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ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

Το παρόν ϋργο αφορϊ ςτην : 

1. Αντικατϊςταςη υφιςτϊμενου εςωτερικού υδραγωγεύου του οικιςμού 

Ορμενύου του Δόμου Ορεςτιϊδασ ςυνολικού μόκουσ 14.370,00 μ. 

2. Αντικατϊςταςη όλου του εξωτερικού υδραγωγεύου τροφοδότηςησ τησ 

δεξαμενόσ εξιςορρόπηςησ του οικιςμού Ορμενύου του Δόμου Ορεςτιϊδασ 

μόκουσ 3.450,00 μ. 

3. Καταςκευό διθϊλαμησ δεξαμενόσ όγκου 200,00 μ3 Ορμενύου του Δόμου 

Ορεςτιϊδασ  

4. Αντικατϊςταςη υφιςτϊμενου εςωτερικού υδραγωγεύου του οικιςμού 

Πτελϋασ του Δόμου Ορεςτιϊδασ ςυνολικού μόκουσ 8.430,00 μ. 

5. Αντικατϊςταςη όλου του εξωτερικού υδραγωγεύου τροφοδότηςησ τησ 

δεξαμενόσ εξιςορρόπηςησ του οικιςμού Πτελϋασ του Δόμου Ορεςτιϊδασ 

μόκουσ 2.270,00 μ. 

6. Καταςκευό διθϊλαμησ δεξαμενόσ όγκου 200,00 μ3 ςτον οικιςμό Πτελϋασ 

του Δόμου Ορεςτιϊδασ και τοποθϋτηςη δύδυμου πιεςτικού 

ςυγκροτόματοσ τύπου Inverter ςτον οικιςμό Πτελϋασ του Δόμου 

Ορεςτιϊδασ. 

Για τη περύπτωςη του εςωτερικού δικτύου του οικιςμού Πτελϋασ του Δόμου 

Ορεςτιϊδασ το μόκοσ των δικτύων που θα καταςκευαςτεύ αναλύεται ωσ εξόσ : 

 990,00 μ.  HDPE 125 10 atm 

 6.160,00 μ.  HDPE  90  10 atm. 

 1.280,00 μ. HDPE  63  10 atm. 

Για τη περύπτωςη του εξωτερικού δικτύου του οικιςμού Πτελϋασ το μόκοσ του 

δικτύου εύναι 2.270,00 μ. HDPE 160   10 atm. 



Για τη περύπτωςη του εςωτερικού δικτύου του οικιςμού Ορμενύου του Δόμου 

Ορεςτιϊδασ  το μόκοσ των δικτύων αναλύεται ωσ εξόσ : 

 1.990,00 μ.  HDPE 140  10 atm 

 9.010,00 μ.  HDPE  90  10 atm. 

 3.370,00 μ. HDPE  63  10 atm. 

Για τη περύπτωςη του εξωτερικού δικτύου του οικιςμού Ορμενύου το μόκοσ του 

δικτύου εύναι 3.450,00 μ. HDPE  160 10 atm. 

Η εκςκαφό των ορυγμϊτων για την τοποθϋτηςη των δικτύων γύνεται εύτε με 

μηχανικϊ μϋςα εύτε χειρονακτικϊ ςε ςημεύα που υπϊρχουν δύκτυα κοινόσ 

ωφϋλεια. Η τομό του ορύγματοσ γύνεται με αρμοκόφτη ςε περιπτώςεισ που οι 

αγωγού τοποθετούνται κϊτω από αςφαλτόδρομο ό τςιμεντόδρομο. 

