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1 ΜΕΡΟΣ Α: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ 

1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1.1.1 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύµφωνα µε το ΦΕΚ B’2221/30-7-2012. Για τις 

εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ αλλά 

περιλαμβάνονται στο έργο, ισχύουν οι προσωρινές Τ.Π και οι πρόσθετες Τεχνικές Προδιαγραφές του 

παρόντος Τεύχους, οι οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν μέχρι τη σύνταξη του παρόντος.  

1.1.2 Πεδίο εφαρμογής –Ορισμοί  

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

λοιπών οµάδων εργασιών των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠ) που ακολουθούν παρεκκλίνουν από τους 

γενικούς όρους της παρούσας, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων της παρούσας ΤΠ.  

1.1.3 Υλικά  

1.1.3.1 Γενικά  

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

φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο.  

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

από τον Ανάδοχο.  

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

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

(δ) Με την δηµοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕ∆Ι, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 (σε 

εφαρμογή των διατάξεων του Π.∆. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία 

προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δοµικές κατασκευές εντός της Ελληνικής 

επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται µε τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Eναρµονισµένα Eυρωπαϊκά 

Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης και να φέρουν την σήµανση CE.  
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1.1.3.2 Δείγµατα  

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

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

Αναδόχου.  

1.1.3.3 Προμήθεια  

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

ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούργια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται καινούργια, 

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί ανακύκλωσης.  

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

προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές αυτές.  

(γ) θα  εφαρμοστεί ο νέος κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος  (ΦΕΚ /1561/Β/2.6.2016 όπως τροποποιήθηκε  με 

το ΦΕΚ /1839/Β/25.5.2017) 

1.1.4 Εκτέλεση εργασιών  

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

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

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

είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε 

εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, σε τριγωνοµετρικά 

σηµεία κτλ. πρέπει να παραµένει κατά το δυνατόν ανεµπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου 

και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων.  

(γ) Η προδιαγραφή  02-06-00-00 έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση χώρων εκτός της ζώνης κατάληψης 
του έργου για την απόληψη ή παραγωγή κατάλληλων για τη κατασκευή υλικών επίχωσης και αδρανών, 
αφού τα προϊόντα εκσκαφών του έργου δεν επαρκούν.   
(δ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο έδαφος, 
στους υδάτινους πόρους ή σε δοµικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει 
τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άµεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει 
άµεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού 
μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άµεσα μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα 
πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. Επί πλέον επισηµαίνονται τα ακόλουθα:  

 



 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΓΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

 
 

Σελίδα 5 από 33 

1.2 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ETEΠ)  

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και ειδικότερα, σύµφωνα µε τον πίνακα 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ βάσει Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων.  

Στο συγκεκριμένο έργο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες ΕΤΕΠ:  

ΑΑ Είδος Εργασιών A.T. 

ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ ή  

ΠΕΤΕΠ οπου έχουν 

ανασταλεί η ΕΤΕΠ 

  ΟΜΑΔΑ 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ      

 1.1:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ     

1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών  1 02-01-02-00  

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες  2 02-02-01-00 

3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών 3 02-02-01-00 

4 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 4 02-02-01-00 

5 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 5 02-06-00-00  

6 Κατασκευή επιχωμάτων 6 02-07-01-00  

  1.2:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ     

7 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 
m 

7 02-04-00-00 

8 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών 
έργων. Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα 
ζώνης αγωγών 

8 02-07-03-00  

9  Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεμα C12/15  

9 01-01-01-00, 01-01-02-
00, 01-01-03-00, 01-01-
04-00, 01-01-05-00, 01-
01-07-00, 01-03-00-00, 
01-04-00-00, 01-05-00-

00 

10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα  C20/25 

10 01-01-01-00, 01-01-02-
00, 01-01-03-00, 01-01-
04-00, 01-01-05-00, 01-
01-07-00, 01-03-00-00, 
01-04-00-00, 01-05-00-

00 

11 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης 
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 

11 01-01-01-00, 01-01-02-
00, 01-01-03-00, 01-01-
04-00, 01-01-05-00, 01-
01-07-00, 01-03-00-00, 
01-04-00-00, 01-05-00-

00 

11 Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης 12 επι μερους ΕΛΟΤ που 
ισχυουν για κάθε 

εργασια 

12 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων 13 01-02-01-00  

  1.3:  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ     
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13 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 15 05-03-03-00  

    

  1.4  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΥΤΑ     

14 Κατασκευή κοκκώδους υποστρώματος στεγανοποιητικής 
μεμβράνηςΣε επιφάνειες εδάφους με κλίση έως 15%  
 (συμπύκνωση με συνήθη χρήση δονητικών οδοστρωτήρων) 

16 08-05-03-02 

15 Κατασκευή κοκκώδους υποστρώματος στεγανοποιητικής 
μεμβράνηςΣε επιφάνειες με κλίση από 15% έως 25% 

17 08-05-03-02 

16 Κατασκευή επιστρώματος μεμβράνης από  διαβαθμισμένο 
θραυστό υλικό 

18 08-05-03-03 
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2 ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΕΠ 

2.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 (Α.Τ. 14) 

2.1.1 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 

2.1.1.1 Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black 

bitumen paint) με χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέτου. Τα υλικά θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

3.2 Υλικά - Τρόπος κατασκευής 

Αρχικά θα γίνεται επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση 

συρματόβουρτσας ή πεπιεσμένου αέρα. Στη συνέχεια θα γίνεται η εφαρμογή του υποστρώματος (primer) 

με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή με χρήση του υλικού που συνιστά ο 

προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m² και τέλος, θα γίνεται η εφαρμογή του ασφαλτικού 

γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση τουλάχιστον 0,15 lt/m². 

3.3 Επιμέτρηση - Πληρωμή 

Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας εφαρμογής του υλικού. 

Η παραπάνω τιμή και πληρωμή αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του αναδόχου για την παροχή όλων των 

απαιτουμένων για την εκτέλεση των έργων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προδιαγραφής, την 

χρήση μηχανημάτων, των τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων, μεταφορικών μέσων, των εγκαταστάσεων και 

την αξία υλικών και εργασίας. 
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2.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2( Α.Τ. 19) 

2.2.1 Μεμβράνη HDPE 

2.2.1 Γεωσυνθετική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής  πυκνότητας (HDPE)   

Η μεμβράνη HDPE τραχεία δύο όψεων, θα έχει πάχος 2 mm, και θα πληροί τις απαιτήσεις του 

ακόλουθου πίνακα  

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Εφελκυστική αντοχή θραύσης ΕΛΟΤ EN ISO 527-1/3/5 >15Ν/mm2 

Εφελκυστική αντοχή διαρροής ΕΛΟΤ EN ISO 527-1/3/5 >15 Ν/mm2 

Επιμήκυνση σε θραύση ΕΛΟΤ EN ISO 527-1/3/5 >300% 

Επιμήκυνση σε διαρροή ΕΛΟΤ EN ISO 527-1 >10% 

Αντοχή σε σχίσιμο ΕΛΟΤ EN ISO 34-1 >130 Ν/mm πάχους 

Αντοχή σε  στατική διάτρηση ΕΛΟΤ EN ISO 12236 Ε2 >5000 Ν 

Πολυαξονική επιμήκυνση σε θραύση ΕΛΟΤ EN ISO 14151 >15% 

Η μεμβράνη θα προσκομίζεται σε ρόλους.  

Οι συνήθεις διαστάσεις είναι: Μήκος 150m, Πλάτος >5 m.  

Οι προσκομιζόμενοι ρόλοι γεωμεμβράνης θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής με 

παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, θα φέρουν 

σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/ 68/EE και θα συνοδεύονται από βεβαίωση 50ετούς 

διάρκειας ζωής του οίκου παραγωγής. 

Οι μεμβράνες θα μεταφέρονται στον τόπο του έργου σε ρόλους και θα εκφορτώνονται με 

γερανοβραχίονα (παπαγαλάκι) ή με χρήση εκσκαφέα. Ο χειρισμός των ρόλων θα γίνεται 

υποχρεωτικά με ιμάντες, αποκλειόμενης της χρήσης συρματόσχοινων ή αλύσεων. Απαγορεύεται 

η κίνηση μηχανημάτων (ακόμα και ελαστικοφόρων) επί της μεμβράνης πριν από την κατασκευή 

των προβλεπόμενων από τη μελέτη επιστρώσεων προστασίας. 

2.2.1.1 Διαδικασία συγκόλλησης μεμβράνης 

Η σύνδεση των φύλλων της μεμβράνης θα γίνεται με θερμοκόλληση διπλής ραφής, Η 

συγκόλληση του τύπου αυτού θα είναι κατάλληλη για μεγάλου μήκους συνδέσεις.  Η 

θερμοκρασία επαφής των προς συγκόλληση μεμβρανών θα είναι 300-4000C, ανάλογα με τις 

παρουσιαζόμενες καιρικές συνθήκες κατά την φάση της συγκόλλησης. Στη ζώνη σύνδεσης και 

μεταξύ των δύο ραφών θα δημιουργείται κατάλληλο διάκενο πλάτους 5mm για τον ποιοτικό 
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έλεγχο της συγκόλλησης. Οι περιοχές σύνδεσης με θερμοκόλληση θα είναι καθαρές και χωρίς 

τραυματισμούς, σημάδια κλπ.  

