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1. Αντικείμενο 

 

Η ηερληθή πξνδηαγξαθή απηή αλαθέξεηαη ζηε θνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά πξντόλησλ 

εθζθαθώλ: 

 

- είηε αθαηάιιεισλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ή πιενλαδόλησλ, γηα απόξξηςε, ζε 

θαηάιιεινπο ρώξνπο απνδεθηνύο από ηηο Αξρέο θαη ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία, 

 

- είηε θαηάιιεισλ πνπ πξννξίδνληαη γηα επαλεπίρσζε ηάθξσλ ή ηερληθώλ έξγσλ ή 

θαηαζθεπή επηρσκάησλ θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ, ζε ρώξνπο πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο 

ηεο απνδνρήο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο θαη ηελ ελ ζπλερεία θνξηνεθθόξησζε θαη 

κεηαθνξά ηνπο κέρξη ηε ζέζε ηνπ έξγνπ, όπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

 

Η Πξνδηαγξαθή απηή αθνξά θαη ζηε θνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά γηα απόξξηςε ησλ 

πξντόλησλ εθζθαθώλ πνπ πξνέξρνληαη από θαζαηξέζεηο ή απνμειώζεηο πιαθνζηξώζεσλ 

πεδνδξνκίσλ ή θξαζπέδσλ, ή αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο. 

 

Σε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο επηθαλεηαθήο ζηξώζεο ηνπ 

εδάθνπο (θπηηθή γε) γηα ηελ θάιπςε επηρσκάησλ θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ ηνπίνπ ζηε θπζηθή 

ηνπ κνξθή, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηα παξαθάησ: 

α) ηε θνξηνεθθόξησζε, κεηαθνξά θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο θπηηθήο γεο ζε 

ζεκείν θαηάιιειν, μερσξηζηά από ηα ππόινηπα πξντόληα γεληθώλ εθζθαθώλ, 

β) ηε θνξηνεθθόξησζε, κεηαθνξά θαη δηάζηξσζε ηεο θπηηθήο γεο ζε ζεκεία όπνπ 

πξνβιέπεηαη θαη κεηά ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 

 

 

2. Εργασίες ποσ θα εκτελεστούν 

Οη θνξηνεθθνξηώζεηο ησλ πξνο κεηαθνξά πξντόλησλ εθζθαθήο ζα γίλνληαη είηε κε κεραληθά 

κέζα είηε κε ηα ρέξηα όηαλ ηα κεραληθά κέζα δελ κπνξνύλ λα πιεζηάζνπλ ή όηαλ ε πνζόηεηα 

ησλ πιηθώλ δελ είλαη κεγάιε γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε κεηάβαζε θνξησηηθνύ κεραλήκαηνο. 

Σηελ εξγαζία εθθόξησζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηάζηξσζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο ζε 

ρώξνπο θαη κε ηξόπν πνπ εγθξίλνληαη από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 

 

Τα πξντόληα πνπ ζα κεηαθεξζνύλ ζα πξνέξρνληαη είηε από εθζθαθέο, πνπ γίλνληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ, ησλ θξεαηίσλ ή από θαζαηξέζεηο ή απνμειώζεηο πιαθνζηξώζεσλ 

πεδνδξνκίσλ ή θξαζπέδσλ ή αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο είηε από 

δαλεηνζαιάκνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηέηνηνη γηα ην παξαπάλσ έξγν. 

 

Εηδηθά θαηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ γηα ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 

κεξηκλήζεη ώζηε ε απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο λα κελ παξαθσιύεη, ηελ πξνζέγγηζε 

ησλ πξνο ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ, ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ηεο νδνύ, ηελ ειεύζεξε ξνή ησλ 

ηπρόλ νκβξίσλ πδάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο αλάληε πεξηνρέο όπσο επίζεο κεξηκλήζεη γηα 

ηελ απνθπγή εηζξνήο ησλ πδάησλ απηώλ κέζα ζηελ ηάθξν. Σε νπνηαδήπνηε θαηάθιηζε ησλ 

ηάθξσλ από λεξά, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ρσξίο θακία άιιε απνδεκίσζε λα ηα αληιήζεη. 

 

Η απνθνκηδή ησλ πάζεο θύζεσο πξντόλησλ εθζθαθήο πνπ δελ ζα ρξεηαζζνύλ γηα ηελ 

επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ ή γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή αλαρσκάησλ ζα γίλεηαη από 

ηνλ Αλάδνρν ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα θαη παξάιιεια κε ηελ εθζθαθή ηεο ηάθξνπ. 
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Η απνθνκηδή θαη ε ελαπόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο, πνπ πξνβιέπεηαη όηη ζα απαηηεζνύλ 

γηα ηελ επίρσζε ηάθξσλ ή ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή αλαρσκάησλ θαη κόλν γηα ηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ε νξγάλσζε εξγαζίαο ηνπ Αλαδόρνπ είλαη ηθαλή λα ζπγρξνλίζεη 

ηηο εξγαζίεο εθζθαθήο ηάθξσλ θαη ηηο εξγαζίεο επίρσζεο ηάθξσλ ζε άιιεο ζέζεηο ηνπ έξγνπ, 

έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε απαηηνύκελε ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ΕΤΕΠ 1501-08-01-03
-02 ζπκπύθλσζε θαη ηειηθή δηακόξθσζε απηώλ, ζα γίλεηαη θαηεπζείαλ ζηε  

ζέζε θαηαζθεπήο απηώλ ζε ζπλερή ζεηξά παξά ην όξπγκα, κέρξη ηελ επαλεπίρσζε ησλ 

ηάθξσλ. Τα πιενλάδνληα πξντόληα εθζθαθήο ζα απνκαθξύλνληαη θαη ζα απνξξίπηνληαη ζε 

κέξε επηηξεπόκελα από ηηο Αξρέο θαη ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 

 

Εάλ δνζεί δηαθνξεηηθή εληνιή από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη, 

ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή, λα θνξηώλεη, κεηαθέξεη θαη εθθνξηώλεη ηα πξντόληα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα επαλεπίρσζε, ζε ζέζεηο ηεο απνδνρήο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 

Σε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ηα απνθνκηδόκελα πξντόληα εθζθαθήο πνπ ζα απαηηεζνύλ 

αξγόηεξα, γηα ηελ επίρσζε ηάθξσλ θαη ηελ θαηαζθεπή αλαρσκάησλ ή επηρσκάησλ, ζα 

απνηίζεληαη πξνζσξηλά, ζε ρώξνπο πνπ επηηξέπνληαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο, γηα λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. Τπρόλ 

απνζέζεηο από ηνλ Αλάδνρν πξντόλησλ εθζθαθήο, ζε ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ηελ άδεηα 

από ηηο Αξκόδηεο Αξρέο, δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ Ε.ΥΔ.Α.Π., λα ζηακαηήζεη ηελ πιεξσκή ηνπ 

Αλαδόρνπ θαη λα κελ επηζηξέςεη ηηο θξαηήζεηο κέρξη λα απνκαθξύλεη ηα πξντόληα εθζθαθήο, 

ζε ρώξν πνπ επηηξέπεηαη από ηηο Αξκόδηεο Αξρέο θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηνλδήπνηε ηξίην 

ζηγόκελν, ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ε Ε.ΥΔ.Α.Π., από πηζαλή κειινληηθή αμίσζε ηνπ ζηγνκέλνπ 

από ηελ πξάμε απηή ηνπ Αλαδόρνπ. 
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1. Αντικείμενο 

 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στη διάθεση και χρήση όλων των απαραιτήτων μη-

χανημάτων, υλικών, προσωπικού και εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση 

του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την ασφαλή υποστήριξη των εκσκαφών σε 

όλα τα υπαίθρια έργα , που λόγω της φύσης τους απαιτούν την χρήση μεταλλικών πετασμά-

των τύπου  KRINGS ή μεταλλικές πασσαλοσανίδες.  

 

2.         Γενικά  

Η υποστήριξη των πρανών των εκσκαφών υπαίθριων έργων προβλέπεται – στην εγκεκριμένη 

μελέτη – να γίνεται, στα μεν βραχώδη ορύγματα με διαμόρφωση κατάλληλης κλίσης στις πα-

ρειές αυτών και τοποθέτηση πλέγματος για τη προστασία από πτώσεις μικρών σχετικά λίθων, 

στα γαιώδη και ημιβραχώδη εδάφη με μικρά και μεσαία βάθη με ξυλοζεύγματα και στα  πολύ 

χαλαρά εδάφη είτε με σιδηρές πασσαλοσανίδες είτε με ολισθαίνοντα στοιχεία τύπου  

KRINGS. 

Ο τελευταίος τύπος αντιστήριξης δύναται να εφαρμοσθεί και σε σκληρότερα εδάφη που πα-

ρουσιάζουν έντονο κατακερματισμό και καταπτώσεις, και σε τμήματα που αναφέρονται στα 

σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης λόγω ειδικών συνθηκών όπως π.χ. σε βαθειά σκάμματα κά-

τω από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Τα ανοιχτά ορύγματα θα περιφράσσονται με ανθεκτικά συνεχή περιφράγματα, για την πρό-

ληψη ατυχημάτων και στα χείλη αυτών θα πρέπει να κατασκευάζονται μικρού ύψους φράγ-

ματα, ικανά να συγκρατήσουν λίθους και χώματα που τυχόν παρασυρόμενα είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν ατυχήματα στους εντός των ορυγμάτων εργαζομένους. 

Σε περιπτώσεις όπου τα ανοιχτά ορύγματα εκτείνονται σε ικανό μήκος, ο ανάδοχος οφείλει να 

κατασκευάζει προσωρινές πεζογέφυρες ώστε να εξασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ των δύο 

παρειών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δεδομένου ότι 

αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην οικονομική του προσφορά, όπως προβεί αν αυτό απαιτηθεί 

από τις ανάγκες του έργου στην μελέτη (μελέτη εφαρμογής) και στην πλήρη κατασκευή των 

απαιτουμένων αντιστηρίξεων, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία 

(π.χ. Π.Δ. 1073/81). Στην ως άνω μελέτη θα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των μέσων 

υποστήριξης  και εκτός των άλλων υπολογισμών θα περιέχονται και υπολογισμοί καθιζήσε-

ων, τρόποι αντιμετώπισης – εφ’ όσον απαιτείται – αυτών και θα περιγράφονται αναλυτικά οι 

φάσεις εκτέλεσης της εργασίας και η θέση και τα όρια εφαρμογής κάθε είδους υποστήριξης. 

Η ως άνω μελέτη θα υπόκεινται στην έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  Κατά την διάρ-

κεια της κατασκευής, εφ’ όσον απαιτείται λόγω τοπικών ή ειδικών συνθηκών, είναι δυνατόν 

να τροποποιηθεί η ως άνω μελέτη, μετά εντολή και έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Εάν ο ανάδοχος κρίνει πλέον κατάλληλους άλλους τρόπους υποστήριξης –από αυτούς της 

εγκεκριμένης μελέτης - ή το προσωπικό του είναι εξοικειωμένο σε άλλους τρόπους υποστή-

ριξης ή ο εξοπλισμός του προσιδιάζει προς άλλους τρόπους, δύναται να καταθέσει σχετικές 

προτάσεις στη Διευθύνουσα Υπηρεσία υπό την ρητή προϋπόθεση ότι η αλλαγή μεθοδολογίας, 
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υλικών κ.λ.π. δεν θα συνοδεύονται από αιτήματα προσθέτων αποζημιώσεων ή χρονικών πα-

ρατάσεων του έργου.  Εάν οι προτάσεις του αναδόχου παρέχουν εξίσου ικανοποιητική ποιό-

τητα κατασκευής, ασφάλεια του έργου και του προσωπικού, δεν οδηγούν σε αυξημένες καθι-

ζήσεις παρακειμένων κατασκευών και υπάρχει η ρητή δέσμευση του αναδόχου ότι τα προτει-

νόμενα δεν θα επιβαρύνουν οικονομικώς τον Κύριο του Εργου, τότε είναι δυνατή η έγκρισή 

τους από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την υποστήριξη των εκσκαφών. 

Παράλειψη ή καθυστέρηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να δώσει εντολές ή να εγκρίνει με-

λέτες δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη ώστε οι εργασίες 

εκσκαφής να εκτελούνται με ασφάλεια. Ο ανάδοχος, σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, θα ε-

νεργεί αμέσως για την τοποθέτηση των απαραιτήτων μέσων υποστήριξης και θα υποβάλει εκ 

των υστέρων χωρίς καθυστέρηση τα σχετικά σχέδια για έγκριση, μαζί με τις εκτιμήσεις του. 

Σαφώς ορίζεται ότι οιαδήποτε αναφορά των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών σχετική με τα 

μέσα υποστήριξης των εκσκαφών δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι απαλλάσσει τον ανάδοχο από 

την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των εργασιών υπαίθριων και υπόγειων εκσκαφών 

ή από την αστική και ποινική ευθύνη για βλάβη ή θάνατο προσώπων ή για ζημιές σε ιδιοκτη-

σίες. 

3.      Φράγματα από πασσαλοσανίδες ή στοιχεία τύπου KRINGS 

Εφ’όσον κατά τις εκσκαφές απαιτείται, λόγω γεωμηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους ή 

και λόγω παρουσίας νερού, η κατασκευή συνεχούς φράγματος πασσαλοσανίδων, ο ανάδοχος 

θα μελετήσει και θα κατασκευάσει ότι απαιτείται, ώστε να εμποδίσει τη διαρροή του εδάφους 

και να διατηρήσει το σκάμμα ελεύθερο.  

Για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας ισχύουν η ΠΤΠ Τ60 και οι οδηγίες των κατασκευα-

στών. 

Επίσης στην περίπτωση χρησιμοποίησης στοιχείων τύπου KRINGS ισχύουν οι οδηγίες των 

κατασκευαστών. 

4. Υποστήριξη αγωγών Ο.Κ.Ω. 

Ο ανάδοχος κατά την εκσκαφή, στις περιοχές όπου υπάρχουν αγωγοί Οργανισμών Κοινής 

Ωφελείας, θα προβαίνει στην κατάλληλη υποστήριξη ή ανάρτηση των αγωγών Ο.Κ.Ω. που 

συναντά εντός των ορυγμάτων. Οφείλει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προστασίας του 

εργαζόμενου προσωπικού και των αγωγών αυτών και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για κά-

θε ζημία που τυχόν θα προξενηθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην αντιστήριξη στύλων Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. κ.λ.π. Επίσης, 

ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται, προς πρόληψη ζημιών σε ευαίσθητους αγωγούς (π.χ. 

Ο.Τ.Ε.) και ατυχημάτων στο εργαζόμενο προσωπικό, όπως στην περίπτωση καλωδίων της 

Δ.Ε.Η., δικτύων αερίων κ.λ.π. 
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1. Ανηικείμενο - Καηηγορίες 

 

 Η  Τερληθή Πξνδηαγξαθή απηή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν ηνκήο θαη ζηελ αλαθαηαζθεπή 

ησλ νδνζηξσκάησλ ησλ νδώλ όπνπ αλνίγνληαη νξύγκαηα θιπ. γηα ηελ εγθαηάζηαζε αγσγώλ 

ύδξεπζεο ή γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή επηζθεπώλ ηνπ πθηζηακέλνπ δηθηύνπ. 

 Η θαζαίξεζε, ε απνζύλζεζε, ε απνμήισζε θάζε είδνπο νδνηξώκαηνο θαη ζε 

νπνηαδήπνηε ζηάζκε πάλσ ή θάησ από ην δάπεδν εξγαζίαο ζα γίλεη κε κεραληθά κέζα, 

απνθιεηνκέλεο ηεο πεξηπηώζεσο ρξεζηκνπνηήζεσο εθξεθηηθώλ πιώλ. 

 Τα νδνζηξώκαηα αλάινγα κε ην πιηθό δηάζηξσζήο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: 

α) Οδνζηξώκαηα κε αζθαιηηθό ηάπεηα 

β) Οδνζηξώκαηα από ζθπξόδεκα 

γ) Κπβνιηζόζηξσηα νδνζηξώκαηα 

δ) Οδνζηξώκαηα ιηζόζηξσηα κε πιάθεο ή ιίζνπο πνπ δελ έρνπλ θαλνληθό ζρήκα. 

 

 

2. Γενικά 

 

 Πξηλ αξρίζνπλ νη εθζθαθέο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δεηήζεη από ηελ αξκόδηα 

Υπεξεζία άδεηα ηνκήο ηνπ νδνζηξώκαηνο. Οη δαπάλεο έθδνζεο ηεο άδεηαο βαξύλνπλ ηνλ 

Αλάδνρν. 

 Δλδερόκελε θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ηεο άδεηαο απηήο από ππαηηηόηεηα  ησλ 

αξκόδησλ Υπεξεζηώλ, έρεη ζαλ κόλε ζπλέπεηα γηα ηελ Δ.ΥΓ.Α.Π. ηελ έγθξηζε αληίζηνηρεο 

παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. ΄Αδεηεο ηνκήο ζα δεηνύληαη αθόκε θη όηαλ 

πξόθεηηαη γηα ηνκή ρσκάηηλσλ ή αδηακόξθσησλ νδνζηξσκάησλ θαη γεληθά γηα εθηέιεζε 

εθζθαθώλ, αλ απηό απαηηείηαη από ηνπο θαηόρνπο ησλ ρώξσλ, όπνπ ζα εθηειεζζνύλ νη 

εξγαζίεο. 

 Πξηλ γίλεη ε ηνκή, ζα ραξάδνληαη ηα όξηά ηεο ζην νδόζηξσκα κε θνπηηθό εξγαιείν. Η 

απνζύλζεζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζα γίλεη κε ηα ρέξηα είηε κε κεραληθά κέζα, πάλησο όκσο κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε ε εξγαζία λα πεξηνξίδεηαη όζν ην δπλαηόλ αθξηβέζηεξα ζηηο δηαζηάζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Σηελ εξγαζία απνζύλζεζεο πεξηιακβάλεηαη 

θαη ε απόζεζε ησλ άρξεζησλ πιηθώλ ή εθείλσλ πνπ ζα μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ, ζε ζέζεηο 

θνληά ζηα ζθάκκαηα, απ’όπνπ λα είλαη δπλαηή ε θόξησζή ηνπο γηα λα απνκαθξπλζνύλ, ή ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. ΄Οηαλ ε ηνκή γίλεηαη εγθάξζηα ζηελ νδό, ε θαζαίξεζε ζα γίλεηαη 

πξώηα ζην κηζό πιάηνο ηεο θαη αθνύ ηειεηώζεη ε εθζθαθή απηνύ ηνπ ηκήκαηνο ζα γίλεη ε 

θαηάιιειε αληηζηήξημε ησλ παξεηώλ ηνπ νξύγκαηνο θαη ζα θαηαζθεπαζηνύλ πξνζσξηλέο 

κεηαιιηθέο γεθπξώζεηο πάλσ από ηα νξύγκαηα γηα ηε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ. Οη ηπρόλ 

πξνζσξηλέο κεηαιιηθέο γεθπξώζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θαη’απνθνπή ηίκεκα. Σηε ζπλέρεηα 

ζα δηαλνίγεηαη ην άιιν κηζό ηνπ πιάηνπο ηεο νδνύ, θαη αθνύ εγθαηαζηαζεί ν αγσγόο, ε 

ηάθξνο ζα επηρσζεί. 

 Σηηο πηό πάλσ θαζαηξέζεηο νδνζηξσκάησλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη θαζαηξέζεηο, όπνπ 

είλαη απαξαίηεηεο, θσιεώλ εξγαζίαο ειεθηξνζπγθνιιεηνύ (κνπξηάηδεο), όπσο θαη νη ηνπηθέο 

δηαπιαηύλζεηο ζηηο ζέζεηο θξεαηίσλ, ζσκάησλ αγθύξσζεο, αγσγώλ εθθέλσζεο θαη ινηπώλ 

ηερληθώλ έξγσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνύ. 

 Τν πιάηνο (Β) ηνπ θαζαηξνύκελνπ νδνζηξώκαηνο θαζνξίδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο 

ηππηθέο δηαηνκέο ζηελ Τερληθή Πξνδηαγξαθή γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αγσγώλ ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. Τα πιάηε (Β) απηά είλαη ηα ειάρηζηα επηηξεπόκελα εθηόο 
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εμαηξεηηθώλ πεξηπηώζεσλ (ύπαξμεο αλππέξβιεησλ εκπνδίσλ) θαη κεηά από έγγξαθε εληνιή 

ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο όπνπ δύλαηαη λα κεηαβιεζνύλ. 

 Η επηηξεπόκελε αλνρή (επαύμεζε) ηνπ παξαπάλσ  πιάηνπο (Β) είλαη γηα κελ γαηώδε ή 

εκηβξαρώδε εδάθε +15 εθ. γηα δε βξαρώδε εδάθε +30 εθ. Η πηό πάλσ αλνρή λνείηαη γηα ην 

ηκήκα ηεο εθζθαθήο ην θάησ από ηνλ αζθαιηηθό ηάπεηα. Οη πηό πάλσ αλνρέο (απμήζεηο) δελ 

επηκεηξνύληαη θαη δελ πιεξώλνληαη μερσξηζηά γηαηί πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ησλ 

αληίζηνηρσλ άξζξσλ ηνπ Τηκνινγίνπ ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

 Καηά ηελ εξγαζία ηεο επαλαθνξάο ηνπ νδνζηξώκαηνο, ην επίρσκα ηνπ ζθάκκαηνο 

πξέπεη λα ζπκπηεζηεί ηόζν θαιά, πξηλ ηνπνζεηεζεί ην ηειηθό νδόζηξσκα, ώζηε λα 

απνθιείεηαη ε πηζαλόηεηα θαζίδεζεο, Ο Αλάδνρνο έρεη ηε ζρεηηθή επζύλε κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Σε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηνύλ θαζηδήζεηο ζην νδόζηξσκα, ν 

Αλάδνρνο νθείιεη λα επηδηνξζώζεη ην ηκήκα κε δαπάλε ηνπ αθαηξώληαο ην ππάξρνλ 

νδόζηξσκα, ή θαη ην επίρσκα ηνπ ζθάκκαηνο θαη αλαθαηαζθεπάδνληάο ηα. 

 Τα πξντόληα απνμήισζεο ζα θνξηώλνληαη, ζα κεηαθέξνληαη αλεμάξηεηα απόζηαζεο, 

ζα εθθνξηώλνληαη θαη ζα απνξξίπηνληαη ζε κέξε επηηξεπόκελα από ηηο Αξρέο, θαη ηελ 

Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 

 Η πξνκήζεηα θαη ε κεηαθνξά επί ηόπνπ ησλ έξγσλ όισλ ησλ πιηθώλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. Τα πιηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη ζύκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθώλ ηνπ πξώελ ΥΓΔ θαη ηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό. 

 

 

 

3. Oδοζηρώμαηα με αζθαληικό ηάπηηα 

 

3.1. Εργαζίες. 

 

 Η ράξαμε θαη ε ηνκή ησλ αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ζα εθηειείηαη ππνρξεσηηθά κε 

αζθαιηνθόπηε, ώζηε ν αζθαιηνηάπεηαο λα κελ ππνζηεί βιάβε ηα δε ρείιε απηνύ λα είλαη 

επζύγξακκα. 

 Η απνμήισζε ηκεκάησλ ησλ παξεηώλ ηεο ηάθξνπ, δειαδή ηνπ αζθαιηνηάπεηα θαη 

ηεο βάζεσο απηνύ, ζα γίλεη ζε πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 5 εθαηνζηώλ εθαηέξσζελ ή εθόζνλ απηά 

έρνπλ ππνζηεί βιάβεο, ζε ζπλνιηθό πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 20 εθαηνζηώλ. Αλ ζπληξέρνπλ ιόγνη 

γηα κεγαιύηεξν ζπλνιηθό πιάηνο απνμήισζεο απηό θαζνξίδεηαη ύζηεξα από έγγξαθε εληνιή 

ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 Τν πιηθό ππόβαζεο νδνζηξσζίαο ζα είλαη από ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ θαηά ηελ 

Π.Τ.Π. 150 ηνπ πξώελ Υ.Γ.Δ. όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-02, ζα 

ζπκππθλσζεί κε κεραληθά κέζα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο πξναλαθεξζείζαο 

πξνδηαγξαθήο, εθηόο αλ δεηεζεί από ηελ αξκόδηα Υπεξεζία κεγαιύηεξε ζπκπύθλσζε θαηά 

Proctor, νπόηε ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ επηηύρεη. 

 Δάλ ην νδόζηξσκα απνηειείηαη από δύν αζθαιηηθέο ζηξώζεηο, πάρνπο 50 ριζη. 

εθάζηε, ε ζηάζκε ηεο ππόβαζεο ζα θζάζεη 100 ριζη. ρακειώηεξα από ηελ ζηάζκε ηεο νδνύ 

(εξπζξά). Γεληθά ε ζηάζκε ηεο ππόβαζεο ζα εμαξηεζεί από ην πάρνο ηνπ πθηζηακέλνπ 

νδνζηξώκαηνο. 

 Μεηά ηελ ζπκπύθλσζε ηεο ππόβαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην νδόζηξσκα 

απνηειείηαη από δύν αζθαιηηθέο ζηξώζεηο, ζα εθηειεζζνύλ νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 Δπάιιεηςε ηεο σο άλσ δεκηνπξγεζείζαο επηθάλεηαο, κε αζθαιηηθό δηάιπκκα ζύκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο Π.Τ.Π. Α.201 ηνπ πξώελ Υ.Γ.Δ., δειαδή ζα είλαη κίγκα αλαινγίαο 600 



Γηεύζπλζε : Σρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Υπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

111_v0001_ΚΑΘΑΙΡΕΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ  

1 Ιανοσαρίοσ 2013  Σ.Π. 111 

4 

ργξ. θαζαξήο αζθάιηνπ θαη 400 ργξ. πεηξειαίνπ αλά ηόλλν θαη ζα δηαζηξώλεηαη ζε 

πνζόηεηα από 1,2 κέρξη 1,4 θηιά αλά κ
2
 ελ ζεξκώ (ηύπνο ΜΔ-0). 

 Γηάζηξσζε ελ ζεξκώ ηεο πξώηεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο βάζεο κε αζθαιηνζθπξόδεκα 

θιεηζηνύ ηύπνπ, ζπκπεππθλσκέλνπ πάρνπο 50 ριζη. εθηεινύκελε ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηελ Π.Τ.Π. Α260 ηνπ πξώελ Υ.Γ.Δ. 

 Δπάιεηςε ηεο παξαπάλσ θαηαζθεπαζζείζαο αζθαιηηθήο ζηξώζεο βάζεο (πξώηε ζηξώζε) 

κε ζπγθνιιεηηθή ζηξώζε θαζαξήο αζθάιηνπ ηύπνπ 180/220, ζύκθσλα κε ηελ Π.Τ.Π. 200 

ηνπ πξώελ Υ.Γ.Δ. πνπ ζα δηαζηξώλεηαη ελ ζεξκώ θαη ζε πνζόηεηα 0,30 ργξ. αλά κ
2
. Η 

παξαπάλσ ζπγθνιιεηηθή ζηξώζε είλαη δπλαηόλ λα γίλεη από όμηλν αζθαιηηθό δηάιπκκα 

ηύπνπ ΜΔ-5 ζύκθσλα κε ηελ Π.Τ.Π. Α203 ηνπ πξώελ Υ.Γ.Δ. θαη ζε αλαινγία 1,2 ργξ. 

αλά κ
2
. 

 Γηάζηξσζε ηεο δεύηεξεο ζηξώζεσο (ζηξώζε θπθινθνξίαο) από αζθαιηνζθπξόδεκα 

θιεηζηνύ ηύπνπ, ζπκπεππθλσκέλνπ πάρνπο 50 ριζη., εθηεινύκελε ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηε πξόηππε ηερληθή πξνδηαγξαθή Α265 ηνπ Υ.Γ.Δ. 

 Δάλ ην ππάξρνλ νδόζηξσκα απνηειείηαη από ηξείο αζθαιηηθέο ζηξώζεηο ζα γίλνπλ επί 

πιένλ νη θάησζη εξγαζίεο: 

 Μεηά ηελ επάιεηςε ηεο ζπγθνιιεηηθήο ζηξώζεο επί ηεο πξώηεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο 

βάζεο, ζα δηαζηξσζεί ε ελδηάκεζε αζθαιηηθή ζηξώζε πάρνπο 50 ριζη. ζύκθσλα κε ηελ 

Π.Τ.Π. Α265 ηνπ πξώελ Υ.Γ.Δ. 

 Δπάιεηςε ηεο αλσηέξσ αζθαιηηθήο ζηξώζεο κε ζπγθνιιεηηθή ζηξώζε θαη δηάζηξσζε ηεο 

αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο σο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. 

 Οη αξκνί κεηαμύ ηνπ παιαηνύ αζθαιηνηάπεηα θαη ηεο ηειηθήο ζηξώζεο (ζηξώζε 

θπθινθνξίαο) ηνπ λενδηαζηξσζέληνο ζα εκπνηίδνληαη από ππθλό δηάιπκκα θαζαξήο 

αζθάιηνπ. 

 Φόξησζε - εθθόξησζε - κεηαθνξά θαη απόξξηςε ζε κέξε επηηξεπόκελα από ηηο Αξρέο 

θαη ηε Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία όισλ ησλ πξντόλησλ από ηελ απνμήισζε ηνπ αζθαιηνηάπεηα 

θαη ηηο νπνηαζδήπνηε βάζεο ή ππόβαζεο απηνύ, όισλ ησλ πιηθώλ πνπ ζα πεξηζζέςνπλ από 

ηελ θαηαζθεπή θαζώο επίζεο θαη όισλ ησλ πιηθώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηνλ θαζαξηζκό 

ησλ ηνκώλ θαη ησλ πέξημ απηώλ ρώξσλ. 

