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Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για εργασίες 
αντικατάστασης  Κεντρικού Αγωγού Υδροληψίας του ΟΑΚΑ   
Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής: 
 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στο χώρο Υ1 
(ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΔΑΠ - ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΔΡΟΣΤΑΣΙΟ ΟΑΚΑ) και στον εγγύτερο περιβάλλοντα χώρο 
με σκοπό την παράκαμψη τις φθαρμένης κεντρικής παροχής εντός του υδροστασίου  και του 
φθαρμένου εξοπλισμού (Βάνες - Μειωτές Πίεσης) που είναι ενσωματωμένα σε αυτή. Σκοπός του 
έργου είναι να γίνει νέα υδραυλική εγκατάσταση από τους μετρητές της ΕΥΔΑΠ, με όλα τα ειδικά 
εξαρτήματα έτσι ώστε να συνδεθεί εκ νέου η κεντρική παροχή στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης 
του Ο.Α.Κ.Α. δημιουργώντας συγχρόνως και νέα εναλλακτική διαδρομή προς τους βρόχους 
ύδρευσης του ΟΑΚΑ. Έτσι  σε περίπτωση  βλάβης στην κεντρική παροχή   αλλά και για την 
εκτέλεση του παρόντος έργου να είναι δυνατή η τροφοδότηση του δικτύου ύδρευσης από άλλο 
σημείο. 
 
Οι υδραυλικές εργασίες περιλαμβάνουν: 

 την κοπή του δικτύου τροφοδοσίας των δύο μετρητών από την υφιστάμενη σύνδεση στο 
δίκτυο της ύδρευσης του Ο.Α.Κ.Α. (PVC DN 315mm) και μέσω ειδικού εξαρτήματος  
σύνδεσης STEEL/PE, κατασκευή νέου δικτύου από  σωλήνες HDPE 3ης γενιάς  16atm / 
SDR 11 με τα ανάλογα εξαρτήματα και όργανα διακοπής. 

 Τη κατασκευή by pass γραμμή του δικτύου των δύο μετρητών όπως φαίνεται στο 
επισυναπτόμενο διάγραμμα. Η γραμμή αυτή θα κατασκευαστεί εντός του υδροστασίου 
στο τοιχίο περίπου 50cm κάτω από την οροφή του μηχανοστασίου.  

 την  έξοδο από το υδροστάσιο των δύο παροχών 160 mm & 250 mm (αδιάρρηκτη κοπή 
του τοιχίου και στεγάνωση των οπών ) και  

σύνδεση του μεν σωλήνα φ160 mm στο βρόχο Υ4-Υ5 (εφεδρική παροχή βρόχου)  του σωλήνα φ250 mm 
στο  δίκτυο της υπάρχουσας σωλήνας PVC 315mm μέσω συστολής 315/250 και φλατζωζιμπό PE/PVC σε 
όποιο σημείο κριθεί σκόπιμο κατόπιν της εκσκαφής έως το υπάρχον τοιχίο διαχωρισμού του φυτεμένου 
χώρου με τον ασφαλτοστρωμένο. 
Ολες οι οικοδομικές εργασίες πρέπει να γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή (και αν απαιτείται 
χειρωνακτικά) λόγω της παρουσίας άλλων υπόγειων δικτύων (δίκτυα ύδρευσης-ηλεκτρικά –
ασθενή –όμβρια-λύματα), στον περιβάλλοντα χώρο γύρω από το υδροστάσιο όπου θα 
πραγματοποιηθούν οι εργασίες. 
Ειδικότερα στο χώρο έξω από το μηχανοστάσιο και έως το υπάρχων τοιχίο και σε ικανό πλάτος 
ώστε να εκτελεσθούν οι ανάλογες εκσκαφές θα αποξηλωθούν με ιδιαίτερη προσοχή χόρτα – 





