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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Αντικείμενο 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στον τρόπο κατασκευής των στραγγιστηρίων των 
αγωγών και των τεχνικών έργων. Τα στραγγιστήρια θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στη μελέτη των έργων ή ύστερα από σχετική εντολή της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος πιστεύει πως είναι ενδεδειγμένη η κατασκευή 
στραγγιστηρίων, πρέπει να το εισηγηθεί εγκαίρως στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, η οποία και 
θα αποφασίσει σχετικά και κατόπιν εγγράφου εντολή θα κατασκευάσει στραγγιστήρια. 
 
Κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων τα στραγγιστήρια θα οδηγούν τα νερά σε φρέατα 
που θα βρίσκονται εντός ή και εκτός του ορύγματος του έργου για να είναι δυνατή η άντλησή 
τους, ή σε περιπτώσεις που υπάρχει δυνατότητα, σε παρακείμενους αποδέκτες φυσικής 
ροής. 
 
Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν περιλαμβάνουν την εκσκαφή του ορύγματος του 
στραγγιστηρίου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ή τις οδηγίες του Επιβλέποντα 
Μηχανικού, την πλήρωση της διατομής με διαβαθμισμένο αμμοχάλικο και κατά περίπτωση 
κατόπιν εγγράφου εντολής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας την τοποθέτηση ή μη των 
τσιμεντοσωλήνων στραγγίσεως. 
 
Γενικά ισχύει η Π.Τ.Π. Τ110 εκτός αν αναφέρεται αλλιώς στην παρούσα. 
 
2. Αμμοχάλικο στραγγιστηρίων 
Το υλικό των στραγγιστηρίων αποτελείται από θραυστό υλικό λατομείου η κοκκομετρική 
διαβάθμιση του οποίου εξαρτάται από την σύνθεση του εδάφους που θα στραγγίζεται και η 
οποία θα καθορίζεται κατά περίπτωση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, μετά από σχετική 
πρόταση του Αναδόχου. 
 
3. Σωλήνες στραγγιστηρίων 
Για την κατασκευή των στραγγιστηρίων χρησιμοποιούνται διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες 
διαμέτρου 15cm. 
 
Οι χρησιμοποιούμενοι τσιμεντοσωλήνες πρέπει να είναι ευθέων άκρων, χωρίς εφαρμογή 
μεταξύ τους, τα δε άκρα τους να είναι σε επίπεδο κάθετο προς τον άξονα του σωλήνα. Οι 
σωλήνες τοποθετούνται ο ένας εν συνεχεία του άλλου και αφήνεται μεταξύ των αρμός 1cm. 
 
4. Επιμέτρηση και πληρωμή 
Για την επιμέτρηση των στραγγιστηρίων ισχύουν τα ακόλουθα: 
i. Η πρόσθετη εκσκαφή που απαιτείται στον πυθμένα του σκάμματος για την κατασκευή του 

σωλήνα στραγγιστηρίου επιμετράται βάσει της συμβατικής διατομής του ορύγματος σε m3 
εκτελεσθείσας εργασίας. 

ii. Το αμμοχάλικο των στραγγιστηρίων επιμετράται βάσει της συμβατικής διατομής εκσκαφής 
του πληρωθέντος ορύγματος και του μήκους που κατασκευάζεται στραγγιστήριο χωρίς να 
αφαιρείται ο όγκος των τοποθετημένων τσιμεντοσωλήνων. 

iii. Οι σωλήνες στραγγιστηρίων επιμετρούνται σε μ.μ. χωρίς να αφαιρούνται οι αρμοί μεταξύ 
των σωλήνων. 

 
Η πληρωμή θα γίνεται για τις ποσότητες που επιμετρήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω με 
τις αντίστοιχες τιμές μονάδας που προβλέπονται στο Τιμολόγιο. 
 
Ειδικότερα: 
i. Η πρόσθετη εκσκαφή θα πληρώνεται με τη συμβατική τιμή μονάδας για “εκσκαφή 

ορυγμάτων για την τοποθέτηση αγωγών”. 
ii. Το αμμοχάλικο στραγγιστηρίου θα πληρώνεται με τη συμβατική τιμή μονάδας που 

προβλέπεται στο Τιμολόγιο για “εξυγιαντική στρώση με αμμοχάλικο στραγγιστηρίου”. 
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iii. Οι σωλήνες στραγγιστηρίου θα πληρώνονται με τη συμβατική τιμή μονάδας που 

προβλέπεται στο Τιμολόγιο για “σωλήνες στραγγιστηρίου Φ150mm. 
Η κάθε τιμή και πληρωμή αποτελούν πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των 
απαιτουμένων μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και 
εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας σύμφωνα με τα παραπάνω. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2 

 
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ  

 
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 με μηχανικά 
μέσα. 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. 
 
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. 
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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. 
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. 
 
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 
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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. 
 
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 
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χρειασθούν, του βάθους ή του πλάτους του ορύγματος, της μεταξύ τους αντιστήριξης, του 
χρόνου παραμονής, της μεθόδου, ή άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών. 
 
Επιπλέον στην τιμή περιλαμβάνονται και δεν επιμετρώνται οι τυχόν ποσότητες διδύμων 
αυτοαντιστηριζομένων μεταλλικών διαφραγμάτων που θα χρειασθεί να τοποθετηθούν 
καθέτως προς την διεύθυνση του αγωγού. 
 
Στην πληρωμή του αναδόχου, όπως περιγράφηκε, περιλαμβάνεται η αποζημίωσή του για την 
προμήθεια και φθορά των διαφραγμάτων και όλων των απαιτουμένων υλικών, προσκόμιση, 
φορτοεκφορτώσεις, μετακινήσεις, σταλία αυτοκινήτου, απομάκρυνση όλων των υλικών μετά 
το πέρας της εργασίας, εργασία προσωπικού και κάθε μηχανήματος που θα χρειασθεί για την 
έντεχνη και ασφαλή περαίωση της εργασίας τοποθέτησης και αφαίρεσης των διδύμων 
μεταλλικών αυτοαντιστηριζομένων διαφραγμάτων σύμφωνα με την μελέτη που θα υποβάλει ο 
ανάδοχος, όπως θα εγκριθεί από την υπηρεσία και τις παρούσες προδιαγραφές, κατά τρόπο 
που θα επιτρέπει την ασφαλή και καλότεχνη εκτέλεση των εργασιών που προβλέπεται να 
γίνουν μέσα στο όρυγμα του οποίου τις παρειές αντιστηρίζουν τα δίδυμα αυτοαντιστηριζόμενα 
μεταλλικά διαφράγματα καθώς και για όλα όσα αναφέρονται στις προηγούμενες 
παραγράφους.  
 
Μεταξύ των άλλων στην παραπάνω αμοιβή περιλαμβάνεται και η αποζημίωση για την 
προμήθεια και τοποθέτηση του συστήματος αντιστήριξης των διδύμων αυτοαντιστηριζομένων 
μεταλλικών διαφραγμάτων μεταξύ τους, οι μετακινήσεις των αντιστηρίξεων που θα 
χρειασθούν για την τοποθέτηση των σωλήνων κλπ, προμήθεια και επάλειψη του λιπαντικού. 
 
Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη για την ειδική μέριμνα εξολκής μετά το πέρας της εργασίας 
όλων των διδύμων αυτοαντιστηριζομένων μεταλλικών διαφραγμάτων ώστε να μην παραμείνει 
καμία στο έδαφος για να μην παρεμποδίζει τυχόν μελλοντικές εργασίες οργανισμών κοινής 
ωφελείας στην περιοχή. Διευκρινίζεται επίσης ότι όλες οι εργασίες που θα προκύψουν από το 
πάχος των διδύμων αυτοαντιστηριζομένων διαφραγμάτων περιλαμβάνονται στην τιμή και δεν 
αποζημιώνονται ιδιαιτέρως. 
 
Στην πληρωμή του αναδόχου κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνεται και η αποζημίωσή του για την 
σύνταξη της λεπτομερούς μελέτης αντιστήριξης. Διευκρινίζεται επίσης ότι όλες οι εργασίες 
που θα προκύψουν από το πάχος των διδύμων αυτοαντιστηριζομένων μεταλλικών 
διαφραγμάτων περιλαμβάνονται στην τιμή και δεν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του αναδόχου είναι ότι τα υλικά και τα μέσα  που 
θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τουλάχιστον αυτά που προβλέπονται στην μελέτη που θα 
συντάξει ο ανάδοχος όπως θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, αν όχι καλύτερα, και ότι όλη η 
εργασία κατασκευής των αντιστηρίξεων θα είναι σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές. 
Διευκρινίζεται ότι η έγκριση της μελέτης από την υπηρεσία δεν απαλλάσσει από την ευθύνη 
για την πληρότητα και ορθότητα της τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε τυχόν 
ατύχημα και για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας που θα προκύψει εξ’ αιτίας τυχόν 
ελαττωμάτων στην μελέτη που συνέταξε ή στην κατασκευή του συστήματος αντιστήριξης με 
δίδυμα αυτοαντιστηριζόμενα μεταλλικά διαφράγματα και είναι υποχρεωμένος, σε περίπτωση 
αστοχίας, να τροποποιήσει τη μελέτη και την κατασκευή χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΗ 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 
 
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. 
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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.  
•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 
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απαιτηθεί από τον αρμόδιο ΟΚΩ, Θα περισυλλέγονται με προσοχή από τον Ανάδοχο και Θα 
παραδίδονται στις αποθήκες του οικείου ΟΚΩ. 
 
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. 
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. 
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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). 
 
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). 
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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. 
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. 

•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. 
 
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 
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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 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 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
 
1. Αντικείμενο - Κατηγορίες οδοστρωμάτων 
Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στον τρόπο τομής και επαναφοράς των 
οδοστρωμάτων των οδών όπου ανοίγονται ορύγματα κλπ. για την κατασκευή των αγωγών 
κλπ. του δικτύου σωληνώσεων ή συναφών Τεχνικών Έργων. 
Τα οδοστρώματα ανάλογα με το υλικό διάστρωσης τους διακρίνονται σε:  
α) Οδοστρώματα με ασφαλτικό τάπητα  
β) Κυβολιθόστρωτα οδοστρώματα 
γ) Οδοστρώματα λιθόστρωτα με πλάκες η λίθους που δεν έχουν κανονικό σχήμα  
δ) 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. 
Πριν γίνει η τομή, θα χαράζονται τα όριά της στο οδόστρωμα με μηχάνημα αδιατάρακτης 
κοπής οδοστρωμάτων. Η αποσύνθεση του οδοστρώματος θα γίνει είτε με τα χέρια είτε με 
μηχανικά μέσα, πάντως όμως με τέτοιο τρόπο ώστε η εργασία να περιορίζεται όσο το 
δυνατόν ακριβέστερα στις διαστάσεις που προβλέπονται για την εκτέλεση του έργου. Στην 
εργασία αποσύνθεσης περιλαμβάνεται και η απόθεση των άχρηστων υλικών ή εκείνων που 
θα ξαναχρησιμοποιηθούν, σε θέσεις κοντά στα σκάμματα, απ’ όπου να είναι δυνατή η 
φόρτωση τους για να απομακρυνθούν, ή η επαναχρησιμοποίησή τους. Όταν η τομή γίνεται 
εγκάρσια στην οδό, η καθαίρεση θα γίνεται πρώτα στο μισό πλάτος της και αφού τελειώσει η 
εκσκαφή αυτού του τμήματος θα γίνει η κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος 
και θα κατασκευαστούν ξύλινες η μεταλλικές γεφυρώσεις πάνω από τα ορύγματα για τη 
διέλευση των οχημάτων και των πεζών. Οι τυχόν προσωρινές γεφυρώσεις θα πληρώνονται 
ιδιαίτερα στον Ανάδοχο βάσει του σχετικού άρθρου του Τιμολογίου. 
Στη συνέχεια θα διανοίγεται το άλλο μισό του πλάτους της οδού, και αφού εγκατασταθεί ο 
αγωγός και μετά την εκτέλεση των δοκιμών η τάφρος θα επιχωθεί αμέσως και θα 
συμπυκνωθεί το υλικό πληρώσεως. 
Σπασμένα κομμάτια οδοστρώματος κοντά στην ακμή πρέπει να απομακρύνονται με νέα 
κοπή, με μηχάνημα κοπής οδοστρωμάτων. 
Κατά την εργασία της επαναφοράς του οδοστρώματος, το επίχωμα του σκάμματος πρέπει να 
συμπιεστεί τόσο καλά πριν τοποθετηθεί το τελικό οδόστρωμα ώστε να αποκλειστεί 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. 
Η συμπύκνωση του ανακατασκευαζόμενου επιχώματος μπορεί να γίνει με κρουστικό 
πιστολέτο, στην αιχμή του οποίου θα έχει τοποθετηθεί δίσκος διαμέτρου 20 εκ. Σ’ αυτή την 
περίπτωση η πρώτη στρώση της επίχωσης πρέπει να έχει τέτοιο πάχος που να μην υπάρχει 
κίνδυνος ζημιάς στον αγωγό. Την ευθύνη για την προστασία των αγωγών έχει ο Ανάδοχος, ο 
οποίος οφείλει σε περίπτωση ζημιάς να τους ανακατασκευάσει με δαπάνη του. Εάν ο 
Επιβλέπων μηχανικός το θεωρήσει απαραίτητο, μπορεί να διατάξει την υπερεπίχωση του 
ορύγματος μέχρι 15 εκ. και τη συμπίεση με επανειλημμένες διαβάσεις οδοστρωτήρα και 
σύγχρονη διαβροχή. Στη συνέχεια θα πρέπει να αφαιρεθούν τα χώματα που περισσεύουν, 
ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή του οδοστρώματος στο απαιτούμενο κάθε φορά πάχος. 
Όλες οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας αποκατάστασης των 
οδοστρωμάτων. 
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Η ανακατασκευή των οδοστρωμάτων που κάθε φορά τέμνονται θα γίνεται σε ορθογωνισμένα 
τμήματα και με τρόπο ανάλογο προς την κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος του 
οδοστρώματος, ώστε μετά την αποκατάσταση να μην υπάρχει κατά το δυνατόν διαφορά 
μεταξύ του παλιού οδοστρώματος και του τμήματος που αποκαταστάθηκε. Έτσι οι υποβάσεις 
των ασφαλτικών οδοστρωμάτων που ήταν κατασκευασμένες από σκυρόδεμα θα 
αποκαθίσταται με νέα στρώση σκυροδέματος πάχους 25 εκ. που θα εδράζεται σε στρώση 
συμπυκνωμένου αμμοχάλικου τελικού πάχους 20 εκ. Οι υποβάσεις - βάσεις από αργό υλικό 
θα αποκαθίστανται με στρώσεις θραυστού υλικού λατομείου 3Α, βάσει των τυπικών διατομών 
που φαίνονται στη μελέτη και περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 
Πριν από την εκτέλεση της εργασίας αποκατάστασης του οδοστρώματος ο Ανάδοχος πρέπει 
να συνεννοηθεί με τον κύριο της οδού για τον τρόπο αποκατάστασης του τιμηθέντος 
οδοστρώματος και να ενεργήσει ανάλογα, σε συνεννόηση πάντοτε με την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. 
Πριν από την διάστρωση του ασφαλτικού τάπητα, θα γίνεται επάλειψη των άκρων της τομής 
του οδοστρώματος με ψυχρή άσφαλτο η άλλο κατάλληλο ασφαλτικό υλικό, για να 
εξασφαλιστεί η σύνδεση του νέου με το παλιό οδόστρωμα. 
Η επαναφορά των ασφαλτικών οδοστρωμάτων (σε αντιστοιχία με το σχετικό άρθρο του 
Τιμολογίου Μελέτης, περί "Αποκατάστασης Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπόγειων δικτύων") περιλαμβάνει την κατασκευή : 
•Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου 

πάχους 0,10 η 
•Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου 

πάχους 0,10 η 
•Ασφαλτική προεπάλειψη. 
•Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 
•Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη. 

Για την κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου 
συμπυκνωμένου πάχους 0,10m και την στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
συμπυκωνμενου πάχους 0,10m ισχύει η ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά". 
Για την ασφαλιτκή προεπάλειψη ισχύει η ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 
Για τις ασφαλτικές στρώσεις βάσης και κυκλοφορίας, ισχύει η ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
Στην εργασία κατασκευής ενός m2 ασφαλτικού οδοστρώματος περιλαμβάνονται η προμήθεια 
και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων για τις 
απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και 
μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν 
πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Τα ως άνω έχουν εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως 
των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των 
εργασιών. 
 
2.2 Κυβολιθόστρωτα οδοστρώματα 
Για τις εργασίες καθαίρεσης των κυβολιθόστρωτων οδοστρωμάτων ισχύουν όσα αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.1 για τα ασφαλτικά οδοστρώματα. 
Η επίχωση της τάφρου θα γίνεται όπως προβλέπεται στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. 
Πάνω από την επίχωση θα κατασκευαστεί βάση από σκυρόδεμα των 200 χγρ. τσιμέντου με 
μέσο πάχος 15 εκ. και πάνω σ’ αυτή, αφού σκληρυνθεί, θα γίνει επίστρωση με χονδρόκοκκη 
άμμο που θα έχει ελάχιστο συμπιεσμένο πάχος 7 εκ. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι 
κυβόλιθοι, που θα έχουν προηγουμένως καθαριστεί καλά και θα γίνει το αρμολόγημα τους με 
άμμο και η τύπανση. 
Απαγορεύεται η τοποθέτηση κυβόλιθων σε στάθμη χαμηλότερη από την κανονική (επειδή 
ίσως προβλέπεται η υποχώρηση τους με την πάροδο του χρόνου). Ο Ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε υποχώρηση του κυβολιθόστρωτου που θα συμβεί ως 
την οριστική παραλαβή του έργου με άρση και ανακατασκευή, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, 
επειδή αυτή η εργασία, που θεωρείται συμβατική, συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου για τη συντήρηση του έργου. 
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Στις εργασίες κατασκευής του κυβολιθόστρωτου συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες κατασκευής 
της υπόβασης, διάστρωσης της άμμου, μεταφοράς και τοποθέτησης των κυβόλιθων, οι 
εργασίες αρμολόγησης και τύπανσης καθώς και η εργασία καθαρισμού του οδοστρώματος 
μετά το τέλος των σχετικών εργασιών. Επίσης περιλαμβάνεται η αξία των κάθε είδους υλικών 
που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου (όπως σκυρόδεμα, άμμος, 
κυβόλιθοι κλπ.). 
2.3 Λιθόστρωτα οδοστρώματα 
Για τις εργασίες καθαίρεσης των λιθόστρωτων οδοστρωμάτων ισχύουν όσα αναφέρονται στη 
παράγραφο 2.1 για τα ασφαλτικά οδοστρώματα. 
Η επίχωση της τάφρου θα γίνει όπως προβλέπεται στη σχετική Προδιαγραφή των 
επιχώσεων. 
Πάνω από την επίχωση θα γίνει διάστρωση χονδρόκοκκης άμμου σε συμπιεσμένο πάχος 10 
εκ. Ακολούθως θα τοποθετηθούν οι πέτρες που θα έχουν καθαριστεί καλά και στη συνέχεια 
θα γίνει το αρμολόγημα τους με άμμο και τύπανση. 
Απαγορεύεται η τοποθέτηση των λίθων σε στάθμη ψηλότερη από την κανονική (επειδή ίσως 
προβλέπεται υποχώρηση). Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις 
υποχωρήσεις αυτές, που ενδεχόμενα θα συμβούν ως την οριστική παραλαβή, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση. Στην εργασία κατασκευής του λιθόστρωτου περιλαμβάνονται και οι εργασίες 
συμπίεσης και καθαρισμού του, οι μεταφορές των λίθων και των άλλων υλικών καθώς και η 
τοποθέτηση τους. Ο Ανάδοχος δε θα αποζημιωθεί ιδιαίτερα για τις εργασίες κατασκευής 
βάσης από άμμο με πάχος έως 10 εκ. που θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνονται στις 
υποχρεώσεις του. Επίσης δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αποζημίωση για την αξία των κάθε 
είδους υλικών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου. 
2.4 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 20 εκ. Στη συνέχεια θα διαστρωθεί άοπλο ή ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας 012/16 και πάχους τουλάχιστον 10εκ. 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 κόπηκε πρέπει 
να εφαρμοστούν κατάλληλες εποξειδικές ρητίνες για να εξασφαλιστεί η καλή σύνδεση του 
παλιού με το νέο σκυρόδεμα. 
Δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε υποχώρηση του οδοστρώματος που αποκαταστήθηκε 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 ανάδοχου να 
συντηρήσει το έργο. 
 
