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ΣΕΧΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΑΛΩΝ 

ΣΕΧΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΩΝ Π/Μ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
1.Αντικείμενο του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν είναι θ διατφπωςθ των ειδικϊν τεχνικϊν όρων ςφμφωνα με 
τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τα εγκεκριμζνα από τον Κφριο του Ζργου τεφχθ και ςχζδια τθσ μελζτθσ, κα 
εκτελεςτεί το υπόψθ ζργο. 
2.Το παρόν τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν αποτελείται από δφο επιμζρουσ τμιματα. Στθν παράγραφο 2 του 
παρόντοσ παρατίκεται πίνακασ των εγκεκριμζνων Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) οι οποίεσ βρίςκουν 
εφαρμογι ςτον παρόν ζργο. Οι αναλυτικζσ περιγραφζσ των ΕΤΕΡ ζχουν υπάρχουν αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα 
τθν ΓΓΔΕ (www.ggde.gr). Στθν παράγραφο 3 του παρόντοσ υπό τον τίτλο Συμπλθρωματικζσ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ παρατίκενται ςυμπλθρωματικοί όροι των ΕΤΕΡ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τα αντικείμενα που 
δεν καλφπτονται από τισ ΕΤΕΡ. 
Σε περίπτωςθ που όςα ςθμεία το κείμενο των Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) είναι διαφορετικό του 
κειμζνου των Συμπλθρωματικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΣΤΡ), υπεριςχφει το κείμενο των Ελλθνικϊν Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ). 
3.Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν με τουσ γενικϊσ παραδεκτοφσ κανόνεσ τθσ Επιςτιμθσ και τθσ Τεχνικισ και 
βάςει με όςα ειδικότερα αναφζρονται ςτο τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 
4.Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ζχουν εφαρμογι, ακόμα και εάν δεν γίνεται μνεία ςτισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ, όλοι οι επίςθμοι Ελλθνικοί κανονιςμοί (π.χ. Κανονιςμόσ ζργων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, 
Αντιςειςμικόσ κανονιςμόσ, Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ, Υπουργείου Βιομθχανίασ, .Ε.Θ., Διατάξεισ περί 
αςφαλείασ ςε εργοτάξια, κλπ) και οι ςυναφείσ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και τα πρότυπα του ΕΛΟΤ. Ιςχφουν 
επίςθσ και τα "Ευρωπαϊκά πρότυπα", όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν παραγρ. 2 του άρκρου 11 του Ρ. .23/94. 
5.Σαν "αποδεκτά" πρότυπα χαρακτθρίηονται πλθν των ελλθνικϊν προτφπων (και ςχεδίων προτφπων) του ΕΛΟΤ 
και των "Ευρωπαϊκϊν προτφπων", τα διεκνι ΙSO, τα γερμανικά DΙΝ και τα βρετανικά BS, τα γαλλικά AFNOR και τα 
αμερικανικά ASTM και AWWA. Εφόςον δεν αναφζρεται χρονολογία ζκδοςθσ των προτφπων, νοείται θ πλζον 
πρόςφατθ ζκδοςθ αυτϊν, που ιςχφει ι ζχει ιςχφςει. 
6.Πςεσ φορζσ αναφζρεται ότι κάποια εργαςία ι υλικό κα καταςκευαςκεί ςφμφωνα με οριςμζνο πρότυπο, ΡΤΡ ι 
άλλθ προδιαγραφι, εξυπακοφεται (εφόςον δεν κακορίηεται διαφορετικά ςτισ παροφςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) 
ότι είναι υποχρεωτικι και θ εκτζλεςθ όλων των αντίςτοιχων δοκιμϊν που προδιαγράφονται, ζςτω και αν 
αναφζρονται ωσ προαιρετικζσ ςτο πρότυπο αυτό ι τισ προδιαγραφζσ αυτζσ, των ςχετικϊν δαπανϊν 
περιλαμβανομζνων ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ μονάδοσ του Τιμολογίου. 
7.Οι εργαςίεσ γενικϊν κα εκτελεςκοφν με βάςθ τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ μελζτθσ ι όποιεσ τροποποιιςεισ ι 
ςυμπλθρϊςθσ γίνουν ι εγκρικοφν από τθν Υπθρεςία. 
8.Οι εργαςίεσ γενικά κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
(περιλαμβανομζνων των αςτυνομικϊν διατάξεων) που ιςχφουν για τθν εκτζλεςι τουσ. 
 
 
2. ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΘΣΘΣ ΝΕΤ – ΕΤΕΡ 
 

Κωδ. NET 
ΤΔΡ 

φντομη περιγραφή Κωδ. ΕΣΕΠ 

ΖΛΟΣΣΠ1501-' +  3. ΕΚΚΑΦΕ  
3.10 Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ ι 

θμιβραχϊδεσ 

*εφαρμογι ςε όλα τα υποάρκρα+ 

08-01-03-01 

3.12 Ρροςαφξθςθ τιμϊν εκςκαφϊν ορυγμάτων υπογείων δικτφων 
για τθν αντιμετϊπιςθ προςκζτων δυςχερειϊν από 
διερχόμενα κατά μικοσ δίκτυα ΟΚΩ. 

— 



 4. ΚΑΚΑΛΡΕΕΛ - ΑΠΟΞΘΛΩΕΛ - ΚΑΚΑΡΛΜΟΛ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΛ 
4.01 Κακαιρζςεισ μεμονωμζνων ςτοιχείων ι τμθματων 

καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 
 

4.01.01 Με χριςθ αεροςυμπιεςτϊν κ.λπ. ςυμβατικϊν μζςων 
(εργαλεία πεπιεςμζνου αζρα, θλεκτροεργαλεία, 
υδραυλικζσ ςφινεσ κ.λπ.) 

15-02-01-01 

4.04 Αποξιλωςθ πλακοςτρϊςεων πεηοδρομίων. — 
4.05 Αποξιλωςθ κραςπζδων πρόχυτων ι μι — 
4.09 Αποκατάςταςθ αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων. — 
4.10 Ανακαταςκευι και επαναφορά πεηοδρομίου νθςίδασ ι 

ττλατείασ από τςιμεντόπλακεσ 
08-06-08-03 

 5. ΕΠΛΧΩΜΑΣΑ-ΕΠΛΧΩΕΛ  
5.05 Επίχωςθ κάκε είδουσ ορυγμάτων εντόσ πόλεωσ με 

κραυςτό υλικό λατομείου τθσ Ρ.Τ.Ρ. Ο-150 
08-01-03-02 

5.05.01 Για ςυνολικό πάχοσ επίχωςθσ ζωσ 50 cm  
5.05.02 Για ςυνολικό πάχοσ εττίχωςθσ άνω των 50 cm  
5.08 Διάςτρωςθ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων με άμμο ορυχείου ι 

χειμάρρου. 

08-01-03-02 
5.09 Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με αμμοχαλικϊδθ υλικά  
5.09.02 Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με κραυςτό υλικό λατομείου  
 6. ΑΝΣΛΜΕΣΩΠΛΘ ΤΔΑΣΩΝ  
6.01 Λειτουργία εργοταξιακϊν αντλθτικϊν 

ςυγκροτθμάτων *για όλα τα υττοάρκρα+ 
08-10-01-00 
08-10-02-00 

 7. ΑΝΣΛΣΘΡΛΞΕΛ  
7.06 Αντιςτθρίξεισ παρειϊν χάνδακοσ με μεταλλικά πετάςματα — 
 9. ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ - ΣΕΧΝΛΚΑ ΕΡΓΑ  
9.10 Ραραγωγι, μεταφορά, διάςτρωςθ, ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςθ 

Σκυροδζματοσ *για όλα τα υποάρκρα+ 

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

 11.  ΜΕΣΑΛΛΛΚΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΚΑΛ ΚΑΣΑΚΕΤΕ  

11.01 Χυτοςιδθρά καλφμματα φρεατίων  

 12. ΩΛΘΝΩΕΛ-ΔΛΚΣΤΑ  

12.10 Αγωγοί αποχζτευςθσ από ςωλινεσ 
PVC *για όλα τα υποάρκρα+ 

08-06-02-02 

 16. ΕΡΓΑΛΕ ΕΠΛΚΕΤΩΝ, ΤΝΣΘΡΘΕΩΝ, ΛΟΛΠΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΛΚΣΤΩΝ 
16.14 Ρροκαταςκευαςμζνα κυκλικά φρεάτια επίςκεψθσ αγωγϊν 

ακακάρτων από ςκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντόσ 
κατοικθμζνων περιοχϊν 

08-06-08-06 

 
3. ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΩΝ Ρ-Μ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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  ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΘ 1 ΓΕΝΛΚΕ ΕΚΚΑΦΕ ΣΕΧΝΛΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
1Αντικείμενο 
Θ εκτζλεςθ εκςκαφϊν τεχνικϊν ζργων (των αντλιοςταςίων κλπ) με εφαρμογι ςε ορφγματα πλάτουσ μεγαλφτερα 
των 5,0 Μ. 
2Εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ 

 Για τισ γενικζσ εκςκαφζσ ζχει εφαρμογι θ ΕΤΕΡ 02-02-01-00  

 Για τθ μεταφορά των προϊόντων εκςκαφισ (διαχείριςθ προϊόντων 
εκςκαφισ) ζχει εφαρμογι θ ΕΤΕΡ 02-05-00-00  

 Για τισ αντλιςεισ ζχουν εφαρμογι οι ΕΤΕΡ 08-10-01-00 και 08-10-02-00 
3.Ρλθρωμι 
Θ πλθρωμι κα γίνεται με βάςθ τον ανϊτερο επιμετρθμζνο αρικμό κυβικϊν εκςκαφϊν επί τθν τιμι μονάδασ 
«Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ – θμιβραχϊδεσ». 
 
ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΘ 2 
ΕΚΚΑΦΕ ΟΡΤΓΜΑΣΩΝ ΕΝΣΟ Ι ΕΚΣΟ ΚΑΣΟΛΚΘΜΕΝΘ ΠΕΡΛΟΧΘ 
1. Αντικείμενο 
Aυτι θ Τεχνικι Ρροδιαγραφι αφορά εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν εκςκαφι των ςκαμμάτων αποχζτευςθσ 
και των τεχνικϊν ζργων. 
2.Εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ 

