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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, 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.
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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). 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
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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
Κατασκευή συµπιεσµένου αναχώµατος από
υλικά που έχουν προσκοµισθεί επί τόπου
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη
ηµιβραχώδη µε την παράπλευρη απόθεση των
προϊόντων εκσκαφών
Κατασκευή αργιλικού υποστρώµατος
στεγανοποίησης σε επιφάνειες µε κλίση >25%
µε τη µεταφορά σε κάθε απόσταση
Κατασκευή αργιλικού υποστρώµατος
στεγανοποίησης σε επιφάνειες µε κλίση έως
15% µε τη µεταφορά σε κάθε απόσταση
Επένδυση πρανών µε φυτική γη
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων
µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη ηµιβραχώδη. Με την παράπλευρη απόθεση των
προϊόντων εκσκαφών
∆ιάνοιξη γεωτρήσεων βιοαερίου σε µαλακά
πετρώµατα διαµέτρου 900mm
Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε
προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες απαιτήσεις
συµπύκνωσης
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων
µε άµµο ορυχείου ή χειµµάρου, µε τη µεταφορά

Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.∆Ι.

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501

5.02 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑ

02-07-01-00

3.01.01 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑ

08-01-01-00

ΣΧΕΤ. 14.01.02
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

08-05-03-01

14.01.01 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑ

08-05-03-01

Α24.1 ΕΡΓΑ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
5.08 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑ

02-07-05-00
08-01-03-02

3.01.01 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑ

08-01-01-00

ΣΧΕΤ. 15.01.02

08-09-01-00

5.04 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑ

08-01-03-02

5.08 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑ

08-01-03-02
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ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
σε κάθε απόσταση
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση
µηχανικών µέσων, σε εδάφη γαιώδη ηµιβραχώδη
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής
πίεσης 6 atm και ονοµαστικής διαµέτρου Φ20
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής
πίεσης 10 atm και ονοµαστικής διαµέτρου Φ40
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής
πίεσης 10 atm και ονοµαστικής διαµέτρου Φ50
Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από
χάλυβα οπλισµού
Σταυροί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι Φ 1 1/2"
Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Φ 1 1/2"
Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι Φ 1 1/2"
Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες Φ 1 1/2"
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN
16 Φ 1 1/2"
Bαλβίδες εξαερισµού, κινητικού τύπου,
πλαστικές ή µεταλλικές, Φ 1''
Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm, Φ 1 1/2 "
Μανόµετρο γλυκερίνης Φ 63
Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, µη επισκέψιµος
∆ένδρα κατηγορίας ∆1
Θάµνοι Κατηγορίας Θ1
Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,20 x 0,20 x 0,50
m
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 4,00 lt
Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης διαµέτρου έως
0,40 m
Άρδευση φυτών µε βυτίο και χρήση τριτεύοντος
δικτύου άρδευσης
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής
σήµανσης, πλήρως αντανακλαστικές, µε
υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1
Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο
σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’)
Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες
∆ιάνοιξη γεωτρήσεως παρακολούθησης
υπογείων υδάτων Φ 17 1/2'' (D450 mm) σε
µαλακά πετρώµατα
∆ιάνοιξη γεωτρήσεως παρακολούθησης
βιοαερίου 1000 mm σε µαλακά πετρώµατα

Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.∆Ι.

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501

20.05.01
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

02-04-00-00

Η1.1.2 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Η1.1.4 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Η1.2.5 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Η1.4 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Η4.3.5 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Η4.4.5 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Η4.9.5 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Η4.10.4 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Η5.1.5 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Η5.7.1 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Η5.12.5 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Η5.13 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Η8.12 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
∆1.3 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
∆2.1 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ε1.2 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ε9.5 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΤ1.3 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΤ2.1.2 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
E8.3 ΕΡΓΑ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
E10.2 ΕΡΓΑ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
62.24 ΕΡΓΑ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

10-08-01-00
10-08-01-00
10-08-01-00
10-08-01-00
10-08-01-00
10-08-01-00
10-08-01-00
10-08-01-00
10-08-01-00
10-08-01-00
10-08-01-00
10-08-01-00
10-08-01-00
10-09-01-00
10-09-01-00
10-05-01-00
10-05-01-00
10-06-01-00
10-06-01-00

05-04-06-00

05-04-07-00
03-08-02-00

ΣΧΕΤ. 15.20
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

08-09-01-00

ΣΧΕΤ. 15.01.03
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

08-09-01-00
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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 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
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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
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 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
1.3.
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(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

