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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 
ΜΕΡΟΣ Α: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ 

 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύµφωνα µε το ΦΕΚ 
B’2221/30-7-2012. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει µέχρι τη σύνταξη του 
παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ αλλά περιλαµβάνονται στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες 
Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος Τεύχους, οι οποίες συµπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, 
ως αυτές ισχύουν µέχρι τη σύνταξη του παρόντος.  
 
1.2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης, και σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, στη σειρά ισχύος των 
συµβατικών τευχών, προηγείται το Τιµολόγιο Μελέτης των Τεχνικών Προδιαγραφών.  
Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχόµενων στα ως άνω 
συµβατικά τεύχη όρων σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την 
επιµέτρηση και πληρωµή των εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόµενα στο 
Τιµολόγιο Μελέτης.  
Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες -βάσει του Τιµολογίου Μελέτης -
περιλαµβάνονται στην τιµή ενός άρθρου Τιµολογίου, δεν θα προµετρώνται / 
πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως διαφορετικής σχετικής αναφοράς στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές.  
 
1.3 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ 
Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. Στις περιπτώσεις 
που τυχόν όροι των λοιπών οµάδων εργασιών των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠ) 
που ακολουθούν παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους της παρούσας, αυτοί 
υπερισχύουν των γενικών όρων της παρούσας ΤΠ.  
 
1.4 ΥΛΙΚΑ 
 
1.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 
(α) Στις εργασίες περιλαµβάνεται η προµήθεια των αναγκαίων υλικών και δοµικών 
στοιχείων καθώς και η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο 
εργοτάξιο.  
(β) Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει 
να ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο.  
(γ) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο, 
πρέπει να είναι κατάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση τους και να είναι συµβατά 
µεταξύ τους.  
(δ) Με την πρόσφατη δηµοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕ∆Ι, υπ' αριθ. 6690 στο 
ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 (σε εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 334/94), αλλά και 
των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται 
ή διατίθενται για χρήση στις δοµικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας 
οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Eναρµονισµένα 
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Eυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης και 
να φέρουν την σήµανση CE.  
 
1.4.2 ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγµατα 
και δεν ενσωµατώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι µεταχειρισµένα ή 
αµεταχείριστα κατ’ επιλογή του Αναδόχου.  
 
1.4.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
(α) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, µε µέριµνα και ευθύνη του 
Αναδόχου, να ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούργια. Προϊόντα 
ανακύκλωσης θεωρούνται καινούργια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 
1.4.1, εδάφιο (γ).  
(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δοµικών στοιχείων για τα οποία 
υπάρχουν πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις 
προδιαγραφές αυτές.  
 
1.5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(α) Σχετικά µε τα συναντώµενα εµπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά 
ευρήµατα, δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις διατάξεις και 
εντολές των αρµοδίων φορέων.  
(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόµους και τις λοιπές 
κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της 
κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις 
απόρριψης απορριµµάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, των 
σιδηροδρόµων, σε τριγωνοµετρικά σηµεία κτλ. πρέπει να παραµένει κατά το δυνατόν 
ανεµπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε 
προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων.  
(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα 
υλικά, π.χ. στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δοµικά στοιχεία και 
κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει τον Εργοδότη χωρίς 
καθυστέρηση. Σε περίπτωση άµεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει 
άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα µέτρα θα 
συµφωνηθούν από κοινού µεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα 
ληφθέντα άµεσα µέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον 
Ανάδοχο. Επί πλέον επισηµαίνονται τα ακόλουθα:  
Κατά τη σύνταξη των σχεδίων εφαρµογής από τον Ανάδοχο µπορεί να τροποποιηθεί 
ανάλογα η κατά µήκος κλίση ώστε να προσαρµοστεί στα οριστικά στοιχεία. Στην 
περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται προσπάθεια να µην τροποποιούνται, όσο είναι 
δυνατό, τα υψόµετρα του πυθµένα του αγωγού.  
Οι οριζοντιογραφίες θα συνταχθούν σε κλίµακα 1:1000 και οι µηκοτοµές σε κλίµακα 
1:2000 για τα µήκη και 1:200 για τα ύψη. Ειδικά στις θέσεις διέλευσης ρεµάτων ή 
γεφυρών καθώς και στις θέσεις κατασκευής ειδικών έργων (ειδικά φρεάτια) οι 
οριζοντιογραφίες θα συνταχθούν σε κλίµακα 1:100, 1:50 ή 1:20 (ανά περίπτωση). 
Εφόσον προκύψουν σηµαντικές διαφορές, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, µεταξύ 
των πραγµατικών στοιχείων του εδάφους (υψόµετρα, αποστάσεις, κτλ.) και των 
αντιστοίχων στοιχείων της µελέτης, η Υπηρεσία θα αναλάβει να ανασυντάξει τη 
µελέτη σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο Π∆ 696/1974, λαµβάνοντας υπόψη και 
όλες τις παραδοχές της υπάρχουσας µελέτης. Για τις τυχόν, γενικότερα, 
τροποποιήσεις της µελέτης θα ζητείται η γνώµη του µελετητή, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία.  
Μόνο µετά από την εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και την έγκριση από την 
Υπηρεσία της επί τόπου χάραξης των έργων µπορεί ν' αρχίσει η κατασκευή των 
έργων σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα έχει καθοριστεί.  
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1.6 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων 
µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους 
επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών 
της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων ανοχών.  
Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που 
υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον 
απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.  
Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, 
επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας 
της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο Τιµολόγιο.  
Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο 
τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί µέρους 
εργασιών του παρόντος.  
Αν η παράγραφος «Επιµέτρηση και Πληρωµή» µιας επιµέρους ΤΠ του παρόντος 
που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη 
αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών της συγκεκριµένης εργασίας, τότε οι 
ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο 
καµίας άλλης εργασίας που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο.  
 
 
 
2 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ETEΠ)  
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) -ΦΕΚ B’2221/30-7-2012 και 
ειδικότερα, σύµφωνα µε τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του 
Παραρτήµατος 3 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων. Στο συγκεκριµένο έργο 
έχουν εφαρµογή οι ακόλουθες ΕΤΕΠ:  
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩ∆. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501 

1 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων 
αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 
δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη 
Με την παράπλευρη απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφών 

08-01-01-00 

2 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - 
ηµιβραχώδες 

02-02-01-00 

3 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός 
σωλήνων µε άµµο ορυχείου ή 
χειµάρρου. 

08-01-03-02 

4 
Κατασκευή αργιλικού υποστρώµατος 
στεγανοποίησης Σε επιφάνειες µε κλίση 
από 15% έως 25% 

08-05-03-01   

5 
Επένδυση πρανών,πλατώµατος κλπ µε 
φυτική γη 

02-07-05-00 
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6 
Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C12/15 (κοιτοστρώσεων, περιβληµάτων 
αγωγών, εξοµαλυντικών στρώσεων κλπ) 

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

7 
Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C20/25 µικροκατασκευών (φρεατίων, 
ορθογωνικών τάφρων κλπ) 

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

8 
Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών 
έργων (Β500C κατα ΕΛΟΤ 1421-3) 

01-02-01-00 

9 ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s) 01-02-01-00 

10 Ξυλότυποι επίπεδων επιφανειών 
01-03-00-00  
01-04-00-00 

11 
Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C16/20 µικροκατασκευών (φρεατίων, 
ορθογωνικών τάφρων κλπ) 

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

01-03-00-00 

01-04-00-00 

01-05-00-00 

12 
Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C25/30 

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

01-03-00-00 

01-04-00-00 

01-05-00-00 

13 
Συρµατοπλέγµα και σύρµατα 
συρµατοκιβωτίων µε απλό γαλβάνισµα 08-02-01-00  

14 Κατασκευή φατνών 08-02-01-00  

15 Πλήρωση φατνών 08-02-01-00 

16 
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος λείοι 
κατηγορίας Β500Α (S220s) 

01-02-01-00 

17 

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες 
οδικής σήµανσης, πλήρως 
αντανακλαστικές, µε υπόβαθρο τύπου 1 
κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 

05-04-06-00 

18 
Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο 
σιδηροσωλήνα DN 80mm (3") 05-04-07-00 

19 
Υδροσπορά µε χρήση τρισδιάστατου 
πλέγµατος 

10-05-04-00 
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20 
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε 
εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 
0,30 Χ 0,30 m 

10-05-01-00 

21 Θάµνοι, κατηγορίας Θ2 10-09-01-00 

22 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος 
όγκου 2,00 - 4,00 lt 

10-05-01-00 

23 Λίπανση φυτών µε τα χέρια 10-06-03-00 

24 
Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών, 
διαµέτρου από 0,41 έως 0,60 m 

10-06-01-00 

25 Άρδευση φυτών µε βυτίο 10-06-02-01 

26 
Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή 
σε µη φυτευµένους χώρους 

10-06-05-00 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΤΕΠ 
 
3 ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Για τις εργασίες ή το µέρος των εργασιών που δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω 
ΕΤΕΠ ισχύουν οι ΠΤΠ του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 
3.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 1: Εκσκαφή, επίχωση, διάστρωση, συµπίεση 
και µετακίνηση απορριµµάτων για τη διαµόρφωση του απορριµµατικού 
αναγλύφου  
Προκειµένου να µειωθεί το ενδεχόµενο βλάβης από καθιζήσεις, θα πρέπει κατά την 
εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών, όπου θα γίνει αναδιευθέτηση της µάζας των 
απορριµµάτων:  
• να διαµορφωθούν οι τελικές τους επιφάνειες µε το µέγιστο δυνατό βαθµό 

συµπίεσης 
• να γίνει η διάστρωση τυχόν υλικών εκσκαφής, επί της διαµορφωµένης µάζας των 

απορριµµάτων απολύτως οµοιόµορφα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η κατά το 
δυνατόν οµοιόµορφα κατανεµηµένη καθίζηση 

• η τελική κλίση µετά από τις καθιζήσεις της επικάλυψης, να βρίσκεται στα επίπεδα 
του πραγµατικά επιθυµητού σχεδιασµού.  

Η διαδικασία κατασκευής της επικάλυψης που χρησιµοποιείται για να επιτευχθεί η 
τελική κλίση, θα λάβει υπόψη τα ακόλουθα:  
Α) Σταθεροποίηση των χωµάτων και υλικών υποστρώµατος του χώρου.  
Β) Σταθεροποίηση όλων των τελικών υλικών τελικής κάλυψης.  
 
Καθορισµός της περιοχής 
Πριν από την έναρξη των εργασιών καθαρισµού ο Ανάδοχος θα προβεί στην 
πασσάλωση επί του εδάφους των αξόνων των έργων και στις χωροσταθµήσεις τους, 
µε σύγχρονη λήψη διατοµών του φυσικού εδάφους. 
Οι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια της παρούσας µελέτης που έχει 
εγκρίνει η Υπηρεσία. 
Τα προϊόντα εκσκαφής, κατάλληλα για επιχώσεις θα φυλαχθούν σε κατάλληλους 
δανειοθαλάµους και θα χρησιµοποιηθούν σαν υλικό εξοµάλυνσης των 
απορριµµάτων.  
Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές, ο Ανάδοχος θα καθορίσει τον αριθµό και την θέση τυχόν 
υπογείων αγωγών κοινής ωφέλειας ή άλλων έργων κοινής ωφέλειας που γειτονεύουν 
άµεσα µε τα έργα.  
Εάν, προκληθούν από τις εργασίες του Αναδόχου ζηµίες στις υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις ή σε έργα κοινής ωφέλειας, αυτές θα αποκαθίστανται χωρίς 
καθυστέρηση από τον Ανάδοχο ή από άλλο φορέα που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Η 
δαπάνη αποκατάστασης των ζηµιών βαρύνει τον Ανάδοχο.  
Αντιστηρίξεις των παρειών των σκαµµάτων που ενδεχοµένως απαιτούνται για την 
ασφάλεια των εργασιών ή των έργων που εκτελούνται, θα εγκατασταθούν από τον 
Ανάδοχο µε ευθύνη του. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει τη χρήση 
αντιστηρίξεων ή την ενίσχυσή τους, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο.  
Στην  περίπτωση  που  προκληθούν  καταπτώσεις  παρειών  σκαµµάτων  σε  
αντιστηριγµένες  ή  µη παρειές  µε  συνέπεια  οποιαδήποτε  εργατικά  ατυχήµατα,  
ζηµιές  προς  τρίτους,  ζηµιές  έργων,  µηχανολογικού εξοπλισµού κλπ., βαρύνεται 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος, εφ’ όσον δεν προχώρησε στη λήψη απολύτως ασφαλών 
µέτρων αντιστήριξης. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει 
κάθε νόµιµη αποζηµίωση, να αποκαταστήσει κάθε βλάβη και υπέχει κάθε ποινική και 
αστική ευθύνη.  
Στην περίπτωση που θα προκληθούν ζηµίες σε γειτονικές κατασκευές λόγω µη 
κανοποιητικής 
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αντιστήριξης, οι απαραίτητες επισκευές ή κατασκευές θα γίνουν από τον Ανάδοχο ή 
άλλο φορέα µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες των επισκευών ή των 
κατασκευών αυτών θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο.  
Στην περίπτωση που θα γίνουν κεκλιµένα πρανή σκαµµάτων χωρίς αντιστήριξη, µετά 
από έγκριση της Υπηρεσίας, τα πρανή θα έχουν σταθερές κλίσεις.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τον έλεγχο των νερών σε όλη τη διάρκεια 
κατασκευής και µέχρι  πέρατος  του  όλου  έργου.  Για  τη  διευθέτηση  της  ροής  των  
επιφανειακών  νερών  και  την αποµάκρυνσή τους από τα σκάµµατα, o Ανάδοχος θα 
κατασκευάσει τα αναγκαία έργα εκτροπής τους, ενώ για την αποµάκρυνση των 
υπόγειων νερών ή για την στεγανοποίηση των σκαµµάτων θα χρησιµοποιήσει 
κατάλληλα µέσα, αντλίες, well-points, κλπ. 
 
 
3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 2: Επιχώσεις Ορυγµάτων Με Προϊόντα 
Εκσκαφών Χωρίς Ιδιαίτερες Απαιτήσεις Συµπύκνωσης  
 
Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει τις επανεπιχώσεις του αποµένοντας όγκου, 
µετά την κατασκευή των έργων, στις εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων, στις 
τάφρους τοποθέτησης των πάσης φύσης αγωγών δικτύων ΟΚΩ (αποχέτευσης 
οµβρίων και ακαθάρτων, ύδρευσης, µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 
αερίου, φωτοσήµανσης κτλ.) ή εκσκαφών θεµελίων κατασκευής φρεατίων κτλ. και 
ειδικότερα: 
− Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 
− Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων» 
− Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια 
− Επιχώµατα πάνω από τη «ζώνη αγωγού» µε κατάλληλα προϊόντα 
(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή η ΠΤΠ Ο 150, η ΠΤΠ Χ1, και η 
ΠΤΠ Τ 110, µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις 
αναφέρονται παρακάτω.  
(γ) «Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων» νοείται η επίχωση µε κατάλληλα εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, 
λατοµείων ή και δάνεια): 
− της «ζώνης αγωγών και οχετών» 
− των «µεταβατικών επιχωµάτων» πίσω από τα τεχνικά έργα 
− της «περιοχής πάνω από τη ζώνη αγωγών και οχετών» 
− κάτω από πεζοδρόµια 
(δ) «Ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή µεταξύ του δαπέδου και των 
τοιχωµάτων της τάφρου και µέχρι ύψος 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. 
(ε) «Περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή µεταξύ της 
άνω επιφάνειας της «ζώνης αγωγών και οχετών» και του χείλους της τάφρου. 
(στ) «Μεταβατικά επιχώµατα» νοούνται τα επιχώµατα πίσω από τα τεχνικά έργα. 
 
Υλικά 
Επανεπιχώσεις όλων των κατηγοριών 
(α) Ανάλογα µε την περιοχή της επανεπίχωσης θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα, 
στην κάθε περίπτωση, εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων δάνεια), 
σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα κατωτέρω. 
(β)  Προϊόντα λατοµείων ή δάνεια υλικά θα χρησιµοποιούνται µόνον όταν τούτο 
απαιτείται από τις προδιαγραφές του υλικού ή όταν δεν υπάρχουν κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών ή αυτά δεν επαρκούν.  
(γ) Τα κατάλληλα εδαφικά υλικά διαχωρίζονται στις κατηγορίες που αναφέρονται 
στον παρακάτω Πίνακα και είναι τα µόνα που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για 
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τέτοιου είδους επανεπιχώσεις. 
 

Α/Α Κατηγορία ανάλογα 
προς την ικανότητα 

συµπύκνωσης 

Συνοπτική περιγραφή Κατάταξη κατά ϋΙΝ 
18196 

1 V1 Μη συνεκτικά έως ελαφρώς 
συνεκτικά, χονδρόκοκκα και 

µικτόκοκκα εδάφη 

GW, Gl, GE, SW, SI, 
SE, GU, GT, SU, ST 

2 V2 Συνεκτικά, µικτόκοκκα εδάφη GU, GT, SU, ST 
3 V3 Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη UL, UM, TL, TM, TA 

 
Τα οργανικά κτλ εδάφη των υπολοίπων κατηγοριών της κατάταξης DIN 18196 (ΗΝ, 
ΗΖ, F, OU, ΟΤ, ΟΗ, ΟΚ) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν. 
(δ) Η ικανότητα συµπύκνωσης των κατηγοριών του εδάφους του παραπάνω Πίνακα 
εξαρτάται από τη σύνθεση των κόκκων του εδάφους, τη µορφή των κόκκων και την 
περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα: 
− Για την κατηγορία V1, βαρύνουσα σηµασία στην ικανότητα συµπύκνωσης έχει 

κυρίως η σύνθεση των κόκκων και η µορφή τους και µικρότερη η περιεκτικότητα 
σε νερό και κατά συνέπεια η επίδραση των καιρικών συνθηκών 

− Για τις κατηγορίες V2 και V3, βαρύνουσα σηµασία στη συµπύκνωση έχει η 
επίδραση της περιεκτικότητας σε νερό 

− Η συµπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της µικρής ευπάθειας τους 
στο νερό και στην αποσάθρωση, είναι ευχερέστερη από τη συµπύκνωση εδαφών 
των κατηγοριών V2 και V3 

(ε) Για την επιλογή του καταλληλότερου για κάθε περίπτωση υλικού θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα: 
− Σε πολύ υγρά συνεκτικά εδάφη δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο απαιτούµενος 

βαθµός συµπύκνωσης 
− Σε πολύ ξηρά συνεκτικά εδάφη η απαιτούµενη κατά στρώσεις συµπύκνωση 

µπορεί να επιτευχθεί µόνο µετά από έργο συµπύκνωσης αισθητά µεγαλύτερο 
από τα συνηθισµένα 

(στ) Για να αποφεύγονται οι υποχωρήσεις στο σκάµµα που επαναπληρώθηκε, θα 
πρέπει να χρησιµοποιούνται για την επαναπλήρωση των τάφρων αγωγών κατά 
πρώτο λόγο µη συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 και µόνο στην περίπτωση που 
δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών, να χρησιµοποιούνται και 
εδάφη των κατηγοριών V2 και V3. 
 
Επανεπίχωση ζώνης αγωγών 
(α) Η επίχωση πρέπει να εξασφαλίζει µια όσο το δυνατόν οµοιόµορφη και σταθερή 
κατανοµή των κινητών και µόνιµων φορτίων πάνω από τον αγωγό. Για το λόγο αυτό, 
ως υλικό πλήρωσης, πρέπει να χρησιµοποιείται αµµοχάλικο κατάλληλης 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. 
 

Α/Α ∆ιάµετρος κόσκινου [mm] Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 
[%] 

1 40 100 
2 30 70 - 100 
3 15 50 - 85 
4 7 35 - 80 
5 3 25 - 70 
6 0,075 (No. 200) <12 

 

 
(β) Το υλικό πρέπει να είναι καλά κοκκοµετρικά διαβαθµισµένο, δηλαδή πρέπει να 
ισχύει D60 / D10 > 5, όπου: 
D60 = Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του 
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υλικού D10 = Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά 
βάρος) του υλικού (γ) Εάν το ποσοστό (Ρ) του λεπτόκοκκου του διερχόµενου από το 
κόσκινο No. 200 είναι 12%>Ρ>5%, τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη 
πλαστικότητας ΡΙ < 10%. 
 
Μεταβατικά επιχώµατα 
Τα υλικά της επανεπίχωσης θα πρέπει να είναι θραυστά επίλεκτα υλικά προέλευσης 
λατοµείου, κατηγορίας Ε4, µε δείκτη πλαστικότητας µικρότερο του 4. 
 
Επιχώµατα κάτω από πεζοδρόµια 
Θα χρησιµοποιηθεί κοκκώδες υλικό που η κοκκοµετρική διαβάθµιση του θα πρέπει 
να ανταποκρίνεται στα αναφερόµενα όρια του ακόλουθου Πίνακα: 
 

 Αριθµός κόσκινου (Αµερικανικά πρότυπα 
τετραγωνικής οπής AASHTO Μ-92) 

Ποσοστό διερχόµενο κατά 
βάρος 

 Άνοιγµα οπής ∆ιαβάθµιση 
[%] 

∆ιαβάθµιση 

 Σε ίντσες [in] Σε χιλιοστά [mm]   
1 3" 76,2   
2 2" 50,8   
3 11/2" 38,1   
4 11/4" 31,7 100  
5 1" 25,4 83-100 100 
6 3/4" 19,1 65-95 70-100 
7 3/8" 9,52 47-77 50-80 
8 No. 4 4,76 33-63 35-65 
9 No. 10 2,00 23-50 25-50 
 Αριθµός κόσκινου (Αµερικανικά πρότυπα 

τετραγωνικής οπής AASHTO Μ-92) 
Ποσοστό διερχόµενο κατά 

βάρος 
 
 

Άνοιγµα οπής ∆ιαβάθµιση 
[%] 

∆ιαβάθµιση 
[%] 

 Σε ίντσες [in] Σε χιλιοστά [mm]   
10 No. 40 0,42 13-30 15-30 
11 No. 200 0,074 5-15 5-15 

 
Το υλικό θα τοποθετηθεί µεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης 
οδοστρώµατος» και της στρώσης των τσιµεντοπλακών πεζοδροµίων (ή άλλης 
τελικής στρώσης πεζοδροµίων) και θα συµπυκνωθεί σε ποσοστό 90% της ξηράς 
φαινόµενης πυκνότητας που λαµβάνεται κατά την τροποποιηµένη µέθοδο Proctor. 
 
Εκτέλεση εργασιών 
Επανεπιχώσεις όλων των κατηγοριών 
(α) Ο καθορισµός του τρόπου συµπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων 
συναρτάται από τα διατιθέµενα από τον Ανάδοχο µηχανήµατα και από την κατηγορία 
των χρησιµοποιουµένων εδαφικών υλικών. 
(β) Τα παραπάνω στοιχεία αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές απόδοσης. Σε δυσµενείς 
συνθήκες (π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις κτλ) είναι δυνατό να 
απαιτηθεί να µειωθούν τα διδόµενα πάχη των στρώσεων (ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές 
συνθήκες, πιθανό να είναι δυνατή µια σχετική υπέρβαση αυτών). Ακριβείς τιµές 
µπορούν να προκύψουν µόνο σε µία δοκιµαστική συµπύκνωση. 
(γ)      Έλεγχοι συµπύκνωσης 
Ο βαθµός συµπύκνωσης του υλικού πλήρωσης των τάφρων θα γίνεται σε κάθε 
διακεκριµένη ζώνη, όπως αναφέρεται σε επόµενη παράγραφο µε την πρότυπη 
µέθοδο Proctor (Standard Proctor). Η εργαστηριακή δοκιµή συµπύκνωσης θα γίνεται 
στο υλικό που προήλθε από τα προϊόντα κάθε δοκιµαστικής οπής (προσδιορισµός 
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καµπύλης Proctor) γιατί είναι δυνατόν η εργαστηριακή πυκνότητα να µεταβάλλεται 
από θέση σε θέση λόγω αλλαγής της κοκκοµετρικής σύνθεσης. Όσον αφορά σε 
χονδρόκοκκα υλικά, θα γίνεται διόρθωση όπως ορίζεται στην παράγρ. 2.10.2 και 
2.10.3 της ΠΤΠ Χ 1. Ο ελάχιστος αριθµός δοκιµών συµπύκνωσης δεν µπορεί να είναι 
λιγότερος από µία δοκιµή ανά 100 m µήκους τάφρου και για κάθε διακεκριµένη ζώνη 
υλικού πλήρωσης ή κατά µέγιστο ανά 500 m3 όγκου. Αν οι τιµές βαθµού 
συµπύκνωσης που εξακριβώθηκαν µε τους παραπάνω ελέγχους είναι µικρότερες 
από τις προδιαγραφόµενες τιµές στην παρούσα παράγραφο, τότε ο Ανάδοχος 
πρέπει να µεταβάλει τον τρόπο εργασίας ώστε να επιτύχει τις προδιαγραφόµενες 
τιµές συµπύκνωσης. Σε περίπτωση οµοιόµορφου υλικού πλήρωσης και αν οι έλεγχοι 
βαθµού συµπύκνωσης που εκτελούνται όπως ορίζεται παραπάνω, αποδείξουν 
ικανοποιητική οµοιοµορφία τότε η Υπηρεσία µπορεί, µετά από αίτηση του Αναδόχου 
και µετά από έγγραφη έγκριση αυτής, να περιορίσει τον ελάχιστο αριθµό δοκιµών 
συµπύκνωσης, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνεται λεπτοµερής παρακολούθηση των 
παχών των στρώσεων που συµπυκνώνονται και του αριθµού διελεύσεων του 
µηχανήµατος συµπύκνωσης, ανάλογα προς το είδος του µηχανήµατος και την οµάδα 
εδάφους. Η παραπάνω µείωση δεν απαλλάσσει κατά κανένα τρόπο τον Ανάδοχο 
από την ευθύνη για την έντεχνη κατασκευή της πλήρωσης των τάφρων, σύµφωνα µε 
την παρούσα προδιαγραφή. Το µηχάνηµα συµπύκνωσης και το πάχος των 
στρώσεων θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα υπόκεινται στην έγκριση της 
Υπηρεσίας. 
 