Για τισ εκςκαφζσ ζχει εφαρμογι θ ΕΤΕΡ 08-01-03-01 

Για τισ πινακίδεσ εργοταξιακισ ςιμανςθσ ζχει εφαρμογι θ ΕΤΕΡ 05-04-06-00 

Για τθ διάςτρωςθ προϊόντων εκςκαφισ ζχει εφαρμογι θ ΕΤΕΡ 02-05-00-00 

Για τισ κακαιρζςεισ ςκυρόδεματοσ ζχει εφαρμογι θ ΕΤΕΡ 15-02-01-01 

Για τισ αντλιςεισ ζχει εφαρμογι θ ΕΤΕΡ 08-10-01-00 

Για τθν ανακαταςκευι πεηοδρομίου ζχει εφαρμογι θ ΕΤΕΡ 08-06-08-03 

Για τθν ανακαταςκευι κραςπζδων ζχει εφαρμογι θ ΕΤΕΡ 05-02-01-00 

Για τθν ανακαταςκευι λικόςτρωτων ζχει εφαρμογι θ ΕΤΕΡ 03-07-03-00 

Για τα ςκυροδζματα ζχει εφαρμογι θ ΕΤΕΡ 01-01-01-00 ζωσ 01-01-07-00 

Για τισ μεταφορζσ ζχει εφαρμογι θ ΕΤΕΡ 02-05-00-00 

3 Κονδφλια του τιμολογίου που προδιαγράφονται ςε αυτό το άρκρο 
Στθν ωσ άνω τιμι του Τιμολογίου περιλαμβάνεται ανθγμζνα οι παρακάτω εργαςίεσ: 
1.Εκςκαφζσ ςε οποιαςδιποτε φφςθσ ζδαφοσ 
2.Ρινακίδεσ εργοταξιακισ ςιμανςθσ 
3.Αναλάμποντεσ φανοί επιςιμανςθσ κινδφνου 
4.Ρροςωρινζσ γεφυρϊςεισ ορυγμάτων για τθ διευκόλυνςθ τθσ κυκλοφορίασ των πεηϊν 
5.Ρροςαφξθςθ τιμϊν εκςκαφϊν ορυγμάτων υπογείων δικτφων για τθν αντιμετϊπιςθ πρόςκετων δυςχερειϊν από 
διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ 
6.Ρροςαφξθςθ τιμϊν εκςκαφϊν ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ πάςθσ φφςεωσ για εκτζλεςθ υπό 
ςυνκικεσ ςτενότθτασ χϊρου 
7.Φορτοεκφόρτωςθ ςταλία και μεταφορά των προϊόντων εκςκαφισ 
8.Διάςτρωςθ προϊόντων εκςκαφισ 
9.Κακαιρζςεισ μεμονωμζνων ςτοιχείων ι τμθμάτων καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα με χριςθ 
αεροςυμπιεςτϊν και αποξιλωςθ τςιμεντζνιου οδοςτρϊματοσ 
10.Αποξιλωςθ πλακοςτρϊςεων πεηοδρομίων και κραςπζδων, λικόςτρωτων, κυβολίκων, ςταμπωτϊν δαπζδων. 
11.Λειτουργία εργοταξιακϊν αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων ιςχφοσ 10,0 ζωσ 20,0 Θ (πετρελαίου, βενηίνθσ ι 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ) 
12.Αντιςτιριξθ ςτφλου 
13.Κοπι με αςφαλτοκόπτθ και αποξιλωςθ του υφιςτάμενου οδοςτρϊματοσ από άςφαλτο ι ςκυρόδεμα 
14.Σφνδεςθ υφιςτάμενου αγωγοφ οποιουδιποτε υλικοφ με νζο αγωγό οποιουδιποτε υλικοφ και διαμζτρου χωρίσ 
τθ χριςθ ταυ (ςε ςυνζχεια του άξονα του υφιςτάμενου αγωγοφ) με απομόνωςθ του δικτφου φδρευςθσ για 
διάμετρο υφιςτάμενου αγωγοφ Φ 80 ι Φ 100 
15.Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςωλινα πίεςθσ 10 ΑΤΜ όπου απαιτείται με παράλλθλθ μετατόπιςθ του 
υφιςτάμενου ι τοποκζτθςθ καινοφργιου ςωλινα για αντικατάςταςθ του παλαιοφ λόγω προξενθκείςασ βλάβθσ. 
16.Αποκατάςταςθ αγωγϊν ομβρίων ι αγωγϊν ςφνδεςθσ του φρεατίου υδροςυλλογισ με τον αγωγό ομβρίων 
17.Αποξιλωςθ κεμελίων ι ανοδομϊν από αργολικοδομζσ ι πλιρουσ λικοδομισ ι θμίξεςτου ι ξεςτισ λικοδομισ 
ι πλινκοδομισ. 
18.Αποξιλωςθ και αποκατάςταςθ τςιμεντζνιων υδραυλάκων. 
4.Ρλθρωμι 



Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ των εργαςιϊν που προδιαγράφονται ςτο παρόν άρκρο και 
ειδικότερα ςτθν παραγ. 3 
Στο τιμολόγιο προβλζπεται ενιαία τιμι εκςκαφϊν για ζδαφοσ οποιαςδιποτε φφςθσ (γαιϊδεσ, θμιβραχϊδεσ ι 
βραχϊδεσ) και με οποιοδιποτε τρόπο με μθχάνθμα με τα χζρια ι εξόρυξθ με χριςθ αεροςυμπιεςτι. 
Οι εκςκαφζσ τάφρων κα εκτελεςκοφν με οποιοδιποτε τρόπο, και πλθρϊνονται με τθν αντίςτοιχθ ενιαία τιμι του 
Τιμολογίου "Εκςκαφζσ ορυγμάτων και κεμελίων ςε ζδαφοσ οποιαςδιποτε φφςθσ μζςα ςε κατοικθμζνθ περιοχι 
". 
 
ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΘ 3 
ΑΝΣΛΣΘΡΛΞΕΛ ΜΕ ΟΠΟΛΟΔΘΠΟΣΕ ΣΡΟΠΟ 
1. Γενικά περί αντιςτθρίξεων 
Αυτι θ Τεχνικι Ρροδιαγραφι αναφζρεται ςτισ εργαςίεσ αντιςτθρίξεων των παρειϊν του ςκάμματοσ όταν αυτζσ 
επιβάλλονται από τουσ κανόνεσ αςφαλείασ. Τον τρόπο και τθν πυκνότθτα των αντιςτθρίξεων κα προτείνει ο 
ανάδοχοσ και κα εγκρίνεται από τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία. 
Για τθν αντιςτιριξθ των παρειϊν ςκάμματοσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν: 
α. Αντιςτιριξθ με ξυλοηεφγματα 
Θ επαφι με τισ παρειζσ γίνεται με ξυλεία και ςτιριξθ με διαμικθσ δοκοφσ 10x10 cm και με εγκάρςιεσ ξφλινεσ 
αντιρριδεσ ι με μεταλλικζσ κοχλιωτζσ αντιρριδεσ. 
β. Αντιςτιριξθ με παςςαλοςανίδεσ 
Θ αντιςτιριξθ των παρειϊν γίνεται με εμπθγμζνεσ παςςαλοςανίδεσ ςτο ζδαφοσ. Ρεριςςότερα ςτοιχεία δίνονται 
ςτθν παρακάτω παράγραφο. 
γ. Αντιςτιριξθ με προκαταςκευαςμζνα μεταλλικά ςτοιχεία 
Θαντιςτιριξθ των παρειϊν κα γίνει με προκαταςκευαςμζνεσ επίπεδεσ μεταλλικζσ πλάκεσ που ςυνδζονται μεταξφ 
τουσ με διπλι μεταλλικι γλίςτρα. Θ εγκάρςια αντιςτιριξθ γίνεται με κοχλιωτζσ αντιρριδεσ. 
Θεπιλογι του τρόπου αντιςτιριξθσ κα γίνει από τον Ανάδοχο ςε ςυνεργαςία με τον επιβλζποντα και ςε 
ςυνάρτθςθ με τθν φφςθ του εδάφουσ και των τοπικϊν ςυνκθκϊν. 
2. Εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ 
Εχει εφαρμογι θ ΕΤΕΡ 08-01-03-01 που περιγράφει τισ αντιςτθρίξεισ για εκςκαφζσ ορυγμάτων υπόγειων δικτφων 
και θ ΕΤΕΡ 11-02-02-00 για τθν αντιςτιριξθ παςςαλοςανίδων. 
3. Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 
Θ επιμζτρθςθ τθσ αντιςτιριξθσ με ξυλοηεφγματα ι με παςςαλοςανίδεσ ι με προκαταςκευαςμζνα μεταλλικά 
ςτοιχεία επιμετράται ςε τετραγωνικά μζτρα αντιςτθριηόμενθσ επιφάνειασ τθσ μίασ μόνο παρειάσ του ςκάμματοσ. 
Αντιςτθριηόμενθ επιφάνεια κεωρείται θ επιφάνεια μετϊπου αντιςτιριξθσ 
μεγαλφτερου από 2,0 m ενϊ μικρότερθ επιφάνεια κεωρείται ςποραδικι και θ αποηθμίωςθ τουσ κακορίηεται ςαν 
ποςοςτό τθσ κεωρθτικισ αντιςτθριηόμενθσ επιφάνειασ. 
Θπλθρωμι κα γίνει με βάςθ τθν επιμζτρθςθ και με τθν τιμι του τιμολογίου “Αντιςτθρίξεισ με οποιοδιποτε 
τρόπο” και περιλαμβάνει τθν πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν αντιςτιριξθ των πρανϊν των ορυγμάτων με 
οποιοδιποτε τρόπο δθλαδι με ξυλοηεφγματα με παςςαλοςανίδεσ ι με προκαταςκευαςμζνα μεταλλικά ςτοιχεία 
(τφπου KRINGS ALLROND κ.λ.π.) 
Θτιμι αυτι είναι πλιρθσ αποηθμίωςθ για τθν χριςθ ενοικίαςθ, απομείωςθ και φκορά των υλικϊν αντιςτθρίξεωσ 
αντθρίδων, ςυνδζςμων, τισ φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των υλικϊν που χρειάηονται, τθν εργαςία πλιρουσ 
καταςκευισ, ςτθν οποία περιλαμβάνεται και θ καταςκευι κιβωτίων εάν χρειαςτεί, τθν αποςφνδεςθ, 
απομάκρυςνθ και επαναχρθςιμοποίθςθ, τθν εργαςία κάκε είδουσ μθχανιματοσ ι χειρωνακτικι που κα 
χρειαςτεί, τθν αποηθμίωςθ για χριςθ παςςαλοςανίδων ι άλλων αντιςτθρίξεων. 
 
 
ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΘ 4 
ΑΠΟΤΝΚΕΘ ΚΑΛ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ 
1. Αντικείμενο 
Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι περιγράφει τον τρόπο τομισ, κοπισ κακαίρεςθσ και επαναφοράσ των 
οδοςτρωμάτων ςτουσ αςφαλτοςτρωμζνουσ ι και λικόςτρωτουσ δρόμουσ που γίνεται εκςκαφι ορυγμάτων για 
εγκατάςταςθ αγωγϊν του δικτφου αποχζτευςθσ. 
2. Εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ 
Για τθν υπόβαςθ και βάςθ ζχει εφαρμογι θ ΕΤΕΡ 05-03-03-00. Για τθν αςφαλτικι προεπάλειψθ ζχει εφαρμογι θ 
ΕΤΕΡ 05-03-11-01 Για τθν αςφαλτικι ςτρϊςθ βάςθσ και ιςοπεδωτικι ςτρϊςθ ζχει εφαρμογι θ ΕΤΕΡ 05-03-11-04. 
3. Αποςφνκεςθ του οδοςτρϊματοσ 
Ρριν απο τθν ζναρξθ των εκςκαφϊν ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτιςει άδεια τομισ του οδοςτρϊματοσ απο τθν 
αρμόδια υπθρεςία. Θ δαπάνθ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ βαρφνει τον Ανάδοχο γιατί περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ 
του τιμολογίου. Θ κακυςτζρθςθ για τθν χοριγθςθ άδειασ που οφείλεται ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ζχει ωσ 



