Ρ-36). 

 
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ - ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ 

5.1. ΜΕΓΕΘΟ 

Οι πινακίδεσ ςιμανςθσ που κα χρθςιμοποιοφνται ςτθν εργοταξιακι ςιμανςθ κα είναι του 
ιδίου μεγζκουσ με αυτζσ τθσ μόνιμθσ ςιμανςθσ του οδικοφ τμιματοσ ςτο οποίο τοποκετοφνται. 

Κατ` εξαίρεςθ και μόνο ςε περίπτωςθ ηωνϊν ιδιαίτερα δυςχερϊν ι υψθλοφ βακμοφ κινδφνου, 
μπορεί να χρθςιμοποιοφνται πινακίδεσ διαφορετικοφ μεγζκουσ από αυτζσ τθσ μόνιμθσ ςιμανςθσ, με 
εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ που περιγράφεται ςτο Κεφάλαιο 6 τθσ παροφςασ προδιαγραφισ. 

5.2. ΧΡΩΜΑ 

Βαςικό ςτοιχείο τθσ χρωματικισ διαφοροποίθςθσ τθσ εργοταξιακισ από τθν μόνιμθ ςιμανςθ 
αποτελεί το εξωτερικό περίγραμμα-υπόβακρο των πινακίδων, χρϊματοσ κίτρινου, ορκογϊνιου 
ςχιματοσ, όπωσ ςτα ςυνθμμζνα ςε παράρτθμα ςκαριφιματα φαίνεται. Οι πλθροφοριακζσ και οι 
ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ κα ζχουν ακριβϊσ ίδια χρωματικά χαρακτθριςτικά με αυτά τθσ μόνιμθσ 
ςιμανςθσ, με εξαίρεςθ τισ πινακίδεσ Π-69, Π-70 και Πρ-1, που κα ζχουν κίτρινο υπόβακρο αντί του 
λευκοφ τθσ μόνιμθσ ςιμανςθσ και δεν κα ζχουν κίτρινο εξωτερικό υπόβακρο όπωσ όλεσ οι άλλεσ 
πινακίδεσ. 

Οι πινακίδεσ αναγγελίασ κινδφνου κα ζχουν το εςωτερικό υπόβακρο λευκό (αντί του κίτρινου 
που ιςχφει για τθν μόνιμθ ςιμανςθ) ϊςτε να ζχουν καλι χρωματικι αντίκεςθ με το κίτρινο εξωτερικό 
υπόβακρο. 

Οι οριοδείκτεσ τθσ κυρίασ ηϊνθσ εργοταξίου κακϊσ και οι πινακίδεσ που ενςωματϊνουν τθν 
πινακίδα Ρ-52 και τουσ αναλάμποντεσ φανοφσ ςτθ ηϊνθ ςυναρμογισ ειςόδου κα αποτελοφνται από 
κόκκινεσ και λευκζσ αντανακλαςτικζσ λωρίδεσ εναλλάξ, με υλικό που κα διακζτει χαρακτθριςτικά 
αντανακλαςτικότθτασ τουλάχιςτον τφπου 11. 

5.3. ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

Σο ςϊμα των πινακίδων κα καταςκευάηεται από το ίδιο υλικό με αυτό των πινακίδων μόνιμθσ 
ςιμανςθσ του τμιματοσ. 

Σο οπιςκαντανακλαςτικό υλικό τθσ πρόςκιασ επιφάνειασ των πινακίδων κα είναι μιασ 
κατθγορίασ ανϊτερο από αυτό τθσ μόνιμθσ ςιμανςθσ του οδικοφ τμιματοσ (δθλαδι τφπου ΙΙ αν θ 
οδόσ είναι ςθμαςμζνθ με πινακίδεσ μόνιμθσ ςιμανςθσ αντανακλαςτικότθτασ τφπου Ι και τφπου ΙΙΙ 
(υπερυψθλισ αντανακλαςτικότθτοσ) αν θ οδόσ είναι ςθμαςμζνθ με πινακίδεσ μόνιμθσ ςιμανςθσ 
αντανακλαςτικότθτασ τφπου ΙΙ). 

Σο υλικό του κίτρινου εξωτερικοφ υποβάκρου κα είναι φκορίηον αντανακλαςτικό υλικό 
υψθλισ ι υπερυψθλισ αντανακλαςτικότθτασ όπωσ επίςθσ και το κανονικό υπόβακρο ςτισ πινακίδεσ Π-
69 και Π- 70 που δεν ζχουν εξωτερικό υπόβακρο. 

 

5.4. ΣΗΡΙΞΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

Προκειμζνου περί εργοταξιϊν μακράσ διάρκειασ θ ςτιριξθ των πινακίδων κα γίνεται, εν γζνει, 
με τον ίδιο τρόπο με τισ πινακίδεσ μόνιμθσ ςιμανςθσ (πάκτωςθ ςτο ζδαφοσ). 
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τισ κζςεισ, όπου με επαρκι αιτιολόγθςθ, δεν είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ πινακίδων με μόνιμθ 
ςτιριξθ, κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ εκτελουμζνων ζργων μικρισ χρονικισ διάρκειασ που 
χρθςιμοποιοφνται κινθτζσ πινακίδεσ, κα πρζπει οι χρθςιμοποιοφμενεσ βάςεισ να είναι αρκοφντωσ 
ςτακερζσ, ϊςτε να μθν δθμιουργείται πρόβλθμα ςτακερότθτοσ λόγω ανεμοπίεςθσ, να πλθροφν τισ 
απαιτιςεισ για πακθτικι αςφάλεια κατά τθν πρόςκρουςθ οχιματοσ επί αυτϊν και να τοποκετοφνται 
εφκολα. Οι βάςεισ ςτιριξθσ κα ζχουν ςχιμα ορκογωνικό ι κυκλικό και οι διαςτάςεισ τουσ κα 
επιλζγονται ϊςτε να πλθροφνται οι απαιτιςεισ ευςτάκειασ χωρίσ πρόςκετα φορτία ι μεταγενζςτερθ 
τοποκζτθςθ αντίβαρων. Σο φψοσ τθσ βάςθσ ςτιριξθσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 120mm, οι δε 
γωνίεσ και ακμζσ πρζπει να εξομαλφνονται ι να ςτρογγυλεφονται Οι βάςεισ ςτιριξθσ πρζπει να 
καταςκευάηονται από ςκυρόδεμα, χάλυβα, καουτςοφκ ι άλλο ςκλθρό υλικό 

Οι πινακίδεσ ςιμανςθσ κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνεσ ςε επαρκζσ φψοσ, ϊςτε να γίνονται 
εγκαίρωσ αντιλθπτζσ από τουσ οδθγοφσ. Σο ελάχιςτο φψοσ κάτω άκρου πινακίδοσ ορίηεται ςε 1,20 
μζτρα ςε περιαςτικζσ και υπεραςτικζσ οδοφσ και 2.30 μζτρα ςε αςτικζσ, εφόςον υπάρχει κίνθςθ πεηϊν 
ςτα πεηοδρόμια. 

Σοποκζτθςθ πινακίδων ςε μικρότερο φψοσ (π.χ. ςε τριγωνικζσ βάςεισ) και πάντωσ όχι 
μικρότερο του 1,00 μζτρου, τθσ αποςτάςεωσ μετροφμενθσ από το κάτω άκρο τθσ πινακίδασ, 
επιτρζπεται μόνο ςε εργοτάξια μικρισ διάρκειασ (κάτω των 48 ωρϊν), ςε καμιά όμωσ περίπτωςθ δεν 
επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ πρόςκετων ςτοιχείων (πρόςκετα φορτία ι μεταγενζςτερθ τοποκζτθςθ 
αντίβαρων) για τθν αφξθςθ τθσ ευςτάκειασ και τθν αποφυγι ανατροπισ λόγω ανεμοπίεςθσ. Θ 
ελάχιςτθ πλευρικι απόςταςθ από τθν οριογραμμι του οδοςτρϊματοσ ι από το όριο του διάδρομου 
κυκλοφορίασ οχθμάτων είναι 0,50 μ. και το μζγιςτο αντίςτοιχο 1,50μ. 

Οι πινακίδεσ οριοκζτθςθσ των ζργων (Π-77, Π-78) τοποκετοφνται απευκείασ ςτθ βάςθ 
ςτιριξθσ με απόςταςθ τθσ κάτω ακμισ από τθν επιφάνεια κυκλοφορίασ περίπου 20 εκατοςτά 
(αποδεκτό μζχρι 60 εκατοςτά διατθροφμενο ςτακερό ςε όλο των μικοσ τθσ ηϊνθσ ζργων). 

Επίςθσ είναι δυνατι θ χρθςιμοποίθςθ των νζασ τεχνολογίασ, αναδιπλοφμενων πινακίδων (rοι-
υρ signs). 

5.5. ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Οι πρόςκετεσ πινακίδεσ (π.χ. Πρ.1) που ςυνοδεφουν τισ κφριεσ πινακίδεσ ςιμανςθσ 
καταςκευάηονται από το ίδιο υλικό και με μζγεκοσ με ανάλογο αυτζσ. 

 
6. ΟΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 
6.1. ΧΡΩΜΑΣΑ -ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΡΓΟΣΑΞΙΑΚΗ ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΗΜΑΝΗ 
Θ οριηόντια προςωρινι εργοταξιακι ςιμανςθ, ανεξαρτιτωσ υλικοφ και τφπου (γραμμι 

ςυνεχισ, απλι ι διπλι, διακεκομμζνθ και λοιπά ςφμβολα) κα γίνεται με κίτρινο χρϊμα διαγράμμιςθσ 
ϊςτε να γίνεται αμζςωσ αντιλθπτι θ διαφοροποίθςθ τθσ από τθν μόνιμθ, τθσ οποίασ, βεβαίωσ, 
επικρατεί. 

Για τθν οριηόντια ςιμανςθ κα χρθςιμοποιείται α) ειδικό χρϊμα διαγράμμιςθσ ι β) 
αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ άριςτθσ ποιότθτασ και αντανακλαςτικότθτασ, τουλάχιςτον ίςθσ με τθν αντίςτοιχθ 
του χρϊματοσ διαγράμμιςθσ, οι οποίεσ κα πρζπει μετά το πζρασ των εργαςιϊν του εργοταξίου να 
μποροφν να αφαιροφνται πλιρωσ και ευχερϊσ, χωρίσ υπολείμματα ςτο οδόςτρωμα. Σα 
χαρακτθριςτικά και οι φωτοτεχνικζσ και λοιπζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν οριηόντιασ ςιμανςθσ -
διαγράμμιςθσ ακολουκοφν τισ προδιαγραφζσ και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ 1436, ΕΝ 1790 κ.α.). 

Οι διαςτάςεισ αυτϊν κα είναι ωσ προσ τα πλάτθ, τα μικθ τισ αποςτάςεισ των γραμμϊν τα ίδια 
με αυτά τθσ μόνιμθσ ςιμανςθσ. 

Θ υφιςτάμενθ οριηόντια ςιμανςθ ςτισ περιοχζσ των ζργων κα πρζπει να απομακρφνεται, 
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απαλείφεται ι καλφπτεται, προσ αποφυγι δθμιουργίασ παρανοιςεων με δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθν 
οδικι αςφάλεια. 

 

6.2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΩΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΕΩΝ/ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΩΝ ΣΑΙΝΙΩΝ  

Χρϊμα διαγράμμιςθσ κα χρθςιμοποιείται ςτισ περιπτϊςεισ που δεν κα υπάρχει πρόβλθμα από 
τθν παραμονι τθσ οριηόντιασ ςιμανςθσ μετά τθν αποπεράτωςθ των ζργων. Ενδεικτικά, για το πεδίο 
εφαρμογισ χρϊματοσ διαγράμμιςθσ αναφζρονται οι περιπτϊςεισ: 

 τισ περιοχζσ που θ κυκλοφορία κατά τθ διάρκεια των ζργων διεξάγεται ςτο οδικό δίκτυο 
αςτικό και υπεραςτικό ι περιαςτικό, παράπλευρα από τον εργοταξιακό χϊρο (παράλλθλα προσ τθν 
Ηϊνθ `Ζργων και ςε όλο το μικοσ αυτισ). 

 το παράπλευρο δίκτυο όταν διοχετεφεται ς` αυτό θ κυκλοφορία του οδικοφ δικτφου 
αςτικοφ και υπεραςτικοφ ι περιαςτικοφ, ςτο οποίο εκτελοφνται ζργα. 

Αυτοκόλλθτθ ταινία διαγράμμιςθσ χρθςιμοποιείται ςτισ περιπτϊςεισ όπου μετά τθν 
αποπεράτωςθ των ζργων διαφοροποιείται κακ` οιονδιποτε τρόπο ο διάδρομοσ κυκλοφορίασ των 
οχθμάτων και θ επόμενθ ςτρϊςθ αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ με τθν αντίςτοιχθ διαγράμμιςθ δεν 
προβλζπεται να γίνει άμεςα (ταυτόχρονα με τθν αποπεράτωςθ των ζργων). τθν περίπτωςθ αυτι θ 
χρθςιμοποίθςθ αυτοκόλλθτθσ ταινίασ, θ οποία κα αφαιρείται αμζςωσ μετά τθν αποπεράτωςθ των 
ζργων, ςυμβάλλει ςτθν ςαφι κακοδιγθςθ των οδθγϊν ενϊ αντίκετα θ διαγράμμιςθ με χρϊμα 
δθμιουργεί ςφγχυςθ ωσ προσ τθν ακολουκθτζα πορεία, εξαιτίασ τθσ αδυναμίασ πλιρουσ αποξιλωςθσ/ 
απάλειψθσ τθσ. Ενδεικτικά, για το πεδίο εφαρμογισ των αυτοκόλλθτων ταινιϊν διαγράμμιςθσ 
αναφζρονται οι περιοχζσ: 

 Ηϊνθ ςυναρμογισ ειςόδου 

 Ηϊνθ ςυναρμογισ εξόδου 

 

6.3. ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Για τθν καλφτερθ αντίλθψθ των διαγραμμίςεων από τουσ οδθγοφσ, ςε κρίςιμεσ κυκλοφοριακζσ 
καταςτάςεισ, επιβάλλεται θ χριςθ πρόςκετων ςτοιχείων τονιςμοφ τθσ οριηόντιασ ςιμανςθσ με: 

 "μάτια γάτασ" 

 ειδικοφσ τριγωνικοφσ οριοδείκτεσ ("φτερά καρχαρία"). 
Οι ανακλαςτιρεσ οδοςτρϊματοσ κα είναι κίτρινου χρϊματοσ ςτο ςϊμα και ςτα 

αντανακλαςτικά ςτοιχεία και κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ςχετικϊν Ευρωπαϊκϊν Προτφπων 
(ΕΝ1463 -1), ενϊ οι ειδικοί οριοδείκτεσ κα είναι επαναφερόμενοι (ανακλινόμενοι) και κα φζρουν ςε 
όλο το φψοσ τουσ αντανακλαςτικά ςτοιχεία λευκοφ χρϊματοσ, με δείκτθ αντανακλαςτικότθτασ 
τουλάχιςτον ίςο με του Σφπου ΙΙ τθσ ςχετικισ Προδιαγραφισ 311. 

Ωσ πεδίο εφαρμογισ των ςτοιχείων αυτϊν αναφζρονται ενδεικτικά: 

 τισ ηϊνεσ ςυναρμογισ 

 ε διατομζσ περιοριςμζνου πλάτουσ (κάτω των 7,50 μζτρων ςε υπεραςτικζσ και 6.50 μζτρων 
ςε αςτικζσ οδοφσ) με διεξαγωγι και των δφο κατευκφνςεων κυκλοφορίασ από ζναν κλάδο οδοφ. 

 ε κζςεισ όπου θ οριογραμμι τθσ οδοφ δεν απζχει ικανι απόςταςθ (κάτω του 1,00 μζτρου) 
από το άκρο του οδοςτρϊματοσ ι/και ςτθν περίπτωςθ φπαρξθσ εμποδίων πλθςίον τθσ οριογραμμισ. 

Θ διάταξθ των ανακλαςτιρων οδοςτρϊματοσ (που ακολουκεί τισ προςωρινζσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ), απεικονίηεται ςτο ςχετικό ςχζδιο του παραρτιματοσ. 
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7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

7.1. ΦΩΣΕΙΝΗ ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

Γενικά πρζπει να αποφεφγεται να χρθςιμοποιείται προςωρινι φωτεινι ςθματοδότθςθ για τθ 
ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτισ περιοχζσ των ζργων ςτο υπεραςτικό και περιαςτικό οδικό δίκτυο, ενϊ 
ςτο αςτικό δίκτυο επιτρζπεται μόνο εάν κυκλοφοριακοί λόγοι τθσ περιοχισ το απαιτοφν. Τποχρεωτικά 
τοποκετείται φωτεινι ςθματοδότθςθ ςτθν περίπτωςθ αντιςτρεπτισ ροισ τθσ κυκλοφορίασ, θ οποία 
κα πρζπει να αποφεφγεται. 

Φωτεινι ςθματοδότθςθ επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται με χειροκίνθτο ζλεγχο, μόνο, ςτισ 
ειςόδουσ. εξόδουσ των εργοταξίων από και προσ το οδικό δίκτυο αςτικό και υπεραςτικό, για να 
εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ είςοδοσ και ζξοδοσ των οχθμάτων του εργοταξίου. 

Θ φπαρξθ τθσ φωτεινισ ςθματοδότθςθσ γνωςτοποιείται με τθν τοποκζτθςθ των ςχετικϊν 
πινακίδων (Κ-21, Πρ-1). 

ε ειδικζσ περιπτϊςεισ (Kυρίωσ ςε αυτοκινθτόδρομουσ με υψθλοφσ φόρτουσ) είναι δυνατόν να 
επιβάλλεται θ χριςθ πινακίδων μεταβλθτϊν μθνυμάτων (variable message signs VMS), οι οποίεσ δεν 
υποκακιςτοφν τθν απαιτοφμενθ εργοταξιακι ςιμανςθ, αλλά λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά προσ 
αυτι. 

Θ φωτεινι ςθματοδότθςθ, κακϊσ και οι πινακίδεσ μεταβλθτοφ μθνφματοσ ακολουκοφν τισ 
ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και τα Ευρωπαϊκό Πρότυπα. 

7.2. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΘΟΡΙΜΟΤ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ  

 Κυκλοφοριακοί Κϊνοι 

Οι κυκλοφοριακοί κϊνοι καταςκευάηονται από πολυαικυλζνιο, Ρ.V.C., κ.λπ., ζχοντασ ολόκλθρθ 
τθν επιφάνεια τουσ αντανακλαςτικι, με αντανακλαςτικζσ λευκζσ λωρίδεσ, όπωσ ορίηουν οι εκνικζσ 
προδιαγραφζσ που ιςχφουν, και ζχουν φψοσ τουλάχιςτον 750 mm. Θ πλιρωσ αντανακλαςτικι 
επιφάνεια τουσ εξαςφαλίηει υψθλι ευκρίνεια και ορατότθτα από μεγάλθ απόςταςθ και αντοχι ςε 
βανδαλιςμοφσ και ρφπουσ, ςτοιχεία ςυνικθ ςτα εργοτάξια. 

Μπορεί να χρθςιμοποιοφνται ςτθ κζςθ φανϊν κινδφνου, (πινακίδων, επίπεδων 
διαγραμμίςεων και για να υποδεικνφουντα όρια ενόσ βραχυπρόκεςμα προςπελάςιμου 
καταςτρϊματοσ μζςα από περιοχζσ ζργων και κινθτϊν ηωνϊν εργαςίασ ςτοιχεία και κα πλθροφν τισ 
απαιτιςεισ των ςχετικϊν Ευρωπαϊκϊν Προτφπων (ΡΓΕΝ13422). 

 Πινακίδεσ Οριοκζτθςθσ `Ζργων (Π -77 και Π -78) 

Σοποκετοφνται με μζγιςτθ απόςταςθ μεταξφ τουσ 20 μζτρα ςτθ ηϊνθ ζργων και 10 μζτρων 
ςτθν ηϊνθ ςυναρμογισ: Ζχουν εγκάρςιεσ διαγϊνιεσ ραβδϊςεισ κόκκινου και άςπρου χρϊματοσ από 
αντανακλαςτικό υλικό τουλάχιςτον τφπου ΙL και κακοδθγοφν τθν κυκλοφορία προσ ςτθ κατεφκυνςθ 
των ραβδϊςεων. Οι διαςτάςεισ των πινακίδων οριοκζτθςθσ ζργων πρζπει να είναι: πλάτοσ 200, 
250,300 και φψοσ αντίςτοιχα 800,1000,1.200 ςε mm. 

 Εξοπλιςμόσ Αποκλειςμοφ Λωρίδων 

Οι λωρίδεσ κυκλοφορίασ ι τα ερείςματα μπορεί να αποκλείονται με χριςθ οχιματοσ 
αποκλειςμοφ λωρίδων ι ενόσ ρυμουλκοφμενου φορείου (trailer) (κινθτι μονάδα ςιμανςθσ), κυρίωσ 
ςε περιπτϊςεισ εργοταξίων μικρισ χρονικισ διάρκειασ (ςτακερϊν ι κινθτϊν). Ο εξοπλιςμόσ 
αποκλειςμοφ λωρίδων αποτελείται από μία τυποποιθμζνθ φωτεινι διάταξθ, που ενςωματϊνει τθν 
πινακίδα Ρ-52α ι Ρ.52δ, ανάλογα με τθν περίςταςθ, και φωτεινό αναλάμπον ςιμα (βζλοσ) ςε ςχιμα 
τόξου, ϊςτε να κακοδθγεί τθν κυκλοφορία προσ τα αριςτερά ι προσ τα δεξιό (όπωσ φαίνεται ςε 
ςκαρίφθμα). 

Θ απόςταςθ μεταξφ του εξοπλιςμοφ αποκλειςμοφ λωρίδων (οχιματοσ ι ρυμουλκουμζνου 
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φορείου) και τθσ ηϊνθσ ζργων, εξαρτάται από τθν ταχφτθτα κυκλοφορίασ των οχθμάτων και είναι 
κατ`ελάχιςτον 30 μ. (για ταχφτθτα 90χλμ/ϊρα είναι 45 μ.). 

 Φανοί Κινδφνου 

Οι φανοί κινδφνου είναι φορθτζσ ςυςκευζσ που αποτελοφνται από αναλάμπουςεσ λυχνίεσ 
(λάμπεσ), χαμθλισ εντάςεωσ κίτρινου χρϊματοσ και λειτουργοφν με ςυςςωρευτζσ ενζργειασ. Οι 
αναλάμποντεσ φανοί χρθςιμοποιοφνται για τθν επιςιμανςθ κινδφνου και τθν οπτικι κακοδιγθςθ των 
οδθγϊν και τοποκετοφνται πάνω από τισ πινακίδεσ π- 77, π- 78 ςτθν ηϊνθ ςυναρμογισ, ςε κάκε 
πινακίδα και ςτθ ηϊνθ ζργων ςτθν πρϊτθ και ςτθν τελευταία πινακίδα. 

Οι φανοί κινδφνου τοποκετοφνται ςε ελάχιςτθ απόςταςθ από τθν επιφάνεια κφλιςθσ 0,90 μ. 

Οι αναλάμποντεσ φανοί πρζπει να ακολουκοφν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ρΓΕΝ 12352) 

7.3. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

 Φορθτά τθκαία Αςφαλείασ από κυρόδεμα ι Άλλο Τλικό 

Φορθτά ςτθκαία αςφαλείασ από ςκυρόδεμα χρθςιμοποιοφνται μεταξφ των λωρίδων 
κυκλοφορίασ για να προςτατεφςουν τα οχιματα που εκτρζπονται από το να ειςχωριςουν ςε περιοχι 
ζργων ι για να διαχωρίςουν αντίκετα ρεφματα κυκλοφορίασ, όπου είναι απαραίτθτεσ οι εργαςίεσ και 
ςτισ 2 λωρίδεσ. 

Ο τφποσ των ςτθκαίων που χρθςιμοποιοφνται κακορίηεται από μελζτθ με βάςθ το επικυμθτό 
επίπεδο ςυγκράτθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Προτφπου ΕΝ 1317 μζροσ 2. 

 Ανακλαςτιρεσ οδοςτρϊματοσ και Πρόςκετα Αντανακλαςτικά τοιχεία ιμανςθσ 

Προςωρινά αντανακλαςτικά ςτοιχεία προςαρμόηονται με επικόλλθςθ αλλά χωρίσ καρφιά και 
αφαιροφνται εφκολα χωρίσ να καταςτρζφουν τθν επιφάνεια του δρόμου. Πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 
ςε ςυνδυαςμό με τθν οριηόντια ςιμανςθ και το ςϊμα και τα αντανακλαςτικά ςτοιχεία τουσ, 
προκειμζνου περί εργοταξιακισ ςιμανςθσ, να είναι κίτρινου χρϊματοσ. 

 Σαινίεσ Ακουςτικισ Προειδοποίθςθσ 

Aυτοκόλλθτεσ ταινίεσ που τοποκετοφνται ςτο οδόςτρωμα κάκετα προσ τον άξονα τθσ οδοφ. Θ 
διαμόρφωςθ τθσ άνω επιφάνειασ τουσ είναι τζτοια που κατά τθν διζλευςθ των οχθμάτων πάνω από 
αυτιν ακοφγεται ζνασ αρκετά ζντονοσ κόρυβοσ μζςα ςτο όχθμα που εντείνει τθν εγριγορςθ των 
οδθγϊν που διζρχονται πάνω από αυτζσ. 

