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TΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
1.

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Σν ηεχρνο απηφ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Έξγσλ αθνξά ηνπο ηερληθνχο ζπκβαηηθνχο
φξνπο (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο) πνπ επηηξέπνπλ ηελ πεξηγξαθή
εξγαζηψλ θαη πιηθψλ, έηζη ψζηε ε εξγαζία, ή ηα πιηθά λα εθπιεξψλνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν
απφ ηηο κειέηεο ζθνπφ ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ
ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ
«ΤΓΡΔΤΔΗ Γ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΧΝ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ (ΠΑΡΑΓΔΗΗΑ)» απφ ηελ
πεγή «Βξπζνχιη» κέρξη ηελ θεληξηθή δεμακελή χδξεπζεο ηεο Σ.Κ. Παξαδείζηα.
Οη παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ γεληθά ηηο κεραληθέο, θπζηθέο θαη
ρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα πξφηππα, ηνπο φξνπο δνθηκήο, ειέγρνπ θαη
παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ πιηθψλ θαη ησλ κεξψλ πνπ ηηο απνηεινχλ. Πεξηιακβάλνπλ
επίζεο ηελ ηερληθή ή ηηο κεζφδνπο θαηαζθεπήο θαη φιεο ηηο ινηπέο απαηηήζεηο, ηηο νπνίεο ε
Τπεξεζία κπνξεί λα πξνδηαγξάθεη κε γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο, φζνλ αθνξά
νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά ή ηα κέξε πνπ ηηο απνηεινχλ.
Βαζηθφο ζθνπφο ησλ Σερληθψλ απηψλ Πξνδηαγξαθψλ είλαη:
 Ζ άξηηα θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηελ απαηηνχκελε θαη
επηβαιιφκελε αζθάιεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζπλζεθψλ
ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, κέζα ζηα πην πάλσ φξηα.
 Ρεηά αλαθέξεηαη φηη ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη φια ηα έξγα θαη
ηηο επί κέξνπο εξγαζίεο κε πεπεηξακέλνπο θαη εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο κε ρξήζε ησλ
θαηαιιειφηεξσλ θαηά πεξίπησζε κεραληθψλ κέζσλ θαη νρεκάησλ, κε θάζε
επηκέιεηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ηερληθήο επηζηήκεο,
θαη φηη πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο πξνο φινπο ηνπ φξνπο ηνπ ηεχρνπο απηνχ
φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.
ην παξφλ ηεχρνο γίλεηαη αλαθνξά θαη πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ θαη ζπλήζσλ εξγαζηψλ πνπ
ζπλαληψληαη ζε παξφκνηαο θχζεο έξγα. Πηζαλφλ νξηζκέλεο πεξηγξαθφκελεο εξγαζίεο, πιηθά,
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο λα κελ ζπλαληψληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ή λα
δηαθέξνπλ. Ζ αλαγξαθή ηνπο ζην παξφλ ηεχρνο γίλεηαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί λα
γίλνπλ αιιαγέο (θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ) θαη λα πηνζεηεζνχλ
θαηαζθεπαζηηθέο ιχζεηο θαη λα γίλεη ρξήζε πιηθψλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε,
νπφηε νη φξνη απηνί έρνπλ πιήξε εθαξκνγή. ε θάζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ άξζξσλ, πεξηγξαθψλ θαη ηεπρψλ ηεο κειέηεο, ππεξηζρχνπλ φζα πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην πεξηγξαθηθφ ηηκνιφγην ηεο κειέηεο ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα κε ηηο εγθεθξηκκέλεο
θάζε θνξά ΔΣΔΠ.
Όπνπ ζεκεηψλεηαη ν φξνο "Τπεξεζία" ελλνείηαη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ, αιιά θαη
νπνηνδήπνηε άιιν ζρήκα εθπξνζσπεί λφκηκα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, θαηά πεξίπησζε θαη ζε
ζπλελλφεζε πάληνηε κε ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, φπσο νη επηβιέπνληεο κεραληθνί πνπ
έρνπλ νξηζηεί θαηά θαηεγνξία εξγαζηψλ ή γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, νη κειεηεηέο, εηδηθνί
ζχκβνπινη ή νη έρνληεο ηελ πςειή επίβιεςε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. ε θάζε πεξίπησζε
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πάλησο ηελ ηειηθή επζχλε ησλ εγθξίζεσλ έρεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ πνπ
απνηειεί θαη ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ.
Όπνπ ζεκεηψλεηαη ν φξνο "ζρέδηα ηεο Τπεξεζίαο" ελλνείηαη ηα επίζεκα ζρέδηα ηεο κειέηεο
ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί κε επζχλε ησλ κειεηεηψλ θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ
Τπεξεζία, θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο.
2.

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ

ην παξψλ έξγν, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17-7-2012 (ΑΓΑ:Β4Γ71-19Η)
Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα» πνπ
δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 2221/Β΄/30.7.2012, έρνπλ πιήξε θαη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή νη
Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη ηα
Θεζκνζεηεκέλα Δλαξκνληζκέλα Πξφηππα (ΔΛΟΣ).
Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλεο κε ηα Γηεζλή θαη
Δπξσπατθά Πξφηππα, ηα νπνία είλαη θάζε θνξά ζε ηζρχ, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εληαίαο Δπξσπατθήο Αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ Γνκηθψλ Έξγσλ.
Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) παξαπέκπνπλ ζε Γηεζλή θαη Δπξσπατθά
Πξφηππα θαηά ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηε ρξήζε ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
έθδνζεο απηψλ ησλ Πξνηχπσλ
Σν πιήξεο θείκελν ησλ ελ ιφγσ Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) πεξηέρεηαη ζην
ζπλεκκέλν Παξάξηεκα 2, ηεο κε αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17-7-2012 (ΑΓΑ:Β4Γ71-19Η)
Απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα» πνπ
δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 221/Β΄/30.7.2012, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ
παξφληνο ηεχρνπο, φπσο απηέο ηζρχνπλ κεηά ηελ αλαζηνιή εθαξκνγήο νξηζκέλσλ ζχκθσλα
κε ηελ ππ. αξ. ΓΚΠ/νηθ.1211/01-082016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ &
Γηθηχσλ κε ζέκα: "Αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ)" (ΦΔΚ:2524/Β/2).
Αλαθνξηθά κε φζα απφ ηα εζληθά θαλνληζηηθά θείκελα αληίθεηληαη ζηηο εγθξηλφκελεο κε ηελ
παξνχζα Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), παχνπλ λα ηζρχνπλ απφ ηελ
εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ ΔΣΔΠ.
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ΠΗΝΑΚΑ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ (ΔΣΔΠ)

01

ΚΑΣΑΚΔΤΔ
ΑΠΟ
ΚΤΡΟΓΔΜΑ

01-01

Παξαγωγά ζθπξνδΫκαηνο - εξγαζέεο
ζθπξνδΫηεζεο

1

ΠΔΣΔΠ 01-01-01-00

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο

2

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-02-00

Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο

3

ΠΔΣΔΠ 01-01-03-00

πληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο

4

ΠΔΣΔΠ 01-01-04-00

πγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο

8

ΠΔΣΔΠ 01-02-01-00

Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο

10

ΠΔΣΔΠ 01-03-00-00

Ηθξηώκαηα

11

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-04-00-00

Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (ηύπνη)

02

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

02-01

ΠξνθαηαξηηθΫο εξγαζέεο εθηΫιεζεο
ρωκαηνπξγηθώλ

13

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-01-01-00

Καζαξηζκόο, εθρέξζσζε θαη θαηεδαθίζεηο ζηε
δώλε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ

14

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-01-02-00

Αθαίξεζε επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο εδαθηθνύ
πιηθνύ

02-02 θιπ

ΔθζθαθΫο

15

ΠΔΣΔΠ 02-02-01-00

Γεληθέο εθζθαθέο

17

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-04-00-00

Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ

02-07

Δπηρώκαηα / Δπελδύζεηο

20

ΠΔΣΔΠ 02-07-01-00

Καηαζθεπή επηρσκάησλ κε θαηάιιεια πξντόληα
εθζθαθώλ ή δαλεηνζαιάκσλ

21

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-02-00

Δπαλεπηρώζεηο ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθώλ
έξγσλ

08

ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ

08-01

ΥωκαηνπξγηθΪ Τδξαπιηθώλ Έξγωλ

α/α ΦΔΚ
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174

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-01

Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ

175

ΠΔΣΔΠ 08-01-03-02

Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ

08-06

ωιελώζεηο - Γέθηπα

200

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-02-01

Γίθηπα ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο u-PVC

204

ΠΔΣΔΠ 08-06-07-02

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο

208

ΠΔΣΔΠ 08-06-07-07

Βαιβίδεο εηζαγσγήο - εμαγσγήο αέξα δηπιήο
ελέξγεηαο

08-07

ΜεηαιιηθΪ ηνηρεέα θαη ΚαηαζθεπΫο

ΠΔΣΔΠ 08-07-01-05

Βαζκίδεο θξεαηίσλ

219

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΔΝΑΡΜΟΝΗΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ
ΚΧΓΦΔΚ
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΦΔΚ ΓΖΜΟΗΔΤΖ

αξηζ. ΚΤΑ

ΦΔΚ 1557Β/17-08-2007
ΦΔΚ 1794Β/28-08-2009

νηθ.15894/337, νηθ.15914/340
12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/
410
ΦΔΚ 1870Β/14-09-2007
νηθ18174/393
ΦΔΚ 386Β/20-03-2007
5328/122
ΦΔΚ 427Β/07-04-2006
νηθ6310/41(θαηαξγήζεθε ην άξζξν 4, αληηθαηαζηάζεθε κε
ΚΤΑ
1783/64-ΦΔΚ 210Β/01-03-2010)
ΦΔΚ 815Β/24-05-2007
9451/208
ΦΔΚ 917Β/17-07-2001
16462/29
ΦΔΚ 973Β/18-07-2007
10976/244
ΦΔΚ 210Β/01-03-2010
1782/63, 1781/62, 1783/64
ΦΔΚ 1091/19-07-2010
νηθ8134/388
ΦΔΚ 1162Β/02-08-2010
νηθ8622/414, 8623/415
ΦΔΚ 1100Β/21-07-2010
νηθ8136/390, νηθ8135/389
ΦΔΚ 1263Β/06-08-2010
νηθ624/416, νηθ8625/417
ΦΔΚ Β 1914 / 15.06.2012
6690(Παξάξηεκα Η, Ηζρχνληα hEN)
ΦΔΚ Β 1914 / 15.06.2012
6690(Παξάξηεκα ΗΗ, hEN πνπ ζα ηζρχζνπλ πξνζερψο)
ΦΔΚ Β 1914 / 15.06.2012
6690(Παξάξηεκα ΗΗΗ, ETAG)

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΧΝ

5

ΚΧΓΦΔΚ

ΚΧΓΗΚΟ ΔΛΟΣ

Σέηινο Πξνηύπνπ

Καηαζθεπαζηηθόο ηνκΫαο

4
4

ΔΛΟΣ ΔΝ 12620
ΔΛΟΣ ΔΝ 13055 -1

Γεληθήο εθαξκνγήο
Γεληθήο εθαξκνγήο

4

ΔΛΟΣ ΔΝ 13139

5

ΔΛΟΣ EN 934-2

5

ΔΛΟΣ ΔΝ 934-3

5

ΔΛΟΣ ΔΝ 934-4

7

ΔΝ 197-1

7

ΔΝ 197-2

14

ΔΛΟΣ EN 12839

14

ΔΛΟΣ EN 13263-1

Αδξαλή γηα ζθπξφδεκα
Διαθξά αδξαλή - Μέξνο 1:
Διαθξά αδξαλή γηα ζθπξνδέκαηα,
θνληάκαηα θαη ελέκαηα
Αδξαλή θνληακάησλ
Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο,
θνληακάησλ θαη ελεκάησλ - Μέξνο
2: Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο Οξηζκνί, απαηηήζεηο,
ζπκκφξθσζε, ζήκαλζε θαη
επηζήκαλζε
Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο,
θνληακάησλ θαη ελεκάησλ - Μέξνο
3: Πξφζζεηα γηα επηρξίζκαηα
ηνηρνπνηίαο - Οξηζκνί, απαηηήζεηο,
ζπκκφξθσζε, ζήκαλζε θαη
επηζήκαλζε
Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο,
θνληακάησλ θαη ελεκάησλ - Μέξνο
4: Πξφζζεηα γηα ελέκαηα γηα
πξνεληεηακέλνπο ηέλνληεο Οξηζκνί, απαηηήζεηο,
ζπκκφξθσζε, ζήκαλζε θαη
επηζήκαλζε
Σζηκέλην - Μέξνο 1: χλζεζε,
πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα
ζπκκφξθσζεο γηα ηα θνηλά
ηζηκέληα
Σζηκέλην - Μέξνο 2: Αμηνιφγεζε
ζπκκφξθσζεο
Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα
απφ ζθπξφδεκα - ηνηρεία
πεξηθξάμεσλ
Ππξηηηθή παηπάιε γηα ζθπξφδεκα
- Μέξνο 1: Οξηζκνί, απαηηήζεηο
θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο
Σζηκέλην - χλζεζε,
πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα
ζπκκφξθσζεο εηδηθψλ ηζηκέλησλ
πνιχ ρακειήο ζεξκφηεηαο
ελπδάησζεο
Αζβεζηαξγηιηθφ ηζηκέλην χλζεζε, πξνδηαγξαθέο θαη
θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο
Ίλεο γηα ζθπξφδεκα - Μέξνο
1:Υαιχβδηλεο ίλεο - Οξηζκνί,
πξνδηαγξαθέο θαη ζπκκφξθσζε
Ίλεο γηα ζθπξφδεκα - Μέξνο 2:
Πνιπκεξηθέο ίλεο - Οξηζκνί,
πξνδηαγξαθέο θαη ζπκκφξθσζε

14
ΔΛΟΣ EN 14216

14

ΔΛΟΣ EN 14647

14

ΔΛΟΣ EN 14889-1

14

ΔΛΟΣ EN 14889-2

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΧΝ

Γεληθήο εθαξκνγήο

Γεληθήο εθαξκνγήο

Γεληθήο εθαξκνγήο

Γεληθήο εθαξκνγήο

Γεληθήο εθαξκνγήο

Γεληθήο εθαξκνγήο
Γεληθήο εθαξκνγήο
Γεληθήο εθαξκνγήο
Γεληθήο εθαξκνγήο

Γεληθήο εθαξκνγήο
Γεληθήο εθαξκνγήο
Γεληθήο εθαξκνγήο

6

14

ΔΛΟΣ EN 14964

14

ΔΛΟΣ EN 15167-1

14

ΔΛΟΣ EN 15743

14

ΔΛΟΣ EN 197-4

14

ΔΛΟΣ EN 450-1

14

ΔΛΟΣ EN 934-5

15

ΔΛΟΣ EN 15368

12

12

12

ΔΛΟΣ ΔΝ 1504.02

ΔΛΟΣ ΔΝ 1504.03

ΔΛΟΣ ΔΝ 1504.04

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΧΝ

Άθακπηα ππνζηξψκαηα γηα
αζπλερή ζηέγαζε - Οξηζκνί θαη
ραξαθηεξηζηηθά
Λεηνηξηβεκέλε θνθθνπνηεκέλε
ζθσξία
πςηθακίλσλ γηα ρξήζε ζε
ζθπξφδεκα, θνληάκαηα θαη
ελέκαηα - Μέξνο 1: Οξηζκνί,
πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα
ζπκκφξθσζεο
Σζηκέλην πςειψλ ζεηηθψλ χλζεζε, πξνδηαγξαθέο θαη
θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο
Σζηκέλην - Μέξνο 4: χζηαζε,
πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα
ζπκκφξθσζεο ηζηκέλησλ
πςηθακίλσλ κε ρακειή πξψηκε
αληνρή
Ηπηάκελε ηέθξα γηα ζθπξφδεκα Μέξνο 1:
Οξηζκφο, πξνδηαγξαθέο θαη
θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο
Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο,
θνληακάησλ θαη ελεκάησλ - Μέξνο
5: Πξφζζεηα εθηνμεπφκελνπ
ζθπξνδέκαηνο - Οξηζκνί,
απαηηήζεηο, ζπκκφξθσζε,
ζήκαλζε θαη επηζήκαλζε
Τδξαπιηθά ζπλδεηηθά γηα κε
δνκηθέο εθαξκνγέο - Οξηζκνί
πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα
ζπκκφξθσζεο
Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ
πξνζηαζία θαη επηζθεπή
δνκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα Οξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο
πνηφηεηαο θαη αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο - Μέξνο 2:
πζηήκαηα πξνζηαζίαο
επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο
Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ
πξνζηαζία θαη επηζθεπή
δνκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα Οξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο
πνηφηεηαο θαη αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο - Μέξνο 3:
Δπηζθεπή θεξφλησλ θαη κε
θεξφλησλ ζηνηρείσλ
Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ
πξνζηαζία θαη επηζθεπή
δνκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα Οξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο
πνηφηεηαο θαη αμηνιφγεζε ηεο

Γεληθήο εθαξκνγήο

Γεληθήο εθαξκνγήο

Γεληθήο εθαξκνγήο

Γεληθήο εθαξκνγήο
Γεληθήο εθαξκνγήο

Γεληθήο εθαξκνγήο

Γεληθήο εθαξκνγήο

Δπηζθεπέο εληζρχζεηο

Δπηζθεπέο εληζρχζεηο

Δπηζθεπέο εληζρχζεηο

7

ζπκκφξθσζεο - Μέξνο 4: Γνκηθά
ζπλδεηηθά.