 

 

3.2. Διεσκρινίζεις 

 

 Αύμεζε ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ παιαηνύ ηάπεηα θαη ηεο βάζεσο απηνύ όπσο θαη ησλ 

παξεηώλ ησλ ηάθξσλ είλαη λνεηή κόλν γηα ηα ηκήκαηα εθείλα πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε, είηε 

από ηελ θπθινθνξία, είηε από ηηο θαζηδήζεηο πνπ νθείινληαη ζπλήζσο ζηα όκβξηα ύδαηα, είηε 

από ηα κεραλήκαηα ηνπ Αλαδόρνπ θαηά ηελ εθζθαθή ησλ ηάθξσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

ζσιήλσλ. 

 Η πξόζζεηε απηή εθζθαθή ζα γίλεηαη κόλν ζην ηκήκα ηνπ αζθαιηνηάπεηα θαη ηεο 

βάζεώο ηνπ θαη πνηέ ζηελ ππόβαζή ηνπ. Η βάζε θαζνξίδεηαη όηη ζα απνηειείηαη από 

μεξνιηζνδνκή θαη αξγνύο ιίζνπο ή από ρνλδξά ραιίθηα νδνζηξσζίαο ή από ζηξώζε από 

άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. 

 Η πξόζζεηε απηή εθζθαθή ζα εθηειείηαη κε κεγάιε επηκέιεηα είηε κε κεραληθά κέζα, 

είηε δηά ρεηξώλ, ε δε ράξαμε ηεο αζθάιηνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζε επζύγξακκα ηκήκαηα 

παξάιιεια ή θάζεηα κε ηνλ έμνλα ηνπ δξόκνπ. 

 Τα πξντόληα απνμήισζεο ζα ελαπνηίζεληαη νπσζδήπνηε ζε ρώξνπο πνπ δελ 

παξαθσιύνπλ ηελ θπθινθνξία πεδώλ θαη νρεκάησλ. 
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 Η εληαία πιένλ επηθάλεηα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ηόζν από ηελ απνμήισζε ησλ 

βιαβέλησλ ηκεκάησλ όζν θαη από ηε δηάζηξσζε ηνπ πιηθνύ νδνζηξσζίαο 3Α, ζα θαζαξηζηεί 

κε επηκέιεηα θαη ζα ζπκππθλσζεί μαλά κέρξηο επηηεύμεσο ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνύ βαζκνύ 

ζπκπύθλσζεο. 

 Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ηεο πξώηεο ζηξώζεο βάζεο ζα πξνεγεζεί 

επηκειήο θαζαξηζκόο κε ζάξσζξα θαη όπνπ έρνπλ ελαπνηεζεί θεξηά από ηε βξνρή, ν 

θαζαξηζκόο ζα γίλεηαη κε μύζηξεο θαη ζάξσζξα θαη ζα αθνινπζήζεη ε επάιεηςε κε 

αζθαιηηθό δηάιπκκα κε ηελ ρξήζε κεραληθνύ ςεθαζηήξα. Ο ίδηνο θαζαξηζκόο ζα πξνεγεζεί 

θαη ηεο επάιεηςεο κεηαμύ ησλ δύν ζηξώζεσλ θαη ε επάιεηςε ζα γίλεη πάιη κε κεραληθό 

ςεθαζηήξα. 

 Η ηειηθή επηθάλεηα θύιηζεο ηνπ αζθαιηηθνύ ηάπεηα ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ θαηά 

πιάηνο θαη κήθνο θιίζε ηεο νδνύ θαη λα κελ είλαη ςειόηεξε από 1,5 εθ. από ηνλ ππόινηπν 

δξόκν ζηε ζέζε ηεο ηνκήο. 

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί από ηνλ Αλάδνρν ζηελ ηειηθή επηθάλεηα 

θύιηζεο πνπ ζα πξέπεη λα είλαη νκαιή, επίπεδε θαη λα κελ μερσξίδεη, όζν είλαη δπλαηόλ, από 

ην ππόινηπν νδόζηξσκα ηεο νδνύ. 

 

 

 

4. Οδοζηρώμαηα από ζκσρόδεμα 

 

 Η επίρσζε ηνπ νξύγκαηνο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-02. Η 

ζηάζκε ηεο ππόβαζεο ζα ππνινγηζζεί ζύκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα θαηαζθεπή ηνπ 

νδνζηξώκαηνο. Η ζπκππθλσκέλε ππόβαζε ζα δηαζηξσζεί από ζθπξόδεκα ησλ 200 ργξ. 

ηζηκέληνπ. Τν πάρνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα είλαη ην ίδην κε ην πάρνο ηνπ πθηζηακέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο. 

 Πξηλ από ηε δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ν ππζκέλαο ηεο ζθάθεο θαη ηα ρείιε ηεο 

πξέπεη λα θαζαξηζηνύλ θαιά θαη λα βξαρνύλ κε λεξό. Σηα ρείιε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ 

θόπεθε πξέπεη λα εθαξκνζηεί πδαξέο δηάιπκκα ηζηκέληνπ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή 

ζύλδεζε ηνπ παιηνύ κε ην λέν ζθπξόδεκα. 

 Η επάλσ επηθάλεηα ζα είλαη επίπεδε θαη ζα κνξθσζεί κε πήρπ, πνπ ζα εδξάδεηαη ζην 

παιηό νδόζηξσκα θαη ζηηο δύν κεξηέο ηεο ηάθξνπ, έηζη ώζηε λα ζπκπέζνπλ νη επηθάλεηεο ηνπ 

παιηνύ κε ην λέν νδόζηξσκα. 

 Γελ γίλεηαη δεθηή νπνηαδήπνηε ππνρώξεζε ηνπ νδνζηξώκαηνο πνπ απνθαηαζηάζεθε, 

κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηηο ηπρόλ ππνρσξήζεηο 

πνπ ζα ζπκβνύλ (κε άξζε θαη αλαθαηαζθεπή) ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε επεηδή ε εξγαζία 

απηή ζεσξείηαη όηη είλαη ζπκβαηηθή θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ λα 

ζπληεξήζεη ην έξγν. 

 

 

 

5. Κσβολιθόζηρωηα  - Οδοζηρώμαηα 

 

 Καηά ηελ εξγαζία απνμειώζεσο ησλ θπβνιίζσλ, πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε 

θαηαζηξνθή απηώλ, πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ 

νδνζηξώκαηνο. 

 Η επίρσζε ηνπ νξύγκαηνο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-02. Η 

ζηάζκε ηνπ επηρώκαηνο ζα ππνινγηζζεί ζύκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα θαηαζθεπή ηνπ 
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νδνζηξώκαηνο. Πάλσ από ηελ επίρσζε ζα θαηαζθεπαζζεί βάζε από ζθπξόδεκα ησλ 200 ριγ. 

ηζηκέληνπ, κε κέζν πάρνο ίδην κε ην ππάξρνλ ζθπξόδεκα θαη ίδην νπιηζκό. Αθνύ ζθιεξπλζεί 

ζα γίλεη επίζηξσζε κε ρνλδξόθνθθν άκκν, κε ειάρηζην ζπκπηεζκέλν πάρνο ίδην κε ην 

ππάξρνλ. Σηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζνύλ νη θπβόιηζνη, πνπ ζα έρνπλ πξνεγνπκέλσο 

θαζαξηζηεί θαιά θαη ζα γίλεη ην αξκνιόγεκά ηνπο κε άκκν θαη ε ηύπαλζε. 

 Οη θπβόιηζνη ζα είλαη ηεο ίδηαο πνηόηεηαο θαη ηνπ ίδηνπ ζρεδίνπ κε ηνπο πθηζηάκελνπο 

ζην νδόζηξσκα. 

 Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε θπβνιίζσλ ζε ζηάζκε πςειόηεξε από ηελ θαλνληθή 

(επεηδή ίζσο πξνβιέπεηαη ε ππνρώξεζή ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ). Ο Αλάδνρνο έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη θάζε ππνρώξεζε ηνπ θπβνιηζόζηξσηνπ πνπ ζα ζπκβεί σο 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ κε άξζε θαη αλαθαηαζθεπή, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, 

επεηδή απηή ε εξγαζία, πνπ ζεσξείηαη ζπκβαηηθή, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

Αλαδόρνπ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. 

 Σηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ θπβνιηζόζηξσηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο 

θαηαζθεπήο ηεο ππόβαζεο, δηάζηξσζεο ηεο άκκνπ, κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 

θπβνιίζσλ, νη εξγαζίεο αξκνιόγεζεο θαη ηύπαλζεο θαζώο θαη ε εξγαζία θαζαξηζκνύ ηνπ 

νδνζηξώκαηνο κεηά ην ηέινο ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ 

θάζε είδνπο πιηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (όπσο 

ζθπξόδεκα, άκκνο, θπβόιηζνη θιπ.) 

 

 

6. Λιθόζηρωηα - Οδοζηρώμαηα 

 

 Η επίρσζε ηνπ νξύγκαηνο ζα γίλεη όπσο θαζνξίδεηαη ζηελ ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-02. 

Η ζηάζκε ηνπ επηρώκαηνο ζα ππνινγηζζεί ζύκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα θαηαζθεπή ηνπ 

νδνζηξώκαηνο. Πάλσ από ηελ επίρσζε ζα γίλεη δηάζηξσζε ρνλδξόθνθθεο άκκνπ ζε 

ζπκπηεζκέλν πάρνο, ίδην κε ηελ πθηζηακέλε ζπκππθλσκέλε άκκν. Αθνινύζσο ζα 

ηνπνζεηεζνύλ νη πέηξεο πνπ ζα έρνπλ θαζαξηζηεί θαιά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ην 

αξκνιόγεκά ηνπο κε άκκν θαη ε ηύπαλζε. 

 Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ιίζσλ ςειόηεξε από ηελ θαλνληθή (επεηδή ίζσο 

πξνβιέπεηαη ππνρώξεζε). Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη ηηο 

ππνρσξήζεηο απηέο, πνπ ελδερόκελα ζα ζπκβνύλ σο ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, ρσξίο ηδηαίηεξε 

απνδεκίσζε. Σηελ εξγαζία θαηαζθεπήο ηνπ ιηζόζηξσηνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαζίεο 

ζπκπίεζεο θαη θαζαξηζκνύ ηνπ, νη κεηαθνξέο ησλ ιίζσλ θαη ησλ άιισλ πιηθώλ θαζώο θαη ε 

ηνπνζέηεζή ηνπο. Ο Αλάδνρνο δελ ζα απνδεκησζεί ηδηαίηεξα γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο 

βάζεο από άκκν πνπ ζεσξείηαη όηη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ. Δπίζεο δελ 

πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηα ηελ αμία ησλ θάζε είδνπο πιηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 

 

 

 

 

7. ΄Ελεγτος εργαζιών 

 

 Γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξόπν θαηαζθεπήο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ε Δ.ΥΓ.Α.Π. 

επηθπιάζζεη ζηνλ εαπηό ηεο ην δηθαίσκα όπσο, δηα ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο ζα 
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πξνβαίλεη ζε δεηγκαηνιεςίεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ αιιά θαη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ζπκπύθλσζεο πνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο Πξνδηαγξαθέο ηνπ πξώελ 

Υ.Γ.Δ. Οη αλαθεξόκελνη έιεγρνη ζα γίλνληαη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ., ζηα 

εξγαζηήξηα ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ θαζώο θαη ζηα αλαγλσξηζκέλα 

εξγαζηήξηα 

 Οη παξαπάλσ δεηγκαηνιεςίεο ζα γίλνληαη παξνπζία ηνπ Αλαδόρνπ, ζηηο ζέζεηο πνπ ζα 

ππνδεηθλύεη θάζε θνξά ε Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία. Οη δαπάλεο ησλ δνθηκώλ απηώλ ζα 

βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ από ηηο δνθηκέο πξνθύςεη όηη ν Αλάδνρνο 

ρξεζηκνπνίεζε ειαηησκαηηθά πιηθά ή δελ επέηπρε ζπκπύθλσζε ησλ δηαθόξσλ ζηξώζεσλ, 

δειαδή αλ νη εξγαζίεο δελ έγηλαλ ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή. 

 Οη δεηγκαηνιεςίεο κπνξεί λα γίλνπλ θαη απνπζία ηνπ Αλαδόρνπ, κε ηελ παξνπζία 

κόλν ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο, ηα δε απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ εξεπλώλ ζα 

είλαη δεζκεπηηθά γηα ηνλ Αλάδνρν. 

 Η δπλαηόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο από ηνλ Αλάδνρν όμηλσλ αζθαιηηθώλ γαιαθησκάησλ 

αληί ηεο θαζαξήο αζθάιηνπ ή ηνπ δηαιύκκαηνο απηήο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο 

ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο θαη ζα 

εμαξηεζεί από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (πγξαζία θαη ζεξκνθξαζία). 

 Δπηζεκαίλεηαη θαη δεπθξηλίδεηαη όηη ε απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζα πξέπεη λα 

θαιύπηεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ Υπεξεζηώλ ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ ή θαη ησλ ΟΤΑ 

θαη όηη ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ήζειε 

ηπρόλ απαηηεζεί από ηνπο παξαπάλσ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο, ρσξίο 

ηδηαίηεξε ακνηβή. 

 Δηδηθά ζεκεηώλεηαη όηη επεηδή πηζαλόλ ηκήκα ηνπ αγσγνύ λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζηελ 

νδό κε νδόζηξσκα από ζθπξόδεκα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νδνζηξσκάησλ ζα 

εθαξκνζζνύλ επαθξηβώο νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί ηεο AASHΤΟ (AMERICAN 

ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS). 

 Γεληθά, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο, γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ 

ρώξνπ δηέιεπζεο ησλ αγσγώλ. 
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1. Αντικείμενο 

 

 Η  παπούζα Τεσνική Πποδιαγπαθή αναθέπεηαι ζηην καηαζκεςή πεπιθπάξευν από 

ζςπμαηόπλεγμα ζηιρ θέζειρ πος πποβλέποςν ηα ζσέδια. 

 

 

  

2. Υλικό και κατασκευή  

 

 Η πεπίθπαξη θα καηαζκεςαζθεί ζύμθυνα με λεπηομεπή ζσέδια πος θα ςποβάλει 

εγκαίπυρ ο Ανάδοσορ και πος ςπόκεινηαι ζηην έγκπιζη ηηρ Διεςθύνοςζαρ Υπηπεζίαρ. Η 

πεπίθπαξη θα έσει ύτορ 1,90 μ. ηοςλάσιζηον και θα αποηελείηαι από δικηςυηό γαλβανιζμένο 

ζςπμαηόπλεγμα Νο 17 (διαμέηπος 3 σζη. και βάποςρ 2,36 σγπ/η.μ.) ζηεπεούμενο ζε 

πποκαηαζκεςαζμένοςρ οπθοζηάηερ από θςγοκενηπιζμένο ζκςπόδεμα εξυηεπικήρ διαμέηπος 

ηοςλάσιζηον 9,5 εκ. Οι οπθοζηάηερ θα ηοποθεηούνηαι ανά αποζηάζειρ 2,00 μ. πεπίπος και θα 

πακηώνονηαι μέζα ζε βάζη από ζκςπόδεμα καηηγοπίαρ C12/15 επαπκών  διαζηάζευν, 

ανάλογα με ηο έδαθορ. 

 ΄Ολα ηα ςλικά πος θα σπηζιμοποιηθούν για ηην καηαζκεςή ηυν πεπιθπάξευν θα είναι 

απίζηηρ ποιόηηηορ, θα ςπόκεινηαι δε ειρ ηην έγκπιζη ηηρ Διεςθύνοςζαρ Υπηπεζίαρ. 

 Σηη γπαμμή ηηρ πεπίθπαξηρ θα παπεμβληθεί δίθςλλη θύπα με κπεμαζηά θύλλα 

ολικού καθαπού ανοίγμαηορ 8 μ. από ζηεπεό, άκαμπηο και απαπαμόπθυηο ανθεκηικό πλαίζιο 

από μοπθοσάλςβα πάνυ ζηο οποίο θα ζηεπευθεί ζςπμαηόπλεγμα ηηρ πποαναθεπόμενηρ 

ποιόηηηαρ. Οι οπθοζηάηερ εκαηέπυθεν ηηρ θύπαρ θα έσοςν επαπκείρ διαζηάζειρ και πάκηυζη 

ώζηε να εξαζθαλίζοςν αζθαλή εξάπηηζη ηυν κινηηών θύλλυν. Η θύπα θα είναι 

εθοδιαζμένη με καηάλληλο κλείθπο αζθαλείαρ (λοςκέηηο) ηηρ εγκπίζευρ ηηρ Διεςθύνοςζαρ 

Υπηπεζίαρ. Ο Ανάδοσορ θα ςποβάλει εγκαίπυρ λεπηομεπέρ ζσέδιο καηαζκεςήρ ηηρ 

πεπίθπαξηρ και ηηρ θύπαρ ηο οποίο ςπόκειηαι ζηην έγκπιζη ηηρ Διεςθύνοςζαρ Υπηπεζίαρ. 
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1. Αντικείμενο 

Η παπούζα Τεσνική Πποδιαγπαθή αθοπά ζηην καηαζκεςή μονυηικήρ ζηπώζηρ με επάλειτη 

αζθαληικού μονυηικού ςλικού ζηην επιθάνεια ηυν ζηοισείυν από οπλιζμένο ζκςπόδεμα ή 

ηυν επιζηπώζευν από ηζιμενηοκονίαμα, για ηην ζηεγανοποίηζή ηοςρ. 

 

 

2. Υλικά και τρόπος κατασκεσής 

Η μονυηική ζηπώζη θα αποηελείηαι από αζθαληικό μονυηικό ςλικό και θα εθαπμόζεηαι 

ζύμθυνα με ηην Π.Τ.Π. Τ110 ζε όζη ποζόηηηα σπειάζεηαι και ζε οποιαδήποηε θέζη ηος 

έπγος και αν σπειαζηεί, ζύμθυνα με ηα εγκεκπιμένα ζσέδια και ηιρ ςποδείξειρ ηηρ 

Διεςθύνοςζαρ Υπηπεζίαρ. Η επάλειτη με ηο αζθαληικό ςλικό θα γίνει μεηά από ηον επιμελή 

καθαπιζμό ηηρ επιθάνειαρ από σώμαηα, ξύλα, κοπή θοςπκεηών και ζηοκάπιζμά ηοςρ, και 

πλύζιμο ηηρ επιθάνειαρ. Είναι όμυρ δςναηό μεηά από ππόηαζη ηος Αναδόσος και έγκπιζη ηηρ 

Διεςθύνοςζαρ Υπηπεζίαρ, να εθαπμοζηεί και άλλο ιζοδύναμο ή αποηελεζμαηικόηεπο 

ζύζηημα ζηεγανοποίηζηρ, συπίρ ο Ανάδοσορ να έσει δικαίυμα για ππόζθεηη αποζημίυζη για 

ηο λόγο αςηό. 
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1. Αντικείμενο 

 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά τις πάσης φύσεως εργασίες που απαιτούνται για την 

πλήρη κατασκευή του οικοδομικού μέρους του υπόψη έργου. 

 

 

2. Οπτοπλινθοδομές 

 

2.1. Γενικά 

 

Οι οπτοπλινθοδομές για την κατασκευή των οπτοπλινθοδομών, θα είναι άνευ σκάφης και θα 

έχουν διαστάσεις 19x9x6εκ. Σημειώνεται ότι, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση και οπτ/νθων 

άλλων διαστάσεων όπως 7,5x15x35, 10x15x35, 18x15x35 εκ. κ.λ.π., κατόπιν εγκρίσεως της 

Διευθύνουσας  Υπηρεσίας.   

 

Οι οπτόπλινθοι θα είναι διάτρητοι (με οριζόντιες ή κατακόρυφες οπές), αργιλικοί, 

μηχανοποίητοι, καλά ψημένοι σε όλη τη μάζα τους, προερχόμενοι από τα καλύτερα 

πλινθουργεία της περιφέρειας ή και άλλης περιοχής, άριστης ποιότητας και τέλειας οπτήσεως, 

υγιείς, ακέραιοι (απαγορεύεται παντελώς η χρησιμοποίηση σπασμένων οπτοπλίνθων ή 

προερχομένων από κατεδαφίσεις), όχι υαλοποιημένοι, σκληροί, ηχηροί, σχήματος κανονικού 

με πλήρεις ευθείες και με καλά διαμορφωμένες - ευθύγραμμες τις ακμές τους. 

 

 

Από το πρώτο φορτίο κάθε είδους οπτοπλίνθου που θα παραδίδεται επιτόπου του έργου θα 

παίρνονται δείγματα που θα υποβάλλονται για έγκριση πριν από την έναρξη του έργου. Σε 

όλες τις επόμενες παραδόσεις θα πρέπει οι οπτόπλινθοι  να συμφωνούν με τα εγκεκριμένα 

δείγματα αλλιώς θα απορρίπτονται και θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο. 

 

 

2.2. Υλικά - Κονιάματα 

 

Τα κονιάματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή οπτοπλινθοδομών θα είναι σύμφωνα 

με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 Αναλογία κατ’όγκο 

Είδος Τοιχοποϊίας Τσιμέντο Ασβέστης Άμμος 

 

Εξωτερικοί τοίχοι 

 

Εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

6 

 

9 

 

 

Τα κονιάματα θα αναμιγνύονται με μηχανικό αναμικτήρα εγκεκριμένου τύπου, στον οποίο η 

ποσότητα του νερού θα ελέγχεται με ακρίβεια. Μόνο σε περιπτώσεις που απαιτούνται μικρές 

ποσότητες κονιάματος και ύστερα από έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας το κονίαμα 

μπορεί να αναμιχθεί με το χέρι, σε χαλύβδινη ή ξύλινη επιφάνεια. 
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Η δόμηση θα γίνεται με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα (σε αναλογία που παρουσιάζεται στον  

παραπάνω πίνακα) το οποίο θα παρασκευάζεται με μηχανικά μέσα (ασβέστης της καλύτερης 

ποιότητας σε μορφή πολτού ή σκόνης - άμμος λατομείου, καθαρή, σκληρή και χωρίς 

αργιλικές, οργανικές ή άλλες προσμίξεις - τσιμέντο τύπου Portland καθαρό). Ξηραμένο 

κονίαμα που να μην μπορεί με απλή κατεργασία και χωρίς την προσθήκη νερού να επανέλθει 

στην προτέρα  κατάστασή του, θα απορρίπτεται και δε θα επιτρέπεται η ανάμιξή του με νέο 

κονίαμα. 

 

Οπτοπλινθοδομές εφαπτόμενες ή περιβάλλουσες κατασκευές από σκυρόδεμα, πρέπει  κατά 

τις επαφές αυτές και επί μήκους τουλάχιστον 0,50 μ. να κτίζονται με τσιμεντοκονίαμα 

(αναλογίας 1:3 τσιμέντου και άμμου), αφού προηγουμένως όλες οι επιφάνειες θα έχουν 

επιχρισθεί με πεταχτή τσιμεντοκονία περιεκτικότητας 400,0 χλγρ. τσιμέντου, χωρίς καμία 

αποζημίωση προς τούτο του αναδόχου. 

 

Κονίαμα που έχει μερικώς πήξει ή που έχει αναμιχθεί για ένα χρονικό διάστημα περισσότερο 

από μία ώρα, δε θα χρησιμοποιείται στο έργο. 

 

 

2.3. Εργασία 

 

Οι οπτ/νθοι πριν να χρησιμοποιηθούν θα βυθίζονται σε νερό και θα παραμένουν εντός αυτού 

μέχρι κορεσμού. 

 

Οι συνεχείς στρώσεις θα γίνονται με ολόκληρους οπτόπλινθους εκτός εάν χρειάζονται μισές 

για να κλείσει το σύμπλεγμα. Οι τοίχοι θα κτίζονται στις ακριβείς περασιές και σε 

κατακόρυφο επίπεδο.  

 

Όλες οι περασιές και οι γωνίες θα είναι καλά ζυγισμένες και οι λαμπάδες κανονικά 

διαμορφωμένοι. 

 

Οι οπτόπλινθοι θα εδράζονται κανονικά σε όλες τις στρώσεις και σε όλο το φάρδος κάθε 

στρώσης, καθώς και στους αρμούς. Οι διασταυρούμενοι τοίχοι και διαχωρίσματα θα έχουν 

σωστά συμπλέγματα και εξασφάλιση της διασταύρωσης. Οι αρμοί των τοίχων που θα 

σοβατιστούν δεν πρέπει να έχουν πάχος μεγαλύτερο από 10,0χιλ. και θα ξύνονται κατά την 

πρόοδο της εργασίας σε βάθος 6,0χιλ. για πρόσφυση του επιχρίσματος. Το ύψος των 

τεσσάρων ετοίμων στρώσεων οπτοπλινθοδομής δε θα πρέπει να ξεπερνά πάνω από 40,0χιλ. 

το ύψος των 4 στρώσεων οπτοπλίνθων τοποθετημένων ξηρών χωρίς αρμούς.  

 

Οι οπτοπλινθοδομές θα αποπερατούνται 30,0 εκ. κάτω από την ανώτατη στάθμη αυτών, η δε 

πλήρης αποπεράτωση (σφήνωμα με κεκλιμένους πλίνθους στην οροφή) θα γίνεται μετά από 

παρέλευση δύο τουλάχιστον ημερών. 

 

Οι οπτοπλινθοδομές θα ενισχύονται με σενάζ (ανά ένα μέτρο περίπου, καθ’ύψος) από 

οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20  (με πάχος 25 εκ., με πλάτος το πλάτος της τοιχοποιίας, με 

οπλισμό 4Φ12 (S500) και συνδετήρες Φ8/20 (S500)). 

 

Τα προβλεπόμενα για το υπόψη έργο είδη οπτοπλινθοδομών είναι  οπτοπλινθοδομές πάχους 

1/2 πλίνθου (δρομικές) και οπτοπλινθοδομές πάχους 1 πλίνθου (μπατικές). 
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Η εκφόρτωση των οπτοπλίνθων στο εργοτάξιο θα πρέπει να γίνεται δια χειρών  ή μηχανικών 

μέσων στην περίπτωση που είναι συσκευασμένοι σε παλέτες και όχι με ανατροπή του 

μεταφορικού μέσου. Εν πάσει περιπτώσει σπασμένοι οπτόπλινθοι δε θα χρησιμοποιηθούν. 

 

Οι οπτόπλινθοι θα στοιβάζονται κανονικά στην ύπαιθρο, υπερυψωμένοι από το έδαφος για να 

μπορούν να αερίζονται και να προστατεύονται σωστά από κακοκαιρίες, από την υγρασία και 

τα άλατα του εδάφους. 

 

 

 

3. Επιχρίσματα 

 

3.1 Γενικά 

 

Τα εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα είναι τριπτά με μαρμαροκονίαμα 1:2 των 150Kg 

τσιμέντου, τριών στρώσεων. 

 

Οι υπέργειες επιφάνειες σκυροδεμάτων των έργων που θα υδροχρωματιστούν θα 

παραμείνουν ανεπίχριστες. 

 

 

3.2. Υλικά 

 

Ο ανάδοχος θα συνθέσει δοκιμαστικά μείγματα και θα επιδείξει την εφαρμογή 

κονιάματος, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις (κατάλληλη υφή της εξωτερικής 

επιφάνειας, κ.λ.π) των ισχυόντων κανονισμών της εγκεκριμένης μελέτης και της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας, σβησμένος. Ο πολτός ασβέστη θα γίνεται με 

την ενυδάτωση (σβήσιμο) πρόσφατα παρασκευασμένου  ασβέστη, με αρκετό νερό ώστε να 

σχηματιστεί πλαστική μάζα. Ο πολτός στην τελική του κατάσταση δε θα περιέχει άσβηστα 

κομμάτια. 

 

Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί για το κονίαμα θα είναι ποτάμια καθαρή και θα αποτελείται 

από κόκκους σκληρούς, καθαρούς, χωρίς προσκολλημένες ξένες ουσίες και όχι μεγαλύτερους 

από 2,0 χιλ. Δε θα περιέχει επιβλαβείς προσμίξεις σε ποσότητες που να επιδρούν αρνητικά 

στη σκλήρυνση, στην ανθεκτικότητα και στην εμφάνιση του επιχρίσματος. Δε θα περιέχει 

υλικά ή ουσίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διάβρωση των μετάλλων που βρίσκονται 

σε επαφή με το επίχρισμα. Η άμμος θα είναι διαβαθμισμένη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

ισχύοντων κανονισμών. 

 

 

3.3 Εργασία 

 

Τα εξωτερικά - εσωτερικά επιχρίσματα (τριπτά με μαρμαροκονίαμα) θα κατασκευασθούν σε 

τρεις (3) στρώσεις μετά από απόξεση των αρμών, καθαρισμό και πλύση των επιφανειών που 

πρόκειται να επιχρισθούν. Η πρώτη στρώση (πεταχτό) θα κατασκευαστεί με 
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ασβεστοτσιμεντοκονίαμα αναλογίας ενός (1) μέρους πολτού ασβέστου τελείως εσβεσμένης 

και δύο μερών άμμου, με την προσθήκη 150,0 χλγρ. τσιμέντου ανά Μ
3
 κονιάματος, η δεύτερη 

(λάσπωμα) με την πιο λεπτόκοκκη άμμο, της ίδιας συνθέσεως ως προς τον ασβέστη με την 

προσθήκη 200,0 χλγρ. τσιμέντου ανά Μ
3
 κονιάματος και με οδηγούς 1,5 έως 2,0 εκ. καλά 

κατασκευασμένους. 

