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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡ. 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΕΤΕΠ 
Ισχύουσα μέχρι 
σήμερα Τεχνική 
Προδιαγραφή 

              

  

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΥΔΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ          

1.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση 
των προϊόντων εκσκαφής, Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ 3.10.01.01 ΥΔΡ 6081.1 m³ 08-01-03-01 - 

1.2 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, μ με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ 3.11.01.01 ΥΔΡ 6082.1 m³ 08-01-03-01 - 

1.3 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος 
γαιώδες-ημιβραχώδες ΥΔΡ 3.17 ΥΔΡ 6054 m3 02-04-00-00 - 

1.4 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος 
βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 
(μόνον με κρουστικό εξοπλισμό) ΥΔΡ 3.18.01 ΥΔΡ 6055 m3 02-04-00-00 - 

1.5 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής 
γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ2.01 ΥΔΡ 6071 m3 - - 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡ. 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΕΤΕΠ 
Ισχύουσα μέχρι 
σήμερα Τεχνική 
Προδιαγραφή 

1.6 

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή 
καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 
σκυροδέματος με την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ2.02 ΥΔΡ 6072 m3 - - 

1.7 Διάστρωση προιόντων εκσκαφής ΥΔΡ3.16 ΥΔΡ 6070 m³ 02-05-00-00 - 

1.8 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά 
μήκος δίκτυα ΟΚΩ ΥΔΡ3.12 ΥΔΡ 6087 m - - 

1.9 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΔΟ Δ-1 ΟΙΚ-2269A m 
- - 

1.10 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης έως 
50 cm 

ΥΔΡ 5.05.01 ΥΔΡ 6068 m3 08-01-03-02 ΠΤΠ Ο-150 

1.11 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης άνω 
των 50 cm 

ΥΔΡ 5.05.02 ΥΔΡ 6068 m3 08-01-03-02 ΠΤΠ Ο-150 

1.12 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων 
με άμμο προελεύσεως λατομείου ΥΔΡ5.07 ΥΔΡ 6069 m³ 08-01-03-02 - 

1.13 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα ΥΔΡ7.01 ΥΔΡ 6301 m² - - 

1.14 
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά 
πετάσματα 

ΥΔΡ 7.06 ΥΔΡ 6103 m2 
- - 

1.15 
Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου 
κορμού έως 0,30 m 

Ζ 2.1 ΠΡΣ 5354 τεμ 
10-06-07-01  
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡ. 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΕΤΕΠ 
Ισχύουσα μέχρι 
σήμερα Τεχνική 
Προδιαγραφή 

1.16 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα ΥΔΡ 4.13 ΥΔΡ 6082.1 m³ - - 

1.17 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΥΔΡ 4.04 ΥΔΡ 6807 m2 - - 

1.18 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ ΟΔΟ Β-52 ΟΔΟ 2922 m2 05-02-02-00 - 

1.19 Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) ΟΔΟΓ-2.2 ΟΔΟ 3211.Β m² 05-03-03-00 ΠΤΠ Ο-155 

1.20 
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 
στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

ΥΔΡ 4.09 ΟΔΟ 4521Β m2 

- 

ΠΤΠ Ο-150  
ΠΤΠ Ο-155  
ΠΤΠ Α-260  
ΠΤΠ Α-265 

1.21 Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων ΥΔΡ16.02 ΥΔΡ 6801 τεμ -  - 

1.22 
Απλές ράβδοι αγκύρωσης από χάλυβα 
οπλισμών Β500C διαμέτρου Φ25 mm 

ΥΣΦ 4.11.01 ΥΔΡ-7025 m 
12-03-03-00 - 

1.23 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε υπόγεια έργα ΥΣΦ 4.20.02 ΥΔΡ-7016.9 m3 12-03-02-00 - 

1.24 
Δομικό πλέγμα εκτοξευομένου σκυροδέματος 
σε υπόγεια έργα 

ΥΣΦ 4.22.02 ΥΔΡ-7018 kg 
12-03-08-00 - 

1.25 Επένδυση πρανών με φυτική γη ΟΔΟ Α-24.1 ΟΔΟ-1610 m2 02-07-05-00 - 

             

  2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ          

2.1 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε 
εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-
κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 

ΟΙΚ 20.03.03 ΟΙΚ-2117 m3 
02-03-00-00 - 

2.2 
Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από 
οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος έως και 4,0 m 

ΟΔΟ Α-5.1 ΟΙΚ-2227 m3 
02-01-01-00 - 

2.3 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ 38.03 ΟΙΚ 3816 m2 
01-04-00-00 - 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡ. 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΕΤΕΠ 
Ισχύουσα μέχρι 
σήμερα Τεχνική 
Προδιαγραφή 

2.4 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

ΟΙΚ 32.01.05 ΟΙΚ 3215 m3 

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

2.5 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
κατηγορίας B500C (S500s) 

ΟΙΚ 38.20.02 ΟΙΚ-3873 kg 
01-02-01-00 - 

2.6 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) ΟΙΚ 38.20.03 ΟΙΚ-3873 kg 
01-02-01-00 - 

2.7 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 
επιφανειών ΥΔΡ9.01 ΥΔΡ 6301 m² 

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

2.8 

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 
εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15  ΟΔΟ Β-29.2.2 ΟΔΟ 2531 m³ 

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

2.9 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών 
κλπ με σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ Β-29.3.1 ΟΔΟ-2532 m3 

01-01-01-00            
01-01-02-00               
01-01-03-00               
01-01-04-00            
01-01-05-00           - 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡ. 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΕΤΕΠ 
Ισχύουσα μέχρι 
σήμερα Τεχνική 
Προδιαγραφή 

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

2.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 
συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25 ΥΔΡ9.10.05 ΥΔΡ 6329 m³ 

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

2.11 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός 
υπογείων έργων ΟΔΟ Β-30.3 ΥΔΡ-7018 kg 01-02-01-00 - 

2.12 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων ΥΔΡ9.26 ΥΔΡ 6311 kg 01-02-01-00 - 

2.13 
Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος 
(πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

ΟΙΚ 79.21 ΟΙΚ 7921 
kg - - 

2.14 
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με 
τσιμεντοκονίαμα 

ΟΙΚ 71.22 ΟΙΚ 7122 m2 
03-03-01-00 - 

2.15 Βαφές κατάλληλες για πόσιμο νερό ΟΙΚ 77.98 ΟΙΚ 7744 m2 
- - 

2.16 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
μαρμαροκονίαμα 

ΟΙΚ 71.31 ΟΙΚ 7131 m2 
03-03-01-00 - 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡ. 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΕΤΕΠ 
Ισχύουσα μέχρι 
σήμερα Τεχνική 
Προδιαγραφή 

2.17 Επίχρισμα πατητό εξωτερικών επιφανειών, 
πάχους 1,5 cm ΟΔΟΒ-33 ΥΔΡ 6402 m² 08-05-01-04 - 

2.18 Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών 
υπονόμων και φρεατίων, πάχους 2,0 cm ΟΔΟΒ-34 ΥΔΡ 6403 m² 08-05-01-04 - 

2.19 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη ΟΔΟΒ-36 ΟΔΟ 2411 m² - - 

2.20 
Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με 
φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 
mm 

ΟΙΚ 79.45 ΟΙΚ 7934 m² 
03-06-02-01 - 

  

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ         

  

3.1 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΥΔΡ11.03 ΥΔΡ 6753 kg 08-07-01-05 -  

3.2 
Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο 
(ductile iron) ΥΔΡ11.01.02 ΥΔΡ 6752 kg - -  

3.3 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, Ονομ. 
διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm 

ΥΔΡ 12.14.01.06 ΥΔΡ 6621.1 m 

- - 

3.4 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, Ονομ. 
διαμέτρου DN 280 mm / ΡΝ 10 atm 

ΥΔΡ 12.14.01.14 ΥΔΡ 6621.6 m 

- -  
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡ. 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΕΤΕΠ 
Ισχύουσα μέχρι 
σήμερα Τεχνική 
Προδιαγραφή 

3.5 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, Ονομ. 
διαμέτρου DN 315 mm / ΡΝ 10 atm 

ΥΔΡ 12.14.01.15 ΥΔΡ 6621.7 m 

- - 

3.6 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, Ονομ. 
διαμέτρου DN 400 mm / ΡΝ 10 atm 

ΥΔΡ 12.14.01.17 ΥΔΡ 6621.9 m 

- - 

3.7 

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile 
iron), Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, 
όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης 
λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 
598 

ΥΔΡ 12.17.01 ΥΔΡ 6623 kg 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 598  
ΕΛΟΤ ΕΝ 545  

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 

3.9 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 80 mm 

ΥΔΡ 13.03.01.02 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 

08-06-07-02 -  

3.10 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 100 mm 

ΥΔΡ 13.03.01.03 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 

08-06-07-02 - 

3.11 

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 250 mm 

ΥΔΡ 13.03.01.08 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 

08-06-07-03 -  

3.12 

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 300 mm 

ΥΔΡ13.03.01.09 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 

08-06-07-07 - 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡ. 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΕΤΕΠ 
Ισχύουσα μέχρι 
σήμερα Τεχνική 
Προδιαγραφή 

3.13 

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 400 mm 

ΥΔΡ 13.03.01.09.ΣΧΕΤ1 ΥΔΡ 6651.1 τεμ. 

08-06-07-02 -  

3.14 

Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής 
ενεργείας, τύπου Glenfield, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 100 mm 

ΥΔΡ13.09.03 ΥΔΡ 6653.1 τεμ 

08-06-07-07 - 

3.15 

Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο 
Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 80 mm 

ΥΔΡ 13.11.01.04.N ΥΔΡ 6653.1 τεμ 

- - 

3.16 

Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο 
Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 250 mm 

ΥΔΡ 13.11.01.07.N ΥΔΡ 6653.3 τεμ 

- - 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 
 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ  
 

1. Αντικείμενο 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αφορά στην κατασκευή υγιούς υποστρώματος από συμπυκνωμένο 

αμμοχάλικο κάτω από τεχνικά έργα. 

 

Τέτοιου είδους εξυγιαντικές στρώσεις κατασκευάζονται όπου προβλέπεται στη μελέτη και επιπρόσθετα: 

1.  Κάτω από τα τεχνικά έργα των δικτύων με εντολή της επίβλεψης. 

2.  Στις περιπτώσεις επίχωσης ορυγμάτων μέχρι την εγκεκριμένη στάθμη εκσκαφής στις 

περιπτώσεις που από τον Ανάδοχο διανοίχθηκαν ορύγματα με βάθος μεγαλύτερο του 

συμβατικού (η όλη δαπάνη επιβαρύνει τον Ανάδοχο). 

3.  Όπου αλλού απαιτηθεί κατά την κρίση του επιβλέποντα, ανάλογα με τις συνθήκες και την φύση 

της εκάστοτε εκσκαφής. 

 

2. Κανονισμοί και πρότυπα που θα εφαρμοσθούν 

Θα εφαρμοσθεί η πρότυπη τεχνική προδιαγραφή Π.Τ.Π. Τ110 του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. 

 

3. Υλικά και τρόπος κατασκευής 

Το υλικό των εξυγιαντικών στρώσεων θα αποτελείται από θραυστό υλικό λατομείου, από θέσεις που 

έχουν εγκριθεί από την επίβλεψη. Πρέπει να αποτελείται από κόκκους σκληρούς, ανθεκτικούς και να μην 

περιέχει βώλους, άργιλο και οργανικές ύλες. 

 

Το αμμοχάλικο θα διαστρώνεται με προσοχή, ομοιόμορφα και θα συμπυκνώνεται επιμελώς με 

κατάλληλα μηχανικά μέσα, σε στρώσεις μέγιστου πάχους 30 εκατοστών. Κατά τη διάστρωση πρέπει να 

αποφέυγεται ο διαχωρισμός του χονδρόκοκκου υλικού από το λεπτόκοκκο και η ενάμειξη του 

αμμοχάλικου με τα γαιώδη υλικά των παρειών του ορύγματος. 

 

Ο βαθμός συμπύκνωσης κάθε στρώσεις θα ελέγχεται εργαστηριακά και θα είναι τουλάχιστον 95% της 

εργαστηριακής πυκνότητας κατά Standard Proctor. 

 

Η τελικώς δημιουργημένη επιφάνεια του υποστρώματος μετά την συμπύκνωση πρέπει να είναι επίπεδη 

και ομαλή, σύμφωνα με αυτά που θα ορισθούν από τον επιβλέποντα με αποκλίσεις που να μην 

υπερβαίνουν τα +2εκ. 
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4. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση του αμμοχάλικου θα γίνεται σε κυβικά μέτρα συμπυκνωμένου υλικού που μεταφέρθηκε 

και τοποθετήθηκε στα έργα σύμφωνα με τις καθοριζόμενες στα σχέδια της μελέτης διαστάσεις. 

Ουδεμία ποσότητα αμμοχάλικου που οφείλεται σε υπέρβαση των συμβατικών διαστάσεων εκσκαφής δεν 

επιμετράται. 

 

Η πληρωμή θα γίνεται για τις ποσότητες που επιμετρήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω με τις 

αντίστοιχες τιμές μονάδας που προβλέπονται στο Τιμολόγιο. Αυτή η τιμή και πληρωμή αποτελούν πλήρη 

αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, 

εγκαταστάσεων εφοδίων, υλικών και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2 

 
 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΕΚΣΚΑΦΗΣ - ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ 

 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στη φορτοεκφόρτωση σταλία και μεταφορά των μη 

επαναχρησιμοποιουμένων προϊόντων εκσκαφών είτε για την απόθεση και διάστρωσή τους σε 

κατάλληλους χώρους που θα εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία είτε για την κατασκευή 

επιχώσεων σε άλλες θέσεις του έργου. 

 

Επίσης περιλαμβάνεται και η φορτοεκφόρτωση, σταλία και μεταφορά δανείων χωμάτων για την 

κατασκευή επιχώσεων. 

 

2. Εργασίες που θα εκτελεσθούν 

Οι φορτοεκφορτώσεις των προς μεταφορά προϊόντων εκσκαφής θα γίνονται είτε με μηχανικά μέσα είτε 

με τα χέρια όταν τα μηχανικά μέσα δεν μπορούν να πλησιάσουν ή όταν η ποσότητα των υλικών δεν είναι 

μεγάλη για να δικαιολογήσει τη μετάβαση φορτωτικού μηχανήματος. Στην εργασία φορτοεκφόρτωσης 

περιλαμβάνεται και η σταλία του μεταφορικού μέσου δεν περιλαμβάνεται όμως και η διάστρωση των 

προϊόντων εκσκαφής σε χώρους και με τρόπο που εγκρίνονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία η δαπάνη 

της οποίας πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

 

Τα προϊόντα που θα μεταφερθούν θα προέρχονται είτε από εκσκαφές που γίνονται για την κατασκευή 

των αγωγών αποχέτευσης, είτε από δανειοθαλάμους στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται τέτοιοι για 

το έργο.  Σε όλες τις περιπτώσεις η απόσταση μεταφοράς θα λογίζεται με το συντομότερο δρόμο και θα 

καθορίζεται έγγραφα από την επιβλέπουσα Υπηρεσία η ακριβής θέση και απόσταση. 

 

3. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση των προϊόντων εκσκαφής για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης και σταλίας καθώς και 

διάστρωσης θα γίνεται σε σωρούς ή στο αυτοκίνητο σε m3 μεταφερόμενων υλικών. 

 

Η επιμέτρηση των μεταφερομένων προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται βάσει των προηγούμενα 

υπολογισθέντων όγκων, επί την αντίστοιχη απόσταση μεταφοράς σε κυβοχιλιόμετρα. 
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Η πληρωμή θα γίνεται με τις αντίστοιχες τιμές μονάδας του Τιμολογίου.  Αυτές οι τιμές και πληρωμές 

αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων, 

μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων εφοδίων, υλικών και εργασίας. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3 

 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΜΕ ΞΥΛΟΖΕΥΓΜΑΤΑ 
 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις εργασίες αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής (όπου 

απαιτείται) με οριζόντια ή κατακόρυφα στοιχεία ζεύξης όπου απαιτούνται για την κατασκευή των 

δικτύων ύδρευσης καθώς και των τεχνικών έργων που τα συμπληρώνουν. 

 

2. Εργασίες που θα εκτελεσθούν 

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή παρεμφερούς τύπου 

μεθοδολογία σε οποιοδήποτε πλάτος ή βάθος σκάμματος, ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, 

με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης και 

απομάκρυνσης των υλικών για επανα-χρησιμοποίηση. 

Όσες φορές η φύση των εδαφών το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα εκτελεί την κατάλληλη αντιστήριξη των 

παρειών του σκάμματος, όπως αυτές επιβάλλονται από τους κανόνες ασφαλείας. Τον τόπο και την 

πυκνότητα ξυλοζεύξεως θα ορίζει κάθε φορά ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του στο έργο, σε συνεννόηση 

με την Υπηρεσία. 

Κάθε κατάπτωση παρειάς σκάμματος σε οποιαδήποτε περίσταση και εάν έγινε και κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες σε ξυλοζευγμένες ή μη ξυλοζευγμένες παρειές και οι οποιεσδήποτε συνέπειες 

αυτής (εργατικά ατυχήματα, ζημιές σε τρίτους, ζημιές έργων κλπ) βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον 

Ανάδοχο, που υποχρεούται σε κάθε νόμιμη αποζημίωση και αποκατάσταση των βλαβέντων έργων και 

αναλαμβάνει γενικά κάθε ποινική και αστική ευθύνη. Η Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλει στον Ανάδοχο 

την εκτέλεση πρόσθετων ξυλοζεύξεων ή ενίσχυση των υπαρχουσών σε όσα σημεία αυτή κρίνει τούτο 

απαραίτητο. Παρά το δικαίωμα τούτο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος παραμένει πάντοτε μόνος και απόλυτα 

υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών που έγιναν. 

 

3. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η πληρωμή του αναδόχου για την  τοποθέτηση και αφαίρεση των ξυλοζευγμάτων θα γίνει σύμφωνα με 

το εμβαδόν της κατακόρυφης επίπεδης επιφάνειας αντιστήριξης που έρχεται σε επαφή με τις παρειές  

του σκάμματος  επί την τιμή του άρθρου του τιμολογίου για την αμοιβή αντιστήριξης με ξυλοζεύγματα, 

όπως λεπτομερέστερα περιγράφεται στο τιμολόγιο. 

Περιλαμβάνονται στην τιμή και δεν επιμετρώνται οι τυχόν ποσότητες ξυλοζευγμάτος που θα χρειασθεί να 

τοποθετηθούν καθέτως προς την διεύθυνση του αγωγού. 



ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ          

       13 

Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών της αναγραφόμενης ποσότητας αντιστήριξης, θα 

σημειώνεται απαραιτήτως ο χαρακτηρισμός εδάφους που έχει καθοριστεί για το επιμετρούμενο σκάμμα, 

προκειμένου να πιστοποιηθεί η αναφερόμενη εργασία.    
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4 
 

ΧΡΗΣΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά όλες τις περιπτώσεις που θα χρησιμοποιηθούν δίδυμα μεταλλικά 

αυτοαντιστηριζόμενα διαφράγματα για την αντιστήριξη των παρειών της τάφρου τοποθέτησης των 

αγωγών ή κατασκευής  φρεατίων, ή οποιωνδήποτε άλλων τεχνικών έργων της εργολαβίας. 

 

Δίδυμα μεταλλικά αυτόαντιστηριζόμενα διαφράγματα αντιστήριξης τοποθετούνται σε θέσεις όπου 

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

αυτοαντιστηριζόμενα μεταλλικά διαφράγματα κεκλιμένα δεν θα τοποθετηθούν.  

 

Δίδυμα μεταλλικά αυτοαντιστηριζόμενα διαφράγματα προτιμώνται στις θέσεις όπου η ύπαρξη λίθων θα 

εμπόδιζε την απρόσκοπτη έμπηξη των πασσαλοσανίδων.  

 

2. Προέλευση 

Τα δίδυμα μεταλλικά διαφράγματα θα είναι βιομηχανικής κατασκευής αναγνωρισμένου οίκου, δηλαδή 

KRINGS ή ισοδύναμα, και όχι αυτοσχέδια. 

 

3. Διαστάσεις - σχήμα 

Η απαιτούμενη ροπή αντιστάσεως της διατομής για τα δίδυμα μεταλλικά αυτοαντιστηριζόμενα 

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

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

 

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

παρέχει πλήρη ασφάλεια για το όρυγμα, τους εργαζόμενους, τους διερχόμενους, τα μηχανήματα, τις 

γειτονικές οικοδομές και γενικά για κάθε κίνδυνο επί οσοδήποτε χρονικό διάστημα χρειασθεί. Στο έργο 

θα χρησιμοποιηθούν δίδυμα μεταλλικά αυτοαντιστηριζόμενα διαφράγματα διατομής όχι μικρότερης 

ροπής αντιστάσεως από αυτές που θα προκύψουν στους υπολογισμούς της μελέτης. 