3. Επιμέτρηση και πληρωμή 
3.1 Καθαίρεση οδοστρωμάτων 
Η καθαίρεση - αποξήλωση οδοστρωμάτων περιλαμβάνεται στα σχετικά άρθρα των 
Τιμολογίων της εκσκαφής ορυγμάτων υπογείων δικτύων (άρθρα ΥΔΡ 3.10.χχ. και ΥΔΡ 
3.11.χχ). Επισημαίνεται ότι : 
- Οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο 

σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στα άρθρα ΥΔΡ. 3.11.χχ, τα οποία 
αφορούν εκσκαφές ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος βραχώδες και επιμετρώνται 
σε κυβικά μέτρα (η3), σύμφωνα με τα ως άνω άρθρα Τιμολογίου. 
- Οι εκσκαφές στρώσεων βάσης και υπόβασης οδοστρωσίας από αδρανή υλικά 

εντάσσονται στα άρθρα ΥΔΡ. 3.10.χχ, τα οποία αφορούν εκσκαφές ορυγμάτων 
υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες και επιμετρώνται σε κυβικά 
μέτρα (η3), σύμφωνα με τα ως άνω άρθρα Τιμολογίου. 

 
3.2 Αποκατάσταση οδοστρωμάτων 
Η επιμέτρηση των εργασιών για την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων θα γίνεται για κάθε 
τύπο οδοστρώματος ξεχωριστά σύμφωνα σε m2 πραγματικής επιφάνειας που εκτελέστηκε. 
Ειδικότερα για την κατασκευή οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα η επιμέτρηση και η πληρωμή 
θα γίνεται σε m3 κατασκευασμένου σκυροδέματος και σε χρησιμοποιούμενου οπλισμού, 
βάσει των σχετικών άρθρων του Τιμολογίου. 
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Στις λοιπές περιπτώσεις η πληρωμή του Ανάδοχου θα γίνεται για την επιφάνεια που 
επιμετρήθηκε με τις αντίστοιχες τιμές μονάδας και τους όρους του Τιμολογίου. 
Οι τιμές για τις εργασίες αποκατάστασης των οδοστρωμάτων, αποτελούν πλήρη αποζημίωση 
για την παροχή από τον Ανάδοχο όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων και μεταφορικών 
μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών (π.χ. άσφαλτος, αδρανή υλικά κ.λπ.) με τη σταλία 
του αυτοκινήτου, και εργασίας για την πλήρη εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται 
στην αντίστοιχη προηγούμενη παράγραφο. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8 

 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 
 
1. Αντικείμενο 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην χρήση πρόσθετων στις κατασκευές από 
σκυρόδεμα. 
Η χρήση των πρόσθετων προβλέπεται στα οπλισμένα σκυροδέματα που βρίσκονται κάτω 
από την επιφάνεια του εδάφους ή στην τελική στάθμη επίχωσης στα φρεάτια, αντλιοστάσια ή 
όπου αλλού διαταχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
2. Τύπος υλικού 
Ο τύπος του υλικού και ο τρόπος και η αναλογία ανάμιξης του υλικού με το σκυρόδεμα θα 
καθορισθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το υλικό θα είναι παραγωγής αναγνωρισμένου 
εργοστασίου και αποδεδειγμένα θα τυγχάνει ευρείας εφαρμογής. Οι οδηγίες του προμηθευτή 
ως προς τον τρόπο και την αναλογία πρόσμιξης θα ακολουθούνται στις περιπτώσεις 
συμβατικών έργων, ενώ σε σοβαρά έργα θα συντάσσεται ειδική μελέτη από ειδικό 
εργαστήριο. Σε κάθε περίπτωση θα διερευνάται η επίδραση του πρόσθετου στις ιδιότητες του 
σκυροδέματος και αποκλείονται υλικά που έχουν δυσμενή επίδραση στον ερπυσμό και στη 
συστολή πήξης. Το υλικό δεν πρέπει να περιέχει άσφαλτο ή πίσσα, θειϊκά άλατα ή άλλες 
ουσίες που πιθανόν να προκαλούν διάβρωση του οπλισμού και να μειώνουν την αντοχή του 
σκυροδέματος. 
Θα χρησιμοποιήσουμε: 
α. Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2  
β. Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
γ. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 934-2 
 
3. Επιμέτρηση - Πληρωμή 
Η επιμέτρηση του υλικού θα γίνεται ανά χιλιόγραμμο εγκεκριμένου και χρησιμοποιηθέντος 
υλικού. 
Η πληρωμή θα γίνεται με την αντίστοιχη τιμή μονάδας η οποία περιλαμβάνει τις δαπάνες για 
την προμήθεια, προσκόμιση, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, την εργασία ανάμιξης και τις τυχόν 
επιβαρύνσεις για δοκιμές, ελέγχους και πιστοποιητικού, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9 
 

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 10 
 

ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
 
1. Αντικείμενο 
Η προστατευτική επάλειψη της κάτω επιφάνειας της πλάκας των φρεατίων θα γίνει με 
ρητινοειδή επίστρωση εποξειδικής βάσης (π.χ. τύπου DURAL B 154 ή αναλόγου υλικού) 
χωρίς αρμούς. Οι αγωγοί από σκυρόδεμα καλύπτονται εσωτερικά σε δύο στρώσεις με 
ρητινοειδή επίστρωση εποξειδικής βάσης. Η επίστρωση θα έχει πάχος 2,5mm. Στα στοιχεία 
και οροφή των φρεατίων του δικτύου όπως φαίνεται στα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. 
 
2. Υλικά 
Η χρησιμοποιούμενη επίστρωση θα πρέπει να έχει υψηλή αντοχή στην επίδραση των 
αστικών λυμάτων. Τα ελάχιστα φυσικά χαρακτηριστικά του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
 Θλίψη εν ψυχρώ: 100Ν/ΜΜ2. 
 Αντοχή σε κάμψη: 35 Ν/ΜΜ2. 
 Αντοχή σε εφελκυσμό: 15 Ν/ΜΜ2. 
 Αντοχή σε τριβή κατά BOEHME: 34 CM3/CM2. 
 Συρρίκνωση κατά τη σκλήρυνση: 0%. 
 Πρόσφυση στο σκυρόδεμα : Μεγαλύτερη από την αντοχή σε εφελκυσμό του 

σκυροδέματος. 
 
Ο χρόνος επεξεργασίας του υλικού στους 20οC δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60΄. Ο χρόνος 
σκλήρυνσης του υλικού στους 20οC δεν πρέπει επίσης να υπερβαίνει τις 48 ώρες ενώ στους 
30οC ο ίδιος χρόνος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ώρες. Δεν θα πρέπει να επιτραπεί η 
επεξεργασία του υλικού σε θερμοκρασία κάτω των 12οC. 
 
3. Τρόπος εφαρμογής 
Το σκυρόδεμα επί του οποίου θα γίνει στεγάνωση, καλύπτεται αρχικά με επίχρισμα με 
τσιμεντοκονίαμα πάχους 2cm 650/900kgr. Η επιφάνεια αυτή προ της εφαρμογής της 
υπερκείμενης επίστρωσης θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς λίπη. Δεν θα 
επιτραπεί μηχανική καταπόνηση της επιστρωμένης επιφάνειας προ της παρέλευσης του ως 
άνω χρόνου. Χημική καταπόνηση της επιφάνειας προ της παρέλευσης του ως άνω χρόνου. 
Χημική καταπόνηση της επιφάνειας προ της παρέλευσης 7 ημερών από την ημέρα 
εφαρμογής του υλικού δεν επιτρέπεται. 
 
4. Επιμέτρηση - Πληρωμή 
Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης πάχους 2,5cm, η οποία 
εκτελέστηκε κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με την 
αντίστοιχη συμβατική τιμή μονάδας, η 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 
 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 
 
Πεδίο εφαρμογής 
α.Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τους γενικούς όρους και απαιτήσεις για τις 
εργασίες επενδύσεων τοιχοποιιών και εσωτερικών επιστρώσεων δαπέδων. 
β.Οι ειδικές απαιτήσεις κάθε είδους εργασίας επενδύσεων και επιστρώσεων αναφέρονται στα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τεύχους. 
γ.Τα είδη επιστρώσεων και επενδύσεων καθώς και οι χώροι στους οποίους τοποθετούνται, 
καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και στα κατασκευαστικά σχέδια κάθε έργου. 
 
Ορισμοί 
α.Ως επίστρωση ορίζεται η μόνιμη επικάλυψη που επιστρώνεται σε κάθε τύπο δαπέδου ή σε 
εξωτερική επιφάνεια. 
β.Ως επένδυση ορίζεται η επικάλυψη οποιασδήποτε κατακόρυφης επιφάνειας της κατασκευής 
(τοιχοποιίας, στύλου, όψης κτλ). 
γ.Ως μάρμαρο ορίζεται κάθε ασβεστολιθικό πέτρωμα με κρυσταλλική δομή και κατοπτρίζουσα 
επιφάνεια. Τα χαρακτηριστικά των μαρμάρων είναι ότι κόβονται και στιλβώνονται εύκολα, 
έχουν λάμψη και η επιφάνειά τους είναι διακοσμητική. 
δ.Οι γρανίτες είναι πλουτώνια πετρώματα. Όλα τα στοιχεία που αποτελούν το γρανίτη είναι 
πάρα πολύ σκληρά, ανθεκτικά και αδιαπέρατα στην υγρασία. 
 
2. Υλικά 
α.Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγματα κάθε είδους υλικού προς έγκριση, τα 
οποία συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και όλες τις διαθέσιμες 
τεχνικές πληροφορίες του κατασκευαστή τους. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει τη 
διεξαγωγή ελέγχων και δοκιμών στα προτεινόμενα υλικά, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει τα απαραίτητα δοκίμια. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αποζημίωση για 
την προσκόμιση δειγμάτων και δοκιμίων. 
β.Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει στον Κύριο του Έργου επιπλέον 5% ή τουλάχιστον 5 
m2 από κάθε εγκεκριμένο τύπο επένδυσης σε σφραγισμένα κιβώτια ή παλέτες για τις ανάγκες 
μελλοντικής συντήρησης του έργου και την επιδιόρθωση των φθορών. Η δαπάνη για αυτήν 
την ποσότητα δεν πληρώνεται ιδιαίτερα αλλά περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές της 
προσφοράς του Αναδόχου. 
γ.Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών υποβάλλουν στην Υπηρεσία βεβαίωση, ότι κάθε 
υλικό θα διατίθεται στην απαιτούμενη ποιότητα και ποσότητα για την ολοκλήρωση των 
εργασιών, μέσα στις προθεσμίες αποπεράτωσης του έργου. Δεν γίνεται δεκτή σε καμία 
περίπτωση δικαιολογία του Αναδόχου ότι τα προβλεπόμενα υλικά εξαντλήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής του έργου. 
δ.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία πλήρη, αναλυτικό κατάλογο με όλα 
τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά ανά χώρο. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία για κάθε υλικό: 
• είδος, τύπο 
• προτεινόμενη απόχρωση 
• ονομασία εργοστασίου παραγωγής 
• ημερομηνία λήξης (αν υπάρχει) 
• τρόπο χρήσης 
• αντοχές και άλλες απαραίτητες πληροφορίες 
ε.Από τα υλικά που διατίθενται σε διάφορες ποιότητες, θα επιλέγονται αυτά που είναι 
κατάλληλα, συμβατά με το είδος της κατασκευής και εγκεκριμένα από την Υπηρεσία, της 
καλύτερης ποιότητας, εκτός αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση από τα Συμβατικά τεύχη και 
την Υπηρεσία. 
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3. Εκτέλεση Εργασιών 
Γενικές Απαιτήσεις 
α.Η κατασκευή των επιστρώσεων/ επενδύσεων συμπεριλαμβανομένης και της προετοιμασίας 
των επιφανειών, εκτελείται από ειδικευμένα συνεργεία. Όλα τα στάδια της κατασκευής 
επιβλέπονται και ελέγχονται από ειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου σε συνδυασμό με 
εκπροσώπους της Υπηρεσίας. 
β.Ο Ανάδοχος προγραμματίζει τις εργασίες του, λαμβάνοντας υπόψη λοιπές εργασίες που 
ενδεχομένως έχουν επιπτώσεις επί των δαπεδοστρώσεων και των επενδύσεων, έτσι ώστε το 
έργο να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα. 
γ.Τα ικριώματα θα είναι αυτοφερόμενα, θα πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και δεν θα 
στηρίζονται σε παρακείμενες κατασκευές. 
δ.Μετά το πέρας της κατασκευής των επιστρώσεων και επενδύσεων και μέχρι την οριστική 
παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί, να επισκευάζει και να 
ανακατασκευάζει ενδεχόμενες φθορές τους, είτε αυτές είναι μικρής έκτασης, είτε είναι ολικές. 
Μικρής έκτασης ανακατασκευή επιτρέπεται σε επιστρώσεις ή επενδύσεις με πλάκες 
οποιωνδήποτε διαστάσεων και υλικού (τσιμεντόπλακες, πλάκες διακοσμητικές, πλάκες 
μαρμάρου, κεραμικά πλακίδια κτλ). Ολική ανακατασκευή επιβάλλεται σε χυτά δάπεδα 
(βιομηχανικά, μωσαϊκά κτλ). 
ε.Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών εφαρμογής των υλικών από τα 
εργοστάσια παραγωγής τους (π.χ. ως προς τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής, τους επιτρεπτούς χρόνους αποθήκευσης των υλικών και τη χρήση των 
ειδικών εργαλείων για κάθε περίπτωση). 
 
Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών 
α.Τα υλικά θα προστατεύονται έναντι της θερμότητας, της βροχής και της μόλυνσης από ξένα 
σώματα και ουσίες.  
β.Η αποθήκευση και διακίνηση των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
τους, ώστε να παραμένουν αναλλοίωτα μέχρι την ενσωμάτωση τους στο έργο. 
γ.Για την κάλυψη τυχόν απωλειών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύεται περίπου 2% 
παραπάνω από την ακριβή ποσότητα υλικού επένδυσης που απαιτείται. Η δαπάνη 
περιλαμβάνεται στη συνολική δαπάνη για την εργασία επένδυσης / επίστρωσης. 
δ.Η προμήθεια των πλακιδίων και των σχετικών υλικών γίνεται μόνο από ένα εργοστάσιο 
παραγωγής, του οποίου τις οδηγίες ακολουθούν πιστά τα συνεργεία τοποθέτησης. 
 
Προετοιμασία 
α.Πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία όλα τα 
γενικά σχέδια δαπεδοστρώσεων, επενδύσεων (1:100 ή 1:50) και λεπτομερειών (1:20, 1:10, 
1:1). Στην εκπόνηση των σχεδίων λαμβάνονται υπόψη οι νέες τελικές στάθμες σχεδιασμού, οι 
απαιτήσεις σχεδιασμού ανάλογα με την λειτουργικότητα των χώρων, η φέρουσα ικανότητα 
του Φ.Ο., τα εγκεκριμένα υλικά και οι οδηγίες των κατασκευαστών τους, το παρόν και τα 
υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη και κάθε άλλη παράμετρος για την επιτυχή λειτουργία του έργου. 
β.Πριν την έναρξη των εργασιών επιστρώσεων/ επενδύσεων, θα εξακριβώνεται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία η ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων ή προφυλάξεων όσον αφορά στη 
διάταξη των αρμών, στη συμμετρία και στη λειτουργικότητα καθώς και οι απαιτήσεις για τα 
ενσωματωμένα στοιχεία. 
γ.Πριν την έναρξη των εργασιών επενδύσεων/ επιστρώσεων γίνεται πλήρης χάραξη των 
αρμών, ώστε να αποφευχθούν ασυμμετρίες, αποκλίσεις από την ευθυγραμμία και 
ανισομεγέθη τμήματα (πχ πλακίδια, ή πλάκες) στις άκρες της επένδυσης ή επίστρωσης. Οι 
αρμοί θα είναι παράλληλοι προς τις κύριες διαστάσεις της επιφάνειας που θα επενδυθεί / 
επιστρωθεί και πάντοτε κατακόρυφοι και οριζόντιοι, εκτός αν στη μελέτη προβλέπεται 
διαφορετικά. Κατά τη χάραξη των αρμών θα λαμβάνονται υπόψη όλα τα ενσωματούμενα 
στοιχεία, ώστε το προκύπτον αποτέλεσμα να είναι αισθητικά και τεχνικά άρτιο. 
δ.Κατά την προετοιμασία της προς επένδυση / επίστρωση επιφάνειας ο Ανάδοχος είναι 
υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών απαιτήσεων ανάλογα με το είδος της, το είδος του 
υλικού επένδυσης, τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις προδιαγραφές του παρόντος και των 
υπόλοιπων Συμβατικών Τευχών και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Εξακριβώνει ότι η επιφάνεια 
είναι καθαρή και απαλλαγμένη από ξένες και επιβλαβείς, για την επίστρωση / επένδυση και 
την πρόσφυσή της στο υπόστρωμα, ουσίες και ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες 
προκαταρκτικές εργασίες. 
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4. Έλεγχοι 
α.Κατά την προσκόμιση και παραλαβή των υλικών ελέγχεται η προσκόμιση των απαραίτητων 
πιστοποιητικών ποιότητας και η αναγραφή επί του δελτίου αποστολής όλων των 
απαραίτητων στοιχείων. Τα πιστοποιητικά ποιότητας θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία. 
β.Πριν από την κατασκευή της επένδυσης / επίστρωσης ελέγχονται οι επιφάνειες που 
πρόκειται να επενδυθούν και προετοιμάζονται κατάλληλα ανάλογα με την περίπτωση, έτσι 
ώστε να είναι επίπεδες, ομαλές, καθαρές και σταθερές. Εφόσον χρησιμοποιηθούν ειδικά 
συγκολλητικά υλικά ύστερα από ειδική έγκριση, η προεργασία των επιφανειών γίνεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών. 
γ.Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των σωστών περιβαλλοντικών συνθηκών για 
τη διεξαγωγή των εργασιών. Δεν θα εκτελούνται εργασίες υπό δυσμενείς περιβαλλοντικές 
συνθήκες, εκτός αν ο Ανάδοχος προτείνει και η Υπηρεσία εγκρίνει τη λήψη προστατευτικών 
μέτρων. 
δ.Κάθε επίστρωση / επένδυση θεωρείται ελαττωματική και απαράδεκτη και απορρίπτεται από 
την Υπηρεσία στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
• όταν η πρόσφυση της με το υπόστρωμα δεν είναι σε όλη την έκταση ισχυρή 
• όταν υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης οποιωνδήποτε φθορών (εμφάνιση ρωγμών στο 

τσιμεντοκονίαμα, στους αρμούς, αποκόλληση ψηφίδων κτλ) 
• όταν η επιφάνειά της παρουσιάζει κυματώσεις ή ανομοιομορφίες 
• όταν οι αρμοί δεν είναι ισοπαχείς ή δεν έχουν το πάχος που ορίζεται στο παρόν Τεύχος 

και στα κατασκευαστικά σχέδια (βλ. και άρθρο «Αρμοί Διαστολής») 
• όταν η ποιότητα των υλικών δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του παρόντος και των 

υπόλοιπων Συμβατικών Τευχών και κατασκευαστικών σχεδίων. 
ε.Το κονίαμα πλήρωσης των αρμών πρέπει να είναι συνεπίπεδο με τα πλακίδια εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στα σχέδια ή ενταλθεί από την Υπηρεσία και να μην παρουσιάζει εσοχές, 
προεξοχές και πόρους. 
στ.Κενά, που τυχόν έχουν δημιουργηθεί κάτω από τις τσιμεντοκονίες, τα δάπεδα ή τις 
επικαλύψεις, δεν θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία. 
ζ.Δάπεδα γενικά που δεν έχουν την κατάλληλη κλίση για την απρόσκοπτη απορροή των 
υδάτων προς εσχάρες σιφωνιών, φρεατίων, καναλιών κτλ απορρίπτονται από την Υπηρεσία, 
καθαιρούνται και ανακατασκευάζονται χωρίς απαίτηση επιπλέον αποζημίωσης από τον 
Ανάδοχο.  
η.Καμία επένδυση/ επίστρωση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη αν δεν ελεγχθούν και 
δοκιμασθούν οι Η/Μ εγκαταστάσεις και η όλη κατασκευή. Η εργασία εκτελείται με την μέγιστη 
δυνατή επιμέλεια και ακρίβεια σύμφωνα με το παρόν, τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του 
κατασκευαστικού οίκου, τις οποίες ο Ανάδοχος πρέπει να ακολουθεί σχολαστικά.  
 