 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής της πρώτης στρώσης, πρέπει να γίνει η τοποθέτηση 

σωληνώσεων των υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

 

Η επιφάνεια της δεύτερης στρώσης θα χαράσσεται πριν να σκληρυνθεί το κονίαμα, κατά 

οριζόντιες γραμμές περίπου, για πιο καλή πρόσφυση της επόμενης στρώσης. 

 

Αφού ξηρανθούν οι δύο στρώσεις, γίνεται τρίτη στρώση (τριπτό) με ελάχιστο πάχος 6,0 χιλ. 

με ασβεστοκονίαμα  σε αναλογία : ένα (1) μέρος εσβεσμένη άσβεστο (0,3÷3) προς δύο (2) 

μέρη μαρμαρόσκονη (1500,0 χλγρ.) και με την προσθήκη 150,0 χλγρ. λευκού τσιμέντου, 

εγχώριου τύπου ανά Μ
3
 κονιάματος. 

 

Το συνολικό πάχος για τα εξωτερικά επιχρίσματα ορίζεται σε 25,0 χιλ. To πάχος των 

επιχρισμάτων δε θα είναι μικρότερο από αυτό που απαιτείται για την εξομάλυνση των 

ανωμαλιών της τοιχοποιίας και την επίτευξη επιφανειών απόλυτα ομαλών και επίπεδων. 

Κάθε ζημιά ή ελάττωμα του επιχρίσματος θα αποκαθίσταται και το σύνολο των 

επιχρισμάτων, εξωτερικών και εσωτερικών, θα παραδίδεται σε τέλεια κατάσταση και καθαρό, 

μετά το πέρας των εργασιών. 

 

Επιχρίσματα στα οποία θα εμφανισθούν σημάδια επιφανειακού σκασίματος, φουσκώματος, 

ρηγμάτωσης, τριχοειδών ρωγμών, ξεφλουδίσματος, διάβρωσης, ανωμαλίες επιπεδότητας, 

τεμάχια ασβέστου και γενικά κακοτεχνίες  πριν από την προσωρινή παραλαβή, θα 

αποκατασταθούν και όπου κρίνεται απαραίτητο θα καθαιρεθούν οι περιοχές στις οποίες έχουν 

παρουσιαστεί  ελαττώματα. Η δαπάνη της καθαίρεσης και ανακατασκευής του επιχρίσματος, 

μαζί με τη δαπάνη του νέου χρωματισμού της επιφάνειας και τις συναφείς εργασίες, θα 

βαρύνει τον  ανάδοχο. 

 

Η εργασία γενικά, πρέπει να εκτελεσθεί από πεπειραμένους τεχνίτες ώστε να 

κατασκευασθούν επιχρίσματα αρίστης ποιότητας και εμφανίσεως. 

 

 

4. Στεγάνωση αρμών 

 

4.1. Γενικά  

 

Οι αρμοί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους θα στεγανωθούν με κατάλληλο 

σφραγιστικό υλικό, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις εντολές της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

 

 

4.2. Υλικά  
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Ο ανάδοχος πριν από την έναρξη του έργου θα υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τρία 

δείγματα από κάθε είδους σφραγιστικό υλικό που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί στο έργο. 

Παράλληλα θα υποβάλλει και τρία αντίγραφα των φυλλαδίων (οδηγιών) που έχει εκδώσει ο 

κατασκευαστής, προκειμένου να δικαιολογήσει την εκλογή και να αποδείξει την 

καταλληλότητα των διαφόρων υλικών, σε συνάρτηση με το είδος του αρμού για τον οποίο 

προορίζεται κάθε υλικό. 

 

Τα υλικά θα παραδίδονται στην αρχική τους συσκευασία, σε σφραγισμένα  κιβώτια που θα 

φέρουν ευδιάκριτα γραμμένες ετικέττες με το όνομα του κατασκευαστή, το είδος του 

προϊόντος και τον αριθμό των τεμαχίων. Όλα τα σφραγιστικά υλικά θα πρέπει κατά το δυνατό 

να προέρχονται από τον ίδιο  κατασκευαστή. Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται κατά 

τρόπο που να συμφωνεί απόλυτα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

4.3. Εργασία 

 

Οι εργασίες στεγάνωσης αρμών θα γίνονται, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή των υλικών και μέσα στα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος, που αυτός 

προδιαγράφει και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Πριν από τη στεγάνωση θα γίνει πλήρες καθάρισμα των αρμών, απομάκρυνση ξένων 

αντικειμένων όπως σκόνη, λάδι, γράσσο, νερό και επιφανειακή ακαθαρσία. Θα ακολουθήσει 

αστάρωμα του αρμού όπου απαιτείται. Το αστάρι πρέπει να συγκολλιέται μόνιμα ή να 

αφαιρείται τελείως και να αντικαθίσταται, ανάλογα με την κατάσταση του αρμού. 

Ασταρώματα θα γίνονται όταν και όπου απαιτούνται από τον κατασκευαστή του 

σφραγιστικού υλικού. Πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη δημιουργηθούν 

λεκέδες και τα σφραγιστικά υλικά να είναι κατάλληλα για τις επιφάνειες στις οποίες θα 

εφαρμοστούν.  

Η στεγάνωση θα γίνεται σε αρμούς που έχουν ελάχιστο εύρος 6,0χιλ. και βάθος 

6,0χιλ. Στην περίπτωση αρμών σε τοιχοποιία ή σκυρόδεμα το βάθος του σφραγιστικού υλικού 

πρέπει να είναι το ίδιο με το εύρος του αρμού  μέχρι πλάτους 13,0χιλ. Για αρμούς εύρους 

μεταξύ 13,0χιλ. και 25,0χιλ. το βάθος πρέπει να είναι 13,0χιλ. Για αρμούς διαστολής ή 

άλλους με  εύρος μεταξύ 25,0χιλ. και 50,0χιλ. το βάθος θα είναι όπως καθορίζεται από τον  

κατασκευαστή του σφραγιστικού υλικού.  

Στην περίπτωση αρμών σε μεταλλικές επιφάνειες, αρμοί με μεγαλύτεροι από 25,0χιλ.  

πρέπει να έχουν σφραγιστικό υλικό μέχρι βάθους 13,0χιλ. 

Το υλικό συγκράτησης του σφραγιστικού ή πλήρωσης του αρμού  θα τοποθετηθεί στο 

σωστό βάθος μέσα στον αρμό για να δημιουργήσει το κανονικό κενό για το σφραγιστικό 

υλικό. Το υλικό συγκράτησης θα έχει τις κατάλληλες διαστάσεις και σχήμα, ώστε όταν 

συμπιεστεί να προσαρμόζεται στον αρμό όπως απαιτείται. Το σφραγιστικό υλικό δε θα 

τοποθετείται χωρίς υλικό συγκράτησης. 

Στην περίπτωση που η εφαρμογή του σφραγιστικού υλικού πρόκειται να γίνει σε 

θερμοκρασία άνω των 32
ο
C  ή κάτω των 4

 ο
C οι προηγούμενες διαστάσεις πρέπει να 

αυξηθούν  σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή του σφραγιστικού  υλικού. 

Η εφαρμογή του σφραγιστικού υλικού θα γίνεται υπό πίεση, με το χέρι ή με 

ηλεκτροκίνητο πιστολέτο ή με άλλο κατάλληλο μέσο. 
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5. Δάπεδα - Τοίχοι 

 

5.1. Πλακίδια δαπέδου – τοίχου 

 

5.1.1 Γενικά 

 

Στα δάπεδα χώρων του WC, της αποθήκης και του γραφείου θα γίνει επίστρωση με 

κεραμικά πλακίδια τύπου ΓΚΡΕ, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και τις 

υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι τοίχοι του WC θα επιστρώνονται με πλακίδια 

τοίχου λευκά (εκτός αν καθοριστεί διαφορετικά από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία) πορσελάνης 

Α’ ποιότητας σε ύψος 2.20 μ. σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 Τα ανωτέρω θα είναι οποιουδήποτε τύπου, σχεδίου και χρώματος, κατόπιν επιλογής 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και διαστάσεων 20Χ20εκ., σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

μελέτη, εκτός αν διαφορετικά καθοριστεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Η προμήθεια και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών θα γίνει, σύμφωνα με τα 

σχετικά πρότυπα ΕΛΟΤ. 

 

5.1.2 Υλικά 

 

Ο ανάδοχος θα υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση τις προδιαγραφές του 

εργοστασίου κατασκευής των πλακιδίων και τρία δείγματα από κάθε τύπο πλακιδίων που 

προτείνεται για χρήση. Επίσης θα υποβάλλει πιστοποιητικά συμμόρφωσης στα πρότυπα. Τα 

πλακίδια θα είναι Α’ ποιότητας και το χρώμα τους θα είναι κατόπιν επιλογής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Τα πλακίδια θα αποθηκευτούν στην αρχική τους συσκευασία, υπερυψωμένα από το έδαφος 

και σε καλυμμένο χώρο.  

  

Τα πλακίδια  θα είναι 20Χ20εκ. εκτός αν καθοριστεί διαφορετικά από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία, πρώτης ποιότητας, με στρογγυλεμένες τις ακμές, εφυαλωμένα. Η πίσω επιφάνεια 

θα είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητική συνάφεια με το κονίαμα. 

Τα πλακίδια θα έχουν κανονικό σχήμα, ίσες διαστάσεις και θα είναι χωρίς ανωμαλίες, 

ραγίσματα. τριχοειδείς ρωγμές, σπασμένες ακμές και άλλα ελαττώματα, θα είναι δε της ίδιας 

ποιότητας με αυτά που έχουν εγκριθεί από τη Δ/σα Υπηρεσία. 

 

Όλα τα πλακίδια θα έχουν το ίδιο απολύτως χρώμα και την ίδια απόχρωση. Πλακίδια με το 

ίδιο χρώμα αλλά διαφορετική απόχρωση δε θα γίνονται δεκτά 

 

Τα πλακίδια θα ελέγχονται ως προς τις διαστάσεις τους, την ορθογωνικότητα  και την 

επιπεδότητα, πριν από την επιλογή τους για χρήση. Οποιοδήποτε πλακίδιο δεν ικανοποιεί 

τους όρους αυτής της προδιαγραφής θα απορρίπτεται και θα απομακρύνεται από το 

εργοτάξιο.  

 

 

5.1.3 Τοποθέτηση των πλακιδίων 

Τα δάπεδα που πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια θα καθαριστούν επιμελώς από κάθε ξένη 

ουσία, θα διαβραχούν και τα πλακίδια θα εμποτιστούν με νερό πριν από την τοποθέτησή τους. 



Διεύθυνση : Σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Υπηρεσία : Αρχείου Μελετών και Προδιαγραφών 

  Τ.Π. 325 
 

325_v0001_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.doc  

1 Ιανουαρίου 2013  Σελίδα 8 από 20 

Κάθε πλακίδιο θα τοποθετηθεί ξεχωριστά, με τσιμεντοκονίαμα αναλογίας τσιμέντου προς 

άμμου ίσης με 1:3 και θα αρμολογηθεί με τσιμεντοκονίαμα με την προσθήκη χρώματος 

όμοιου με το χρώμα των πλακών.. Τα πλακίδια θα χτυπηθούν καλά ώστε να μπουν στη σωστή 

ευθεία και να εξασφαλιστεί η στερεή και χωρίς κενά ενσωμάτωσή τους στο τσιμεντοκονίαμα. 

Δε θα γίνει δεκτή η τοποθέτηση πλακιδίων σε επιφάνεια με χρήση κόλλας. 

 

Οι αρμοί μεταξύ των πλακιδίων δε θα έχουν πλάτος μικρότερο από 1,0χιλ. και μεγαλύτερο 

από 2,0χιλ. και μέσα σ’ αυτά τα όρια θα έχουν όσο το δυνατό πιο ομοιόμορφο πλάτος. Αν σε 

οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας που έχει καλυφθεί με πλακίδια τοποθετηθεί οριζόντια 

σανίδα μήκους ενός μέτρου με ευθύγραμμη ακμή, δεν πρέπει να εμφανίζονται κενά 

μεγαλύτερα από 1,0χιλ. μεταξύ της σανίδας και της επιφάνειας. 

 

Μετά από διαβροχή με νερό, όλοι οι αρμοί στα πλακίδια θα γεμίζονται τελείως με 

τσιμεντοπολτό από εγκεκριμένης ποιότητας τσιμέντο, σε όλο το πάχος του πλακιδίου, μέσα 

σε 24ώρες από την τοποθέτηση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο αρμός μεταξύ των 

πλακιδίων συμπίπτει με αρμό διαστολής. Στους αρμούς διαστολής, οι αρμοί των πλακιδίων 

θα έχουν τόσο πλάτος όσο και το πλάτος των αρμών διαστολής, και θα γεμιστούν με 

σφραγιστικό υλικό εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε άλλο κεφάλαιο 

(στεγάνωση αρμών) της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής.   

 

Η τοποθέτηση των πλακιδίων θα γίνει, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής 

των πλακών από ειδικευμένο για το σκοπό αυτό συνεργείο. 

 

Πλακίδια ελαττωματικά ή που έχουν υποστεί φθορές ή κτυπημένα στις ακμές ή στις γωνίες δε 

θα γίνονται δεκτά. 

 

Κατά την επένδυση των κλιμάκων τα πατήματα θα προεξέχουν τουλάχιστον κατά 1,5 

εκατοστό από το μέτωπο (ρίχτι) και θα εδράζονται στερεά και ομοιόμορφα σε όλη την 

επιφάνεια του υποστρώματος και του ριχτιού, με χρησιμοποίηση άφθονου κονιάματος. 

 

Τα  ρίχτια θα είναι τελείως κατακόρυφα και θα εφάπτονται ομοιόμορφα με τα πατήματα.  

 

 

5.1.4 Έλεγχος 

 

Μετά τη σκλήρυνση του τσιμεντοκονιάματος  η  Δ/σα Υπηρεσία μπορεί να ελέγξει τα 

πλακίδια κτυπώντας τα με ένα ξύλινο ή μεταλλικό αντικείμενο. Όσα πλακίδια βρεθούν 

“κούφια” θα απορρίπτονται και θα σημειώνονται με χαρακτηριστικό σήμα. Ο ανάδοχος θα 

κόψει, θα βγάλει τα σημαδεμένα πλακίδια και θα τα αντικαταστήσει με άλλα, που θα 

τοποθετήσει  κατά σωστό και σύμφωνο με τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής 

προδιαγραφής τρόπο.  

 

Κάθε τμήμα στο οποίο εμφανίζονται  χαλαρά, κατεστραμμένα ή αλλοιωμένα στο χρώμα 

πλακίδια, και στο οποίο παρατηρείται σημαντική απόκλιση των οριζοντίων και καθέτων 

αρμών από την πραγματική οριζόντια και κάθετη γραμμή αντίστοιχα, θα καθαιρείται και, η 

εργασία θα εκτελείται ξανά με δαπάνες του αναδόχου. 
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Πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων θα απομακρύνεται από την επιφάνεια του 

υποστρώματος κάθε ξένο υλικό και θα καθαρίζεται αυτό  από σκόνη, λιπαρές ουσίες κ.λ.π. 

Επίσης πριν την έναρξη της διαστρώσεως η επιφάνεια του υποστρώματος θα πρέπει να είναι 

τελείως στεγνή.  

 

 

5.2 Βιομηχανικό δάπεδο 

 

5.2.1 Γενικά 

 

Το βιομηχανικό δάπεδο κατασκευάζεται όπου προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη και 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Επίσης ο τύπος, το σχέδιο, το 

χρώμα και οι διαστάσεις θα είναι της επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

5.2.2 Υλικά – Εργασία 

 

Ο τύπος και η απόχρωση του βιομηχανικού δαπέδου θα είναι κατόπιν επιλογής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο τρόπος εφαρμογής, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή του σκληρυντικού υλικού. 

 

Κατά την κατασκευή του βιομηχανικού δαπέδου γίνονται οι ακόλουθες εργασίες: 

 

α) Διαμόρφωση με δονητή επιφάνειας σκυροδέματος κατηγορίας C25/30, αμέσως μετά 

τη διάστρωσή του. 

β) Διασπορά κατάλληλου σκληρυντικού υλικού για βιομηχανικό δάπεδο, σύμφωνα με 

την εγκεκριμένη μελέτη και κατόπιν επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, επάνω 

στην επιφάνεια του νωπού σκυροδέματος σε δοσολογία 5 KG/M2, κατά το πρώτο 

στάδιο της πήξης του σκυροδέματος. 

γ) Επεξεργασία – ισχυρή συμπίεση της επιφάνειας από ειδικούς μηχανικούς λειαντήρες 

που ενσωματώνουν το σκληρυντικό υλικό στο σκυρόδεμα. 

δ) Διασπορά της υπόλοιπης ποσότητας του σκληρυντικού υλικού. 

ε) Φινίρισμα της επιφάνειας με μηχανικό λειαντήρα κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται 

λεία ή αντιολισθηρή επιφάνεια, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

στ) Χάραξη και κοπή αρμών, διαστάσεων κατόπιν υπόδειξης της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, σε φάτνωμα και πλήρωση με κατάλληλο σφραγιστικό υλικό. 

 

 Η κατασκευή του βιομηχανικού δαπέδου θα γίνει επί της κατασκευασμένης πλάκας 

της Δεξαμενής με τις ρύσεις που προβλέπονται για απορροή προς τα κανάλια και την σκάφη. 

Η πλάκα του βιομηχανικού δαπέδου θα έχει πάχος όχι μεγαλύτερο από 8 cm με σκυρόδεμα 

C25/30 και με πλέγμα Τ.196 πάνω σε αποστατήρες 3 cm. Θα προηγηθεί ισχυρή υδροβολή 

καθαρισμού της πλάκας δαπέδου και μετά τη διάστρωση του σκυροδέματος θα ακολουθήσει 

η διαδικασία με μηχανικό λειαντήρα και επίπαση τσιμεντοειδούς. 

 

 

 

6. Εργασίες μαρμάρων 
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6.1. Γενικά 

 

Οι εργασίες μαρμάρων αφορούν τις εργασίες επενδύσεως ποδιών παραθύρων, με πλάκες 

μαρμάρου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

 

6.2. Υλικά 

 

Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην Δ/σα Υπηρεσία τρία 

δείγματα μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει, με στοιχεία προελεύσεως του υλικού. Δε 

δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή του υλικού κατά την κατασκευή χωρίς έγγραφη 

έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Τα μάρμαρα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι λευκά ή έγχρωμα, άριστης ποιότητας, καθαρά, 

χωρίς κορμούς ή ραγάδες, με ομοιόμορφη απόχρωση. 

 

 

6.3. Ποδιές παραθύρων 

 

Οι ποδιές παραθύρων θα κατασκευαστούν από μονοκόμματες πλάκες λευκού μαρμάρου Α’ 

ποιότητας, πλάτους καθοριζόμενου από το πάχος του τοίχου και πάχους 2,0 εκ., με εξοχή από 

τον τοίχο 3,0εκ. και γλυφή κατά μήκος της εξοχής, εκτός αν καθοριστεί διαφορετικά από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η τοποθέτηση θα γίνεται με τσιμεντοκονία των 450 KG τσιμέντου 

αναλογίας τσιμέντου προς άμμο 1:2. 

 

Όλοι οι αρμοί θα αρμολογηθούν με λευκό τσιμέντο και όλες οι επιφάνειες θα καθαριστούν 

και θα τριφτούν επιμελώς πριν από την παράδοση. 

 

Η τοποθέτηση και η επεξεργασία των πλακών (δηλ. στρογγύλευση των ακμών, προεξοχές, 

λάξευση εγκοπής - ποταμού -  στο εξωτερικό άκρο όπου απαιτείται κ.λ.π.) πρέπει να γίνουν 

από άριστους και πεπειραμένους τεχνίτες. Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθεί ώστε κατά την 

τοποθέτηση των πλακών να μη γίνουν μεγάλες εγκοπές στην τοιχοποιία. 

 

Όλα τα μάρμαρα θα λειοτρίβονται και θα στιλβώνονται. 

 

 

 

7. Ανώφλια (πρέκια) θυρών και παραθύρων και σενάζ επιστέψεως οπτοπλινθοδομών 

από σκυρόδεμα. 

 

Τα ανώφλια (πρέκια) θυρών και παραθύρων, καθώς και τα σενάζ επιστέψεως των 

οπτοπλινθοδομών θα κατασκευάζονται από σκυρόδεμα C16/20, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

περί σκυροδεμάτων και οπλισμών τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Εάν δεν ορίζεται  αλλιώς  στη μελέτη, τα ανώφλια και τα σενάζ της εσωτερικής και 

εξωτερικής τοιχοποιίας θα έχουν πάχος 15,0εκ., πλάτος το πλάτος της τοιχοποιίας και θα 

φέρουν οπλισμό 2Φ12 άνω και 2Φ12 κάτω (S400) και συνδετήρες Φ8/20 (S400 ). 
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8.  Επιχρίσματα με τσιμεντοκονία 

 

8.1 Γενικά 

 

Επιχρίσματα με τσιμεντοκονία των 600,0 KG τσιμέντου, θα κατασκευάζονται στα φρεάτια, 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

8.2 Υλικά - Εργασία 

 

Σαν υλικά κατασκευής θα χρησιμοποιούνται τσιμέντο PORTLAND, Ελληνικού τύπου και 

άμμος σε αναλογία 600,0 KG τσιμέντου προς 0,90 Μ3 άμμου. 

 

Μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί 

σαν πρόσθετο σκληρυντικό γαλάκτωμα με σκοπό την αύξηση της εργασιμότητας, της 

σκληρότητας και την πρόσφυση της τσιμεντοκονίας. 

 

Η άμμος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη και απαλλαγμένη τελείως γαιωδών και οργανικών 

προσμίξεων. 

 

Εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την πλύση της 

άμμου. Η μέτρηση της άμμου πρέπει απαραίτητα να γίνεται με κιβώτια ορισμένου όγκου, του 

τσιμέντου προστιθέμενου σε βάρος. Η ανάμειξη των υλικών και η παρασκευή των μιγμάτων 

πρέπει να γίνεται σε επίπεδες λαμαρίνες. Το πάχος της τσιμεντοκονίας θα είναι συμπιεσμένο 

2,2 εκ. Η τσιμεντοκονία τίθεται σε στρώσεις, συμπιέζεται και λειαίνεται με το μυστρί. 

 

Σε γωνίες ή εσοχές θα γίνονται καμπύλες με ειδικά εργαλεία. 

 

 

9. Μόνωση με επάλειψη ασφαλτικού μονωτικού υλικού  

 

9.1 Γενικά 

 

Θα κατασκευαστεί μονωτική στρώση με επάλειψη ασφαλτικού μονωτικού υλικού στις 

υπόγειες (επιχωμένες) επιφάνειες των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την 

στεγανοποίησή τους, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, και τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

9.2. Υλικά - Εργασία 

 

Η μονωτική στρώση θα αποτελείται από ασφαλτικό μονωτικό υλικό και θα εκτελείται, 

σύμφωνα με την Π.Τ.Π.110, όπως ισχύει σήμερα, σε όση ποσότητα χρειάζεται και σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου και αν χρειαστεί, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις 

υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Είναι όμως δυνατό μετά από πρόταση του 

αναδόχου και έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, να εφαρμοστεί και άλλο ισοδύναμο ή 

αποτελεσματικότερο σύστημα στεγανοποίησης, χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωμα για 

πρόσθετη αποζημίωση για το λόγο αυτό.  

 



Διεύθυνση : Σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Υπηρεσία : Αρχείου Μελετών και Προδιαγραφών 

  Τ.Π. 325 
 

325_v0001_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.doc  

1 Ιανουαρίου 2013  Σελίδα 12 από 20 

 

 

10. Μόνωση 

 

10.1. Γενικά 

 

Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας μόνωσης, ο ανάδοχος θα υποβάλλει στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση κατασκευαστικά σχέδια της μόνωσης, όπου θα φαίνεται 

ο τύπος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και η διάταξή τους. Επίσης θα υποβάλλει για 

έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία : 

 

α. Τρία τεμάχια διαστάσεων 300x300,0χιλ.  από κάθε τύπο και πάχος υλικό που προτείνεται 

να χρησιμοποιηθεί. 

 

β. Φυλλάδια του κατασκευαστή με υποδείξεις για την τοποθέτηση των υλικών. 

 

γ. Πιστοποιητικά του κατασκευαστή. 

  

10.2. Υλικά 

 

Τα υλικά θα παραδίδονται στο εργοτάξιο στην αρχική συσκευασία του εργοστασίου χωρίς να 

ανοιχτούν, με εμφανές το όνομα του εργοστασίου, την εμπορική ονομασία του προϊόντος, το 

θερμικό συντελεστή και τα πρότυπα  που ικανοποιεί. 

 

Κατά τη διάρκεια αποθήκευσης τα υλικά θα προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες, την 

υγρασία και εστία φωτιάς ή σπινθήρες, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

Τα υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αναγνωρισμένων διεθνών κανονισμών. 

 

 

10.3. Εργασία 

 

Η μόνωση θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

11. Χρωματισμοί  

 

11.1. Γενικά 

 

Το κεφάλαιο αυτό της τεχνικής προδιαγραφής αφορά την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών 

υλικών και το χρωματισμό επιιτόπου του έργου όλων των επιφανειών (επιχρισμένων, 

σκυροδεμάτων, εσωτερικών και εξωτερικών), των έργων. 

 

Οι σωληνώσεις, ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα θα χρωματίζονται όταν και όπως αυτό 

καθορίζεται στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή στην εγκεκριμένη μελέτη και κατόπιν 

υποδείξεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
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Οι τελικοί χρωματισμοί ή το φρεσκάρισμα των επιφανειών του μηχανολογικού εξοπλισμού 

που έχουν ασταρωθεί αντίστοιχα στο εργοστάσιο του κατασκευαστή θα γίνουν μόνο όταν θα 

έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές λειτουργίας. 

 

Όλοι οι χρωματισμοί θα γίνονται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα είναι οποιουδήποτε χρώματος, κατόπιν επιλογής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

11.2. Υλικά 

 

Ο ανάδοχος πριν από την έναρξη των εργασιών θα υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία 

για έλεγχο τα ακόλουθα στοιχεία : 

 

α. Κατάλογο των επιφανειών που θα χρωματιστούν, τύπο του προτεινόμενου χρωματισμού 

και φυλλάδια του κατασκευαστή, που θα περιλαμβάνουν οδηγίες για την προετοιμασία 

των επιφανειών, για τη χρήση των προϊόντων και το συνιστώμενο πάχος ξηρής στρώσης. 

 

β. Τρεις σειρές χρωματολόγια με όλα τα είδη χρωματισμών. Μετά τον έλεγχο των χρωμάτων 

που έχουν επιλεγεί, θα υποβάλλει τρία δείγματα από κάθε χρώμα σε διαστάσεις 300,0χιλ x 

300,0χιλ. Κάθε δείγμα θα χαρακτηρίζεται σχετικά με το φινίρισμα, τον αριθμό και την 

ονομασία χρώματος, το χαρακτηρισμό στιλπνότητας, τις μονάδες στιλπνότητας και τον 

αριθμό της παρτίδας. 

 

γ. Τρία αντίγραφα του προγράμματος ελέγχου ποιότητας του εργοστασίου του προμηθευτή 

για τις δοκιμές και τον έλεγχο των υλικών που εισάγονται για χρήση στο εργοτάξιο. 

 

Εκτός από τις απαιτήσεις για υποβολή δειγμάτων χρωμάτων, ο ανάδοχος, πριν αρχίσει τους 

χρωματισμούς, θα ετοιμάσει επιτόπου δείγματα χρωματισμού (δείγματα εργοταξίου) για κάθε 

είδους επιφάνεια που θα χρωματιστεί. Αυτά θα χρωματιστούν για να επιδειχθεί η μέθοδος 

εργασίας, η υφή του τελειώματος, το χρώμα και η ποιότητα εργασίας. Το μέγεθος και η θέση 

των δειγμάτων επιτόπου θα καθοριστούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Επισημαίνεται ότι οι χρωματισμοί θα γίνονται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις 

υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Τα υλικά χρωματισμών θα παραδίδονται  σε σφραγισμένα κουτιά του εργοστασίου με ετικέτα 

που θα αναγράφει όνομα κατασκευαστή, τύπο χρώματος, ημερομηνία παραγωγής και οδηγίες 

για ανάμιξη ή αραίωμα. 

 

Θα διατεθούν κατάλληλοι, κλειστοί και καλά αεριζόμενοι χώροι αποθήκευσης, χωριστά από 

αποθήκες άλλων οικοδομικών υλικών. Η θερμοκρασία του χώρου δεν  θα είναι κάτω από 4
ο
C 

και πάνω από 30
ο
C .    

 

Τα δοχεία των χρωμάτων δεν θα ανοίγονται παρά για άμεση χρήση. Υλικά που έχει περάσει η 

προθεσμία χρήσης τους δεν θα χρησιμοποιούνται και θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο. 

Θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη κινδύνων πυρκαγιάς και αυτόματης 

ανάφλεξης. 
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Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδοθούν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία 15 λίτρα 

τουλάχιστον χρώματος βαφής για κάθε τύπο που χρησιμοποιήθηκε, χωρίς πρόσθετη 

αποζημίωση. Τα δοχεία των χρωμάτων θα είναι σφραγισμένα με σαφή ένδειξη του τύπου του 

χρώματος και των θέσεων όπου χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Η προμήθεια όλων των υλικών βαφής θα γίνει από αναγνωρισμένες βιομηχανίες παραγωγής 

χρωμάτων. Όλα τα χρώματα θα είναι πρώτης ποιότητας για τις επιφάνειες που προορίζονται. 

Όλα τα προτεινόμενα υλικά θα υποβληθούν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση. 

 

 

11.3. Προετοιμασία των επιφανειών 

 

Πριν από την εκτέλεση των χρωματισμών, θα πρέπει να καθαριστούν επιμελώς οι επιφάνειες 

από κάθε ρύπο που μπορεί να εμποδίσει την πλήρη πρόσφυση του χρώματος. 

 

Βαθουλώματα, ρωγμές, ακάλυπτες επιφάνειες, ανοικτοί αρμοί θα στοκάρονται με υλικό 

κατάλληλο για την περίπτωση και  μετά το στέγνωμα θα λειαίνονται με γυαλόχαρτο. 

 

Οι επιφάνειες θα ασταρώνονται το αργότερο οκτώ ώρες μετά τον καθαρισμό τους ή όπως 

συνιστά ο προμηθευτής. 

 

 

11.4. Εργασία 

 

Μετά την προετοιμασία δύο τουλάχιστον στρώσεις χρώματος θα εφαρμόζονται σε κάθε 

επιφάνεια. 

 

Η ανάμιξη ετοίμων χρωμάτων ή υλικών πρέπει να είναι πλήρης. Θα αναμιγνύονται με 

ηλεκτρικό αναμικτήρα και μόνο σε κάδους αναμίξεως ή σκάφες ανθεκτικές σε οξείδωση και 

με ανάλογες διαστάσεις. Τα χρώματα θα εφαρμόζονται με πινέλα, ρολά ή σπρέϋ, χωρίς αέρα 

και σε κάθε περίπτωση όπως συνιστάται από το εργοστάσιο για κάθε χρώμα. Τα χρώματα 

πρέπει να εφαρμόζονται σε στεγνές επιφάνειες. 

Ο ανάδοχος θα μελετήσει και θα ακολουθήσει με προσοχή τις οδηγίες που αναγράφονται 

πάνω σε κάθε δοχείο σχετικά με τις ελάχιστες και μέγιστες επιτρεπόμενες θερμοκρασίες της 

επιφάνειας που θα χρωματιστεί, πριν από τη χρήση. Καμία εργασία χρωματισμού δεν θα 

εκτελείται  όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας είναι κάτω από 10
ο
C ή πάνω από 38

 ο
C και 

όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 90%. 

 

Κατά τη διάρκεια των χρωματισμών εσωτερικών χώρων θα εξασφαλίζεται κατάλληλος και 

συνεχής αερισμός. 

 

Θα εξασφαλίζεται επαρκής φωτισμός των επιφανειών κατά τη διάρκεια του χρωματισμού. 

 

Δεν θα  γίνεται έναρξη των εργασιών εσωτερικών χρωματισμών πριν κλειστούν τα δομικά 

έργα  και εξασφαλιστούν από τις καιρικές επιδράσεις. 

 

Τα χρώματα θα απλώνονται προσεκτικά, ομοιόμορφα και σύμφωνα με τις οδηγίες του 

εργοστασίου. Δεν πρέπει να εμφανίζονται σταξίματα, ακάλυπτα σημεία, φουσκώματα και 
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άλλου είδους ελαττώματα. Οι τελειωμένες επιφάνειες πρέπει να έχουν ομοιόμορφη - στιλπνή 

επιφάνεια, χρώμα και υφή. 

 

Κάθε επίστρωση βαφής θα αφήνεται να στεγνώσει εντελώς πριν περαστεί το επόμενο χέρι. 

Θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες μεταξύ των δύο διαδοχικών επιστρώσεων  σε 

κάθε επιφάνεια, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά από το εργοστάσιο κατασκευής του 

χρώματος. 

 

Σε εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες οι ενδιάμεσες επιστρώσεις θα λειαίνονται με 

γυαλόχαρτο ομοιόμορφα για να δημιουργείται ομαλή και λεία επιφάνεια για το τελευταίο 

χέρι. 

 

Οι επιφάνειες που δε χρωματίζονται θα πρέπει να καλύπτονται με πανιά για να 

προστατεύονται από τα χρώματα και τις φθορές. 

 

Ο εξοπλισμός, οι σωληνώσεις, οι αγωγοί και γενικά το εκτιθέμενο δίκτυο θα βάφονται με 

χρώματα κωδικοποιημένα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στην 

εργασία περιλαμβάνονται τα βέλη σημάνσεως διευθύνσεως ροής, η αναγραφή ονομασιών 

αναγνωρίσεως, η αρίθμηση, κ.λ.π..  

 

Μετά το τέλος των εργασιών θα απομακρυνθούν τα εργαλεία, τα πλεονάζοντα υλικά και τα 

απορρίματα και οι χώροι θα παραδοθούν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τακτοποιημένοι και 

καθαροί.  

 

 

11.5. Είδη χρωματισμών 

 

11.5.1. Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα 

 

Όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές εμφανείς επιφάνειες τοιχείων ανεπίχριστου σκυροδέματος 

υδροχρωματίζονται με τσιμεντόχρωμα (χρώματος κατόπιν επιλογής της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας), σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, μέχρι επιτεύξεως τέλειας ομοιοχρωμίας. 

 

Ο χρωματισμός θα γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τους ισχύοντες κανονισμούς 

και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

11.5.2. Χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα RELIEF 

 

Οι εσωτερικές επιφάνειες των επιχρισμένων τοιχοποιήσεων χρωματίζονται με πλαστικό 

χρώμα τύπου RELIEF χρώματος κατόπιν επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  σύμφωνα 

με την εγκεκριμένη μελέτη, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

  

Στις επιφάνειες που θα χρωματιστούν  πρέπει προηγουμένως να γίνει  απόξεση για να 

απομακρυνθούν τα μικροϋλικά που έχουν απομείνει, κατόπιν να γίνει καθάρισμα με 

σιδερόβουρτσα και στη συνέχεια να αποκατασταθούν οι τυχόν μικροτραυματισμοί της 

επιφάνειας. 
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Οι χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα τύπου RELIEF (χονδρό ή ψιλό) θα γίνουν σε τρεις 

στρώσεις. Στην πρώτη στρώση που θα γίνει με πινέλο ή κύλινδρο, το πλαστικό χρώμα 

RELIEF θα είναι αραιωμένο με νερό, σε αναλογία 400,0γραμ. ανά χιλιόγρ. πλαστικού. Στη 

δεύτερη και τρίτη στρώση που θα επιστρωθούν κάθετα μεταξύ τους με πινέλλο ή σπάτουλα, 

το πλαστικό χρώμα θα στρωθεί χωρίς να αραιωθεί. Θα ακολουθήσουν κυλινδρώσεις σε 

αριθμό που θα ορισθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και οι οποίες θα γίνουν πριν στεγνώσει 

και ξεραθεί η τελευταία στρώση του πλαστικού, ώστε η τελική επιφάνεια να είναι αδράς 

υφής. 

 

 

11.5.3. Χρωματισμοί  με ακρυλικό χρώμα   

 

Οι εξωτερικές επιφάνειες, εκτός από τις επιφάνειες ανεπίχριστου σκυροδέματος, θα 

χρωματισθούν με ακρυλικό χρώμα κατόπιν επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα 

με την εγκεκριμένη μελέτη, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

 

 

 

11.5.4. Ελαιοχρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών 

 

Όλες οι σιδηρές επιφάνειες (κάσσες θυρών, κιγκλιδώματα, σιδηρές κατασκευές, κ.λ.π.) 

χρωματίζονται με δύο στρώσεις ελαιοχρώματος, αφού προετοιμαστούν και διαστρωθούν με 

δύο στρώσεις αντισκωριακού ελαιοχρώματος μίνιο, διαφορετικού χρώματος 

. 

Στις εργασίες περιλαμβάνονται επίσης: 

 

1. Ο καθαρισμός 

2. Ο καθαρισμός και η τριβή της επιφάνειας με συρμάτινη σκληρή ψήκτρα ή σμυριδόπανο. 

3. Ο χρωματισμός της επιφανείας με δύο στρώσεις μίνιο. Μετά την πρώτη στρώση μίνιου θα 

γίνει στοκάρισμα (με σιδηρόστοκο) λείανση με γυαλόχαρτο και θα ακολουθήσει η δεύτερη 

στρώση μίνιου διαφορετικού χρώματος. 

4. Ο ελαιοχρωματισμός της επιφανείας με δύο (2) στρώσεις ελαιοχρώματος, μετά των 

μεσολαβούντων τριβών της επιφανείας με υαλόχαρτο μετά την ξήρανση και σε κάθε 

στρώση εκτός της τελευταίας . 

 

H τελευταία στρώση ελαιοχρώματος θα κατεργαστεί με λεπτή πλατειά ψήκτρα, το δε μίγμα 

αυτής της στρώσεως θα πρέπει να παρασκευασθεί με το ανάλογο τερεβινθέλαιο (σέρτικο 

χρώμα) για να γίνει ημίστιλπνη και απόλυτα λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια.  

 

 

 

12. Μεταλλικά κουφώματα 

 

12.1. Γενικά 
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Τα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα των έργων (υαλοστάσια) θα είναι σιδηρά, σύμφωνα 

με την εγκεκριμένη μελέτη και ανοιγόμενα ή συρόμενα, κ.λ,π.  ανάλογα με τον προορισμό 

τους και την επιλογή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

   

 

12.2. Υλικά κατασκευής κουφωμάτων 

 

12.2.1. Σιδηρά κουφώματα 

 

Στην περίπτωση που τα κουφώματα απαιτείται να είναι σιδηρά, θα κατασκευασθούν από 

λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, καταλλήλου πάχους  (ανάλογα με την επιλογή της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας), στραντζαριστή ή σε φύλλα για την κατασκευή των αντιστοίχων τμημάτων. 

 

Ο σίδηρος που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή των κουφωμάτων πρέπει να είναι δομικός 

χάλυβας St 37.2, σύμφωνος με το DIN 17100 ή άλλη εγκεκριμένη διεθνή προδιαγραφή. 

 

Ο χάλυβας πρέπει να είναι καινούριος, χωρίς φυσαλίδες ή ραγάδες, με εξωτερική επιφάνεια  

λεία, καθαρή και απαλλαγμένη από σκουριές. Οι διαστάσεις και διατομές πρέπει να είναι 

απόλυτα σταθερές. 

 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να διατάξει τη διενέργεια δοκιμών για τη διαπίστωση της 

ποιότητας του χάλυβα, που θα διεξαχθούν σε εργαστήριο της εγκρίσεώς της. Η  Δ/σα 

Υπηρεσία μπορεί - κατά την κρίση της - να διατάξει τη διενέργεια δοκιμών εφελκυσμού, 

σκληρότητας κατά Brinnell, αναδίπλωσης μέχρι γωνία 180
ο
 και κάμψης ράβδου με ραφή 

συγκόλλησης.  

 

 

12.2.2.  Εξαρτήματα 

 

Τα σιδηρικά  και λοιπά εξαρτήματα (μεντεσέδες, χειρολαβές, κλειδαριές, μηχανισμοί, 

αεροφράκτες) θα είναι τύπου προτεινόμενου από τον κατασκευαστή των κουφωμάτων, και 

υπόκεινται στην έγκριση της Δ/σας Υπηρεσίας. 

 

 

12.2.3. Μεταλλικά πλαίσια θυρών στραντζαριστά (κάσες) 

 

Τα μεταλλικά πλαίσια θυρών - κάσσες θα κατασκευαστούν από λαμαρίνα ψυχρής εξελάσεως, 

πάχους 1,5χιλ. (εκτός από την περίπτωση που στην εγκεκριμένη μελέτη αναγράφεται αλλιώς) 

στραντζαριστή, σε μορφή και διατομή σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Το κενό μεταξύ τοιχοποιίας και μεταλλικού πλαισίου θα πληρωθεί με αριάνι.  

 

Τα πλαίσια θα χρωματιστούν με δύο στρώσεις μίνιο και δύο ελαιόχρωμα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα σε σχετικό κεφάλαιο της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. 

 

Τα πλαίσια αυτά αφορούν πλαίσια τοιχοποιϊών, οιουδήποτε πάχους, ανεξαρτήτως  μορφής 

και σχήματος. 
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Όλα τα υλικά και οι εργασίες θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, την 

εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

12.2.4. Τρόπος κατασκευής των κουφωμάτων 

 

Οι θύρες, τα παράθυρα και τα πλαίσια θα είναι περιτυλιγμένα χωριστά για να αποφεύγεται η 

επαφή των μεταλλικών επιφανειών κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. Θα 

αποθηκεύονται κατακόρυφα, υπερυψωμένα από το έδαφος σε στεγνούς χώρους. 

 

Κατά την κατασκευή των κουφωμάτων θα αφήνονται περιθώρια διαστάσεων τέτοιων που να 

είναι δυνατή η εγκατάστασή τους στα προετοιμασμένα ανοίγματα και θα ληφθεί υπόψη η 

θερμική διαστολή. 

 

Θα προβλέπονται διατάξεις αγκύρωσης για στερεά και ασφαλή σύνδεση του συστήματος 

πόρτας ή παραθύρου και της κάσσας στη θέση του. 

 

Οι αρμοί και οι γωνίες θα εφαρμόζουν ακριβώς και στερεά. Τα κομμάτια θα συνταιριάζουν 

ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των γραμμών και του σχήματος. Οι αρμοί και οι συνδέσεις 

θα πρέπει να είναι αλφαδιασμένοι, να έχουν μικρό διάκενο και να είναι στεγανοί. 

 

Θα προβλέπεται διέξοδος για την υγρασία που μπαίνει στους αρμούς και για τους 

συμπυκνωμένους υδρατμούς που μαζεύονται μέσα στις κάσσες. Επίσης, θα προβλεφτούν οι 

απαιτούμενες εσωτερικές ενισχύσεις στις θέσεις που θα τοποθετηθούν τα σιδηρικά  των 

θυρών ή των παραθύρων. 

 

Οι καλυμμένες επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με κατασκευές από τσιμέντο ή διαφορετικά 

υλικά, θα επιστρώνονται με ασφαλτικό υλικό. 

  

 

12.2.5. Έλεγχοι ποιότητας 

 

Η  Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας των 

κουφωμάτων στο εργοστάσιο κατασκευής τους, που περιλαμβάνουν: 

 

α. Δοκιμή διείσδυσης αέρα: Οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα και πλαίσια θα δοκιμάζονται 

σύμφωνα με το ASTME 283 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο. 

 

β. Δοκιμή διείσδυσης νερού: Τα συστήματα εξωτερικών πλαισίων, θυρών και παραθύρων θα 

δοκιμάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 86-91. 

 

γ. Δοκιμή ανεμοπίεσης: Οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα και πλαίσια θα δοκιμάζονται 

σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 77-88. 

 

 

12.3. Τοποθέτηση κουφωμάτων 
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Για την τοποθέτηση των κουφωμάτων, των σιδηρικών και λοιπών στοιχείων, ο ανάδοχος θα 

συμμορφωθεί με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

Τα κουφώματα θα τοποθετηθούν ακριβώς στη θέση τους, στη σωστή στάθμη και την 

περασιά, χωρίς παραμόρφωση ή κακομεταχείριση της κάσσας. Οι κάσσες θα αγκυρωθούν 

γερά στην περιβάλλουσα κατασκευή για να προληφθεί η στρέβλωση ή μετατόπισή τους. 

 

Θα τοποθετείται μόνωση στο κενό της περιμέτρου μεταξύ θυρών ή παραθύρων και της 

κάσσας για να εξασφαλιστεί η συνέχεια του θερμικού φραγμού. 

 

Τα σφραγιστικά στους περιμετρικούς αρμούς και τα σχετικά υλικά γεμίσματος θα 

τοποθετούνται σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας τεχνικής 

προδιαγραφής. 

 

Στις προς εκτέλεση εργασίες περιλαμβάνονται : 

 Η ρύθμιση των κινητών τμημάτων, ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή λειτουργία και πλήρης 

μόνωση όταν είναι κλειστά. 

 Ο καθαρισμός των μεταλλικών επιφανειών και η αφαίρεση των πλεοναζόντων 

σφραγιστικών υλικών. 

 

 

12.4. Βαφή των κουφωμάτων 

 

Τα σιδηρά κουφώματα θα κατασκευαστούν από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα. Στη 

συνέχεια θα εφαρμοστεί σύστημα βαφής  σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις. 

 

 

 

13. Υαλοπίνακες 

 

13.1 Γενικά 

 

Ο ανάδοχος θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση δείγματα από όλα τα 

προτεινόμενα είδη υαλοπινάκων. 

Όλοι οι υαλοπίνακες θα τοποθετούνται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις 

υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα είναι οποιουδήποτε τύπου σχεδίου, χρώματος 

και διαστάσεων κατόπιν επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι θέσεις τοποθέτησης των 

υαλοπινάκων καθορίζονται στην εγκεκριμένη μελέτη ή κατόπιν υποδείξεων της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

 

13.2 Υλικά - Εργασία 

 

Οι υαλοπίνακες θα είναι Ευρωπαϊκής προελεύσεως, άριστης ποιότητας, μονοί, οπλισμένοι, 

διαφανείς, πρώτης διαλογής, ελάχιστου ομοιόμορφου πάχους 6,5χιλ. 

 

Όλοι οι υαλοπίνακες θα είναι χωρίς φυσαλίδες, κυματισμούς, γρατζουνιές και άλλες 

επιφανειακές ατέλειες. Για τη στερέωση των υαλοπινάκων θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με 
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το είδος του υαλοστασίου βελόνες, πήχεις, ειδικά προφίλ, ειδικά παρεμβύσματα, στόκος της 

καλύτερης ποιότητας, κατάλληλος για μεταλλικά  κουφώματα ή άλλη εγκεκριμένη μέθοδος. 

 

Όλοι οι υαλοπίνακες θα είναι προσεκτικά κομμένοι στις απαιτούμενες διαστάσεις, σύμφωνα 

με τα ανοίγματα των κουφωμάτων όπου θα τοποθετηθούν και με αρκετό κενό, για να 

αποφευχθεί το σπάσιμό τους λόγω διαστολής. Οι υαλοπίνακες που θα στερεωθούν με στόκο 

θα πιεστούν σφικτά πάνω στο κούφωμα, θα εδρασθούν σε αρκετή ποσότητα στόκου και θα 

κρατηθούν σταθερά στη θέση τους. Οι υαλοπίνακες με συρμάτινη ενίσχυση θα κοπούν έτσι 

ώστε τα σύρματα να είναι παράλληλα προς τις άκρες. 

 

Πριν τοποθετηθούν  οι υαλοπίνακες, όλα τα κουφώματα  θα ασταρωθούν με αστάρι 

εγκεκριμένου τύπου, κατάλληλου για μέταλλα. 

Οι υαλοπίνακες θα αποθηκεύονται με την αρχική τους συσκευασία και θα προφυλάσσονται 

κατάλληλα από σπασίματα. 

 

Οι υαλοπίνακες που θα ραγίσουν ή σπάσουν πριν από την παραλαβή του έργου, θα 

αντικατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου.  

 

14. Είδη υγιεινής – Λοιπός εξοπλισμός χώρου W.C. 

 

14.1    Γενικά 

 

Στα W.C τοποθετούνται: μπαταρία ψυχρού ύδατος, λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πίεσης, 

με το κάλυμμά της, καζανάκι, νιπτήρας, εταζέρα, σαπωνοθήκη, διπλό άγγιστρο – γάντζος 

αναρτήσεως από πορσελάνη, χαρτοθήκη και καθρέπτης, τοποθετημένο μέσω κατάλληλων 

στηριγμάτων στον τοίχο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Τα ανωτέρω θα είναι από πορσελάνη, Ευρωπαϊκής προέλευσης, οποιουδήποτε τύπου, σχεδίου 

και διαστάσεων, κατόπιν επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και χρώματος λευκού (εκτός 

αν καθοριστεί διαφορετικά από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία). 

    

 

14.2. Υλικά - Εργασία  

 

Όλα τα υλικά και οι εργασίες θα είναι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, την 

εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

15. Ηλεκτροφωτισμός 

 

Ο ηλεκτροφωτισμός περιλαμβάνει φωτιστικά σώματα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, 

διακόπτες, ρευματοδότες, γειώσεις, ηλεκτρική παροχή και καλωδιώσεις σύμφωνα με την 

αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή. Θα περιλαμβάνει προμήθεια των υλικών, πλήρη 

εγκατάσταση και ετοιμότητα για λειτουργία. 
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1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παροφςα τεχνικι προδιαγραφι αφορά ςτουσ ςωλθνωτοφσ αγωγοφσ  αποχζτευςθσ ακακάρτων 
υπό πίεςθ από ελατό χυτοςίδθρο.  Στθν προδιαγραφι περιλαμβάνονται επίςθσ τα ειδικά τεμάχια 
ςφνδεςθσ.  

Ππου παρακάτω γίνεται αναφορά ςε Ελλθνικά ι Διεκνι πρότυπα, οι προδιαγραφζσ αυτζσ νοοφνται 
τθσ τελευταίασ εκδόςεϊσ τουσ. Πλα τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα Τεχνικι προδιαγραφι 
κατιςχφουν κάκε άλλθσ διάταξθσ των ανωτζρω προτφπων ι προδιαγραφϊν.   

1.2 ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

Η παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, απαιτιςεισ άλλων κανονιςτικϊν 
κειμζνων, χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα ςθμεία τθσ 
παροφςθσ και κατάλογοσ των κειμζνων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί 
παραπομπϊν ςε χρονολογθμζνα κείμενα, τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ 
αυτϊν κα ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι 
ανακεϊρθςι τθσ. Πςον αφορά ςτισ παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνα κείμενα ιςχφει θ τελευταία 
ζκδοςι τουσ. 

Ρρότυπα που γίνεται άμεςθ ρθτι αναφορά ςτθν παροφςα 

ISO 2531 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water applications 

ISO 4633 Rubber seals -- Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines -- 
Specification for materials 

ISO 7005-02 Metallic flanges -- Part 2: Cast iron flanges 

ΕΛΟΤ ΕΝ 598  Σωλινεσ από ελατό χυτοςίδθρο, ειδικά τεμάχια, εξαρτιματα και οι ςυνδζςεισ τουσ για 
εφαρμογζσ αποχζτευςθσ - Απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμϊν 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4014  Μπουλόνια εξαγωνικισ κεφαλισ - Κατθγορίεσ προϊόντοσ Α και Β 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4032  Εξαγωνικά περικόχλια, τφποσ 1 - Κατθγορίεσ προϊόντοσ Α και Β 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συςτιματα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ - Απαιτιςεισ 

θμειώςεισ:  

 Επίςθσ ωσ τυποποιθτικζσ αναφορζσ κεωροφνται και οι ζμεςεσ αναφορζσ των ανωτζρω 
προτφπων οι οποίεσ αναφζρονται από τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ τυποποίθςθσ των ανωτζρω 
προτφπων. 

1.3 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Οι ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια (ταυ, καμπφλεσ, κ.λπ.) από χυτοςίδθρο με ςφαιροειδι γραφίτθ κα 
ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ τυποποίθςθσ του ΕΛΟΤ ΕΝ 598 και κα είναι κατάλλθλα για 
χριςθ ςε αποχζτευςθ. Αναφορζσ ςε παλιότερεσ τυποποιιςεισ που πικανόν να αναφζρονται από τον 
προμθκευτι / καταςκευαςτι δεν λαμβάνονται υπόψθ.   

Η ςφνδεςθ των ειδικϊν τεμαχίων με ςωλινεσ ι άλλα ειδικά τεμάχια κα επιτυγχάνεται με τουσ 
ίδιουσ ςυνδζςμουσ των ςωλινων και να είναι ςτεγανι. Τα ειδικά τεμάχια να ζχουν αντοχι ίςθ 
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τουλάχιςτον με αυτι των ςωλινων από χυτοςίδθρο με ςφαιροειδι γραφίτθ με τουσ οποίουσ κα 
ςυνδεκοφν και να είναι κατάλλθλα για τον ςκοπό για τον οποίο προβλζπεται να χρθςιμοποιθκοφν. 
Τα άκρα τουσ κα είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνα ςε ςχζςθ με τα άκρα των αντίςτοιχων ςωλινων 
ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ επιλογζσ του προτφπου.   

Σε περίπτωςθ που θ ΕΥΔΑΡ ηθτά τθν προμικεια, για ειδικοφσ λόγουσ, υλικϊν με διαφορετικά 
χαρακτθριςτικά ι και διαμορφϊςεισ ςυναρμογισ αυτό κα αναφζρεται ρθτϊσ και οι αιτοφμενεσ 
διαφοροποιιςεισ κα περιγράφονται αναλυτικά και κα αναφζρονται πάντα ςε ςυγκεκριμζνα 
Ευρωπαϊκά Ρρότυπα. 

1.3.1 ΤΛΙΚΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ  

Τα χαρακτθριςτικά του υλικοφ καταςκευισ όπωσ ςφςταςθ και λοιπά τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
καταπόνθςθ ςε εφελκυςμό, ςκλθρότθτα, αξονικι κάμψθ και παραμόρφωςθ διαμζτρου και λοιπά 
χαρακτθριςτικά είναι ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΕΛΟΤ ΕΝ 598.  

Το εργοςτάςιο καταςκευισ υποχρεοφται για τισ δοκιμζσ των ανωτζρων χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα 
με τα αντίςτοιχα άρκρα του ΕΛΟΤ ΕΝ 598. 

1.3.2 ΔΙΑΣΑΕΙ  

Η τυποποίθςθ του ςυνόλου των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, όπωσ ονομαςτικζσ διάμετροι, πάχοσ 
τοιχωμάτων, τυποποιθμζνα μικθ και επενδφςεισ του υλικοφ, κα είναι ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτισ αντίςτοιχεσ  παραγράφουσ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 598  (4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.4 και 4.5).  

Το εργοςτάςιο καταςκευισ υποχρεοφται ςτθν πραγματοποίθςθ μετριςεων και των ελζγχων ανοχϊν 
για τθν διάμετρο (εςωτερικισ και εξωτερικισ), το μικοσ και τθν ευκυγραμμία των ςωλινων 
ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα άρκρα του ΕΛΟΤ ΕΝ 598.   

Ειδικότερα, ωσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν Εςωτερικι (ονομαςτικι) , Εξωτερικι Διάμετρο και τισ 
ανοχζσ τουσ, είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτον Ρίνακα 11 του ΕΛΟΤ ΕΝ 598 υπό πίεςθ αγωγοφσ. Το 
επικυμθτό πάχοσ προκφπτει κατά το πρότυπο ΙSO 2531 ςφμφωνα με τθν ηθτοφμενθ κλάςθ Κ από τθν 
ΕΥΔΑΡ. Σε περίπτωςθ που δεν αναφζρεται άλλθ από τθν διακιρυξθ,  θ επικυμθτι κλάςθ Κ είναι 

Αγωγοί υπό πίεςθ:  κλάςθ Κ7 κατά ISO 2531. 

1.3.3 ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΠΡΟΣΑΙΑ 
 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΤΗ 

Η εξωτερικι επζνδυςθ κα είναι ςφνκετθ, αποτελοφμενθ από μια ςτρϊςθ μεταλλικοφ ψευδαργφρου, 
και μια ςτρϊςθ ςυνκετικισ ρθτίνθσ ςυμβατισ με τον ψευδάργυρο (εποξειδικι, πολυουρεκάνθσ 
κτλ), εφαρμοηόμενεσ με ψεκαςμό. Τα χαρακτθριςτικά τθσ επζνδυςθσ, όπωσ πάχθ ςτρϊςεων και 
περιεκτικότθτα, κα είναι ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 598, παράγραφοσ 4.4.2.    

Εκτόσ του μεταλλικοφ ψευδαργφρου, θ εξωτερικι ςτρϊςθ μπορεί να είναι από ενιςχυμζνα κράματα 
ψευδαργφρου, που αποδεδειγμζνα βελτιϊνουν τα χαρακτθριςτικά τθσ επζνδυςθσ και ςυμφωνοφν 
με τισ  λοιπζσ απαιτιςεισ του ΕΛΟΤ ΕΝ 598. Στθν περίπτωςθ αυτι ο καταςκευαςτισ υποχρεοφται να 
προςκομίςει όλα τα αντίςτοιχα ζγγραφα πιςτοποίθςθσ.  

Σε περίπτωςθ ςυνκθκϊν εδάφουσ όπου απαιτείται επιπρόςκετθ προςταςία εφαρμόηεται πρόςκετθ 
εξωτερικι επζνδυςθ πολυαικυλενίου θ πολυουρεκάνθσ.  

Τα ειδικά τεμάχια κα φζρουν εξωτερικι επζνδυςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4.5 του ΕΛΟΤ ΕΝ 
598. 
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ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΤΗ 

Τα υλικά κα φζρουν εςωτερικι προςτατευτικι επζνδυςθ από αργιλλιοφχο τςιμζντο (high alumina 
cement)  εφαρμοηόμενθσ εργοςταςιακά με φυγοκεντρικζσ μεκόδουσ. Η ςφνκεςθ, το πάχοσ και τα 
λοιπά ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ τςιμεντοκονίασ είναι τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 4.4.3 
του ΕΛΟΤ ΕΝ 598.   