 

Το σύστημα των διδύμων μεταλλικών αυτοαντιστηριζόμενων διαφραγμάτων που θα χρησιμοποιήσει ο 

ανάδοχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα πολλά  που υπάρχουν, αρκεί να ανταποκρίνεται στις 

συγκεκριμένες ανάγκες του παρόντος έργου (κατά το δυνατόν μεγαλύτερη υδατοστεγανότητα, ευκολία 

τοποθέτησης, επαρκής αντιστήριξη των διαφραγμάτων μεταξύ τους κλπ). Το σύστημα που θα 

χρησιμοποιηθεί θα περιγράφεται πάντως λεπτομερώς στην μελέτη που θα συνταχθεί από τον ανάδοχο 

για τον τρόπο αντιστήριξης. 
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Η εξωτερική πλευρά των διαφραγμάτων πρέπει να είναι επίπεδη και να μην έχει οριζόντιες δοκίδες, ώστε 

η αφαίρεση του διαφράγματος μετά την περαίωση της επίχωσης να είναι δυνατή. 

 

4. Μέθοδοι κατασκευής αντιστηρίξεων με δίδυμα μεταλλικά αυτοαντιστηριζόμενα διαφράγματα 

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

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

κατηγορηματικά. Η αποδοχή προϋποθέτει την λήψη πολύπλευρων κατασκευαστικών μέτρων που πρέπει 

να εξασφαλίζουν την σταθερότητα του τρόπου χρησιμοποίησης. 

 

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

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

πάτωμα προστασίας πλάτους τουλάχιστον 0,60m. Έτσι εξασφαλίζεται μια ασφαλής εργασία στην άκρη 

του ορύγματος. Κενοί χώροι, οι οποίοι με την κατασκευή των μονάδων επενδύσεων παραμένουν μεταξύ 

των πλακών και των παρειών των ορυγμάτων πρέπει αμέσως να γεμίζουν απολύτως, ώστε να εμποδίζεται 

μια εκ των υστέρων θραύση του εδάφους και να εξασφαλίζεται επαφή μεταξύ όλης της επιφάνειας των 

πλακών και του εδάφους. 

 

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

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

και συμπύκνωση, θα αφαιρούνται τα διαφράγματα και θα γίνεται νέα συμπύκνωση για να καλυφθούν τα 

τυχόν κενά που θα έχουν δημιουργηθεί κατά την αφαίρεση των διαφραγμάτων. 

 

4.1 Μέθοδος τοποθετήσεως 

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

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

είναι τότε μόνο επιτρεπτή όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις : 

το έδαφος να είναι σταθερό προσωρινά 

οι παρειές της εκσκαφής να είναι κατακόρυφες 

πλάτος εκσκαφής που παραμένει σταθερό κατά μήκος μιας μονάδας επενδύσεως 

 

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

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

 

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

που είναι απαραίτητο για την κατασκευή μιας μονάδας επενδύσεως. Οι ανεπένδυτες παρειές ορύγματος 

πρέπει επίσης να μην επιφορτίζονται από κυκλοφορία π.χ. από τα μηχανήματα του έργου διότι έτσι 

μεγαλώνει ο κίνδυνος καταρρεύσεως. 
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Είναι αυτονόητο ότι στα ορύγματα πρέπει να κατεβαίνουν άτομα μόνο όταν οι παρειές είναι άψογα 

εξασφαλισμένες. Για βαθιά ορύγματα πρέπει οι μονάδες επενδύσεως να τοποθετηθούν οι μία πάνω στην 

άλλη και να συνδεθούν μεταξύ τους έξω από το όρυγμα και σαν σύνολο να τοποθετηθούν στο όρυγμα. 

 

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

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

τις μονάδες. 

 

4.2 Μέθοδος διεισδύσεως 

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

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

υπό την προστασία των μονάδων επενδύσεως όπου η εκσκαφή που προηγείται κάτω από τις πλάκες δεν 

μπορεί να ξεπερνάει τα 0,50m.  

 

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

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

ζευγάρι των πλακών κατά τη διάρκεια της εκσκαφής σαν σφήνα και εμποδίζεται η περαιτέρω διείσδυση. 

Το μέγεθος αυτό δίνεται από τον κατασκευαστή. 

 

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

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

λόγω του διαφορετικού πλάτους του συστήματος. 

 

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

στο 1:20. Για τη μέθοδο διεισδύσεως πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τέτοιες μονάδες επενδύσεως που 

στο κάτω άκρο έχουν κοπτικές ακμές. 

 

5. Πληρωμή 

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

ανεξάρτητη του είδους των διδύμων αυτοαντιστηριζόμενων διαφραγμάτων που θα χρειασθούν, του 

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

μεθόδου, ή άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών. 

 

Επιπλέον στην τιμή περιλαμβάνονται και δεν επιμετρώνται οι τυχόν ποσότητες διδύμων 

αυτοαντιστηριζομένων μεταλλικών διαφραγμάτων που θα χρειασθεί να τοποθετηθούν καθέτως προς την 

διεύθυνση του αγωγού. 
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Στην πληρωμή του αναδόχου, όπως περιγράφηκε, περιλαμβάνεται η αποζημίωσή του για την προμήθεια 

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

μετακινήσεις, σταλία αυτοκινήτου, απομάκρυνση όλων των υλικών μετά το πέρας της εργασίας, εργασία 

προσωπικού και κάθε μηχανήματος που θα χρειασθεί για την έντεχνη και ασφαλή περαίωση της 

εργασίας τοποθέτησης και αφαίρεσης των διδύμων μεταλλικών αυτοαντιστηριζομένων διαφραγμάτων 

σύμφωνα με την μελέτη που θα υποβάλει ο ανάδοχος, όπως θα εγκριθεί από την υπηρεσία και τις 

παρούσες προδιαγραφές, κατά τρόπο που θα επιτρέπει την ασφαλή και καλότεχνη εκτέλεση των 

εργασιών που προβλέπεται να γίνουν μέσα στο όρυγμα του οποίου τις παρειές αντιστηρίζουν τα δίδυμα 

αυτοαντιστηριζόμενα μεταλλικά διαφράγματα καθώς και για όλα όσα αναφέρονται στις προηγούμενες 

παραγράφους.  

 

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

τοποθέτηση του συστήματος αντιστήριξης των διδύμων αυτοαντιστηριζομένων μεταλλικών 

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

των σωλήνων κλπ, προμήθεια και επάλειψη του λιπαντικού. 

 

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

διδύμων αυτοαντιστηριζομένων μεταλλικών διαφραγμάτων ώστε να μην παραμείνει καμία στο έδαφος 

για να μην παρεμποδίζει τυχόν μελλοντικές εργασίες οργανισμών κοινής ωφελείας στην περιοχή. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι όλες οι εργασίες που θα προκύψουν από το πάχος των διδύμων 

αυτοαντιστηριζομένων διαφραγμάτων περιλαμβάνονται στην τιμή και δεν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως. 

 

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

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

από το πάχος των διδύμων αυτοαντιστηριζομένων μεταλλικών διαφραγμάτων περιλαμβάνονται στην 

τιμή και δεν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως. 

 

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

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

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

αντιστηρίξεων θα είναι σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές. Διευκρινίζεται ότι η έγκριση της 

μελέτης από την υπηρεσία δεν απαλλάσσει από την ευθύνη για την πληρότητα και ορθότητα της τον 

ανάδοχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε τυχόν ατύχημα και για την αποκατάσταση κάθε τυχόν 

ζημίας που θα προκύψει εξ’ αιτίας τυχόν ελαττωμάτων στην μελέτη που συνέταξε ή στην κατασκευή του 

συστήματος αντιστήριξης με δίδυμα αυτοαντιστηριζόμενα μεταλλικά διαφράγματα και είναι 
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υποχρεωμένος, σε περίπτωση αστοχίας, να τροποποιήσει τη μελέτη και την κατασκευή χωρίς ιδιαίτερη 

αποζημίωση. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

 

1. Αντικείμενο 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στα Θέματα, που αφορούν τις 

δυσχέρειες εκσκαφών, λόγω συνάντησης αγωγών ΟΚΩ και την πρόσθετη αποζημίωση, που καταβάλλεται 

στον Ανάδοχο, λόγω των δυσχερειών αυτών. 

Έχει εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες έργων, τόσο εντός αστικών, άσο και εντός περιαστικών ή 

υπεραστικών περιοχών. 

Η εκτέλεση των εκσκαφών καλύπτεται από τις αντίστοιχες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00, 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02, η δε εκτέλεση των 

εργασιών επίχωσης ή επανεπίχωσης ορυγμάτων από τις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00, και 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00. 

 

2 Τυποποιητικές παραπομπές 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων, 

χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και 

κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε 

χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών Θα έχουν 

εφαρμογή στην παρούσα όταν Θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρηση της. Όσον 

αφορά Τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00  Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00  Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00  Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00  Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00  Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 

δανειοθαλάμων. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00  Επανεπιχώσεις σκαμμάτων Θεμελίων τεχνικών έργων. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02  Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 388  Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 397    Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας. 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345  Μέσα ατομικής προστασίας — Υποδήματα τύπου ασφαλείας 
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3 Όροι και ορισμοί 

3.1 Γνωστοί αγωγοί 

Είναι οι αγωγοί, που έχουν εντοπιστεί κατά τη φάση της μελέτης ή πριν από την έναρξη των εκσκαφών. 

 

3.2 Άγνωστοι αγωγοί 

Είναι οι αγωγοί που συναντώνται Κατά τη φάση των εκσκαφών, των οποίων η ύπαρξη δεν ήταν γνωστή εκ 

των προτέρων. 

 

3.3 Μετατοπιζόμενοι αγωγοί 

Είναι οι αγωγοί που μεταφέρονται σε άλλη Θέση, εκτός εκσκαφής, μόνιμα ή προσωρινά 

 

3.4 Μη μετατοπιζόμενοι αγωγοί 

Είναι οι αγωγοί, που διατηρούνται στη Θέση τους Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών Και διακρίνονται σε: 

 Αγωγούς σε λειτουργία, που εξακολουθούν να λειτουργούν Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών. 

 Αγωγούς υπό αναστολή λειτουργίας, που παραμένουν μεν στη θέση τους, αλλά κατά τη φάση 

εκτέλεσης των εργασιών δε Θα βρίσκονται σε λειτουργία. 

 

4 Απαιτήσεις 

Η παρούσα Προδιαγραφή έχει εφαρμογή σε όλους τους συναντώμενους κατά τη διενέργεια των 

εκσκαφών αγωγούς Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), οποιασδήποτε διαμέτρου Και είδους 

περιβλήματος, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και με οποιαδήποτε κατεύθυνση, 

καθώς και τους συναντώμενους αρδευτικούς αύλακες, υπόγειους ή υπέργειους, με ή χωρίς επένδυση). 

Τα εκσκαπτόμενα εδαφικά υλικά Θα κατατάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 

ΤΡ 1501-02-05-00-00. 

 

5 Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών 

5.1 Προκαταρκτικές εργασίες 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, και για κάθε ττερίτπωση, ο Ρνάδοχος Θα προβαίνει σεις ακόλουθες 

εργασίες: 

 Θα έρχεται σε επαφή με τους ΟΚΩ, τις Δημοτικές ή άλλες αρμόδιες Αρχές για να ενημερωθεί για 

τα στοιχεία που διαθέτουν για τα δίκτυα της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών. 

 Θα εξακριβώνει τη φύση των συναντώμενων αγωγών και Θα τους αποτυπώνει στις πινακίδες 

οριζοντιογραφίας του έργου, σημειώνοντας και την υψομετρική τους στάθμη. 

 Θα εξακριβώνει εάν το δίκτυο ευρίσκεται σε λειτουργία.  
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 Θα ανιχνεύει τη ζώνη στην οποία προβλέπεται η εκτέλεση Των εκσκαφών με ανιχνευτές 

υπογείων δικτύων (ανιχνευτές μετάλλων, ανιχνευτές πεδίων, ραντάρ υπεδάφους κλπ. σύγχρονο 

εξοπλισμό). 

 Θα προτείνει στην Υπηρεσία με οικονομοτεχνικά κριτήρια, για κάθε «άγνωστο αγωγό» την 

διατήρηση ή τη μετατόπισή του. 

 Θα αξιολογεί την προβλεπόμενη από τη μελέτη λύση αντιμετώπισης των «γνωστών αγωγών» σε 

συσχετισμό με τη διαπιστωθείσα επί τόπου κατάσταση, π.χ. ανεύρεση τυχόν νέων εμποδίων που 

δεν λήφθηκαν υπόψη στη μελέτη, διαφορετική υψομετρική και οριζοντιογραφική θέση κτλ.) και 

Θα ενημερώνει σχετικώς την Υπηρεσία. 

 

Υπάρχοντα παλιά δίκτυα, κυρίως ύδρευσης και αποχέτευσης, ενδεχομένως δεν συμπεριλαμβάνονται στις 

σχετικές πινακίδες, οπότε απαιτείται επιπλέον έρευνα για τον εντοπισμό τους. 

 

Η απόφαση για την αντιμετώπιση «αγνώστων αγωγών» ή «γνωστών αγωγών» (στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης από τον Ανάδοχο της λύσης της μελέτης σε συσχετισμό με την ανευρεθείσα κατάσταση), θα 

λαμβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Οργανισμό και την Υπηρεσία. 

Το εάν οι αγωγοί που συναντώνται Θα παραμείνουν σε λειτουργία, κατά κανόνα αποφασίζεται από τον 

αρμόδιο Οργανισμό. 

Μπορεί κατά συνέπεια να αποφασιστεί η παραμονή του αγωγού στη Θέση που συναντάται, με ή χωρίς 

προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του, όσο διαρκούν οι εκσκαφές ή και όλο το έργο, με 

οικονομοτεχνικά στοιχεία και με γνώμονα τη λειτουργία του ευρύτερου δικτύου. 

Μπορεί ακόμα να αποφασισθεί η μετατόπιση του δικτύου σε άλλη θέση, εκτός εκσκαφών μόνιμα ή 

προσωρινά. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να κοινοποιεί το πρόγραμμα εργασιών του προς τον αρμόδιο 

Οργανισμό. 

Σε περιπτώσεις δικτύων εκτός λειτουργίας που δεν προβλέπεται να επαναχρησιμοποιηθούν (πράγμα που 

Θα βεβαιώνει ο αρμόδιος φορέας), η εκσκαφή συνεχίζεται χωρίς λήψη μέτρων προστασίας του δικτύου. 

 

5.2 Εργασίες στην περιοχή μετατοπιζόμενων αγωγών 

Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό μετατόπιση αγωγού δεν Θα αρχίζουν πριν από την έναρξη 

λειτουργίας του νέου μετατοπισμένου - ανακατασκευασμένου αγωγού, εκτός εάν με προσωρινά έργα 

καλύπτονται οι απαιτήσεις λειτουργίας του δικτύου. 

 

Σε περιπτώσεις αχρηστεμένων δικτύων τα πάσης φύσεως καλώδια (ηλεκτροδότησης τηλεφωνικά), και 

σωλήνες (υδροδότησης, μεταφοράς υγρών καυσίμων και αερίου), εάν απαιτηθεί από τον αρμόδιο ΟΚΩ, 

Θα περισυλλέγονται με προσοχή από τον Ανάδοχο και Θα παραδίδονται στις αποθήκες του οικείου ΟΚΩ. 
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5.3 Εργασίες στην περιοχή μη μετατοπιζόμενων αγωγών, «εν λειτουργία» ή αγωγών σε προσωρινή 

αναστολή Λειτουργίας 

 Οι εκσκαφές στην περιοχή διέλευσης αγωγών 0ΚΩ, όταν υπάρχουν κίνδυνοι νια τους αγωγούς, 

σε λειτουργία Θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, με ή χωρίς χρήση μηχανικού εξοπλισμού. 

 Οι αποκαλυπτόμενοι ή υπακαπτόμενοι οχετοί, Θα υποστηρίζονται ή θα αντιστηρίζονται 

μεταλλικά, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, τόσο κατά την διάρκεια της 

εκσκαφής όσο Και μελλοντικά, μετά την επαναπλήρωση του ορύγματος.  

 Σε περίπτωση που απαιτείται ειδική υποστήλωση ή αντιστήριξη Θα συντάσσεται σχετική μελέτη 

η οποία Θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία προς έγκριση. Οι απαιτούμενες εργασίες, σύμφωνα με 

την εγκεκριμένη μελέτη, Θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωμή. 

 Η επανεπίχωση και προστασία Του αγωγού Θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

Μελέτη και την Προδιαγραφή ΕΛΟΤΤΠ 1501-08-01-03-02. 

 Εάν απαιτηθεί πλευρική μετάθεση εύκαμπτων σωλήνων, σι εργασίες Θα εκτελούνται με την 

μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και τα κατάλληλα μέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε ζημιά επί των αγωγών αυτών. 

 Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την λήψη των σχετικών αδειών, εάν λόγοι ασφαλείας, 

υπαγορεύουν τη διακοπή λειτουργίας ορισμένων αγωγών (π.χ. αγωγών ΔΕΗ. κτλ), κατά την 

διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. 

 

6. Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας 

Ισχύουν τα περί ποιοτικών ελέγχων, που αναφέρονται στις ακόλουθες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02- 

07-02-00, ΕΛΟΤΤΠ 1501-02-03-00-00, ΕΛΟΤ ΤΓΙ 1501-02-04-00-00 και ΕΛ0ΤΤΠ 1501-08-01-03-02. 

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να 

αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που Θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς 

ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού. 

 

7 Όροι υγείας — ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος 

7.1 Επισήμανση κινδύνων 

Η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών σε ζώνες διέλευσης υπογείων δικτύων προσαυξάνει τους συνήθεις 

κινδύνους των εκσκαφών για το εργαζόμενο προσωπικό. 

Η ανεύρεση υπογείων δικτύων κατά την εκτέλεση των εκσκαφών σημαίνει ότι εκτελούνται κατ’ αρχήν σε 

χαλαρά εδάφη (έχει προηγηθεί εκσκαφή / εττανεπίχωση Κατά τα παρελθόν). 

Η εκτέλεση εργασιών κοντά σε υπόγεια καλώδια υπό τάση ή αγωγούς αερίου πόλεως συνεπάγεται 

σοβαρότατες επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχήματος (ηλεκτροπληξία, αναθυμιάσεις, έκρηξη). 

 

Η εκτέλεση εργασιών στην περιοχή δικτύων υπό πίεση μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτατη άνοδο της 

στάθμης του νερού εντός του ορύγματος. 
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Η πρόκληση ζημιών σε δίκτυο ακαθάρτων έχει δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Η πρόκληση ζημιών σε υπόγεια τηλεφωνικά καλώδια, δεν έχει μεν άμεσες επιπτώσεις στο προσωπικό, 

αλλά απαιτεί σημαντικές εργασίες αποκατάστασης της σύνδεσης (επανάπλεξη καλωδίων, τοποθέτηση 

μούφας από ειδικευμένο προσωπικό), υψηλού κόστους  

 

7.2 Μέτρα προστασίας 

 Πριν από την εκτέλεση των εργασιών, θα μελετώνται λεπτομερώς τα σχέδια των ΟΚΩ, θα 

διενεργούνται ερευνητικές τομές και θα σαρώνεται η ζώνη του προβλεπόμενου ορύγματος με 

ηλεκτρονικούς ανιχνευτές υπεδάφους. 

 Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός αυτός με τις τεχνικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί, είναι 

σήμερα υψηλής αξιοπιστίας και προσιτός. Ο Κύριος του Έργου μπορεί κατά συνέπεια να 

απαιτήσει τη σάρωση του υπεδάφους πριν από την έναρξη των εργασιών. 

 Η εκτέλεση των εργασιών με μηχανικά μέσα θα εκτελείται υποχρεωτικά με καθοδήγηση του 

χειριστή από έμπειρο χωματουργό εργαζόμενο εντός του ορύγματος. Απαγορεύεται η εκτέλεση 

εργασιών χωρίς την καθοδήγηση του χειριστή του μηχανήματος 

 Οι εργασίες θα εκτελούνται υπό την διαρκή επίβλεψη έμπειρου εργοδηγού, ο οποίος Θα 

παρακολουθεί συνεχώς τις παρειές του ορύγματος, το αποκαλυφθέν δίκτυο και τα μέτρα 

ασφαλείας (ΜΑΠ προσωπικού, αντιστηρίξεις κτλ.). 

 Στο όρυγμα θα διατάσσονται ασφαλείς κλίμακες ανόδου καθόδου του εργαζόμενου 

προσωπικού. 

 Επί τόπου του έργου θα υπάρχει επαρκές απόθεμα υλικών υποστύλωσης (καδρόνια, χαλύβδινα 

προφίλ, ιμάντες ανάρτησης μεταλλικοί πάσσαλοι κλπ.) για την άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων 

υποστύλωσης αντιστήριξης των δικτύων. 

 Στη στέψη του ορύγματος θα διατηρείται καθαρή λωρίδα πλάτους τουλάχιστον 0,50 ηι 

εκατέρωθεν επί της οποίας δεν θα αποτίθενται προϊόντα εκσκαφών 

 Το ανοικτό όρυγμα Θα περιφράσσεται και κατά τις δυο λωρίδες. 

 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1: 

 

Πίνακας 1 — Ελάχιστες απαιτήσεις μέσων ατομικής Προστασίας 

Προστασία χειρών και βραχιόνων Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 388 

Προστασία κεφαλιού Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 397 

Προστασία ποδιών Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 20345-2 

 

Θα τηρούνται αυστηρά τα λοιπά μέτρα ασφαλείας προστασίας, που προβλέπονται από το εγκεκριμένα 

Σχέδιο Ασφάλειας-Υγείας του έργου (ΣΑΥ). 
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8 Τρόπος επιμέτρησης 

Όταν κατά την εκτέλεση των εκσκαφών συναντώνται υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ, ο Ανάδοχος δικαιούται 

πρόσθετης αποζημίωσης, πέραν της προβλεπομένης για τις εκσκαφές, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Η πρόσθετη αποζημίωση δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις εναέριων αγωγών ΟΚΩ (π.χ. γραμμών 

ΔΕΗ), ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσχέρειες που μπορεί να προξενούν στην εκτέλεση των εργασιών. 