Περιοχή ζώνης αγωγών 
(α) ∆ιαµόρφωση του πυθµένα της τάφρου και τοποθέτηση του αγωγού 
Ο πυθµένας της τάφρου πρέπει να είναι σε όλο το µήκος τοποθέτησης αγωγών 
ανθεκτικός, ελαστικός και οµοιόµορφης αντοχής. Έτσι, συνεκτικό έδαφος που τυχόν 
χαλαρώθηκε, πρέπει να αφαιρείται πριν από τη τοποθέτηση του αγωγού σε όλο το 
βάθος της χαλάρωσης και να αντικαθίσταται µε µη συνεκτικό υλικό, κατάλληλα 
συµπυκνούµενο ώστε να αποφεύγεται γραµµική ή σηµειακή στήριξη του αγωγού. 
(β) Συµπύκνωση 
Οι απαιτητοί βαθµοί συµπύκνωσης των στρώσεων είναι: 
− 100% της Standard Proctor σε µη συνεκτικά υλικά της κατηγορίας V1 ή 103% της 

Standard Proctor σε υλικό κατηγορίας GW και GI κατά DIN 18196 
− 97% της Standard Proctor σε συνεκτικά υλικά κατηγοριών V2 και V3 
Κάθε στρώση πλήρωσης πρέπει να συµπυκνώνεται ιδιαιτέρως. Η συµπύκνωση 
πρέπει να γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση της 
τάφρου και η συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και 
από τις δύο πλευρές του αγωγού για την αποφυγή µετατόπισης και υπερύψωσης 
του. Αυτό πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη όταν υπάρχουν σωλήνες που 
µπορούν να παραµορφωθούν. Για τους αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου µεγαλύτερης 
από 0,40 m πρέπει η ζώνη του αγωγού να πληρωθεί και να συµπυκνωθεί σε 
περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας. Για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής 
διαµέτρου Dex µεγαλύτερης από 1,00 m λόγω των παρουσιαζοµένων δυσχερειών 
συµπύκνωσης του υλικού επίχωσης, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού 
πλήρωσης πάχους t=Dex/8 να κατασκευάζεται από σκυρόδεµα κατηγορίας Β10 µε 
ελάχιστο πάχος Un = 0,15 m. 
 
Περιοχή Πάνω από την ζώνη αγωγών 
(α) ∆ιάστρωση 
Το πάχος των µεµονωµένων στρώσεων θα επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο που το 
µηχάνηµα συµπύκνωσης που χρησιµοποιείται να είναι σε θέση να επιτύχει τέλεια 
συµπύκνωση της κάθε µιας στρώσης µε τον αναγκαίο αριθµό διελεύσεων. Σε 
δυσµενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις κτλ), είναι 
δυνατό να απαιτηθεί να µειωθούν τα πάχη των στρώσεων, ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές 
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συνθήκες πιθανό να είναι δυνατή σχετική υπέρβαση αυτών. Ακριβείς τιµές µπορούν 
να προκύψουν µόνο µετά από δοκιµαστική συµπύκνωση.  
(β) Συµπύκνωση 
Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού κάτω από οδόστρωµα τότε ζώνη πάχους κατ' 
ελάχιστο 0,50 m κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της υπόβασης θα συµπυκνώνεται 
σε ποσοστό: 
− 100% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 ή 103% της 

Standard Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DIN 18196 
− 97% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3. 
Ζώνη που βρίσκεται κάτω από τη προηγούµενη και µέχρι τη ζώνη του αγωγού 
πρέπει να συµπυκνώνεται σε ποσοστό: 
− 95% της Standard Proctor για µη συνεκτικό υλικό πλήρωσης κατηγορίας V1 ή 

97% της Standard Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DIN 18196) 
− 95% της Standard Proctor προκειµένου για συνεκτικό υλικό πλήρωσης της 

κατηγορίας V2 και V3 
Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού εκτός οδοστρώµατος τότε το υλικό πλήρωσης από 
την τελική επιφάνεια του εδάφους (µετά την τυχόν προβλεπόµενη διαµόρφωση) 
µέχρι τη ζώνη του αγωγού θα συµπυκνώνεται όπως ορίζεται στο παραπάνω εδάφιο. 
Συµπύκνωση µε µηχανικά µέσα επιτρέπεται σε ύψος µεγαλύτερο από 75 cm πάνω 
από την κορυφή του σωλήνα αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη του Έργου. Το 
είδος της µηχανικής συµπύκνωσης εξαρτάται από τις εδαφικές συνθήκες, την 
αντιστήριξη και το σωλήνα του αγωγού. (γ)      Ειδικές Επισηµάνσεις 
Ειδικές φορτίσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής (π.χ. κυκλοφορία 
οχηµάτων πάνω στον επιχωθέντα αγωγό) δεν επιτρέπονται. Σε περιπτώσεις που 
νερά προσβάλλουν τους αγωγούς, πράγµα που µπορεί να συνεπάγεται πρόκληση 
φθορών στους σωλήνες ή την προστατευτική τους επένδυση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά µέτρα. 
 
Μεταβατικά επιχώµατα 
(α) Τοποθέτηση 
Το υλικό θα τοποθετείται στις διαστάσεις και κλίσεις που προσδιορίζονται στη µελέτη 
του Έργου ή/και σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Η πλήρωση των σκαµµάτων για την κατασκευή των µεταβατικών επιχωµάτων θα 
γίνεται, κατά το δυνατόν, ταυτόχρονα και συµµετρικά ως προς τον άξονα της 
κατασκευής και από τις δύο πλευρές, για την αποφυγή µετατόπισης των υλικών ή 
έκκεντρης φόρτισης. (β)      Συµπύκνωση 
Ο βαθµός συµπύκνωσης των µεταβατικών επιχωµάτων ορίζεται ως ακολούθως: 
− Για οχετούς ή φρεάτια κτλ. κάτω από οδόστρωµα: 
− Ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της 

υπόβασης, θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό 103% της Standard Proctor 
− Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την ανωτέρω ζώνη, θα συµπυκνώνεται σε 

ποσοστό 97% της Standard Proctor 
− Για οχετούς ή φρεάτια κτλ εκτός οδοστρώµατος, όλο το υλικό θα συµπυκνώνεται 

σε ποσοστό 97% της Standard Proctor 
Για τη συµπύκνωση των µεταβατικών επιχωµάτων, εφόσον δεν υπάρχουν 
διαφορετικές προβλέψεις, ισχύουν τα αναφερόµενα για την περιοχή πάνω από τη 
ζώνη του αγωγού. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να 
µην υποστούν βλάβες οι τυχόν υπάρχουσες προστατευτικές επενδύσεις των οχετών, 
φρεατίων κτλ. 
 
Πρόσθετες Απαιτήσεις 
(α) Τάφροι Αγωγών µε Αντιστήριξη 
Η τοποθέτηση και συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα εκτελείται, ανάλογα µε το 
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είδος της αντιστήριξης που χρησιµοποιείται κάθε φορά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η συναρµογή και συνεργασία του υλικού 
πλήρωσης και των παρειών της τάφρου. Για αυτό το λόγο, σε περίπτωση οριζόντιας 
αντιστήριξης πρέπει τα τµήµατα αυτής να αποµακρύνονται τµηµατικά µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι δυνατή η άµεση σε στρώσεις πλήρωση του τµήµατος της τάφρου που 
ελευθερώθηκε µε υλικό πλήρωσης και η συµπύκνωση αυτού. Όµοια, σε περίπτωση 
κατακόρυφης αντιστήριξης πρέπει τα κατακόρυφα τµήµατα αυτής (δοκοί τάφρων, 
πασσαλοσανίδες) να ανασύρονται τµηµατικά σε τόσο δε ύψος κάθε φορά ώστε στο 
τµήµα της τάφρου που ελευθερώθηκε να είναι δυνατή η τοποθέτηση σε στρώσεις του 
υλικού πλήρωσης και η συµπύκνωση αυτού. 
(β) Αποκατάσταση οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από 
υφιστάµενη Οδό Σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υπάρχον 
οδόστρωµα πρέπει αµέσως µετά την τοποθέτηση του αγωγού η τάφρος να 
επαναπληρωθεί και να συµπυκνωθεί το υλικό πλήρωσης. Η οριστική ανακατασκευή 
του οδοστρώµατος πρέπει να γίνει αµέσως. Η σύνδεση µε το υφιστάµενο οδόστρωµα 
πρέπει να γίνει µε ευθύγραµµη και αιχµηρή ακµή, και να είναι οµαλή και ανθεκτική. 
Χαλαρά τµήµατα οδοστρώµατος κοντά στην ακµή πρέπει να αποµακρύνονται 
επιµελώς µε νέα κοπή και µε τη χρήση µηχανήµατος κοπής οδοστρωµάτων. Η 
αποκατάσταση του οδοστρώµατος πρέπει να εκτελεστεί κατά τον ίδιο τρόπο και στην 
ίδια ποιότητα µε το συνεχόµενο οδόστρωµα. Αν κατ' εξαίρεση η οριστική 
αποκατάσταση του οδοστρώµατος δεν µπορεί να γίνει αµέσως πρέπει ευθύς µετά 
την επαναπλήρωση της τάφρου του αγωγού, αυτή να καλυφθεί µε προσωρινή 
επικάλυψη ασφαλτοµίγµατος. Αν εµφανιστούν βλάβες της προσωρινής επικάλυψης 
πρέπει αυτές να αποκατασταθούν αµέσως. 
 
3.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 3: Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση GCL 

(Μπετονίτη σε φύλλα)  
 
Γενικά 
Το άρθρο αυτό αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση γεωσυνθετικής αργιλικής 
στρώσης. (G.C.L.), η χρήση της οποίας επιτρέπεται εναλλακτικά αντί αργιλικού 
φραγµού σε περίπτωση  απότοµων κλίσεων στα πρανή του απορριµµατικού 
αναγλύφου του ΧΑ∆Α.  
 
Ποιότητα υλικού 
Πρόκειται για ένα µηχανικά και θερµικά συγκολληµένο γεωσυνθετικό υλικό 
αποτελούµενο από ένα στρώµα σκόνης µπετονίτη σταθεροποιηµένο µε πλαστικές 
ίνες, ανάµεσα σε δύο στρώµατα γεωυφασµάτων, µε τις κάτωθι ιδιότητες: 
− Κάτω γεωύφασµα: θα είναι εκ πολυπροπυλενίου (ΡΡ) υφαντού, βάρους 

περίπου 110 g/m2, ή µή υφαντού βάρους περίπου 200g/m2. 
− Άνω γεωύφασµα: θα είναι εκ πολυπροπυλενίου (ΡΡ) υφαντού, βάρους 

περίπου 110 g/m2 ή µή υφαντού βάρους περίπου 200g/m2. 
− Βάρος µπετονίτη: 5000 g/m2. 
− Συνολικό βάρος υλικού: τουλάχιστον 5200-5400 g/m2. 
− ∆ιαπερατότητα υλικού: ≤ 5 x 10-11 m/s. 
− Αντοχήεφελκυσµού: ≥ 10 ΚΝ/m. 
Ανεξάρτητα από τις ανωτέρω ιδιότητες, θα πρέπει να αποδεικνύεται η ισοδυναµία ως 
προς το συνδυασµό διαπερατότητας και πάχους, για στρώση πάχους 0,5m και Κ ≤ 1 
x 10-9 m/s. 
 
 
Τοποθέτηση GCL 
Για την ανύψωση και µεταφορά του ρολού χρησιµοποιείται δοκός η οποία περνά 
στον πυρήνα των ρολών και µε κατάλληλους ιµάντες ανυψώνεται από το µηχάνηµα. 
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Το ρολό διαστρώνεται παράλληλα µε την κατεύθυνση των πρανών, από την κορυφή 
προς τα κατάντη. 
Η αλληλοεπικάλυψη των φύλλων κατά µήκος είναι 150 mm. Για τις ενώσεις στην 
περιοχή της αλληλοεπικάλυψης χρησιµοποιείται κοκκώδης µπετονίτης. Στο τέλος 
κάθε εργάσιµης ηµέρας λαµβάνεται µέριµνα για την πιθανότητα βροχής την νύχτα µε 
την κάλυψη των ρολών που έχουν εγκατασταθεί µε προσωρινό αδιάβροχο µουσαµά. 
 
Πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας 
Με την παραλαβή των υλικών επί τόπου του έργου, θα υποβληθούν τα έγγραφα 
ελέγχου ποιότητα του εργοστασίου παραγωγής. 
Είναι στην ευχέρεια της Επίβλεψης να απαιτήσει διενέργεια δειγµατοληπτικών 
ελέγχων στα υλικά (1 τουλάχιστον δείγµα ανά 10.000 m2), σύµφωνα µε τον 
κατωτέρω Πίνακα: 
 

Μέθοδοι ελέγχου γεωσυνθετικής αργιλικής στρώσης (GCL) 
Ιδιότητα Μέθοδος Ελέγχου 

Mass / Area ASTM D 5261 
GCL Grab strength ASTM D 4632 

GCL Grab elongation ASTM D 4632 
Peel strength ASTM D 4632 
Permeability ASTM D 5084 

 
Το GCL θα πρέπει: α) να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ποιότητας διαβάθµισης 
τέτοιας ώστε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές του να ελέγχονται ανά 
παρτίδα παραγωγής, β)τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές του να 
επαληθεύονται εργαστηριακά µε µέριµνα της ∆/νουσας Υπηρεσίας και έξοδα του 
Αναδόχου από αναγνωρισµένο εργαστήριο ανά 3.000m2 προσκοµιθέντος υλικού στο 
έργο. 
 
 
3.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 4: Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών µε 

λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg (Α.Τ. 8) 
Τα υλικά που ενσωµατώνονται στα έργα προστασίας κοίτης και πρανών µε 
λιθορριπές κατά EN 13383-1:2002: Armourstone - Part 1: Specification - Φυσικοί 
ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή.  
Τα υλικά λιθορριπής που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι προϊόντα λατοµείου από 
καθαρά, υγιή, σκληρά πετρώµατα, γωνιώδη κατά την θραύση, ανθεκτικά σε 
µηχανικές κοπώσεις, στην επίδραση του ατµοσφαιρικού αέρα και σε µεταβολές των 
καιρικών συνθηκών.  
Θα είναι απαλλαγµένα από λείες ή αλλοιωµένες (λόγω της επιδράσεως των καιρικών 
συνθηκών) επιφάνειες, ανοικτές oπές, ρήγµατα ή ρωγµές που δηµιουργήθηκαν κατά 
την εξόρυξη, ξένα υλικά, γαιώδεις προσµίξεις και εγκλείσµατα άλλων πετρωµάτων, τα 
οποία συµβάλλουν στην ρηγµάτωση ή θραύση κατά την διάρκεια της µεταφοράς και 
τοποθέτησης και που µπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραµονή τους 
στον ατµοσφαιρικό αέρα ή µέσα στο νερό.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανεύρει µετά από επιτόπου εξέταση και εργαστηριακές 
έρευνες κατάλληλο λατοµείο µε υγιή και ανθεκτικά πετρώµατα, που πληρούν τις 
απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.  
Για τα υλικά λιθορριπής ισχύουν τουλάχιστον τα ακόλουθα πρότυπα:  
• EN 1097-1:1996 Tests for mechanical and physical properties of aggregates. - 

Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval). - ∆οκιµές για τον 
προσδιορισµό των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών. - Μέρος 1: 
Προσδιορισµός της αντίστασης σε φθορά.  

• EN 1097-2:1998 Tests for mechanical and physical properties of aggregates. - 
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Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation. - ∆οκιµές 
για τον προσδιορισµό των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτωντων αδρανών. - 
Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισµού της αντίστασης σε απότριψη.  

• EN 1097-5:1999 Tests for mechanical and physical properties of aggregates. - 
Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated oven. - ∆οκιµή 
µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών. - Μέρος 5: Προσδιορισµός της 
περιεχόµενης υγρασίας µε ξήρανση σε κλίβανο εξαναγκασµένης κυκλοφορίας 
αέρα.  

Το ειδικό βάρος των λίθων θα είναι τουλάχιστον 2,3 t/m3 σύµφωνα µε το ΕΝ 13383. 
Το υλικό της λιθορριπής θα είναι κατάλληλα διαβαθµισµένο (σύµφωνα µε την µελέτη) 
ώστε να παρουσιάζει µετά την τοποθέτησή του κατά το δυνατόν ελάχιστα κενά.  
Η τοποθέτηση των υλικών λιθορριπής θα γίνεται κατά τρόπο ώστε οι λίθοι 
µεγαλύτερου βάρους να είναι κατανεµηµένοι οµοιόµορφα επί της επιφάνειας 
διάστρωσης και οι λίθοι µικρότερου βάρους να γεµίζουν τα κενά µεταξύ των µεγάλων 
λίθων. Η επιφάνεια της λιθορριπής θα είναι ανώµαλη και οι λίθοι καλά σφηνωµένοι 
µεταξύ τους.Η εργασία τοποθέτησης των υλικών λιθορριπής θα αρχίζει από τον 
πόδα του πρανούς και θα συνεχίζει προς την στέψη.  
Η τοποθέτηση της λιθορριπής επί πρανών γίνεται σε ζώνες µε µέγιστο ύψος 5,00 m.  
Το πάχος της στρώσης της λιθορριπής (εάν δεν καθορίζεται από την µελέτη) θα 
ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια :  
• ∆εν θα είναι µικρότερο από την διάµετρο D100 ή την 1,5 . D50 της λιθορριπής 

(για όποια τιµή είναι µεγαλύτερη).  
• ∆εν θα είναι µικρότερο των 30 cm.  
• Για τοποθέτηση της λιθρορριπής κάτω από το νερό, το πάχος που προκύπτει 

από τις ανωτέρω σχέσεις θα αυξάνεται κατά 50%.  
 
 
 
3.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 5: Αποστραγγίσεις µε γεωσυνθετικά φύλλα    
 
Γενικά 
Το άρθρο αυτό αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση γεωσυνθετικής 
αποστραγγιστικής στρώσης. Επισηµαίνεται ότι είναι επιτρεπτή η αντικατάσταση της 
στρώσης αποστράγγισης διαβαθµισµένου υλικού ελάχιστου πάχους στρώσης 0,5 m 
διαπερατότητας Κ≥10-3m/s, από ισοδύναµη γεωσυνθετική στρώση. 
 
Ποιότητα υλικού 
Η γεωσυνθετική αποστραγγιστική στρώση θα έχει κατάλληλο βάρος ώστε η αντοχή 
εφελκυσµού της να είναι σύµφωνη µε τα χαρακτηριστικά της θέσης που εφαρµόζεται 
και η διαπερατότητα της ισοδύναµη µε αυτήν της φυσικής αποστραγγιστικής 
στρώσης, ενώ θα πρέπει να έχει ενσωµατωµένο γεωύφασµα για αποφυγή έµφραξης. 
Σε κάθε περίπτωση το κατ’ ελάχιστον πάχος της στρώσης θα είναι 4mm σε 20KPa 
και η παροχετευτικότητά της τουλάχιστον ισοδύναµη µε 0,5m αποστραγγιστικής 
στρώσης αµµοχάλικου µε  Κ=1 Χ 10-3m/s. 
 
Τοποθέτηση γεωσυνθετικής αποστραγγιστικής στρώσης 
Όλα τα ρολά επιθεωρούνται οπτικά και διορθώνονται ή αποµακρύνονται σε 
περίπτωση καταστροφής. 
Όλα τα ρολά τοποθετούνται σύµφωνα µε το σχέδιο διάστρωσης. Τα κοµµάτια των 
ρολών δεν τραβιούνται µετά από το ξεδίπλωµα. 
Όλα τα υλικά αµέσως µετά την εγκατάσταση προστατεύονται από τον άνεµο µε την 
χρήση σάκων άµµου. 
Η αλληλοεπικάλυψη των ρολών είναι περίπου 150 mm κατά µήκος του ρολού. Όλες 
οι λεπτοµέρειες τοποθέτησης και κοπής των ρολών θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα 
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µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
Πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας  
Είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη να απαιτήσει διενέργεια 
δειγµατοληπτικών ελέγχων της γεωσυνθετικής αποστραγγιστικής στρώσης πριν την 
τοποθέτηση του µε συχνότητα 1 δείγµα ανά 10.000 m2, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του ακόλουθου Πίνακα: 
 
 

Μέθοδοι ελέγχου Γεωσυνθετικής Αποστραγγιστικής Στρώσης 
Ιδιότητα Μέθοδος Ελέγχου 
Πάχος DIN 53370 
Βάρος DIN 53479 

Αντοχή εφελκυσµού DIN 53455 
Αντοχή σε επιµήκυνση DIN 53455 

 
Για τη γεωσυνθετική αποστραγγιστική στρώση θα πρέπει α. να συνοδεύεται  από 
πιστοποιητικά ποιότητας διαβάθµισης τέτοιας ώστε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και 
οι ιδιότητές του να ελέγχονται ανά παρτίδα παραγωγής, β. Τα τεχνικά του 
χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές του να επαληθεύονται εργαστηριακά από 
αναγνωρισµένο εργαστήριο ανά 3.000m2. 
 
3.6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 6: Προµήθεια και τοποθέτηση γεωϋφάσµατος 

µή υφαντό, των 200 gr/m 2  
 
Ποιοτικός έλεγχος γεωυφάσµατος 
Τα γεωυφάσµατα τα οποία τελικά θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα συνοδεύονται 
από τα σχετικά πιστοποιητικά, από εγκεκριµένα εργαστήρια, τα οποία θα 
αποδεικνύουν τη συµµόρφωση των υλικών ως προς τις απαιτούµενες ιδιότητες.  
Οι έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που παρουσιάζονται στον 
ακόλουθο πίνακα. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Πάχος DIN 53855/2 
Βάρος (gr/m2) DIN 53854 
Αντίσταση σε κτύπο (CBR) DIN 54307 
Αντοχή εφελκυσµού  ASTM D 4595 
 
Ο έλεγχος του γεωυφάσµατος προστασίας που θα παραδίδεται στο εργοτάξιο, θα 
περιλαµβάνει τα εξής:  
−  Μετρήσεις βάρους(σε δείγµατα)  
−  Οπτικό έλεγχο για τυχόν βλάβες από τη µεταφορά 
Κατά την τοποθέτηση του γεωυφάσµατος, θα ελέγχεται ότι η διάστρωση των φύλλων 
του γίνεται µε την  προδιαγραφόµενη  αλληλοεπικάλυψη,  τουλάχιστον0,50m και  ότι  
η  στερέωση  των  φύλλων γίνεται µε χρήση βαρυδίων άµµου.  
Κάθε ρολό υλικού που θα παραδίδεται στο εργοτάξιο, θα συνοδεύεται από ταµπέλα 
στην οποία θα αναγράφεται:  
− ο κατασκευαστής του υφάσµατος 
− η πρώτη ύλη κατασκευής και ο τύπος υφάσµατος 
− η χώρα προέλευσης 
− η ηµεροµηνία παραγωγής και η παρτίδα 
− το βάρος του υφάσµατος 
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3.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 7: Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστά υλικά 
λατοµείου  

Εξυγιάνσεις εδάφους θεµελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του 
έργου (περιλαµβανοµένων εξυγιάνσεων πυθµένα χανδάκων σωληνώσεων) µε 
αµµοχαλικώδη υλικά κατά στρώσεις, πάχους, κοκκοµετρικής διαβάθµισης και βαθµού 
συµπύκνωσης σύµφωνα µε την µελέτη του έργου. 
 
 
3.8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 8: Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα   
Η περίφραξη θα κατασκευαστεί περιµετρικά σε όλο το µήκος των ορίων του 
οικοπέδου. 
Στο παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή ισχυρής περίφραξης από 
σιδηροπασσάλους γαλβανισµένους διατοµής σχήµατος Γ (γωνιώδεις) 50x50x5 mm,, 
σε συνδυασµό µε συρµατόπλεγµα βρόγχων 5x5cm και αντιρρίδες. Οι πάσσαλοι θα 
τοποθετούνται σε απόσταση 2m µεταξύ τους και σε ύψος 2m από το έδαφος. Η 
πάκτωσή τους θα γίνεται σε βάση από σκυρόδεµα, διατοµής 30x40cm και βάθους 
30cm. Ανά 6m θα τοποθετηθούν αντηρίδες από µορφοσίδηρο ίδιας διατοµής µε 
αυτήν των κατακόρυφων πασσάλων. Οι αντηρίδες θα είναι πακτωµένες σε βάση από 
σκυρόδεµα, διαστάσεων 40x40x40cm και θα ενωθούν µε τους πασσάλους µε 
ηλεκτροσυγκόλληση. Οι βάσεις πάκτωσης των σιδηροπασσάλων και των αντηρίδων 
τους θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα C12/15. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΤΕΠ 05-05-06-00. 
 
3.9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 9: Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή 

υλικά  
Επίστρωση µε προαναµιγµένα τσιµεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισµένης 
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (µε σήµανση CE), εκτελουµένη επί 
οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του  
υλικού επί τόπου, ο καθαρισµός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η 
εφαρµογή του υλικού σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, καθώς και η 
προµήθεια και εφαρµογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συµβατού µε το υλικό, 
αν αυτό συνιστάται από τον προµηθευτή του. 
 