καλάμια – θάμνοι διότι στο χώρο υπάρχει ΦΕΑ και δίκτυο άρδευσης ( το οποίο και θα 
αποκατασταθεί μετά, στα πλαίσια του έργου αυτού). Η εκσκαφή του χάνδακα εγκατάστασης του 
δικτύου από το υπάρχων τοιχίο διαχωρισμού του φυτεμένου χώρου με τον ασφαλτοστρωμένο 
έως το νέο φρεάτιο για την σύνδεση με το βρόχο θα γίνει με επιμελημένη κοπή του 
οδοστρώματος & χειρωνακτική εκσκαφή και ιδιαίτερη προσοχή στα εμφανή και μη εμφανή 
υπάρχοντα δίκτυα, 
  Στο έργο  περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες κατασκευαστικές  εργασίες όπως εκσκαφές, 
κοπή ασφάλτου, φρεάτιο σύνδεσης βρόχου, κάλυμμα φρεατίου, αποκατάσταση ασφάλτου και 
τυχόν κατεστραμμένων κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίωv, στρώση σκάμματος 10cm για 
εγκατάσταση των δικτύων HDPE και επικάλυψη των σωλήνων με άμμο λατομείου, τοποθέτηση 
πλέγματος σήμανσης, την επίχωση , την αποκατάσταση της ασφάλτου καθώς και οτι άλλο δεν 
αναφέρετε αλλά είναι απαραίτητο για την παράδοση του δικτύου  σε  πλήρη λειτουργία και με 
πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου. 
Οι εργασίες πρέπει να ξεκινήσουν από την κατασκευή του δικτύου και των δύο παροχών μέχρι τον τοίχο 
του μηχανοστασίου, στην συνέχεια θα κατασκευασθεί το δίκτυο HDPE 160mm καθώς και το φρεάτιο 
σύνδεσης με το βρόχο με την απαραίτητη βάνα. Στη συνέχεια κατόπιν θα γίνει η αποκοπή και η νέα 
σύνδεση του μετρητή 4’’ και αφού κλείσουν οι βάνες του νέου φρεατίου θα τροφοδοτηθεί ο βρόχος 
ύδρευσης Υ4-Υ5. 
Κατόπιν θα κατασκευασθεί το δίκτυο HDPE 250mm και η σύνδεση του μέσω φλατζοζιμπώ στην 
υπάρχουσα κεντρική παροχή PVC 315mm  (σε όποιο σημείο κριθεί σκόπιμο κατόπιν της εκσκαφής 
έως το υπάρχον τοιχίο διαχωρισμού του φυτεμένου χώρου με τον ασφαλτοστρωμένο).   
Σημείωση: Επισυνάπτεται ενδεικτικό διάγραμμα και κάτοψη του Περιβάλλοντα χώρου. 

 
2. ΔΙΚΤΥΟ  ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 

Υλικό σωληνώσεων 
Γίνεται κατασκευή του δικτύου με το σύστημα αυτογενής θερμικής συγκόλλησης . 
Το υλικό των σωληνώσεων είναι ΡΕ πολυαιθυλένιο 3ης   γενιάς, παραγόμενο με τη μέθοδο εξέλασης, 
με ιδιαίτερα αυξημένες αντοχές σε πιέσεις και μηχανική καταπόνηση (τύπος HYDROLIFE PE 160 /16atm 
/SDR 11 πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς). 
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Ε. prEN 12201, ISO 4427 και βάσει των γερμανικών 
κανονισμών τυποποίησης DIN 8047/8075, είναι αντοχής ΡΝ 16bar για διατομές Φ20mm-Φ400mm. 
Είναι εγκεκριμένο για υπόγειο η υπέργειο δίκτυο μεταφοράς νερού υπό πίεση με πιστοποιητικό 
καταλληλότητας της Α΄ ύλης για πόσιμο νερό. 
Ο σωλήνας ΡΕ θα παρέχει οπωσδήποτε υψηλή αντοχή σε χημική διάβρωση, σε εδαφικές μετακινήσεις 
και εξαιρετική αντοχή σε κρούση. 
Θα παρέχεται η δυνατότητα προμήθειας σε μεγάλο ενιαίο μήκος αγωγού, θα παρουσιάζει μεγάλη 
ευκαμψία, ενώ θα επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα στα σημεία σύνδεσης σωλήνων και 
εξαρτημάτων με μηδενική διαροή. 
Η εσωτερική επιφάνεια θα είναι λεία προκαλώντας μικρή πτώση πίεσης νερού, ενώ δεν θα 
δημιουργούνται επικαθήσεις λόγω της λείας επιφάνειας και της χημικής αδράνειας του υλικού. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά σωληνώσεων. 
Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι χρώματος μπλε, πίεσης λειτουργίας 16 bar για διατομές 
Φ110mm – Φ160mm -Φ250mm με πάχη σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 
Εξωτερική διάμετρος/ πάχος 
(ονομαστική) (mm) 
110/10,00mm 
160/16,4mm 
250/22,7mm 
 
