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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το παρόν ζργο αφορά ςτθν : 

Αντικατάςταςθ υφιςτάμενου εςωτερικοφ υδραγωγείου του οικιςμοφ Πφργου του 

Διμου Ορεςτιάδασ ςτα όρια του εγκεκριμζνου όριο οικιςμοφ ςυνολικοφ μικουσ 

11.920,00 μ. 

Για τθ περίπτωςθ του εςωτερικοφ δικτφου το μικοσ των δικτφων που κα 

καταςκευαςτεί είναι ςυνολικά 11.920,00 μ. και αναλφεται ωσ εξισ : 

 1.110,00 μ.  HDPE 140 10 atm 

 8.540,00 μ.  HDPE  90  10 atm. 

 2.270,00 μ. HDPE  63  10 atm. 
 

Θ εκςκαφι του ορφγματοσ για τθν τοποκζτθςθ των δικτφων γίνεται είτε με 

μθχανικά μζςα είτε χειρονακτικά ςε ςθμεία που υπάρχουν δίκτυα κοινισ ωφζλειασ. 

Θ τομι του ορφγματοσ γίνεται με αρμοκόφτθ ςε περιπτϊςεισ που οι αγωγοί 

τοποκετοφνται κάτω από αςφαλτόδρομο ι τςιμεντόδρομο. 

Οι αγωγοί τοποκετοφνται ςε βάκουσ 0.80 μ. (απόςταςθ πάνω άντυγασ – εδάφουσ) 

και εδράηεται εγκιβωτίηονται και επικαλφπτεται με άμμο ορυχείου ι χειμάρρου 

ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02:2017, πάχοσ κάτω ςτρϊςθσ 

ζδραςθσ 0,10 μ. και πάχοσ επικάλυψθσ 0,20 (ςυνολικό πάχοσ ζδραςθσ και 

εγκιβωτιςμοφ και επικάλυψθσ D+0.30). Το πλάτοσ των ςκαμμάτων είναι από 0.60 μ. 



Το υλικό επίχωςθσ είναι κραυςτό αμμοχάλικο λατομείου ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02:2017 ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ των οδϊν 

Σε περιπτϊςεισ αςφαλτόδρομων εντόσ του οικιςμοφ μθ κεντρικϊν δρόμων  μετά 

τθν επανεπίχωςθ με κραυςτό αμμοχάλικο λατομείου ακολουκεί αποκατάςταςθ του 

αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ με : 

 Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ υλικοφ οδοςτρωςίασ με αδρανι υλικά 

λατομείου, κατά ςτρϊςεισ πάχουσ ζωσ 15 cm και ςυνολικοφ πάχουσ ίςου με 

το προχπάρχον. 

 Εφαρμογι αςφαλτικισ προεπάλειψθ. 

 Αποκατάςταςθ αςφαλτικζσ ςτρϊςθσ μζςου πάχουσ 5 cm. 

 

Στθν επαρχιακι οδό Ορεςτιάδασ – Ηϊνθσ μετά τθν επανεπίχωςθ με κραυςτό 

αμμοχάλικο ακολουκεί αποκατάςταςθ του αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ με : 

 Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ υλικοφ οδοςτρωςίασ με αδρανι υλικά 

λατομείου, κατά ςτρϊςεισ πάχουσ ζωσ 15 cm και ςυνολικοφ πάχουσ ίςου με 

το προχπάρχον. 

 Εφαρμογι αςφαλτικισ προεπάλειψθ. 

 Αςφαλτικι ςτρϊςθ βάςθσ με αςφαλτόμιγμα, παραςκευαηόμενο εν κερμϊ ςε 

μόνιμθ εγκατάςταςθ, ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 50 mm 

 Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ αςφαλτομίγματοσ παραγόμενου εν κερμϊ ςε 

μόνιμθ εγκατάςταςθ, ςυνολικοφ πάχουσ ίςου με το προχπάρχον κατά 

ςτρϊςεισ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ ζωσ 50 mm. 

 Εφαρμογι αςφαλτικισ ςυγκολλθτικισ επάλειψθσ ςτθν περίπτωςθ  

εφαρμογισ διπλισ αςφαλτικισ ςτρϊςθσ. 