ςυνζπεια τθν ζγκριςθ τθσ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του ζργου. Αδειεσ τομισ κα ηθτοφνται ακόμθ και 
προκειμζνου περί τομισ χωματίνων ι αδιαμόρφωτων οδοςτρωμάτων. 
Ρριν απο τθν διενζργεια τθσ τομισ κα χαράςςονται επι του οδοςτρϊματοσ με κρουςτικό πιςτολζτο τα όρια τθσ 
εκςκαφισ. 
Θ αποςφνκεςθ του οδοςτρϊματοσ κα εκτελεςκεί απο τον Ανάδοχο ι με τα χζρια ι με μθχανικά μζςα. Θ 
αποςφνκεςθ του οδοςτρϊματοσ κα περιορίηεται ςτισ προβλεπόμενεσ απο τα ςχζδια διαςτάςεισ. Καμιά 
αποηθμίωςθ δεν αναγνωρίηεται ςτον Ανάδοχο για εκςκαφι πζρα απο τισ προβλεπόμενεσ διαςτάςεισ. 
Στθν εργαςία αποςφνκεςθσ περιλαμβάνεται θ απόκεςθ των αχριςτων ι επαναχρθςιμοποιθμζνων υλικϊν, ςτισ 
κζςεισ κοντά ςτο ςκάμμα και ςε απόςταςθ τζτοια ϊςτε να μθν οχλείται θ κυκλοφορία των οχθμάτων ι πεηϊν για 
να είναι δυνατι θ επαναχρθςιμοποίθςι τουσ ι θ φόρτωςι τουσ για μεταφορά. 
4. Επαναφορά του οδοςτρϊματοσ 
Ρριν απο τθν επανακαταςκευι του αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ χρειάηεται να ζχει γίνει επιμελθμζνθ διάςτρωςθ 
και ςυμπίεςθ (τφπανςθ) ϊςτε να αποφευχκοφν πικανζσ κακιηιςεισ. 
Ο Ανάδοχοσ φζρει τθν ςχετικι ευκφνθ για τισ κακιηιςεισ και πρζπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα με 
δικζσ του δαπάνεσ μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου. Στθν περίπτωςθ που εμφανιςκοφν κακιηιςεισ του 
οδοςτρϊματοσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ δαπάνθ για αφαίρεςθ και ανακαταςκευι του αντίςτοιχου τμιματοσ. 
Θ ςυμπίεςθ κα γίνει με κρουςτικι αερόςφυρα ςτο άκρο τθσ οποίασ κα ζχει τοποκετθκεί δίςκοσ διαμζτρου 10 ζωσ 
20 εκ. Αυτό ιςχφει για φψθ πάνω απο 70 εκ. υπεράνω τθσ άνω γενζτειρασ του εντόσ του ςκάμματοσ 
τοποκετθμζνου ςωλινα. Θ τφπανςθ για μεγαλφτερα βάκθ κα γίνεται με τα χζρια ϊςτε να μθν υφίςτανται 
κίνδυνοσ ηθμίασ των ςωλινων. Σχετικά ιςχφει θ προδιαγραφι τθσ εκςκαφισ ορυγμάτων για τθν ευκφνθ του 
αναδόχου τθσ προςταςίασ των αγωγϊν. Εάν θ Υ.Ε. κεωριςει απαραίτθτο μπορεί να διατάξει τθν υπερεπίχωςθ 
του οδοςτρωτιρα με ςφγχρονθ διαβροχι των υλικϊν επιχϊςεων. 
Οταν επιτευχκεί ικανοποιθτικι ςυμπφκνωςθ μετά απο ςυνεχείσ διαβάςεισ του οδοςτρωτιρα γίνεται θ αφαίρεςθ 
των πλεοναηόντων υλικϊν επιχϊςεωσ ϊςτε να είναι δυνατι θ καταςκευι του οδοςτρϊματοσ ςτο απαιτοφμενο 
πάχοσ. 
Θ ανακαταςκευι των τεμνομζνων οδοςτρωμάτων κα γίνεται ϊςτε να μθν υπάρχει διαφορά μεταξφ του 
εναπομείναντοσ παλαιοφ και αποκαταςτακζντοσ οδοςτρϊματοσ και ςε τμιματα τελείωσ ορκογωνιςμζνα. 
Τα επανακαταςκευαηόμενα αςφαλτικά οδοςτρϊματα κα πρζπει να ζχουν πάχοσ 40 εκ. και να καταςκευάηονται 
από τισ παρακάτω εργαςίεσ : 
1.Καταςκευι ςτρϊςθσ υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ με αδρανι υλικά λατομείου, ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m, με 
τθ μεταφορά του αργοφ υλικοφ ςτον τόπο των ζργων, ςφμφωνα με τθν ΡΤΡ Ο-150. 
2.Καταςκευι ςτρϊςθσ βάςθσ οδοςτρωςίασ με αδρανι υλικά λατομείου, ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m, με τθ 
μεταφορά του αργοφ υλικοφ ςτον τόπο των ζργων, ςφμφωνα με τθν ΡΤΡ Ο-155. 
3.Στρϊςθ από ςκυρόδεμα C 12/15 πάχουσ 0,10 m οπλιςμζνο με δομικό πλζγμα Τ131. 
4.Αςφαλτικι προεπάλειψθ με αςφαλτικό διάλυμα τφπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπωσ ςτισ Ρ.Τ.Ρ. ΑΣ-11 και Α-
201 ορίηεται. 
5.Αςφαλτικι ςτρϊςθ βάςθσ με αςφαλτόμιγμα, παραςκευαηόμενο εν κερμϊ, ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ, 
ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 50 mm τφπου ΑΣ 31,5 ι ΑΣ 
40. 
6.Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ με αςφαλτικό ςκυρόδεμα παραςκευαηόμενο ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ, 
ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 50 mm τφπου ΑΣ 12,5 ι ΑΣ 
20. 
Στθν εργαςία επανακαταςκευισ 1 μ2 αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ ςυμπίεςθσ και 
κακαριςμοφ του oδοςτρϊματοσ, θ ανάμιξθ του αςφαλτομίγματοσ, θ μεταφορά ςτον τόπο του ζργου, θ 
διάςτρωςθ και θ ςυμπφκνωςθ του οδοςτρϊματοσ. Επίςθσ περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ καταςκευισ πάςθσ 
φφςεωσ βάςεων και υποβάςεων περιλαμβάνονται ςτισ εργαςίεσ για τθν επίχωςθ του ορφγματοσ με κραυςτό 
υλικό, κα γίνουν δε ςφμφωνα με τθν Ρ.Τ.Ρ. 0150 και Ρ.Τ.Ρ. 0155 ςε δφο ςτρϊςεισ ςυνολικοφ πάχουσ 
20 εκατοςτϊν. Στθν παροφςα τιμι περιλαμβάνεται και θ δαπάνθ για τθν 
επανεκςκαφι των ςτρϊςεων των αδρανϊν υλικϊν για τθν τελικι διαμόρφωςθ του οδοςτρϊματοσ. 
5. Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 
Θτιμι τθσ κοπισ με αςφαλτοκόπτθ και αποςφνκεςθσ των αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων δεν επιμετράται και δεν 
πλθρϊνεται ιδιαίτερα επειδι θ τιμι των εργαςιϊν περιλαμβάνεται ανθγμζνα ςτθν τιμι του τιμολογίου «Εκςκαφι 
ορυγμάτων ςε ζδαφοσ οποιαςδιποτε φφςθσ μζςα ςε κατοικθμζνθ περιοχι». 
Θτιμι τθσ αποςφνκεςθσ των τςιμεντζνιων οδοςτρωμάτων δεν επιμετράται και δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα επειδι θ 
τιμι των εργαςιϊν περιλαμβάνεται ανθγμζνα ςτθν τιμι του τιμολογίου «Εκςκαφι ορυγμάτων ςε ζδαφοσ 
οποιαςδιποτε φφςθσ μζςα ςε κατοικθμζνθ περιοχι». 
Θεπανακαταςκευι των αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων πλθρϊνεται ανά τετραγωνικό μζτρο πραγματικισ 
εκτελεςκείςασ εργαςίασ. Στθν επιφάνεια αυτι δεν αφαιροφνται το εμβαδό παρεμβαλλομζνων εμποδίων 
(καλφμματα φρεατίων κλπ) εάν το εμβαδόν τθσ επιφάνειάσ τουσ είναι μικρότερο του ενόσ τετραγωνικοφ μζτρου. 



Εάν το πλάτοσ του τμθκζντοσ και επανακαταςκευαηομζνου οδοςτρϊματοσ είναι μεγαλφτερο των 20 εκατ. απο 
αυτό που ορίηεται απο τα ςχζδια δεν πλθρϊνεται ςτον Ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ όμωσ είναι υποχρεωμζνοσ με δικι 
του δαπάνθ να επαναφζρει όλο το τμθκζν οδόςτρωμα επί πλζον του ςυμβατικά οριηομζνου τμιματοσ του 
οδοςτρϊματοσ. 
Εάν δεν είναι δυνατι για διαφόρουσ λόγουσ θ αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ ςτθν αρχικι κατάςταςθ είναι 
δυνατό ο Ε.Ε. κατόπιν ζγκριςθσ τθσ Ε.Υ. να διατάξει τον Ανάδοχο ςτθν αποςφνκεςθ μεγαλφτερου πλάτουσ 
αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ. 
Θπλθρωμι των ςφμφωνα με τον παραπάνω τρόπο επιμετρουμζνων εργαςιϊν κα γίνεται με ςυμβατικι τιμι 
μονάδασ, που αναφζρεται ςτο αντίςτοιχο άρκρο του τιμολογίου, και θ οποία αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν 
παροχι όλων των απαιτουμζνων για τθν ςφμφωνα με τα παραπάνω, πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των ζργων 
εγκαταςτάςεων, μεταφορικϊν μζςων, εφοδίων και υλικϊν και εργαςίασ. 
Θκαταςκευι βάςθσ ι υπόβαςθσ οδοςτρϊματοσ δεν επιμετράται επειδι θ πλθρωμι κα γίνεται με τθν ςυμβατικι 
τιμι μονάδασ «Αποκατάςταςθ 
αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων». 
 
 
ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΘ 5 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΠΕΗΟΔΡΟΜΛΩΝ 
1. Αντικείμενο 
Θ αποκατάςταςθ των πεηοδρομίων νθςίδασ, πλατείασ, οδοφ που ζχει αποξθλωκεί για τθν καταςκευι υπόγειου 
δικτφου ςτθν πρότερθ κατάςταςθ με χριςθ τςιμεντόπλακων, κυβολίκων, λικοςτρωμάτων, μαρμαρόπλακων. 
2. Εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ 
Για τθν ανακαταςκευι των πεηοδρομίων ζχει εφαρμογι θ ΕΤΕΡ 08-06-08-03. Για τθν ανακαταςκευι λικόςτρωτων 
με χονδρόπλακεσ ακανόνιςτεσ ι ορκογωνιςμζνεσ ζχει εφαρμογι θ ΕΤΕΡ 03-07-03-00. 
3. Ρλθρωμι 
Θ πλθρωμι κα γίνεται με βάςθ τον ανϊτερο επιμετροφμενο αρικμό τετραγωνικϊν επί τθ μονάδα με τθν τιμι του 
τιμολογίου «Αποκατάςταςθ επίςτρωςθσ 
πεηοδρομίου νθςίδασ ι πλατείασ ςτισ κζςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων». 
 
ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΘ 6 ΕΠΛΧΩΘ ΚΑΜΜΑΣΩΝ 
1. Αντικείμενο 
Θ παροφςα προδιαγραφι αφορά τθν επανεπίχωςθ των ςκαμμάτων υπόγειων δικτφων 
α) με κοκκϊδθ υλικά (εγκιβωτιςμόσ με άμμο) 
β) με επιχϊματα πάνω από τθ ηϊνθ του αγωγοφ 
2. Εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ 
Εχει εφαρμογι θ ΕΤΕΡ 08-01-03-02 
3. Ρλθρωμι 
α) Θ πλθρωμι για τθν καταςκευι τθσ επίχωςθσ κα γίνεται με τθν αντίςτοιχθ τιμι του τιμολογίου “Επίχωςθ με 
κραυςτό υλικό λατομείου τθσ ΡΤΡ 0150” ανά κυβικό μζτρο ςυμπυκνωμζνου όγκου, ι επίχωςθ με προϊόντα 
εκςκαφϊν με ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ςυμπυκνϊςεων όταν δεν χρθςιμοποιείται ΡΤΡ 0150. 
β) Θ πλθρωμι κα γίνεται με βάςθ τον κατά τα ανωτζρω επιμετροφμενο αρικμό κυβικϊν μζτρων άμμου επί τθν 
τιμι μονάδασ "Διάςτρωςθ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων από άμμο λατομείου" του Τιμολογίου. 
 
 
ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΘ 7 ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ 
1.Αντικείμενο 
Θ καταςκευι υπαίκριων ι υπόγειων τμθμάτων του ζργου από άοπλο ι οπλιςμζνο ςκυρόδεμα διαφόρων 
κατθγοριϊν. 
2 Εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ 
Εχουν εφαρμογι οι ΕΤΕΡ 01-01-10-0001-01-02-0001-01-03-0001-01-04-0001-01-05-0001-01-07-00 
3. Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 
Επιμζτρθςθ 
α.Θ επιμζτρθςθ των ςκυροδεμάτων κα γίνεται για κάκε είδοσ εργαςιϊν ςκυροδεμάτων και για κάκε κατθγορία 
αυτϊν ςε μ3 πραγματικοφ όγκου, όπωσ αυτόσ κα προκφψει από τισ διαςτάςεισ των διαφόρων τμθμάτων του 
ζργου, ςφμφωνα με τα ςυμβατικά ςχζδια, τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ τισ ΡΤΡ των ειδικϊν εργαςιϊν ςτισ οποίεσ 
χρθςιμοποιοφνται τα κάκε είδουσ ςκυροδζματα κλπ, αφαιρουμζνων των οποιονδιποτε κενϊν. 
Διευκρινίηεται ότι όπου ςτισ καταςκευζσ ςκυροδζματοσ αναφζρεται το φψοσ από το ζδαφοσ θ ςτάκμθ αυτοφ 
νοείται όπωσ διαμορφϊκθκε με εντολι τθσ Υπθρεςίασ πριν από τθν καταςκευι των ςκυροδεμάτων. 
β.Θ επιμζτρθςθ του όγκου ςκυροδζματοσ που διαςτρϊνεται χωρίσ τθν χρθςιμοποίθςθ ξυλοτφπων, κα γίνει με 
βάςθ τισ διαςτάςεισ των ςχεδίων χωρίσ να επιμετράται ο επιπλζον όγκοσ του ςκυροδζματοσ του τυχόν 
διαςτρϊκθκε λόγω τθσ ζλλειψθσ των ξυλότυπων. 