 
3.10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 10: Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 

iron)  
Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί  
Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η κατασκευή 
χυτοσιδηρών καλυµµάτων φρεατίων, καθώς και χυτοσιδηρών εσχαρών φρεατίων 
υδροσυλλογής των δικτύων αποχέτευσης οµβρίων και γενικά απλών χυτοσιδηρών 
τεµαχίων, όπως βαθµίδων φρεατίων. 
Υλικά 
Όλα τα χυτοσιδηρά τεµάχια θα κατασκευασθούν από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη (ductile iron) βάσει του Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 
Ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη θα είναι της κατηγορίας 400-15 και οι 
µηχανικές του ιδιότητες θα ανταποκρίνονται προς εκείνες του πίνακα 1 του διεθνούς 
προτύπου ISO 1083, σε δοκίµια που χυτεύονται σε χωριστούς τύπους αλλά 
κατασκευασµένους από το ίδιο µέταλλο χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήµατα και 
συγκεκριµένα: 
 
− Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό: 400 N/mm2 
− Ελάχιστη επιµήκυνση:  15% 
− Όρια σκληρότητας:  130 - 180 κατά Brinell 
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Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τοµή από τη θραύση του θα είναι 
χρώµατος φαιού και υφής λεπτόκοκκης, πυκνής και οµοιόµορφης. Η χύτευσή του θα 
έχει γίνει µε επιµέλεια και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή 
άλλα ελαττώµατα. Θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα µαλακός, ανθεκτικός και εύκολα 
κατεργάσιµος µε λίµα ή κόπτη, καθώς και να διατρήεται εύκολα. 
Ο χυτοσίδηρος που θα χρησιµοποιηθεί, θα ικανοποιεί όλους τους όρους χύτευσης 
κατά DIN 1000. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα προϊόντα της µη συµµορφούµενης 
χύτευσης θα απορρίπτονται χωρίς άλλη εξέταση. 
Οι διαστάσεις των τεµαχίων θα είναι εκείνες ακριβώς που ορίζονται στα σχέδια της 
εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Ως περιθώρια ανοχής ορίζονται τα ακόλουθα: 
 
− Για το βάρος: +8%. 
− Για το πάχος: +8% έως -5% (µε µέγιστο όµως περιθώριο:+2,5 mm έως -1,5 

mm) 
Η φέρουσα ικανότητα των καλυµµάτων και των εσχαρών των φρεατίων επιλέγονται, 
ανάλογα µε τη θέση τοποθέτησης τους, δηλ. µε βάση τις συνθήκες κυκλοφορίας και 
πρέπει να ανταποκρίνεται προς τις ακόλουθες κατηγορίες, κατ' ελάχιστο: 
 
 Κατηγορία Θέση τοποθέτησης Φέρουσα 

ικανότητα [tn] 
1 A Περιοχές κυκλοφορίας πεζών ή/και ποδηλάτων µόνο 1,5 
2 B Πεζόδροµοι και περιοχές κυκλοφορίας πεζών, χώροι 

στάθµευσης ΙΧ αυτοκινήτων 
12,5 

3 C Περιοχές δίπλα στο ρείθρο του πεζοδροµίου που δεν 
εκτείνονται περισσότερο από 0,5 m µέσα στο οδόστρωµα ή 
περισσότερο από 0,2 m µέσα στο πεζοδρόµιο 

25 

4 D Καταστρώµατα οδών (συµπεριλαµβανοµένων των 
πεζοδροµίων) και χώροι στάθµευσης όλων των τύπων 
οχηµάτων 

40 

5 E Περιοχές όπου ασκούνται µεγάλα φορτία ανά τροχό, πχ 
λιµάνια, εµπορευµατικοί σταθµοί, βιοµηχανικές περιοχές κτλ 

60 

 
Εκτέλεση Εργασιών 
Παρακολούθηση της Κατασκευής 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, µέσω εκπροσώπου της, να παρακολουθεί την 
κατασκευή των χυτοσιδηρών τεµαχίων και να ελέγχει τα υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επιτρέπει και 
να διευκολύνει την παρακολούθηση αυτή. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) 
ηµέρες πριν από κάθε τµηµατική χύτευση για να µπορέσει η Υπηρεσία να 
παρακολουθήσει την κατασκευή και να λάβει δοκίµια. Το δικαίωµα αυτό της 
Υπηρεσίας, είτε ασκείται είτε όχι, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της 
ποιότητας του υλικού ή από τις άλλες υποχρεώσεις του. 
Σήµανση 
Όλα τα καλύµµατα, οι εσχάρες και τα πλαίσια πρέπει να φέρουν ανάγλυφη σήµανση 
σε µέρος που να φαίνεται και µετά την τοποθέτησή τους στην προβλεπόµενη θέση 
τους, µε τα εξής στοιχεία: 
− το πρότυπο ΕΝ 124 
− την αντίστοιχη κατηγορία της φέρουσας ικανότητας (π.χ. D 40) 
− το όνοµα ή/και το σήµα του κατασκευαστή 
− το έτος και το µήνα χύτευσης 
− το σήµα του οργανισµού πιστοποίησης (π.χ. ISO) 
− το όνοµα του φορέα κατασκευής ή του Κυρίου του Έργου, κατά περίπτωση 
Έδραση Καλυµµάτων και Εσχαρών 
Η επιφάνεια έδρασης των εσχαρών και των καλυµµάτων επάνω στα πλαίσια τους θα 
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είναι απόλυτα επίπεδη, ώστε να εξασφαλίζεται έδραση πάνω στην επιφάνεια αυτή 
χωρίς να ταλαντεύεται το κάλυµµα ή η εσχάρα. Έλεγχος σωστής έδρασης των 
εσχαρών και των καλυµµάτων επάνω στα πλαίσιά τους θα διεξάγεται για κάθε 
τεµάχιο χωριστά. Κάθε ελαττωµατικό τεµάχιο ως προς την έδρασή του θα 
απορρίπτεται και το κόστος του θα λογίζεται σε βάρος του Αναδόχου. 
Παραλαβή των Υλικών 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα παραλαβής της προµήθειας των χυτοσιδηρών 
τεµαχίων από επιτροπή αντιπροσώπων της, παρουσία και αντιπροσώπου του 
Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα µέσα, καθώς και κάθε 
πληροφορία και ευκολία για την εξέταση και τον έλεγχο της προµήθειας που 
παραδίνεται. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σε δύο στάδια: 

i. Κατά την προσωρινή και τµηµατική παραλαβή θα εξετάζονται τα 
αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών στα δοκίµια της αντίστοιχης 
χύτευσης και στη συνέχεια τα είδη που παραδίνονται θα εξετάζονται 
µακροσκοπικά. 

i. Η οριστική παραλαβή θα γίνεται αφού παραδοθεί ολόκληρη η προµήθεια και 
το νωρίτερο δύο (2) µήνες µετά την τελευταία παράδοση, έτσι ώστε να είναι 
δυνατόν, µέσα στο διάστηµα αυτό, να εξακριβωθεί η τυχόν ύπαρξη κρυφών 
ελαττωµάτων. 

Σε περίπτωση απόρριψης µιας ποσότητας ειδών της προµήθειας λόγω ύπαρξης 
ελαττωµάτων, ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει τα ελαττωµατικά τεµάχια µέσα 
σε ένα (1) µήνα. Αν η αντικατάσταση δεν γίνει στην προθεσµία αυτή, η Υπηρεσία 
αγοράζει η ίδια τον αντίστοιχο αριθµό τεµαχίων κατά είδος και χρεώνει την αξία τους 
σε βάρος του Αναδόχου. 
Έλεγχοι 
Αριθµός ∆οκιµίων 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χυτοσιδήρου θα ελέγχονται µε δοκιµές. Σε κάθε 
χύτευση και για κάθε είδος δοκιµής θα λαµβάνονται δοκίµια ως κατωτέρω: 
 

 Παρτίδα Αριθµός ∆οκιµίων 
1 1 - 100 3 
2 101 - 200 4 
3 201 - 400 5 
4 401 - 800 7 
5 801 - 1500 10 

 
Σε κάθε χύτευση, ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων για κάθε είδος δοκιµής δεν 
πρέπει να είναι µικρότερος (µεγαλύτερος) από την ελάχιστη (µέγιστη) τιµή που κάθε 
φορά ορίζεται. Επιπλέον, κάθε µία δοκιµή δεν πρέπει να δίνει τιµή µικρότερη του 
90% της ελάχιστης τιµής ή τιµή µεγαλύτερη του 110% της µέγιστης τιµής που έχει 
οριστεί αντίστοιχα. 
Μηχανικές ∆οκιµές Παραλαβής 
Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσιδήρου θα γίνονται σε κατάλληλο εργαστήριο 
δοκιµές κάµψης, κρούσης και σκληρότητας κατά Brinell. 
Για τη δοκιµή κάµψης θα χρησιµοποιούνται απόλυτα κυλινδρικά δοκίµια µε διάµετρο 
25 mm και µήκος 600 mm. Το δοκίµιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη µηχανή δοκιµής 
κάµψης, µεταξύ εδράνων που απέχουν µεταξύ τους 500 mm. Το δοκίµιο θα πρέπει 
να αντέχει, χωρίς να θραύεται, ολικό φορτίο 320 kg, εφαρµοζόµενο στο µέσο του 
ανοίγµατος των εδράνων. Η υπόψη καταπόνηση αντιστοιχεί σε τάση 26 kg/mm2. Το 
βέλος, τη στιγµή της θραύσης του δοκιµίου, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm. 
Για τη δοκιµή κρούσης θα χρησιµοποιούνται απόλυτα ορθογώνια πρισµατικά δοκίµια, 
πλευράς 40 mm και µήκους 200 mm. Το δοκίµιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη 
µηχανή κρούσης µε κριό, επάνω σε έδρανα που απέχουν µεταξύ τους 160 mm. Το 
δοκίµιο πρέπει να αντέχει, χωρίς να θραύεται, την κρούση κριού βάρους 12 kg που 
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πέφτει ελεύθερο από ύψος 40 cm επάνω στο δοκίµιο και ακριβώς στη µέση του 
ανοίγµατος µεταξύ των εδράνων. Η κεφαλή του κριού θα αποτελείται από κυλινδρικό 
τοµέα επίκεντρης γωνίας 90° και ακτίνας 50 mm. Ο άξονας του κυλινδρικού τοµέα θα 
είναι οριζόντιος και κάθετος στον άξονα του δοκιµίου. 
 
Επανάληψη ∆οκιµής 
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 δεν λαµβάνονται υπόψη, σε περίπτωση ανεπαρκών 
αποτελεσµάτων που δεν οφείλονται στην ποιότητα του ίδιου του µετάλλου αλλά 
οφείλονται σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: 
 
− Εσφαλµένη τοποθέτηση του δοκιµίου ή ελαττωµατική λειτουργία της µηχανής 

δοκιµής. 
− Ελαττωµατική χύτευση ή ελαττωµατική τόρνευση του δοκιµίου. 
− Θραύση του δοκιµίου εφελκυσµού πέραν από το όριο µέτρησης. 
− Ελαττώµατα χύτευσης στο δοκίµιο, εµφανή µετά τη θραύση. 
− Σε τέτοιες περιπτώσεις λαµβάνεται νέο δοκίµιο, επαναλαµβάνονται οι αντίστοιχες 

δοκιµές και τα νέα αποτελέσµατά τους αντικαθιστούν εκείνα του ελαττωµατικού 
δοκιµίου. 

 
3.11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 11: Συρµατόπλεγµα µε ροµβοειδή οπή 
Σύρµα αγκαθωτό γαλβανισµένο, απλό ή διπλό τοποθετηµένο, µε πρόσδεση µε 
γαλβανισµένο σύρµα σε πασσάλους περιφράγµατος, σε οσεσδήποτε σειρές 
οριζόντιες, κατακόρυφες και διαγώνιες, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
 
3.12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 12: Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 

κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς εως 160 mm   
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε 
ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών 
διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το 
δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά 
περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων 
ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε την µελέτη, και έδρασή τους επί 
των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση µη συρρικνωµένου 
κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE). 
 
3.13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 13: ∆ιάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ500mm  
∆ιάνοιξη υδρογεωτρήσεως µεγάλης διαµέτρου, Φ500mm, βάθους έως 20 m, σε 
σκληρά πετρώµατα µε σκληρότητα άνω των 4 Mohs µε περιστροφικό 
υδρογεωτρύπανο που έχει ήδη εγκατασταθεί στην θέση διατρήσεως, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-09-01-00 "∆ιάνοιξη υδρογεωτρήσεων". 
 
 
 
3.14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 14: Γαλβανισµένος χαλυβδοσωλήνας Φ10", d = 

6 mm  
Χρησιµοποιούνται για µεγέθη DN-65 και µεγαλύτερα, κατά DIN-2440. Τα εξαρτήµατα 
σύνδεσης θα είναι µε κοχλιώσεις, ήτοι λυόµενοι σύνδεσµοι του τύπου "φλαντζών", 
χαλύβδινοι, σύµφωνα µε τους γερµανικούς κανονισµούς DIN-2632, µε παρέµβυσµα 
στεγανότητας ανάλογα µε το από την σωλήνωση διερχόµενο υγρό και συνδεόµενα µε 
τους σωλήνες µε συγκόλληση. 
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Η ραφή συγκόλλησης των φλαντζών θα υποστεί ψυχρό γαλβάνισµα για αποφυγή 
οξείδωσης. 
 
 
3.15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 15: Γαλβανισµένος πιεζοµετρικός σωλήνας, 

Φ1½" υδρογεωτρήσεως  
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση (στο διάκενο 
µεταξύ της σωλήνωσης και του τοιχώµατος της οπής), γαλβανισµένου σωλήνα Φ1½'' 
για την διαµόρφωση πιεζοµετρικής στήλης. 
 
3.16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 16: Προµήθεια, µεταφορά στη θέση 

εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων 
κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 – Ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm 

 
Αντικείµενο 
Αντικείµενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η κατασκευή υπογείων δικτύων 
βαρύτητος για την αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων, από τσιµεντοσωλήνες 
άοπλους ή οπλισµένους µε ή χωρίς προστατευτική επένδυση.  
 
Χαρακτηριστικά τσιµεντοσωλήνων 
Οι τσιµεντοσωλήνες κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:  
− άοπλοι: κατηγορίες Α1 (συνήθους αντοχής) και Α2 (εξαιρετικής αντοχής) µε 

σύνδεση δια τόρµου - εντορµίας (της παλαιάς Π.Τ.Π. Τ110 του ΥΠΕΧΩ∆Ε).  
− οπλισµένοι: σωλήνες µε κώδωνα και ελαστικό δακτύλιο κατηγοριών I, II, III, IV 

και V, µε τεχνικά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 
Ε∆2α/02/44/Φ1.1/84 (ΦΕΚ 253/τΒ/84). Από τις κατηγορίες αυτές συνήθεις είναι οι 
IΙ, IIΙ και IV οι οποίες έχει επικρατήσει να χαρακτηρίζονται ως σειρές 75, 100 και 
150 (ο αριθµός υποδηλώνει το φορτίο θραύσεως σε Ν/m ανά mm διαµέτρου 
αγωγού).  

− Ειδική κατηγορία οπλισµένων τσιµεντοσωλήνων αποτελούν οι σωλήνες που 
προορίζονται για τοποθέτηση µε τεχνικές χωρίς επιφανειακή εκσκαφή (trenghless 
techniques).  

Η κατηγορία των σωλήνων (τύπος και πάχος τοιχωµάτων) καθώς και ο τρόπος 
εγκιβωτισµού τους θα καθορίζονται στην µελέτη του έργου.  
Οι προκατασκευασµένοι τσιµεντοσωλήνες παράγονται µε δονητικές ή φυγοκεντρικές 
µεθόδους σε εργοστασιακές ή εργοταξιακές εγκαταστάσεις κατάλληλα εξοπλισµένες. 
Συνήθως εφαρµόζονται τεχνικές επιτάχυνσης της ωρίµανσης µε χρήση ατµού.  
Οι τσιµεντοσωλήνες όλων των κατηγοριών παραδίδονται κατά κανόνα σε τεµάχια 
µήκους 1,0 m. Οι οπλισµένοι σωλήνες διατίθενται και σε µήκη 2,0 m ή 2,5 m.  
Στις περιπτώσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ή δικτύων διερχοµένων από 
διαβρωτικά εδάφη ή κοντά στην θάλασσα συνιστάται η χρήση τσιµεντοσωλήνων µε 
εσωτερική ή και εξωτερική προστασία (ασφαλτική ή εποξειδική).  
Σχετικά πρότυπα:  
• EN 598:1994 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage 

application - Requirements and test methods -- Σωλήνες, ειδικά τεµάχια, 
εξαρτήµατα και σύνδεσµοί τους από ελατό χυτοσίδηρο για αποχετευτικές 
εφαρµογές - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής.  

• ΕΝ 1916:2002 Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and 
reinforced. Τσιµεντοσωλήνες και εξαρτήµατα, από άοπλο, ινοπλισµένο ή 
οπλισµένο σκυρόδεµα.  

• ΕΝ 639:1994 Common requirements for concrete pressure pipes including joints 
and fittings -- Κοινές απαιτήσεις για σωλήνες πίεσης από σκυρόδεµα 
συµπεριλαµβανοµένων των συνδέσµων και εξαρτηµάτων.  

• ΕΝ 12763:2000 Fibre-cement pipes and fittings for discharge systems for 
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buildings - Dimensions and technical terms of delivery -- Σωλήνες και εξαρτήµατα 
ινοτσιµέντου για συστήµατα απορροής κτιρίων - ∆ιαστάσεις και τεχνικοί όροι 
παράδοσης.  

• ASTM C497-04 Standard Test Methods for Concrete Pipe, Manhole Sections, or 
Tile.  

• Προσφάτως έχει τεθεί σε ισχύ το πρότυπο ΕΝ 1916:2002: Concrete pipes and 
fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced. Τσιµεντοσωλήνες και 
εξαρτήµατα, από άοπλο, ινοπλισµένο ή οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι διατάξεις του 
προτύπου αυτού υπερισχύουν όλων των προηγουµένων.  

Οι προσκοµιζόµενοι στο εργοτάξιο προκατασκευασµένοι σωλήνες προς εγκατάσταση 
θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισµένου εργαστηρίου από τα οποία θα 
προκύπτει η συµµόρφωσή τους προς τις ισχύουσες προδιαγραφές για εκάστη 
κατηγορία σωλήνων, αόπλων, οπλισµένων, επενδεδυµένων και µη.  
Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει πρόσθετες δοκιµές επί τυχαίων 
δειγµάτων προσκοµισθέντων σωλήνων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις 
απαιτούµενες διευκολύνσεις προς τον σκοπό αυτό.  
 
Παραγωγή / Κατασκευή τσιµεντοσωλήνων 
Οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις παραγωγής τσιµεντοσωλήνων:  
• θα εφαρµόζουν µεθόδους πλήρους ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα 

τα στάδια αυτής, υπό την εποπτεία ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών.  
• θα διαθέτουν πλήρως εξοπλισµένο εργαστήριο δοκιµών των σωλήνων σε κάθε 

φάση παραγωγής τους.  
• θα εφαρµόζουν σύστηµα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιηµένο κατά ISO 

9002:2000 από αναγνωρισµένο φορέα διαπίστευσης (EQNET).  
Η προκατασκευή σωλήνων στο εργοτάξιο επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει προς 
έγκριση λεπτοµερή σχέδια των εγκαταστάσεων και λεπτοµερή περιγραφή του 
τρόπου κατασκευής και δοκιµών των τσιµεντοσωλήνων.  
Οι αγωγοί αποχέτευσης από σκυρόδεµα µπορεί να είναι και χυτοί επί τόπου, εάν 
αυτό προβλέπεται από την Μελέτη.  
Η κατασκευή χυτών σωληνωτών αγωγών µπορεί εναλλακτικά να γίνει µε πνευµατικό 
τύπο (φουσκωτό καλούπι) ή λυόµενους ξυλότυπους/ σιδηρότυπους, µε εφαρµογή 
της ποιότητας σκυροδέµατος, της διάταξης του σιδηροπλισµού και του πάχους 
τοιχώµατος που προβλέπεται εκάστοτε από την µελέτη.  
 
Υλικά κατασκευής τσιµεντοσωλήνων 
 
α. Τσιµέντο 
Το χρησιµοποιούµενο τσιµέντο θα πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ.), του προτύπου ΕΝ 197 και της Προδιαγραφής 
σωλήνων από οπλισµένο σκυρόδεµα µε ή χωρίς προστατευτική επένδυση για 
µεταφορά οικιακών λυµάτων, βιοµηχανικών αποβλήτων και οµβρίων (ΦΕΚ 
253/τΒ/84).  
Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την Μελέτη, για τους αγωγούς οµβρίων θα 
επιλέγεται τσιµέντο κατηγορίας CEΜ I κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000.  
Για αγωγούς ακαθάρτων ή εντός διαβρωτικών εδαφών θα επιλέγεται τσιµέντο 
κατηγορίας IV 45 SR (sulfate resistant: ανθεκτικό στα θειϊκά). Η χρήση τσιµέντου 
ανθεκτικού στο θείο θα πιστοποιείται µε εργαστηριακούς ελέγχους τεµαχίων σωλήνα 
(π.χ. µε κρυσταλλογραφική ανάλυση µε περίθλαση ακτίνων Χ, χηµική ανάλυση, 
φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης ή άλλη δόκιµη µέθοδο).  
Η ελάχιστη ποσότητα τσιµέντου προκατασκευασµένων σωλήνων συνιστάται να είναι 
350 kg ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος.  
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β. Αδρανή  
Τα αδρανή υλικά θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ.  
Θα είναι σκληρά, ασβεστολιθικής προέλευσης, µε ελεγµένη κοκκοµετρική διαβάθµιση 
και µικρή περιεκτικότητα σε παιπάλη. Ο µέγιστος κόκκος αδρανών δεν θα υπερβαίνει 
τα 20 mm. Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η εν γένει σύνθεση του 
σκυροδέµατος θα καθορίζεται εργαστηριακά στο εργοστάσιο παραγωγής ανάλογα µε 
την διάµετρο ή /και το πάχος τοιχώµατος των σωλήνων.  
 
γ. Οπλισµός  
Ο χρησιµοποιούµενος οπλισµός S 400s ή S 500s θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Κ.Τ.Σ.  
Ο οπλισµός θα καθορίζεται µε βάση την απαιτούµενη φέρουσα ικανότητα των 
σωλήνων, είτε από την µελέτη του έργου (περίπτωση χυτών επί τόπου σωλήνων) 
είτε µετά από τις προβλεπόµενες δοκιµές στο εργοστάσιο παραγωγής 
(προκατασκευασµένοι σωλήνες διαφόρων κατηγοριών). 
Οι βασικές απαιτήσεις διαµόρφωσης του εκάστοτε απαιτούµενου οπλισµού είναι οι 
εξής:  
Ο οπλισµός θα είναι µορφής κλωβού (µονής ή διπλής) µε περιφερειακές και 
διαµήκεις ράβδους. Οι ράβδοι του περιφερειακού οπλισµού θα προσδένονται µε τις 
διαµήκεις ράβδους οι οποίες θα επεκτείνονται σε όλο το µήκος του σωλήνα, και θα 
χρησιµοποιούνται αναβολείς (αποστάτες, spacers) καταλλήλων διαστάσεων για την 
προβλεπόµενη επικάλυψη, η οποία δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 25 mm.  
Η εξωτερική εσχάρα του οπλισµού θα επεκτείνεται µέχρι τα άκρα του σωλήνα, τα 
οποία (τόσο ο κώδωνας όσο και το αρσενικό άκρο) θα φέρουν πρόσθετο οπλισµό 
ενίσχυσης.  
Οι σωλήνες που προορίζονται για την κατασκευή δικτύων σε διαβρωτικό περιβάλλον 
ή πλησίον της θάλασσας συνιστάται να είναι διαµορφωµένοι µε πάχος επικάλυψης 
οπλισµού τουλάχιστον 35 mm.  
Η διάµετρος των διαµήκων ράβδων (της ίδιας κατηγορίας µε τον κύριο οπλισµό) θα 
είναι τουλάχιστον Φ6 και οι αποστάσεις µεταξύ τους δεν θα υπερβαίνουν τα 30 cm.  
 
δ. Σκυρόδεµα  
Το σκυρόδεµα θα πληροί τις απαιτήσεις της «Προδιαγραφής Σωλήνων από 
Οπλισµένο Σκυρόδεµα ή χωρίς Προστατευτική Επένδυση για Μεταφορά Οικιακών 
Λυµάτων, Βιοµηχανικών Αποβλήτων και Οµβρίων» (ΦΕΚ Β 253/84).  
Η κατηγορία σκυροδέµατος θα είναι τουλάχιστον C20/25. Για ειδικές περιπτώσεις 
εφαρµογών µπορεί να ζητηθεί από την Υπηρεσία η προσθήκη προσµίκτων στο 
σκυρόδεµα ή / και εφαρµογή σκυροδέµατος C30/37.  
Γενικά το σκυρόδεµα θα περιέχει τουλάχιστον 350 kg τσιµέντο ανά m3 και λόγος 
νερού προς τσιµέντο δεν θα υπερβαίνει το 0,45.  
Στην περίπτωση εργοστασιακής κατασκευής των σωλήνων η διαδικασία παραγωγής 
και ελέγχων του σκυροδέµατος θα είναι σύµφωνη µε τα καθοριζόµενα στον Κ.Τ.Σ. Η 
διαδικασία παραγωγής του σκυροδέµατος θα εξασφαλίζει πλήρη και οµοιόµορφη 
ανάµιξη και σταθερή ποιότητα όλων των µιγµάτων (χαρµανιών), και θα 
χρησιµοποιούνται αναµικτήρες ηλεκτρονικώς ελεγχόµενοι, µε διάταξη προσδιορισµού 
της περιεχόµενης υγρασίας των αδρανών και αυτόµατης ρύθµισης του παρεχόµενου 
νερού και µε δυνατότητα έκδοσης δελτίου σύνθεσης του µίγµατος από εκτυπωτή.  
Το εργοστάσιο παραγωγής των τσιµεντοσωλήνων θα διατηρεί πλήρες αρχείο 
(ηµερολόγιο) καταγραφής των αποτελεσµάτων των δοκιµών αντοχής του 
σκυροδέµατος καθώς και των ελέγχων της ποιότητας και της κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης των αδρανών.  
 
Γεωµετρικά χαρακτηριστικά τσιµεντοσωλήνων 
Η ονοµαστική διάµετρος των οπλισµένων τσιµεντοσωλήνων αντιστοιχεί στην 
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εσωτερική διάµετρο.  
Γίνονται αποδεκτές όλες οι διάµετροι οπλισµένων τσιµεντοσωλήνων εφ’ όσον έχουν 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην µελέτη και συνοδεύονται και από 
στατική µελέτη.  
 
Πάχος τοιχωµάτων  
Στο ΦΕΚ 253 οι τσιµεντοσωλήνες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε το 
πάχος του τοιχώµατος τους ως κάτωθι:  
Τοίχωµα Α: Λεπτό τοίχωµα  
Τοίχωµα Β: Μεσαίου πάχους τοίχωµα  
Τοίχωµα Γ: Μεγάλου πάχους τοίχωµα  
 
Ανοχές διαστάσεων  
 

Η αποδεκτή διαφορά µήκους µεταξύ δύο 
αντιδιαµετρικών γενετειρών του σωλήνα, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο ΦΕΚ 
253/84, έχει ως εξής: Ονοµαστική 
διάµετρος (mm)  

Αποδεκτή διαφορά µήκους 
αντιδιαµετρικών γενετειρών (mm)  

300 – 600  6 mm  
600 – 1500  10 mm  
1650 – 2100  16 mm  
2250 και άνω  19 mm  

 
Υδατοπερατότητα σωλήνων.  
Η δοκιµή γίνεται σύµφωνα µε την Πρότυπη Μέθοδο ASTM C497 Μ. Κατά την δοκιµή 
αυτή ο σωλήνας υποβάλλεται επί 10 min σε υδροστατική πίεση 70 kPa. Η εµφάνιση 
στην επιφάνεια του σωλήνα υγρών κηλίδων ή µεµονωµένων σταγόνων δεν θεωρείται 
διαρροή.  
Για να γίνει δεκτή µια παρτίδα σωλήνων, όλα τα δοκίµια που θα υποβληθούν στις 
ανωτέρω τρεις δοκιµές θα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση που 
κάποιο από τα δοκίµια δεν καλύπτει µία εκ των απαιτήσεων η δοκιµή θα 
επαναλαµβάνεται µε δύο επιπρόσθετα δοκίµια, από την ίδια παρτίδα σωλήνων.  
 
 
Ελαστικοί δακτύλιοι – Σφράγιση αρµών  
Οι χρησιµοποιούµενοι ελαστικοί δακτύλιοι θα είναι κατασκευασµένοι από συνθετικό 
ελαστικό, κυκλικής ή σύνθετης διατοµής, και θα είναι συµπαγείς, οµοιογενείς και 
χωρίς ατέλειες, πόρους και φουσκάλες. Για τα χαρακτηριστικά του υλικού κατασκευής 
των δακτυλίων έχει εφαρµογή το πρότυπο:  

• ΕΝ 681-1:1996: Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint 
seals used in water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber -- 
Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσµων 
σωλήνων σε εφαρµογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: 
Βουλκανισµένο ελαστικό.  