5. Περιλαμβανόμενες δαπάνες 
Στην τιμή μονάδος για κάθε εργασία επένδυσης / επίστρωσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και μέσω 
οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθμη εργασίας όλων των 
απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και εξοπλισμού (αναμικτήρων, ικριωμάτων, στηριγμάτων, 
κοχλιών, εργαλείων κτλ) για την ολοκληρωμένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
Περιλαμβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που προσκομίζει ο Ανάδοχος είτε 
για τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο του έργου είτε για λόγους απωλειών κατά 
την κατασκευή. Στη δαπάνη των υλικών περιλαμβάνεται και η φθορά τους. 
β. Η προετοιμασία των προς επίστρωση / επένδυση επιφανειών, ο καθαρισμός τους, η 
επιδιόρθωση των ατελειών, οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες των υλικών, η κατασκευή των 
δειγμάτων και οι επιδιορθώσεις ελαττωματικής τελειωμένης εργασίας λόγω υπαιτιότητας του 
Αναδόχου (μερικής ή ολικής ανακατασκευής). Καθαρίζονται επιμελώς και οι τοιχοποιίες στις 
οποίες που πρόκειται να τοποθετηθεί περιθώριο (σοβατεπί). 
γ. Η πλήρης εργασία επένδυσης / επίστρωσης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
διαμορφώσεων και των ενισχύσεων. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η διαμόρφωση των σκοτιών 
και των άλλων διακοσμητικών στοιχείων όπου αυτή απαιτείται. 
δ. Η προεργασία για την ενσωμάτωση των Η/Μ εγκαταστάσεων κτλ. όπως και η κάλυψη 
οπών, ανοιγμάτων και υποδοχών με τα κατάλληλα υλικά. 
ε. Ο καθαρισμός των παρακείμενων επιφανειών, καθώς και η επιδιόρθωση τους από τις 
φθορές λόγω των εργασιών επενδύσεων και επιστρώσεων και ο καθαρισμός του εργοταξίου 
μετά το πέρας των εργασιών. 
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στ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόμενων 
στοιχείων. 
ζ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη αποπεράτωση 
των εργασιών, έστω και πρόσθετη και μη ρητά αναφερόμενη στο παρόν και στα υπόλοιπα 
Συμβατικά Τεύχη και σχέδια. 
 
6. Επιμέτρηση 
Οι εργασίες επενδύσεων τοίχων και επιστρώσεων δαπέδων θα επιμετρώνται σε τετραγωνικά 
μέτρα (m2), ανά είδος επένδυσης / επίστρωσης. Τα περιθώρια θα επιμετρώνται σε μέτρα 
μήκους (m), ανά είδος περιθωρίου (μάρμαρα, πλάκες, πλακίδια, λούκια τσιμεντοκονίας κτλ). 
Οι επιστρώσεις των βαθμίδων κλιμακοστασίων θα επιμετρώνται σε μέτρα μήκους (m) 
εξέχουσας ακμής βαθμίδας, ενώ τα σκαλομέρια θα επιμετρώνται σε μέτρα μήκους (m) 
«οριακής γραμμής». Ως οριακή γραμμή ορίζεται η κλιμακωτή γραμμή που σχηματίζεται από 
τα επί του τοίχου ίχνη των πατημάτων και των ριχτιών των βαθμίδων σε απόσταση 
10 cm από αυτά. Οι επιστέψεις στηθαίων και οι επενδύσεις ποδιών και κατωκασιών θυρών 
θα επιμετρώνται σε μέτρα μήκους (m). Η επιμέτρηση θα αφορά σε πλήρως περαιωμένες 
εργασίες που εμφανίζονται στο Τιμολόγιο. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρούνται τα 
ανοίγματα και οι οπές, κενά κτλ με επιφάνεια μεγαλύτερη των 0,2 m2. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 12 
 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 
 
1. Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 
α.Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τις απαιτήσεις για την επίστρωση δαπέδων με 
τσιμεντοκονίαμα. 
β.Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο συμπληρώνονται από τις διατάξεις του άρθρου 
«Επιστρώσεις - Επενδύσεις, Γενικά». 
 
2. Υλικά 
 
2.1 Γενικά 
Ως προς τις γενικές απαιτήσεις των υλικών και των σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου 
(προσκόμιση πιστοποιητικών ποιότητας κτλ) ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 
«Υλικά» του άρθρου «Επιστρώσεις – Επενδύσεις, Γενικά». Για τους ορισμούς των υλικών 
επιστρώσεως δαπέδου ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13318. 
 
2.2 Κονιάματα 
α.Οι γενικές απαιτήσεις για τα κονιάματα που χρησιμοποιούνται στις εργασίες επιστρώσεων 
αναφέρονται στο άρθρο «Κονιάματα» και συμπληρώνονται από τα ακόλουθα εδάφια και τα 
ειδικά άρθρα για κάθε είδος επίστρωσης. 
β.Όλα τα αδρανή, οι προσμίξεις και οι συγκολλητικές ουσίες θα είναι εγκεκριμένης ποιότητας 
και θα συνοδεύονται από επίσημα πιστοποιητικά. Οι οδηγίες του κατασκευαστή κάθε υλικού 
θα τηρούνται αυστηρά. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για τις 
ουσίες και τα αδρανή που θα χρησιμοποιηθούν. Η χρήση προσμίξεων δεν πρέπει να 
προκαλεί οσμές ή οποιεσδήποτε άλλες ενοχλήσεις στο τελειωμένο κτίριο. 
γ.Τα αδρανή υλικά πρέπει να είναι καθαρά, να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες, να είναι 
κοκκομετρημένα και σωστά διαβαθμισμένα ανάλογα με την χρήση τους. Αδρανή υλικά που 
δεν ικανοποιούν την απαίτηση αυτή δεν θα χρησιμοποιούνται. 
δ.Το νερό θα είναι πόσιμο και απαλλαγμένο από βλαβερές ουσίες. 
ε.Στην περίπτωση χρήσης έτοιμων κονιαμάτων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
ακολουθήσει τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των υλικών, ειδικά αν χρειάζεται 
προετοιμασία του κονιάματος στο εργοτάξιο πριν αυτό διαστρωθεί (π.χ. έτοιμα κονιάματα σε 
ξηρή μορφή που χρειάζονται ανάμιξη με νερό πριν διαστρωθούν). 
 
3. Εκτέλεση Εργασιών 
 
3.1 Γενικές Απαιτήσεις 
α.Η επεξεργασία της επιφάνειας των δαπέδων θα διεξάγεται με τη χρήση σύγχρονων 
μηχανημάτων. Επιφάνειες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία εξομάλυνσης ή που έχουν 
υποστεί λείανση αναλόγως της προβλεπόμενης επίστρωσης, δεν θα παρουσιάζουν 
ανομοιομορφίες και τραχύτητα, θα είναι επίπεδες και θα φέρουν την προκαθορισμένη ή 
απαιτούμενη κλίση. 
β.Οι επιστρώσεις που περιέχουν τσιμέντο (τσιμεντοκονιάματα, γαρμπιλομωσαϊκά, 
πλακοστρώσεις κτλ), μετά την αποπεράτωση και μόλις πήξει το κονίαμα τους, πρέπει να 
διατηρούνται υγρές τουλάχιστον για 3 ημέρες. Η συχνή διαβροχή της επιφάνειας ή η 
επικάλυψη της με άμμο, ψάθα, σανίδες, λινάτσα, αδιάβροχο χαρτί, πλαστικά φύλλα κτλ, είναι 
οι συνηθέστεροι τρόποι διατήρησης της υγρασίας στην επίστρωση. Ακόμη, η διατήρηση της 
υγρασίας μπορεί να εξασφαλισθεί με τον ψεκασμό της επιφάνειας, με προστατευτική ουσία. 
Τα δάπεδα τσιμεντοκονίας κατασκευάζονται κατά τρόπο, ώστε να ταιριάζουν με τα 
χαρακτηριστικά συγκόλλησης και απορροφητικότητας του υποστρώματος. 
γ.Οι επιστρώσεις σε δάπεδα με απαίτηση απορροής υδάτων (δώματα, λουτρά, εξώστες, 
βαθμίδες, πεζοδρόμια κτλ), πρέπει να έχουν ομοιόμορφη κλίση προς το σημείο απορροής 
των υδάτων, κατά τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση 
που δεν αναγράφεται διαφορετικά στα κατασκευαστικά σχέδια, οι κλίσεις των επιστρώσεων 
ορίζονται ως ακολούθως: 
• δάπεδα εσωτερικών χώρων:0,5% 
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• δάπεδα εξωστών, κλιμάκων κτλ:0,5% 
• δάπεδα δωμάτων, αίθριων: 2% 
• επιστέγαση χωροδικτυωμάτων και αυλάκια απορροής ομβρίων: 6%. 
δ.Στις περιπτώσεις υγρών χώρων για την αποφυγή διείσδυσης της υγρασίας κάτω από την 
επίστρωση του δαπέδου μέσω των αρμών θα παρεμβάλλεται στεγανωτικό υλικό μεταξύ της 
στρώσης εξομάλυνσης και της τελικής επίστρωσης. 
ε.Για την αποφυγή διείσδυσης της υγρασίας του εδάφους στη μόνωση και στην επίστρωση 
τοποθετείται στεγανωτική μεμβράνη μεταξύ του δομικού δαπέδου και του μονωτικού υλικού. 
 
3.2 Ανοχές 
α.Τα τελειωμένα δάπεδα δεν θα πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο από την επιτρεπόμενη 
απόκλιση. Ο χρόνος κατά τον οποίο διεξάγεται η επίστρωση, η πήξη και η προστασία είναι 
πολύ κρίσιμος.  
β.Οι επιτρεπτές αποκλίσεις είναι οι εξής: 
• από τη στάθμη σχεδιασμού σε οποιαδήποτε σημείο της επιφάνειας του δαπέδου: 

±5 mm 
• η στάθμη μεταξύ οποιωνδήποτε δύο σημείων απόστασης 3 m μεταξύ τους: ±3 mm 
• σε οποιοδήποτε σημείο κάτω από ένα πήχη μήκους 3 m αλφαδιασμένο σε όλες τις 

κατευθύνσεις: 3 mm  
• σε δάπεδα με απαίτηση κλίσης, ο πήχης θα τοποθετείται με την απαιτούμενη κλίση. 
γ.Οι τελικές επιφάνειες πλακιδίων και πλακών μαρμάρου ή γρανίτη δεν θα παρουσιάζουν 
αποκλίσεις περισσότερο από 2 mm κάτω από ένα πήχη μήκους 2 m, τοποθετημένο σε 
οποιαδήποτε κατεύθυνση ή 0,5 cm στο σύνολο του χώρου, ενώ η μέγιστη απόκλιση των 
αρμών από την ευθυγραμμία είναι 2 mm / 2 m. 
 
3.3 Δείγματα Κατασκευής 
α.Πριν την έναρξη των κατασκευών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει 
αντιπροσωπευτικά δείγματα για κάθε είδος επίστρωσης του έργου προς έγκριση από την 
Υπηρεσία. Τα συστήματα αυτά θα συμφωνούν με τα αντίστοιχα πρότυπα και κανονισμούς και 
θα πληρούν τις παρούσες προδιαγραφές. 
 β.Οι διαστάσεις κάθε δείγματος και ο χώρος κατασκευής του θα καθορίζονται από την 
Υπηρεσία. Τηρούνται πάντως οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 
• Η επιφάνεια των δειγμάτων επιστρώσεων δεν θα είναι μικρότερη από 5 m2.  
• Τα δείγματα θα περιλαμβάνουν και αρμούς διαστολής. 
γ.Από τα προτεινόμενα έτοιμα βιομηχανικά δάπεδα υποβάλλονται δείγματα επαρκών 
διαστάσεων προς έγκριση στην Υπηρεσία, πριν από την κατασκευή δειγμάτων. 
δ.Οι επιστρώσεις που θα κατασκευαστούν θα είναι εφάμιλλες ή και καλύτερες των 
εγκεκριμένων δειγμάτων. Ο Ανάδοχος δεν θα προχωρά στην κατασκευή πριν να εξασφαλίσει 
την έγκριση της Υπηρεσίας για τα κατασκευασθέντα δείγματα. 
 
3.4 Προστασία  
α.Οι σωλήνες ζεστού νερού τυλίγονται τουλάχιστον με χαρτί οικοδομής ή αφρώδες μονωτικό 
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών πριν από την επίστρωση τσιμεντοκονίας. Στις 
περιπτώσεις που η επικάλυψη των παροχών είναι μικρότερη από 50 mm, θα τοποθετείται ένα 
κάλυμμα ενίσχυσης από γαλβανισμένο πλέγμα μαλακού χάλυβα. 
β.Οι επιφάνειες θα προστατεύονται έναντι ενδεχόμενων φθορών, μέχρι την παραλαβή τους 
από την Υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία επί των τελειωμένων δαπέδων για 
τουλάχιστον 3 - 4 ημέρες. Σε αντίθετη περίπτωση θα τοποθετείται ένα προσωρινό 
προστατευτικό πέρασμα. Οι επιφάνειες δεν θα παραδίδονται προς χρήση πριν να 
ολοκληρωθεί η σκλήρυνση της επίστρωσης. Ακόμα και μετά τη σκλήρυνση της επίστρωσης οι 
επιφάνειες θα προστατεύονται και θα συντηρούνται επαρκώς, ώστε να αποφεύγονται 
ενδεχόμενες φθορές. 
 
3.5 Προετοιμασία 
α.Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία επιστρώσεων ελέγχει την απαιτούμενη 
συμπύκνωση και υγρομόνωση του υποστρώματος του δαπέδου σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που αναγράφονται στο παρόν και στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη. 
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β.Η προετοιμασία της προς επίστρωση επιφάνειας περιλαμβάνει την αφαίρεση ελαίων 
καλουπιών, παρασκευασμάτων σκλήρυνσης και άλλων επιβλαβών ουσιών. Στις περιπτώσεις 
που χρησιμοποιούνται ειδικά προϊόντα συγκόλλησης, οι επιφάνειες θα πρέπει να 
καθαρίζονται και να προετοιμάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των 
προϊόντων αυτών. 
γ.Πριν τις εργασίες δαπεδόστρωσης ο Ανάδοχος ελέγχει το προς επίστρωση δάπεδο και 
προβαίνει στις απαραίτητες επιδιορθώσεις. Δεν θα εκτελούνται εργασίες σε επιφάνειες που 
παρουσιάζουν ατέλειες, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας. Εξετάζονται τα 
ακόλουθα: 
• ξεφλούδισμα 
• ρωγμές, κούφια, σαθρά, φυσαλίδες 
• υπερβολική ξηρότητα ή υγρασία 
• χαρακτηριστικά απορροφήσεως υγρασίας 
• πιθανή αστάθεια της επιφάνειας 
• επιφάνειες που δεν έχουν τοποθετηθεί οι προβλεπόμενες Η/Μ εγκαταστάσεις, 

εισέχοντα ή εξέχοντα εντοιχισμένα Η/Μ 
• ανομοιομορφίες 
• λανθασμένες ή μη υπάρχουσες κλίσεις 
• ελαιώδεις λεκέδες (από λάδια καλουπιών) 
δ.Στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος διείσδυσης της υγρασίας στο υπόστρωμα 
(τσιμεντοκονία) της επίστρωσης, απαιτείται στεγάνωση ή οποία, αν δεν έχει τοποθετηθεί ήδη 
στην κάτω επιφάνεια του δομικού δαπέδου, τοποθετείται μεταξύ του δομικού δαπέδου και του 
υποστρώματος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την προφύλαξη της στεγάνωσης από 
φθορές και κακώσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
ε.Εφόσον απαιτείται στρώση εξομάλυνσης μεταξύ της επίστρωσης και του δομικού δαπέδου, 
αυτή μπορεί να είναι είτε από τσιμεντοκονία, είτε από χυτό αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο. 
• Για τις τσιμεντοκονίες ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Τσιμεντοκονίες» 

που ακολουθεί. 
• Το χυτό αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο τοποθετείται σε υπόβαθρο καθαρό από σκόνες, 

λίπη, λάδια, βαφές κτλ. Τα απορροφητικά υποστρώματα πρέπει να διαβρέχονται πριν 
την εφαρμογή. Όσον αφορά στην τοποθέτηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή του δαπέδου (μέθοδος εφαρμογής, 
περιβαλλοντικές συνθήκες, πάχος κτλ). 

 
3.6 Αρμοί 
α.Γενικά για τους αρμούς διαστολής ισχύει το σχετικό άρθρο «Αρμοί Διαστολής». 
β.Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη μελέτη πρέπει να διαμορφώνονται εγκάρσιοι αρμοί στα 
μονολιθικά δάπεδα και στα δάπεδα με συναρμογή με το υπόστρωμα, με τη μέθοδο κοπής 
αρμού, εντός 7 ημερών από την επίστρωση του δαπέδου, διατηρώντας ευθείες γραμμές και 
σε βάθος 1/4 του συνολικού πάχους της επίστρωσης. 
γ.Στις βάσεις τοίχων, υποστηριγμάτων κτλ, οι τσιμεντοκονίες διαστρώνονται με αυλακωτό 
ασφαλτικό φύλλο. Τυχόν προεξοχές θα αφαιρούνται από τον Ανάδοχο πριν από την 
παράδοση του κτιρίου. 
δ.Στους αρμούς διαστολής του κτιρίου τοποθετούνται αρμοκάλυπτρα κατάλληλων 
διαστάσεων, στερεωμένα στο υπόστρωμα, τα οποία αποτελούν και τους οδηγούς της 
επίστρωσης. 
 
