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1. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
1.1. Αντικείμενο
Το τεύχος αυτό της Τεχνικής Συγγραφής υποχρεώσεων και των Τεχνικών Προδιαγραφών αφορά στους
τεχνικούς συμβατικούς όρους (τεχνικά χαρακτηριστικά ποιότητας και συμπεριφοράς) που επιτρέπουν την
περιγραφή εργασιών και υλικών, έτσι ώστε η εργασία, ή τα υλικά να εκπληρώνουν τον προβλεπόμενο από
τις μελέτες σκοπό τους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων
συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του Έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ».
Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου αναλύονται στο τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Η παρούσα ΤΣΥ έχει προκύψει κατ’ εφαρμογή της Εγκυκλίου 26 / Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./356/4-10-2012 με
θέμα «Δημοσίευση Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων με θέμα “Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα” καθώς και της Εγκυκλίου 17 / Αρ. Πρωτ.
ΔKΠ/οικ./1322/7-9-2016 με θέμα “Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)”.
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) - ΦΕΚ B’2221/30-7-2012 και ειδικότερα, σύμφωνα με
τον πίνακα αντιστοίχισης ΕΤΕΠ του Παραρτήματος 3 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.
Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με
θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε
όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8, του άρθρου 54 του Ν.
4412/2016, εφαρμόζονται οι 70 νέες ΕΤΕΠ.
Ως εκ τούτου, η παρούσα ΤΣΥ ουσιαστικά αποτελείται από έναν Πίνακα που περιλαμβάνει τις ΕΤΕΠ οι
οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν για την υλοποίηση του δημοπρατούμενου έργου (Πίνακας ΕΤΕΠ προς
Εφαρμογή). Οι ΕΤΕΠ αυτές παρατίθενται ως αντιστοιχούσες στις εργασίες που έχουν προϋπολογιστεί για
την εκτέλεση του έργου (υπενθυμίζεται ότι στο Τιμολόγιο Μελέτης έχει προστεθεί, κατ’ επιταγή της
προαναφερθείσας εγκυκλίου, η Αντιστοίχιση ΕΤΕΠ και ισχυόντων άρθρων).
Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από την Κοινοτική Νομοθεσία
οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης
των προσφορών, δι’ ειδικής επιστολής.
Στην αντίθετη περίπτωση :
α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης
β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με τον ΚτΕ στην
εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται
οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο
επιχειρηματικό κίνδυνο.
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1.2. Γενικοί όροι
Τεκμαίρεται ότι ο Εργολάβος έχει εξετάσει την Διακήρυξη, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον
Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο μελέτης, τα Γενικά Σχέδια και τα Σχέδια Λεπτομερειών, την Τεχνική
Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Σύμβαση, ότι έχει πλήρως αντιληφθεί την έκταση και τον
χαρακτήρα των εργασιών και ότι έχει λάβει υπόψη στην προσφορά του όλες τις απαιτούμενες ποσότητες,
τα κόστη, τις δαπάνες, τους κινδύνους, τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις πού παρουσιάζονται άμεσα ή
μπορούν να συναχθούν έμμεσα από τα συμβατικά στοιχεία και οι τιμές του στον Προϋπολογισμό
Προσφοράς θεωρείται ότι περιλαμβάνουν ό,τι απαιτείται για την κατασκευή, τη συμπλήρωση, τους
ελέγχους και τη συντήρηση του Έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
Η οργάνωση των Τεχνικών Προδιαγραφών σε Κεφάλαια, Άρθρα και παραγράφους και η διάρθρωση των
σχεδίων δεν θα περιορίζουν τον Εργολάβο στον διαχωρισμό των εργασιών ή στον καθορισμό της έκτασης
των εργασιών που θα εκτελεσθούν από το κάθε συνεργείο. Ο Εργολάβος και όλοι οι Υπεργολάβοι του θα
λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχέδια, τα άρθρα των προδιαγραφών και τα λοιπά στοιχεία της Μελέτης, και θα
περιλαμβάνουν στην εργασία κάθε τι που μπορεί λογικά να συναχθεί από αυτά και είναι απαραίτητο για
την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.
Όλη η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τα Σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές
ώστε να ικανοποιεί απόλυτα την Επίβλεψη.
2. Εφαρμοστέες προδιαγραφές υλικών και εργασιών
2.1. Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) - ΦΕΚ B’2221/30-7-2012 και ειδικότερα, σύμφωνα με
τον πίνακα αντιστοίχισης ΕΤΕΠ του Παραρτήματος 3 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.
Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με
θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε
όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8, του άρθρου 54 του Ν.
4412/2016, εφαρμόζονται οι 70 νέες ΕΤΕΠ.
Οι εξήντα οκτώ (68) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)
αντικαθιστούν την 1η έκδοση αντίστοιχων ΕΤΕΠ που με τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23-9-2013
(ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/ 30-102014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014) και ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Υπουργικές
Αποφάσεις τέθηκαν σε αναστολή εφαρμογής λόγω της αναγκαιότητας αναθεώρησης/επικαιροποίησής
τους. Οι δύο (2) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αυτές
με α/α 21 και 24 αποτελούν νέες ΕΤΕΠ.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή από 14-3-2020. Οι εγκεκριμένες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές
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Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), εφαρμόζονται υποχρεωτικά στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων
μελετών και έργων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021.
Από 14-3-2020 παύουν να ισχύουν οι 70 Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) της
εγκυκλίου 17, (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016).
Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) είναι πλήρως εναρμονισμένες με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά
Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ, έτσι ώστε να διευκολύνεται η επίτευξη του στόχου της
ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς στον τομέα των Δομικών Έργων.
Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) παραπέμπουν σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα κατά
συστηματικό τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει τη χρήση της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης αυτών των
Προτύπων Για οποιοδήποτε υλικό, τρόπο εκτέλεσης εργασιών, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους /
δοκιμές, δειγματοληψίες κλπ.) που προβλέπονται στο Έργο και δεν καλύπτονται από τις Ελληνικές
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα της ΕΣΥ και τα
λοιπά συμβατικά τεύχη, θα εφαρμόζονται τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης
(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς
κανόνες των οργανισμών αυτών.
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη από
τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα
κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της καταλληλότητας
ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με
βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του.
Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το
εκάστοτε κράτος - μέλος.
γ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization), οι
Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN) και οι Αμερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O).
Όπου δεν αναφέρονται Ελληνικά Εθνικά Πρότυπα, τα υλικά και η εργασία θα είναι σύμφωνα με αποδεκτά
Ευρωπαϊκά πρότυπα της εγκρίσεως του Επιβλέποντα και ο Εργολάβος κατά την υποβολή των δειγμάτων
των υλικών θα συνυποβάλλει και το κείμενο του σχετικού προτύπου μεταφρασμένο στην Ελληνική
γλώσσα.
Ρητά αναφέρεται ότι για προβλεπόμενες εξειδικευμένες εργασίες με ειδικές τεχνικές και απαιτήσεις
υλικών, στα πλαίσια των ισχυουσών ως άνω Τεχνικών Προδιαγραφών, ισχύουν τα αντιστοίχως
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αναγραφόμενα στα Σχέδια και στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, όπου προσδιορίζονται και
διευκρινίζονται επακριβώς οι τεχνικές απαιτήσεις των εξειδικευμένων αυτών εργασιών και υλικών στα
πλαίσια των αντίστοιχων ΕΤΕΠ.