Ενδεχόμενοι τραυματισμοί της μεμβράνης θα αποκαθίστανται άμεσα με επικόλληση ταινίας 

πλάτους τουλάχιστον 20 cm.  

Όπου απαιτείται συναρμογή μεμβράνης HDPE με αγωγό HDPE θα γίνεται θερμοκόλληση με 

συγκολλητικό υλικό ( ρευστό κορδόνι) με προσθήκη τεμαχίων μεμβράνης που θα συγκρατούνται 

επί του σωλήνα με σφιγκτήρες ( κολάρα). 

2.2.1.2 Αγκύρωση μεμβρανών   

Η μεμβράνη θα αγκυρώνεται σε περιμετρική τάφρο στην στέψη του ΧΥΤΑ.  
 

2.2.1.3 Δοκιμές συνδέσεων μεμβράνης  

Δοκιμάζεται η σύνδεση με την εφαρμογή πεπιεσμένου αέρα στο σχηματιζόμενο διάκενο μεταξύ 

των δύο ραφών και διαπιστώνεται η στεγανότητα για χρονικό διάστημα 10 λεπτών. Η 

εφαρμοζόμενη πίεση αέρα θα είναι ανάλογη της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και του πάχους 

της μεμβράνης. Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής  όταν η πτώση πίεσης δεν υπερβαίνει το 10% της 

εφαρμοζόμενης. 

 
2.3 TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3 (Α.Τ. 20,22) 

2.3.1 Γεωυφάσματα 

2.3.1.1 Γεωύφασμα προστασίας μεμβράνης 

Το γεωύφασμα θα είναι συνεχούς νήματος (CF), μη υφαντό (nonwoven), βάρους 500 gr/m2. Το 

γεωύφασμα ακολουθεί την αγκύρωση της γεωμεμβράνης εντός της  τάφρου αγκύρωσης, η οποία 

επιχώνεται με καλά συμπυκνωμένα υλικά εκσκαφής.  

Τα μηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά του προδιαγράφονται ως εξής: 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Βάρος  500g/m2 EN 9864 

Πάχος σε 2kPa 3.0mm EN 9863-1 

Αντίσταση σε διάτρηση 5000N EN 12236 

Αντίσταση σε εφελκυσμό 24 /28 kN/m EN 10319 

Επιμήκυνση σε θραύση 50/50% EN 10319 

Οι ρόλοι θα τοποθετούνται σε ειδικά κύλιστρα (τύμπανα) στο φρύδι των πρανών από τα οποία θα 

ξετυλίγεται το γεωύφασμα προς τα κάτω και θα τοποθετείται σε όλο το μήκος επί της γεωμεμβράνης 

χειρωνακτικά. 
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Τα φύλλα του γεωυφάσματος θα στερεώνονται έναντι ανέμου με βαρίδια άμμου, μέχρι της τοποθετήσεως 

της επόμενης στρώσης. Επίσης θα ληφθεί μέριμνα ώστε να προστατεύεται από αιχμηρά αντικείμενα ή 

υπερβολικό τέντωμα. 

Κάθε ρόλος γεωυφάσματος θα αναγράφει τον τύπο του καθώς και ετικέτα σύμφωνα με το DIN ISO 10320, 

δηλαδή θα αναγράφεται ο κατασκευαστής, η πρώτη ύλη, η χώρα προέλευσης, η ημερομηνία παραγωγής, 

η παρτίδα παραγωγής και το βάρος/m2 αυτού. 

Για τον έλεγχο της ποιότητας του γεωυφάσματος σε τουλάχιστον 1 δείγμα ανά 10.000m2 γεωυφάσματος 

από τους ρόλους που θα παραδίδονται στο εργοτάξιο θα διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι σύμφωνα 

με τις ακόλουθες προδιαγραφές : 

 

2.3.1.2 Γεωύφασμα προστασίας - διαχωρισμού φίλτρου 

Το χαλικώδες φίλτρο του πυθμένα προστατεύεται στην ανώτερη επιφάνειά του έναντι μετακίνησης της 

άμμου εντός αυτής, προ της τοποθετήσεως της, με γεωύφασμα συνεχούς νήματος (CF), μη υφαντό (NON 

WOVEN), βάρους 200 gr/m2.  

Τα μηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά του προδιαγράφονται ως εξής: 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Βάρος  200g/m2 EN 9864 

Πάχος σε 2kPa 1.5mm EN 9863-1 

Αντίσταση σε διάτρηση 2.000N EN 12236 

Αντίσταση σε εφελκυσμό 11/11 kN/m EN 10319 

Επιμήκυνση σε θραύση 50/50% EN 10319 

O έλεγχος και ο τρόπος διάστρωσης είναι όμοιοι με το γεωύφασμα των 500 gr/m2. 

 

2.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4 (Α.Τ. 21) 

2.4.1 Γεωσυνθετική μεμβράνη μπετονίτη 

2.4.1.1 Γενικά 

Η τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση γεωσυνθετικής αργιλικής στρώσης. 

(G.C.L.), η χρήση της οποίας προβλέπεται αντί αργιλικού φραγμού. 
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2.4.1.2 Ποιότητα υλικού 

Πρόκειται για ένα μηχανικά και θερμικά συγκολλημένο γεωσυνθετικό υλικό αποτελούμενο από ένα στρώμα 

σκόνης μπετονίτη σταθεροποιημένο με πλαστικές ίνες, ανάμεσα σε δύο στρώματα γεωυφασμάτων, με τις 

κάτωθι ιδιότητες: 

• Κάτω γεωύφασμα: θα είναι εκ πολυπροπυλενίου (ΡΡ) μη υφαντό βάρους περίπου 200g/m2. 

• Άνω γεωύφασμα: θα είναι εκ πολυπροπυλενίου (ΡΡ) υφαντού, βάρους περίπου 110 g/m2  

• Βάρος μπετονίτη: 5000 g/m2. 

• Διαπερατότητα υλικού: ≤ 5 x 10-11 m/s. 

• Αντοχή εφελκυσμού: ≥ 10 ΚΝ/m. 

2.4.1.3 Τοποθέτηση GCL 

Για την ανύψωση και μεταφορά του ρολού χρησιμοποιείται δοκός η οποία περνά στον πυρήνα των ρολών 

και με κατάλληλους ιμάντες ανυψώνεται από το μηχάνημα. 

Το ρολό διαστρώνεται παράλληλα με την κατεύθυνση των πρανών, από την κορυφή προς τα κατάντη. 

Η αλληλοεπικάλυψη των φύλλων κατά μήκος είναι 150 mm. Για τις ενώσεις στην περιοχή της 

αλληλοεπικάλυψης χρησιμοποιείται κοκκώδης μπετονίτης. Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας λαμβάνεται 

μέριμνα για την πιθανότητα βροχής την νύχτα με την κάλυψη των ρολών που έχουν εγκατασταθεί με 

προσωρινό αδιάβροχο μουσαμά. 

2.4.1.4 Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας 

Με την παραλαβή των υλικών επί τόπου του έργου, θα υποβληθούν τα έγγραφα ελέγχου ποιότητα του 

εργοστασίου παραγωγής. 

Οι  έλεγχοι  (1 δείγμα ανά 10.000 m2), θα γίνουν σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα: 

Πίνακας: Μέθοδοι ελέγχου γεωσυνθετικής αργιλικής στρώσης (GCL) 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Mass / Area ASTM D 5261 

GCL Grab strength ASTM D 4632 
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GCL Grab elongation ASTM D 4632 

Peel strength ASTM D 4632 

Permeability ASTM D 5084 
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2.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5 (Α.Τ 23) 

2.5.1 Γεωσυνθετική αποστραγγιστική μεμβράνη  

Η γεωσυνθετική αποστραγγιστική στρώση θα αποτελείται από μεμβράνη πολυαιθυλενίου με κωνικές 

προεξοχές πάχους 4 mm. 

Το συνθετικό φύλλο στράγγισης θα έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις παραμορφώσεις του 

εδάφους χωρίς να λυγίζει ή να τσακίζει ο πυρήνας του και θα ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Επαρκή παροχετευτική ικανότητα στο επίπεδο  του φύλλου, ίση ή μεγαλύτερη από Κ=1Χ10-3 

m/s  

• Επαρκή αντοχή σε σύνθλιψη  για την παραλαβή των επιβαλλόμενων  φορτίων  

Τα γεωσυνθετικά  φύλλα αποστράγγισης θα προσκομιστούν σε ρολά περιτυλιγμένα με  αδιαφανή 

μεμβράνη.  

H αλληλοκάλυψη των ρολών θα είναι 150mm κατά μήκος του ρολού.  Μετά την εγκατάσταση τους 

προστατεύονται από τον άνεμο με χρήση σάκων άμμου.  Η αγκύρωση του υλικού γίνεται στην ίδια 

τάφρο που ακυρώνονται και τα υπόλοιπα υλικά. 