3.7 Τσιμεντοκονίες  
α.Οι τσιμεντοκονίες θα είναι είτε έτοιμες είτε θα παρασκευάζονται στο εργοτάξιο. Η έτοιμη 
τσιμεντοκονία συνήθως είναι σε ξηρή μορφή και χρειάζεται ανάμιξη με νερό πριν διαστρωθεί. 
Οι απαιτούμενες αναλογίες δίδονται από τον κατασκευαστή του υλικού και ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να τις ακολουθήσει. Η ίδια τσιμεντοκονία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δάπεδο 
σε δευτερεύοντες χώρους (υπόγεια, αποθήκες κτλ). Για τις τσιμεντοκονίες χρησιμοποιούνται 
μίγματα 1:3 και 1:41/2 τσιμέντου / ξηρή άμμο (αναλογία βάρους) με την ελάχιστη ποσότητα 
νερού, που δίνει επαρκή πλαστικότητα με πρόσθετο βελτιωτικό σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Για τσιμεντοκονίες με πάχος μεγαλύτερο ή ίσο από 40 mm, ο Ανάδοχος 
μπορεί να χρησιμοποιήσει μίγμα 1:11/2:3 τσιμέντου / ξηρά λεπτόκοκκα αδρανή / ξηρά 
χονδρόκοκκα αδρανή (σε αναλογία βάρους) χρησιμοποιώντας μέγιστο μέγεθος κόκκου 10 
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mm για τα χονδρόκοκκα αδρανή, με πρόσθετο βελτιωτικό κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή 
υπό την προϋπόθεση ότι η τσιμεντοκονία αυτή θα είναι κατάλληλη για την επίστρωση. Η 
περιεκτικότητα σε νερό θα είναι τόση, ώστε να παράγεται εργάσιμο μίγμα. 
β.Στις περιπτώσεις που οι τσιμεντοκονίες έχουν πάχος μικρότερο των 40 mm, η συναρμογή 
με το υπόστρωμα επιτυγχάνεται κατόπιν προετοιμασίας με κατάλληλο βελτιωτικό 
πρόσφυσης. Η εκτράχυνση της επιφάνειας μπορεί να παραλειφθεί, εκτός από τις 
περιπτώσεις που η επιφάνεια είναι υπερβολικά λεία. Για τσιμεντοκονίες παχύτερες από 40 
mm, η διάστρωση γίνεται επί καθαρού υποστρώματος που έχει υγρανθεί με πόσιμο νερό. 
γ.Θα χρησιμοποιείται ο απαιτούμενος οπλισμός για την επαρκή ανάληψη των επιβαλλόμενων 
φορτίων. Το είδος του πλέγματος που τοποθετείται, υποδεικνύεται στα κατασκευαστικά 
σχέδια του Αναδόχου. Εφόσον δεν καθορίζεται αλλιώς στη μελέτη, ο οπλισμός θα αποτελείται 
από συγκολλημένα πλέγματα 50 mm x 50 mm x 1 mm από γαλβανισμένο χαλύβδινο σύρμα. 
Για τσιμεντοκονία πάχους 25 mm - 40 mm τοποθετείται μία στρώση πλέγματος, ενώ για 
τσιμεντοκονία πάχους μεγαλύτερου από 40 mm τοποθετούνται δύο στρώσεις.  
δ.Για τη διάστρωση τσιμεντοκονίας χρησιμοποιούνται χαλύβδινοι ή ξύλινοι οδηγοί με 
ευθύγραμμες ακμές που θα τοποθετούνται με ανοχές ± 2 mm από την απαιτούμενη τελική 
στάθμη. Τα άκρα των οδηγών θα βρίσκονται στην ίδια στάθμη. Οι οδηγοί θα ελέγχονται για τη 
σωστή στερέωση τους. 
ε.Μετά την περάτωση η τσιμεντοκονία θα πρέπει να παραμένει υγρή για μία περίοδο 
τουλάχιστον 7 ημερών ή για όσο χρόνο απαιτείται για μία σωστή πήξη και σκλήρυνση. 
στ.Η περίοδος ξήρανσης της τσιμεντοκονίας είναι περίπου 2 - 6 εβδομάδες ανάλογα με το 
πάχος. Η υγρασία της τσιμεντοκονίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 3% πριν την 
τοποθέτηση ελαστικών δαπέδων. Οι τσιμεντοκονίες θα πρέπει να προστατεύονται από 
υπερβολικά ταχεία ή ανομοιόμορφη ξήρανση. 
ζ.Τα δάπεδα τσιμεντοκονίας (όχι έτοιμης) αποτελούνται από 2 στρώσεις τσιμεντοκονιάματος 
450 kg τσιμέντου με χονδρόκοκκη και μετριόκοκκη άμμο και μια στρώση πατητού 
τσιμεντοκονιάματος 600 kg τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο.  
η.Τα σοβατεπί από τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου έχουν πάχος 1,5 cm και πλάτος 
μέχρι 10 cm πατητό με μυστρί μέχρι την επίτευξη τελείως λείας επιφάνειας. 
θ.Τα λούκια τσιμεντοκονίας κατασκευάζονται στη συνάντηση εξωτερικών τοιχοποιιών και 
οριζόντιων στοιχείων του κτιρίου, είναι καμπύλου σχήματος και έχουν διαστάσεις διατομής 
σύμφωνα με τα σχέδια. Χρησιμοποιείται τριπτή τσιμεντοκονία 450 kg τσιμέντου. Η 
ομοιομορφία του σχήματος επιτυγχάνεται με τη χρήση οδηγού (μουρέλου). Οπλίζονται 
απαραίτητα με κοτετσόσυρμα. Η εργασία θα είναι επιμελής, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης 
υγρομόνωση. 
ι.Η στέψη των στηθαίων με τσιμεντοκονίαμα έχει πάχος 3 cm και αποτελείται από δύο 
στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με χονδρόκοκκη και μετριόκοκκη άμμο 
και από μια τρίτη στρώση πατητού τσιμεντοκονιάματος των 600 kg τσιμέντου με λεπτόκοκκη 
άμμο. Η τρίτη στρώση θα είναι πατητή με μυστρί στην επιφάνεια αλλά και στην κάθετη με 
διαμόρφωση των κλίσεων για την απορροή των υδάτων. 
 
4. Έλεγχοι 
α.Ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο «Έλεγχοι» του άρθρου «Επενδύσεις- 
Επιστρώσεις, Γενικά». 
β.Το τελειωμένο δάπεδο θα είναι επίπεδο, ομαλό και δεν θα φέρει ανομοιομορφίες. Σε 
αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το ανακατασκευάσει με δικές του 
δαπάνες.  
 
5. Περιλαμβανόμενες δαπάνες 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και μέσω 

οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθμη εργασίας όλων 
των απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και εξοπλισμού (αναμικτήρων, ικριωμάτων 
κτλ) για την ολοκληρωμένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 

• η ανάμιξη των υλικών, η διάστρωση της τσιμεντοκονίας, η κυλίνδρωση και επεξεργασία 
της επιφάνειας. 
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6. Επιμέτρηση 
Ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο «Επιμέτρηση και Πληρωμή» του άρθρου 
«Επενδύσεις- Επιστρώσεις, Γενικά», σε συνδυασμό με την ανωτέρω παράγραφο 
«Περιλαμβανόμενες Δαπάνες». 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 13 
 

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
1. Αντικείμενο 
Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά στη στεγάνωση (εξωτερική και εσωτερική), όπου 
αναφέρεται στα σχέδια και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, με τσιμεντοειδές 
στεγανωτικό υλικό. 
 
2. Υλικά - Εκτέλεση Εργασίας 
Το τσιμεντοειδές στεγανωτικό θα πρέπει να αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο και 
ειδικές χημικές ανόργανες ενώσεις, θα πρέπει να είναι προέλευσης αναγνωρισμένου 
κατασκευαστικού οίκου και θα υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
Το τσιμεντοειδές στεγανωτικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για ανάληψη θετικών και 
αρνητικών υδροστατικών πιέσεων, να αντέχει σε μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές, βάσει 
του DIN 52104 και να είναι στεγανό, σύμφωνα με το DIN 1048. Επίσης, θα πρέπει να τελική 
επιφάνεια να είναι σκληρή, ανθεκτική σε επίχωση, να μην περιέχει τοξικά και να μπορεί να 
βαφεί ή και να δεχθεί άλλο υλικό. 
Όλες οι παραπάνω ιδιότητες θα πρέπει να αποδειχθούν από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα 
υποβάλλει στην Υπηρεσία όλες εκείνες τις πληροφορίες (prospects, εμπειρίες από διάφορα 
έργα, αποδεικτικά στοιχεία ότι το προτεινόμενο υλικό έχει επιτυχώς χρησιμοποιηθεί σε 
αντίστοιχα έργα, κ.λ.π.), που είναι απαραίτητες για την έγκριση του υλικού. 
Η εφαρμογή του στεγανωτικού θα γίνεται από τον Ανάδοχο με κάθε επιμέλεια και σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή του υλικού. Προς τούτο, πριν την εφαρμογή του υλικού, η 
επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι καθαρή και ομαλή, χωρίς άλατα, σκόνες, 
έλαια, τρύπες και ξένα υλικά (φουρκέτες, κ.λ.π.). Ο καθαρισμός της επιφανείας θα γίνεται με 
ιδιαίτερη επιμέλεια, είτε με συρματόβουρτσα, είτε με υδροβολή υψηλής πίεσης. Όλα τα σαθρά 
σημεία και οι ρηγματώσεις πρέπει να απομακρύνονται και να επισκευάζονται αντίστοιχα. Η 
επισκευή θα γίνεται με κατάλληλα υλικά, απόλυτα συμβατά με το τσιμεντοειδές στεγανωτικό 
και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγανωτικού. Πριν την εφαρμογή του 
υλικού, η καθαρή πλέον επιφάνεια διαβρέχεται με νερό μέχρι κορεσμού. Η επάλειψη θα γίνει 
σε τρεις στρώσεις με τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό υλικό αραιωμένο σε νερό, σε αναλογία 
που θα προσδιοριστεί από τον κατασκευαστή του υλικού. Η εφαρμογή των στρώσεων θα 
γίνεται πριν ξεραθεί η προηγούμενη επάλειψη και σε χρονικά διαστήματα  και 
θερμοκρασιακές συνθήκες, που καθορίζονται από τον προμηθευτή του στεγανοποιητικού. 
Ο Ανάδοχος, μετά την εφαρμογή του υλικού, θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας της στεγάνωσης (διατήρηση υγρασίας, προστασία από άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία, προστασία από άνεμο και παγετό, κ.λ.π.), που καθορίζονται από τον 
κατασκευαστή του στεγανοποιητικού. 
Καμία εργασία (τοποθέτηση γεωυφάσματος, κ.λ.π.) δεν θα λαμβάνει χώρα πριν την τελική 
σκλήρυνση του στεγανοποιητικού. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 14 
 

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ 
 
1. Ορισμοί – Πεδίο Εφαρμογής 
Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες διαμόρφωσης αρμών διαστολής 
των κτιρίων, δηλαδή τη χάραξη, τη σφράγιση και την επιστέγαση τους. 
Οι αρμοί διαστολής διαμορφώνονται με σκοπό την αποφυγή της ανάπτυξης ρωγμών και 
υπερυψώσεων που προκαλούνται λόγω των ελαστικών παραμορφώσεων του κτιρίου και των 
εναλλαγών στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.  
Οι ψευδοαρμοί ή αρμοί συστολής ή αρμοί ελέγχου διαμορφώνονται με σκοπό την αποφυγή 
της ανάπτυξης ρωγμών που δημιουργούνται λόγω των συστολών από την πήξη. 
Ο Ανάδοχος φέρει όλη την ευθύνη για την ορθή διάταξη σύμφωνα με τη μελέτη και 
διαμόρφωση των αρμών διαστολής και των ψευδοαρμών.  
 
2. Υλικά 
2. 1Γενικά 
α.Τα υλικά πλήρωσης, σφράγισης και επιστέγασης των αρμών καθορίζεται από τα Συμβατικά 
τεύχη και Σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος προτείνει προς έγκριση στην Υπηρεσία, 
κατάλληλα υλικά για κάθε περίπτωση, συμβατά με το είδος του αρμού και της επίστρωσης ή 
επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως το υλικό πλήρωσης θα είναι ελαστικό και όχι 
αποξηραινόμενο. 
β.Ο Ανάδοχος υποβάλει δείγματα υλικών σφράγισης και πλήρωσης, που θα συνοδεύονται 
από τα απαραίτητα πιστοποιητικά καθώς και δείγματα υλικών επιστέγασης (αρμοκάλυπτρων) 
μήκους 30 cm τοποθετημένα στα ίδια υλικά με αυτά που θα χρησιμοποιηθούν στην 
κατασκευή. Η Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει την κατασκευή δοκιμίων στους πραγματικούς 
αρμούς του έργου μήκους 1 m για κάθε περίπτωση. 
γ.Οι απαιτούμενες ιδιότητες των υλικών σφράγισης και πλήρωσης ορίζονται από τα 
παρακάτω Πρότυπα και Κανονισμούς. 
 

 Ιδιότητες Πρότυπο ΕΛΟΤ 
1 Ειδικό Βάρος DIN 53217 και DIN 53479 
2 Σκληρότητα DIN 53505 
3 Επαναφορά DIN 53458 
4 Ψαλιδισμός DIN 53515 
5 Στεγανότητα DIN 1048 
6 Αντοχή θραύσης και επιμήκυνση 

θραύσης 
DIN 52455 

 
2.2 Υλικά Πλήρωσης 
α.Το υλικό πλήρωσης ενός αρμού διαστολής πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
να είναι από ελαστικό και συμπιεστό υλικό 
η επιφάνεια του να είναι καμπύλη στο σημείο επαφής του με το σφραγιστικό υλικό 
να  μπορεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του αρμού χωρίς να συμπυκνώνεται 
το μέγεθος του να επιτρέπει στο σφραγιστικό υλικό να έχει βάθος ίσο με το μισό του πλάτους 
του αρμού 
να μην έρχεται σε επαφή με το σφραγιστικό υλικό. 
β.Κατάλληλα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την κατασκευή 
υλικών πληρώσεως είναι το πολυαιθυλένιο, το φυσικό ελαστικό και η πολυουρεθάνη. 
 
2.3 Υλικά Σφράγισης 
α.Τα υλικά σφράγισης περιέχουν σιλικόνη, ουρεθάνη, σουλφίδιο ή άσφαλτο. Γενικά τα 
ουθερανούχα υλικά θεωρούνται κατάλληλα για κατακόρυφες εξωτερικές επιφάνειες αλλά και 
για κατακόρυφες και οριζόντιες εσωτερικές επιφάνειες. Τα σιλικονούχα υλικά ενδείκνυνται για 
εσωτερικές και εξωτερικές κατακόρυφες επιφάνειες. Σε κατακόρυφες ή επικλινείς επιφάνειες 
και σε μη πορώδη υλικά χρησιμοποιούνται επίσης και ελαστοπλαστικές ασφαλτικές μαστίχες. 
Πολλά από τα σιλικονούχα υλικά είναι εμποτισμένα με μυκητοκτόνες ουσίες, ώστε να 
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χρησιμοποιούνται άφοβα σε υγρούς χώρους, γύρω από δεξαμενές ή υδραυλικές 
εγκαταστάσεις.  
β.Οι αρμοί μεταξύ επιστρώσεων δαπέδων και επενδύσεων κατακόρυφων επιφανειών 
σφραγίζονται με το υλικό σφράγισης των αρμών του δαπέδου. 
 
2.4 Υλικά Επιστέγασης Αρμών (Αρμοκάλυπτρα)  
α.Οι αρμοί καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα σύνθετα από ανοδιωμένο αλουμίνιο και ελαστικό, 
που εξασφαλίζουν υδατοστεγανότητα και ικανότητα απορρόφησης των κινήσεων, τέλεια 
πρόσφυση, μόνιμη ελαστικότητα, αντοχή σε γήρανση από υπεριώδη ακτινοβολία και γενικά 
αντοχή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση που η στατική μελέτη επιβάλλει αρμούς 
μεγάλου πλάτους, χρησιμοποιούνται ίδιας μορφής αρμοκάλυπτρα, που θα εξασφαλίζουν την 
απαιτούμενη αφομοίωση των μετατοπίσεων. Σε περιπτώσεις που απαιτείται πρόσθετη 
προστασία των εξωτερικών αρμών από τα νερά, θα χρησιμοποιείται και σιλικόνη ή κατάλληλο 
ελαστομερές υλικό.  
β.Στα δώματα χρησιμοποιούνται αρμοκάλυπτρα από νεοπρένιο ή ειδικό PVC, τα οποία 
σφραγίζουν τον αρμό και ενσωματώνονται στη μόνωση του δώματος. 
γ.Ο τύπος του αρμοκάλυπτρου (σχήμα, διαστάσεις, πάχος υλικών) επιλέγεται με τα ακόλουθα 
κριτήρια: 
θέση στην οποία τοποθετείται (εσωτερικά ή εξωτερικά των κτιρίων, αρμός δαπέδου, τοίχου, 
οροφής) 
είδος τελειώματος επιφάνειας (τοίχοι επιχρισμένοι ή ανεπίχριστες επιφάνειες σκυροδέματος, 
δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα με ή χωρίς επίστρωση) 
χρήση του χώρου (π.χ. δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας) 
ενδεχόμενες ειδικές απαιτήσεις (αντοχή σε έλαια, οξέα και άσφαλτο, αντοχή στην υπεριώδη 
ακτινοβολία κτλ). 
δ.Τα αρμοκάλυπτρα δαπέδων δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την τελική στάθμη του 
δαπέδου, το ελαστικό παρέμβυσμά τους θα είναι λείο χωρίς εγκοπές και θα παραλαμβάνουν 
επαρκώς τις συστοδιαστολές. Τα αρμοκάλυπτρα των εσωτερικών τοιχοποιιών θα είναι όμοιας 
μορφής με αυτά των δαπέδων ως προς το χρώμα και την μορφή των εμφανών τους σημείων. 
Τα εξωτερικά αρμοκάλυπτρα τοιχοποιιών μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από τα 
εσωτερικά αλλά και σ’ αυτήν την περίπτωση θα είναι σύνθετα από αλουμίνιο με νεοπρένιο. 
ε.Οι στερεώσεις των αρμοκάλυπτρων γίνονται με τη χρήση μικροϋλικών (πχ χωνευτών 
βιδών) και κατά τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου των αρμοκάλυπτρων. 
 
3. Εκτέλεση εργασιών 
3.1 Προετοιμασία 
α.Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια σε κλίμακα 
1:1 για όλες τις περιπτώσεις αρμών του έργου.  
β.Πριν την πλήρωση, τη σφράγιση και την επιστέγαση των αρμών προηγείται επιμελημένος 
καθαρισμός των πλευρικών επιφανειών και των παρειών του αρμού. Οι αρμοί πρέπει να είναι 
στεγνοί, καθαροί και απαλλαγμένοι από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση (σκόνες, λίπη 
υπολείμματα διάφορων ουσιών κτλ). Όπου απαιτείται θα διευρύνεται το πλάτος του αρμού, 
προκειμένου να διατηρείται σταθερό σε όλο το μήκος. Οι παρειές προστατεύονται με την 
τοποθέτηση διπλής αυτοκόλλητης ταινίας, η οποία αφαιρείται μετά τη σφράγιση και πριν 
αρχίσει ο σχηματισμός της επιφανειακής μεμβράνης. 
γ.Η τοποθέτηση των αρμοκάλυπτρων των αρμών γίνεται πριν την κατασκευή των 
επιστρώσεων δαπέδων και των επενδύσεων των κατακόρυφων επιφανειών. Θα λαμβάνονται 
απόλυτα οι απαιτούμενες αλφαδιές, ώστε οι ευθείες που δημιουργούνται να αποτελούν 
οδηγούς διάστρωσης. 
δ.Για την προετοιμασία της επιφάνειας που θα δεχθεί τα αρμοκάλυπτρα και για την 
τοποθέτησή τους ακολουθούνται οι οδηγίες του προμηθευτή. 
 
3.2 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών 
α.Οι μαστίχες και τα λοιπά σφραγιστικά υλικά προσκομίζονται σε σφραγισμένα κιβώτια με τις 
κατάλληλες ενδείξεις και αποθηκεύονται στις κατάλληλες συνθήκες ανάλογα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή τους. 
β.Τα αρμοκάλυπτρα προσκομίζονται συσκευασμένα σε προστατευτικό χαρτί και 
αποθηκεύονται σε οριζόντιες θέσεις. 
γ.Για λόγους συντήρησης ο Ανάδοχος παραδίδει στον Κύριο του έργου για κάθε είδος αρμού: 



 

35 

 
10 kg υλικών σφράγισης 
20 m υλικών πλήρωσης 
20 m αρμοκαλύπτρων ανά είδος με τα απαραίτητα ελαστικά παρεμβλήματα και μικροϋλικά 
στερέωσης. 
 