Για τους ελέγχους των δακτυλίων στεγάνωσης σε εφελκυσµό, σκληρότητα, 
υδατοαπορροφητικότητα και γήρανση ισχύει το πρότυπο:  

• ASTM C443Μ Standard specification for joints for concrete pipe and 
manholes, using rubber gaskets (metric): Πρότυπη προδιαγραφή αρµών 
τσιµεντοσωλήνων και φρεατίων µε ελαστικούς δακτυλίους (µετρικό σύστηµα).  

Σχετικά Βρετανικά Πρότυπα:  
• BS 903-0:2003 Physical testing of rubber. General -- Φυσικοί έλεγχοι 

ελαστικού. Γενικότητες.  
Εάν προβλέπεται και σφράγιση του αρµού θα χρησιµοποιούνται ελαστοµερή υλικά 
ψυχρού βουλκανισµού, δύο συστατικών, σουλφιδικής ή πολυουρεθανικής βάσης, µε 
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τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:  
• Να µην αποκολλώνται από την επιφάνεια του σκυροδέµατος υπό εσωτερική 

πίεση 300 kPa (3,0 atm).  
• Να διαθέτουν ικανότητα επαναφοράς 85% µετά από επιµήκυνση κατά 100% 

επί 24 ώρες.  
 
Ισχύοντα πρότυπα δοκιµών: 

• DIN 52453-2:1977-09 Testing of sealing compounds for sealing and glazing 
in building constructions; Migration of binder, paper filter method – Ελεγχοι 
σφραγιστικών υλικών αρµών και υαλοστασίων δοµικών κατασκευών. 
Προσδιορισµός απωλειών συνδετικού υλικού µε την µέθοδο του χαρτίνου 
φίλτρου.  

• EN ISO 11600:2004-04 Building construction - Jointing products - 
Classification and requirements for sealants (ISO 11600:2002). ∆οµικές 
κατασκευές. Προϊόντα αρµών. Κατηγοριοποίηση και απαιτήσεις για τα 
σφραγιστικά.  

 
Προστασία σωλήνων από χηµικές επιδράσεις  
Οι οπλισµένοι τσιµεντοσωλήνες διατίθενται µε εσωτερική ή /και εξωτερική προστασία 
για τις περιπτώσεις δικτύων ακαθάρτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων, ή δικτύων 
διερχοµένων από διαβρωτικό περιβάλλον, σε ζώνες µε υψηλό υπόγειο ορίζοντα ή 
πλησίον της θάλασσας.  
Οι προστατευτικές επενδύσεις σε συνδυασµό µε την προσθήκη τσιµέντου ανθεκτικού 
στο θείο (SR) συντελούν στην αύξηση της διάρκειας της ζώνης των σωλήνων.  
Οι συνήθεις τύποι προστασίας και οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα πληρούνται έχουν 
ως εξής:  
 
α. Εσωτερική προστασία µε επάλειψη µε εποξειδική ρητίνη:  
Θα είναι ισόπαχη και θα εφαρµόζεται σε τρεις στρώσεις πάχους από 0,30 έως 0,50 
mm αφού προηγουµένως ο σωλήνας καθαριστεί επιµελώς και απαλλαγεί πλήρως 
από σκόνες κ.λπ. Θα καλύπτονται πλήρως και οι επιφάνειες των άκρων των 
σωλήνων. Το πάχος της επένδυσης µετράται µε παχύµετρο ακριβείας. Οι απαιτήσεις 
προστασίας των τσιµεντοσωλήνων µε εποξειδικές ρητίνες περιγράφονται 
λεπτοµερώς στο προαναφερθέν ΦΕΚ 253Β/84.  
 
β. Εφαρµογή αλουµινούχου τσιµέντου σύµφωνα µε την Προδιαγραφή BS.  
 
γ. Χυτές αυτοεπιπεδούµενες ρητίνες εποξειδικής βάσης τριών συστατικών 
πάχους 2-3 mm.  
 
δ. Επένδυση τσιµεντοσωλήνων µε φύλλα πολυαιθυλενίου κατά το στάδιο 
παραγωγής των σωλήνων στο εργοστάσιο:  
Εφαρµόζονται φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 3,00 mm ή µεγαλύτερου, τα οποία 
στην επιφάνεια επαφής τους µε το σκυρόδεµα φέρουν κωνοειδείς απολήξεις 
αγκύρωσης (συνήθως 400 τεµάχια ανά m2 επιφανείας: κάνναβος 5 x 5 cm). Η 
τεχνική αυτή µπορεί να εφαρµοσθεί και στους χυτούς επί τόπου σωλήνες, µε 
ιδιαίτερη προσοχή κατά την σκυροδέτηση για την αποφυγή δηµιουργίας πτυχώσεων 
από εγκλωβισµό αέρα.  
Τυπικά χαρακτηριστικά των στοιχείων αγκύρωσης:  
− Αντοχή σε εφελκυσµό (εξόλκυση) ≥ 1000 Ν (100 kg) ανά αγκύριο  
− Αντοχή σε διάτµηση ≥ 7000 Ν (700 kg) ανά αγκύριο 
Τα φύλλα της επένδυσης κατά µήκος του δηµιουργούµενου αρµού θα είναι 
συγκολληµένα µε θερµικές µεθόδους (αυτογενής συγκόλληση χωρίς ίχνη ραφής) για 
την εξασφάλιση στεγανότητας.  
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Ισχύοντα πρότυπα για τα φύλλα πολυαιθυλενίου:  
• DIN 16925:06.87 High Density Polyethylene (HDPE) Extruded Sheet; Technical 

Delivery Conditions. -- Φύλλα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας 
δι΄εξωθήσεως. Τεχνικοί όροι παράδοσης.  

• DIN ΕΝ 1610:1979 Construction and testing ofr drains and sewers -- Κατασκευή 
και δοκιµές και οµβρίων και αποχετεύσεων.  

• ΕΝ 12201-1:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - 
Part 1: General -- Συστήµατα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο 
(ΡΕ). Μέρος 1: Γενικότητες.  

Οι σωλήνες µε προστατευτικές επενδύσεις/ επιστρώσεις θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά αναγνωρισµένων εργαστηρίων για τα χρησιµοποιούµενα υλικά και τις 
ιδιότητές τους.  
Τα πιστοποιητικά θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον στις µετρήσεις του πάχους της 
επένδυσης, της πρόσφυσης και της αντοχής σε όξινο και σε αλκαλικό περιβάλλον.  
 
Μεταφορά και αποθήκευση σωλήνων  
Οι προκατασκευασµένοι σωλήνες θα µεταφέρονται και θα αποθηκεύονται µε 
προσοχή για την αποφυγή οποιασδήποτε ζηµιάς.  
Επισηµαίνονται τα ακόλουθα:  
α. Απαγορεύεται η εκφόρτωση µε πτώση.  
β. Ο χειρισµός των σωλήνων (ανύψωση - καταβιβασµός) θα γίνεται µε ανυψωτικά 
µέσα (γερανούς ή εκσκαφείς) εφοδιασµένα µε ειδικό άγγιστρο ανάρτησης σωλήνων.  
γ. Οι σωλήνες θα σταθεροποιούνται κατά την µεταφορά τους µε τακαρίες για την 
αποφυγή µετακινήσεων και κρούσεων.  
δ. Οι σωλήνες θα εδράζονται σε οµαλό έδαφος ή επί στρώσεως γαιωδών ή 
αµµοχαλικωδών υλικών χωρίς µεγάλους λίθους και θα ασφαλίζονται έναντι 
ολισθήσεως µε παρεµβολή κατάλληλων εµποδίων.  
 
Τοποθέτηση σωλήνων  
Η τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται επί του υποστρώµατος που προβλέπεται 
από την µελέτη.  
Οι προκατασκευασµένοι σωλήνες µε τόρµο/ εντορµία εδράζονται κατά κανόνα επί 
υποστρώσεως από ισχνό σκυρόδεµα (κοιτόστρωση C 8/10 ή C 10/12).  
Κοιτόστρωση απαιτείται επίσης και για τους κατασκευαζόµενους επί τόπου σωλήνες 
(είτε διαµορφώνονται µε πνευµατικούς τύπους είτε µε λυόµενους συµβατικούς 
ξυλότυπους ή σιδηρότυπους).  
Η γεωµετρική ακρίβεια της στάθµης της κοιτόστρωσης είναι ουσιώδης για την 
υδραυλική συµπεριφορά του δικτύου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη. 
Απαιτείται ως εκ τούτου ιδιαίτερη προσοχή για την διαµόρφωση των απαιτουµένων 
µηκοτοµικών κλίσεων (π.χ. τοποθέτηση σε τακτές αποστάσεις πασσάλων 
επισήµανσης µε χρωµατισµένη την στάθµη αναφοράς ή χρήση συστηµάτων οπτικής 
καθοδήγησης laser).  
Οι σωλήνες µε κώδωνα εδράζονται κατά κανόνα επί κοκκώδους υποστρώµατος (π.χ. 
θραυστό υλικό οδοστρωσίας). Το υπόστρωµα διαµορφώνεται ενιαίο στον πυθµένα 
του ορύγµατος στις προβλεπόµενες κλίσεις και συµπυκνώνεται. Η τοποθέτηση των 
σωλήνων γίνεται συνήθως από τα κατάντη προς τα ανάντη, οι δε σωλήνες 
διατάσσονται έτσι ώστε οι κώδωνες να ευρίσκονται ανάντη κατά την ροή.  
Για την τοποθέτηση του σωλήνα ανασκάπτεται τοπικά το υπόστρωµα για να 
εισχωρήσει η προεξοχή του κώδωνα.  
Οι τσιµεντοσωλήνες µε κώδωνα συνδέονται µεταξύ τους µε εφαρµογή ελαστικού 
δακτυλίου στο εσωτερικό του κώδωνα.  
Ο ελαστικός δακτύλιος εφαρµόζεται στην εγκοπή που υπάρχει και ο σωλήνας 
προωθείται από την πλευρά του κώδωνα πριν από τον προηγούµενο ήδη 
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τοποθετηµένο σωλήνα µε κατάλληλες µηχανικές ή υδραυλικές διατάξεις. Κατά την 
εφαρµογή της δύναµης προώθησης θα λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την 
αποφυγή µονοµερούς φόρτισης της µούφας, που µπορεί να οδηγήσει σε θραύση. Η 
φόρτιση θα είναι ισοκατανεµηµένη σε όλη την περίµετρο του κώδωνα.  
Ο αρµός που δηµιουργείται µεταξύ των συνδεδεµένων σπονδύλων θα σφραγίζεται 
µε ειδικά ελαστοµερή υλικά εσωτερικά στην περίπτωση µεγάλων διαµέτρων και 
εξωτερικά στην περίπτωση µικρών διαµέτρων.  
 
Έλεγχοι τσιµεντοσωλήνων  
α. Εργαστηριακοί έλεγχοι  
• Στην περίπτωση εργοταξιακής παραγωγής τσιµεντοσωλήνων θα 

πραγµατοποιούνται εργαστηριακοί έλεγχοι των σωλήνων σε ποσοστό 2% ανά 
διάµετρο και τύπο τσιµεντοσωλήνων και κατ’ ελάχιστον σε 5 τεµάχια ανά 
διάµετρο, σε κατάλληλα εξοπλισµένα και κατά προτίµηση πιστοποιηµένα 
εργαστήρια µε δαπάνη και µέριµνα του Αναδόχου. Η επιλογή των δειγµάτων θα 
γίνεται από την Επίβλεψη.  

• Για κάθε δοκιµαζόµενη παρτίδα σωλήνων θα συντάσσεται πρακτικό δοκιµών στο 
οποίο καταγράφονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών σε καµπτικό φορτίο 
θραύσης, η συµπεριφορά των σπονδύλων σε δοκιµή υδατοστεγανότητας, το 
πάχος του τοιχώµατος, η ποιότητα του σκυροδέµατος και η διάταξη των ράβδων 
οπλισµού (περιµετρικών και διαµήκων).  

Μία παρτίδα σωλήνων θα γίνεται αποδεκτή όταν όλα τα εξεταζόµενα δοκίµια δίνουν 
αποδεκτά αποτελέσµατα. Για κάθε δοκίµιο που πιθανόν βρεθεί εκτός Προδιαγραφής 
η δοκιµή θα επαναλαµβάνεται µε δύο πρόσθετα δοκίµια από την ίδια παρτίδα 
σωλήνων. Στην περίπτωση αυτή όλα τα επανελεγχόµενα δοκίµια πρέπει να πληρούν 
την προδιαγραφή.  
Για την εξακρίβωση της χρήσης τσιµέντου ανθεκτικού σε θείο (SR) θα 
προσκοµίζονται πιστοποιητικά αναγνωρισµένου εργαστηρίου ή θα ζητείται ανάλογος 
εργαστηριακός έλεγχος (ειδικές χηµικές αναλύσεις, κρυσταλλογραφία κ.λπ.).  
 
β. Μακροσκοπικοί έλεγχοι  
Συνιστάται η εκτέλεση µακροσκοπικών δειγµατοληπτικών ελέγχων για την επί τόπου 
διαπίστωση των ιδιοτήτων των σωλήνων.  
Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά καλής ποιότητας των σωλήνων.  
• Κατά την κρούση του σωλήνα µε σφυρί θα παράγεται ήχος µεταλλικής χροιάς 

(κωδωνισµός).  
• Κατά την θραύση τµήµατος του σωλήνα τα αδρανή θα θραύονται χωρίς να 

αποκολλούνται.  
• Οι σωλήνες θα εµφανίζουν εικόνα συµπαγή, χωρίς ελαττώµατα, ρωγµές, 

φυσαλίδες και αποκολληµένα τµήµατα.  
• Κώδωνες µη οµαλοί ή φθαρµένοι από κρούσεις επηρεάζουν την σωστή σύνδεση 

των σωλήνων και την στεγανότητα. Σωλήνες µε τέτοιους κώδωνες είναι 
ακατάλληλοι και θα απορρίπτονται.  

• Σωλήνες µε εµφανή οπλισµό δεν θα γίνονται αποδεκτοί.  
• Οι σωλήνες δεν θα εµφανίζουν ρωγµές και η εσωτερική τους επιφάνεια θα είναι 

οµαλή και λεία.  
• Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ΦΕΚ 253/84 ως µη αποδεκτοί χαρακτηρίζονται οι 

τσιµεντοσωλήνες που εµφανίζουν τα ακόλουθα:  
− σπασίµατα ή διαµπερείς ρωγµές  
− ελαττώµατα ενδεικτικά κακής αναλογίας, ανάµιξης ή συµπύκνωσης του 

σκυροδέµατος  
− επιφάνεια κυψελωτή ή πορώδη  
− βλάβες ή σπασίµατα στα άκρα, που πιθανόν θα εµποδίσουν την 
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ικανοποιητική σύνδεση των σωλήνων  
− οποιοδήποτε συνεχές ράγισµα που έχει επιφανειακά πλάτος ≥ 0,3 mm και 

µήκος ≥ 300 mm, ανεξάρτητα από την θέση του στο τοίχωµα του σωλήνα  
• Τα άκρα τους δεν θα εµφανίζουν σκασίµατα ή ελαττώµατα και το επίπεδό τους θα 

είναι κάθετο προς τον άξονα του σωλήνα.  
• Οι σωλήνες θα είναι λείοι και ευθύγραµµοι.  
 
∆οκιµές στεγανότητας τσιµεντοσωλήνων  
Για αγωγούς διαµέτρου άνω των 700 mm η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να 
απαιτήσει έλεγχο στεγανότητας µε ειδικά όργανα στο σύνολο ή σε τµήµα του αγωγού 
µε χρήση ειδικών τεχνικών και εξοπλισµού (π.χ. έµφραξη αρµών µε µπαλόνια και 
εφαρµογή αρχικής υδροστατικής πίεσης ελεγχόµενης χρονικά µέσω µανοµέτρων).  
Τυχόν ελαττώµατα που θα διαπιστώνονται κατά τις δοκιµασίες αυτές θα 
αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη προς τούτο αποζηµίωση. Στις 
περιπτώσεις αυτές, µετά την αποκατάσταση των ελαττωµάτων θα γίνεται νέα 
δοκιµασία του τµήµατος της σωλήνωσης.  
 
Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή  
Κατά την παραλαβή του δικτύου από τσιµεντοσωλήνες θα διενεργούνται οι 
ακόλουθοι έλεγχοι:  

• Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιµών και πιστοποιητικών. Σε 
περίπτωση προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων που φέρουν σήµανση 
CE, συµµόρφωσης µε το νέο ΕΝ 1916:2002 δεν απαιτούνται περαιτέρω 
εργαστηριακοί έλεγχοι.  

• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης σωλήνων 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.  

• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως (εφ’ όσον προβλέπονται 
από την µελέτη).  

Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει βιντεοσκόπηση του εσωτερικού της 
σωληνογραµµής, εάν αυτό προβλέπεται από την µελέτη και τα λοιπά συµβατικά 
τεύχη του έργου.  
 
Τρόπος επιµέτρησης εργασίας 
Η επιµέτρηση των προκατασκευασµένων σωλήνων θα γίνεται µε βάση το αξονικό 
µήκος του δικτύου σε µέτρα (m), κατά διάµετρο και τύπο σωλήνα (οπλισµένοι κατά 
σειρά αντοχών, άοπλοι, µε επενδύσεις προστασίας κ.λπ.).  
Τα µήκη των σωληνώσεων θα επιµετρούνται µεταξύ των εσωτερικών παρειών των 
διαδοχικών φρεατίων.  
Τµήµατα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί µε σωλήνες µεγαλύτερης 
διαµέτρου ή ανώτερης ποιότητας θα επιµετρώνται µε βάση τα προβλεπόµενα από 
την Μελέτη.  
Οι χυτοί επί τόπου σωληνωτοί αγωγοί θα επιµετρώνται αναλυτικά ως κατασκευές 
σκυροδέµατος:  

• Προµήθεια σκυροδέµατος, µεταφορά επί τόπου, σκυροδέτηση και 
συµπύκνωση σε κυβικά µέτρα ανά κατηγορία σκυροδέµατος.  

• ∆ιατοµές στερεού µε διαστάσεις (εξωτερικές) µεγαλύτερες των 
προβλεποµένων από την Μελέτη δεν γίνονται αποδεκτές.  

• Κατασκευή καλουπιού, ανά τετραγωνικό µέτρο επιφανείας.  
• Τα καλούπια θα διακρίνονται σε πνευµατικά (φουσκωτά) και συµβατικά 

(λυόµενοι ξυλότυποι ή σιδηρότυποι).  
• Χαλύβδινος οπλισµός σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών πινάκων 

οπλισµού.  
• Η τυχόν τοποθέτηση σιδηροπλισµού πέραν του προβλεποµένου στην 
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Μελέτη δεν θα γίνεται αποδεκτή προς επιµέτρηση.  
• Πρόσθετα σκυροδέµατος, πλην ρευστοποιητικών, ανά kg βάρους 

σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως, για το αποδεκτό προς 
επιµέτρηση σκυρόδεµα.  

Συµπεριλαµβάνονται στεγανοποιητικά µάζας, επιταχυντές ή επιβραδυντές πήξης, 
ίνες και ειδικά τσιµέντα (π.χ. ανθεκτικά στο θείο).  
Η εκσκαφή και επαναπλήρωση των σκαµµάτων των δικτύων, καθώς και ο 
εγκιβωτισµός τους επιµετρώνται ιδιαιτέρως, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
τυπική διατοµή της Μελέτης.  
Στις ως άνω τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:  
• Η δαπάνη του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων, 

εργαλείων κ.λπ. εξοπλισµού για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε 
την παρούσα Προδιαγραφή.  

• Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των 
πάσης φύσεως σωλήνων και των λοιπών ενσωµατούµενων υλικών.  

• Η φθορά και αποµείωση των υλικών.  
• Η πραγµατοποίηση όλων των προβλεποµένων δοκιµών και ελέγχων σύµφωνα 

µε την παρούσα Προδιαγραφή.  
Η δαπάνη εργασίας και υλικών για τυχόν αποκατάσταση ατελειών ή µη 
αποδεκτών κατασκευών κατά τον έλεγχο. 

 
3.17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 17: Μάρτυρας καθίζησης  
Ο κάθε µάρτυρας συντίθεται από µεταλλική βάση (0,30m2 περίπου) από λαµαρίνα 
4mm και έναν ιστό ύψους 2m (σωλήνα 2’’). Ο ιστός είναι κολληµένος στο κέντρο της 
µεταλλικής βάσης. Η βάση τοποθετείται σε µία ρηχή εκσκαφή 0,50m περίπου µέσα 
στη στρώση της τελευταίας κάλυψης, πάνω, σε σκυρόδεµα καθαριότητας 5cm. 
Ακολουθεί σκυρόδεµα (έρµα) 15cm επάνω από την πλάκα. Η υπόλοιπη εκσκαφή 
επιχώνεται µε αµµοχάλικο κάλυψης. Ιδιαίτερη σηµασία προσδίδεται στην 
αντισκωριακή προστασία, έτσι ώστε το υλικό να διατηρεί την ακεραιότητά του σε 
περίοδο τουλάχιστον 20 χρόνων.  
Ο κωδικός µάρτυρα θα συµφωνείται µε την αρµόδια υπηρεσία και θα φέρεται 
χαραγµένος στο πλευρό του σωλήνα ακριβώς κάτω από το πώµα. Πριν από την 
κατασκευή της γεωκάλυψης ο ιστός θα προεξέχει από το έδαφος. Οι µάρτυρες 
χωροσταθµούνται µε απλές γεωδαιτικές µεθόδους (γεωµετρική χωροστάθµιση) σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα. Η συχνότητα µετρήσεων στους µάρτυρες προτείνεται να 
είναι στην αρχή µηνιαία, από την έναρξη των εργασιών ως την περάτωσή τους, στη 
συνέχεια τριµηνιαία για ένα έτος και τέλος 6µηνιαία µέχρι το πέρας της επιτήρησης 
του έργου. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η αξιοποίηση των αρχικών µετρήσεων για 
τον έλεγχο των θεµελιώσεων και των διαµορφώσεων που θα γίνουν κατά τις 
εργασίες διαµόρφωσης του χώρου. Οι µετρήσεις θα καταχωρούνται στη βάση 
δεδοµένων.  
 
3.18 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 18: Καλύµµατα από φαιό χυτοσίδηρο  
Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί  
Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η κατασκευή 
χυτοσιδηρών καλυµµάτων φρεατίων, καθώς και χυτοσιδηρών εσχαρών φρεατίων 
υδροσυλλογής των δικτύων αποχέτευσης οµβρίων και γενικά απλών χυτοσιδηρών 
τεµαχίων, όπως βαθµίδων φρεατίων. 
Υλικά 
Όλα τα χυτοσιδηρά τεµάχια θα κατασκευασθούν από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη (ductile iron) βάσει του Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 
Ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη θα είναι της κατηγορίας 400-15 και οι 
µηχανικές του ιδιότητες θα ανταποκρίνονται προς εκείνες του πίνακα 1 του διεθνούς 
προτύπου ISO 1083, σε δοκίµια που χυτεύονται σε χωριστούς τύπους αλλά 
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κατασκευασµένους από το ίδιο µέταλλο χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήµατα και 
συγκεκριµένα: 
 
− Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό: 400 N/mm2 
− Ελάχιστη επιµήκυνση:  15% 
− Όρια σκληρότητας:  130 - 180 κατά Brinell 
 
Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τοµή από τη θραύση του θα είναι 
χρώµατος φαιού και υφής λεπτόκοκκης, πυκνής και οµοιόµορφης. Η χύτευσή του θα 
έχει γίνει µε επιµέλεια και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή 
άλλα ελαττώµατα. Θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα µαλακός, ανθεκτικός και εύκολα 
κατεργάσιµος µε λίµα ή κόπτη, καθώς και να διατρήεται εύκολα. 
Ο χυτοσίδηρος που θα χρησιµοποιηθεί, θα ικανοποιεί όλους τους όρους χύτευσης 
κατά DIN 1000. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα προϊόντα της µη συµµορφούµενης 
χύτευσης θα απορρίπτονται χωρίς άλλη εξέταση. 
Οι διαστάσεις των τεµαχίων θα είναι εκείνες ακριβώς που ορίζονται στα σχέδια της 
εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Ως περιθώρια ανοχής ορίζονται τα ακόλουθα: 
 
− Για το βάρος: +8%. 
− Για το πάχος: +8% έως -5% (µε µέγιστο όµως περιθώριο:+2,5 mm έως -1,5 

mm) 
Η φέρουσα ικανότητα των καλυµµάτων και των εσχαρών των φρεατίων επιλέγονται, 
ανάλογα µε τη θέση τοποθέτησης τους, δηλ. µε βάση τις συνθήκες κυκλοφορίας και 
πρέπει να ανταποκρίνεται προς τις ακόλουθες κατηγορίες, κατ' ελάχιστο: 
 
 Κατηγορία Θέση τοποθέτησης Φέρουσα 

ικανότητα [tn] 
1 A Περιοχές κυκλοφορίας πεζών ή/και ποδηλάτων µόνο 1,5 
2 B Πεζόδροµοι και περιοχές κυκλοφορίας πεζών, χώροι 

στάθµευσης ΙΧ αυτοκινήτων 
12,5 

3 C Περιοχές δίπλα στο ρείθρο του πεζοδροµίου που δεν 
εκτείνονται περισσότερο από 0,5 m µέσα στο 
οδόστρωµα ή περισσότερο από 0,2 m µέσα στο 
πεζοδρόµιο 

25 

4 D Καταστρώµατα οδών (συµπεριλαµβανοµένων των 
πεζοδροµίων) και χώροι στάθµευσης όλων των τύπων 
οχηµάτων 

40 

5 E Περιοχές όπου ασκούνται µεγάλα φορτία ανά τροχό, 
π.χ. λιµάνια, εµπορευµατικοί σταθµοί, βιοµηχανικές 
περιοχές κτλ. 

60 

 
Εκτέλεση Εργασιών 
Παρακολούθηση της Κατασκευής 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, µέσω εκπροσώπου της, να παρακολουθεί την 
κατασκευή των χυτοσιδηρών τεµαχίων και να ελέγχει τα υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επιτρέπει και 
να διευκολύνει την παρακολούθηση αυτή. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) 
ηµέρες πριν από κάθε τµηµατική χύτευση για να µπορέσει η Υπηρεσία να 
παρακολουθήσει την κατασκευή και να λάβει δοκίµια. Το δικαίωµα αυτό της 
Υπηρεσίας, είτε ασκείται είτε όχι, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της 
ποιότητας του υλικού ή από τις άλλες υποχρεώσεις του. 
 