 

2.6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6 (Α.Τ. 24 - 28) 

2.6.1 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ  

2.6.1.1 Αντικείμενo 

Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, και δοκιμή των σωλήνων για τη 

μεταφορά στραγγισμάτων στο έργο.  

2.6.1.2 Εφαρμοστέοι κανoνισμoί και πρότυπα 

Κατά την προμήθεια και έλεγχo της ποιότητας των υλικών και την εκτέλεση των εργασιών θα εφαρμοστούν 

τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ, οι Ελληνικές Πρότυπες Προδιαγραφές ΝΗS, τα Βρετανικά Πρότυπα (BS), τα 

Γερμανικά  Πρότυπα (DIN) ή άλλες αναγνωρισμένες διεθνείς προδιαγραφές, της έγκρισης του Εργοδότη. 

2.6.1.3  Γενικά 

Για όλα τα είδη σωλήνων τα πάχη τοιχωμάτων θα είναι επαρκή για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων  

εσωτερικών και εξωτερικών φορτίων και με τις συγκεκριμένες συνθήκες βάθους και πλάτους ορύγματος, 

έδρασης, δυνατών υποχωρήσεων και κάλυψης. 
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Σαν εσωτερική πίεση θα ληφθεί υπόψη η μέγιστη στατική προσαυξημένη κατά 50%. Ειδικότερα για τoυς 

καταθλιπτικούς αγωγούς θα ληφθεί υπόψη η υπερπίεση λόγω ακαριαίας διακοπής της λειτουργίας των 

αντλιών. 

Στην περίπτωση των εύκαμπτων σωλήνων η μέγιστη επιτρεπόμενη παραμόρφωση για άδειο σωλήνα  με 

τα μέγιστα εξωτερικά  φορτία θα είναι τα 2% της διαμέτρου των σωλήνων. 

2.6.1.4 Εγκατάσταση των σωληνώσεων 

Οι εργασίες εκσκαφής τάφρων τοποθέτησης των σωληνώσεων και επανεπίχωσης αυτών θα εκτελεστούν 

σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. 

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα ξεφορτώνονται ένα - ένα. Αν χρησιμοποιούνται γερανοί τότε οι 

σωλήνες θα ξεφορτώνονται με ράμπες και με τη βοήθεια σχοινιών ασφαλείας. 

Η προσέγγιση των σωλήνων στην τάφρο θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια, από ειδικευμένο 

προσωπικό, για την αποφυγή φθορών των σωλήνων ή μείωση της αντoχήs τους από κρούσεις. 

Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν κατά μήκος του χείλους της τάφρου για επιθεώρηση και εξακρίβωση βλαβών 

και θα ακολουθήσει η καταβίβαση, προσεκτικά χωρίς κρούσεις. 

Οι σωληνώσεις θα εδράζονται σταθερά σε όλο τους το μήκος σε στρώμα λεπτής άμμου. Η υψομετρική 

τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται με κατάλληλη διαμόρφωση της στρώσεως της άμμου, 

απαγορευμένης της χρήσης λίθων ή άλλων υλικών. Το εσωτερικό των σωλήνων θα διατηρείται καθαρό 

από χώματα, ξένα σώματα, νερά ή μικρά ζώα. Έτσι στη διάρκεια διακοπών της εργασίας και  κυρίως τη 

νύκτα, το στόμιο του τελευταίου σωλήνα που τοποθετήθηκε θα φράσσεται με πώμα. 

Ο Εργοδότης θα πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους της τοποθέτησης των  σωλήνων. Όταν πρόκειται να 

εκτελεστούν συγκολλήσεις o Ανάδοχος θα ενημερώνει τov Εργοδότη 24 ώρες τουλάχιστον πριν από την 

εκτέλεση των εργασιών.  Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να κάνει πλήρη έλεγχo σε μερικές ή σε όλες τις 

συγκολλήσεις.  

Σωλήνες που τοποθετούνται σε καινή τάφρο θα έχουν απόσταση τουλάχιστον 0,30μ. μεταξύ των 

εξωτερικών παρειών τους. 

Μετά τη  σύνδεση και παραλαβή  κάθε τμήματος σωληνώσεων, που θα γίνει μετά τη δοκιμή στεγανότητας, 

θα ακολουθήσει η επίχωση των τάφρων. 

Η πρώτη στρώση της επίχωσης θα γίνει κατά προτίμηση με λεπτόκοκκο υλικό ή με κοσκινισμένα μαλακά  

χώματα σε στρώσεις πάχους 30 εκ. κατά μέγιστο και μέχρι 20 εκ. επάνω από το εξωράχιo του σωλήνα και 

θα συμπιεστεί προσεκτικά, μέχρι συμπίεσης Proctor 95%. 
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2.6.2 Δοκιμές στεγανότητας των σωληνώσεων 

2.6.2.1 Σωληνώσεις υπό πίεση 

Μετά την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση των αγωγών και των διαφόρων  ειδικών τεμαχίων και 

εξαρτημάτων, θα εκτελείται δοκιμή στεγανότητας και αντoxής των σωληνώσεων  και των συνδέσμων  σε  

εσωτερική  υδραυλική  πίεση.  Η δοκιμή θα γίνεται κατά τμήματα οριζόμενα από τov Εργοδότη. 

Τα απαραίτητα όργανα για τις δοκιμές, όπως πλάκες, συσκευές έμφραξης, σωλήνες, αντλίες, μανόμετρα, 

νερό κλπ. θα προμηθεύσει o Ανάδοχος και θα τα μεταφέρει με δαπάνες του στο τόπο όπου θα 

χρησιμοποιηθούν. 

Πριν από τη δοκιμή σε πίεση, η σωλήνωση θα επιχωθεί κατά τμήματα, εκτός των συνδέσμων, των 

διακλαδώσεων και των καμπύλων, που θα μείνουν ακάλυπτες, θα στερεωθεί και θα αγκυρωθεί, ώστε να 

μη μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της δoκιμής. 

Η σωλήνωση θα γεμίσει με καθαρό νερό, πρoσεκτικά και αργά, από το χαμηλότερο σημείο ώστε να βγει 

τελείως o αέρας. Μεταξύ πλήρωσης και δοκιμής πρέπει να μεσολαβήσει αρκετό διάστημα (περίπου 24 

ώρες) ώστε να  δοθεί καιρός σε αέρα που έχει μείνει μέσα στη σωλήνωση, να απομακρυνθεί βαθμιαία.  Η 

αντλία θα τοποθετηθεί στο χαμηλότερο σημείο της σωλήνωσης. 

Μετά το γέμισμα θα εκτελεστεί η δοκιμή σε εσωτερική πίεση,  σύμφωνα με όσα ορίζεται παραπάνω. 

Η δοκιμή θα διαρκεί μία ώρα περίπου και στο διάστημα αυτό η πίεση θα  κρατείται σταθερή, ενώ 

συγχρόνως η σωλήνωση θα επιθεωρείται για να  διαπιστωθεί αν υπάρχουν ατελείς  συνδέσεις ή άλλα 

σημεία διαρροής. 

Αν κατά τη διάρκεια της άντλησης παρουσιαστούν μετακινήσεις της σωλήνωσης ή διαρροές στις συνδέσεις, 

η άντληση δεν θα διακοπεί, αλλά αν  είναι δυνατόν θα συνεχιστεί ώστε να εκδηλωθούν όλα τα ελαττώματα 

της σωλήνωσης.   

Αν κατά τη δοκιμή εμφανιστούν διαρροές, τότε πρέπει να διακοπεί o έλεγχες και να αδειάσει η σωλήνωση 

μέχρι να ελευθερωθούν τα σημεία διαρροής.  Η δοκιμή θα ξαναρχίσει μόνο μετά την επισκευή όλων των 

ελλείψεων.  Για το σφράγισμα των άκρων της σωλήνωσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται  δικλείδες, 

αλλά τυφλές φλάντζες ή πώματα. 

Στο τέλος κάθε δοκιμής που θα κριθεί ικανοποιητική από την Επίβλεψη, θα  συντάσσεται πρωτόκολλα, 

που θα υπογράφεται από εκπρόσωπο του Εργοδότη και από τov Ανάδoxo.  Στο πρωτόκολλο αυτό θα 

περιλαμβάνονται  και τα στοιχεία τυχόν προγενέστερων, μη ικανοποιητικών δοκιμών. 

Αν η σωλήνωση παρουσιάσει ελαττώματα κατά τη δοκιμή, η τάφρος θα παραμείνει ακάλυπτη, μέχρι να 

επιτευχθεί πλήρης  στεγανότητα των αρμών της σωλήνωσης που δοκιμάζεται.  Στην περίπτωση αυτή o 
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Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και θα  φέρει ακεραία την 

ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να επισκευάσει με δαπάνες του κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύνδεσης ή ενδεχόμενη 

διάρρηξη ή διαρρoή των σωλήνων που θα παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια των δοκιμών αυτών και να 

επαναλαμβάνει τη δοκιμή μέχρι την πλήρη επιτυχία. 