3.3 Γενικές Απαιτήσεις 
α.Στην περίπτωση που η θέση των αρμών διαστολής δεν προβλέπεται από τα Συμβατικά 
Σχέδια και τη μελέτη, ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία κατασκευαστικά 
σχέδια με τις προτεινόμενες θέσεις αρμών διαστολής, οι οποίοι πρέπει να πληρούν 
τουλάχιστον τις απαιτήσεις του παρόντος. 
β.Όλοι οι αρμοί διαστολής θα αντιμετωπισθούν με σύστημα ενός κατασκευαστικού οίκου 
ειδικευμένου στην κατασκευή των αντίστοιχων υλικών.  
γ.Ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες διαμόρφωσης αρμών διαστολής επιστρώσεων / 
επενδύσεων: 
στους εσωτερικούς χώρους, όταν η επιφάνεια ενός ολόσωμου δαπέδου υπερβαίνει τα 25 m2, 
περίπου ανά 5 m κάθε διάστασης της επιφανείας, εφόσον δεν προβλέπεται κατάλληλη 
διάταξη ψευδοαρμών 
στις επιστρώσεις δωμάτων κτλ ιδιαίτερα στις συναρμογές με τα στηθαία, τις υδρορροές κτλ 
ανά 6,5 m2 επιφάνειας και περίπου ανά 2,5 m - 3m κάθε διάστασης της επιφάνειας 
στις ίδιες θέσεις με τους αρμούς διαστολής του φέροντα οργανισμού, των τοιχοποιιών, των 
πλακών κτλ 
στην περίμετρο των δαπέδων, στις συναρμογές τους με τις κατακόρυφες επιφάνειες, 
ενδεχομένως με υλικό πλήρωσης και σφράγισης, εφόσον δεν καλύπτονται από 
αρμοκάλυπτρο ή σοβατεπί, και απέναντι από σταθερά εμπόδια 
ενδεχομένως στις συναρμογές μεταξύ των διαφόρων χώρων, στις αλλαγές των υλικών, στα 
κατωκάσια θυρών κτλ. 
δ.Οι αρμοί διαστολής επιστρώσεων έχουν το πλάτος που ορίζεται από τα κατασκευαστικά 
σχέδια και βάθος όσο η επίστρωση και θα φέρουν καθαρές εγκοπές. Το πλάτος του αρμού 
εξαρτάται από τις τοπικές θερμοκρασιακές συνθήκες της περιοχής κατασκευής του έργου, 
αλλά ένας γενικός κανόνας είναι ότι πρέπει να είναι τετραπλάσιο από το εύρος των 
αναμενόμενων μετακινήσεων. 
ε.Μετά την αποπεράτωση της επίστρωσης, τη σκλήρυνση του κονιάματος, τη διακοπή των 
διαβροχών και την πλήρη αποξήρανση των επιφανειών, οι αρμοί διαστολής καθαρίζονται 
κατά το βάθος που θα σφραγιστούν με σφραγιστικό υλικό και μέχρι το τυχόν υπάρχον υλικό 
πλήρωσης. Στη συνέχεια γίνεται σφράγιση με το κατάλληλο υλικό. 
στ.Η διάνοιξη των ψευδοαρμών (αν δεν έχει προβλεφθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής) 
γίνεται με μηχανικό κόφτη και ακολουθεί πλήρωση ή σφράγιση, σύμφωνα με τα σχέδια.  
ζ.Στην περίπτωση που οι αρμοί της επίστρωσης του δώματος παρουσιάσουν συρρίκνωση ή 
την παραμικρή ρωγμή, δεν πληρούνται με τσιμεντοκονίαμα ή γαλάκτωμα τσιμέντου, ή με 
οποιοδήποτε άλλο υλικό, έστω και αν αυτό είναι όμοιο με το υπάρχον στον αρμό, αλλά ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να καλλιεργήσει τους ρηγματωμένους αρμούς και στη συνέχεια να 
τους πληρώσει με σφραγιστικό υλικό. 
η.Οι αρμοί διαστολής των επενδύσεων θα είναι κατακόρυφοι και οριζόντιοι, συνεχείς κατά τη 
μία ή τις δύο κατευθύνσεις. Επίσης, θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ευθύγραμμη και 
ισοπαχή κατασκευή τους. 
θ.Σε όλα τα σημεία που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία, παρόλο που τα αρμοκάλυπτα θα 
προσφέρουν υδατοστεγανότητα, οι αρμοί θα σφραγίζονται επιπροσθέτως με σφραγιστική 
μαστίχη θειόκολλας ή ελαστομερές υλικό. Πριν τη σφράγιση προηγείται τοποθέτηση 
κατάλληλου κορδονιού, εφόσον προβλέπεται ή ενταλθεί, το οποίο  προσδιορίζει το πάχος της 
σφράγισης σε αναλογία πλάτους προς βάθος 2:1. 
 
4. Επιμέτρηση 
Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων 
υπόψη των στοιχείων της μελέτης. 
Οι εργασίες επιμετρώνται ανά μέτρο μήκους (μμ) πλήρως εγκατεστημένου αρμού. Δεν 
επιμετρώνται χωριστά όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και 
εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη δράση 
απαιτούμενη για τα ην πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 15 
 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 
 
1. Αντικείμενο 
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα αφορούν φρεάτια από πολυαιθυλένιο 
μεσαίας πυκνότητας, καθώς και υψηλής πυκνότητας ανάλογα με τα βάθη τοποθέτησης και 
την ύπαρξη ή όχι υδροφόρου ορίζοντα. 
 
2. Ποιότητα – Χαρακτηριστικά φρεατίων – Παραλαβή υλικών 
Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιμασίες αποδοχής στο εργοστάσιο των 
φρεατίων που καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης θα συμφωνούν πλήρως με τα 
προδιαγραφόμενα στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13598. 

 
2.1 Πρότυπα δοκιμών 
Συγκεκριμένα θα πρέπει να εφαρμόζονται τα κάτωθι:   

 
ΕΛΟΤ EN 124 Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης 

σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. - Απαιτήσεις 
σχεδιασμού, δοκιμή τύπου, σήμανση, έλεγχος ποιότητας - 
Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian 
areas - Design requirements, type testing, marking. 

 
ΕΛΟΤ EN 1610 Κατασκευή και δοκιμή των αποχετεύσεων και των 

αποστραγγίσεων. - Construction and testing of drains and 
sewers. 

 
ΕΛΟΤ EN 752 Συστήματα αποχέτευσης και αποστράγγισης εξωτερικά των 

κτιρίων. - Drain and sewer systems outside buildings. 
 
ΕΛΟΤ EN 1433 Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες πεζών και οχημάτων – 

Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση 
και αξιολόγηση της συμμόρφωσης --  Drainage channels for 
vehicular and pedestrian areas - Classification, design and 
testing requirements, marking and evaluation of conformity 

 
ΕΛΟΤ EN 13598-1 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων 

αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη 
πλαστικοποιημένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U), 
πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 1: 
Προδιαγραφές για βοηθητικά εξαρτήματα 
συμπεριλαμβανομένων ρηχών φρεατίων επίσκεψης. - Plastics 
piping systems for non-pressure underground drainage and 
sewerage - Unplasticized poly(vilyl chloride) (PVC-U), 
polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: 
Specifications for ancillary fittings including shallow inspection 
chambers. 

 
ΕΛΟΤ EN 13598-2  Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων 

αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη 
πλαστικοποιημένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U), 
πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 2: 
Προδιαγραφές για ανθρωποθυρίδες και θαλάμους 
επιθεώρησης σε περιοχές κυκλοφορίας τροχοφόρων 
οχημάτων και σε υπόγειες εγκαταστάσεις μεγάλου βάθους. - 
Plastics piping systems for non-pressure underground 
drainage and sewerage - Unplasticized poly(vilyl chloride) 
(PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: 
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Specifications for manholes and inspection chambers in traffic 
areas and deep underground installations. 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-1                  Plastics piping systems for non-pressure underground drainage 

and sewerage - Structured-wall piping systems of 
unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene 
(PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes 
and fittings with smooth internal and profiled external surface 
and the system, Type B - Σύστημα πλαστικών σωληνώσεων 
για υπόγεια αποστράγγιση και αποχέτευση χωρίς πίεση - 
Συστήματα σωληνώσεων δομημένου τοιχώματος από μή 
πλαστικοποιημένο πολυβινυλογλωρίδιο (PVC-U), 
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 3: 
Προδιαγραφές για σωλήνες και εξαρτήματα με λεία εσωτερική 
και δομημένης μορφής εξωτερική επιφάνεια και για το 
σύστημα, Τύπου Β 

 
ΕΝ 13101 Βαθμίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήμανση, 

δοκιμές και  αξιολόγηση της συμμόρφωσης. - Steps for 
underground man entry chambers - Requirements, marking, 
testing and evaluation of conformity 

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

utilities trench backfilling. 
 

2.2 Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυαιθυλένιο  
Εννοούνται όλα τα πλαστικά φρεάτια που βρίσκουν εφαρμογή στα δίκτυα αποχέτευσης 
ομβρίων και ακαθάρτων, σε πάσης φύσεως εδάφη, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με 
υψηλή στάθμη υδροφόρου ορίζοντα, για μέγιστο βάθος τοποθέτησης έως 6 μέτρα και 
χαρακτηρίζονται από χαμηλό βάρος και υψηλή ανθεκτικότητα σε διαβρωτικό περιβάλλον και 
δραστικά απόβλητα.  
 
2.3 Απαιτήσεις 
Τα προς εγκατάσταση στο έργο φρεάτια από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) θα είναι κυλινδρικού 
σχήματος, τυποποιημένης εσωτερικής διαμέτρου   D1000 mm, σύμφωνα με την  μελέτη και 
θα απαρτίζονται από 3 τμήματα: την βάση, τον ενδιάμεσο ανυψωτικό δακτύλιο και τον 
έκκεντρο ή ομόκεντρο κώνο.  
 
Τα βασικά τμήματα των φρεατίων συνδέονται μεταξύ τους είτε με την χρήση ελαστικών 
δακτυλίων είτε με αυτογεννή συγκόλληση  
 
Πίνακας 1 – Τύποι φρεατίων σε σχέση με την ονομαστική  διάμετρο  εισόδων – εξόδου 

 
ΤΥΠΟΣ        

Φρεάτιο εισόδου -  
εξόδου 

DN110/125 DN 160/200 DN 250/300 DN 400 DN500 DN630 DN800 

Φρεάτιο 3 εισόδων - 
1 εξόδου 

DN110/125 DN 160/200 DN 250/300 DN 400 DN500   

 
Τα πλαστικά φρεάτια θα διαθέτουν προδιαμορφωμένες εισόδους (μια, δύο ή τρείς)  και 
εξόδους τυποποιημένης διατομής (DN160/200, DN110/125, DN250/315, DN400, DN500, 
DN630) ή οι είσοδοι και οι έξοδοι θα είναι προχαραγμένες από το εργοστάσιο ούτως ώστε ο 
εγκαταστάτης να πραγματοποιεί την ανάλογη διαμόρφωση της οπής. 
Η τελική ρύθµιση του ύψους του φρεατίου γίνεται μέσω του έκκεντρου ή ομόκεντρου κώνου, ο 
οποίος θα κόβεται στο απαιτούμενο ύψος για την επίτευξη της προβλεπόμενης τελικής 
στάθμης. 
Όλα τα φρεάτια διαθέτουν βαθμίδες χυτοσιδηρές με επικάλυψη πολυαιθυλενίου (από το 
εργοστάσιο) σύμφωνα με το ΕΝ 13101 στην εσωτερική τους επιφάνεια για την  πρόσβαση 
του συνεργείου συντήρησης / καθαρισµού. 
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Η σύνδεση του φρεατίου με τους σωλήνες μπορεί να γίνει με διάτρηση σε οποιοδήποτε ύψος. 
Για την στεγάνωση απαιτείται η χρήση ελαστικού παρεμβύσματος. 
 
Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά, και αναλόγως της θέσης τοποθέτησης 
αυτών θα είναι κλάσης  D400 kN (40t), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Θα είναι δε πλήρως στεγανά, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05. 
Τα καλύμματα θα εδράζονται επί χυτοσιδηρών πλαισίων πακτωμένων σε πλάκα από 
σκυρόδεμα διαστάσεων 1,30  x 1,30 x 0,25 m. 
 
3 Τοποθέτηση 
3.1 Γενικά  
Κατά την μεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση τα πλαστικά φρεάτια θα στηρίζονται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι κρούσεις. 
 
3.2 Σύνδεση σωλήνων 
Οι είσοδοι και οι έξοδοι απορροής είναι κατάλληλες για σύνδεση με αγωγούς είτε PVC, είτε 
πολυαιθυλενίου συμπαγούς τοιχώματος, είτε δομημένου τοιχώματος και ανάλογα με την 
περίπτωση χρησιμοποιείται είτε δακτύλιος είτε η μέθοδος της ηλεκτροσύντηξης. 
 Επίσης απαιτείται να υπάρχει η δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε 
οποιοδήποτε ύψος. 
 
3.3 Εγκατάσταση φρεατίου 
H εγκατάσταση των φρεατίων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τα 
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.      
Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τσιμεντοκονίας και μονωτικών υλικών στο εσωτερικό του 
φρεατίου. 
Η επίχωση του εναπομένοντος διακένου θα γίνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών  
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02. 
Η έδραση των φρεατίων, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη θα γίνεται επί 
υποστρώματος συνολικού πάχους 40 cm, αποτελούμενου από χονδρά σκύρα (πάχος 30 cm) 
και επιφανειακή στρώση άμμου (πάχους 10 cm). 
 
4. Έλεγχοι 
Θα διεξάγονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι: 
•Έλεγχος φακέλου  πιστοποιητικών εργοστασίου παραγωγής. Όταν τα πλαστικά φρεάτια από 

PE φέρουν σήμανση CE, δεν απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά  
εργαστηριακών ελέγχων. 

•Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σύμφωνα με τη μελέτη του έργου. 
•Έλεγχος συνδέσεως με τους σωλήνες του δικτύου. 
•Έλεγχος διαστάσεων/τύπου φρεατίου/εισόδων-εξόδων. 
•Έλεγχος ακεραιότητας φρεατίου. 

 
5. Τρόπος επιμέτρησης εργασιών 
Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένων φρεατίων, ανάλογα με τον 
τύπο και την διάμετρο αυτών (όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στα Ενιαία Τιμολόγια 
Υδραυλικών Έργων). 
Η εκσκαφή του ορύγματος, η επανεπίχωσή του,καθώς και η πλάκα από σκυρόδεμα γαι την 
έδραση του καλύμματος (από χυτοσίδηρο, ελατό χυτοσίσηρο ή συνθετικά υλικά) επιμετρώνται 
ιδιαιτέρως.  
Στις επιμετρούμενες μονάδες περιλαμβάνονται: 

•Η προμήθεια του φρεατίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των   
ελαστικών δακτυλίων στεγάνωσης. 

•Η μεταφορά επί τόπου του έργου, οι φορτοεκφορτώσεις, η τοποθέτηση του φρεατίου στο   
όρυγμα και η σύνδεσή του με τους σωλήνες εισόδου/εξόδου. 

•Το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο εξοπλισμός για τον χειρισμό και την    
εγκατάσταση του φρεατίου. 
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•Η προμήθεια όλων των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και υλικών για την σύνδεση του 
φρεατίου με τους αγωγούς (π.χ. μούφες σύνδεσης σωλήνων PE, δακτύλιοι 
στεγάνωσης, υλικά συγκόλλησης κλπ). 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 16 

 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΦΑΙΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 

 
1. Αντικείμενο  
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στα καλύμματα των φρεατίων από φαιό χυτοσίδηρο.  
 
2. Ισχύουσες Προδιαγραφές  
Τα χυτοσιδηρά τεμάχια της παραπάνω παραγράφου θα κατασκευάζονται από φαιό 
χυτοσίδηρο απολύτως σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 124.  
Άλλες ισχύουσες σχετικές Προδιαγραφές :  

•ISO/R 185 Classification of grey cast iron Χυτοσίδηρος με γραφίτη σε λέπια  
 
3. Ποιότητα χυτοσιδηρών τεμαχίων  
Δοκιμή τύπου  
Θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ124 δοκιμή τύπου για τα 
χυτοσιδηρά τεμάχια. Θα εκτελείται για δοκιμή ένα τεμάχιο τυχαία επιλεγόμενο ανά 50 ομοειδή 
τεμάχια και οπωσδήποτε ένα.  
 
Φαιός χυτοσίδηρος  
 
Γενικά  
Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας της κατηγορίας 200.  
Η αντοχή του σε εφελκυσμό θα ανταποκρίνεται στα οριζόμενα στον Πίνακα 1 της 
Προδιαγραφής ISO 185 σε δοκίμια που χυτεύονται σε χωριστούς τύπους αλλά από το ίδιο 
μέταλλο χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήματα και συγκεκριμένα:  
 
Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό 200N/mm2  
Σκληρότης Έως 210 BRINNEL  
 
Η τομή θραύσεως θα είναι φαιά, λεπτόκοκκος, πυκνή και ομοιόμορφος. O χυτοσίδηρος θα 
είναι επιμελώς χυτευμένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές σπηλαιώσεις, φυσαλίδες, ψυχρές 
σταγόνες ή έτερα ελαττώματα. Θα πρέπει να είναι ταυτοχρόνως μαλακός και ανθεκτικός να 
είναι ευχερώς κατεργάσιμος δια της ρινής ή του κόπτου και εύκολου διατρήσεως.  
Το υλικό κατά τη χύτευση πρέπει να γεμίζει πλήρως τα καλούπια ώστε η επιφάνεια του να 
είναι απαλλαγμένη ελατωμμάτων. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση 
κοιλοτήτων που τυχόν θα εμφανιστούν με ξένη ύλη.  
 
Δοκιμές  
Αριθμός δοκιμιών  
Για κάθε είδος δοκιμής λαμβάνεται ο αριθμός δοκιμιών που προβλέπεται από τον παρακάτω 
πίνακα:  
 

ΠΑΡΤΙΔΑ ΑΡ. ΔΟΚΙΜΙΩΝ 
1-100 3 
101-200 4 
201-400 5 
401-800 7 
801-1500 10 

 
Δοκιμή εφελκυσμού  
Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν πρέπει να είναι κατώτερα από την ελάχιστη επιτρεπόμενη 
τιμή του πίνακα 1 του ΙSO 185 για την αντίστοιχη κατηγορία ήτοι από την ελάχιστη τιμή των 
200 N/mm2. Οι διαστάσεις των δοκιμιών φαίνονται στην ίδια Προδιαγραφή ( Πινακας 4, 
σχήματα 4 και 5)  
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Επαναληπτική δοκιμή  
Εάν ένα δοκίμιο αστοχήσει σε ένα είδος δοκιμής τότε η δοκιμή επαναλαμβάνεται σε δυο άλλα 
δοκίμια. Αν το ένα από τα δυο δοκίμια αστοχήσει η παρτίδα απορρίπτεται.  
Τα αποτελέσματα των δοκιμίων μπορούν να αγνοηθούν σε περίπτωση ανεπαρκών 
αποτελεσμάτων που δεν οφείλονται στην ποιότητα του ίδιου του μετάλλου άλλα οφείλονται σε 
οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:  

•Εσφαλμένη τοποθέτηση του δοκιμίου η ελλατωματική λειτουργία της μηχανής δοκιμής  
•Εσφαλμένη προετοιμασία των δοκιμίων  
•Ελλατώματα χύτευσης στα δοκίμια  

Σε τέτοιες περιπτώσεις τα δοκίμια μπορούν να ετοιμασθούν για δοκιμή ύστερα από κόψιμο ή 
τορνάρισμα. Τα αποτελέσματα της επαναληπτικής δοκιμής θα αντικαταστήσουν εκείνα της 
αρχικής.  
 