2.2. Αντιστοίχιση άρθρων – ΕΤΕΠ
Στον παρακάτω πίνακα γίνεται αντιστοίχιση των άρθρων της μελέτης με τις Ελληνικές Τεχνικές
Προδιάγραφες.
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ»

Α.Τ.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1.

Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ
1501

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Ομάδα Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών
αποκαταστάσεων
1

Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης

ΥΔΡ 1.01

05-04-06-00

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του

2

ΥΔΡ. 3.10.02

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα

4

εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο

5

προελεύσεως λατομείου
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου

6

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση

9

των προϊόντων εκσκαφής.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

ΥΔΡ. 3.10.02.01

08-01-03-01

ΥΔΡ. 5.04

08-01-03-02

ΥΔΡ 5.07

08-01-03-02

ΥΔΡ 5.05
ΥΔΡ 5.05.02

08-01-03-02

ΥΔΡ. 3.10
ΥΔΡ 3.10.01
ΥΔΡ 3.10.01.01

08-01-03-01

10

Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων.

ΥΔΡ 7.03

11-02-02-00

11

Εμπηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων.

ΥΔΡ 7.04

11-02-02-00

Υποβιβασμός στάθμης υπογείων υδάτων με συστήμα
13

σημειακών αντλήσεων (well - points), ανά ημέρα

ΥΔΡ 6.02

απασχόλησης του συστήματος
Συγκροτήματος 4 στοιχείων

ΥΔΡ 6.02.01.01

08-10-03-01

Ομάδα Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες
Ομάδα Γ: Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, Εργασίες
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υδρογεωτρήσεων, Εργασίες επισκευών, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών κ.λ.π)
Κατασκευή μικροσηράγγων με την μέθοδο της ωθούμενης
συστοιχίας σωλήνων
20

ΥΔΡ 3.19

Διάνοιξη μικροσήραγγας επενδεδυμένης με χαλύβδινο
σωλήνα, μικρής έως μεσαίας διαμέτρου, σε συνεκτικούς

ΥΔΡ 3.19.04

σχηματισμούς χωρίς την προμήθεια του σωλήνα.
Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ273 mm

ΥΔΡ 3.19.04.02

08-01-04-02

ΥΔΡ 1.01

05-04-06-00

ΥΔΡ 3.10.02.01

08-01-03-01

ΥΔΡ 3.16

02-05-00-00

ΥΔΡ 5.05.01

08-01-03-02

ΥΔΡ 5.07

08-01-03-02

ΥΔΡ 4.10

08-06-08-03

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
22

Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των

25

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για
βάθος ορύγματος έως 4,00 m

26

Διάστρωση προιόντων εκσκαφής.
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο

28

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης
έως 50 cm

30
31
35

39

40

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
προελεύσεως λατομείου
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας
στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή
βενζινοκίνητα, ισχύος 5,0 έως 7,5 kW
Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από
πλαστικούς σωλήνες PVC-U σειράς 41, διαμέτρων 200/125 mm.
Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από
πλαστικούς σωλήνες PVC-U σειράς 41, διαμέτρων 400/160 mm.

ΥΔΡ 6.01.01.04

08-10-01-00
08-10-02-00

ΥΔΡ 12.12.01.01

08-06-02-02

ΥΔΡ 12.12.01.05

08-06-02-02

σελ. 5

Τα άρθρα του προϋπολογισμού που δεν αντιστοιχούν σε ΕΤΕΠ, αναλύονται στο τεύχος “ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ”.
Α.Τ.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501

1.ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Ομάδα Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών
αποκαταστάσεων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

3

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν
ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

ΥΔΡ 4.09
ΥΔΡ 4.09.02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1

7

Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα

ΥΔΡ 7.01

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2

8

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

ΥΔΡ 7.06

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3

12

Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων.

ΥΔΡ 7.05

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4

Ομάδα Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες
Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης
αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917,
14

15

16.14

εντός κατοικημένων περιοχών
Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m

ΥΔΡ 16.14.01

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5

Κατασκευή νέου αντλιοστασίου

ΥΔΡ Ν.9.32.1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6

Ομάδα Γ: Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, Εργασίες
υδρογεωτρήσεων, Εργασίες επισκευών, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών κ.λ.π)
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2

ΥΔΡ. 12.14

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
16

100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa),

ΥΔΡ 12.14.01

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς
17

τοιχώματος
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200
mm

18
19
21

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400
mm
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 630
mm
Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με
χαλυβδοσωλήνες

ΥΔΡ 12.14.01.06

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7

ΥΔΡ. 12.10
ΥΔΡ. 12.10.04

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8

ΥΔΡ.12.10.08

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8

ΥΔΡ.12.10.10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8

ΥΔΡ 12.18

σελ. 6