 

2.6.3 ΑΓΩΓΟΙ  ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

2.6.3.1 Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής προδιαγραφής είναι η προμήθεια και τοποθέτηση (περιλαμβανομένης 

κάθε εργασίας, υλικού και απαιτούμενου εξοπλισμού) σωλήνων πολυαιθυλενίου, από :  

• ΡΕ 3ης γενιάς (σ80, MRS 10, PE 100), ονομαστικής πίεσης σύμφωνα με την μελέτη, σύμφωνα 

με τις  πρότυπες προδιαγραφές ΕΛ0Τ EN 12201-2 (για ύδρευση). 

Οι προβλεπόμενες από την τεχνική προδιαγραφή αυτή να εκτελεσθούν εργασίες για την κατασκευή των 

αγωγών ακαθάρτων από ΡΕ είναι οι εξής: 

• Η προμήθεια των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων και οι κάθε είδους δοκιμές στο 

εργοστάσιο πριν την παραλαβή. 

• Όλες οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων από το 

εργοστάσιο κατασκευής στη θέση τοποθέτησης. 

• Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων μέσα στο όρυγμα. 

• Οι κάθε είδους δοκιμασίες παραλαβής των έτοιμων σωληνώσεων στο εργοτάξιο. 

Όλες οι προαναφερθείσες εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στη συνέχεια αυτής της 

Προδιαγραφής. 

Για όλες τις άλλες εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή των αγωγών όπως εκσκαφές και 

επανεπιχώσεις ορυγμάτων, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές προϊόντων εκσκαφής, κατασκευή 

υποστρώματος άμμου, κατασκευή φρεατίων κλπ. ισχύουν οι αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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2.6.3.2 Υλικά 

Το υλικό κατασκευής των σωλήνων θα είναι πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ΗDPE. Το υλικό 

κατασκευής θα είναι υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στη φθορά, τριβή κ.λ.π. ώστε να ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις της μελέτης και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, πόρους, προσμίξεις κ.λ.π. 

2.6.3.3 Κριτήρια αποδοχής 

2.6.3.3.1 Εμφάνιση  

Οι άκρες των σωλήνων θα έχουν κοπεί όσο το δυνατόν κάθετα προς τον διαμήκη άξονά τους. Ο σωλήνες 

δεν θα πρέπει να έχουν φουσκάλες, φουσκώματα, ζαρώματα, τρύπες ή ανομοιογένειες.   

2.6.3.3.2 Διαστάσεις    

Η μέση εξωτερική διάμετρος θα έχει ανοχή ± 0,1mm από την ονομαστική διάμετρο του σωλήνα και θα 

υπολογίζεται από τη μέτρηση  της εξωτερικής περιμέτρου και των δυο άκρων του σωλήνα. 

Το πάχος του σωλήνα θα έχει ανοχή ± 0,1mm από το οριζόμενο από τους πίνακες και θα προσδιορίζεται 

από τέσσερις μετρήσεις σε κάθε άκρη του σωλήνα, σε περίπου ίσα διαστήματα της περιμέτρου του. 

Όλες οι μετρήσεις θα γίνονται σε θερμοκρασία 23± 2 C. 

Το ελάχιστο πάχος τοιχώματος s προσδιορίζεται με την χρήση του SDR (D/s) και την απαιτούμενη πίεση 

λειτουργίας. 

2.6.3.3.3 Αντοχή   

Η αντοχή του σωλήνα θα ορίζεται υποβάλλοντάς τον σε εσωτερική πίεση και μετρώντας την 

παραμόρφωση ως συνάρτηση του χρόνου. Λεπτομέρειες της μεθόδου δοκιμής βρίσκονται στο DIN 53759. 

2.6.3.3.4 Θερμοκρασιακή ανάκαμψη  

Η μέση σχετική αλλαγή (ε) του μήκους του σωλήνα λόγω θέρμανσης και ψύξης του (θερμοκρασιακή 

ανάκληση) ελέγχεται σύμφωνα με το DIN 50011. 

2.6.3.3.5 Πιστοποιητικά  

Έκθεση των αποτελεσμάτων της σειράς όλων των δοκιμών θα πρέπει να εκδίδεται από τον κατασκευαστή 

και να παραδίδεται στον εργοδότη. 

2.6.3.3.6 Φυσικές ιδιότητες   
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        ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Πυκνότητα 0,95 - 0,965 gr/cm3 

Μέτρο ελαστικότητας 230 οC 1300 MPa 

Συντελεστής γραμμικής διαστολής 1,3 x 10-4 m/m K 

Θερμική αγωγιμότητα 0,43 W/m K 

Δείκτης ροής τήγματος 

 (MFI) 1900C/50 N 

 

0,5 

 

gr/10 min 

Συντελεστής τριβής (νέοι αγωγοί) 0,01 - 0,05 mm 

  

2.6.3.3.7 Χημικές ιδιότητες  

Πολύ καλή αντίσταση σε διαβρωτικά μέσα. 

2.6.3.3.8 Χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα - Ενώσεις 

Τα εξαρτήματα-ειδικά τεμάχια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα συνδέονται με το σωλήνα με αυτογενή 

θερμοσυγκόλληση. Τα εξαρτήματα(ταυ, καμπύλες) θα είναι από πολυαιθυλένιο. Οι χαλύβδινες φλάντζες 

που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πλαστικοποιημένες. 

2.6.3.3.9 Μεταφορά και αποθήκευση 

Η μεταφορά και αποθήκευση των σωλήνων πολυαιθυλενίου πρέπει να γίνεται με βάση ορισμένους 

κανόνες, έτσι ώστε να διατηρούν ακέραια τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και να προστατεύονται από τις 

κυριότερες και πιο συνηθισμένες για τα πλαστικά προϊόντα κακώσεις, όπως: 

• Η κακή μεταχείριση σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Η παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με φόρτιση, αξονική ή εγκάρσια, μπορεί να 

προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση - ovality) της διαμέτρου. Επίσης η ανομοιόμορφη κατανομή 

θερμοκρασίας περιφερειακά στη διατομή μπορεί να προκαλέσει στο σωλήνα στρέβλωση ή λυγισμό. 

Οι συνθήκες αυτές πρέπει να  αποφεύγονται κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση. 

• Η χάραξη από αιχμηρά αντικείμενα. 



 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΓΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

 
 

Σελίδα 19 από 33 

Οι σωλήνες δεν πρέπει να σέρνονrαι, να ρίχνονται ή να στοιβάζονται σε ανώμαλες επιφάνειες, όπως 

π.χ. βράχοι, κοφτερές ακμές κ.λ.π. Επίσης, αν φορτοεκφορτώνονrαι  με συρματόσχοινα ή αλυσίδες 

πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από γδάρσιμο ή χάραξη. 

• Η παραμόρφωση από εξωτερικά φορτία. 

Τα φορτία αυτά είναι συνήθως το βάρος των λανθασμένα στοιβαγμένων σωλήνων και τα κτυπήματα 

στη μεταφορά. 

Για καλύτερη προστασία στη διακίνηση πρέπει: 

• Τα ευθέα μήκη να εφάπτονται στην κάτω στρώση σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και σε όλο το  

μήκος τους.  Αν υπάρχουν διαχωριστικά ξύλινα δοκάρια, αυτά να σχηματίζουν κυψέλες ύψους 1-1,5 

m και πλάτους 1,5-2 m. 

• Αν οι στοιβαγμένοι σωλήνες είναι διαφορετικών σειρών και  διαμέτρων, οι ισχυρότεροι να 

τοποθετούνται στο κάτω μέρος. 

• Η τοποθέτηση του ενός σωλήνα μέσα στον άλλο (nesting) να μη γίνεται παρά μόνο στη μεταφορά. 

• Τα ρολά να αποθηκεύονται οριζόντια και δεμένα, όπως παραδίδονται από το εργοστάσιο. Αν 

χρειάζεται να μεταφερθούν όρθια, να  προστατεύονται από τυχόν χτυπήματα. 

• Να προστατεύονται από χτυπήματα τα άκρα των σωλήνων, που είναι τορναρισμένα και έτοιμα για 

σύνδεση. 

 

2.6.3.4  Συνδέσεις σωλήνων 

2.6.3.4.1 Γενικά 

Το πολυαιθυλένιο (ΡΕ) συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης, στους 220C και σε συνθήκες 

πίεσης, δημιουργούνται  νέοι  δεσμοί  μεταξύ  των  μορίων του ΡΕ  και  έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση 

δύο διαφορετικών τεμαχίων σωλήνων ΡΕ. Με τον τρόπο  αυτό επιτυγχάνεται η κατανομή των φορτίων σε 

όλο το μήκος της  σωληνογραμμής, η συνέχεια του απροσβλήτου του συστήματος ΡΕ από διάβρωση, η 

διατήρηση της λείας εσωτερικής επιφάνειας του σωλήνα. 

2.6.3.4.2 Θερμοσυγκόλληση 

Για την αυτογενή μετωπική συγκόλληση είναι απαραίτητη ειδική συσκευή συγκόλλησης, η οποία φέρει 

θερμαντική πλάκα για τη θέρμανση των μετώπων των ευθέων άκρων των προς κόλληση σωλήνων. Η 

διαδικασία της αυτογενούς μετωπικής συγκόλλησης έχει ως εξής : 
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• Πλανάρισμα των ευθέων άκρων των προς συγκόλληση σωλήνων και ευθυγράμμισή τους. 