4. Κατηγορίες καλυμματων φρεατίων  
Ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης πρέπει να ανταποκρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες 
κατ’ ελάχιστο: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Κατηγορία Α15 1,50 Τόνων Για περιοχές κυκλοφορίας 

πεζών και σχημάτων μόνον 
Κατηγορία Β125 12,50 Τόνων Για πεζοδρόμους, περιοχές 

κυκλοφορίας πεζών και 
χώρους στάθμευσης 
οχημάτων 

Κατηγορία C250 25,00 Τόνων Για περιοχές δίπλα στο 
ρείθρο των πεζοδρομίων που 
δεν εκτείνονται πάνω από 
0.50μ. μέσα στο οδόστρωμα 
η/και πάνω από 0.20 μ. μέσα 
στο πεζοδρόμιο 

Κατηγορία D400 40,00 Τόνων Για καταστρώματα οδών 
(περιλαμβάνονται πεζόδρομοι 
και χώροι στάθμευσης όλων 
των τύπων οχημάτων 

Κατηγορία Ε600 60,00 Τόνων Για περιοχές που εξασκούνται 
μεγάλα φορτία ανά τροχό π.χ 
λιμάνια, αεροδρόμια 

 
5. Σήμανση  
Κάθε τεμάχιο θα φέρει αναγεγραμμένα επί της εμφανούς και μη εντοιχιζόμενης όψης με 
ανάγλυφα στοιχεία η εγλυφη σήμανση τα κάτωθι:  

•Την ένδειξη ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (ως ένδειξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό πρότυπο)  
•Την ένδειξη της αντίστοιχης κατηγορίας (π.χ. D400) ή τις αντίστοιχες κατηγορίες των 

πλαισίων που χρησιμοποιούνται για πολλές κατηγορίες (π.χ. D400-E600)  
•Το όνομα και/η το σήμα ταυτότητας του εργοστασίου κατασκευής  
•Το σήμα ενός Οργανισμού Τυποποίησης  

Η επιφάνεια της περιοχής εις την οποίαν υπάρχει η σήμανση πρέπει να είναι αντιολισθηρη.  
 
6. Έγκριση των φρεατίων  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει δείγμα του καλύμματος φρεατίου που θα 
χρησιμοποιήσει για να λάβει την έγκριση της Υπηρεσίας.  
 
7. Κατάσταση επιφανείας - Έδραση καλυμμάτων εσχαρών  
Οι πάνω επιφάνειες των χυτοσιδηρων τεμαχίων θα είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα σχετικά 
στο ΕΛΟΤ ΕΝ 124  
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Οι επιφάνειες εδράσεως των καλυμμάτων επί των πλαισίων αυτών θα είναι απολύτως 
επίπεδοι, σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται έδραση σε ολόκληρη την επιφάνεια αυτής και να 
μην ταλαντεύεται το κάλυμμα.  
Ο έλεγχος θα γίνεται για κάθε τεμάχιο. Κάθε τεμάχιο ελαττωματικό ως προς την έδραση θα 
απορρίπτεται σε βάρος του αναδόχου.  
 
8. Διάταξη ασφαλίσεως - Χαλάρωμα και αφαίρεση καλυμμάτων  
Τα καλύμματα των φρεατίων εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, χωρίς πρόσθετη 
αμοιβή, θα κατασκευάζεται διάταξη ασφαλίσεως τους.  
 
9. Επιμέτρηση  
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 έργων μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, 
υλικών και εργασίας σύμφωνα με τα παραπάνω. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 17 

 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΑΠΌ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 

 
1. Γενικά 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στα χυτοσιδηρά καλύμματα που θα 
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των φρεατίων επισκέψεως 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 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). 
 Την ανάλογη κατηγορία αντοχής. 
 Το όνομα ή και το σήμα αναγνώρισης του κατασκευαστή. 
 Τα αρχικά Ο.Α.Ο. και το έτος χυτεύσεως 
 
Τα καλύμματα 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 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. 
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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. 
 
6. 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 έργων μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, 
υλικών και εργασίας σύμφωνα με τα παραπάνω. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 18 

 
ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΗDΡΕ) 
 
1. Αντικείμενο  
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στους αγωγούς και τα ειδικά τεμάχια αποχέτευσης 
ακαθάρτων από σωλήνες υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE).  

 
2. Γενικά 
Οι προβλεπόμενες εργασίες για την κατασκευή των αγωγών ακαθάρτων από πολυαιθυλένιο 
(HDΡΕ), είναι συνοπτικά οι εξής: 
α.Η προμήθεια των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων και οι κάθε είδους δοκιμές στο 
εργοστάσιο πριν την παραλαβή. 
β.Όλες οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων από το 
εργοστάσιο κατασκευής στην θέση συγκέντρωσης και μετά από εκεί στη θέση τοποθέτησης. 
γ.Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων μέσα στο όρυγμα. 
δ.Η διαδικασία επίχωσης του σκάμματος του αγωγού. 
ε.Οι κάθε είδους δοκιμασίες παραλαβής των κατασκευασμένων αγωγών. 

 
Όλες οι προαναφερθείσες εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται 
στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
Για όλες τις άλλες εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων, 
όπως εκσκαφές και επανεπιχώσεις ορυγμάτων, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές προϊόντων 
εκσκαφής, κατασκευή υποστρώματος άμμου, κατασκευή φρεατίων κ.λ.π. ισχύουν οι 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
3. Ποιότητα - Χαρακτηριστικά σωλήνων και ειδικών τεμαχίων – Παραλαβή υλικών 
Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιμασίες αποδοχής στο εργοστάσιο των 
σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων της σειράς που καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης θα 
συμφωνούν πλήρως με τα προδιαγραφόμενα στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ και τα DIN 
8074/8075. Κατασκευαστής σύμφωνα με το υπόψη πρότυπο είναι το εργοστάσιο, από το 
οποίο ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί τους πλαστικούς σωλήνες. 
 
Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο θα παραδίδονται στον Ανάδοχο στο 
εργοστάσιο, αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι υποχρεωτικές και οι τυχόν προαιρετικές 
δοκιμές αποδοχής, που έχουν κριθεί σκόπιμες, όπως αυτές καθορίζονται στα πρότυπα 
ΕΛΟΤ. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις δοκιμές 
ελέγχου των προϊόντων με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της. Στην περίπτωση που 
δεν παραστεί εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην διεξαγωγή των δοκιμών, ο 
κατασκευαστής των σωλήνων είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει στην Υπηρεσία Επίβλεψης 
βεβαίωση σύμφωνα με την οποία θα πιστοποιείται ότι όλοι οι σωλήνες και τα εξαρτήματα 
έχουν υποβληθεί με επιτυχία στις παραπάνω δοκιμασίες. 
 
Διευκρινίζεται ότι η παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας Επίβλεψης στις δοκιμασίες 
παραλαβής των σωλήνων και εξαρτημάτων ή η σύμφωνα με τα παραπάνω χορήγηση του 
σχετικού πιστοποιητικού από τον κατασκευαστή, δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των 
εγκατεστημένων σωληνώσεων επιτόπου των έργων από την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

 
4. Μεταφορά και αποθήκευση  
Η μεταφορά και αποθήκευση των σωλήνων πολυαιθυλενίου πρέπει να γίνεται με βάση 
ορισμένους κανόνες, έτσι ώστε να διατηρούν ακέραια τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και να 
προστατεύονται από τις κυριότερες και πιο συνηθισμένες για τα πλαστικά προϊόντα κακώσεις, 
όπως : 
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Η κακή μεταχείριση σε υψηλές θερμοκρασίες 
Η παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με φόρτιση, αξονική ή εγκάρσια, μπορεί 
να προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση – ovality) της διαμέτρου. Επίσης η ανομοιόμορφη 
κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στη διατομή μπορεί να προκαλέσει στον σωλήνα 
στρέβλωση ή λυγισμό. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποφεύγονται κατά την μεταφορά ή την 
αποθήκευση. 

 
Η χάραξη από αιχμηρά αντικείμενα 
Οι σωλήνες δεν πρέπει να σέρνονται, να ρίχνονται ή να στοιβάζονται σε ανώμαλες 
επιφάνειες, όπως π.χ. βράχοι, κοφτερές ακμές κ.λ.π. Επίσης, αν φορτοεκφορτώνονται με 
συρματόσχοινα ή αλυσίδες πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από γδάρσιμο ή χάραξη. 

 
Η παραμόρφωση από εξωτερικά φορτία 
Τα φορτία αυτά είναι συνήθως το βάρος των λανθασμένα στοιβαγμένων σωλήνων και τα 
χτυπήματα στην μεταφορά. 

 
Για καλύτερη προστασία στην διακίνηση πρέπει:  
• Τα ευθύγραμμα μήκη να εφάπτονται στην κάτω στρώση σε επίπεδη καθαρή 

επιφάνεια και καθ’ όλο το μήκος τους. Αν υπάρχουν διαχωριστικά ξύλινα δοκάρια, 
αυτά να σχηματίζουν κυψέλες ύψους 1,0-1,5 m και πλάτους 1,5-2,0 m. 

• Αν οι στοιβαγμένοι σωλήνες είναι διαφορετικών σειρών και διαμέτρων, οι ισχυρότεροι 
να τοποθετούνται στο κάτω μέρος. 

• Η τοποθέτηση του ενός σωλήνα μέσα στον άλλο (nesting) να μην γίνεται παρά μόνο 
στην μεταφορά. 

• Τα ρολά να αποθηκεύονται οριζόντια και δεμένα, όπως παραδίδονται από το 
εργοστάσιο. Αν χρειάζεται να μεταφερθούν όρθια, να προστατεύονται από τυχόν 
χτυπήματα. 

• Να προστατεύονται από χτυπήματα τα άκρα των σωλήνων, που είναι τορναρισμένα 
και έτοιμα για σύνδεση. 

 
5. Τοποθέτηση σωλήνων 
Η προσέγγιση των σωλήνων στην τάφρο πρέπει να γίνεται προσεκτικά και ο Ανάδοχος έχει 
την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη στον σωλήνα. 
 
Οι σωλήνες θα εδράζονται πάνω σε στρώμα άμμου και θα εγκιβωτίζονται, όπως φαίνεται και 
στα σχετικά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης σε άμμο με την ακόλουθη διαδικασία:  
• Κατασκευή στρώσης έδρασης (“μαξιλάρι”) άμμου πάχους 15cm με επαρκή μηχανική 

συμπύκνωση. 
• Πλευρική επιχωμάτωση με άμμο με τα χέρια μέχρι την μέση της διαμέτρου του 

αγωγού και συμπύκνωση με χτυπήματα του ποδιού. 
• Επιχωμάτωση μέχρι την κορυφή του σωλήνα με τα χέρια και συμπύκνωση ξανά με 

χτυπήματα του ποδιού. 
• Τοποθέτηση και  συμπύκνωση με την χρήση ειδικού μηχανήματος ή με τα χέρια ενός 

στρώματος άμμου μέχρι 200 mm από την άνω επιφάνεια του σωλήνα, συμπιέζοντας 
μόνο εκατέρωθεν αυτού. 

• Για το υπόλοιπο της επιχωμάτωσης θα χρησιμοποιηθεί κοκκώδες υλικό προελεύσεως 
λατομείου (3Α), το οποίο θα τοποθετηθεί και θα συμπυκνωθεί σε στρώματα όχι 
παχύτερα από 250 mm και όχι ακριβώς πάνω από την κορυφή του σωλήνα, αλλού 
αφού πληρωθεί πρώτα ένα ύψος 300 mm.  

• Η επιχωμάτωση και η συμπύκνωση μπορεί να ολοκληρωθεί σε στρώματα ανάλογα με 
το απαιτούμενο τελείωμα της επιφάνειας. 

 
Η τοποθέτηση των σωλήνων μέσα στο όρυγμα θα γίνεται με τα χέρια για τους σωλήνες 
μικρής διαμέτρου ή με την βοήθεια κατάλληλου ανυψωτικού μηχανήματος για τους 
μεγαλύτερους και βαρύτερους σωλήνες. Πριν από την τοποθέτηση στο όρυγμα του νέου 
σωλήνα, θα πρέπει να ελέγχεται ο ήδη τοποθετημένος και να καθαρίζεται από τυχόν ξένα 
σώματα. 
 



 

47 

 
Η τοποθέτηση των σωλήνων θα αρχίζει κάθε φορά από το κατάντη φρεάτιο. Οι σωλήνες θα 
τοποθετούνται στην θέση τους επιμελώς ένας προς έναν με την κλίση που πρέπει και σε 
απόλυτη ευθυγραμμία μεταξύ των γειτονικών φρεατίων. Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση ο 
ολοκληρωμένος αγωγός μεταξύ των δύο διαδοχικών φρεατίων θα πρέπει να σχηματίζει ένα 
συνεχή σωλήνα ομοιόμορφα εδραζόμενο σε όλο το μήκος του, με ευθύγραμμο και ομαλό 
πυθμένα σύμφωνα με τις ευθυγραμμίες και κλίσεις που υποδεικνύονται στην μελέτη και στα 
σχέδια.  
 
Η ευθυγραμμία και η κλίση κάθε τμήματος αγωγού μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων θα 
ελέγχεται εσωτερικά μεν με φωτεινή ακτίνα, εξωτερικά δε με τεταμένο νήμα παράλληλο με τη 
μελετηθείσα γραμμή του πυθμένα και υποστηριζόμενο ανά μέγιστα διαστήματα 8,0 μ. 
Ειδικότερα προκειμένου για αγωγούς με μικρή κατά μήκος κλίση (ίση ή μικρότερη του 50/00) 
ο έλεγχος της κλίσης του πυθμένα του τοποθετημένου αγωγού θα γίνεται με χωροστάθμιση. 
Με χωροστάθμιση επίσης θα γίνονται οι έλεγχοι σε όσες περιπτώσεις κρίνει σκόπιμο η 
Υπηρεσία Επίβλεψης, του Αναδόχου μη δικαιούμενου καμιάς πρόσθετης αποζημίωσης. 
 
Επισημαίνεται ότι σε οποιαδήποτε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων, θα 
σφραγίζονται προσωρινά τα ελεύθερα άκρα των ήδη τοποθετημένων αγωγών για να 
παρεμποδίζεται η είσοδος μικρών ζώων ή άλλων ξένων σωμάτων μέσα σε αυτά. 
 
6. Σύνδεση σωλήνων 
Η σύνδεση των σωλήνων πολυαιθυλενίου είναι δυνατό να γίνει με διάφορους τρόπους, οι πιο 
συνήθεις από τους οποίους είναι: 
• Θερμική συγκόλληση 
• Μηχανική σύνδεση 

 
6.1. Θερμική συγκόλληση 
Το πολυαιθυλένιο συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης, στους 220°C και σε 
συνθήκες πίεσης δημιουργούνται νέοι δεσμοί μεταξύ των μορίων του πολυαιθυλενίου και έτσι 
επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεμαχίων σωλήνων πολυαιθυλενίου. Με τον 
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η κατανομή των φορτίων σε όλο το μήκος της σωληνογραμμής, η 
συνέχεια του απροσβλήτου του συστήματος πουλαιθυλενίου από διάβρωση, η διατήρηση της 
λείας εσωτερικής επιφάνειας του σωλήνα και η δυνατότητα συγκόλλησης παροχής σε δίκτυο 
νερού ή αερίου σε λειτουργία με την βοήθεια της ηλεκτροσυγκολλούμενης σέλλας παροχής. 
  
Υπάρχουν δύο μέθοδοι θερμικής συγκόλλησης πολυαιθυλενίου, η εφαρμογή των οποίων 
εξαρτάται από την διάμετρο και την πίεση λειτουργίας των σωλήνων.  
 
Για διαμέτρους σωλήνων πολυαιαθυλενίου έως Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar, 
κατά κανόνα, η σύνδεση γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding). 
 
Για μεγαλύτερες διαμέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρμόζεται η μετωπική 
θερμική συγκόλληση (butt fusion welding).    

 
6.1.1. Μετωπική θερμική συγκόλληση (butt fusion welding) 
Προετοιμασία 
Η σωστή προετοιμασία και τοποθέτηση των άκρων, που πρόκειται να συγκολληθούν, παίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο στην ποιότητα της συγκόλλησης. Οι σωλήνες/εξαρτήματα με το ίδιο 
πάχος τοιχώματος, πρέπει να τοποθετηθούν σωστά στις ειδικές σιαγόνες της μηχανής 
μετωπικής συγκόλλησης για να δώσουν σωστή ευθυγράμμιση επειδή η πιθανή απόκλιση 
διαμέτρων σωλήνα-σωλήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του πάχους τοιχώματος του 
σωλήνα και, όχι περισσότερο από 2,0 mm. Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο πρέπει να 
αντιμετωπίζεται είτε με αύξηση της πίεσης των σφιγκτήρων (με την βοήθεια των περικόχλιων 
που βρίσκονται στο πάνω μέρος του), είτε με επαναπροσαρμογή των σωλήνων μέχρι να 
επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επαφή, δηλαδή η μικρότερη απόκλιση.  
 
Τα άκρα των σωλήνων/εξαρτημάτων πρέπει να πλαναριστούν με το ειδικό εργαλείο πριν την 
κόλληση, και να καθαριστούν με απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία, ή άλλες 
ξένες ουσίες. Η θερμαντική πλάκα πρέπει επίσης να καθαρίζεται από ξένα σώματα, σκόνη ή 
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υπολείμματα πολυαιθυλενίου όταν είναι ζεστή και να φυλάσσεται πάντα στην ειδική θήκη της, 
προς αποφυγή φθοράς της επικάλυψης (τεφλόν). 
 
Συγκόλληση 
Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγματοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο από 
υγρασία και ρεύματα αέρα, σε θερμοκρασίες στην περιοχή από -5°C έως +40°C. 
 
Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0,15 N/mm2, η 
οποία θα διατηρείται μέχρι να αρχίσει να σχηματίζεται αναδίπλωση τηγμένου υλικού (κορδόνι) 
στο άκρο του σωλήνα/εξαρτήματος, το ύψος του οποίου ποικίλλει, ανάλογα με το πάχος 
τουτοιχώματος του σωλήνα. Στην συνέχεια θα ελαττώνεται η πίεση στα 0,02 N/mm2 περίπου, 
προκειμένου να αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού, η οποία επιδρά δυσμενώς στην 
ποιότητα της συγκόλλησης και συνεχίζεται η επιφανειακή θέρμανση. Μετά την παρέλευση του 
προβλεπόμενου από τον κατασκευαστή χρόνου απομακρύνεται η θερμαντική πλάκα και τα 
άκρα των σωλήνων πλησιάζουν μεταξύ τους με προσοχή ώστε να μην ωθηθεί όλο το τηγμένο 
υλικό εκτός της σύνδεσης μέχρι να επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστημα που εξαρτάται από την 
διάμετρο και το πάχος του τοιχώματος του σωλήνα/εξαρτήματος). Μετά την σταδιακή ψύξη 
της ζώνης συγκόλλησης θα αποσυναρμολογούνται οι σφιγκτήρες. 
 
Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότομη ψύξη των σωλήνων με νερό, πεπιεσμένο αέρα 
κ.λ.π. 
 
6.1.2. Ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding) 
Η συγκόλληση επιτυγχάνεται με χρήση ειδικού τεμαχίου από ΡΕ με ενσωματωμένη 
σπειροειδή διάταξη ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτρομούφα (electrofusion socket). Η 
ηλεκτρομούφα τροφοδοτείται από ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθμίζεται 
αναλόγως της διαμέτρου του σωλήνα. 
 
Προετοιμασία 
Οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς τον άξονα του σωλήνα), με 
κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωμάτων επιφανειακής οξείδωσης, με παράλληλη 
φροντίδα τυχόν προεξοχών. 
 