1

Κατηγορία ανάλογα προς
την ικανότητα
συµπύκνωσης
V1

2
3

V2
V3

Συνοπτική περιγραφή

Κατάταξη κατά ϋΙΝ
18196

Μη συνεκτικά έως ελαφρώς
συνεκτικά, χονδρόκοκκα και
µικτόκοκκα εδάφη
Συνεκτικά, µικτόκοκκα εδάφη
Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη

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

K:\ΧΑ∆Α\cons\2 εργολαβιες\ΧΑ∆Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤPro.doc

-8-

WA/EM-CM/10-43/5442/Β10

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
1
2
3
4
5
6

∆ιάµετρος κόσκινου [mm]
40
30
15
7
3
0,075 (No. 200)

Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος [%]
100
70 - 100
50 - 85
35 - 80
25 - 70
<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)
Άνοιγµα οπής

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος
∆ιαβάθµιση
[%]

Σε ίντσες [in]
Σε χιλιοστά [mm]
3"
76,2
2"
50,8
11/2"
38,1
11/4"
31,7
1"
25,4
3/4"
19,1
3/8"
9,52
No. 4
4,76
No. 10
2,00
Αριθµός κόσκινου (Αµερικανικά πρότυπα
τετραγωνικής οπής AASHTO Μ-92)
Άνοιγµα οπής
Σε ίντσες [in]
No. 40
No. 200

100
83-100
100
65-95
70-100
47-77
50-80
33-63
35-65
23-50
25-50
Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος

Σε χιλιοστά [mm]
0,42
0,074
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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 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
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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 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
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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 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.
ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
Εξυγιάνσεις εδάφους θεµελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου
(περιλαµβανοµένων εξυγιάνσεων πυθµένα χανδάκων σωληνώσεων) µε αµµοχαλικώδη υλικά κατά
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στρώσεις, πάχους, κοκκοµετρικής διαβάθµισης και βαθµού συµπύκνωσης σύµφωνα µε την µελέτη
του έργου.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η πρόµήθεια και µεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε
απόσταση, των αµµοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συµπύκνωσή τους µε χρήση
καταλλήλου µηχανικού εξοπλισµού.
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).
1.5.

Συµπεριλαµβάνεται ο έλεγχος στεγανότητος µε εισπίεση αέρα στο διάκενο µεταξύ των
παραλλήλων ραφών θερµικής συγκόλλησης.
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 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/ 1112-2014 Εγκυκλίου 26 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων (Παράρτηµα 4).
1.6.

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).
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
ΒΑΡΟΥΣ 200 GR/M2 ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου, τοποθέτηση και συρραφή γεωυφάσµατος µή υφαντού των 200
gr/m2 από ίνες πολυπροπυλενίου σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης.

1.7.

1.8.
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
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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.
− 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.
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1.9.

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. 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
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ελέγχονται ανά παρτίδα παραγωγής, β. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές του να
επαληθεύονται εργαστηριακά από αναγνωρισµένο εργαστήριο ανά 3.000m2.
1.10. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΡΗΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ
ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ), ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ∆ΙΑΤΡΗΤΟΥΣ ΚΑΤΑ 220Ο Η 360Ο – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ DN/OD 125 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.
1.11. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΡΗΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ
ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ), ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ∆ΙΚΤΥΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ SN4, DN/ΟD 280 MM
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).
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.
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1.12. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΡΗΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ
ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ), ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ (DN) ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟ [DN/ΟD]. ∆ΙΚΤΥΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ SN8, DN/ΟD 160 MM
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).
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.
1.13. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ
ΤΟΙΧΩΜΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. ΟΝΟΜ. ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 125 MM / ΡΝ 10 ATM
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.
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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.
1.14. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ
ΤΟΙΧΩΜΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. ΟΝΟΜ. ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 160 MM / ΡΝ 10 ATM
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.
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.
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∆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.
1.15. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ
ΤΟΙΧΩΜΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. ΟΝΟΜ. ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 280 MM / ΡΝ 10 ATM
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 σηλήνες (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.
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.
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1.16. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ
ΤΟΙΧΩΜΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. ΟΝΟΜ. ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 400 MM / ΡΝ 10 ATM
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 σηλήνες (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.
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.
1.17. 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.
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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.

2.
3.
4.

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

1.18. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΣΕΩΣ
ΑΝΤΟΧΗΣ 120 ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΡΝ 1916, ΟΝΟΜΑΤΙΚΗΣ ∆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
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.
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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 %.
1.19. 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
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.