Οι εκσκαφές κατά τις οποίες αντιμετωπίζονται δυσχέρειες λόγω συνάντησης δικτύων ΟΚΩ Θα 

επιμετρούνται σε κυβικά μέτρα (m3) σύμφωνα με τη σχέση: 

V = L x (Hα - Hκ) x W 

Όπου: 

L= το μήκος του ορύγματος που επηρεάζεται από υπάρχον δίκτυο ΟΚΩ. 

Ηα = η άνω στάθμη ζώνης δυσχερειών, εκτεινόμενη μέχρι 1,00 m υψηλότερα από το ανωράχιο tου 

συναντωμένου αγωγού. Στην περίπτωση διέλευσης περισσοτέρων αγωγών εντός του ορύγματος η άνω 

στάθμη της ζώνης δυσχερειών εκσκαφής uα ορίζεται κατά βαθμίδες πλάτους και σύμφωνα με να 

καθοριζόμενα στη συνέχεια. Διευκρινίζεται ότι, όταν επικαλύπτονται σι ζώνες δυσχερειών δύο αγωγών 

εντός του ορύγματος, ως άνω στάθμη επιμέτρησης λαμβάνεται η υψηλότερη. 

W= το πλάτος της ζώνης δυσχερειών ίσα με την κάτοψη του περιγράμματος του συναντωμένου δικτύου 

πλέον 0,25m εκατέρωθεν. Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων αγωγών ως πλάτος λαμβάνεται η κάτοψη 

της δέσμης των αγωγών πλέον 0,25 m εκατέρωθεν. 

Hκ = η κάτω επιφάνεια της ζώνης δυσχερειών, εκτεινόμενη μέχρι 2,00 m κάτω από το κατωράχιο ή τον 

πυθμένα του δικτύου. Στην περίπτωση παράλληλων αγωγών, με διαφορετική κάτω στάθμη, η μορφή Της 

κάτω επιφάνειας της ζώνης δυσχερειών Θα καθορίζεται αντίστοιχα με τα καθορισθέντα για την άνω 

επιφάνεια. 

 

Η επιμέτρηση Θα συνοδεύεται από οριζοντιογραφία της ζώνης εκτέλεσης των εκσκαφών υπό κλίμακα 

1:500, στην οποία θα απεικονίζονται τα απαντηθέντα δίκτυα και από χαρακτηριστικές διατομές, στις 

οπαίες Θα αναγράφονται τα χαρακτηριστικά των αγωγών που συναντώνται (διάμετρος, υλικό 

κατασκευής, αρμόδιος οργανισμός) και θα απεικονίζεται η αναλογούσα ζώνη δυσχερειών, σύμφωνα με 

τα καθοριζόμενα στην παρούσα (με αναγραφή του εμβαδού που αντιστοιχεί στη διατομή). 

 

Επισημαίνεται ότι οι χορηγούμενες από τους ΟΚΩ πινακίδες των δικτύων είναι δυνατόν να είναι 

ανακριβείς ή ελλιπείς. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει σε επιμελή έρευνα εντοπισμού τυχόν υπαρχόντων δικτύων με 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή δοκιμαστικές τομές και να εκτελεί εκσκαφές με μέγιστη προσοχή. 
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Τυχόν ζημιές σε υπάρχοντες και μη παρουσιαζόμενους σε σχέδια αγωγούς επιβαρύνουν αποκλειστικά 

τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τις επανορθώσει με δική του ευθύνη και δαπάνες. 

 

Η πρόσθετη αυτή αποζημίωση καλύπτει: 

 Τις δυσχέρειες της εκσκαφής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ελαφρών μηχανικών μέσων 

(μικρής απόδοσης) και της χειρωνακτικής εκτέλεσης προς αποφυγή ζημιών επί των υπαρχόντων 

αγωγών ΟΚΩ. 

 Τις δυσχέρειες αναπέτασης των προϊόντων εκσκαφής στη ζώνη των αγωγών, λόγω 

περιορισμένης χρήσης ή απόδοσης των μηχανικών μέσων. Η μετά την αναπέταση αποκομιδή 

των προϊόντων εκσκαφών στις προσωρινές ή οριστικές Θέσεις απόθεσης ή απόρριψης 

εντάσσεται στο αντικείμενο του αντίστοιχου άρθρου των εκσκαφών. 

 Τις σποραδικές αντιστηρίξεις ή υποστήριξης των αγωγών, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν 

απαιτούμενης τροποποίησης του συστήματος αντιστήριξης των παρειών ορυγμάτων. Οι 

συστηματικές αντιστηρίξεις των δικτύων, για τις οποίες εκπονείται ειδική μελέτη επιμετρούνται 

ιδιαιτέρως κατά περίπτωση. 

 Την αποκατάσταση τυχόν ζημιών που Θα προκληθούν στους αγωγούς κατά την εκσκαφή. Τις 

τυχόν δυσχέρειες προσέγγισης υλικών και λειτουργίας μηχανημάτων. 

 Τις τυχόν καθυστερήσεις των εργασιών λόγω ελέγχου των εργασιών εκσκαφής από τους 

αρμόδιους ΟΚΩ (όταν οι ενδιαφερόμενοι ΟΚΩ απαιτούν Επίβλεψη των εργασιών από δικό τους 

προσωπικό). Οι καθυστερήσεις αυτές νοείται ότι Θα είναι σε λογικό πλαίσιο και δεν θα 

ανατρέπουν το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση Θα επιλαμβάνεται 

του θέματος η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. 

 Την λήψη των απαιτουμένων μέτρων υγείας και ασφάλειας. 

 Την ανάσυρση και αποξήλωση των υφισταμένων δικτύων (σωλήνων ή καλωδίων) χωρίς να 

προξενηθούν ζημιές, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί από τον αρμόδιο ΟΚΩ 

 Την αττοζημιώση των ΟΚΩ, σε περίπτωση καταστροφής των προς απόληψη υλικών. 

 Την προσωρινή φύλαξη των ανασυρόμενων υλικών των δικτύων και την μεταφορά τους στις 

αποθήκες, που Θα υποδειχθούν από τον αντίστοιχο ΟΚΩ. 

 Την λήψη των απαιτουμένων αυξημένων μέτρων ασφάλειας. 

 Την προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών 

 Την μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο 

 Την ενσωμάτωση ή τη χρήση τους στο έργο 

 Την φθορά και απομείωση των υλικών και την απόσβεση και τις σταλίες του εξοπλισμού. 

 Την διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την 

εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 

 Την συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των 

εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 
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 Την πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν 

διορθωτικών μέτρων (εργασία Και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές 

και τους ελέγχους 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6 
 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΥΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 
 

1. Αντικείμενο 

Κατά την εκτέλεση των διαφόρων άσκαφων θα αποκαλυφθεί πιθανός αριθμός σωληνώσεων οι οποίες 

συναντούν την τάφρο σε διάφορα βάθη. Τέτοιες σωληνώσεις μπορεί να είναι διακλαδώσεις ή κύριοι 

αγωγοί κοινής ωφελείας σε λειτουργία για τους οποίους πρέπει να αποφευχθούν οποιεσδήποτε βλάβες 

σε όλο το διάστημα εκτέλεσης των έργων. 

 

Εκτός από τους αγωγούς κοινής ωφελείας θα συναντηθούν τυχόν άλλα εμπόδια όπως καλώδια της Δ.Ε.Η, 

του Ο.Τ.Ε κλπ τοποθετημένα  ή όχι μέσα σε προστατευτικές σωληνώσεις. Επίσης θα απαιτηθούν πιθανό 

αντιστηρίξεις σε στύλους (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κλπ). 

 

Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στα μέτρα προστασίας των παραπάνω σωληνώσεων και καλωδίων και 

όχι στην επιβάρυνση του έργου εξαιτίας καθυστερήσεων, η οποία καλύπτεται και συμπεριλαμβάνεται 

στην δαπάνη των κυριών εργασιών, δηλαδή των χωματουργικών  και της κατασκευής του αγωγού. 

 

2. Τρόπος στήριξης και εργασίας 

Στη θέση κάθε σωλήνωσης που εντοπίζεται, οι εκσκαφές της τάφρου με όποιο τρόπο και αν γίνονται θα 

συνεχισθούνε από τις δύο πλευρές της σωλήνωσης, ενώ θα αφεθεί άθικτο αρκετό πλάτος εδαφικής 

ζώνης για την ασφάλεια των κατασκευών, (περίπου 0,5m από κάθε μεριά και σε βάθος μέχρι τον 

πυθμένα της τάφρου). Το τμήμα αυτό του εδάφους που αφήνεται θα εκσκαφθεί με χέρια και ύστερα από 

την κατασκευή της προσωρινής στήριξης της σωλήνωσης που περιγράφεται στη συνέχεια. 

 

Θα γίνει προσεκτική αποκάλυψη της σωλήνωσης μέχρι τη στάθμη έδρασης της και θα ακολουθήσει η 

στήριξη. Στην αρχή η στήριξη θα γίνει με ανάρτηση. Για τον λόγο αυτό πάνω στη σωλήνωση θα 

τοποθετηθούν  τουλάχιστο δυο δοκάρια ικανοποιητικής αντοχής για την ανάρτηση της σωλήνωσης που 

μπορεί να είναι είτε καδρόνια από ανθεκτική ξυλεία με διατομή τουλάχιστο 8 x 8cm είτε 

χαλυβδοσωλήνες ή άλλο υλικό. Η αντοχή των δοκαριών  πρέπει να είναι τόση ώστε να μπορούν να 

φέρουν το βάρος της σωλήνωσης και ταυτόχρονα να φέρουν το βάρος του εργάτη που τυχόν θα 

στηριχθεί προσωρινά σ’ αυτά κατά την εκτέλεση των εργασιών, χωρίς κίνδυνο να σπάσουν ή να 

υποχωρήσουν αισθητά, με αποτέλεσμα να προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη στη σωλήνωση. Η στήριξη των 

δοκών που αναφέρθηκαν πρέπει να είναι σταθερή στα άκρα τους πάνω σε κοινή βάση έδρασης από 

ξύλινους τάκου ή άλλο υλικό, με την οποία θα προσδένονται ή θα καρφώνονται για να δημιουργηθεί 

καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους και αποφυγή οποιασδήποτε μετακίνησης. Αν χρειασθεί θα 

δημιουργηθούν κατάλληλης υποδοχές (φωλιές) για την στήριξη των δοκών. Οι σχετικές μικροεκσκαφές ή 

άλλες εργασίες καλύπτονται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές. 
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Μετά την τοποθέτηση των δοκών ανάρτησης περνιούνται κάτω από τη σωλήνωση και κάθετα σ’ αυτήν 

κατάλληλα υποθέματα σε επαφή τα οποία δένονται  στις άκρες τους με αυτήν με χοντρό σύρμα. Κατά 

κανόνα τα παραπάνω υποθέματα θα είναι τρία, ένα στο μέσο και δύο στις πλευρές της τάφρου. 

 

Αν οι αγωγοί που πρόκειται να στηριχθούν, αποτελούνται από πηλοσωλήνες ή τσιμεντοσωλήνες μικρού 

μήκους, τότε το κάθε τεμάχιο θα αναρτηθεί ιδιαίτερα. Αν η φύση της σωλήνωσης επιτρέπει την πλήρη 

αποκάλυψη χωρίς κίνδυνο μπορεί να τοποθετηθεί μόνο ένα υπόθεμα κάτω από τον αγωγό σ’ όλο το 

πλάτος της τάφρου και στη συνέχεια πρόσδεσή του στις δοκούς στήριξης. 

 

Διευκρινίζεται ότι τα υποθέματα δεν πρέπει να παραλείπονται ακόμα και αν το υλικό της σωλήνωσης 

επιτρέπει την απευθείας πρόσδεση με σύρμα κι αυτό για να προστατεύεται η σωλήνωση στην κάτω 

πλευρά κατά την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, (αποπεράτωση, εκσκαφών, τοποθέτηση του 

αγωγού που πρόκειται να εγκατασταθεί κλπ). Επίσης η ανάρτηση  και η πρόσδεση  των συρμάτων πρέπει 

να είναι ισχυρή και ομοιόμορφα τανυσμένη αλλά όχι υπερβολικά ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 

περίπτωση μετακίνησης ή καταπόνησης των στηριζόμενων σωληνώσεων. 

Σε περιπτώσεις που συναντούνται μεταλλικοί αγωγοί ύδρευσης δεν χρειάζεται ιδιαίτερη στήριξη εκτός 

από τα συνηθισμένα μέτρα ασφαλείας που ανάγονται στις γενικές ευθύνες της ανάδοχου, χωρίς 

ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 

Για τις αντιστηρίξεις στύλων ξύλινων, μεταλλικών ή από σκυρόδεμα, όταν υπάρχει φόβος καταστροφής 

τους από γειτονικές εκσκαφές, θα χρησιμοποιηθούν γνωστές μέθοδοι και υλικά (ξυλεία, σύνδεσμοι κλπ), 

σε συνδυασμό με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 της προδιαγραφής των εκσκαφών. 

 

3. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Οι στηρίξεις των αγωγών επιμετρούνται σε μέτρα  μήκους σωληνώσεων τα οποία στηρίχθηκαν πλήρως 

και επιτυχία σε όλη την διάρκεια των εργασιών, δηλαδή από την αρχική στήριξη μέχρι την πλήρη άρση 

της η οποία θα γίνει προοδευτικά κατά την επίχωση της τάφρου. 

 

Η τεχνική αυτή προδιαγραφή ισχύει για οποιαδήποτε θέση σωλήνωσης και μέχρι γωνίας 45ο (μοιρών) 

αυτής με τον άξονα της τάφρου και ελεύθερου  ανοίγματος (στηριζόμενου μήκους σωλήνωσης) δύο (2) 

μέτρων. 

 

Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου για κάθε μέτρο μήκους στήριξης 

του αγωγού. Περισσότεροι αγωγοί που περιλαμβάνονται σε ιδεατό κύλινδρο διαμέτρου ενός (1) μέτρου 

που τον ίδιο άξονα με τον μεγαλύτερο αγωγό, θεωρούνται σαν ένας αγωγός. Αν υπάρχουν και άλλοι 
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αγωγοί έξω από τον παραπάνω ιδαετό κύλινδρο, τότε καταβάλλεται ακόμα μια φορά η τιμή του ίδιου 

άρθρου. 

 

Οι αντιστηρίξεις στύλων επιμετρούνται σε τεμάχια και πληρώνονται με το αντίστοιχο άρθρο του 

τιμολογίου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

1. Αντικείμενο - Κατηγορίες οδοστρωμάτων 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στον τρόπο τομής και ανακατασκευή των οδοστρωμάτων 

των οδών όπου ανοίγονται ορύγματα κλπ για την κατασκευή των αγωγών κλπ του αποχετευτικού 

δικτύου. 

 

Τα οδοστρώματα ανάλογα με το υλικό διάστρωσής τους διακρίνονται σε: 

Οδοστρώματα με ασφαλτικό τάπητα. 

Κυβολιθόστρωτα οδοστρώματα. 

Οδοστρώματα λιθόστρωτα με πλάκες ή λίθους που δεν έχουν κανονικό σχήμα. 

Οδοστρώματα από σκυρόδεμα 

 

 2. Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας - Υλικά 

 

2.1  Οδοστρώματα με ασφαλτικό τάπητα 

Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει από την αρμόδια Υπηρεσία άδεια τομής του 

οδοστρώματος. Οι δαπάνες έκδοσης της άδειας βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Ενδεχόμενη καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας αυτής από υπαιτιότητα των αρμοδίων Υπηρεσιών, έχει 

σαν μόνη συνέπεια για τον Εργοδότη την έγκριση αντίστοιχης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του 

έργου. Άδειες τομής θα ζητούνται ακόμη κι όταν πρόκειται για τομή χωμάτινων ή αδιαμόρφωτων 

οδοστρωμάτων και γενικά για εκτέλεση εκσκαφών, αν αυτό απαιτείται από τους κατόχους των χώρων, 

όπου θα εκτελεσθούν οι εργασίες. 

 

Κατά την εργασία της επαναφοράς του οδοστρώματος, το επίχωμα του σκάμματος πρέπει να συμπιεστεί 

τόσο καλά πριν τοποθετηθεί το τελικό οδόστρωμα ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα καθίζησης.  Ο 

Ανάδοχος έχει τη σχετική ευθύνη μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. 

Σε περίπτωση που εμφανιστούν καθιζήσεις στο οδόστρωμα, ο Ανάδοχος οφείλει να επιδιορθώσει το 

τμήμα με δαπάνη του, αφαιρώντας το υπάρχον οδόστρωμα ή και το επίχωμα του σκάμματος και 

ανακατασκευάζοντάς τα. 

 

Πριν από την εκτέλεση της εργασίας αποκατάστασης του οδοστρώματος ο Ανάδοχος πρέπει να 

συνεννοηθεί με τον κύριο της οδού για τον τρόπο αποκατάστασης του τμηθέντος οδοστρώματος και να 

ενεργήσει ανάλογα, σε συνεννόηση πάντοτε με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 



ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ          

       32 

Πριν από τη διάστρωση του ασφαλτικού τάπητα, θα γίνεται επάλειψη των άκρων της τομής του 

οδοστρώματος με ασφαλτικό γαλάκτωμα  ή άλλο κατάλληλο ασφαλτικό υλικό, για να εξασφαλιστεί η 

σύνδεση του νέου με το παλιό οδόστρωμα. Τα ασφαλτικά οδοστρώματα που κατασκευάζονται πρέπει να 

έχουν τελικό πάχος τουλάχιστον 8cm, να κατασκευάζονται όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο του 

Τιμολογίου και πάντοτε σύμφωνα με τις εντολές που δίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή 

τους, οπότε και η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Στην εργασία κατασκευής ενός m2  ασφαλτικού οδοστρώματος περιλαμβάνονται και οι εργασίες 

συμπίεσης και καθαρισμού του οδοστρώματος οι αναμίξεις και διαστρώσεις του ασφαλτικού μίγματος 

μαζί με τη μεταφορά του από τον τόπο ανάμιξης στον τόπο του έργου. 

 

2.2  Οδοστρώματα από σκυρόδεμα 

Για τις εργασίες καθαίρεσης των οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα ισχύουν όσα αναφέρονται στην 

παράγραφο 2.1 για τα ασφαλτικά οδοστρώματα. 

 

Η επίχωση της τάφρου θα γίνει όπως προβλέπεται στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή των επιχώσεων. 

Πάνω στα συμπυκνωμένα επιχώματα θα διαστρωθεί και θα συμπυκνωθεί στρώση από αμμοχάλικο 

τελικού πάχους 20cm. Στη συνέχεια θα διαστρωθεί άοπλο σκυρόδεμα των 200kgr τσιμέντου με μέσο 

πάχος 15cm.  Πριν από τη διάστρωση του σκυροδέματος ο πυθμένας της σκάφης και τα χείλη της πρέπει 

να καθαριστούν καλά και να βραχούν με νερό. Στα χείλη του σκυροδέματος που κόπηκαν πρέπει να 

εφαρμοστεί υδαρές διάλυμα τσιμέντου για να εξασφαλιστεί η καλή σύνδεση του παλιού με το νέο 

σκυρόδεμα. 

 

Η επάνω επιφάνεια θα είναι επίπεδη και θα μορφωθεί με πήχη, που εδράζεται στο παλιό οδόστρωμα και 

στις δύο μεριές της τάφρου, έτσι ώστε να συμπέσουν οι επιφάνειες του παλιού με το νέο οδόστρωμα. 

 

Δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε υποχώρηση του οδοστρώματος που αποκαταστάθηκε, μέχρι την οριστική 

παραλαβή. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τις τυχόν υποχωρήσεις που θα συμβούν (με άρση και 

ανακατασκευή) χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση επειδή η εργασία αυτή θεωρείται ότι είναι συμβατική και 

περιλαμβάνεται στην υποχρέωση του Αναδόχου να συντηρήσει το έργο. 

 

3.  Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση των εργασιών για την ανακατασκευή των οδοστρωμάτων γίνεται για κάθε τύπο 

οδοστρώματος ξεχωριστά σε m2 πραγματικής επιφάνειας και εκτελέστηκε χωρίς να αφαιρούνται τα 

εμβαδά των παρεμβαλλόμενων εμποδίων στην επιφάνεια αυτή όπως π.χ. καλύμματα φρεατίων, εφόσον 

το εμβαδόν καθενός εμποδίου είναι μικρότερο των δύο τετραγωνικών μέτρων και συμβατικά - 

ανεξαρτήτως πραγματικού πάχους - για την επιμέτρηση των καθαίρεσης πάχους 10cm. 
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Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται για την επιφάνεια που επιμετρήθηκε με τις αντίστοιχες τιμές 

μονάδας του Τιμολογίου αποκατάστασης των οδοστρωμάτων ήτοι ασφαλτικής προεπάλειψης, 

κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσεως και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. 

 

Αυτή η τιμή και πληρωμή αποτελούν πλήρη αποζημίωση για την παροχή από τον Ανάδοχο όλων των 

απαιτουμένων μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας 

για την πλήρη εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αντίστοιχη προηγούμενη παράγραφο. 

