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ΕΡΓΟ :   ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 150.000 € (πλέον 

ΦΠΑ) 

 ΕΡΓΟ : 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Η : 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ : 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ,  

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 4 : ΚΑΡΤΕΡΙ – 

ΓΕΡΑΚΑΡΙ – ΠΑΡΓΑ ΑΠΟ   

Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 

14+937,20  

 

ΣΑΕΠ 018/8 

 

48.850.000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ/ΕΛΟΤ 
 

 
1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

2. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

3. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

4. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

5. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ 

6. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

7. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

8. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ U-PVC 

9. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-02 ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ 

ΙΝΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

10. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04 ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 

11. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

    Β. ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τεχνική Προδιαγραφή 1: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στις βοηθητικές κατασκευές ζεύξεων για την 

αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος και των εκσκαφών τεχνικών έργων στις περιπτώσεις 

που υπάρχει κίνδυνος καταπτώσεων ή καταρρεύσεων των παρειών. 

 

2.Μεταλλικά διαφράγματα 

Η αντιστήριξη των παρειών των ορυγμάτων και των κάθε είδους εκσκαφών θα γίνεται όπου 

κρίνεται αναγκαίο λόγω χαλαρών εδαφών με χρήση δίδυμων αυτοαντιστηριζόμενων 

μεταλλικών διαφραγμάτων τύπου Krings ή άλλου ισοδύναμου τύπου. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να χρησιμοποιεί διαφράγματα αναγνωρισμένης βιομηχανικής προέλευσης και 

όχι αυτοσχέδια και να τα τοποθετεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας. 

Η πυκνότητα των ζεύξεων προτείνεται από τον Ανάδοχο και εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία. Καθορίζεται ότι σε περίπτωση ανάγκης ζεύξεων των παρειών σκάμματος ο 



Ανάδοχος οφείλει να υποδεικνύει την ανάγκη αυτή στον Επιβλέποντα και σε περίπτωση 

κινδύνου να προβαίνει χωρίς προσυνεννόηση στην εργασία αυτή. 

 

2.Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση και πληρωμή των αντιστηρίξεων πρανών με μεταλλικά διαφράγματα όταν αυτές 

είναι σποραδικές περιλαμβάνεται στην τιμή των εκσκαφών, ενώ όταν αυτές είναι συστημικές 

και σε μεγάλο μήκος επιμετρούνται με βάση τα τετραγωνικά επιφάνειας σε επαφή με το 

έδαφος και πληρώνονται σύμφωνα με τις συμβατικές τιμές. 

   

Τεχνική Προδιαγραφή 2:ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στους αγωγούς και τα ειδικά τεμάχια αποχέτευσης 

ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική και 

αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 και σε διάτρητους 

αγωγούς αποστράγγισης δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική και αυλακωτή 

(corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 

2. Γενικά 

Οι προβλεπόμενες εργασίες για την κατασκευή των πλαστικών αγωγών ακαθάρτων 

δομημένου τοιχώματος, είναι συνοπτικά 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 συγκέντρωσης και μετά από εκεί στη θέση 

τοποθέτησης. 

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

 Η διαδικασία επίχωσης του σκάμματος του αγωγού. 

 Οι κάθε είδους δοκιμασίες παραλαβής των κατασκευασμένων αγωγών. 

Όλες οι προαναφερθείσες εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται 

στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 

Για όλες τις άλλες εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων, 

όπως εκσκαφές και επανεπιχώσεις ορυγμάτων, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές προϊόντων 

εκσκαφής, κατασκευή υποστρώματος άμμου, κατασκευή φρεατίων κ.λ.π. ισχύουν οι ΕΤΕΠ 

και για όσες εργασίες δεν προβλέπονται σε αυτές, ισχύουν οι αντίστοιχες Τεχνικές 

Προδιαγραφές του παρόντος Τεύχους. 

3. Ποιότητα, χαρακτηριστικά σωλήνων και ειδικών τεμαχίων – παραλαβή υλικών 



Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιμασίες αποδοχής στο εργοστάσιο των 

σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων της σειράς που καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης, θα 

συμφωνούν πλήρως με τα προδιαγραφόμενα στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 και ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 9969. Κατασκευαστής σύμφωνα με το υπόψη πρότυπο είναι το εργοστάσιο, από το 

οποίο ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί τους πλαστικούς σωλήνες. 