• Επαφή των σωλήνων με τη θερμαντική πλάκα, υπό πίεση Ρ και τήξη των μετώπων των σωλήνων, 

μέχρι τον σχηματισμό κορδονιού πάχους 2 mm  εσωτερικά και εξωτερικά των σωλήνων. 

• Απομάκρυνση των σωλήνων από τη θερμαντική πλάκα, απομάκρυνση της ίδιας από την περιοχή 

ανάμεσα στους σωλήνες και επαφή των λειωμένων επιφανειών των σωλήνων με την ίδια πίεση Ρ. 

• Ψύξη των σωλήνων (δηλαδή των επιφανειών συγκόλλησης) υπό την ίδια πίεση Ρ. 

Ο χρόνος ψύξης, η πίεση τήξης- συγκόλλησης και το πάχος του κορδονιού εξαρτώνται από τον ίδιο το 

σωλήνα (διάμετρος, πάχος τοιχώματος). 

Οι θερμοσυγκολλήσεις θα γίνουν σε χώρο προστατευμένο από βροχή και ανέμους. Η τοποθέτηση των 

αγωγών θα γίνει με απόλυτη ευθυγραμμία σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή. Όπου η τοποθέτηση 

προβλέπεται επί στρώματος λιθορριπών (ή και αμμοχαλίκου) θα έχει πρώτα εξασφαλισθεί ότι οι στρώσεις 

θα είναι ανυποχώρητες. Η κατασκευή θα αρχίσει από τα κατάντη προς τα ανάντη. Η τοποθέτηση των 

αγωγών εντός των ορυγμάτων (αλλά και των λοιπών θέσεων τοποθέτησης) δεν θα γίνεται προτού 

εκτελεσθεί επιθεώρηση της επιφάνειας εδράσεως και εγκριθεί από την επίβλεψη. 

 

2.6.3.5 Δοκιμές - Έλεγχοι 

2.6.3.5.1 Δοκιμές στο εργοστάσιο 

Οι σωλήνες από HDPE θα υποβάλλονται σε ελέγχους στο εργοστάσιο παραγωγής τους σύμφωνα με τα 

πρότυπα DIN 8075 και DIN 4279. Οι δοκιμές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) 

:  

α) συνεχή έλεγχο της συνεκτικότητας του υλικού με τροφοδοσία πεπιεσμένου αέρα στη γραμμή 

που το πλαστικοποιημένο υλικό βγαίνει από το καλούπι του εξολκέα. 

β) έλεγχο του ορίου ροής 

γ) έλεγχο θερμοκρασίας 

δ) έλεγχο πίεσης 

ε) έλεγχο επιμήκυνσης 
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2.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7 (Α.Τ. 29, 30) 

2.7.1 Κλίμακες σιδηρές, καλύμματα φρεατίων 

2.7.1.1  Γενικά 

Η παρούσα Προδιαγραφή βρίσκει πεδίο εφαρμογής στην κατασκευή και τοποθέτηση βοηθητικών 

μεταλλικών κατασκευών αλλά και τα χυτοσιδηρά καλύμματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη 

φρεατίων και αντλιοστασίων. 

Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-ΕΤΕΠ-08-07 (Μεταλλικά στοιχεία και 

κατασκευές) 

Οι προβλεπόμενες από την Τεχνική Προδιαγραφή αυτή εργασίες για την πλήρη τοποθέτηση των 

καλυμμάτων και των βοηθητικών κατασκευών έχουν συνοπτικά ως εξής: 

1. Η προμήθεια των χυτοσιδήρων καλυμμάτων μετά των πλαισίων τους καθώς και των ελαστικών 

δακτυλίων των καλυμμάτων όπου απαιτούνται. 

2. Η προμήθεια και διαμόρφωση των απαιτούμενων από την μελέτη μεταλλικών κατασκευών 

3.  Όλες οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των παραπάνω εξαρτημάτων από το εργοστάσιο 

κατασκευής ή την αποθήκη του προμηθευτού στη θέση τοποθέτησής τους. 

4. Οι κάθε είδους δοκιμές. 

2.7.1.2 Ποιότητα - Χαρακτηριστικά υλικών 

Τα καλύμματα και τα πλαίσιά τους θα είναι από φαιό χυτοσίδηρο προδιαγραφών ΕΟΚ/ ΕΛΟΤ - ΕΝ 124 

(ευρωπαϊκών προδιαγραφών). Πρέπει να μην έχουν φυσαλίδες αέρος ή άλλες οπτικές ανωμαλίες, η δε 

ποιότητα τους θα διασφαλίζεται με πιστοποιητικό ευρωπαϊκού Οργανισμού ή Διεθνούς γραφείου. 

2.7.1.3 Καλύμματα 

Όλα τα καλύμματα και τα πλαίσιά τους θα φέρουν εμφανή σήμανση ως ακολούθως: 

• ΕΝ 124 (στο σήμα του Ευρωπαϊκού Προτύπου). 

• Την ανάλογη κατηγορία αντοχής. 

• Το όνομα ή και το σήμα αναγνώρισης του κατασκευαστή. 

• Τα αρχικά Ο.Α.Ο. και το έτος χυτεύσεως 
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Τα πλαίσια θα έχουν άνοιγμα προσπέλασης 600mm και υποδοχή για την τοποθέτηση ελαστικού δακτυλίου 

που θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές 

Προδιαγραφές και με δεδομένα χημικά και τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Ο ανάδοχος πριν προβεί στην τελική παραγγελία των καλυμμάτων θα πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία 

πλήρη στοιχεία λεπτομερειών καλυμμάτων που προτείνει να χρησιμοποιηθούν. 

Στα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται και ανάλογα επεξηγηματικά κείμενα ή φωτογραφίες. 

Όταν τα καλύμματα παραδοθούν στις θέσεις που πρόκειται να τοποθετηθούν θα πρέπει να συνοδεύονται 

από τα πιστοποιητικά. που αναφέρονται παραπάνω. Η διαδικασία αυτή δεν απαλλάσσει από την ευθύνη 

τον ανάδοχο που παραμένει μόνος υπεύθυνος έναντι του εργοδότη για την άριστη ποιότητα των υλικών και 

τη καλή εκτέλεση της εργασίας. 

2.7.1.4 Τοποθέτηση καλυμμάτων και σχαρών 

Τα καλύμματα θα πακτωθούν στα στόμια των φρεατίων  ή των αντλιοστασίων με σκυρόδεμα και οπλισμό 

για την αγκύρωσή τους ούτως ώστε να αποφευχθεί τυχόν μετατόπιση τους.  

2.7.1.5 Εργασίες μεταλλικών στοιχείων 

2.7.1.5.1 Γενικά 

(α) Η τοποθέτηση και η χρήση όλων των σιδηρών κατασκευών του παρόντος θα γίνεται σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές επί της χρήσης ή τοποθέτησης των 

στοιχείων προτείνονται από τον Ανάδοχο υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν την 

εφαρμογή τους. 

 (β) Επί μέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή άλλου είδους παραμορφώσεις, δεν 

τοποθετούνται πριν την αποκατάσταση των ελαττωμάτων τους. Όσα στοιχεία υπέστησαν σοβαρές 

βλάβες κατά την κατεργασία απορρίπτονται και απομακρύνονται από το εργοτάξιο άμεσα. Δεν 

επιτρέπεται σφυρηλάτηση, η οποία είναι δυνατόν να προξενήσει βλάβες ή παραμόρφωση των 

στοιχείων. 

 (γ) Όλα τα στοιχεία της κατασκευής πρέπει να κόβονται στις καθορισμένες από τα σχέδια διαστάσεις και 

να συναρμολογούνται με απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς 

επιφάνειες. 

2.7.1.5.2 Κοχλίες, Ροδέλες, Δακτύλιοι, Περικόχλια 

Οι κοχλίες τοποθετούνται και στερεώνονται σύμφωνα με το DΙΝ 18800-7 και  EC 3. 
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2.7.1.5.3 Στηρίξεις 

Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδηρών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το 

αμετάθετο τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραμόρφωση τους. Γενικά οι στερεώσεις των σιδηρών 

στοιχείων ακολουθούν τα σχέδια της μελέτης. 

2.7.1.6 Επιμέτρηση - Πληρωμή 

Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά χιλιόγραμμο βάρους, όπως επιμετρήθηκε η εργασία η οποία εκτελέστηκε κατά 

τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με την αντίστοιχη συμβατική τιμή μονάδας, ή οποία τιμή και πληρωμή 

αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτούμενων για την έντεχνη εκτέλεση των έργων 

μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας σύμφωνα με τα 

παραπάνω. 
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2.8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8 (Α.Τ. 31, 32, 33) 

2.8.1 Περίφραξη 

Η περίφραξη θα αποτελείται από γαλβανισμένους 550 gr/m2 πασσάλους διατομής Γ διαστάσεων 50χ50χ5 

mm (γωνιώδης),  σε ύψος 2,00 m από το έδαφος, οι οποίοι θα είναι πακτωμένοι σε βάση από σκυρόδεμα.  