Η επζνδυςθ κα πρζπει να παρουςιάηει αντοχι ςε διαβρωτικό χθμικά περιβάλλον ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 7.9 του ΕΛΟΤ ΕΝ 598.  

Σε περίπτωςθ ειδικϊν απαιτιςεων για αντοχι ςε ιςχυρά διαβρωτικό περιβάλλον προβλζπεται 
επιπλζον εςωτερικι επζνδυςθ (πολυουρεκάνθσ, εποξειδικι ι άλλθ) για διαβρωτικά υγρά PH 1-13, 
εφόςον αποδεδειγμζνα βελτιϊνει τα χαρακτθριςτικά τθσ επζνδυςθσ και ςυμφωνεί με τισ λοιπζσ 
απαιτιςεισ του ΕΛΟΤ ΕΝ 598. Στθν περίπτωςθ αυτι ο καταςκευαςτισ υποχρεοφται να προςκομίςει 
όλα τα αντίςτοιχα ζγγραφα πιςτοποίθςθσ. 

Τα ειδικά τεμάχια κα φζρουν εςωτερικι επζνδυςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4.5 του ΕΛΟΤ ΕΝ 
598. 

1.3.4 ΚΟΠΗ ΩΛΗΝΩΝ 

Εάν απαιτθκεί θ χρθςιμοποίθςθ μικροφ μικουσ ςωλινων επιτρζπεται θ κοπι των ςωλινων. Μπορεί 
να επιτραπεί θ κοπι των ςωλινων χαρακτθριςκζντων ωσ ακαταλλιλων υπό τθν προχπόκεςθ ότι το 
τμιμα που κα χρθςιμοποιθκεί δεν κα ζχει κανζνα ελάττωμα. 

Επιτρζπεται θ κοπι ςωλινα με δίςκο για τουσ ςωλινεσ μικρισ διαμζτρου και με ειδικι κοπτικι 
μθχανι για τουσ ςωλινεσ μεγάλθσ διαμζτρου. Σε κάκε περίπτωςθ απαιτείται επεξεργαςία με ειδικό 
εργαλείο (λοξοτόμθςθ και κακαριςμόσ) των άκρων, ϊςτε να εξαςφαλίηεται άψογθ ςφνδεςθ του 
ςυνδζςμου. Η μορφι και οι διαςτάςεισ τθσ λοξοτόμθςθσ κα είναι ςφμφωνθ με τισ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτι των ςωλινων. Σε καμία περίπτωςθ θ επιφάνεια κοπισ δεν πρζπει να παρουςιάηει 
κραφςθ ι ριγματα. 

1.3.5 ΗΜΑΝΗ 

Οι ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια κα φζρουν ςιμανςθ που κα αναφζρει τουλάχιςτον τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 4.6 του ΕΛΟΤ ΕΝ 598 .  

Τα υλικά κα φζρουν επίςθσ ςιμανςθ κατά CE ςφμφωνα με τα απαιτοφμενα ςτο πρότυπο ΕΝ 598 
(παράγραφοσ  ZA.3 CE marking and labelling) .  

Η χρωματικι ςιμανςθ των ςωλινων και υλικϊν για αποχζτευςθ κα είναι κόκκινθ, εκτόσ αν ρθτϊσ 
αναφζρεται από τθν ΕΥΔΑΡ ότι ηθτείται ι γίνεται δεκτόσ  άλλοσ χρωματιςμόσ, ςυμβατόσ με το ΕΛΟΤ 
ΕΝ 598 για υλικά αποχζτευςθσ. 

Επιπρόςκετα κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ του αρικμοφ χφτευςθσ ανά τεμάχιο, το λογότυπο τθσ 
ΕΥΔΑΡ ΑΕ και τον αρικμό παραγγελίασ. 

1.3.6 ΤΝΔΕΗ -ΠΑΡΕΜΒΤΜΑΣΑ 

Οι ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια κα φζρουν ενςωματωμζνουσ ςυνδζςμουσ κανονικοφ τφπου 
(STANDARD) που εςωτερικά κα πρζπει να ζχουν τθν κατάλλθλθ διαμόρφωςθ για τθν τοποκζτθςθ 
ελαςτικϊν δακτυλίων ςτεγανότθτασ, ανκεκτικϊν ςε ελαιϊδθ απόβλθτα.  

Οι λεπτομζρειεσ τθσ μορφισ των ςυνδζςμων κακορίηονται από τθν βιομθχανία που κα τουσ 
καταςκευάςει και είναι ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 4.1.3 του ΕΛΟΤ ΕΝ 598. Η ςφνδεςθ 
πρζπει να είναι απολφτωσ ςτεγανι για τθν προδιαγραφόμενθ μζγιςτθ πίεςθ δοκιμισ των αγωγϊν. 
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Οι ελαςτικοί δακτφλιοι ςτεγανότθτασ κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ του προτφπου ISO 4633 
και να είναι ανκεκτικοί ςε ελαιϊδθ απόβλθτα. 

Οι κανονικοί ςφνδεςμοι κα πρζπει να επιτρζπουν, υπό ςυνκικεσ πλιρουσ αςφάλειασ, τθν μερικι 
απόκλιςθ των αξόνων των ςυνδεόμενων ςωλινων  ςφμφωνα με τουσ παρακάτω πίνακεσ   

ωλινεσ για Δίκτυα υπό πίεςθ  

Εςωτερικι 

 διάμετροσ ςωλινων 

Επιτρεπόμενθ  

απόκλιςθ ςε μοίρεσ 

60 εϊσ 150 χλςτ 5 

2000 ζωσ 300 χλςτ 4 

350 ζωσ 600 χλςτ 3 

700 ζωσ 800 χλςτ 2 

Άνω των  900 χλςτ 1και 30’ 

 

Ειδικά τεμάχια με Ωτίδεσ Φλάντηασ 

Ειδικά τεμάχια προοριηόμενα να ςυνδεκοφν με δικλείδεσ, αεροεξαγωγοφσ και λοιπά εξαρτιματα κα 
απολιγουν ςε ωτίδεσ (φλάντηεσ), που κα ανταποκρίνονται ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα ISO 
7005-2.  

Το εργοςτάςιο παραγωγισ κα πρζπει να υποβάλλει πιςτοποιθτικά ότι οι προτεινόμενοι ςφνδεςμοι 
ανταποκρίκθκαν ικανοποιθτικά ςτουσ ελζγχουσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ. 

1.4 ΧΡΗΗ Ε ΛΤΜΑΣΑ 

Το εργοςτάςιο παραγωγισ κα υποβάλλει όλα τα πιςτοποιθτικά που αποδεικνφουν ότι θ 
εφαρμοηόμενθ εςωτερικι επζνδυςθ είναι κατάλλθλθ για επαφι με λφματα κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 598. 

2 ΕΡΓΟΣΑΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.1 ΣΕΓΑΝΟΣΗΣΑ ΩΛΗΝΩΝ 

Το εργοςτάςιο κα πρζπει να πραγματοποιιςει δοκιμζσ ςτεγανότθτασ για τουσ παραγόμενουσ 
ςωλινεσ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 598, παράγραφοι 6 και 7. 
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2.2 ΣΕΓΑΝΟΣΗΣΑ ΤΝΔΕΜΩΝ 

Το εργοςτάςιο κα πρζπει να πραγματοποιιςει δοκιμζσ ςτεγανότθτασ για τουσ ςυνδζςμουσ κατά το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 598, παράγραφοι 6 και 7. 

3 ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

Πλοι οι ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια κα είναι καταςκευαςμζνα κάτω από ζνα ςφςτθμα ποιοτικοφ 
ελζγχου που ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, το οποίο ζχει πιςτοποιθκεί από 
κάποιον τρίτο αρμόδιο φορζα. 

Το εργοςτάςιο παραγωγισ κα πρζπει να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ παρ. 8 του ΕΛΟΤ ΕΝ 598 και να 
υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία Ρρομθκειϊν, κατάλλθλα πιςτοποιθτικά ποιοτικοφ ελζγχου επί ποινι 
αποκλειςμοφ. Πλοι οι ςωλινεσ, τα ειδικά τεμάχια και τα εξαρτιματα κα ςυνοδεφονται από 
πιςτοποιθτικά ελζγχου ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΕΛΟΤ ΕΝ 598. 

3.1 ΔΟΚΙΜΕ ΑΠΟΔΟΧΗ –ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΤΛΙΚΩΝ 

Σφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 598 οι ςωλινεσ που φζρουν ςιμανςθ CE, γίνεται δεκτό ότι 
προζρχονται από παραγωγικι διαδικαςία που εφαρμόηει ςυνεχζσ ςφςτθμα ποιοτικϊν ελζγχων και 
τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τουσ γίνονται δεκτά ςτθν αξιολόγθςθ. 

Κατά τθν παραλαβι, θ ΕΥΔΑΡ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει να πραγματοποιθκοφν με δαπάνεσ 
του αναδόχου πρόςκετεσ ςποραδικζσ δοκιμζσ επί υλικϊν προςκομιηόμενων ςτισ αποκικεσ ι το 
εργοτάξιο ςε πιςτοποιθμζνα για τισ δοκιμζσ αυτζσ εργαςτιρια τθσ επιλογισ τθσ. 

Σε κάκε μερίδα ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων διενεργοφνται όλοι οι ζλεγχοι και οι δοκιμζσ που 
προςδιορίηονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, κακϊσ και οι αντίςτοιχοι ζλεγχοι και δοκιμζσ 
(υποχρεωτικοί και προαιρετικοί) τθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ προςτατευτικισ επζνδυςθσ. 

Οι ςωλινεσ τθσ ίδιασ διαμζτρου και τα αντίςτοιχα ειδικά τεμάχια πρζπει να ζχουν καταςκευαςτεί 
από τθν ίδια βιομθχανία. Πλα τα προϊόντα πρζπει να προζρχονται από διεκνϊσ ανεγνωριςμζνα 
εργοςτάςια (όπωσ π.χ. Pont a Mousson, Biwater, κλπ). 

Η προμικεια των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων κα πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τα άρκρα 
33,34 και 35 του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 

Το εργοςτάςιο παραγωγισ κα φροντίςει να παραςχεκεί πλιρθσ ελευκερία επίςκεψθσ, 
παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ καταςκευισ των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων. 

Στο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ αυτισ κα γίνουν οι αναγκαίοι ζλεγχοι αντοχισ και ποιότθτασ του 
υλικοφ, αποτελεςματικότθτασ διαφόρων ειδικϊν μζτρων προςταςίασ κλπ ςε δείγματα που 
λαμβάνονται ςφμφωνα με τι ςυναφείσ διατάξεισ των οικείων Ελλθνικϊν Ρροτφπων και ςε ελλείψεισ 
ι αςάφειζσ τουσ προσ αυτζσ των αντιςτοίχων Διεκνϊν Ρροτφπων (DIN, BS, κλπ). 

Η διαδικαςία ελζγχου κα είναι απόλυτα ςφμμορφθ προσ τισ παραπάνω πρότυπεσ, από άποψθ 
είδουσ, δοκιμαςίεσ και τα αποτελζςματά τουσ. 

Εφόςον ο παραπάνω ζλεγχοσ ςτο εργοςτάςιο αποδϊςει ικανοποιθτικά αποτελζςματα όςον αφορά 
τισ ανοχζσ διαςτάςεων, τθ μθχανικι αντοχι και τισ άλλεσ ενδιαφζρουςεσ ιδιότθτεσ, τα υλικά τθσ 
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ομάδασ, που κεωρείται ότι εκπροςωπείται από τα εκάςτοτε ελεγχόμενα δείγματα και δοκίμια, 
ςθμαίνονται κατάλλθλα από τον ενεργοφντα τον ζλεγχο. 

Υλικά που δεν πλθροφν τουσ όρουσ των παραπάνω Ρροδιαγραφϊν δεν γίνονται δεκτά για αποςτολι 
ςτο Εργοτάξιο. 

Επιπρόςκετα, ςτθν περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο γεννθκοφν αμφιβολίεσ ωσ προσ τα 
αποτελζςματα των δοκιμαςιϊν ςτο εργοςτάςιο ι θ ΕΥΔΑΡ κρίνει απαραίτθτο για το μζγεκοσ και τθν 
ςοβαρότθτα του ζργου,  μποροφν να διενεργθκοφν πρόςκετεσ δοκιμζσ ςτο εργαςτιριο Αντοχισ 
Υλικϊν του ΕΜΡ ι άλλο αναγνωριςμζνο εργαςτιριο αντοχισ με δαπάνεσ του Αναδόχου. 

4 ΤΝΔΕΗ ΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΕΜΑΧΙΩΝ 

Το εργοςτάςιο παραγωγισ είναι υποχρεωμζνο να προςκομίςει βεβαίωςθ ότι ο αγωγόσ ςτα βάκθ 
που προτείνεται να καταςκευαςτεί και με τον εγκιβωτιςμό και επίχωςθ που προβλζπεται, παρζχει 
για τα μόνιμα φορτία και για κινθτά φορτία 60t ςτουσ δρόμουσ που είναι πικανι θ διζλευςθ 
βαρζων οχθμάτων και 30t ςτο υπόλοιπο δίκτυο, πλιρθ αςφάλεια όςον αφορά ςτθν αντοχι των 
ςωλινων και των ςυνδζςεων όπωσ και ςτθν ςτεγανότθτα των ςυνδζςεων. 

Η ςφνδεςθ των ειδικϊν τεμαχίων και εξαρτθμάτων με ωτίδεσ (φλάντηεσ), κα γίνεται με παρζνκεςθ, 
μεταξφ των φλαντηϊν ελαςτομεροφσ δακτυλίου ςτεγανότθτασ. Οι κοχλιοφόροι ιλοι κα 
ανταποκρίνονται ςτα διεκνι πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4014 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4032, και κα 
ςυςφίγγονται επαρκϊσ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςτεγανότθτα του αρμοφ, χωρίσ όμωσ να 
δθμιουργοφνται εφελκυςτικζσ τάςεισ ςτα ςυνδεόμενα μζρθ. 

5 ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ  

Κατά τθ μεταφορά, φορτοεκφόρτωςθ και κατά τθν αποκικευςθ, οι ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια 
κα ςτθρίηονται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να αποφεφγεται θ κάμψθ τουσ, θ παραμόρφωςι τουσ και ο 
τραυματιςμόσ τουσ από αιχμθρά αντικείμενα. Για τθν προςταςία τθσ εξωτερικισ επζνδυςθσ 
απαγορεφεται ρθτά θ χριςθ ςυρματόςχοινων. 

Οι χειριςμοί κατά τθ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ κα γίνονται με μεγάλθ προςοχι και ανάλογα με το 
βάροσ των ςωλινων με τα χζρια, με ςχοινιά και ξφλινουσ ολιςκθτιρεσ (από μαδζρια) ι ανυψωτικό 
μθχάνθμα. Πταν χρθςιμοποιοφνται άγκιςτρα για τθν ανφψωςθ τα άκρα τουσ κα καλφπτονται με 
λάςτιχο, για να μθν καταςτρζφονται τα χείλθ των ςωλινων. Τα αυτοκίνθτα ι οι πλατφόρμεσ 
μεταφοράσ κα ζχουν μικοσ τζτοιο, ϊςτε οι ςωλινεσ να μθν εξζχουν από τθν καρότςα. 

Οι ςωλινεσ πρζπει υποχρεωτικά να αποκθκεφονται ςε ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ και να διαχωρίηονται 
μεταξφ τουσ κατά ςτρϊςεισ με ξφλινουσ δοκοφσ. Η πρϊτθ ςειρά ςωλινων κα εδράηεται πάνω ςε 
δφο μαδζρια ι καδρόνια και οι ακραίοι ςωλινεσ κα ςτθρίηονται με τάκουσ. Επίςθσ πρζπει να 
τοποκετοφνται ςε τζτοια διάταξθ (π.χ. διάταξθ πυραμίδασ κ.λπ.), ϊςτε να αποφευχκοφν λόγω 
υπερκείμενου βάρουσ ςτρεβλϊςεισ και παραμορφϊςεισ των ςωλινων (Μζγιςτο φψοσ αποκικευςθσ 
όχι μεγαλφτερο από 2.00 μ). Κάκε διάμετροσ ςτοιβάηεται χωριςτά. 

Οι ελαςτικοί δακτφλιοι πρζπει να παραμζνουν μζςα ςτουσ ςάκουσ ι κιβϊτια που ιταν 
ςυςκευαςμζνοι κατά τθν προμικειά τουσ. Ρρζπει να προςτατεφονται από το θλιακό φωσ, από 
ζλαια, λίπθ, πθγζσ κερμότθτοσ κ.λπ. 
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6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

6.1 ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

Η παροφςα ενότθτα «6.1 ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟ» υφίςταται μόνο όταν θ Επιτροπι κρίνει ότι 
απαιτείται θ υποβολι δείγματοσ  

 Κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ και ανάλογα με το είδοσ των ελζγχων που προδιαγράφονται 
από αυτιν να γίνουν κατά τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ, επιλζγεται το πλικοσ των 
δειγμάτων που κα πρζπει να προςκομίςουν οι διαγωνιηόμενοι, με λεπτομερι αναφορά ςτθ 
διάμετρο DN, τθν ονομαςτικι πίεςθ PN ι ότι επιπρόςκετο κρίνει θ εκάςτοτε Επιτροπι.  

 Οι προτεινόμενοι ζλεγχοι κα πρζπει να διενεργοφνται με βάςθ ανεγνωριςμζνα Ελλθνικά, 
Ευρωπαϊκά ι Διεκνι πρότυπα για χυτοςιδιρουσ ςωλινεσ αποχζτευςθσ.  

 Στθν περίπτωςθ αυτι, οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται μαηί με τθν προςφορά τουσ να 
υποβάλλουν επί ποινι αποκλειςμοφ δείγμα ι δείγματα του υλικοφ. Πλα τα προκφπτοντα 
κόςτθ για τουσ ελζγχουσ βαρφνουν τον προμθκευτι.  

6.2 ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Ο προμθκευτισ κα πρζπει να προςκομίςει όλα τα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά, τεχνικά φυλλάδια, που 
αφοροφν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των προςφερομζνων υλικϊν.  Συγκεκριμζνα κα υποβλθκοφν 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε διαγωνιςμό προμικειασ του προδιαγραφόμενου υλικοφ, επί ποινι 
αποκλειςμοφ τα κάτωκι: 

 Ρίνακασ υλικϊν ςτον οποίο κα αναφζρεται ο καταςκευαςτισ. Οι ςωλινεσ τθσ ιδίασ 
διαμζτρου και τα αντίςτοιχα ειδικά τεμάχια πρζπει να ζχουν καταςκευαςτεί από τθν ίδια 
βιομθχανία. Πλα τα προϊόντα πρζπει να προζρχονται από διεκνϊσ αναγνωριςμζνα 
εργοςτάςια. 

 Ο πίνακασ πρζπει να ςυνοδεφεται με πιςτοποιθτικά για επιτυχείσ ελζγχουσ  
αναγνωριςμζνθσ εγκυρότθτασ από τα οποία κα προκφπτει ότι τα προϊόντα αυτά είναι 
ςφμφωνα προσ τισ διατάξεισ των προαναφερκζντων προτφπων. Στον πίνακα κα 
επιςυναφκοφν επίςθσ και οποιαδιποτε άλλα ςτοιχεία ικανά να πιςτοποιιςουν το δόκιμο 
των προτεινόμενων για εφαρμογι υλικϊν και τθν εν γζνει εμπειρία του καταςκευαςτι τουσ.  

 Τθν μζκοδο παραγωγισ 

 Ροςότθτεσ κατά διάμετρο (ςυνολικό βάροσ, μικοσ και αρικμόσ ςωλινων και ειδικϊν 
τεμαχίων). 

 Τισ διαςτάςεισ των ςωλινων (ωφζλιμο μικοσ ςωλινων, εξωτερικι διάμετροσ και πάχοσ). 

 Είδοσ ςυνδζςμου (μορφι κλπ) και δακτυλίου ςτεγανότθτασ (υλικό, προδιαγραφζσ). 

 Είδοσ επζνδυςθσ (εςωτερικι – εξωτερικι, υλικά, προδιαγραφζσ). 

 Σχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία ειδικϊν τεμαχίων. 

 Σχζδια και προδιαγραφζσ για όςα υλικά δεν υπάρχουν αντίςτοιχα ελλθνικά πρότυπα 
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Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του καταςκευαςτι, αντί επίςθμων πιςτοποιθτικϊν για ςυμμόρφωςθ με τα 
πρότυπα  και τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια, δεν γίνονται δεκτζσ. 

Διευκρινίηεται ότι τα ανωτζρω ζγγραφα είναι τα ελάχιςτα που ςυνοδεφουν τισ προδιαγραφζσ και 
πιςτοποιοφν τθν ςυμμόρφωςθ των υλικϊν με τα αναφερόμενα ςτθν προδιαγραφι πρότυπα. Θα 
πρζπει να προςκομιςκοφν και όλα τα υπόλοιπα ζγγραφα που πικανόν θ Επιτροπι διαγωνιςμοφ 
ηθτά.  

Ζγγραφα που εκδίδονται από το εργοςτάςιο καταςκευισ, το οποίο βρίςκεται εκτόσ τθσ Ελλάδασ και 
των οποίων βάςει διακιρυξθσ ελζγχεται θ εγκυρότθτα , πρζπει να είναι κεωρθμζνα ςφμφωνα με τθ 
Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ και να φζρουν τθν Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).  

6.2.1 ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ 

Γλϊςςα ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ορίηεται θ ελλθνικι. 

Για όλα τα ηθτοφμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά γίνεται αποδεκτι και θ 
αγγλικι γλϊςςα. 

Υποβαλλόμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά ςε άλλθ γλϊςςα πλθν τθσ 
ελλθνικισ και τθσ αγγλικισ δεν λαμβάνοντα υπ’ όψιν και κεωροφνται ωσ μθ προςκομιςκζντα, εκτόσ 
αν ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν ςχζδια ι ζγγραφα που περιζχουν αποκλειςτικά μετριςεισ (με αρικμοφσ και 
διεκνι ςφμβολα), τα οποία γίνονται αποδεκτά και ςε άλλθ ευρωπαϊκι γλϊςςα.  
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1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παροφςα τεχνικι οδθγία αφορά ςτισ απαιτιςεισ ποιοτικϊν ελζγχων για τθν παραλαβι  εργαςιϊν 
τοποκζτθςθσ ςωλθνωτϊν αγωγϊν αποχζτευςθσ ακακάρτων υπό πίεςθ από ελατό χυτοςίδθρο.  Στθν 
οδθγία περιλαμβάνονται επίςθσ τα αναφερόμενα ςτα ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ.   

Η παροφςα τεχνικι οδθγία δεν αποτελεί τεχνικι προδιαγραφι και δεν περιγράφει αναλυτικά 
τεχνικά χαρακτθριςτικά για υλικά, εργαςίεσ που αφοροφν ςε τοποκζτθςθ ι τεχνικό εξοπλιςμό 
απαραίτθτο για τθν τοποκζτθςθ υλικϊν ι διενζργεια ελζγχων. Δίδεται ωσ ενδεικτικό βοθκθτικό 
κείμενο για τθν ςφνταξθ άρκρου  ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ  που κα πρζπει να τθρθκοφν.   

Η ακριβισ και αναλυτικι περιγραφι  για τθν καταςκευι δικτφων από αγωγοφσ που κα 
καταςκευαςκοφν και κα τοποκετθκοφν προβλζπεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ ι τθσ εγκεκριμζνεσ από 
τθν Υπθρεςία τροποποιιςεισ αυτισ , ςε ςυμφωνία πάντα με τισ ειδικζσ ςυνκικεσ του εκάςτοτε 
ζργου τοποκζτθςθσ αγωγϊν και καταςκευισ δικτφου αποχζτευςθσ.  

1.2 ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

Η παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, απαιτιςεισ άλλων κανονιςτικϊν 
κειμζνων, χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα ςθμεία τθσ 
παροφςθσ και κατάλογοσ των κειμζνων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί 
παραπομπϊν ςε χρονολογθμζνα κείμενα, τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ 
αυτϊν κα ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι 
ανακεϊρθςι τθσ. Πςον αφορά ςτισ παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνα κείμενα ιςχφει θ τελευταία 
ζκδοςι τουσ. 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4014  Μπουλόνια εξαγωνικισ κεφαλισ - Κατθγορίεσ προϊόντοσ Α και Β 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4032  Εξαγωνικά περικόχλια, τφποσ 1 - Κατθγορίεσ προϊόντοσ Α και Β 

 

Βαςικό κείμενο αναφοράσ είναι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ του 
ζργου που ζχει αναλάβει να εκτελζςει ο Ανάδοχοσ βάςει τθσ αντίςτοιχθσ μελζτθσ τθσ Υπθρεςίασ 
κακϊσ και θ τεχνικι προδιαγραφι τθσ ΕΥΔΑΡ για ςωλινεσ και υλικά από ελατό χυτοςίδθρο.  

Σε περίπτωςθ που δεν αναφζρεται αλλιϊσ από τθν Υπθρεςία, θ παροφςα τεχνικι οδθγία 
αναφζρεται ςτθν Τοποκζτθςθ ςωλινων ςτο όρυγμα, τθν ςφνδεςθ των αγωγϊν και ειδικϊν 
τεμαχίων κακϊσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ποιοτικϊν ελζγχων για τθν παραλαβι.  

1.3 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟΤ  

Σα τεχνικά χαρακτηριςτικά των ςωλήνων και ειδικών τεμαχίων είναι αυτά που αναφζρονται ςτην 
προδιαγραφή του Ζργου και ςτην Μελζτη του ζργου.  

Σε περίπτωςθ που δεν αναφζρονται ρθτϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά για τα υλικά του ζργου, ωσ υλικά 
νοοφνται τα αναφερόμενα ςτθν Ρροδιαγραφι ΕΥΔΑΡ για αγωγοφσ (πίεςθσ) και υλικά από ελατό 
χυτοςίδθρο.  
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Οι εργαςίεσ τοποκζτθςθσ πρζπει ωσ εκ τοφτου να είναι ςφμφωνεσ με τα αντίςτοιχα χαρακτθριςτικά 
των υλικϊν. 

2 ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 

2.1 ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΙΗ  

Η τοποκζτθςθ ςτων ςωλινων ςτο όρυγμα προδιαγράφεται αναλυτικά ςτισ καταςκευαςτικζσ 
λεπτομζρειεσ τθσ μελζτθσ του ζργου που ζχει αναλάβει να εκτελζςει ο Ανάδοχοσ.  Σε κάκε 
περίπτωςθ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου  κα πρζπει να ελζγχεται ότι αυτζσ δεν υπερβαίνουν  τισ  
μζγιςτεσ γωνίεσ εκτροπισ για τα εν λόγω υλικά.  Εκτόσ αν αναφζρεται ρθτϊσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του ζργου, διευκρινίηεται ότι οι κανονικοί ςφνδεςμοι  επιτρζπουν, υπό ςυνκικεσ 
πλιρουσ αςφάλειασ τθν μερικι απόκλιςθ των αξόνων των ςυνδεόμενων ςωλινων  ςφμφωνα με 
τουσ παρακάτω πίνακεσ,  

 

Εςωτερικι 

 διάμετροσ ςωλινων 

Επιτρεπόμενθ  

απόκλιςθ ςε μοίρεσ 

60 εϊσ 150 χλςτ 5 

2000 ζωσ 300 χλςτ 4 

350 ζωσ 600 χλςτ 3 

700 ζωσ 800 χλςτ 2 

Άνω των  900 χλςτ 1και 30’ 

2.2 ΩΜΑΣΑ ΑΓΚΤΡΩΗ 

Μετά τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των ςωλινων και πριν τθν υδραυλικι δοκιμι του δικτφου, κα 
καταςκευάηονται τα προβλεπόμενα ςϊματα αγκφρωςθσ. Η αναλυτικι περιγραφι των ςωμάτων 
αγκφρωςθσ ι και τθσ κατάλλθλθσ μεκόδου αγκφρωςθσ των αγωγϊν και ειδικϊν τεμαχίων κακϊσ και 
θ διαδικαςία εκςκαφισ, καταςκευισ και αποδοχισ  αυτισ  κα γίνεται ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτθν μελζτθ του ζργου. 

3 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΤΝΔΕΗ ΣΩΝ ΩΛΗΝΩΝ 

Οι αγωγοί θα καταςκευαςθοφν όπωσ προβλζπεται ςτα ςχζδια τησ μελζτησ ή τισ εγκεκριμζνεσ από 
την Τπηρεςία τροποποιήςεισ αυτήσ. Οι παρακάτω οδηγίεσ είναι ενδεικτικζσ ςε περίπτωςη που η 
μελζτη δεν το προδιαγράφει ρητώσ.  