Σημειώνεται ότι οι σωλήνες που θα ενσωματωθούν στο εν λόγω έργο θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένες με Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. βάσει του ΦΕΚ 

Β΄3346/14-12-12 και γενικά να πληρούν όλες τις απαιτήσεις του εν λόγω ΦΕΚ. 

4. Πρότυπα δοκιμών 

 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969 Θερμοπλαστικοί σωλήνες – Προσδιορισμός της ακαμψίας 

δακτυλίου (Thermoplastics pipes – Determination of ring stiffness) 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 744 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών – Θερμοπλαστικοί 

σωλήνες – Δοκιμή αντοχής σε εξωτερικά κτυπήματα με τη μέθοδο του ρολογιού  

 ΕΝ 9967 Πλαστικοί σωλήνες – Προσδιορισμός του λόγου ερπυσμού 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 3126 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων – Πλαστικά εξαρτήματα – 

Προσδιορισμός διαστάσεων 

Οι αγωγοί και τα ειδικά τεμάχια από το ίδιο υλικό θα παραδίδονται στον Ανάδοχο στο 

εργοστάσιο, αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι υποχρεωτικές και οι τυχόν προαιρετικές 

δοκιμές αποδοχής, που έχουν κριθεί σκόπιμες, όπως αυτές καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ 

ΕΝ. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις δοκιμές 

ελέγχου των προϊόντων με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της. Στην περίπτωση που 

δεν παραστεί εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην διεξαγωγή των δοκιμών, ο 

κατασκευαστής των σωλήνων είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει στην Υπηρεσία Επίβλεψης 

βεβαίωση σύμφωνα με την οποία θα πιστοποιείται ότι όλοι οι σωλήνες και τα εξαρτήματα 

έχουν υποβληθεί με επιτυχία στις παραπάνω δοκιμασίες. 

Διευκρινίζεται ότι η παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας Επίβλεψης στις δοκιμασίες 

παραλαβής των σωλήνων και εξαρτημάτων ή η σύμφωνα με τα παραπάνω χορήγηση του 

σχετικού πιστοποιητικού από τον κατασευαστή, δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των 

εγκατεστημένων σωληνώσεων επιτόπου των έργων από την Υπηρεσία Επίβλεψης.  

5. Διαστάσεις σωλήνων 

Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συμφωνούν με τα όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

13476-3. Η τυποποίηση της ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) γίνεται κατά την 

εσωτερική διάμετρο (DN/OD). 

6. Μεταφορά και αποθήκευση υλικών 

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με 

προσοχή για την αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι 

αγωγοί να μην εξέχουν από την καρότσα. 



Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Σε 

καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση 

συρματόσχοινου ή αλυσίδων για τους χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται 

υποχρεωτικά με ιμάντες (σαμπάνια). 

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε περιφραγμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια 

διάταξη (π.χ. διάταξη πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις 

λόγω υπερκείμενου βάρους. Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά. 

Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα κιβώτια 

συσκευασίας τους. Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 

a) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή, καθ΄ όσον 

μπορεί να προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισμό στον σωλήνα. 

b) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση 

(πλάτυνση) της διαμέτρου. 

c) Το σύρσιμο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες 

φορτοεκφορτώνονται με συρματόσχοινα ή αλυσίδες, θα προστατεύονται κατάλληλα 

από εκδορές και χαράξεις. 

d) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη στοίβαξη). 

Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαξη σε ύψος έως 1,5m, με επαφή των σωλήνων 

κατά γενέτειρα. Η κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και 

καθ΄όλο το μήκος των σωλήνων. 

Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαμέτρων, οι πλέον άκαμπτοι 

θα διατάσσονται στο κάτω μέρος της στοίβας. 

Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά 

θα προεξέχουν. Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα 

προστατεύονται από χτυπήματα. 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων θα έχουν 

καρότσα με λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα 

μπορούσαν να τραυματίσουν τους σωλήνες. 