Σήµανση 
Όλα τα καλύµµατα, οι εσχάρες και τα πλαίσια πρέπει να φέρουν ανάγλυφη σήµανση 



K:\ΧΑ∆Α\cons\2 εργολαβιες\ΧΑ∆Α Β-Ν\tefhi\5441_ΤΡro.doc          - 31 -                 WA/WM/15/5441/Β10 
 

σε µέρος που να φαίνεται και µετά την τοποθέτησή τους στην προβλεπόµενη θέση 
τους, µε τα εξής στοιχεία: 
− το πρότυπο ΕΝ 124 
− την αντίστοιχη κατηγορία της φέρουσας ικανότητας (π.χ. D 40) 
− το όνοµα ή/και το σήµα του κατασκευαστή 
− το έτος και το µήνα χύτευσης 
− το σήµα του οργανισµού πιστοποίησης (π.χ. ISO) 
− το όνοµα του φορέα κατασκευής ή του Κυρίου του Έργου, κατά περίπτωση 
 
Έδραση Καλυµµάτων και Εσχαρών 
Η επιφάνεια έδρασης των εσχαρών και των καλυµµάτων επάνω στα πλαίσια τους θα 
είναι απόλυτα επίπεδη, ώστε να εξασφαλίζεται έδραση πάνω στην επιφάνεια αυτή 
χωρίς να ταλαντεύεται το κάλυµµα ή η εσχάρα. Έλεγχος σωστής έδρασης των 
εσχαρών και των καλυµµάτων επάνω στα πλαίσιά τους θα διεξάγεται για κάθε 
τεµάχιο χωριστά. Κάθε ελαττωµατικό τεµάχιο ως προς την έδρασή του θα 
απορρίπτεται και το κόστος του θα λογίζεται σε βάρος του Αναδόχου. 
 
Παραλαβή των Υλικών 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα παραλαβής της προµήθειας των χυτοσιδηρών 
τεµαχίων από επιτροπή αντιπροσώπων της, παρουσία και αντιπροσώπου του 
Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα µέσα, καθώς και κάθε 
πληροφορία και ευκολία για την εξέταση και τον έλεγχο της προµήθειας που 
παραδίνεται. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σε δύο στάδια: 

ii. Κατά την προσωρινή και τµηµατική παραλαβή θα εξετάζονται τα 
αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών στα δοκίµια της αντίστοιχης 
χύτευσης και στη συνέχεια τα είδη που παραδίνονται θα εξετάζονται 
µακροσκοπικά. 

iii. Η οριστική παραλαβή θα γίνεται αφού παραδοθεί ολόκληρη η προµήθεια και 
το νωρίτερο δύο (2) µήνες µετά την τελευταία παράδοση, έτσι ώστε να είναι 
δυνατόν, µέσα στο διάστηµα αυτό, να εξακριβωθεί η τυχόν ύπαρξη κρυφών 
ελαττωµάτων. 

Σε περίπτωση απόρριψης µιας ποσότητας ειδών της προµήθειας λόγω ύπαρξης 
ελαττωµάτων, ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει τα ελαττωµατικά τεµάχια µέσα 
σε ένα (1) µήνα. Αν η αντικατάσταση δεν γίνει στην προθεσµία αυτή, η Υπηρεσία 
αγοράζει η ίδια τον αντίστοιχο αριθµό τεµαχίων κατά είδος και χρεώνει την αξία τους 
σε βάρος του Αναδόχου. 
 
Έλεγχοι 
Αριθµός ∆οκιµίων 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χυτοσιδήρου θα ελέγχονται µε δοκιµές. Σε κάθε 
χύτευση και για κάθε είδος δοκιµής θα λαµβάνονται δοκίµια ως κατωτέρω: 
 
 

 Παρτίδα Αριθµός ∆οκιµίων 
1 1 - 100 3 
2 101 - 200 4 
3 201 - 400 5 
4 401 - 800 7 
5 801 - 1500 10 

 
Σε κάθε χύτευση, ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων για κάθε είδος δοκιµής δεν 
πρέπει να είναι µικρότερος (µεγαλύτερος) από την ελάχιστη (µέγιστη) τιµή που κάθε 
φορά ορίζεται. Επιπλέον, κάθε µία δοκιµή δεν πρέπει να δίνει τιµή µικρότερη του 
90% της ελάχιστης τιµής ή τιµή µεγαλύτερη του 110% της µέγιστης τιµής που έχει 
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οριστεί αντίστοιχα. 
Μηχανικές ∆οκιµές Παραλαβής 
Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσιδήρου θα γίνονται σε κατάλληλο εργαστήριο 
δοκιµές κάµψης, κρούσης και σκληρότητας κατά Brinell. 
Για τη δοκιµή κάµψης θα χρησιµοποιούνται απόλυτα κυλινδρικά δοκίµια µε διάµετρο 
25 mm και µήκος 600 mm. Το δοκίµιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη µηχανή δοκιµής 
κάµψης, µεταξύ εδράνων που απέχουν µεταξύ τους 500 mm. Το δοκίµιο θα πρέπει 
να αντέχει, χωρίς να θραύεται, ολικό φορτίο 320 kg, εφαρµοζόµενο στο µέσο του 
ανοίγµατος των εδράνων. Η υπόψη καταπόνηση αντιστοιχεί σε τάση 26 kg/mm2. Το 
βέλος, τη στιγµή της θραύσης του δοκιµίου, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm. 
Για τη δοκιµή κρούσης θα χρησιµοποιούνται απόλυτα ορθογώνια πρισµατικά δοκίµια, 
πλευράς 40 mm και µήκους 200 mm. Το δοκίµιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη 
µηχανή κρούσης µε κριό, επάνω σε έδρανα που απέχουν µεταξύ τους 160 mm. Το 
δοκίµιο πρέπει να αντέχει, χωρίς να θραύεται, την κρούση κριού βάρους 12 kg που 
πέφτει ελεύθερο από ύψος 40 cm επάνω στο δοκίµιο και ακριβώς στη µέση του 
ανοίγµατος µεταξύ των εδράνων. Η κεφαλή του κριού θα αποτελείται από κυλινδρικό 
τοµέα επίκεντρης γωνίας 90° και ακτίνας 50 mm. Ο άξονας του κυλινδρικού τοµέα θα 
είναι οριζόντιος και κάθετος στον άξονα του δοκιµίου. 
 
 
Επανάληψη ∆οκιµής 
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 δεν λαµβάνονται υπόψη, σε περίπτωση ανεπαρκών 
αποτελεσµάτων που δεν οφείλονται στην ποιότητα του ίδιου του µετάλλου αλλά 
οφείλονται σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: 
 
− Εσφαλµένη τοποθέτηση του δοκιµίου ή ελαττωµατική λειτουργία της µηχανής 

δοκιµής. 
− Ελαττωµατική χύτευση ή ελαττωµατική τόρνευση του δοκιµίου. 
− Θραύση του δοκιµίου εφελκυσµού πέραν από το όριο µέτρησης. 
− Ελαττώµατα χύτευσης στο δοκίµιο, εµφανή µετά τη θραύση. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις λαµβάνεται νέο δοκίµιο, επαναλαµβάνονται οι αντίστοιχες 
δοκιµές και τα νέα αποτελέσµατά τους αντικαθιστούν εκείνα του ελαττωµατικού 
δοκιµίου. 
 
3.19 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 19: Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως  
Το χαλικοφίλτρο υδρογεωτρήσεως θα αποτελείται από χονδρόκοκκο υλικό, 
διαβάθµισης 16-32 mm, πλυµένο και απαλλαγµένο από λεπτόκοκκα υλικά και θα 
ενσωµατώνεται στο έργο µόνο µετά από έλεγχο και έγκριση της Υπηρεσίας. 
Ο έλεγχος αυτός, που αφορά στην καταλληλότητα των χρησιµοποιουµένων υλικών 
και συγκεκριµένα στην εργαστηριακή εξέταση της ποιότητας και της κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης, ανάλογα µε την χρησιµοποίησή τους (αυτούσια, µετά από διαλογή ή/και 
σταθεροποιούµενου τύπου υλικό που θα παραχθεί µε θραύση), θα γίνεται 
υποχρεωτικά µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, θα απορρίπτεται δε η ποσότητα 
στην περίπτωση ακαταλληλότητας των υλικών.  
 
3.20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 20: Βιόφιλτρο  
Ο σωλήνας του βιόφιλτρου θα είναι από HDPE και το καπάκι του θα είναι 
κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Η λειτουργία του βιόφιλτρου βασίζεται σε 
βακτηριακή βιοµάζα που αναπτύσσεται σε ειδικό υπόστρωµα (φλύδες δέντρων ή 
ροκανίδια µε ώριµο compost) και αφοµοιώνει τις ουσίες που περιέχουν τα οσµαέρια. 
Η απόδοση καθαρισµού του βιόφιλτρου θα κυµαίνεται µεταξύ 90 και 99%.  



K:\ΧΑ∆Α\cons\2 εργολαβιες\ΧΑ∆Α Β-Ν\tefhi\5441_ΤΡro.doc          - 33 -                 WA/WM/15/5441/Β10 
 

 
 
3.21 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 21: Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 

πολυαιθυλενίου  ΡE 80  (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS8 = 8 
MPa), µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 
90 mm/10atm   

 
Γενικά 
Οι αγωγοί πολυαιθυλενίου που θα κατασκευαστούν θα αντέχουν σε πιέσεις 
λειτουργίας µε νερό τουλάχιστον ίση µε την απαιτούµενη (10 atm.). Σαν ελάχιστη 
απαίτηση σε αντοχή στην εσωτερική πίεση και στο χρόνο είναι τα 50 χρόνια ζωής 
στους 20οC. Η προσκόµιση πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO είναι 
απολύτως υποχρεωτική. 
 
∆ιεθνή πρότυπα 
Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας κατασκευάζονται 
σύµφωνα µε τα 
παρακάτω πρότυπα: 
DIN 8074 ως προς τις διαστάσεις και ανοχές 
DIN8075 ως προς τις γενικές απαιτήσεις και έλεγχο ποιότητας 
DIN 16934 ως προς τη χηµική αντίσταση 
DIN 16932 ως προς τη µέθοδο και τις απαιτήσεις για την αυτογενή συγκόλληση 

σωλήνων 
DIN 4279 ως προς τις δοκιµές πίεσης στο εργοτάξιο 
 
Αποδεκτά Υλικά 
Οι σωλήνες που θα χρησιµοποιηθούν θα πληρούν τα εξής: 
• Το υλικό κατασκευής του σωλήνα θα είναι πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

HDPE. 
• Το πολυµερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 - 

960 Kg/m3 στους 23ο C. 
• Ο δείκτης ροής MFI (Melt flow index) θα είναι το πού 0,4 - 0,5 g/10min. 
• Η επιτρεπόµενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350 kg/m3, η δε επιτρεπόµενη 

απώλεια νερού κάτω από 300 mg/kg. 
•  
Σήµανση Σωλήνων 
Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήµανσης χρώµατος λευκού αντιδιαµετρικά 
τυπωµένες και ανά µέτρο µήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική µορφή 
π.χ για PE 100 και PN 10: Φορέας Έργου - ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 10 
XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 = 
όπου: 
• HDPE πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
• ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ εξωτερική διάµετρος Χ πάχος τοιχώµατος 
• PN 10 κλάση πίεσης σε atm ή bar 
• XXXX όνοµα κατασκευαστή 
• YYYY χρόνος παραγωγής από την µία πλευρά και αύξων αριθµός µήκους 

από την αντιδιαµετρική 
• ZZZZ τα εφαρµοζόµενα πρότυπα για την παραγωγή και την δοκιµασία των 

σωλήνων στο εργοστάσιο των σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών PE 100 
η κατάταξη της πρώτης ύλης 

•  
Είδος Αγωγών - ∆ιαστάσεις Σωλήνων 
Οι αγωγοί που θα είναι διάτρητοι κατά τα 2/3 θα έχουν κατ' ελάχιστο τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
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• Ονοµαστική πίεση: τουλάχιστον 10 atm (για αγωγούς κατά DIN 8074/8075) 
• Μήκη αγωγών (κατά DIN 8074): 5, 6, 12 m 
• Οπές: διαµέτρου 8 mm 
• Πυκνότητα οπών: τουλάχιστον µια (1) οπή ανά 100 cm2 
• Σχισµές: Αντί οπών είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σχισµές πλάτους 12 mm, 

µήκους 10-12 mm µε ισοδύναµο ή µεγαλύτερο ποσοστό συνολικής επιφάνειας 
ανοιγµάτων. 

Οι αγωγοί που θα είναι αδιάτρητοι θα έχουν τα ίδια γενικά χαρακτηριστικά, και θα 
πληρούν κατ' ελάχιστον τα εξής: 
• Ονοµαστική πίεση: τουλάχιστον 10 atm (για αγωγούς κατά DIN 8074/8075) 
• Μήκη αγωγών (κατά DIN 8074): 5, 6, 12 m 
•  
Μέθοδος Κατασκευής - Απαιτήσεις Τελειωµένης Εργασίας  
Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 
Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων θα γίνεται µε 
προσοχή για την αποφυγή φθορών. Τα οχήµατα µεταφοράς θα έχουν µήκος τέτοιο 
ώστε οι σωλήνες να µην εξέχουν από την καρότσα. Για την φορτοεκφόρτωση θα 
χρησιµοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά µηχανήµατα. Σε καµία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται η εκφόρτωση µε ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρµατόσχοινου ή 
αλυσίδων για τους χειρισµούς των σωλήνων. Οι χειρισµοί θα γίνονται υποχρεωτικά 
µε ιµάντες (σαµπάνια). Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους και 
θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ. διάταξη πυραµίδας), ώστε να αποφευχθούν 
στρεβλώσεις και παραµορφώσεις λόγω υπερκείµενου βάρους. Κάθε διάµετρος θα 
στοιβάζεται χωριστά. Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεµάχια σύνδεσης των σωλήνων 
θα παραµένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους. 
Επισηµαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 
α) Η µεγάλη παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η µέγιστη 
παραµονή των µπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει 
τους τέσσερις µήνες. β) Η ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας περιφερειακά στην 
διατοµή, καθ' όσον µπορεί να προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισµό στον σωλήνα. 
γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ' όσον µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση 
(πλάτυνση) της διαµέτρου. 
δ) Το σύρσιµο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες 
φορτοεκφορτώνονται µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα 
από εκδορές και χαράξεις. 
ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευµένων σωλήνων (π.χ. εσφαλµένη 
στοίβαση). 
Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, µε επαφή των σωλήνων 
κατά γενέτειρα. Η κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ' 
όλο το µήκος των σωλήνων. Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών 
και διαµέτρων, οι πλέον άκαµπτοι θα διατάσσονται στο κάτω µέρος της στοίβας. Αν 
οι σωλήνες έχουν προδιαµορφωµένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά 
θα προεξέχουν. Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση 
θα προστατεύονται από χτυπήµατα.Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται 
για την µεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα µε λείες επιφάνειες, χωρίς 
προεξοχές αιχµηρών αντικειµένων που θα µπορούσαν να τραυµατίσουν τους 
σωλήνες. 
Τοποθέτηση Σωλήνων στο Όρυγµα 
Ο πυθµένας του ορύγµατος θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα βάθη 
και κλίσεις από την εγκεκριµένη µελέτη. Οι σωλήνες τοποθετούνται επί κατάλληλης 
στρώσης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη. Η τοποθέτηση των σωλήνων 
στο όρυγµα θα γίνεται µε χρήση ιµάντων. Η χρήση µεταλλικών αλυσίδων, καλωδίων, 
αγκίστρων και λοιπών εξαρτηµάτων που µπορεί να βλάψουν την προστατευτική 
επένδυση απαγορεύεται. Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόµενο, τόσο 
οριζοντιογραφικά όσο και υψοµετρικά δεν θα υπερβαίνει τις γωνίες που συνιστά ο 
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κατασκευαστής για το είδος των χρησιµοποιουµένων συνδέσµων. Κατά την επίχωση 
του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να 
περιβάλλουν τον αγωγό και να συµπληρώνουν πλήρως το διάκενο µεταξύ σωλήνος 
και ορύγµατος (πλήρες πλευρικό σφήνωµα αγωγού). Καθ' όλη την διάρκεια της 
τοποθέτησης και του εγκιβωτισµού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα λαµβάνει τα 
απαραίτητα µέτρα ώστε να µην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε 
αιτία. Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο 
θα φράσσεται για προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών. 
 
Σύνδεση Σωλήνων 
Η µέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα 
ειδικά τεµάχια ΡΕ εξαρτάται από την διάµετρο και την πίεση λειτουργίας τους. Για 
διαµέτρους σωλήνων έως και 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). Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση 
τήξης, στους 220 °C και υπό πίεση δηµιουργούνται νέοι δεσµοί µεταξύ των µορίων 
του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεµαχίων σωλήνων, η 
κατανοµή των φορτίων σε ολόκληρο το µήκος της σωληνογραµµής και η διατήρηση 
λείας εσωτερικής επιφάνειας. 
 
Ηλεκτροσυγκόλληση 
Η συγκόλληση επιτυγχάνεται µε χρήση ειδικού τεµαχίου από ΡΕ µε ενσωµατωµένη 
σπιροειδή 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 άξονα του σωλήνα) µε κατάλληλο εργαλείο κοπής 
σωλήνων επιστρωµάτων επιφανειακής οξείδωσης. Καθαρίζεται επιµελώς το 
επίστρωµα και στα δύο τµήµατα που πρόκειται να συγκολληθούν και σε µήκος κατά 
τουλάχιστον 10 mm µεγαλύτερο της ηµιδιάστασης της ηλεκτροµούφας. Οι επιφάνειες 
που έχουν αδροποιηθεί θα καθαρίζονται µε καθαρό ύφασµα χωρίς χνούδι ή µε 
µαλακό χαρτί εµποτισµένο σε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν). Σε κάθε περίπτωση θα 
αποφεύγεται η χρήση υλικών απόξεσης (γυαλόχαρτου, λίµας, τροχού λείανσης) 
καθώς και η χρήση διαλυτικών, που περιέχουν τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική 
αλκοόλη (οινόπνευµα). 
Τα προς σύνδεση τµήµατα θα ευθυγραµµίζονται και θα διατηρούνται οµοαξονικά µε 
χρήση συσφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραµένουν µέχρι να ψυχθεί πλήρως η 
ηλεκτροµούφα. Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η µετακίνηση του συνδετήρα 
ευθυγράµµισης, η άσκηση πίεσης στο σηµείο σύνδεσης, καθώς και η απότοµη 
µεταβολή της θερµοκρασίας (µε νερό, πεπιεσµένο αέρα κλπ). Για την δοκιµή του 
συγκολληµένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 
δύο ωρών µετά την ηλεκτροσυγκόλληση. 
Μετωπική Συγκόλληση 
Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιµελής προετοιµασία των άκρων που 
πρόκειται να συγκολληθούν. Τα προς σύνδεση τµήµατα σωλήνων εξαρτηµάτων θα 
στερεώνονται στις σιαγόνες στερέωσης της µηχανής µετωπικής συγκόλλησης και θα 
ευθυγραµµίζονται. Η απόκλιση από την ευθυγραµµία δεν θα υπερβαίνει το 10% του 
πάχους τοιχώµατος του σωλήνα ή τα 2 mm (ό,τι είναι µικρότερο). Απόκλιση πέρα 
από αυτό το όριο θα αντιµετωπίζεται είτε µε αύξηση της πίεσης των σφιγκτήρων, είτε 
µε επαναπροσαρµογή των σωλήνων µέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επαφή 
και η µικρότερη δυνατή απόκλιση. Τα άκρα των σωλήνων / εξαρτηµάτων θα 
πλανίζονται πριν την κόλληση και θα καθαρίζονται µε απορρυπαντικό (ασετόν) από 
σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες ουσίες. Επίσης θα καθαρίζεται και η θερµαντική 
πλάκα από ξένα σώµατα, σκόνη ή υπολείµµατα πολυαιθυλενίου όταν είναι ακόµη 
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ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική θήκη της, προς αποφυγή φθοράς της 
επικάλυψης από τεφλόν. Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγµατοποιείται σε ξηρό 
περιβάλλον, προφυλαγµένο από υγρασία και ρεύµατα αέρος, 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 ποικίλει, ανάλογα µε το πάχος του τοιχώµατος 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 τη διάµετρο και το πάχος τοιχώµατος του 
σωλήνα/ εξαρτήµατος). Μετά την σταδιακή ψύξη της ζώνης συγκόλλησης θα 
αποσυναρµολογούνται οι συσφιγκτήρες. Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότοµη 
ψύξη των σωλήνων µε νερό, πεπιεσµένο αέρα κ.λπ. 
 
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 (περίπτωση δικτύων βαρύτητας). 

Εξαρτήµατα που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται 
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του Αναδόχου. 
 
 
3.22 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 22: ∆ιάτρηση αγωγών  
 
Η διάτρηση των αγωγών θα γίνει κατά DIN 4262-1. Οι αγωγοί θα είναι διάτρητοι κατά 
τα 2/3 της περιµέτρου τους µε οπές σχήµατος παραλληλογράµµου µε πλάτος 
ανοίγµατος 12mm και µήκος ανοίγµατος από 10 έως 20mm. Οι οπές θα 
πραγµατοποιούνται σε 3 ή 4 σειρές µε µετατόπιση η µία από την άλλη. Η επιφάνεια 
των οπών ανταποκρινόµενη ως προς την εσωτερική επιφάνεια του αγωγού θα είναι 
τουλάχιστον 50cm2/m µήκους αγωγού και όχι µεγαλύτερη από 650cm2/m µήκους 
αγωγού. Η επιφάνεια ανοιγµάτων σε σχέση µε την συνολική εσωτερική επιφάνεια του 
αγωγού θα κυµαίνεται από 4% έως 8%.  
 
 
3.23 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 23: Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 

πολυαιθυλενίου  ΡE 80  (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS8 = 8 
MPa), µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 
250 mm/10atm  

 
Γενικά 
Οι αγωγοί πολυαιθυλενίου που θα κατασκευαστούν θα αντέχουν σε πιέσεις 
λειτουργίας µε νερό τουλάχιστον ίση µε την απαιτούµενη (10 atm.). Σαν ελάχιστη 
απαίτηση σε αντοχή στην εσωτερική πίεση και στο χρόνο είναι τα 50 χρόνια ζωής 
στους 20οC. Η προσκόµιση πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO είναι 
απολύτως υποχρεωτική. 
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∆ιεθνή πρότυπα 
Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας κατασκευάζονται 
σύµφωνα µε τα 
παρακάτω πρότυπα: 
DIN 8074 ως προς τις διαστάσεις και ανοχές 
DIN8075 ως προς τις γενικές απαιτήσεις και έλεγχο ποιότητας 
DIN 16934 ως προς τη χηµική αντίσταση 
DIN 16932 ως προς τη µέθοδο και τις απαιτήσεις για την αυτογενή συγκόλληση 

σωλήνων 
DIN 4279 ως προς τις δοκιµές πίεσης στο εργοτάξιο 
 
Αποδεκτά Υλικά 
Οι σωλήνες που θα χρησιµοποιηθούν θα πληρούν τα εξής: 
• Το υλικό κατασκευής του σωλήνα θα είναι πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

HDPE. 
• Το πολυµερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 - 

960 Kg/m3 στους 23ο C. 
• Ο δείκτης ροής MFI (Melt flow index) θα είναι το πού 0,4 - 0,5 g/10min. 
• Η επιτρεπόµενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350 kg/m3, η δε επιτρεπόµενη 

απώλεια νερού κάτω από 300 mg/kg. 
•  
Σήµανση Σωλήνων 
Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήµανσης χρώµατος λευκού αντιδιαµετρικά 
τυπωµένες και ανά µέτρο µήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική µορφή 
π.χ για PE 100 και PN 10: Φορέας Έργου - ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 10 
XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 = 
όπου: 
• HDPE πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
• ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ εξωτερική διάµετρος Χ πάχος τοιχώµατος 
• PN 10 κλάση πίεσης σε atm ή bar 
• XXXX όνοµα κατασκευαστή 
• YYYY χρόνος παραγωγής από την µία πλευρά και αύξων αριθµός µήκους 

από την αντιδιαµετρική 
• ZZZZ τα εφαρµοζόµενα πρότυπα για την παραγωγή και την δοκιµασία των 

σωλήνων στο εργοστάσιο των σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών PE 100 
η κατάταξη της πρώτης ύλης 

•  
Είδος Αγωγών - ∆ιαστάσεις Σωλήνων 
Οι αγωγοί που θα είναι διάτρητοι κατά τα 2/3 θα έχουν κατ' ελάχιστο τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
• Ονοµαστική πίεση: τουλάχιστον 10 atm (για αγωγούς κατά DIN 8074/8075) 
• Μήκη αγωγών (κατά DIN 8074): 5, 6, 12 m 
• Οπές: διαµέτρου 8 mm 
• Πυκνότητα οπών: τουλάχιστον µια (1) οπή ανά 100 cm2 
• Σχισµές: Αντί οπών είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σχισµές πλάτους 12 mm, 

µήκους 10-12 mm µε ισοδύναµο ή µεγαλύτερο ποσοστό συνολικής επιφάνειας 
ανοιγµάτων. 

Οι αγωγοί που θα είναι αδιάτρητοι θα έχουν τα ίδια γενικά χαρακτηριστικά, και θα 
πληρούν κατ' ελάχιστον τα εξής: 
• Ονοµαστική πίεση: τουλάχιστον 10 atm (για αγωγούς κατά DIN 8074/8075) 
• Μήκη αγωγών (κατά DIN 8074): 5, 6, 12 m 
 
Μέθοδος Κατασκευής - Απαιτήσεις Τελειωµένης Εργασίας  
Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 
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Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων θα γίνεται µε 
προσοχή για την αποφυγή φθορών. Τα οχήµατα µεταφοράς θα έχουν µήκος τέτοιο 
ώστε οι σωλήνες να µην εξέχουν από την καρότσα. Για την φορτοεκφόρτωση θα 
χρησιµοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά µηχανήµατα. Σε καµία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται η εκφόρτωση µε ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρµατόσχοινου ή 
αλυσίδων για τους χειρισµούς των σωλήνων. Οι χειρισµοί θα γίνονται υποχρεωτικά 
µε ιµάντες (σαµπάνια). Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους και 
θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ. διάταξη πυραµίδας), ώστε να αποφευχθούν 
στρεβλώσεις και παραµορφώσεις λόγω υπερκείµενου βάρους. Κάθε διάµετρος θα 
στοιβάζεται χωριστά. Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεµάχια σύνδεσης των σωλήνων 
θα παραµένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους. 
Επισηµαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 
α) Η µεγάλη παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η µέγιστη 
παραµονή των µπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει 
τους τέσσερις µήνες. β) Η ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας περιφερειακά στην 
διατοµή, καθ' όσον µπορεί να προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισµό στον σωλήνα. 
γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ' όσον µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση 
(πλάτυνση) της διαµέτρου. 
δ) Το σύρσιµο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες 
φορτοεκφορτώνονται µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα 
από εκδορές και χαράξεις. 
ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευµένων σωλήνων (π.χ. εσφαλµένη 
στοίβαση). 
Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, µε επαφή των σωλήνων 
κατά γενέτειρα. Η κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ' 
όλο το µήκος των σωλήνων. Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών 
και διαµέτρων, οι πλέον άκαµπτοι θα διατάσσονται στο κάτω µέρος της στοίβας. Αν 
οι σωλήνες έχουν προδιαµορφωµένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά 
θα προεξέχουν. Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση 
θα προστατεύονται από χτυπήµατα.Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται 
για την µεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα µε λείες επιφάνειες, χωρίς 
προεξοχές αιχµηρών αντικειµένων που θα µπορούσαν να τραυµατίσουν τους 
σωλήνες. 
 