γ.Από τον όγκο του ςκυροδζματοσ κα αφαιρείται ο όγκοσ των περικλειομζνων κενϊν, που διαμορφϊνονται με 
ςωλινεσ ι με ζνκετα ςϊματα, με ςκοπό τθ μείωςθ του όγκου του ςκυροδζματοσ ςφμφωνα με τθ μελζτθ. 
δ.Δεν κα αφαιρείται ο όγκοσ των λοξοτμθμζνων ι ςτρογγυλευμζνων γωνιϊν οφτε ο όγκοσ των μεταλλικϊν 
εξαρτθμάτων που ενςωματϊνονται ςτο ςκυρόδεμα. Επίςθσ δεν κα αφαιρείται ο όγκοσ που καταλαμβάνουν 
ςωλινεσ 
που τοποκετοφνται ςτο ςϊμα του βάκρου ι των τοίχων αντιςτιριξθσ για τθν αποςτράγγιςθ και προςταςία 
αυτϊν. 
4. Εργαςίεσ του τιμολογίου που περιλαμβάνονται ςε αυτό το άρκρο 
1.Οι κατθγορίεσ των ςκυροδεμάτων που προδιαγράφονται ςτο παρόν άρκρο καλφπτουν ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά τισ παρακάτω εργαςίεσ 
1.1Άοπλο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15 (κοιτοςτρϊςεισ, εξομαλυντικζσ ςτρϊςεισ) 
α.Χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι μθ οπλιςμζνων ςτοιχείων καταςκευϊν κοιτοςτρϊςεων, εξομαλυντικϊν 
ςτρϊςεων κεμελίων κλπ 
β.πλακϊν προςβάςεων, κραςπζδων, ρείκρων, ςτερεϊν εγκιβωτιςμοφ, επενδεδυμζνων τάφρων, διαμόρφωςθσ 
πυκμζνα φρεατίων για τθν εξαςφάλιςθ ομαλισ ροισ, διαμόρφωςθσ ςτρϊςθσ φκοράσ μζςα ςε οχετοφσ, 
κοιτοςτρϊςεων επζνδυςθσ κοίτθσ ρεμμάτων ςκυροδζματοσ μόρφωςθσ κλίςεων και προςταςίασ ςτεγάνωςθσ 
γεφυρϊν 
γ.τάφρων, κραςπζδων, ρείκρων, κραςπεδόρεικρων κλπ που καταςκευάηονται με χριςθ ειδικϊν μθχανθμάτων 
καταςκευισ (πχ κυλιόμενου μεταλλότυπου ι αναλόγου). 
γ.τοίχων (κεμελίων και ανωδομισ) που δεν ανικουν ςτθν κατθγορία των «λεπτότοιχων» διατομϊν. 
1.2 Άοπλο ι και οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 
Χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι: 
α.των καλυμμάτων, του πυκμζνα και των τοιχωμάτων φρεατίων κάκε είδουσ αγωγϊν ορκογωνικϊν τάφρων και 
λοιπϊν μικροκαταςκευϊν 
β. λεπτότοιχων οπλιςμζνων τοίχων (κεμζλια και ανωδομι) οποιουδιποτε φψουσ. 
γ.επζνδυςθσ τθσ όψθσ παςςαλοςτοιχιϊν. 
1.3 Οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25 
Χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι κωρακίων, προςκεφαλαίων, κεφαλοδζςμων. 
2. Πλεσ οι παραπάνω εργαςίεσ περιλαμβάνουν: 
α.Τθν προμικεια των κάκε φφςθσ απαιτοφμενων υλικϊν και τα μεταφορά τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ 
(αδρανι οποιαςδιποτε διαβάκμιςθσ και μεγίςτου κόκκου, νερό, τςιμζντο οποιουδιποτε τφπου και αντοχισ και 
ςε οποιαδιποτε απαιτοφμενθ ποςότθτα, τυχόν απαιτοφμενα πρόςκετα ρευςτοποιθτικά θ υπερρευςτοποιθτικά 
και ςτακεροποιθτικά, κατάλλθλα πρόςκετα ςτθν περίπτωςθ χριςθσ ζτοιμου ςκυροδζματοσ ϊςτε το ςκυρόδεμα 
να παραμζνει ςε εργάςιμθ κατάςταςθ όπωσ και οποιαδιποτε άλλα πρόςκετα μάηθσ ςκυροδζματοσ) 
β.Τθν εκτζλεςθ όλων των απαιτοφμενων εργαςιϊν καταςκευισ (ξυλότυποι, ικριϊματα, προςτατευτικά 
κιγκλιδϊματα, ολιςκαίνοντα φορεία ανωδομϊν, ολιςκαίνοντεσ ι αναρριχόμενοι ξυλότυποι βάκρων, φορεία και 
λοιπζσ ςυςκευζσ για δόμθςθ εν προβόλω, προκαταςκευζσ, μεταφορά και τοποκζτθςθ των προκαταςκευαςμζνων 
ςτοιχείων ςτο ζργο) 
γ.Τθν ανάμιξθ του ςκυροδζματοσ, τθν μεταφορά ςτο εργοτάξιο, τθν διάςτρωςθ, ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςι του. 
δ.Τθν ςφνταξθ μελζτθσ ςφνκεςθσ ςκυροδζματοσ και παραςκευισ δοκιμαςτικϊν μιγμάτων πριν από τθν ζναρξθ 
παραςκευισ ςκυροδεμάτων. 
ε.Τισ δειγματολθψίεσ και ελζγχουσ ςφμφωνα με τα προδιαγραφόμενα ςτο παρόν άρκρο. 
ςτ. Τα επιφανειακά τελειϊματα τφπου Α για επιφάνειεσ ςε επαφι με ξυλότυπο. 
η.Τθν επιδιόρκωςθ των τυχϊν ατελειϊν 
θ.Τθν μόρφωςθ τελειωμάτων πλαςτικοφ ςκυροδζματοσ τφπου ΡΑ (με λείανςθ) για τισ επιφάνειεσ που δεν 
βρίςκονται ςε επαφι με ξυλότυπο 
κ.Τθν καταςκευι νζασ προςπζλαςθσ εξυπθρζτθςθσ του ζργου ι διαμόρφωςθ τυχόν υπάρχουςασ προςπζλαςθσ 
(τόςο για τισ εργαςίεσ απλϊν ςκυροδετιςεων όςο και για τισ υπόλοιπεσ εργαςίεσ) 
ι.Τθν μεταφορά και τοποκζτθςθ με μθχανιματα των προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων του ζργου ι τθν καταςκευι 
τουσ απϋ ευκείασ ςτθν τελικι τουσ κζςθ 
ια Τθν προςκόμιςθ και αποκόμιςθ του απαιτοφμενου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθν ζντεχνθ και ζγκαιρθ 
αποπεράτωςθ των εργαςιϊν 
ιβ. Τθν εργαςία και τα υλικά των κυλινδρικϊν ι άλλου ςχιματοσ ενκζτων για τθν καταςκευι ειδικϊν διατομϊν 
(πχ πλάκεσ με διάκενα) διαμζτρου ι διατομισ ςφμφωνα με τθν μελζτθ, από κατάλλθλο υλικό που να μθν 
επθρεάηει δυςμενϊσ το ςκυρόδεμα τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ και με κατάλλθλθ αντοχι και ποιότθτα 
γενικότερα, ϊςτε να μθν υφίςταται καμία παραμόρφωςθ από τθν υγραςία, τισ κάκε είδουσ ςτατικζσ και 
δυναμικζσ επιβαρφνςεισ κλπ μζχρι πλιρουσ πιξθσ του ςκυροδζματοσ, με τθν τυχόν αναγκαία ενίςχυςθ 
των ςωμάτων με διαφράγματα, με τοποκζτθςθ των ςωμάτων τοφτων ςφμφωνα με τθν μελζτθ και με τθν ολικι 
απϊλεια που κα κεωρθκεί ότι παραμζνουν ενςωματωμζνα μονίμωσ ςτο ςκυρόδεμα ι απομακρφνονται ςφμφωνα 
με τισ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 



ιγ. Τθν εργαςία και υλικά τοποκζτθςθσ μθ οπλιςμζνων ςωλινων αποςτράγγιςθσ βάκρων και τοίχων αντιςτιριξθσ 
όπωσ κακορίηεται ςτθ μελζτθ κάκε ζργου. 
ιδ Τθν εργαςία και υλικά τθσ διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ ι άλλου υλικοφ που τυχόν κα χρθςιμοποιθκεί για τθν 
μόρφωςθ αρμϊν. 
5. Ρλθρωμι 
α.Θ πλθρωμι κα προςδιοριςκεί με βάςθ τα μ3 που κα προκφψουν από τθν επιμζτρθςθ, όπωσ ορίηεται 
παραπάνω επί τθν αντίςτοιχθ τιμι για κάκε είδουσ εργαςίεσ ςκυροδεμάτων 
β.Στθν τιμι μονάδοσ για κάκε είδοσ εργαςίεσ ςκυροδεμάτων περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ των ςχετικϊν 
εργαςιϊν. 
γ.Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται επίςθσ: 
Ι.Θ ανθγμζνθ δαπάνθ ςυγκροτθμάτων παραγωγισ αδρανϊν υλικϊν παραγωγισ ςκυροδζματοσ, ςυςτθμάτων 
προςταςίασ των υλικϊν από τθν βροχι, τον παγετό κλπ, ςυςτθμάτων κζρμανςθσ ι και άλλων μεκόδων για τθν 
ςκυροδζτθςθ με ηεςτό ι κρφο καιρό και παγετό (όπωσ και θ ανθγμζνθ δαπάνθ ςφνταξθσ των ςχετικϊν μελετϊν 
προςταςίασ του ςκυροδζματοσ για ςκυροδζτθςθ με ηεςτό ι κρφο καιρό και παγετό). 
ΙΙ. Οι ηθμιζσ από οποιοδιποτε λόγο και ςε οποιοδιποτε τμιμα του ζργου ι μθχανιματοσ κλπ από αιτίεσ που δεν 
εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ περί ανωτζρασ βίασ και λοιπζσ άλλεσ δαπάνεσ που απαιτοφνται από τθν τεχνικι μελζτθ 
του ζργου λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ μόρφωςθσ των ςτοιχείων ςτισ ακριβείσ διαςτάςεισ που παρουςιάηονται ςτα 
ςχζδια 
ΙΙΙΟι δαπάνεσ προμικειασ, τοποκζτθςθσ και απομάκρυνςθσ των αναγκαίων ικριωμάτων και ξυλοτφπων. 
IV Οι δαπάνεσ όλων των μθχανικϊν μζςων, εργαλείων, υλικϊν , οργάνων, ελζγχων και δοκιμϊν κάκε είδουσ όπωσ 
επίςθσ και του επιςτθμονικοφ και εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ που κα απαιτθκεί γα τθν πλιρθ εργαςία και 
ακόμθ κάκε άλλθ δαπάνθ ζςτω και αν δεν περιγράφεται ρθτά αλλά είναι αναγκαία για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 
δ.Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν πλθροφνται τα κριτιρια ςυμμόρφωςθσ του 
ςκυροδζματοσ ι και άλλα κριτιρια που κα ζχουν τεκεί ςτουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, τότε οι επακολουκοφντεσ 
ζλεγχοι, δειγματολθψίεσ, δοκιμζσ, μελζτεσ, δοκιμαςτικζσ φορτίςεισ κλπ βαρφνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωςθ μθ 
ςυμμόρφωςθσ ςτα κριτιρια των προδιαγραφϊν, μετά και τουσ πρόςκετουσ ελζγχουσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
επανακαταςκευάςει το τμιμα ι τθν καταςκευι ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ, ενϊ εκ παραλλιλου θ Υπθρεςία κατά 
τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ κα μπορεί να ηθτιςει και τισ επαπειλοφμενεσ από τθν ςφμβαςθ ποινικζσ ριτρεσ ι και τθν 
ζκπτωςθ του Αναδόχου από τθν τυχόν κακυςτζρθςθ που κα ικελε προκφψει (ςχετικι θ παράγραφοσ 13.7 του 
Κ.Τ.Σ. ϋ97). 
ε.Ρλθρωμζσ για ζργα από ςκυρόδεμα διενεργοφνται κανονικά μετά τθ διενζργεια των ελζγχων ςε κλίψθ δοκιμίων 
θλικίασ 28 θμερϊν και εφόςον βρεκεί ότι πλθροφνται τα κριτιρια ςυμμόρφωςθσ του ςκυροδζματοσ. Για τθν 
περίπτωςθ που ζχουν τεκεί και άλλα κριτιρια ςυμμόρφωςθσ ςκυροδζματοσ κα πρζπει να ζχουν γίνει και οι 
ζλεγχοι ςυμμόρφωςθσ με τα πρόςκετα κριτιρια και εφόςον ζχει βρεκεί ότι εκπλθροφνται και τα κριτιρια αυτά, 
μόνο τότε κα διενεργοφνται οι ςχετικζσ πλθρωμζσ. 
Αν δεν πλθροφνται όλα τα κριτιρια ςυμμόρφωςθσ, τότε οι ςχετικζσ πλθρωμζσ παραμζνουν ςε εκκρεμότθτα μζχρι 
τθν ζκδοςθ των αποφάςεων αποδοχισ τθσ καταςκευισ. 
Εφόςον ηθτθκεί από τον Ανάδοχο, είναι δυνατόν να πραγματοποιθκοφν και πλθρωμζσ για ζργα ςκυροδζματοσ 
πριν από τισ 28 θμζρεσ, εφόςον παρκοφν και δοκίμία ελζγχου τθσ ποιότθτασ του ςκυροδζματοσ ςε μικρότερθ 
θλικία, Τα δοκίμια αυτά κα ςυντθροφνται κανονικά όπωσ και τα δοκίμια των 28 θμερϊν, κα καταςκευάηονται ςε 
ίςο αρικμό και από το ίδιο μίγμα με τα ςυμβατικά δοκίμια ποιοτικοφ ελζγχου των 28 θμερϊν και κα δοκιμάηονται 
ςε κλίψθ όχι νωρίτερα από 7 μζρεσ. Για να χρθςιμοποιθκοφν τα δοκίμια των 7 θμερϊν κα πρζπει να ζχει 
αποκαταςτακεί από τθ μελζτθ ςφνκεςθσ ςχζςθ ανάπτυξθσ τθσ αντοχισ του ςκυροδζματοσ με ελζγχουσ αντοχισ 
τουλάχιςτον ςτισ 7 θμζρεσ και 28 θμζρεσ. 
Ρροσ τα αποτελζςματα αυτισ τθσ ςχζςθσ ανάπτυξθσ τθσ αντοχισ τθσ μελζτθσ ςφνκεςθσ κα ςυγκρίνονται τα 
αποτελζςματα των δοκιμϊν κλίψθσ ςτισ 7 και πλζον θμζρεσ για να κακοριςτεί αν εκπλθρϊνεται κατϋ αρχιν το 
κριτιριο ςυμμόρφωςθσ κλιπτικισ αντοχισ και να πραγματοποιοφνται ενωρίτερεσ πλθρωμζσ. Εν πάςθ περιπτϊςει 
όμωσ το κριτιριο ςυμμόρφωςθσ κλιπτικισ αντοχισ κα παραμζνει πάντοτε ο ζλεγχοσ κλιπτικισ αντοχισ των 
ςυμβατικϊν δοκιμίων θλικίασ 28 θμερϊν κανονικά ςυντθροφμενων. 
ςτ. Στθν τιμι δεν περιλαμβάνονται (εκτόσ αν προδιαγράφεται διαφορετικά) θ δαπάνθ διαμόρφωςθσ 
επιφανειακϊν τελειωμάτων επιφανειϊν ςκυροδζματοσ ςε επαφι με ξυλότυπουσ υψθλισ ποιότθτασ (τφπων 
Β,Γ,Δ,Ε και άλλων ειδικϊν τφπων) που κα επιμετρθκοφν και κα πλθρωκοφν με ειδικζσ τιμζσ του τιμολογίου. 
η.Ρρόςκετθ αποηθμίωςθ για τθ μεταφορά και διάςτρωςθ ςε δυςπρόςιτα τμιματα δθλαδι ςτα τμιματα εκείνα 
ςτα οποία δεν είναι εφικτι θ προςζγγιςθ τετράτροχων μθχανοκίνθτων μεταφορικϊν μζςων. 
 
