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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Το παρόν τεύχος της Τεχνικής  Συγγραφής  Υποχρεώσεων  Υδραυλικών  Εργασιών, αποτελεί

συμβατικό τεύχος σύμφωνα με το οποίο θα εκτελεστεί το έργο και έχει συνταχθεί με σκοπό να

συμπεριλάβει όλες τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Θεσμοθετημένα Εναρμονισμένα Πρότυπα,

για όλες τις εργασίες και τα ενσωματούμενα υλικά του έργου.

Το  παρόν  τεύχος  της  Τεχνικής  Συγγραφής  Υποχρεώσεων,  έχει  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα

οριζόμενα στην απόφαση ΔΙΠΑΔ /ΟΙΚ  /273/   17-7-2012 του Υπουργείου Α.Α. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.  η

οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2221/Β/ 30-7-2012, με θέμα:  «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440)

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ),  με υποχρεωτική εφαρμογή  σε  όλα τα Δημόσια

Έργα».

Με τις Εγκυκλίους 22/24.10.2014, 26/11.12.2014 και 17/07.09.2016 του ΥπΥΜΕΔΙ κοινοποιούνται

αντίστοιχες  Υπουργικές  Αποφάσεις  αναστολής  υποχρεωτικής   εφαρμογής  3,5  και  59  ΕΤΕΠ,

αντίστοιχα, στην θέση των οποίων το Υπουργείο συνιστά την χρήση των ανάλογων  ΠΕΤΕΠ.

Όσα  από  τα  εν  ισχύ  εθνικά  κανονιστικά  κείμενα  (Υπουργικές  Αποφάσεις,  Εγκύκλιοι,

Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο

θεματολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση

με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΥΑ.

Η ενσωμάτωση στο έργο υλικών με σήμανση CE είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτως αν τα άρθρα

του Συμβατικού τιμολογίου,  η ΤΣ.Υ. και  οι  λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο

ρητά ή όχι.

Επισημαίνεται ότι στη σειρά ισχύος των Συμβατικών Τευχών, το τιμολόγιο Μελέτης προηγείται

των  Προδιαγραφών,  οπότε  σε  κάθε  περίπτωση  έχουν  εφαρμογή  τα  αναγραφόμενα  στο

Περιγραφικό Τιμολόγιο Μελέτης του έργου.

ΜΕΡΟΣ Α: 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, με ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ 

Όλα τα άρθρα (Επίσημα και Νέα) του Τιμολογίου  Μελέτης του  έργου, αντιστοιχίζονται  με τον

κωδικό των ΕΤΕΠ ή ΠΕΤΕΠ.

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στο μέρος αυτό δίνονται  οι  συμπληρωματικές τεχνικές  προδιαγραφές,  όπου αυτό επιβάλλεται

λόγω του αντικειμένου και με βάση τις απαιτήσεις της μελέτης όταν αντικείμενο δεν καλύπτεται με

εγκεκριμένη ΕΤΕΠ ή ΠΕΤΕΠ.

ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Στο μέρος αυτό περιλαμβάνεται  ο Πίνακας των Θεσμοθετημένων Εναρμονισμένων Προτύπων,

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

Ελληνικής  επικράτειας  και  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  με  τα  αντίστοιχα  για  κάθε  προϊόν

Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης

και φέρουν την σήμανση CE.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ με ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ 

Α.Τ.
Κωδικός
Άρθρου

Τίτλος Άρθρου ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 ΝΕΤ ΥΔΡ 1.1 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 05-04-06-00

2 ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
1.5

Προσωρινές γεφυρώσεις 
ορυγμάτων για την διευκόλυνση της
κυκλοφορίας των πεζών. 

 -

3 ΝΕΤ ΥΔΡ 
3.10.01.01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 
m

08-01-03-01

4 ΝΕΤ ΥΔΡ  
3.10.02.01 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου 
και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 
m 

08-01-03-01

5 ΝΕΤ ΥΔΡ  
3.11.02.01 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 

02-04-00-00

6 ΝΕΤ ΥΔΡ 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα 
κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

02-08-00-00

7 ΝΕΤ ΥΔΡ 
5.5.01

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης 
έως 50 cm

8-01-03-02

8 ΝΕΤ ΥΔΡ 5.3 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα 
εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης  

08-01-03-02 

9 ΝΕΤ ΥΔΡ 5.7 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 
σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

8-01-03-02

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
10 ΝΕΤ ΥΔΡ 

9.10.05
Σώματα αγκύρωσης  01-01-01-00

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

01-01-01-00
01-01-03-00
01-01-04-00

11 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
9.31.02

Τυπικά φρεάτια εκκένωσης. Τυπικό 
φρεάτιο εκκένωσης διθάλαμο (τύπου Β).

01-02-01-00

12 ΝΕΤ ΥΔΡ 
9.30.01

Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού. Τυπικό 
φρεάτιο αερεξαγωγού για αγωγούς DN < 
600 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α.Τ.
Κωδικός
Άρθρου

Τίτλος Άρθρου ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ 

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΕΣ

13 ΝΕΤ ΥΔΡ 
12.14.1.8

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  
ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 
MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 
125 mm / ΡΝ 10 atm

 - 08-06-03-00

14 ΝΕΤ ΥΔΡ 
12.15.01

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού 
χυτοσιδήρου (ductile iron). Με σωλήνες DN
100 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545

ΕΛΟΤ ΕΝ 545 08-06-03-00

15 ΝΕΤ ΥΔΡ 
12.17.01

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile 
iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα 
κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής 
φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής 
σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών 
(οποιοσδήποτε ονομαστικής διαμέτρου  

ΕΛΟΤ ΕΝ 545
ΕΛΟΤ ΕΝ 598

08-06-03-00

16 ΝΕΤ ΥΔΡ 
13.03.03.02

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 
ελαστικής έμφραξης. Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 80 mm.

08-06-07-02

17 ΝΕΤ ΥΔΡ 
13.3.3.3

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 
ελαστικής έμφραξης. Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 100 mm.

08-06-07-02

18 ΥΔΡ 
13.9.2

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 
διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm

08-06-07-07

ΜΕΡΟΣ Α: 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ

Α.Τ.
Κωδικός
Άρθρου

Τίτλος Άρθρου ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 ΝΕΤ ΥΔΡ 1.1 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1

2 ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
1.5

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για 
την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των 
πεζών. 