Θα χρησιμοποιηθεί δικτυωτό ρομβοειδές συρματόπλεγμα γαλβανισμένο με βρόγχους 5 cm x 5 cm, 

διαμέτρου 2,5 mm, για να εμποδίζεται η διέλευση τρωκτικών.  

Η απόσταση των πασσάλων μεταξύ τους θα είναι 3,00 m, ενώ κάθε 9,00 m θα τοποθετηθούν αντηρίδες 

από μορφοσίδηρο ίδιας διατομής με αυτή των κατακόρυφων πασσάλων. Οι αντηρίδες θα είναι πακτωμένες 

σε βάση από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,30x0,30x0,30 m και θα ενωθούν με τους πασσάλους με 

ηλεκτροσυγκόλληση. Στα κατακόρυφα τμήματα κάθε πασσάλου όσο θα ανοιχθούν οπές για να περάσει το 

σύρμα ενίσχυσης. Το σύρμα ενίσχυσης θα έχει πάχος 3,3 mm, γαλβάνισμα 366 gr/m2,  και θα μπει σε τρεις 

(3) σειρές σε ίσες αποστάσεις. 
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2.9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9 (Α.Τ. 34) 

2.9.1 Προκατασκευασμένη μονάδα αντίστροφης όσμωσης 

2.9.1.1  Γενικά 

Η παρούσα Προδιαγραφή βρίσκει πεδίο εφαρμογής στην προμήθεια και τοποθέτηση μονάδας αντίστροφης 

όσμωσης με δυναμικότητα επεξεργασίας τουλάχιστον 30 m³ στραγγισμάτων ανά ημέρα. Η μονάδα 

αντίστροφης όσμωσης τοποθετείται πλήρης σε εμπορευματοκιβώτιο (container) που εδράζεται σε βάση 

από σκυρόδεμα.  

Η  μονάδα αντίστροφης όσμωσης θα είναι τριών (3) σταδίων: το διήθημα των μεμβρανών του πρώτου 

σταδίου τροφοδοτεί το δεύτερο στάδιο και το διήθημα αυτού το τρίτο στάδιο μεμβρανών. Το συμπύκνωμα 

(άλμη) του δεύτερου και τρίτου σταδίου επανατροφοδοτούν το πρώτο στάδιο της αντίστροφης όσμωσης.  

Η απόδοση καθαρισμού ολόκληρης της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης θα είναι τουλάχιστον 99,0% στην 

κατακράτηση των ρύπων ενώ η ανάκτηση θα είναι τουλάχιστον 65%. Το συμπύκνωμα μέσω κατάλληλης 

ρυθμιστικής βαλβίδας οδηγείται στη γραμμή άλμης και στη δεξαμενή υπολείμματος. Το υπόλειμμα αυτό 

από τη διεργασία θα έχει όγκο το πολύ ίσο με 35% της τροφοδοσίας.  

Το συγκρότημα της αντίστροφης όσμωσης εγκαθίσταται εντός εμπορευματοκιβωτίου τυποποιημένων 

διαστάσεων. Εντός του εμπορευματοκιβωτίου αυτού θα περιέχεται επίσης όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός 

για την διεργασία της αντίστροφης όσμωσης που θα περιλαμβάνει: 

➢ Κύκλωμα αντίστροφης όσμωσης υψηλής πίεσης, αποτελούμενο από αντλία υψηλής πίεσης, 

συστοιχίες μεμβρανών εσωτερικές αντλίες για την ανακυκλοφορία των στραγγισμάτων μετρητές 

παροχής, pH, αγωγιμότητας κ.α. 

➢ Αυτοματοποιημένο σύστημα χημικών καθαρισμών των μεμβρανών, συμπεριλαμβανομένων των 

απαραίτητων μετρητών παραμέτρων λειτουργίας 

➢ Πίνακες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και  

➢ Πλήρες Σύστημα αυτοματισμού για την αυτόματη λειτουργία της μονάδας 

Το σύστημα χημικού καθαρισμού θα αποτελείται από: 

➢ Δοχείο αποθήκευσης χημικών ουσιών, από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής στη διάβρωση, η 

χωρητικότητα του οποίου επαρκεί πλήρως για τον καθαρισμό όλων των μεμβρανών του 

συστήματος. 
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➢ Κατάλληλη φυγοκεντρική αντλία τροφοδοσίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Η παροχή της 

προτεινόμενης αντλίας θα επαρκεί για τον ταυτόχρονο χημικό καθαρισμό όλων των μεμβρανών 

της μονάδας 

➢ Ροόμετρο και βάνα ρύθμισης του ρυθμού ανακυκλοφορίας. 

Το εξερχόμενο από τις μεμβράνες χημικό διάλυμα, καθώς και τυχόν μικρές ποσότητες προϊόντος θα 

επιστρέφουν στο δοχείο αποθήκευσης για ανακυκλοφορία. 

Το ίδιο σύστημα (μονάδα χημικών καθαρισμών) θα χρησιμοποιείται και για την απόπλυση των μεμβρανών, 

των αντλιών και της γραμμής υψηλής πίεσης και απόρριψης του συμπυκνώματος, με παραγόμενο τελικό 

προϊόν. 

Η πλύση αυτή θα γίνεται αυτόματα κάθε φορά που σταματά η λειτουργία της αντίστροφης ώσμωσης ή και 

περιοδικά. 

Η όλη εγκατάσταση ελέγχεται από ένα σύστημα PLC το οποίο τοποθετείται στον τοπικό πίνακα ελέγχου 

της μονάδας RO. 

Σε κάθε περίπτωση, το προμηθευόμενο σύστημα RO θα πρέπει να καλύπτει τα κάτωθι κριτήρια 

 

Κριτήριο Απαίτηση 

Ροή διηθήματος (permeate flux) ≥ 10 L/m2/h (LMH) 

Εμπειρία προμηθευτή 

Το προμηθευόμενο σύστημα RO θα συνοδεύεται από 

λίστα εγκατεστημένων μονάδων σε έργα παρόμοιας φύσης 

και θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί τουλάχιστον σε πέντε 

(5) έργα παρόμοιας φύσης (επεξεργασία στραγγιδίων). 

Εγγύηση μεμβρανών  

Η προμηθεύτρια εταιρεία των μεμβρανών θα πρέπει να 

παρέχει εγγύηση για όλες τις μεμβράνες αντίστροφης 

όσμωσης τουλάχιστον για 3 έτη. 

 
 

2.9.1.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ  

Η μονάδα θα σχεδιαστεί για την πλήρως αυτόματη λειτουργία, θα στεγαστεί σε container και θα αποτελείται 

από τα ακόλουθα: 
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➢ Προεπεξεργασία 

➢ Στάδιο στραγγισμάτων  

2.9.1.2.1 Προεπεξεργασία  

Στην αρχή τα στραγγίσματα οδηγούνται σε πλαστική δεξαμενή προκατεργασίας – ρύθμισης pH. Από εκεί οι 

αντλίες υψηλής πίεσης παραλαμβάνουν το προκατεργασμένο στράγγισμα και το οδηγούν στο στάδιο 

στραγγισμάτων. 

2.9.1.2.2 Στάδιο Στραγγισμάτων  

Τα διάφορα μέρη του σταδίου των στραγγισμάτων συνδέονται στη σειρά στο πλαίσιο σε μια κατασκευή. Το 

στάδιο στραγγισμάτων αποτελείται από τα ακόλουθα συστατικά:  

➢ Πίνακας ελέγχου, τοπικός έλεγχος  

➢ Διανομή χαμηλής τάσης  

➢ Έλεγχος επεξεργαστών  

➢ Πίνακας ελέγχου, σχέδιο ροής λειτουργίας 

➢  Συσκευές μέτρησης (έλεγχος μονάδων και καταγραφή στοιχείων)  

➢ Αντλία Υψηλής Πίεσης  

➢ Τμήμα modules μεμβρανών με αντλίες  

➢ Βαλβίδες ελέγχου πίεσης  

➢ Aποθήκευση Διηθήματος με αντλία έκπλυσης διηθήματος  

➢ Δεξαμενή Καθαρισμού με αντλία έκπλυσης  

➢ Πνευματικές βαλβίδες ελέγχου 

➢ Σωληνώσεις (χαμηλή πίεση : PVC , υψηλή πίεση : ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571)  

➢ Παροχή αέρα πίεσης  

2.9.1.2.3 Έλεγχος λειτουργίας  

Η μονάδα ελέγχου σχεδιάζεται ως επιτόπιος έλεγχος. Ο κεντρικός σταθμός των μονάδων ελέγχου του 

Χ.Υ.Τ.Υ. θα ενημερώνεται από την τοπική μονάδα. 
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2.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10 (Α.Τ. 35) 

2.1.1 Πλαστική δεξαμενή άλμης 

2.1.1.1  Γενικά 

Η παρούσα Προδιαγραφή βρίσκει πεδίο εφαρμογής στην προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικής κυκλικής 

δεξαμενής χωρητικότητας 20m3. Η δεξαμενή εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα.  