Τοποθέτηση Σωλήνων στο Όρυγµα 
Ο πυθµένας του ορύγµατος θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα βάθη 
και κλίσεις από την εγκεκριµένη µελέτη. Οι σωλήνες τοποθετούνται επί κατάλληλης 
στρώσης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη. Η τοποθέτηση των σωλήνων 
στο όρυγµα θα γίνεται µε χρήση ιµάντων. Η χρήση µεταλλικών αλυσίδων, καλωδίων, 
αγκίστρων και λοιπών εξαρτηµάτων που µπορεί να βλάψουν την προστατευτική 
επένδυση απαγορεύεται. Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόµενο, τόσο 
οριζοντιογραφικά όσο και υψοµετρικά δεν θα υπερβαίνει τις γωνίες που συνιστά ο 
κατασκευαστής για το είδος των χρησιµοποιουµένων συνδέσµων. Κατά την επίχωση 
του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να 
περιβάλλουν τον αγωγό και να συµπληρώνουν πλήρως το διάκενο µεταξύ σωλήνος 
και ορύγµατος (πλήρες πλευρικό σφήνωµα αγωγού). Καθ' όλη την διάρκεια της 
τοποθέτησης και του εγκιβωτισµού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα λαµβάνει τα 
απαραίτητα µέτρα ώστε να µην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε 
αιτία. Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο 
θα φράσσεται για προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών. 
 
Σύνδεση Σωλήνων 
Η µέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα 
ειδικά τεµάχια ΡΕ εξαρτάται από την διάµετρο και την πίεση λειτουργίας τους. Για 
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διαµέτρους σωλήνων έως και 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). Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση 
τήξης, στους 220 °C και υπό πίεση δηµιουργούνται νέοι δεσµοί µεταξύ των µορίων 
του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεµαχίων σωλήνων, η 
κατανοµή των φορτίων σε ολόκληρο το µήκος της σωληνογραµµής και η διατήρηση 
λείας εσωτερικής επιφάνειας. 
 
Ηλεκτροσυγκόλληση 
Η συγκόλληση επιτυγχάνεται µε χρήση ειδικού τεµαχίου από ΡΕ µε ενσωµατωµένη 
σπιροειδή 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 άξονα του σωλήνα) µε κατάλληλο εργαλείο κοπής 
σωλήνων επιστρωµάτων επιφανειακής οξείδωσης. Καθαρίζεται επιµελώς το 
επίστρωµα και στα δύο τµήµατα που πρόκειται να συγκολληθούν και σε µήκος κατά 
τουλάχιστον 10 mm µεγαλύτερο της ηµιδιάστασης της ηλεκτροµούφας. Οι επιφάνειες 
που έχουν αδροποιηθεί θα καθαρίζονται µε καθαρό ύφασµα χωρίς χνούδι ή µε 
µαλακό χαρτί εµποτισµένο σε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν). Σε κάθε περίπτωση θα 
αποφεύγεται η χρήση υλικών απόξεσης (γυαλόχαρτου, λίµας, τροχού λείανσης) 
καθώς και η χρήση διαλυτικών, που περιέχουν τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική 
αλκοόλη (οινόπνευµα). 
Τα προς σύνδεση τµήµατα θα ευθυγραµµίζονται και θα διατηρούνται οµοαξονικά µε 
χρήση συσφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραµένουν µέχρι να ψυχθεί πλήρως η 
ηλεκτροµούφα. Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η µετακίνηση του συνδετήρα 
ευθυγράµµισης, η άσκηση πίεσης στο σηµείο σύνδεσης, καθώς και η απότοµη 
µεταβολή της θερµοκρασίας (µε νερό, πεπιεσµένο αέρα κλπ). Για την δοκιµή του 
συγκολληµένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 
δύο ωρών µετά την ηλεκτροσυγκόλληση. 
 
Μετωπική Συγκόλληση 
Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιµελής προετοιµασία των άκρων που 
πρόκειται να συγκολληθούν. Τα προς σύνδεση τµήµατα σωλήνων εξαρτηµάτων θα 
στερεώνονται στις σιαγόνες στερέωσης της µηχανής µετωπικής συγκόλλησης και θα 
ευθυγραµµίζονται. Η απόκλιση από την ευθυγραµµία δεν θα υπερβαίνει το 10% του 
πάχους τοιχώµατος του σωλήνα ή τα 2 mm (ό,τι είναι µικρότερο). Απόκλιση πέρα 
από αυτό το όριο θα αντιµετωπίζεται είτε µε αύξηση της πίεσης των σφιγκτήρων, είτε 
µε επαναπροσαρµογή των σωλήνων µέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επαφή 
και η µικρότερη δυνατή απόκλιση. Τα άκρα των σωλήνων / εξαρτηµάτων θα 
πλανίζονται πριν την κόλληση και θα καθαρίζονται µε απορρυπαντικό (ασετόν) από 
σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες ουσίες. Επίσης θα καθαρίζεται και η θερµαντική 
πλάκα από ξένα σώµατα, σκόνη ή υπολείµµατα πολυαιθυλενίου όταν είναι ακόµη 
ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική θήκη της, προς αποφυγή φθοράς της 
επικάλυψης από τεφλόν. Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγµατοποιείται σε ξηρό 
περιβάλλον, προφυλαγµένο από υγρασία και ρεύµατα αέρος, 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 ποικίλει, ανάλογα µε το πάχος του τοιχώµατος 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 
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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 τη διάµετρο και το πάχος τοιχώµατος του 
σωλήνα/ εξαρτήµατος). Μετά την σταδιακή ψύξη της ζώνης συγκόλλησης θα 
αποσυναρµολογούνται οι συσφιγκτήρες. Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότοµη 
ψύξη των σωλήνων µε νερό, πεπιεσµένο αέρα κ.λπ. 
 
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 (περίπτωση δικτύων βαρύτητας). 

Εξαρτήµατα που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται 
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του Αναδόχου. 
 
 
3.24 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 24: Στεγανοποίηση µε µεµβράνη 

πολυαιθυλενίου (PE). Με µεµβράνη PE πάχους 1,5mm 
  
Η γεωµεµβράνη προτείνεται για την δηµιουργία στεγανού υποβάθρου. Για τον σκοπό 
αυτό θα τοποθετηθεί, λεία γεωµεµβράνη HDPE πάχους 1,5mm, χωρίς 
γεωυφάσµατα. Οι βασικές ιδιότητες της γεωµεµβράνης είναι η αµελητέα 
υδροπερατότητα, η αντοχή σε φυσική καταπόνηση, σε χηµική και βιολογική 
προσβολή, σε χρονική γήρανση (>50έτη), η ευκολία διαχείρισης (µεταφορά, 
προσκόµιση στον τόπο του έργου), η ευκολία διάστρωσης, η ευκολία στον έλεγχο της 
αξιοπιστίας κλπ. Η τοποθέτηση των φύλλων γεωµεµβράνης θα ακολουθεί τις 
προτεινόµενες κλίσεις και τα φύλλα θα πρέπει να επικαλύπτονται. 
 
3.25 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 25: Γεωύφασµα διαχωρισµού 300g/m 2. 
 
Τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από ίνες πολυπροπυλενίου για τον 
διαχωρισµό εδαφικών στρώσεων προκειµένου να αποφευχθεί η ανάµιξη των υλικών, 
βάρους 300 gr/m2, εφελκυστικής αντοχής≥15 kΝ/m(κατά ΕΛΟΤ ENISO 10319), 
επιµήκυνσης σε θραύση 50% (±20%) κατά ΕΛΟΤ ENISO 10319, αντοχής σε 
διάτρηση ≥3000 N (κατά ΕΛΟΤ ENISO 12236 και πάχους 1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 
9864). 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ 
   
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
1.1. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύµφωνα µε το ΦΕΚ 
B’2221/30-7-2012. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει µέχρι τη σύνταξη του 
παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ αλλά περιλαµβάνονται στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες 
Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος Τεύχους, οι οποίες συµπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, 
ως αυτές ισχύουν µέχρι τη σύνταξη του παρόντος.  

 

1.2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης, και σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, στη σειρά ισχύος των 
συµβατικών τευχών, προηγείται το Τιµολόγιο Μελέτης των Τεχνικών Προδιαγραφών.  

Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχόµενων στα ως άνω 
συµβατικά τεύχη όρων σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την 
επιµέτρηση και πληρωµή των εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόµενα στο 
Τιµολόγιο Μελέτης.  

Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες -βάσει του Τιµολογίου Μελέτης 
περιλαµβάνονται στην τιµή ενός άρθρου Τιµολογίου, δεν θα προµετρώνται / 
πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως διαφορετικής σχετικής αναφοράς στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

 

1.3. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ  
Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. Στις περιπτώσεις 
που τυχόν όροι των λοιπών οµάδων εργασιών των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠ) 
που ακολουθούν παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους της παρούσας, αυτοί 
υπερισχύουν των γενικών όρων της παρούσας ΤΠ. 

 

1.4. ΥΛΙΚΑ 
1.4.1. Γενικά  
(α) Στις εργασίες περιλαµβάνεται η προµήθεια των αναγκαίων υλικών και δοµικών 
στοιχείων καθώς και η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο 
εργοτάξιο.  

(β) Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει 
να ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο.  

(γ) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο, 
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πρέπει να είναι κατάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση τους και να είναι συµβατά 
µεταξύ τους.  

(δ) Με την πρόσφατη δηµοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕ∆Ι, υπ' αριθ. 6690 στο 
ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 (σε εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 334/94), αλλά και 
των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται 
ή διατίθενται για χρήση στις δοµικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας 
οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Eναρµονισµένα 
Eυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης και 
να φέρουν την σήµανση CE.   

 
1.4.2. ∆είγµατα  
Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγµατα 
και δεν ενσωµατώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι µεταχειρισµένα ή 
αµεταχείριστα κατ’ επιλογή του Αναδόχου. 

 

1.4.3. Προµήθεια  
(α) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, µε µέριµνα και ευθύνη του 
Αναδόχου, να ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούργια. Προϊόντα 
ανακύκλωσης θεωρούνται καινούργια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 
1.4.1, εδάφιο (γ).  

(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δοµικών στοιχείων για τα οποία 
υπάρχουν πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις 
προδιαγραφές αυτές. 

 

1.5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(α) Σχετικά µε τα συναντώµενα εµπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά 
ευρήµατα, δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις διατάξεις και 
εντολές των αρµοδίων φορέων.  

(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόµους και τις λοιπές 
κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της 
κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις 
απόρριψης απορριµµάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, των 
σιδηροδρόµων, σε τριγωνοµετρικά σηµεία κτλ. πρέπει να παραµένει κατά το δυνατόν 
ανεµπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε 
προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων.  

(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα 
υλικά, π.χ. στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δοµικά στοιχεία και 
κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει τον Εργοδότη χωρίς 
καθυστέρηση. Σε περίπτωση άµεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει 
άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα µέτρα θα 
συµφωνηθούν από κοινού µεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα 
ληφθέντα άµεσα µέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον 
Ανάδοχο. Επί πλέον επισηµαίνονται τα ακόλουθα:  

Κατά τη σύνταξη των σχεδίων εφαρµογής από τον Ανάδοχο µπορεί να τροποποιηθεί 
ανάλογα η κατά µήκος κλίση ώστε να προσαρµοστεί στα οριστικά στοιχεία. Στην 
περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται προσπάθεια να µην τροποποιούνται, όσο είναι 
δυνατό, τα υψόµετρα του πυθµένα του αγωγού.  

Οι οριζοντιογραφίες θα συνταχθούν σε κλίµακα 1:1000 και οι µηκοτοµές σε κλίµακα 
1:2000 για τα µήκη και 1:200 για τα ύψη. Ειδικά στις θέσεις διέλευσης ρεµάτων ή 
γεφυρών καθώς και στις θέσεις κατασκευής ειδικών έργων (ειδικά φρεάτια) οι 
οριζοντιογραφίες θα συνταχθούν σε κλίµακα 1:100, 1:50 ή 1:20 (ανά περίπτωση). 
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Εφόσον προκύψουν σηµαντικές διαφορές, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, µεταξύ 
των πραγµατικών στοιχείων του εδάφους (υψόµετρα, αποστάσεις, κτλ.) και των 
αντιστοίχων στοιχείων της µελέτης, η Υπηρεσία θα αναλάβει να ανασυντάξει τη 
µελέτη σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο Π∆ 696/1974, λαµβάνοντας υπόψη και 
όλες τις παραδοχές της υπάρχουσας µελέτης. Για τις τυχόν, γενικότερα, 
τροποποιήσεις της µελέτης θα ζητείται η γνώµη του µελετητή, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία.  

Μόνο µετά από την εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και την έγκριση από την 
Υπηρεσία της επί τόπου χάραξης των έργων µπορεί ν' αρχίσει η κατασκευή των 
έργων σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα έχει καθοριστεί. 

 

1.6. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ  
Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων 
µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους 
επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών 
της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων ανοχών.  

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που 
υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον 
απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.  

Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, 
επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας 
της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο Τιµολόγιο.  

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο 
τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί µέρους 
εργασιών του παρόντος.  

Αν η παράγραφος «Επιµέτρηση και Πληρωµή» µιας επιµέρους ΤΠ του παρόντος 
που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη 
αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών της συγκεκριµένης εργασίας, τότε οι 
ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο 
καµίας άλλης εργασίας που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 

 

 
2. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) 
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) - ΦΕΚ B’2221/30-7-2012 και 
ειδικότερα, σύµφωνα µε τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του 
Παραρτήµατος 3 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων. Στο συγκεκριµένο έργο 
έχουν εφαρµογή οι ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

 

 ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΩ∆. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501 

1 
Κατασκευή συµπιεσµένου 
αναχώµατος από υλικά που έχουν 
προσκοµισθεί επί τόπου 

02-07-01-00 

2 
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων 
αρδευτικών και αποστραγγιστικών 
δικτύων σε εδάφη γαιώδη 

08-01-01-00 
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 ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΩ∆. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501 

ηµιβραχώδη µε την παράπλευρη 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 

3 
Κατασκευή αργιλικού υποστρώµατος 
στεγανοποίησης σε επιφάνειες µε 
κλίση  >25% µε τη µεταφορά σε κάθε 
απόσταση 

08-05-03-01 

4 
Κατασκευή αργιλικού υποστρώµατος 
στεγανοποίησης σε επιφάνειες µε 
κλίση έως 15% µε τη µεταφορά σε 
κάθε απόσταση 

08-05-03-01 

5 Επένδυση πρανών µε  φυτική γη 02-07-05-00 

6 Επένδυση πρανών µε γαιοκυψέλες 
και φυτική γη 

02-07-05-00 

7 
Στεγανοποίηση λιµνοδεξαµενών και 
ΧΥΤΥ µε µεµβράνη πολυαιθυλενίου 
(ΡΕ) πάχους 2,00 mm 

08-05-03-04 

8 
Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 
αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό 
πάχος επίχωσης έως 50 cm 

08-05-03-03 

9 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων 
αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 
δικτύων  σε εδάφη γαιώδη - 
ηµιβραχώδη.  Με την παράπλευρη 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 

08-01-01-00 

10 
Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης  

08-01-03-02 

11 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα 
αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεµα C12/15  

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

12 
Αντλητικά συγκροτήµατα 
ηλεκτροκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,5 
kW 

08-09-04-00 

13 

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 
αµµοχάλικο λατοµείου, για συνολικό 
πάχος επίχωσης έως 50 cm, µε τη 
µεταφορά σε κάθε απόσταση 

08-05-03-03 

14 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα 
αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεµα C12/15  

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

15 
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε 
χρήση µηχανικών µέσων, σε εδάφη 
γαιώδη - ηµιβραχώδη 

02-04-00-00 

16 ∆ένδρα κατηγορίας ∆3 10-09-01-00 
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 ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΩ∆. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501 

17 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 
0,50 x 0,50 m 

10-05-01-00 

18 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος 
όγκου 4,50 - 12,00 lt 

10-05-01-00 

19 Λίπανση φυτών µε τα χέρια 10-06-03-00 

20 
Υποστύλωση δένδρου µε την αξία 
του πασσάλου-Για µήκος πασσάλου 
µέχρι 2,50 m 

10-05-09-00 

21 Αποψίλωση και εκχέρσωση 02-01-01-00 

22 
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες 
οδικής σήµανσης, πλήρως 
αντανακλαστικές, µε υπβαθρο τύπου 
1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 

05-04-06-00 

23 Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο 
σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) 

05-04-07-00 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΤΕΠ 

 

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Για τις εργασίες ή το µέρος των εργασιών που δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω 
ΕΤΕΠ ισχύουν οι ΠΤΠ του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
1.1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΣΜΕΝΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ   
Προκειµένου να µειωθεί το ενδεχόµενο βλάβης από καθιζήσεις, θα πρέπει κατά την 
εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών, όπου θα γίνει αναδιευθέτηση της µάζας των 
απορριµµάτων:  

• να διαµορφωθούν οι τελικές τους επιφάνειες µε το µέγιστο δυνατό βαθµό 
συµπίεσης  

• να γίνει η διάστρωση τυχόν υλικών εκσκαφής, επί της διαµορφωµένης µάζας 
των απορριµµάτων απολύτως οµοιόµορφα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η κατά το 
δυνατόν οµοιόµορφα κατανεµηµένη καθίζηση  

• η τελική κλίση µετά από τις καθιζήσεις της επικάλυψης, να βρίσκεται στα 
επίπεδα του πραγµατικά επιθυµητού σχεδιασµού.  

 
Η διαδικασία κατασκευής της επικάλυψης που χρησιµοποιείται για να επιτευχθεί η 
τελική κλίση, θα λάβει υπόψη τα ακόλουθα:  

α) Σταθεροποίηση των χωµάτων και υλικών υποστρώµατος του χώρου.  

β) Σταθεροποίηση όλων των τελικών υλικών τελικής κάλυψης.  

 
Καθορισµός της περιοχής  
Πριν από την έναρξη των εργασιών καθαρισµού ο Ανάδοχος θα προβεί στην 
πασσάλωση επί του εδάφους των αξόνων των έργων και στις χωροσταθµήσεις τους, 
µε σύγχρονη λήψη διατοµών του φυσικού εδάφους.  

Οι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια της παρούσας µελέτης που έχει 
εγκρίνει η Υπηρεσία.  

Τα προϊόντα εκσκαφής, κατάλληλα για επιχώσεις θα φυλαχθούν σε κατάλληλους 
δανειοθαλάµους και θα χρησιµοποιηθούν σαν υλικό εξοµάλυνσης των 
απορριµµάτων.  

Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές, ο Ανάδοχος θα καθορίσει τον αριθµό και την θέση τυχόν 
υπογείων αγωγών κοινής ωφέλειας ή άλλων έργων κοινής ωφέλειας που γειτονεύουν 
άµεσα µε τα έργα.  

Εάν, προκληθούν από τις εργασίες του Αναδόχου ζηµίες στις υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις ή σε έργα κοινής ωφέλειας, αυτές θα αποκαθίστανται χωρίς 
καθυστέρηση από τον Ανάδοχο ή από άλλο φορέα που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Η 
δαπάνη αποκατάστασης των ζηµιών βαρύνει τον Ανάδοχο.  

Αντιστηρίξεις των παρειών των σκαµµάτων που ενδεχοµένως απαιτούνται για την 
ασφάλεια των εργασιών ή των έργων που εκτελούνται, θα εγκατασταθούν από τον 
Ανάδοχο µε ευθύνη του. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει τη χρήση 
αντιστηρίξεων ή την ενίσχυσή τους, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο.  

Στην περίπτωση που προκληθούν καταπτώσεις παρειών σκαµµάτων σε 
αντιστηριγµένες ή µη παρειές µε συνέπεια οποιαδήποτε εργατικά ατυχήµατα, ζηµιές 
προς τρίτους, ζηµιές έργων, µηχανολογικού εξοπλισµού κλπ., βαρύνεται 
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αποκλειστικά ο Ανάδοχος, εφ’ όσον δεν προχώρησε στη λήψη απολύτως ασφαλών 
µέτρων αντιστήριξης. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει 
κάθε νόµιµη αποζηµίωση, να αποκαταστήσει κάθε βλάβη και υπέχει κάθε ποινική και 
αστική ευθύνη.  

Στην περίπτωση που θα προκληθούν ζηµίες σε γειτονικές κατασκευές λόγω µη 
ικανοποιητικής αντιστήριξης, οι απαραίτητες επισκευές ή κατασκευές θα γίνουν από 
τον Ανάδοχο ή άλλο φορέα µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες των 
επισκευών ή των κατασκευών αυτών θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που θα γίνουν κεκλιµένα πρανή σκαµµάτων χωρίς αντιστήριξη, µετά 
από έγκριση της Υπηρεσίας, τα πρανή θα έχουν σταθερές κλίσεις.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τον έλεγχο των νερών σε όλη τη διάρκεια 
κατασκευής και µέχρι πέρατος του όλου έργου. Για τη διευθέτηση της ροής των 
επιφανειακών νερών και την αποµάκρυνσή τους από τα σκάµµατα, o Ανάδοχος θα 
κατασκευάσει τα αναγκαία έργα εκτροπής τους, ενώ για την αποµάκρυνση των 
υπόγειων νερών ή για την στεγανοποίηση των σκαµµάτων θα χρησιµοποιήσει 
κατάλληλα µέσα, αντλίες, well-points, κλπ. 

 

1.2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ  

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, 
δανείων χωµάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή 
ανύψωση υπάρχοντος επιχώµατος είτε για την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, 
C&C κλπ.  
 
Στις εργασίες περιλαµβάνονται: 
• οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατοµείου ή 

δανειοθαλάµου,  

• η εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η 
αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη 
στρωµάτων και η αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η µεταφορά των δανείων 
από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,  

• οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων  

 
1.3. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ  
Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει τις επανεπιχώσεις του αποµένοντας όγκου, 
µετά την κατασκευή των έργων, στις εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων, στις 
τάφρους τοποθέτησης των πάσης φύσης αγωγών δικτύων ΟΚΩ (αποχέτευσης 
οµβρίων και ακαθάρτων, ύδρευσης, µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 
αερίου, φωτοσήµανσης κτλ.) ή εκσκαφών θεµελίων κατασκευής φρεατίων κτλ. και 
ειδικότερα: 
− Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 

− Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων» 

− Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια 
− Επιχώµατα πάνω από τη «ζώνη αγωγού» µε κατάλληλα προϊόντα 
(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή η ΠΤΠ Ο 150, η ΠΤΠ Χ1, και η 
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ΠΤΠ Τ 110, µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις 
αναφέρονται παρακάτω.  
(γ) «Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων» νοείται η επίχωση µε κατάλληλα εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, 
λατοµείων ή και δάνεια): 
− της «ζώνης αγωγών και οχετών» 
− των «µεταβατικών επιχωµάτων» πίσω από τα τεχνικά έργα 

− της «περιοχής πάνω από τη ζώνη αγωγών και οχετών» 

− κάτω από πεζοδρόµια 
(δ) «Ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή µεταξύ του δαπέδου και των 
τοιχωµάτων της τάφρου και µέχρι ύψος 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. 
(ε) «Περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή µεταξύ της 
άνω επιφάνειας της «ζώνης αγωγών και οχετών» και του χείλους της τάφρου. 
(στ) «Μεταβατικά επιχώµατα» νοούνται τα επιχώµατα πίσω από τα τεχνικά έργα. 
 
 
Υλικά 
Επανεπιχώσεις όλων των κατηγοριών 
(α) Ανάλογα µε την περιοχή της επανεπίχωσης θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα, 
στην κάθε περίπτωση, εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων δάνεια), 
σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα κατωτέρω. 
(β)  Προϊόντα λατοµείων ή δάνεια υλικά θα χρησιµοποιούνται µόνον όταν τούτο 
απαιτείται από τις προδιαγραφές του υλικού ή όταν δεν υπάρχουν κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών ή αυτά δεν επαρκούν.  
(γ) Τα κατάλληλα εδαφικά υλικά διαχωρίζονται στις κατηγορίες που αναφέρονται 
στον παρακάτω Πίνακα και είναι τα µόνα που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για 
τέτοιου είδους επανεπιχώσεις. 
 

Α/Α Κατηγορία ανάλογα προς 
την ικανότητα 
συµπύκνωσης 

Συνοπτική περιγραφή Κατάταξη κατά ϋΙΝ 
18196 

1 V1 Μη συνεκτικά έως ελαφρώς 
συνεκτικά, χονδρόκοκκα και 

µικτόκοκκα εδάφη 

GW, Gl, GE, SW, SI, SE, 
GU, GT, SU, ST 

2 V2 Συνεκτικά, µικτόκοκκα εδάφη GU, GT, SU, ST 
3 V3 Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη UL, UM, TL, TM, TA 

 
Τα οργανικά κτλ εδάφη των υπολοίπων κατηγοριών της κατάταξης DIN 18196 (ΗΝ, 
ΗΖ, F, OU, ΟΤ, ΟΗ, ΟΚ) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν. 
(δ) Η ικανότητα συµπύκνωσης των κατηγοριών του εδάφους του παραπάνω Πίνακα 
εξαρτάται από τη σύνθεση των κόκκων του εδάφους, τη µορφή των κόκκων και την 
περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα: 

• Για την κατηγορία V1, βαρύνουσα σηµασία στην ικανότητα 
συµπύκνωσης έχει κυρίως η σύνθεση των κόκκων και η µορφή τους 
και µικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό και κατά συνέπεια η επίδραση 
των καιρικών συνθηκών 

• Για τις κατηγορίες V2 και V3, βαρύνουσα σηµασία στη συµπύκνωση 
έχει η επίδραση της περιεκτικότητας σε νερό 

• Η συµπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της µικρής 
ευπάθειας τους στο νερό και στην αποσάθρωση, είναι ευχερέστερη 
από τη συµπύκνωση εδαφών των κατηγοριών V2 και V3 

(ε) Για την επιλογή του καταλληλότερου για κάθε περίπτωση υλικού θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα: 

• Σε πολύ υγρά συνεκτικά εδάφη δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο 
απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης 

• Σε πολύ ξηρά συνεκτικά εδάφη η απαιτούµενη κατά στρώσεις 
συµπύκνωση µπορεί να επιτευχθεί µόνο µετά από έργο συµπύκνωσης 
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αισθητά µεγαλύτερο από τα συνηθισµένα 
(στ) Για να αποφεύγονται οι υποχωρήσεις στο σκάµµα που επαναπληρώθηκε, θα 
πρέπει να χρησιµοποιούνται για την επαναπλήρωση των τάφρων αγωγών κατά 
πρώτο λόγο µη συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 και µόνο στην περίπτωση που 
δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών, να χρησιµοποιούνται και 
εδάφη των κατηγοριών V2 και V3. 
 