12

12

ΔΛΟΣ ΔΝ 1504.05

ΔΛΟΣ ΔΝ 1504.06

12

ΔΛΟΣ ΔΝ 1504.07

14

ΔΛΟΣ EN 15274

14

ΔΛΟΣ EN 15275

14

ΔΛΟΣ EN 15283-1

14

ΔΛΟΣ EN 15283-2

14

ΔΛΟΣ EN 15285

2

ΔΛΟΣ ΔΝ 13659

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΧΝ

Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ
πξνζηαζία θαη επηζθεπή
δνκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα Οξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο
πνηφηεηαο θαη αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο - Μέξνο 5:
Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα
έγρπζε ζην ζθπξφδεκα
Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ
πξνζηαζία θαη επηζθεπή
δνκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα Οξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο
πνηφηεηαο θαη αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο - Μέξνο 6:
Αγθχξσζε ραιχβδηλσλ ξάβδσλ
νπιηζκνχ
Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ
πξνζηαζία θαη επηζθεπή
δνκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα Οξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο
πνηφηεηαο θαη αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο - Μέξνο 7:
Πξνζηαζία νπιηζκνχ έλαληη
δηάβξσζεο
πγθνιιεηηθά γεληθψλ ρξήζεσλ
γηα δνκηθέο ζπλαξκνγέο Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο
Γνκηθά ζπγθνιιεηηθά Υαξαθηεξηζκφο ησλ αλαεξφβησλ
ζπγθνιιεηηθψλ γηα αμνληθή
ζπλαξκνγή κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ
ζηηο θαηαζθεπέο θαη ηερληθά έξγα
Γπςνζαλίδεο νπιηζκέλεο κε ίλεο Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη
δνθηκήο - Μέξνο 1: Γπςνζαλίδεο
κε πθαζκάηηλν νπιηζκφ
Γπςνζαλίδεο νπιηζκέλεο κε ίλεο Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη
δνθηκήο - Μέξνο 2: Ηλνπιηζκέλεο
γπςνζαλίδεο
Μσζατθνί ιίζνη Γηαζηαζηνινγεκέλα πιαθίδηα γηα
δάπεδα θαη ζθάιεο (εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά)
Δμψθπιια - Απαηηήζεηο
επηδφζεσλ θαη
αζθάιεηαο

Δπηζθεπέο εληζρχζεηο

Δπηζθεπέο εληζρχζεηο

Δπηζθεπέο εληζρχζεηο

Δπηζθεπέο εληζρχζεηο
Δπηζθεπέο εληζρχζεηο

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα

Κνπθψκαηα

8

2

ΔΛΟΣ ΔΝ 14351.01

9

ΔΛΟΣ EN 13241-1

14

ΔΛΟΣ EN 1125

14

ΔΛΟΣ EN 1154

14

ΔΛΟΣ EN 1155

14
ΔΛΟΣ EN 12209

14

ΔΛΟΣ EN 179

14

ΔΛΟΣ EN 1935

15

ΔΛΟΣ EN 14846

1

ΔΛΟΣ ΔΝ 771-1

1

ΔΛΟΣ ΔΝ 771-2

1

ΔΛΟΣ ΔΝ 771-3

1

ΔΛΟΣ ΔΝ 771-4

1

ΔΛΟΣ ΔΝ 771-5

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΧΝ

Παξάζπξα θαη πφξηεο - Πξφηππν
πξντφληνο, ραξαθηεξηζηηθά
επίδνζεο - Μέξνο 1: Παξάζπξα
θαη εμσηεξηθά εηπζηήκαηα ζπξψλ
γηα πεδνχο ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά
ππξαληίζηαζεο ή/θαη δηαξξνήο
θαπλνχ
Πφξηεο γηα ρψξνπο
βηνκεραληθνχο, εκπνξηθνχο θαη
ζηάζκεπζεο - Πξφηππν πξντφληνο
- Μέξνο 1: Πξντφληα ρσξίο
ραξαθηεξηζηηθά ππξαληίζηαζεο
θαη ειέγρνπ θαπλνχ
Δίδε θηγθαιεξίαο - Γηαηάμεηο
εμφδσλ παληθνχ
ρεηξηδφκελεο κε νξηδφληηα δνθφ γηα
ρξήζε ζε νδεχζεηο δηαθπγήο Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο
Δίδε θηγθαιεξίαο - πζθεπέο
ειεγρφκελνπ
θιεηζίκαηνο ζπξψλ - Απαηηήζεηο
θαη κέζνδνη δνθηκήο
Δίδε θηγθαιεξίαο - Ζιεθηξνθίλεηεο
δηαηάμεηο γηα αλαθιηλφκελεο
πφξηεο - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη
δνθηκήο
Δίδε θηγθαιεξίαο - Κιεηδαξηέο Κιεηδαξηέο κεραληθήο ιεηηνπξγίαο
θαη θππξηά - Απαηηήζεηο θαη
κέζνδνη δνθηκήο
Δίδε θηγθαιεξίαο - Γηαηάμεηο
εμφδσλ θηλδχλνπ ρεηξηδφκελεο κε
ρεηξνιαβή ή πηεδφκελε πιάθα, γηα
ρξήζε ζε νδεχζεηο δηαθπγήο Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο
Δίδε θηγθαιεξίαο - Μνλναμνληθνί
κεληεζέδεο - Απαηηήζεηο θαη
κέζνδνη δνθηκψλ
Δίδε θηγθαιεξίαο - Κιεηδαξηέο Ζιεθηξνκεραληθέο θιεηδαξηέο θαη
ζήθεο Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο
ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ άξγηιν
ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ ππξηηηθφ
αζβέζηην
ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ
ζθπξφδεκα (αδξαλή ζπλήζε θαη
ειαθξά)
ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ
απηφθιεηζην θπςεισηφ
ζθπξφδεκα
ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ

Κνπθψκαηα

Κνπθψκαηα

Κνπθψκαηα
Κνπθψκαηα

Κνπθψκαηα
Κνπθψκαηα

Κνπθψκαηα
Κνπθψκαηα
Κνπθψκαηα

Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα

9

ηερλεηνχο ιίζνπο
2

ΔΛΟΣ ΔΝ 13561

Δμσηεξηθέο πεξζίδεο - Απαηηήζεηο
επηδφζεσλ θαη αζθάιεηαο

Κηηξηαθά έξγα

2

ΔΛΟΣ ΔΝ 998-1

Κηηξηαθά έξγα

2

ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2

3

ΔΛΟΣ ΔΝ 459-1

5

ΔΛΟΣ ΔΝ 1341

6

ΔΛΟΣ 13165

6

ΔΛΟΣ ΔΝ 13162

6

ΔΛΟΣ ΔΝ 13163

6

ΔΛΟΣ ΔΝ 13164

6

ΔΛΟΣ ΔΝ 13166

6

ΔΛΟΣ ΔΝ 13167

Πξνδηαγξαθή θνληακάησλ
ηνηρνπνηίαο - Μέξνο 1: Δμσηεξηθά
θαη εζσηεξηθά επηρξίζκαηα
Πξνδηαγξαθή θνληακάησλ
ηνηρνπνηίαο - Μέξνο 2 θνλίακα
ηνηρνπνηίαο
Γνκηθή Άζβεζηνο - Μέξνο 1
Οξηζκνί, Πξνδηαγξαθέο θαη
Κξηηήξηα πκκφξθσζεο
Πιάθεο απφ θπζηθνχο ιίζνπο γηα
εμσηεξηθή πιαθφζηξσζε Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ
Βηνκεραληθψο παξαγφκελα
πξντφληα απφ άθακπην αθξφ
πνιπνπξεζάλεο (PUR) Πξνδηαγξαθή
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ
- Βηνκεραληθψο παξαγφκελα
πξντφληα απφ νξπθηφκαιιν (MW)
- Πξνδηαγξαθή
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ
- Βηνκεραληθνχο παξαγφκελα
πξντφληα απφ δηνγθσκέλε
πνιπζηεξίλε (EPS) Πξνδηαγξαθή
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ
Βηνκεραληθψο παξαγφκελα
πξντφληα απφ εμειαζκέλν αθξφ
πνιπζηεξίλεο (XPS) Πξνδηαγξαθή
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ
- Βηνκεραληθψο παξαγφκελα
πξντφληα απφ θαηλνιηθφ αθξφ
(PF) - Πξνδηαγξαθή
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ
- Βηνκεραληθψο παξαγφκελα
πξντφληα απφ θπςεισηφ γπαιί
(CG) - Πξνδηαγξαθή
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ
- Βηνκεραληθψο παξαγφκελα
πξντφληα απφ μπιφκαιιν (WW) Πξνδηαγξαθή
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ
- Βηνκεραληθψο παξαγφκελα
πξντφληα απφ δηνγθσκέλν
πεξιίηε (ΔΡΒ) - Πξνδηαγξαθή

6
ΔΛΟΣ ΔΝ 13168

6

ΔΛΟΣ ΔΝ 13169

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΧΝ

Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

10

6

ΔΛΟΣ ΔΝ 13170

6

ΔΛΟΣ ΔΝ 13171

8

ΔΛΟΣ 12326-1

8

ΔΛΟΣ ΔΝ 12057

8

ΔΛΟΣ ΔΝ 12058

8

ΔΛΟΣ ΔΝ 1469
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ΔΛΟΣ EN 13830
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ΔΛΟΣ EN 14915
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ΔΛΟΣ 14342
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ΔΛΟΣ EN 13986
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14

ΔΛΟΣ EN 12467

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΧΝ

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ
- Βηνκεραληθψο παξαγφκελα
πξντφληα απφ δηνγθσκέλν θειφ
(ΗΟΒ) - Πξνδηαγξαθή
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ
- Βηνκεραληθψο παξαγφκελα
πξντφληα απφ ίλεο μχινπ (WF) Πξνδηαγξαθή
ρηζηνιηζηθά θαη ιίζηλα πξντφληα
γηα αζπλερείο επηθαιχςεηο ζηεγψλ
θαη επελδχζεηο - Μέξνο 1:
Πξνδηαγξαθή πξντφληνο
Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο Γηαζηαζηνινγεκέλα πιαθίδηα Απαηηήζεηο
Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο Πιάθεο γηα δάπεδα θαη ζθάιεο Απαηηήζεηο
Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο Πιάθεο γηα επελδχζεηο Απαηηήζεηο
Πεηάζκαηα φςεσλ - Πξφηππν
πξντφληνο
Δπηθάλεηεο θαη επελδχζεηο απφ
θπζηθή μπιεία - Υαξαθηεξηζηηθά,
αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο θαη
ζήκαλζε
Απηνθεξφκελα ζεξκνκνλσηηθά
πάλειο κε
κεηαιιηθή θάιπςε θαη απφ ηηο δχν
φςεηο - Βηνκεραληθψο
παξαγφκελα πξντφληα Πξνδηαγξαθέο
Ξπιεία δαπέδσλ Υαξαθηεξηζηηθά, αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε
Πεηάζκαηα κε βάζε ην μχιν γηα
δνκηθή ρξήζε - Υαξαθηεξηζηηθά,
αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο θαη
ζήκαλζε
Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα θηηξίσλ Γηαηάμεηο
ζπληνληζκνχ πφξηαο - Απαηηήζεηο
θαη κέζνδνη δνθηκήο
Πξντφληα πξνθαηαζθεπαζκέλα
απφ ζθπξφδεκα Γηάηξεηεο πιάθεο κε δηακήθε θελά
Κφιιεο γηα πιαθίδηα - Απαηηήζεηο,
αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο,
ηαμηλφκεζε θαη ραξαθηεξηζκφο
Δπίπεδα θχιια ηλνηζηκέληνπ Πξνδηαγξαθέο πξντφληνο θαη
κέζνδνη δνθηκήο

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα
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Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα
απφ ζθπξφδεκα - Ηζηνί θαη ζηχινη
Γπςφηνπβια - Οξηζκνί,
απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο

Κηηξηαθά έξγα

πλδεηηθέο γάδεο γχςνπ γηα
γπςφηνπβια Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη
δνθηκήο
Πηγκέληα γηα ην ρξσκαηηζκφ
δνκηθψλ πιηθψλ, πνπ βαζίδνληαη
ζην ηζηκέλην ή/θαη ζηνλ αζβέζηε Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη
δνθηκήο
Πξνθαηαζθεπαζκέλα εμαξηήκαηα
ζηέγαζεο - θάιεο ζηεγψλ
κφληκεο ηνπνζέηεζεο Πξνδηαγξαθή πξντφληνο θαη
κέζνδνη δνθηκήο
Κεξακίδηα απφ άξγηιν θαη
εμαξηήκαηα - Οξηζκνί θαη
πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ
Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα
απφ ζθπξφδεκα - ηνηρεία
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δαπέδσλ
κε λεπξψζεηο
Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα
απφ ζθπξφδεκα - Δπζχγξακκα
δνκηθά ζηνηρεία
πλδεηηθά θαη επηρξίζκαηα απφ
γχςν - Μέξνο 1: Οξηζκνί θαη
απαηηήζεηο
Κεξακηθά επηζηξψζεσλ Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο
πλδεηηθά, ζχλζεηα ζπλδεηηθά θαη
βηνκεραληθψο παξαγφκελα
κίγκαηα γηα επηθαιχςεηο δαπέδσλ
κε βάζε ην ζεηηθφ αζβέζηην Μέξνο 1: Οξηζκνί θαη απαηηήζεηο
Μεηαιιηθά πιέγκαηα θαη γσληέο Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη
δνθηκήο - Μέξνο 1: Δζσηεξηθά
επηρξίζκαηα
Μεηαιιηθά πιέγκαηα θαη γσλίεο Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη
δνθηκήο - Μέξνο 2: Δμσηεξηθά
επηρξίζκαηα
Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα
απφ ζθπξφδεκα - Δηδηθά ζηνηρεία
γηα ζηέγεο
Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο Οπιηζκέλα αζθαιηηθά θχιια
ζηεγάλσζεο δσκάησλ - Οξηζκνί

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα
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θαη ραξαθηεξηζηηθά
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Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα
απφ ζθπξφδεκα Πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο γηα
ζπζηήκαηα δαπέδσλ
Πιάθεο απφ κσζατθφ - Μέξνο 1:
Πιάθεο απφ κσζατθφ γηα
εζσηεξηθή ρξήζε
Πιάθεο απφ κσζατθφ - Μέξνο 2:
Πιάθεο απφ κσζατθφ γηα
εμσηεξηθή ρξήζε
Τιηθφ επηθάιπςεο θαη επηρξίζεηο
δαπέδσλ Τιηθφ επηθάιπςεο - Ηδηφηεηεο θαη
απαηηήζεηο
Υπηά, γχςηλα, ηλνπιηζκέλα
πξντφληα - Οξηζκνί, Απαηηήζεηο
θαη κέζνδνη δνθηκήο
Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο Οξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά
ππνζηξσκάησλ - Μέξνο 1:
Τπνζηξψκαηα γηα αζπλερείο
επηθαιχςεηο ζηεγψλ
Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο Οξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά
ππνζηξσκάησλ - Μέξνο 2:
Τπνζηξψκαηα ηνίρσλ
Πξνθαηαζθεπαζκέλα πεηάζκαηα
γπςνζαλίδσλ κε πνξψδε ππξήλα
απφ ραξηφλη - Οξηζκνί, απαηηήζεηο
θαη κέζνδνη δνθηκήο
χλζεηα ζεξκν/ερνκνλσηηθά
πεηάζκαηα γπςν- ζαλίδσλ Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη
δνθηκήο
Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο Πιαζηηθά θαη ειαζηνκεξή θχιια
ζηεγάλσζεο δσκάησλ - Οξηζκνί
θαη ραξαθηεξηζηηθά
Τιηθά αξκψλ γηα γπςνζαλίδεο Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη
δνθηκήο
Φεπδνξνθέο - Απαηηήζεηο θαη
κέζνδνη δνθηκήο
Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο Πιαζηηθά θαη ειαζηνκεξή θχιια
ζηεγάλσζεο ππνγείσλ θαη άιισλ
ρψξσλ - Οξηζκνί θαη
ραξαθηεξηζηηθά

Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα
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Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα
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Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο Αζθαιηηθά
θχιια ζηεγάλσζεο ππνγείσλ θαη
άιισλ ρψξσλ - Οξηζκνί θαη
ραξαθηεξηζηηθά
Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο Αζθαιηφπαλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο
δηαπεξαηφηεηαο ησλ αηκψλ Οξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά
Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα
απφ ζθπξφδεκα Πξνθαηαζθεπαζκέλνη ρψξνη
ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ - Μέξνο
1: Απαηηήζεηο γηα ρψξνπο
ζηάζκεπζεο απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα κνλνιηζηθήο
θαηαζθεπήο ή απνηεινχκελνπο
απφ αλεμάξηεηα νηνηρεία
ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ
Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο Πιαζηηθά θαη ειαζηνκεξή θχιια
ειέγρνπ δηαπεξαηφηεηαο αηκψλ Οξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά
πλδεηηθά απφ καγλεζίηε γηα
επηθαιχςεηο - Καπζηηθή καγλεζία
θαη ρισξηνχρν καγλήζην - Μέξνο
1: Οξηζκνί, απαηηήζεηο
Διαζηηθά, θισζηνυθαληνπξγηθά
θαη
πνιπζηξσκαηηθά θαιχκκαηα
δαπέδνπ - Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
Θεξκνκνλσηηθά πιηθά θαη
πξντφληα - Δπί ηφπνπ
θαηαζθεπαδφκελα πξντφληα
ειαθξνβαξψλ αδξαλψλ
δηνγθσκέλεο αξγίινπ (LWA) Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθή γηα
ραιαξήο πιήξσζεο πξντφληα
πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα
θηίξηα – Πξντφληα νξπθηφκαιινπ
(MW) γηα επηηφπηα εθαξκνγή
ραιαξήο πιήξσζεο - Μέξνο 1:
Πξνδηαγξαθή γηα ραιαξήο
πιήξσζεο πξντφληα πξηλ ηελ
εγθαηάζηαζε
Πξντφληα γπςνζαλίδσλ απφ
επαλεπεμεξγαζία - Οξηζκνί,
απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο
Μεηαιιηθά ζηνηρεία πιαηζίσλ γηα
ζπζηήκαηα γπςνζαλίδσλ Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη
δνθηκήο