 -

3 ΝΕΤ ΥΔΡ 
3.10.01.01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 
m



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α.Τ.
Κωδικός
Άρθρου

Τίτλος Άρθρου ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 

4 ΝΕΤ ΥΔΡ  
3.10.02.01 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου 
και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 
m 

5 ΝΕΤ ΥΔΡ  
3.11.02.01 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 

6 ΝΕΤ ΥΔΡ 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα 
κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

7 ΝΕΤ ΥΔΡ 
5.5.01

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης 
έως 50 cm

ΕΛΟΤ EN 13286-2

8 ΝΕΤ ΥΔΡ 5.3 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα 
εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης  

9 ΝΕΤ ΥΔΡ 5.7 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 
σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

10 ΝΕΤ ΥΔΡ 
9.10.05

Σώματα αγκύρωσης  ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

11 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
9.31.02

Τυπικά φρεάτια εκκένωσης. Τυπικό 
φρεάτιο εκκένωσης διθάλαμο (τύπου Β).

12 ΝΕΤ ΥΔΡ 
9.30.01

Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού. Τυπικό 
φρεάτιο αερεξαγωγού για αγωγούς DN < 
600 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m 

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΕΣ

13 ΝΕΤ ΥΔΡ 
12.14.1.8

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  
ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 
MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 
125 mm / ΡΝ 10 atm

ΕΛΟΤ EN 12201-2
ΕΛΟΤ ΕΝ 14814

14 ΝΕΤ ΥΔΡ 
12.15.01

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού 
χυτοσιδήρου (ductile iron). Με σωλήνες DN
100 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545

ΕΛΟΤ ΕΝ 545
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α.Τ.
Κωδικός
Άρθρου

Τίτλος Άρθρου ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 

15 ΝΕΤ ΥΔΡ 
12.17.01

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile 
iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα 
κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής 
φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής 
σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών 
(οποιοσδήποτε ονομαστικής διαμέτρου  

ΕΛΟΤ ΕΝ 545
ΕΛΟΤ ΕΝ 598

16 ΝΕΤ ΥΔΡ 
13.03.03.02

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 
ελαστικής έμφραξης. Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 80 mm.

17 ΝΕΤ ΥΔΡ 
13.3.3.3

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 
ελαστικής έμφραξης. Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 100 mm.

18 ΥΔΡ 
13.9.2

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 
διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΚΩΔ. 
ΦΕΚ

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ

1 ΦΕΚ1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340

2 ΦΕΚ1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/408, 12397/409,  
12398/410

3 ΦΕΚ1870Β/14-09-2007 οικ18174/393

4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007 5328/122

5 ΦΕΚ 427Β/07-04-2006 οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, 
αντικαταστάθηκε με ΚΥΑ 1783/64-ΦΕΚ 210Β/01 -03-
2010)

6 ΦΕΚ815Β/24-05-2007 9451/208

7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29

8 ΦΕΚ973Β/18-07-2007 10976/244

9 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010 1782/63, 1781/62, 1783/64

10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010 οικ8134/388

11 ΦΕΚ1162Β/02-08-2010 οικ8622/414, 8623/415

12 ΦΕΚ1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389

13 ΦΕΚ1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417

14 ΦΕΚΒ 1914/15.06.2012 6690(Παράρτημα I, Ισχύοντα hEN)

15 ΦΕΚΒ 1914/15.06.2012 6690(Παράρτημα II, hEN ττου θα 
ισχύσουνπροσεχώς)

16 ΦΕΚΒ 1914/15.06.2012 6690(Παράρτημα III, ETAG)



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τομέας

4 ΕΛΟΤΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεμα Γενικής εφαρμογής

4 ΕΛΟΤΕΝ 13055-1 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά 
αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και 
ενέματα

Γενικής εφαρμογής

4 ΕΛΟΤΕΝ 13139 Αδρανή κονιαμάτων Γενικής εφαρμογής

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και
ενεμάτων- Μέρος 2: Πρόσθετα 
σκυροδέματος -Ορισμοί, απαιτήσεις, 
συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση

Γενικής εφαρμογής

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και
ενεμάτων- Μέρος 3: Πρόσθετα για 
εττιχρίσματα τοιχοποιίας- Ορισμοί, 
απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και 
επισήμανση

Γενικής εφαρμογής

7 ΕΝ 197-1 Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, 
προδιαγραφές και κριτήρια 
συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα

Γενικής εφαρμογής

7 ΕΝ 197-2 Τσιμέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση 
συμμόρφωσης

Γενικής εφαρμογής

12 ΕΛΟΤΕΝ 1504.02 Προϊόντα και συστήματα για την 
προστασία και επισκευή δομημάτωναπό 
σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, 
έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης - Μέρος 2: Συστήματα 
προστασίας επιφανειών σκυροδέματος

Επισκευές 
-ενισχύσεις

12 ΕΛΟΤΕΝ 1504.04 Προϊόντα και συστήματα για την 
προστασία και επισκευή δομημάτωναπό 
σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, 
έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης - Μέρος 4: Δομικά 
συνδετικά.

Επισκευές 
-ενισχύσεις

12 ΕΛΟΤΕΝ 1504.05 Προϊόντα και συστήματα για την 
προστασία και επισκευή δομημάτωναπό 
σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, 
έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης - Μέρος 5: Προϊόντα και 
συστήματα για έγχυση στο σκυρόδεμα

Επισκευές 
-ενισχύσεις

12 ΕΛΟΤΕΝ 1504.06 Προϊόντα και συστήματα για την 
προστασία και επισκευή δομημάτωναπό 
σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, 
έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης - Μέρος 6: Αγκύρωση 
χαλύβδινων ράβδων οπλισμού

Επισκευές 
-ενισχύσεις

12 ΕΛΟΤΕΝ 1504.07 Προϊόντα και συστήματα για την 
προστασία και επισκευή δομημάτωναπό 
σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, 
έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης - Μέρος 7: Προστασία 
οπλισμού έναντι διάβρωσης

Επισκευές 
-ενισχύσεις



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τομέας

14 ΕΛΟΤΕΝ 15274 Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για 
δομικές συναρμογές - Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής

Επισκευές 
-ενισχύσεις

14 ΕΛΟΤΕΝ 15275 Δομικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισμός 
των αναερόβιων συγκολλητικών για 
αξονική συναρμογή μεταλλικών στοιχείων
στις κατασκευές και τεχνικά έργα