Οι αγωγού τοποθετούνται ςε βϊθουσ 0.80 μ. (απόςταςη πϊνω ϊντυγασ – 

εδϊφουσ) και εδρϊζεται εγκιβωτύζονται και επικαλύπτεται με ϊμμο ορυχεύου ό 

χειμϊρρου ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02:2017, πϊχοσ 

κϊτω ςτρώςησ ϋδραςησ 0,10 μ. και πϊχοσ επικϊλυψησ 0,20 (ςυνολικό πϊχοσ 

ϋδραςησ και εγκιβωτιςμού και επικϊλυψησ D+0.30). Το πλϊτοσ των ςκαμμϊτων 

εύναι από 0.60 μ ενώ ςε περιπτώςεισ εγκιβωτιςμού εντόσ του ςκϊμματοσ το 

πλϊτοσ μεταβϊλλεται ςε 0.80 μ.. Το υλικό επύχωςησ εύναι θραυςτό αμμοχϊλικο 

λατομεύου ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02:2017 ςε 

περύπτωςη τμημϊτων εντόσ χωματόδρομου, αςφαλτόδρομου και ςε 

τςιμεντόδρομο ενώ ςε περιπτώςεισ αγροκτημϊτων χρηςιμοποιούνται προώόντα 

εκςκαφών ύςτερα από προδιαλογό ϋωσ την αρχικό ςτϊθμη του εδϊφουσ.  

Σε περιπτώςεισ αςφαλτόδρομων εντόσ του οικιςμού μη κεντρικών δρόμων 

(Τυπικό Σκαμμα 3) μετϊ την επανεπύχωςη με θραυςτό αμμοχϊλικο λατομεύου 

ακολουθεύ αποκατϊςταςη του αςφαλτικού οδοςτρώματοσ με : 

 Διϊςτρωςη και ςυμπύκνωςη υλικού οδοςτρωςύασ με αδρανό υλικϊ 

λατομεύου, κατϊ ςτρώςεισ πϊχουσ ϋωσ 15 cm και ςυνολικού πϊχουσ ύςου 

με το προώπϊρχον. 

 Εφαρμογό αςφαλτικόσ προεπϊλειψη. 

 Αςφαλτικό ςτρώςη βϊςησ με αςφαλτόμιγμα, παραςκευαζόμενο εν 

θερμώ ςε μόνιμη εγκατϊςταςη, ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ 50 mm 

 Διϊςτρωςη και ςυμπύκνωςη αςφαλτομύγματοσ παραγόμενου εν θερμώ 

ςε μόνιμη εγκατϊςταςη, ςυνολικού πϊχουσ ύςου με το προώπϊρχον κατϊ 

ςτρώςεισ ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ ϋωσ 50 mm. 

Σε περιπτώςεισ αςφαλτόδρομων εντόσ του οικιςμού ςε κεντρικούσ δρόμουσ 

καθώσ και ςτο εξωτερικό υδραγωγεύο ςτα τμόματα που καταςκευϊζονται επύ 

τησ Ε.Ο. (Τυπικό Σκϊμμα 5) μετϊ την επανεπύχωςη με θραυςτό αμμοχϊλικο 

ακολουθεύ αποκατϊςταςη του αςφαλτικού οδοςτρώματοσ με : 



 Καταςκευό ςτρώςησ βϊςησ οδοςτρωςύασ με αδρανό υλικϊ λατομεύου, 

ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ 0,10 m, με τη μεταφορϊ του αργού υλικού ςτον 

τόπο των ϋργων, ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-03-

00:2018  

 Καταςκευό ςτρώςησ ςκυροδϋματοσ πϊχουσ 0,10 m, C20/25 ςύμφωνα με 

την ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-01-00:2017, ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-

01-02-00, ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-03-00:2017, ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 

1501-01-01-04-00:2017 , ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00, ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00. 

 Αςφαλτικό ςτρώςη κυκλοφορύασ παραςκευαζόμενο ςε μόνιμη 

εγκατϊςταςη, ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ 50 mm κατϊ τα λοιπϊ όπωσ 

ορύζεται ςτην ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-11-04:2018. 