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα
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Κηηξηαθά έξγα
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Πξνδηακνξθσκέλεο θνξλίδεο απφ
γχςν
επελδεδπκέλεο κε ραξηί - Οξηζκνί,
απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο
ηνηρεία απφ γχςν γηα
ςεπδνξνθέο - Οξηζκνί,
απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ
- Δπί ηφπνπ θαηαζθεπαδφκελε
ζεξκνκφλσζε απφ πξντφληα
δηνγθσκέλνπ πεξιίηε (ΔΡ) Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθή γηα
ζπλδεδεκέλα θαη ραιαξήο
πιήξσζεο πξντφληα πξηλ ηελ
εγθαηάζηαζε
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ
- Δπί ηφπνπ θαηαζθεπαδφκελε
ζεξκνκφλσζε απφ πξντφληα
δηνγθσκέλνπ βεξκηθνπιίηε (EV) Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθή γηα
ζπλδεδεκέλα θαη ραιαξήο
πιήξσζεο πξντφληα πξηλ ηελ
εγθαηάζηαζε
Μεηαιιηθέο γσλίεο θαη ειάζκαηα
γηα γπςνζαλίδεο - Οξηζκνί,
απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο
Κεξακηθά πιαθίδηα - Οξηζκνί,
ηαμηλφκεζε, ραξαθηεξηζηηθά θαη
ζήκαλζε
πγθνιιεηηθά κε βάζε ην γχςν
γηα ζχλζεηα ζεξκν/ερνκνλσηηθά
πεηάζκαηα θαη γπςνζαλίδεο Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη
δνθηκήο
Μεραληθά ζηεξεσηηθά γηα
ζπζηήκαηα γπςνζαλίδσλ Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη
δνθηκήο
Φεπδνξνθέο ππφ ηάλπζε Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο
Απηνθεξφκελα κεηαιιηθά θχιια
γηα ζηέγαζε, εμσηεξηθή
επηθάιπςε θαη εζσηεξηθή
επέλδπζε - Πξνδηαγξαθή
πξντφληνο θαη απαηηήζεηο
Πιήξσο ζηεξηδφκελα κεηαιιηθά
θχιια θαη ηαηλίεο γηα ζηέγαζε,
εμσηεξηθέο επηθαιχςεηο θαη
εζσηεξηθέο επελδχζεηο Πξνδηαγξαθή πξντφληνο θαη
απαηηήζεηο
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Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα
απφ ζθπξφδεκα - Κιίκαθεο

Κηηξηαθά έξγα
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Κηηξηαθά έξγα
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ΔΛΟΣ EN 1520

14

ΔΛΟΣ EN 15435

Δπηθάλεηεο αζιεηηθψλ ρψξσλ Δπηθάλεηεο εζσηεξηθψλ ρψξσλ
πνιιαπιψλ αζινπαηδηψλ Πξνδηαγξαθή
Θεξκνκνλσηηθά θαη ειαθξνβαξή
πξντφληα πιήξσζεο γηα
εθαξκνγέο πνιηηηθνχ κεραληθνχ Βηνκεραληθψο παξαγφκελα
πξντφληα απφ δηνγθσκέλε
πνιπνηεξίλε (EPS) Πξνδηαγξαθέο
Θεξκνκνλσηηθά θαη ειαθξνβαξή
πξντφληα
πιήξσζεο γηα εθαξκνγέο
πνιηηηθνχ κεραληθνχ Βηνκεραληθψο παξαγφκελα
πξντφληα απφ αθξψδε
εμειαζκέλε πνιπζηεξίλεο (XPS) Πξνδηαγξαθή
Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο Αζθαιηηθά
θχιια πγξνκφλσζεο ηνίρσλ Οξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά
Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα
απφ ζθπξφδεκα - ηνηρεία
ζεκειίσζεο
Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα
απφ ζθπξφδεκα - ηνηρεία
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηνίρσλ
Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα
απφ ζθπξφδεκα - πζηήκαηα
δαπέδσλ απφ δνθνχο θαη ζηνηρεία
πιήξσζεο - Μέξνο 1: Γνθνί
Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα
απφ ζθπξφδεκα - πζηήκαηα
δαπέδσλ απφ δνθνχο θαη ζηνηρεία
πιήξσζεο - Μέξνο 4: ηνηρεία
πιήξσζεο απφ δηνγθσκέλε
πνιπνηεξίλε
Γηαθνζκεηηθέο επηθαιχςεηο ηνίρσλ
- Πξντφληα ζε κνξθή ξνιιψλ θαη
θχιισλ
Πξνθαηαζθεπαζκέλα νπιηζκέλα
ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα ειαθξψλ
αδξαλψλ αλνηρηήο δνκήο
Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα
απφ ζθπξφδεκα - Πιίλζνη κε
δηάθελα απφ ζθπξφδεκα κε
ζπλήζε ή ειαθξνβαξή αδξαλή Ηδηφηεηεο πξντφληνο θαη επίδνζε
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Κηηξηαθά έξγα
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Κηηξηαθά έξγα
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Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα
απφ ζθπξφδεκα - Πιίλζνη κε
δηάθελα απφ ζθπξφδεκα κε
ξνθαλίδηα μχινπ - Ηδηφηεηεο
πξντφληνο θαη επίδνζε
Πξνδηαγξαθέο γηα εμσηεξηθά θαη
εζσηεξηθά επηρξίζκαηα κε βάζε
νξγαληθά ζπλδεηηθά
Πξνθαηαζθεπαζκέλα εμαξηήκαηα
ζηέγαζεο - Μεκνλσκέλνη
πιαζηηθνί θεγγίηεο - Πξνδηαγξαθή
πξντφληνο θαη κέζνδνη δνθηκήο
Σζηκέλην ηνηρνπνηίαο - Μέξνο 1:
χλζεζε, πξνδηαγξαθέο θαη
θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο
Γηαθνζκεηηθά πνιχζηξσκα
πςειήο ζπκπίεζεο (HPL) - Φχιια
κε βάζε ζεξκνζθιεξπλφκελεο
ξεηίλεο (ζπλήζσο απνθαινχκελα
πνιχζηξσκα) - Μέξνο 7:
πκπαγή πνιχζηξσκα θαη
ζχλζεηα πιαίζηα απφ HPL γηα
εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο
επελδχζεηο ηνίρσλ θαη νξνθψλ
Κεξακίδηα θαη εμαξηήκαηα ηνπο
απφ ζθπξφδεκα γηα επηθαιχςεηο
ζηεγψλ θαη επελδχζεηο ηνίρσλ Πξνδηαγξαθέο πξντφληνο
Πιαθίδηα απφ ηλνηζηκέλην θαη
εμαξηήκαηα Πξνδηαγξαθή πξντφληνο θαη
κέζνδνη δνθηκήο
ρεκαηνπνηεκέλεο πιάθεο απφ
ηλνηζηκέλην θαη εμαξηήκαηα Πξνδηαγξαθή πξντφληνο θαη
κέζνδνη δνθηκήο
Πξνθαηαζθεπαζκέλα εμαξηήκαηα
ζηέγαζεο - Δγθαηαζηάζεηο
πξφζβαζεο ζηεγψλ - Γηάδξνκνη
επηθνηλσλίαο, θεθαιφζθαια θαη
ζθαιηά ζηάζεο
Πξνθαηαζθεπαζκέλα εμαξηήκαηα
ζηέγαζεο Άγθηζηξα αζθαιείαο
Γπςνζαλίδεο - Οξηζκνί,
απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο
Κπκαηνεηδή αζθαιηηθά θχιια Πξνδηαγξαθή πξντφληνο θαη
κέζνδνη δνθηκήο
Αζθαιηηθέο πιάθεο κε ελίζρπζε
απφ νξπθηφ ή/θαη ζπλζεηηθφ πιηθφ
- Πξνδηαγξαθή πξντφληνο θαη
κέζνδνη δνθηκήο

Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα
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Πξνδηαγξαθέο ζηνηρείσλ
ηνηρνπνηίαο - Μέξνο 6: ηνηρεία
ηνηρνπνηίαο απφ θπζηθφ ιίζν
Πξνδηαγξαθή γηα βνεζεηηθά
εμαξηήκαηα ηνηρνπνηίαο - Μέξνο
1: Αγθχξηα, ιάκεο ζηεξέσζεο,
ιάκεο αλάξηεζεο θαη ζηεξίγκαηα
Πξνδηαγξαθή γηα βνεζεηηθά
εμαξηήκαηα ηνηρνπνηίαο - Μέξνο
2: Τπέξζπξα
Πξνδηαγξαθή γηα βνεζεηηθά
εμαξηήκαηα ηνηρνπνηίαο - Μέξνο
3: Υαιχβδηλν πιέγκα νπιηζκνχ
νξηδφληησλ αξκψλ.
Πιαζηηθά - Πξνθίι απφ κε
πιαζηηθνπνηεκέλν
πνιχ(βηλπινρισξίδην) (PVC - U)
γηα θηηξηαθέο εθαξκνγέο - Μέξνο
2: Πξνθίι απφ PVC - U θαη PVC UE γηα ηειεηψκαηα εζσηεξηθνχ θαη
εμσηεξηθνχ ηνηρψκαηνο θαη
νξνθήο
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα
θηίξηα θαη
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο Βηνκεραληθά παξαγφκελα
πξντφληα απφ νξπθηφκαιιν (MW)
- Πξνδηαγξαθή
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα
θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θαη
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο Βηνκεραληθφο παξαγφκελα
πξντφληα απφ εχθακπην αθξφ
ειαζηνκεξνχο (FEF) Πξνδηαγξαθή
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα
θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θαη
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο Βηνκεραληθά παξαγφκελα
πξντφληα απφ θπςεισηφ γπαιί
(CG)
- Πξνδηαγξαθή
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα
θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θαη
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο Βηνκεραληθφο παξαγφκελα
πξντφληα απφ ππξηηηθφ αζβέζηην
(CS) - Πξνδηαγξαθή
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα
θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θαη
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο Βηνκεραληθφο παξαγφκελα
πξντφληα απφ εμειαζκέλν αθξφ
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Κηηξηαθά έξγα
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Κηηξηαθά έξγα
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Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα
θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θηίξηα θαη
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο Βηνκεραληθφο παξαγφκελα
πξντφληα απφ άθακπην αθξφ
πνιπνπξεζάλεο (PUR) θαη
πνιπηζνθπαλνπξηθφ αθξφ (PIR) Πξνδηαγξαθή
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα
θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θαη
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο Βηνκεραληθφο παξαγφκελα
πξντφληα απφ δηνγθσκέλε
πνιπζηεξίλε (EPS) Πξνδηαγξαθή
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα
θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θαη
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο Βηνκεραληθφο παξαγφκελα
πξντφληα απφ αθξφ
πνιπαηζπιελίνπ (PEF) Πξνδηαγξαθή
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα
θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θαη
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο Βηνκεραληθφο παξαγφκελα
πξντφληα απφ θαηλνιηθφ αθξφ
(PF) - Πξνδηαγξαθή
Δπηθαιχςεηο ζηεγψλ - πλερείο
θσηνπεξαηέο
ζηέγεο απφ πιαζηηθφ πιηθφ κε ή
ρσξίο νξζνζηάηεο - Σαμηλφκεζε
απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκψλ
Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα
απφ ζθπξφδεκα - πζηήκαηα
δαπέδσλ απφ δνθνχο θαη ζηνηρεία
πιήξσζεο - Μέξνο 2: ηνηρεία
πιήξσζεο απφ ζθπξφδεκα
Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα
απφ ζθπξφδεκα - πζηήκαηα
δαπέδσλ απφ δνθνχο θαη ζηνηρεία
πιήξσζεο - Μέξνο 3: ηνηρεία
πιήξσζεο απφ άξγηιν
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα
θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θαη
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο - Eni
ηφπνπ θαηαζθεπαδφκελε
ζεξκνκφλσζε απφ πξντφληα
δηνγθσκέλνπ πεξιίηε (EP) -

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα
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Κηηξηαθά έξγα
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Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθή γηα
ζπλδεδεκέλα θαη ραιαξήο
πιήξσζεο πξντφληα πξηλ ηελ
εγθαηάζηαζε
Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα
θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θαη
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο - Eni
ηφπνπ θαηαζθεπαδφκελε
ζεξκνκφλσζε απφ πξντφληα
δηνγθσκέλνπ βεξκηθνπιίηε (EV) Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθή γηα
ζπλδεδεκέλα θαη ραιαξήο
πιήξσζεο πξντφληα πξηλ ηελ
εγθαηάζηαζε
Πξντφληα ζεξκήο έιαζεο γηα
ράιπβεο
θαηαζθεπψλ - Μέξνο 1: Γεληθνί
ηερληθνί φξνη παξάδνζεο
Αλνμείδσηνη ράιπβεο - Μέξνο 4:
Σερληθνί φξνη παξάδνζεο γηα
ραιπβδφθπιια, ραιπβδφπιαθεο
θαη ραιπβδνηαηλίεο αλζεθηηθέο ζε
δηάβξσζε γηα δνκηθέο ρξήζεηο
Αλνμείδσηνη ράιπβεο - Μέξνο 5:
Σερληθνί φξνη παξάδνζεο
ραιχβσλ αλζεθηηθψλ ζε
δηάβξσζε γηα ξάβδνπο,
ρνλδξνζχξκαηα, ζχξκαηα,
δηαηνκέο θαη ζηηιπλά πξντφληα γηα
δνκηθέο ρξήζεηο
Κνίιεο δηαηνκέο θαηαζθεπψλ κε
ηειηθή
θαηεξγαζία ελ ζεξκψ απφ κε
θεθξακέλνπο θαη ιεπηφθνθθνπο
ράιπβεο - Μέξνο 1: Σερληθνί φξνη
παξάδνζεο
πγθνιιεηέο θνίιεο δηαηνκέο
θαηαζθεπψλ δηακνξθσκέλεο ελ
ςπρξψ απφ κε θεθξακέλνπο θαη
ιεπηφθνθθνπο ράιπβεο - Μέξνο 1:
Σερληθνί φξνη παξάδνζεο
Υπηνράιπβεο θαηαζθεπψλ
Υάιπβεο βαθήο θαη επαλαθνξάο
γηα δνκηθέο ρξήζεηο - Σερληθνί
φξνη παξάδνζεο
Αλαιψζηκα ζπγθφιιεζεο Πξφηππν γεληθφ
πξντφλ γηα πιήξσζε κεηάιισλ
θαη ζπιιηπάζκαηα γηα
ζπγθφιιεζε κε ηήμε κεηαιιηθψλ
πιηθψλ
Καηαζθεπή ζπλαξκνιφγεζεο
θνριίσζεο ρσξίο πξνθφξηηζε -

Κηηξηαθά έξγα
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Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο
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Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο
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Αινπκίλην θαη θξάκαηα αινπκηλίνπ
- Γνκηθά πξντφληα γηα θαηαζθεπέο
- Σερληθέο ζπλζήθεο ειέγρνπ θαη
παξάδνζεο
Καηαζθεπή έξγσλ απφ ράιπβα θαη
απφ αινπκίλην - Μέξνο 1:
Απαηηήζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε
ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ δνκηθψλ
ζηνηρείσλ
Ξχιηλεο θαηαζθεπέο - Απαηηήζεηο
πξντφληνο γηα
πξνθαηαζθεπαζκέλα δνκηθά
ζηνηρεία κε δηάηξεηε κεηαιιηθή
πιάθα ζπλαξκνιφγεζεο
Γνκηθή μπιεία - Πνιπζηξσκαηηθέο
επηθαιχςεηο δνκηθήο μπιείαο –
Απαηηήζεηο
Ξχιηλεο θαηαζθεπέο - Αληηθνιιεηή
μπιεία Απαηηήζεηο
Ξχιηλεο θαηαζθεπέο - Γνκηθή
μπιεία νξζνγσληθήο δηαηνκήο
ηαμηλνκεκέλε κε ηελ αληνρή ηεο Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο
Ξχιηλεο θαηαζθεπέο - χλδεζκνη Απαηηήζεηο
Ξχιηλεο θαηαζθεπέο - ηεξεσηηθά
κε νπή Απαηηήζεηο
Ταινο γηα δνκηθή ρξήζε Μνλάδεο κνλσηηθψλ παινζηαζίσλ
- Μέξνο 5: Αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο
Ταινο γηα δνκηθή ρξήζε - Νάηξην
- άζβεζηνππ- ξηηηθή χαινο
αζθαιείαο ζθιεξπκέλε ζεξκηθά
θαη θαηεξγαζκέλε κε Heat Soak Μέξνο 2: Αμηνιφ- γεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν
πξντφληνο
Ταινο γηα δνκηθή ρξήζε Θεξκηθά ζθιεξπκέλε χαινο
αζθαιείαο κε βάζε ππξηηηθέο
αιθαιηθέο γαίεο - Μέξνο 2:
Αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν
πξντφληνο

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο

Ξχιηλεο θαηαζθεπέο

Ξχιηλεο θαηαζθεπέο
Ξχιηλεο θαηαζθεπέο
Ξχιηλεο θαηαζθεπέο

Ξχιηλεο θαηαζθεπέο
Ξχιηλεο θαηαζθεπέο

Ταινπξγηθά

Ταινπξγηθά

Ταινπξγηθά

21

9

ΔΛΟΣ EN 14449

14

ΔΛΟΣ EN 1036-2

14

ΔΛΟΣ EN 1051-2

14

ΔΛΟΣ EN 1096-4

14

ΔΛΟΣ EN 12150-2

14

ΔΛΟΣ EN 12337-2

14

ΔΛΟΣ EN 13024-2

14

ΔΛΟΣ EN 14178-2

14

ΔΛΟΣ EN 1748-1-2
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Ταινο γηα δνκηθή ρξήζε - Ύαινο
πνιιαπιψλ ζηξψζεσλ θαη χαινο
αζθαιείαο πνιιαπιψλ ζηξψζεσλ
- Αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν
πξντφληνο
Ύαινο δνκηθήο ρξήζεο Καζξέπηεο απφ επίπεδν γπαιί κε
επηθάιπςε αξγχξνπ γηα
εζσηεξηθή ρξήζε - Μέξνο 2:
Αμηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο,
πξφηππν πξντφληνο
Yαινο γηα δνκηθή ρξήζε Ταιφηνπβια δφκεζεο θαη
επηζηξψζεσλ - Μέξνο 2:
Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο/
Πξφηππν πξντφληνο
Yαινο γηα δνκηθή ρξήζε Δπελδπκέλε χαινο - Μέξνο 4:
Αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν
πξντφληνο
Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε ζεξκηθά ζθιεξπκέλε
λάηξην - άζβεζην - ππξηηηθή χαινο
- Μέξνο 2: Αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν
πξντφληνο
Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε - Νάηξην
- άζβεζην - ππξηηηθή χαινο
εληζρπκέλε ρεκηθά - Μέξνο 2:
Αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν
πξντφληνο
Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε ζεξκηθά ζθιεξπκέλε
βνξηνππξηηηθή χαινο αζθαιείαο Μέξνο 2: Αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν
πξντφληνο
Ταινο γηα δνκηθή ρξήζε Πξντφληα πάινπ κε
βάζε ππξηηηθέο αιθαιηθέο γαίεο Μέξνο 2: Αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν
πξντφληνο
Yαινο γηα δνκηθή ρξήζε - Δηδηθά
βαζηθά
πξντφληα - Βνξηνππξηηηθνί χαινη Μέξνο 1 - 2: Αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν
πξντφληνο