Επισκευές 
-ενισχύσεις

14 ΕΛΟΤΕΝ 1123-1 Σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων 
από χάλυβα με γαλβάνισμα εν θερμώ 
συγκολλημέ-νων κατά μήκος με σύνδεση 
αρσενικού -θηλυκού για συστήματα 
αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, 
δοκιμές, έλεγχος ποιότητας

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων

14 ΕΛΟΤΕΝ 1124-1 Σωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων από 
ανοξείδωτο χάλυβα με διαμήκη ραφή με 
σύνδεση ελεύθερου άκρου και μούφας 
για συστήματα αποβλήτων- Μέρος 1: 
Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος ποιότητας

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων

14 ΕΛΟΤΕΝ 12050-1 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για 
κτίρια και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και
δοκιμών -Μέρος 1: Εγκαταστάσεις 
άντλησης που περιέχουν κοπρανώδη 
υλικά

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων

14 ΕΛΟΤΕΝ 12050-4 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για 
κτίρια και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και
δοκιμών -Μέρος 4: Αντεπιστροφές 
βαλβίδες για απόβλητα μη περιέχοντα 
κοπρανώδη υλικά και απόβλητα 
περιέχοντα κοπρανώδη υλικά

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων

14 ΕΛΟΤΕΝ 12380 Βαλβίδες εισαγωγής ατμοσφαιρικού αέρα 
για συστήματα αποχέτευσης - 
Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 877 Σωλήνες και εξαρτήματα από 
χυτοσίδηρο, οι συνδέσεις τους και 
παρελκόμενα για την εκκένωση του νερού
από τα κτίρια - Απαιτήσεις, μέθοδοι 
δοκιμών και διασφάλιση ποιότητας

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 969 Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά 
τεμάχια, εξαρτήματα και οι συνδέσεις 
τους για σωληνώσεις αερίου - Απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμής

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων

2 ΕΛΟΤΕΝ 14351.01 Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο 
προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - 
Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά 
ετυστήματα θυρών για πεζούς χωρίς 
χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και 
διαρροής καπνού

Κουφώματα

14 ΕΛΟΤΕΝ1935 Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί 
μεντεσέδες -Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμών

Κουφώματα



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τομέας

1 ΕΛΟΤΕΝ 771-3 Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεμα 
(αδρανή συνήθη και ελαφρά)

Κτιριακά έργα

2 ΕΛΟΤΕΝ 13561 Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις 
επιδόσεων και ασφάλειας

Κτιριακά έργα

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - 
Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά 
επιχρίσματα

Κτιριακά έργα

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - 
Μέρος 2 κονίαμα τοιχοποιίας

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤΕΝ1344 Κεραμικά επιστρώσεων- Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤΕΝ 13813 Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις 
δαπέδων -Υλικό επικάλυψης - Ιδιότητες 
και απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤΕΝ 14411 Κεραμικά πλακίδια - Ορισμοί, ταξινόμηση,
χαρακτηριστικά και σήμανση

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤΕΝ 13245-2 Πλαστικά - Προφίλ αττό μη 
ττλαστικοττοιημένο πολύ(βινυλοχλωρίδιο)
(PVC - U) για κτιριακές εφαρμογές - 
Μέρος 2: Προφίλ από PVC - U και PVC - 
UE για τελειώματα εσωτερικού και 
εξωτερικού τοιχώματος και οροφής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤΕΝ 10088-5 Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί 
όροι παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε 
διάβρωση για ράβδους, χονδροσύρματα, 
σύρματα, διατομές και στιλπνά προϊόντα 
για δομικές χρήσεις

Μεταλλικές 
κατασκευές

14 ΕΛΟΤΕΝ 10210-1 Κοίλες διατομές κατασκευών με τελική 
κατεργασία εν θερμώ από μη 
κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες -
Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης

Μεταλλικές 
κατασκευές

14 ΕΛΟΤΕΝ 10219-1 Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών
διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη 
κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες -
Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης

Μεταλλικές 
κατασκευές

14 ΕΛΟΤΕΝ 10340 Χυτοχάλυβες κατασκευών Μεταλλικές 
κατασκευές

14 ΕΛΟΤΕΝ 10343 Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για 
δομικές χρήσεις - Τεχνικοί όροι 
παράδοσης

Μεταλλικές 
κατασκευές

14 ΕΛΟΤΕΝ 15088 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - 
Δομικά προϊόντα για κατασκευές - 
Τεχνικές συνθήκες ελέγχου και 
παράδοσης

Μεταλλικές 
κατασκευές

15 ΕΛΟΤΕΝ 1090-1 Κατασκευή έργωναπό χάλυβα και από 
αλουμίνιο - Μέρος 1: Απαιτήσεις για 
τηναξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
δομικών στοιχείων

Μεταλλικές 
κατασκευές



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τομέας

4 ΕΛΟΤ 13055-2 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά 
αδρανή ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών 
επιστρώσεων και εφαρμογών με 
σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα 
υλικά

Οδοποιία

4 ΕΛΟΤΕΝ 13043 Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και 
επιφανειακών επιστρώσεων οδών, 
αεροδρομίων και άλλων περιοχών 
κυκλοφορίας οχημάτων

Οδοποιία

4 ΕΛΟΤΕΝ 13242 Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με 
υδραυλικές κονίες, ή μη 
σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά
έργα και την οδοποιία

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤΕΝ 13108-1 Ασφαλτσμίγματα - Προδιαγραφές υλικών 
-Μέρος 1: Ασφαλτικό σκυρόδεμα

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤΕΝ 13808 Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά - 
Πλαίσιο προδιαγραφών κατιοντικών 
ασφαλτικών γαλακτωμάτων

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤΕΝ 13877-3 Οδοστρώματα από σκυρόδεμα - Μέρος 
3: Προδιαγραφές για χρήση βλήτρων σε 
οδοστρώματα από σκυρόδεμα

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤΕΝ 13924 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών 
-Προδιαγραφές για ασφάλτους 
οδοστρωσίας υψηλής σκληρότητας

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤΕΝ 14023 Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - 
Πλαίσιο προδιαγραφών, για 
τροποποιημένη άσφαλτο με πολυμερή