 
 
 
 



ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΘ 8 ΧΤΣΟΛΔΘΡΩΝ ΕΛΔΩΝ ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ 
1. Αντικείμενο 
Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι αφορά τθν προμικεια εςχαρϊν φρεατίων υδροςυλλογισ μετά των πλαιςίων 
τουσ και καλυμμάτων φρεατίων μετά των πλαιςίων τουσ για τοποκζτθςθ ςε δίκτυα αποχζτευςθσ και 
χυτοςιδθρϊν βακμίδων για τθν τοποκζτθςθ ςτα φρεάτια αποχζτευςθσ από : 
-φαιό χυτοςίδθρο είτε 
-χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ (DUCTILE IRON) 
2. Ιςχφουςεσ Ρροδιαγραφζσ 
Ιςχφει α) για το φαιό χυτοςίδθρο θ παράγραφοσ 4 τθσ ΕΤΕΡ 08-07-01-01 
β) για τον ελατό χυτοςίδθρο θ παράγραφοσ 4 τθσ ΕΤΕΡ 08-07-01-04γ) για τισ βακμίδεσ από χυτοςίδθρο θ 
ΕΤΕΡ 08-07-01-05 
Τα χυτοςιδθρά είδθ τθσ παραπάνω παραγράφου κα καταςκευάηονται είτε από φαιό χυτοςίδθρο είτε από 
χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ (DUCTILE IRON) αναλόγωσ των προβλεπόμενων ςτα ςυμβατικά τεφχθ και κα 
είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τισ Ρροδιαγραφζσ ΕΝ 124 ςε όλα ανεξαίρετωσ τα ςθμεία και τισ απαιτιςεισ του 
προτφπου αυτοφ. 
Επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ ιςχφει θ πλζον πρόςφατθ ζκδοςθ του ΕΝ 124 ανεξαρτιτωσ εάν αυτι ζχει 
μεταφραςκεί ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 
Αλλεσ ιςχφουςεσ ςχετικζσ Ρροδιαγραφζσ : 

ISO/R 185 Classification of grey cast iron   Xυτοςιδθροσ με γραφιτθ ςε λεπια 

ISO 1083 Spheroidal graphite or nodular grap Χυτοςιδθροσ με γραφιτθ ςε ςφαιρο 

  cast iron   μορφθ 

3. Ροιότθτα χυτοςιδθρϊν εςχαρϊν 
3.1. Φαιόσ χυτοςίδθροσ 
3.1.1. Γενικά 
Ο χυτοςίδθροσ κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ τθσ κατθγορίασ 200. 
Θ αντοχι του ςε εφελκυςμό κα ανταποκρίνεται ςτα οριηόμενα ςτον Ρίνακα 1 τθσ Ρροδιαγραφισ ISO 185 ςε 
δοκίμια που χυτεφονται ςε χωριςτοφσ τφπουσ αλλά από το ίδιο μζταλλο χφτευςθσ που χυτεφονται τα εξαρτιματα 
και ςυγκεκριμζνα: 

Ελαχιςτθ αντοχι ςε εφελκυςμό 200N/mm2 

Σκλθρότθσ Εωσ 210 BRINNEL 

Θ τομι κραφςεωσ κα είναι φαιά, λεπτοκοκκοσ, πυκνι και ομοιόμορφοσ. O xυτοςίδθροσ κα είναι αριςτθσ 
ποιοτθτοσ, επιμελωσ χυτευμζνοσ και δεν κα παρουςιάηει ρωγμζσ ςπθλαιϊςεισ, φυςαλιδεσ, ψυχρζσ ςταγόνεσ ι 
ζτερα ελαττϊματα. Θα πρζπει να είναι ταυτόχρονωσ μαλακόσ και ανκεκτικόσ να είναι ευχερωσ κατεργάςιμοσ δια 
τθσ ρινισ ι του κόπτου και εφκολου διατριςεωσ. 
Το υλικο κατά τθν χφτευςθ πρζπει να γεμίηει πλιρωσ τα καλοφπια ϊςτε θ επιφάνεια του να είναι απαλλαγμζνθ 
ελατωμμάτων. Απαγορεφεται θ οποιαδιποτε εκ των υςτερων πλιρωςθ κοιλοτιτων που τυχόν κα εμφανιςτοφν με 
ξζνθ φλθ. 
3.1.2. Δοκιμζσ 
3.1.2.1. Αρικμόσ δοκιμιων 
Για κάκε είδοσ δοκιμισ λαμβάνεται ο αρικμόσ δοκιμιων που προβλζπεται από τον παρακάτω πίνακα: 
  

ΡΑTΙΔΑ 

    

Α.ΔΟΚΙΜΙΩΝ 

  

        

1-100   3   

101-200   4   

201-400   5   

401-800   7   

801-1500 10   

3.1.2.2. Δοκιμι εφελκυςμοφ 
Τα αποτελεςματα των δοκιμϊν δεν πρζπει να είναι κατϊτερα από τθν ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι του πινακα 1 
του ΙSO 185 για τθν αντιςτοιχθ κατθγορια θτοι από τθν ελαχιςτθ τιμθ των 200 N/mm2. Οι διαςτάςεισ των 
δοκιμιων φαινονται ςτθν ιδια Ρροδιαγραφι ( Ρινακασ 4, ςχιματα 4 και 5) 
3.1.2.3. Επαναλθπτικι δοκιμι 
Εαν ζνα δοκίμιο αςτοχιςει ςε ζνα είδοσ δοκιμισ τότε θ δοκιμι επαναλαμβάνεται ςε δυο αλλα δοκίμια. Αν το ζνα 
από τα δυο δοκίμια αςτοχιςει θ παρτίδα απορρίπτεται. 
Τα αποτελζςματα των δοκιμίων μποροφν να αγνοθκοφν ςε περίπτωςθ ανεπαρκϊν αποτελεςμάτων που δεν 
οφείλονται ςτθν ποιότθτα του ίδιου του μετάλλου αλλα οφείλονται ςε οποιονδιποτε από τουσ παρακάτω 
λόγουσ: 



Εςφαλμζνθ τοποκετθςθ του δοκιμίου θ ελλατωματικι λειτουργία τθσ μθχανισ δοκιμισ 

Εςφαλμενθ προετοιμαςία των δοκιμίων 

Ελλατϊματα χφτευςθσ ςτα δοκίμια 
Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ τα δοκίμια μποροφν να ετοιμαςκοφν για δοκιμι φςτερα από κόψιμο ι τορνίριςμα. 
Τα αποτελζςματα τθσ επαναλθπτικισ δοκιμισ κα αντικαταςτθςουν εκείνα τθσ αρχικισ. 
3.1.2.4. Δοκιμθ τυπου 
Θ δοκιμθ αυτθ κα πραγματοποιειται οπωςδθποτε ςυμφωνα με τθν ςχετικθ απαιτθςθ του προτυπου ΕΝ 124. 
3.2. Χυτοςίδθροσ ςφαιροειδοφσ γραφίτου (DUCTILE IRON) 
3.2.1. Γενικά 
Ο χυτοςίδθροσ ςφαιροειδοφσ γραφίτου κα είναι τθσ κατθγορίασ 400-15 και οι μθχανικζσ του ιδιότθτεσ κα 
ανταποκρίνονται προσ εκείνεσ του Ρίνακα 1 τθσ Ρροδιαγραφισ ISO 1083 ςε δοκίμια που χυτεφονται ςε χωριςτοφσ 
τφπουσ αλλά από το ίδιο μεταλλο χφτευςθσ που χυτεφονται τα εξαρτιματα και ςυγκεκριμζνα: 

Ελάχιςτθ αντοχι ςε εφελκυςμό 400 N/mm2 

Ελάχιςτθ επιμικυνςθ (%) 15 

Σκλθρότθσ 130-180 BRINNEL 

3.2.2. Δοκιμεσ 
3.2.2.1. Αρικμοσ δοκιμιων 
Για κάκε ειδοσ δοκιμισ λαμβάνεται ο αρικμόσ δοκιμιϊν που προβλζπεται από τον παρακάτω πίνακα: 

ΡΑΤΙΔΑ Α.ΔΟΚΙΜΙΩΝ 

1-100 3 

101-200 4 

201-400 5 

401-800 7 

801-1500 10 

3.2.2.2. Δοκιμι εφελκυςμου 
Τα αποτελζςματα των δοκιμϊν δεν πρζπει να είναι κατϊτερα από τθν ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι των 400 
Ν/mm2. 
Διαςτάςεισ δοκιμίων ςφμφωνα με τθν Ρροδιαγραφι ISO 1083, ςχιμα 5. 
3.2.2.3. Ελάχιςτθ επιμικυνςθ 
Για τθν κατθγορία 400-15 τα αποτελζςματα των μετριςεων δεν πρζπει να είναι κατϊτερα από 15%. 
Θ μζτρθςθ γίνεται επί του δοκιμίου εφελκυςμου πριν και μετά τθν δοκιμι. 
3.2.2.4. Επαναλθπτικι δοκιμι 
Εαν ζνα δοκίμο αςτοχιςει ςε ζνα είδοσ δοκιμισ τότε θ δοκιμι επαναλαμβάνεται ςε δυο αλλα δοκίμια. Αν το ζνα 
από τα δυο δοκίμια αςτοχιςει θ παρτίδα απορρίπτεται. 
Τα αποτελζςματατων δοκιμϊν μποροφν να αγνοθκοφν ςε περίπτωςθ ανεπαρκϊν αποτελεςμάτων που δεν 
οφείλονται ςτθν ποιότθτα του ίδιου του μετάλλου αλλά οφείλονται ςε οποιονδιποτε από τουσ παρακάτω 
λόγουσ: 