Ταινπξγηθά

Ταινπξγηθά

Ταινπξγηθά
Ταινπξγηθά

Ταινπξγηθά

Ταινπξγηθά

Ταινπξγηθά

Ταινπξγηθά

Ταινπξγηθά

22

14

ΔΛΟΣ EN 1748-2-2

14

ΔΛΟΣ EN 1863-2:

14

ΔΛΟΣ EN 572-9

16

ETAG 001

16

ETAG 001

16

ETAG 001-1

16

ETAG 001-2

16

ETAG 001-3

16

ETAG 001-4

16

ETAG 001-5

16

ETAG 001-6

16

ETAG 002-1

16

ETAG 002-2
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Yαινο γηα δνκηθή ρξήζε - Δηδηθά
βαζηθά
πξντφληα - Μέξνο 2 - 2:
Ταινθεξακηθά - Αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν
πξντφληνο
Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε - Νάηξην
- άζβεζην - ππξηηηθή χαινο
εληζρπκέλε ζεξκηθά - Μέξνο 2:
Αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν
πξντφληνο
Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε - Βαζηθά
πξντφληα απφ λάηξην - άζβεζην ππξηηηθή χαιν - Μέξνο 9:
Αμηνιφγεζε ηεο
πκκφξθσζεο/πξφηππν πξντφληνο
Μεηαιιηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζην
ζθπξφδεκα - Παξαξηήκαηα Α θαη
Β
Μεηαιιηθά αγθχξηα γηα γξήζε ζην
ζθπξφδεκα - Παξάξηεκα C
Μεηαιιηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζην
ζθπνφδεκα - Μέξνο 1: Γεληθφηεηεο
Μεηαιιηθά αγθχξηα γηα ρξήζε αην
ζθπξφδεκα - Μέξνο 2: αγθχξηα
εθηφλσζεο ειεγρφκελα κε
δπλακφκεηξν
Μεηαιιηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζην
ζθπξφδεκα - Μέξνο 3: αγθχξηα
βξαρείαο θεθαιήο
Μεηαιιηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζην
ζθπξφδεπα - Μέξνο 4: αγθχξηα
δηαζηνιήο ειεγρφκελεο
παξακφξθσζεο
Μεηαιιηθά αγθχξηα ληα ρξήζε ζην
ζθπξφδεπα - Μέξνο 5:
Δλζσκαησκέλα αγθχξηα
Μεηαιιηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζην
ζθπξφδεκα - Μέξνο 6: Αγθχξηα
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ γηα κε
δνκηθέο εθαξκνγέο
πζηήκαηα θεξφλησλ
παινζηαζίσλ κε
ζθξαγηζηηθά - Μέξνο 1:
πζηήκαηα κε ή ρσξίο ζηεξίγκαηα
πζηήκαηα θεξφλησλ
παινζηαζίσλ κε ζθξαγηζηηθά Μέξνο 2: πζηήκαηα αινπκηλίνπ
κε επίζηξσζε

Ταινπξγηθά

Ταινπξγηθά

Ταινπξγηθά
Δπηζθεπέο εληζρχζεηο
Δπηζθεπέο εληζρχζεηο
Δπηζθεπέο εληζρχζεηο
Δπηζθεπέο εληζρχζεηο
Δπηζθεπέο εληζρχζεηο
Δπηζθεπέο εληζρχζεηο
Δπηζθεπέο εληζρχζεηο
Δπηζθεπέο εληζρχζεηο
Κνπθψκαηα

Κνπθψκαηα
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16

ETAG 002-3

16

ETAG 003

16

ETAG 004

16

ETAG 005

16

ETAG 006

16

ETAG 007

16

ETAG 008

16

ETAG 009

16

ETAG 010

16

ETAG 011

16

ETAG 012

16

ETAG 014

16
16

ETAG 015
ETAG 016-1

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΧΝ

πζηήκαηα θεξφλησλ
παινζηαζίσλ κε ζθξαγηζηηθά
Μέξνο 3: πζηήκαηα κε
ελζσκαησκέλε ζεξκνθξαγή ζηε
δηαηνκή
Δμαξηήκαηα κε
ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά ηνπο
γηα δηαγσξηζηηθά εζσηεξηθψλ
ρψξσλ
Δμσηεξηθά ζπζηήκαηα
ζεξκνκφλσζεο κε εμσηενηθφ
επίρξηζκα - ETICS
Eμαξηήκαηα κε
ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά πγξήο
επάιεηςεο γηα ζηεγάλσζε
δσκάησλ
πζηήπαηα κεραληθά
ζηεξεσκέλσλ εχθαππησλ
κεκβξαλψλ ζηελάλσζεο
δσκάησλ
Δμαξηήκαηα κε
ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα
θηίξηα κε μχιηλν ζθειεηφ
Δμαξηήκαηα κε
ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα
πξνθαηαζθεπαζκέλεο θιίκαθεο.
Μφληκα κε θέξνληα εμψθπιια
απφ εμαξηήκαηα κε
ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά ή
ζπλαξκνινγε- ζέληα ζπζηήκαηα,
ηνπνζεηνχκελα ζε δηάηξεηα
ζηνηρεία ή πεηάζκαηα κνλσηηθψλ
πιηθψλ θαη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο θαη ζε ζθπξφδεκα.
Δμαξηήκαηα κε
ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα
απηνθεξφκελα δηαθαλή πξντφληα
θάιπςεο ζηεγψλ
Τπνζηπιψκαηα θαη δνθνί ειαθξάο
ζχλζεζεο κε βάζε ην μχιν
Δμαξηήκαηα κε
ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα
θαηαζθεπή θηηξίσλ απφ
πξνθαηαζθεπαζκέλν δνκηθφ
ζηνηρείν
Πιαζηηθά αγθχξηα γηα ζηεξέσζε
εμσηεξηθψλ
ζπζηεκάησλ ζεξκνκφλσζεο κε
εμσηεξηθφ επίρξηζκα.
Σξηζδηάζηαηα θαξθνειάζκαηα
χλζεηα απηνθεξφκελα ειαθξά
πεηάζκαηα -

Κνπθψκαηα
Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Ξχιηλεο θαηαζθεπέο
Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Ξχιηλεο θαηαζθεπέο

Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα

Ξχιηλεο θαηαζθεπέο
Κηηξηαθά έξγα

24

Μέξνο 1: Γεληθφηεηεο

16

ETAG 016-2

16

ETAG 016-3

16

ETAG 016-4

16

ETAG 017

16

ETAG 019

16

ETAG 020-1

16

ETAG 020-2

16

ETAG 020-3

16

ETAG 020-4

16

ETAG 020-5
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χλζεηα απηνθεξφπελα ειαθξά
πεηάζκαηα Μέξνο 2: Ηδηαηηεξφηεηεο ζχλζεησλ
απηνθεξφκελσλ ειαθξψλ
πεηαζκάησλ γηα ρξήζε ζε ζηέγεο
χλζεηα απηνθεξφπελα ειαθνά
πεηάζκαηα Μέννο 3: Ηδηαηηεξφηεηεο ζχλζεησλ
απηνθεξφ- κελσλ ειαθξψλ
πεηαζκάησλ γηα ρξήζε ζε
εμσηεξηθνχο ηνίρνπο θαη
πιαθφζηξσηεο επελδχζεηο
χλζεηα απηνθεξφκελα ειαθξά
πεηάζκαηα - Μέξνο 4:
Ηδηαηηεξφηεηεο ζχλζεησλ
απηνθεξφκελσλ ειαθξψλ
πεηαζκάησλ γηα ρξήζε ζε
εζσηεξηθνχο ηνίρνπο θαη νξνθέο
Δμαξηήκαηα θαη πιηθά
επελδχζεσλ
Πξνθαηαζθεπαζκέλα θέξνληα
πεηάζκαηα κε βάζε ην μχιν κε
ηαλπζκέλε επηθάιπςε
Πιαζηηθά αγθχξηα πνιιαπιψλ
ρξήζεσλ ζε ζθπξφδεκα θαη
ηνηρνπνηία ζε κε θέξνπζεο
εθαξκνγέο - Μέξνο 1: Γεληθφηεηεο
Πιαζηηθά αγθχξηα πνιιαπιψλ
ρξήζεσλ ζε ζθπξφδεκα θαη
ηνηρνπνηία ζε κε θέξνπζεο
εθαξκνγέο - Μέξνο 2: Πιαζηηθά
αγθχξηα γηα ρξήζε ζε ζπλήζε
ζθπξνδέκαηα
Πιαζηηθά αγθχξηα πνιιαπιψλ
γξήζεσλ ζε ζθπξφδεκα θαη
ηνηρνπνηία ζε κε θέξνπζεο
εθαξκνγέο - Μέξνο 3: Πιαζηηθά
αγθχξηα γηα ρξήζε ζε ζπκπαγή
ηνηρνπνηία
Πιαζηηθά αγθχξηα πνιιαπιψλ
γξήζεσλ ζε ζθπξφδεκα θαη
ηνηρνπνηία ζε κε θέξνπζεο
εθαξκνγέο - Μέξνο 4: Πιαζηηθά
αγθχξηα γηα ρξήζε ζε ηνηρνπνηία
κε δηάηξεηα ηνχβια
Πιαζηηθά αγθχξηα πνιιαπιψλ
ρξήζεσλ ζε ζθπξφδεπα θαη
ηνηρνπνηία ζε κή θέξνπζεο
εθαξκνγέο - Μέξνο 5: Πιαζηηθά
αγθχξηα γηα ρξήζε ζε απηφθιεηζην
ζθπξφδεκα θαη πξνζαξηήκαηα Α,

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα
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Β, θαη Γ

16

ETAG 022

16

ETAG 022-1

16

ETAG 022-2

16

ETAG 022-3

16

ETAG 023

16

ETAG 024

16

ETAG 025

16

ETAG 029

16

ETAG 031-1

16

ETAG 031-2
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Δμαξηήπαηα θαη
ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα
ζηελάλσζε εμσηεξηθψλ δσκάησλ
θαη ηνίρσλ - Πξνζαξηήκαηα Α, Β,
Γ, Γ, E, Σ, Ε, H θαη I
Δμαξηήκαηα θαη
ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα
ζηελάλσζε εμσηεξηθψλ δσκάησλ
θαη ηνίρσλ - Μέξνο 1:
Δπηζηξψζεηο πγξήο επάιεηςεο κε
ή ρσξίο πξνζηαζία
Δμαξηήκαηα θαη
ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα
εμσηεξηθή ζηελάλσζε δσκάησλ
θαη ηνίρσλ - Μέξνο 2: Δμαξηήκαηα
θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα
εχθακπηα θχιια
Δμαξηήκαηα θαη
ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα
εμσηεξηθή ζηεγάλσζε δσκάησλ
θαη ηνίρσλ - Μέξνο :2 Δμαξηήκαηα
θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά κε
πιάθεο εγγελψο
ζηεγαλνπνηεκέλεο
Πξνθαηαζθεπαζκέλεο θηηξηαθέο
κνλάδεο
Δμαξηήκαηα θαη
ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα
θαηαζθεπή θηηξίσλ κε πιαίζηα
απφ ζθπξφδεκα
Δμαξηήκαηα θαη
ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα
θαηαζθεπή θηηξίσλ κε κεηαιιηθά
πιαίζηα
Μεηαιιηθά αγθχξηα κε βιήηξα ληα
ρξήζε ζε ηνηρνπνηία.
Πξνζάξηεκα Α, πξνζάξηεκα Β,
Πξνζάξηεκα Γ
Δμαξηήκαηα θαη
ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα
αλεζηξακκέλε κφλσζε δσκάησλ.
Μέξνο 1 : Γεληθφηεηεο
Δμαξηήκαηα θαη
ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα
αλεζηξακκέλε κφλσζε δσκάησλ
- Μέξνο 2 : Μφλσζε κε
πξνζηαηεπηηθή επίζηξσζε

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα
Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

Δπηζθεπέο εληζρχζεηο
Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα
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3.

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

3.1

Οη παξαθάησ ζπκπιεξσκαηηθέο πξνδηαγξαθέο, πέξαλ ησλ εγθεθξηκέλσλ ΔΣΔΠ νη
νπνίεο ππεξηζρχνπλ ζε θάζε πεξίπησζε αληίθαζεο κε ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα,
εθαξκφδνληαη θαη έρνπλ ηζρχ ζε φια ηα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (απιά ή
ζχλζεηα) ζηα νπνία αθνξνχλ (πιηθά θαη εξγαζία εθαξκνγήο – κεξηθψο ή ζην ζχλνιν
ηνπο), ή θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο ΔΣΔΠ.

3.2

Οη πξνδηαγξαθέο βαζηθψλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο επί κέξνπο
θαηαζθεπέο (λεξφ, αζβέζηεο, ηζηκέλην, άκκνο, νπηφπιηλζνη, θνληάκαηα, μπιεία θιπ.)
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) παξφκνησλ
εξγαζηψλ, έρνπλ δε πιήξε εθαξκνγή θαη ζηηο ινηπέο εξγαζίεο ε εθηέιεζε ησλ
νπνίσλ πξνβιέπεηαη ζην έξγν.
ε θάζε πεξίπησζε έρνπλ πιήξε εθαξκνγή νη πξνδηαγξαθφκελεο απφ ηηο ΔΣΔΠ επί
κέξνπο πξνδηαγξαθέο βαζηθψλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ.

3.3

Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, ηξφπν εθηέιεζεο εξγαζηψλ, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο /
κεζφδνπο / δνθηκέο, δεηγκαηνιεςίεο θιπ) πνπ πξνβιέπνληαη ζην έξγν θαη δελ
θαιχπηνληαη απφ ηηο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), ηνπο θαλνληζκνχο /
πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο απφ ηα άξζξα ηεο ΔΤ θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ζα
εθαξκφδνληαη ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΣ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
Ζιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) σο «Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο
«Κείκελα ελαξκφληζεο (HD) ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ
απηψλ.

3.4

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξκφδνληαη:
α. Οη Κνηλέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία
αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ
εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ζε φια ηα θξάηε - κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
β. Οη «Δπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΣΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο
εθηηκήζεηο ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε ηα εγγελή
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο
ηνπ. Σέηνηεο (ΔΣΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνο γηα
ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο - κέινο.
γ. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ
(Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη
Πξνδηαγξαθέο ISO (International Standards Organization), νη Γεξκαληθνί
Καλνληζκνί (DIN) θαη νη Ακεξηθαληθέο Πξνδηαγξαθέο (A.S.T.M θαη A.A.S.H.O).
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4.

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο παξαθάησ φξνπο:

4.1

Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ησλ φξσλ ησλ παξαγξ. 3.2 θαη 3.3 ν Αλάδνρνο ζα
θαζνξίδεη κε ιεπηνκέξεηα, γηα θάζε επί κέξνπο εξγαζία φιεο ηηο εθαξκνζηέεο
πξνδηαγξαθέο. Σνχην ζα γίλεηαη έγθαηξα θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ εθηέιεζε
ηεο θάζε εξγαζίαο.

4.2

Ο Αλάδνρνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ αλαγλσξίδεη φηη νη
πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ θαη φηη αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη απφ
ηελ εθαξκνγή ηνπο.

5.

ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Όιεο νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο
ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Δξγαζηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαη/ή αλαθεξνκέλσλ
θσδίθσλ / πξνδηαγξαθψλ / θαλνληζκψλ θιπ. βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν
αζρέησο αλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη. Ο Αλάδνρνο δελ ζα
επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κφλνλ αλ γίλεηαη ξεηή
θαη αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ άξζξν πεξί ηνπ αληηζέηνπ.

6.

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ ΜΔ ΕΤΓΗΖ

6.1

Γηα ηελ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε δχγηζε, εθφζνλ ζην αληηθείκελν ηεο
εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη εθηέιεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ (ρπηνζηδεξά είδε, ζηδεξά
είδε θιπ) ν αλάδνρνο ζα θξνληίδεη λα εθδίδεη ηξηπιφηππν δχγηζεο θαη παξαιαβήο
ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Σν είδνο ηνπ πιηθνχ
Οη δηαζηάζεηο θαξφηζαο απηνθηλήηνπ
Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ
Ζ ζέζε ιήςεο
Ζ ζέζε απφζεζεο
Ζ ψξα θφξησζεο
Ζ ψξα θαη ε ζέζε εθθφξησζεο
Σν θαζαξφ βάξνο, θαη
Σν απφβαξν απηνθηλήηνπ θιπ

6.2

Σν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη, θαηά ηελ εθθφξησζε ζην έξγν, απφ ηνλ
ή ηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ.

6.3

Κάζε θνξηίν απηνθηλήηνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ην παξαπάλσ
δειηίν δχγηζήο ηνπ.
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6.4

Σα παξαπάλσ δειηία δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηνχλ
ζηε ζπλέρεηα απφ αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ηνπ πιηθνχ (πρ γηα
ρπηνζηδεξά είδε νη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο απηψλ, θιπ)
Σα παξαπάλσ ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ηεο
Τπεξεζίαο.

6.5

Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ησλ αλαιπηηθψλ
επηκεηξήζεσλ θαη ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία
πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ.

7.

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ

7.1.