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤΕΝ 15322 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - 
Πλαίσιο προδιαγραφών για διαλύματα και
ρευστοποιημένα συνδετικά ασφαλτικών

Οδοποιία

5 ΕΛΟΤΕΝ 12094-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - 
Εξαρτήματα για συστήματα C02 - Μέρος 
1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για 
αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο και 
μηχανισμούς χρονο - καθυστέρησης

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤΕΝ 12259-3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - 
Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού 
και ψεκασμού νερού - Μέρος 3: 
Εγκαταστάσεις ξηρού συναγερμού

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤΕΝ 12259-4 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - 
Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού 
ψεκασμού νερού -Μέρος 4: Υδροκίνητες 
διατάξεις συναγερμού

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤΕΝ 12259-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - 
Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού 
και ψεκασμού νερού - Μέρος 1: 
Καταιονητήρες

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤΕΝ 12259-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - 
Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού 
και ψεκασμού νερού - Μέρος 2: 
Συστήματα συναγερμού με υδραυλική 
βαλβίδα

Πυρασφάλεια



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τομέας

5 ΕΛΟΤΕΝ 12259-5 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - 
Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού 
ψεκασμού νερού -Μέρος 5: Ανιχνευτές 
ροής νερού

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤΕΝ 12416-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - 
Συστήματα σκόνης - Μέρος 1: Απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤΕΝ 12416-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - 
Συστήματα σκόνης - Μέρος 2: 
Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤΕΝ 13565-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - 
Συστήματα αφρού - Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα

Πυρασφάλεια

15 ΕΛΟΤΕΝ 15650 Αερισμός κτιρίων- Πυροδιαφράγματα Πυρασφάλεια

14 ΕΛΟΤΕΝ 10311 Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και 
εξαρτημάτων για τη μεταφορά ύδατος και 
άλλων υδατικών υγρών

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤΕΝ 10312 Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι 
σωλήνες μεταφοράς υδατικών υγρών 
συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί
όροι παράδοσης

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤΕΝ 13101 Βαθμίδες φρεατίωνεπίσκεψης - 
Απαιτήσεις, σήμανση, δοκιμές και 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤΕΝ 13361 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - 
Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση 
στην κατασκευή δεξαμενών και 
φραγμάτων

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤΕΝ 13362 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - 
Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση 
στην κατασκευή αυλακιών

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤΕΝ 13491 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - 
Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση 
διαφράγματος υγρών στην κατασκευή 
σηράγγων και υπόγειων έργων

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤΕΝ 13492 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - 
Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση 
στην κατασκευή χώρων απόθεσης 
υγρώναποβλήτων, σταθμών μεταφοράς ή
δευτερεύουσας αποθήκευσης

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤΕΝ 14680 Συγκολλητικά για τα δίκτυα 
θερμοπλαστικών σωλήνωνχωρίς πίεση - 
Προδιαγραφές

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤΕΝ 14814 Συγκολλητικά για τα συστήματα 
πλαστικών σωληνώσεων για ρευστά υπό 
πίεση -Προδιαγραφές

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤΕΝ1917 Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης 
από σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή 
ενισχυμένο με ίνες χάλυβα

Υδραυλικά έργα
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ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τομέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά 
τεμάχια, εξαρτήματα και οι συνδέσεις 
τους για εφαρμογές αποχέτευσης - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών

Υδραυλικά έργα
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ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στον πίνακα που ακολουθεί  δίνονται  οι  συμπληρωματικές τεχνικές  προδιαγραφές,  όπου αυτό

επιβάλλεται λόγω του αντικειμένου και με βάση τις απαιτήσεις της μελέτης όταν αντικείμενο δεν

καλύπτεται  με  εγκεκριμένη  ΕΤΕΠ ή  ΠΕΤΕΠ,  ενώ στα  κεφάλαια  που  ακολουθούν  δίνονται  οι

συμπληρωματικές προδιαγραφές.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΣΤΠ 01
ΧΡΗΣΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΣΤΠ 02
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΠΡΟΦΙΛ
ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΤΠ 03 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
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Σ.Τ.Π. 1: ΧΡΗΣΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

1. Αντικείμενο

Η  παρούσα  προδιαγραφή  αφορά  όλες  τις  περιπτώσεις  που  θα  χρησιμοποιηθούν  δίδυμα

μεταλλικά  αυτοαντιστηριζόμενα  διαφράγματα  για  την  αντιστήριξη  των  παρειών  της  τάφρου

τοποθέτησης των αγωγών ή κατασκευής  φρεατίων, ή οποιωνδήποτε άλλων τεχνικών έργων της

εργολαβίας.

Δίδυμα μεταλλικά αυτοαντιστηριζόμενα διαφράγματα αντιστήριξης τοποθετούνται σε θέσεις όπου

προβλέπεται από την εδαφοτεχνική μελέτη του αναδόχου όπως θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Δίδυμα αυτοαντιστηριζόμενα μεταλλικά διαφράγματα κεκλιμένα δεν θα τοποθετηθούν. 

Δίδυμα μεταλλικά  αυτοαντιστηριζόμενα  διαφράγματα  προτιμώνται  στις  θέσεις  όπου η  ύπαρξη

λίθων θα εμπόδιζε την απρόσκοπτη έμπηξη των πασσαλοσανίδων. 

2. Προέλευση

Τα  δίδυμα  μεταλλικά  διαφράγματα  θα  είναι  βιομηχανικής  κατασκευής  αναγνωρισμένου  οίκου,

δηλαδή KRINGS ή ισοδύναμα, και όχι αυτοσχέδια.

3. Διαστάσεις - σχήμα

Η απαιτούμενη ροπή αντιστάσεως της διατομής για τα δίδυμα μεταλλικά αυτοαντιστηριζόμενα

διαφράγματα καθώς και τα λοιπά χαρακτηριστικά αυτών θα προκύψουν από την σχετική μελέτη

που θα συντάξει ο ανάδοχος, όπως αυτή θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Η μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με τους σχετικούς Ελληνικούς ή Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και

θα  παρέχει  πλήρη  ασφάλεια  για  το  όρυγμα,  τους  εργαζόμενους,  τους  διερχόμενους,  τα

μηχανήματα,  τις  γειτονικές  οικοδομές  και  γενικά  για  κάθε  κίνδυνο  επί  οσοδήποτε  χρονικό

διάστημα  χρειασθεί.  Στο  έργο  θα  χρησιμοποιηθούν  δίδυμα  μεταλλικά  αυτοαντιστηριζόμενα

διαφράγματα διατομής όχι μικρότερης ροπής αντιστάσεως από αυτές που θα προκύψουν στους

υπολογισμούς της μελέτης.