Επανεπίχωση ζώνης αγωγών 
(α) Η επίχωση πρέπει να εξασφαλίζει µια όσο το δυνατόν οµοιόµορφη και σταθερή 
κατανοµή των κινητών και µόνιµων φορτίων πάνω από τον αγωγό. Για το λόγο αυτό, 
ως υλικό πλήρωσης, πρέπει να χρησιµοποιείται αµµοχάλικο κατάλληλης 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. 
 

Α/Α ∆ιάµετρος κόσκινου [mm] Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος [%] 
1 40 100 
2 30 70 - 100 
3 15 50 - 85 
4 7 35 - 80 
5 3 25 - 70 
6 0,075 (No. 200) <12 

 
(β) Το υλικό πρέπει να είναι καλά κοκκοµετρικά διαβαθµισµένο, δηλαδή πρέπει να 
ισχύει D60 / D10 > 5, όπου: 
D60 = Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του 
υλικού D10 = Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά 
βάρος) του υλικού (γ) Εάν το ποσοστό (Ρ) του λεπτόκοκκου του διερχόµενου από το 
κόσκινο No. 200 είναι 12%>Ρ>5%, τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη 
πλαστικότητας ΡΙ < 10%. 
 
Μεταβατικά επιχώµατα 
Τα υλικά της επανεπίχωσης θα πρέπει να είναι θραυστά επίλεκτα υλικά προέλευσης 
λατοµείου, κατηγορίας Ε4, µε δείκτη πλαστικότητας µικρότερο του 4. 
 
Επιχώµατα κάτω από πεζοδρόµια 
Θα χρησιµοποιηθεί κοκκώδες υλικό που η κοκκοµετρική διαβάθµιση του θα πρέπει 
να ανταποκρίνεται στα αναφερόµενα όρια του ακόλουθου Πίνακα: 
 

 Αριθµός κόσκινου (Αµερικανικά πρότυπα 
τετραγωνικής οπής AASHTO Μ-92) 

Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 

 Άνοιγµα οπής ∆ιαβάθµιση 
[%] 

∆ιαβάθµιση 

 Σε ίντσες [in] Σε χιλιοστά [mm]   
1 3" 76,2   
2 2" 50,8   
3 11/2" 38,1   
4 11/4" 31,7 100  
5 1" 25,4 83-100 100 
6 3/4" 19,1 65-95 70-100 
7 3/8" 9,52 47-77 50-80 
8 No. 4 4,76 33-63 35-65 
9 No. 10 2,00 23-50 25-50 

 Αριθµός κόσκινου (Αµερικανικά πρότυπα 
τετραγωνικής οπής AASHTO Μ-92) 

Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 

 
 

Άνοιγµα οπής ∆ιαβάθµιση 
[%] 

∆ιαβάθµιση 
[%] 

 Σε ίντσες [in] Σε χιλιοστά [mm]   
10 No. 40 0,42 13-30 15-30 
11 No. 200 0,074 5-15 5-15 

 
Το υλικό θα τοποθετηθεί µεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης 
οδοστρώµατος» και της στρώσης των τσιµεντοπλακών πεζοδροµίων (ή άλλης 
τελικής στρώσης πεζοδροµίων) και θα συµπυκνωθεί σε ποσοστό 90% της ξηράς 
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φαινόµενης πυκνότητας που λαµβάνεται κατά την τροποποιηµένη µέθοδο Proctor. 
 
Εκτέλεση εργασιών 
Επανεπιχώσεις όλων των κατηγοριών 
(α) Ο καθορισµός του τρόπου συµπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων 
συναρτάται από τα διατιθέµενα από τον Ανάδοχο µηχανήµατα και από την κατηγορία 
των χρησιµοποιουµένων εδαφικών υλικών. 
(β) Τα παραπάνω στοιχεία αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές απόδοσης. Σε δυσµενείς 
συνθήκες (π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις κτλ) είναι δυνατό να 
απαιτηθεί να µειωθούν τα διδόµενα πάχη των στρώσεων (ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές 
συνθήκες, πιθανό να είναι δυνατή µια σχετική υπέρβαση αυτών). Ακριβείς τιµές 
µπορούν να προκύψουν µόνο σε µία δοκιµαστική συµπύκνωση. 
(γ)      Έλεγχοι συµπύκνωσης 
Ο βαθµός συµπύκνωσης του υλικού πλήρωσης των τάφρων θα γίνεται σε κάθε 
διακεκριµένη ζώνη, όπως αναφέρεται σε επόµενη παράγραφο µε την πρότυπη 
µέθοδο Proctor (Standard Proctor). Η εργαστηριακή δοκιµή συµπύκνωσης θα γίνεται 
στο υλικό που προήλθε από τα προϊόντα κάθε δοκιµαστικής οπής (προσδιορισµός 
καµπύλης Proctor) γιατί είναι δυνατόν η εργαστηριακή πυκνότητα να µεταβάλλεται 
από θέση σε θέση λόγω αλλαγής της κοκκοµετρικής σύνθεσης. Όσον αφορά σε 
χονδρόκοκκα υλικά, θα γίνεται διόρθωση όπως ορίζεται στην παράγρ. 2.10.2 και 
2.10.3 της ΠΤΠ Χ 1. Ο ελάχιστος αριθµός δοκιµών συµπύκνωσης δεν µπορεί να είναι 
λιγότερος από µία δοκιµή ανά 100 m µήκους τάφρου και για κάθε διακεκριµένη ζώνη 
υλικού πλήρωσης ή κατά µέγιστο ανά 500 m3 όγκου. Αν οι τιµές βαθµού 
συµπύκνωσης που εξακριβώθηκαν µε τους παραπάνω ελέγχους είναι µικρότερες 
από τις προδιαγραφόµενες τιµές στην παρούσα παράγραφο, τότε ο Ανάδοχος 
πρέπει να µεταβάλει τον τρόπο εργασίας ώστε να επιτύχει τις προδιαγραφόµενες 
τιµές συµπύκνωσης. Σε περίπτωση οµοιόµορφου υλικού πλήρωσης και αν οι έλεγχοι 
βαθµού συµπύκνωσης που εκτελούνται όπως ορίζεται παραπάνω, αποδείξουν 
ικανοποιητική οµοιοµορφία τότε η Υπηρεσία µπορεί, µετά από αίτηση του Αναδόχου 
και µετά από έγγραφη έγκριση αυτής, να περιορίσει τον ελάχιστο αριθµό δοκιµών 
συµπύκνωσης, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνεται λεπτοµερής παρακολούθηση των 
παχών των στρώσεων που συµπυκνώνονται και του αριθµού διελεύσεων του 
µηχανήµατος συµπύκνωσης, ανάλογα προς το είδος του µηχανήµατος και την οµάδα 
εδάφους. Η παραπάνω µείωση δεν απαλλάσσει κατά κανένα τρόπο τον Ανάδοχο 
από την ευθύνη για την έντεχνη κατασκευή της πλήρωσης των τάφρων, σύµφωνα µε 
την παρούσα προδιαγραφή. Το µηχάνηµα συµπύκνωσης και το πάχος των 
στρώσεων θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα υπόκεινται στην έγκριση της 
Υπηρεσίας. 
 
Περιοχή ζώνης αγωγών 
(α) ∆ιαµόρφωση του πυθµένα της τάφρου και τοποθέτηση του αγωγού 
Ο πυθµένας της τάφρου πρέπει να είναι σε όλο το µήκος τοποθέτησης αγωγών 
ανθεκτικός, ελαστικός και οµοιόµορφης αντοχής. Έτσι, συνεκτικό έδαφος που τυχόν 
χαλαρώθηκε, πρέπει να αφαιρείται πριν από τη τοποθέτηση του αγωγού σε όλο το 
βάθος της χαλάρωσης και να αντικαθίσταται µε µη συνεκτικό υλικό, κατάλληλα 
συµπυκνούµενο ώστε να αποφεύγεται γραµµική ή σηµειακή στήριξη του αγωγού. 
(β) Συµπύκνωση 
Οι απαιτητοί βαθµοί συµπύκνωσης των στρώσεων είναι: 

• 100% της Standard Proctor σε µη συνεκτικά υλικά της κατηγορίας V1 ή 
103% της Standard Proctor σε υλικό κατηγορίας GW και GI κατά DIN 
18196 

• 97% της Standard Proctor σε συνεκτικά υλικά κατηγοριών V2 και V3 
Κάθε στρώση πλήρωσης πρέπει να συµπυκνώνεται ιδιαιτέρως. Η συµπύκνωση 
πρέπει να γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση της 
τάφρου και η συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και 
από τις δύο πλευρές του αγωγού για την αποφυγή µετατόπισης και υπερύψωσης 
του. Αυτό πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη όταν υπάρχουν σωλήνες που 
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µπορούν να παραµορφωθούν. Για τους αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου µεγαλύτερης 
από 0,40 m πρέπει η ζώνη του αγωγού να πληρωθεί και να συµπυκνωθεί σε 
περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας. Για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής 
διαµέτρου Dex µεγαλύτερης από 1,00 m λόγω των παρουσιαζοµένων δυσχερειών 
συµπύκνωσης του υλικού επίχωσης, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού 
πλήρωσης πάχους t=Dex/8 να κατασκευάζεται από σκυρόδεµα κατηγορίας Β10 µε 
ελάχιστο πάχος Un = 0,15 m. 
 
Περιοχή Πάνω από την ζώνη αγωγών 
(α) ∆ιάστρωση 
Το πάχος των µεµονωµένων στρώσεων θα επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο που το 
µηχάνηµα συµπύκνωσης που χρησιµοποιείται να είναι σε θέση να επιτύχει τέλεια 
συµπύκνωση της κάθε µιας στρώσης µε τον αναγκαίο αριθµό διελεύσεων. Σε 
δυσµενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις κτλ), είναι 
δυνατό να απαιτηθεί να µειωθούν τα πάχη των στρώσεων, ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές 
συνθήκες πιθανό να είναι δυνατή σχετική υπέρβαση αυτών. Ακριβείς τιµές µπορούν 
να προκύψουν µόνο µετά από δοκιµαστική συµπύκνωση.  
(β) Συµπύκνωση 
Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού κάτω από οδόστρωµα τότε ζώνη πάχους κατ' 
ελάχιστο 0,50 m κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της υπόβασης θα συµπυκνώνεται 
σε ποσοστό: 

• 100% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 ή 
103% της Standard Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DIN 
18196 

• 97% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3. 
Ζώνη που βρίσκεται κάτω από τη προηγούµενη και µέχρι τη ζώνη του αγωγού 
πρέπει να συµπυκνώνεται σε ποσοστό: 

• 95% της Standard Proctor για µη συνεκτικό υλικό πλήρωσης 
κατηγορίας V1 ή 97% της Standard Proctor σε υλικά κατηγορίας GW 
και GI κατά DIN 18196) 

• 95% της Standard Proctor προκειµένου για συνεκτικό υλικό πλήρωσης 
της κατηγορίας V2 και V3 

Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού εκτός οδοστρώµατος τότε το υλικό πλήρωσης από 
την τελική επιφάνεια του εδάφους (µετά την τυχόν προβλεπόµενη διαµόρφωση) 
µέχρι τη ζώνη του αγωγού θα συµπυκνώνεται όπως ορίζεται στο παραπάνω εδάφιο. 
Συµπύκνωση µε µηχανικά µέσα επιτρέπεται σε ύψος µεγαλύτερο από 75 cm πάνω 
από την κορυφή του σωλήνα αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη του Έργου. Το 
είδος της µηχανικής συµπύκνωσης εξαρτάται από τις εδαφικές συνθήκες, την 
αντιστήριξη και το σωλήνα του αγωγού. (γ)      Ειδικές Επισηµάνσεις 
Ειδικές φορτίσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής (π.χ. κυκλοφορία 
οχηµάτων πάνω στον επιχωθέντα αγωγό) δεν επιτρέπονται. Σε περιπτώσεις που 
νερά προσβάλλουν τους αγωγούς, πράγµα που µπορεί να συνεπάγεται πρόκληση 
φθορών στους σωλήνες ή την προστατευτική τους επένδυση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά µέτρα. 
 
Μεταβατικά επιχώµατα 
(α) Τοποθέτηση 
Το υλικό θα τοποθετείται στις διαστάσεις και κλίσεις που προσδιορίζονται στη µελέτη 
του Έργου ή/και σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Η πλήρωση των σκαµµάτων για την κατασκευή των µεταβατικών επιχωµάτων θα 
γίνεται, κατά το δυνατόν, ταυτόχρονα και συµµετρικά ως προς τον άξονα της 
κατασκευής και από τις δύο πλευρές, για την αποφυγή µετατόπισης των υλικών ή 
έκκεντρης φόρτισης. (β)      Συµπύκνωση 
Ο βαθµός συµπύκνωσης των µεταβατικών επιχωµάτων ορίζεται ως ακολούθως: 
− Για οχετούς ή φρεάτια κτλ. κάτω από οδόστρωµα: 
− Ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της 
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υπόβασης, θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό 103% της Standard Proctor 
− Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την ανωτέρω ζώνη, θα συµπυκνώνεται σε 

ποσοστό 97% της Standard Proctor 
− Για οχετούς ή φρεάτια κτλ εκτός οδοστρώµατος, όλο το υλικό θα συµπυκνώνεται 

σε ποσοστό 97% της Standard Proctor 
Για τη συµπύκνωση των µεταβατικών επιχωµάτων, εφόσον δεν υπάρχουν 
διαφορετικές προβλέψεις, ισχύουν τα αναφερόµενα για την περιοχή πάνω από τη 
ζώνη του αγωγού. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να 
µην υποστούν βλάβες οι τυχόν υπάρχουσες προστατευτικές επενδύσεις των οχετών, 
φρεατίων κτλ. 
 
Πρόσθετες Απαιτήσεις 
(α) Τάφροι Αγωγών µε Αντιστήριξη 
Η τοποθέτηση και συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα εκτελείται, ανάλογα µε το 
είδος της αντιστήριξης που χρησιµοποιείται κάθε φορά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η συναρµογή και συνεργασία του υλικού 
πλήρωσης και των παρειών της τάφρου. Για αυτό το λόγο, σε περίπτωση οριζόντιας 
αντιστήριξης πρέπει τα τµήµατα αυτής να αποµακρύνονται τµηµατικά µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι δυνατή η άµεση σε στρώσεις πλήρωση του τµήµατος της τάφρου που 
ελευθερώθηκε µε υλικό πλήρωσης και η συµπύκνωση αυτού. Όµοια, σε περίπτωση 
κατακόρυφης αντιστήριξης πρέπει τα κατακόρυφα τµήµατα αυτής (δοκοί τάφρων, 
πασσαλοσανίδες) να ανασύρονται τµηµατικά σε τόσο δε ύψος κάθε φορά ώστε στο 
τµήµα της τάφρου που ελευθερώθηκε να είναι δυνατή η τοποθέτηση σε στρώσεις του 
υλικού πλήρωσης και η συµπύκνωση αυτού. 
(β) Αποκατάσταση οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από 
υφιστάµενη Οδό Σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υπάρχον 
οδόστρωµα πρέπει αµέσως µετά την τοποθέτηση του αγωγού η τάφρος να 
επαναπληρωθεί και να συµπυκνωθεί το υλικό πλήρωσης. Η οριστική ανακατασκευή 
του οδοστρώµατος πρέπει να γίνει αµέσως. Η σύνδεση µε το υφιστάµενο οδόστρωµα 
πρέπει να γίνει µε ευθύγραµµη και αιχµηρή ακµή, και να είναι οµαλή και ανθεκτική. 
Χαλαρά τµήµατα οδοστρώµατος κοντά στην ακµή πρέπει να αποµακρύνονται 
επιµελώς µε νέα κοπή και µε τη χρήση µηχανήµατος κοπής οδοστρωµάτων. Η 
αποκατάσταση του οδοστρώµατος πρέπει να εκτελεστεί κατά τον ίδιο τρόπο και στην 
ίδια ποιότητα µε το συνεχόµενο οδόστρωµα. Αν κατ' εξαίρεση η οριστική 
αποκατάσταση του οδοστρώµατος δεν µπορεί να γίνει αµέσως πρέπει ευθύς µετά 
την επαναπλήρωση της τάφρου του αγωγού, αυτή να καλυφθεί µε προσωρινή 
επικάλυψη ασφαλτοµίγµατος. Αν εµφανιστούν βλάβες της προσωρινής επικάλυψης 
πρέπει αυτές να αποκατασταθούν αµέσως. 
  
1.4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ GCL (ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΣΕ 

ΦΥΛΛΑ) 
Γενικά  
Το άρθρο αυτό αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση γεωσυνθετικής αργιλικής 
στρώσης. (G.C.L.), η χρήση της οποίας επιτρέπεται εναλλακτικά αντί αργιλικού 
φραγµού σε περίπτωση απότοµων κλίσεων στα πρανή του απορριµµατικού 
αναγλύφου του ΧΑ∆Α.  
 
Ποιότητα υλικού  
Πρόκειται για ένα µηχανικά και θερµικά συγκολληµένο γεωσυνθετικό υλικό 
αποτελούµενο από ένα στρώµα σκόνης µπετονίτη σταθεροποιηµένο µε πλαστικές 
ίνες, ανάµεσα σε δύο στρώµατα γεωυφασµάτων, µε τις κάτωθι ιδιότητες:  

− Κάτω γεωύφασµα: θα είναι εκ πολυπροπυλενίου (ΡΡ) υφαντού, βάρους 
περίπου 110 g/m2, ή µή υφαντού βάρους περίπου 200g/m2.  

− Άνω γεωύφασµα: θα είναι εκ πολυπροπυλενίου (ΡΡ) υφαντού, βάρους 
περίπου 110 g/m2 ή µή υφαντού βάρους περίπου 200g/m2.  
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− Βάρος µπετονίτη: 5000 g/m2.  
− Συνολικό βάρος υλικού: τουλάχιστον 5200-5400 g/m2.  
− ∆ιαπερατότητα υλικού: ≤ 5 x 10-11 m/s.  
− Αντοχή εφελκυσµού: ≥ 10 ΚΝ/m.  

 
Ανεξάρτητα από τις ανωτέρω ιδιότητες, θα πρέπει να αποδεικνύεται η ισοδυναµία ως 
προς το συνδυασµό διαπερατότητας και πάχους, για στρώση πάχους 0,5m και Κ ≤ 1 
x 10-9 m/s.  
 
Τοποθέτηση GCL  
Για την ανύψωση και µεταφορά του ρολού χρησιµοποιείται δοκός η οποία περνά 
στον πυρήνα των ρολών και µε κατάλληλους ιµάντες ανυψώνεται από το µηχάνηµα.  
Το ρολό διαστρώνεται παράλληλα µε την κατεύθυνση των πρανών, από την κορυφή 
προς τα κατάντη.  
Η αλληλοεπικάλυψη των φύλλων κατά µήκος είναι 150 mm. Για τις ενώσεις στην 
περιοχή της αλληλοεπικάλυψης χρησιµοποιείται κοκκώδης µπετονίτης. Στο τέλος 
κάθε εργάσιµης ηµέρας λαµβάνεται µέριµνα για την πιθανότητα βροχής την νύχτα µε 
την κάλυψη των ρολών που έχουν εγκατασταθεί µε προσωρινό αδιάβροχο µουσαµά.  
 
Πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας  
Με την παραλαβή των υλικών επί τόπου του έργου, θα υποβληθούν τα έγγραφα 
ελέγχου ποιότητα του εργοστασίου παραγωγής.  
Είναι στην ευχέρεια της Επίβλεψης να απαιτήσει διενέργεια δειγµατοληπτικών 
ελέγχων στα υλικά (1 τουλάχιστον δείγµα ανά 10.000 m2), σύµφωνα µε τον 
κατωτέρω Πίνακα: 
 
 

Μέθοδοι Ελέγχου γεωσυνθετικής αργιλικής στρώσης (GCL) 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Μass/ Area ASTM D 5261 

GCL Grab strength ASTM D 4632 
GCL Grab elongation ASTM D 4632 

Peel strength ASTM D 4632 
Permeability ASTM D 5084 

 
Το GCL θα πρέπει: α) να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ποιότητας διαβάθµισης 
τέτοιας ώστε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές του να ελέγχονται ανά 
παρτίδα παραγωγής, β)τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές του να 
επαληθεύονται εργαστηριακά µε µέριµνα της ∆/νουσας Υπηρεσίας και έξοδα του 
Αναδόχου από αναγνωρισµένο εργαστήριο ανά 3.000m2 προσκοµιθέντος υλικού στο 
έργο. 
 
1.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟ 

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΥΠΟΥ HDPE ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ Η ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 
ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΓΕΩΫΦΑΣΜΑ 

Γενικά  
Το άρθρο αυτό αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση γεωσυνθετικής 
αποστραγγιστικής στρώσης. Επισηµαίνεται ότι είναι επιτρεπτή η αντικατάσταση της 
στρώσης αποστράγγισης διαβαθµισµένου υλικού ελάχιστου πάχους στρώσης 0,5 m 
διαπερατότητας Κ≥10-3m/s, από ισοδύναµη γεωσυνθετική στρώση.  
 
Ποιότητα υλικού  
Η γεωσυνθετική αποστραγγιστική στρώση θα έχει κατάλληλο βάρος ώστε η αντοχή 
εφελκυσµού της να είναι σύµφωνη µε τα χαρακτηριστικά της θέσης που εφαρµόζεται 
και η διαπερατότητα της ισοδύναµη µε αυτήν της φυσικής αποστραγγιστικής 
στρώσης, ενώ θα πρέπει να έχει ενσωµατωµένο γεωύφασµα για αποφυγή έµφραξης. 
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Σε κάθε περίπτωση το κατ’ ελάχιστον πάχος της στρώσης θα είναι 4mm σε 20KPa 
και η παροχετευτικότητά της τουλάχιστον ισοδύναµη µε 0,5m αποστραγγιστικής 
στρώσης αµµοχάλικου µε Κ=1 Χ 10-3m/s.  
 
Τοποθέτηση γεωσυνθετικής αποστραγγιστικής στρώσης  
Όλα τα ρολά επιθεωρούνται οπτικά και διορθώνονται ή αποµακρύνονται σε 
περίπτωση καταστροφής.  
Όλα τα ρολά τοποθετούνται σύµφωνα µε το σχέδιο διάστρωσης. Τα κοµµάτια των 
ρολών δεν τραβιούνται µετά από το ξεδίπλωµα.  
Όλα τα υλικά αµέσως µετά την εγκατάσταση προστατεύονται από τον άνεµο µε την 
χρήση σάκων άµµου.  
Η αλληλοεπικάλυψη των ρολών είναι περίπου 150 mm κατά µήκος του ρολού. Όλες 
οι λεπτοµέρειες τοποθέτησης και κοπής των ρολών θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.  
 
Πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας  
Είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη να απαιτήσει διενέργεια 
δειγµατοληπτικών ελέγχων της γεωσυνθετικής αποστραγγιστικής στρώσης πριν την 
τοποθέτηση του µε συχνότητα 1 δείγµα ανά 10.000 m2, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του ακόλουθου Πίνακα: 
 
 
 
 

Μέθοδοι Ελέγχου γεωσυνθετικής αποστραγγιστικής στρώσης 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Πάχος  DIN 53370 
Βάρος  DIN 53479 

Αντοχή εφελκυσµού DIN 53455 
Αντοχή σε επιµήκυνση  DIN 53455 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην ΠΤΠ «Αποστραγγίσεις επιφανειών 
µε γεωσυνθετικά φύλλα» της υπ’ αριθµ. πρωτ.∆ΚΠ/οικ./154/11-12-2014 Εγκυκλίου 
26 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων (Παράρτηµα 3). 
 
Για τη γεωσυνθετική αποστραγγιστική στρώση θα πρέπει α. να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικά ποιότητας διαβάθµισης τέτοιας ώστε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και 
οι ιδιότητές του να ελέγχονται ανά παρτίδα παραγωγής, β. Τα τεχνικά του 
χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές του να επαληθεύονται εργαστηριακά από 
αναγνωρισµένο εργαστήριο ανά 3.000m2. 
 
1.6. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΠΑΧΟΥΣ 2,00 MM 
Μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου, κοπή και αυτογενής θερµική 
συγκόλληση µεµβρανών πολυαιθυλενίου (PE), για την στεγανοποίηση δεξαµενών, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΠΤΠ «Επένδυση λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ µε 
µεµβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)» της υπ’ αριθµ.πρωτ.∆ΚΠ/οικ./154/11-12-2014 
Εγκυκλίου 26 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων (Παράρτηµα 5). 
 
Συµπεριλαµβάνεται ο έλεγχος στεγανότητος µε εισπίεση αέρα στο διάκενο µεταξύ 
των παραλλήλων ραφών θερµικής συγκόλλησης.  
 
1.7. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ 

ΘΡΑΥΣΤΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ 
ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΕΩΣ 50 CM, ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε ζώνες διέλευσης αγωγών, σε στρώσεις 
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πάχους έως 50 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, σύµφωνα µε 
τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΠΤΠ «Επίστρωση προστασίας/ στρώση 
φίλτρου συνθετικών µεµβρανών στεγανοποίησης µε αµµοχαλικώδες διαβαθµισµένο 
υλικό» της υπ’ αριθµ.πρωτ.∆ΚΠ/οικ./154/ 11-12-2014 Εγκυκλίου 26 του Υπουργείου 
Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων (Παράρτηµα 4).  
 
Στις εργασίες περιλαµβάνεται η µεταφορά επί τόπου διαβαθµισµένου θραυστού 
υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό όρυγµα µε µηχανικά µέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 50 cm, η 
διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η συµπύκνωση 
µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγµατος, 
ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη 
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ 
EN 13286-2).  
 
 
1.8. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΡΗΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ), ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΛΕΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ∆ΙΚΤΥΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ SN4, DN/OD 250MM 

Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης µε σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δοµηµένου 
τοιχώµατος, διάτρητους κατά 220° ή 360°, µε λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ 
EN 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.  
 