 

Το πλάτος οδοστρώματος που κόπηκε και ανακατασκευάστηκε και είναι μεγαλύτερο από 15cm σε σχέση 

με αυτό που καθορίζει η μελέτη ή η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, δεν πληρώνεται στον Ανάδοχο, ο οποίος 

όμως είναι υποχρεωμένος να το κατασκευάσει με δικά του έξοδα. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8 
 

ΑΡΣΗ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΆΤΩΝ 

 

1. Αντικείμενο 

Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά στην άρση πλακών (φυσικών ή τεχνητών) πεζοδρομίων ή 

οδοστρωμάτων, λόγω της θέσης των ορυγμάτων του δικτύου και των τεχνικών έργων αυτού και την 

επανατοποθέτηση αυτών μετά την επίχωση των ορυγμάτων, ώστε το πεζοδρόμιο ή το πλακόστρωτο 

οδόστρωμα να επαναφερθεί στην προτέρα κατάσταση. 

 

2. Τρόπος εκτέλεσης εργασίας - Υλικά 

Η άρση των πλακών θα γίνει μόνο σε όση έκταση είναι απολύτως απαραίτητο για την εκσκαφή των 

σκαμμάτων των αγωγών και φρεατίων. 

 

Η επαναφορά της πλακόστρωσης των πεζοδρομίων θα γίνει με τις πλάκες που υπήρχαν ή με πλάκες του 

ιδίου τύπου και μορφής.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ιδίου τύπου και μορφής πλάκες, μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν, μετά από έγκριση της επίβλεψης, πλάκες παραπλήσιου τύπου και μορφής. 

 

Η άρση θα γίνει προσεκτικά, ώστε να μην προξενηθούν ζημιές κατά το δυνατόν στις πλάκες, οι οποίες θα 

φυλαχθούν με ευθύνη του Αναδόχου. Πλάκες, που παρουσιάζουν βλάβες από την άρση, απορρίπτονται. 

    

Μετά τη συμπύκνωση της επίχωσης του σκάμματος διαστρώνεται σκυρόδεμα C10/12 τσιμέντου σε πάχος 

τουλάχιστον 7 cm και πάνω σ’ αυτό στρώμα από τσιμεντοκονία των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 - 3,0 cm 

επί του οποίου τοποθετούνται οι πλάκες.  

 

Η αρμολόγηση των τσιμεντοπλακών θα γίνει με τσιμεντομαρμαροκονίαμα των 650 kg λευκού τσιμέντου. 

 

3. Περιλαμβανόμενες Εργασίες 

Περιλαμβάνεται κάθε εργασία και υλικό για την πλήρη και έντεχνη άρση και επανατοποθέτηση των 

πλακών.  Διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνεται και η φθορά των πλακών, δηλαδή η προμήθεια και 

μεταφορά επιτόπου των έργων νέων πλακών για την αντικατάσταση αυτών, που θα φθαρούν κατά την 

άρση. 

 

4. Επιμέτρηση - Πληρωμή 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m2) των επιφανειών, στις οποίες θα γίνει άρση και 

επαναφορά της πλακόστρωσης των πεζοδρομίων ή του πλακόστρωτου οδοστρώματος και η πληρωμή θα 

γίνει με την αντίστοιχη τιμή του Τιμολογίου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9 
 
 

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
 
1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά τον τρόπο χρησιμοποίησης στεγανωτικού μάζας στις 

κατασκευές από σκυρόδεμα. Στεγανωτικό μάζας θα χρησιμοποιείται εκεί που προβλέπεται στα σχέδια ή 

συμπληρωματικά καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

2. Υλικό 

Ο τύπος και η αναλογία πρόσμιξης του στεγανωτικού μάζας που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορισθούν από 

την Επιβλέπουσα Υπηρεσία είτε με βάση τις οδηγίες του Προμηθευτή είτε, για την περίπτωση σοβαρών 

έργων, με βάση σχετική μελέτη που θα συνταχθεί από το Κεντρικό Εργαστήριο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 

Στη σχετική μελέτη, εκτός από την αναλογία μίξης του στεγανωτικού με το σκυρόδεμα, πρέπει να 

εξετάζεται και η επίδραση του στεγανωτικού υλικού στις ιδιότητες του σκυροδέματος. Αποκλείεται η 

χρησιμοποίηση στεγανωτικών με δυσμενή επίδραση στον ερπυσμό και τη συστολή πήξης του 

σκυροδέματος. 

 

3. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση και πληρωμή θα γίνει κατά χιλιόγραμμο υλικού που χρησιμοποιήθηκε με τη συμβατική 

τιμή μονάδας του Τιμολογίου. Η τιμή και πληρωμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την 

παροχή του στεγανωτικού μάζας καθώς και όλων των αναγκαίων εφοδίων, υλικών και εργασίας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10 
 

ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή μονωτικής στρώσης με επάλειψη ασφαλτικού 

μονωτικού υλικού στην επιφάνεια των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή των επιστρώσεων από 

τσιμεντοκονίαμα, για τη στεγανοποίησή τους. 

 

2. Υλικά και τρόπος κατασκευής 

Η μονωτική στρώση θα αποτελείται από ασφαλτικό μονωτικό υλικό, σε όση ποσότητα χρειάζεται και σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου και αν χρειαστεί σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

Είναι όμως δυνατό μετά από πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας, να εφαρμοστεί και άλλο 

ισοδύναμο ή αποτελεσματικότερο σύστημα στεγανοποίησης, χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωμα για 

πρόσθετη αποζημίωση για το λόγο αυτό. 

 

3. Επιμέτρηση - Πληρωμή 

Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο εργασίας, η οποία εκτελέστηκε κατά τρόπο αποδεκτό 

από την Υπηρεσία. 

 

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με την αντίστοιχη συμβατική τιμή μονάδας, ή οποία τιμή και πληρωμή 

αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτούμενων για την έντεχνη εκτέλεση των 

έργων μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας σύμφωνα με 

τα παραπάνω. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 11 
 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΑΠΌ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 
 

1. Γενικά 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στα χυτοσιδηρά καλύμματα και χυτοσιδηρές σχάρες που 

θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των φρεατίων επισκέψεως και υδροσυλλογής της παρούσας 

εργολαβίας. 

 

Οι προβλεπόμενες από την Τεχνική Προδιαγραφή αυτή εργασίες για την πλήρη τοποθέτηση των 

καλυμμάτων και των σχαρών έχουν συνοπτικά ως εξής: 

1. Η προμήθεια των χυτοσιδήρων καλυμμάτων και των σχαρών μετά των πλαισίων τους καθώς και των 

ελαστικών δακτυλίων των καλυμμάτων όπου απαιτούνται. 

2. Όλες οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των παραπάνω εξαρτημάτων από το εργοστάσιο 

κατασκευής ή την αποθήκη του προμηθευτού στη θέση τοποθέτησής τους. 

3. Οι κάθε είδους δοκιμασίες. 

 

Τα χυτοσιδηρά αυτά εξαρτήματα μπορεί να είναι από χυτοσίδηρο με φυλλοειδή γραφίτη (χυτοσίδηρος 

εμπορίου) ή από χυτοσίδηρο με σφαιροειδή γραφίτη (ελατό χυτοσίδηρο). Στην παρούσα εργολαβία θα 

χρησιμοποιηθούν καλύμματα και σχάρες από ελατό χυτοσίδηρο (duciil iron) και θα είναι ευρωπαϊκών 

προδιαγραφών. 

 

2. Ποιότητα -  Χαρακτηριστικά υλικών 

Τα καλύμματα, οι σχάρες και τα πλαίσιά τους θα είναι από χυτοσίδηρο με σφαιροειδή γραφίτη (ελατό 

χυτοσίδηρο) και προδιαγραφών ΕΟΚ/ ΕΛΟΤ - ΕΝ 124 (ευρωπαϊκών προδιαγραφών). Πρέπει να μην έχουν 

φυσαλίδες αέρος ή άλλες οπτικές ανωμαλίες, η δε ποιότητα τους θα διασφαλίζεται με πιστοποιητικό 

ευρωπαϊκού Οργανισμού ή Διεθνούς γραφείου. 

 

2.1 Καλύμματα 

Τα καλύμματα θα είναι κατάλληλα για οδοστρώματα βαρείας κυκλοφορίας δηλ. κατηγορίας D400 δηλ. 

αντοχής σε φορτία μεγαλύτερα των 40 τόνων (Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ 124). 

 

Όλα τα καλύμματα και τα πλαίσιά τους θα φέρουν εμφανή σήμανση ως ακολούθως: 

 ΕΝ 124 (στο σήμα του Ευρωπαϊκού Προτύπου). 
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 Την ανάλογη κατηγορία αντοχής. 

 Το όνομα ή και το σήμα αναγνώρισης του κατασκευαστή. 

 Τα αρχικά Ο.Α.Ο. και το έτος χυτεύσεως 

 

Τα καλύμματα που θα είναι χωρίς εξαερισμό και τα πλαίσια θα είναι κυκλικής διατομής και θα πρέπει 

κατά το άνοιγμα, το καπάκι να αποχωρίζεται από το πλαίσιο και όχι να περιστρέφεται γύρω από σταθερό 

άξονα (μεντεσέ). 

Τα πλαίσια θα έχουν άνοιγμα προσπέλασης 600mm και υποδοχή για την τοποθέτηση ελαστικού 

δακτυλίου που θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές και με δεδομένα 

χημικά και τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 

Ο ανάδοχος πριν προβεί στην τελική παραγγελία των καλυμμάτων θα πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία 

πλήρη στοιχεία λεπτομερειών καλυμμάτων που προτείνει να χρησιμοποιηθούν. Στα εν λόγω στοιχεία θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται και ανάλογα επεξηγηματικά κείμενα ή φωτογραφίες. 

 

Όταν τα καλύμματα παραδοθούν στις θέσεις που πρόκειται να τοποθετηθούν θα πρέπει να 

συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά. που αναφέρονται παραπάνω. Η διαδικασία αυτή δεν απαλλάσσει 

από την ευθύνη τον ανάδοχο που παραμένει μόνος υπεύθυνος έναντι του εργοδότη για την άριστη 

ποιότητα των υλικών και τη καλή εκτέλεση της εργασίας. 

 

Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει ικανό αριθμό κλειδιών εφόσον τα καλύμματα που θα προκριθούν για 

τοποθέτηση με ειδικό κλειδί. 

 

3. Τοποθέτηση καλυμμάτων και σχαρών 

Τα καλύμματα  θα τοποθετηθούν σε τέτοια υψόμετρα ούτως ώστε να ταυτίζονται με αυτά  του 

παρακείμενου οδοστρώματος. Τα πλαίσια  του  θα πακτωθούν στα στόμια των φρεατίων με σκυρόδεμα 

και οπλισμό για την αγκύρωσή τους ούτως ώστε να αποφευχθεί τυχόν μετατόπιση τους από τα βαριά 

οχήματα. Η πάκτωση θα σταμάτα 5cm κάτωθεν του καλύμματος ούτως ώστε να καλυφθεί με ασφαλτικό 

τάπητα. 

 

1. Επιμέτρηση - Πληρωμή 

Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά χιλιόγραμμο βάρους, όπως επιμετρήθηκε η εργασία η οποία εκτελέστηκε 

κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

 

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με την αντίστοιχη συμβατική τιμή μονάδας, ή οποία τιμή και πληρωμή 

αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτούμενων για την έντεχνη εκτέλεση των 
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έργων μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας σύμφωνα με 

τα παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 12 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE), ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10 atm. 

 

1. Γενικά 
Οι αγωγοί πολυαιθυλενίου (ΡΕ), που θα κατασκευασθούν, θα αντέχουν σε πιέσεις λειτουργίας με νερό 

μέχρι τα 10 bar (ΡΝ 10 ). 

Σαν ελάχιστη απαίτηση σε αντοχή στην εσωτερική πίεση και στο χρόνο είναι: 50 χρόνια ζωής στους 20οC. 

(5 Mpa X 1,6 = 8 MPA τάση (σ) στα τοιχώματα του αγωγού). 

Ο καθορισμός των διαστάσεων θα γίνει με βάση την κατηγορία SDR11-S5. 

 

2. Πρώτη Ύλη 

 

2.1 Ιδιότητες πρώτης ύλης 

Η πρώτη ύλη, που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι κατάλληλη για την κατασκευή σωλήνων πολυαιθυλενίου 

HDPE τρίτης γενιάς διανομής πόσιμου νερού και σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο DIN 8075. 

Η ονομαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης, μετρημένη σε θερμοκρασία 23οC θα είναι:0,94 έως 

0,952gr/cm3. 

Με τον όρο ονομαστική πυκνότητα εννοείται η πυκνότητα της πρώτης ύλης, μετά την προσθήκη των 

κατάλληλων πρόσθετων, όπως προβλέπεται από το DIN 8075. Ο δείκτης ροής (Melt flow index) της 

πρώτης ύλης, μετρημένος σύμφωνα με το DIN 53375 θα είναι MFI 190/5 = 0,4 έως 1,0 gr/10 min. 

Η επιτρεπόμενη τάση τοιχώματος (σ) της πρώτης ύλης θα είναι μεγαλύτερη από 5 Mpa. 

 

2.2 Πιστοποιητικό πρώτης ύλης 

Με την υπογραφή της σύμβασης και πριν την ανάθεση κατασκευής των σωλήνων θα παραδοθεί από τον 

Ανάδοχο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, πρωτότυπο πιστοποιητικό, καθώς και η επίσημη μετάφρασή του 

στην Ελληνική γλώσσα του κατασκευαστή της πρώτης ύλης, στο οποίο θα φαίνεται η σύνθεσή της, η 
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ονομαστική της πυκνότητα, ο δείκτης ροής (melt flow index), η τάση εφελκυσμού στο όριο διαρροής, η 

τάση θραύσης και οι αντίστοιχες επιμηκύνσεις, καθώς και η τάση (σ). 

Επίσης, θα προσκομίζεται πρωτότυπο πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού για πόσιμο νερό από 

έγκυρο Οργανισμό, καθώς και επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. 

 

3. Σωλήνες 

3.1 Χαρακτηριστικά σωλήνων 

Οι σωλήνες θα είναι ΜΠΛΕ χρώματος και θα κατασκευασθούν, όσον αφορά στις διαστάσεις, κατά DIN 

8074. Οι έλεγχοι θα γίνουν κατά DIN 8075. 

 

3.2 Έλεγχοι και δοκιμές σωλήνων 

Στους παραγόμενους σωλήνες θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιμές, που προβλέπονται από το DIN 

8075, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει, με έγγραφό του, την Διευθύνουσα Υπηρεσία για την ημερομηνία 

έναρξης παραγωγής των σωλήνων, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα. 

 

Έλεγχος διαστάσεων και ανοχών. 

α) Θα εξεταστούν τα άκρα, οι τομές των οποίων πρέπει να είναι κάθετες στο σωλήνα. 

β) Θα ελέγχεται οπτικά στο φως όλη η παραγόμενη ποσότητα σωλήνων. Οι σωλήνες πρέπει να είναι 

ελεύθεροι φυσαλίδων, κενών ή ανομοιογενών. Το χρώμα τους πρέπει να είναι ομοιόμορφο σε όλο το 

μήκος. Επίσης η επιφάνεια των σωλήνων πρέπει να είναι λεία εσωτερικά και εξωτερικά, χωρίς 

αυλακώσεις και εσοχές ή εξοχές. 

γ) Θα ελεγχθούν οι διαστάσεις και οι επιτρεπόμενες ανοχές, που προβλέπεται από το DIN 8074, με βάση 

τον τρόπο, που καθορίζεται στο DIN 8074. 

 

Τέτοιοι έλεγχοι (μακροσκοπικοί και έλεγχοι διαστάσεων) θα γίνονται κάθε φορά που υπάρχει ένδειξη ή 

υποψία απόκλισης. Το αποτέλεσμα κάθε ελέγχου θα καταγράφεται σε ειδικό έντυπο και θα υπογράφεται 

από τον υπεύθυνο παραγωγής και τον εκπρόσωπο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον είναι παρών. 

Παραχθέντες σωλήνες, που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στο DIN 8074 , θα 

απορρίπτονται. 

Θα ελέγχεται, επίσης, και η ovalite των σωλήνων, με τους εξής περιορισμούς: 

 Για σωλήνες σε κουλούρα   Max D = 1.06. Dor 

 Για σωλήνες ευθύγραμμους MAX D = 1.02. Dor 

όπου Dor = ονομαστική διάμετρος 

 

Δοκιμές Αντοχής 
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Στη συνέχεια, για τον έλεγχο αντοχής του σωλήνα θα γίνουν οι προβλεπόμενες δοκιμές από το DIN 8075, 

δηλαδή έλεγχος αντοχής σε εσωτερική πίεση και έλεγχος μεταβολής κατά τη θερμική επεξεργασία, 

καθώς και ο έλεγχος δοκιμίων σε εφελκυσμό μέχρι θραύση, όπως περιγράφεται πιο κάτω. 

Σε περίπτωση αποτυχίας κάποιων από τους παραπάνω ελέγχους, θα απορρίπτεται όλη η, μέχρι εκείνη τη 

στιγμή, παραχθείσα ποσότητα σωλήνων της ιδίας διαμέτρου με αυτή ή αυτές, των οποίων το δοκίμιο 

απέτυχε. 

Τα δοκίμια, που θα υποστούν τους δύο ελέγχους, που προβλέπονται από το DIN 8075, θα έχουν πιο πριν 

υποστεί squeeze-off και rerounding, όπως περιγράφεται παρακάτω στην παράγραφο 3.2.3. 

Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν μια φορά για κάθε διάμετρο και κάθε μηχανή παραγωγής. Σε περιπτώσεις, 

που έχουμε σταμάτημα και εκ νέου ξεκίνημα κάποιας μηχανής θα γίνεται επανάληψη των ελέγχων για 

τον παραγόμενο σωλήνα της συγκεκριμένης μηχανής. 

Σε περίπτωση που, η παραγωγή του σωλήνα σε κάποια μηχανή συνεχιστεί πέραν των 170 ωρών, οι 

έλεγχοι θα επαναλαμβάνονται με τη συμπλήρωση κάθε 170 ωρών συνεχούς παραγωγής. 

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αξιόλογη απόκλιση μεταξύ διαδοχικών δοκιμίων σε εφελκυσμό 

(περιγράφεται παρακάτω), οι έλεγχοι αυτοί επαναλαμβάνονται για τη συγκεκριμένη μηχανή και 

διάμετρο, που διαπιστώθηκε η απόκλιση. 

 

3.2.3 Δοκιμή squeeze-off 

Οι υπό προμήθεια σωλήνες πρέπει να είναι κατάλληλοι για την εφαρμογή της τεχνικής του squeeze-off. Η 

δοκιμή θα ακολουθήσει τις παρακάτω διαδικασίες: 

 

Μηχάνημα 

Το μηχάνημα, που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι σύμφωνο με τα διεθνή standards και οπωσδήποτε θα 

εξασφαλίζει τη σύσφιξη στο κέντρο του δοκιμίου. 

 

Δοκίμιο 

Το δοκίμιο θα έχει ελάχιστο ελεύθερο μήκος οκτώ (8) φορές την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα. 

 

Διαδικασία 

Ο σωλήνας θα τοποθετηθεί σε χώρο με θερμοκρασία 0 έως +5οC για μια ελάχιστη περίοδο δέκα (10) 

ωρών. Σε χρονικό διάστημα 10 λεπτών και, ενώ το δοκίμιο θα βρίσκεται σε θερμοκρασία 0 έως +5οC θα 

συσφιχθεί στο κέντρο του δοκιμίου με το ειδικό μηχάνημα squeeze-off. Το δοκίμιο θα παραμείνει σε 

αυτή την κατάσταση για 60 λεπτά, κατόπιν θα επαναφερθεί στην αρχική του κατάσταση με τη βοήθεια 

ειδικού εργαλείου re-rounder για 30 λεπτά. Στη συνέχεια, το δοκίμιο θα ελεγχθεί κατά DIN 8075, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.2. 

 

3.2.4 Δοκιμή σε εφελκυσμό μέχρι θραύση 
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Η δοκιμή αυτή αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της ομοιογένειας της παραγωγής και θα επαναλαμβάνεται 

κάθε φορά, που συμπληρώθηκαν (24) ώρες παραγωγής. 

 

Ο αριθμός των δοκιμίων του κάθε ελέγχου θα είναι: 

 3 για το σωλήνα Φ32 

 5 για μεγαλύτερες διαμέτρους 

 

Οι διαστάσεις των δοκιμίων θα είναι σύμφωνες με τον παρακάτω πίνακα: 

Φ. ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΣ Α (mm) ΠΛΑΤΟΣ Β (mm) Φ. ΟΠΗΣ(D) 

32 

63 

90 

110 

125 

160 

225 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

 

20 

20 

20 

30 

30 

30 

 

10 

10 

10 

15 

15 

15 

 

α δοκίμια θα κοπούν έτσι ώστε να υπάρχει κανονική κατανομή της θέσης τους στην περιφέρεια του 

σωλήνα. 

 

Πριν τον έλεγχο θα παραμείνουν 1 ώρα σε μπάνιο 18-22οC, ο δε έλεγχος θα γίνει αμέσως μετά το μπάνιο. 

Η ταχύτητα, κατά τον έλεγχο, θα είναι 25mm/sec. Θα περιγράφεται η τάση θραύσης και η επιμήκυνση 

κατά τη θραύση. 