Καθαρισμός 
Ο καθαρισμός του επιστρώματος επιφανειακής οξείδωσης πρέπει να γίνει είτε 
χρησιμοποιώντας το ειδικό όργανο απόξεσης που συνοδεύει το μηχάνημα, είτε 
χρησιμοποιώντας ειδικά αντίστοιχα εργαλεία (π.χ. ξύστρα αφαίρεσης χρωμάτων). Είναι 
σημαντικό ο καθαρισμός να είναι ομοιόμορφος και ολοσχερής και στα δύο τμήματα που 
πρόκειται να συγκολληθούν και σε μήκος τουλάχιστον 10 mm μεγαλύτερο της ημιδιάστασης 
της ηλεκτρομούφας. Η λειτουργία είναι σωστή αν σχηματιστούν ρινίσματα επάνω στο άκρο 
του σωλήνα. Αυτά αφαιρούνται γέρνοντας το σωλήνα κατά 45°. Αν δεν καθαριστούν τα 
τμήματα με τον παραπάνω τρόπο, δημιουργούνται «κολλώδεις» επιφάνειες που καταλήγουν 
σε μοριακή διάβρωση που καταστρέφει το καλό αποτέλεσμα της σύνδεσης. Πρέπει 
οπωσδήποτε να αποφεύγονται υλικά απόξεσης, όπως γυαλόχαρτο, λίμα ή τροχός λείανσης. 
Οι επιφάνειες που έχουν ξυστεί πρέπει να καθαριστούν με καθαρό ύφασμα χωρίς χνούδι ή με 
μαλακό χαρτί εμποτισμένο στο κατάλληλο απορρυπαντικό.  
 
Το απορυπαντικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να συνίσταται από ουσία που δεν 
διαβρώνει το πολυαιθυλένιο, που εξατμίζεται γρήγορα και είναι αρκετά στεγνή, ώστε να μην 
αφήνει λιπαρά ίχνη στο σωλήνα-εξάρτημα. Συνιστάται η χρήση του ασετόν. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται διαλυτικά, που περιέχουν τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη ή αιθυλική αλκοόλη 
(οινόπνευμα).  
 
Η ηλεκτρομούφα πρέπει να βγαίνει από το περιτύλιγμά της μόνο όταν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί και η εσωτερική της επιφάνεια πρέπει να καθαρίζεται με απορρυπαντικό 
(ασετόν). 
 
Τα προς σύνδεση τμήματα θα ευθυγραμμίζονται και θα διατηρούνται ομοαξονικά με χρήση 
σφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραμένουν μέχρι να ψυχθεί πλήρως η ηλεκτρομούφα. 
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Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η μετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράμμισης, η 
άσκηση πίεσης στο σημείο σύνδεσης, καθώς και απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας (με 
νερό, πεπιεσμένο αέρα κ.λ.π.). 
 
Για την δοκιμή του συγκολλημένου σωλήνα είναι απραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δύο ωρών μετά την ηλεκτροσυγκόλληση. 
 
6.2. Μηχανική σύνδεση 
Η επίτευξη μηχανικής σύνδεσης απαιτεί την χρήση διαφόρων εξαρτημάτων, βάσει των 
οποίων μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες σύνδεσης: 
α) Σύνδεση με εξαρτήματα συμπίεσης (compression). Τα εξαρτήματα αυτά διατίθενται σε 
ποικιλία διαφορετικών πλαστικών ή μεταλλικών υλικών και σε διάφορα επίπεδα ποιότητας και 
κόστους. 
β) Σύνδεση με εξαρτήματα PUSH-FAST. Τα άκρα των εξαρτημάτων αυτών έχουν υποδοχή, η 
οποία περιέχει ένα δακτύλιο στεγανότητας, καθώς και έναν ακεταλικό δακτύλιο σύνδεσης, 
που εξασφαλίζουν στεγανότητα και αντοχή στη φόρτιση. 
γ) Σύνδεση με εξαρτήματα τύπου «ζιμπώ». 
δ) Σύνδεση με τη βοήθεια λαιμών από ΡΕ και φλαντζών, με τον γνωστό τρόπο με την 
παρεμβολή παρεμβύσματος από EPDM ή λάστιχο και την αξονική συγκράτηση με την 
βοήθεια κοχλίων. 
 
7. Έλεγχοι σωληνώσεων 
Οι έτοιμες σωληνώσεις του δικτύου πρέπει, πριν την παραλαβή τους από τον Εργοδότη, να 
έχουν υποβληθεί με επιτυχία στους ελέγχους που αναφέρονται στην συνέχεια, η δαπάνη των 
οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
 
α. Έλεγχοι ευθυγραμμίας και κλίσεων 
Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα, θα ελέγχεται η ευθυγραμμία 
και η κλίση κάθε τμήματος έτοιμης σωλήνωσης μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, σύμφωνα 
με τα προδιαγραφόμενα στην παράγραφο 5 της παρούσας. 
 
β. Έλεγχος στεγανότητας 
Η στεγανότητα έτοιμης σωλήνωσης ελέγχεται με την εφαρμογή εσωτερικής υδραυλικής 
πίεσης σε κάθε αποπερατούμενο τμήμα αγωγού μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων. Η 
δοκιμασία αυτή θα διενεργείται μετά την μερική επίχωση των σωλήνων, όπως αναφέρεται σε 
προηγούμενη παράγραφο. Η διαδικασία της δοκιμής αυτής θα καθορισθεί με όλες τις 
λεπτομέρειες από τον Επιβλέποντα Μηχανικό, θα είναι δε σύμφωνη με όσα προδιαγράφονται 
στην συνέχεια. Σε όλη την διάρκεια της δοκιμής το ανοιχτό τμήμα του ορύγματος πρέπει να 
παραμένει στεγνό, ενώ τα τυχόν εμφανιζόμενα νερά πρέπει να απομακρύνονται. 
 
Τα δύο άκρα του τμήματος του αγωγού που πρόκειται να δοκιμασθεί, σφραγίζονται 
προσωρινά με ειδικά πώματα που επιτρέπουν το γέμισμα του αγωγού με νερό, το οποίο θα 
διενεργείται από το χαμηλότερο σημείο του δοκιμαζόμενου τμήματος με ειδική συσκευή, ενώ 
η εξαέρωση θα πραγματοποιείται από το υψηλότερο σημείο αυτού. 
 
Έτσι το τμήμα που πρόκειται να δοκιμασθεί γεμίζεται με νερό με αργό ρυθμό ώστε να 
εξασφαλισθεί η ολοκληρωτική εξαέρωσή του. Μετά το γέμισμα και την πλήρη εξαέρωση του 
δοκιμαζόμενου τμήματος, αυξάνεται προοδευτικά η υδροστατική πίεση σε 2,0 μ. στήλης 
νερού πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού στο ψηλότερο σημείο του. Το τμήμα αυτό του 
αγωγού που ελέγχεται αφήνεται σε αυτές τις συνθήκες επί 24 ώρες. Όλες οι ορατές διαφυγές 
νερού στις συνδέσεις κ.λ.π. επισκευάζονται αμέσως. Στην συνέχεια αποκαθίσταται στον 
αγωγό η αρχική υδροστατική πίεση (στάθμη 2,0 μ. πάνω από το ανάντη εξωρράχιο στο 
ψηλότερο σημείο του τμήματος) και ο αγωγός παρακολουθείται επί 24 ώρες, ενώ η 
υδροστατική πίεση διατηρείται σταθερή εν ανάγκη με την προσθήκη νερού. 
 
Η ποσότητα του νερού που προστίθεται για την διατήρηση της υδροστατικής πίεσης 
σταθερής, μετριέται και θεωρείται ως διαρροή του τμήματος του αγωγού που γίνεται ο 
έλεγχος. Η διαρροή αυτή για κάθε ελεγχόμενο τμήμα μεταξύ δύο φρεατίων δεν πρέπει να 
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υπερβαίνει τα 12 λίτρα ανά ώρα και ανά χιλιόμετρο αγωγού για κάθε ένα μέτρο της 
ονομαστικής διαμέτρου του σωλήνα. Για διαφορετικές διαμέτρους και μήκη σωλήνωσης, η 
ανωτέρω αποδεκτή ποσότητα διαρροής αυξομειούται αναλογικά με το μήκος της σωλήνωσης 
και τη διάμετρό της. 
 
Εάν οι διαπιστούμενες διαρροές κατά την διάρκεια της δοκιμής υπερβούν την επιτρεπόμενη 
τιμή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει και να επισκευάσει όλα τα ελαττώματα 
στα οποία οφείλονται οι διαρροές και στην συνέχεια η δοκιμή επαναλαμβάνεται από την αρχή. 
 
Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να καταρτίζει σχετικό πρωτόκολλο για τη 
δοκιμασία αυτή, το οποίο θα υπογράφεται από τον ίδιο ή εκπρόσωπό του και τον 
Επιβλέποντα μηχανικό. 
 
γ.Δοκιμή καλής ροής εντός του δικτύου. 
 
Η δοκιμή θα εκτελείται στα σημεία του δικτύου όπου η κλίση είναι μικρή, κατά την κρίση του 
Επιβλέποντα Μηχανικού. 
 
Στην περίπτωση αυτή η καλή ροή ελέγχεται με παροχέτευση περιορισμένης ποσότητας νερού 
σε ένα φρεάτιο κατά διαστήματα, οπότε και παρατηρείται εάν το νερό διέρχεται από το 
κατάντη φρεάτιο. 

 
8. Τελικός καθαρισμός και επιθεώρηση 
Πριν από την παραλαβή του έργου από την Υπηρεσία Επίβλεψης, το όλο σύστημα των 
αγωγών, συμπεριλαμβανομένων και των φρεατίων, πρέπει να καθαρισθεί ολοκληρωτικά με 
έκπλυση με βούρτσα, σφαίρα ή άλλο κατάλληλο όργανο μέσω των αγωγών ή με 
οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή μέθοδο, έτσι ώστε οι αγωγοί να είναι εντελώς καθαροί και 
ελεύθεροι από εμπόδια. Πριν την παραλαβή θα γίνεται επιθεώρηση του δικτύου από την 
Υπηρεσία Επίβλεψης. 
 
9. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή  
• Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματούμενων υλικών. 
• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων και 

συνδεσμολογίας τους σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 
• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως. 
• Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης ώστε να 

διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και εάν έχουν 
τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις. 

• Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται 
αποδεκτά και θα δίνεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.   

 
10.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
10.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 
Κατά τη μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων:  
• Εκφόρτωση υλικών μέσω γερανοφόρου οχήματος. 
• Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπο συνθήκες στενότητας χώρου. 
• Χειρισμός – εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις). 
• Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους. 
• Εξοπλισμός και εργαλεία χειρός. 
• Χρήση συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης και μετωπικής συγκόλλησης σωλήνων που 

αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες. 
• Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από έμπειρο 

προσωπικό. 
• Τραυματισμός περαστικών από πλημμελή μέτρα περίφραξης.  
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10.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων 
Επισημαίνονται οι διατάξεις της οδηγίας 92/57/ΕΕ περί «Ελαχίστων απαιτήσεων Υγιεινής και 
Ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων», οι διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας 
περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λ.π.) και τα προβλεπόμενα στο 
Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου. 

 
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή 
εμπειρία στις υδραυλικές/σωληνουργικές εργασίες και στις θερμικές συγκολλήσεις πλαστικών. 
 
Υποχρεωτική είναι επίσης η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση 
των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 
• Προστασία χεριών και βραχιόνων, ΕΛΟΤ ΕΝ 388-03 
• Προσταία κεφαλιού, ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95 
• Προστασία ποδιών, ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95 
• Προστασία ματιών, ΕΛΟΤ ΕΝ 168-95 

 
11. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η επιμέτρηση των αγωγών για κάθε διάμετρο γίνεται με βάση τα τρέχοντα μέτρα (αξονικό 
μήκος) της σωλήνωσης, τα οποία κατασκευάσθηκαν ικανοποιητικά και σύμφωνα με τους 
όρους αυτής της Τεχνικής Προδιαγραφής και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία 
Επίβλεψης. Το μήκος μετράται από την εσωτερική παρειά του ενός φρεατίου έως την 
εσωτερική παρειά του επομένου φρεατίου. 
Η πληρωμή θα γίνεται για τα μήκη του αγωγού ανά ονομαστική διάμετρο που επιμετρήθηκαν 
σύμφωνα με τα παραπάνω και με συμβατική τιμή μονάδας του Τιμολογίου που αποτελεί 
πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για όλες τις δαπάνες προμήθειας των σωλήνων 
πολυαιθυλενίου, τοποθετήσεως και συνδέσεως των σωλήνων στην τάφρο (διευθέτηση της 
τάφρου, διάνοιξη φωλεών, διαπλάτυνση των παρειών της τάφρου για άμεση σύνδεση 
σωλήνων και ειδικών τεμαχίων), ως και οι δαπάνες για τις δοκιμές στεγανότητας των αγωγών, 
περιλαμβανομένης και της δαπάνης προμήθειας του νερού.  
Στην τιμή των αγωγών δεν περιλαμβάνεται ο εγκιβωτισμός με άμμο, ο οποίος προμετράται 
και πληρώνεται ιδιαιτέρως βάσει του σχετικού άρθρου του Τιμολογίου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 19 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 
 
1. Αντικείμενο 
Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση τεμαχίων από 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) ποιότητας GGG40 κατά DIΝ 1693.. 
 
2. Περιγραφή υλικού κατασκευής 
Ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη θα είναι της κατηγορίας 400-15 και οι μηχανικές του 
ιδιότητες θα ανταποκρίνονται προς εκείνες του πίνακα 1 της Διεθνούς Προδιαγραφής ISO 
1083 και του πίνακα 2 κατά DIN 1693, σε δοκίμια που χυτεύονται σε χωριστούς τύπους αλλά 
από το ίδιο μέταλλο χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήματα, και συγκεκριμένα: 
• Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό : 400 Ν/mm2 
• Ελάχιστη επιμήκυνση % : 15 
• Σκληρότης (πληροφοριακά) : 130-180 BRINELL 
 
2.1 Αριθμός Δοκιμίων 
Για κάθε είδος δοκιμής λαμβάνονται δοκίμια ως κατωτέρω: 
 

Παρτίδα Αρ. Δοκιμίων 
1-100 3 

101-200 4 
201-400 5 
401-800 7 
801-1500  

 
Δοκιμή εφελκυσμού 
Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν πρέπει να είναι κατώτερα από την ελάχιστη επιτρεπόμενη 
τιμή των 400 Ν/mm2 
 
Διαστάσεις δοκιμών: Σύμφωνα με ISO 1083. 
 
Ελάχιστη επιμήκυνση 
Για την κατηγορία 400-15 τα αποτελέσματα των μετρήσεων δεν πρέπει να είναι κατώτερα 
από 15%. Η μέτρηση γίνεται επί του δοκιμίου εφελκυσμού πριν και μετά την δοκιμή. 
 
Επαναληπτική δοκιμή 
Εάν ένα δοκίμιο αστοχήσει σε ένα είδος δοκιμής τότε η δοκιμή επαναλαμβάνεται σε δύο άλλα 
δοκίμια. Αν το ένα από τα δύο δοκίμια αστοχήσει τότε η παρτίδα απορρίπτεται. 
Τα αποτελέσματα των δοκιμών μπορεί να αγνοηθούν, σε περίπτωση ανεπαρκών 
αποτελεσμάτων που δεν οφείλονται στην ποιότητα του ίδιου του μετάλλου αλλά οφείλονται σε 
οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους: 
α. Εσφαλμένη τοποθέτηση του δοκιμίου ή ελαττωματική λειτουργία της μηχανής δοκιμής. 
β. Ελαττωματική χύτευση ή ελαττωματικό τορνίρισμα του δοκιμίου. 
γ. Θραύση του δοκιμίου εφελκυσμού πέραν από το σημείο μέτρησης. 
δ. Ελαττώματα χύτευσης στο δοκίμιο, εμφανή μετά την θραύση. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνεται νέο δοκίμιο και τα αποτελέσματα αντικαθιστούν εκείνα του 
ελαττωματικού δοκιμίου. 
 
3. Προμήθεια και τοποθέτηση τεμαχίων από ελατό χυτοσίδηρο 
Όλα τα χυτασιδηρά είδη της προμήθειας θα τελειώνουν σε ωτίδες τύπου STANDARD ή σε 
απλά άκρα καταλλήλου εξωτερικού πάχους σύμφωνα με τα DIN. 
Κάθε τεμάχιο θα φέρει α) το σήμα του κατασκευαστή, β) την ονομαστική διάμετρο και γ) την 
κλάση του. 
Η απαιτούμενη πίεση δοκιμής για όλα τα είδη πρέπει να είναι μεγαλύτερη των σαράντα (40) 
ΑΤΜ. 



 

53 

 
Η τοποθέτηση των χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων θα εκτελείται ταυτόχρονα με την 
τοποθέτηση των σωλήνων του δικτύου και στις θέσεις οι οποίες προβλέπονται από την 
εγκεκριμμένη μελέτη. Ακολουθεί η σύνδεση των ειδικών τεμαχίων σύμφωνα με τα σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης. 
 
4. Επιμέτρηση - Πληρωμή 
Γενικά τα ειδικά τεμάχια θα επιμετρώνται σε βάρος (χλγ) εφ όσον oi διαστάσεις τους δεν θα 
είναι μεγαλύτερες από αυτές των εγκεκριμένων, και θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζυγίσεως. 
Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τον αριθμό των χιλιόγραμμων των μετρηθέντων όπως 
προβλέπεται παραπάνω με την τιμή του τιμολογίου «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». Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ή προμήθειά τους και η μεταφορά τους επί 
τόπου του έργου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 20 
 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ 
 
1. Γενικά Στοιχεία 
Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στους ανοξείδωτους χάλυβες που χρησιμοποιούνται, καθώς 
και στα ηλεκτρόδια για την συγκόλλησή τους. 
 
1.1 Ανοξείδωτοι Χάλυβες 
Επιλέγεται ανοξείδωτος χάλυβας κατά DIN 17440. Στην κατηγορία των ανοξείδωτων 
χαλύβων του κανονισμού DIN 17440 ανήκουν διάφοροι ειδικοί χάλυβες που έχουν μεγάλη 
αντοχή σε χημική διάβρωση γενικά και όχι μόνο σε οξείδωση, όπως θα μπορούσε να 
συμπεράνει κανείς από την ονομασία τους. Η ιδιότητά τους αυτή οφείλεται κυρίως στην 
περιεκτικότητά τους σε χρώμιο, η οποία είναι τουλάχιστον 12%. Στην κατηγορία αυτών των 
χαλύβων δεν περιλαμβάνονται κράματα, τα οποία διατρέχουν απλώς τον κίνδυνο της χημικής 
διάβρωσης σε περιβάλλον φυσικής ατμόσφαιρας (αέρας, υγρασία, βροχή κ.λ.π.), αλλά 
κράματα τα οποία δεν προσβάλλονται από διαλύματα οξέων, βάσεων και άλλων ενεργών 
χημικών ενώσεων. 
 
Διαδεδομένοι ανοξείδωτοι χάλυβες στην Ελληνική αγορά είναι: 

Χημική 
Σύνθεση 

          

Σκληρότ. 
ΗΒ 30 
Όριο 
ροής 

Κρ/mm2 

Ιδιότητες 

C Si Mn Cr Mo Ni     

max 
0,07 max 1,0 max 2,0 17-20   8,5-10 130-180         

18,5 

Ανοξείδωτος 
χάλυβας με 
εξαιρετικές ιδιότητες 
για συγκολλήσεις 
Ηλεκτρόδια 1.4302, 
1.4551 

max 
0,07 max 1,0 max 2,0 16,5-

18,5 2-2,5 10,5-
13,5 

130-180         
18,5 

Ανοξείδωτος 
χάλυβας με αυξημένη 
αντοχή σε διάβρωση 
σε σύγκριση με τον 
1.4301, ιδιαίτερα 
έναντι μη 
οξειδωτικών οξέων 
(υδροχλ. Οξύ και 
διαλύμματα αλάων 
αλογόνων- π.χ. 
χλωριούχα άλατα), 
λόγω της 
περιεκτικότητας σε 
μολυβδαίνιο 

 
Επιλέγεται ο 1. 4301 (304 κατά AISI). 
 
1.2 Ηλεκτρόδια για συγκόλληση ανοξείδωτων χαλύβων 
 
Τα ηλεκτρόδια που θα χρησιμοποιηθούν για την συγκόλληση ανοξείδωτων χαλύβων θα 
πρέπει να είναι τυποποιημένα κατά American Welding Society (AWS) ή κατά DIN 8556. 
 