Το  σύστημα  των  διδύμων  μεταλλικών  αυτοαντιστηριζόμενων  διαφραγμάτων  που  θα

χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα πολλά  που υπάρχουν, αρκεί να

ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του παρόντος έργου (κατά το δυνατόν μεγαλύτερη

υδατοστεγανότητα, ευκολία τοποθέτησης, επαρκής αντιστήριξη των διαφραγμάτων μεταξύ τους

κλπ). Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα περιγράφεται πάντως λεπτομερώς στην μελέτη που

θα συνταχθεί από τον ανάδοχο για τον τρόπο αντιστήριξης.

Η  εξωτερική  πλευρά  των  διαφραγμάτων  πρέπει  να  είναι  επίπεδη  και  να  μην  έχει  οριζόντιες

δοκίδες, ώστε η αφαίρεση του διαφράγματος μετά την περαίωση της επίχωσης να είναι δυνατή.
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4.  Μέθοδοι  κατασκευής  αντιστηρίξεων  με  δίδυμα  μεταλλικά  αυτοαντιστηριζόμενα

διαφράγματα

Οι μονάδες επενδύσεως μπορούν να κατασκευασθούν είτε με την μέθοδο της τοποθετήσεως είτε

με την μέθοδο τις διεισδύσεως δεν πρέπει βασικά να μπαίνουν στο έδαφος παρά μόνο εκεί που

επιτρέπεται κατηγορηματικά. Η αποδοχή προϋποθέτει την λήψη πολύπλευρων κατασκευαστικών

μέτρων που πρέπει να εξασφαλίζουν την σταθερότητα του τρόπου χρησιμοποίησης.

Εάν για την μείωση του ύψους τις επενδυμένης παρειάς του ορύγματος γίνεται μια προεκσκαφή,

πρέπει μεταξύ της επενδύσεως και του ποδός της κλίσεως να αφήνεται και από τις δύο πλευρές

ένα οριζόντιο πάτωμα προστασίας πλάτους τουλάχιστον 0,60m. Έτσι εξασφαλίζεται μια ασφαλής

εργασία  στην  άκρη  του  ορύγματος.  Κενοί  χώροι,  οι  οποίοι  με  την  κατασκευή  των  μονάδων

επενδύσεων παραμένουν μεταξύ των πλακών και των παρειών των ορυγμάτων πρέπει αμέσως

να γεμίζουν απολύτως, ώστε να εμποδίζεται μια εκ των υστέρων θραύση του εδάφους και να

εξασφαλίζεται επαφή μεταξύ όλης της επιφάνειας των πλακών και του εδάφους.

Ομοίως πρέπει να προσεχθεί και η αποφυγή μιας εκ των υστέρων θραύσης του εδάφους καθώς

και  προβλημάτων  σε  γειτονικές  κατασκευές.  Μετά  την  τοποθέτηση  του  αγωγού,  την  κατά

στρώσεις  επίχωση  και  συμπύκνωση,  θα  αφαιρούνται  τα  διαφράγματα  και  θα  γίνεται  νέα

συμπύκνωση για να καλυφθούν τα τυχόν κενά που θα έχουν δημιουργηθεί κατά την αφαίρεση των

διαφραγμάτων.

4.1 Μέθοδος τοποθετήσεως

Με τη μέθοδο της τοποθετήσεως του έδαφος εκσκάπτεται με μηχανικά μέσα σ’ όλο το  βάθος και

δημιουργείται  ένα  ύψος  επενδύσεων  στο  ύψος  του  βάθους  εκσκαφής  +10cm.  Η  μέθοδος

τοποθετήσεως είναι τότε μόνο επιτρεπτή όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις :

1* το έδαφος να είναι σταθερό προσωρινά

2* οι παρειές της εκσκαφής να είναι κατακόρυφες

3* πλάτος εκσκαφής που παραμένει σταθερό κατά μήκος μιας μονάδας επενδύσεως

Σαν σταθερό έδαφος προσωρινά θεωρείται αυτό το οποίο για λίγο χρόνο μεταξύ της ενάρξεως της

εκσκαφής και της τοποθετήσεως της επενδύσεως δεν παρουσιάζει καμία σημαντική  θραύση.

Το μήκος του εκσκαπτομένου και μη εξασφαλισμένου τμήματος εκσκαφής πρέπει να περιορίζεται

σ’  αυτό  που είναι  απαραίτητο  για  την  κατασκευή μιας  μονάδας επενδύσεως.  Οι  ανεπένδυτες

παρειές  ορύγματος  πρέπει  επίσης  να  μην  επιφορτίζονται  από  κυκλοφορία  π.χ.  από  τα

μηχανήματα του έργου διότι έτσι μεγαλώνει ο κίνδυνος καταρρεύσεως.

Είναι αυτονόητο ότι στα ορύγματα πρέπει να κατεβαίνουν άτομα μόνο όταν οι παρειές είναι άψογα

εξασφαλισμένες.  Για βαθιά ορύγματα πρέπει οι  μονάδες επενδύσεως να τοποθετηθούν οι  μία
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πάνω  στην  άλλη  και  να  συνδεθούν  μεταξύ  τους  έξω  από  το  όρυγμα  και  σαν  σύνολο  να

τοποθετηθούν στο όρυγμα.

Δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο να ενεργεί κανείς έτσι ώστε να μπαίνει κατ’ αρχήν μια μονάδα

στο όρυγμα και μετά στην μόνο μισοεξασφαλισμένη παρειά να κατεβαίνει κανείς για να τοποθετεί

περαιτέρω τις μονάδες.

4.2 Μέθοδος διεισδύσεως

Με την μέθοδο της διεισδύσεως οι μονάδες επενδύσεως πιέζονται στο έδαφος σε αλληλουχία με

την εκσκαφή. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες εφαρμόζεται προεκσκαφή και έπειτα η βαθύτερη

εκσκαφή υπό την προστασία των μονάδων επενδύσεως όπου η εκσκαφή που προηγείται κάτω

από τις πλάκες δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 0,50m. 