 

 Σε περιπτώςεισ  τςιμεντόδρομων εντόσ του οικιςμού ςε κεντρικούσ δρόμουσ 

(Τυπικό Σκϊμμα 4) μετϊ την επανεπύχωςη με διαβαθμιςμϋνο φυςικό 

αμμοχϊλικο ακολουθεύ αποκατϊςταςη του  οδοςτρώματοσ με : 

 Καταςκευό ςτρώςησ βϊςησ οδοςτρωςύασ με αδρανό υλικϊ λατομεύου, 

ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ 0,10 m, με τη μεταφορϊ του αργού υλικού ςτον 

τόπο των ϋργων, ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-03-

00:2018 

 Καταςκευό ςτρώςησ ςκυροδϋματοσ πϊχουσ 0,10 m, C20/25 ςύμφωνα με 

την ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-01-00:2017, ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-

01-02-00, ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-03-00:2017, ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 

1501-01-01-04-00:2017 , ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00, ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00. 

 

Σε περιπτώςεισ αγροτικών οδών εντόσ του οικιςμού ςε κεντρικούσ δρόμουσ 

(Τυπικό Σκαμμα 1) μετϊ την επανεπύχωςη με διαβαθμιςμϋνο φυςικό 

αμμοχϊλικο ακολουθεύ αποκατϊςταςη του οδοςτρώματοσ με : 

 Επύςτρωςη αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικϊ, ςύμφωνα με την 

ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02:2017 

 

Τα ειδικϊ τεμϊχια ςύνδεςησ, (φλϊντζεσ, ςυςτολϋσ, καμπύλεσ 90ο, καμπύλεσ 45ο) 

εύναι από πολυαιθυλϋνιο εκτόσ από ειδικϋσ περιπτώςεισ που θα υποδεύξει η 

υπηρεςύα. Τοποθετούνται δικλεύδεσ διακοπόσ με ςκοπό το διαχωριςμό του 

δικτύου ςε μικρότερα τμόματα. Οι δικλεύδεσ τοποθετούνται μϋςα ςε φρεϊτια 

δικλεύδων διαςτϊςεων 1,50 x 1,50. 

Οι αγωγού εκκϋνωςησ του εξωτερικού υδραγωγεύου θα εύναι από HDPED50 και 

ςχεδιϊζονται ώςτε να διοδεύουν τα ύδατα ςε κατϊλληλουσ αποδϋκτεσ ότοι 



φυςικϊ ρϋματα και τοποθετούνται μϋςα ςτα ειδικϊ απλϊ τυπικϊ φρεϊτια 

εκκϋνωςησ. 

Οι βαλβύδεσ ειςαγωγόσ εξαγωγόσ αϋρα διπλόσ ενϋργειασ, παλινδρομικού τύπου 

ονομαςτικόσ πύεςησ 16atm και ονομαςτικόσ διαμϋτρου DN 100mm 

τοποθετούνται ςε ςημεύα εξϊρςεων του εξωτερικού υδραγωγεύου εντόσ 

φρεατύων αεροεξαγωγών διαςτϊςεων 2,00 x 1,50. 

Για την κατϊςβεςη των πυρκαγιών προβλϋπεται η τοποθϋτηςη ςε καύρια ςημεύα 

των οικιςμών πυροςβεςτικών κρουνών. Αυτού εύναι διατομόσ Φ80 και εύτε 

φϋρουν ενςωματωμϋνη δικλεύδα διακοπόσ εύτε τοποθετεύται τϋτοια ςτον αγωγό 

που ςυνδϋει το πυροςβεςτικό κρουνό με το υπόλοιπο δύκτυο. 

Το ϋργο περιλαμβϊνει την καταςκευό ςτον οικιςμό του Ορμενύου καθώσ και 

ςτον οικιςμό τησ Πτελϋασ, δύχωρων δεξαμενών όγκου 200 m3 ϋκαςτη (100 

m3/χώρο) των οπούων θα μπορεύ να απομονώνεται ο ϋνασ χώροσ κατϊ τη 

χειμερινό περύοδο ώςτε να μην επηρεϊζεται η ποιότητα του νερού. Αντύθετα 

κατϊ την θερινό περύοδο των αυξημϋνων απαιτόςεων θα λειτουργούν οι 

δεξαμενϋσ ςτο ςύνολο τουσ.  