Στην συνέχεια, θα γίνεται αξιολόγηση, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει αξιόλογη απόκλιση από τα 

δεδομένα των δοκιμίων, που κόπηκαν μαζί με τα δοκίμια, που υπέστησαν κατά τους DIN 8075 ελέγχους 

αντοχής, για να διαπιστωθεί αν απαιτείται ή όχι η επανάληψη των ελέγχων αυτών (αντοχή σε εσωτερική 

πίεση-μεταβολή από θερμική επεξεργασία). 

Το μέγεθος της απόκλισης, που χαρακτηρίζεται αξιόλογη, θα συμφωνηθεί μεταξύ των εκπροσώπων της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του Αναδόχου. 

 

3.2.5 Μέτρηση MFI 

Μια φορά για κάθε μηχανή παραγωγής και για κάθε νέο ξεκίνημα της μηχανής, θα μετρηθεί το MFI του 

παραγόμενου σωλήνα. Το MFI 190/5 των σωλήνων δεν πρέπει να έχει απόκλιση μεγαλύτερη από 0,2 

gr/10min από το αντίστοιχο MFI 190/5 της πρώτης ύλης. 

 

3.2.6. Προσβασιμότητα 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει εξασφαλίσει, για τους ελεγκτές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ελεύθερη 

πρόσβαση στους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης των σωλήνων και διευκόλυνση για τη διενέργεια 

των μετρήσεων και των δοκιμών, που αναφέρονται πιο κάτω. 

 

3.2.7 Μέτρηση τραχύτητας 

Ο έλεγχος της τραχύτητας στην εσωτερική επιφάνεια θα γίνεται ανά 4ωρο σε κάθε μηχανή παραγωγής σε 

κάθε νέο ξεκίνημα της μηχανής και επιπλέον, όταν κρίνεται απαραίτητος, μετά από μακροσκοπικό έλεγχο 

κατά τη διάρκεια παραγωγής. 

Η τραχύτητα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,05mm και θα μετράται κάθετα στον διαμήκη άξονα 

του αγωγού. 

Σε περίπτωση απόκλισης μεγαλύτερης του 50% προς τα πάνω, δηλαδή εάν η τραχύτητα βρεθεί 

μεγαλύτερη του 0,075mm, η παραχθείσα ποσότητα, μετά την τελευταία σωστή μέτρηση, θα 

απορρίπτεται. 

 

4. Εργαστήριο Ελέγχων 

Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνουν σε εργαστήριο κοινής αποδοχής, παρουσία των εκπροσώπων της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα είναι ενσωματωμένα στις 

τιμές προσφοράς των σωλήνων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα υποβληθούν στην Διευθύνουσα 

Υπηρεσία, σε κατάλληλο πιστοποιητικό κατά DIN 50049. 

Πέραν των πιστοποιητικών, που θα εκδοθούν και θα καλύπτουν όλους τους ελέγχους, που αναφέρονται 

και θα γίνουν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα δοθούν και όλες οι μετρήσεις, που θα καταγράφονται στη 

διάρκεια των ελέγχων. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής και εκείνων των 

Προδιαγραφών DIN, ισχύουν οι όροι που προβλέπουν αυστηρότερους ελέγχους και παρέχουν υψηλότερο 

βαθμό ασφαλείας. 

 

5. Μήκη σωλήνων 

Τα μήκη των ευθύγραμμων σωλήνων θα είναι 100m για τους σωλήνες σε ρολό και έως 12m για 

ευθύγραμμους σωλήνες Φ125 και άνω. Ειδικά για το ρολό, το μήκος μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. 

 

6. Συσκευασία σωλήνων 

Οι σωλήνες, κατά τη μεταφορά, τοποθέτηση και αποθήκευση, θα είναι ταπωμένοι με τάπες αρσενικές 

από LDPE και θα είναι συσκευασμένοι (1μ. x 1μ. το μήκος), κατά τέτοιο τρόπο, που να μπορούν να 

αποθηκεύονται καθ’ ύψος. Στην περίπτωση που οι αγωγοί βρίσκονται σε κουλούρες, τότε η εσωτερική 

διάμετρος θα ισούται με την ονομαστική διάμετρο επί (20) φορές. 

 

7. Σήμανση σωλήνων 
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Οι σωλήνες θα φέρουν δύο (2) σειρές σήμανσης, χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά τυπωμένος και ανά 

μέτρο μήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής μορφή: 

 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ HDPE/ Φ 75 Χ 4,5 ΡΝ 10 ΧΧΧΧ=ΥΥΥΥ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜDPE/ Φ 75 Χ 4,5 ΡΝ 10 ΧΧΧΧ=ΥΥΥΥ 

όπου:  HDPE  = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

Φ 75 Χ 4,5 = εξωτερική διάμετρος Χ πάχος τοιχώματος 

ΡΝ 10  = ονομαστική πίεση 

ΧΧΧΧ  = όνομα κατασκευαστή 

ΥΥΥΥ  = χρόνος παραγωγής από τη μία πλευρά και αύξων αριθμός  

   μήκους σωλήνα από την αντιδιαμετρική. 

 

8. Εξαρτήματα Πολυαιθυλενίου 

Τα εξαρτήματα, που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) χρώματος μαύρου, θα είναι 

κατάλληλα για σύστημα συγκόλλησης με ηλεκτρομούφα και συνεργάσιμα με σωλήνα ΡΕ. 

 

Οι διαστάσεις, το πάχος τοιχώματος και οι ανοχές των εξαρτημάτων θα είναι τέτοιες, ώστε να 

εξασφαλίζεται η συνεργασιμότητα με τους σωλήνες, η καλή ποιότητα της συγκόλλησης, καθώς και η 

τήρηση αντοχής μετά την συγκόλληση. 

Στις προσφορές θα αναφέρονται, σαφώς, ο τύπος, η κατασκευάστρια εταιρεία, οι διαστάσεις και οι 

ανοχές των εξαρτημάτων και θα γίνεται παραπομπή στους καταλόγους, που θα είναι συνημμένοι στην 

προσφορά. 

 

Τα εξαρτήματα, κατά την παράδοσή της, θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχων και 

θα καλύπτουν τα εξής: 

 Ονομαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης 

 Ονομαστική πυκνότητα υλικού, που πάρθηκε από έτοιμο εξάρτημα 

 Μέτρηση δείκτη ροής πρώτης ύλης 

 Σύνθεση πρώτης ύλης 

 Αντοχή σε εσωτερική πίεση (τεστ 170 ωρών) 

 Μεταβολές μετά από θερμική επεξεργασία 

 Μέτρηση διαστάσεων και ανοχών 

 

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα προέρχονται από δοκιμές, που έγιναν σε δοκίμια της συγκεκριμένης 

παρτίδας παραγωγής των εξαρτημάτων, που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, για όλους τους παραπάνω ελέγχους, διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τους 

ελέγχους σε εργαστήριο της αρεσκείας της. 
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Επίσης, θα δοθεί πιστοποιητικό αντοχής σε εσωτερική πίεση (10.000 ωρών), που θα προέρχεται από 

δοκίμια της ίδιας σχεδίασης και διαδικασίας παραγωγής με αυτά που θα παραδοθούν στην Διευθύνουσα 

Υπηρεσία. 

Στις προσφορές θα αναφέρονται οι προδιαγραφές, των οποίων οι απαιτήσεις πληρούν τα συγκεκριμένα 

εξαρτήματα, έστω και αν οι προδιαγραφές αυτές βρίσκονται σε φάση προσχεδίου και θα επισυνάπτονται 

με την προσφορά. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει δειγματοληπτικό έλεγχο των εξαρτημάτων στις 

εγκαταστάσεις του προμηθευτή ή σε εργαστήριο κοινής αποδοχής. 

Ειδικά, για τις σέλλες γίνονται αποδεκτές μόνο αυτές, οι οποίες περιβάλλουν τον αγωγό και θα φέρουν 

ηλεκτρική αντίσταση σε όλη της εσωτερική περίμετρό τους. 

 

9. Διαδικασία σύνδεσης εξαρτημάτων ΡΕ και χυτοσιδηρών τεμαχίων 

Η μηχανική σύνδεση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια λαιμών από ΡΕ και χυτοσιδηρών φλαντζών, με την 

παρεμβολή παρεμβύσματος από EPDM ή λάστιχο και την αξονική συγκράτηση με τη βοήθεια κοχλιών.  

 

10. Διαδικασία συγκόλλησης αγωγών ΡΕ 

10.1 Περιγραφή Εργασίας Συγκόλλησης 

Τα εξαρτήματα του πολυαιθυλενίου, πριν τη διαδικασία συγκόλλησης, δεν πρέπει να εκτίθενται στην 

ηλιακή ακτινοβολία και η θερμοκρασία τους να μην υπερβαίνει τους 35οC. Γενικότερα, για να έχουμε σαν 

αποτέλεσμα μια καλή συγκόλληση, πρέπει ο Ανάδοχος να δώσει μεγάλη προσοχή στα πιο κάτω σημεία: 

 Η θερμοκρασία της επιφάνειας του αγωγού και των εξαρτημάτων να βρίσκεται μεταξύ 0οC έως 

35οC και μόνο τότε να πραγματοποιούμε συγκολλήσεις ΡΕ με ΡΕ. 

 Το κόψιμο στα άκρα του αγωγού να είναι πάντα κάθετα προς τον διαμήκη άξονά του και να 

έχουμε μια λοξοτόμηση της τάξης των 50 προς τα έξω. 

 Να καθαρίζουμε με ένα στεγνό και καθαρό πανί τις, προς συγκόλληση, επιφάνειες. 

 Να ξύνουμε προσεκτικά όλη την επιφάνεια του αγωγού, πάνω στην οποία θα συγκολληθούν τα 

εξαρτήματα σε μήκος λίγο μεγαλύτερο από το μήκος της ηλεκτρομούφας. 

 Για σύνδεση σέλλας παροχής ή σέλλας επισκευής, το μήκος του αγωγού, που ξύνουμε, είναι λίγο 

μεγαλύτερο από το πλάτος της σέλλας, συνήθως κατά 150 χλστ. 

 Πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντοτε εργαλείο ξυσίματος και όχι μαχαίρι. Το ξύσιμο γίνεται με 

παράλληλες κινήσεις προς τον άξονα του αγωγού και πάντα χωρίς διακοπή. 

 Πρώτα να ελέγχουμε το εσωτερικό των εξαρτημάτων να είναι καθαρό και να καθαρίζουμε την 

ξυσμένη επιφάνεια του αγωγού, χρησιμοποιώντας εξατμιζόμενο διαλύτη (τριχλωροαιθυλένιο) 

και καθαρό χαρτί. 

 Τοποθετούμε κάποιο εργαλείο σταθεροποίησης (clamp), ικανό να ευθυγραμμίζει τα άκρα του 

αγωγού, κατά τη συγκόλληση και να κρατά τον αγωγό με την ηλεκτρομούφα ελεύθερο από 

πιέσεις κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης (τήξης) και την περίοδο ψύξης. 
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 Πρέπει να προβλέψουμε, ώστε να μην μετακινηθούν οι αγωγοί, ούτε τα εξαρτήματα κατά τη 

διάρκεια της ψύξης. Ανάλογα με την κατασκευαστική εταιρεία, ο χρόνος ψύξης της 

ηλεκτρομούφας κυμαίνεται από 10 λεπτά για Φ 20mm έως 30 για Φ 225mm και για σέλλες, 

γενικά, απαιτούνται 15 λεπτά. 

 Στη διάρκεια του χρόνου συγκόλλησης, συμπληρώνεται, από τον επικεφαλής του συνεργείου, 

ανάλογο σχετικό έντυπο και υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

 Για τα ειδικά τεμάχια θα γίνει αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της 

συσκευής συγκόλλησης και θα είναι τα εξής: 

1. Κωδικός Έργου 

2. Κωδικός εξαρτήματος 

3. Κωδικός Τεχνίτη 

4. Ημερομηνία εργασίας 

5. Ώρα εργασίας 

6. Αύξων αριθμός συγκόλλησης 

7. Διάμετρος αγωγού 

8. Είδος εξαρτήματος 

9. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 

10. Χρόνος συγκόλλησης 

11. Καταγραφή στη μνήμη του μηχανήματος τυχόν διακοπής της συγκόλλησης. 

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα ζητούμενα στοιχεία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

του έργου. 

Η λήψη των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να γίνεται με σύνδεση της συσκευής συγκόλλησης με 

υπολογιστή PC και να αποδίδει τις αποθηκευόμενες πληροφορίες, υποστηριζόμενο με το απαιτούμενο 

Software. 

 

10.2 Έλεγχος συγκολλήσεων & δοκιμών 

Τα δίκτυα διανομής πόσιμου νερού από αγωγό ΡΕ κατασκευάζονται για να λειτουργούν σε πίεση μέχρι 

και 10bar. Επομένως, όλοι οι έλεγχοι και τα τεστ πρέπει να γίνονται σε σχέση με τα 10bar. 

Για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα από τον έλεγχο πρέπει να λάβουμε υπόψη τον μεγάλο συντελεστή 

θερμικής διαστολής και είναι απαραίτητο να σημειώσουμε ότι, κατά τη διάρκεια των τεστ στεγανότητας, 

η θερμοκρασία δεν πρέπει να εναλλάσσεται σημαντικά. 

 

10.3 Έλεγχος Αντοχής 

Το τεστ αντοχής πραγματοποιείται στα 12bar και διαρκεί δύο (2) ώρες. Το αποτέλεσμα του τεστ ελέγχεται 

από μανόμετρα και, αν η απόλυτη πτώση της πίεσης είναι μικρότερη από 10mbar, τότε ο έλεγχος 

θεωρείται ικανοποιητικός. 
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10.4 Έλεγχος Στεγανότητας 

Μετά το τεστ πίεσης και αν το αποτέλεσμά του είναι ικανοποιητικό, η πίεση πέφτει μεταξύ 3 και 5bar, 

τουλάχιστον για (48) ώρες. Το αποτέλεσμα του τεστ ελέγχεται και πάλι από μανόμετρα. 

 

10.5 Πιστοποιητικό Ελέγχου 

Για κάθε τμήμα του δικτύου, που θα ελέγχεται, θα συντάσσεται πιστοποιητικό ελέγχου, στο οποίο θα 

φαίνεται εάν το τεστ είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα ή όχι. Εάν όχι, ψάχνονται οι διαφυγές και 

επισκευάζονται, γίνεται επανέλεγχος, κ.ο.κ. μέχρι το αποτέλεσμα να είναι τελείως ικανοποιητικό. 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν επιτρέπεται καμία πτώση πίεσης και θα ελέγχεται από καταγραφικό 

μανόμετρο. Το πιστοποιητικό θα υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον Επιβλέποντα Μηχανικό και θα 

παραδίδεται στην Διευθύνουσα Αρχή. 

 

11. Διαδικασία εγκατάστασης κεντρικών & παροχετευτικών αγωγών πολυαιθυλενίου στο χαντάκι 

11.1 Κεντρικοί Αγωγοί 

 

11.1.1 Επιλογή Διαδρομής 

Η διαδρομή των Κεντρικών Αγωγών σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τον έλεγχο για τον εντοπισμό 

σωλήνων και καλωδίων άλλων Οργανισμών, από σχέδιά τους, από επιφανειακή έρευνα, δοκιμαστικές 

τομές, όπου υπάρχει ανάγκη και τη δυνατότητα κάμψης του σωλήνα ΡΕ κατά την καταβίβασή του μέσα 

στο χαντάκι στα σημεία αλλαγής της διαδρομής του, όταν δεν χρησιμοποιείται καμπύλη. 

Σ’ αυτήν την περίπτωση, η ακτίνα κάμψης θα είναι έως 30 φορές η εξωτερική διάμετρος του αγωγού ΡΕ 

για θερμοκρασία περιβάλλοντος 20οC. 

 

Πίνακας Επιτρεπόμενης Κάμψης Αγωγών ΡΕ 

ΕΞ. ΔΙΑΜ. Φ 63 Φ 90 Φ 110 Φ 125 Φ >160 

ΑΚΤΙΝΑ (m) 1,90 2,70 3,30 3,75 Χρησιμοποιείται 

καμπύλη 

 

Όταν δεν μπορούμε, λόγω εμποδίων, να χρησιμοποιήσουμε την καμπυλότητα, που δίνει ο πίνακας, τότε 

χρησιμοποιούμε εξάρτημα καμπύλης. Επίσης, η ακτίνα (m) τότε χρησιμοποιούμε εξάρτημα καμπύλης. 

Επίσης, η ακτίνα (m) αυξάνεται όταν η θερμοκρασία πέφτει χαμηλότερα από τους 20oC. 

 

11.1.2 Χαρακτηριστικά ορύγματος 

Τα τοιχώματα του χαντακιού πρέπει να είναι κατακόρυφα και πάντα απαλλαγμένα από κάθε υλικό ή 

αντικείμενο, ικανό να καταστρέψει, ακόμη και να χαράξει τον αγωγό, το ίδιο ισχύει και για το δάπεδο του 

χαντακιού. 
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Επειδή, ο συνδυασμός του είδους και της ποιότητας του υλικού, που θα χρησιμοποιηθεί, είναι 

παράγοντας για την καλή υποστήριξη του αγωγού, το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την υπόβαση 

(μαξιλάρι) και την αρχική επίχωση, πρέπει να είναι σταθερά και συνεκτικά. 

Η υπόβαση πρέπει να παρέχει ομοιόμορφη υποστήριξη κάτω από τον αγωγό και καλή ευθυγράμμιση του 

αγωγού, ώστε να αποφεύγονται σιφωνισμοί. Το πάχος της υπόβασης πρέπει να είναι 0,10mγια όλες τις 

περιπτώσεις. 

 

11.1.3 Ποιότητα αποκατάστασης χαντακιού 

Η υπόβαση πρέπει να συμπιέζεται πριν την εγκατάσταση του αγωγού και ποτέ το πάχος της να μην είναι 

μικρότερο από 0.10m μετά τη συμπίεση.  αρχική επίχωση με άμμο συμπιέζεται σε δύο (2) στρώσεις.  

πρώτη στρώση συμπίεσης είναι από τα 3/4 του αγωγού και κάτω, ενώ η δεύτερη στρώση από τα 3/4 του 

αγωγού και άνω και μέχρι 0,20 ή 0,30m με άμμο. 

Η τελική επίχωση γίνεται σε στρώσεις των 0,30m και με παράλληλη διαβροχή των υλικών επίχωσης, όπου 

χρειάζεται. Η τελική επίχωση συμπληρώνεται μέχρι τη στάθμη του οδοστρώματος με 3Α, ενώ, στο 

πεζοδρόμιο, η τελική επίχωση συμπληρώνεται μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με κατάλληλα 

προϊόντα εκσκαφής. 

Σε κάθε στρώση αρχικής ή τελικής επίχωσης, το υλικό συμπυκνώνεται με δονητή, κινούμενο με 

πεπιεσμένο αέρα, η δε απόσταση μεταξύ των δονήσεων μπορεί να είναι 40cm και ο αριθμός συμπιέσεων 

να εξαρτάται από το βάθος του χαντακιού. 

Τέλος, η διαδικασία εγκατάστασης Κεντρικού Αγωγού ΡΕ συμπληρώνεται και με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές του εκάστοτε έργου. 

 

11.2 Παροχετευτικοί Αγωγοί 

11.2.1 Επιλογή Διαδρομής 

Η διαδρομή του παροχετευτικού αγωγού ΡΕ σχεδιάζεται πάντα κάθετα προς τον Κεντρικό Αγωγό, 

λαμβάνοντας υπόψη την επιφανειακή έρευνα για τον εντοπισμό άλλων αγωγών. 

 

Οι διαστάσεις εκσκαφής του ορύγματος πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια. 

 

11.2.2 Βάθος τοποθέτησης 

Το βάθος εκσκαφής ακολουθεί το βάθος του κεντρικού αγωγού (επάνω μέρος) και έχει κλίση 0,5% - π.χ. 

για 10m δρόμο 5cm διαφορά προς τον κεντρικό αγωγό. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, το επάνω μέρος του 

παροχετευτικού αγωγού έχει μικρότερο βάθος από 50cm, τότε ο αγωγός πρέπει να τοποθετείται μέσα σε 

προστατευτικό αγωγό (φουρώ) από PE. Η διάμετρος του φουρώ είναι 1,5 Dαγ. 

 

11.3 Διαδικασία τοποθέτησης αγωγών & εξαρτημάτων ΡΕ στο όρυγμα 
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Η διαδικασία τοποθέτησης αγωγών γίνεται μετά τον έλεγχο καταλληλότητας του ορύγματος. Οι 

ευθύγραμμοι αγωγοί, πριν από την τοποθέτησή τους στο όρυγμα, ελέγχονται και καθαρίζονται 

εσωτερικά. Κατά το κατέβασμα των σωλήνων στο όρυγμα κλείνουμε τα άκρα τους, ώστε να μην 

εισχωρήσουν υλικά από το όρυγμα και μετά ευθυγραμμίζονται σε σχέση με τους υπόλοιπους σωλήνες 

και ακολουθείται η διαδικασία συγκόλλησης. 

 

Οι κουλούρες μεταφέρονται με τρέιλερ κοντά στο όρυγμα και τοποθετούνται σε σταθερό πλαίσιο για την 

εκτύλιξη. Ο αγωγός πρέπει να προστατεύεται κατά την μεταφορά του. Στο ελεύθερο άκρο του αγωγού 

τοποθετείται μια ειδική κεφαλή, που επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση και έλξη του, μέσα στο όρυγμα 

και αποκλείει κάθε εισχώρηση ξένου υλικού μέσα στον αγωγό. 