υνιςτάται θ χριςθ τουσ ςε περιπτϊςεισ εργοταξίων που βρίςκονται ςε τμιματα οδοφ με πολφ 
μεγάλεσ ευκυγραμμίεσ και τεταμζνεσ καμπφλεσ που ςυντείνουν ςτθν χαλάρωςθ τθσ προςοχισ των 
οδθγϊν. 

 
8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΕΙΡΤΩΣΕΩΝ 
τισ περιπτϊςεισ, όπου ο ςχεδιαςμόσ τθσ εκτροπισ τθσ κυκλοφορίασ, δεν εμπίπτει ςε καμία 

από τισ τυπικζσ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτο παρόν κείμενο, εάν δθλαδι υπάρχει αντικειμενικι 
δυςκολία εφαρμογισ των γεωμετρικϊν ςτοιχείων και των προδιαγραφϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
ακολουκιςει τθν παρακάτω διαδικαςία: 

Ι. Κατά τθν προετοιμαςία του χρονοδιαγράμματοσ εργαςιϊν, να εντοπίςει τισ περιοχζσ ςτισ 
οποίεσ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα εφαρμογισ κάποιου από τα τυπικά ςκαριφιματα του κεφαλαίου 10. 

ΙΙ. Για κάκε μία από αυτζσ τισ περιπτϊςεισ να ετοιμάςει μία πρόταςθ εκτροπισ, ςτθν οποία κα 
περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία ςχεδιαςμοφ (γεωμετρικά χαρακτθριςτικά, όρια 
ταχφτθτασ, οριηόντια και κάκετθ ςιμανςθ και ςτοιχεία αςφάλιςθσ) και να τθν υποβάλλει ςτθν 
επιβλζπουςα υπθρεςία για ζγκριςθ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτισ παραπάνω ενζργειεσ το ελάχιςτο δφο μινεσ πριν τθν 
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προγραμματιςμζνθ θμερομθνία ζναρξθσ των εργαςιϊν ςε κάκε ζνα από τα τμιματα που ζχει 
εντοπίςει ωσ προβλθματικά όςον αφορά τισ εκτροπζσ κυκλοφορίασ. 

 
9. ΣΥΝΤΗΗΣΗ 
9.1. ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 
Θ ςυντιρθςθ τθσ εργοταξιακισ ςιμανςθσ -αςφάλιςθσ πρζπει να γίνεται κατά τρόπο που να 

εξαςφαλίηει ότι αυτι κα παραμζνει ςτθν ορκι κζςθ, ςε καλι κατάςταςθ και με ςυνκικεσ που κα τθν 
κάνουν άμεςα και ξεκάκαρα αντιλθπτι από τουσ επερχόμενουσ οδθγοφσ όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ και 
τθσ νφκτασ και κάτω από οποιεςδιποτε κλιματολογικζσ ςυνκικεσ. 

Προσ το ςκοπό αυτόν πρζπει να υπάρχει, από τθν τοποκζτθςθ αυτισ και μζχρι τθν τελικι 
αποξιλωςι τθσ, πρόγραμμα τακτικισ ςυντιρθςθσ και πρόβλεψθ διαδικαςίασ ζκτακτθσ ςυντιρθςθσ, 
για ειδικζσ περιπτϊςεισ πικανισ φκοράσ ςτοιχείων αυτισ. 

9.2. ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Θ τακτικι ςυντιρθςθ τθσ εργοταξιακισ ςιμανςθσ -αςφάλιςθσ κα διενεργείται ςε 
ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ ςτιγμζσ που κα κακοριςκοφν με ειδικό πρόγραμμα που κα υποβάλει ο 
ανάδοχοσ και κα εγκρίνει θ επιβλζπουςα υπθρεςία ταυτοχρόνωσ με τθ μελζτθ τθσ εν λόγω ςιμανςθσ - 
αςφάλιςθσ. 

Θ τακτικι ςυντιρθςθ περιλαμβάνει: 

 Σον τακτικό ζλεγχο που διενεργείται για να διαπιςτωκεί κατά πόςο θ ςιμανςθ και τα 
ςτοιχεία αςφάλιςθσ είναι ςε καλι κατάςταςθ και να εντοπιςκοφν αυτά που χρειάηονται ςυντιρθςθ ι 
αντικατάςταςθ. 

 Σο πρόγραμμα ςυντιρθςθσ/αντικατάςταςθσ ςιμανςθσ ι/και ςτοιχείων αςφάλιςθσ που 
ςτθρίηεται ςτισ εκκζςεισ τακτικοφ ελζγχου και διενεργείται μζςα ςε 24 ϊρεσ από το πζρασ του 
ελζγχου. 

Σόςο το πόριςμα του ελζγχου, όςο και οι δραςτθριότθτεσ ςυντιρθςθσ/αντικατάςταςθσ κα 
γίνονται ςε ειδικά φυλλάδια που κα υποβάλλονται ςτθν επιβλζπουςα υπθρεςία (βλ. Κεφ. 8.3 "Διαρκισ 
διαδικαςία ελζγχου"). 

9.3. ΕΚΣΑΚΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Πζραν τθσ τακτικισ ςυντιρθςθσ τθσ εργοταξιακισ ςιμανςθσ -αςφάλιςθσ, είναι αναγκαία και θ 
φπαρξθ μθχανιςμοφ αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων περιςτατικϊν (ατυχιματα, ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, 
κλοπζσ, βανδαλιςμοί κ.λπ.) που είναι δυνατόν να προκαλζςουν φκορζσ ςτθν εργοταξιακι ςιμανςθ/ 
αςφάλιςθ. 

Προσ το ςκοπό αυτόν ο υπεφκυνοσ κάκε εργοταξιακισ ηϊνθσ οφείλει να ενθμερϊνει άμεςα τον 
υπεφκυνο αςφαλείασ του εργοταξίου για οποιοδιποτε περιςτατικό ςυμβεί και που τυχόν κα 
προκαλζςει φκορά ςτθ ςιμανςθ /αςφάλιςθ τθσ ηϊνθσ τθν οποία ελζγχει Επί πλζον ο υπεφκυνοσ 
αςφαλείασ του εργοταξίου οφείλει να ενθμερϊνεται από τον τοπικό τακμό Σροχαίασ, για τυχόν 
φπαρξθ περιςτατικοφ που ζχει προκαλζςει φκορά ςτθ ςιμανςθ/αςφάλιςθ εκτόσ τθσ κυρίασ ηϊνθσ του 
εργοταξίου τθν οποία μπορεί να ελζγξει άμεςα ο υπεφκυνοσ τθσ εργοταξιακισ ηϊνθσ. 

τισ περιπτϊςεισ που παρουςιαςκεί οποιαδιποτε φκορά, ο ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί 
άμεςα για τθ ςυντιρθςθ/αντικατάςταςθ των φκαρμζνων ςτοιχείων (βλ. Κεφ.8.3 "Διαρκισ διαδικαςία 
ελζγχου"). 

 
10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
10.1. ΜΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΣΑΞΙΑΚΗ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΗ 
Θ μελζτθ εργοταξιακισ ςιμανςθσ και αςφάλιςθσ κα πρζπει να γίνεται από μθχανικό κάτοχο 
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μελετθτικοφ πτυχίου ςτθν κατθγορία των ςυγκοινωνιακϊν ζργων, με μζριμνα και ευκφνθ του 
αναδόχου του ζργου και να εγκρίνεται από τθν επιβλζπουςα υπθρεςία. ε περιπτϊςεισ που 
παρουςιάηεται κάποια ιδιαίτερθ δυςχζρεια για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ εργοταξιακισ ςιμανςθσ, ο 
ανάδοχοσ οφείλει να ηθτιςει τθ βοικεια τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ για τθ ςφνταξθ αυτισ (βλ. κεφ.6 
τθσ παροφςασ). Επίςθσ, όπου κρικεί αναγκαίο, είναι δυνατόν να ηθτείται και θ γνϊμθ/ςυνδρομι του 
οικείου τμιματοσ Σροχαίασ που ελζγχει τθν περιοχι του εργοταξίου. 

Όλεσ οι μελζτεσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με α) τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ 
Κυκλοφορίασ και των νόμων περί εκτζλεςθσ ζργων και β) με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ 
προδιαγραφισ. 

τθν υπόψθ μελζτθ και ανάλογα με τισ τοπικζσ ςυνκικεσ, κα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ για 
ταχεία και αςφαλι διζλευςθ οχθμάτων ζκτακτθσ ανάγκθσ 

10.2. ΕΛΕΓΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Μόλισ το εργοτάξιο είναι ζτοιμο για να τεκεί ςε λειτουργία, ο ανάδοχοσ οφείλει να 
ενθμερϊςει τθ διευκφνουςα υπθρεςία ϊςτε να το επιςκεφκεί επί τόπου ο επιβλζπων μθχανικόσ και 
να ελζγξει λεπτομερϊσ τθν εφαρμογι των διαλαμβανομζνων ςτθ μελζτθ εργοταξιακισ ςιμανςθσ που 
ζχει υποβλθκεί και εγκρικεί. 

10.3. ΔΙΑΡΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΕΓΧΟΤ 

Ο ανάδοχοσ, ςε όλθ τθν διάρκεια λειτουργίασ του εργοταξίου, οφείλει να προβαίνει ςε 
τακτικοφσ ελζγχουσ, ςε χρονικά διαςτιματα όχι αραιότερα των τριϊν θμερϊν για να διαπιςτϊνει ότι 
όλα τα ςτοιχεία ςιμανςθσ και αςφάλιςθσ είναι ςτθ ςωςτι κζςθ και βρίςκονται ςε καλι κατάςταςθ και 
όπου τοφτο δεν ςυμβαίνει, να προβαίνει ςτθν ζγκαιρθ ςυντιρθςθ/αντικατάςταςθ των ελλειπόντων 
ςτοιχείων. 

ε περιπτϊςεισ καταςτροφισ των ςτοιχείων ςιμανςθσ-αςφάλιςθσ λόγω εκτάκτου 
περιςτατικοφ (ατφχθμα, ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ), ο εργοταξιάρχθσ οφείλει να ελζγχει τα ςτοιχεία 
που κατεςτράφθςαν και να προβαίνει ςτθν εντόσ 24ωρϊν αντικατάςταςι τουσ, με κοινοποίθςθ τθσ 
ενζργειάσ του προσ τθν επιβλζπουςα υπθρεςία. 

Θ επιβλζπουςα υπθρεςία οφείλει να προβαίνει, επίςθσ ςε τακτικοφσ ελζγχουσ, ςε χρονικά 
διαςτιματα όχι αραιότερα των 10 θμερϊν, για να εξακριβϊνει τθ ςυμμόρφωςθ του αναδόχου με τα 
παραπάνω. 

10.4. ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΞΗΛΩΗ 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν του κάκε εργοταξίου, ο ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τθν 
επιβλζπουςα υπθρεςία οφείλει να προβαίνει ςε ζλεγχο για να διαπιςτωκεί αν όλα τα ςτοιχεία τθσ 
εργοταξιακισ ςιμανςθσ - αςφάλιςθσ ζχουν αποξθλωκεί, ϊςτε να μθ δθμιουργείται ςφγχυςθ ςτουσ 
κινοφμενουσ, ςτο οδικό τμιμα, οδθγοφσ και εάν ζχει αποκαταςτακεί θ κανονικι κατακόρυφθ και 
οριηόντια ςιμανςθ κακϊσ και θ αςφάλιςθ. 

10.5. ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΕΓΧΟΤ 

Για τον ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ των αρχϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου που περιγράφθκε, κα 
υπάρχει, για κάκε εργοταξιακι ηϊνθ, ειδικό ζντυπο ςτο οποίο κα αναγράφονται τουλάχιςτον τα 
ακόλουκα ςτοιχεία: 

 Αρικμόσ και είδοσ πινακίδων που πρζπει να ζχουν τοποκετθκεί. `Ζλεγχοσ ορκισ 
τοποκζτθςισ τουσ. 

 Οριηόντια ςιμανςθ. Διαγραμμίςεισ και πρόςκετα ςτοιχεία. `Ζλεγχοσ ορκισ τοποκζτθςισ 
τουσ. 

 Περιπολία για τον τακτικό ζλεγχο τθσ εργοταξιακισ ςιμανςθσ από τον ανάδοχο. - Διαδικαςία 
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ςυντιρθςθσ. 

 Περιπολία για τον τακτικό ζλεγχο από τθν Τπθρεςία. 

 `Εκτακτοι ζλεγχοι -περιςτατικά. 

ε όλα τα ωσ άνω ςτοιχεία κα υπάρχει το όνομα και θ υπογραφι αυτοφ που διενιργθςε τουσ 
προβλεπόμενουσ ελζγχουσ, θ θμερομθνία του κάκε ελζγχου και θ ϊρα αυτοφ.  

ε παράρτθμα εμφανίηεται μία τυπικι μορφι καταλόγου ελζγχου.  

Ο κάκε υπεφκυνοσ εργοταξίου μπορεί να χρθςιμοποιεί αυτι τθ μορφι ι οποιαδιποτε άλλθ 
παρόμοια κρίνει πλζον αποτελεςματικι, εφόςον αυτι εγκρικεί και από τθν επιβλζπουςα υπθρεςία. 

Επί πλζον των παραπάνω, κα πρζπει κατά τθ φόρτωςθ των πινακίδων ςιμανςθσ και των 
ςτοιχείων αςφάλιςθσ ςτα οχιματα να γίνεται λεπτομερισ ζλεγχοσ των πινακίδων και ςτοιχείων 
αςφάλιςθσ ϊςτε να μθν παρουςιάηεται οποιαδιποτε ζλλειψθ κατά τθν τοποκζτθςθ αυτϊν. 

 
11. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΗΣ ΕΓΟΤΑΞIΟΥ 
11.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Κατά το ςτάδιο προγραμματιςμοφ των ενεργειϊν ςφνταξθ των διαδικαςιϊν που αφοροφν ςτο 

κλείςιμο λωρίδων κυκλοφορίασ, κα πρζπει: 

 Να προετοιμάηεται ζνα ςχζδιο κυκλοφοριακοφ ελζγχου που κα εξυπθρετεί τθ κυκλοφορία 
με ελάχιςτθ κακυςτζρθςθ. 

 Να κακορίηονται αςφαλείσ περιοχζσ ζργων. 

 Να κακορίηονται ςαφείσ ηϊνεσ αςφάλειασ, παρακείμενεσ ςτισ περιοχζσ ζργων. 

 Προκειμζνου περί αςτικϊν περιοχϊν να γίνεται ο ςχεδιαςμόσ αςφαλϊν διαδρόμων κίνθςθσ 
πεηϊν, με γεωμετρικά χαρακτθριςτικά (πλάτοσ διαδρόμου, εξαςφάλιςθ ςυνζχειασ, αντιςτοίχιςθ με 
διαβάςεισ οδοφ) ικανά να εξυπθρετιςουν τουσ υπάρχοντεσ φόρτουσ πεηϊν. 

 Να παρζχεται αςφαλισ πρόςβαςθ προσ και από τουσ χϊρουσ εργαςιϊν, για τουσ 
εργαηόμενουσ και τα εργοταξιακά οχιματα. 

 Να υιοκετθκοφν αςφαλείσ διαδικαςίεσ για τθν τοποκζτθςθ και τθν αφαίρεςθ των 
ςθμάνςεων, εν γζνει.  

Οι διατάξεισ ρυκμίςεων/ ελζγχου τθσ κυκλοφορίασ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με ζνα από 
τα τυπικά ςκαριφιματα εργοταξιακισ διαμόρφωςθσ που δίνονται ςτο Κεφ.10. 

Οι μόνιμεσ πινακίδεσ και θ οριηόντια ςιμανςθ, δεν κα πρζπει να βρίςκονται ςε αντίφαςθ με 
τθν προςωρινι ςιμανςθ, και κα πρζπει είτε να καλφπτονται με αδιαφανζσ ανκεκτικό υλικό (π.χ. 
μελανό φφλλο πολυαικυλενίου πάχουσ τουλάχιςτον Ο, 10mm), είτε να αφαιροφνται Θ εγκατάςταςθ 
τθσ ςιμανςθσ των εκτροπϊν κυκλοφορίασ κα πρζπει να προθγείται του κλειςίματοσ οποιαςδιποτε 
λωρίδασ ι καταςτρϊματοσ. Σο ςχζδιο κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων κα πρζπει να διαςφαλίηει τον 
αποκλειςμό εμπλοκισ των εργαηομζνων με τθν διερχόμενθ κυκλοφορία κακϊσ και τθν αςφαλι κίνθςθ 
πεηϊν, ςε αςτικζσ περιοχζσ. 

Θ εγκατάςταςθ και θ αφαίρεςθ τθσ ςιμανςθσ κα πρζπει να ςχεδιάηεται προςεκτικά, και να 
διενεργείται ςε ϊρεσ μειωμζνου κυκλοφοριακοφ φόρτου. 

Ο ανάδοχοσ, κα πρζπει να ετοιμάςει ζνα λεπτομερζσ χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν κακϊσ και 
οδθγίεσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, λαμβάνοντασ πάντα υπ` όψθ τθ πολυπλοκότθτα των ζργων 
και του κλειςίματοσ των λωρίδων. 
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11.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ -ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ 

Κατά τον προγραμματιςμό και τθν προετοιμαςία των λεπτομερϊν διαδικαςιϊν για κάκε 
διάταξθ, οι απαιτιςεισ που πρζπει να ικανοποιθκοφν είναι: 

α) Οριςμόσ ενόσ ατόμου υπεφκυνου για το κλείςιμο/άνοιγμα των λωρίδων/καταςτρωμάτων. 
Σο άτομο αυτό κα πρζπει να είναι γνωςτό ςε όλο το προςωπικό. 

β) Χριςθ από τουσ εργαηόμενουσ ιματιςμοφ υψθλισ αντανακλαςτικότθτασ ςφμφωνα με το 
ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 471. Αυτό είναι ζνα κζμα που αφορά τθν αςφάλεια όχι μόνο του 
εργαηόμενου, αλλά και των άλλων. 

γ) Σα οχιματα, να φζρουν τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων και αναλαμπόντων 
κίτρινων φανϊν με οδθγίεσ για τθ χριςθ τουσ. 

δ) Γνωςτοποίθςθ ςε όλο το προςωπικό του χρονικοφ προγραμματιςμοφ των εργαςιϊν. Θα 
πρζπει να καταβάλλεται κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν αποφυγι των ωρϊν υψθλοφ 
κυκλοφοριακοφ φόρτου. 

ε) Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, για τθν εξοικείωςι του με τθ ςειρά του κάκε εγχειριματοσ. 

ςτ) Διαςαφινιςθ των κακθκόντων και υποχρεϊςεων του κάκε ατόμου. 

η) Θ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ των πινακίδων κα πρζπει να γίνει από τθν πλευρά του οχιματοσ 
που δε ςυνορεφει με τθ κυκλοφορία. 

θ) Προςταςία του προςωπικοφ με όχθμα αποκλειςμοφ λωρίδασ, κατά τθν εγκατάςταςθ και 
απομάκρυνςθ των πινακίδων και των άλλων μζςων ςιμανςθσ που ζχουν τοποκετθκεί ςτθ κεντρικι 
νθςίδα, κακϊσ και όπου αλλοφ αυτό κρίνεται αναγκαίο για λόγουσ αςφαλείασ. 

κ) αφισ οριςμόσ και επιςιμανςθ των ειςόδων -εξόδων των εργοταξιακϊν οχθμάτων. 

ι) Πρόβλεψθ για τθ διζλευςθ των οχθμάτων άμεςθσ ανάγκθσ, με κατάλλθλθ ςιμανςθ ϊςτε να 
διζρχονται ανενόχλθτα υπό οποιεςδιποτε ςυνκικεσ. 

ια) Κακοριςμόσ ςυγκεκριμζνων διαδικαςιϊν για τθν απομάκρυνςθ ι κάλυψθ των προςωρινϊν 
πινακίδων όταν δεν ιςχφουν (π.χ. εκτόσ ωρϊν εργαςίασ κατά τθν νφκτα). 

ιβ) Θ απόδοςθ ςτθν κυκλοφορία (μετά το πζρασ των εργαςιϊν) των λωρίδων και 
καταςτρωμάτων, για τθ ςυνικθ χριςθ, κα πρζπει να ακολουκεί παρόμοιεσ διαδικαςίεσ. 

Με το πζρασ των εργαςιϊν, δεν κα πρζπει να παραμζνουν πινακίδεσ κυκλοφορίασ ι άλλα 
μζςα ςιμανςθσ ςτθν περιοχι ζργων. 

 

11.3. ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ 

Ο ανάδοχοσ πρζπει, πριν τθν ζναρξθ τθσ εργαςίασ να ζχει επιτελζςει τα επόμενα κακικοντα: 

α) Ζλεγχο και, όπου είναι απαραίτθτο, επιςκευι, αντικατάςταςθ ι προμικεια: 

 θμάνςεων, ςτθριγμάτων ςθμάνςεων, κϊνων, πινακίδων οριοκζτθςθσ ζργων, 
φραγμάτων, προειδοποιθτικϊν αναλαμπόντων φανϊν κλπ. τα οποία είναι απαραίτθτα για τον 
αποκλειςμό του τμιματοσ του οδοςτρϊματοσ. 

 Οποιωνδιποτε αναγκαίων μθ τυποποιθμζνων ςθμάτων ζχουν εγκρικεί από τθν 
υπθρεςία. 

 Εξοπλιςμοφ αςφάλειασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και διακριτικϊν οριηοντίων ςθμάνςεων 
και κίτρινων φανϊν κινδφνου. 

 Τψθλισ ευκρίνειασ ιματιςμοφ για όλο το προςωπικό. 
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 Προμικεια ειδικϊν οχθμάτων για κινθτά φράγματα εμπόδια λωρίδων 

β) Διευκζτθςθ μεταφοράσ ςθμάνςεων, ςτθρίγματα ςθμάνςεων κλπ. επί των οχθμάτων ςτθ 
ςωςτι ςειρά και ςτισ καλφτερεσ δυνατζσ κζςεισ ϊςτε να διευκολφνεται θ απόςυρςθ αυτϊν των 
ςθμάνςεων μετά το τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ. 

γ) Να δίδονται εντολζσ ςε όλο το προςωπικό ςχετικά με τθ ςυχνότθτα των δραςτθριοτιτων και 
τα προςωπικά τουσ κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ. 

δ) Πριν από τθν ζναρξθ τθσ δραςτθριότθτασ, να ελζγχονται τα οχιματα, ο εξοπλιςμόσ και το 
προςωπικό ϊςτε όλα να βρίςκονται ςτθ ςωςτι κζςθ. 

 

11.4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΗ ΗΜΑΝΕΩΝ 

Ο υπεφκυνοσ πρζπει να εκτιμά τθν καταλλθλότθτα τθσ περιγραφόμενθσ μεκόδου λαμβάνοντασ 
υπ` όψθ τθ χάραξθ τθσ οδοφ, τον φόρτο, τθ ςφνκεςθ και τθν ταχφτθτα τθσ κυκλοφορίασ και άλλουσ 
ςυντελεςτζσ που μπορεί να επθρεάςουν τθν αςφάλεια των χρθςτϊν και των εργαηομζνων ςτα 
εργοτάξια. `Ζχοντασ εκτιμιςει πλιρωσ τουσ κινδφνουσ πρζπει να καταβλθκεί προςπάκεια για τθν 
ελαχιςτοποίθςι τουσ. 

Οι βαςικζσ αρχζσ εγκατάςταςθσ/τοποκζτθςθσ ςθμάνςεωσ περιλαμβάνουν τα εξισ: 

 Οι ςθμάνςεισ μπορεί να τοποκετοφνται ςε ζνα ι δφο ςτάδια. Αν τοποκετοφνται ςε δφο, κατά 
το πρϊτο ςτάδιο τοποκετοφνται όςο το δυνατό πλθςιζςτερα ςτο ςθμείο οριςτικισ τοποκζτθςθσ τουσ, 
ςαφϊσ εκτόσ οδοςτρϊματοσ. Σο εμπρόςκιο μζροσ τθσ ςιμανςθσ δεν πρζπει να είναι ορατό από τουσ 
οδθγοφσ και, αν είναι απαραίτθτο, πρζπει να είναι καλυμμζνθ. Κατά το δεφτερο ςτάδιο οι ςθμάνςεισ 
πρζπει να εγκακίςτανται ςτθ ςωςτι κζςθ και τα καλφμματά τουσ να απομακρφνονται. 

 Θ τοποκζτθςθ των ςθμάνςεων πρζπει να αρχίηει με το προειδοποιθτικό ςιμα (Κ-20) όςο το 
δυνατόν μακρφτερα από το εργοτάξιο. 

 Σο όχθμα που φζρει τθν ςιμανςθ πρζπει να πλθςιάςει το εργοτάξιο μζςω τθσ κυκλοφορίασ 
και να ςτακμεφςει αςφαλϊσ ζτςι ϊςτε να μειωκεί όςο το δυνατόν θ εμπλοκι του με τθν κανονικι 
κυκλοφορία, ζχοντασ κζςει ςε λειτουργία τουσ κίτρινουσ προειδοποιθτικοφσ φανοφσ. 

 Αφοφ ςτακμεφςει το όχθμα, πρζπει να προςτατεφεται τοποκετϊντασ, όςο πλθςιζςτερα 
γίνεται, τισ ςθμάνςεισ Ρ-52α ι Ρ-52δ. Αν ο υπεφκυνοσ το κεωρεί απαραίτθτο πρζπει να τοποκετείται 
ζνα όχθμα αποκλειςμοφ λωρίδασ ι ερείςματοσ για να προςτατεφει το όχθμα που φζρει τθν ςιμανςθ 
και διατθρϊντασ μία απόςταςθ 25 μζτρων πίςω από αυτό. 