Τα τοιχώματα των δεξαμενών εύναι από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα Κατηγορύασ 

C25/30 και θα επιςτρωθούν εςωτερικϊ, με ςτεγανωτικϊ τςιμεντοειδό υλικϊ 

κατϊλληλα για πόςιμο νερό. Έχει προβλεφθεύ  ϋνα ςτραγγιςτικό δύκτυο γύρω 

από τουσ εξωτερικούσ τούχουσ των δεξαμενών με ϋξοδο προσ φυςικό αποδϋκτη 

τησ περιοχόσ. Η κλύςη που ϋχει δοθεύ ςτον πυθμϋνα των δεξαμενών εύναι  2%. Ο 

χώροσ τησ καταςκευόσ χωρύζεται ςε δυο θαλϊμουσ τησ ύδιασ χωρητικότητασ, 

γεγονόσ το οπούο επιτρϋπει ώςτε να εύναι δυνατό η ύδρευςη από τον ϋνα θϊλαμο 

όταν γύνονται εργαςύεσ ςυντόρηςησ ό καθαριςμού του ϊλλου. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Υπουργικό Απόφαςη (ΦΕΚ 

2221/Β/30-07-2012) τύθεται υποχρεωτικό η εφαρμογό των ΕΤΕΠ (Ελληνικϋσ 

Τεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ) ςε όλα τα Δημόςια Έργα με τον τρόπο που 

περιγρϊφεται από την ςχετικό εγκύκλιο 26/04-10-2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Με την υπ’ αριθμό Δ22/4193/2019 Υπουργικό Απόφαςη (ΦΕΚ 4607/Β/13-12-

2019) εγκρύθηκαν εβδομόντα (70) Ελληνικϋσ Τεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΕΤΕ), με 

υποχρεωτικό εφαρμογό ςε όλα τα Δημόςια Έργα και Μελϋτεσ. Οι εξόντα οκτώ 

(68) από τισ προαναφερόμενεσ εβδομόντα (70) Ελληνικϋσ Τεχνικϋσ 

Προδιαγραφϋσ (ΕΤΕΠ) αντικαθιςτούν την 1η ϋκδοςη αντύςτοιχων ΕΤΕΠ που με 

τισ ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23.9.2013/ΦΕΚ 2542/Β’/10.10.2013,  

ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7.10.2014/ ΦΕΚ 2828/Β’/21.10.2014, 

ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30.10.2014/ΦΕΚ 3068/Β’/14.11.2014 και 

ΔΚΠ/οικ.1211/01.08.2016/ΦΕΚ 2524/Β’/16.08.2016) υπουργικϋσ αποφϊςεισ 

τϋθηκαν ςε αναςτολό εφαρμογόσ λόγω τησ αναγκαιότητασ 

αναθεώρηςησ/επικαιροπούηςόσ τουσ. Οι δύο (2) από τισ προαναφερόμενεσ 



εβδομόντα (70) Ελληνικϋσ Τεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΕΤΕΠ) αυτϋσ με α/α 21 και 

24 αποτελούν νϋεσ ΕΤΕΠ. 

 

 

Ορεςτιάδα, Υεβρουάριοσ 2020 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  
Ο Προΰςτάμενοσ Σεχνικήσ 

Τπηρεςίασ Δ.Ε.Τ.Α.Ο. 

 

 

 

Αναςτάςιοσ Μίντζιασ Κωνςταντίνοσ Δημόπουλοσ 

Πολιτικόσ Μηχανικόσ Αρχιτέκτων Μηχανικόσ 
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