Εςφαλμενθ τοποκζτθςθ του δοκιμίου ι ελλατωματικι λειτουργια τθσ μθχανισ δοκιμισ 

Ελλατωματικι χφτευςθ ι ελλατωματικό τορνίριςμα του δοκιμιου 

Θραφςθ του δοκιμίου εφελκυςμοφ περαν του ςθμείου μετρθςθσ 

Ελλατϊματα χφτευςθσ ςτο δοκίμιο, εμφανι μετά τθν κραφςθ 
Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ λαμβάνεται νεο δοκίμιο και τα αποτελζςματα αντικακιςτοφν εκείνα του ελαττωματικοφ 
δοκιμίου. 
3.2.2.5. Δοκιμθ τυπου 
Θ δοκιμθ αυτθ κα πραγματοποιειται οπωςδθποτε ςυμφωνα με τθν ςχετικθ απαιτθςθ του προτυπου ΕΝ 124. 
4. Κατθγορίεσ εςχαρϊν φρεατίων υδροςυλλογθσ 
  

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

    

ΑΝΤΟΧΘ 

    

ΡΕΙΟΧΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ 

    

              

Κατθγορια C250   25,00 Τοννων   Για περιοχζσ δίπλα ςτο ρείκρο των πεηοδρομίων και   

                μθκοσ του δρομου   

Κατθγορια D400   40.00 «     Για περιοχεσ εγκαρςια προσ το δρόμο   

5. Κατθγορίεσ καλυμματων φρεατιων 

          

  ΚΑΤΘΓΟΙΑ     ΑΝΤΟΧΘ     ΡΕΙΟΧΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ 

Κατθγορια Α15   1,50 Τοννων   Για περιοχζσ κυκλοφοριασ πεηων θ/και ποδθλατων μονον 

Κατθγορια Β125 12,50 "     Για πεηοδρομουσ, περιοχεσ κυκλοφοριασ πεηων, χω 

                ςτακμευςθσ οχθματων 



Κατθγορια C250 25,00 "     Για περιοχζσ δίπλα ςτο ρείκρο των πεηοδρομίων που 

                εκτεινονται περιςςοτερο από 0,50 μ. μεςα ςτο οδοςατρω 

                περιςςοτερο από 0,20 μ μεςα ςτο πεηοδρομιο. 

Κατθγορια D400 40,00 "     Για καταςτρωματα οδων (ςυμπεριλαμβανομενων 

                πεηοδρομιων) και χωρουσ ςτακμευςθσ ολων των τυ 

                οχθματων. 

Κατθγορια Ε600 60,00 "     Για περιοχζσ οπου εξαςκουνται μεγαλα φορτια ανα τροχο 

                λιμανια, αεροδρομια κλπ) 

Κατθγορια Φ900 90,00 "     Για περιοχζσ οπου εξαςκουνται ιδιαιτερα μεγαλα φορτια 

                τροχο (π.χ. αεροδρομια κλπ) 

6. Σιμανςθ                 
Κάκε τεμάχιο κα φζρει αναγεγραμμζνα επί τθσ εμφανοφσ και μθ εντοιχιηόμενθσ οψθσ με ανάγλυφα ςτοιχεία θ 
εγλυφθ ςθμανςθ τα κατωκι: 

Τθν ζνδειξθ ΕΝ 124 (ωσ ζνδειξθ ςυμφωνίασ με το Ευρωπαικό πρότυπο) 

Τθν ζνδειξθ τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ (π.χ. D400) ι τισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ των πλαιςίων που 
χρθςιμοποιοφνται για πολλζσ κατθγορίεσ (π.χ. D400-E600) 

Το όνομα και/θ το ςιμα ταυτότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ 

Το ςιμα ενόσ Οργανιςμοφ Ριςτοποιθςθσ (CERTIFICATION BODY) 
.Επιςθμαινεται οτι κα πρεπει να αποδεικνυεται ςαφωσ οτι το ςθμα αυτο χρθςιμοποιειται απο ανεγνωριςμενο 
Οργανιςμο Ριςτοποιθςθσ. 

Τα ςτοιχεια ςθμανςθσ που απαιτει επι πλεον των προαναφερομων θ Επιβλζπουςα Αρχι οπωσ αυτα 
κακοριηονται ςτθν Τεχνικθ Εκκεςθ 
Θ επιφανεια τθσ περιοχθσ εισ τθν οποιαν υπαρχει θ ςυμανςθ πρεπει να ειναι αντιολιςκθρθ. 
7. Διαςτάςεισ καλυμμάτων 
Ραρακάτω δίνονται τα χαρακτθριςτικά των καλυμμάτων, που κα τοποκετθκοφν ςτα πλαίςια του παρόντοσ ζργου. 
Στα επιςκζψιμα φρεάτια κα τοποκετθκοφν υποχρεωτικά καλφμματα από ελατό χυτοςίδθρο κατθγορίασ D 400 (ι 
ανϊτερθσ ), και οι διαςτάςεισ τουσ κα είναι ςφμφωνα με αυτά, που προβλζπονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ 
υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Στο μεγαλφτερο από τα δφο ανοίγματα αυτϊν των φρεατίων, (ενδεικτικοφ ελάχιςτου 
κακαροφ ανοίγματοσ 70x70) κα τοποκετθκεί κάλυμμα αποτελοφμενο από περιςςότερα του ενόσ τεμαχίου 
(ςχιματοσ τριγωνικοφ), για τον ευκολότερο χειριςμό του καλφμματοσ. Στο μικρότερο άνοιγμα, (ενδεικτικοφ 
ελάχιςτου κακαροφ ανοίγματοσ 60x60 ι Φ600), μπορεί να τοποκετθκεί μονοκόμματο κάλυμμα. 
Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ τα καλφμματα πρζπει να ικανοποιοφν τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 
Να είναι αρκρωτά ςε μονοκόμματο πλαίςιο. 
Να ανοίγουν ςε γωνία μεγαλφτερθ των 90ο. 
Να αςφαλίηουν κατά το άνοιγμα, ϊςτε να παρζχεται αςφάλεια. 
Να μπορεί να αφαιρεκοφν τελείωσ εάν αυτό κρίνεται απαραίτθτο. 
Να ανοίγουν με ειδικά κλειδιά, που κα προμθκεφςει ο καταςκευαςτισ. 
8. Ραρακολοφκθςθ τθσ καταςκευισ 
Θ Υπθρεςια δικαιοφται όπωσ παρακολουκεί με αντιπρόςωπό τθσ τθν καταςκευι των παραπάνω ειδϊν και ελζγχει 
τα χρθςιμοποιοφμενα για τθν καταςκευι αυτϊν υλικά, ο δε ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιτρζπει τθν 
παρακολοφκθςθ αυτι και να παρζχει κάκε διευκόλυνςθ για τθν πλθρθ πραγματοποίθςθ τθσ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει εγγραφωσ τθν Υπθρεςία (2) δυο θμζρεσ τουλάχιςτον πριν από κάκε 
τμθματικι χφτευςθ για να μπορζςει να 
παρακολουκιςει τθν καταςκευι και να προβεί ςτθν λθψθ των απαιτουμζνων δοκιμίων. 
Το δικαίωμα αυτό τθσ Υπθρεςίασ αςκοφμενο ι όχι ουδόλωσ μειϊνει τισ ευκφνεσ του αναδόχου για τθν ποιότθτα 
των υλικϊν τθν ποιότθτα τθσ καταςκευισ και κάκε άλλθ υποχρεϊςθ του. 
9. Εδραςθ καλυμματων και εςχαρϊν 
Οι επιφάνειεσ εδράςεωσ των καλυμματων και εςχαρϊν επί των πλαιςίων αυτϊν κα είναι απολφτωσ επίπεδοι, ςε 
τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται ζδραςθ ςε ολόκλθρθ τθν επιφάνεια αυτισ και να μθν ταλαντεφεται το κάλυμμα και 
θ εςχάρα . 
Ομοίωσ κα πρζπει να μθν ςφθνϊνουν ςτα πλαίςια οι εςχαρεσ και τα καλυμματα για να είναι ευχερισ ι ανφψωςθ 
τουσ. Ο ζλεγχοσ κα γίνεται για κάκε τεμάχιο. Κάκε τεμάχιο ελαττωματικό ωσ προσ τθν ζδραςθ κα απορρίπτεται ςε 
βάροσ του αναδόχου. 
10. Διαςταςεισ κιγκλιδων - διακενων 
Οι διαςταςεισ κιγκλιδων και διακενων κα είναι απολυτωσ ςυμφωνεσ με τα οριηομενα ςτθν προδιαγραφθ ΕΛΟΤ ΕΝ 
124. 
Ιδιαιτερα επιςθμαινεται οτι ςυμφωνα με το ΕΝ 124 πρεπει θ επιφανεια απορροφθςθσ εςχαρασ να μθν 
υπολειπεται του 30% τθσ κακαρθσ επιφανειασ τθσ εςχαρασ και πρεπει να δθλωνεται ςτα τεχνικα εγχειριδια του 



καταςκευαςτθ. Θ διαταξθ αυτθ αν και δεν υπαρχει ςτθν ελλθνικθ εκδοςθ ΕΛΟΤ ΕΝ124 του προτυπου διατθρει 
ακεραια τθν ιςχυ τθσ. 
11. Επιμζτρθςθ, πλθρωμι 
Τα χυτοςιδθρά τεμάχια κα επιμετρϊνται ςε βάροσ (χγρ.) κα ελζγχονται οι διαςτάςεισ να μθν είναι μεγαλφτερεσ 
απο τισ εγκεκριμμζνεσ και κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο ηυγίςεωσ. Εάν οι διαςτάςεισ των χυτοςιδθρϊν τεμαχίων 
είναι μεγαλφτερεσ απο αυτζσ που φαίνονται ςτα ςχζδια ι που ζχουν οριςκεί απο τθν επίβλεψθ, γίνονται δεκτζσ 
εάν δεν παραβλάπτεται θ λειτουργία του ζργου, ομωσ για τθν πλθρωμι υπολογίηεται το βάροσ που αντιςτοιχεί 
ςτισ κανονικζσ και εγκεκριμζνεσ διαςτάςεισ των τεμαχίων. 
Θ πλθρωμι βάςει του βάρουσ των τοποκετθμζνων χυτοςιδθρϊν τεμαχίων αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν 
πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των χυτοςιδθρϊν τεμαχίων, περιλαμβανομζνθσ και τθσ αξίασ των εργαςτθριακϊν 
δοκιμϊν εφ'όςον είχε δοκεί τζτοια εντολι του εργοδότθ, των μικροχλικϊν ςφνδεςθσ και τοποκζτθςθσ των 
χυτοςιδθρϊν αντικειμζνων, των μθχανθμάτων, μεταφορικϊν μζςων, εγκαταςτάςεων, εφοδίων, λοιπϊν υλικϊν 
και εργαςίασ. 
H πλθρωμι για τα χυτοςιδθρά καλφμματα από φαιό χυτοςίδθρο κα πλθρϊνονται με τθν τιμι του 
τιμολογίου «Χυτοςιδθρά καλφμματα φρεατίων» ενϊ τα χυτοςιδθρά είδθ από ελατό χυτοςίδθρο (D.I.) κα 
πλθρϊνονται με τθν τιμι 
«Χυτοςιδθρά καλφμματα φρεατίων από ελατό χυτοςίδθρο (D.I.)». 
 