 'Οποτε είναι δυνατό πρζπει οι πινακίδεσ και τα λοιπά ςτοιχεία να εκφορτϊνονται από τθν 
δεξιά πλευρά ι πίςω από το όχθμα. 

 Σο όχθμα που φζρει τθν ςιμανςθ κα μετακινθκεί προσ το επόμενο ςθμείο ςιμανςθσ 
ακολουκοφμενο από ζνα όχθμα αποκλειςμοφ λωρίδασ (αν διατίκεται) και κα ακολουκιςει τισ 
διαδικαςίεσ που περιγράφονται μζχρι να τοποκετθκοφν όλα τα ςιματα. 

 Κϊνοι ι πινακίδεσ οριοκζτθςθσ ζργων τοποκετοφνται ςε περίπτωςθ εργαςίασ εκτόσ των 
παρυφϊν του οδοςτρϊματοσ, κατά τθν ροι τθσ κυκλοφορίασ, μαηί με ζνα όχθμα που φζρει ςιμανςθ 
και ζνα όχθμα αποκλειςμοφ λωρίδασ (αν διατίκεται) προκειμζνου να υπάρχει αςφάλεια. 

 Κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τοποκζτθςθσ τθσ ςιμανςθσ το όχθμα που φζρει ςιμανςθ και το 
όχθμα αποκλειςμοφ λωρίδασ πρζπει να ςβιςουν τουσ προειδοποιθτικοφσ φανοφσ τουσ, να ειςζλκουν 
ςτθν κανονικι κυκλοφορία και να εγκαταλείψουν το εργοτάξιο. 

Οι βαςικζσ αρχζσ για απόςυρςθ ςθμάνςεων περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 Οι γενικζσ τεχνικζσ αφαίρεςθσ είναι παρεμφερείσ με αυτζσ τθσ τοποκζτθςθσ. Θ κφρια 
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διαφορά ςυνίςταται ςτθ ςυχνότθτα των ςταδίων. 

 Πριν αρχίςει θ αφαίρεςθ, ςτο εργοτάξιο πρζπει να γίνεται επιςταμζνοσ ζλεγχοσ ϊςτε να 
εξακριβωκεί με βεβαιότθτα ότι δεν υπάρχουν εργαηόμενοι, εργοταξιακά οχιματα ι/και μθχανιματα, 
υλικά και μπάηα. 

 Σα προειδοποιθτικά ςιματα ζργων (Κ-20) παραμζνουν μζχρι να αφαιρεκοφν όλεσ οι άλλεσ 
ςθμάνςεισ και ςτοιχεία εξοπλιςμοφ. 

 `Ενα όχθμα αποκλειςμοφ λωρίδασ πρζπει να χρθςιμοποιείται προκειμζνου να προςτατεφει 
το όχθμα που φζρει τθ ςιμανςθ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, το οποίο διατθρεί μία κατάλλθλθ κζςθ, 
ςυνικωσ 30 ζωσ 45 μζτρα ςε υπεραςτικζσ οδοφσ και 15 μζτρα ςε αςτικζσ, από το όχθμα που φζρει τθν 
ςιμανςθ, εμπρόσ ι πίςω από αυτό, ςε ςχζςθ με τθν επερχόμενθ κυκλοφορία. 

 Οι κϊνοι και οι πινακίδεσ οριοκζτθςθσ ζργων κα είναι τα πρϊτα που κα αφαιροφνται ενϊ το 
όχθμα που φζρει τθ ςιμανςθ κα λειτουργεί εντόσ των ορίων τθσ αποκλειςμζνθσ περιοχισ, όπου το 
πλάτοσ είναι αρκετό. 

 Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αφαίρεςθσ των κϊνων και των πινακίδων οριοκζτθςθσ ζργων και 
τα δφο οχιματα κα πλθςιάςουν τθν τελευταία τοποκετθμζνθ ςιμανςθ, ςυνικωσ τθν Ρ-36, και κα 
αφαιροφνται όλα τα ςιματα με αντίκετθ ςειρά από αυτι τθσ διαδικαςίασ τοποκζτθςθσ. 

Αυτό ςυνικωσ απαιτεί τθ χριςθ ενόσ οχιματοσ αποκλειςμοφ λωρίδασ μπρόσ από το όχθμα 
που φζρει τθ ςιμανςθ ζχοντασ ςτο εμπρόςκιο μζροσ τθ ςιμανςθ Ρ-52α ι Ρ-52δ. 

 Οι τελευταίεσ ςθμάνςεισ που πρζπει να αφαιρεκοφν είναι οι προειδοποιθτικζσ ςθμάνςεισ 
ζργου Κ-20.  

 'Οταν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία αφαίρεςθσ των ςθμάνςεων, το όχθμα που φζρει αυτζσ και 
το όχθμα αποκλειςμοφ των λωρίδων ςβινουν τουσ προειδοποιθτικοφσ φανοφσ τουσ, ειςζρχονται ςτθν 
κυκλοφορία και εγκαταλείπουν το εργοτάξιο. 

 
12. ΤΥΡΙΚΑ ΣΚΑΙΦΗΜΑΤΑ 
το κεφάλαιο αυτό εμφανίηονται τα τυπικά ςκαριφιματα των πλζον ςυνικων περιπτϊςεων 

εκτροπϊν κυκλοφορίασ λόγω εργοταξίου που ςυναντϊνται κατά μικοσ του ελλθνικοφ οδικοφ δικτφου 
τόςο για το αςτικό όςο και για το υπεραςτικό και θ αντίςτοιχθ ςιμανςθ και αςφάλιςι τουσ. 

τα τυπικά αυτά ςκαριφιματα εμφανίηονται, πζραν των ςτοιχείων ςθμάνςεων και αςφάλιςθσ, 
και οριςμζνεσ πρόςκετεσ οδθγίεσ που κα πρζπει, κατά περίπτωςθ, να ακολουκοφνται Θα πρζπει να 
ςθμειωκεί ότι οι διατάξεισ ελζγχου κυκλοφορίασ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με ζνα από τα τυπικά 
αυτά ςκαριφιματα ενϊ, ςτισ ειδικζσ περιπτϊςεισ που δεν καλφπτονται από αυτά, κα πρζπει να 
ακολουκείται θ διαδικαςία του Κεφ. 6 "κρίςιμεσ περιπτϊςεισ" τθσ παροφςασ προδιαγραφισ. 

Οι διατάξεισ του παρόντοσ κεφαλαίου αποτελοφν τθ τυπικι αλλά και τθν ελάχιςτθ ςιμανςθ 
κατά περίπτωςθ. Σα εξατομικευμζνα χαρακτθριςτικά κάκε διάταξθσ και εργοταξίου κα πρζπει να 
λαμβάνονται υπ` όψθ με προςοχι, ενϊ κα πρζπει να τοποκετοφνται κάποιεσ πρόςκετεσ πινακίδεσ 
μόνο ςτθν περίπτωςθ που υπάρχουν αμφιβολίεσ για το εάν οι οδθγοί αντιλθφκοφν τισ πινακίδεσ και 
αντιδράςουν ζγκαιρα, ςε ςθμεία όπου υπάρχει περιοριςμζνθ ορατότθτα. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 7 (ΤΡ 7) 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΡΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΟΥΣ ΧΩΟΥΣ ΡΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΟΥ ΡΟΟΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΥΚΛΟΦΟΙΑ ΡΕΖΩΝ 

6952/14-02-2011 (ΦΕΚ 420Β’/16-03-2011) 

 

1. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΔΟΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΡΕΖΩΝ 

1. Κατά τθν εγκατάςταςθ εργοταξίου, οιαςδιποτε διάρκειασ, ςε πεηοδρόμια και λοιποφσ 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν (όπου ςτθν παροφςα 
απόφαςθ αναφζρεται ο όροσ «πεηοί» ςυμπεριλαμβάνει και τα άτομα με αναπθρία), προβλζπονται 
αςφαλείσ διάδρομοι κίνθςθσ πεηϊν με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 

α. Πλάτοσ: 

Ο διάδρομοσ πρζπει να εξυπθρετεί τουσ υπάρχοντεσ φόρτουσ πεηϊν και να ζχει ελάχιςτο πλάτοσ 
1,20μ ελεφκερο από κάκε είδουσ εμπόδια. Εφόςον τεχνικά δεν είναι εφικτό να προβλεφκεί το παραπάνω 
πλάτοσ, ορίηεται ελάχιςτο πλάτοσ 0,90μ ελεφκερο από κάκε είδουσ εμπόδια για να επαρκεί για τθ 
διζλευςθ αναπθρικοφ αμαξιοφ. ε περιοχζσ αλλαγϊν τθσ πορείασ του αναπθρικοφ αμαξιδίου απαιτείται 
ελεφκεροσ χϊροσ 1,50μ Χ 1,50 μ για τθν εκτζλεςθ ελιγμϊν από τον ίδιο το χριςτθ του αμαξιδίου. Μόνο 
εφόςον το υφιςτάμενο πεηοδρόμιο ζχει πλάτοσ μικρότερο των 0,90, ο διάδρομοσ κίνθςθσ περιορίηεται ςτο 
ίδιο πλάτοσ. 

 

β. Θζςθ: 

β.1 Εφόςον κατά τθν εκτζλεςθ ζργων καταλαμβάνεται τμιμα μόνο του πεηοδρομίου ι/ και των 
λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων κίνθςθσ πεηϊν και  

β.1.1 το εναπομζνον τμιμα ζχει πλάτοσ μεγαλφτερο ι ίςο με το παραπάνω προβλεπόμενο ο 
διάδρομοσ δθμιουργείται επί του πεηοδρομίου και είναι ςυνεχισ και ιςόπεδοσ (όπωσ φαίνεται ςτο τυπικό 
ςκαρίφθμα 1). 

β.1.2 το εναπομζνον τμιμα ζχει πλάτοσ μικρότερο, τότε αυτό το τμιμα διαπλατφνεται ανάλογα, 
ςε βάροσ του οδοςτρϊματοσ με καταςκευι νζου πρόςκετου τμιματοσ πεηοδρομίου μζχρισ επιτεφξεωσ 
ελαχίςτου πλάτουσ, όπωσ προβλζπεται ςτο εδάφιο (α) τθσ παραγράφου αυτισ. 

β.2. Εφόςον για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν καταλαμβάνεται όλο το πλάτοσ του υφιςτάμενου 
πεηοδρομίου, τότε δθμιουργείται πρόςκετο πεηοδρόμιο ελάχιςτου πλάτουσ όπωσ προβλζπεται ςτο 
εδάφιο (α) τθσ παραγράφου αυτισ, ςε βάροσ του οδοςτρϊματοσ κατ’ επζκταςθ του υφιςτάμενου (όπωσ 
φαίνεται ςτο τυπικό ςκαρίφθμα 2). 

β.3. Εναλλακτικά υπάρχει θ δυνατότθτα, αντί τθσ δθμιουργίασ πρόςκετου πεηοδρομίου, θ όδευςθ 
των πεηϊν να πραγματοποιείται ςε λωρίδα του οδοςτρϊματοσ που διατίκεται για τον ςκοπό αυτό. Για τθ 
μετάβαςθ ατόμων ςε αμαξίδιο από το πεηοδρόμιο, επί του οποίου γίνονται οι εργαςίεσ, ςτο οδόςτρωμα 
και αντίςτροφα καταςκευάηονται προςωρινζσ ράμπεσ, πλάτουσ 0,90 ζωσ1,50μ και μζγιςτθσ κλίςθσ 5%, ι 
όταν τεχνικά αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτευχκεί με κλίςθ μζχρι 8%, ι χρθςιμοποιοφνται οι μόνιμεσ 
ράμπεσ του πεηοδρομίου (όπωσ φαίνεται ςτο τυπικό ςκαρίφθμα 3). 

β.4. Εξαςφάλιςθ τθσ διζλευςθσ των πεηϊν με γζφυρα, ςε περίπτωςθ μικροφ πλάτουσ εγκάρςιασ 
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τομισ του πεηοδρομίου ι /και των λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 4 του 
παρόντοσ άρκρου. 

β.5. Εφόςον θ κίνθςθ των πεηϊν δεν μπορεί να εξυπθρετθκεί με τουσ παραπάνω τρόπουσ, όπωσ 
ςε περίπτωςθ μικροφ πλάτουσ πεηοδρομίου και οδοςτρϊματοσ, απαγορευτικζσ ςυνκικεσ τθσ οδικισ 
κυκλοφορίασ κλπ, κατευκφνεται ςτο απζναντι πεηοδρόμιο κυρίωσ εφόςον αυτό διακζτει πλάτοσ όχι 
μικρότερο των 0,90μ (επικυμθτό πλάτοσ τουλάχιςτον 1,20μ). τθν περίπτωςθ αυτι θ ςυνζχεια τθσ πορείασ 
πρζπει να εξαςφαλιςτεί ςε αντιςτοίχιςθ με τισ υπάρχουςεσ διαβάςεισ των πεηϊν. 

 

γ. Δάπεδα:  

Σο νζο δάπεδο του πρόςκετου τμιματοσ πεηοδρομίου, τθσ γζφυρασ και οι προςωρινζσ ράμπεσ 
είναι ςτακερά και αντιολιςκθρά. Σο πρόςκετο πεηοδρόμιο βρίςκεται οπωςδιποτε ςτθν ίδια ςτάκμθ με το 
υπόλοιπο πεηοδρόμιο, ιδιαίτερθ δε προςοχι κα δίνεται ςτθ ςυναρμογι παλαιοφ και νζου πεηοδρομίου 
ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται αρμοί και υψομετρικζσ διαφορζσ μεγαλφτερεσ του 0,01μ. τθ κζςθ επαφισ 
τθσ γζφυρασ με το πεηοδρόμιο δεν πρζπει να δθμιουργείται ςκαλοπάτι, αλλά θ υψομετρικι διαφορά κα 
καλφπτεται με φαλτςογωνιά ι ράμπα κλίςθσ 5%−8% ςε όλο το μικοσ επαφισ. ε περιπτϊςεισ 
καταλιψεων υφιςτάμενων οδθγϊν τυφλϊν, αυτοί κα διακόπτονται προςωρινά και μζχρι το πζρασ των 
εργαςιϊν με επιςιμανςθ τθσ περιοχισ διακοπισ τουσ περιμετρικά με επικολλθμζνα πλαςτικά πλακίδια 
τφπου «ΚΙΝΔΤΝΟ». 

 

δ. Υψοσ:  

1. Οποιαδιποτε νζα όδευςθ δθμιουργθκεί με τροποποίθςθ ι επζκταςθ υφιςτάμενθσ επιβάλλεται 
ςε όλο το μικοσ τθσ να διαςφαλίηει ελεφκερο φψοσ από κάκε εμπόδιο (πινακίδα, επιγραφι, κλαδιά 
δζντρων κλπ) 2,20μ. 

2. Θ υποχρζωςθ εξαςφάλιςθσ αςφαλοφσ διαδρόμου κίνθςθσ πεηϊν περιλαμβάνει και τθν 
πρόςβαςθ ςτισ ειςόδουσ των παρακείμενων τθσ εργοταξιακισ ηϊνθσ κτιρίων. 

3. ε κάκε περίπτωςθ κατάλθψθσ του οδοςτρϊματοσ επιβάλλεται να εξαςφαλίηεται ελάχιςτο 
πλάτοσ λωρίδασ κυκλοφορίασ των οχθμάτων 2,75μ, διαφορετικά επιβάλλεται να υποδεικνφεται θ εκτροπι 
τθσ κυκλοφορίασ. 

4. Θ προβλεπόμενθ από το εδάφιο β.4 τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου γζφυρα, επιβάλλεται να 
είναι κατά προτίμθςθ μεταλλικι, ελάχιςτου ελεφκερου πλάτουσ 0,90 μ δυνάμενθ να φζρει φορτίο 5KN/ 
μ2. Θ γζφυρα επιβάλλεται να φζρει ςτα πλάγια κιγκλιδϊματα προςταςίασ από οριηόντια και κατακόρυφα, 
ςτοιχεία ςτακερά ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ, με χειρολαβι κυκλικισ διατομισ διαμζτρου 0,045μ ζωσ 
0,05μ, ςε φψοσ 0,90μ., με περίηωμα ςτθ βάςθ διζλευςθσ (λωρίδα − κωράκιο) φψουσ 0,10−0,15μ. και μία 
τουλάχιςτον ενδιάμεςθ ςυνεχι οριηόντια ράβδο κυκλικισ επίςθσ διατομισ ςτα 0,70μ. από το δάπεδο, θ 
οποία χρθςιμεφει ωσ δεφτερθ χειρολαβι. Για λόγουσ αςφαλείασ τα δθμιουργοφμενα κενά (οριηοντίωσ και 
κακζτωσ) δεν πρζπει να υπερβαίνουν τα 0,15 μ. Όλα τα μεταλλικά ςτοιχεία χρωματίηονται ςε ζντονο 
ευδιάκριτο φωςφορίηον χρϊμα ςε αντίκεςθ με το περιβάλλον. 

 
2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΟΤΑΞΙΟΥ 
1. Για τθν αςφάλιςθ του εργοταξίου και τθσ εργοταξιακισ ηϊνθσ ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τθ 

με αρ. ΔΙΠΑΔ/Οικ. 502/1.7.2003 απόφαςθ του Τφυπουργοφ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «ζγκριςθ Σεχνικισ Προδιαγραφισ 
ιμανςθσ Εκτελοφμενων Οδικϊν Ζργων εντόσ και εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν ωσ ελάχιςτα όρια» 
(Βϋ946). 
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ε περίπτωςθ που ο διάδρομοσ κίνθςθσ πεηϊν καταλαμβάνει μζροσ του οδοςτρϊματοσ, όπωσ ςτα 
τυπικά ςκαριφιματα 2 και 3, θ περίφραξθ μεταξφ τθσ οδικισ κυκλοφορίασ και του διαδρόμου κίνθςθσ 
πεηϊν επιβάλλεται επίςθσ να πλθροί τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ τθσ προαναφερόμενθσ απόφαςθσ που 
αφοροφν τθν περίφραξθ μεταξφ τθσ οδικισ κυκλοφορίασ και του εργοταξίου. 

2. τισ λοιπζσ κζςεισ θ περίφραξθ των χϊρων του εργοταξίου (χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν, 
αποκικευςθσ υλικϊν και ςυλλογισ αχριςτων και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ κλπ), επιβάλλεται να ζχει 
φζρουςα ικανότθτα ςτα πλευρικά φορτία τουλάχιςτον 1ΚN ανά τρζχον μζτρο. 

3. ε κάκε περίπτωςθ θ περίφραξθ του διαδρόμου κίνθςθσ πεηϊν επιβάλλεται να ζχει ελάχιςτο 
φψοσ 1,20 μ και τα παρεμβαλλόμενα κενά (οριηόντια και κάκετα) μεταξφ των ςτοιχείων τθσ να μθν είναι 
μεγαλφτερα από 0,15μ. Όλα τα ςτοιχεία τθσ περίφραξθσ, εφόςον τοποκετείται εκτόσ τθσ ρυμοτομικισ 
γραμμισ του εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου, χρωματίηονται ςε ζντονο ευδιάκριτο φωςφορίηον 
χρϊμα ςε αντίκεςθ με το περιβάλλον. 

4. Θ περίφραξθ επιβάλλεται να διαςφαλίηει αςφαλι πρόςβαςθ προσ και από τουσ χϊρουσ 
εργαςιϊν για τουσ εργαηόμενουσ και εφόςον απαιτείται και για τα εργοταξιακά οχιματα, και φυλάςςεται 
κατά το χρονικό διάςτθμα που παραμζνει ανοικτι. Θ πρόςβαςθ αυτι διαςφαλίηει τον αποκλειςμό τθσ 
εμπλοκισ των εργαηομζνων και πεηϊν με τθ διερχόμενθ κυκλοφορία και ςυγχρόνωσ πραγματοποιείται ςε 
κζςθ που δεν δθμιουργεί ςφγχυςθ με τθν πορεία κίνθςθσ των πεηϊν ςτον διάδρομο κυκλοφορίασ τουσ. 

5. ε κάκε περίπτωςθ ακόμθ και ςε μικρισ διάρκειασ ζργα (ςτακερά ι κινθτά) αποκλείεται θ 
χρθςιμοποίθςθ εφκαμπτων ταινιϊν, πλαςτικϊν δικτυωμάτων ι ελαφρϊν κινθτϊν εμποδίων ωσ ςτοιχείων 
περίφραξθσ, χωρίσ να αποκλείεται θ χριςθ αυτϊν ωσ βοθκθτικϊν ςτοιχείων ςιμανςθσ. 

6. Εφόςον υπεράνω του διαδρόμου κίνθςθσ πεηϊν πραγματοποιοφνται οικοδομικζσ εργαςίεσ και 
υπάρχει κίνδυνοσ από πτϊςθ αντικειμζνων επιπλζον των υμζνων κάλυψθσ των ικριωμάτων δθμιουργείται 
προςτατευτικι ςτακερι επικάλυψθ (ςκάφθ περιςυλλογισ) με πλάτοσ και ελεφκερο φψοσ όχι μικρότερο 
των προβλεπομζνων από τθν παρ. 1 εδαφ. (α) και (δ) του άρκρου 1 τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 

 
3. ΣΗΜΑΝΣΗ−ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΡΛΗΟΦΟΗΣΗ 
1. Για τθν οδικι ςιμανςθ και το φωτιςμό ςτθν περίπτωςθ που καταλαμβάνεται το οδόςτρωμα 

εφαρμόηεται θ με αρ. ΔΙΠΑΔ/Οικ. 502/1.7.2003 απόφαςθ του Τφυπουργοφ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «ϋΕγκριςθ Σεχνικισ 
Προδιαγραφισ ιμανςθσ Εκτελοφμενων Οδικϊν Ζργων εντόσ και εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν ωσ 
ελάχιςτα όρια» (946 Βϋ). 

2. τα εργοτάξια μεγάλθσ διάρκειασ ζργων ελζγχεται θ επάρκεια του φωτιςμοφ του διαδρόμου 
κίνθςθσ πεηϊν κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ και εφόςον απαιτείται προβλζπεται επιπλζον φωτιςμόσ του. 

3. Θ αλλαγι κατεφκυνςθσ τθσ πορείασ των πεηϊν επί του χϊρου ςθματοδοτείται ςτθν περίφραξθ 
του εργοταξίου ι ςε άλλθ κατάλλθλθ κζςθ με τθ ςιμανςθ υποχρεωτικισ κατεφκυνςθσ που προβλζπεται 
από το Π.Δ. 105/1995 (Αϋ67). 

4. Οι πλθροφοριακζσ πινακίδεσ ςιμανςθσ επιβάλλεται να είναι ευδιάκριτεσ, να προειδοποιοφν και 
να κακοδθγοφν αςφαλϊσ τουσ πεηοφσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ατόμων με αναπθρία και να 
τοποκετοφνται ζτςι ϊςτε να μθν εμποδίηουν τθν οδικι κυκλοφορία και να μθν προκαλοφν ατυχιματα. 
Σοποκετοφνται επί τθσ περίφραξθσ του εργοταξίου ι ςε άλλθ κατάλλθλθ κζςθ, αναγράφουν κατϋ 
ελάχιςτον το όνομα, τα ςτοιχεία του κυρίου του ζργου και του εργολάβου, τισ πραγματοποιοφμενεσ 
αλλαγζσ ςτθν κίνθςθ των πεηϊν και το χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ των αλλαγϊν αυτϊν. Οι λεπτομζρειεσ 
διαμόρφωςισ τουσ, όπωσ και των λοιπϊν μζςων ςιμανςθσ, περιγράφονται αναλυτικά ςτισ οδθγίεσ 
ςχεδιαςμοφ «χεδιάηοντασ για όλουσ» του Γραφείου Μελετϊν για ΑμεΑ του ΤΠΕΚΑ. 
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4. ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΟΥ ΧΩΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΡΕΑΣ ΤΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 
Μετά το πζρασ των εργαςιϊν απομάκρυνςθσ − αφαίρεςθσ τθσ ςιμανςθσ που προβλζπεται από 

τθν με αρ. ΔΙ−ΠΑΔ/Οικ. 502/1.7.2003 απόφαςθ του Τφυπουργοφ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «ζγκριςθ Σεχνικισ 
Προδιαγραφισ ιμανςθσ Εκτελοφμενων Οδικϊν Ζργων εντόσ και εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν ωσ 
ελάχιςτα όρια» ( 946 Βϋ) είναι υποχρεωτικι θ επαναφορά του κοινόχρθςτου χϊρου που προορίηεται για 
τθν κυκλοφορία πεηϊν ςτθν αρχικι του μορφι, εφαρμόηοντασ τουσ παρακάτω κανόνεσ: 

 Κακαίρεςθ και απομάκρυνςθ όλων των προςωρινϊν ςτοιχείων που χρθςιμοποιικθκαν 
(προςωρινά δάπεδα επεκτάςεων, προςωρινζσ ράμπεσ, κιγκλιδϊματα, προςωρινι πλθροφοριακι ςιμανςθ 
κλπ). 