 





Συνδέσεις σωληνώσεων 
Οι συνδέσεις των σωληνώσεων και εξαρτημάτων γίνονται με τη μέθοδο ‘’αυτογενούς συγκόλλησης",  
μετωπική  (butt   fusion  welding)  ή  ηλεκτροσύντηξη  (electorfusion welding) και πραγματοποιούνται 
με χρήση ειδικών εξαρτημάτων και συνδέσμων (μούφες, γωνίες, ταφ, κλπ) επιτυγχάνοντας αξιόπιστη 
σύνδεση και μειωμένο κόστος εγκατάστασης. 
Κατά τη μετωπική συγκόλληση τα άκρα των σωλήνων κόβονται κάθετα προς τον άξονά τους με μεγάλη 
ακρίβεια και οι σωλήνες τοποθετούνται και ευθυγραμμίζονται στις σιαγόνες της ειδικής συσκευής 
μετωπικής συγκόλλησης. 
Τα άκρα των σωλήνων πλανάρονται, καθαρίζονται και στη συνέχεια θερμαίνονται μέσω ειδικής 
αφαιρούμενης θερμαντικής πλάκας και εφαρμόζεται υδραυλικη πίεση. 
Οι απαιτούμενες πιέσεις, θερμοκρασίες και χρόνοι ανάλογα το σωλήνα αναγράφονται στους πίνακες 
που συνοδεύουν τη μηχανή. 
Όπου   είναι   εφικτό   θα   επιλέγεται   η   ηλεκτροσύντηξη   δηλαδή   η   σύνδεση   με ηλεκτρομούφες 
με χρήση ειδικής μηχανής και γεννήτριας όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτρικό ρεύμα. 
Το κάθε εξάρτημα θα φέρει εσωτερικά θερμαινόμενη αντίσταση ανάλογη της διαμέτρου του, η οποία 
θερμαινόμενη λειώνει το εσωτερικό στρώμα του εξαρτήματος και την εξωτερική επιφάνεια του άκρου 
του σωλήνα που έχει τοποθετηθεί μέσα στο εξάρτημα. Οι σωλήνες καθαρίζονται, ‘’αγριεύονται’’ με 
ειδική ξύστρα και στη συνέχεια με ύφασμα και αφού ευθυγραμμιστούν στερεώνονται σε ειδική 
συσκευή που τους κρατά ακίνητους μέχρι το κρύωμα της σύνδεσης. Οι ακροδέκτες της μηχανής 
συγκόλλησης συνδέονται στις υποδοχές της ηλεκτρομούφας και τότε εισάγονται αυτόματα τα 
δεδομένα της συγκεκριμένης κόλλησης (θερμοκρασία, χρόνος, κλπ), οπότε το μηχάνημα ρυθμίζει 
αυτόματα τη λειτουργία του. Όταν το σύστημα κρυώσει λύνονται οι σωλήνες από το σύστημα 
σταθεροποίησης. 
Σε κάθε περίπτωση η αντοχή των συνδέσεων θα είναι τουλάχιστον ίση με την αντοχή των σωλήνων σε 
οποιοδήποτε άλλο σημείο. 
Η  εγκατάσταση  θα  αποτελείται  από  ενιαία  συνεχή  μήκη  σωλήνα  με  τις  λιγότερες δυνατές 
συνδέσεις στο δίκτυο. 
Πριν τη τοποθέτηση του σωλήνα εντός του ορύγματος θα στρώνεται άμμος σε ύψος 10cm, ενώ μετά τη 
τοποθέτηση και πριν την επίχωση θα επικαλύπτεται ο σωλήνας από πάνω με άμμο επίσης κατά 10cm. 
Διαστολή σωλήνων. 
Η παραλαβή των διαστολών του δικτύου σωληνώσεων θα καθορισθεί   μετά την οριστικοποίηση των 
θέσεων και οδεύσεων των σωληνώσεων. 
Στα κατασκευαστικά σχέδια πού θα υποβληθούν προς έγκριση από τον ανάδοχο θα σημειώνονται 
εκτός από τα άλλα και οι προτεινόμενες από αυτόν διατάξεις αντιμετώπισης των διαστολών σύμφωνα 
με τις παρακάτω οδηγίες : 
Η  παραλαβή  των  διαστολών πρέπει  να  παραλαμβάνεται  κατά  προτίμηση  με κατάλληλη 
διαμόρφωση και στήριξη των σωλήνων και όχι με τη χρησιμοποίηση ειδικών τεμαχίων, εκτός αν 
σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια. 
Οι κατακόρυφες στήλες μικρού μήκους  θα στερεώνονται ακλόνητα στο μέσο της διαδρομής τους ώστε 
να υπάρχει δυνατότητα διαστολής προς τα πάνω και προς τα κάτω. 
Οι διακλαδώσεις συνδέσεως με τα διάφορα μηχανήματα ή συσκευές θα πρέπει να διαμορφώνονται 
κατάλληλα ώστε να υπάρχει δυνατότητα διαστολής τόσο των διακλαδώσεων όσο και των κυρίων 
σωλήνων. 
Στις θέσεις των αρμών διαστολής του κτιρίου θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν διατάξεις παραλαβής 
των διαστολών των σωληνώσεων και του κτιρίου. 
Για τον υπολογισμό των διαστολών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω : 
Θα πρέπει να υπολογίζονται οι γραμμικές διαστολές των σωλήνων στα δίκτυα ζεστού νερού και να 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα (σωστή στήριξη, κατάλληλες αντιδιαστολικές διατάξεις). 
Στις  αλλαγές  διεύθυνσης  πρέπει  να  αφήνουμε  τα  αναγκαία  περιθώρια  για  την παραλαβή των 
διαστολών. 