Ο αγωγός πρέπει να οδηγείται με κυλίνδρους –ειδικά ράουλα- μέσα στο όρυγμα: 

 στις αλλαγές διεύθυνσής του 

 όταν διασχίζει ή περιβάλλεται από εμπόδιο, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην πληγώνεται η 

εξωτερική επιφάνεια του αγωγού. 

 

11.3.1 Τοποθέτηση Αγωγών ΡΕ σε κοινά ορύγματα 

Σε περιπτώσεις που ένα όρυγμα έχει να κάνει με πολλούς χρήστες (άλλου είδους δίκτυα), η τοποθέτηση 

αγωγών ΡΕ απαιτεί ειδικές ενέργειες, ώστε να μείνει σταθερός ο αγωγός μέχρι την τελική επίχωση. 

 

Λόγω της έκθεσής τους στο φως και της ύπαρξης υψηλών θερμοκρασιών, κατά συνέπεια αύξηση του 

συντελεστή της γραμμικής διαστολής, ο αγωγός μπορεί να μετακινηθεί και να καταστραφεί από 

παρακείμενα δίκτυα άλλων Οργανισμών, γι’ αυτό η επίχωση του αγωγού, αμέσως μετά την τοποθέτηση, 

συνιστά την καλύτερη σταθεροποίηση. Εάν αυτή η λύση δεν μπορεί να επιτευχθεί, είναι απαραίτητο να 

επικαλύψουμε μερικώς τον αγωγό για να τον σταθεροποιήσουμε. 

 

11.3.2 Παροχετευτικοί Αγωγοί και Σέλλες 

Πριν την τοποθέτηση των παροχών ΡΕ στο όρυγμα γίνεται έλεγχος στο δάπεδο του ορύγματος. Τα πλαϊνά 

τοιχώματα του ορύγματος πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε αντικείμενο, ικανό να προκαλέσει 

βλάβη στον αγωγό ΡΕ. Κατά την τοποθέτηση των παροχετευτικών αγωγών μέσα στο όρυγμα, τα άκρα του 

αγωγού πρέπει να έχουν πώματα, που να μην εισχωρήσουν υλικά από το όρυγμα. Η επιλογή του σημείου 

τοποθέτησης της σέλλας παροχής στον Κεντρικό Αγωγό γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον παρακάτω 

περιορισμό:  

Το σημείο τοποθέτησης πρέπει να απέχει τουλάχιστον τρεις (3) φορές την εξωτερική διάμετρο του 

κεντρικού αγωγού από άλλα εξαρτήματα: 

 Ηλεκτρομούφες 

 Σέλλες επισκευής 

 Σέλλες παροχών 
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 Σημεία, που στο παρελθόν έχει γίνει squeeze-off 

 Δικλείδες και λοιπά ειδικά τεμάχια. 

 

11.3.3 Ειδικά Μέτρα Ασφαλείας 

Η προστασία μπορεί να επιτευχθεί, τοποθετώντας τον αγωγό ΡΕ, μέσα σε φουρώ. Το φουρώ μπορεί να 

αποτελείται από χάλυβα, χυτοσίδηρο, ή άλλο υλικό και πρέπει να αντέχει στις μηχανικές καταπονήσεις, 

λόγω υπερκείμενων φορτίων και θα τοποθετείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

Η διάμετρος του φουρώ πρέπει να είναι 1,5 φορά την εξωτερική διάμετρο του αγωγού ΡΕ. Στις 

περιπτώσεις, που το φουρώ χρησιμοποιείται για θερμική προστασία (κοντά σε πηγές θερμότητας), είναι 

απαραίτητο ο αγωγός ΡΕ να κεντράρεται μέσα στο φουρώ. Στην είσοδο και έξοδο των αγωγών από το 

φουρώ τοποθετούνται προστατευτικοί δακτύλιοι με την αποφυγή των γδαρσιμάτων του αγωγού ΡΕ. 

Επίσης, όταν το φουρώ αποτελείται από παλαιά τμήματα, περίπτωση ήδη υπάρχοντος χυτοσιδηρού 

φουρώ, τότε ελέγχουμε το εσωτερικό του φουρώ με πέρασμα πιλότου. 

 

11.3.4 Επιμέτρηση - Πληρωμή 

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους πλήρους εγκατεστημένων αγωγών, ανάλογα με την 

ονομαστική διάμετρο των σωλήνων. Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τον κατά τα ανωτέρω επιμετρούμενο 

αριθμό μέτρων μήκους αγωγού επί την αντίστοιχη, ανάλογα με την διάμετρο των σωλήνων, τιμή μονάδος 

του Τιμολογίου. 

Οι τιμές μονάδος αυτές αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή των 

απαιτούμενων εργαλείων, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών 

επιτόπου του έργου και εργασίες, ώστε τα έργα να εκτελεσθούν πλήρως και έντεχνα, όπως ορίζεται 

παραπάνω. 

Περιλαμβάνει, επίσης, την αποζημίωση για την πραγματοποίηση όλων των ελέγχων και δοκιμών, που 

απαιτούνται. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 13 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
1. Αντικείμενο 

Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην ποιότητα, τον έλεγχο και τις ποιοτικές δοκιμές, την προμήθεια 

και τοποθέτηση χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων, που χρησιμοποιούνται εντός των διαφόρων φρεατίων.  

 

2. Γενικοί όροι κατασκευής 

i. Θα ανταποκρίνονται, γενικά, σε Ελληνικά ή διεθνή πρότυπα, εφόσον υπάρχουν ως προς την 

ποιότητα του χυτοσιδήρου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο κατασκευής. Αντίγραφα των 
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προτύπων αυτών θα υποβάλλει ο Ανάδοχος στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, πριν από την παραγγελία 

των ειδικών τεμαχίων, προκειμένου να εγκριθεί η προμήθεια και η χρήση τους. 

ii. Στην περίπτωση που τα ειδικά τεμάχια δεν προδιαγράφονται από ισχύοντα πρότυπα, 

επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά από έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και με την 

προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις του DIN 28500 και έχουν κατασκευασθεί από 

αναγνωρισμένο εργοστάσιο κατασκευής τέτοιων ειδών. 

Η σχετική αίτηση του Αναδόχου για τη χρήση τους θα συνοδεύεται και από επίσημους καταλόγους 

του εργοστασίου, από τους οποίους θα προκύπτει ότι κατασκευάζονται σε εμπορική κλίμακα και θα 

προσδιορίζονται τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά και η αντοχή τους. 

iii. Γενικά, η ονομαστική πίεση λειτουργίας των χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 10 bar και τουλάχιστον ίση με αυτή των σωλήνων, που προσαρμόζονται με τους ίδιους 

συντελεστές ασφαλείας. 

 

3. Ποιότηα – Έλεγχοι Αντοχής – Διαδικασία Ελέγχου & Αποδοχής 

3.1 Ποιότητα χυτοσιδήρου 

Ο χυτοσίδηρος θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμμορφος με τα οριζόμενα στην Γερμανική Προδιαγραφή 

DIN 1691, για την ποιότητα GG20. 

 
 
 
a.  Τρόπος χύτευσης 

Η χύτευση των ειδικών τεμαχίων θα γίνει σε τύπους από ειδικό καλό χώμα χυτηρίου ή μεταλλικούς. 

Μετά τη χύτευση, τα χυτοσιδηρά τεμάχια πρέπει να παρουσιάζουν επιφάνεια λεία, απαλλαγμένη 

από λέπια, φλύκταινες, ρωγμές, φυσαλίδες και κοιλότητες από τον τύπο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε 

εκ των υστέρων με ξένη ύλη πλήρωση κοιλοτήτων, που τυχόν θα εμφανιστούν. Ο χυτοσίδηρος κατά 

τη θραύση του θα εμφανίζει ομοιογενή σύσταση χωρίς ρωγμές, φυσαλίδες ή σκουριές, θα έχει 

χρώμα φαιό και θα είναι επιδεκτικός κατεργασίας με τη λίμα και το κοπίδι. Όλα τα ειδικά τεμάχια, 

μετά τη χύτευση, θα ελέγχονται με σφυροκόπημα και θα καθορίζονται τελείως από κάθε σκουριά. Η 

όλη κατασκευή των χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων θα τελεί υπό την άμεση παρακολούθηση 

αντιπροσώπου του Εργοδότη. Γι’ αυτό, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε χύτευση, με ποινή 

απόρριψης των ειδών, που θα χυτευθούν, ο Ανάδοχος ειδοποιεί εγγράφως τον Εργοδότη για το 

χρόνο και τον τόπο, όπου θα γίνει η χύτευση, για να παρίσταται ο παραπάνω αντιπρόσωπος του 

Εργοδότη, εφόσον η χύτευση γίνει στην Ελλάδα. Εάν η χύτευση γίνει στο εξωτερικό, οι έλεγχοι θα 

διεξαχθούν από Διεθνές Γραφείο Ελέγχου και θα προσκομισθούν στην Υπηρεσία τα σχετικά 

πιστοποιητικά. 

 

b.  Έλεγχος αντοχής 
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Εκτός αν καθορίζεται αλλιώς στις Προδιαγραφές που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος για έλεγχο της 

αντοχής και της σκληρότητας του υλικού, θα λαμβάνονται δείγματα κατά την διάρκεια της 

παραγωγής των ειδικών τεμαχίων, όχι περισσότερες από δύο φορές κάθε ημέρα χύτευσης. Τα 

αποτελέσματα των ελέγχων θα ισχύουν για όλα τα ειδικά τεμάχια, που θα παράγονται αυτή τη μέρα. 

Για τις δοκιμές εφελκυσμού, θα χυτεύονται χωριστά από τον ίδιο κάδο χύτευσης των ειδικών 

τεμαχίων, κατά DIN 50108, (3) δοκίμια διαστάσεων και σχήματος κατά DIN 1691. Γενικά, θα 

εκτελούνται οι δοκιμασίες, που προβλέπονται από τα DIN 50108, 50109 και 50110, σε συνδυασμό με 

τα DIN 28500 και 1691. Ο έλεγχος της σκληρότητας θα γίνεται κατά DIN 50331, στα υπολείμματα των 

δοκιμίων, που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της αντοχής σε εφελκυσμό. Η σκληρότητα κατά 

BRINELL HB30/5 στο μέσο της κάθετης τομής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 215 BRINELL. Όλα τα 

ειδικά τεμάχια (εάν είναι δυνατόν πριν από την βαφή τους με την προστατευτική επικάλυψη, εάν το 

επιτρέπει η ροή της παραγωγής στο εργοστάσιο) θα ελέγχονται κατά DIN 50104 σε εσωτερική 

υδραυλική πίεση ίση με 16 atm για χρόνο, τουλάχιστον, 15 δευτερολέπτων. Τα δοκίμια θα 

λαμβάνονται παρουσία εκπροσώπου του Εργοδότη και θα παραδίδονται με φροντίδα του Αναδόχου 

στο εργαστήριο αντοχής υλικών του Ε.Μ.Π. ή άλλο αναγνωρισμένο εργαστήριο αντοχής υλικών της 

έγκρισης του εργοδότη μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την επιλογή τους. Όλοι οι έλεγχοι αντοχής 

θα γίνουν με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου. Το από το Ε.Μ.Π. ή άλλο εργαστήριο πιστοποιητικό 

δεν υπόκειται σε αμφισβήτηση. Εάν, έστω και σε ένα από τα παραπάνω δοκίμια, τα αποτελέσματα 

των δοκιμασιών δεν είναι ικανοποιητικά, θα απορρίπτεται ολόκληρη η ποσότητα των, ταυτοχρόνως 

χυτευθέντων ειδικών τεμαχίων. Η διαδικασία ελέγχου θα είναι απόλυτα σύμμορφη προς τις 

παραπάνω πρότυπες προδιαγραφές, τόσο από άποψη μεθόδου δειγματοληψίας και αριθμού 

δειγμάτων, όσο και από άποψη είδους δοκιμασιών και αποτελεσμάτων τους. Εφόσον οι παραπάνω 

έλεγχοι στο εργοστάσιο θα αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς τις ανοχές διαστάσεων 

και βάρους της μηχανικής αντοχής και τις άλλες ενδιαφέρουσες ιδιότητες, τα υλικά της ομάδας, που 

θεωρείται ότι εκπροσωπείται από τα ελεγχόμενα δείγματα και δοκίμια, σημαίνονται κατάλληλα από 

αυτόν που διενεργεί τον έλεγχο και προσκομίζονται στο εργοτάξιο. 

c.  Υλικά, που δεν πληρούν τους όρους των παραπάνω Προδιαγραφών, δεν γίνονται δεκτά για 

αποστολή στο εργοτάξιο. Η αποδοχή των υλικών στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική 

παραλαβή των εγκατεστημένων σωληνώσεων στον τόπο των έργων. 

d.  Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, θα γεννηθεί αμφιβολία ως προς τα αποτελέσματα των 

δοκιμασιών στο εργοστάσιο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει να εκτελεσθούν, με 

μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου, πρόσθετες σποραδικές δοκιμές σε υλικά από τα μεταφερόμενα 

στο εργοτάξιο, που θα διενεργηθούν στο εργαστήριο αντοχής υλικών του Ε.Μ.Π. ή σε άλλο 

αναγνωρισμένο εργαστήριο αντοχής της έγκρισης της Υπηρεσίας. Αν τα αποτελέσματα των 

σποραδικών αυτών δοκιμών δεν θα αποδειχθούν ικανοποιητικά, δύναται να ζητηθεί επανάληψη της 

λεπτομερούς διαδικασίας δοκιμών, σε έτοιμα υλικά, σε αναγνωρισμένο εργαστήριο της εκλογής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
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e.  Όλα τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν την ένδειξη του τύπου του υλικού και της ονομαστικής διαμέτρου 

και πίεσης. 

 
 
4. Προστατευτική επένδυση 

Εάν τα ειδικά τεμάχια προορίζονται για δίκτυα μεταφοράς και διανομής πόσιμου νερού θα έχουν πλήρη 

προστατευτική επένδυση με βερνίκι ορυκτής πίσσας (PRIMER) και δεύτερη στρώση από 

λιθανθρακόπισσα κατά DIN 28500. Κατά τις υποδείξεις του κατασκευαστή είναι δυνατόν να γίνουν 

αποδεκτές επενδύσεις και από άλλα δόκιμα υλικά, ευρέως χρησιμοποιούμενα σε διεθνή κλίμακα. Γενικά, 

τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι ακίνδυνα για την υγεία των 

καταναλωτών και να μην προσδίνουν στο νερό οσμή, γεύση ή χρώμα. 

 

5. Επιμέτρηση – Πληρωμή 

5.1  Η επιμέτρηση των χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων θα γίνει με βάση το πραγματικό βάρος τους σε 

χιλιόγραμμα, εφόσον αυτό βρίσκεται μέσα στα όρια αντοχής, που καθορίζουν οι σχετικές 

προδιαγραφές (±8%) μετά από ζύγιση, για τα από αυτά εγκατεστημένα, κατά τρόπο αποδεκτό.  

5.2  Η πληρωμή τους θα γίνει με το παραπάνω βάρος τους, που θα επιμετρηθεί επί την αντίστοιχη τιμή 

του Τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης. Η πληρωμή αυτή αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του 

Αναδόχου για την προμήθεια των ειδικών τεμαχίων, τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων και 

δοκιμών, των δαπανών έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών ελέγχου, την μεταφορά επιτόπου του 

έργου, προσέγγιση, τα απαιτούμενα εργατικά χέρια και μηχανήματα.  

5.3 Περιλαμβάνει, επίσης, και κάθε άλλη δαπάνη, που δεν κατονομάζεται ρητά, είναι όμως απαραίτητη 

για την πλήρη τήρηση αυτής της προδιαγραφής και την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση 

των σχετικών εργασιών.  

5.4 Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των απαραίτητων μικροϋλικών σύνδεσης (σύνδεσμοι, 

ελαστικοί δακτύλιοι, στεγανωτικά παρεμβύσματα των ωτίδων, κοχλίες, περικόχλια, κ.λ.π.), καθώς 

και η εργασία σύνδεσης των ειδικών τεμαχίων με το δίκτυο δεν πληρώνονται ιδιαιτέρως, διότι οι 

σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί στην τιμή μονάδος του Τιμολογίου.  

5.5 Τα χυτοσιδηρά τεμάχια, για τα οποία έχει προβλεφθεί ιδιαίτερος τρόπος επιμέτρησης και 

πληρωμής, θα επιμετρηθούν και θα πληρωθούν, όπως ορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα του 

Τιμολογίου. 
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ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΓΩΓΩΝ 
 

1. Γενικά για τις δοκιμασίες στεγανότητας  
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Η τεχνική προδιαγραφή των δοκιμασιών αναφέρεται στην επιβολή υδροστατικής πίεσης στους αγωγούς 

που θα τοποθετηθούν τμηματικά κατά τον πρόοδο των εργασιών και τελικά σ’ όλη την έκταση των 

δικτύων, για τον έλεγχο της ικανοποιητικής κατασκευής τους και ιδιαίτερα για τις εργασίες συνδέσεων 

που θα γίνουν στο εργοτάξιο ή μέσα στους χάνδακες.  

 

Όλες οι δοκιμές θα εκτελεσθούν σε έτοιμα τμήματα των αγωγών του δικτύου πριν από την επιχωμάτωση. 

Τα τμήματα αυτά για τις κύριες δοκιμές θα έχουν μήκος μεταξύ 60 και 500 μέτρα και θα καθορίζονται 

κάθε φορά από την Υπηρεσία επίβλεψης, εκτός της δοκιμασία που γίνεται για μεγάλες περιοχές των 

δικτύων.  

 

Οι δοκιμασίες θα διενεργούνται τόσο για την αντοχή και την στεγανότητα των σωλήνων όσο και για τους 

αρμούς, τις δικλείδες, τις αγκυρώσεις, τις συγκολλήσεις και όλες τις κατασκευές διαμόρφωσης των 

δικτύων.  Η διαδικασία των δοκιμασιών θα καθορίζεται από την Υπηρεσία επίβλεψης στη λεπτομέρειά 

της. 

 

Οι δοκιμασίες συνίστανται από τα ακόλουθα στάδια: 

α. Από την αποδοκιμασία που μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την κύρια δοκιμασία. 

β. Από την κύρια δοκιμασία. 

γ. Από την γενική δοκιμασία σ’ ολόκληρο το δίκτυο. 

 

Η πίεση δοκιμών ορίζεται γενικά στο διπλάσιο της μέγιστης στατικής πίεσης του αγωγού σύμφωνα με το 

σχετικό διάγραμμα της πιεζομετρικής γραμμής με ελάχιστο όριο της 10ατμ για τα τμήματα του δικτύου 

που επιβαρύνεται λιγότερο.  

 

2. Βασικός εξοπλισμός για τις δοκιμασίες  

Ο ανάδοχος εργολάβος πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα εφόδια και τις κατάλληλες συσκευές για την 

εκτέλεση των δοκιμών. Μεταξύ των εφοδίων θα πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και τα 

παρακάτω:  

 α. Υδροπιεστήρια για την άσκηση της πίεσης. 

β. Διάφορα πώματα PE ή χυτοσιδερένια, ή από άλλα υλικά, τα οποία θα εφαρμόζονται προσωρινά 

με συνδέσμους ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο στα άκρα του τμήματος του αγωγού που θα 

δοκιμασθεί.  Ορισμένα από τα πώματα θα φέρουν υποδοχές για την προσωρινή συναρμογή 

της συσκευής πίεσης, των μανομέτρων και των άλλων απαιτούμενων εξαρτημάτων.  

γ. Δύο τουλάχιστον μανόμετρα ακριβείας, για τη μέτρηση και παρακολούθηση της πίεσης.  

δ. Διάφορους κατάλληλους ηλεκτρικούς φανούς και προβολείς.  

ε. Υλικά για προσωρινές αντιστηρίζεις του αγωγού. 

στ. Εφόδια για την προσωρινή υδροληψία και μεταφορικά μέσα νερού.  
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ζ. Διάφορα βοηθητικά εργαλεία και υλικά.  

 

Επιπλέον ο ανάδοχος θα διαθέτει για τις δοκιμές κατάλληλο και έμπειρο προσωπικό. Το υδροπιεστήριο 

θα έχει επαρκή ικανότητα τροφοδότησης νερού με πίεση και θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς καμία 

διαρροή μέχρι την απαιτούμενη πίεση.  Θα είναι εφοδιασμένο με βαλβίδα ασφαλείας για την πρόληψη 

υπέρβασης της πίεσης.  

 

Τα πώματα, όπου απαιτείται, θα φέρουν στόμια εξαερισμού με υδατοστεγή διακόπτη.  Επίσης θα φέρουν 

στόμιο υδροληψίας τουλάχιστον 50mm (δηλαδή 2΄΄) με δικλείδα, στο οποίο μπορεί να προσαρμόζεται 

σωλήνας για την διοχέτευση νερού που θα γεμίζει το δοκιμαζόμενο τμήμα του αγωγού.  Από το ίδιο 

στόμιο ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να είναι δυνατή και η μερική ή η ολική εκκένωση του 

αγωγού μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής.   