 Αποκατάςταςθ, ςυμπίεςθ εδάφουσ, καταςκευι υπόβαςθσ, αποκατάςταςθ τελικισ επιφάνειασ, 
κακϊσ και αποκατάςταςθ προχπάρχοντοσ οδθγοφ τυφλϊν με χριςθ πλακϊν με τθν ίδια ακριβϊσ υφι και 
χρϊμα με τισ προχπάρχουςεσ. 

 Αποκατάςταςθ κραςπζδων και ραμπϊν/ςκαφϊν ςτα ςθμεία διαβάςεων. 
 
5. ΥΡΕΥΘΥΝΟΙ – ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ − ΚΥΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΡΑΑΒΑΤΕΣ 
1. ε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ κατάλθψθ τμιματοσ ι όλου πεηοδρομίου ι/και λοιπϊν 

κοινόχρθςτων χϊρων κυκλοφορίασ πεηϊν για τθν εκτζλεςθ ζργων, εάν προθγουμζνωσ δεν ζχει 
διαςφαλιςτεί και διαμορφωκεί κατάλλθλοσ διάδρομοσ για τθν κίνθςθ των πεηϊν ςφμφωνα με τα 
παραπάνω άρκρα. 

2. Οι εργαςίεσ επιβάλλεται να γίνονται με αυςτθρό ςυντονιςμό των εργολαβιϊν και με 
προκακοριςμζνο χρονοδιάγραμμα που τθρείται αυςτθρά. 

3. Θ άδεια κατάλθψθσ πεηοδρομίου κλπ κοινοχριςτων χϊρων οικιςμϊν, που προορίηονται για τθν 
κυκλοφορία πεηϊν, χορθγείται μόνο μετά τθν επί ςχεδίου υπόδειξθ τθσ διαμόρφωςθσ και ςιμανςθσ του 
διαδρόμου κίνθςθσ πεηϊν. ε περίπτωςθ κατάλθψθσ του οδοςτρϊματοσ ι άδεια χορθγείται μετά τθ 
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ για τθ ςυντιρθςθ τθσ οδοφ. ε περίπτωςθ εκτροπισ τθσ 
κυκλοφορίασ απαιτείται να προθγθκεί θ εκπόνθςθ μελζτθσ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων και θ ζγκριςι τθσ 
από τθν αρμόδια υπθρεςία για τθ ςυντιρθςθ τθσ οδοφ. 

4. Τπεφκυνοι για τθν τιρθςθ των μζτρων αυτϊν τόςο για τα ιδιωτικά ζργα όςο και για τα δθμόςια 
είναι οι υπόχρεοι οι προβλεπόμενοι ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν τιρθςθ των μζτρων 
αςφάλειασ και υγείασ των οικοδομϊν και λοιπϊν τεχνικϊν ζργων. 

5. τουσ υπόχρεουσ που παραβαίνουν τα παραπάνω εφαρμόηονται τα πρόςτιμα των άρκρων 47 
και 48 του Ν.2696/1999 (Α 57) όπωσ ιςχφουν. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 8 (Τ.Ρ. 8) 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

1. Αντικείμενο 

Οι εργαςίεσ που προδιαγράφονται ςτθν παροφςα Προδιαγραφι αφοροφν τα κζματα, που 
αφοροφν τισ δυςχζρειεσ εκςκαφϊν, λόγω ςυνάντθςθσ αγωγϊν ΟΚΩ και τθν πρόςκετθ αποηθμίωςθ, που 
καταβάλλεται ςτον Ανάδοχο, λόγω των δυςχερειϊν αυτϊν. 

Ζχει εφαρμογι ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ ζργων, τόςα εντόσ αςτικϊν, όςο και εντόσ περιαςτικϊν ι 
υπεραςτικϊν περιοχϊν. Θ εκτζλεςθ των εκςκαφϊν καλφπτεται από τισ αντίςτοιχεσ Προδιαγραφζσ ΕΛΟΣ 
ΣΠ 1501-02-02-01-00, ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-03-00-00, ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-04-00-00, ΕΛΟΣ.ΣΠ 1501-08-01-03-02, 
θ δε εκτζλεςθ των εργαςιϊν επίχωςθσ ι επανεπίχωςθσ ορυγμάτων από τισ Προδιαγραφζσ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-
02-07-01-00, και ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-02-00. 

 

2. Τυποποιθτικζσ παραπομπζσ 

Θ παροφςα Προδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, προβλζψεισ άλλων δθμοςιεφςεων, 
χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα ςθμεία του κειμζνου και 
κατάλογοσ των δθμοςιεφςεων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια. Προκειμζνου περί παραπομπϊν ςε 
χρονολογθμζνεσ δθμοςιεφςεισ, τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ αυτϊν κα ζχουν 
εφαρμογι ςτθν παροφςα όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςι τθσ. Όςον 
αφορά τισ παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνεσ δθμοςιεφςεισ ιςχφει θ τελευταία ζκδοςι τουσ.  
 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00 General excavations for Road and Hydraulic works-- Γενικζσ εκςκαφζσ 

κτιριακϊν ζργων. 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-03-00-00  General excavations for buildings -- Γενικζσ εκςκαφζσ κτιριακϊν ζργων. 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-04-00-00  Excavations for foundation works -- Εκςκαφζσ Θεμελίων Σεχνικϊν Ζργων  

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-05-00-00  Management of excavation materials and exploitation of dumping sites -- 
Διαχείριςθ υλικϊν από εκςκαφζσ και αξιοποίθςθ αποκεςιοκαλάμων  

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-01-00  Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials--
Καταςκευι επιχωμάτων με κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφϊν ι δανειοκαλάμων.  

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-02-00 Refil of excavations for foundation works -- Επανεπιχϊςεισ ςκαμμάτων 
κεμελίων τεχνικϊν ζργων.  

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02  Underground utilities trench backfilling -- Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων 
δικτφων.  

ΕΛΟΣ ΕΝ 388  Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια Προςταςίασ ζναντι 
μθχανικϊν κινδφνων.  

ΕΛΟΣ ΕΝ 397 Industrial safety helmets -- Βιομθχανικά κράνθ αςφαλείασ. 

ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 20345 Personal protective equipment--Safety footwear--Μζςα ατομικισ 
προςταςίασ -- Τποδιματα τφπου αςφαλείασ  
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3. Προι και οριςμοί 
3.1 Γνωςτοί αγωγοί 
Είναι οι αγωγοί, που ζχουν εντοπιςτεί κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ ι πριν από τθν ζναρξθ των 

εκςκαφϊν. 

3.2 Άγνωςτοι αγωγοί 

Είναι οι αγωγοί που ςυναντϊνται κατά τθ φάςθ των εκςκαφϊν, των οποίων θ φπαρξθ δεν ιταν 
γνωςτι εκ των προτζρων. 

 

3.3 Μετατοπιηόμενοι αγωγοί 

Είναι οι αγωγοί που μεταφζρονται ςε άλλθ κζςθ, εκτόσ εκςκαφισ, μόνιμα ι προςωρινά. 

3.4 Μθ μετατοπιηόμενοι αγωγοί 

Είναι οι αγωγοί, που διατθροφνται ςτθ κζςθ τουσ κατά τθ διάρκεια των εκςκαφϊν και 
διακρίνονται ςε: 

 Αγωγοφσ ςε λειτουργία, που εξακολουκοφν να λειτουργοφν κατά τθ διάρκεια των εκςκαφϊν. 

 Αγωγοφσ υπό αναςτολι λειτουργίασ, που παραμζνουν μεν ςτθ κζςθ τουσ, αλλά κατά τθ φάςθ 
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν δε κα βρίςκονται ςε λειτουργία.  

  

4. Απαιτιςεισ  

Θ παροφςα Προδιαγραφι ζχει εφαρμογι ςε όλουσ τουσ ςυναντϊμενουσ κατά τθ διενζργεια των 
εκςκαφϊν αγωγοφσ Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ (ΟΚΩ), οποιαςδιποτε διαμζτρου και είδουσ 
περιβλιματοσ, ςε οποιαδιποτε βάκοσ από τθν επιφάνεια του εδάφουσ και με οποιαδιποτε κατεφκυνςθ, 
κακϊσ και τουσ ςυναντϊμενουσ αρδευτικοφσ αφλακεσ, υπόγειουσ ι υπζργειουσ, με ι χωρίσ επζνδυςθ.  

Σα εκςκαπτόμενα εδαφικά υλικά κα κατατάςςονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Προδιαγραφι 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-05-00-00. 

 

5. Μεκοδολογία εκτζλεςθσ εργαςιϊν 

5.1 Ρροκαταρκτικζσ εργαςίεσ  

Πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, και για κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ κα προβαίνει ςτισ 
ακόλουκεσ εργαςίεσ: 

 Θα ζρχεται ςε επαφι με τουσ ΟΚΩ, τισ Δθμοτικζσ ι άλλεσ αρμόδιεσ Αρχζσ για να ενθμερωκεί 
για τα ςτοιχεία που διακζτουν για τα δίκτυα τθσ περιοχισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.  

 Θα εξακριβϊνει τθ φφςθ των ςυναντϊμενων αγωγϊν και κα τουσ αποτυπϊνει ςτισ πινακίδεσ 
οριηοντιογραφίασ του ζργου, ςθμειϊνοντασ και τθν υψομετρικι τουσ ςτάκμθ.  

 Θα εξακριβϊνει εάν το δίκτυο ευρίςκεται ςε λειτουργία.  

 Θα ανιχνεφει τθ ηϊνθ ςτθν οποία προβλζπεται θ εκτζλεςθ των εκςκαφϊν με ανιχνευτζσ 
υπογείων δικτφων (ανιχνευτζσ μετάλλων, ανιχνευτζσ πεδίων, ραντάρ υπεδάφουσ κλπ. ςφγχρονα 
εξοπλιςμό). 

 Θα προτείνει ςτθν Τπθρεςία με οικονομοτεχνικά κριτιρια, για κάκε «άγνωςτο αγωγό» τθν 
διατιρθςθ ι τθ μετατόπιςι του. 



 

ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΔΘΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ – ΠΕΡΙΟΧΘ ΚΘΠΟΤΠΟΛΘ  ΠΟΛΘ ΚΑΒΑΛΑ        -56-        ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

 

ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ  ΡΟΓΑΜΜΑ 
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑΚΗ» 

2014 - 2020 

 

 

 Θα αξιολογεί τθν προβλεπόμενθ από τθ μελζτθ λφςθ αντιμετϊπιςθσ των «γνωςτϊν αγωγϊν» 
ςε ςυςχετιςμό με τθ διαπιςτωκείςα επί τόπου κατάςταςθ, π.χ. ανεφρεςι τυχόν νζων εμποδίων που δεν 
λιφκθκαν υπόψθ ςτθ μελζτθ, διαφορετικι υψομετρικι και οριηοντιογραφικι κζςθ κτλ.) και κα 
ενθμερϊνει ςχετικϊσ τθν Τπθρεςία.  

Τπάρχοντα παλιά δίκτυα, κυρίωσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, ενδεχομζνωσ δεν 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ ςχετικζσ πινακίδεσ, οπότε απαιτείται επιπλζον ζρευνα για τον εντοπιςμό τουσ. 

Θ απόφαςθ για τθν αντιμετϊπιςθ «αγνϊςτων αγωγϊν» ι γνωςτϊν αγωγϊν» (ςτο πλαίςιο τθσ 
αξιολόγθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ λφςθσ τθσ μελζτθσ ςε ςυςχετιςμό με τθν ανευρεκείςα κατάςταςθ), κα 
λαμβάνεται, πάντοτε ςε ςυνεννόθςθ με τον αρμόδιο Οργανιςμό και τθν Τπθρεςία. 

Σο εάν οι αγωγοί που ςυναντϊνται κα παραμείνουν ςε λειτουργία, κατά κανόνα αποφαςίηεται 
από τον αρμόδιο Οργανιςμό. 

Μπορεί κατά ςυνζπεια να αποφαςιςτεί θ παραμονι του αγωγοφ ςτθ κζςθ που ςυναντάται, με ι 
χωρίσ προςωρινι διακοπι τθσ λειτουργίασ του, όςο διαρκοφν οι εκςκαφζσ ι και όλο το ζργο, με 
οικονομοτεχνικά ςτοιχεία και με γνϊμονα τθ λειτουργία του ευρφτερου δικτφου.  

Μπορεί ακόμα να αποφαςιςκεί θ μετατόπιςθ του δικτφου ςε άλλθ κζςθ, εκτόσ εκςκαφϊν μόνιμα 
ι προςωρινά. 

ε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ οφείλει να κοινοποιεί το πρόγραμμα εργαςιϊν του προσ τον 
αρμόδιο Οργανιςμό.  

ε περιπτϊςεισ δικτφων εκτόσ λειτουργίασ που δεν προβλζπεται να επαναχρθςιμοποιθκοφν 
(πράγμα που κα βεβαιϊνει ο αρμόδιοσ φορζασ), θ εκςκαφι ςυνεχίηεται χωρίσ λιψθ μζτρων προςταςίασ 
του δικτφου. 

5.2 Εργαςίεσ ςτθν περιοχι μετατοπιηόμενων αγωγϊν  

Οι εργαςίεσ εκςκαφϊν ςτθν περιοχι του υπό μετατόπιςθ αγωγοφ δεν κα αρχίηουν πριν από τθν 
ζναρξθ λειτουργίασ του νζου μετατοπιςμζνου -ανακαταςκευαςμζνου αγωγοφ, εκτόσ εάν με προςωρινά 
ζργα καλφπτονται οι απαιτιςεισ λειτουργίασ του δικτφου.  

ε περιπτϊςεισ αχρθςτευομζνων δικτφων τα πάςθσ φφςεωσ καλϊδια (θλεκτροδότθςθσ, 
τθλεφωνικά), και ςωλινεσ (υδροδότθςθσ, μεταφοράσ υγρϊν καυςίμων και αερίου), εάν απαιτθκεί από 
τον αρμόδιο ΟΚΩ, κα περιςυλλζγονται με προςοχι από τον Ανάδοχο και κα παραδίδονται ςτισ αποκικεσ 
του οικείου ΟΚΩ. 

5.3 Εργαςίεσ ςτθν περιοχι μθ μετατοπιηόμενων αγωγϊν, «εν λειτουργία» ι αγωγϊν ςε 
προςωρινι αναςτολι λειτουργίασ  

 Οι εκςκαφζσ ςτθν περιοχι διζλευςθσ αγωγϊν ΟΚΩ, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τουσ αγωγοφσ, 
ςε λειτουργία κα γίνονται με ιδιαίτερθ προςοχι, με ι χωρίσ χριςθ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ.  

 Οι αποκαλυπτόμενοι ι υπακαπτόμενοι οχετοί, κα υποςτθρίηονται ι κα αντιςτθρίηονται 
μεταλλικά κατά τρόπο που να εξαςφαλίηεται θ ακεραιότθτά τουσ, τόςα κατά τθν διάρκεια τθσ εκςκαφισ 
όςο και μελλοντικά, μετά τθν επαναπλιρωςθ του ορφγματοσ.  

ε περίπτωςθ που απαιτείται ειδικι υποςτφλωςθ ι αντιςτιριξθ κα ςυντάςςεται ςχετικι μελζτθ θ 
οποία κα υποβάλλεται ςτθν Τπθρεςία προσ ζγκριςθ. Οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ, ςφμφωνα με τθν 
εγκεκριμζνθ μελζτθ, κα επιμετρϊνται ιδιαιτζρωσ προσ πλθρωμι. 

 Θ επανεπίχωςθ και προςταςία του αγωγοφ Θα γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 
Μελζτθ και τθν Προδιαγραφι ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02. 
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 Εάν απαιτθκεί πλευρικι μετάκεςθ εφκαμπτων ςωλινων, οι εργαςίεσ κα επιτελοφνται με τθν 
μεγαλφτερθ δυνατι προςοχι και τα κατάλλθλα μζςα και προςωπικό ϊςτε να αποφευχκεί οποιαδιποτε 
ηθμιά επί των αγωγϊν αυτϊν. 

 Ο Ανάδοχοσ κα μεριμνιςει για τθν λιψθ των ςχετικϊν αδειϊν εάν λόγοι αςφαλείασ, 
υπαγορεφουν τθ διακοπι λειτουργίασ οριςμζνων αγωγϊν (π.χ. αγωγϊν ΔΕΘ, κτλ), κατά τθν διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

 

6. Κριτιρια αποδοχισ περαιωμζνθσ εργαςίασ 

Ιςχφουν τα περί ποιοτικϊν ελζγχων, που αναφζρονται ςτισ ακόλουκεσ Προδιαγραφζσ :ΕΛΟΣ ΣΠ 
1501-02-07-02-00, ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-03-00-00, ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-04-00-00 και ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02. 
Εάν διαπιςτωκεί μθ ςυμμόρφωςθ τθσ καταςκευισ με τα ανωτζρω θ Επίβλεψθ ζχει τθν δυνατότθτα να 
αποδεχκεί τθν καταςκευι υπό όρουσ και να ορίςει τα διορκωτικά μζτρα που κα λάβει ο Ανάδοχοσ, χωρίσ 
ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ του εκ του λόγου αυτοφ. 

 

7. Προι υγείασ — αςφάλειασ και προςταςίασ περιβάλλοντοσ  

7.1 Επιςιμανςθ κινδφνων  

Θ εκτζλεςθ χωματουργικϊν εργαςιϊν ςε ηϊνεσ διζλευςθσ υπογείων δικτφων προςαυξάνει τουσ 
ςυνικεισ κινδφνουσ των εκςκαφϊν για τα εργαηόμενο προςωπικό. 

Θ ανεφρεςθ υπογείων δικτφων κατά τθν εκτζλεςθ των εκςκαφϊν ςθμαίνει ότι εκτελοφνται κατ’ 
αρχιν ςε χαλαρά εδάφθ (ζχει προθγθκεί εκςκαφι / επανεπίχωςθ κατά το παρελκόν). 

Θ εκτζλεςθ εργαςιϊν κοντά ςε υπόγεια καλϊδια/υπό τάςθ ι αγωγοφσ αερίου πόλεωσ 
ςυνεπάγεται ςοβαρότατεσ επιπτϊςεισ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ (θλεκτροπλθξία, ανακυμιάςεισ, ζκρθξθ). 

Θ εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτθν περιοχι δικτφων υπό πίεςθ μπορεί να οδθγιςει ςε ταχφτατθ άνοδο τθσ 
ςτάκμθσ του νεροφ εντόσ του ορφγματοσ.  

Θ πρόκλθςθ ηθμιϊν ςε δίκτυο ακακάρτων ζχει δυςμενείσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ.  

Θ πρόκλθςθ ηθμιϊν ςε υπόγεια τθλεφωνικά καλϊδια, δεν ζχει μεν άμεςεσ επιπτϊςεισ ςτο 
προςωπικό, αλλά απαιτεί ςθμαντικζσ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ τθσ ςφνδεςθσ (επανάπλεξθ καλωδίων, 
τοποκζτθςθ μοφφασ από ειδικευμζνο προςωπικό), υψθλοφ κόςτουσ. 

 

7.2 Μζτρα Ρροςταςίασ  

 Πριν από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, κα μελετϊνται λεπτομερϊσ τα ςχζδια των ΟΚΩ, κα 
διενεργοφνται ερευνθτικζσ τομζσ και κα ςαρϊνεται θ ηϊνθ του προβλεπόμενου ορφγματοσ με 
θλεκτρονικοφσ ανιχνευτζσ υπεδάφουσ.  

 Επιςθμαίνεται ότι ο εξοπλιςμόσ αυτόσ με τισ τεχνικζσ εξελίξεισ που ζχουν ςθμειωκεί, είναι 
ςιμερα υψθλισ αξιοπιςτίασ και προςιτόσ. Ο Κφριοσ του ‘Ζργου μπορεί κατά ςυνζπεια να απαιτιςει τθ 
ςάρωςθ του υπεδάφουσ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν.  

 Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν με μθχανικά μζςα κα εκτελείται υποχρεωτικά με κακοδιγθςθ του 
χειριςτι από ζμπειρο χωματουργό εργαηόμενο εντόσ του ορφγματοσ. Απαγορεφεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν 
χωρίσ τθν κακοδιγθςθ του χειριςτι του μθχανιματοσ.  
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 Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται υπό τθν διαρκι επίβλεψθ ζμπειρου εργοδθγοφ, ο οποίοσ κα 
παρακολουκεί ςυνεχϊσ τισ παρειζσ ταυ ορφγματοσ, το αποκαλυφκζν δίκτυό και τα μζτρα αςφαλείασ 
(ΜΑΠ προςωπικοφ, αντιςτθρίξεισ κτλ.).  

 το όρυγμα κα διατάςςονται αςφαλείσ κλίμακεσ ανόδου κακόδου του εργαηόμενου  
προςωπικοφ. 

 Επί τόπου του ζργου κα υπάρχει επαρκζσ απόκεμα υλικϊν υποςτφλωςθσ (καδρόνια, χαλφβδινα 
προφίλ, ιμάντεσ ανάρτθςθσ, μεταλλικοί πάςςαλοι κλπ.) για τθν άμεςθ λιψθ πρόςκετων μζτρων 
υποςτφλωςθσ / αντιςτιριξθσ των δικτφων.  

 τθ ςτζψθ του ορφγματοσ κα διατθρείται κακαρι λωρίδα πλάτουσ τουλάχιςτον 0,50 m 
εκατζρωκεν, επί τθσ οποίασ δεν κα αποτίκενται προϊόντα εκςκαφϊν. 

 Σο ανοικτό όρυγμα κα περιφράςςεται και κατά τισ δυο λωρίδεσ 

Τποχρεωτικι επίςθσ είναι θ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΠ) κατά τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν. Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω Πίνακα 1:  

Ρίνακασ 1 — Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ μζςων ατομικισ προςταςίασ 

Προςταςία χεριϊν και βραχιόνων Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 388 

Προςταςία κεφαλιοφ Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 397 

Προςταςία ποδιϊν Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 20345-2 

Θα τθροφνται αυςτθρά τα λοιπά μζτρα αςφαλείασ/ Προςταςίασ, που προβλζπονται από το 
εγκεκριμζνο χζδιο Αςφάλειασ - Τγείασ του ζργου (ΑΤ). 

 

8. Τρόποσ επιμζτρθςθσ 

Όταν κατά τθν εκτζλεςθ των εκςκαφϊν ςυναντϊνται υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ, ο Ανάδοχοσ δικαιοφται 
πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ, πζραν τθσ προβλεπομζνθσ για τισ εκςκαφζσ, υπό τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  

Θ πρόςκετθ αποηθμίωςθ δεν ζχει εφαρμογι ςτισ περιπτϊςεισ εναζριων αγωγϊν ΟΚΩ (π.χ. 
γραμμϊν ΔΕΘ), ανεξάρτθτα από τισ τυχόν δυςχζρειεσ που μπορεί να προξενοφν ςτθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν.  

Θ επιμζτρθςθ κα ςυνοδεφεται από οριηοντιογραφία τθσ ηϊνθσ εκτζλεςθσ των εκςκαφϊν υπό 
κλίμακα 1:500, ςτθν οποία κα απεικονίηονται τα απαντθκζντα δίκτυα και από χαρακτθριςτικζσ διατομζσ, 
ςτισ οποίεσ κα αναγράφονται τα χαρακτθριςτικά των αγωγϊν που ςυναντϊνται (διάμετροσ,\ υλικό 
καταςκευισ, αρμόδιοσ οργανιςμόσ) και κα απεικονίηεται θ αναλογοφςα ηϊνθ δυςχερειϊν, ςφμφωνα με τα 
κακοριηόμενα ςτθν παροφςα (με αναγραφι του εμβαδοφ που αντιςτοιχεί ςτθ διατομι).  

Επιςθμαίνεται ότι οι χορθγοφμενεσ από τουσ ΟΚΩ πινακίδεσ των δικτφων είναι δυνατόν να είναι 
ανακριβείσ ι ελλιπείσ.  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβαίνει ςε επιμελι ζρευνα εντοπιςμοφ τυχόν υπαρχόντων δικτφων με 
θλεκτρονικό εξοπλιςμό ι δοκιμαςτικζσ τομζσ και να εκτελεί εκςκαφζσ με μζγιςτθ προςοχι.  

Συχόν ηθμιζσ ςε υπάρχοντεσ και μθ παρουςιαηόμενουσ ςε ςχζδια αγωγοφσ επιβαρφνουν 
αποκλειςτικά τον Ανάδοχο, ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τισ επανορκϊςει με δικι του ευκφνθ και 
δαπάνεσ.  

Θ πρόςκετθ αυτι αποηθμίωςθ καλφπτει: 
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 Σισ δυςχζρειεσ τθσ εκςκαφισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ χριςθσ ελαφρϊν μθχανικϊν μζςων (μικρισ 
απόδοςθσ) και τθσ χειρωνακτικισ εκτζλεςθσ προσ αποφυγι ηθμιϊν επί των υπαρχόντων αγωγϊν ΟΚΩ. 

 Σισ δυςχζρειεσ αναπζταςθσ των προϊόντων εκςκαφισ ςτθ ηϊνθ των αγωγϊν, λόγω 
περιοριςμζνθσ χριςθσ ι απόδοςθσ των μθχανικϊν μζςων. Θ μετά τθν αναπζταςθ αποκομιδι των 
προϊόντων εκςκαφϊν ςτισ προςωρινζσ ι οριςτικζσ κζςεισ απόκεςθσ ι απόρριψθσ εντάςςεται ςτο 
αντικείμενο του αντίςτοιχου άρκρου των εκςκαφϊν. 