7. Τοποθέτηση σωλήνων στο όρυγμα 

Για την σωστή τοποθέτηση του σωλήνα σε όρυγμα, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες 

οδηγίες: 

a) Το βάθος του ορύγματος πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να επιτρέπει την στρώση 

κατ’ ελάχιστο 10cm άμμου στον πυθμένα, πάνω στο οποίο θα πραγματοποιηθεί 

η τοποθέτηση των σωλήνων (για τους αγωγούς αποχέτευσης). 

b) Πρέπει να έχουν απομακρυνθεί οι αιχμηρές ή πολύ μεγάλες πέτρες από τον 

πυθμένα του ορύγματος. 



c) Η επιλογή της κοκκομετρίας των υλικών θα πρέπει να γίνεται με το κριτήριο της 

εύκολης ειχώρησης στις αυλακώσεις του σωλήνα. Η βάση και η προστατευτική 

επίχωση πρέπει να αποτελούνται από τα προαναφερθέντα υλικά, τα οποία 

διαστρώνονται κατά διαδοχικά στρώματα και ακολουθεί συμπύκνωση μέχρι του 

ύψους των 30cm πάνω από την στέψη του σωλήνα. 

d) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στην συμπύκνωση της επίχωσης 

πλευρικά του αγωγού. Η συμπύκνωση θα πρέπει να πραγματοποιείται, αφού η 

επίχωση υπερβεί σε ύψος το ήμισυ της διαμέτρου του αγωγού, για να 

αποτρέπεται η ανύψωσή του και ως εκ τούτου η αλλαγή της κλίσης του αγωγού, 

και συνεχίζουμε την επίχωση και τη συμπύκνωσή όπως περιγράφεται στην 

προηγούμενη παράγραφο. Στη συνέχεια το σκάμμα δύναται να πληρωθεί με τα 

υλικά εκσκαφής, αφού έχουν απομακρυνθεί οι αιχμηρές και οι πολύ μεγάλες 

πε΄τρες. Ο βαθμός συμπύκνωσης της επίχωσης που απαιτείται είναι ίσος ή 

ανώτερος με 90% κατά Proctor (Optimum). 

e) Σε περίπτωση ύπαρξης υδροφόρου ορίζοντα η τοποθέτηση των σωλήνων 

αποχέτευσης θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά την απομάκρυνση των υδάτων 

και να γίνεται η επίχωσή τους για την αποφυγή του φαινομένου της άνωσης. 

f) Συνίσταται η χρήση μηχανικών μέσων, όπως η τοποθέτηση μίας σανίδας 

κατάλληλων διαστάσεων για την ισοκατανομή των φορτίων και την αποφυγή 

φθορών στα άκρα των σωλήνων. 

g) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο φαινόμενο της διαστολής των 

σωλήνων, όταν αυτοί τοποθετούνται σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών. Σε 

αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η επικάλυψη των σωλήνων με μερική 

επίχωση. 

 

8. Σύνδεση σωλήνων 

Οι σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με μούφα και ελαστικό δακτύλιο. Στους σωλήνες 

αποχέτευσης από DN/OD 250mm έως DN/OD 1200mm και από DN/ID 300mm έως 

DN/ID 800mm ο δακτύλιος τοποθετείται στην πρώτη αυλάκωση, στους δε σωλήνες από 

DN/OD 160mm έως DN/OD 200mm ο δακτύλιος τοποθετείται στη δεύτερη αυλάκωση ή 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή. 

Μετά την τοποθέτηση του ελαστικού δακτυλίου προς διευκόλυνση της σύνδεσης 

επαλείφεται εσωτερικά η προς σύνδεση μούφα με υγρό σαπούνι. Η επάλειψη του 

ελαστικού δακτυλίου με σαπούνι πρέπει να αποφεύγεται για να μη προκληθεί επικόλληση 

μικροσωματιδίων άμμου ή χώματος, τα οποία πιθανόν να επηρεάσουν τη στεγανότητα 

της σύνδεσης. Κατά την ένωση των σωλήνων μεγάλων διαμέτρων συνίσταται η χρήση 

μηχανικών μέσων. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η προστασία του ελεύθερου 

άκρου του σωλήνα με την τοποθέτηση μίας σανίδας κατάλληλων διαστάσεων για την 

ισοκατανομή των φορτίων και την αποφυγή τραυματισμού του σωλήνα. 



Οι μούφες πρέπει να τοποθετηθούν στη σωστή τους θέση για να εξασφαλίζουν την ομαλή 

ροή εσωτερικά του δικτύου (να τερματίσουν μέχρι τον εσωτερικό δακτύλιο που 

διαθέτουν). 