Σε περιπτϊςεισ τςιμεντόδρομων εντόσ του οικιςμοφ ςε κεντρικοφσ δρόμουσ μετά 

τθν επανεπίχωςθ με αμμοχάλικο ακολουκεί αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ με : 

 Καταςκευι ςτρϊςθσ βάςθσ οδοςτρωςίασ με αδρανι υλικά λατομείου, 

ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m, με τθ μεταφορά του αργοφ υλικοφ ςτον 

τόπο των ζργων, ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-03-00:2018 

 Καταςκευι ςτρϊςθσ ςκυροδζματοσ πάχουσ 0,10 m, C20/25 ςφμφωνα με τθν 

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 περιπτϊςεισ αγροτικϊν οδϊν εντόσ του οικιςμοφ μετά τθν επανεπίχωςθ με 

διαβακμιςμζνο κραυςτό αμμοχάλικο ακολουκεί αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ 

με : 

 Επίςτρωςθ αγροτικϊν οδϊν με αμμοχαλικϊδθ υλικά, ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02:2017 

 

Τα ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ, (φλάντηεσ, ςυςτολζσ, καμπφλεσ 90ο, καμπφλεσ 45ο) 

είναι από HDPE3θσ γενιάσ εκτόσ από ειδικζσ περιπτϊςεισ που κα υποδείξει θ 

υπθρεςία. Τοποκετοφνται δικλείδεσ διακοπισ με ςκοπό το διαχωριςμό του δικτφου 

ςε μικρότερα τμιματα. Οι δικλείδεσ τοποκετοφνται μζςα ςε φρεάτια δικλείδων 

διαςτάςεων 1,50 x 1,50. Συνολικά προβλζπεται θ καταςκευι τριάντα ζξι (36) 

φρεατίων. 

Οι αγωγοί εκκζνωςθσ του εξωτερικοφ υδραγωγείου κα είναι από HDPE3θσ γενιάσ 

D50mm και ςχεδιάηονται ϊςτε να διοδεφουν τα φδατα ςε κατάλλθλουσ αποδζκτεσ 

ιτοι φυςικά ρζματα ι τάφρουσ αποςτράγγιςθσ και τοποκετοφνται μζςα ςτα απλά 

τυπικά φρεάτια εκκζνωςθσ. Προβλζπεται θ καταςκευι φρεατίων εκκζνωςθσ ςε τρία 

(3) ςθμεία. 

Οι βαλβίδεσ ειςαγωγισ εξαγωγισ αζρα διπλισ ενζργειασ, παλινδρομικοφ τφπου 

ονομαςτικισ πίεςθσ 10atm και ονομαςτικισ διαμζτρου DN 100mm τοποκετοφνται 

ςε ςθμεία εξάρςεων του εξωτερικοφ υδραγωγείου εντόσ φρεατίων αεροεξαγωγϊν 

διαςτάςεων 2,00 x 1,50.. Προβλζπεται θ καταςκευι φρεατίων αεροεξαγωγοφ ςε 

τζςςερα (4) ςθμεία. 

Για τθν κατάςβεςθ των πυρκαγιϊν προβλζπεται θ τοποκζτθςθ ςε καίρια ςθμεία των 

οικιςμϊν πυροςβεςτικϊν κρουνϊν. Αυτοί είναι διατομισ Φ80 και είτε φζρουν 

ενςωματωμζνθ δικλείδα διακοπισ είτε τοποκετείται τζτοια ςτον αγωγό που 

ςυνδζει το πυροςβεςτικό κρουνό με το υπόλοιπο δίκτυο. Προβλζπεται θ 

τοποκζτθςθ πυροςβεςτικό κρουνοφ ςε τζςςερα (4) ςθμεία. 

Τζλοσ προβλζπεται θ επαναςφνδεςθ των χρθςτϊν του υφιςτάμενου δικτφου με το 

νζο δίκτυο φδρευςθσ. Συνολικά κα γίνει θ αποκατάςταςθ τετρακοςίων είκοςι εννζα 

(429) ιδιωτικϊν ςυνδζςεων.  

Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 2221/Β/30-

07-2012) τίκεται υποχρεωτικι θ εφαρμογι των ΕΤΕΠ (Ελλθνικζσ Τεχνικζσ 

Προδιαγραφζσ) ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα με τον τρόπο που περιγράφεται από τθν 

ςχετικι εγκφκλιο 26/04-10-2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Με τθν υπ’ αρικμό Δ22/4193/2019 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019) 

εγκρίκθκαν εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΤΕ), με 



υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ. Οι εξιντα οκτϊ (68) 

από τισ προαναφερόμενεσ εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΤΕΠ) 

αντικακιςτοφν τθν 1θ ζκδοςθ αντίςτοιχων 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) υπουργικζσ αποφάςεισ 

τζκθκαν ςε αναςτολι εφαρμογισ λόγω τθσ αναγκαιότθτασ 

ανακεϊρθςθσ/επικαιροποίθςισ τουσ. Οι δφο (2) από τισ προαναφερόμενεσ 

εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΤΕΠ) αυτζσ με α/α 21 και 24 

αποτελοφν νζεσ ΕΤΕΠ. 

 

 

 

Ορεςτιάδα, 01-04-2020 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο Προϊςτάμενοσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ Δ.Ε.Τ.Α.Ο. 
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