 





 
3. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (ΒΑΝΕΣ) ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΡΕ 

 
Θα χρησιμοποιηθούν βάνες τύπου πεταλούδας με σώμα από χυτοσίδηρο, ενώ η πεταλούδα και το 
βάκτρο θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι με επένδυση ελαστομερούς EPDM για πλήρη στεγανότητα και 
ο μηχανισμός χειρισμού από πλαστικό ή κράμα αλουμινίου. 
Τα χειριστήρια τύπου μοχλού θα έχουν διάταξη σταθεροποίησης σε επιλεγμένες θέσεις. 
Οι βάνες θα προσαρμόζονται στους σωλήνες με φλάντζες κατάλληλες για θερμοκρασία νερού από –
10°C έως 120 °C , πίεση λειτουργίας  16 atm και θα συνοδεύονται από τις απαιτούμενες φλάντζες, 
κοχλίες και παρεμβύσματα για την εφαρμογή τους στους σωλήνες. 
Το  σώμα  θα  φέρει  κοχλιωτές  ωτίδες,  ώστε  να  επιτρέπεται  η  λύση  δικτύου  ή συσκευής από την 
μία πλευρά της βαλβίδας χωρίς την εκκένωση του δικτύου από την άλλη πλευρά. 
Εναλλακτικά η σύνδεση θα είναι αυλακωτού άκρου (VICTAULIC). 
Οι βάνες θα είναι ανθεκτικής κατασκευής, μεγάλης διάρκειας ζωής, με ενισχυμένη αντιδιαβρωτική 
προστασία από εποξεική βαφή και θα εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα στη διακοπή του νερού που 
κυκλοφορεί και στη διαρροή του νερού στο περιβάλλον. 
Ολες οι βαλβίδες θα παραδοθούν με τα αναγκαία πιστοποιητικά ελέγχου υδραυλικής δοκιμής και 
στεγανότητας και θα είναι ελεγμένες από αναγνωρισμένο Ινστιτούτου πιστοποίησης (TUEV, GS, VDE, 
DVGW, BVQI κλπ). 
 