ΤΛΗΚΑ

Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο πξέπεη λα είλαη "πξψηεο
δηαινγήο" αζρέησο αλ αλαθέξεηαη ή φρη απηφ ζην Σηκνιφγην. Με ηελ έθθξαζε απηή ελλνείηαη
φηη ηα πιηθά πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ γηα ην έξγν ζα είλαη ηα θαιχηεξα πξντφληα ηεο
αληίζηνηρεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα, θαηάιιεια γηα ηνλ
ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο θαζψο θαη
ζηηο εηδηθέο έγγξαθεο δηεπθξηληζηηθέο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, φζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο, ην
ζρήκα, ην ρξσκαηηζκφ, ηελ ηειηθή επεμεξγαζία θαη ηέινο ηελ εκθάληζε ηνπο.
Σα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζπζθεπαζκέλα ππφ ηηο ζπλζήθεο
θπθινθνξίαο ηνπο ζηελ αγνξά θαη ζα ζπλνδεχνληαη κε αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο.
Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ρξήζεσλ ησλ πιηθψλ πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά νη νδεγίεο ηνπ
εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, εθηφο αλ άιισο ήζειε δηαηαρζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
Γηα φια ηα πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, ν Αλάδνρνο, πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή
παξαγγειία, ζα πξνζθνκίζεη δείγκαηα ηνπο γηα έιεγρν θαη δηαπίζησζε απφ ηελ Τπεξεζία αλ
είλαη ζχκθσλα κε ηηο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) θαη ην Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην
ηεο Μειέηεο.
Σα παξαπάλσ δείγκαηα ζα θπιάζζνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο πνπ ζα
παξέρνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, γηα ζχγθξηζε κε ηα πιηθά πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηειηθά ζην έξγν θαη ηα νπνία δε ζα πζηεξνχλ θαζφινπ ησλ αληίζηνηρσλ
εγθξηζέλησλ δεηγκάησλ.
Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πεξάζνπλ απφ εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πνηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ηνπο,
φπσο απηά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
Ζ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη γεληθά ζε ζεκεία θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ
εκπνδίδεηαη ε νκαιή ξνή ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, δελ επηηξέπεηαη δε ζε θακία
πεξίπησζε, ε ελαπφζεζε πιηθψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εθηφο εάλ κε θξνληίδα ηνπ
αλαδφρνπ ρνξεγεζνχλ νη ζρεηηθέο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Ζ απνζήθεπζε ησλ
εππαζψλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζε ρψξνπο θαη ζε ζπλζήθεο πνπ ζα πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο εηδηθέο
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πξνδηαγξαθέο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ θάζε είδνπο.
Γηα ηα εηδηθά πιηθά πνπ θαιχπηνληαη απφ εξγνζηαζηαθέο εγγπήζεηο, απνηειεί βαζηθή
ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ, λα θαηαζέζεη ζηελ Τπεξεζία πιήξε ηεθκεξίσζε ησλ ηδηνηήησλ
θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ πνπ επηιέγνληαη, κε έγγξαθα πηζηνπνίεζεο απφ εκεδαπά ή
αιινδαπά επίζεκα αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα θαη νξγαληζκνχο, απφ ηα νπνία ζα
απνδεηθλχνληαη νη ηδηφηεηέο ηνπο θαη ζα πξνθχπηεη ε θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
ρξήζε, θαζψο θαη ηα αλάινγα έγγξαθα εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε
πνηφηεηά ηνπο, νπφηε θαη ζα επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ηνπο ζην εξγνηάμην, πξνθεηκέλνπ λα
ελζσκαησζνχλ ζην έξγν
Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπνπ ζηα ηεχρε ή ζρέδηα ηεο παξνχζαο κειέηεο αλαγξάθεηαη ηπρφλ
ζπγθεθξηκέλνο ή ελδεηθηηθφο ηχπνο πιηθνχ, ζπζθεπήο ή κεραλήκαηνο ηνλίδεηαη ξεηά φηη ε
αθξηβήο έλλνηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ή ελδεηθηηθνχ ηχπνπ δελ πξνυπνζέηεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ
αλαθεξνκέλνπ Οίθνπ, αιιά αλαθέξεηαη ζε πιηθά ζπζθεπέο ή κεραλήκαηα ηνπιάρηζηνλ
παξεκθεξή ή ηζνδχλακα, ηεο ίδηαο πνηφηεηαο, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ
ή θαιχηεξσλ.
7.2.

ΔΡΓΑΗΔ

Όιεο νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην έξγν ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη
ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηηο εηδηθέο έγγξαθεο εληνιέο ηεο
Τπεξεζίαο θαη ηηο πξνθνξηθέο δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, κπνξεί δε
λα πεξάζνπλ απφ εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο θαλνληζκνχο θαη φξνπο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηα πιηθά.
Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα απνξξίπηεη θάζε εξγαζία θαθφηερλε ή κε ζχκθσλε πξνο ηα
παξαπάλσ θαη λα επηβάιιεη ηελ άκεζε απνζχλζεζε θαη αλαθαηαζθεπή ηεο. Ο αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη ακέζσο πξνο ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο θαη λα
απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην φια ηα άρξεζηα πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ
απνζχλζεζε, εθηφο απφ ηα ρξήζηκα πνπ κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν κφλν κεηά
απφ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.

7.3.

ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ

Οη δεηγκαηνιεςίεο, δνθηκαζίεο θαη έιεγρνη νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ή εξγαζηψλ ζα γίλνληαη κε
δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, φπνηε
απηή ην ζεσξεί αλαγθαίν θαη απαξαίηεην, κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε εληνιή ηεο πξνο ηνλ
αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη ακέζσο θαη πιήξσο πξνο ηηο
εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο θαη λα πξνζθνκίδεη ηα επίζεκα πηζηνπνηεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα
ησλ ειέγρσλ.
Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη ζα γίλνληαη ζηα Κξαηηθά Δξγαζηήξηα Γεκνζίσλ Έξγσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.),
ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ ή ζε άιια αλεγλσξηζκέλα απφ ην
Γεκφζην ηδησηηθά εξγαζηήξηα κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
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Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θαηαζθεπάδεη επαξθή δείγκαηα "εξγαζηψλ" επί ηφπνπ ηνπ
έξγνπ ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο - ψζηε λα ιακβάλνληαη νη ηειηθέο απνθάζεηο γηα ηελ έγθξηζε
ηνπο - κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.
Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ ή ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ
φπνηε απηή θξίλεη φηη δελ είλαη θαηάιιεια ή ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο ή κε
λεψηεξεο δηαηάμεηο πεξί αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. ηε πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ηα απνκαθξχλεη ακέζσο απφ ην εξγνηάμην.
Ζ κε δηελέξγεηα ειέγρνπ ή ε ηπρφλ κε έγθαηξε δηάγλσζε ειαηησκάησλ ή θαη πξνζσξηλή
απνδνρή ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ, δελ απαιιάζεη
ηνλ αλάδνρν ηεο ππνρξέσζεο ηνπ γηα ηελ θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ,
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή δηαπηζησζεί φηη έγηλε ρξήζε αθαηάιιεισλ πιηθψλ ή κεζφδσλ
θαηαζθεπήο.
Όιεο νη δαπάλεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ, ησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ νπνηαζδήπνηε θχζεο, είηε
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ είηε ζηελ έδξα νηνπδήπνηε εξγαζηεξίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ ή θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπο, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν.
Δπίζεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν φιεο νη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη απνκάθξπλζεο ησλ πιηθψλ
πνπ απνξξίθζεθαλ ζαλ αθαηάιιεια, νη δαπάλεο γηα ηελ απνθάιπςε θξπκκέλσλ κεξψλ ησλ
δηαθφξσλ ηκεκάησλ ησλ έηνηκσλ εξγαζηψλ θαζψο θαη νη δαπάλεο θαζαίξεζεο, απνζχλζεζεο
θαη αλαθαηαζθεπήο έξγσλ ζηα νπνία δηαπηζηψζεθαλ θαθνηερλίεο ή ε ρξήζε αθαηάιιεισλ
πιηθψλ, θαη ηέινο θάζε άιιε δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ δηαδηθαζία
ηεο δεηγκαηνιεςίαο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ.
8.

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΛΟΗΠΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ζ πεξηγξαθή ησλ παξαθάησ αλαθεξφκελσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ αθνξά ζηα ηδηαίηεξα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά νξηζκέλσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ πνπ είηε δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο
ΔΣΔΠ ή θαιχπηνληαη κελ απφ ΔΣΔΠ θαη ΔΛΟΣ, αιιά ζεσξνχληαη ζπκπιεξσκαηξηθέο
πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο κε ζηφρν ηελ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο
νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, θαιχπηνληαο αηζζεηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ
έξγνπ. ε θάζε πεξίπησζε αληίθαζεο θπζηθά ππεξηζρχνπλ νη ΔΣΔΠ θαη ηα πξφηππα ηνπ
ΔΛΟΣ.
8.1

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ

8.1.1

ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΧΔΗ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

1.

Φνξηνεθθνξηώζεηο

Ζ εθηέιεζε ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ ζα γίλεη είηε κε κεραληθά κέζα, είηε κε ρέξηα, αλ ζε
θάπνηα ζέζε δελ κπνξεί λα πιεζηάζεη κεραληθφ κέζν γηα ηελ θφξησζε, ή ε πνζφηεηα ησλ
πιηθψλ πνπ είλαη γηα θφξησζε δελ δηθαηνινγεί ηε κεηαθνξά ζηνλ ηφπν θνξησηηθνχ
κεραλήκαηνο. ηελ εξγαζία θνξηψζεσο πεξηέρεηαη θαη ε δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ
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εθζθαθψλ ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο θαη κε ηξφπν πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία
Δπηβιέςεσο.
Ο Αλάδνρνο εξγνιάβνο δελ ζα πάξεη θακηά ηδαίηεξε απνδεκίσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε ησλ
κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε.
2.

ΜεηαθνξΫο

Σα πξντφληα πνπ κεηαθέξνληαη ζα πξνέξρνληαη ή απφ ηηο εθηεινχκελεο εθζθαθέο γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ή απφ δαλεηνζαιάκνπο.
Σα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή επηρψζεσλ ζηα έξγα ή
γηα ην γέκηζκα ησλ ραλδάθσλ κεηαθέξνληαη ζε ρψξνπο απνζέζεσο κε ηελ έγθξηζε ηεο
Τπεξεζίαο επηβιέςεσο. Αλ θξηζνχλ θαηάιιεια, ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά, κεηά ηελ
επίρσζε ηνπ ηκήκαηνο απφ ην νπνίν έρνπλ εμαρζεί ζα κεηαθέξνληαη ζε άιιεο ζέζεηο γηα ηελ
θαηαζθεπή επηρψζεσλ. Ζ παξαπάλσ κεηαθνξά ζα γίλεηαη χζηεξα απφ πξνζεθηηθή θαη
αλαιπηηθή έξεπλα ηνπ εξγνιάβνπ θαη κε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο επηβιέςεσο γηα λα βξεζεί ν
πην νηθνλνκηθφο ζπλδπαζκφο.
Αλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, πξνθχςεη φηη ηα πξντφληα ησλ εθζθαθψλ
ηνπ έξγνπ δελ θζάλνπλ γηα ηελ πιήξσζε ησλ ηάθξσλ ή ηελ θαηαζθεπή ησλ επηρσκάησλ ή αλ
απηά είλαη αθαηάιιεια, ηφηε ζε πεξίπησζε πνπ ε θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ δελ κπνξεί λα
ζπκπιεξσζεί απφ ηελ απφζεζε πξντφλησλ εθζθαθψλ, ή κε κεηαθνξά φπσο αλαθέξζεθε
ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, απφ άιιεο ζέζεηο εθζθαθήο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ
έξγνπ, ε ρσκαηνιεςία ζα γίλεη απφ δαλεηνζαιάκνπο.
Σα πξντφληα εθζθαθήο πνπ πξνέξρνληαη απφ δαλεηνζαιάκνπο ζα κεηαθέξνληαη ζηηο ζέζεηο
φπνπ ππάξρεη έιιεηςε πξντφλησλ επηρψζεσο, ή κε εθινγή ηεο ζέζεσο ρσκαηνιεςίαο ζα
γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ Δξγνιάβν, αθνχ πξψηα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία
επηβιέςεσο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηαιιήισλ πξντφλησλ γηα επίρσζε.
3.

ΔπηκΫηξεζε θαη πιεξωκά

Ζ επηκέηξεζε θαη πιεξσκή ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ δελ γίλεηαη μερσξηζηά, πεξηιακβάλεηαη δε
γηα θάζε πεξίπησζε ζηα αληίζηνηρα άξζξα Σηκνινγίνπ ησλ εθζθαθψλ.
Οη αλσηέξσ ηηκέο θαη πιεξσκέο απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, κεραλεκάησλ,
κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εγθαηαζηάζεσλ, εθνδίσλ, πιηθψλ θαη εξγαζίαο.
8.1.2
1.

ΓΗΚΣΤΟ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΜΔ ΧΛΖΝΔ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟ
Αληηθεέκελν

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε
ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (ΖΡDΔ) γηα ηελ
θαηαζθεπή αγσγψλ ππφγεηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ππφ πίεζε.
2.

Ηζρύνληα πξόηππα

Οη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα απφ HDPE ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο:
CEN 12.201 θαη ISO/DIS/4427
πκπιεξσκαηηθά ηζρχνπλ θαη ηα πξφηππα:
DIN 8074/8075.
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3.

TερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ζωιάλωλ

Ζ πξψηε χιε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ
ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΡΔ 3εο γεληάο (ζ 80, MRS 10, PE 100) θαηά CEN 12201.
Oη ζσιήλεο ζα είλαη ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο, νλνκαζηηθήο πίεζεο θαη εμσηεξηθήο δηακέηξνπ
φπσο νξίδεηαη ζηα ζρέδηα θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο κειέηεο.
Θα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ κεηαθνξά ππφ πίεζε πφζηκνπ λεξνχ.
Οη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα παξέρνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν εξγνζηάζην παξαγσγήο
εθνδηαζκέλν κε πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 29002 ή ISO 9002.
Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζα ρνξεγήζεη πηζηνπνηεηηθφ ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη:

Ζ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά αληνρήο ηνπ πιηθνχ,

Ζ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο, ην πάρνο, ην βάξνο θαη ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο,

Σα πξφηππα πνηφηεηαο ηνπ πιηθνχ.
4.

ΔηδηθΪ ηεκΪρηα, ζπζηνιΫο θιπ.

Σα εηδηθά ηεκάρηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν, φπσο θακπχιεο, ζπζηνιέο, ηαπ, ιαηκνί
θιαληδψλ θιπ. ζα είλαη ησλ απηψλ κε ηνπο ζσιήλεο πξνδηαγξαθψλ. Καηά θαλφλα ζα είλαη
εξγνζηαζηαθήο θαηαζθεπήο θαη ζα πξνέξρνληαη απφ ην ίδην εξγνζηάζην παξαγσγήο φπσο θαη
νη ζσιήλεο.
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, επηηξέπεηαη ε κφξθσζε
θακπχισλ ηεκαρίσλ ζην εξγνηάμην.
5.

ΦιΪληδεο, θνριέεο, πεξηθόριηα

Οη θιάληδεο, θνριίεο θαη πεξηθφριηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο ζπλδέζεηο ηνπ ζσιήλα
κε ρπηνζηδεξά εηδηθά ηεκάρηα ή ζπζθεπέο ηνπ δηθηχνπ, ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα θαηά
DIN 2575, 2576 θαη 2577 ή απφ ρπηνζίδεξν θαηά DIN 2532, 2533.
6.

Πνηνηηθόο Ϋιεγρνο ηωλ πιηθώλ

Οη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα ππνβιεζνχλ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ζε δνθηκή
εζσηεξηθήο πίεζεο, θαζψο θαη αληνρήο θαη ειέγρνπ πιηθνχ, ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο ή ζε
εξγαζηήξην ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο Δπηβιέςεσο.
Θα εθηειεζζνχλ νη παξαθάησ δνθηκαζίεο:
α.
ηνπο ζσιήλεο ζα εθηειεζζνχλ δνθηκέο ζε εζσηεξηθή πδξαπιηθή πίεζε,
β.
ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα εθηειεζζνχλ δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο,
γ.
Γνθηκέο αθακςίαο δαθηπιίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην πξφηππν ISO 9969,
δ.
Γνθηκέο αληνρήο ζε εθειθπζκφ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην πξφηππν ISO
3504.2.
Oη παξαπάλσ δνθηκαζίεο ζα εθηεινχληαη ηνπιάρηζηνλ ζε δχν δνθίκηα αλά 100 παξαγφκελνπο
ζσιήλεο. Οη κέζεο ηηκέο ησλ απνηειεζκάησλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ηηκέο πνπ
έρνπλ θαζνξηζζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ ζσιήλσλ.
Αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηψλ είλαη θαηψηεξα απφ ηηο ηηκέο απηέο, ζα ιεθζνχλ πέληε
(5) αθφκε δείγκαηα, πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηηο ίδηεο δνθηκαζίεο. Αλ θαη θαηά ηηο δνθηκαζίεο
απηέο νη κέζεο ηηκέο είλαη θαηψηεξα απφ απηέο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί, νιφθιεξε ε αληίζηνηρε
κεξίδα ζσιήλσλ απνξξίπηεηαη.
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Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ δνθηκαζίεο, ζα ιεθζνχλ θαη ζα δνθηκαζζνχλ δείγκαηα ησλ πιηθψλ
θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε παξαγσγήο ησλ ζσιήλσλ θαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία Δπηβιέςεσο γηα έγθξηζε.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζα βεβαηψλνληαη κε επίζεκα πηζηνπνηεηηθά ηνπ
θαηαζθεπαζηή. Δθ΄ φζνλ νη έιεγρνη δηελεξγεζνχλ ζην εμσηεξηθφ, ηα πηζηνπνηεηηθά απηά
πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν δηεζλέο γξαθείν πνηνηηθνχ ειέγρνπ (Veritas
Securitas, θιπ.). Ζ Τπεξεζία Δπηβιέςεσο δηθαηνχηαη, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα παξίζηαηαη κε
αληηπξφζσπν ηεο ζηηο δνθηκέο.
Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη παξαιαβή ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ
ηεκαρίσλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ ζσιήλσλ
θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο δνθηκέο, νη δαπάλεο ιήςεσο,
επηζεκάλζεσο, ζπζθεπαζίαο θαη κεηαθνξάο ησλ δνθηκίσλ, ηα δηθαηψκαηα θαη ινηπέο δαπάλεο
εξγαζηεξίνπ, θάζε άιιε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη παξαιαβή ησλ
ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρηψλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ.
7.