 Σισ ςποραδικζσ αντιςτθρίξεισ ι υποςτιριξισ των αγωγϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τυχόν 
απαιτοφμενθσ τροποποίθςθσ ταυ ςυςτιματοσ αντιςτιριξθσ των παρειϊν ορυγμάτων. Οι ςυςτθματικζσ 
αντιςτθρίξεισ των δικτφων για τισ οποίεσ εκπονείται ειδικι μελζτθ επιμετρϊνται ιδιαιτζρωσ κατά 
περίπτωςθ. 

 Σθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμιϊν που κα προκλθκοφν ςτουσ αγωγοφσ κατά τθν εκςκαφι. 

 Σισ τυχόν δυςχζρειεσ προςζγγιςθσ υλικϊν και λειτουργίασ μθχανθμάτων.  

 Σισ τυχόν κακυςτεριςεισ των εργαςιϊν λόγω ελζγχου των εργαςιϊν εκςκαφισ από τουσ 
αρμόδιουσ ΟΚΩ (όταν οι ενδιαφερόμενοι ΟΚΩ απαιτοφν επίβλεψθ των εργαςιϊν από δικό τουσ 
προςωπικό). Οι κακυςτεριςεισ αυτζσ νοείται ότι κα είναι ςε λογικό πλαίςιο και δεν κα ανατρζπουν το 
ςυνολικό χρονοδιάγραμμα του ζργου. ε αντίκετθ περίπτωςθ κα επιλαμβάνεται του κζματοσ θ 
Διευκφνουςα το ζργο Τπθρεςία.  

 Σθν λιψθ των απαιτουμζνων μζτρων υγείασ και αςφάλειασ. 

 Σθν ανάςυρςθ και αποξιλωςθ των υφιςταμζνων δικτφων (ςωλινων ι καλωδίων) χωρίσ να 
προξενθκοφν ηθμιζσ εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τον αρμόδιο ΟΚΩ.  

 Σθν αποηθμίωςθ των ΟΚΩ, ςε περίπτωςθ καταςτροφισ των προσ απόλθψθ υλικϊν.  

 Σθν προςωρινι φφλαξθ των αναςυρόμενων υλικϊν των δικτφων και τθν μεταφορά τουσ ςτισ 
αποκικεσ, που κα υποδειχτοφν από τον αντίςτοιχο ΟΚΩ.  

 Σθν λιψθ των απαιτοφμενων αυξθμζνων μζτρων αςφάλειασ.  

 Σθν προμικεια των απαραίτθτων αναλϊςιμων ι μθ υλικϊν.  

 Σθν μεταφορά και προςωρινι αποκικευςι τουσ ςτο ζργο.  

 Σθν ενςωμάτωςθ ι τθ χριςθ τουσ ςτο ζργο. 

 Σθν φκορά και απομείωςθ των υλικϊν και τθν απόςβεςθ και τισ ςταλίεσ τοy εξοπλιςμοφ.  

 Σθν διάκεςθ και απαςχόλθςθ του απαιτουμζνου προςωπικοφ, εξοπλιςμοφ και μζςων για τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Προδιαγραφισ. 

 Σθν ςυγκζντρωςθ των απορριμμάτων πάςθσ φφςεωσ που προκφπτουν κατά τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν και τθν μεταφορά τουσ προσ οριςτικι απόκεςθ. 

 Σθν πραγματοποίθςθ όλων των απαιτουμζνων δοκιμϊν, ελζγχων κλπ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςφμφωνα με τθν παροφςα Προδιαγραφι, κακϊσ και των τυχόν διορκωτικϊν 
μζτρων (εργαςία και υλικό) εάν διαπιςτωκοφν μθ ςυμμορφϊςεισ κατά τισ δοκιμζσ και τουσ ελζγχουσ.  

Οι εργαςίεσ αντιμετϊπιςθσ των δυςχερειϊν ςυνάντθςθσ αγωγϊν ΟΚΩ κα επιμετρϊνται ανά 
τρζχον μζτρο μικουσ (μ.μ.) αγωγοφ που δυςχεραίνει τθν εκςκαφι του ορφγματοσ. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 9 (Τ.Ρ. 9) 
ΑΜΦΙΡΛΕΥΑ ΕΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΟΔΟΥ, ΤΥΡΟΥ NEW JERSEY 

 

1. ΡΕΙΓΑΦΗ 

Σο πλαςτικό ςτθκαίο αςφαλείασ κα είναι καταςκευαςμζνο από πολυαικυλζνιο υψθλισ ποιότθτασ, 
ελαφρφ για τθ μεταφορά και τοποκζτθςθ του, κα φζρει ειδικζσ υποδοχζσ για τθ ςφνδεςθ πολλϊν ομοίων 
μεταξφ τουσ με εφκολο κθλφκωμα. το πάνω μζροσ κα φζρουν οπι με πϊμα για τθν επικυμθτι πλιρωςθ 
του ςτθκαίου με νερό, ϊςτε να αυξάνεται κατά βοφλθςθ θ ευςτάκειά του, ενϊ ςτο κάτω άκρο κα φζρουν 
οπζσ απορροισ του αποκθκευμζνου νεροφ. 

 

2. ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 

Σο χρϊμα τουσ κα είναι λευκό ι κόκκινο με βάροσ 8 kg και κα γεμίηουν με νερό φτάνοντασ 
περίπου τα 55 kg. Συποποιθμζνεσ διαςτάςεισ βάςει προδιαγραφϊν ΤΠΕΧΩΔΕ (Μικοσ x Υψοσ x Πλάτοσ) 
100 cm x 60 cm x 46 cm. 

Προδιαγραφι: Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003). 

 

3. ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ 

Σοποκετοφνται μεταξφ τουσ εναλλάξ λευκό – κόκκινο με τισ ειδικζσ εγκοπζσ για να προκαλοφν τθν 
προςοχι των οδθγϊν. 

 

4. ΕΦΑΜΟΓΕΣ  

Οδικά δίκτυα, κζςεισ επικίνδυνων ςθμείων, διόδια, ακλθτικά κζντρα, εργοτάξια. 

 

5. ΕΡΙΜΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΛΗΩΜΗ  

Θ επιμζτρθςθ κα γίνεται ανά μινα παραμονισ εκάςτου ςτοιχείου (ςπονδφλου) ςτο ζργο, 
ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ διάταξθ εργοταξιακισ ςιμανςθσ και το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα 
εκτζλεςθσ εργαςιϊν. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται για τισ επιμζρουσ ποςότθτεσ με τθ ςυμβατικι 
τιμι του Σιμολογίου. Θ τιμι αυτι και θ πλθρωμι αποτελοφν τθν πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για τθν 
παροχι όλων των απαιτοφμενων μθχανθμάτων, μεταφορικϊν μζςων, εφοδίων, υλικϊν και 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ςφμφωνα με τα 
παραπάνω. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 10 (Τ.Ρ. 10) 
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Θ ΣΠ αναφζρεται ςτα ςυςτιματα επιφανειακισ ςτεγάνωςθσ καταςκευϊν από ςκυρόδεμα και 

επιφανειακισ προςταςίασ του ςκυροδζματοσ από προςβολζσ που οφείλονται ςτθ χριςθ του. Σα 
ςυςτιματα αυτά κα εφαρμοςτοφν όπου και όπωσ προκφπτει από τα εγκεκριμζνα ςχζδια και ςφμφωνα με 
τισ εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ. Οι ςχετικζσ προτάςεισ κα γίνουν από τον Ανάδοχο και υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ 
τθσ Τπθρεςίασ.  

 
2.  ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Σο υλικό κα εφαρμοςτεί με επάλειψθ ςε επιφάνειεσ ζτοιμου ςκυροδζματοσ, μετά από κατάλλθλθ 
προετοιμαςία. Σο υλικό κα είναι αςφαλτικό γαλάκτωμα υδατικισ διαςποράσ (black bitumen paint) και θ 
επάλειψθ κα γίνει με χριςθ ρολοφ, βοφρτςασ ι πιςτολζττου. Θ εφαρμογι του αςφαλτικοφ γαλακτϊματοσ 
κα γίνεται ςε δφο ςτρϊςεισ με ανάλωςθ ανά ςτρϊςθ τουλάχιςτον 0,15 lt/m2. 

Επίςθσ, κα γίνεται εφαρμογι υποςτρϊματοσ (primer) με αραίωςθ του γαλακτϊματοσ με νερό ςε 
αναλογία 1:1 ι με χριςθ του υλικοφ που ςυνιςτά ο προμθκευτισ και ανάλωςθ 0,10 -0,15 lt/m2.  

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗ 

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Τπθρεςία προσ ζγκριςθ ζγκαιρα και πριν από οποιαδιποτε εργαςία 
ςκυροδζτθςθσ, ςχετικζσ προτάςεισ για τον τφπο του ςυςτιματοσ ςτεγάνωςθσ και προςταςίασ των 
επιφανειϊν ςκυροδζματοσ που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει.  

Θ ςχετικι πρόταςθ του Αναδόχου κα ςυνοδεφεται από πλιρθ και εμπεριςτατωμζνθ ςχετικι 
μελζτθ με καταςκευαςτικά ςχζδια και με όλεσ τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ ποιότθτασ και εφαρμογισ του 
ςυςτιματοσ, από τθν οποία κα προκφπτει ότι το προτεινόμενο ςφςτθμα είναι δόκιμο και κατάλλθλο για 
τισ ειδικζσ απαιτιςεισ και το είδοσ του ζργου και ότι ζχει εφαρμοςτεί με επιτυχία ςε παρόμοια ζργα. 

 

4. ΕΡΙΜΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΛΗΩΜΗ 

Θ επιμζτρθςθ κα γίνει για το πραγματικό εμβαδόν επικαλυπτόμενθσ επιφάνειασ, ςφμφωνα με τα 
ςχζδια τθσ μελζτθσ (ι τυχόν τροποποιιςεισ που ζγιναν από τθν Τπθρεςία). 

Συχόν ποςότθτεσ που χρθςιμοποιικθκαν επιπλζον των ςχεδίων τθσ μελζτθσ χωρίσ ζγκριςθ τθσ 
Επίβλεψθσ, επιμετρϊνται αλλά δεν πλθρϊνονται. 

Θ πλθρωμι κα γίνει ανά m2 επικαλυπτόμενθσ επιφάνειασ, ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα άρκρα του 
τιμολογίου. τθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν και θ δαπάνθ για τισ εργαςίεσ.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 11 (Τ.Ρ. 11) 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Θ ΣΠ αναφζρεται ςτα μεταλλικά ςτθκαία που τοποκετοφνται για τθν αςφάλεια διερχομζνων 
οχθμάτων ςτθν περιοχι των ορυγμάτων για τθν τοποκζτθςθ των αγωγϊν. 

 

2.  ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Πρόκειται για ςφςτθμα διακοπτόμενου ςτθκαίου αςφαλείασ, που κα ακολουκεί τα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα για ςτθκαία αςφαλείασ οδϊν ΕΝ 1317-1 και 2, το οποίο τοποκετείται ςτο κζντρο ενόσ 
ανοίγματοσ εκτάκτου ανάγκθσ και δφναται να χρθςιμοποιθκεί για τθ δθμιουργία ανοίγματοσ 
απεριόριςτου μικουσ, κακϊσ και για τθν εκτροπι τθσ κυκλοφορίασ, ςε προςωρινζσ ρυκμίςεισ ςτουσ 
αυτοκινθτόδρομουσ.  

Θ διάταξθ κα αποτελείται από ενδιάμεςα χαλφβδινα ςυναρμολογοφμενα ςτοιχεία, φψουσ 
τουλάχιςτον 0,80m και προαιρετικά από δφο ακραία ςτοιχεία. Θ ςφνδεςθ των μεταξφ τουσ ςτοιχείων κα 
γίνεται με κοχλίεσ. Οι ρυκμιηόμενοι τροχοί που κα είναι τοποκετθμζνοι εςωτερικά, κακϊσ και οι 
αρκρϊςεισ που κα είναι τοποκετθμζνεσ ςτα άκρα, κα εξαςφαλίηουν τθν ολίςκθςθ του ςυςτιματοσ, κακϊσ 
και τθν περιςτροφι για τθν εκτροπι τθσ κυκλοφορίασ (bypass). 

 

3. ΕΡΙΜΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΛΗΩΜΗ 

Θ επιμζτρθςθ γίνεται ανά μζτρο μικουσ ανά μινα χρθςιμοποίθςθσ. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 12 (Τ.Ρ. 12) 

ΥΔΟΣΤΟΜΙΑ ΡΥΚΑΓΙΑΣ 

1. Συγκρότθμα Λιψθσ Ραροχισ Ρυρόςβεςθσ 

1.1. Σο υδροςτόμιο πυρκαγιάσ κα καταςκευαςτεί βαςικά από χυτοςίδερο με δφο ςτόμια λιψθσ 2 
½’’. Οριςμζνα τμιματα του υδροςτομίου κα είναι ορειχάλκινα (βάςθσ και πϊματα ςτομίων λιψθσ, 
κεφαλι και άξονασ χειριςμοφ, βάςεισ με ζδραςθ ςτομίου δικλείδασ κλπ). Θ διάμετροσ ειςαγωγισ κα είναι 
Φ80mm και το ςυνολικό βάροσ με τθ βάςθ του όχι μικρότερο από 130 kgr. Θ καταςκευι κα 
ανταποκρίνεται τουλάχιςτο ςτισ προδιαγραφζσ DIN 3222. 

1.2. Θ βάςθ του Τδροςτομίου κα αποτελείται από ξεχωριςτό τμιμα που κα είναι ενωμζνο με 
ωτίδεσ και κοχλίεσ ςτο κφριο ςϊμα. το τμιμα αυτό τθσ βάςθσ κα υπάρχει οπι εκκζνωςθσ από τθν οποία 
κα διζρχεται νερό μόνο όταν κα κλείςει θ δικλείδα τθσ βάςθσ. Μετά τθν λιψθ του νεροφ και το κλείςιμο 
τθσ δικλείδασ κα γίνεται αυτόματθ εκκζνωςθ του εςωτερικοφ χϊρου του υδροςτομίου από τθν μικρι οπι 
τθσ βάςθσ. 

1.3. Σα υδροςτόμια πυρκαγιάσ ςυνδζονται ςτο δίκτυο των ςωλινων PE κατά τον τρόπο που 
δείχνεται ςτο ςχζδιο και ςτισ κζςεισ που ςθμειϊνονται ςτα ςχζδια των οριηοντιογραφιϊν. Γενικά τα 
υδροςτόμια κα τοποκετθκοφν ςτα πεηοδρόμια, περίπου μιςό μζτρο από τθν κόψθ των κραςπζδων. Όπου 
δεν υπάρχουνε πεηοδρόμια ι το πλάτοσ τουσ είναι μικρό μπορεί να τοποκετθκοφν και γειτονικά προσ τισ 
οικοδομικζσ γραμμζσ κατά τον τρόπο που να είναι δυνατι θ εφκολθ χρθςιμοποίθςι τουσ. 

1.4. υνδζςεισ υδροςτομίων κα γίνουν ςε ςωλινεσ Φ 63mm μζχρι και Φ 355mm. Θ ςφνδεςθ 
γίνεται με τοποκζτθςθ ταυ ςτον αγωγό που θ διακλάδωςι του κα ςυνδζεται ςε χαλυβδοςωλινα Φ 
100mm. Θ τοποκζτθςθ του ταυ γίνεται οριηόντια ϊςτε ςχεδόν οριηόντια να τοποκετθκεί και ο 
χαλυβδοςωλινασ Φ 100mm ςτο απαιτοφμενο μικοσ. Κοντά ςτθ βάςθ του υδροςτομίου πυρκαγιάσ ο 
χαλυβδοςωλινασ διακόπτεται και ςυνδζεται με τεμάχιο χυτοςιδερζνιου ςωλινα που φζρει ςτο άκρο του 
κατάλλθλθ μοφφα με ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ, ενϊ ςτο άλλο άκρο του είναι φλαντηωτό. τθν 
ςυνζχεια τοποκετείται χυτοςιδερζνια δικλείδα Φ80mm (τθσ οποίασ ο χειριςμόσ γίνεται από χυτοςιδερζνιο 
φρεάτιο εδάφουσ), κακϊσ και λοιπά εξαρτιματα ςωλθνϊςεων Φ 80mm (πεδιλωτι γωνία και 
χυτοςιδερζνιοσ αμφιφλαντηωτόσ ςωλινασ ςε όςο μικοσ απαιτείται, ςτον οποίο ςυνδζεται το κάτω τμιμα 
του υδροςτομίου). 

1.5. Όπωσ αναφζρεται και ςτο αντίςτοιχο άρκρο του τιμολογίου, το ςυγκρότθμα λιψθσ νεροφ 
πυρόςβεςθσ αποτελείται από υδροςτόμιο πυρκαγιάσ με τθ βάςθ του, από τθν πεδιλωτι γωνία, από τθν 
ςυρταρωτι δικλείδα με τθν προςταςία τθσ (φρεάτιο εδάφουσ, κϊδωνασ χυτοςιδερζνιοσ κλπ) και από το 
ςτραγγιςτιριο και τουσ εγκιβωτιςμοφσ (φρεατίου εδάφουσ, ςτιριξθσ δικλείδασ και πζδιλου γωνίασ κλπ). 

 

2. Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 

τθν τιμι μονάδασ του ςυγκροτιματοσ παροχισ νεροφ πυρόςβεςθσ περιλαμβάνονται όλα τα 
υλικά και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν κανονικι λειτουργία του υδροςτομίου, το χυτοςιδερζνιο 
φρεάτιο εδάφουσ, ο προςτατευτικόσ επιμθκυντικόσ ςωλινασ και τα λοιπά εξαρτιματα χειριςμοφ. 

Θ πλθρωμι των ανωτζρω περιλαμβάνεται ςτο άρκρο του τιμολογίου τθσ μελζτθσ «Πυροςβεςτικόσ 
κρουνόσ». 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 13 (Τ.Ρ. 13) 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΜΜΕΣΟΥ ΧΕΙΙΣΜΟΥ ΔΙΚΛΙΔΑΣ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Δικλείδεσ τοποκετοφνται μζςα ςε όλα τα φρεάτια του δικτφου είτε τυχόν και ζξω από αυτά.  

Θ προδιαγραφι αυτι αφορά ςτα αναφερόμενα εξαρτιματα ζμμεςου χειριςμοφ, δθλαδι ςτα 
ςτόμια, ςτα ςτελζχθ, τα βάκτρα και τουσ ςυνδζςμουσ.  

Δυνατότθτα ζμμεςου χειριςμοφ δικλείδων πρζπει να εξαςφαλιςκεί ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ςτισ 
οποίεσ είναι αναγκαία και ςκόπιμθ θ γριγορθ και εφκολθ επζμβαςθ κατά τθν λειτουργία των 
εγκαταςτάςεων. Σζτοιεσ περιπτϊςεισ ζμμεςου χειριςμοφ παρουςιάηονται οπωςδιποτε ςε κζςεισ που οι 
δικλείδεσ βρίςκονται ζξω από φρεάτια. 

 

2.  ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Για κάκε διάμετρο δικλείδασ απαιτείται αντίςτοιχο χυτοςιδερζνιο κάλυμμα προςταςίασ (κϊδωνασ) 
που τοποκετείται και εφαρμόηει ςτο άνω μζροσ τθσ και ςκεπάηει το ςτζλεχοσ του χειριςμοφ τθσ.  

τθν επιφάνεια του εδάφουσ τοποκετείται χυτοςιδερζνιο κυλινδρικό φρεάτιο ςτο απαιτοφμενο 
βάκοσ με υποδοχι, ςτακερό δίςκο με οπι διζλευςθσ ςτελζχουσ και κινθτό κάλυμμα δεμζνο με αλυςίδα ι 
ςτακεροποιθμζνο με άξονα που να επιτρζπει τθν περιςτροφι και άνοιγμα του καλφμματοσ.  

Από τον κϊδωνα μζχρι τον δίςκο του χυτοςιδερζνιου φρεατίου τοποκετείται τεμάχιο από 
κφλινδρο PE (προςτατευτικόσ ςωλινασ). Σο τεμάχιο αυτό προςαρμόηεται ςτθν κεφαλι του κϊδωνα και 
ςτο φρεάτιο εδάφουσ. Μζςα ςτον κφλινδρο τοποκετείται ςιδερζνιο ςτζλεχοσ χειριςμοφ. Σο ςτζλεχοσ αυτό 
κα είναι ανκεκτικό, από ςκλθρό χάλυβα με ανάλογο μικοσ και απαιτοφμενθ διατομι. το άνω μζροσ του 
κα φζρει βάκτρο με πριςματικι υποδοχι και ανάλογθ κεφαλι για τθν προςαρμογι του φορθτοφ κλειδιοφ 
χειριςμοφ. Σο φρεάτιο εδάφουσ εγκιβωτίηεται ςε ςκυρόδεμα όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια. 

 

3. ΕΓΑΣΙΕΣ  

Θ τοποκζτθςθ είναι απλι. τερεϊνεται ο κϊδωνασ πάνω ςτθ δικλείδα. τθ ςυνζχεια τοποκετείται 
ο προςτατευτικόσ ςωλινασ που ςτο κάτω μζροσ του κα φζρει υποδοχι για τθν προςαρμογι του κϊδωνα.  

Είναι δυνατό ο προςτατευτικόσ ςωλινασ να αποτελείται από περιςςότερα τεμάχια, (επιμθκυντικά) 
με κατάλλθλεσ υποδοχζσ προςαρμογισ. Σα τεμάχια αυτά εξαιτίασ τθσ ειδικισ καταςκευισ τουσ 
προςτίκενται το ζνα πάνω ςτο άλλο. Σο ςιδερζνιο ςτζλεχοσ χειριςμοφ κα ζχει το ίδιο μικοσ με τον 
επιμθκυντικό προςτατευτικό ςωλινα και κα προςαρμόηεται παρόμοια με πριςματικζσ υποδοχζσ ςε 
περίπτωςθ πολλϊν τεμαχίων.  

Αφοφ γίνει κοπι και κατεργαςία των άκρων του ςτελζχουσ χειριςμοφ, των υποδοχϊν του κλπ και θ 
επιχωμάτωςθ, τοποκετείται το κυλινδρικό φρεάτιο εδάφουσ ςτθν κακοριςμζνθ κζςθ και εγκιβωτίηεται. 

 

4. ΕΡΙΜΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΛΗΩΜΗ 

Θ επιμζτρθςθ γίνεται ανά τεμάχιο. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 14 (Τ.Ρ. 14) 
ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΡΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Οι εργαςίεσ που προδιαγράφονται ςτθν παροφςα ΣΠ αφοροφν ςτθν καταςκευι υπογείων δικτφων 
φδρευςθσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE) κλάςθσ PE 80 και PE 100.  

2. ΚΙΤΗΙΑ ΑΡΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

2.1 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

Σα υλικά που ενςωματϊνονται ςτα δίκτυα ςωλθνϊςεων από πολυαικυλζνιο (ΡΕ) είναι: 

 ωλινεσ πολυαικυλενίου υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE) από πρϊτεσ φλεσ 2θσ και 3θσ γενιάσ. 

 Ειδικά τεμάχια από πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ ίδιων ιδιοτιτων με τουσ ςωλινεσ, ι 
λοιπά υλικά. 

Οι ςωλινεσ ονομαςτικισ πίεςθσ μεγαλφτερθσ των 16 atm καταςκευάηονται κατά κανόνα από 
πολυαικυλζνιο 3θσ γενιάσ (PE 100). 

Θ ονομαςτικι πίεςθ των ςωλινων δεν πρζπει να ςυγχζεται με τθν κλάςθ του υλικοφ (PE 80, PE 
100). 

Σο πολυαικυλζνιο υψθλισ ποιότθτασ HDPE (High Density Polyethylene), το πολυαικυλζνιο 
χαμθλισ ποιότθτασ LDPE (Low Density Polyethylene) και το πολυπροπυλζνιο (PP) υπάγονται ςτθν 
κατθγορία των πολυολεφινϊν. 

Σα πολυαικυλζνια είναι κερμοπλαςτικά, δθλαδι μποροφν να μορφοποιθκοφν κερμαινόμενα και 
να επαναςτερεοποιθκοφν οςεςδιποτε φορζσ. 

Σο μοριακό βάροσ του πολυαικυλενίου κυμαίνεται από 2000 ζωσ 40.000. 

Οι τυπικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν HDPE παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

Ιδιότθτα Μονάδα Μζκοδοσ δοκιμισ Τιμι 

Δείκτθσ ροισ MFI 190/5 g/10min ΕΝ ISO 1133:2000-022 0,3 - 0,7 

Μθχανικζσ ιδιότθτεσ ςε κερμοκραςία 23°C και ςχετικι υγραςία 50% 

Όριο διαρροισ Ν/mm2 ΕΝ ISO 527-1:19963 22 

Επιμικυνςθ ςτο ςθμείο διαρροισ % ΕΝ ISO 527-1:19962 15 

Αντοχι εφελκυςμοφ ςτθν κραφςθ Ν/mm2 Σαχφτθτα δοκιμισ 32 

Επιμικυνςθ ςτθν κραφςθ % 125 mm/min > 800 

Αντοχι ςτθν κάμψθ Ν/mm2 ΕΝ ISO 178:20034 28 

Μζτρο κάμψεωσ Ν/mm2  800 

κλθρότθτα Shore D - DΙΝ 53505:2000-085 60 

                                                           
2
 Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics (ISO 
1133:1997) --  Πιαζηηθά - Πξνζδηνξηζκόο ηεο καδηθήο παξνρήο ηήγκαηνο (MFR) θαη νγθνκεηξηθήο παξνρήο ηήγκαηνο 
(MVR) ηωλ ζεξκνπιαζηηθώλ 

3
 Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including Corr 1:1994). -- 
Πιαζηηθά. Πξνζδηνξηζκόο εθειθπζηηθώλ ηδηνηήηωλ. Μέξνο 1: Γεληθέο αξρέο. 