 
TEXNIΚΘ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΘ 9 
ΑΓΩΓΟΛ ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ ΑΚΑΚΑΡΣΩΝ ΑΠΟ ΩΛΘΝΕ ΔΟΜΘΜΕΝΟΤ ΣΟΛΧΩΜΑΣΟ ΤΨΘΛΘ ΠΤΚΝΟΣΘΣΑ 
ΠΟΛΤΑΛΚΤΛΕΝΛΟΤ (ΘDΡΕ) 
1. Αντικείμενο 
Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αφορά ςτουσ αγωγοφσ και τα ειδικά τεμάχια αποχζτευςθσ ακακάρτων από 
ςωλινεσ διπλοφ δομθμζνου τοιχϊματοσ υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλενίου (HDPE). 
Για τθν ταινία ςιμανςθσ που τοποκετείται ςτο όρυγμα για τθν προςταςία και ςιμανςθ του αγωγοφ εφαρμόηεται 
θ ΕΤΕΡ 08-06-08-01. 
2. Γενικά 
Οι προβλεπόμενεσ εργαςίεσ για τθν καταςκευι των αγωγϊν ακακάρτων διπλοφ δομθμζνου τοιχϊματοσ από 
πολυαικυλζνιο (HDPE), είναι ςυνοπτικά οι εξισ 
α.Θ προμικεια των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων και οι κάκε είδουσ δοκιμζσ ςτο εργοςτάςιο πριν τθν 
παραλαβι. 
β.Πλεσ οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων από το εργοςτάςιο καταςκευισ 
ςτθν κζςθ ςυγκζντρωςθσ 
και μετά από εκεί ςτθ κζςθ τοποκζτθςθσ. 
γ.Θ τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ των ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων μζςαςτο όρυγμα. 
δ.Θ διαδικαςία επίχωςθσ του ςκάμματοσ του αγωγοφ. 
ε.Οι κάκε είδουσ δοκιμαςίεσ παραλαβισ των καταςκευαςμζνων αγωγϊν. 
Πλεσ οι προαναφερκείςεσ εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα µε όςα λεπτομερϊσ ορίηονται ςτθν παροφςα 
Τεχνικι Ρροδιαγραφι. 
Για όλεσ τισ άλλεσ εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του δικτφου ακακάρτων, όπωσ εκςκαφζσ και 
επανεπιχϊςεισ ορυγμάτων, φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ προϊόντων εκςκαφισ, καταςκευι υποςτρϊματοσ 
άμμου, καταςκευι φρεατίων κλπ. ιςχφουν οι αντίςτοιχεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 
3.Ροιότθτα, χαρακτθριςτικά ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων παραλαβι υλικϊν 
Θ ποιότθτα, τα χαρακτθριςτικό, οι ζλεγχοι και οι δοκιμαςίεσ αποδοχισ ςτο εργοςτάςιο των ςωλινων και των 
ειδικϊν τεμαχίων τθσ ςειράσ που κακορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ κα ςυμφωνοφν πλιρωσ µε τα 
προδιαγραφόμενα ςτο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 τφποσ Β. Καταςκευαςτισ ςφμφωνα µε το υπόψθ πρότυπο είναι το 
εργοςτάςιο, από το οποίο ο Ανάδοχοσ κα προμθκευτεί τουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ. 
Σθμειϊνεται ότι, οι ςωλινεσ που κα ενςωματωκοφν ςτο εν λόγω ζργο κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνεσ µε 
πιςτοποιθτικό ποιότθτοσ ςφμφωνα µε τθν προδιαγραφι ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 τφποσ Β από αναγνωριςμζνο ανεξάρτθτο 
φορζα π.χ. ΕΛΟΤ, TUV κ.λπ. 
Ρρότυπα δοκιμϊν 
ΕΛΟΤ ΕΝ 180 9969 Thermoplastics pipes - Determination of ring stiffness - Θερμοπλαςτικοί ςωλινεσ - 
Ρροςδιοριςμόσ τθσ ακαμψίασ δακτυλίου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 744 Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Test method for resistance to eχternal 
blows by the round-the-clock method -Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων και αγωγϊν - Θερμοπλαςτικοί 
ςωλινεσ Δοκιμι αντοχισ ςε εξωτερικό κτυπιματα µε τθ μζκοδο του ρολογιοφ 
ΕΝ 9967 Determination of Greep ratio 
ΕΛΟΤ ΕΝ 3126 Plastics piping systems - Plastics components - Determination of dimensions - Συςτιματα 
πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Ρλαςτικό εξαρτιματα Ρροςδιοριςμόσ διαςτάςεων 



ΕΛΟΤ ΕΝ 12091 Thermal insulating products for buildings application - Determination of freeze-thaw resistance - 
Θερμομονωτικό προϊόντα για κτιριακζσ εφαρμογζσ - Ρροςδιοριςμόσ τθσ αντίςταςθσ ςτθ ψφξθ-απόψυξθ 
Οι ςωλινεσ και τα ειδικό τεμάχια από πολυαικυλζνιο κα παραδίδονται ςτον Ανάδοχο ςτο εργοςτάςιο, αφοφ 
ζχουν πραγματοποιθκεί όλεσ οι υποχρεωτικζσ και οι τυχόν προαιρετικζσ δοκιμζσ αποδοχισ, που ζχουν κρικεί 
ςκόπιμεσ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ. Θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία του ζργου ζχει το δικαίωμα 
να παρίςταται ςτισ δοκιμζσ ελζγχου των προϊόντων µε νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τθσ. Στθν περίπτωςθ 
που δεν παραςτεί εκπρόςωποσ τθσ Υπθρεςίασ Επίβλεψθσ ςτθν διεξαγωγι των δοκιμϊν, ο καταςκευαςτισ των 
ςωλινων είναι υποχρεωμζνοσ να χορθγιςει ςτθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ βεβαίωςθ ςφμφωνα µε τθν οποία κα 
πιςτοποιείται ότι όλοι οι ςωλινεσ και τα εξαρτιματα ζχουν υποβλθκεί µε επιτυχία ςτισ παραπάνω δοκιμαςίεσ. 
Διευκρινίηεται ότι θ παρουςία εκπροςϊπου τθσ Υπθρεςίασ Επίβλεψθσ ςτισ δοκιμαςίεσ παραλαβισ των ςωλινων 
και εξαρτθμάτων ι θ ςφμφωνα µε τα παραπάνω χοριγθςθ του ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ από τον καταςκευαςτι, 
δεν προδικάηει τθν τελικι παραλαβι των εγκατεςτθμζνων ςωλθνϊςεων επιτόπου των ζργων από τθν Υπθρεςία 
Επίβλεψθσ. 
4. Διαςτάςεισ ςωλινων 
Οι διαςτάςεισ των ςωλινων κα ςυμφωνοφν µε τα όςα αναφζρονται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476- 3. 
5. Μεταφορά και αποκικευςθ υλικϊν 
Θ διακίνθςθ και θ αποκικευςθ των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων κα γίνεται µε προςοχι για τθν αποφυγι 
φκορϊν. Τα οχιματα μεταφοράσ κα ζχουν μικοσ τζτοιο ϊςτε οι ςωλινεσ να µθν εξζχουν από τθν καρότςα. 
Για τθν φορτοεκφόρτωςθ κα χρθςιμοποιοφνται γερανοί ι λοιπό ανυψωτικό μθχανιματα. Σε καμία περίπτωςθ 
δεν επιτρζπεται θ εκφόρτωςθ µε ανατροπι. Απαγορεφεται θ χριςθ ςυρματόςχοινου ι αλυςίδων για τουσ 
χειριςμοφσ των ςωλινων. Οι χειριςμοί κα γίνονται υποχρεωτικό µε ιμάντεσ (ςαμπάνια). 
Οι ςωλινεσ κα αποκθκεφονται ςε περιφραγμζνουσ χϊρουσ και κα τοποκετοφνται ςε τζτοια διάταξθ (π.χ. διάταξθ 
πυραμίδασ), ϊςτε να αποφευχκοφν ςτρεβλϊςεισ και παραμορφϊςεισ λόγω υπερκείμενου βάρουσ. Κάκε 
διάμετροσ κα ςτοιβάηεται χωριςτά. 
Μζχρι τθν τοποκζτθςι τουσ τα τεμάχια ςφνδεςθσ των ςωλινων κα παραμζνουν ςτα κιβϊτια ςυςκευαςίασ τουσ. 
Επιςθμαίνονται προσ αποφυγι τα ακόλουκα: 
α) Θ ανοµοιόµορφθ κατανοµι κερµοκραςίασ περιφερειακά ςτθν διατοµι, κακ' όςον µπορεί να προκαλζςει 
ςτρζβλωςθ ι λυγιςµό ςτον ςωλινα. 
β) Θ αξονικι ι εγκάρςια φόρτιςθ κακ' όςον µπορεί να προκαλζςει παραµόρφωςθ (πλάτυνςθ) τθσ διαµζτρου. 
γ) Το ςφρςιµο, ρίψθ ι ςτοίβαξθ ςε τραχείεσ επιφάνειεσ. Εάν οι ςωλινεσ φορτοεκφορτϊνονται µε ςυρµατόςχοινα 
ι αλυςίδεσ κα προςτατεφονται κατάλλθλα από εκδορζσ και χαράξεισ. 
δ) Θ υπερβολικι επιφόρτιςθ των αποκθκευµζνων ςωλινων (π.χ. εςφαλµζνθ ςτοίβαςθ). 
Ορκι προοπτικι αποτελεί θ ςτοίβαςθ ςε φψοσ ζωσ 1,5 m, µε επαφι των ςωλινων κατά γενζτειρα. Θ κάτω 
ςτρϊςθ κα εδράηεται ςε επίπεδθ κακαρι επιφάνεια και κακ" όλο το µικοσ των ςωλινων. 
Κατά τθν αποκικευςθ ςωλινων διαφορετικϊν ςειρϊν και διαµζτρων, οι πλζον άκαµπτοι κα διατάςςονται ςτο 
κάτω µζροσ τθσ ςτοίβασ. 
Αν οι ςωλινεσ ζχουν προδιαµορφωµζνα άκρα (π.χ. φλαντηωτοί ςωλινεσ), τα άκρα αυτά κα προεξζχουν. Τα άκρα 
των ςωλινων που ζχουν υποςτεί επεξεργαςία για ςφνδεςθ κα προςτατεφονται από χτυπιµατα. 
Τα φορτθγά αυτοκίνθτα που χρθςιµοποιοφνται για τθν µεταφορά των ςωλινων κα ζχουν καρότςα µε λείεσ 
επιφάνειεσ, χωρίσ προεξοχζσ αιχµθρϊν αντικειµζνων που κα µποροφςαν να τραυµατίςουν τουσ ςωλινεσ. 
6.Τοποκζτθςθ ςωλινων ςτο όρυγμα 
Για τθν ςωςτι τοποκζτθςθ του ςωλινα ςε όρυγµα, πρζπει να τθροφνται οι ακόλουκεσ οδθγίεσ: 
Το βάκοσ του ορφγµατοσ πρζπει να είναι τζτοιο ϊςτε να επιτρζπει τθν ςτρϊςθ κατ'ελάχιςτο 10 cm άµµου ςτον 
πυκµζνα, πάνω ςτο οποίο κα πραγµατοποιθκεί θ τοποκζτθςθ των ςωλινων. 
Ρρζπει να ζχουν αποµακρυνκεί οι αιχµθρζσ ι πολφ µεγάλεσ πζτρεσ από τον πυκµζνα του ορφγµατοσ. 
Θ επιλογι τθσ κοκκοµετρίασ των υλικϊν κα πρζπει να γίνεται µε το κριτιριο τθσ εφκολθσ ειςχϊρθςθσ ςτισ 
αυλακϊςεισ του ςωλινα. Θ βάςθ και θ προςτατευτικι επίχωςθ πρζπει να αποτελοφνται από τα προαναφερκζντα 
υλικά, τα οποία διαςτρϊνονται κατά διαδοχικά ςτρϊµατα και ακολουκεί ςυµπφκνωςθ µζχρι του φψουσ των 30 
cm πάνω από τθν ςτζψθ του ςωλινα. 
Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να επιδεικνφεται ςτθν ςυµπφκνωςθ τθσ επίχωςθσ πλευρικά του αγωγοφ. Θ 
ςυµπφκνωςθ κα πρζπει να πραγµατοποιείται, αφοφ θ επίχωςθ υπερβεί ςε φψοσ το ιµιςυ τθσ διαµζτρου του 
αγωγοφ για να αποτρζπεται θ ανφψωςι του και ωσ εκ τοφτου θ αλλαγι τθσ κλίςθσ του αγωγοφ και ςυνεχίηουµε 
τθν επίχωςθ και τθν ςυµπφκνωςθ όπωσ περιγράφεται ςτθν προθγοφµενθ παράγραφο. Στθ ςυνζχεια το ςκάµα 
δφναται να πλθρωκεί µε τα υλικά εκςκαφισ, αφοφ ζχουν αποµακρυνκεί οι αιχµθρζσ και οι πολφ µεγάλεσ πζτρεσ. 
Ο βακµόσ ςυµπφκνωςθσ τθσ επίχωςθσ που απαιτείται είναι ίςοσ ι ανϊτεροσ µε 90% κατά ProCtor (Optimum). 
Σε περίπτωςθ φπαρξθσ υδροφόρου ορίηοντα θ τοποκζτθςθ των ςωλινων κα πρζπει να πραγµατοποιείται µετά 
τθν αποµάκρυνςθ των υδάτων και να γίνεται θ επίχωςι τουσ για τθν αποφυγι του φαινοµζνου τθσ άνωςθσ. 
Συνιςτάται θ χριςθ µθχανικϊν µζςων, όπωσ θ τοποκζτθςθ µιάσ ςανίδασ κατάλλθλων διαςτάςεων για τθν 
ιςοκατανοµι των φορτίων και τθν αποφυγι φκορϊν ςτα άκρα των ςωλινων. 



Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτο φαινόµενο τθσ διαςτολισ των ςωλινων, όταν αυτοί τοποκετοφνται 
ςε περιβάλλον υψθλϊν κερµοκραςιϊν. Σε αυτι τθν περίπτωςθ είναι απαραίτθτθ θ επικάλυψθ των ςωλινων µε 
µερικι επίχωςθ 
7. Σφνδεςθ ςωλινων 
Οι ςωλινεσ ςυνδζονται µεταξφ τουσ µε µοφφα και ελαςτικό δακτφλιο . Στουσ ςωλινεσ από DΝ/ΟD 250mm ζωσ 
DΝ/ΟD 1200mm και από DΝ/ΙD 300 ζωσ DN/ID800mm ο δακτφλιοσ τοποκετείται ςτθν πρϊτθ αυλόκωςθ. ςτουσ δε 
ςωλινεσ από DΝ/ΟD 160mm ζωσ DΝ/ΟD 200mm ο δακτφλιοσ τοποκετείται ςτθν δεφτερθ αυλόκωςθ. Μετά τθν 
τοποκζτθςθ του ελαςτικοφ δακτυλίου προσ διευκόλυνςθ τθσ ςφνδεςθσ επαλείφουµε εςωτερικό τθν προσ 
ςφνδεςθ µοφφα µε υγρό ςαποφνι. Θ επάλειψθ του ελαςτικοφ δακτυλίου µε ςαποφνι πρζπει να αποφεφγεται για 
να µθ προκλθκεί επικόλλθςθ µικροςωµατιδίων άµµου ι χϊµατοσ. τα οποία πικανόν να επθρεάςουν τθν 
ςτεγανότθτα τθσ ςφνδεςθσ. Κατά τθν ζνωςθ των ςωλινων µεγάλων διαµζτρων ςυνιςτάται θ χριςθ µθχανικϊν 
µζςων. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ είναι αναγκαία θ προςταςία του ελεφκερου άκρου του ςωλινα µε τθν 
τοποκζτθςθ µίασ ςανίδασ κατάλλθλων διαςτάςεων για τθν ιςοκατανοµι των φορτίων και τθν αποφυγι 
τραυµατιςµοφ του ςωλινα. Οι µοφφεσ πρζπει να τοποκετθκοφν ςτθν ςωςτι τουσ κζςθ για να εξαςφαλίηουν τθν 
οµαλι ροι εςωτερικό του δικτφου (να τερµατίςουν µζχρι τον εςωτερικό δακτφλιο που διακζτουν) . 
Σθµείωςθ: Ειδικότερα για τα δίκτυα ακακάρτων ςε περιπτϊςεισ όπου υπάρχει υψθλόσ υδροφόροσ ορίηοντασ ι 
άλλα κοινόχρθςτα δίκτυα, όπωσ δίκτυο φδρευςθσ, ςυνιςτάται θ χριςθ δεφτερου ελαςτικοφ δακτυλίου, ο οποίοσ 
κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ειδικό υλικό τα οποία διογκϊνονται κατά τθν επαφι τουσ µε το νερό (υδρόφιλα) 
µε αποτζλεςµα τθν εξαςφάλιςθ τθσ απόλυτθσ αµφίδροµθσ ςτεγανότθτασ του δικτφου. 
Ωσ γνωςτό, το ςφςτθµα ςφνδεςθσ των ςωλινων δφναται να επθρεαςτεί ι από ανκρϊπινθ αµζλεια ι από µθ 
κατάλλθλθ επιλογι υλικϊν εγκιβωτιςµοφ- επίχωςθσ ι από τισ γενικότερεσ ςυνκικεσ εγκιβωτιςµοφ του ςωλινα 
(π.χ. ελλιπισ ςυµπφκνωςθ). 
Εξαιτίασ των παραπάνω το δίκτυο µπορεί να παρουςιάςει ςτθ διάρκεια λειτουργίασ του είτε διαρροζσ είτε 
ειςροζσ υδάτων. Είναι γνωςτό ότι ςε περιπτϊςεισ διαρροισ λυµάτων µολφνεται το περιβάλλον ενϊ ςε 
περιπτϊςεισ ειςροισ υδάτων και ειδικότερα όταν υπάρχει καλαςςινό νερό ςτον υδροφόρο ορίηοντα, 
προκαλοφνται ηθµίεσ και κακι λειτουργία του κζντρου επεξεργαςίασ λυµάτων. 
Ζτςι, θ χριςθ του υδρόφιλου ελαςτικοφ δακτυλίου, ο οποίοσ τοποκετείται µετά τον κανονικό ελαςτικό δακτφλιο 
EPDM, εξαλείφει τον κίνδυνο εκροισ ι ειςροισ υδάτων. 
Ειδικότερα οι προαναφερκζντεσ ελαςτικοί δακτφλιοι παράγονται για διαµζτρουσ από DΝ150 ζωσ και DN800. 
Οι υδρόφιλοι αυτοί δακτφλιοι κα πρζπει να προςτατεφονται πριν τθν ενςωµάτωςι τουσ ςτο δίκτυο προκειµζνου 
να αποφευχκεί θ ανεπικφµθτθ διόγκωςι τουσ από τθν παρουςία νεροφ. Επίςθσ, κα πρζπει ο ςφνδεςµοσ 
ςφνδεςθσ των ςωλινων να διακζτει επαρκζσ µικοσ ϊςτε να είναι εφικτι θ τοποκζτθςθ των εν λόγω ελαςτικϊν 
δακτυλίων. 
Σε περιπτϊςεισ αλλαγισ κατεφκυνςθσ του δικτφου κα πρζπει να ενςωµατϊνονται γωνιζσ καταςκευαςµζνεσ 
ςφµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476, για να εξαςφαλίηεται θ οµαλι ροι κακϊσ και θ ςτεγανότθτα του 
ςυςτιµατοσ. Το ίδιο εφαρµόηεται και ςε περιπτϊςεισ αλλαγισ διατοµϊν κακϊσ και διακλαδϊςεων (ςυςτολικζσ 
µοφφεσ. ταφ. θµιταφ, ςυςτολικό θµιταφ). Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να αποφεφγεται θ χριςθ εξαρτθμάτων που 
ζχουν παραχκεί από διαφορετικζσ πρϊτεσ φλεσ από αυτζσ των αντίςτοιχων ςωλινων δικτφων. 
8. Δοκιμζσ ςτεγανότθτασ 
Στον ςωλινα πραγματοποιοφνται δοκιμζσ ςτεγανότθτασ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1277 Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems for buried non-pressure applications - Test methods 
for leaktightness of elastomerie sealing ring type joints - Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Συςτιματα 
κερμοπλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για υπόγειεσ εφαρμογζσ χωρίσ πίεςθ - Μζκοδοι δοκιμισ ςτεγανότθτασ 
ελαςτομερϊν ςυνδζςμων τφπου ςτεγανωτικοφ δακτυλίου 
9.Απαιτιςεισ ποιοτικϊν ελζγχων για τθν παραλαβι 
Ζλεγχοσ δελτίων αποςτολισ ενςωµατοφµενων υλικϊν. 
Ζλεγχοσ οριηοντιογραφικισ και υψοµετρικισ τοποκζτθςθσ ςωλινων και ςυνδεςµολογίασ τουσ ςφµφωνα µε τθν 
εγκεκριµζνθ µελζτθ. 
Ζλεγχοσ πρακτικϊν τζλεςθσ δοκιµϊν πιζςεωσ. 
Ζλεγχοσ τθσ εγκατάςταςθσ ςφµφωνα µε τα ςχζδια τθσ εγκεκριµζνθσ µελζτθσ, ϊςτε να διαπιςτωκεί εάν ζχουν 
τοποκετθκεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτιµατα και εάν ζχουν τθρθκεί επακριβϊσ οι κλίςεισ (περίπτωςθ δικτφων 
βαρφτθτασ). 
Εξαρτιµατα που εµφανίηουν κακϊςεισ, ςτρεβλϊςει σ ι διάβρωςθ δεν κα γίνονται αποδεκτά και κα δίδεται 
εντολι αντικατάςταςθσ αυτϊν µε δαπάνεσ του Αναδόχου. 
10.Τελικόσ κακαριςμόσ και επικεϊρθςθ 
Ρριν από τθν παραλαβι του ζργου από τθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ, το όλο ςφςτθμα των αγωγϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των φρεατίων, πρζπει να κακαριςκεί ολοκλθρωτικά µε ζκπλυςθ µε βοφρτςα, ςφαίρα 
ι άλλο κατάλλθλο όργανο µζςω των αγωγϊν ι µε οποιαδιποτε άλλθ αποδεκτι 
μζκοδο, ζτςι ϊςτε οι αγωγοί να είναι εντελϊσ κακαροί και ελεφκεροι από εμπόδια. Ρριν τθν παραλαβι κα 
γίνεται επικεϊρθςθ του δικτφου από τθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ. 



11.Οροι και απαιτιςεισ υγιεινισ – αςφάλειασ 
11.1.Ρικανοί κίνδυνοι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
Κατά τθν μεταφορά, απόκεςθ και διακίνθςθ των ςωλινων: 
Εκφόρτωςθ υλικϊν µζςω γερανοφόρου οχιματοσ. 
Διακίνθςθ επιμικων αντικειμζνων υπό ςυνκικεσ ςτενότθτασ χϊρου. 
Χειριςμόσ - εφαρμογι απολυμαντϊν (τοξικοί ςε υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ). 
Μεταφορά δια χειρόσ ι μθχανικϊν μζςων αντικειμζνων μεγάλου βάρουσ. 
Εξοπλιςμόσ και εργαλεία χειρόσ. 
Ο χειριςμόσ του εξοπλιςμοφ και των εργαλείων κα γίνεται μόνον από ζμπειρο προςωπικό. 
Τραυματιςμόσ περαςτικϊν από πλθμμελι μζτρα περίφραξθσ. 
11.2.Αντιμετϊπιςθ εργαςιακϊν κινδφνων 
Επιςθμαίνονται οι διατάξεισ τθσ οδθγίασ 92/57/ΕΕ περί «Ελαχίςτων απαιτιςεων Υγιεινισ και Αςφάλειασ 
προςωρινϊν και κινθτϊν Εργοταξίων», οι διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ περί υγιεινισ και αςφάλειασ (Ρ. . 
17/96 και Ρ. . 159/99 κλπ.) και τα προβλεπόμενα ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) του ζργου. 
Οι εκτελοφντεσ τισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ κα διακζτουν επαρκι εμπειρία ςτισ 
υδραυλικζσ/ςωλθνουργικζσ εργαςίεσ και ςτισ κερμικζσ ςυγκολλιςεισ πλαςτικϊν. 
Υποχρεωτικι είναι επίςθσ θ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ) κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Οι 
ελάχιςτεσ απαιτιςεισ είναι οι εξισ 
Ρροςταςία χεριϊν και βραχιόνων, ΕΛΟΤ ΕΝ 388-03 
Ρροςταςία κεφαλιοφ, ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95 
Ρροςταςία ποδιϊν, ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95 
Ρροςταςία ματιϊν, ΕΛΟΤ ΕΝ 168-95 
12.Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 
Θ επιμζτρθςθ των αγωγϊν για κάκε διάμετρο γίνεται µε βάςθ τα τρζχοντα μζτρα (αξονικό μικοσ) τθσ 
ςωλινωςθσ, τα οποία καταςκευάςκθκαν ικανοποιθτικό και ςφμφωνα µε τουσ όρουσ αυτισ τθσ Τεχνικισ 
Ρροδιαγραφισ και ζγιναν αποδεκτζσ από τθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ. Το 
μικοσ μετράται από τθν εςωτερικι παρειά του ενόσ φρεατίου ζωσ τθν εςωτερικι παρειά του επομζνου 
φρεατίου. 
Θ πλθρωμι κα γίνεται για τα μικθ του αγωγοφ ανά ονομαςτικι διάμετρο που επιμετρικθκαν ςφμφωνα µε τα 
παραπάνω και µε ςυμβατικι τιμι μονάδασ του Τιμολογίου που αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για 
όλεσ τισ δαπάνεσ προμικειασ των ςωλινων πολυαικυλενίου, τοποκετιςεωσ και ςυνδζςεωσ των ςωλινων ςτθν 
τάφρο (διευκζτθςθ τθσ τάφρου, διάνοιξθ φωλεϊν, διαπλάτυνςθ των παρειϊν τθσ τάφρου για άμεςθ ςφνδεςθ 
ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων), ωσ και οι δαπάνεσ για τισ δοκιμζσ ςτεγανότθτασ των αγωγϊν, περιλαμβανομζνθσ 
και τθσ δαπάνθσ προμικειασ του νεροφ. 
Στθν τιμι των αγωγϊν δεν περιλαμβάνεται ο εγκιβωτιςμόσ µε άμμο, ο οποίοσ προμετράται και πλθρϊνεται 
ιδιαιτζρωσ βάςει του ςχετικοφ όρκρου του Τιµολογίου. 
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