ΜεηαθνξΪ θαη απνζάθεπζε

Ζ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε
νξηζκέλνπο θαλφλεο, έηζη ψζηε λα δηαηεξνχλ αθέξαηα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα
πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο θπξηφηεξεο θαη πην ζπλεζηζκέλεο γηα ηα πιαζηηθά πξντφληα θαθψζεηο,
φπσο:

Ζ θαθή κεηαρείξεζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Ζ παξακνλή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο
ζε ζπλδπαζκφ κε θφξηηζε, αμνληθή ή εγθάξζηα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξακφξθσζε
(πιάηπλζε-ovality) ηεο δηακέηξνπ. Δπίζεο ε αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή ζεξκνθξαζίαο
πεξηθεξεηαθά ζηε δηαηνκή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζην ζσιήλα ζηξέβισζε ή ιπγηζκφ.
Οη ζπλζήθεο απηέο πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαηά ηε κεηαθνξά ή ηελ απνζήθεπζε.

Ζ ράξαμε απφ αηρκεξά αληηθείκελα. Οη ζσιήλεο δελ πξέπεη λα ζέξλνληαη, λα ξίρλνληαη
ή λα ζηνηβάδνληαη ζε αλψκαιεο επηθάλεηεο, φπσο π.ρ. βξάρνπο, θνθηεξέο αθκέο θιπ.
Δπίζεο, αλ θνξηνεθθνξηψλνληαη κε ζπξκαηφζρνηλα ή αιπζίδεο πξέπεη λα
πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια απφ ην γδάξζηκν ή ράξαμε.

Ζ παξακφξθσζε απφ εμσηεξηθά θνξηία. Σα θνξηία απηά είλαη ζπλήζσο ην βάξνο ησλ
ιαλζαζκέλα ζηνηβαγκέλσλ ζσιήλσλ θαη ηα ρηππήκαηα ζηε κεηαθνξά.
Γηα θαιχηεξε πξνζηαζία ζηε δηαθίλεζε πξέπεη:
α.
Σα επζέα κήθε λα εθάπηνληαη ζηελ θάησ ζηξψζε ζε επίπεδε θαζαξή επηθάλεηα θαη
θαζ΄ φιν ην κήθνο ηνπο. Αλ ππάξρνπλ δηαρσξηζηηθά μχιηλα δνθάξηα, απηά λα
ζρεκαηίδνπλ θπςέιεο χςνπο 1-1,5 m θαη πιάηνπο 1,5-2 m.
β.
Αλ νη ζηνηβαγκέλνη ζσιήλεο είλαη δηαθνξεηηθψλ ζεηξψλ θαη δηακέηξσλ, νη ηζρπξφηεξνη
λα ηνπνζεηνχληαη ζην θάησ κέξνο.
γ.
Σα ξνιιά λα απνζεθεχνληαη νξηδφληηα θαη δεκέλα, φπσο παξαδίδνληαη απφ ην
εξγνζηάζην. Αλ ρξεηάδεηαη λα κεηαθεξζνχλ φξζηα, λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηπρφλ
ρηππήκαηα.
δ.
Να πξνζηαηεχνληαη απφ ρηππήκαηα ηα άθξα ησλ ζσιήλσλ, πνπ είλαη ηνξλαξηζκέλα θαη
έηνηκα γηα ζχλδεζε.
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8.

πγθνιιάζεηο

Οη ζσιήλεο ΡΔ είλαη δπλαηφλ λα ζπλδεζνχλ θαηά δηαθφξνπο ηξφπνπο φπσο κε ζεξκηθή
απηνγελή ζπγθφιιεζε ή κε κεραληθή ζχλδεζε.
ην παξφλ έξγν νη ζπλδέζεηο ζα γίλνπλ δηα ηεο κεζφδνπ ηεο ¨ειεθηξνζπγθφιιεζεο¨
(electrofusion welding).
Οη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ζα γίλνπλ απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ θαη κε θαηάιιεια κεραλήκαηα
θαη εμαξηήκαηα ζπγθφιιεζεο, ζα πιεξνχλ δε θαη΄ ειάρηζην ηηο απαηηήζεηο ηνπ DIN 16932 θαη
ηνπ θαλνληζκνχ DVGW 330.
8.1.

Πξνεηνηκαζέα - Καζαξηζκόο

Ζ ζσζηή πξνεηνηκαζία θαη ηνπνζέηεζε ησλ άθξσλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπγθνιιεζνχλ παίδνπλ
πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνηφηεηα ηεο ζπγθφιιεζεο.
Οη άθξεο ηνπ ζσιήλα πξέπεη λα θφβνληαη θάζεηα (ζε νξζή γσλία θαηά ηνλ άμνλα ηνπ
ζσιήλα), ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηάιιειν φξγαλν θνπήο ζσιήλσλ θαη λα απνκαθξχλνληαη
ηπρφλ πξνεμνρέο..
Ο θαζαξηζκφο ηνπ επηζηξψκαηνο επηθαλεηαθήο νμείδσζεο πξέπεη λα γίλεη είηε
ρξεζηκνπνηψληαο ην εηδηθφ φξγαλν απφμεζεο πνπ ζπλνδεχεη ην κεράλεκα, είηε
ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά αληίζηνηρα εξγαιεία (π.ρ. μχζηξα αθαίξεζεο ρξσκάησλ). Δίλαη
ζεκαληηθφ ν θαζαξηζκφο λα είλαη νκνηφκνξθνο θαη νινζρεξήο θαη ζηα δχν ηκήκαηα πνπ
πξφθεηηαη λα ζπγθνιιεζνχλ θαη ζε κήθνο ηνπιάρηζηνλ 10mm παξαπάλσ απφ ην κηζφ κήθνο
ηεο ειεθηξνκνχθαο. Ζ ιεηηνπξγία είλαη ζσζηή αλ ζρεκαηηζηνχλ ξηλίζκαηα επάλσ ζην άθξν
ηνπ ζσιήλα. Σα ξηλίζκαηα αθαηξνχληαη γέξλνληαο ην ζσιήλα θαηά 450.
Αλ δελ θαζαξηζηνχλ ηα ηκήκαηα κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, δεκηνπξγνχληαη ¨θνιιψδεηο¨
επηθάλεηεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε κνξηαθή δηάβξσζε πνπ θαηαζηξέθεη ην θαιφ απνηέιεζκα ηεο
ζχλδεζεο. Πξέπεη νπσζδήπνηε λα απνθεχγνληαη πιηθά απφμεζεο φπσο γπαιφραξην, ιίκα ή
ηξνρφο ιείαλζεο.
Οη επηθάλεηεο πνπ έρνπλ μπζηεί πξέπεη κεηά λα θαζαξηζηνχλ κε θαζαξφ χθαζκα ρσξίο
ρλνχδη ή καιαθφ ραξηί εκπνηηζκέλν ζην θαηάιιειν απνξξππαληηθφ.
Σν απνξξππαληηθφ πξέπεη λα είλαη νπζία πνπ δελ δηαβξψλεη ην πνιπαηζπιέλην, πνπ
εμαηκίδεηαη γξήγνξα θαη αξθεηά ζηεγλφ, ψζηε λα κελ αθήλεη ιηπαξά ίρλε ζην ζσιήλαεμάξηεκα.πληζηάηαη ε ρξήζε ηνπ αζεηφλ.
Γελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαζάξηζκα δηαιπηηθά,
ηξηρισξναηζπιέλην, βελδίλε ή νηλφπλεπκα.
Ζ ειεθηξνκνχθα πξέπεη λα αθαηξείηαη απφ ην πεξηηχιηγκα ηεο κφλν φηαλ πξφθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη πξέπεη λα θαζαξηζηεί ζηελ εμσηεξηθή θαη ηελ εζσηεξηθή ηεο επηθάλεηα κε
απνξξππαληηθφ (αζεηφλ).
8.2.

ηΪδηα ζπγθόιιεζεο

α.
Σνπνζέηεζε
Με ηνλ εηδηθφ ζπζθηγθηήξα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα ζπλδεδεκέλα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζε
νκναμνληθή ζέζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπγθφιιεζεο θαη φζε ψξα ην εμάξηεκα κεηά θξπψλεη.
Οπνηαδήπνηε κεραληθή πίεζε θαηά ηελ ζχλδεζε πξέπεη λα απνθεχγεηαη.
β.
Σήμε
Ζ ηήμε γίλεηαη κε ηε κνλάδα ειεθηξνζπγθφιιεζεο ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα (ξχζκηζε ηεο
δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα θαη ηεο πίεζεο). Ζ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ
barcode ή ηεο καγλεηηθήο θάξηαο.
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γ.
Πηψζε ζεξκνθξαζίαο - Φχμε
Όηαλ ηειεηψζεη ν ρξφλνο ζπγθφιιεζεο, πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά νη νδεγίεο φζνλ αθνξά
ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ε ζχλδεζε γηα λα θξπψζεη θαη λα κελ κεηαθηλεζεί ν ζπλδεηήξαο
επζπγξάκκηζεο νχηε λα αζθεζεί θαζφινπ πίεζε ζην ζεκείν ζχλδεζεο.
Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πέζεη ε ζεξκνθξαζία πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε δηάκεηξν (απφ
πεξίπνπ 10 ζηα 30 ιεπηά). Απαγνξεχεηαη ε πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε λεξφ, πεπηεζκέλν
αέξα θιπ.
Οη ζπγθνιιεκέλνη ζσιήλεο δνθηκάδνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν ψξεο κεηά ηελ
ειεθηξνζπγθφιιεζε.
9.

ΔγθαηΪζηαζε αγωγώλ

9.1.

ΠξνζΫγγηζε θαη ηνπνζΫηεζε ζην όξπγκα

Οη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ζέζεηο, πςφκεηξα, γξακκέο θαη θιίζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα
ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο.
Ζ πξνζέγγηζε θαη θαηαβίβαζε ζην φξπγκα ζα γίλεηαη απφ πεπεηξακέλν πξνζσπηθφ, κε
κεγάιε πξνζνρή ψζηε λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε θζνξέο ζηνπο ζσιήλεο.
Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ ζε πεξηφδνπο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, άλσ ησλ +35νC
ή ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ θάησ ηνπ 0νC.
Οη ζπγθνιιήζεηο ησλ ζσιήλσλ γίλνληαη ζπλήζσο έμσ απφ ην φξπγκα.
Ο ππζκέλαο ηνπ νξχγκαηνο δηαζηξψλεηαη κε ζηξψκα άκκνπ κέζνπ πάρνπο φπσο νξίδεηαη
ζηα ζρέδηα. Σν ζηξψκα απηφ ζα είλαη επίπεδν θαη νκαιφ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο
έδξαζε ηνπ ζσιήλα ζε φιν ην κήθνο ηνπ.
Γελ ζα γίλεηαη θακηά εξγαζία ηνπνζέηεζεο πξηλ ειερζεί ε γεσκεηξία ηνπ ζηξψκαηνο
έδξαζεο. Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο θάζε εκέξαο, ζα ηαπψλνληαη πξνζσξηλά ηα άθξα ησλ
αγσγψλ.
9.2.

Γνθηκαζέεο ζηεγαλόηεηαο

Μεηά ηελ ζχλδεζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα, ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ
αγθπξψζεσο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, δηθιείδσλ θαη ζπζθεπψλ αζθαιείαο,
ζπληειείηαη ε κεξηθή πιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο φπσο δείρλεηαη ζηα ζρέδηα θαη αξρίδνπλ νη
δνθηκαζίεο ζηεγαλφηεηαο.
Ζ δηαδηθαζία ησλ δνθηκαζηψλ ζα θαζνξηζζεί ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηεο απφ ηνλ Δπηβιέπνληα θαη
ζα είλαη γεληθά ζχκθσλε κε ηα αθφινπζα:
Ζ δνθηκαζία ζα ζπλίζηαηαη:
- ζηελ πξνδνθηκαζία,
- ζηελ θπξίσο δνθηκαζία πηέζεσο θαη
- ζηε γεληθή δνθηκαζία νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ
Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ ην αλνηθηφ ηκήκα ησλ νξπγκάησλ πξέπεη λα παξακέλεη
μεξφ. Σπρφλ εκθαληδφκελα λεξά ζα απνκαθξχλνληαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.
Σν κήθνο ηνπ ηκήκαηνο δνθηκήο ζα πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ 500 θαη 1000 κέηξσλ, αλαιφγσο
ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. Δάλ απαηηεζεί,ν Αλάδνρνο ζα παθηψζεη πξνζσξηλά ηα άθξα ησλ
ζσιήλσλ κε θαηάιιειεο αγθπξψζεηο ψζηε λα θέξνπλ επαξθψο ηηο αλαπηπζζφκελεο
δπλάκεηο. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
Σν πξνο δνθηκή ηκήκα γεκίδεη κε λεξφ κε κηθξή παξνρή ψζηε λα εμαζθαιηζηεί εθδίσμε ηνπ
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αέξα απφ ην δίθηπν.
Ζ ηαρχηεο πιεξψζεσο πξέπεη λα είλαη ην πνιχ 0, 05 κ/δι νπφηε ε αληίζηνηρε παξνρή
πιεξψζεσο ζα είλαη Q=2,35 D2 φπνπ Q ζε κ3/ιεπηφ θαη D ζε κ. Oη αεξεμαγσγνί ζα εηλαη
αλνηθηνί θαηά ηελ πιήξσζε.
Ζ πδξαπιηθή πίεζε ζην ηκήκα δνθηκήο εμαζθείηαη κε θαηάιιειε αληιία. Ζ δεμακελή ηεο
αληιίαο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα κεηξήζεσο ηνπ πξνζηηζέκελνπ φγθνπ γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο πηέζεσο κε αθξίβεηα ± 1 ιίηξνπ. Μαλφκεηξν θαηαγξαθηθφ εγθαζίζηαηαη ζηε
ζσιήλσζε, θαηά πξνηίκεζε ζε ρακειφ ζεκείν. Ζ πίεζε ζα θαηαγξάθεηαη κε πξνζέγγηζε 0,1
ΑΣΜ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη εηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ ην νπνίν λα είλαη ζε ζέζε λα επέκβεη ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Απαγνξεχεηαη
νπνηαδήπνηε εξγαζία κέζα ζην φξπγκα φζν ην ηκήκα βξίζθεηαη ππφ δνθηκαζία. Ο Αλάδνρνο
νθείιεη επίζεο λα πάξεη κέηξα πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ή ζε ηξίηνπο θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ.
Πξνδνθηκαζέα
Μεηά ηελ πιήξσζε ηνπ ηκήκαηνο κε λεξφ, ηνχην παξακέλεη γηα 12 πεξίπνπ ψξεο κε ζηαηηθή
πίεζε ίζε πξνο ηελ νλνκαζηηθή ησλ ζσιήλσλ. Ζ πεξίνδνο ηεο πξνδνθηκαζίαο αξρίδεη
αθφηνπ επηηεπρζεί ε δηαηήξεζε ηεο πηέζεσο. Σα νξαηά κέξε ηνπ ηκήκαηνο επηζεσξνχληαη
πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ βιάβεο, δηαξξνήο θιπ.
Κπξέωο δνθηκαζέα πηΫζεωο
Αλ θαηά ηελ πξνδνθηκαζία δελ παξαηεξεζνχλ κεηαηνπίζεηο ζσιήλσλ ή δηαθπγέο λεξνχ,
επαθνινπζεί ε θπξίσο δνθηκαζία. Ζ πίεζε δνθηκήο ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο νξίδεηαη ζε 150%
ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο (ΡΝ) ησλ ζσιήλσλ.
Ζ πίεζε δνθηκήο ζα δηαηεξείηαη γηα κηζή ψξα αλά 100 κ. δνθηκαδνκέλνπ ηκήκαηνο θαη ε νιηθή
δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ 12 σξψλ.
Ζ θπξίσο δνθηκαζία ζεσξείηαη επηηπρνχζα εάλ παξαηεξεζεί πηψζε πηέζεσο ην πνιχ 0,1
ΑΣΜ, ην δίθηπν παξακέλεη ζηεγαλφ θαη δελ παξαηεξεζνχλ παξακνξθψζεηο.
Δάλ παξαηεξεζεί πηψζε πηέζεσο κεγαιχηεξε ηνπ αλσηέξσ νξίνπ, ειέγρεηαη νπηηθψο ε
ζσιήλσζε γηα ηελ αλαδήηεζε ελδερφκελσλ δηαθπγψλ. Δάλ βξεζνχλ δηαθπγέο, απηέο
επηζθεπάδνληαη θαη ε δνθηκαζία επαλαιακβάλεηαη εμαξρήο.
Δάλ δελ βξεζνχλ δηαθπγέο λεξνχ, παξά ην γεγνλφο φηη πξνζεηέζεζαλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο
λεξνχ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πηέζεσο, πξέπεη εθ λένπ λα επηρεηξεζεί εθθέλσζε ηνπ αέξα ζην
δίθηπν πξηλ επηρεηξεζεί λέα δνθηκή.
Γεληθά δνθηκαζέα
Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο εθηειείηαη ε επαλαπιήξσζε ηνπ
νξχγκαηνο θαηά ηκήκαηα.
Καηά ηε θάζε απηή ε πίεζε ζην δίθηπν ζα δηαηεξείηαη ίζε πξνο 6 ΑΣΜ πξνο δηαπίζησζε
ηπρφλ θζνξψλ ζηνπο ζσιήλεο (πηψζε πηέζεσο ζα θαίλεηαη απφ ηα καλφκεηξα). Μεηά ηελ
θαηά ηα αλσηέξσ επαλαπιήξσζε ησλ ζσιελψζεσλ θάζε δηθηχνπ, νη ζσιελψζεηο ζα
ππνζηνχλ ηελ ηειηθή δνθηκαζία κε πίεζε ίζε πξνο ηελ νλνκαζηηθή ησλ ζσιήλσλ. Ζ δηάξθεηα
ηεο δνθηκαζίαο απηήο ζα είλαη ηφζε ψζηε λα επηηξέπεη ηνλ νξαηφ έιεγρν ησλ ζπλδέζεσλ
κεηαμχ ησλ θερσξηζκέλσο δνθηκαζζέλησλ ηκεκάησλ ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο πηέζεσο. Μεηά
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ηελ επηηπρή δηεμαγσγή θαη ηεο δνθηκαζίαο απηήο πιεξνχληαη θαη ηα αθεζέληα κεηαμχ ησλ
ηκεκάησλ θελά.
Πξωηόθνιιν δνθηκαζηώλ
Πεξί ησλ δνθηκαζηψλ ζα θαηαξηηζζνχλ πξσηφθνιια ππνγξαθφκελα απφ ηνλ Δπηβιέπνληα θαη
ηνλ Αλάδνρν.
Διαηηψκαηα δηαπηζηνχκελα απφ ηηο δνθηκαζίεο επαλνξζνχληαη ακέζσο απφ ηνλ Αλάδνρν
ρσξίο πξφζζεηεο απνδεκηψζεηο. Ο Δπηβιέπσλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε
βιαβέλησλ θαηά ηηο δνθηκέο ζσιήλσλ θαη ηελ επαλαζηεγάλσζε ησλ κε ζηεγαλψλ αξκψλ.
ε ηέηνηα πεξίπησζε ν Δπηβιέπσλ νξίδεη ηελ εκεξνκελία ηεο λέαο δνθηκαζίαο ηνπ ίδηνπ
ηκήκαηνο ηεο ζσιελψζεσο.
ΓαπΪλεο δνθηκαζηώλ
΄Οιεο νη πεξηγξαθφκελεο δνθηκαζίεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ, πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο (π.ρ. πξνζσξηλέο αγθπξψζεηο) δελ ακείβνληαη ηδηαηηέξσο.
Σα ζρεηηθά έμνδα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
9.3