4
 Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2001) -- Πιαζηηθά. Πξνζδηνξηζκόο θακπηηθώλ ηδηνηήηωλ. 
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Αντοχι ςε κροφςθ - ΕΝ ISO 8256:20046 χωρίσ κραφςθ 

Θερμικζσ ιδιότθτεσ 

Περιοχι τιξεωσ °C  130 

υντελεςτισ γραμμικισ διαςτολισ Κ
-1

 ASTM D 696-03
7
 1,7  10

-4
 

Θερμικι αγωγιμότθτα ςτουσ 20°C W / m  Κ DIN 52612-18 0,43 

Ηλεκτρικζσ ιδιότθτεσ ςε κερμοκραςία 20°C και ςχετικι υγραςία 50%. 

Ειδικι αντίςταςθ Ω  cm ASTM D257-999 > 10
16

 

Επιφανειακι αντίςταςθ Ω ASTM D257-99
8
 > 10

13
 

 

2.2 ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Ρρότυπα για ςωλινεσ δικτφων φδρευςθσ 

EN 12201-1:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: General -
υςτιματα ςωλθνϊςεων υδροδότθςθσ από πολυαικυλζνιο (ΡΕ). Μζροσ 1: 
Γενικότθτεσ. 

EN 12201-2:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes - υςτιματα 
πλαςτικϊν ςωλινων για ζργα φδρευςθσ από πολυαικυλζνιο. Μζροσ 2: ωλινεσ. 

EN 12201-3:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings -- 
υςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων για ζργα φδρευςθσ από πολυαικυλζνιο. Μζροσ 3: 
Εξαρτιματα. 

EN 12201-4:2001 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves-- 
υςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων για ζργα φδρευςθσ από πολυαικυλζνιο. Μζροσ 4: 
Βάνεσ. 

EN 12201-5:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose 
of the system. -- υςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων για ζργα φδρευςθσ από 
πολυαικυλζνιο. Μζροσ 5: Καταλλθλότθτα ςυςτθμάτων 

Ρρότυπα για ςωλινεσ δικτφων ομβρίων και ακακάρτων υπό πίεςθ για ςωλινεσ υπογείων και 
υπζργειων δικτφων 

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 -- 
υςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων υπογείων και υπζργειων δικτφων, φδρευςθσ, 
αποςτράγγιςθσ και αποχζτευςθσ, από πολυαικυλζνιο (ΡΕ). Μζροσ 1: Γενικά 

EN 13244-2:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for 

                                                                                                                                                                                                  
5
 Testing of rubber - Shore A and Shore D hardness test -- Μέζνδνη δνθηκήο ζθιεξόηεηαο ειαζηηθνύ Shore A θαη Β. 

6
 Plastics - Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:2004) -- Πιαζηηθά. Πξνζδηνξζζκόο εθειθπζηηθήο αληνρήο 
από θξνπζηηθά θνξηία. 

7
 Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 30°C With a Vitreous 
Silica Dilatometer -- Πξόηππε δνθηκή πξνζδηνξηζκνύ ηεο γξακκηθήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο ηωλ πιαζηηθώλ κεηαμύ  -30°C 
θαη 30°C, κε ρξήζε παξακνξθωζηκέηξνπ. 

8
 Testing of Thermal Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the Guarded Hot Plate Apparatus; 
Test Procedure and Evaluation. Δνθηκέο ζεξκνκνλωηηθώλ πιηθώλ 

9
 Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials -- Πξόηππε δνθηκή ειεθηξηθήο 
αληίζηαζεο θαη αγωγηκόηεηαο κνλωηηθώλ πιηθώλ (ην πξόηππν DIN 53482 έρεη απνζπξζεί, ρωξία λα αληηθαηαζηαζεί). 
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general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes -- 
υςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων υπογείων και υπζργειων δικτφων, φδρευςθσ, 
αποςτράγγιςθσ και αποχζτευςθσ, από πολυαικυλζνιο (ΡΕ). Μζροσ 2: ωλινεσ. 

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 -- 
υςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων από πολυαικυλζνιο για υπόγεια ι υπζργεια δίκτυα 
ομβρίων και ακακάρτων, Πολυαικυλζνιο (PE)- Μζροσ 3: Εξαρτιματα, ςφνδεςμοι 

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 -- 
υςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων από πολυαικυλζνιο για υπόγεια ι υπζργεια δίκτυα 
ομβρίων και ακακάρτων, Πολυαικυλζνιο (PE)- Μζροσ 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 -- υςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων από πολυαικυλζνιο για 
υπόγεια ι υπζργεια δίκτυα ομβρίων και ακακάρτων, Πολυαικυλζνιο (PE)- Μζροσ 5: 
Καταλλθλότθτα ςυςτθμάτων. 

Ρρότυπα εξαρτθμάτων 

EN 1680:1997 Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems - Test method for 
leaktightness under and after bending applied to the operating mechanisms -- 
υςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Βαλβίδεσ για ςυςτιματα ςωλθνϊςεων από 
πολυαικυλζνιο (ΡΕ) - Μζκοδοσ δοκιμισ για ςτεγανότθτα υπό κάμψθ του μθχανιςμοφ 
λειτουργίασ και μετά από αυτι. 

EN 10284:2000 Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene (PE) piping systems 
-- Λυόμενοι ςφνδεςμοι μαλακοφ χυτοςιδιρου για ςυςτιματα ςωλθνϊςεων 
πολυαικυλενίου (PE). 

EN 12100:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for resistance to 
bending between supports -- υςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Βαλβίδεσ 
πολυαικυλενίου (ΡΕ) - Μζκοδοσ δοκιμισ τθσ αντοχισ ςε κάμψθ μεταξφ ςτθριγμάτων. 

Ρρότυπα δοκιμϊν 

EN 12099 Plastics Piping Systems - Polyethylene Piping Materials and Components - 
Determination of Volatile Content -- υςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Τλικά και 
ςυςτατικά μζρθ ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου - Προςδιοριςμόσ τθσ περιεκτικότθτασ 
των πτθτικϊν. 

EN 921:1994 Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of resistance to internal 
pressure at constant temperature -- υςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - 
Θερμοπλαςτικοί ςωλινεσ - Προςδιοριςμόσ τθσ αντοχισ ςε εςωτερικι πίεςθ υπό 
ςτακερι κερμοκραςία. 

EN 12119:1997  Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for resistance to 
thermal cycling -- υςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Βάνεσ πολυαικυλενίου (ΡΕ) - 
Μζκοδοσ δοκιμισ για τθν αντοχι ςε κυκλικι κερμικι εναλλαγι. 

 



 

ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΔΘΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ – ΠΕΡΙΟΧΘ ΚΘΠΟΤΠΟΛΘ  ΠΟΛΘ ΚΑΒΑΛΑ        -68-        ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

 

ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ  ΡΟΓΑΜΜΑ 
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑΚΗ» 

2014 - 2020 

 

 

2.3 ΑΡΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 
Γενικά 
Σα υλικά καταςκευισ των ςωλινων και εξαρτθμάτων κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν 

Προδιαγραφϊν (ΕΝ) και κα παράγονται ςφμφωνα με αυτζσ. 

Προϊόντα από άλλα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και πρϊτεσ φλεσ από κράτθ - μζλθ 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται ςτθν παροφςα Σεχνικι 
Προδιαγραφι, κεωροφνται ιςοδφναμα, ςυμπεριλαμβανομζνων των δοκιμϊν και ελζγχων που 
διεξιχκθςαν ςτο κράτοσ καταςκευισ, όταν με αυτοφσ επιτυγχάνεται ςτον ίδιο βακμό επαρκϊσ θ 
απαιτοφμενθ ςτάκμθ προςταςίασ ωσ προσ τθν αςφάλεια, τθν υγεία και τθν καταλλθλότθτα χριςθσ. 

Για τθν αποδοχι των προτεινομζνων ςωλινων και εξαρτθμάτων προσ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο ο 
Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Τπθρεςία προσ ζγκριςθ φάκελο με τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 παρουςίαςθ του εργοςταςίου παραγωγισ των προϊόντων HDPE, 

 πιςτοποιθτικά από αναγνωριςμζνο φορζα /εργαςτιριο ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ 
διατάξεισ (ΕΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories -- Γενικζσ απαιτιςεισ για τθν επάρκεια των εργαςτθρίων δοκιμϊν και διακριβϊςεων), από τα 
οποία κα προκφπτει ςυμμόρφωςθ των προϊόντων προσ τισ απαιτιςεισ των ιςχυόντων προτφπων (βλ. 
πίνακα προτφπων), 

 πίνακεσ/ ςτοιχεία αναλόγων εφαρμογϊν των προϊόντων, 

 πίνακεσ διαςτάςεων/ χαρακτθριςτικϊν των παραγομζνων προϊόντων, 

 ςχζδια λεπτομερειϊν των ειδικϊν τεμαχίων και των ςυνδζςμων του ςυςτιματοσ που παράγει 
το εργοςτάςιο, 

 οδθγίεσ εγκατάςταςθσ/ ςφνδεςθσ. 

Σα ανωτζρω ςτοιχεία κα υποβάλλονται κατά προτίμθςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και κατ’ ελάχιςτον 
κα περιλαμβάνουν περίλθψθ ςτθν Ελλθνικι και πλιρθ κείμενα/ ςτοιχεία ςτθν Αγγλικι. 

Οι ςωλινεσ και τα εξαρτιματα κα ζχουν καταςκευαςτεί με πιςτοποιθμζνθ κατά ΕΝ ISO 9000:2000-
12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary - υςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτοσ - 
Βαςικζσ αρχζσ και λεξιλόγιο) παραγωγικι διαδικαςία.  

Οι ςωλινεσ και τα εξαρτιματά τουσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για 
χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου νεροφ, από επίςθμθ Αρχι, Οργανιςμό ι Ινςτιτοφτο χϊρασ τθσ ΕΕ (π.χ. DVGW, 
Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools). 

Οι ςωλινεσ κα ζχουν παραχκεί το πολφ ζνα εξάμθνο πριν τθν προςκόμιςι τουσ ςτο ζργο προσ 
τοποκζτθςθ. 

Σφνκεςθ τθσ πρϊτθσ φλθσ πολυαικυλενίου (compound) – Τιμι MRS 

Σο μίγμα του πολυαικυλενίου - υψθλισ πυκνότθτασ HDPE (compound) των ςωλινων κα είναι: 

 δεφτερθσ γενιάσ, τφπου PE 80 (MRS 8 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-1010, ΕΝ ISO 1167-1:2003-0711, ΕΝ 
ISO 12162:1996-0412) ι  

                                                           
10

 Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials 
in pipe form by extrapolation (ISO 9080:2003) -- Σπζηήκαηα πιαζηηθώλ ζωιελώζεωλ θαη αγωγώλ. Πξνζδηνξηζκόο ηεο 
καθξόρξνλεο πδξνζηαηηθήο αληνρήο ηωλ ζωιελνπνηεκέλωλ πιηθώλ κε ηελ κέζνδν ηεο εμωηεξηθήο παξεκβνιήο. 

11
 Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to internal 
pressure - Part 1: General method (ISO/DIS 1167-1:2003) -- Θεξκνπιαζηηθνί ζωιήλεο θαη εμεξηήκαηα γηα ηελ 
κεηαθνξά ξεπζηώλ. Πξνζδηνξηζκόο ηεο αληνρήο ζε εζωηεξηθή πίεζε. Μέξνο 1: Γεληθή Μέζνδνο δνθηκήο 
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 τρίτθσ γενιάσ τφπου, 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: ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι: είναι θ αντοχι του υλικοφ όπωσ 
προκφπτει από υδραυλικζσ δοκιμζσ πίεςθσ κατά ΕΝ ISO 1167-1:2003-07 ι κατά EN 921:1994 (αναμενόμενθ 
αντοχι μετά από περίοδο 50 ετών που προςδιορίηεται με τουλάχιςτον 30 δοκιμζσ πίεςθσ ςε κερμοκραςίεσ 
20

0
, 60

0
, 80

0
 C). 

 

το παρακάτω διάγραμμα απεικονίηονται τα αποτελζςματα δοκιμισ υλικοφ κατθγορίασ PE 100.  

 

Θ κλάςθ 100 είναι περίπου κατά 25% ανκεκτικότερθ ςε πίεςθ από τθν κλάςθ 80, και αυτό ζχει ωσ 
αποτζλεςμα μικρότερα πάχθ τοιχωμάτων για τθν αυτι ονομαςτικι πίεςθ του ςωλινα.  

Θ επιλογι τθσ κλάςθσ PE 100 ι PE 80 κακορίηεται ςτθν Μελζτθ. Εάν δεν κακορίηεται ςτθν Μελζτθ, 
ςυνιςτάται θ επιλογι τθσ κλάςθσ PE 100 κακϊσ θ κλάςθ αυτι παρουςιάηει καλφτερθ αντίςταςθ ςτθν 
δοκιμι RCP (Rapid crack propagation: ταχεία επζκταςθ ρθγματϊςεων) και μειϊνει τθν πικανότθτα 
διαρροϊν του δικτφου.  

Ειδικό βάροσ 

Σο πολυμερζσ καταςκευισ των ςωλινων κα ζχει πυκνότθτα ςτθν περιοχι 953 - 960 Kg/m3 ςτουσ 
23ο C και ςε κάκε περίπτωςθ μεγαλφτερθ από 930 Kg/m3. Ο ζλεγχοσ τθσ πυκνότθτασ αποςκοπεί ςτθν 
διαπίςτωςθ ότι δεν εμπεριζχεται πολυαικυλζνιο χαμθλισ πυκνότθτασ ςτα μίγματα. 

Για τθν διάκριςθ μεταξφ των διαφόρων κλάςεων πολυαικυλενίου και τον ζλεγχο τυχόν 
ενςωμάτωςθσ υλικοφ άλλθσ ποιότθτασ παρατίκενται οι πυκνότθτεσ διαφόρων κατθγοριϊν 
πολυαικυλενίου: 

HDPE (Πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ):  940 – 965 Kg/m3 

MDPE (Πολυαικυλζνιο μζςθσ πυκνότθτασ):  930 – 940 Kg/m3 

LLDPE (Γραμμικό, χαμθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο): 910 – 930 Kg/m3 

LDPE (Πολυαικυλζνιο χαμθλισ πυκνότθτασ):    900 – 910 Kg/m3 

                                                                                                                                                                                                  
12

 Classification of thermoplastic materials in pipe form based on the resistance against internal hydrostatic pressure - 
Material designation and calculations (ISO 12162:1995) -- Καηάηαμε ζεξκνπιαζηηθώλ πιηθώλ ζωιελώζεωλ ωο πξνο 
ηελ αληνρή ζε εζωηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε. Σήκαλζε πιηθνύ θαη ππνινγηζκνί. 
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Δείκτθσ ροισ 

Θα τθροφνται τα όρια που προβλζπονται ςτο EN 12201-1:2003. Θ δοκιμι αφορά ςτθν 
ςυμπεριφορά του ρευςτοφ υλικοφ (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 τθσ μαηικισ παροχισ τιγματοσ (MFR) και ογκομετρικισ παροχισ τιγματοσ 
(MVR) των κερμοπλαςτικϊν). 

Ο δείκτθσ ροισ MFI (Melt flow index) κα είναι το πολφ 0,4 – 0,5 g/10 min. 

Ρεριεκτικότθτα ςε πτθτικά και νερό 

Μετράται θ απϊλεια υλικοφ μετά από 1 ϊρα ςε φοφρνο ςτουσ 105
 ο

C κατά ΕΝ 12118:1997 
(Plastics piping systems - Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry -- υςτιματα 
πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Προςδιοριςμόσ τθσ περιεκτικότθτασ ςε υγραςία ςτα κερμοπλαςτικά με 
κουλλομετρία). 

Θ επιτρεπόμενθ απϊλεια πτθτικϊν ανζρχεται ςε 350kg/m3, θ δε επιτρεπόμενθ απϊλεια νεροφ 
κάτω από 300 mg/kg.  

 

Αντίςταςθ ςε επζκταςθ ρωγμισ (Resistance to crack propagation-RCP) 

Για τον ζλεγχο αυτό υπάρχουν δφο μζκοδοι δοκιμισ.  

α) Θ πλιρθσ δοκιμι (full scale test) ςφμφωνα 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 ςωλινεσ για τθ μεταφορά ρευςτϊν - Προςδιοριςμόσ τθσ 
αντίςταςθσ ςε γριγορθ ανάπτυξθ ριγματοσ *RCP] - Δοκιμι πλιρουσ κλίμακοσ *FST]). 

β) Θ μικρισ κλίμακασ δοκιμι (Small scale Steady state – S4 – Test) κατά ΕΝ ISO 13477:2005-05 
(Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -- Determination of resistance to rapid crack propagation 
[RCP] - Small-scale steady-state test [S4 test] [ISO/DIS 13477:2005] - Θερμοπλαςτικοί ςωλινεσ για τθν 
μεταφορά υγρϊν. Προςδιοριςμόσ τθσ αντίςταςθσ ςε ταχεία επζκταςθ ρθγμάτωςθσ. Δοκιμι μικρισ 
κλίμακασ υπό ςτακερζσ ςυνκικεσ).  

Κατά τθν δοκιμι αυτι δθμιουργείται μια ρωγμι ςυγκεκριμζνου μεγζκουσ. Κατόπιν αυξάνεται θ 
πίεςθ του αγωγοφ και μετράται θ κρίςιμθ πίεςθ θ οποία και καταγράφεται.  

2.4 ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι ςωλινεσ κα φζρουν δφο ςειρζσ ςιμανςθσ χρϊματοσ λευκοφ αντιδιαμετρικά τυπωμζνεσ και ανά 
μζτρο μικουσ ςωλινα, που κα ζχουν τθν εξισ ενδεικτικι μορφι π.χ για PE 100: 

Φορζασ Ζργου – ΑΓΩΓΟ HDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 12,5 

XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 =            όπου: 

HDPE = πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ 

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ =εξωτερικι διάμετροσ Χ πάχοσ τοιχϊματοσ 

PN 12,5 = κλάςθ πίεςθσ ςε atm ι bar  

XXXX = όνομα καταςκευαςτι 

YYYY =χρόνοσ παραγωγισ από τθν μία πλευρά και αφξων αρικμόσ μικουσ από τθν αντιδιαμετρικι 

ZZZZ = τα εφαρμοηόμενα πρότυπα για τθν παραγωγι και τθν δοκιμαςία των ςωλινων ςτο 
εργοςτάςιο των ςωλινων αυτϊν και για τον ζλεγχο αυτϊν 

PE 100 = θ κατάταξθ τθσ πρϊτθσ φλθσ 
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2.5 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι διαςτάςεισ των ςωλινων κα ςυμφωνοφν με τα αντίςτοιχα πρότυπα. 

Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακασ τυπικϊν διαςτάςεων για ςωλινεσ «ΡΕ 100 των 125 atm» 

 

Διάμετροσ Ράχοσ τοιχωμάτων (mm) 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. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 
3.1 ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΙ ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
Θ διακίνθςθ και θ αποκικευςθ των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων κα γίνεται με προςοχι για 

τθν αποφυγι φκορϊν. Σα οχιματα μεταφοράσ κα ζχουν μικοσ τζτοιο ϊςτε οι ςωλινεσ να μθν εξζχουν 
από τθν καρότςα. 

Για τθν φορτοεκφόρτωςθ κα χρθςιμοποιοφνται γερανοί ι λοιπά ανυψωτικά μθχανιματα. ε καμία 
περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ εκφόρτωςθ με ανατροπι. Απαγορεφεται θ χριςθ ςυρματόςχοινου ι 
αλυςίδων για τουσ χειριςμοφσ των ςωλινων. Οι χειριςμοί κα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντεσ 
(ςαμπάνια). 

Οι ςωλινεσ κα αποκθκεφονται ςε ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ και κα τοποκετοφνται ςε τζτοια διάταξθ 
(π.χ. διάταξθ πυραμίδασ), ϊςτε να αποφευχκοφν ςτρεβλϊςεισ και παραμορφϊςεισ λόγω υπερκείμενου 
βάρουσ. Κάκε διάμετροσ κα ςτοιβάηεται χωριςτά. 

Μζχρι τθν τοποκζτθςι τουσ τα τεμάχια ςφνδεςθσ των ςωλινων κα παραμζνουν ςτα κιβϊτια 
ςυςκευαςίασ τουσ. 

Επιςθμαίνονται προσ αποφυγι τα ακόλουκα: 

α) Θ μεγάλθ παραμονι ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ και θ ζκκεςθ ςτον ιλιο. Θ μζγιςτθ παραμονι των 
μπλε ςωλινων ςτο φπαικρο ςε καμία περίπτωςθ δεν κα υπερβαίνει τουσ τζςςερισ μινεσ. 

β) Θ ανομοιόμορφθ κατανομι κερμοκραςίασ περιφερειακά ςτθν διατομι, κακ’ όςον μπορεί να 
προκαλζςει ςτρζβλωςθ ι λυγιςμό ςτον ςωλινα. 

γ) Θ αξονικι ι εγκάρςια φόρτιςθ κακ’ όςον μπορεί να προκαλζςει παραμόρφωςθ (πλάτυνςθ) τθσ 
διαμζτρου. 

δ) Σο ςφρςιμο, ρίψθ ι ςτοίβαξθ ςε τραχείεσ επιφάνειεσ. Εάν οι ςωλινεσ φορτοεκφορτϊνονται με 
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ςυρματόςχοινα ι αλυςίδεσ κα προςτατεφονται κατάλλθλα από εκδορζσ και χαράξεισ. 

ε) Θ υπερβολικι επιφόρτιςθ των αποκθκευμζνων ςωλινων (π.χ. εςφαλμζνθ ςτοίβαςθ). 

Ορκι προοπτικι αποτελεί θ ςτοίβαςθ ςε φψοσ ζωσ 1,5 m, με επαφι των ςωλινων κατά γενζτειρα. 
Θ κάτω ςτρϊςθ κα εδράηεται ςε επίπεδθ κακαρι επιφάνεια και κακϋ όλο το μικοσ των ςωλινων. Κατά τθν 
αποκικευςθ ςωλινων διαφορετικϊν ςειρϊν και διαμζτρων, οι πλζον άκαμπτοι κα διατάςςονται ςτο κάτω 
μζροσ τθσ ςτοίβασ. 

Αν οι ςωλινεσ ζχουν προδιαμορφωμζνα άκρα (π.χ. φλαντηωτοί ςωλινεσ), τα άκρα αυτά κα 
προεξζχουν.  

Σα άκρα των ςωλινων που ζχουν υποςτεί επεξεργαςία για ςφνδεςθ κα προςτατεφονται από 
χτυπιματα. 

Σα φορτθγά αυτοκίνθτα που χρθςιμοποιοφνται για τθν μεταφορά των ςωλινων κα ζχουν καρότςα 
με λείεσ επιφάνειεσ, χωρίσ προεξοχζσ αιχμθρϊν αντικειμζνων που κα μποροφςαν να τραυματίςουν τουσ 
ςωλινεσ. 

3.2 ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΥΓΜΑ 

Ο πυκμζνασ του ορφγματοσ κα διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα βάκθ και κλίςεισ 
από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ, κα είναι επίπεδοσ και απαλλαγμζνοσ από πζτρεσ. Οι ςωλινεσ τοποκετοφνται 
επί αμμοχαλικϊδουσ ςτρϊςθσ ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ. 

Θ τοποκζτθςθ των ςωλινων ςτο όρυγμα κα γίνεται με χριςθ ιμάντων. Θ χριςθ μεταλλικϊν 
αλυςίδων, καλωδίων, αγκίςτρων και λοιπϊν εξαρτθμάτων που μπορεί να βλάψουν τθν προςτατευτικι 
επζνδυςθ απαγορεφεται. 

Θ εκτροπι κάκε ςωλινα από τον επόμενο, τόςο οριηοντιογραφικά όςο και υψομετρικά δεν κα 
υπερβαίνει τισ γωνίεσ που ςυνιςτά ο καταςκευαςτισ για το είδοσ των χρθςιμοποιουμζνων ςυνδζςμων, και 
ςε κάκε περίπτωςθ δεν κα υπερβαίνει τα εξισ όρια : 

Φ 500 mm:   3,0ο  

Φ 600 ζωσ 900 mm:  2,0ο  

Φ 1000 ζωσ 1400 mm: 1,0
ο
  

Φ 1400 mm:   0,5
ο
 

Κατά τθν επίχωςθ του ςωλινα τα υλικά επίχωςθσ κα διευκετοφνται κατά τρόπο τζτοιο ϊςτε να 
περιβάλλουν τον αγωγό και να ςυμπλθρϊνουν πλιρωσ το διάκενο μεταξφ ςωλινοσ και ορφγματοσ 
(πλιρεσ πλευρικό ςφινωμα αγωγοφ). τθν ςυνζχεια θ ςτρϊςθ εγκιβωτιςμοφ του ςωλινα κα 
ςυμπυκνϊνεται επαρκϊσ με χριςθ ελαφροφ δονθτικοφ εξοπλιςμοφ. 

Θ υπόλοιπθ επίχωςθ του ορφγματοσ κα γίνεται κατά ςτρϊςεισ ςφμφωνα με τθν ΠΕΣΕΠ 08-01-03-
02: "Επανεπίχωςθ Απομζνοντοσ Όγκου Εκςκαφϊν Τπογείων Δικτφων".  

Κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ τοποκζτθςθσ και του εγκιβωτιςμοφ των ςωλινων ο Ανάδοχοσ κα 
λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να μθν προκλθκεί βλάβθ ςτισ ςωλθνϊςεισ από οποιαδιποτε αιτία. 

ε κάκε διακοπι τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ των ςωλινων το τελευταίο άκρο κα εμφράςςεται για 
προςταςία του ςωλινα από τθν ειςχϊρθςθ ρυπαντϊν. 

3.3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Θ μζκοδοσ ςφνδεςθσ των ςωλινων πολυαικυλενίου τόςο μεταξφ τουσ όςο και με τα ειδικά 
τεμάχια ΡΕ εξαρτάται από τθν διάμετρο και τθν πίεςθ λειτουργίασ τουσ.  
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Για διαμζτρουσ ςωλινων ζωσ και Φ225 και πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 12,5 bar κατά κανόνα θ 
ςφνδεςθ γίνεται με θλεκτροςυγκόλλθςθ (electrofusion welding).  

Για μεγαλφτερεσ διαμζτρουσ ι υψθλότερεσ πιζςεισ λειτουργίασ εφαρμόηεται θ μετωπικι κερμικι 
ςυγκόλλθςθ (butt fusion welding). Σο ΡΕ ςυγκολλάται αυτογενϊσ. ε κατάςταςθ τιξθσ, ςτουσ 220

 ο
C και 

υπό πίεςθ δθμιουργοφνται νζοι δεςμοί μεταξφ των μορίων του ΡΕ και ζτςι επιτυγχάνεται θ ςυγκόλλθςθ 
δφο διαφορετικϊν τεμαχίων ςωλινων, θ κατανομι των φορτίων ςε ολόκλθρο το μικοσ τθσ 
ςωλθνογραμμισ και θ διατιρθςθ λείασ εςωτερικισ επιφάνειασ. 

Ηλεκτροςυγκόλλθςθ 

Θ ςυγκόλλθςθ επιτυγχάνεται με χριςθ ειδικοφ τεμαχίου από ΡΕ με ενςωματωμζνθ ςπιροειδι 
διάταξθ θλεκτρικισ αντίςταςθσ: θλεκτρομοφφα (electrofusion socket). Θ θλεκτρομοφφα τροφοδοτείται 
από θλεκτρογεννιτρια, θ ζξοδοσ τθσ οποίασ ρυκμίηεται αναλόγωσ τθσ διαμζτρου του ςωλινα. 

Προετοιμαςία: οι άκρεσ του ςωλινα κόβονται κάκετα (υπό ορκι γωνία ωσ προσ άξονα του 
ςωλινα) με κατάλλθλο εργαλείο κοπισ ςωλινων επιςτρωμάτων επιφανειακισ οξείδωςθσ. Κακαρίηεται 
επιμελϊσ το επίςτρωμα και ςτα δφο τμιματα που πρόκειται να ςυγκολλθκοφν και ςε μικοσ κατά 
τουλάχιςτον 10 mm μεγαλφτερο τθσ θμιδιάςταςθσ τθσ θλεκτρομοφφασ. Οι επιφάνειεσ που ζχουν 
αδροποιθκεί κα κακαρίηονται με κακαρό φφαςμα χωρίσ χνοφδι ι με μαλακό χαρτί εμποτιςμζνο ςε 
απορρυπαντικό (π.χ. αςετόν). ε κάκε περίπτωςθ κα αποφεφγεται θ χριςθ υλικϊν απόξεςθσ 
(γυαλόχαρτου, λίμασ, τροχοφ λείανςθσ) κακϊσ και θ χριςθ διαλυτικϊν, που περιζχουν 
τριχλωροαικυλζνιο, βενηίνθ, αικυλικι αλκοόλθ (οινόπνευμα). 

Σα προσ ςφνδεςθ τμιματα κα ευκυγραμμίηονται και κα διατθροφνται ομοαξονικά με χριςθ 
ςυςφιγκτιρων, οι οποίοι κα παραμζνουν μζχρι να ψυχκεί πλιρωσ θ θλεκτρομοφφα.  

Κατά τθν ςυγκόλλθςθ δεν επιτρζπεται θ μετακίνθςθ του ςυνδετιρα ευκυγράμμιςθσ, θ άςκθςθ 
πίεςθσ ςτο ςθμείο ςφνδεςθσ, κακϊσ και θ απότομθ μεταβολι τθσ κερμοκραςίασ (με νερό, πεπιεςμζνο 
αζρα κ.λπ.).  

Για τθν δοκιμι του ςυγκολλθμζνου ςωλινα είναι απαραίτθτο να παρζλκει χρονικό διάςτθμα 
τουλάχιςτον δφο ωρϊν μετά τθν θλεκτροςυγκόλλθςθ. 

Μετωπικι ςυγκόλλθςθ 

Και ςτθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται επιμελισ προετοιμαςία των άκρων που πρόκειται να 
ςυγκολλθκοφν. Σα προσ ςφνδεςθ τμιματα ςωλινων εξαρτθμάτων κα ςτερεϊνονται ςτισ ςιαγόνεσ 
ςτερζωςθσ τθσ μθχανισ μετωπικισ ςυγκόλλθςθσ και κα ευκυγραμμίηονται. Θ απόκλιςθ από τθν 
ευκυγραμμία δεν κα υπερβαίνει το 10% του πάχουσ τοιχϊματοσ του ςωλινα ι τα 2 mm (ότι είναι 
μικρότερο). 

Απόκλιςθ πζρα από αυτό το όριο κα αντιμετωπίηεται είτε με αφξθςθ τθσ πίεςθσ των ςφιγκτιρων, 
είτε με επαναπροςαρμογι των ςωλινων μζχρι να επιτευχκεί θ καλφτερθ δυνατι επαφι και θ μικρότερθ 
δυνατι απόκλιςθ. 

Σα άκρα των ςωλινων / εξαρτθμάτων κα πλανίηονται πριν τθν κόλλθςθ και κα κακαρίηονται με 
απορρυπαντικό (αςετόν) από ςκόνθ, ζλαια, υγραςία ι άλλεσ ξζνεσ ουςίεσ. Επίςθσ κα κακαρίηεται και θ 
κερμαντικι πλάκα από ξζνα ςϊματα, ςκόνθ ι υπολείμματα πολυαικυλενίου όταν είναι ακόμθ ηεςτι και 
κα φυλάςςεται ςτθν ειδικι κικθ τθσ, προσ αποφυγι φκοράσ τθσ επικάλυψθσ από τεφλόν. 

Θ διαδικαςία ςυγκόλλθςθσ κα πραγματοποιείται ςε ξθρό περιβάλλον, προφυλαγμζνο από 
υγραςία και ρεφματα αζροσ, ςε κερμοκραςίεσ ςτθν περιοχι από – 5 οC ζωσ + 40 οC.  

Θ ςυγκόλλθςθ του πολυαικυλενίου απαιτεί πίεςθ ςφνδεςθσ τθσ τάξθσ των 0,15 Ν/mm2, θ οποία 
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κα διατθρείται μζχρι να αρχίςει να ςχθματίηεται αναδίπλωςθ τθγμζνου υλικοφ (κορδόνι) ςτο άκρο του 
ςωλινα / εξαρτιματοσ, το φψοσ του οποίου ποικίλει, ανάλογα με το πάχοσ του τοιχϊματοσ του ςωλινα. 
τθν ςυνζχεια κα ελαττϊνεται θ πίεςθ ςτα 0,02 Ν/mm

2
 περίπου, προκειμζνου να αποφευχκεί θ 

υπερχείλιςθ του υλικοφ θ οποία επιδρά δυςμενϊσ ςτθν ποιότθτα τθσ ςυγκόλλθςθσ και ςυνεχίηεται θ 
επιφανειακι κζρμανςθ. Μετά τθν παρζλευςθ του προβλεπόμενου από τον καταςκευαςτι χρόνου 
απομακρφνεται θ κερμαντικι πλάκα και τα άκρα των ςωλινων πλθςιάηουν μεταξφ τουσ με προςοχι ϊςτε 
να μθν ωκθκεί όλο το τθγμζνο υλικό εκτόσ τθσ ςφνδεςθσ μζχρι να επζλκει θ ψφξθ (χρονικό διάςτθμα που 
εξαρτάται από τθ διάμετρο και το πάχοσ τοιχϊματοσ του ςωλινα/ εξαρτιματοσ). Μετά τθν ςταδιακι ψφξθ 
τθσ ηϊνθσ ςυγκόλλθςθσ κα αποςυναρμολογοφνται οι ςυςφιγκτιρεσ. 

ε κάκε περίπτωςθ αποφεφγεται θ απότομθ ψφξθ των ςωλινων με νερό, πεπιεςμζνο αζρα κ.λπ.  

3.4 ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΩΣΕΩΣ 

ϊματα αγκυρϊςεωσ από ςκυρόδεμα κα καταςκευαςκοφν ςτισ κζςεισ παρεμβολισ ειδικοφ 
τεμαχίου, διακλαδϊςεωσ, καμπφλθσ ι ςυςτολισ ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ. 

Θ εκςκαφι για τθν κεμελίωςθ των ςωμάτων αγκυρϊςεωσ ςτισ απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ κα 
εκτελείται πριν από τθν τοποκζτθςθ των ςωλινων.  

Κατά τθν καταςκευι των ξυλοτφπων για τθν διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ κα καταβάλλεται 
ιδιαίτερθ προςοχι για τθν αποφυγι τραυματιςμοφ των ςωλινων. 

3.5 ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Γενικά 

Οι δοκιμζσ ςτεγανότθτασ κα γίνονται μετά από τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των ςωλινων ςτο 
όρυγμα, τθν καταςκευι των ςωμάτων αγκφρωςθσ, τθν τοποκζτθςθ των ειδικϊν τεμαχίων και ςυςκευϊν 
και τθν μερικι επαναπλιρωςθ του ορφγματοσ. 

Οι δοκιμζσ διακρίνονται ςε: 

 προδοκιμαςία, 

 κφρια δοκιμι υπό πίεςθ, 

 γενικι δοκιμι ολόκλθρου του δικτφου. 

Κατά τθν διάρκεια των δοκιμϊν το μθ επιχϊμενο τμιμα των ορυγμάτων κα παραμζνει ξθρό. Συχόν 
εμφάνιςθ υδάτων ςτο όρυγμα κα αντιμετωπίηεται με αντλιςεισ. 

Σο μικοσ του τμιματοσ δοκιμισ κα είναι τθσ τάξθσ των 500 ζωσ 1000 m ανάλογα με τισ τοπικζσ 
ςυνκικεσ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ. Σα άκρα των τμθμάτων του προσ δοκιμι δικτφου κα 
κλείνουν ερμθτικά με φλαντηωτζσ τάπεσ. 

Σο προσ δοκιμι τμιμα κα πλθροφται με νερό προοδευτικά, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ πλιρθσ 
εξαζρωςι του. 

Σο αντλθτικό ςυγκρότθμα ειςπίεςθσ κα είναι εφοδιαςμζνο με ογκομετρικι διάταξθ (όργανο ι 
καταγραφικό) μετριςεων, ακριβείασ ± 1 lt και αυτογραφικό μανόμετρο με ακρίβεια ανάγνωςθσ 0,1 atm. 
Σα όργανα κα φζρουν πρόςφατο (το πολφ 6 μθνϊν) πιςτοποιθτικό βακμονόμθςθσ από αναγνωριςμζνο 
εργαςτιριο. 

Θ εκτζλεςθ τθσ δοκιμαςίασ κα γίνεται από ζμπειρο προςωπικό. Δεν επιτρζπεται να εκτελείται 
καμία εργαςία ςτο ςκάμμα κατά τθν ϊρα που το τμιμα βρίςκεται υπό δοκιμαςία. 

Ρροδοκιμαςία 

Αφοφ πλθρωκεί με νερό το υπό δοκιμι τμιμα, παραμζνει επί 24 περίπου ϊρεσ υπό ςτατικι πίεςθ. 
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Αν διαπιςτωκεί απϊλεια νεροφ, κα αναηθτθκεί το ςθμείο/α διαρροισ, κα επιςκευαςκεί θ ηθμία και κα 
επαναλθφκεί θ δοκιμι. 

Κυρίωσ δοκιμαςία πίεςθσ 

Αν κατά τθν προδοκιμαςία δεν παρατθρθκοφν μετατοπίςεισ ςωλινων ι διαφυγζσ φδατοσ, 
επακολουκεί θ κυρίωσ δοκιμι υπό πίεςθ.  

Θ εφαρμοςτζα πίεςθ δοκιμισ κακορίηεται από τθν μελζτθ ι ορίηεται ςε 150% τθσ ονομαςτικισ 
πίεςθσ (ΡΝ) των ςωλινων. 

Κατά τθν ςταδιακι αφξθςθ τθσ πίεςθσ κα λαμβάνεται πρόνοια για τθν αποφυγι δθμιουργίασ 
κυλάκων αζρα. 

Θ ολικι διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ δεν κα είναι μικρότερθ από 12 ϊρεσ. 
Θ κυρίωσ δοκιμι κεωρείται επιτυχισ αν δεν παρατθρθκεί πτϊςθ πίεςθσ μεγαλφτερθ από 0,10 atm 

και δεν παρατθρθκοφν παραμορφϊςεισ του δικτφου. 
Εάν παρατθρθκεί πτϊςθ πίεςθσ μεγαλφτερθ του ορίου αυτοφ ελζγχεται οπτικά θ ςωλινωςθ για 

τον εντοπιςμό ενδεχομζνων διαρροϊν. Εάν βρεκοφν διαρροζσ επιςκευάηονται και θ δοκιμαςία 
επαναλαμβάνεται από τθν αρχι. Εάν δεν εντοπιςκοφν διαρροζσ φδατοσ, παρά το ότι προςτίκενται 
ποςότθτεσ φδατοσ για τθν διατιρθςθ τθσ πίεςθσ, ςθμαίνει ότι ζχει εγκλωβιςκεί αζρασ ςτο δίκτυο, οπότε 
απαιτείται εκκζνωςθ και επανάλθψθ τθσ δοκιμισ. 

Γενικι δοκιμαςία  

Μετά τθν επιτυχι διεξαγωγι τθσ κυρίωσ δοκιμαςίασ κα επαναπλθρϊνεται πλιρωσ το όρυγμα κατά 
τμιματα, χωρίσ όμωσ να πλθρωκοφν οι κζςεισ ςυνδζςεωσ μεταξφ των τμθμάτων του δικτφου που 
υποβλικθκαν ςε κυρίωσ δοκιμαςία πίεςθσ. 

Κατά τθν φάςθ αυτι θ πίεςθ ςτο δίκτυο κα διατθρείται ςε επίπεδα μικρότερα τθσ ονομαςτικισ 
προσ διαπίςτωςθ τυχόν πίεςθσ (θ πτϊςθ πίεςθσ κα φαίνεται από τα μανόμετρα).  

Μετά τθν τμθματικι επαναπλιρωςθ των ορυγμάτων, οι ςωλθνϊςεισ κα υποςτοφν τθν τελικι 
δοκιμαςία με πίεςθ ίςθ προσ 150% τθσ ονομαςτικισ. 

Θ διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ αυτισ κα είναι τόςθ, ϊςτε να επιτρζπει τον οπτικό ζλεγχο των 
ςυνδζςεων μεταξφ των χωριςτά δοκιμαςκζντων τμθμάτων κατά τθν κυρίωσ δοκιμι πιζςεωσ. 

Μετά τθν επιτυχι διεξαγωγι και τθσ δοκιμαςίασ αυτισ πλθροφνται και τα αφεκζντα μεταξφ των 
τμθμάτων κενά. 

Ρρωτόκολλο δοκιμαςιϊν  

Για τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων και αποτελεςμάτων δοκιμαςιϊν κα καταρτίηονται πρωτόκολλα 
που κα υπογράφονται από τον εκπρόςωπο τθσ Επίβλεψθσ και του Αναδόχου.  

3.6 ΡΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΕΥΣΗΣ) 

Μετά τθν επιτυχι διεξαγωγι τθσ γενικισ δοκιμαςίασ κα εκτελεςτεί θ πλφςθ των αγωγϊν, ζτςι 
ϊςτε να κακαρίςουν οι ςωλινεσ από ξζνα και κυρίωσ λεπτόκοκκα υλικά. 

Σο νερό πλφςθσ κα είναι πόςιμο και κα διοχετεφεται ςτισ ςωλθνϊςεισ από το ζργο κεφαλισ του 
δικτφου. Θ εκκζνωςθ του δικτφου κα γίνεται από τουσ εκκενωτζσ. Οι πλφςεισ κα επαναλαμβάνονται μζχρι 
να επιτευχκεί απόλυτθ διαφγεια του εκρζοντοσ νεροφ, το οποίο κα πρζπει να είναι κακαρό, χωρίσ κόκκουσ 
άμμου ι άλλα αιωροφμενα ςυςτατικά.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πλφςθσ του το δίκτυο, αποςτειρϊνεται με τθν προςκικθ ςτο νερό 
πλιρωςθσ κατάλλθλων απολυμαντϊν ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθ μελζτθ (π.χ. χλϊριο). Σο διάλυμα 
χθμικϊν προςκζτων κα ειςαχκεί ςτο ςφςτθμα διανομισ και κα παραμείνει επί 3ωρο τουλάχιςτον. Κατά τθ 
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διάρκεια του χρονικοφ διαςτιματοσ αυτοφ, όλεσ οι δικλείδεσ κ.λπ. κα είναι κλειςτζσ. Μετά τθν πάροδο 
του 3ϊρου, κα γίνει ζκπλυςθ των ςωλινων με το νερό του δικτφου πόλεωσ. 

Μετά τθν εκ νζου απόπλυςθ του δικτφου με κακαρό νερό κα λθφκοφν δείγματα νεροφ από 4 
διαφορετικά ςθμεία αυτοφ κακϊσ και από ςθμεία τυχόν υφιςτάμενου παλαιοφ δικτφου κοντά ςτο ςθμείο 
τροφοδοςίασ του νζου. τα εντόσ του νζου δικτφου ςθμεία το ποςοςτό ελεφκερου χλωρίου κα υπερβαίνει 
το αντίςτοιχο ποςοςτό ελεφκερου χλωρίου του νεροφ πόλθσ. ε περίπτωςθ που ο όροσ αυτόσ δεν 
πλθροφται, πρζπει να γίνει νζα ζκπλυςθ όλθσ τθσ εγκατάςταςθσ και νζα δειγματολθψία, ζωσ ότου 
εκπλθρωκεί θ παραπάνω απαίτθςθ. 

 

4. ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΑΛΑΒΗ 

 Ζλεγχοσ δελτίων αποςτολισ ενςωματοφμενων υλικϊν. 

 Ζλεγχοσ οριηοντιογραφικισ και υψομετρικισ τοποκζτθςθσ ςωλινων και ςυνδεςμολογίασ τουσ 
ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ. 

 Ζλεγχοσ πρακτικϊν τζλεςθσ δοκιμϊν πιζςεωσ. 

 Ζλεγχοσ τθσ εγκατάςταςθσ ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, ϊςτε να 
διαπιςτωκεί εάν ζχουν τοποκετθκεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτιματα και εάν ζχουν τθρθκεί επακριβϊσ 
οι κλίςεισ (περίπτωςθ δικτφων βαρφτθτασ). 

 Εξαρτιματα που εμφανίηουν κακϊςεισ, ςτρεβλϊςεισ ι διάβρωςθ δεν κα γίνονται αποδεκτά και 
κα δίδεται εντολι αντικατάςταςθσ αυτϊν με δαπάνεσ του Αναδόχου. 

 

5. ΟΟΙ ΚΑΙ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

5.1 ΡΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 

Κατά τθ μεταφορά, απόκεςθ και διακίνθςθ των ςωλινων: 

 Εκφόρτωςθ υλικϊν μζςω γερανοφόρου οχιματοσ. 

 Διακίνθςθ επιμθκϊν αντικειμζνων υπό ςυνκικεσ ςτενότθτασ χϊρου. 

 Χειριςμόσ - εφαρμογι απολυμαντϊν (τοξικοί ςε υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ). 

 Μεταφορά δια χειρόσ ι μθχανικϊν μζςων αντικειμζνων μεγάλου βάρουσ. 

 Εξοπλιςμόσ και εργαλεία χειρόσ 

 Χριςθ ςυςκευϊν θλεκτροςυγκόλλθςθσ και μετωπικισ ςυγκόλλθςθσ ςωλινων που αναπτφςςουν 
υψθλζσ κερμοκραςίεσ. 

 Ο χειριςμόσ του εξοπλιςμοφ και των εργαλείων κα γίνεται μόνον από ζμπειρο προςωπικό.  

5.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΕΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Εφαρμόηεται θ οδθγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ Τγιεινισ και Αςφάλειασ προςωρινϊν και 
κινθτϊν εργοταξίων” και θ Ελλθνικι Νομοκεςία επί κεμάτων Τγιεινισ και Αςφάλειασ (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 
159/99 κ.λπ.) 

Οι εκτελοφντεσ τισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ ΠΕΣΕΠ κα διακζτουν επαρκι εμπειρία ςτισ υδραυλικζσ/ 
ςωλθνουργικζσ εργαςίεσ και ςτισ κερμικζσ ςυγκολλιςεισ πλαςτικϊν. 

Τποχρεωτικι επίςθσ είναι θ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΠ) κατά τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν. Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ είναι οι εξισ: 
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Προςταςία χεριϊν και 
βραχιόνων 

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks - Γάντια 
προςταςίασ ζναντι μθχανικϊν κινδφνων. 

Προςταςία κεφαλιοφ EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) - Κράνθ 
προςταςίασ. 

Προςταςία ποδιϊν EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional 
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Τποδιματα αςφαλείασ 
για επαγγελματικι χριςθ (αντικαταςτάκθκε από το πρότυπο EN ISO 
20345:2004). 

Προςταςία οφκαλμϊν ΕΛΟΣ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and 
non-industrial use against mechanical hazards and/or heat - Μζςα 
προςταςίασ ματιϊν και προςϊπου τφπου μεταλλικοφ πλζγματοσ για 
βιομθχανικι και μθ βιομθχανικι χριςθ ζναντι μθχανικϊν κινδφνων ι και 
κερμότθτασ 

 

6. ΤΟΡΟΣ ΕΡΙΜΕΤΗΣΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

6.1 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΗΣΗΣ ΡΕΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

 Αγωγόσ - Αξονικό μικοσ δικτφου, κατά ονομαςτικι διάμετρο και κατθγορία ςωλινων μαηί με τα 
ειδικά τεμάχια (εκτόσ εάν ςτα ςυμβατικά τεφχθ προβλζπεται ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ των ειδικϊν τεμαχίων). 

Σμιματα ςωλθνϊςεων που ζχουν καταςκευαςκεί με διατομζσ ςωλινων μεγαλφτερεσ από τισ 
κακοριηόμενεσ ςτθν μελζτθ κα επιμετρϊνται με βάςθ τισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ διαμζτρουσ 
τεμαχίων.  

Διευκρινίηεται ότι τα μικθ των ςωλθνϊςεων κα επιμετρϊνται αξονικά χωρίσ να αφαιροφνται τα 
μικθ των ειδικϊν τεμαχίων. 

6.2 ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ 

τισ ωσ άνω επιμετροφμενεσ επί μζρουσ εργαςίεσ, οι οποίεσ ςυναποτελοφν τθν καταςκευι 
δικτφων ςωλθνϊςεων από πολυαικυλζνιο PE 80 ι PE 100, περιλαμβάνονται: 

 Θ διάκεςθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανικϊν μζςων, υλικϊν και 
ςυςκευϊν. 

 Θ προμικεια, μεταφορά, αποκικευςθ και προςταςία επί τόπου του ζργου των ςωλινων και 
των ειδικϊν τεμαχίων τουσ.  

 Θ τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ των ςωλινων ςτο όρυγμα. 

 Θ πραγματοποίθςθ όλων των απαιτοφμενων δοκιμϊν, ελζγχων, πλφςεων κ.λπ. για τθν πλιρθ 
και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςφμφωνα με τθν παροφςα ΠΕΣΕΠ, κακϊσ και θ εργαςία 
αποκατάςταςθσ και τα υλικά που κα απαιτθκεί να αντικαταςτακοφν ςε περίπτωςθ τεκμθριωμζνθσ 
διαπίςτωςθσ ακαταλλθλότθτάσ τουσ κατά τισ δοκιμζσ ι τον ζλεγχο προσ παραλαβι. 

Οι εργαςίεσ καταςκευισ των προβλεπομζνων ςθμάτων αγκφρωςθσ από ςκυρόδεμα και ο 
εγκιβωτιςμόσ των ςωλινων με άμμο επιμετρϊνται ιδιαίτερα και δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ ωσ άνω 
τιμζσ μονάδοσ. 

Επίςθσ, δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι εργαςίεσ πλφςθσ/ απολφμανςθσ του δικτφου, οι οποίεσ 
επιμετρϊνται ιδιαίτερα (όταν προβλζπεται θ εκτζλεςι τουσ), ανά km δικτφου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 15 (Τ.Ρ. 15) 
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΥΔΕΥΣΗΣ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Θ προδιαγραφι αυτι αφορά ςτισ ςυνδζςεισ των φλαντηωτϊν χυτοςιδερζνιων τεμαχίων μεταξφ 
τουσ και με τισ φλάντηεσ των εξαρτθμάτων, (δικλείδων, τεμαχίων ταυ, ςταυροφσ κ.λπ.).  