 
 

 Σ.Π. 602.02 
 

602_02_v0001_ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ  ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΡΙΕΣΗΣ) ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΟ (ΧΥΤΟΣΙΔΗΟ ΜΕ ΣΦΑΙΟΕΙΔΗ ΓΑΦΙΤΗ – DUCTILE IRON)    
  Σελίδα 5 από 9 

Η καταςκευι των αγωγϊν προβλζπεται να γίνει εν ξθρϊ (με αντλιςεισ όπου απαιτείται). Οι ςωλινεσ 
κα εγκιβωτιςτοφν με άμμο πάχουσ όπωσ ορίηεται ςτο αντίςτοιχο ςχζδιο τθσ μελζτθσ, που κα 
καταλαμβάνει όλο το πλάτοσ του ςκάμματοσ. Το ςκάμμα ςτο οποίο κα τοποκετθκοφν οι ςωλινεσ κα 
ζχει το πλάτοσ που κακορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Ο κορμόσ των ςωλινων κα εγκιβωτίηεται με 
άμμο αλλά οι ςυνδζςεισ κα μζνουν ακάλυπτεσ για τον ζλεγχο κατά τθ δοκιμι. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει βεβαιϊςθ του προμθκευτι των ςωλινων ότι ο 
αγωγόσ ςτα βάκθ που προτείνεται να καταςκευαςτεί και με τον εγκιβωτιςμό και επίχωςθ που 
προβλζπεται, παρζχει για τα μόνιμα φορτία και για κινθτά φορτία 60τ ςτουσ δρόμουσ που είναι 
πικανι θ διζλευςθ βαρζων οχθμάτων και 30τ ςτο υπόλοιπο δίκτυο, πλιρθ αςφάλεια όςον αφορά 
ςτθν αντοχι των ςωλινων και των ςυνδζςεων όπωσ και ςτθν ςτεγανότθτα των ςυνδζςεων, και να 
λάβει κάκε επιπλζον μζτρο ςτον εγκιβωτιςμό που τυχόν απαιτείται χωρίσ οποιαδιποτε οικονομικι 
ι άλλθ απαίτθςθ. 

Πλοι οι αγωγοί κα τοποκετθκοφν επακριβϊσ οριηοντιογραφικά και υψομετρικά ςτισ κζςεισ που 
φαίνονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ, ι τισ εγκεκριμζνεσ από τθν Υπθρεςία τροποποιιςεισ αυτισ.  

Τα τμιματα των αγωγϊν που ςε οριηοντιογραφία προβλζπονται ςε καμπφλθ κα καταςκευαςτοφν 
από ςωλινεσ κανονικοφ ι μικρότερου μικουσ ςε ςυνδυαςμό με τθν επιτρεπόμενθ απόκλιςθ των 
ςυνδζςμων ι από ειδικά τεμάχια (καμπφλεσ). Ράντωσ ςε καμία περίπτωςθ θ απόκλιςθ των αξόνων 
δφο ςυνδεομζνων ςωλινων δεν μπορεί να υπερβαίνει τθν επιτρεπόμενθ για το είδοσ του 
χρθςιμοποιθμζνου ςυνδζςμου. Δεν επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν τεμαχίων καμπφλων 
μεγαλφτερθσ γωνίασ από 45ο. Ππου ςτθ μθκοτομι παρουςιάηονται αλλαγζσ κλίςεων του αγωγοφ, ο 
αγωγόσ κα καταςκευαςκεί ςε καμπφλθ. Η καταςκευι κα γίνει με τον ίδιο τρόπο που αναφζρεται 
παραπάνω για τισ καμπφλεσ τθσ οριηοντιογραφίασ. Για να αποφεφγεται θ απόκλιςθ και τυχόν 
αποςφνδεςθ του αγωγοφ ςτισ κζςεισ όπου τοποκετοφνται τα ειδικά τεμάχια (καμπφλεσ, ταυ, 
πϊματα), λόγω των δθμιουργοφμενων εκεί ωκιςεων, είναι απαραίτθτθ θ αγκφρωςθ τουσ, ςφμφωνα 
με τθν αντίςτοιχθ προδιαγραφι.  

Η προςζγγιςθ ςτο ςκάμμα των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων πρζπει να εκτελείται με μεγάλθ 
προςοχι και επιμζλεια, με ειδικευμζνο προςωπικό, για αποφυγι, φκορϊν των ςωλινων ι μείωςθ 
τθσ αντοχισ των λόγω κροφςεων. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που κα προκφπτει.  

Αρχικά οι ςωλινεσ κα τοποκετθκοφν κατά μικοσ του χείλοσ του ςκάμματοσ και κα επικεωρθκοφν 
με προςοχι για εξακρίβωςθ ενδεχομζνων βλαβϊν εκ τθσ μεταφοράσ τουσ και κα κακαριςκοφν με 
επιμζλεια από κάκε ξζνθ ουςία ιδιαίτερα ςτα άκρα, όπου γίνεται θ ςφνδεςθ. Οι ςωλινεσ που 
παρουςιάηουν οριςμζνεσ βλάβεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, εάν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχει 
υποςτεί ανεπανόρκωτθ βλάβθ ολόκλθροσ ο ςωλινασ και αφοφ κοπεί με επιμζλεια το 
καταςτραμμζνο τμιμα τουσ. Εν ςυνζχεια, κα τοποκετθκεί ςτουσ ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια το 
προςτατευτικό περίβλθμα από πολυαικυλζνιο πάχουσ 0,20 χλςτ., ςφμφωνα με όςα αναφζρονται 
ςτθν παροφςα. 

Οι ςωλινεσ και οι ςφνδεςμοι κατεβάηονται με προςοχι ςτο όρυγμα με κατάλλθλα μθχανικά μζςα, 
ϊςτε να αποφεφγεται ο τραυματιςμόσ τουσ. 

Η ςφνδεςθ δφο ι περιςςοτζρων ςωλινων  ζξω από τθν τάφρο απαγορεφεται απόλυτα. 

Οι ςωλινεσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ με τθν ειςδοχι του ευκζωσ άκρου του ενόσ ςωλινα ςτθν 
μοφφα του προθγοφμενου ςωλινα. 

Ρριν από τθν ςφνδεςθ κάκε ςωλινα κακαρίηεται με επιμζλεια το ευκφ του άκρο και θ μοφφα (και το 
αυλάκι του ελαςτικοφ δακτυλίου) εςωτερικά. 

Τοποκετείται ο ελαςτικόσ δακτφλιοσ ςτεγανότθτασ ςτο αυλάκι τθσ μοφφασ και γίνεται επάλειψθ με 
μαλακό ρευςτό ςαποφνι τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ του ευκφ άκρου του ςωλινα. Γίνεται θ ςφνδεςθ 
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του ςωλινα με τον προθγοφμενό του, χωρίσ το ευκφ άκρο του ςωλινα να τερματίηει μζςα ςτθν 
μοφφα, αλλά αφινεται ελεφκερο διάςτθμα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι των 
ςωλινων. 

Για τθν ςφνδεςθ ςπρϊχνεται ο ςωλινασ με το  ευκφ άκρο μζςα ςτθ μοφφα του ιδθ τοποκετθμζνου 
ςωλινα. Για τθν ςφνδεςθ χρθςιμοποιείται υποχρεωτικά θ ειδικι ςυςκευι ςφνδεςθσ. 

Κατά τθν διάρκεια των διακοπϊν τθσ εργαςίασ το ςτόμιο του τελευταίου ςωλινα που τοποκετικθκε 
κα φράηεται με ξφλινο πϊμα ϊςτε να μθν είναι δυνατι θ διείςδυςθ γαιϊν, ξζνων ςωμάτων, 
όμβριων υδάτων ι μικρϊν ηϊων μζςα ςτον ςωλινα. 

Η ςφνδεςθ των ειδικϊν τεμαχίων και εξαρτθμάτων με ωτίδεσ (φλάντηεσ), κα γίνεται με παρζνκεςθ, 
μεταξφ των φλαντηϊν, ελαςτομερϊν δακτυλίων ςτεγάνωςθσ. Οι κοχλιοφόροι ιλοι κα 
ανταποκρίνονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4014 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4032, και κα ςυςφίγγονται 
επαρκϊσ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςτεγανότθτα του αρμοφ, χωρίσ όμωσ να δθμιουργοφνται 
εφελκφςτθκεσ τάςεισ ςτα ςυνδεόμενα μζρθ. 

Η ςφνδεςθ των ςωλινων με τα εκ ςκυροδζματοσ τοιχϊματα των φρεατίων αερεξαγωγϊν και άφιξθσ 
γίνεται μζςω ειδικοφ ςυνδζςμου από ductile iron τθσ αντίςτοιχθσ με τουσ ςωλινεσ διαμζτρου. Οι 
ςφνδεςμοι τοποκετοφνται ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ πριν από τθν διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ. 
Η εξωτερικι επιφάνεια των ςυνδζςμων πρζπει να είναι ανϊμαλθ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
πρόςφυςθ του ςκυροδζματοσ των φρεατίων. 

Εκατζρωκεν των φρεατίων αερεξαγωγϊν και ςτθν κατάλθξθ του αγωγοφ ςε φρεάτιο άφιξθσ κα 
τοποκετθκεί μικροφ μικουσ (0,80 ζωσ 1,20μ.) ςωλινασ. 

4 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΘΕΝΣΟ ΔΙΚΣΤΟΤ 

 Ζλεγχοσ οριηοντιογραφικισ και υψομετρικισ τοποκζτθςθσ ςωλινων ςφμφωνα με τθν 

εγκεκριμζνθ μελζτθ (κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ, ςε εμφανι ςθμεία πριν τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ επίχωςθσ ι ςτα φρεάτια βανϊν). 

 Ζλεγχοσ ςυνδεςμολογίασ ςωλινων και προςταςίασ (εξωτερικισ και εςωτερικισ) ςωλινων 

και ειδικϊν τεμαχίων (κατά τθν φάςθ τθσ καταςκευισ ι/και επί ορατϊν τμθμάτων πριν τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ επίχωςθσ). 

 Ζλεγχοσ αποκλίςεων ςυνδζςμων. Η διαπίςτωςθ αποκλίςεων μεγαλυτζρων των αποδεκτϊν 

ςυνεπάγεται τθν επανατοποκζτθςθ και επαναςφνδεςθ των ςωλινων (ζλεγχοι κατά τθν 

διάρκεια τθσ καταςκευισ). 

 Ζλεγχοσ Ρρακτικϊν τζλεςθσ δοκιμϊν πιζςεωσ. 

 Τμιματα ςωλθνϊςεων που εμφανίηουν κακϊςεισ, ςτρεβλϊςεισ ι διάβρωςθ, βλάβεσ ςτθν 

προςταςία των αγωγϊν, εμφανείσ κακοτεχνίεσ ενδεικτικζσ του ότι δεν τθρικθκε θ μελζτθ, 

δεν κα γίνονται αποδεκτά και κα δίδεται εντολι αντικατάςταςισ τουσ με δαπάνεσ του 

αναδόχου 
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5 ΔΟΚΙΜΕ ΣΕΓΑΝΟΣΗΣΑ  

Η δοκιμι ςτεγανότθτασ κα γίνεται μετά από τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των ςωλινων ςτο 

όρυγμα, τθν καταςκευι των ςωμάτων αγκφρωςθσ, τθν τοποκζτθςθ των ειδικϊν τεμαχίων και 

ςυςκευϊν και τθν μερικι επαναπλιρωςθ του ορφγματοσ. 

Οι δοκιμζσ διακρίνονται ςε: 

 Ρροδοκιμαςία (κατά τμιματα του δικτφου). 

 κφρια δοκιμι ςε πίεςθ (κατά τμιματα του δικτφου). 

 γενικι δοκιμι ολόκλθρου του δικτφου. 

5.1 ΠΡΟΔΟΚΙΜΑΙΑ – ΚΤΡΙΩ ΔΟΚΙΜΗ ΠΙΕΗ 

Μετά τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των ςωλινων ςτο όρυγμα, τθν καταςκευι των ςωμάτων 
αγκφρωςθσ και τθν τοποκζτθςθ των ειδικϊν τεμαχίων, δικλείδων και ςυςκευϊν αςφαλείασ, 
ςυντελείται θ μερικι πλιρωςθ του ορφγματοσ (μζχρι φψουσ 0,80μ.), αφινοντασ ακάλυπτεσ τισ 
ςυνδζςεισ για ζλεγχο και αρχίηει θ διενζργεια των δοκιμαςιϊν ςτεγανότθτασ. 

Τα προσ δοκιμι όργανα, αντλίεσ, μανόμετρα, ςωλινεσ, πϊματα, κ.λ.π. οφείλει να τα προμθκεφςει 
και μεταφζρει επί τόπου, ο Ανάδοχοσ με δαπάνθ του. 

Το προσ δοκιμι τμιμα γεμίηει με νερό με παροχι αρκετά χαμθλι για να εξαςφαλιςτεί θ πλιρωσ 
εκδίωξθ του αζρα από το δίκτυο. Συνίςταται θ ταχφτθτα πλιρωςθσ να μθν υπερβαίνει τα 0,05μ/δλ, 
οι δε αερεξαγωγοί πρζπει να είναι ανοιχτοί κατά τθν πλιρωςθ. 

Η υδραυλικι πίεςθ ςτο τμιμα δοκιμισ εξαςκείται με τθν βοικεια κατάλλθλθσ αντλίασ. Η δεξαμενι 
τθσ αντλίασ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με ςφςτθμα μζτρθςθσ που κα επιτρζπει τθν μζτρθςθ του 
προςτικζμενου όγκου για τθ διατιρθςθ τθσ πίεςθσ, με ακρίβεια ± 1 λίτρου. Ζνα καταγραφικό 
μανόμετρο ελεγμζνθσ και κατάλλθλθσ (π.χ. 0,1atm) ακρίβειασ εγκακίςταται ςτθν ςωλινωςθ, κατά 
το δυνατόν χαμθλότερο ςθμείο. 

Κατά τθν διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει κατάλλθλα ειδικευμζνο 
προςωπικό, που να είναι ςε κζςθ να επζμβει ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. Καμία εργαςία δεν 
επιτρζπεται μζςα ςτα ορφγματα όςο το τμιμα βρίςκεται ςε δοκιμαςία. Ο Ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ 
να λάβει μζτρα για να μθν ςυμβοφν ατυχιματα ςτο προςωπικό κατά τθν διάρκεια των δοκιμϊν. 

5.1.1 ΠΡΟΔΟΚΙΜΑΙΑ 

Μετά τθν πλιρωςθ του τμιματοσ με νερό τοφτο παραμζνει για 24 περίπου ϊρεσ με τθν ςτατικι 
πίεςθ του υπόψθ τμιματοσ. Η περίοδοσ τθσ προδοκιμαςίασ αρχίηει αφότου επιτευχκεί θ διατιρθςθ 
τθσ πιζςεωσ. Τα ορατά μζρθ του τμιματοσ επικεωροφνται προσ διαπίςτωςθ τυχόν βλάβθσ, 
διαρροισ, κ.λ.π. 

5.1.2 ΚΤΡΙΩ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΠΙΕΕΩ 

Αν κατά τθν προδοκιμαςία δεν παρατθρθκοφν μετατοπίςεισ ςωλινων ι διαφυγζσ νεροφ, 
επακολουκεί θ κυρίωσ δοκιμαςία. Η πίεςθ δοκιμισ τθσ κυρίωσ δοκιμαςίασ είναι αυτι που ορίηεται 
από τθν Υπθρεςία. 

Η πίεςθ δοκιμισ κα διατθρείται για μιςι ϊρα ανά 100μ. δοκιμαηόμενου τμιματοσ, αλλά ποτζ θ 
ολικι διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ δεν κα είναι μικρότερθ των δφο (2) ωρϊν οφτε μεγαλφτερθ των (6) 
ζξι. 
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Η κυρίωσ δοκιμαςία κεωρείται επιτυχοφςα εάν παρατθρθκεί πτϊςθ πίεςθσ το πολφ 0,1atm, το 
δίκτυο παραμζνει ςτεγανό και δεν παρατθρθκοφν παραμορφϊςεισ. 

Εάν παρατθρθκεί πτϊςθ πίεςθσ μεγαλφτερθ του ανωτζρου ορίου, ελζγχεται οπτικά θ ςωλινωςθ για 
αναηιτθςθ ενδεχομζνων διαφυγϊν. Εάν βρεκοφν διαφυγζσ αυτζσ επιςκευάηονται και θ δοκιμαςία 
επαναλαμβάνεται εξαρχισ. 

Εάν δεν βρεκοφν διαφυγζσ νεροφ, παρά το γεγονόσ ότι προςετζκθςαν ςθμαντικζσ ποςότθτεσ νεροφ 
για τθν διατιρθςθ τθσ πιζςεωσ, πρζπει εκ νζου να επιχειρθκεί εκκζνωςθ του αζρα ςτο δίκτυο πριν 
εκτελεςτεί νζα δοκιμι. 

5.2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ 

Μετά τθν επιτυχι διεξαγωγι τθσ κυρίωσ δοκιμαςίασ εκτελείται θ πλιρθσ επαναπλιρωςθ του 
ορφγματοσ κατά τμιματα, χωρίσ να πλθρωκοφν οι κζςεισ ςυνδζςεωσ μεταξφ των τμθμάτων. 

Κατά τθ φάςθ αυτι θ πίεςθ ςτο δίκτυο κα διατθρείται ίςθ προσ 6atm προσ διαπίςτωςθ φκορϊν 
ςτουσ ςωλινεσ (θ πτϊςθ πιζςεωσ κα φαίνεται από τα μανόμετρα). Μετά τθν κατά τα ανωτζρω 
επαναπλιρωςθ των ςωλθνϊςεων κάκε τμιματοσ οι ςωλθνϊςεισ κα υποςτοφν τθν τελικι δοκιμαςία.  

Η διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ αυτισ κα είναι τόςθ, ϊςτε να επιτρζπει τον ορατό ζλεγχο των 
ςυνδζςεων μεταξφ των χωριςτά δοκιμαςκζντων τμθμάτων τθσ κυρίωσ δοκιμαςίασ πιζςεωσ. Μετά 
τθν επιτυχι διεξαγωγι και τθσ δοκιμαςίασ αυτισ πλθροφνται και τα αφεκζντα μεταξφ των τμθμάτων 
κενά. 

Μετά το πζρασ τθσ δοκιμισ κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο το οποίο κα υπογράφεται από τον 
εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ και τον Ανάδοχο. 

Κανζνα τμιμα του δικτφου δεν κεωρείται ότι ζχει περατωκεί εάν δεν ζχει γίνει επιτυχϊσ θ 
παραπάνω δοκιμι πιζςεωσ. 

Ελαττϊματα διαπιςτωμζνα από τισ δοκιμαςίεσ επανορκοφνται αμζςωσ από τον Ανάδοχο χωρίσ 
πρόςκετεσ αποηθμιϊςεισ. Ο Επιβλζπων μπορεί να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ βλαβζντων, κατά τισ 
δοκιμζσ, ςωλινων και τθν επαναςτεγάνωςθ των μθ ςτεγανϊν αρμϊν. Σε τζτοια περίπτωςθ ο 
Επιβλζπων ορίηει τθν θμερομθνία τθσ νζασ δοκιμαςίασ του ιδίου τμιματοσ τθσ ςωλινωςθσ. 

5.3 ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Μετά την ολοκλήρωςη των ανωτζρω εργαςιών ςυντάςςονται τα προβλεπόμενα από την 

προκήρυξη του ζργου Ζγγραφα ςφμφωνα με τισ απαιτήςεισ του ζργου, τισ υποχρεώςεισ του 

Ανάδοχου και τισ προδιαγραφζσ τησ μελζτησ.  

Στα υποβαλλόμενα ζγγραφα κα περιλαμβάνονται τουλάχιςτον θ αποτφπωςθ του ζργου ωσ 

καταςκευάςτθκε, όλα τα επίςθμα πρακτικά δοκιμϊν κακϊσ και φωτογραφικι αποτφπωςθ ςε  

ψθφιακι μορφι των διακριτϊν φάςεων του ζργου.  

5.3.1 ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ 

Γλϊςςα ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ορίηεται θ ελλθνικι. 

Για όλα τα ηθτοφμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά γίνεται αποδεκτι και θ 
αγγλικι γλϊςςα. 
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Υποβαλλόμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά ςε άλλθ γλϊςςα πλθν τθσ 
ελλθνικισ και τθσ αγγλικισ δεν λαμβάνοντα υπ’ όψιν και κεωροφνται ωσ μθ προςκομιςκζντα, εκτόσ 
αν ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν ςχζδια ι ζγγραφα που περιζχουν αποκλειςτικά μετρήςεισ (με αρικμοφσ και 
διεκνι ςφμβολα), τα οποία γίνονται αποδεκτά και ςε άλλθ ευρωπαϊκι γλϊςςα.  
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1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αναφζρεται ςτα φρεάτια επίςκεψθσ (φρεάτια αλλαγισ κλίςθσ, 
κατεφκυνςθσ, διακλαδϊςεων, πτϊςθσ) του δικτφου αποχζτευςθσ ακακάρτων υδάτων, τα οποία 
καταςκευάηονται από τον Ανάδοχο χυτά από ςκυρόδεμα, επί τόπου του ζργου, ςφμφωνα με τα 
ςυμβατικά τεφχθ τθσ εργολαβίασ, τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ μελζτθσ, ςτα οποία αναγράφονται 
επακριβϊσ, τόςο οι κζςεισ, όςο και ο τφποσ των φρεατίων, κακϊσ και με τισ εντολζσ τθσ 
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 

1.2 ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

Η παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, απαιτιςεισ άλλων κανονιςτικϊν 
κειμζνων, χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα ςθμεία τθσ 
παροφςθσ και κατάλογοσ των κειμζνων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί 
παραπομπϊν ςε χρονολογθμζνα κείμενα, τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ 
αυτϊν κα ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι 
ανακεϊρθςι τθσ. Πςον αφορά τισ παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνα κείμενα ιςχφει θ τελευταία 
ζκδοςι τουσ. 

ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-01-01-01-00 Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ 

ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-01-01-02-00 Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-01-03-00 Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-01-04-00 Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-01-05-00 Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-01-07-00 Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-02-01-00 Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων 

ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-01-03-00-00 Ικριϊματα 

ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-01-04-00-00 Καλοφπια καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι). 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-10-01-00 Χρωματιςμοί επιφανειϊν ςκυροδζματοσ 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-10-02-00 Χρωματιςμοί επιφανειϊν επιχριςμάτων 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-03-03-00 Στρϊςεισ οδοςτρωμάτων από αςφνδετα αδρανι υλικά 

ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-08-01-03-01 Εκςκαφζσ ορυγμάτων υπογείων δικτφων 

ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-08-01-03-02 Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων 

ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-08-05-01-02 Στεγανοποίθςθ καταςκευϊν από ςκυρόδεμα με αςφαλτικζσ μεμβράνεσ 

ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-08-05-01-04 Θωράκιςθ επιφανειϊν υδραυλικϊν ζργων με τςιμεντοκονία ι ζτοιμα 
κονιάματα 

ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-08-07-01-05 Βακμίδεσ φρεατίων 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-14-01-05-00 Αποκατάςταςθ τοπικισ βλάβθσ ςτοιχείου. ςκυροδζματοσ, μθ 
επεκτεινόμενθσ  ςτον οπλιςμό 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-15-02-01-01 Κακαιρζςεισ ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μθχανικά μζςα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1  

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2  

ΕΛΟΤ ΕΝ 124  

 Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (εφόςον δεν αντιβαίνει ςτισ 
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διατάξεισ του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1) 

1.3 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

1.3.1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΗ – ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ, ΑΝΑ ΣΤΠΟ ΦΡΕΑΣΙΟΤ 

Ανάλογα με τον τφπο των φρεατίων και τουσ ςυγκλίνοντεσ ςε αυτά ςωλινεσ, ιςχφει ο Ρίνακασ 1. 
  

Σφποσ φρεατίου D (mm) B (m) Y (m) Y1 (m) 

Ε1, Ρ1 200<D≤500 1.20 0.25 D/2+0.10 

Ε2, Ρ2 500<D≤800 1.50 0.40 D 

Ε3, Ρ3 800<D<1200 2.00 0.60 D 

 
Ρίνακασ 1:  Ομαδοποίθςθ και κατθγοριοποίθςθ χαρακτθριςτικϊν, ανά τφπο φρεατίου 

όπου: 

 D: διάμετροσ ςυγκλινόντων αγωγϊν 

 Β: εςωτερικι διάμετροσ φρεατίου 

 Υ: πάχοσ πλάκασ ςκυροδζματοσ C20/25 πυκμζνα φρεατίου 

 Υ1:   πάχοσ ςκυροδζματοσ C12/15 εςωτερικισ διαμόρφωςθσ πυκμζνα με κλίςθ 2% 
(πτϊςθ παλαιοφ τφπου)  
ι  Υ1: πάχοσ ςκυροδζματοσ C16/20 εςωτερικισ διαμόρφωςθσ πυκμζνα με κλίςθ 2% 
(πτϊςθ νζου τφπου) 

Τα φρεάτια πτϊςεωσ (παλαιοφ ι νζου τφπου), καταςκευάηονται αναλόγωσ τθσ διαφοράσ ςτάκμθσ ροισ 
των ςυνεχιηόμενων από τα παραπάνω φρεάτια αγωγϊν αποχζτευςθσ, βάςει των όρων τθσ παρ. 1.1 τθσ 
παροφςθσ.  

1.3.2 ΚΤΡΙΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

Ρεριλαμβάνεται θ πλιρθσ καταςκευι ι ανακαταςκευι ενόσ τεμαχίου κυλινδρικοφ φρεατίου 
επίςκεψθσ (Εi) ι πτϊςθσ (Ρi) αγωγοφ ακακάρτων (ι και ςυμβολισ αγωγϊν), διαφόρων τφπων. 
Ειδικότερα αφορά τουσ τφπουσ Ε1 (Ρ1) ι Ε2 (Ρ2) ι Ε3 (Ρ3), μετά του απαιτοφμενου κυλινδρικοφ 
λαιμοφ αυτοφ, καταςκευαηόμενου ςε οποιοδιποτε ζδαφοσ και ςε βάκοσ οριηόμενο από τθν 
εγκεκριμζνθ Μελζτθ, εν ξθρϊ ι εν φδατι, καταςκευαηόμενου ςτισ κζςεισ τισ κακοριηόμενεσ ςτθν 
κατά μικοσ τομι του αγωγοφ, διαφόρων διατομϊν αγωγϊν (βλζπε Ρίνακασ 1 και Σχζδια τυπικϊν 
φρεατίων), πλιρωσ περαιωμζνου και ζτοιμου προσ λειτουργία, ςφμφωνα με τα περιγραφόμενα ςτο 
Τιμολόγιο Μελζτθσ τθσ εργολαβίασ. 

Ειδικότερα, οι κφριεσ εργαςίεσ καταςκευισ των διαφόρων τφπων ζγχυτων φρεατίων  αποχζτευςθσ 
ακακάρτων , ςφμφωνα με το Τιμολόγιο Μελζτθσ τθσ εργολαβίασ, είναι οι εξισ: 

α) Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ ι θμιβραχϊδεσ. 

β) Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ.  

γ) Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφισ γαιωδϊν ι θμιβραχωδϊν και αμμοχάλικων με τθν 
μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 

δ) Φορτοεκφόρτωςθ βραχωδϊν υλικϊν ι κακαιρεκζντοσ οπλιςμζνου ι άοπλου  ςκυροδζματοσ 
με τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 

ε) Κακαιρζςεισ μεμονωμζνων ςτοιχείων ι τμθμάτων καταςκευϊν από οπλιςμζνο  ςκυρόδεμα. 

ςτ)  Αποκατάςταςθ αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων ςτισ κζςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων. 
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η) Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με διαβακμιςμζνο κραυςτό αμμοχάλικο 
λατομείου. 

θ) Ξυλότυποι ι ςιδθρότυποι επιπζδων επιφανειϊν. 

κ) Ξυλότυποι ι ςιδθρότυποι καμπφλων επιφανειϊν. 

ι) Ραραγωγι, μεταφορά, διάςτρωςθ, ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςθ ςκυροδζματοσ  κατθγορίασ 
C20/25.  

κ) Ρρομικεια και προςκικθ προςμίκτων και προςκζτων ςτο ςκυρόδεμα.   

λ) Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςιδθροφ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων υδραυλικϊν ζργων. 

μ) Καλφμματα φρεατίων από ελατό χυτοςίδθρο (ductile iron). 

ν) Χαλφβδινεσ βακμίδεσ με επζνδυςθ από ςυνκετικά υλικά.  

ξ) Επίχριςμα πατθτό εςωτερικϊν επιφανειϊν υπονόμων και φρεατίων πάχουσ 2,0 εκ.   

ο) Μόνωςθ με διπλι αςφαλτικι επάλειψθ.  

π) Υπόβαςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ. 

ρ) Βάςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ. 

ς) Αςφαλτικι ςυγκολλθτικι επάλειψθ. 

τ) Βερνικοχρωματιςμοί επί ςπατουλαριςμζνων επιφανειϊν με εποξειδικά πολυουρεκανικά ι 
ακρυλικά ςυςτιματα δφο ςυςτατικϊν. 

Το ςφνολο των παραπάνω εργαςιϊν πραγματοποιοφνται βάςει των ιςχυόντων προτφπων, 
λαμβάνοντασ όλα τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ ζργου, των ΜΑΡ των εργαηομζνων, που 
περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΣΑΥ (Σχζδιο Αςφάλειασ & Υγείασ), κακϊσ και των περιβαλλοντικϊν 
όρων του ζργου . 

Η ςειρά εκτζλεςθσ των εργαςιϊν περιγράφεται αναλυτικά ςτα Συμβατικά Τεφχθ τθσ εργολαβίασ 
(Τιμολόγιο Μελζτθσ). 

1.3.3 ΛΟΙΠΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

Κατά τθν καταςκευι των ζγχυτων φρεατίων λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ακόλουκα: 

1. Σε όλα τα φρεάτια, το ςκυρόδεμα καταςκευισ που κα χρθςιμοποιθκεί, κα περιζχει ςτεγανωτικό 
μάηθσ (προςτικζμενο ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι του), ϊςτε να είναι ςτεγανά. 
Επιπλζον, το τςιμζντο που κα χρθςιμοποιθκεί κα είναι κατθγορίασ IV 45 SR (sulfate resistant: 
ανκεκτικό ςτα κειϊκά). 