Πιύζε θαη απνζηεέξωζε δηθηύνπ

Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο γεληθήο δνθηκαζίαο ζα εθηειεζηεί ε πιχζε ησλ αγσγψλ, έηζη
ψζηε λα θαζαξίζνπλ νη ζσιήλεο απφ μέλα θαη θπξίσο ιεπηφθνθθα πιηθά.
Σν λεξφ πιχζεο ζα είλαη πφζηκν θαη ζα δηνρεηεχεηαη ζηηο ζσιελψζεηο απφ ην έξγν θεθαιήο
ηνπ δηθηχνπ. Ζ εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ ζα γίλεηαη απφ ηνπο εθθελσηέο. Οη πιχζεηο ζα
επαλαιακβάλνληαη κέρξη λα επηηεπρζεί απφιπηε δηαχγεηα ηνπ εθξένληνο λεξνχ, ην νπνίν ζα
πξέπεη λα είλαη θαζαξφ, ρσξίο θφθθνπο άκκνπ ή άιια αησξνχκελα ζπζηαηηθά.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πιχζεο ηνπ ην δίθηπν, απνζηεηξψλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ζην λεξφ
πιήξσζεο θαηάιιεισλ απνιπκαληψλ ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε (π.ρ.
ριψξην). Σν δηάιπκα ρεκηθψλ πξνζζέησλ ζα εηζαρζεί ζην ζχζηεκα δηαλνκήο θαη ζα
παξακείλεη επί 3σξν ηνπιάρηζηνλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απηνχ, φιεο νη
δηθιείδεο θ.ιπ. ζα είλαη θιεηζηέο. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ 3ψξνπ, ζα γίλεη έθπιπζε ησλ
ζσιήλσλ κε ην λεξφ ηνπ δηθηχνπ πφιεσο.
Μεηά ηελ εθ λένπ απφπιπζε ηνπ δηθηχνπ κε θαζαξφ λεξφ ζα ιεθζνχλ δείγκαηα λεξνχ απφ 4
δηαθνξεηηθά ζεκεία απηνχ θαζψο θαη απφ ζεκεία ηπρφλ πθηζηάκελνπ παιαηνχ δηθηχνπ θνληά
ζην ζεκείν ηξνθνδνζίαο ηνπ λένπ. ηα εληφο ηνπ λένπ δηθηχνπ ζεκεία ην πνζνζηφ ειεχζεξνπ
ρισξίνπ ζα ππεξβαίλεη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ειεχζεξνπ ρισξίνπ ηνπ λεξνχ πφιεο. ε
πεξίπησζε πνπ ν φξνο απηφο δελ πιεξνχηαη, πξέπεη λα γίλεη λέα έθπιπζε φιεο ηεο
εγθαηάζηαζεο θαη λέα δεηγκαηνιεςία, έσο φηνπ εθπιεξσζεί ε παξαπάλσ απαίηεζε.
9.4

ώκαηα αγθπξώζεωο

Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ν Αλάδνρνο ζα θαηαζθεπάζεη ηα απαηηνχκελα
ζψκαηα αγθπξψζεσο. Σέηνηα ζψκαηα πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ ζε φιεο ηηο ζέζεηο
φπνπ ιφγσ ραξάμεσο ηνπ αγσγνχ ή ιφγσ παξεκβνιήο εηδηθνχ ηεκαρίνπ, δηαθιαδψζεσο,
θακπχιεο ή ζπζηνιήο, δεκηνπξγείηαη ε ηάζε λα εθθχγνπλ νη ζσιήλεο απφ ηνπο αξκνχο ηνπο
ή ηνπιάρηζηνλ λα κεηαηνπηζηνχλ απφ ηε ζεσξεηηθή γξακκή ηεο ραξάμεσο θαη ηε κεθνηνκή
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ηνπο.
ψκαηα αγθπξψζεσο ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ε κειέηε θαη ζε φζεο
ζπκπιεξσκαηηθέο ζέζεηο νξίζεη ε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία. Σα ζψκαηα αγθπξψζεσο ζα
θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζθπξφδεκα πνηφηεηαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα.
Ζ εθζθαθή γηα ηε ζεκειίσζε ησλ ζσκάησλ αγθπξψζεσο πξέπεη λα εθηειεζζεί νπσζδήπνηε
πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε ηπρφλ βιάβε ζηηο
ζσιελψζεηο.
Ζ εθζθαθή ζα γίλεη κε δηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ζθπξνδεηνχκελν ηκήκα ησλ
ζσκάησλ αγθπξψζεσο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ην ζθπξφδεκα λα παθηνχηαη κέζα ζην
έδαθνο κε ρξεζηκνπνηνπκέλσλ μπινηχπσλ έζησ θαη εάλ απαηηείηαη ε επαχμεζε ηνπ φγθνπ
ηνπ ζψκαηνο αγθπξψζεσο. ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ
βάζνπο ηνπνζεηήζεσο ηνπ ζψκαηνο θξηζεί φηη ην δεκηνπξγνχκελν θελφ κεηαμχ παξεηάο
νξχγκαηνο εδάθνπο θαη παξεηάο ζψκαηνο αγθπξψζεσο, ηνπ νπνίνπ νη δηαζηάζεηο
θαζνξίδνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, είλαη κεγάιν, ηφηε θαηφπηλ εγγξάθνπ εληνιήο ηνπ
Δπηβιέπνληα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί μπιφηππνο γηα ηελ έγρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ην
θελφ λα γεκίζεη κε ηζρλφ ζθπξφδεκα.
Καηά ηελ θαηαζθεπή ηπρφλ ηχπσλ πξνο έγρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ ελ ζπλερεία
δηάζηξσζε θαη θαηεξγαζία πξέπεη λα ιεθζεί ηδηαίηεξε επηκέιεηα, γηα ηελ απνθπγή θξνχζεσο
επί ησλ ζσιήλσλ.
10.

ΔπηκΫηξεζε θαη πιεξωκά

Ζ επηκέηξεζε ησλ ζσιήλσλ ηνπ δηθηχνπ κνλίκσλ ζσιελψζεσλ ζα γίλεη βάζεη ηνπ
πξαγκαηηθνχ κήθνπο ζε κέηξα κήθνπο ησλ ηθαλνπνηεηηθά θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο, εγθαηαζηαζεηζψλ ζσιελψζεσλ απφ HDPE , θερσξηζκέλσο θαηά νλνκαζηηθέο
δηακέηξνπο θαη πίεζε ιεηηνπξγίαο. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη βάζεη ησλ αλσηέξσ επηκεηξεζέλησλ
νιηθψλ κεθψλ ζσιελψζεσο θάζε κηαο απφ ηηο νλνκαζηηθέο δηακέηξνπο κε ηηο αληίζηνηρεο
ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο ζσιελψζεσλ απφ HDPE.
Tα εηδηθά ηεκάρηα πνιπαηζπιελίνπ (ηαπ, θακπχιεο, ζπζηνιέο, ιαηκνί θιαληδαο θιπ.) θαζψο
θαη νη ειεθηξνκνχθεο ζχλδεζεο δελ επηκεηξψληαη νχηε πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο θαζ’φηη έρνπλ
ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηηκή κνλάδνο ησλ ζσιελψζεσλ.
ηηο αλσηέξσ ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ
ηεκαρίσλ απφ HDPE, νη δνθηκαζίεο παξαιαβήο ζην εξγνζηάζην, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη
κεηαθνξέο κέρξη ηεο ζέζεσο ηνπνζεηήζεσο, ε ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ε ζχλδεζή ηνπο
ζηα νξχγκαηα θαη νη δνθηκαζίεο ζηεγαλφηεηαο ζε εζσηεξηθή πδξαπιηθή πίεζε ζην φξπγκα.
Σα ζψκαηα αγθχξσζεο θαη ηα εηδηθά ρπηνζηδεξά ηεκάρηα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο
ησλ ζσιελψζεσλ, επηκεηξψληαη δε θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο κε ηηο ζρεηηθέο ζπκβαηηθέο
ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ.
Οη ζχκθσλεο κε ηα αλσηέξσ ηηκέο θαη πιεξσκέο, απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ
Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαηηθψλ ρεξηψλ, κεραλεκάησλ, πιηθψλ,
εθνδίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθφηεξα νπνηαζδήπνηε απαηηνχκελεο εξγαζίαο θαζψο θαη
ηελ πξνκήζεηα φισλ γεληθά ησλ πιηθψλ κε ηε κεηαθνξά ηνπο ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο,
θνξηνεθθφξησζε, ζηαιία θιπ. γηα ηε ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή πιήξε θαη
έληερλε εθηέιεζε, ηπρφλ απαηηνχκελεο δνθηκέο θαη νινθιήξσζε ηνπ πεξηγξαθέληνο έξγνπ.
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8.1.3
1.

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ
Αληηθεέκελν

Οη εξγαζίεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη κε ηελ παξνχζα, αθνξνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε
αζθαιηνζηξσκέλνπ παξάιιεινπ ή εγθάξζηνπ δξφκνπ δηέιεπζεο ηεο ππφγεηαο ζσιήλσζεο .
2.

Δπαλαπιάξωζε ηνπ νξύγκαηνο θΪηω από δξόκνπο

ε πεξίπησζε δηέιεπζεο ηεο ππφγεηαο ζσιήλσζεο θάησ απφ παξάιιειν ή εγθάξζην δξφκν
νπνηαζδήπνηε ηάμεσο ηφηε θαηά ην πξψην ζηάδην ε επαλαπιήξσζε κέρξη χςνπο 0,30 κ.
πάλσ απφ ηε γελέηεηξα ηνπ αγσγνχ ζα γίλεηαη κε άκκν πνπ ηππαίλεηαη ζε ζηξψζεηο ησλ 1015 εθ.
Δάλ ην θαζαξφ χςνο πνπ ελαπνκέλεη πάλσ απφ ηε ζηέςε ηεο άκκνπ κεηά αθαίξεζε 20 εθ.
πιένλ 10 εθαηνζηά γηα ηνλ ηάπεηα, είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ 30 εθ., ηφηε ην ηκήκα απηφ
επηρψλεηαη κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο πνπ ζπκππθλψλνληαη ζε ζηξψζεηο πάρνπο 1520 εθ. κε βαζκφ ζπκππθλψζεσο 90% θαηά Proctor.
Μεηά ηαχηα αθνινπζεί ε θαηαζθεπή ππφβαζεο ζε κία ζηξψζε ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10
κ., κε αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηχπνπ.
Τιηθά, θαηαζθεπή θαη ζπκπχθλσζε
αθνινπζνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΣΠ-0150.
Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ππφβαζεο αθνινπζεί ε θαηαζθεπή ηεο βάζεο ζε κία ζηξψζε
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 10 εθ. κε πιηθφ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηχπνπ. Τιηθά, θαηαζθεπή θαη
ζπκπχθλσζε αθνινπζνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΣΠ-0155.
3.

ΑπνθαηΪζηαζε αζθαιηηθνύ ηΪπεηα ζηηο ηνκΫο

Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα ζηηο ηνκέο ησλ δξφκσλ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο
εξγαζίεο.
α.
Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε. Γίλεηαη κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ- θαηά ηελ ΠΣΠ-Α11 θαη ΠΣΠ-Α201
β.
Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο ππφβαζεο πάρνπο 5 εθ. Σν αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα
θαη ε θαηαζθεπή αθνινπζνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΣΠ-Α260
γ.
πγθνιιεηηθή επάιεηςε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΣΠ Α-12 θαη ΠΣΠ-Α201.
δ.
Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο βάζεο πάρνπο 5 εθ. θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΣΠΑ260
ε.
Πξνκήζεηα θαη ελζσκάησζε ηνπ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ πιηθνχ θαηά ηηο
δηαηάμεηο ησλ ΠΣΠ Α205 θαη Α206.
4.

ΔπηκΫηξεζε θαη πιεξωκά

Ζ επηκέηξεζε θαη πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη κε ηελ παξνχζα Σ.Π γίλεηαη
γηα θάζε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Σηκνιφγην.
Οη αλσηέξσ ηηκέο θαη πιεξσκέο απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, κεραλεκάησλ,
κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εγθαηαζηάζεσλ, εθνδίσλ, πιηθψλ θαη εξγαζίαο.
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8.1.4

ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΟ ΜΑΕΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ

1. Αληηθεέκελν
Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε ζηεγαλσηηθνχ κάδαο
ζθπξνδέκαηνο.
Ζ ρξήζε ζηεγαλσηηθνχ πξνβιέπεηαη ζηα θξεάηηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ βξίζθνληαη
θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή φπνπ αιινχ θαζνξηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία
Δπίβιεςεο.
2. Σύπνο πιηθνύ
Ο ηχπνο πιηθνχ, ν ηξφπνο θαη ε αλαινγία αλάκημεο ηνπ πιηθνχ κε ην ζθπξφδεκα ζα
θαζνξηζζνχλ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο Δπίβιεςεο.
Σν πιηθφ ζα είλαη παξαγσγήο αλαγλσξηζκέλνπ εξγνζηαζίνπ θαη απνδεδεηγκέλα ζα ηπγράλεη
επξείαο εθαξκνγήο. Οη νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ηελ αλαινγία
πξφζκημεο ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο ζπκβαηηθψλ έξγσλ, ελψ ζε
ζνβαξά έξγα ζα ζπληάζζεηαη εηδηθή κειέηε απφ εηδηθφ εξγαζηήξην. ε θάζε πεξίπησζε ζα
δηεξεπλάηαη ε επίδξαζε ηνπ ζηεγαλσηηθνχ ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη απνθιείνληαη
πιηθά πνπ έρνπλ δπζκελή επίδξαζε ζηνλ εξππζκφ θαη ζπζηνιή πήμεο. Σν πιηθφ δελ πξέπεη
λα πεξηέρεη άζθαιην ή πίζζα, ζεητθά άιαηα ή άιιεο νπζίεο πνπ πηζαλφλ λα πξνθαινχλ
δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ θαη κεηψλνπλ ηελ αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
3. ΔπηκΫηξεζε – Πιεξωκά
Ζ επηκέηξεζε ηνπ πιηθνχ ζα γίλεηαη ζε ρηιηφγξακκα εγθεθξηκέλνπ θαη ρξεζηκνπνηεζέληνο
πιηθνχ κε βάζε ην εγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζηεγαλσηηθνχ πνπ πξνζηίζεηαη ζην ζθπξφδεκα θαη
κε βάζε ηνλ αληίζηνηρν επηκεηξεζήληα φγθν ζθπξνδέκαηνο.
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ.
Οη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ηηκέο θαη πιεξσκέο απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ
πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά, ηελ εξγαζία αλάκημεο θαη ηηο ηπρφλ
επηβαξχλζεηο γηα δνθηκέο, ειέγρνπο θαη πηζηνπνηεηηθψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε γηα ηελ
πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.

8.1.5
1.

ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΑΠΟ ΔΛΑΣΟ ΥΤΣΟΗΓΖΡΟ (DUCTILE IRON)
Αληηθεέκελν

Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά
επηζεψξεζεο, απνδνρήο θαη εηδηθψλ απαηηήζεσλ ησλ θαιπκκάησλ ησλ θξεαηίσλ θιπ
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο.
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2.

Καιύκκαηα από ειαηό ρπηνζέδεξν

2.1.

Ηζρύνληα πξόηππα

Γηα ηελ θαηαζθεπή, δηαζηάζεηο δνθηκαζία θαη παξαιαβή ησλ θξεαηίσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν
ηζρχνπλ ηα πξφηππα ΔΝ 124 :1994, ΔΝ ISO 1083 θαη ΔΝ ISO 9001.
2.2.

ΓεληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ θαιπκκΪηωλ

α.

δ.
ε.