Όλα τα υλικά για την σύνδεση της δεξαμενής με την μονάδα αντίστροφης όσμωσης θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και να έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου υλικών και 

πιστοποίηση ISO9001:2008. Στην προμήθεια των υλικών συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά τους στον 

χώρο του ΧΥΤΑ Σητείας. 

Η δεξαμενή άλμης θα τοποθετηθεί υπέργεια. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να πληρεί τις κάτωθι 

προδιαγραφές: 

Ελάχιστη χωρητικότητα V=20.000 λίτρων ενδεικτικών διαστάσεων D=3,30 m και Η= 2,50 m. Θα φέρει στο 

επάνω τμήμα ανθρωποθυρίδα ελάχιστης διαμέτρου D=50 εκ. 

Και θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Θα είναι κατάλληλο για αποθήκευση χημικών προϊόντων και ειδικά για την αποθήκευση άλμης από την 

επεξεργασία στραγγισμάτων ΧΥΤΑ 

• Το υλικό κατασκευής της, θα είναι 100% παρθένο πρωτογενές πολυαιθυλένιο LLDPE για εύκολη 

μεταφορά και τοποθέτηση λόγω μικρού βάρους 

• Άθραυστα καπάκια 

• Για χρήση, εσωτερική – εξωτερική 

• 10ετής εγγύηση 

• Χωρητικότητα 20.000 lt (20 m3) κατ ́ ελάχιστον 

• Ύψος: , 2,50 μ. τουλάχιστον 

• Διάμετρος : 3,30 μ. περίπου 
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2.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 11 (Α.Τ. 36) 

2.2.1 Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους αντλητικού συγκροτήματος στο νέο αντλιοστάσιο 

2.2.1.1  Γενικά 

Σκοπός του αντλιοστασίου είναι η μεταφορά των συλλεγόμενων στραγγισμάτων προς την μονάδα 

επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΜΕΣ).  

Ο χώρος του δικλείδων - βανοστασίου, θα είναι ξεχωριστό διαμέρισμα, συνεχόμενο με τον υγρό θάλαμο. 

Κάθε χώρος θα είναι επισκέψιμος ώστε να είναι δυνατή και απρόσκοπτη η συντήρηση και επομένως η 

λειτουργία του αντλιοστασίου. Στο πάνω μέρος θα φέρει καπάκια βαρέως τύπου. 

Το αντλιοστάσιο θα λειτουργεί αυτόματα με βάση την στάθμη στραγγισμάτων στον υγρό του θάλαμο.  

Στο αντλιοστάσιο θα τοποθετηθούν δύο (2) υποβρύχιες αντλίες παροχής έκαστη 20m3/h και μανομετρικού 

ύψους 45ΜΣΥ. Οι αντλίες θα λειτουργούν με inverter VFD, έτσι ώστε να ρυθμίζεται ομοιόμορφα η φθορά 

τους.  

Ο έλεγχος στάθμης της δεξαμενής θα γίνεται με την χρήση κατάλληλου αριθμού πιεζοηλεκτρικών 

σταθμήμετρων. 

Τα στραγγίσματα θα αναρροφώνται από τις αντλίες και θα καταθλίβονται μέσω αγωγού προς συλλέκτη. 

Κάθε αντλία θα έχει δικλείδα απομόνωσης και αντεπίστροφη βαλβίδα αντίστοιχης διαμέτρου με του 

καταθλιπτικού αγωγού. 

Θα εγκατασταθεί μηχανικό σύστημα ανύψωσης αντλιών, με μόνιμη βάση και μεταφερόμενο φορητό 

μηχανισμό με βαρούλκο ανύψωσης και  ανοξείδωτη αλυσίδα ανύψωσης σε κάθε αντλία. Το συγκρότημα 

θα είναι αναρτημένο σε ειδική διάταξη (οδηγό), στο οποίο θα ολισθαίνει κατά την τοποθέτησή ή εξαγωγή 

του από την δεξαμενή, χωρίς να είναι αναγκαία η εκκένωση της δεξαμενής.   

Ο οδηγός στήριξης του υποβρύχιου αναδευτήρα και αντλιών, καθώς και η αλυσίδα ανέλκυσης είναι 

κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 

Κάθε επιμέρους τμήμα του αντλιοστασίου θα περιλαμβάνει ανθρωποθυρίδες εσωτερικών διαστάσεων 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Στις ανθρωποθυρίδες θα τοποθετηθούν κατάλληλων διαστάσεων 

μεταλλικά καλύμματα βαρέως τύπου ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο εσωτερικό του, για συντήρηση ή 

επισκευή της.  

Στο φρεάτιο δικλείδων θα τοποθετηθεί  σωλήνας εξαερισμού (γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα ISO-Medium 

διαμέτρου 4”) καλυπτόμενο με διάτρητο πλέγμα στο άκρο του για την αποφυγή εισόδου μικροαντικειμένων. 
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Η σύνδεση του αντλιοστασίου με το ηλεκτρικό δίκτυο της εγκατάστασης  θα επιτυγχάνεται  μέσω 

κατάλληλου ηλεκτρικού πίνακα, τύπου Pillar εξωτερικού χώρου, που θα τοποθετηθεί πλησίον του 

αντλιοστασίου.  

2.2.1.2 Υποβρύχιες αντλίες 

Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές, υποβρύχιες κατάλληλες για στραγγίσματα, και για συνεχή λειτουργία 

κάτω από συνθήκες πλήρους ή μερικής εμβάπτισης. Οι καμπύλες των αντλιών θα πληρούν τις απαιτήσεις 

του προτύπου ISO EN 9906 Παράρτημα Α. 

Η επιλογή της αντλίας θα πρέπει να γίνει με βασικό κριτήριο τον βαθμό απόδοσης. 

Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο DIN GGG50.7 (EN-GJS-500.7) ή GG25 (EN-GJL-250), υδροδυναμικά 

ζυγοσταθμισμένη, χωρίς οξείες στροφές, ανεμπόδιστης ροής (χωρίς εμφράξεις), για ομαλή δίοδο 

σφαιρικών στερεών της μέγιστης δυνατής διαμέτρου. Η πτερωτή θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την 

άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη 

ακάθαρτα νερά (λύματα). 

Η πτερωτή μπορεί να είναι είτε ημιανοικτού τύπου είτε κλειστού τύπου, με πλήρη πτερύγια (full vaned), 

τύπου καναλιού, μονοκάναλη για αντλίες με διάμετρο εξόδου ως DN 100 ή ολιγοκάναλη για μεγαλύτερες 

αντλίες είτε τύπου vortex (open impeller), όποτε αυτό είναι δυνατό ώστε ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης 

να είναι υψηλός. Η πτερωτή θα διαθέτει ελεύθερο πέρασμα σφαιρικού στερεού μεγέθους τουλάχιστον 40 

mm. 

Η πτερωτή θα πρέπει να είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένη, στερεωμένη στον άξονα με ασφαλή 

τρόπο, που θα επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση σε περίπτωση συντήρησης. Ο άξονας θα είναι 

από ανοξείδωτο χάλυβα , ποιότητας DIN 1.4021 (AISI 420) ή καλύτερης. 

Οι τριβείς θα είναι επαρκώς γρασαρισμένοι εφ’ όρου ζωής και υπολογισμένοι για συνεχή λειτουργία 50.000 

ωρών, κατά ISO 281. 

H αντλία θα είναι εφοδιασμένη με ένα μηχανικό σύστημα στεγανοποίησης άξονα, το οποίο θα αποτελείται 

από δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες σε σειρά (άνω και κάτω) είτε θα είναι εφοδιασμένη με ένα ενιαίο μπλοκ 

που θα περιλαμβάνει τους δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες διατεταγμένους εν σειρά, εγκιβωτισμένους σε 

κλειστό σωληνοειδές προστατευτικό κιβώτιο από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι μηχανικοί στυπιοθλίπτες σε κάθε 

περίπτωση θα είναι δύο και θα λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, απομονώνοντας τον 

κινητήρα από το υδραυλικό τμήμα της αντλίας. 

Η αντλία πρέπει να είναι εφοδιασμένη θάλαμο λαδιού για το σύστημα στεγανοποίησης του άξονα. Οι τάπες 

επιθεώρησης του λαδιού θα είναι προσιτές από το εξωτερικό μέρος της αντλίας. Το λάδι του συστήματος 

στεγανοποίησης δεν θα περιέχει κυκλικούς υδρογονάνθρακες και θα είναι εγκεκριμένο από το FDA ή άλλο 
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διεθνή οργανισμό. Το λάδι θα μπορεί να λιπαίνει επίσης και τους στυπιοθλίπτες. Ο κινητήρας θα μπορεί να 

λειτουργήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς λάδι, χωρίς να προκαλείται βλάβη στους 

στυπιοθλίπτες. 

Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος, επαγωγικός, τριφασικός, με βραχυκυκλωμένο δρομέα, εδραζόμενος 

στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήματος και ενσωματωμένος στο ίδιο κέλυφος με την αντλία. Η κλάση 

μόνωσης θα είναι τουλάχιστον F και ο βαθμός προστασίας IP 68. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο 

κινητήρας θα είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία άντλησης (κατηγορία S1) ρευστών θερμοκρασίας 

40Οc. 