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι η απόσταση των πλακών των μονάδων μεταξύ τους στο

κάτω  τμήμα  είναι  λίγο  μεγαλύτερη  από  ότι  επάνω.  Εάν  δεν  προσεχθεί  αυτή  η  απαίτηση,

τοποθετείται το ζευγάρι των πλακών κατά τη διάρκεια της εκσκαφής σαν σφήνα και εμποδίζεται η

περαιτέρω διείσδυση. Το μέγεθος αυτό δίνεται από τον κατασκευαστή.

Η σταδιακή  βύθιση  των πλακών από τις  δύο  πλευρές  μιας  μονάδας επενδύσεως πρέπει  να

ακολουθεί μικρά βήματα. Με τον τρόπο αυτό εμποδίζεται η δημιουργία μεγάλης δύναμης ειδικά

στις αντηρίδες λόγω του διαφορετικού πλάτους του συστήματος.

Για να κρατηθεί η δύναμη αυτή μικρή πρέπει η κλίση των αντηρίδων ως προς το οριζόντιο να

περιορίζεται  στο  1:20.  Για  τη  μέθοδο  διεισδύσεως  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  μόνο  τέτοιες

μονάδες επενδύσεως που στο κάτω άκρο έχουν κοπτικές ακμές.

5. Πληρωμή

Δεν επιμετράται επιφάνεια ευρισκόμενη κάτω από τον πυθμένα του σκάμματος. Η αμοιβή είναι

ανεξάρτητη του είδους των διδύμων αυτοαντιστηριζόμενων διαφραγμάτων που θα χρειασθούν,

του βάθους ή του πλάτους του ορύγματος, της μεταξύ τους αντιστήριξης, του χρόνου παραμονής,

της μεθόδου, ή άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών.

Επιπλέον  στην  τιμή  περιλαμβάνονται  και  δεν  επιμετρώνται  οι  τυχόν  ποσότητες  διδύμων

αυτοαντιστηριζομένων μεταλλικών διαφραγμάτων που θα χρειασθεί  να τοποθετηθούν καθέτως

προς την διεύθυνση του αγωγού.

Στην πληρωμή του αναδόχου, όπως περιγράφηκε, περιλαμβάνεται  η αποζημίωσή του για την

προμήθεια  και  φθορά  των  διαφραγμάτων  και  όλων  των  απαιτουμένων  υλικών,  προσκόμιση,

φορτοεκφορτώσεις, μετακινήσεις, σταλία αυτοκινήτου, απομάκρυνση όλων των υλικών μετά το

πέρας  της  εργασίας,  εργασία  προσωπικού  και  κάθε  μηχανήματος  που  θα  χρειασθεί  για  την

έντεχνη και ασφαλή περαίωση της εργασίας τοποθέτησης και αφαίρεσης των διδύμων μεταλλικών
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αυτοαντιστηριζομένων  διαφραγμάτων σύμφωνα με  την μελέτη  που θα υποβάλει  ο  ανάδοχος,

όπως  θα  εγκριθεί  από  την  υπηρεσία  και  τις  παρούσες  προδιαγραφές,  κατά  τρόπο  που  θα

επιτρέπει την ασφαλή και καλότεχνη εκτέλεση των εργασιών που προβλέπεται να γίνουν μέσα

στο  όρυγμα  του  οποίου  τις  παρειές  αντιστηρίζουν  τα  δίδυμα  αυτοαντιστηριζόμενα  μεταλλικά

διαφράγματα καθώς και για όλα όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. 

Μεταξύ των άλλων στην παραπάνω αμοιβή περιλαμβάνεται και η αποζημίωση για την προμήθεια

και  τοποθέτηση του συστήματος  αντιστήριξης των διδύμων αυτοαντιστηριζομένων μεταλλικών

διαφραγμάτων  μεταξύ  τους,  οι  μετακινήσεις  των  αντιστηρίξεων  που  θα  χρειασθούν  για  την

τοποθέτηση των σωλήνων κλπ, προμήθεια και επάλειψη του λιπαντικού.

Επίσης περιλαμβάνεται  η δαπάνη για την ειδική μέριμνα εξολκής μετά το πέρας της εργασίας

όλων των διδύμων αυτοαντιστηριζομένων μεταλλικών διαφραγμάτων ώστε  να  μην παραμείνει

καμία  στο  έδαφος  για  να  μην  παρεμποδίζει  τυχόν  μελλοντικές  εργασίες  οργανισμών  κοινής

ωφελείας στην περιοχή. Διευκρινίζεται επίσης ότι όλες οι εργασίες που θα προκύψουν από το

πάχος των διδύμων αυτοαντιστηριζομένων  διαφραγμάτων περιλαμβάνονται  στην  τιμή και  δεν

αποζημιώνονται ιδιαιτέρως.

Στην πληρωμή του αναδόχου κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνεται και η αποζημίωσή του για την

σύνταξη της λεπτομερούς μελέτης αντιστήριξης. Διευκρινίζεται επίσης ότι όλες οι εργασίες που θα

προκύψουν  από  το  πάχος  των  διδύμων  αυτοαντιστηριζομένων  μεταλλικών  διαφραγμάτων

περιλαμβάνονται στην τιμή και δεν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του αναδόχου είναι ότι τα υλικά και τα μέσα  που θα

χρησιμοποιηθούν θα είναι τουλάχιστον αυτά που προβλέπονται στην μελέτη που θα συντάξει ο

ανάδοχος  όπως  θα  εγκριθεί  από  την  Υπηρεσία,  αν  όχι  καλύτερα,  και  ότι  όλη  η  εργασία

κατασκευής των αντιστηρίξεων θα είναι σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές. Διευκρινίζεται

ότι η έγκριση της μελέτης από την υπηρεσία δεν απαλλάσσει από την ευθύνη για την πληρότητα

και ορθότητα της τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε τυχόν ατύχημα και για την

αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας που θα προκύψει εξ’ αιτίας τυχόν ελαττωμάτων στην μελέτη

που συνέταξε ή στην κατασκευή του συστήματος αντιστήριξης με δίδυμα αυτοαντιστηριζόμενα

μεταλλικά διαφράγματα και  είναι  υποχρεωμένος,  σε περίπτωση αστοχίας,  να τροποποιήσει  τη

μελέτη και την κατασκευή χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.
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Σ.Τ.Π. 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Πρόκειται για την κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μη διατομές και

χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025 και έχει εφαρμογή:

  Στις  φέρουσες  και  μη  κατασκευές  από δομικό  χάλυβα,  των υδραυλικών  και  λοιπών

έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

  Στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρύθμισης ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου

AVIS,  AVIO,  AMIL κλπ),  δοκών  εμφράξεως  ανοιγμάτων  και  εσχαρών παρακράτησης

φερτών/επιπλεόντων (trash racks) βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.