 
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160Χ100Χ120cm 

 
Πλήρης κατασκευή  τυπικού φρεατίου διακλάδωσης,  σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνικές 
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) για σύνδεση με τον βρόχο Υ4-Υ5 καθαρών διαστάσεων 160Χ100Χ120cm, με 
κάλυμα από μπακλαβαδωτή γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα 5mm με τις ανάλογες ενισχύσεις και 2 
λαβές ανάρτησης. 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 

 Ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 

 Εκσκαφές (με μηχανικά μέσα ή χειρωνακτικά) σε κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν 
απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση 
των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 

 Καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

 Αντλήσεις υδάτων (αν απαιτηθεί). 

 Εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

 Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 20cm που απαρτίζουν το φρεάτιο 
(σκυρόδεμα  ελάχιστης απαίτησης C 35/45, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικταοι 
απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου. 

 Η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με  ασφαλτική επάλειψη 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του 
καλύματος του φρεατίου (από μπακλαβαδωτή γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα 5mm με 
τις ανάλογες ενισχύσεις από γαλβανισμένη σιδηρογωνιά και 2 λαβές ανάρτησης ελάχιστη 
απαίτηση Β125) . 

 Η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, 
ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 

 Η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 





 Η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα 
οδού ή πεζοδρόμιο) κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη 
ολοκλήρωση του φρεατίου. 

5. ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Υδραυλικό αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό, 1ης ειδικότητας και 2ης 
ειδικότητας ο οποίος θα είναι παρόν στο έργο. 
Επίσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εκτελέσει μέσα στην τελευταία διετία υδραυλικά έργα 
με κόστος  ίσο ή μεγαλύτερο από τον προϋπολογισμό του  έργου της διακήρυξης αυτής. Αυτό θα 
αποδεικνύεται (επί ποινή αποκλεισμού) με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης υπογεγραμμένες  από τους 
επιβλέποντες ή τους ιδιοκτήτες των έργων, στις οποίες θα περιγράφεται συνοπτικά το έργο και το 
κόστος του. 
Εξάλλου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαμορφώσουν εικόνα για το έργο με επίσκεψη στο χώρο 
και σχετική βεβαίωση από τον υπεύθυνο του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. (με ποινή 
αποκλεισμού). 

Με την υπογραφή της σύμβασης κατάθεση εγγυητικής επιστολής 10% για έξι μήνες που 
επιστρέφεται με την υπογραφή παραλαβής καλής εκτέλεσης του έργου. 

Ποινική ρήτρα 500€ για κάθε ημέρα καθυστέρησης από την συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης 
του έργου. 

Επίβλεψη του έργου από μηχανολόγο μηχανικό (2 παρουσίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου με υπογραφή της πορείας του έργου). 

Πληροφορίες για το έργο: κ. Αθ. Κυρούσης 210.6834762 , 6973300202. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε 
κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 04/08/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των 
προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 05/08/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
09:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται  ο τίτλος του έργου και ο 
αριθμός εισήγησης 385/16717. 

 
 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 

 