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός µεν µε βάση την δακτυλιοειδή ακαµψία (ring 
stiffness), κατα ΕΝ ISO 9969, η οποία µετράται σε kN/m2 διατοµής τοιχώµατος 
αγωγού (χαρακτηριστικό µέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας) και αφ’ ετέρου µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN.   
Σύµφωνα µε το πρότυπο EΛΟΤ ΕN 13746-3, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται 
είτε η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
 
 
1.9. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΜΕ 

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 200MM/PN 10ATM 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς 
τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής 
χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης 
κενού. 
 
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, 
PE40), την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: 
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το 
ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης 
-extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική 
επίστρωση -peelable layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) 
σχετίζεται µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum 
Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - 
MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων 
ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία 
µέγιστη τιµή SDR  
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Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά 
τους, µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, 
Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι 
τιµές έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable 
layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   
 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο 
αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. 
Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και 
ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 
σχετικών άρθρων. 
 
1.10. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΜΕ 

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 250MM/PN 10ATM 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς 
τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής 
χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης 
κενού. 
 
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, 
PE40), την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: 
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το 
ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης 
-extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική 
επίστρωση -peelable layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) 
σχετίζεται µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum 
Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - 
MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων 
ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία 
µέγιστη τιµή SDR  
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά 
τους, µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, 
Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι 
τιµές έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
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Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable 
layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   
 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο 
αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. 
Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και 
ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 
σχετικών άρθρων. 
 
1.11. ΣΤΡΩΣΕΙΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ 

ΟΡΥΧΕΙΟΥ Η ΧΕΙΜΜΑΡΟΥ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
Αντικείµενο  
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην 
κατασκευή εξοµαλυντικών στρώσεων από λεπτόκοκκο διαβαθµισµένο υλικό για την 
έδραση του αργιλικού υποστρώµατος στεγανωτικής µεµβράνης (γεωλογικός 
φραγµός, geologic barrier) ή/ και απ’ ευθείας της ίδιας της µεµβράνης 
 
Τυποποιηµένες 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 στο παρόν όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτό, µε τροποποίηση ή 
αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις 
ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. 
 
ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-01  Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές - 

Εργαστηριακές δοκιµές εδαφών - Μέρος 1: 
Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε νερό. - 
Geotechnical investigation and testing - 
Laboratory testing of soil - Part 1 : Determination 
of water content. 

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12  Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές - 
Εργαστηριακές δοκιµές εδαφών – Μέρος 12: 
Προσδιορισµός ορίων Atterberg. - Geotechnical 
investigation and testing - Laboratory testing of 
soil - Part 12 : Determination of Atterberg limits. 

 
Απαιτήσεις 
Τα υλικά κατασκευής του υποστρώµατος, (Γαιώδη λεπτόκοκκα διαβαθµισµένα υλικά 
ή αµµοχαλικώδη υλικά χειµάρρων ή λατοµικής προέλευσης ή µείγµατα αυτών) θα 
έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, εκτός εάν καθορίζονται διαφορετικά από τη 
Μελέτη. 
 

Όριο Υδαρότητας (LL) LL<40% 
∆είκτης πλαστικότητας (ΡΙ) 5%<PI<15% 
Ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού (άργιλος, διάµετρος 
κόκκων <2µm) 

>15% κατά µάζα  

Μέγιστη διάσταση χονδρόκοκκου υλικού  32mm 
Περιεκτικότητα σε χονδρόκοκκο  <60% επί του ολικού όγκου  
Ποσοστό οργανικού υλικού  <10% 
Ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου  <40% 
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Κατασκευή, έλεγχοι, ανοχές 
- Κατασκευή  
Μετά τις γενικές εκσκαφές για την διαµόρφωση των προβλεποµένων κλίσεων και 
σταθµών σύµφωνα µε την Μελέτη, ακολουθεί η κατασκευή του υποστρώµατος 
µεταβλητού πάχους, µε ελάχιστο όριο 10 cm. 
To πάχος της στρώσεως κατά τόπους µπορεί να είναι µεγαλύτερο του 
προβλεποµένου από την Μελέτη προκειµένου να αποσβεσθούν τοπικές εξάρσεις και 
µπαλώµατα (οµαλοποίηση επιφανείας). 
Η συµπύκνωση θα είναι τουλάχιστον 95% της εργαστηριακής κατά Proctor 
(τροποποιηµένη δοκιµή, modified). 
- Έλεγχοι-ανοχές 

• • Η επιφάνεια του υποστρώµατος θα είναι λεία και οµαλή και επαρκώς 
συµπυκνωµένη. Έλεγχοι συµπύκνωσης θα εκτελούνται κατ’ ελάχιστον 
σε κάνναβο 50 x 50m µε την µέθοδο κώνου και άµµου. 

• • Εάν διαπιστωθεί µέση συµπύκνωση µικρότερη του 95% κατά Proctor 
modified, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανασυµπυκνώσει το 
υπόστρωµα στις θέσεις που θα του υποδείξει η Επίβλεψη. 

• • Η επιφάνεια του ορύγµατος (σκάφη γενικής εκσκαφής) επί της οποίας 
θα εφαρµοσθεί το υπόστρωµα δεν θα υφίσταται πέραν των ± 25 cm 
από τις προβλεπόµενες από την Μελέτη στάθµες. Ο έλεγχος θα γίνεται 
δειγµατοληπτικά µε ηλεκτρονικό τοπογραφικό όργανο (EDM) και τα 
µετρούµενα υψόµετρα στα σηµεία ελέγχου θα συγκρίνονται µε τα 
αντίστοιχα θεωρητικά της Μελέτης. 

 
∆οκιµές 
Για την εκτέλεση των δοκιµών των υλικών κατασκευής του υποστρώµατος ισχύουν 
τα ακόλουθα πρότυπα: 
(ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-1, ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12, ASTM D5084-03, 
ASTM D2216-98 και ASTM D1556-00) 
 
Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος  
- Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών           

• Εκτέλεση εργασιών διάστρωσης και συµπύκνωσης υλικού επί 
επιφανειών µε αυξηµένες κλίσεις (της τάξης του 1:3) 

• Ρυµούλκηση εξοπλισµού µέσω συρµατόσχοινου. 
• Εργασία προσωπικού (τοπικές µορφώσεις, επιβοήθηση 

διάστρωσης) σε εντόνως επικλινείς επιφάνειες. 
- Μέτρα υγείας – ασφάλειας            
Η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες 
Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και 
ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π.∆ 305/96 καθώς επίσης και η 
λοιπή Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγείας και ασφάλειας (Π.∆. 17/96, Π.∆. 
159/99 κ.λπ.). 
 
Επισηµαίνονται οι ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας κατά την χρήση 
συρµατόσχοινου. 
 

1.12. ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 900ΜΜ 

Περιλαµβάνεται η διάνοιξη γεωτρήσεως Φ900 επί της στρώσης εξοµάλυνσης – 
εκτόνωσης βιοαερίου του ΧΑ∆Α στις προβλεπόµενες θέσεις σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης και µε εγκατεστηµένο στη θέση διανοίξεως 
γεωτρύπανο σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-09-01-00 "∆ιάνοιξη 
υδρογεωτρήσεων". 
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1.13. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΡΗΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ), ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΛΕΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ∆ΙΚΤΥΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ SN8, DN/OD 160MM 

Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης µε σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δοµηµένου 
τοιχώµατος, διάτρητους κατά 220° ή 360°, µε λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ 
EN 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.  
 
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός µεν µε βάση την δακτυλιοειδή ακαµψία (ring 
stiffness), κατα ΕΝ ISO 9969, η οποία µετράται σε kN/m2 διατοµής τοιχώµατος 
αγωγού (χαρακτηριστικό µέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας) και αφ’ ετέρου µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN.   
 
Σύµφωνα µε το πρότυπο EΛΟΤ ΕN 13746-3, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται 
είτε η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
 
1.14. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΟΦΙΛΤΡΟΥ 
Περιλαµβάνει την προµήθεια, µεταφορά και άρτια τοποθέτηση των βιόφιλτρων 
απόσµησης  για όλα τα φρεάτια παθητικής εκτόνωσης (συλλογής) βιοαερίου.  
 
Στο εσωτερικό των παραθύρων θα τοποθετηθεί βιόφιλτρο για τη συλλογή των οσµών 
και των ρυπαντικών ουσιών του βιοαερίου πριν αυτό διοχετευθεί στην ατµόσφαιρα. Η 
λειτουργία του βιόφιλτρου βασίζεται σε βακτηριακή βιοµάζα που αναπτύσσεται σε 
ειδικό υπόστρωµα και αφοµοιώνει τις ουσίες που περιέχουν τα οσµαέρια.  
 
Επειδή κατά τη βιοαποδόµηση του οργανικού κλάσµατος των απορριµµάτων 
εκλύονται σουλφίδια και υδρόθειο προς τα οποία η απόδοση δέσµευσης των 
βιόφιλτρων δυνατόν να εµφανίσει προβλήµατα, θα τηρηθούν απαραιτήτως οι 
ακόλουθες προδιαγραφές: 
 

1. ∆ιηθητικό µέσο: Βιολογικά σταθερό, Περιεκτικότητα σε οργανικά>60%, 
Πορώδες µε όγκο διάκενων 75-90% , Ανθεκτικό στη συµπίεση και στη 
διάτµηση από την επίδραση νερού, χαµηλή περιεκτικότητα λεπτοµερών 
υλικών για την ελαχιστοποίηση της πτώσης πίεσης του αέρα δια µέσου της 
κλίνης, σχετικά ελεύθερο υπολειµµατικών οσµών 

2. Η περιεκτικότητα υγρασίας της κλίνης θα διατηρείται µεταξύ 50-70% 
3. Το αναµενόµενο θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας είναι από 15 έως 400C 
4. Ο χρόνος παραµονής του αέρα στο βιόφιλτρο θα είναι 60s 

 
1.15. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΛΑΣΕΩΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 120 ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΡΝ 1916, 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ D500MM 

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός 
στο όρυγµα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από 
σκυρόδεµα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό 
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
[α] Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε 
mm 
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι 
[γ]   Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-gee pipes), τύπoυ 
"καµπάνας" (bell-sochet pipes) 
[δ] Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
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στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 
ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής 
διαµέτρου (DN), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   
 
Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού 
(bedding factor), προκύπτει, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 
επιτρεπόµενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρµοζόµενα κινητά φορτία. Ως 
εκ τούτου µε µια µόνον κλάση αντοχής τσιµεντοσωλήνων και επιλογή, κατά 
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισµού της σωληνογραµµής καλύπτονται όλες 
οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή 
ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώµατος οδού). 
 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώµατος, της 
κατηγορίας του σκυροδέµατος και του οπλισµού (πλέγµατα ή/και µεταλλικές ίνες). 
 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιµεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 
120, χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσµολογίας (τύπου τόρµου-εντορµίας ή 
καµπάνας) και την διάταξη ή µή οπλισµού.  
 
Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 
και   µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής. 
   
Όταν προβλέπεται η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα κατασκευής των σωλήνων 
τσιµέντου ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιµέντο SR: Sulfate Resistant) 
εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %. 
 
Όταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, µε υλικό 
εποξειδικής βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της 
αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %. 
 
1.16. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΛΑΣΕΩΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 120 ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΡΝ 1916, 
ΟΝΟΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ D1200MM 

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός 
στο όρυγµα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από 
σκυρόδεµα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό 
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
[α] Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε 
mm 
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι 
[γ]   Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-gee pipes), τύπoυ 
"καµπάνας" (bell-sochet pipes) 
[δ] Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 
ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής 
διαµέτρου (DN), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   
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Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού 
(bedding factor), προκύπτει, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 
επιτρεπόµενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρµοζόµενα κινητά φορτία. Ως 
εκ τούτου µε µια µόνον κλάση αντοχής τσιµεντοσωλήνων και επιλογή, κατά 
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισµού της σωληνογραµµής καλύπτονται όλες 
οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή 
ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώµατος οδού). 
 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώµατος, της 
κατηγορίας του σκυροδέµατος και του οπλισµού (πλέγµατα ή/και µεταλλικές ίνες). 
 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιµεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 
120, χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσµολογίας (τύπου τόρµου-εντορµίας ή 
καµπάνας) και την διάταξη ή µή οπλισµού.  
 
Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 
και   µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής. 
   
Όταν προβλέπεται η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα κατασκευής των σωλήνων 
τσιµέντου ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιµέντο SR: Sulfate Resistant) 
εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %. 
 
Όταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, µε υλικό 
εποξειδικής βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της 
αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %. 
 
1.17. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΡΗΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ 

ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ), ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, 
ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ∆ΙΑΤΡΗΤΟΥΣ ΚΑΤΑ 220Ο Η 360Ο – 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ DN/OD 160 MM 

Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης µε σωλήνες σε κουλούρες µήκους 25-50 m, από 
πολυαιθυλένιο (PE), δοµηµένου τοιχώµατος, διάτρητους κατά 220° ή 360°, µε λεία 
εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ EN 13476-3, µε τυποποίηση ονοµαστικής 
διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/ΟD] κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
50086 
 
Σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13746-3, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η 
εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων 
δακτυλίων στεγάνωσης και µουφών, η µεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασµός 
στο όρυγµα, η ευθυγράµµιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεποµένων 
δοκιµών στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγµατος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων, η 
επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια επιµετρώνται 
ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 
 
 
1.18. EΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, 

ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ΓΑΙΩ∆Η - ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆Η 
Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 
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3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος 
µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 
ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' 
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των 
προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την 
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων". 
 
1.19. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 
Η περίφραξη θα κατασκευαστεί περιµετρικά σε όλο το µήκος των ορίων του 
οικοπέδου. 
Στο παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή ισχυρής περίφραξης από 
σιδηροπασσάλους γαλβανισµένους διατοµής σχήµατος Γ (γωνιώδεις) 50x50x5 mm,, 
σε συνδυασµό µε συρµατόπλεγµα βρόγχων 5x5cm και αντιρρίδες. Οι πάσσαλοι θα 
τοποθετούνται σε απόσταση 2m µεταξύ τους και σε ύψος 2m από το έδαφος. Η 
πάκτωσή τους θα γίνεται σε βάση από σκυρόδεµα, διατοµής 30x40cm και βάθους 
30cm. Ανά 6m θα τοποθετηθούν αντηρίδες από µορφοσίδηρο ίδιας διατοµής µε 
αυτήν των κατακόρυφων πασσάλων. Οι αντηρίδες θα είναι πακτωµένες σε βάση από 
σκυρόδεµα, διαστάσεων 40x40x40cm και θα ενωθούν µε τους πασσάλους µε 
ηλεκτροσυγκόλληση. Οι βάσεις πάκτωσης των σιδηροπασσάλων και των αντηρίδων 
τους θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα C12/15. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΤΕΠ 05-05-06-00. 
 
1.20. ΘΥΡΕΣ ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ  
Οι πύλες εισόδου θα είναι ανοιγόµενες και θα λειτουργούν χειροκίνητα. 
Θα στηρίζεται σε υποστηλώµατα, διαστάσεων 0,40x0,40 m από µπετόν. Η πύλη είναι 
δίφυλλη µε διαστάσεις φύλλου 250x200 cm.  
 
1.21. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ  
Ο κάθε µάρτυρας συντίθεται από µεταλλική βάση (0,30m2 περίπου) από λαµαρίνα 
4mm και έναν ιστό ύψους 2m (σωλήνα 2’’). Ο ιστός είναι κολληµένος στο κέντρο της 
µεταλλικής βάσης. Η βάση τοποθετείται σε µία ρηχή εκσκαφή 0,50m περίπου µέσα 
στη στρώση της τελευταίας κάλυψης, πάνω, σε σκυρόδεµα καθαριότητας 5cm. 
Ακολουθεί σκυρόδεµα (έρµα) 15cm επάνω από την πλάκα. Η υπόλοιπη εκσκαφή 
επιχώνεται µε αµµοχάλικο κάλυψης. Ιδιαίτερη σηµασία προσδίδεται στην 
αντισκωριακή προστασία, έτσι ώστε το υλικό να διατηρεί την ακεραιότητά του σε 
περίοδο τουλάχιστον 20 χρόνων.  
 
Ο κωδικός µάρτυρα θα συµφωνείται µε την αρµόδια υπηρεσία και θα φέρεται 
χαραγµένος στο πλευρό του σωλήνα ακριβώς κάτω από το πώµα. Πριν από την 
κατασκευή της γεωκάλυψης ο ιστός θα προεξέχει από το έδαφος. Οι µάρτυρες 
χωροσταθµούνται µε απλές γεωδαιτικές µεθόδους (γεωµετρική χωροστάθµιση) σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα. Η συχνότητα µετρήσεων στους µάρτυρες προτείνεται να 
είναι στην αρχή µηνιαία, από την έναρξη των εργασιών ως την περάτωσή τους, στη 
συνέχεια τριµηνιαία για ένα έτος και τέλος 6µηνιαία µέχρι το πέρας της επιτήρησης 
του έργου. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η αξιοποίηση των αρχικών µετρήσεων για 
τον έλεγχο των θεµελιώσεων και των διαµορφώσεων που θα γίνουν κατά τις 
εργασίες διαµόρφωσης του χώρου. Οι µετρήσεις θα καταχωρούνται στη βάση 
δεδοµένων. 
 

1.22. ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ Φ17 
1/2'' (D450 MM) ΣΕ ΜΑΛΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ   

∆ιάνοιξη γεωτρήσεως παρακολούθησης υπογείων υδάτων µε διάµετρο Φ450mm. Για 
τη µέτρηση της στάθµης των υπογείων υδάτων θα εγκατασταθεί πιεζοµετρική στήλη 
εντός της κάθε γεώτρησης. Ο έλεγχος της σύστασης των υπογείων υδάτων θα 
διεξάγεται µε τη χρήση δειγµατολήπτη για τη λήψη δειγµάτων από µεγάλα βάθη και 
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µε σκοπό τα δείγµατα να αποστέλλονται σε αναγνωρισµένο από το κράτος 
εργαστήριο. Η ανόρυξη θα γίνει µε σκοπό: 

• Να γίνει η ετήσια παρακολούθηση (monitoring) της ποιότητας των υπογείων 
υδάτων 

• Να καθοριστούν οι υδραυλικές παράµετροι των υδροφόρων, η διακύµανση 
της στάθµης των υπογείων νερών και το υδατικό δυναµικό της περιοχής. 

 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές διάνοιξης των γεωτρήσεων παρακολούθησης υπογείων 
υδάτων και διαρροών στραγγισµάτων είναι οι εξής:  

- Αρχική διάτρηση: θα χρησιµοποιηθεί κοπτήρας Φ8΄΄  
- ∆ιεύρυνση: θα χρησιµοποιηθεί διευρυντήρας Φ 17 1/2΄΄ σε όλο το βάθος 
- Καθαρισµός γεωτρήσεων: θα γίνει µε θετική κυκλοφορία και µε διευρυντήρα 
Φ17 1/2΄΄ σταδιακά µέχρι το τελικό βάθος της γεώτρησης 

- Τοποθέτηση προσωρινής σωλήνωσης: θα τοποθετηθεί προσωρινά για την 
εσωτερική επένδυση των τοιχωµάτων των γεωτρήσεων µε σκοπό την 
προστασία της από τις καταπτώσεις 

- Τοποθέτηση οριστικής σωλήνωσης: Η σωλήνωση θα αποτελείται 
εξολοκλήρου από χαλύβδινα γαλβανισµένα φίλτρα Φ6΄΄ 

- Τοποθέτηση πιεζοµετρικής στήλης: θα τοποθετηθεί µαζί µε την οριστική 
σωλήνωση και θα αποτελείται από σωλήνες Φ2΄΄. Σκοπός της πιεζοµετρικής 
στήλης είναι να γίνονται µετρήσεις της στάθµης στις γεωτρήσεις στην 
περίπτωση άντλησης. 

- Χαλίκωση: θα τοποθετηθεί χαλικόφιλτρο µεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας 
των σωλήνων οριστικής σωλήνωσης και τοιχωµάτων των γεωτρήσεων. Το 
χαλικόφιλτρο θα αποτελείται από διαβαθµισµένους χάλικες, στρογγυλούς και 
απαλλαγµένους από αργιλικό κλάσµα. Για την αποφυγή δηµιουργίας 
γεφυρών, το χαλικόφιλτρο θα τοποθετηθεί µε ιδιαίτερη προσοχή και µε 
ανάστροφη κυκλοφορία. 

 
 
1.23. ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 1000MM  ΣΕ 

ΜΑΛΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ  
Γίνεται διάτρηση µε περιστροφικό γεωτρύπανο και τοποθετείται προσωρινή 
σωλήνωση (χαλυβδοσωλήνας). Στο εσωτερικό της προσωρινής σωλήνωσης και στο 
κέντρο προσαρµόζεται έτερος γαλβανισµένος σωλήνας µικρότερης διαµέτρου από 
χάλυβα, ο οποίος θα προεξέχει του εδάφους κατά 0,80 m. 
 
Ο σωλήνας στο κατώτερο τµήµα του και για µήκος τεσσάρων (4) µέτρων από τον 
πυθµένα θα είναι διάτρητος µε οπές κυκλικές διαµέτρου 3 mm, πυκνότητας 1 
οπή/cm2. H κεφαλή του σωλήνα, η οποία βρίσκεται εκτός του εδάφους είναι 
κατάλληλα διαµορφωµένη για την προσαρµογή του µετρητικού οργάνου. Μέχρι το 
µέσο του βάθους του διατρηθέντος εδάφους γίνεται χαλίκωση εξωτερικά του 
εσωτερικού σωλήνα και εσωτερικά του εξωτερικού σωλήνα ώστε να καλυφθεί µ' αυτή 
πλήρως το διάτρητο τµήµα του σωλήνα. Αµέσως µετά γίνεται αφαίρεση του 
εξωτερικού σωλήνα και το κενό µέχρι του εσωτερικού σωλήνα πληρώνεται µε 
εδαφικό υλικό καλά συµπυκνωµένο ώστε να αποτρέπεται εισρόφηση ατµοσφαιρικού 
αέρα κατά τις δειγµατοληψίες. Το στόµιο του παραµένοντος σωλήνα ταπώνεται 
αεροστεγώς µε αφαιρούµενη τάπα.  
 

1.24. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ8’’ (D200 MM) ΠΑΧΟΥΣ 6 MM 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση στην υδρογεώτρηση γαλβανισµένου 
χαλύβδινου σωλήνα µε διαµήκη ραφή, εσωτερικής διαµέτρου Φ 8'' (D 200 mm) και 
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πάχους τοιχώµατος 6 mm.  
 
Στην περίπτωση γαλβανισµένων σωλήνων άλλης διαµέτρου ή διαφορετικού πάχους 
ελάσµατος, οι τιµές εφαρµογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινοµένου (περίµετρος  
σωλήνα x πάχος ελάσµατος) 
 
1.25. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ2’’ (D50 MM) ΠΑΧΟΥΣ 6 MM 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση στην υδρογεώτρηση γαλβανισµένου 
χαλύβδινου σωλήνα µε διαµήκη ραφή, εσωτερικής διαµέτρου Φ 2'' (D 50 mm) και 
πάχους τοιχώµατος 6 mm.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως των σωλήνων, οι 
γαλβανισµένοι χαλύβδινοι οδηγοί και η  διαµόρφωση της σωληνώσεως.  
 
Στην περίπτωση γαλβανισµένων σωλήνων άλλης διαµέτρου ή διαφορετικού πάχους 
ελάσµατος, οι τιµές εφαρµογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινοµένου (περίµετρος  
σωλήνα x πάχος ελάσµατος) 
 
1.26.  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΦΙΛΤΡΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ2’’ ΠΑΧΟΥΣ 6 MM 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση σε γεώτρηση γαλβανισµένου 
φιλτροσωλήνα Φ 2" (D 50 mm),  µε οπές Φ 3 mm, σε κανονική διάταξη στο 20% 
περίπου της επιφανείας του τοιχώµατος (περίπου 20 οπές ανά µέτρο µήκους) και 
εκατέρωθεν σπειρώµατα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως των σωλήνων, οι 
γαλβανισµένοι χαλύβδινοι οδηγοί και η  διαµόρφωση της σωληνώσεως.  
 
Στην περίπτωση γαλβανισµένων σωλήνων άλλης διαµέτρου ή διαφορετικού πάχους 
ελάσµατος, οι τιµές εφαρµογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινοµένου (περίµετρος  
σωλήνα x πάχος ελάσµατος) 
 
1.27. ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΟ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ      
Κατασκευή χαλικοφίλτρου πιεζοµετρικής γεώτρησης στον δακτύλιο µεταξύ 
τοιχωµάτων οπής και εξωτερικής παρειάς του περιφραγµατικού σωλήνα. 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια διαβαθµισµένου υλικού και τοποθέτησή του στον 
αποµένοντα δακτύλιο της πιεζοµετρικής γεώτρησης, µεταξύ οπής και 
περιφραγµατικού σωλήνα.  
 
1.28. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ 

ΣΦΑΙΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΓΡΑΦΙΤΗ (DUCTILE IRON). ΚΑΜΠΥΛΕΣ, ΤΑΥ, 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ, ΠΩΜΑΤΑ ΚΛΠ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ, ΜΕΓΕΘΩΝ, ΚΛΑΣΕΩΝ 
ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 545 ΚΑΙ ΕΛΟΤ ΕΝ 598 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και συναρµολόγηση σε σωληνογραµµή από 
σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) ειδικών τεµαχίων, 
συνδέσµων και στηριγµάτων τυποποιηµένων διατοµών και λοιπών χαρακτηριστικών 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, µε πιστοποιητικά από κοινοποιηµένο στην ΕΕ 
φορέα πιστοποίησης.  
 
Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων (µονής ή διπλής 
φλαντζωτής σύνδεσης, µονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), µεγεθών 
(οποιασδήποτε ονοµαστικής διαµέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, µε εσωτερική 
και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598. Περιλαµβάνονται οι απαιτούµενοι κοχλίες 
σύνδεσης και οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
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1.29. ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΦΑΙΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ (GRAY IRON) 
Kαλύµµατα γεωτρήσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας 
φέρουσας ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση 
τοποθέτησης). 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος της 
γεώτρησης και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και 
επίκλισης του καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του 
πλαισίου έδρασης µε σκυρόδεµα. 
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Μαρία Κατσαβέλη  
∆ιευθύντρια Μελετών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

µε τις υπ αριθµ 858/3/29.12.2014 και 
866/8/20.04.2015  

Αποφάσεις  του ∆.Σ. της ΕΟΑΕ 
 
 
 
 

∆ηµήτριος Τσολιάνος 
∆ιευθυντής Εποπτείας Έργων 

 ∆υτικού Τοµέα 
 
 

 
 
 