Οι  μεταλλικές κατασκευές πρέπει,  εάν είναι  δυνατό,  να συναρμολογούνται  στο Μηχανουργείο.

Κάθε συναρμολόγηση πρέπει να ελέγχεται για να πιστοποιηθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες

ανοχές και ότι κανέναν κινητό ή αφαιρετό μέλος δε σφηνώνει. Οι μεταλλικές κατασκευές πρέπει να

συναρμολογούνται και να εγκαθίστανται με μεθόδους και εξοπλισμό που δεν προξενούν βλάβη

αποστρέβλωσης, κάμψης ή άλλη παραμόρφωση στα μέλη ή στα εξαρτήματα. Κανένα κεκαμμένο

ή στρεβλωμένο ή αλλιώς παραμορφωμένο μέλος δεν θα τοποθετείται  στη θέση του μέχρι  να

διορθωθούν όλα τα ελαττώματα. Εκείνα τα μέλη που έχουν υποστεί κατά το χειρισμό τους σοβαρή

ζημιά, θα απορρίπτονται. Σφηρηλάτηση που προκαλεί τραυματισμό ή στρέβλωση των μελών δεν

θα επιτρέπεται. Πριν από τη συναρμολόγηση τα μεταλλικά τμήματα πρέπει να καθαρίζονται με

επιμέλεια από τα υλικά της συσκευασίας, τις ακαθαρσίες, την σκόνη ή άλλα ξένα σώματα.

Δεν θα χρησιμοποιούνται κλειδιά για σωλήνες, κοπίδια και άλλα εργαλεία που είναι δυνατόν να

καταστρέψουν την επιφάνεια των βεργών, κεφαλών, κοχλιών, οδηγών ή άλλων μερών.

Κοχλίες και βίδες πρέπει να συσφίγγονται ομοιόμορφα και γερά, χωρίς όμως να δημιουργείται

υπερένταση των σπειρωμάτων, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. Τα σπειρώματα εκτός των

κοχλιών υψηλής αντοχής  πρέπει  να  λιπαίνονται  με  τη  χρήση μίγματος  γραφίτη  και  λαδιού  ή

ισοδύναμου λιπαντικού πριν από τη συναρμολόγηση.

Οι μεταλλικές κατασκευές πρέπει να τοποθετούνται με ακρίβεια και να αγκυρώνονται με ασφάλεια

στη θέση τους σύμφωνα με τα σχέδια εγκατάστασης και τις ενδείξεις συναρμογής. Όλες οι επί

τόπου  συνδέσεις  πρέπει  να  εξασφαλίζονται  από  μετακίνηση  με  προσωρινούς  πείρους  και  οι

κοχλίες να συσφίγγονται γερά. Οι προσωρινοί πείροι θα χρησιμοποιούνται για να αποφεύγεται η

ολίσθηση των συνδεόμενων μελών.  Η τοποθέτηση προσωρινών πείρων κατά τη διάρκεια της

συναρμολόγησης πρέπει να γίνεται μόνο σε αναγκαία για τη συναρμογή των μελών στην ορθή

θέση και με τρόπο ώστε να μην προκαλεί διεύρυνση των οπών ή παραμόρφωση του μετάλλου.

Η σύσφιξη  των κοχλιών θα  γίνεται  με  απλό σωληνωτό  κλειδί  με  το  χέρι,  ή  δυναμόκλειδο,  ή

μηχανοκίνητο κλειδί ή με τη μέθοδο «Turn of the bolt». Για την επίτευξη της απαιτούμενης ροπής
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στρέψης με το απλό σωληνωτό κλειδί με καστάνια το μήκος της λαβής θα προσαρμόζεται στην

καταβαλλόμενη ανθρώπινη προσπάθεια.  Στο δυναμόκλειδο,  η απαιτούμενη ροπή στρέψης θα

προκύπτει  από τη  βαθμονομημένη  ένδειξη  του  κλειδιού,  ενώ σε  άλλους  τύπους  κλειδιών θα

λειτουργεί  μηχανισμός  απελευθέρωσης,  όταν  επιτευχθεί  η  απαιτούμενη  ροπή  στρέψης.  Το

δυναμόκλειδο  πρέπει  να  είναι  καλά βαθμονομημένο  και  το  περικόχλιο  θα πρέπει  να  είναι  σε

κίνηση  κατά  τη  μέτρηση  της  ροπής  στρέψης.  Τα  μηχσνοκίνητα  κλειδιά  πρέπει  να

χρησιμοποιούνται κατά τρόποι σύμφωνο με τις συστάσεις του κατασκευαστή του κλειδιού και να

έχει προηγούμενα εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία της μηχανής και η σωστή βαθμονόμησή της.

Όλοι οι κοχλίες πρέπει να συσφίγγονται γερά. Θα αποφεύγεται η χρησιμοποίηση κλειδιών που

μπορεί να παραμορφώσουν το περικόχλιο ή να ξεφλουδίσουν την επιψευδαργύρωση.

Σ.Τ.Π. 3: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1. Γενικά για τις συνδέσεις 

Η προδιαγραφή αυτή αφορά στις συνδέσεις των φλαντζωτών τεμαχίων μεταξύ τους και με τις

φλάντζες των εξαρτημάτων, (δικλείδων, τεμαχίων εξάρμοσης, ταυ κλπ), μέσα στα αντλιοστάσια.

Επίσης αφορά στις συνδέσεις χαλύβδινων φλαντζών. 

Οι  εργασίες προσέγγισης των ειδικών σωληνωτών φλαντζωτών μεταλλικών τεμαχίων και  των

εξαρτημάτων μέχρι και την τελική θέση τους για ενσωμάτωση στα δίκτυα περιλαμβάνονται επίσης

στην προδιαγραφή αυτή. 