 

Τα στόμια προσαρμογής που θα φέρόυν τα πώματα για τη σύνδεση τω μανομέτρων θα βρίσκονται σε 

θέση που θα επιτρέπουν την εύκολη παρακολούθηση των ενδείξεων, άσχετα αν το υδατοπιεστήριο είναι 

εφοδιασμένο με δικό του μανόμετρο.  Το στόμιο προσαρμογής του καταθλιπτικού σωλήνα του 

υδροπιεστηρίου θα έχει οπωσδήποτε υδατοστεγή διακόπτη.  

 

Τα μανόμετρα που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν σημαντικό μέγεθος και θα φέρουν καθαρογραμμένες 

ενδείξεις για πεδίο λειτουργίας το πολύ μέχρι 15 έως 20ατμ ώστε η δοκιμαστική πίεση που θα ασκηθεί να 

μην απέχει πολύ από τη μέση της κλίμακας ένδειξης του μανόμετρου. Πριν από την χρησιμοποίησή τους 

τα μανόμετρα θα ελεγχθούν για την καλή τους λειτουργία. Για τη μεταφορά του νερού θα διατίθεται από 

τον ανάδοχο εργολάβο βυτιοφόρο όχημα και κατάλληλοι σωλήνες (ελαστικοί, πάνινοι κλπ). 

 

3. Προκαταρκτικές εργασίες  

Πριν από την πλήρωση του αγωγού με νερό θα ληφθούν μέτρα σταθεροποίησης και αποκλεισμού 

οποιασδήποτε μετακίνησης ή παραμόρφωσής του εξαιτίας των δυνάμεων που αναπτύσσονται με την 

αύξηση της υδραυλικής πίεσης.  Για τον λόγο αυτό θα γίνει μερική επίχωση των σωλήνων του αγωγού με 

άμμο ή κοινές γαίες σύμφωνα με τα σχέδια, αφού ληφθεί πρόνοια ώστε όλες συνδέσεις (σύνδεσμοι, 

ωτίδες κλπ) να παραμείνουν ελεύθερες μέχρι το τέλος της δοκιμής.  Επίσης θα ληφθεί μέριμνα για την 

προσωρινή αντιστήριξη του αγωγού σε καμπύλες ή σε άλλα τμήματα.  Οι πακτώσεις και οι μόνιμες 

αντιστηρίξεις θα εκτελεσθούν μετά την επιτυχημένη δοκιμή. 

 

Σαν δεύτερο στάδιο των προκαταρτικών εργασιών αναφέρεται η εσωτερική επιθεώρηση του τμήματος 

που θα δοκιμασθεί από κατάλληλο συνεργείο εργολάβου και ο τελικός καθορισμός των τοιχωμάτων από 

τυχόν προσκολλημένη λάσπη, καθώς και η απομάκρυνση κάθε τυχόν ξένου σώματος που θα υπάρχει 

στον αγωγό.  Ο καθορισμός θα συντελεσθεί με κατάλληλα πανιά και μαλακές σκούπες ή πιεσμένο αέρα.  
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Θα γίνει ο εποπτικός έλεγχος του εσωτερικού του αγωγού από πρόσωπο της Υπηρεσίας επίβλεψης που 

θα συνοδεύεται από εκπρόσωπο του αναδόχου εργολάβου.  Ο έλεγχος θα γίνει με την βοήθεια 

ηλεκτρικών φανών κλπ. Μετά τον ικανοποιητικό έλεγχο και την εξέταση των μέτρων που λαμβάνονται 

εξωτερικά θα γίνει η τοποθέτηση των πωμάτων στα άκρα του αγωγού και στα τυχόν ενδιάμεσα στόμια 

εκκένωσης.  

 

Μετά τον εξοπλισμό των πωμάτων στις άκρες του αγωγού, δηλαδή την τοποθέτηση των μανομέτρων, την 

προσωρινή υδροληψία κλπ, θα αρχίσει η πλήρωση του αγωγού με νερό. 

 

Κατά την πλήρωση της σωλήνωσης με νερό δεν πρέπει να μείνουν θύλακες αέρα μέσα σ’ αυτήν.  Η 

ταχύτητα πλήρωσης των σωλήνων εκφρασμένη σε αντίστοιχη παροχή (lt/sec) θα πρέπει να μην 

υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: 

 

Διάμετρος αγωγού (mm) 80 100 150 200 250 300 400 

Παροχή (lt/sec) 0,2 0,3 0,7 1,5 2,0 3,0 6,0 

 

Η πλήρωση με νερό γίνεται από την κατώτερη στάθμη προς την ανώτερη με αντλία.  Έτσι είναι δυνατό να 

αφαιρείται όλος ο αέρας στη διάρκεια της πλήρωσης. Τα στόμια εξαερισμού θα παραμείνουν με τους 

διακόπτες ανοικτούς μέχρι να εξαχθεί όλος ο αέρας από κάθε κλάδο του τμήματος που δοκιμάζεται.  

 

4. Προδοκιμασία και δοκιμασία   

Μετά την πλήρωση του αγωγού με νερό θα επιχειρηθεί ο τελικός εξαερισμός και ο έλεγχος της καλής 

λειτουργίας των τυχόν υπαρχόντων αυτόματων συσκευών εξαερισμού. 

 

Κατά την ένάρξη λειτουργίας του υδροπιεστηρίου, τούτο τροφοδοτεί τον αγωγό με μικρές ποσότητες 

νερού, ενώ περιοδικά γίνεται ο αναγκαίος συμπληρωματικός εξαερισμός.  Η λειτουργία του 

υδροπιεστηρίου συνεχίζεται μέχρι άσκησης στην τιμή των 10 ατμ. και η διατήρησή της τουλάχιστο για 

δύο ώρες.  Ύστερα θα αυξηθεί η πίεση μέχρι τη μέγιστη τιμή όπως δίνεται αυτή στο κεφάλαιο 1 της 

παρούσας προδιαγραφής και διατήρηση της επίσης τουλάχιστο για δύο ώρες.  

 

Σ’  όλη τη διάρκεια της δοκιμής, δηλαδή από την έναρξη πλήρωσης του αγωγού με νερό μέχρι την αύξηση 

της πίεσης στη μέγιστη τιμή της θα γίνεται έλεγχος του τμήματος που δοκιμάζεται σ’ όλες τις συνδέσεις 

και τις αντιστηρίζεις και τυχόν ενίσχυσή τους αν εμφανίζουν ενδείξεις τάσης υποχώρησης.  

 

Οποιαδήποτε διαρροή νερού από τις συνδέσεις του αγωγού είναι απαράδεκτη και συνεπάγεται την 

άμεση διακοπή της δοκιμής, την εκκένωσης του αγωγού, αν απαιτείται, την αποκατάσταση της 
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κακοτεχνίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας επίβλεψης, τον καταλογισμό όλων των σχετικών 

δαπανών στον ανάδοχο εργολάβο και την επανάληψη της δοκιμής ή των δοκιμών μέχρι την πλήρη 

επιτυχία τους.  Σε περίπτωση που κατά την προδοκιμασία θα διαπιστωθούν είτε μετατοπίσεις σωλήνων 

είτε διαφυγές τότε η πίεση θα πρέπει να αυξηθεί μέχρι την τελική τιμή δοκιμής της σε τρόπο ώστε να 

καταστεί ευχερέστερη η διαπίστωση των τυχόν ατελειών της σωλήνωσης. 

 

Μετά το πέρας, της κύριας δοκιμασίας η οποία θα έχει επιτύχει τέλεια θα πρέπει να διατηρηθεί η 

μέγιστη στατική πίεση στους σωλήνες μέχρι να συμπληρωθεί η επίχωση σε ύψος τουλάχιστον 30cm πάνω 

από την γενέτειρα των σωλήνων, έτσι που να καταφανεί από την ένδειξη των μανομέτρων κάθε τυχόν 

βλάβη θα μπορούσε να παρουσιασθεί κατά την εργασία επίχωσης. 

 

5. Γενικές και τελικές δοκιμασίες 

Μετά την κατασκευή ενός σημαντικού τμήματος της σωλήνωσης (σαν τέτοιο τμήμα αναφέρεται το 

μεταξύ δύο φρεατίων μεγάλου μήκους) θα πρέπει να γίνει συμπληρωματική δοκιμασία σ’ όλο το δίκτυο 

με εφαρμογή πίεσης για δύο ώρες ίσης τουλάχιστο με την μέγιστη στατική πίεση. Έτσι ελέγχονται οι 

συνδέσεις ανάμεσα στα τμήματα που δοκιμάσθηκαν χωριστά. Οι θέσεις σύνδεσης των τμημάτων αυτών 

θα μένουν ακάλυπτες μέχρι την αποπεράτωση της συμπληρωματικής αυτής δοκιμασίας. 

 

Στην περίπτωση γενικής δοκιμής τμημάτων μεταξύ φρεατίων, σε αντικατάσταση ορισμένων πωμάτων, 

χρησιμοποιούνται οι δικλείδες των φρεατίων όπου αυτό είναι δυνατό. 

 

Άλλες γενικές δοκιμές καθώς και τελική δοκιμή είναι δυνατό να γίνουν για τμήματα μεγαλύτερα από 

αυτά που αντιστοιχούν ανάμεσα σε δύο φρεάτια, δηλαδή για τμήματα που περιλαμβάνουν δίκτυα με 

ορισμένο αριθμό φρεατίων. 

 

6. Πρωτόκολλο δοκιμασιών 

Η όλη διαδικασία κάθε δοκιμασίας με τα στοιχεία του τμήματος αγωγού που δοκιμάζεται, οι διαδοχικές 

ενέργειες και οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις κατά την διάρκεια της δοκιμής καταγράφονται στον τόπο 

των έργων με ακριβή χρονικό προσδιορισμό σε τριπλότυπο  “βιβλίο δοκιμών”, το οποίο 

προσυπογράφεται από τον εκπρόσωπο του ανάδοχου εργολάβου και εκπρόσωπο της Υπηρεσίας 

επίβλεψης. 

 

Τα ελαττώματα που διαπιστώνονται στις δοκιμασίες επανορθώνονται αμέσως από τον ανάδοχο χωρίς 

πρόσθετη αποζημίωση. Ο μηχανικός επίβλεψης καθορίζει την ημερομηνία της νέας δοκιμασίας του 

τμήματος της σωλήνωσης σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν οι βλάβες ή οι 

ελλείψεις κατά την δοκιμασία. 
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Οι σχετικές εγγραφές στο βιβλίο δοκιμών αποτελούν στοιχεία κατάρτισης “πρωτοκόλλου δοκιμής” 

ύστερα από τη θεώρησή τους από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας επίβλεψης που διευθύνει τα έργα. 

 

7. Πληρωμή 

Η αμοιβή των αρχικών και των δοκιμών που επαναλαμβάνονται στα στάδια προδοκιμασίας, κύριας 

δοκιμασίας, γενικής δοκιμασίας κλπ περιλαμβάνεται στην τιμή εγκατάστασης των σωλήνων PE. 

 

Ο εργολάβος έχει υποχρέωση να διαθέσει όλες τις συσκευές και τα εφόδια που αναφέρθηκαν στην 

παράγραφο 2 αυτής της προδιαγραφής και εκτός αυτών οτιδήποτε άλλο υλικό και εργασία απαιτηθεί για 

την καλή εκτέλεση των δοκιμών χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Επίσης ο εργολάβος θα μεταφέρει το 

απαιτούμενο νερό από οποιαδήποτε απόσταση.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 15 

 
ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 

1. Γενικά για τα φρεάτια ύδρευσης 

 

1.1.    Το αντικείμενο της προδιαγραφής αυτής αφορά στην κατασκευή των οικοδομικών  στοιχείων των 

φρεατίων τύπου  αερεξαγωγού  

1.2.    Οι θέσεις τοποθέτησης των φρεατίων δείχνονται στα σχέδια οριζοντιογραφιών της μελέτης. 

 

2. Σκυροδέματα φρεατίων και οπλισμοί 

 

2.1. Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των φρεατίων του δικτύου ύδρευσης 

είναι C20/25, όπως μελετήθηκε. Ο οπλισμός για την πλάκα επικάλυψης και τον πυθμένα είναι 

S500. Τα τοιχεία οπλίζονται με δομικό πλέγμα, με ενίσχυση στις οριζόντιες και κατακόρυφες 

γωνίες. 

2.2. Για τα υποστηρίγματα των δικλείδων και λοιπών εξαρτημάτων μέσα στα φρεάτια (μαξιλάρια από 

όγκους σκυροδέματος) θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα άοπλο C12/15 των 200kgr τσιμέντου. 

2.3. Ξυλότυποι θα τοποθετηθούν εσωτερικά και εξωτερικά από τους τοίχους, για την πλάκα 

επικάλυψης και τα μαξιλάρια στήριξης των δικλείδων και εξαρτημάτων. 

 

3. Επιχρίσματα και επιστρώσεις 

 

3.1. Οι κατακόρυφοι τοίχοι των φρεατίων  θα επιχρισθούν εξωτερικά από το δάπεδο  μέχρι την οροφή 

με πατητό τσιμεντοκονίαμα τελικού πάχους 1,5cm και τελικής στρώσης  των 900kgr τσιμέντου. Αν 

δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία επίβλεψης θα γίνει επίχριση και εσωτερικά με 

τσιμεντοκονία πάχους 2cm. 

 

4. Κατασκευαστικά φρεατίων ύδρευσης 

 

4.1. Πρώτα γίνονται εκσκαφές οι οποίες ακολουθούν μετά την διάνοιξη των τάφρων που διέρχονται 

από τον χώρο του φρεατίου, δηλαδή γίνεται τοπικά διεύρυνση του χάνδακα. Κατά την επιμέτρηση 

από την συνολική εκσκαφή στη θέση των φρεατίων, σύμφωνα με την προδιαγραφή «Εκσκαφές 

ορυγμάτων γαιωδών-ημιβραχωδών» αυτού του τεύχους, θα γίνεται αφαίρεση του όγκου του 

χάνδακα που περιλαμβάνεται στο τμήμα του. Η εκσκαφή θα φθάσει στο απαιτούμενο βάθος, 

δηλαδή 50cm κάτω από την στάθμη που θα κατασκευασθεί το δάπεδο του φρεατίου. 
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4.2. Μετά τη εκσκαφή ακολουθεί η λιθοπλήρωση του χώρου με χονδρόκοκκα σκύρα μέχρι διαστάσεων 

7cm, σε πάχος στρώσης 35 έως 40cm. Επάνω στη λιθόστρωση που η στάθμη της θα είναι λίγο 

ψηλότερα από την επιφάνεια του φρεατίου (προεξοχή των διαστάσεων  κατά 10cm. από την 

περίμετρο του φρεατίου), θα διαστρωθεί σκυρόδεμα βάσης C12/15 των 200kgr όπως φαίνεται  

στα σχέδια. Πάνω στο δάπεδο αυτό διαστρώνεται ο οπλισμός της πλάκας του πυθμένα.  Στη 

συνέχεια  τοποθετούνται οι ξυλότυποι των περιμετρικών τοίχων (μέσα- έξω). Κατά την κατασκευή 

των τοίχων λαμβάνεται πρόνοια για την ενσωμάτωση των σωλήνων που θα διαπεράσουν τα 

φρεάτια. Ο εργολάβος επιτρέπεται να τοποθετήσει τον σωλήνα PE μέσα στον τοίχο ή να αφήσει 

την αντίστοιχη κυκλική οπή για κάθε αγωγό. Στα τμήματα αυτά που διαμορφώνονται οπές ο 

σιδερένιος οπλισμός θα μετατεθεί για να τοποθετηθεί στα χείλη και από τις δύο μεριές. Για τα 

παραπάνω θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή. Ο οπλισμός, δεν θα ελαττωθεί, αλλά μόνο να 

τοποθετηθεί παράλληλα  ή πλάγια ή και ύστερα από απλή καμπύλωσή του.  

4.3. Αν δεν γίνει αρχικά ενσωμάτωση της σωλήνωσης PE στο τοίχωμα και αφεθεί οπή διέλευσης, τότε 

ύστερα απ’ την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων και εξαρτημάτων θα κλεισθεί το τμήμα της 

οπής που παραμένει γύρω από τον σωλήνα με οπωσδήποτε στεγανά υλικά, (σκυρόδεμα, με 

προσθετικά, λεπτόκοκκο, κλπ), για να μη γίνεται διαρροή νερού είτε από έξω προς τα μέσα, είτε 

τυχόν και από μέσα προς το εξωτερικό έδαφος. 

4.4. Η τοποθέτηση της πλάκας επικάλυψης θα προηγηθεί των εργασιών των εσωτερικών σωληνώσεων. 

Είναι δυνατό να προηγηθούν και οι εργασίες των σωληνώσεων αν ληφθούν προσεκτικά όλα τα 

μέτρα που απαιτούνται για να μη δημιουργηθούν ζημίες σ’ αυτές στη συνέχεια των κατασκευών. 

4.5. Μετά την κατασκευή του ξυλοτύπου της πλάκας επικάλυψης και πριν από τη διάστρωσή της με 

σκυρόδεμα C16/20 όπως μελετήθηκε, θα τοποθετηθούν πάνω απ’ τη θέση κάθε δικλείδας, μικρής 

ή μεγαλύτερης διαμέτρου, προκατασκευασμένα μικρά χυτοσιδερένια φρεάτια, όπως φαίνεται στα 

αντίστοιχα σχέδια. Τα φρεάτια αυτά που αναφέρονται στην προδιαγραφή «Χυτοσιδηρές 

ασφαλιστικές δικλείδες» αυτού του τεύχους, ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα όπως φαίνεται στα 

σχέδια. 

4.6. Τελευταία θα διαμορφωθεί ο λαιμός του φρεατίου αφού θα έχει ενσωματωθεί ο κατακόρυφος 

οπλισμός του στην πλάκα επικάλυψης. Η κατασκευή του λαιμού μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα με 

τις άλλες εργασίες. 

 

5. Χυτοσιδερένια είδη 

 

5.1. Στο εσωτερικό του φρεατίου αερεξαγωγού, καθώς και του φρεατίου εκκενωτού, προβλέπονται 

χυτοσιδερένιες βαθμίδες όπως φαίνεται στα σχέδια, πακτωμένες στις παρειές του φρεατίου. 

Συνιστάται όπως τοποθετηθούν οι βαθμίδες στον ξυλότυπο του τοιχώματος πριν από την έγχυση 

του σκυροδέματος, επιτρέπεται όμως να τοποθετηθούν και μετά την αποπεράτωση του φρεατίου, 

πριν από τα επιχρίσματα, αφού διανοιχτούν φωλεές στο σκυρόδεμα. Στην περίπτωση αυτή με τα 
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επιχρίσματα θα στεγανοποιηθούν τελείως οι θέσεις διάνοιξης του τραυματισμού του 

σκυροδέματος. 

5.2. Προβλέπεται στο άνω μέρος του λαιμού να τοποθετηθεί χυτοσιδερένιο πλαίσιο με αντίστοιχο 

κάλυμμα. 

5.3. Στα σχέδια της μελέτης, δείχνονται οι βαθμίδες και τα χυτοσιδερένια καλύμματα. Το βάρος τους 

δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από 5% αυτού που υπολογίσθηκε στη μελέτη και δεν θα 

παρουσιάζεται διαφορά πέρα από 10% στις διαστάσεις των στοιχείων τους. Σε περίπτωση που το 

βάρος των χυτοσιδερένιων ειδών αφίσταται σημαντικά από τα στοιχεία της μελέτης, ο εργολάβος 

θα πληρωθεί σύμφωνα με τα συμβατικά βάρη και το πολύ  μέχρι διαφοράς +5%. 

5.4. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει στην κατασκευή τις διαστάσεις των σχεδίων του 

πλαισίου, του καλύμματος και της βαθμίδας και να προσαρμοσθεί με την προδιαγραφή των 

«χυτοσιδερένιων τεμαχίων». Οπωσδήποτε και επειδή η αντοχή των καλυμμάτων έχει υπολογισθεί 

για τα φορτία των οχημάτων που διέρχονται στους δρόμους, ο εργολάβος αν δεν μπορεί να 

αποδείξει το αντίθετο με στατικούς υπολογισμούς ώστε να ζητήσει αύξηση  του πάχους του 

καλύμματος, φέρει ολόκληρη την ευθύνη για την αντοχή του και για οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα 

θα συμβεί σε τρίτους από τυχόν μικρή αντοχή. 

 

6. Επιμετρήσεις και πληρωμές 

 

6.1. Τα φρεάτια αερεξαγωγού - εκκενωτού, επιμετρούνται ως άθροισμα επιμέρους εργασιών. Οι 

επιμέρους εργασίες που γίνονται για την κατασκευή τους επιμετρούνται όπως αναφέρεται στη 

συνέχεια. 

6.2. Τα σκυροδέματα μετρούνται σε κυβικά μέτρα. Από τον όγκο του σκυροδέματος αφαιρείται μόνο 

άνοιγμα του λαιμού επίσκεψης, αλλά όχι οι οπές διέλευσης των σωληνώσεων ή τοποθέτησης των 

μικρών χυτοσιδερένιων φρεατίων χειρισμού δικλείδων. 

6.3. Οι ξυλότυποι επιμετρούνται σε τετραγωνικά μέτρα για τα διάφορα είδη τους, ξεχωριστά ή 

συνολικά. Για την πλάκα επικάλυψης δεν γίνεται αφαίρεση του ξυλότυπου του ανοίγματος του 

λαιμού επίσκεψης. Αντίθετα θα προστεθεί το τμήμα διαμόρφωσης εσωτερικά της οπής αυτής, 

μέχρι την στάθμη της άνω επιφάνειας της πλάκας.  