2. Η βάςθ του φρεατίου καταςκευάηεται με διαμορφωμζνεσ τισ ροζσ όλων των ςυμβαλλόντων 
αγωγϊν (και μελλοντικϊν) με διατομι και κζςθ, όπωσ ορίηεται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ. 

3. Ο κυλινδρικόσ λαιμόσ κα είναι εςωτερικισ διαμζτρου D=0,60m ςτθν ερυκρά τθσ οδοφ, για τθν 
τοποκζτθςθ του χυτοςιδθροφ καλφμματοσ, μετά του πλαιςίου αυτοφ, ςφμφωνα με τθν 
Ευρωπαϊκι Ρροδιαγραφι ΕΝ-124 και τθν Τεχνικι Ρροδιαγραφι τθσ ΕΥΔΑΡ 612  
«Καλφμματα φρεατίων αγωγϊν ακακάρτων από ελατό χυτοςίδθρο». Επιπλζον, επιβάλλεται θ 
προςαρμογι του ανωτζρω λαιμοφ, ςτο κυρίωσ ςϊμα του φρεατίου, μετά τθσ δζουςασ 
επιμζλειασ, κακϊσ επίςθσ, ιδιαίτερθ προςοχι κα δίνεται, ςτο απαιτοφμενο φψοσ καταςκευισ 
αυτοφ, αναλόγωσ τθσ προβλεπόμενθσ ερυκράσ τθσ οδοφ ι άλλων οδθγιϊν/εντολϊν από τθ 
Διευκφνουςα του ζργου Υπθρεςία.  

4. Οι εςωτερικζσ και εξωτερικζσ επιφάνειεσ του φρεατίου κα ζχουν ςτεγανοποιθτικι προςταςία 
ςφμφωνα με τθ μελζτθ και τα ςχζδια. Ρριν τθν εργαςία επίςτρωςθσ, τα φρεάτια κα ελζγχονται 
για τον ζγκαιρο εντοπιςμό κακοτεχνιϊν ι ελαττωμάτων. Η αποκατάςταςθ αυτϊν κα γίνεται με 
τθ λιψθ διορκωτικϊν επεμβάςεων που κα υποδεικνφονται, κατά περίπτωςθ, από τθ 
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Διευκφνουςα του ζργου Υπθρεςία. Οι ορατζσ επιφάνειεσ του ςκυροδζματοσ δεν κα πρζπει να 
παρουςιάηουν ανωμαλίεσ, απολεπίςεισ και ρθγματϊςεισ, ςε πάχοσ μεγαλφτερο των 0,15 χιλ.   

5. Στθ κζςθ των οπϊν, ςτο τοίχωμα των κορμϊν του φρεατίου, για τθ ςυμβολι των κατά μελζτθ 
αγωγϊν (κακϊσ και των προβλεπόμενων μελλοντικά), τοποκετείται ειδικό τεμάχιο πριν τθ 
ςκυροδζτθςθ, ενϊ ςτισ περιπτϊςεισ μελλοντικϊν ςυνδζςεων ςυμβαλλόντων αγωγϊν (εφόςον 
αυτζσ είναι γνωςτζσ από τθ μελζτθ) κα τοποκετείται και ειδικό τεμάχιο αναμονισ.   

6. Ρροβλζπεται θ τοποκζτθςθ των απαιτοφμενων χυτοςιδθρϊν βακμίδων, με επζνδυςθ από 
ςυνκετικά υλικά ι βακμίδων από ςυνκετικά υλικά, GRP, ςε αποςτάςεισ 0,30μ, οι οποίεσ και κα 
τοποκετθκοφν κατά τθ φάςθ τθσ καταςκευισ του φρεατίου, μετά τθ ςκλιρυνςθ του 
ςκυροδζματοσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ.  

7. Ρροβλζπεται θ τοποκζτθςθ καλφμματοσ από ελατό χυτοςίδθρο, ςφμφωνα με τθ ςχετικι Τεχνικι 
Ρροδιαγραφι τθσ ΕΥΔΑΡ 612, τοποκετοφμενου ςτθ ςτάκμθ τθσ ερυκράσ τθσ οδοφ και  
όπωσ προβλζπεται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ, μετά ςχολαςτικισ ακρίβειασ, ϊςτε να 
αποφεφγονται τυχόν κυκλοφοριακζσ ανωμαλίεσ ι πρόκλθςθ δυςτυχθμάτων.  

1.3.4 ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Τα φρεάτια κα ζχουν καταςκευαςτικι αρτιότθτα, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ 
επιςτιμθσ, ϊςτε να ζχουν πλιρθ υδραυλικι λειτουργία, ςφμφωνα με τθ μελζτθ. 

Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτισ ςυμβολζσ και αλλαγι διατομϊν των αγωγϊν και κατά ςυνζπεια 
ςτθ διαμόρφωςθ ροϊν του πυκμζνα.  

Επίςθσ, θ ςτεγανότθτα αυτϊν κα γίνεται με τθν απαιτοφμενθ ςχολαςτικι επιμζλεια.  

Ράςα κακοτεχνία ι διαρροι κα ςυνεπάγεται τθν πλιρθ ανακαταςκευι και αποκατάςταςθ τθσ 
υδραυλικισ λειτουργίασ του φρεατίου.   

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

α) Ρρο τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν και ςφμφωνα με το Ρ.Ρ.Ε. (Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου), 
υποβάλλονται προσ ζγκριςθ όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και δικαιολογθτικά προσ 
ζγκριςθ από τθ Διευκφνουςα του ζργου Υπθρεςία.  

β) Επιπλζον, προκειμζνου να πιςτοποιθκοφν τα απαιτοφμενα υλικά, επιςθμαίνονται τα εξισ:  

1) Η ιςχφσ τθσ ΚΥΑ (ΦΕΚ 386 Β/20.03.2007), ωσ προσ τθ ςυμμόρφωςθ των «Ρροϊόντων Δομικϊν 
Καταςκευϊν» ςτθ ςιμανςθ CE, ςε εφαρμογι των διατάξεων του Ρ.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176/Α), με το 
οποίο ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο, θ Κοινοτικι Οδθγία 89/106, κακϊσ και θ 
μεταγενζςτερθ ςχετικι Απόφαςθ Α.Ρ. οικ.6690/290/15-6-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ/Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ “Ρροϊόντα Δομικϊν 
Καταςκευϊν: χαρακτθριςτικά, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ ςυμμόρφωςθσ 
και ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ «CE»”.  

2) Η εφαρμογι του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α'188/27.11.1984),«Κφρωςθ Σφμβαςθσ που καταργεί τθν 
υποχρζωςθ επικφρωςθσ των αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων» και ειδικότερα, θ εφαρμογι 
άρκρων που αναφζρονται ςτθν επίκεςθ τθσ φραγίδασ τησ Χάγησ (Apostille),  όπου μζςω 
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αυτισ, βεβαιϊνεται θ γνθςιότθτα τθσ υπογραφισ και θ ιδιότθτα με τθν οποία ενιργθςε ο 
υπογράφων το ζγγραφο.  

2.2 ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ  

Γλϊςςα ςφνταξθσ και υποβολισ των απαιτοφμενων εγγράφων, πιςτοποιθτικϊν και δικαιολογθτικϊν 
εκάςτου υλικοφ, ορίηεται θ ελλθνικι. Για όλα τα παραπάνω γίνεται αποδεκτι και θ αγγλικι γλϊςςα. 
Υποβαλλόμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά ςε άλλθ γλϊςςα, πλθν τθσ 
ελλθνικισ και τθσ αγγλικισ δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και κεωροφνται ωσ μθ προςκομιςκζντα, εκτόσ 
εάν ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν ςχζδια ι ζγγραφα που περιζχουν αποκλειςτικά μετριςεισ (με αρικμοφσ και 
διεκνι πρότυπα), τα οποία γίνονται δεκτά και ςε άλλθ ευρωπαϊκι γλϊςςα.  

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΟΙ ΠΟΙΟΣΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

Κακορίηονται ςτα Συμβατικά Τεφχθ τθσ εργολαβίασ και ςτο Ρ.Ρ.Ε. αυτισ και αρμόδια για τουσ 
απαιτοφμενουσ ελζγχουσ ποιότθτασ και λειτουργικότθτασ των φρεατίων, είναι θ Διευκφνουςα του 
ζργου Υπθρεςία, κακϊσ και οι οριςκείςεσ Επιτροπζσ Ραραλαβϊν, ςφμφωνα με τον Κϊδικα 
Δθμοςίων Ζργων. 

2.4 ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΕ ΠΑΡΑΛΑΒΕ 

Κακορίηονται ςτα Συμβατικά Τεφχθ τθσ εργολαβίασ και ςτο Ρ.Ρ.Ε. αυτισ και αρμόδια για τισ 
απαιτοφμενεσ παραλαβζσ των φρεατίων, είναι θ Διευκφνουςα του ζργου Υπθρεςία, κακϊσ και οι 
οριςκείςεσ Επιτροπζσ Ραραλαβϊν, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Δθμοςίων Ζργων. 

3. ΧΕΔΙΑ 

Ρεριλαμβάνονται ςυνθμμζνα τα Σχζδια καταςκευισ φρεατίων, ανά τφπο, ωσ εξισ: 

α) Φρεάτια  Επίςκεψθσ Ε1 & Ε2 και Ρτϊςθσ Ρ1 & Ρ2 (παλαιοφ τφπου). 

β) Φρεάτια  Επίςκεψθσ Ε1 & Ε2 και Ρτϊςθσ Ρ1 & Ρ2 (νζου τφπου). 

γ) Φρεάτια  Επίςκεψθσ Ε3 και Ρτϊςθσ Ρ3. 

4. ΣΡΟΠΟ ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ 

Η  επιμζτρθςθ γίνεται ανά τεμάχιο τελειωμζνθσ εργαςίασ ι ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
τιμολόγιο μελζτθσ. 

5. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πλθρωμι γίνεται κατ’ αποκοπιν, ανά πλιρεσ τεμάχιο, ςφμφωνα με το τιμολόγιο προςφοράσ και 
τα λοιπά Συμβατικά Τεφχθ τθσ εργολαβίασ. 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣχυράδΕμπ ανβεκιικά επσ θετικά
•  Πλάκες, τοιχώματα και λαιμοί φρεαιίων

■ Εσωτερικίς διαμορφώσεις ψρεαίίων

■ Σταιρόδηια ίδραπης

: οιτλκηιίνο σκυρόδεμα C20/26 
:  άοπλο σκυρόδεμα CI6/20

; άοιιλα απίράδηια C I2 /15

Χυιοοιδτρύ 
teptuc tihrau

Σιδηρούς οπλισμός B560C
•  ΓΙλώκα ττνΟμένη
•  Τοιχώματα

•  ΛαιμάςφρεατΙωνφ60επτ

■ Πλάκα οροφής

Επικάλυψη οπλισμού 4 πτι

-----Δτπλή στρώση £ηοξίι5υήζ 
ρητίνης nil ταιμΕΐιοκύ'Λϋς 2α. 
650/900 xvfL τπψίνιου

ΕιτΙστρωσημε 
nn[t£VTC*mld 2ir. 
Bai/SOOwp. rociivTOu

: Διπλή σχάρα (άνω και κάιω)φΐ4/2ϋ

: Διαμήκης Οπλισμός {μέσα και Ιξω) Φ1θ/ί5 ιαιι
Κυκλικός Οπλισμός (μέσα και i^jJ φΙΟ/ΙΟ

: Σύμφωνα με ταν αχεπκΔ ξυλάτυπα

: Σύμφωνα |ε  τον σχετικό ξιιλάιυιιυ

Προστασία εσωτερικών επιφανειών φρεατίου και λαιμού με διπλή οτριύοη 
εποξειΒικής ρητίνης επί τσιμεντοκονίας 2 cm 650/900 Kg ταιμίνιαυ.

Εξμπερική προστασία φρεαιίοσ και λαιμού με επάλειψη δπτλής ατρώσηςοαφαλτιωύ σλικού.

Κάλιψ]μ  φρεατίου από ελατά χυτοσίδηρο διαμέτρου 60 cm.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Το βάθος Η του φρεατίου είναι το βάθος ροής και προκΰιιτει από τη |ΐηκοτομή ταυ 

αγωγού. Όταν το βάθος rou φρεατίου Η >2.20 πτ *  Υ2 (και ίως 6.00 π:}. τότε h l=1.80 in 
και μεταβάλλεται τα ύψος του λαιμού h2 έως ίι2 max= (3.65 * D) m.

2. Οιαν το βάθος too φρκττίοο H<2.4 0 m, lire h2=0 m i μππβώλλποι το ύψος li t
3. Min I1=(O3 εξωτ.τθ.15) m συν όσο χρειάζεται για την κάλυψη τασ ταυ-

4. Η μεγίστη διάμετρος D3 του αγωγού πτώσης και των ειδικών τη ισχίων είναι inaiD3=M0nUii. 
Για D2<300 mm τότε 03=02.
Για 300<D2<600 mm τότε D3=300mm.
Για SOO<D2<aQi) mm τόιε 03=500 innL '
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Ε1,Π1 200<D<50Q 1.20 0.30 D/2‘ 0.10

Ε2.Π2 500<DiB00 1.50 0.45 D
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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια καλυμμάτων και πλαισίων φρεατίων 
αγωγών ακαθάρτων, κατηγορίας D400 (φέρουσα ικανότητα για φόρτιση δοκιμής 400ΚΝ  κατ’ 
ελάχιστο), με ελάχιστο καθαρό άνοιγμα 600mm, από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη.  

Aυτά τοποθετούνται σε καταστρώματα επιφανειών (εθνικών οδών, αστικών δρόμων, πεζοδρόμων, 
πεζοδρομίων κλπ), στα οποία καταλήγουν τα φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης, ώστε να έχουν την 
απαιτούμενη ανθεκτικότητα και αντοχή στη χρήση, από κάθε είδους και βάρους οχήματα. 

1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Η παρούσα προδιαγραφή ενσωματώνει το εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 124 με τίτλο 
«Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων 
και πεζών - Απαιτήσεις σχεδιασμού, δοκιμή τύπου, σήμανση, έλεγχος ποιότητας», για την κατασκευή 
και τοποθέτηση των καλυμμάτων φρεατίων, μετά των πλαισίων τους, στο έργο, όπως 
συμπληρώνεται, κατόπιν της έκδοσης του προτύπου ΕΛΟΤ EN 124-2 «Καλύμματα φρεατίων 
αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών - Μέρος 2: 
Καλύμματα φρεατίων από χυτοσίδηρο» .  

Τα ενσωματούμενα υλικά, θα πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα:  

ISO 1083:2004-07 :  Spheroidal graphite cast irons – Classification  

   Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη - Ταξινόμηση. 

ΕΛΟΤ  ΕΝ 1563     :   Founding - Spheroidal graphite cast irons  

 Χυτεύσεις - Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη. 

Όπου παρακάτω γίνεται αναφορά σε Ελληνικά ή Διεθνή πρότυπα, οι προδιαγραφές αυτές νοούνται 

της τελευταίας εκδόσεώς τους. Όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα Τεχνική προδιαγραφή 

κατισχύουν κάθε άλλης διατύπωσης των ανωτέρω προτύπων ή προδιαγραφών.   

1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, οι δοκιμές, η  σήμανση και γενικότερα όλοι οι έλεγχοι ποιότητος, θα 
είναι καθ’ όλα σύμφωνοι με την προδιαγραφή  ΕΝ 124:1994 (ή νεώτερης έκδοσης). 

1.3.1 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Τα καλύμματα και τα πλαίσια των φρεατίων θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη αρίστης ποιότητος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO 
1083:2004-07 (ή νεώτερης έκδοσης), κατά προτίμηση ποιότητος 500-7. Αποδεκτή είναι και η 
ποιότητα χυτοσιδήρου 400-15.  

Μετά την χύτευση τους τα καλύμματα και τα πλαίσια, θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια 
δίχως ρωγμές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες, δίχως οποιαδήποτε άλλα ελαττώματα ή αστοχίες χυτηρίου 
τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν την καταλληλότητά τους στην χρήση. Πλήρωση των όποιων 
κενών με ιδία ή ξένη ύλη, απαγορεύεται ρητώς. 
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1.3.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Τα προσφερόμενα καλύμματα φρεατίων θα συνδέονται επί του πλαισίου τους, μέσω άρθρωσης 
χωρίς την χρήση κοχλιών. Θα έχουν την δυνατότητα να ανοίγουν και να παραμένουν στις 110ο- 130ο. 
Δε θα μπορούν να αφαιρούνται από το πλαίσιο, ενώ η άρθρωση θα παρέχει την μέγιστη δυνατή 
ασφάλεια στον έχοντα εργασία εντός του φρεατίου, μπλοκάροντας το κλείσιμο του καλύμματος στις 
90ο.  

Θα περιλαμβάνουν μηχανισμό κλειδώματος-ξεκλειδώματος (φωλιά με γλώσσα), καθώς και ειδική 
εγκοπή που καθορίζει τη θέση ανύψωσης.  

Το κάλυμμα στην κάτω επιφάνεια του, θα πρέπει υποχρεωτικώς να φέρει οδηγούς, που θα 
εξασφαλίζουν την απόλυτη εφαρμογή επί του πλαισίου, κατά το κλείσιμό του. Επίσης, θα φέρει χυτή 
διάταξη (π.χ. δακτυλίδι), επί της οποίας θα μπορεί να προσαρμοστεί αλυσίδα, ούτως ώστε να 
αποτρέπεται το πλήρες άνοιγμα του καλύμματος, σε περίπτωση υπερχείλισης του φρεατίου.   

Η ελάχιστη εξωτερική διάσταση του πλαισίου (κυκλικό, πολυγωνικό ή τετραγωνικό) θα είναι 780mm, 
το ελάχιστο ύψος 100mm  και το ελάχιστο καθαρό άνοιγμα 600mm.  

Η κατασκευή των καλυμμάτων φρεατίων θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή 
και καλή εφαρμογή τους, πάνω στις βάσεις έδρασής τους. Οι εδράσεις αυτές θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η απουσία 
θορύβων, ανεξάρτητα των κυκλοφοριακών συνθηκών. Προς τούτο, μεταξύ της επιφανείας έδρασης 
του  καλύμματος επί του πλαισίου και του καλύμματος, θα παρεμβάλλεται ειδικός δακτύλιος από 
πολυαιθυλένιο ή EPDM ή άλλο, αποδεδειγμένα καλύτερο, υλικό. Ο δακτύλιος αυτός, θα πρέπει να 
αντικαθίσταται εύκολα, χωρίς την χρήση (ειδικών για το σκοπό  αυτό) εργαλείων.  

Η άνω επιφάνεια του καλύμματος θα είναι κατάλληλης αντιολισθητικής κατασκευής (βλ. συνημμένα 
σχέδια 1 έως 4), που θα διευκολύνει την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων, ενώ όσον αφορά το 
ύψος και το εμβαδόν της ανάγλυφης επιφάνειας, θα ισχύουν όσα ορίζονται στην ΕΝ 124:1994 (ή 
νεώτερης έκδοσης).   

1.3.3 ΒΑΦΗ 

Τα καλύμματα φρεατίων και τα πλαίσια αυτών, θα παραδίδονται με μη τοξική μαύρη βαφή βάσης 
νερού, σύμφωνα με την προδιαγραφή  BS 3416 και θα αποδεικνύεται - πιστοποιείται από τον 
κατασκευαστή.  

Η χημική ανάλυση της παραπάνω βαφής, θα ακολουθεί τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Regulations 
EC No 1907/06: RΕΑCH / Safety and Health at Work, για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Καλύμματα και  τα πλαίσια αυτών, χωρίς βαφή, δεν γίνονται αποδεκτά. 

1.3.4 ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΟΚΙΜΕΣ 

Τα καλύμματα και τα πλαίσια αυτών, θα έχουν υποβληθεί σε όλους τους ελέγχους και τις δοκιμές 
που αναφέρονται στην προδιαγραφή EN124:1994 (ή νεώτερης έκδοσης), ενώ θα προτιμηθούν 
εκείνα, που έχουν υποβληθεί και σε εκτεταμένες δοκιμές επί δρόμου.   

1.3.5 ΣΗΜΑΝΣΗ 

Τα προσφερόμενα καλύμματα φρεατίων και τα πλαίσια αυτών, θα πρέπει να φέρουν την ακόλουθη 
σήμανση : 

- Την  ένδειξη ΕΛΟΤ “ΕΝ 124” (ως ένδειξη συμφωνίας με το πρότυπο).  

- Την  κατηγορία κλάσης (π.χ.“D400”). 
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- Το όνομα ή/και το σήμα αναγνώρισης του κατασκευαστή. 

- Την εμπορική ονομασία του καλύμματος.  

- Τον τόπο κατασκευής  τους (χυτήριο), ο οποίος μπορεί να είναι και σε  κωδικό.  

- Τον αριθμό χύτευσης . 

- Το σήμα ενός Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης,  κατά προτίμηση προέλευσης Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,  που έχει πιστοποιήσει την καταλληλότητα του προσφερομένου τύπου καλύμματος 

φρεατίου για την κατηγορία D400 (ή άλλη) και την  συμμόρφωσή του,  σύμφωνα με  τα όσα 

ορίζονται στην ΕΝ124:1994 (ή σε νεώτερη έκδοση). 

- Το λογότυπο και σήμα της Ε. ΥΔ.Α.Π. όπως εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια 1 έως 4.  

- Το έτος παραγωγής  όπως εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια 1 έως 4.  

Όλες οι ως άνω αναφερόμενες σημάνσεις, πρέπει να είναι ευδιάκριτες και ανθεκτικές στον χρόνο. 
Πρέπει δε, να είναι σε σημεία, που να είναι ορατές και μετά την εγκατάστασή τους. 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού 
δείγμα, που θα περιλαμβάνει κάλυμμα και πλαίσιο, συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του εργοστασίου παραγωγής, που αφορούν τον ποιοτικό 
έλεγχο παραγωγής, καθώς και των «Πιστοποιητικών δοκιμών», από διαπιστευμένο εργαστήριο για 
πλήρη συμμόρφωση με τα αναφερόμενα στην παρούσα προδιαγραφή πρότυπα.  

2.2 ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

α) Προ της έναρξης των εργασιών και σύμφωνα με το Π.Π.Ε. (Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου), 
υποβάλλονται προς έγκριση όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια και 
δικαιολογητικά, προς έγκριση, από τη Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία.  

β) Ο κατασκευαστής των καλυμμάτων και των πλαισίων τους, των φρεατίων αγωγών αποχέτευσης, 
θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει:  

- Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητος σειράς ISO 9001:2000, που θα αναφέρεται οπωσδήποτε 

στον σχεδιασμό και την παραγωγή καλυμμάτων φρεατίων.  

-    Πιστοποιητικά συμμόρφωσης εκδοθέντα από ανεξάρτητο τρίτο φορέα (ΕΛΟΤ, TUV, NF). 

-    Πιστοποιητικό σήμανσης συμμόρφωσης «CE». 

γ) Επιπλέον, προκειμένου να πιστοποιηθούν τα απαιτούμενα υλικά, επισημαίνονται τα εξής:  

1) Η ισχύς της ΚΥΑ (ΦΕΚ 386 Β/20.03.2007), ως προς τη συμμόρφωση των «Προϊόντων Δομικών 
Κατασκευών» στη σήμανση CE, σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176/Α), με το 
οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο, η Κοινοτική Οδηγία 89/106, καθώς και η μεταγενέστερη 
σχετική Απόφαση Α.Π. οικ.6690/290/15-6-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας “Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, 
τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE»”.  
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2) Η ισχύς του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α'188/27.11.1984),«Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την 
υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» και ειδικότερα, η εφαρμογή άρθρων 
που αναφέρονται στην επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille), όπου μέσω αυτής, βεβαιώνεται 
η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο. Κατά 
εφαρμογή αυτού, όλα τα έγγραφα (όπως υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις), που εκδίδονται από το 
εργοστάσιο κατασκευής, το οποίο βρίσκεται εκτός της Ελλάδας, πρέπει να είναι θεωρημένα 
σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης και να φέρουν την Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 

2.2.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Γλώσσα σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ορίζεται η ελληνική. 

Για όλα τα ζητούμενα έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά γίνεται αποδεκτή και η 
αγγλική γλώσσα. 

Υποβαλλόμενα έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά σε άλλη γλώσσα πλην της 
ελληνικής και της αγγλικής δεν λαμβάνοντα υπ’ όψιν και θεωρούνται ως μη προσκομισθέντα, εκτός 
αν συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

Εξαίρεση αποτελούν σχέδια ή έγγραφα που περιέχουν αποκλειστικά μετρήσεις (με αριθμούς και 
διεθνή σύμβολα), τα οποία γίνονται αποδεκτά και σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.  

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Περιλαμβάνονται όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι που αναφέρονται στα ανωτέρω πρότυπα.  

Επιπλέον, στις εργολαβίες της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, περιλαμβάνονται εργασίες για την προμήθεια, μεταφορά 
επί τόπου του έργου, αποθήκευση και τοποθέτησής των καλυμμάτων και των πλαισίων των 
φρεατίων των αγωγών αποχέτευσης, σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη, τα εγκεκριμένα σχέδια της 
μελέτης, καθώς και με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Στις παραπάνω εργασίες των εργολαβιών αυτών, καθορίζoνται στα Συμβατικά Τεύχη και στο Π.Π.Ε. 
της εργολαβίας, όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και αρμόδια για την έγκριση των αποτελεσμάτων 
αυτών, είναι η Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία, καθώς και οι oρισθείσες Επιτροπές Παραλαβών, 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν.3669/08, όπως ισχύει). 

2.3.1 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο ανάδοχος θα συμπληρώσει και θα υπογράψει επί ποινή αποκλεισμού, το προβλεπόμενο έντυπο 
(Πίνακας Συμμόρφωσης) για κάθε παρτίδα που θα παραδίδει και αυτό θα αποτελεί στοιχείο για τη 
φάση Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου. Εννοείται ότι αποκλίσεις από τον Πίνακα 
Συμμόρφωσης δεν γίνονται αποδεκτές και ακυρώνουν άμεσα την παράδοση των καλυμμάτων.  

Για την  αξιολόγηση και τελική επιλογή των καλυμμάτων μετά των πλαισίων τους, που προσφέρει ο 
ανάδοχος του έργου, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω:  

- Πλήρη στοιχεία κατασκευαστή και εργοστασίου κατασκευής των προσφερομένων 

καλυμμάτων φρεατίων και των πλαισίων τους (επωνυμία, διεύθυνση).  

- Πλήρη στοιχεία εμπορικής εταιρείας, που ενδεχομένως μεσολαβεί, μεταξύ του εργοστασίου 

παραγωγής (επωνυμία, διεύθυνση) και της τελικής διάθεσης του προϊόντος.  

- Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητος ISO 9001:2000 του κατασκευαστή και του 

εργοστασίου παραγωγής των προσφερομένων καλυμμάτων φρεατίων.  
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- Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή των προϊόντων που προτείνονται και τα 

νόμιμα μεταφρασμένα στην Ελληνική αντίγραφά τους. Επισημαίνεται ότι, στα διάφορα 

έγγραφα ξενόγλωσσων οίκων, όπως πιστοποιητικά,  δηλώσεις, εκθέσεις δοκιμών κλπ, θα 

βεβαιώνεται η γνησιότητά τους με  την επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) και θα 

είναι νόμιμα μεταφρασμένα στην Ελληνική.  

- Σχέδια του καλύμματος μετά του πλαισίου του σε έντυπη, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή 

(αρχεία pdf).  

- Πιστοποιητικά συμμόρφωσης του προσφερομένου τύπου καλύμματος μετά του πλαισίου 

του, με την προδιαγραφή ΕΝ 124, όπως συμπληρώνεται, κατόπιν της έκδοσης του προτύπου 

ΕΝ 124-2 και των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν. 

 - Πλήρη στοιχεία του  Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης (επωνυμία, διεύθυνση), καθώς 

επίσης και στοιχεία, που αποδεικνύουν την ιδιότητά του, να μπορεί να πιστοποιεί 

αποτελέσματα δοκιμών καλυμμάτων φρεατίων.  

- Βεβαίωση του Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης ότι οι διαδικασίες ελέγχου έγιναν 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 10.3.1 του  ΕΝ 124 όπως συμπληρώνεται, 

κατόπιν της έκδοσης του προτύπου ΕΝ 124-2.  

- Αντίγραφο της έκθεσης του Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης που θα περιλαμβάνει εκτός 

των προβλεπομένων στην παράγραφο 10.3.2  του ΕΝ 124 όπως συμπληρώνεται, κατόπιν της 

έκδοσης του προτύπου ΕΝ 124-2 και τα ακόλουθα:  

 Τις ανεξάρτητες δοκιμές που πραγματοποίησε στα τελικά προϊόντα.  

 Τον αριθμό αναφοράς του προσφερομένου τύπου καλύμματος.  

- Αντίγραφα των δοκιμών σε συνθήκες δρόμου, εφόσον πραγματοποιήθηκαν, που 

εποπτεύτηκαν και  ελέγχθηκαν από τον Ανεξάρτητο  Φορέα Πιστοποίησης.  

- Αναφορά του  Ανεξάρτητου  Φορέα Πιστοποίησης, σχετικά με  τους ελέγχους και  την  χημική 

ανάλυση της βαφής που χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.   

- Ένα (1) τουλάχιστον δείγμα του προσφερομένου τύπου καλύμματος φρεατίου μετά του 

πλαισίου του, με μοναδική απόκλιση το αποτύπωμα του λογοτύπου στην επιφάνεια του 

καλύμματος. 