Οι εργαςίεσ προςζγγιςθσ των ειδικϊν ςωλθνωτϊν φλαντηωτϊν χυτοςιδερζνιων τεμαχίων και των 
εξαρτθμάτων μζχρι τθν τελικι κζςθ τουσ για ενςωμάτωςθ ςτα δίκτυα περιλαμβάνονται επίςθσ ςτθν 
προδιαγραφι αυτι. 

τισ ςυνδζςεισ φλαντηωτϊν χυτοςιδερζνιων τεμαχίων θ διατομι των κοχλιϊν λαμβάνεται 
ενιςχυμζνθ για να εξαςφαλίηει μεγάλθ διάρκεια ηωισ. Ο αρικμόσ των κοχλιϊν εκλζγεται κατά τρόπο που 
εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ ςφςφιξθ. Οι κοχλίεσ και τα περικόχλια κα είναι γαλβανιςμζνα (επικαδμιωμζνα) 
ςτθν εξωτερικι τουσ επιφάνεια για τθν καλφτερθ προςταςία τουσ, όταν τοποκετοφνται ςτισ τοποκετιςεισ 
ςε υγροφσ χϊρουσ ι μζςα ςε γαίεσ. 

 
2.  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΩΤΙΔΩΝ  
Σα υλικά τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ ςυνδζςεισ των ωτίδων είναι τα παρεμβάςματα 

μεταξφ των αντίςτοιχων παρειϊν που ζχουν κατεργαςκεί, για να επιτφχουμε ςτεγανότθτα και τα 
κοχλιοφόρα μπουλόνια που απαιτοφνται για τθ ςφςφιξθ. 

Οι απαραίτθτεσ διαςτάςεισ και θ μορφι για τθ ςφνδεςθ των ωτίδων, δθλαδι οι διάμετροι, θ 
διάτρθςθ και διάταξθ των οπϊν, άςχετα από το υλικό για κάκε μία από τισ παραπάνω ωτίτιδεσ, κα 
λθφκοφν κατά DIN για πίεςθ λειτουργίασ 10ατμ. ι περίπου ίδιεσ με αυτζσ. 

Σα κφρια χαρακτθριςτικά των ωτίδων πίεςθσ 10ατμ. κακϊσ και των μπουλονιϊν δίδονται ςτον 
παρακάτω πίνακα. θμειϊνεται ότι οι οπζσ των φλαντηϊν ιςαπζχουν μεταξφ τουσ και βρίςκονται 
ςυμμετρικά προσ τουσ κφριουσ άξονεσ, χωρίσ να πζφτει καμιά από αυτζσ πάνω ςτουσ άξονεσ αυτοφσ, 
(ςτον κατακόρυφο και οριηόντιο). Ο αρικμόσ των οπϊν κα είναι πολλαπλάςιοσ του αρικμοφ τζςςερα (4). 

 

ΚΟΧΛΙΟΦΟΟΙ ΗΛΟΙ, ΜΡΟΥΛΟΝΙΑ , ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΡΑΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Ονομαςτικι 
διάμετροσ 
ςωλινα 
(χλςτ) 

Αρικμόσ 
οπϊν 
και 
κοχλιϊν 

Διάμετροσ 
οπϊν 
(χλςτ) 

Διάμετροσ 
κοχλία 
ίντςεσ ι 
χλςτ 

Μικοσ 
κοχλία 
(χλςτ) 

Βάροσ 
κοχλία με 
περικόχλιο 
& ροδζλεσ 

Διάμετροσ 
ελαςτικοφ 
εξωτερικι 

Πάχοσ 
ελαςτικο
φ 

Βάροσ 
ελαςτικοφ  

     (χγρ) (χλςτ) (χλςτ) (χγρ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

40 4 19 5/8’’-16 65 0,19 88 3 0,026 
60 4 19 5/8’’-16 70 0,20 122 3 0,042 
80 4 19 5/8’’-16 75 0,21 138 3 0,054 

100 8 19 5/8’’-16 75 0,21 158 3 0,064 
125 8 19 5/8’’-16 75 0,21 188 3 0,084 
150 8 23 3/4’’-20 80 0,33 212 3 0,095 
200 8 23 3/4’’-20 90 0,35 268 3 0,135 
250 12 23 3/4’’-20 90 0,35 320 3 0,170 
300 12 23 3/4’’-20 90 0,35 370 3 0,200 
350 16 23 3/4’’-20 100 0,38 430 4 0,354 
400 16 28 7/8’’-24 105 0,53 482 4 0,408 
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Θ ποιότθτα των υλικϊν κα είναι άριςτθ. Σα κοχλιοφόρα καρφιά κα καταςκευαςκοφν από ςκλθρό 
χάλυβα με κεφαλι και περικόχλιο εξαγωνικισ μορφισ και κα ςυνοδεφονται από μεγάλο αρικμό 
βοθκθτικϊν δακτυλίων (ροδελϊν). Σα μπουλόνια αυτά κα γαλβανιςκοφν και κα επικαδμιωκοφν. Σο 
ελαςτικό παρζμβαςμα κα είναι οπλιςμζνο και κα φζρει προεξοχζσ διάτρθτεσ, ςαν οδθγοφσ, για τθ 
διευκόλυνςθ τθσ ςωςτισ τοποκζτθςθσ. Σο παρζμβαςμα κα πρζπει να είναι ακζραιο (μονοκόμματο). 

Για τα ειδικά ςωλθνωτά φλαντηωτά τεμάχια κακϊσ και για τισ δικλείδεσ και όλα τα υλικά, (κοχλίεσ, 
περικόχλια, ροδζλεσ, ελαςτικά ι τυχόν μολφβδινα παρεμβάςματα κ.λπ.), κα προςκομιςκοφν από τον 
εργολάβο προσ τθν Τπθρεςία επίβλεψθσ δείγματα πριν από τθν προμικεια τουσ. Μονό μετά τθν αποδοχι 
τουσ κα αγοραςκοφν και προςκομιςκοφν τα είδθ αυτά. 

Πριν από τθν τελικι προςζγγιςθ των ωτίδων που κα ςυνδεκοφν κα κακαριςκοφν οι 
κατεργαςμζνεσ επιφάνειεσ επαφισ τουσ με το παρζμβαςμα) με μεταλλικι ψικτρα και με επιμζλεια, ϊςτε 
να αποκαλυφκοφν οι κυκλοτερείσ ραβδϊςεισ τουσ που ζχουν ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ μεγαλφτερθσ 
ςτεγανισ επαφισ του παρεμβάςματοσ με τισ μεταλλικζσ επιφάνειεσ (με τθ ςφςφιξθ). 

Θ τοποκζτθςθ του ελαςτικοφ παρεμβάςματοσ κα γίνει με τρόπο τζτοιο ϊςτε να καλφπτει 
ολοκλθρωτικά τισ ζδρεσ των ωτίδων, χωρίσ να προεξζχει ςτο εςωτερικό του αγωγοφ και να 
ακινθτοποιείται με ελάχιςτθ ςφςφιξθ οριςμζνου αρικμοφ περικοχλίων. 

Ακολουκεί θ ςφςφιξθ των περικοχλιϊν, θ οποία πρζπει να ςυντελεςκεί προοδευτικά με 
διαδοχικζσ και ςυνεχείσ ενζργειεσ με κατάλλθλο κλειδί χειριςμοφ. Σελικά ςυμπλθρϊνεται θ ςφςφιξθ όλων 
των περικοχλιϊν ζτςι που θ ςφνδεςθ να κεωρείται ζτοιμθ για ζλεγχο. 

Θ δοκιμι ςτεγανότθτασ των ςυνδζςεων ωτίδων που κα γίνει περιλαμβάνεται ςτον ζλεγχο 
ςτεγανότθτα του αγωγοφ. 

τθν περίπτωςθ δικλείδων του αγωγοφ κα γίνει τζτοιοσ προςανατολιςμόσ των κυρίων αξόνων των 
ωτίδων τουσ ϊςτε να μπορεί να είναι δυνατόσ ο χειριςμόσ τθσ δικλείδασ με τοποκετθμζνθ κατακόρυφα 
ράβδο με ζμμεςο τρόπο. 

 
3.  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΤΗΜΑΤΩΝ  
Σο μζροσ αυτό τθσ προδιαγραφισ αφορά τθν προςζγγιςθ των κάκε είδουσ ειδικϊν τεμαχίων και 

εξαρτθμάτων μζχρι τθν τελικι τουσ κζςθ, μζςα ςε φρεάτια ι κόμβουσ για ενςωμάτωςθ ςτουσ αγωγοφσ 
του δικτφου. 

Ειδικά τεμάχια, εκτόσ από τα οποιαδιποτε απλά εξαρτιματα με ωτίδεσ είναι οι καμπφλεσ, τα 
χυτοςιδερζνια ταυ, τα πϊματα των άκρων κ.λπ. Οι ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφνται είναι δικλείδεσ 
ςυρταρωτζσ, ειδικά τεμάχια εξόρμθςθσ κ.λπ. 

Σα ειδικά τεμάχια, εξαρτιματα και ςυςκευζσ ανεξάρτθτα από το βάροσ τουσ και τθ δυςκολία ςτθ 
μετακίνθςθ και προςζγγιςθ ςτισ κζςεισ τοποκζτθςθσ ςυνδζονται κατά τον τρόπο που ζχει αναφερκεί ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο των ςυνδζςεων ωτίδων. 

Κατά τθν μετακίνθςθ, ιδιαίτερα των τεμαχίων και ςυςκευϊν που ζχουν ςθμαντικό βάροσ (δθλαδι 
αυτϊν που απαιτοφν τθν χρθςιμοποίθςθ περιςςότερων από ζνα πρόςωπα ι μθχανιματα), πρζπει να 
παίρνονται ανάλογα μζτρα για τθν αςφάλεια ι ατφχθμα κακϊσ και καταςτροφι των ςωλινων που 
προζρχεται από ανατροπζσ, μεγάλων δικλείδων, κα λαμβάνεται πρόνοια πρόςδεςθσ και ςτιριξθσ του 
ςϊματοσ τθσ δικλείδασ και όχι του άξονα τθσ για να μθ επζλκει παραμόρφωςθ τουσ. Μετά τθν προςζγγιςθ 
κάκε ειδικοφ τεμαχίου ι εξαρτιματοσ ςτθν τελικι του κζςθ, κα ςτερεϊνεται και κα ακινθτοποιείται αυτό 
με επιμζλεια και κατάλλθλα προςωρινά υποκζματα, (με ςτακερά ςτθρίγματα και ανάρτθςθ) τα οποία κα 
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αρκοφν μόνο φςτερα από τθν ολοκλθρωτικι εκτζλεςθ των ςυνδζςεων και τθν καταςκευι των αναγκαίων 
μονίμων υποκεμάτων τουσ.  

 

4.  ΕΡΙΜΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΛΗΩΜΗ  

τθν επιμζτρθςθ του βάρουσ δεν λαμβάνεται υπόψθ το βάροσ των εξαρτθμάτων (διαφόρων 
δικλείδων, τεμαχίων εξάρμοςθσ, ςυνδζςμων ηιμπϊ κ.λπ.) επειδι για τα εξαρτιματα αυτά ιςχφουν τιμζσ 
μονάδων προμικειασ και εγκατάςταςθσ κατά τα αντίςτοιχα άρκρα του τιμολογίου. 

Θ πλθρωμι ςε χιλιόγραμμα βάρουσ γίνεται για τα ειδικά χυτοςιδερζνια τεμάχια φδρευςθσ που 
ςυνδζονται ςε ςωλθνϊςεισ P.Ε για πλιρθ τοποκετθμζνα και ςυνδεμζνα τεμάχια ανεξάρτθτα αν ο 
εργολάβοσ τα ζχει προμθκευτεί με ανεξάρτθτεσ τιμζσ για κάκε τεμάχιο και όχι κατά βάροσ. Ο 
προςδιοριςμόσ των τεμαχίων ιςχφει όπωσ αναγράφεται ςτο τεφχοσ των προμετριςεων.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 16 (Τ.Ρ. 16) 

ΥΔΑΥΛΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΡΕΙΕΣΕΩΣ PN16 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

Θ υδραυλικι βαλβίδα κα μπορεί να παραλαμβάνει τθν ανάντθ (είςοδοσ) πίεςθ και να τθ μειϊνει 
αυτόματα ςτα κατάντθ (ζξοδοσ) τθσ βαλβίδασ ςε μία προκακοριςμζνθ τιμι. Θ πίεςθ εξόδου κα 
διατθρείται ςτακερι και ανεπθρζαςτθ από μεταβολζσ τθσ πίεςθσ ειςόδου και ςε κάκε περίπτωςθ θ 
διακφμανςι τθσ δεν κα πρζπει να ξεπερνά το +-5% τθσ αναμενόμενθσ.  

Θ υδραυλικι βαλβίδα κα πραγματοποιεί τθ λειτουργία αυτι με υδραυλικό τρόπο μζςω τθσ 
ελεγχόμενθσ αυξομείωςθσ του ανοίγματοσ διζλευςθσ του νεροφ ςτο εςωτερικό τθσ βαλβίδασ. Σθ 
διαδικαςία αυτι κα τθν πραγματοποιεί ςφςτθμα αποτελοφμενο από πιλότο και κφκλωμα 
μικροςωλθνίςκων ςφνδεςθσ του πιλότου με τω ςϊμα τθσ βαλβίδασ. 

Θ βαλβίδα μείωςθσ τθσ πίεςθσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ: 
Α. ΚΥΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ 
Θ βαςικι βαλβίδα κα είναι υδραυλικά ελεγχόμενθ διαφραγματικοφ τφπου, ευκείασ ροισ, με 

φλαντηωτά άκρα ειςόδου-εξόδου ονομαςτικισ πίεςθσ λειτουργίασ 16 bar. Θ βαλβίδα κα αποτελείται από 
τρία κφρια μζρθ: το ςϊμα, το ςφςτθμα του διαφράγματοσ και το καπάκι. Σο διάφραγμα κα είναι το 
μοναδικό κινοφμενο μζροσ τθσ βαλβίδασ και το οποίο κα δθμιουργεί ζνα ςτεγανό κάλαμο ςτο επάνω 
μζροσ του το οποίο κα διαχωρίηει τθν πίεςθ λειτουργίασ από τθν πίεςθ εξόδου.  

Δεν είναι αποδεκτι θ φπαρξθ πιςτονιοφ για τθν λειτουργία τθσ βαλβίδασ ι του πιλότου. 
Σο μικοσ από φλάντηα ςε φλάντηα κα πρζπει να ακολουκεί τισ προδιαγραφζσ κατά ISO 5752. 
 
Β ΣΩΜΑ ΚΥΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 
Δεν γίνεται αποδεκτι θ φπαρξθ ξεχωριςτϊν καλάμων μεταξφ του ςϊματοσ και του καπακιοφ τθσ 

βαλβίδασ. Σο ςϊμα και το καπάκι κα είναι καταςκευαςμζνα από ελατό χυτοςίδθρο GGG40 κα είναι 
μονοκόμματα χωρίσ ραφζσ ςυγκόλλθςθσ. 

Θ ζδρα του διαφράγματοσ ςτο άνοιγμα διζλευςθσ του νεροφ ςτθ βάςθ τθσ βαλβίδασ, το καπάκι 
και ο άξονασ του διαφράγματοσ κα είναι προςκαφαιροφμενα. Όλεσ οι επιςκευζσ ι τροποποιιςεισ εκτόσ 
τθσ πλιρουσ αντικατάςταςθσ τθσ βαλβίδασ κα πρζπει να γίνονται χωρίσ τθν απομάκρυνςθσ τθσ βαλβίδασ 
από το δίκτυο. 

Θ κφρια βαλβίδα κα μπορεί να διακζτει άνοιγμα διζλευςθσ του νεροφ εςωτερικά μικρότερο ςε 
ςχζςθ με τισ οπζσ ειςόδου-εξόδου ϊςτε να είναι γρθγορότεροσ ο χρόνοσ αντίδραςθσ τθσ βαλβίδασ και 
καλφτερθ λειτουργία ςε χαμθλζσ διαφορικζσ πιζςεισ. 

 
Γ. ΚΥΚΛΩΜΑ ΡΙΛΟΤΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ  
Γενικά το ςφςτθμα του πιλότου κα είναι μία διαφραγματικι βαλβίδα με είςοδο και ζξοδο κθλυκό 

ςπείρωμα 3/8’’, άμεςθσ απόκριςθσ ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να κλείνει όταν θ τιμι τθσ διαφορικισ πίεςθσ 
ξεπερνά αυτι που προβλζπει θ ρφκμιςθ του ελατθρίου του πιλότου. Θ λειτουργία του πιλότου κρατείται 
ςε ανοικτι κζςθ από τθ δφναμθ του ςυμπιεςμζνου ελατθρίου πάνω από το διάφραγμα και κλείνει όταν θ 
δφναμθ τθσ πίεςθσ που δρα από το κάτω μζροσ του διαφράγματοσ ξεπερνά τθ ρυκμιςμζνθ ςυμπίεςθ του 
ελατθρίου. Σο ςφςτθμα ελζγχου του πιλότου κα διακζτει αμετάβλθτθ οπι διζλευςθσ(orifice). Δεν γίνονται 
αποδεκτά ςυςτιματα πιλότων με μεταβλθτζσ οπζσ διζλευςθσ.  

Ο πιλότοσ κα μπορεί να δεχκεί ςτο εςωτερικό του διαφορετικισ ςκλθρότθτασ ελατιρια τα οποία 
είναι χρωματικά κωδικοποιθμζνα ϊςτε να αναγνωρίηονται εφκολα και με τα οποία επιτυγχάνεται 
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διαφορετικό εφροσ ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ εξόδου και ςε τιμζσ από 0,1 ζωσ 21 bar. υγκεκριμζνα τα 
ελατιρια κα ζχουν τα εξισ εφρθ ρφκμιςθσ: 0.1-0.5, 0.1-2.1, 1.0-5.3, 1.4-7.2, 2.1-21.0 bar. 

Θ βαλβίδα κα διακζτει βελονοειδι βάνα μιασ διευκφνςεωσ ροισ ποφ κα επιτρζπει τθν ρφκμιςθ 
τθσ ταχφτθτασ ανοίγματοσ τθσ βαλβίδασ χωρίσ να επθρεάηει τθν ταχφτθτα κλειςίματοσ. 

H βαλβίδα κα πρζπει να διακζτει εξωτερικό φίλτρο του νεροφ ελζγχου με ενςωματωμζνθ τοπικι 
ςτζνωςθ {orifice} για τθν ομαλοποίθςθ τθσ ροισ του νεροφ ελζγχου προσ τον πιλότο, καταςκευαςμζνο 
από ορείχαλκο. 

 
Σα εξαρτιματα ςφνδεςθσ και ςωλθνίςκοι κα είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα SS 

303/316. Όλα τα εξαρτιματα ςφνδεςθσ κα είναι εξοπλιςμζνα με δακτυλίουσ διαμορφωμζνουσ με 
ςυμπίεςθ ζτςι ϊςτε να επιτρζπεται θ αποςυναρμολόγθςθ τουσ χωρίσ τον κίνδυνο καταςτροφισ από 
λφγιςμα. 

 
Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΡΑΟΧΩΝ 
Οι βαλβίδεσ κα πρζπει να διακζτουν ενςωματωμζνθ δυνατότθτα λειτουργίασ χωρίσ κραδαςμοφσ 

από ςχεδόν μθδενικζσ παροχζσ μζχρι τθ μζγιςτθ παροχι λειτουργίασ. 
Οποιαδιποτε άλλθ προςτικζμενθ καταςκευι που κα περιορίηει τθν ροι εντόσ τθσ βαλβίδασ δεν 

γίνεται αποδεκτι. 
Δεν επιτρζπεται επίςθσ θ διαχείριςθ των χαμθλϊν παροχϊν μζςω ςυςτθμάτων παράκαμψθσ (by 

pass). 
Εάν ηθτθκεί κα πρζπει ο καταςκευαςτισ να μπορεί να παρζχει διαγράμματα παροχϊν, 

διαφορικϊν πιζςεων, ποςοςτϊν ανοίγματοσ τθσ βαλβίδασ ςε διαφορετικζσ παροχζσ, ςυντελεςτϊν Cv και 
ταχυτιτων ροισ.  

 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Σο ςϊμα και το καπάκι τθσ βαςικισ βαλβίδασ κα είναι καταςκευαςμζνα από ελατό χυτοςίδθρο 

GGG 40, κα ζχουν λείεσ επιφάνειεσ χωρίσ εξογκϊματα και κα ζχουν επικαλυφκεί τόςο εςωτερικά όςο και 
εξωτερικά με ειδικι εποξειδικι ποφδρα ελαχίςτου πάχουσ 250 μικρϊν για τθν οποία κα πρζπει να 
προςκομιςκοφν πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε εφαρμογζσ ποςίμου νεροφ. 

Σο διάφραγμα κα διακζτει δίςκο υποςτιριξθσ και ελαςτικό δίςκο τα οποία ςε ςυνδυαςμό με τθν 
ζδρα του διαφράγματοσ κα ςτεγανοποιοφν πλιρωσ το άνοιγμα διζλευςθσ του νεροφ, όταν εφαρμοςτεί 
πίεςθ ςτο άνω μζροσ του διαφράγματοσ.  

Θ ζδρα του διαφράγματοσ, ο δίςκοσ υποςτιριξθσ και ο οδθγόσ του διαφράγματοσ κα είναι 
καταςκευαςμζνοι από ανοξείδωτο χάλυβα SS316. Σο ελατιριο κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα SS302. 

Ο ελαςτικόσ δίςκοσ του διαφράγματοσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ελαςτομερζσ EPDM 
ενιςχυμζνο με nylon, για το οποίο κα προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό. 

Σο καπάκι κα ςυγκρατείται ςτο ςϊμα τθσ βαλβίδασ μζςω κοχλιϊν, που ζχουν βιδωκεί πάνω ςτο 
ςϊμα πριν τθν εποξεικι βαφι και παξιμαδιϊν. Μεταξφ παξιμαδιϊν και ςϊματοσ κα ζχουν τοποκετθκεί 
ροδζλεσ για τθν προςταςία τθσ εποξεικισ βαφισ κατά τθν ςφςφιγξθ των κοχλιϊν. Όλα τα παραπάνω κα 
είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα SS 303. 

Σο ςϊμα του πιλότου κα είναι καταςκευαςμζνο από ορείχαλκο ενϊ το τελείωμα εςωτερικά του 
κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα SS316. 

Σα εξαρτιματα ςφνδεςθσ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα SS304. 
Θ βελονοειδισ βάνα που ρυκμίηει τθν ταχφτθτα ανοίγματοσ κα είναι καταςκευαςμζνθ από 

ορείχαλκο με εςωτερικό τελείωμα από ανοξείδωτο χάλυβα SS-316. 
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Θ βαλβίδα κα πρζπει να διακζτει εξωτερικό φίλτρο του νεροφ οδιγθςθσ, με ενςωματωμζνθ 
τοπικι ςτζνωςθ {orifice}, το οποίο κα είναι καταςκευαςμζνο από ορείχαλκο και εςωτερικά κα ζχει ςιτα 
από χάλυβα SS 316 ονομαςτικισ πιζςεωσ λειτουργίασ 25bar. 

Θ βαλβίδα κα ζχει διοδικοφσ διακόπτεσ απομόνωςθσ μανομζτρου  ½’’ –ΡΝ 25, καταςκευαςμζνουσ 
από επινικελωμζνο ορείχαλκο και οποίοι κα διακζτουν ςφςτθμα εκτόνωςθσ τθσ πίεςθσ από το μανόμετρο 
όταν δεν απαιτείται θ οπτικι ζνδειξθ ϊςτε να μθν καταπονείται ςυνεχϊσ το μανόμετρο. 

Θ βαλβίδα κα διακζτει πάνω ςτο καπάκι δείκτθσ κζςθσ προοδευτικοφ ανοίγματοσ με τάπα 
αςφαλείασ από ανοξείδωτο χάλυβα SS316, που δεν κα μπορεί να απομακρυνκεί, και που κα επιτρζπει τον 
ζλεγχο τθσ κζςθσ λειτουργίασ τθσ βαλβίδασ κακϊσ και τον εξαεριςμό του καλάμου ελζγχου . 

 
ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 Ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO 9001:2015. 

 Ο προμθκευτισ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO9001:2015 και ISO 
14001:2015 

 Θ βαλβίδα πρζπει να καταςκευάηεται ςφμφωνα με τθν νόρμα CE/97/23 για τθν οποία κα 
πρζπει να υπάρχει ςιμανςθ πάνω ςτθ βαλβίδα. 

  Θα πρζπει να προςκομιςτεί πιςτοποιθτικό υγιεινισ για τθν εποξεικι βαφι τθσ βαλβίδασ. 

 Θα πρζπει να προςκομιςτεί πιςτοποιθτικό WRAS για τα ελαςτομερι για χριςθ ςε κρφο και 
ηεςτό νερό μζχρι 85

0
C. 

 
 

Καβάλα, 10-10-2019 
Ο υντάξασ 

 
 
 
 

Μαυρίδθσ Θωμάσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

Καβάλα, 10-10-2019 
O Επιβλζπων 

 
 
 
 

Σςακίρθσ Κωνςταντίνοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 

Καβάλα, 10-10-2019 
Ο Διευκυντισ  

Σ.Τ. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 
 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 
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