6.4. Τα επιχρίσματα και οι επιστρώσεις μετριούνται σε πραγματικά τετραγωνικά μέτρα κατασκευών. 

6.5. Στις τιμές των φρεατίων περιλαμβάνονται και όλες οι πρόσθετες εργασίες που απαιτούνται για 

διάνοιξη φωλεών σε σκυρόδεμα, τοποθέτηση τεμαχίων και κυκλικών ξυλότυπων μόρφωσης οπών, 

τοποθέτηση χυτοσιδερένιων φρεατίων εδάφους, τοποθέτηση σωλήνων εγκάρσια με τα τοιχώματα 

και γενικά περιλαμβάνεται κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του 

φρεατίου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 16 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 

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

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

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

σύμφνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 

  Στην κατασκευή θυροφραγμάτω, συσκευών ρύμισης ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου AVIS, 

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

φερτώ/επιπλεόντων (trash racks) βάσει εγκεκριμένων σχεδίων. 

 

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

συναρμολόγηση πρέπει να ελέγχετια για να πιστοπιηθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες ανοχές και 

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

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

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

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

όλα τα ελαττώματα. Εκείνα τα μέλη που έχουν υποστεί κατά το χειρισμό τους σοβαρή ζημειά, θα 

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

Πριν από τη συναρμολόγηση τα μεταλλικά τμήματα πρέπει να καθαρίζονται με επιμέλεια από τα υλικά 

της συσκευασίας, τις ακαθαρσίες, την σκόνη ή άλλα ξένα σώματα. 

 

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

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

 

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

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

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

λιπαντικού πριν από τη συναρμολόγηση. 

 

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

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

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

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

συνδεόμενων μελών. Η τοποθέτηση προσωρινών πείρων κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης πρέπει 

να γίνεται μόνο σε αναγκαία για τη συναρμογή των μελών στην ορθή θέση και με τρόπο ώστε να μην 

προκαλεί διεύρυνση των οπών ή παραμόρφωση του μετάλλου. 
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Η σύσφιξη των κοχλιών θα γίνεται με απλό σωληνωτό κλειδί με το χέρι, ή δυναμόκλειδο, ή μηχανοκίνητο 

κλειδί ή με τη μέθοδο «Turn of the bolt». Για την επίτευξη της απαιτούμενης ροπής στρέψης με το απλό 

σωληνωτό κλειδί με καστάνια το μήκος της λαβής θα προσαρμόζεται στην καταβαλλόμενη ανθρώπινη 

προσπάθεια. Στο δυναμόκλειδο, η απαιτούμενη ροπή στρέψης θα προκύπτει από τη βαθμονομημένη 

ένδειξη του κλειδιού, ενώ σε άλλους τύπους κλειδιών θα λειτουργεί μηχανισμός απελευθέρωσης, όταν 

επιτευχθεί η απαιτούμενη ροπή στρέψης. Το δυναμόκλειδο πρέπει να είναι καλά βαθμονομημένο και το 

περικόχλιο θα πρέπει να είναι σε κίνηση κατά τη μέτρηση της ροπής στρέψης. Τα μηχνοκίνητα κλειδιά 

πρέπει να χρησιμοποιούντια κατά τρόποι σύμφωνο με τις συστάσεις του κατασκευαστή του κλειδιού και 

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

οι κοχλίες πρέπει να συσφίγγονται γερά και όπου ορίσει η Υπηρεσία θα πρέπει να συγκρατούνται στη 

θέση του με ασφαλτικά περικόχλια. Θα χρησιμοποιούνται μόνο κλειδιά που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Θα 

αποφεύγεται η χρησιμοποίηση κλειδιών που μπορεί να παραμορφώσουν το περικόχλιο ή να 

ξεφλουδίσουν την επιψευδαργύρωση. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 17 
 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 

1. Γενικά 

Το αντικείμενο της προδιαγραφής αυτής αφορά στην κατασκευή της δεξαμενής ύδατος που πρόκειται να 

κατασκευαστεί στον οικισμό του Παράλιου Άστρους. 

 

 Η κατασκευή της δεξαμενής θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Δεν θα επιτρέπει τη μόλυνση του νερού που είναι αποθηκευμένο μέσα σ’ αυτή. 

2. Δεν θα επιτρέπει τις επιδράσεις της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας. 

3. Θα εξασφαλίζει την τροφοδότηση του δικτύου κατά τη διάρκεια συνηθισμένων εργασιών επισκευής 

και συντηρήσεως. 

4. Θα παρουσιάζει τη χρειαζούμενη στατική επάρκεια και στεγανότητα. 

5. Θα είναι επιμελημένης κατασκευής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μακρά διάρκεια ζωής του έργου με 

μικρές δαπάνες συντηρήσεως. 

6. Θα είναι εφοδιασμένη με τις αναγκαίες σωληνώσεις για την: α) προσαγωγή του νερού, β) απαγωγή 

του νερού προς τροφοδότηση του δικτύου διανομής, γ) εκκένωση της δεξαμενής και δ) αποχέτευση 

για τυχόν υπερχείλιση της δεξαμενής. 

7. Όλες οι παραπάνω σωληνώσεις θα εφοδιάζονται με δικλείδες διακοπής, οι οποίες τοποθετούνται σε 

ιδιαίτερο θάλαμο δικλείδων. 

 

Η εν λόγω δεξαμενή θα είναι ορθογωνική, δύο θαλάμων, με διαστάσεις (ενός θαλάμου) 6,00 x 12,90 x 

3,50m και πάχος τοιχίου 0,30m κατασκευασμένη από μπετόν. Η συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα (δύο 

θαλάμων) της προτεινόμενης δεξαμενής θα είναι 465 m3. 

 

Η στέγαση της δεξαμενής γίνεται με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος που εδράζεται αφενός μεν στο 

περιμετρικό τοιχίο και αφετέρου σε δοκούς που θα εδράζονται κατ’ελάχιστον σε τέσσερα (4) κεντρικά 

υποστυλώματα ανά θάλαμο.   

 

Η δεξαμενή που θα περιέχει το πόσιμο νερό, θα κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 

20/25, με αντίστοιχο οπλισμό S 500 s .  

 

Στην οροφή της δεξαμενής που θα είναι και αυτή από οπλισμένο σκυρόδεμα, θα κατασκευασθεί θυρίδα 

επίσκεψης καθώς και οι απαραίτητοι εξαερισμοί.  
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Το εσωτερικό του θαλάμου βάφεται με βαφή που έχει βάση το τσιμέντο. Το εξωτερικό του θαλάμου 

βάφεται με προστατευτική ασφαλτική βαφή που έχει σαν σκοπό να εμποδίσει πιθανή διαβρωτική 

επίδραση και όχι για την στεγανοποίηση.  

 

Στο θάλαμο νερού δεν πρέπει να φτάσει φως, γιατί αλλιώς αναπτύσσονται φύκη. Προβλέπεται ο 

αερισμός του θαλάμου, γιατί είναι πάντα κορεσμένος με υδρατμούς και σχηματίζονται εφιδρώσεις στους 

τοίχους. Ο εξαεριστήρας εφοδιάζεται με κάλυμμα και συρματόπλεγμα για να εμποδίζεται η είσοδος 

μικρών ζώων. 

 

Εντός της δεξαμενής, προβλέπεται θάλαμος δικλείδων (θάλαμος χειρισμού) όπου και θα είναι προσιτά 

όλα τα όργανα χειρισμού και ελέγχου. Η πρόσβαση του θαλάμου δικλείδων γίνεται από πάνω με 

ανθρωποθυρίδα και με μόνιμη κλίμακα αναρριχήσεως. Κατά την πρόσβαση στον θαλάμο δικλείδων θα 

πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, δεδομένου του μεγάλου ελεύθερου 

ύψους εντός αυτού. Τέλος, ο αριθμός των σωλήνων που διαπερνούν τα τοιχώματα του θαλάμου, 

περιορίζεται στο ελάχιστο. 

 

2. Στεγανοποίηση 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός βαθμός στεγανοποίησης της δεξαμενής θα απαιτηθούν 

τα εξής:  

  Η χρησιμοποίηση δονητή κατά την φάση κατασκευής του οπλισμένου σκυροδέματος για την 

καλύτερη συμπύκνωσή του. 

 Η χρήση στεγανωτικού μάζης κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. 

 Η κατασκευή της δεξαμενής σε  φάσεις, δηλαδή θεμελίωση, περιμετρικά τοιχία σε τμήματα,  

εσωτερικοί στύλοι και τέλος οροφή, με ιδιαίτερη έμφαση και επιμονή στις κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες των αρμών διακοπής .    

 Η κατασκευή πατητής τσιμεντοκονίας στα περιμετρικά τοιχία της δεξαμενής καθώς και η 

επάλειψη όλης της προηγούμενης επιφάνειας με κατάλληλο στεγανωτικό κονίαμα 

αναμειγνυόμενο με ελαστικοποιητή μάζας και ενίσχυσή του έως ύψους 3 μ. από το δάπεδο 

καθώς και στεγάνωση οριζόντιων και κατακόρυφων ακμών .  

 

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιητικά καταλληλότητας για 

δεξαμενές πόσιμου νερού.  

 

3. Σκυροδέματα 

Το σκυρόδεμα κατατάσσεται σε κατηγορίες βάσει της τάσεως θραύσεως δοκιμίων αυτού 

παρασκευαζομένων σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς και θραυομένων μετά 28 ημέρες από της 

παρασκευής τους. Δεδομένου ότι εκτός από την αντοχή απαραίτητο είναι να υπάρχει και η απαιτούμενη 
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στεγανότητα, πρέπει να υπάρχει πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία του σκυροδέματος, τουλάχιστον η 

κατωτέρω περιεκτικότητα σε τσιμέντο: 

C12/15: 300 kg/m³ 

C16/20: 350 kg/m³ 

C20/25: 400 kg/m³ 

 

 

Υλικά σκυροδέματος 

 

α) Τσιμέντο 

Το τσιμέντο θα είναι συσκευασμένο σε σάκους καλά σφραγισμένους με σαφείς ενδείξεις της ποιότητας 

αυτού και της επωνυμίας ή σήματος του εργοστασίου παραγωγής, θα είναι προσφάτου εκκαμινεύσεως 

και θα προφυλάσσεται από την υγρασία με κατάλληλη αποθήκευση το τσιμέντο που περιέχει βώλους ή 

όγκους που δεν διαλύονται εύκολα με κατάλληλη επαφή με το χέρι, χαρακτηρίζεται ως ακατάλληλο και 

απορρίπτεται. 

 

β) Αδρανή υλικά 

Τα σκύρα θα προέρχονται από υγιή ασβεστολιθικά ή πυρίμαχα πετρώματα με μέγεθος κόκκων από 7mm 

έως 30mm η δε άμμος με μέγεθος κόκκων που δεν θα υπερβαίνει τα 7mm και δεν θα περιέχει  παιπάλη 

σε ποσοστό πάνω από 2% του βάρους. Τα αδρανή υλικά πρέπει να είναι καθαρά και να μην περιέχουν 

ξένες προσμίξεις επιβλαβείς για την σκλήρυνση, την αντοχή ή τους οπλισμούς (αργιλικές προσμίξεις, 

οργανικά χουμώδη υλικά, ανθρακούχα θειικά και θειούχα, τεμάχια οπτής άσβεστου κλπ.). 

 

γ) Ύδωρ 

Θα χρησιμοποιηθεί καθαρό πόσιμο ύδωρ. 

 

4.  Οπλισμός Σκυροδεμάτων 

Θα γίνει χρήση χάλυβος B500C. 

 

Ο χάλυβας προ της τοποθετήσεώς του θα καθαρίζεται από τυχόν ακαθαρσίες, χώματα, λίπη και χαλαρή 

σκωρία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση της προβλεπόμενης μορφής και ακριβούς 

θέσεως των οπλισμών καθώς και στην καλή σύνδεση με σύρμα των κυρίων οπλισμών με τον οπλισμό 

διανομής.  

 

Ο άνω οπλισμός των πλακών και δοκών πρέπει να εξασφαλίζεται από βύθιση εντός του σκυροδέματος. 

Εφόσον παρίσταται ανάγκη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικροί κύβοι από σκυρόδεμα για την 

διατήρηση του οπλισμού στη θέση του κατά τη διάρκεια διαστρώσεως του σκυροδέματος. 
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Η δια σκυροδέματος επικάλυψη όλων των οπλισμών και των συνδετήρων πρέπει να είναι τουλάχιστον: 

- Στις πλάκες 2,50cm. 

- Στα υπόλοιπα στοιχεία της κατασκευής 3,50cm. 

 

Οι παραπάνω επικαλύψεις θα τηρούνται οπωσδήποτε αν δεν αναφέρονται στα σχέδια ακόμη 

μεγαλύτερες. Επενδύσεις ή επιχρίσματα δεν λαμβάνονται υπόψη σαν επικάλυψη. 

Προ της διαστρώσεως του σκυροδέματος ο οπλισμός πρέπει να ελέγχεται από την επίβλεψη και ο 

έλεγχος αυτός θα σημειώνεται με μέριμνα του αναδόχου στο ημερολόγιο. Κατά τη διάρκεια της 

διαστρώσεως και συμπυκνώσεως του σκυροδέματος ο οπλισμός πρέπει να συγκρατείται στην θέση του 

και να περιβάλλεται πυκνά από τη μάζα του σκυροδέματος. 

 

Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διατάξει έλεγχο των σιδηρών οπλισμών, ο οποίος θα εκτελείται 

σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό έργων οπλισμένου σκυροδέματος. Επίσης μεγάλη προσοχή πρέπει 

να δοθεί στην ομαλή εξωτερική επιφάνεια του σκυροδέματος. Επίσης, απαγορεύεται η έδραση του 

ξυλοτύπου άνω πλάκας πλαισωτού αγωγού επί της κάτω πλάκας χωρίς παρεμβολή κατάλληλου 

σανιδώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή της επιφάνειας του σκυροδέματος από την έδραση και 

το κάρφωμα των ορθοστατών. 

 

5. Ξυλότυποι - Ικριώματα 

Οι ξυλότυποι και τα ικριώματα πρέπει να παρουσιάζουν την αναγκαία αντοχή για τις φορτίσεις στις 

οποίες θα υποβληθούν. 

 

Πρέπει απαραίτητα να γίνεται έλεγχος και των κατασκευών που πάνω τους θα στηριχθούν οι ξυλότυποι, 

ιδιαίτερα όταν αυτοί στηρίζονται απευθείας στο έδαφος. Σ’ αυτήν την περίπτωση πρέπει να παρθούν 

κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή υποχωρήσεως των ξυλοτύπων. Η σύνθεση των ξυλοτύπων πρέπει να 

είναι τέτοια που να μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα και ακίνδυνα, χωρίς κρούσεις και κραδασμούς. Για 

να επιτευχθεί αυτό πρέπει να προβλέπονται διατάξεις σφηνών, κοχλιών, δοχείων άμμου κλπ. Για να 

καθαρίζονται εύκολα οι ξυλότυποι, πριν από τη διάστρωση του σκυροδέματος πρέπει να προβλέπονται 

οπές σε κατάλληλες θέσεις, όπως π.χ. στις βάσεις υποστυλωμάτων, στους πυθμένες δοκών κλπ. 

 

Τα ικριώματα πρέπει να είναι ικανά να παραλαμβάνουν οριζόντιες δυνάμεις (άνεμος, κρούσεις). Για το 

σκοπό αυτό διατάσσονται κατάλληλοι διαγώνιοι σύνδεσμοι. Τα μήκη λυγισμού των υποστυλωμάτων θα 

μειώνονται με τη διάταξη συνδέσμων χιαστί σε κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις ή άλλων κατάλληλων 

διατάξεων. 
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Ο Ανάδοχος, πριν αρχίσουν οι εργασίες διαστρώσεως σκυροδεμάτων, θα ελέγχει τη διαμόρφωση, 

στερεότητα και ευστάθεια των ξυλοτύπων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των έργων που έχουν μελετηθεί. 

 

Τα υποστυλώματα των ικριωμάτων θα είναι ευθέα ξύλα, με μικρότερη πλευρά διατομής όχι μικρότερη 

από 7cm. Κατά την κατασκευή ξυλοτύπων πλακών με πάχος μέχρι 18cm επιτρέπεται η χρησιμοποίηση 

υποστυλωμάτων που να αποτελούνται από δύο κομμάτια συνδεόμενα κατ’ επέκταση. 

 

Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται για εκείνα τα τμήματα του έργου που κατά το χρόνο αφαίρεσης των 

ξυλοτύπων φορτίζονται με ολόκληρο το φορτίο υπολογισμού τους ή με πρόσθετα φορτία, π.χ. όταν σ’ 

αυτά στηρίζονται ικριώματα υπερκείμενων κατασκευών. 

 

Για καλές καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία μεγαλύτερη από +5 °C) και συνηθισμένες κατασκευές ισχύουν 

οι ακόλουθες προθεσμίες διατηρήσεως των ξυλοτύπων: 

 

ΤΥΠΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ                                                                                                   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 
 
Πλευρικοί ξυλότυποι δοκών, πλακών, υποστυλωμάτων και τοιχίων 
 
Ξυλότυποι πλακών και δοκών 
 
Ξυλότυποι πλακών και δοκών ανοίγματος μεγαλύτερου των 5,00m. 
 
Υποστυλώματα ασφαλείας δοκών, πλαισίων και πλακών ανοίγματος 
μεγαλύτερου των 5,00m. 

I 
 
2 ημ. 
 
5 ημ. 
 
10 ημ. 
 
 
28 ημ. 

II 
 
3 ημ. 
 
8 ημ. 
 
16 ημ. 
 
 
28 ημ. 

 

Για φορείς ανοίγματος μεγαλύτερου από 10,00m ή μεγάλων διαστάσεων, οι προθεσμίες του πίνακα 

πρέπει να παρατείνονται. Για κάθε (πέρα από τα 10,00m) μέτρο ανοίγματος, η παράταση των 

προθεσμιών αυτών καθορίζεται ως εξής: 

 

Για κατασκευές από κοινό τσιμέντο 1,25 μέρες και για κατασκευές από τσιμέντο υψηλής αντοχής 1 μέρα. 

Αυτά ισχύουν για ανοίγματα μέχρι 20,00m. Από εκεί και πέρα, οι προθεσμίες θα είναι σταθερές και ίσες 

με το διπλάσιο του πίνακα. Πάντως οι ξυλότυποι θα αφαιρούνται έπειτα από εντολή του Επιβλέποντα. Αν 

κατά τη διάρκεια της πήξεως συμβεί παγετός οι προθεσμίες διατηρήσεως των ξυλοτύπων θα 

παρατείνονται κατά το χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με εκείνο του παγετού. Η αφαίρεση των 

ξυλοτύπων θα γίνεται σταδιακά, χωρίς κρούσεις και δονήσεις. 

 

Ειδικότερα προκειμένου περί εσωτερικών επιφανειών, μη επιχρισμένων ή μη επενδεδυμένων δια 

πλακιδίων, τμημάτων αγωγών και φρεατίων ή ορατών επιφανειών τεχνικών έργων, η εν επαφή προς το 

σκυρόδεμα επιφάνεια του ξυλοτύπου θα είναι ροκανισμένη, στοκαρισμένη και θα επαλείφεται δια 

γράσου ή ανάλογου υλικού προς ευχερέστερη αποκόλληση. 
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Για την κατασκευή του έργου εκ σκυροδέματος χρησιμοποιούνται ξυλότυποι επίπεδων επιφανειών, 

δηλαδή ξυλότυποι επιπέδων τοιχωμάτων ή πλακών επικαλύψεως φρεατίων και λοιπών τεχνικών έργων, 

ξυλότυποι αγωγών ορθογωνικής διατομής (ευθυγράμμων ή σε καμπύλη) και ξυλότυποι εν γένει έργων 

από σκυρόδεμα. 

 

 

 

6. Χυτοσιδηρά Τεμάχια 

Η κατασκευή των χυτών τεμαχίων πρέπει να γίνει με εξαιρετική επιμέλεια, να παρουσιάζει επιφάνεια 

θραύσης φαιά, μάζα συμπαγή και ομοιογενή που να αποτελείται από λεπτούς και κανονικούς κόκκους. 

Το μέταλλο πρέπει να είναι αρκετά μαλακό ώστε να γίνεται η διάτρηση και η τομή του, καθώς και η 

κατεργασία του με λίμα, με τρυπάνι και πριόνι εύκολα. Η σκληρότητά του δεν πρέπει να ξεπερνά τις 210 

μονάδες BRINEL. 

 

Το υλικό κατά το χύσιμο θα πρέπει να γεμίζει τέλεια τα καλούπια και να μη παρουσιάζει ελάττωμα, π.χ. 

φυσαλίδες, ρωγμές, αρμούς τήξης και διακοπής συνέχειας, σκουριές κ.λ.π. Η επιφάνεια των τεμαχίων θα 

πρέπει να είναι τέλεια ομαλή χωρίς ελαττώματα με μορφή ψωρίασης. 

 

Ειδική προσοχή θα δοθεί ώστε οι επιφάνειες στερέωσης (φλάντζες κ.λ.π.) να είναι απόλυτα επίπεδες, με 

δυνατότητα τέλειας επαφής μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή έδραση (όχι στρεβλές 

επιφάνειες).  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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