2. Συνδέσεις ωτίδων 

Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις συνδέσεις των ωτίδων, είναι τα παρεμβύσματα

μεταξύ των αντίστοιχων παρειών που έχουν κατεργασθεί, για να επιτύχουμε στεγανότητα και τα

κοχλιοφόρα μπουλόνια που απαιτούνται για τη σύσφιξη. 

Οι  απαραίτητες  διαστάσεις  και  η  μορφή για  τη  σύνδεση των ωτίδων,  δηλαδή οι  διάμετροι,  η

διάτρηση και η διάταξη των οπών, άσχετα από το υλικό για κάθε μια από τις συνδεδεμένες ωτίδες,

θα ληφθούν γενικά κατά DIN 2501 ή 2508 για πίεση λειτουργίας 10 ή 16atm. 

Όλα τα σωληνωτά φλαντζωτά τεμάχια καθώς και τα εξαρτήματα, (δικλείδες, τεμάχια εξάρμωσης,

βαλβίδες κλπ) θα αγοραστούν και θα προσκομιστούν οπωσδήποτε από τον Εργολάβο. Τα πιο

πάνω υλικά και μικροϋλικά (κοχλίες, περικόχλια, παρεμβύσματα, ροδέλες κλπ) θα ενσωματωθούν

στα έργα από τον Εργολάβο. Πριν από την τοποθέτηση θα επιδειχθούν στην Υπηρεσία επίβλεψης

δείγματα για να γίνουν αποδεκτά. 

Πριν  από  την  τελική  προσέγγιση  των  ωτίδων  που  θα  συνδεθούν,  θα  καθαριστούν  οι

κατεργασμένες  επιφάνειες (επαφής τους με το ίδιο παρέμβυσμα) με μεταλλική ψήκτρα και  με

επιμέλεια,  ώστε  να  αποκαλυφθούν  οι  κυκλοτερείς  ραβδώσεις  τους  που  έχουν  σκοπό  την

εξασφάλιση μεγαλύτερης στεγανής επιφάνειας του παρεμβύσματος με τις μεταλλικές επιφάνειες

που επιτυγχάνεται με τη σύσφιξη. 

Η  τοποθέτηση  του  ελαστικού  παρεμβύσματος,  θα  γίνει  με  τρόπο  τέτοιο  ώστε  να  καλύπτει

ολοκληρωτικά  τις  έδρες  των  ωτίδων,  χωρίς  να  προεξέχει  στο  εσωτερικό  του  αγωγού  και  να
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ακινητοποιείται με ελάχιστη σύσφιξη ορισμένου αριθμού περικοχλίων. 

Ακολουθεί η σύσφιξη των περικοχλίων, η οποία πρέπει να συντελεσθεί προοδευτικά με διαδοχικές

και συνεχείς ενέργειες με κατάλληλο κλειδί χειρισμού. Τελικά συμπληρώνεται η σύσφιξη όλων των

περικοχλίων έτσι που η σύνδεση να θεωρείται έτοιμη για έλεγχο. 

Επισημαίνεται  ότι  μεταξύ  των ωτίδων των ειδικών τεμαχίων των οποίων τα  ίσια  άκρα έχουν

συγκολληθεί  ή προσδεθεί  με τα τμήματα του αγωγού και  από τις δύο μεριές,  απαγορεύεται  η

τοποθέτηση εξαρτήματος με φλάντζες μετέπειτα με όση ακρίβεια και αν καθορίσθηκε η αναγκαία

απόσταση,  αν δεν παρεμβληθεί  ειδικό  εξάρτημα κινητής  ωτίδας  (τεμάχιο  εξάρμωσης)  για  την

οποία υπάρχει σχετική τεχνική προδιαγραφή. 

Η δοκιμή στεγανότητας των συνδέσεων των ωτίδων που θα γίνει περιλαμβάνεται στον έλεγχο

στεγανότητας του αγωγού. 

Στην περίπτωση δικλείδων του αγωγού θα γίνει τέτοιος προσανατολισμός των κύριων αξόνων

των ωτίδων τους ώστε να είναι δυνατός ο χειρισμός της δικλείδας. 

3. Ενσωμάτωση ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων 

Το μέρος αυτό της προδιαγραφής αφορά στην προσέγγιση των κάθε είδους ειδικών τεμαχίων και

εξαρτημάτων μέχρι την τελική τους θέση, στο αντλιοστάσιο. 

Ειδικά τεμάχια, εκτός από τα οποιαδήποτε απλά εξαρτήματα με ωτίδες είναι οι καμπύλες, τα ταφ,

οι σταυροί, οι συστολές, τα πώματα των άκρων κλπ. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται είναι

δικλείδες συρταρωτές, ειδικά τεμάχια εξάρμοσης κλπ. 

Τα ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και συσκευές ανεξάρτητα από το βάρος τους και τη δυσκολία στη

μετακίνηση  και  προσέγγιση  στις  θέσεις  τοποθέτησης  συνδέονται  κατά  τον  τρόπο  που  έχει

αναφερθεί στην προηγούμενη παράγραφο των συνδέσεων ωτίδων. 

Κατά την μετακίνηση, ιδιαίτερα των τεμαχίων και συσκευών που έχουν σημαντικό βάρος (δηλαδή

αυτών  που  απαιτούν  την  χρησιμοποίηση  περισσότερων  από  ένα  πρόσωπα  ή  μηχανήματα),

πρέπει  να λαμβάνονται  ανάλογα μέτρα για την ασφάλεια στη μετακίνηση και τους χειρισμούς,

ώστε να προλαμβάνεται οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα καθώς και καταστροφή των σωλήνων

που προέρχεται  από ανατροπές,  απότομες εναποθέσεις,  προσκρούσεις  κλπ.  Ειδικότερα στην

εργασία ανάρτησης μεγάλων δικλείδων,  θα λαμβάνεται  πρόνοια  πρόσδεσης και  στήριξης του

σώματος της δικλείδας και όχι του άξονά της για να μη επέλθει παραμόρφωσή τους. Μετά την

προσέγγιση κάθε ειδικού τεμαχίου ή εξαρτήματος στην τελική του θέση, θα στερεώνεται και θα

ακινητοποιείται αυτό με επιμέλεια και κατάλληλα προσωρινά υποθέματα, (με σταθερά στηρίγματα

και ανάρτηση) τα οποία θα αρθούν μόνο ύστερα από την ολοκληρωτική εκτέλεση των συνδέσεων

και την κατασκευή των αναγκαίων μόνιμων υποθεμάτων τους. 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
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