•Εντελώς ενδεικτικά, για την συγκόλληση χαλύβων AISI 304 L προτείνεται ηλεκτρόδιο με 
εμπορική ονομασία ΟΚ 61.30 τυποποιημένο κατά AWS: E 308L – 16A 6.4 – 69 ή 
κατά DIN 8556:Eti199 nC 23. Φέρει επένδυση και η χημική του σύνθεση είναι: C:0,03 
– Si:0,8 – Mn:0,6-Cr:19 – Ni10. Ένα εξαιρετικά χαμηλού άνθρακα ανοξείδωτο 
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ηλεκτρόδιο. Εύκολο άναμμα του ηλεκτροδίου με λείο γαζί που αντέχει στην 
κρυσταλλική διάβρωση. Το ΟΚ 61.30 ενδείκνυται για νιοβιούχους και τιτανιούχους 
ωστενιτικούς ανοξείδωτους χάλυβες όπως SIS 2330, 2332, 2352 και για τα 
αντίστοιχα ισοδύναμα του κατωτέρω πίνακα: 

 
Ε 308L                       για AISI 304L, 
                                  4306, x2 Cr Ni 18 9 
                                  4301, x2 Cr Ni 18 9 
                                  4541, x10 Cr Ni Ti 18 9 
                                  4550, x10 Cr Ni Βη 18 9 
                                 6903, Χάλυβας χαμηλών θερμοκρασιών 
 
Αντοχές:               σε θραύση 400 – 440 Ν/mm2 
                               σε εφελκυσμό 560 Ν/mm2, (57 ΚΡ/mm2) 
                               επιμήκυνση 45% 
 
Για όλες τις θέσεις συγκολλήσεως 
Ρεύμα: εναλλασσόμενο με τουλάχιστο 55V κατά την έναρξη της συγκολλήσεως ή 
συνεχές με πόλο θετικό (+). 
 

•Για συγκόλληση χαλύβων AISI 316 L προτείνεται ηλεκτρόδιο με ενδεικτική εμπορική 
ονομασία ΟΚ 63.30 τυποποιημένο κατά AWS: E 316 – 16 A5.4 – 69 ή κατά DIN 
8556:Eti19 12 3 nC 23. Φέρει επένδυση και η χημική του σύνθεση είναι: C:0,03 – 
Si:0,8 – Mn:0,6 - Cr:18,5 – Ni12,5 Μο: 2,8. Πολύ χαμηλού άνθρακα εύκολο στη 
χρήση ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο με αντοχή στη διάβρωση από οξέα και στην 
θερμοκρασία. Ιδανικό για την συγκόλληση ωστεντικών, ανοξείδωτων, οξυμάχων 
τιτανιούχων και νιοβιούχων χαλύβων τύπου 18/12 όπως SIS 2344, 2345. 

 
Πίνακας μετάλλων για τα οποία ενδείκνυται το ΟΚ63.30 
Ε 316L - 16 για AISI 316 L, 
4301, 4435 4571 
4306, 4436 4573 
4401, 4510 4580 
4404, 4550 4583 
 
Αντοχές: σε θραύση 490 – 510 Ν/mm2, (50 – 52 ΚΡ/mm2) 
σε εφελκυσμό 590 Ν/mm2, (60 ΚΡ/mm2) 
επιμήκυνση 35% 
 
Θέσεις Συγκολλήσεως: ειδικό για συγκόλληση σε κατακόρυφη θέση και ουρανό. 
Γαζί καλής εμφανίσεως. 
 
Ρεύμα: εναλλασσόμενο με τουλάχιστο 55V κατά την έναρξη της συγκολλήσεως ή 
συνεχές με πόλο θετικό (+). 
 
Πίνακας ερμηνείας συμβόλων των πινάκων εναποθέσεως: 
Ν: Ποσότης ωφελίμου κολλήσεως (σε κιλά) που παράγεται αν κάψουμε ένα κιλό 
ηλεκτρόδια. 
Β: Αριθμός ηλεκτροδίων που πρέπει να καταναλώσουμε για να πάρουμε ένα κιλό 
καθαρής κολλήσεως. 
Η: Ποσότητα κολλήσεως (σε κιλά), που λαμβάνεται σε χρόνο συγκολλήσεως μιας 
ώρας. 
Τ: Απαιτούμενος χρόνος (δευτερόλεπτα) για να καεί ένα ηλεκτρόδιο. 
W: Βάρος καθαρής κολλήσεως που παράγει ένα ηλεκτρόδιο (μετράται σε 
γραμμάρια) 
Ρ: Κατανάλωση ισχύος (KVH) για να κάψουμε ένα κιλό ηλεκτροδίων. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 21 
 

ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 
 
1. Αντικείμενο 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και 
σύνδεση των χαλύβδινων ειδικών τεμαχίων (ταυ, αμφιφλαντζωτά, συστολές κλπ). 
Οι ισχύουσες Διεθνείς Προδιαγραφές είναι οι ίδιες με τις προδιαγραφές των 
χαλύβδοσωλήνων. Η ποσότητα του χάλυβα είναι ST 37-2 κατά DIN 17100 ή GRADE B κατά 
ASTM-A 283. 
 
2. Προμήθεια - μεταφορά 
Τα χαλύβδινα ειδικά τεμάχια θα προέρχονται από τα εργοστάσια του εξωτερικού ή 
εσωτερικού, βεβαιούμενης της προέλευσής τους είτε δια του επί τούτων σήματος του 
εργοστασίου, είτε δια πιστοποιήσεως του εργοστασίου προελεύσεως εν πρωτύπω 
προσαχθησομένης κατά την παραλαβή. 
Οι προμηθευτές των ανωτέρω ειδικών τεμαχίων πρέπει να αναφέρουν επί ποινή 
απαράδεκτου της προσφοράς των, την ποιότητα και αντοχή του χάλυβα κατασκευής καθώς 
και τις προδιαγραφές βάση των οποίων κατασκευάσθηκαν αυτά. 
Τα ειδικά τεμάχια πρέπει όπως κατασκευάζονται και παραδίδονται σύμφωνα με τους 
ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς για ειδικά τεμάχια έργων ύδρευσης. 
Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι φλαντζωτά ή μη ανάλογα τις ανάγκες της μελέτης και 
σύμφωνα με το κομβολόγιο. Οι φλάντζες που ενσωματώνονται στα ειδικά τεμάχια πρέπει να 
πληρούν τους παρακάτω όρους: 

•Οι φλάντζες θα έχουν λαιμό για συγκόλληση με χαλύβδινους σωλήνες. Η κατασκευή του 
θα είναι σύμφωνη με το Γερμανικό πρότυπο DIN 2632, 2633, 2634 για πίεση 
λειτουργίας αντίστοιχα 10, 16 και 25 ΒΑΚ αντίστοιχα. 

•Το υλικό θα είναι RST37-2 κατά DIN 17100 ή καλύτερο. Ειδικά για τις φλάντζες ΡΝ 25 
κατά DIN 2634 το υλικό θα είναι τουλάχιστον C22 κατά DIN 17100. Η μηχανουργική 
κατεργασία θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο DIN 2519, δηλ. τα τεμάχια θα είναι 
σφυρήλατα, πρεσσαριστά ή συγκολλητά και οι κατεργασίες και οι ανοχές θα είναι 
σύμφωνες με τις παραγράφους 4.2 και 4.3 του προτύπου 2519. 

•Οι φλάντζες θα έχουν προεξοχή (πατούρα) τύπου C κατά DIN 2526. Με κάθε φλάντζα 
θα παραδοθεί ο αντίστοιχος ελαστικός δακτύλιος που θα εξασφαλίζει την 
στεγανότητα της σύνδεσης. Το υλικό του ελαστικού δακτυλίου θα είναι τουλάχιστον 
NITRILE RUBBER GRADE T κατά BS 2494 ή ισοδύναμο και θα είναι κατάλληλο για 
την προβλεπόμενη πίεση λειτουργίας. 

•Κάθε φλάντζα θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις για την ονομαστική διάμετρο DN, την 
εξωτερική διάμετρο σωλήνα, την ονομαστική πίεση ΡΝ, το σήμα του κατασκευαστή, 
το υλικό και τον αριθμό του DIN με βάση το οποίο έχει κατασκευασθεί. 

Ο έλεγχος των εργοστασιακών ειδικών χαλύβδινων τεμαχίων γίνεται από την επίβλεψη στις 
εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει όλα τα στοιχεία 
ώστε να εξακριβωθεί εάν τα ειδικά τεμάχια έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τους όρους της 
προδιαγραφής. 
Στα ειδικά τεμάχια πριν την κατασκευή της μονωτικής προστασίας θα ελέγχονται οι 
ηλεκτροσυγκολλήσεις οπτικά ή με συσκευή υπερήχων ή και ακόμα εάν οι κολλήσεις κριθούν 
αρχικά ακατάλληλες ο επιβλέπων μπορεί να ζητήσει να γίνει έλεγχος με ακτίνες Χ 
(ραδιαγραφίες). Η ονομαστική πίεση του χαλύβδινου τεμαχίου θα είναι ίση προς την 
ονομαστική πίεση του σημείου της σωληνογραμμής που εσωματώνεται. 
Κατά τις δοκιμές στεγανότητας και αντοχής, τα ειδικά τεμάχια πρέπει να αντέχουν χωρίς 
καμμία διαρροή ή εφίδρωση στις υπό των οικείων τεχνικών προδιαγραφών προβλεπόμενες 
πιέσεις δοκιμής. 
Μετά τον έλεγχο των ηλεκτροσυγκολλήσεων του ειδικού χαλύβδινου τεμαχίου θα γίνεται η 
προστατευτική εξωτερική και εσωτερική μόνωση. 
Η εξωτερική μόνωση των ειδικών τεμαχίων θα γίνει με περιέλιξη ταινιών σε πολλαπλές 
στρώσεις (επίδεμοι) με ιδιαίτερη προσοχή. 
Για την ομαλή περιέλιξη των ταινιών θα γίνει πλήρωση των εμφανιζομένων κενών με μαστίχα 
και πριν από οποιαδήποτε εργασία θα γίνει επιμελής καθαρισμός της σωληνώσεως στο 
σημείο του αρμού από βρωμιές, σκόνη, υγρασία, λιπαντικά υπολείμματα οξείδωσης και 
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υπολείμματα συγκόλλησης με τρίψιμο με συρματόβουρτσα και θα επακολουθήσει βαφή των 
εξωτερικών αρμών με ΡΚΙΜΕΚ. Η επάλειψη θα γίνει με βούρτσα ή με ρολλό. Το αστάρι θα 
αφεθεί να στεγνώσει για 5 έως 30 λεπτά (ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες) πριν γίνει 
οποιαδήποτε περιέλιξη ταινίας. Η ταινία για την εξωτερική περιέλιξη θα είναι τριών 
στρωμμάτων ασύμμετρου πάχους με την ακόλουθη (ή άλλη ισοδύναμη ή καλύτερη) 
κατασκευή. 
α. Πρώτο στρώμα από βουτίλιο πάχους μεγαλύτερου ή ίσου από 0.06 χλσ. 
β. Ενδιάμεσο στρώμα από φιλμ πολυαιθυλενίου πάχους μεγαλύτερου ή ίσου από 0.27 χλσ. 
γ. Εξωτερικό στρώμα από βυνίλιο πάχους μεγαλύτερου ή ίσου από 0.06 χλσ. 
Έτσι το συνολικό πάχος της ταινίας θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 0.80 χλσ. 
Η Εσωτερική προστασία περιλαμβάνει μετά τον καθαρισμό των εσωτερικών επιφανειών των 
ηλεκτροσυγκολλήσεων την βαφή με εποξειδικές ρητίνες όπως προαναφέρεται για την 
προστασία της εσωτερικής επιφάνειας των σωλήνων. Η βαφή τουλάχιστον πάχους 200 μη 
πρέπει να επικαλύπτει την υφιστάμενη επένδυση εκατέρωθεν έτσι ώστε να αποκατασταθεί η 
συνέχεια της βαφής άνευ κάποιου ελαττώματος. 
Τα αποτελέσματα της άνω δοκιμής για την στεγανότητα και αντοχή όσο και για την καλή εν 
γένει κατάσταση των ειδικών τεμαχίων και της προστατευτικής αυτών επικάλυψης θα 
πιστοποιηθούν κατά την σύνταξη του πρωτόκολλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή. 
 
3. Τοποθέτηση 
Η τοποθέτηση των χαλύβδινων ειδικών τεμαχίων θα εκτελείται συγχρόνως με την τοποθέτηση 
της σωληνογραμμής του δικτύου και στις θέσεις τις προβλεπόμενες από την εγκεκριμένη 
μελέτη. 
Η προσέγγιση, η καταβίβαση σε οποιοδήποτε βάθος, η τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων για 
σύνδεση περιλαμβάνεται στην τιμή των ειδικών χαλύβδινων τεμαχίων. 
 
4. Σύνδεση 

•Η σύνδεση των χαλύβδινων ειδικών τεμαχίων θα εκτελείται κατά τους τρόπους τους 
προβλεπόμενους στην εγκεκριμένη μελέτη δηλαδή απ' ευθείας με 
ηλεκτροσυγκόλληση ή με φλάντζες λαιμού. 

•Η σύνδεση των ειδικών χαλύβδινων τεμαχίων με τους αντίστοιχους χαλυβδοσωλήνες 
γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση. Για τις ηλεκτροσυγκολλήσεις ισχύει γενικά το 
πρότυπο AWWA C206. 

•Η σύνδεση των φλαντζών θα γίνεται με χαλύβδινα μπουλόνια σε θερμό. Οι ελικοτομές 
τους θα είναι κατά το διεθνές σύστημα και η κεφαλή και τα περικόχλια εξαγωνικά. 

Η μορφή και οι διαστάσεις τους θα ανταποκρίνονται στην τελευταία έκδοση του Γερμανικού 
Προτύπου DIN 601. Τα περικόχλια θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Γερμανικού 
Προτύπου DIN 555. Ο χάλυβας θα είναι ποιότητας 4D κατά DIN 267. 
Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια θα υποστούν επικαδμίωση με ανοδίωση σε όλες τις ορατές 
επιφάνειες αυτών. Ο τρόπος επικαδμίωσης και ο έλεγχος και η παραλαβή τους θα γίνει 
σύμφωνα με τους όρους του Αμερικάνικου Προτύπου ASTM/A 165-71, όπως αυτό ισχύει 
σήμερα. 
Η στεγάνωση της σύνδεσης θα επιτυγχάνεται μέσω παρεμβύσματος το οποίο αποτελείται 
από ελαστικό δακτύλιο πάχους 3 χλσ για τις φλάντζες διαμέτρου Φ60-Φ300. 
Το υλικό του ελαστικού δακτυλίου θα είναι τουλάχιστον NITRILE RUBBER GRADE T κατά BS 
2494 ή ισοδύναμο και θα είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη πίεση λειτουργίας. 
Η εσωτερική διάμετρος των φλαντζών αυτών θα είναι κατά 10 χλσ μεγαλύτερη της 
εσωτερικής διαμέτρου της φλάντζας και η εξωτερική θα εφάπτεται των κοχλιών. 
Η σύνδεση της φλάντζας θα γίνεται ως εξής: 
Ευθυγραμμίζονται τα τεμάχια και τοποθετούντα ώστε οι οπές των φλαντζών να βρίσκονται 
ακριβώς η μία απέναντι από την άλλη και να αφεθεί μικρό κενό για την εισαγωγή του 
ελαστικού δακτυλίου. 
Εισάγεται ο δακτύλιος και κατόπιν τα μπουλόνια. Γίνεται κέντρωση του δακτυλίου. Τίθενται οι 
κοχλίες και σφίγγονται βαθμιαία με διαδοχική κοχλίωση των διαμετρικώς αντικείμενων 
μπουλονιών. 
Ομοίως η εξωτερική προστατευτική μόνωση των συνδέσεων των φλαντζών όταν 
τοποθετούνται στο έδαφος θα γίνει με τον ακόλουθο τρόπο ή άλλο ισοδύναμο: 
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α. Αφού καθαρίσουμε καλά τον σωλήνα και τις φλάντζες γύρω από την σύνδεση από 
υγρασία, βρωμιές ή ξένα υλικά, γεμίζουμε το κενό των φλαντζών με πλαστικό υλικό που έχει 
τραχειά επιφάνεια. 
β. Μετά τυλίγουμε όλη την σύνδεση με ταινία τριών στρώσεων σύμφωνα με το DIN 30675 
μέρος Ι. 
γ. Μετά όλη η κατασκευή περιτυλίγεται με ειδικό προστατευτικό πλαστικό χαρτί. 
Πριν την σύνδεση του ειδικού τεμαχίου θα γίνεται επιμελής εξέτασή του από τον 
Επιβλέποντα. Εάν η εξωτερική προστασία έχει βλαφθεί είτε κατά την μεταφορά, είτε κατά τον 
καταβιβαμό είτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της εργολαβίας ο ανάδοχος θα υποβάλλεται 
στην δαπάνη αποκατάστασης με χρήση μαστίχας και επενδυτικής ταινίας. Στην περίπτωση 
αυτή καμία αποζημίωση δεν υποβάλλεται στον ανάδοχο. 
 
5. Επιμέτρηση και πληρωμή 
Τα ευθύγραμμα χαλύβδινα τεμάχια θα επιμετρώνται σε βάρος (χγρ) εφ' όσον οι διαστάσεις 
αυτών δεν θα είναι μεγαλύτερες των εγκεκριμένων, συντασσόμενου πρωτοκόλλου ζυγίσεως 
κατά τα κανονισμένα. Εάν οι διαστάσεις των ευθύγραμμων τεμαχίων είναι μεγαλύτερες των 
αναγραφομένων στα σχέδια ή τα λοιπά τεύχη της μελέτης, τότε αυτά απορρίπτονται από την 
Υπηρεσία, είτε γίνονται δεκτά υπό τον όρο όμως της πληρωμής των για το βάρος μόνο που 
αντιστοιχεί στις κανονικές και εγκεκριμένες διαστάσεις των τεμαχίων σύμφωνα με τα DIN. 
Η πληρωμή θα γίνει βάση του αριθμού των χιλιόγραμμων των μετρηθέντων όπως 
προβλέπεται πιο πάνω με την συμβατική τιμή του Τιμολογίου «Κατασκευή ευθυγράμμων 
τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες». Η πληρωμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την 
προμήθεια των κατασκευαζόμενων ευθύγραμμων χαλύβδινων ειδικών τεμαχίων και την 
μεταφορά τούτων επί τόπου του έργου την τοποθέτηση και την σύνδεση τους. 
Οι φλάντζες που συγκολλούνται στο ένα ή στα δύο άκρα των ευθύγραμμων τμημάτων για 
κατασκευή φλαντζωτών ή αμφιφλαντζωτών ειδικών τεμαχίων επιμετρώνται σε βάρος (χγρ) 
και εφ’ όσον οι διαστάσεις αυτών δεν θα είναι μεγαλύτερες των εγκεκριμένων, 
συντασσόμενου πρωτοκόλλου ζυγίσεως κατά τα κανονισμένα. Εάν οι διαστάσεις των 
ευθύγραμμων τεμαχίων είναι μεγαλύτερες των αναγραφομένων στα σχέδια ή τα λοιπά τεύχη 
της μελέτης, τότε αυτά απορρίπτονται από την Υπηρεσία, είτε γίνονται δεκτά υπό τον όρο 
όμως της πληρωμής των για το βάρος μόνο που αντιστοιχεί στις κανονικές και εγκεκριμένες 
διαστάσεις των τεμαχίων σύμφωνα με τα DIN. 
Η πληρωμή θα γίνει βάση του αριθμού των χιλιόγραμμων των μετρηθέντων όπως 
προβλέπεται πιο πάνω με την συμβατική τιμή του Τιμολογίου «Φλάντζες συγκολλήσεως 
χαλύβδινες». Η πληρωμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την προμήθεια των 
κατασκευαζόμενων χαλύβδινων φλαντζών και την μεταφορά τούτων επί τόπου του έργου την 
τοποθέτηση και την σύνδεση τους. 
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