Σα Καιχκκαηα θξεαηίσλ θαη ηα πιαίζηα ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε
αηέιεηα ρχηεπζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ124: 1994.
Οη αλνρέο θαη νη απαηηήζεηο σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ηνπο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ ΔΝ124: 1994.
Σα θαιχκκαηα θαη ηα πιαίζηα θξεαηίσλ ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο επηρξηζκέλα κε
καχξν αζθαιηνχρν ρξψκα.
Θα πξέπεη επάλσ ζην θάιπκκα λα αλαγξάθνληαη ζχκθσλα κε ην έξγν
1. Σν ινγφηππν θαη φλνκα ηνπ Γήκνπ (πξναηξεηηθά)
2. Σν ινγφηππν θαη φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή
Αλάκεζα απφ ην θάιπκκα θαη ην πιαίζην ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο εηδηθφο ειαζηηθφο
δαθηχιηνο (παξέκβπζκα) απφζβεζεο, ηνπνζεηεκέλνο επί ηνπ πιαηζίνπ. θνπφο
ηνπ παξεκβχζκαηνο είλαη λα απνθεχγεηαη ε απεπζείαο επαθή κεηάιινπ κε
κέηαιιν εμαζθαιίδνληαο έηζη φηη ην θάιπκκα παξακέλεη ζηαζεξφ θαη αζφξπβν
εληφο ηνπ πιαηζίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο.
Θα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλνίγνπλ απφ έλα άηνκν κε απιφ ινζηφ ή
ζθαπάλε.
Θα είλαη θιάζεο D400 αληνρήο 40 ηφλσλ γηα βαξηά θπθινθνξία.
Θα θέξνπλ θιείζξν φπνπ απαηηείηαη.

2.3.

Παξαιαβά θαιπκκΪηωλ θαη πιαηζέωλ ζην εξγνζηΪζην

β.
γ.
δ.
ε.

ζη.

H Τπεξεζία ζα έρεη πιήξε ειεπζεξία επηζθέςεσο, παξαθνινπζήζεσο θαη ειέγρνπ ηεο
θαηαζθεπήο ησλ θαιπκκάησλ θαη πιαηζίσλ ζην εξγνζηάζην θαη ζηνπο ρψξνπο
ελαπνζεθεχζεσο.
Ζ παξαιαβή ζην εξγνζηάζην ζα γίλεη απφ ηνλ Δπηβιέπνληα ν νπνίνο θαη ζα ξπζκίδεη ηηο
ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαιαβήο θαη δνθηκαζηψλ. Βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο
απηνχ, ζα γίλνπλ νη αλαγθαίνη έιεγρνη αληνρήο θαη ελ γέλεη πνηφηεηαο ηνπ πιηθνχ,
απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθφξσλ εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θιπ. επί δεηγκάησλ
ιακβαλνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνηχπσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ηεο παξνχζαο.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ζα είλαη απφιπηα ζχκκνξθε πξνο ηα αλσηέξσ πξφηππα, ηφζν απφ
απφςεσο κεζφδνπ δεηγκαηνιεςίαο θαη αξηζκνχ δεηγκάησλ φζν θαη απφ απφςεσο είδνπο
δνθηκαζηψλ θαη απνηειεζκάησλ.
Δθφζνλ ν έιεγρνο ζην εξγνζηάζην απνδψζεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηηο
αλνρέο δηαζηάζεσλ ηε κεραληθή αληνρή θαη ηηο ππφινηπεο ηδηφηεηεο, ηα πιηθά ηεο νκάδαο ή
νπνία ζεσξείηαη εθπξνζσπνχκελε απφ ηα δείγκαηα θαη δνθίκηα ζα ζεκαίλνληαη θαηάιιεια
απφ ηνλ ελεξγνχληα ηνλ έιεγρν.
Τιηθά πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ πξνδηαγξαθψλ δελ γίλνληαη
δεθηά πξνο απνζηνιή ζην εξγνηάμην.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε απνδνρή απφ ηελ Τπεξεζία ησλ πιηθψλ ζην εξγνζηάζην δελ πξνδηθάδεη
ηελ ηειηθή παξαιαβή ησλ εγθαηεζηεκέλσλ θαιπκκάησλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ.
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Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν πξνθχςνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ησλ
δνθηκαζηψλ ζην εξγνζηάζην, ν Δπηβιέπσλ κπνξεί λα δεηήζεη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ,
πξφζζεηεο ζπνξαδηθέο δνθηκέο ζε πιηθά απφ ηα κεηαθεξφκελα ζην εξγνηάμην πξνο
ηνπνζέηεζε, νη νπνίεο ζα γίλνπλ ζην εξγαζηήξην Αληνρήο Τιηθψλ ηνπ Δ.Μ.Π. ή άιινπ
αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ αληνρήο ηεο εγθξίζεσο ηνπ Δπηβιέπνληνο.
Αλ ηα
απνηειέζκαηα ησλ ζπνξαδηθψλ απηψλ δνθηκψλ απνδεηρζνχλ κε ηθαλνπνηεηηθά θαηά ηελ
θξίζε ηνπ Δπηβιέπνληα, πξέπεη λα δεηεζεί επαλάιεςε ηεο ιεπηνκεξνχο δηαδηθαζίαο δνθηκψλ
ζε έηνηκα πιηθά ζε αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ηεο εθινγήο ηνπ Δπηβιέπνληα. Ο Αλάδνρνο
ζα κεηαθέξεη κε δαπάλεο ηνπ ηα αλαγθαία πιηθά πξνο έιεγρν. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ
απηνχ ζα θξίλνπλ ηειεζίδηθα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ ή ηελ απφξξηςή ηνπο. ηελ
πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη λέα πιηθά απφ θαηαζθεπαζηή ηεο
εθινγήο ηνπ Δπηβιέπνληα. Όιεο νη δαπάλεο δνθηκαζηψλ θαη παξαιαβήο βαξχλνπλ ηνλ
Αλάδνρν.
3.

ΔπηκΫηξεζε θαη πιεξωκά

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεη ζε θηιά (ριγ) ησλ ηθαλνπνηεηηθά θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο, εγθαηαζηεκέλσλ θαιπκκάησλ θαη πιαηζίσλ.
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη βάζεη ησλ αλσηέξσ επηκεηξεζέλησλ νιηθψλ θηιψλ (βάζε δπγνινγίνπ), κε
ηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδαο.
ηελ αλσηέξσ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ θαιχκκαηνο καδί κε ην πιαίζην
ηνπ θαη ηνλ δαθηχιην απφζβεζεο, νη δνθηκαζίεο παξαιαβήο ζην εξγνζηάζην, νη
θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο κέρξη ηεο ζέζεσο ηνπνζεηήζεσο, ε ηνπνζέηεζε θαη
ζχλδεζή ηνπο ζηα θξεάηηα.
8.1.6

ΦΡΔΑΣΗΑ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ

1. Αληηθεέκελν
Οη εξγαζίεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη κε ηελ παξνχζα αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή θάζε θχζεσο
θξεαηίσλ ησλ ζσιελψζεσλ ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζπζθεπέο θαη εμαξηήκαηα (δηθιείδσλ,
αεξεμαγσγψλ, εθθελψζεσο θιπ).
2. Σξόπνο θαηαζθεπάο
Σα θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζηνχλ κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε
κειέηε ή φπνπ ππνδείμεη ε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία.
Απφ ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία εδάθνπο, ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηνλ Δπηβιέπνληα θαη ηνλ
Αλάδνρν ηα χςε φισλ ησλ θξεαηίσλ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Σα ζθπξνδέκαηα,
νη ζηδεξνί νπιηζκνί, ηα ραιχβδηλα πιέγκαηα, ηα ρπηνζηδεξά ή ραιχβδηλα εηδηθά ηεκάρηα θαη
εμαξηήκαηα, ε ηνπνζέηεζε δηθιείδσλ θαη αεξεμαγσγψλ, νη εθζθαθέο, νη επηρψζεηο θαη θάζε
άιιε εξγαζία, ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο.
Ζ θαηαζθεπή ησλ πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ ζα αξρίζεη ην λσξίηεξν δπλαηφλ γηα λα ππάξμεη
θαιή πξφζθπζε θαη ζηεγαλφηεηα κε ην ζθπξφδεκα ηεο βάζεο. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο
θαη εθφζνλ ην ζθπξφδεκα ηεο βάζεο έρεη πήμεη ηφζν ψζηε λα κε κπνξεί λα επηηεπρζεί θαιή
πξφζθπζε θαη ζηεγαλφηεηα κε ηα ηνηρψκαηα, νη αξκνί δηαθνπήο κεηαμχ ηεο βάζεο θαη ησλ
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πιεπξηθψλ ηνίρσλ αθνχ θαζαξηζηνχλ επηκειψο ζα επηρξείνληαη κε εηδηθφ ζπγθνιιεηηθφ
ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. επνμεηδηθή ξεηίλε) πξηλ απφ ηε δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ησλ
πιεπξηθψλ ηνίρσλ. Ζ ίδηα δηαδηθαζία ζα ηεξεζεί θαη γηα ηνπο ηπρφλ ππφινηπνπο αξκνχο
δηαθνπήο εξγαζίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ.
ε φια ηα θξεάηηα βάζνπο πιένλ ηνπ 1,00 κ. ζα ηνπνζεηνχληαη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο. Ζ
ηνπνζέηεζε ησλ βαζκίδσλ ζα γίλεηαη ζε κεηαηηζέκελε δηάηαμε θαη ζε θαζ’ χςνο απφζηαζε 30
εθ. πεξίπνπ. Οη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο ζα ηνπνζεηνχληαη κεηά ηε ζθιήξπλζε ησλ ηνηρσκάησλ
ησλ θξεαηίσλ, κέζα ζε εηδηθέο νπέο πνπ ζα γεκίδνληαη κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 1:2. Σν
ρπηνζηδεξφ θάιπκκα ζα εδξάδεηαη ζε ρπηνζηδεξφ πιαίζην πνπ ζα ελζσκαηψλεηαη ζην επάλσ
κέξνο ηνπ θξεαηίνπ.
ην ζθπξφδεκα ησλ θξεαηίσλ πνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ ππφγεηα ζα γίλεη πξφζκημε
ζηεγαλσηηθνχ κάδαο. Σφζν γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ζηεγαλσηηθνχ πιηθνχ φζν θαη γηα ην είδνο
ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο
Τπεξεζίαο.
Όιεο νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ ζα
εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ αληίζηνηρσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
Ζ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ απαηηεί, εθηφο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εμήο
εξγαζηψλ:
 Καηαζθεπέο απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα
 ηδεξφο νπιηζκφο
 Ξπιφηππνη
 Υπηνζηδεξά θαιχκκαηα θξεαηίσλ - ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο
Όιεο νη ιεπηνκέξεηεο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ θαζνξίδνληαη ζηα ζρεηηθά
ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ζα εθηεινχληαη κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.
Γηα φιεο απηέο ηηο εξγαζίεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
3. ΔπηκΫηξεζε θαη πιεξωκά
Ζ επηκέηξεζε ησλ θξεαηίσλ (δηθιείδσλ, αεξεμαγσγψλ θαη εθθελσηψλ) ζα γίλεη βάζεη ησλ
πξαγκαηηθά εθηειεζζεηζψλ επί κέξνπο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπο (ζθπξνδέκαηα, νπιηζκνί,
μπιφηππνη, ρπηνζηδεξά θιπ.)
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ ηνπ Σηκνινγίνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη φιεο
ηηο επί κέξνπο εξγαζίεο θαηαζθεπήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή
θαζψο θαη ζηα νηθεία ζρέδηα θαηαζθεπήο ησλ θξεαηίσλ ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο.
Οη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ηηκέο θαη πιεξσκέο απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ
Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαηηθψλ ρεξηψλ, κεραλεκάησλ, πιηθψλ,
εθνδίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθφηεξα νπνηαζδήπνηε απαηηνχκελεο εξγαζίαο θαζψο θαη
ηελ πξνκήζεηα φισλ γεληθά ησλ πιηθψλ κε ηε κεηαθνξά ηνπο ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο,
θνξηνεθθφξησζε, ζηαιία θ.ιπ., γηα ηε ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή
πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε, ηπρφλ απαηηνχκελεο δνθηκέο θαη νινθιήξσζε ηνπ
πεξηγξαθέληνο έξγνπ.
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8.1.7

ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΔΛΑΣΟ ΥΤΣΟΗΓΖΡΟ ΓΗΑ ΑΓΧΓΟΤ PVC KAI PE

1.

Αληηθεέκελν

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηα εμαξηήκαηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ηαπ,
θακπχιεο θιπ) γηα αγσγνχο PVC θαη πνιπαηζπιελίνπ PE.
Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζε Δπξσπατθά πξφηππα, νη πξνδηαγξαθέο απηέο λννχληαη ηεο
ηειεπηαίαο εθδφζεσο ηνπο. Όιεο νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαηηζρχνπλ θάζε άιιεο δηαηάμεσο
ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ.
2.

Δμαξηάκαηα από ειαηό ρπηνζέδεξν

Σν πξφηππν θαηαζθεπήο ησλ εμαξηεκάησλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν είλαη ην ΔΝ12842.
Σα εμαξηήκαηα (ηαπ, θακπχιεο θιπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν
θαηεγνξίαο GGG40 θαη γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο αλάινγεο κε απηή ησλ αγσγψλ.
Σν πάρνο ηνηρψκαηνο ησλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ απηφ πνπ νξίδεηαη ζην
ΔΝ12842.
Ζ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε ησλ εμαξηεκάησλ ζα απνηειείηαη απφ
ζηξψκα κεηαιιηθνχ ςεπδάξγπξνπ θαη κπιε επνμεηδηθή βαθή ειάρηζηνπ πάρνπο 70κm
θαηάιιειεο γηα ρξήζε ζε δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ.
Σν ζψκα ησλ εμαξηεκάησλ ζα θέξεη θαηάιιειε δηακνξθσκέλε εμνρή γηα ηελ πεξίπησζε ηεο
αγθχξσζεο ησλ εμαξηεκάησλ ζε ζθπξφδεκα. Σν ζψκα ησλ εμαξηεκάησλ ζα θέξεη αλάγιπθα
ην ινγφηππν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο, ηελ δηάκεηξν ηνπ εμαξηήκαηνο θαη ηελ πίεζε
ιεηηνπξγίαο PN.
Σα εμαξηήκαηα (ηαπ, θακπχιεο, ελσηηθά, θιπ) απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζα έρνπλ θακπάλα γηα
ηελ ζχλδεζε κε ηνπο αγσγνχο PVC. Δμσηεξηθά θαη πεξηκεηξηθά ηεο θακπάλα ησλ
εμαξηεκάησλ ζα ππάξρνπλ εηδηθέο πξνεμνρέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε εμαξηήκαηνο γηα ηελ
ζχλδεζε κε αγσγφ πνιπαηζπιελίνπ PE. Δζσηεξηθά ηεο θακπάλαο ζα ππάξρεη ειαζηηθφο
δαθηχιηνο γηα ηελ ζηεγάλσζε ηεο ζχλδεζεο θαηαζθεπαζκέλνο απφ ειαζηηθφ EPDM ζχκθσλα
κε ην πξφηππν ΔΝ681.1, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ.
πγθεθξηκέλα γηα ηελ ζχλδεζε κε ηνπο αγσγνχο πνιπαηζπιελίνπ PE ζα ππάξρεη εηδηθφ
εμάξηεκα (Adaptor), ην νπνίν ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ θακπάλα ηνπ εμαξηήκαηνο κε
πεξηζηξνθή. Σν εηδηθφ εμάξηεκα (Adaptor) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν
θαηεγνξίαο GGG40. Ζ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επέλδπζε ηνπ ζα είλαη ίδηα κε απηήλ ησλ
ινηπψλ εμαξηεκάησλ. Δζσηεξηθά θαη ζηελ κία πιεπξά, ην εηδηθφ εμάξηεκα (Adaptor) ζα έρεη
θαηάιιειε δηακφξθσζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηα εμαξηήκαηα (ηαπ, θακπχιεο, ελσηηθά,
θιπ). ηελ άιιε πιεπξά ζα ππάξρεη ε δηάηαμε αγθχξσζεο ηνπ αγσγνχ πνιπαηζπιελίνπ γηα
ηελ απνθπγή ηεο ραιάξσζεο ηεο ζχλδεζεο ιφγν εξππζκνχ ηνπ πνιπαηζπιελίνπ. Ο
δαθηχιηνο αγθχξσζεο ζα είλαη κεηαιιηθφο θαηαζθεπαζκέλνο απφ ραιθφ, νξείραιθν, θιπ. θαη
ζα εμαζθαιίδεη ηελ αγθχξσζε ηνπ αγσγνχ.
Δλαιιαθηηθά ε ζχλδεζε κπνξεί λα γίλεηαη κε θιάληδεο. πγθεθξηκέλα ην εηδηθφ ρπηνζηδεξφ
ηεκάρην κπνξεί λα είλαη θιαληδσηφ θαη ε ζχλδεζε κε ηνπο αγσγνχο ΡΔ λα γίλεηαη κέζσ
ιαηκνχ θιάληδαο πνιπαηζπιελίνπ θαη ιπηήο θιάληδαο επί απηνχ.
Σα θιαληδσηά κέξε ησλ εμαξηεκάησλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα θαη
ηξππεκέλα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO 7005 θαη ISO 2531:1998-08.
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΧΝ
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3.

ΠηζηνπνηεηηθΪ

Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία νθείιεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO
9001:2000, πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηεο βαθήο γηα ρξήζε ζε δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ θαη
πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηνπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο γηα ρξήζε ζε δίθηπα
πφζηκνπ λεξνχ.
4.

ΔπηκΫηξεζε θαη πιεξωκά

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεη ζε θηιά (ριγ) ησλ ηθαλνπνηεηηθά θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο, εγθαηαζηεκέλσλ εηδηθψλ ρπηνζηδεξψλ ηεκαρίσλ.
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη βάζεη ησλ αλσηέξσ επηκεηξεζέλησλ νιηθψλ θηιψλ (βάζε δπγνινγίνπ), κε
ηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδαο.
ηελ αλσηέξσ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ηεκαρίσλ καδί κε ηνπο
δαθηχιηνπο ζηεγάλσζεο, θνριίεο, πεξηθφριηα θιπ, νη δνθηκαζίεο παξαιαβήο ζην εξγνζηάζην,
νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο κέρξη ηεο ζέζεσο ηνπνζεηήζεσο, ε ηνπνζέηεζε θαη
ζχλδεζή ηνπο.

ΣΡΗΠΟΛΖ, ΜΑΨΟ 2020
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