Οι κινητήρες των αντλιών θα είναι επαναπεριελίξιμοι χωρίς να είναι συντηγμένοι σε ρητίνη, με το σύρμα 

περιέλιξης να προστατεύεται από αδιάβροχο επικάλυψη και θα διαθέτουν αισθητήρια ανίχνευσης 

θερμοκρασίας σε κάθε φάση για την προστασία από την υπερθέρμανση. Η αντλία θα πρέπει να διαθέτει 

αισθητήρα για την ανίχνευση πιθανής διαρροής και σε περίπτωση ανίχνευσης υγρασίας ο κινητήρας να 

τίθεται εκτός λειτουργίας και/ή να ενεργοποιείται συναγερμός. Η αντλία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα 

ηλεκτρονικά συστήματα του κατασκευαστή στα οποία θα συνδέονται όλα τα αισθητήρια. 

Τα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαμπτους χάλκινους αγωγούς 660/1000 Volt μονωμένους και 

επενδυμένους με μόνωση κατάλληλη για υποβρύχια χρήση. Θα είναι αιωρούμενα, επαρκούς μήκους, ώστε 

να εκτείνονται από το κουτί διακλάδωσης μέχρι το κουτί σύνδεσης στον κινητήρα. Το μήκος των καλωδίων 

θα είναι τέτοιο ώστε να υπάρχει τουλάχιστον 2,50 m εύρος από την άνω στάθμη σκυροδέματος του 

φρεατίου. Τα καλώδια πρέπει να είναι μονοκόμματα προς τους ηλεκτρικούς πίνακες και να αποφεύγονται 

οι υπαίθριες συζεύξεις. Όπου αυτές είναι αναπόφευκτες, πρέπει να είναι κατάλληλες για λειτουργία σε 

συνθήκες καταιγισμού νερού (IP 65). 

Το κιβώτιο σύνδεσης των καλωδίων πρέπει να είναι ολοκληρωτικά σφραγισμένο, με στυπιοθλίπτη, που θα 

εμποδίζει της είσοδο υγρού ή υγρασίας. 

Όταν η αντλία θα λειτουργεί συνεχώς καλυμμένη εξ’ ολοκλήρου από την στάθμη στραγγισμάτων, ακόμη 

και στην χαμηλότερη στάθμη του αντλιοστασίου, ο κινητήρας θα ψύχεται από το περιβάλλον ρευστό. Σε 

κάθε περίπτωση το σύστημα ψύξης θα πρέπει να επαρκεί για συνεχή λειτουργία της αντλίας σε 

περιβάλλοντα χώρο θερμοκρασίας μέχρι 40°C. Σύστημα με χιτώνιο ψύξης στο οποίο θα ανακυκλοφορεί το 

αντλούμενο λύμα, ως ψυκτικό μέσον, δεν θα γίνεται αποδεκτό. 

Τα κελύφη της αντλίας και του κινητήρα (ανεξάρτητα συζευγμένα με στεγανή Φλάντζα) και τα κύρια 

εξαρτήματα της αντλίας θα είναι από φαιό χυτοσίδηρο (grey cast iron) ή ελατό σφαιροειδή χυτοσίδηρο 

προδιαγραφών κατά DIN GG20 (EN-GJL-200), GG25 (EN-GJL-250) ή GGG50.7 (EN-GJS-500.7), με λείες 

επιφάνειες ελεύθερες από φυσαλίδες ή άλλες ανωμαλίες. Όλα τα εκτεθειμένα παξιμάδια, βίδες και ροδέλες 

θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, προδιαγραφών AISI 316 (DIN 1.4401), ASTM A 276/A 182, ή 316 Gr F 

316 ή καλύτερης ποιότητας. 
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Το κέλυφος του κινητήρα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες υποδοχές ενιαίες με το σώμα της αντλίας για την 

ανύψωση της αντλίας, στους οποίους θα συνδέεται μόνιμα ανοξείδωτη αλυσίδα ή συρματόσχοινο σε 

προσπελάσιμο σημείο. 

Κρίσιμες μεταλλικές επιφάνειες όπου απαιτείται υδατοστεγανότητα θα είναι μηχανικά κατεργασμένες και 

συναρμολογημένες με στεγανοποιητικούς δακτυλίους. Η συναρμογή τους θα επιτυγχάνεται με ελεγχόμενη 

επαφή και συμπίεση των στεγανοποιητικών δακτυλίων και στις τέσσερις πλευρές της αύλακας τους, χωρίς 

να απαιτείται ειδική ροπή στήριξης στους κοχλίες που ασφαλίζουν τη συναρμογή. Ορθογωνικής διατομής 

φλάντζες, που απαιτούν ειδική ροπή στρέψης ή στεγανοποιητικές ουσίες δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

H αντλία πρέπει να διαθέτει οδηγούς ανέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. Οι οδηγοί θα είναι γερά 

στερεωμένοι μέχρι το άνοιγμα επίσκεψης του φρεατίου. H αντλία θα μπορεί να ανυψωθεί έξω από τον 

θάλαμο χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδεθούν οι συνδέσεις στην σωληνογραμμή κατάθλιψης. Πρέπει να 

υπάρχει αρκετό μήκος αλυσίδας ή συρματόσχοινου, που θα είναι μόνιμα συνδεδεμένο με την αντλία, για 

την ανύψωση της αντλίας στο επίπεδο εργασίας. 

Η αντλία υγρής εγκατάστασης θα περιλαμβάνει χυτοσίδηρο πέλμα και εξαρτήματα στήριξης στους 

οδηγούς, για να διευκολύνεται η ομαλή και άνετη κίνηση των μονάδων στις τροχιές ανύψωσης, χωρίς 

κίνδυνο εμπλοκής. 

2.2.1.3 Αγωγοί αντλιοστασίων 

Οι καταθλιπτικοί αγωγοί των αντλιών και  ο συλλέκτης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 

τουλάχιστον AISI 304 για τα στραγγίσματα. Τα πάχη των αγωγών ανάλογα με τη διάμετρο θα καθορισθούν 

επακριβώς στην οριστική μελέτη. Η σύνδεση μεταξύ του ανοξείδωτου συλλέκτη και του κεντρικού 

καταθλιπτικού θα γίνει με κατάλληλο φλαντζωτό τεμάχιο σύνδεσης. 

Ομοίως οι φλάντζες και οι κοχλίες και τα περικόχλια. Τα στηρίγματα τα οποία βρίσκονται εντός του υγρού 

θαλάμου θα είναι απαραιτήτως από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ίδιας με τους αγωγούς. Τα στηρίγματα 

εκτός του υγρού θαλάμου θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ.  

2.2.1.4 Υδραυλικά εξαρτήματα 

Σε κάθε καταθλιπτικό αγωγό αντλίας θα τοποθετηθεί  βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου σφαίρας και  

χειροκίνητη δικλείδα ελαστικής έμφραξης. 

2.2.1.5 Ηλεκτρικοί πίνακες 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα DKP, και θα φέρουν βαφή. Στην 

πρόσοψη θα φέρουν όλες τις απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας, βλάβης και  στάσης του 
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εξοπλισμού. Επιπλέον θα φέρουν επιλογικούς διακόπτες για την αυτόματη, χειροκίνητη λειτουργία ή την 

απενεργοποίηση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων. 

Στο εσωτερικό του πίνακα θα τοποθετηθεί το σύνολο του απαιτούμενου διακοπτικού υλικού, των ομαλών 

εκκινητών  των αντλητικών συγκροτημάτων, οι διατάξεις προστασίας των κινητήρων, το PLC, οι διατάξεις 

αντικεραυνικής προστασίας, τα βοηθητικά κυκλώματα αυτοματισμού και ότι άλλο απαιτείται για την 

ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου. 

2.2.1.6 Λειτουργία αντλιοστασίων  

Η λειτουργία των αντλιοστασίων θα είναι αυτόματη και θα  γίνεται χωρίς την απαραίτητη συνεχή παρουσία 

χειριστών για χειρισµούς λειτουργίας. Ο έλεγχος θα γίνεται με προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές 

(PLC) οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τις κατάλληλες κάρτες επέκτασης ώστε να καλύπτεται το σύνολο 

των απαιτούμενων ψηφιακών και αναλογικών σημάτων.  

Θα υπάρχει και χειροκίνητη λειτουργία, με τοπικό έλεγχο στον ηλεκτρικό πίνακα του pillar, για λόγους 

συντήρησης- ελέγχου βλαβών. 

Θα υπάρχει εναλλαγή αντλιών, για ομοιόμορφη φθορά των αντλιών, την οποία θα την παρέχει ο 

προγραμματισμός του PLC.  

Η δεύτερη αντλία θα παραμένει σε εφεδρική λειτουργία, εκτός εάν δεν μπορεί η πρώτη αντλία να κρατήσει 

σταθερή χαμηλή στάθμη, οπότε θα δοθεί εντολή ταυτόχρονης εκκίνησης και της δεύτερης αντλίας. 
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