2.3.2 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

- Καθορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη της εργολαβίας και στο Π.Π.Ε. αυτής και αρμόδια για τις 

απαιτούμενες παραλαβές των ανωτέρω καλυμμάτων μετά των πλαισίων τους, των φρεατίων 

των αγωγών ακαθάρτων, είναι η Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία, καθώς και οι oρισθείσες 

Επιτροπές Παραλαβών, σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν.3669/08, όπως ισχύει). 

- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, ελέγχει τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων 

καλυμμάτων και πλαισίων των φρεατίων και τον πίνακα συμμόρφωσης, που υποβάλλονται 

από τον ανάδοχο του έργου και προβαίνει στην αποδοχή της πρότασης.  

- Ο ανάδοχος οφείλει να παράσχει τα απαραίτητα μέσα καθώς και κάθε πληροφορία και 

ευκολία για την εξέταση και τον έλεγχο της ποιότητας των καλυμμάτων και των πλαισίων 

τους. Υποχρεούται να  καταθέσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το ΕΝ 124:1994, το 

έντυπο εργαστηριακών δοκιμών των δοκιμίων στη φάση παραγωγής και ένα δείγμα για τους 

απαιτούμενους ελέγχους για κάθε παρτίδα.  

- Προτάσεις υλικών, οι οποίες δεν πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, 

αποκλείονται από την  περαιτέρω αξιολόγηση, ως τεχνικά μη αποδεκτές.  
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- Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας παρτίδας, μετά τους απαιτούμενους ελέγχους, ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση αυτών. Οι έλεγχοι που θα γίνουν θα είναι 

αφενός επιφανειακοί και θα αφορούν την εικόνα και την συναρμογή (κάλυμα - πλαίσιο) των 

τεμαχίων και αφετέρου εργαστηριακοί και θα αφορούν την αντοχή του και την σύστασή του, 

σύμφωνα με το πρότυπο της Προδιαγραφής ISO 1083:2004-07, όπως ισχύει. 

3 ΣΧΕΔΙΑ 

Περιλαμβάνονται συνημμένα τα παρακάτω Σχέδια καλυμμάτων και πλαισίων των φρεατίων αγωγών 
ακαθάρτων, ως ακολούθως: 

 Κάτοψη καλύμματος και πλαισίου (Σχέδιο 1). 

 Λεπτομέρεια καλύμματος και  πλαισίου (Σχέδιο 2). 

 Λεπτομέρεια (Α) επί του καλύμματος  του λογοτύπου της ΕΥΔΑΠ (Σχέδιο 3). 

 Λεπτομέρεια (Β) επί του καλύμματος  του λογοτύπου της ΕΥΔΑΠ (Σχέδιο 4). 

 

Τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά, όσον αφορά τη μορφή του εξωτερικού πλαισίου έδρασης (κυκλικό, 
πολυγωνικό ή τετραγωνικό), τον τρόπο στήριξης με άρθρωση, το μηχανισμό κλειδώματος-
ξεκλειδώματος (φωλιά με γλώσσα), τη θέση κλειδώματος, την ειδική εγκοπή  που καθορίζει τη θέση 
ανύψωσης, τη μορφή του ανάγλυφου της άνω επιφάνειας του καλύμματος, καθώς  και  την σήμανση 
αυτού. 

Περιλαμβάνεται η απαίτηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για την ανάγλυφη αναγραφή του σήματος και του 
λογοτύπου Ε.ΥΔ.Α.Π., πάνω στην επιφάνεια του καλύμματος.   
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ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  

 

Σχέδιο 1 
Τα παρακάτω Σχέδιο είναι ενδεικτικό, όσον αφορά τη μορφή του εξωτερικού πλαισίου έδρασης 
(κυκλικό, πολυγωνικό ή τετραγωνικό), τον τρόπο στήριξης με άρθρωση, το μηχανισμό κλειδώματος-
ξεκλειδώματος (φωλιά με γλώσσα), τη θέση κλειδώματος, την ειδική εγκοπή  που καθορίζει τη θέση 
ανύψωσης, τη μορφή του ανάγλυφου της άνω επιφάνειας του καλύμματος, καθώς  και  την σήμανση 
αυτού. 

Περιλαμβάνεται η απαίτηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για την ανάγλυφη αναγραφή του σήματος και του 
λογοτύπου Ε.ΥΔ.Α.Π., καθώς και του έτους παραγωγής, πάνω στην επιφάνεια του καλύμματος.   
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ  
ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  

 

Σχέδιο 2 
 

Τα παρακάτω Σχέδιο είναι ενδεικτικό, όσον αφορά τη μορφή του εξωτερικού πλαισίου έδρασης 
(κυκλικό, πολυγωνικό ή τετραγωνικό), τον τρόπο στήριξης με άρθρωση, το μηχανισμό κλειδώματος-
ξεκλειδώματος (φωλιά με γλώσσα), τη θέση κλειδώματος, την ειδική εγκοπή  που καθορίζει τη θέση 
ανύψωσης, τη μορφή του ανάγλυφου της άνω επιφάνειας του καλύμματος, καθώς  και  την σήμανση 
αυτού. 

Περιλαμβάνεται η απαίτηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για την ανάγλυφη αναγραφή του σήματος και του 
λογοτύπου Ε.ΥΔ.Α.Π., καθώς και του έτους παραγωγής, πάνω στην επιφάνεια του καλύμματος.   
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ (Α) ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ  
ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ EYΔΑΠ  

 

Σχέδιο 3 

 
Το παρακάτω Σχέδιο είναι ενδεικτικό, όσον αφορά τη μορφή του ανάφλυφου της άνω επιφάνειας. 

Περιλαμβάνεται η απαίτηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για την ανάγλυφη αναγραφή του σήματος και του 
λογοτύπου Ε.ΥΔ.Α.Π., καθώς και του έτους παραγωγής, πάνω στην επιφάνεια του καλύμματος.   
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ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ EYΔΑΠ 

 

Σχέδιο 4 
 

Το παρακάτω Σχέδιο είναι ενδεικτικό, όσον αφορά τη μορφή του ανάφλυφου της άνω επιφάνειας. 

Περιλαμβάνεται η απαίτηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για την ανάγλυφη αναγραφή του σήματος και του 
λογοτύπου Ε.ΥΔ.Α.Π., καθώς και του έτους παραγωγής, πάνω στην επιφάνεια του καλύμματος.   
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ΤΠ-001  ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η εργασία, που περιγράφεται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνει την διάθεση του απαραίτητου εργατικού 
δυναμικού, των υλικών, του κατάλληλου εξοπλισμού και την εκτέλεση κάθε είδους εργασίας που είναι 
απαραίτητη για την παραγωγή και εφαρμογή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, όπως φαίνεται στα 
σχέδια και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Σχετική είναι η ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-02-00 
“Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υπογείων έργων και σηράγγων". 

 

2.  ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ως «εκτοξευόμενο σκυρόδεμα» (Shotcrete), ορίζεται το σκυρόδεμα που εφαρμόζεται πάνω σε μία 
επιφάνεια με εκτόξευσή του από ακροφύσιο, ώστε να σχηματίσει στρώση σκυροδέματος πάνω στην εν 
λόγω επιφάνεια. 

Ως «αναπήδηση» (rebound) του εκτοξευομένου σκυροδέματος χαρακτηρίζεται το φαινόμενο κατά το 
οποίο μέρος των εκτοξευομένων υλικών αναπηδούν – ανακλώνται επί της επιφάνειας εφαρμογής και δεν 
ενσωματώνονται τελικά στην σχηματιζόμενη στρώση σκυροδέματος επί της εν λόγω επιφάνειας. 

 

3. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι μέθοδοι και η εκτέλεση της εργασίας για την εφαρμογή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος θα είναι 
σύμφωνες με την καλύτερη σύγχρονη πρακτική και με τα καθοριζόμενα στο παρόν άρθρο. 

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα θα διαστρώνεται στα έργα σε χρόνους, έκταση, θέσεις και πάχη που 
φαίνονται στα Σχέδια ή καθορίζονται στο παρόν ή υποδεικνύονται από την Υπηρεσία, ανάλογα με τις 
επιτόπιες συνθήκες. 

 

4. Υλικά 

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα θα συνίσταται από τσιμέντο, λεπτόκοκκα και χονδρόκοκκα αδρανή, νερό και 
εγκεκριμένα πρόσμικτα, όπως καθορίζεται στο παρόν. 

Το τσιμέντο, το νερό, τα αδρανή και τα πρόσμικτα θα πληρούν τις απαιτήσεις της Τεχνικής 
Προδιαγραφής Σκυροδεμάτων. 

Τα λεπτόκοκκα και τα χονδρόκοκκα αδρανή πρέπει να έχουν κοκκομετρικές διαβαθμίσεις εντός των ορίων 
του παρακάτω Πίνακα 1, εκτός αν εγκριθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία. Κατά τα λοιπά, για τα αδρανή 
του εκτοξευόμενου σκυροδέματος θα εφαρμόζονται όλες οι άλλες απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής 
Σκυροδεμάτων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 

Μέγεθος Αμερικάνικου 
Πρότυπου Κόσκινου 
Τετραγωνικής Βρογχίδας 

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ % ΜΑΖΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ 

Μόνο 
λεπτόκοκκα 
αδρανή 

Μέγεθος χονδρόκοκκων 
αδρανών 

 3/8’’ 3/4'’ 

3/4’’ (19mm) - - 100 

1/2’’ (12mm) - 100 90 – 100 

3/8’’ (10mm) 100 85 – 100 - 

No 4 (4,75mm) 95 – 100 10 – 30 20 – 55 

No 8 (2,4mm) 80 – 100 0 – 10 0 – 10 

No 16 (1,2mm) 50 – 85 0 – 5 0 – 5 

No 30 (600mm) 25 – 60 - - 

No 50 (300mm) 10 – 30 - - 

No 100 (150mm) 2 – 10 - - 

 

Η σε νερό περιεκτικότητα των αδρανών, κατά τον χρόνο της ενσωμάτωσής τους στο μίγμα, θα είναι 
μικρότερη του πέντε τοις εκατό (5%) του βάρους του αδρανούς ξηραμένου σε φούρνο. 

Ο χρησιμοποιούμενος στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα αέρας θα είναι καθαρός και απαλλαγμένος ελαίου. 

Στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα θα ενσωματώνεται ταχυπηκτικό πρόσμικτο. Απαγορεύεται η χρήση 
πυριτικών (silicate) προσμίκτων (τύπου υδρυάλου κλπ).  

 

5.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Οι κατηγορίες του εκτοξ. Σκυρ/ματος θα είναι σύμφωνες με τις προβλέψεις του επόμενου Πίνακα 2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 

 

 Κατηγορία 
Εκτοξευομένου 
Σκυροδεμάτος 

 

 Μέγεθος 
Χονδρόκοκκων 
Αδρανών 

 

 Ελάχιστη Αντοχή Θραύσης 

 (Μpa) 

   8ώρες  3 ημέρες  28 ημέρες 

 1 3/ 3/4 ίντσας – Νο 
4 

 6  20  30 

 2 3/ 3/8 ίντσας – Νο 
8 και λεπτόκοκκο 
αδρανές 

 6  20  30 

 3 Μ Μόνο 
λεπτόκοκκο 
αδρανές 

 6  20  30 

 

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα θα χρησιμοποιείται ως μέτρο προστασίας τόσον των ανοικτών όσο και των 
υπογείων εκσκαφών του Έργου. Η κατηγορία του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, που θα χρησιμοποιηθεί 
για κάθε συγκεκριμένη θέση των έργων θα καθορίζεται από την Υπηρεσία. 

Γενικά στην κατασκευή των έργων θα χρησιμοποιείται εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με κοκκομετρική 
σύνθεση Κατηγορίας 2 ή 3, σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στα Σχέδια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, και 
ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας, είναι δυνατόν να απαιτηθεί η χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος 
με κοκκομετρική σύνθεση Κατηγορίας 1. 

Μίγματα εκτοξευόμενου σκυροδέματος δεν θα χρησιμοποιούνται στα έργα παρά μόνο αφού εγκριθούν 
από την Υπηρεσία. Οι αναλογίες των μιγμάτων θα τροποποιούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας, για να περιορισθεί στο ελάχιστο η αναπήδηση. Ο λόγος νερού - τσιμέντου του εκτοξευόμενου 
σκυροδέματος κατά την εκτόξευση θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,32 και 0,45. 

Οι απαιτούμενες αναλογίες του μίγματος τσιμέντου, αδρανών και καταλλήλων προσμίκτων για κάθε 
κατηγορία θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία.  

Δεν θα γίνεται εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος στην περίπτωση που η θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος είναι κάτω των 0C.  

Σε περιπτώσεις θερμοκρασιών αέρος κάτω των 0C, ο Ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
προστατευτικά μέτρα για διατήρηση του διαστρωθέντος εκτοξευομένου σκυροδέματος σε θερμοκρασία 
άνω των 0C, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών μετά τη διάστρωση του. 
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6. ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

6.1 Ανάμιξη 

Τα υλικά του εκτοξευομένου σκυροδέματος θα ζυγίζονται με ακρίβεια πριν από την ανάμιξη. Τα αδρανή 
θα αναμιγνύονται πλήρως, χωρίς την προσθήκη νερού, πριν την εναπόθεση τους στον εξοπλισμό 
διάστρωσης, στην περίπτωση ξηράς ανάμιξης και στην περίπτωση υγράς ανάμιξης, σύμφωνα με την 
έγκριση της Υπηρεσίας. 

Το τσιμέντο θα προστίθεται όχι ενωρίτερα της μιας (1) ώρας πριν από τη διάστρωση. Μίγματα, που δεν 
επιστρώνονται εντός μιας (1) ώρας από την προσθήκη του τσιμέντου θα απορρίπτονται. 

Η αναλογία του ταχυπηκτικού προσμίκτου θα μετράται επακριβώς ώστε να συμφωνεί με τη μελέτη 
σύνθεσης. Τα πρόσμικτα θα προστίθενται στους κατάλληλους χρόνους πριν από τη διάστρωση του 
εκτοξευομένου σκυροδέματος. 

 

6.2 Εφαρμογή 

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα θα είναι της κατηγορίας που έχει ορίσει η Υπηρεσία και θα εφαρμόζεται 
μόνο παρουσία της Υπηρεσίας και μόνο όπου υποδειχθεί ή εγκριθεί από την Υπηρεσία. Η διάστρωση 
εκτοξευόμενου σκυροδέματος στις υπαίθριες επιφάνειες δεν θα εκτελείται όταν, κατά τη γνώμη της 
Υπηρεσίας, δεν μπορεί να γίνει επιτυχώς εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος λόγω αντίξοων 
καιρικών συνθηκών, εκτός αν υπάρχει επαρκής κάλυψη και προστασία της περιοχής των εργασιών, ώστε 
να συντηρηθεί το σκυρόδεμα καθόλη τη διάρκεια της απαιτούμενης περιόδου συντήρησης. 

Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει διαδικασίες και εργασίες που θα ικανοποιούν την Υπηρεσία, ώστε να 
επιτευχθούν: 

(α) Ελάχιστη αναπήδηση. 

(β) Αποφυγή εγκλεισμάτων από υλικά αναπήδησης στο περατωμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, αλλά 
και σε κάθε στρώση του. 

(γ) Όσο το δυνατό πιο ομαλή τελική επιφάνεια. 

(δ) Αποφυγή κοιλοτήτων στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. 

(ε) Ελάχιστος αριθμός ρωγμών από συστολή πήξης. 

(στ) Καλή πρόσφυση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στην επιφάνεια εφαρμογής. 

(ζ) Ποιότητες με μέγιστες δυνατές αντιστάσεις σε παγετό. 

Η ροή του υλικού από το ακροφύσιο θα είναι συνεχής και ο ρυθμός εφαρμογής πάνω σε οποιαδήποτε 
επιφάνεια θα είναι ομοιόμορφος. Χαλαρές προεξοχές, φωλιές άμμου, υγρές περιοχές ή άλλα ελαττώματα 
θα αφαιρούνται και θα αποκαθίστανται. 

Όταν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες εφαρμογής εκτοξευόμενου σκυροδέματος κοντά σε υπάρχουσες 
κατασκευές, ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι δεν θα συμβεί ζημιά στις κατασκευές αυτές και θα 
προστατεύσει τις επιφάνειες των κατασκευών πριν από την εφαρμογή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 

Σε περιοχές όπου η εκροή υπόγειου νερού από αρμούς ή πηγές επηρεάζει τις εργασίες, ο Ανάδοχος θα 
εγκαταστήσει σωλήνες διαφυγής και θα σφραγίζει τους συνεχείς αρμούς πριν από την διάστρωση του 
σκυροδέματος. Σε περιοχές όπου το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα έχει πήξει, αν εμφανιστούν υγρές κηλίδες, 
ο Ανάδοχος θα διατρήσει οπές μικρού βάθους για να εκτονωθούν οι πιέσεις. 
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Όταν σε ορισμένες περιοχές το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα εμφανίζει προβλήματα κακής συμπύκνωσης ή 
έλλειψη συνάφειας, ξερές περιοχές (περιοχές απόμιξης), κενά, θύλακες άμμου, φουσκώματα ή ανεπαρκή 
αντοχή σε θλίψη, θα απομακρύνεται το ακατάλληλο σκυρόδεμα και θα επανεφαρμόζεται εκτοξευόμενο 
σκυρόδεμα αμέσως, σε περιοχή επιφάνειας τουλάχιστον 30 cm x 30 cm με την έγκριση της Υπηρεσίας και 
με δαπάνες του Αναδόχου. 

 

7.  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Όλες οι εργασίες της παρούσας προδιαγραφής δεν επιμετρούνται ούτε πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
Αποτελούν μέρος γενικότερων εργασιών των οποίων η πληρωμή προβλέπεται με ιδιαίτερα άρθρα του 
Τιμολογίου. Προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα συμβατικά 
σχέδια και τεύχη. 
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ΤΠ-002  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προστατευτική επένδυση των εσωτερικών 
επιφανειών των φρεατίων σκυροδέματος,  με εποξειδικό χρώμα με λιθανθρακόπισσα (COAL TAR EPOXY). 

 

2. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει την προστατευτική επένδυση όπου προκύπτει από τα εγκεκριμένα σχέδια 
και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τεχνικής τούτης Προδιαγραφής και τις εντολές του Επιβλέποντα. 

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την προστατευτική επένδυση θα είναι εποξειδικό χρώμα με πρόσμιξη 
λιθανθρακόπισσας τύπου EPOTAR  ή παρεμφερούς. 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 

Πριν από την έναρξη της εργασίας ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για έλεγχο τα παρακάτω 
στοιχεία: 

α. Λεπτομερή στοιχεία για το χρώμα που προτείνει να χρησιμοποιηθεί και έντυπα του εργοστασίου 
κατασκευής του χρώματος που θα περιλαμβάνουν οδηγίες για την προετοιμασία επιφανειών, τον 
τρόπο εφαρμογής του χρώματος κλπ. Εφ’ όσον του ζητηθεί, ο Ανάδοχος θα υποβάλει πιστοποιητικά 
καταλληλότητας των υλικών που προτείνει με ειδική αναφορά στις συνθήκες του έργου. 

β.  Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας του εργοστασίου (ή εργοστασίων) κατασκευής των υλικών βαφής και 
στεγανωτικής επάλειψης, για τις δοκιμές παραλαβής κλπ. των υλικών από το εργοστάσιο. 

γ.  Πρόγραμμα εκτέλεσης της εργασίας, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι διαδικασίες που 
προτείνει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση και τον έλεγχο της εργασίας. 

 

4. ΥΛΙΚΑ 

Θα χρησιμοποιηθεί επoξειδικό χρώμα πολυαμίνης με πρόσμιξη λιθανθρακόπισσας (COAL TAR EPOXY) 
τύπου Β237 ή παρεμφερούς. Το υλικό θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Αμερικανικού Προτύπου 
ASTM C 541-67 και του Ελληνικού Προτύπου ELOT 179-79. Το υλικό θα διαστρωθεί σε δύο στρώσεις 
συνολικού πάχους 450 μm. Η πρώτη στρώση θα έχει πάχος 150 μm. 

Η εφαρμογή του υλικού θα γίνει σύμφωνα με λεπτομερείς έγγραφες οδηγίες του εργοστασίου 
παραγωγής. 

 

5. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

Το πρόγραμμα των δοκιμασιών και ελέγχων της προστατευτικής επένδυσης από εποξειδικό υλικό θα 
καθοριστεί στις λεπτομέρειές του από την Υπηρεσία με βάση τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: 

α. Δοκιμές ποιότητας υλικού επένδυσης  

Θα ελέγχεται η αντοχή του υλικού σε χημικές επιδράσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 8C του 
Αμερικανικού Προτύπου ASTM C 541-67 ή στην παραγρ. 5.6.1 του Ελληνικού Προτύπου ELOT 179. Ο 



  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

αριθμός των δειγμάτων, η διαδικασία της δειγματοληψίας και ο τρόπος παραλαβής του υλικού θα 
καθοριστεί από την Υπηρεσία με τον κατασκευαστή του υλικού. Πάντως, σε 1000 χγρ. υλικού θα πρέπει 
να γίνεται τουλάχιστον ένας έλεγχος. 

β. Δοκιμασία πρόσφυσης του υλικού  

Θα καθοριστεί από την Υπηρεσία  με βάση τις προτάσεις του Ανάδοχου και τις οδηγίες του 
κατασκευαστικού οίκου του χρώματος που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σύμφωνα με όσα 
προδιαγράφονται στην παράγραφο 3γ της Τεχνικής τούτης Προδιαγραφής. 

γ. Έλεγχος πάχους της έτοιμης επένδυσης 

Θα γίνεται συνεχής έλεγχος του πάχους της έτοιμης επένδυσης με τη βοήθεια κατάλληλης για το σκοπό 
αυτό συσκευής ή μεθόδου της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Τμήματα επένδυσης με πάχος μικρότερο του 
προδιαγραφόμενου δεν θα γίνονται δεκτά αν δεν αποκατασταθούν προηγουμένως οι κακοτεχνίες αυτές 
από τον Ανάδοχο με δαπάνη του. 

 

6. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ  

Οι εργασίες του παρόντος κεφαλαίου  δεν επιμετρώνται ούτε πληρώνονται ιδιαιτέρως. Αποτελούν μέρος 
γενικότερων εργασιών των οποίων η πληρωμή προβλέπεται σε ιδιαίτερα άρθρα του Τιμολογίου. 
Προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και 
σχέδια. 
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ΤΠ-003  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα Συμπληρωματική Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στη χρήση στεγανοποιητικού μάζας των 
κατασκευών από σκυρόδεμα. Η χρήση στεγανοποιητικού προβλέπεται όπου αναφέρεται στη μελέτη ή/και 
στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

 

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΛΙΚΟ 

Το στεγανοποιητικό μάζας θα είναι υγρό ανόργανο και θα προστίθεται είτε στο νερό παρασκευής του 
σκυροδέματος είτε μέσα στο αυτοκίνητο - αναδευτήρα μεταφοράς του σκυροδέματος, σε αναλογία και 
χρόνο ανάδευσης προσδιορισμένα από τον προμηθευτή του, ώστε να εξασφαλίζει ικανοποιητική 
στεγάνωση της μάζας του σκυροδέματος. 

Το στεγανοποιητικό πρέπει να μην επιδρά δυσμενώς στο σκυρόδεμα και ιδίως στην αντοχή, τον ερπυσμό 
και την συστολή λόγω πήξης. Επίσης θα πρέπει να είναι συμβατό με τυχόν άλλα χρησιμοποιούμενα 
πρόσθετα και να μην επιδρά δυσμενώς στον οπλισμό του σκυροδέματος 

Ο τύπος στεγανοποιητικού και η αναλογία πρόσμειξης, θα εγκριθούν από την Υπηρεσία μετά από 
πρόταση του Αναδόχου με συνημμένο πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου, το οποίο θα αφορά 
στο προτεινόμενο στεγανοποιητικό, θα βεβαιώνεται η επιτυγχανόμενη με αυτό στεγανότητα και η μη 
δημιουργία δυσμενών επιδράσεων στο σκυρόδεμα και τον σιδηρού οπλισμό. 

 

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ  

Οι εργασίες του παρόντος κεφαλαίου  δεν επιμετρώνται ούτε πληρώνονται ιδιαιτέρως. Αποτελούν μέρος 
γενικότερων εργασιών των οποίων η πληρωμή προβλέπεται σε ιδιαίτερα άρθρα του Τιμολογίου. 
Προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και 
σχέδια. 
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ΤΠ-004 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ GRP 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση κλιμάκων, κλωβών ασφαλείας 
και κιγκλιδωμάτων από GRP. 

 

2. ΠΡΟΤΥΠΑ 

BS EN ISO 14122-3:2001 Safety of machinery. Permanent means of access to machinery. 
Stairways, stepladders and guard-rails 

BS5895-1-2010 Stairs. Code of practice for the design of stairs with straight flights and 
winders 

 

3. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει όλες τις εργασίες, υλικά, εξοπλισμό και παρεπόμενα, όπως 
απαιτείται για την σωστή εγκατάσταση όλων των προϊόντων GRP που καθορίζονται στο παρόν. 

 Όλα τα προϊόντα και κατασκευές GRP θα πρέπει να προέρχονται από εταιρεία έμπειρη στην 
κατασκευή πλαστικών προϊόντων ενισχυμένων με γυαλί. 

 Δεν θα γίνει αποδεκτή η αντικατάσταση υλικών παρά μόνο αν υποβληθούν σε έλεγχο και η 
Υπηρεσία εγκρίνει τη χρήση τους. 

 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία της σκάλας πρέπει να συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN13706 για δομικά διαρθρωμένα προφίλ. 

 

5. ΥΠΟΒΟΛΕΣ 

α) Πλήρη σχέδια και τεχνικά δεδομένα για όλα τα υλικά και κατασκευές από GRP. Τα σχέδια θα 
περιλαμβάνουν διαστάσεις, συνδετήρες, ανοχές, λεπτομέρειες συναρμολόγησης και 
εγκατάστασης, όπως απαιτείται 

β) Κατάλογος κατασκευαστή με δεδομένα φορτίου για όλα τα δομικά στοιχεία GRP. 

 

6. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

α) Όλα τα αντικείμενα GRP που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο αποτελούνται από συνθετική ύλη 
ενισχυμένη με ίνες γυαλιού και ρητίνη σε ποιότητες, ποσότητες, ιδιότητες, ρυθμίσεις και 
διαστάσεις που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων σχεδιασμού και των 
διαστάσεων που καθορίζονται στα σχέδια. 
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β) Όλα τα υλικά GRP θα κατασκευαστούν με ρητίνες ισοφθαλικού πολυεστέρα ή βινυλεστέρα, με 
χημική σύνθεση απαραίτητη για την παροχή της αντοχής στη διάβρωση και άλλων φυσικών 
ιδιοτήτων, όπως απαιτείται. 

γ) Όλα τα δομικά στοιχεία GRP πρέπει να είναι επιβραδυντικά πυρκαϊάς σύμφωνα με ASTM E-84 
κλάσης 1 εξαπλώσεως φλόγας 25 ή λιγότερο. 

δ) Μετά την κατασκευή του GRP, όλες οι τομές, οι οπές και οι εκδορές θα πρέπει να σφραγιστούν 
για να αποφευχθεί η διάβρωση. 

ε) Όλα τα μηχανικά εξαρτήματα θα πρέπει να είναι τύπου AISI316 (ανοξείδωτος χάλυβας) 

στ) Όλες οι τελειωμένες επιφάνειες των αντικειμένων και των κατασκευών από GRP πρέπει να είναι 
λείες, πλούσιες σε ρητίνες, απαλλαγμένες από κενά και χωρίς ξηρές κηλίδες, ρωγμές, σκασίματα 
ή μη ενισχυμένες περιοχές. Όλες οι ίνες γυαλιού πρέπει να καλύπτονται καλά με ρητίνη για 
προστασία από την έκθεση τους λόγω φθοράς ή καιρικών συνθηκών. 

ζ) Η  διάσταση του δακτυλίου του κλωβού ασφαλείας θα είναι Φ650 – Φ700 mm. 

η) Η απόσταση μεταξύ των σκαλοπατιών θα είναι 250 – 300 mm, θα έχουν δε αντιολισθητική 
επιφάνεια.  

θ) Όλα τα δομικά στοιχεία GRP θα είναι εξ’ ολοκλήρου επιχρωματισμένα. 

 

7. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Μετά την παραλαβή του υλικού στο εργοτάξιο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιθεωρήσει όλα τα υλικά για 
τυχόν ζημίες κατά την αποστολή. 

Όλα τα υλικά GRP θα πρέπει να μεταχειρίζονται με τη δέουσα προσοχή για την αποφυγή ζημιών. Εάν τα 
υλικά GRP δεν εγκαθίστανται αμέσως, τότε θα πρέπει να αποθηκεύονται για την αποφυγή συστροφών, 
κάμψεων ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης. 

 

8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η εγκατάσταση της κλίμακας και του κλωβού ή των κιγκλιδωμάτων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα 
σχέδια και τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Η εγκατάσταση των υλικών θα πρέπει να γίνει με ακρίβεια όσον αφορά την θέση, τις στάθμες και την 
καθετότητα. 

 

9. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Οι εργασίες του παρόντος κεφαλαίου  δεν επιμετρώνται ούτε πληρώνονται ιδιαιτέρως. Αποτελούν μέρος 
γενικότερων εργασιών των οποίων η πληρωμή προβλέπεται σε ιδιαίτερα άρθρα του Τιμολογίου. 
Προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και 
σχέδια. 

 
  