Σημείωση: Ειδικότερα για τα δίκτυα ακαθάρτων σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υψηλός 

υδροφόρος ορίζοντας, συνίσταται η χρήση δεύτερου ελαστικού δακτυλίου, ο οποίος θα 

είναι κατασκευασμένος από ειδικά υλικά τα οποία διογκώνονται κατά την επαφή τους με 

το νερό (υδρόφιλα) με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της απόλυτης αμφίδρομης 

στεγανότητας του δικτύου ή οποιούδήποτε άλλου στοιχείου το οποίο θα εξασφαλίζει την 

απόλυτη στεγανότητα της σύνδεσης.     

9. Δοκιμές στεγανότητας 

Στον αγωγό πραγματοποιούνται δοκιμές στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1277 Συστήματα 

πλαστικών σωληνώσεων – Συστήματα θερμοπλαστικών σωληνώσεων για υπόγειες 

εφαρμογές χωρίς πίεση – Μέθοδοι δοκιμής στεγανότητας ελαστομερών συνδέσμων 

τύπου στεγανωτικού δακτυλίου. 

10. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 

α) Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματωμένων υλικών. 

β) Έλεγχος προσκόμισης Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή απουσία αυτού έλεγχος των 

αντίστοιχων πιστοποιητικών Ελέγχων από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στο ΦΕΚ Β’ 3346/14-12-12. 

γ) Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων και 

συνδεσμολογίας τους σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 

δ) Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως. 

ε) Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε 

να διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και εάν έχουν 

τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας). 

στ) Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται 

αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου. 

11.   Τελικός καθαρισμός και επιθεώρηση 

Πριν από την παραλαβή του έργου από τη Διευθύνουσα Αρχή, το όλο σύστημα των 

αγωγών, συμπεριλαμβανομένων και των φρεατίων, πρέπει να καθαρισθεί για να 

απομακρυνθούν τα πιθανά φερτά υλικά που έχουν εισχωρήσει στο δίκτυο, έτσι ώστε οι 

αγωγοί να είναι εντελώς καθαροί και ελεύθεροι από εμπόδια. Πριν την παραλαβή θα 

γίνεται επιθεώρηση του δικτύου από την Διευθύνουσα Αρχή. 

12.   Επιμέτρηση και πληρωμή 



H enrp6rprlorl rtltv qyrayrirv yro rd0e drdprerpo yiverot pe Bdoq ro rp6Xovro p6rpo (o(ovtro

pqKog) rqg oorArlvulorlg, To onoio rorqorsudo0qrov rKovonorrlTrKd rot otltrtgcr.tvo ut Toug

opoug ourfg rqE TeXvrrqg Ilpodroypogrlg rot rrlg MeA6rqE rot 6ytvov onoderrfg on6 rr1

Areu0Uvouoq ApXR. To pfroE perpdror on6 rqv eotrrreprxq noperd Tou svoE gpeoriou 6ul5

Tnv rot.rrrrprrfi noperd rou enop6vou <ppeoriou.

H ntrqpop{ 0o ylverot vro To prrlrrl rou oytoyoU ovd ovolloortr[ DtdpeTpo rou

enr;rerpr10r1rov oUpgulvo ps Tq TTopordvo rst pe oupBorrrf rrpfl povddos Tou TtpoAoylou

nou qnoraAei nArlprl ono(4piuto4 rou Avo66Xou yro 6treE rtg Oondveg npoptqOetog rcr.tv

ourAflvcrrv, rono0erfoeog Kqr ouvdEoeulg rulv or.rlAqvoJv orrlv rd<ppo (6teu06rqo4 rrlg

rd<ppou, drdvortq gtoAetilv, drqntrdruvon Ttr.rv nopeldlv rrlg rdgpou yto dpeoq oUv6eoq

o'coArlvulv rqr er6rr6v repoXiurv), tl.lg Kqt ot dondveg Ytq TtS 6ortp6g oreyov6rqrog TUJV

oyrrlyrrrv, nepr)top BovoptvrlE,ror rr1 g oondvqq npop floetog ro u vepoU.

Errlv rrp4 rurv oyu.ry6v 6ev nept/\opBdveror o eyrtBullop6g ps dUUo ( Opouoro utrtr6

Aorope[ou, rq onoio npoperpoUvTqr Kqr nJ\qpd;vovror r6orrEpcrlg Bdoet rtrrv oXertrulv

dp0pcr"rv rou TtpoAoyiou.
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