K:\ΧΑ∆Α\cons\2 εργολαβιες\ΧΑ∆Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤPro.doc

- 22 -

WA/EM-CM/10-43/5442/Β10

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 %.
1.20. 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.
1.21. . 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 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".
1.22. 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
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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.
1.23. 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.
1.24. 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.
1.25. ∆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 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
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- 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.
1.26. ∆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.
1.27. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ8’’ (D200 MM) ΠΑΧΟΥΣ 6 MM
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση στην γεώτρηση γαλβανισµένου χαλύβδινου
σωλήνα µε διαµήκη ραφή, εσωτερικής διαµέτρου Φ 8'' (D 200 mm) και 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)
1.28. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ2’’ (D50 MM) ΠΑΧΟΥΣ 6 MM
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση στη γεώτρηση γαλβανισµένου χαλύβδινου
σωλήνα µε διαµήκη ραφή, εσωτερικής διαµέτρου Φ2'' (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.
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Στην περίπτωση γαλβανισµένων σωλήνων άλλης διαµέτρου ή διαφορετικού πάχους ελάσµατος, οι
τιµές εφαρµογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινοµένου (περίµετρος σωλήνα x πάχος
ελάσµατος)
1.29. 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)
1.30. 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.
1.31. 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 σύδεσης και οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.
1.32. 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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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ & ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ της
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
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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, 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
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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). 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
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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

Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.∆Ι.

Εκσκαφές απορριµµάτων και ρυπασµένου
εδάφους
Κατασκευή συµπιεσµένου αναχώµατος από
υλικά που έχουν προσκοµισθεί επί τόπου
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών
και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
γαιώδη ηµιβραχώδη µε την παράπλευρη
απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
Κατασκευή αργιλικού υποστρώµατος
στεγανοποίησης σε επιφάνειες µε κλίση
>25% µε τη µεταφορά σε κάθε απόσταση
Κατασκευή αργιλικού υποστρώµατος
στεγανοποίησης σε επιφάνειες µε κλίση
έως 15% µε τη µεταφορά σε κάθε
απόσταση

ΣΧΕΤ. Α-2 ΕΡΓΑ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
5.02 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑ

Επένδυση πρανών µε φυτική γη
Επένδυση πρανών µε γαιοκυψέλες και
φυτική γη
Υδροσπορά µε χρήση τριδιάστατου
πλέγµατος

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ
1501
02-02-01-00
02-07-01-00

3.01.01
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

08-01-01-00

ΣΧΕΤ. 14.01.02
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

08-05-03-01

14.01.01
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

08-05-03-01

Α24.1 ΕΡΓΑ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
Α24.2 ΕΡΓΑ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
Ε15.4 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
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ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός
σωλήνων µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου,
µε τη µεταφορά σε κάθε απόσταση
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών
ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
γαιώδη - ηµιβραχώδη. Με την παράπλευρη
απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
∆ιάνοιξη γεωτρήσεων βιοαερίου σε µαλακά
πετρώµατα διαµέτρου 900mm
Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων
µε προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες
απαιτήσεις συµπύκνωσης

Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.∆Ι.

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ
1501

5.08
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

08-01-03-02

3.01.01
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

08-01-01-00

ΣΧΕΤ. 15.01.02
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

08-09-01-00

5.04 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑ

08-01-03-02
01-01-01-00
01-01-02-00

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

Β-29.2.2 ΕΡΓΑ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

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

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός
σωλήνων µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου ,
µε τη µεταφορά σε κάθε απόσταση
Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων
µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο
λατοµείου, για συνολικό πάχος επίχωσης
έως 50 cm, µε τη µεταφορά σε κάθε
απόσταση

5.08
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

08-01-03-02

Σχ. 5.05
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

08-01-03-02

01-01-01-00
01-01-02-00
Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών,
εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από
σκυρόδεµα C12/15

Β-29.2.2 ΕΡΓΑ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

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

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση
µηχανικών µέσων, σε εδάφη γαιώδη ηµιβραχώδη
∆ένδρα κατηγορίας ∆3
Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x
0,50 m
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου
4,50 - 12,00 lt
Λίπανση φυτών µε τα χέρια
Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του
πασσάλου-Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50
m
Αποψίλωση και εκχέρσωση

20.05.01
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑ
∆1.3 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ε1.2 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ε9.5 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΤ3.1 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

02-04-00-00

10-09-01-00
10-05-01-00
10-05-01-00
10-06-03-00

Ε11.1.1 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

10-05-09-00

2.01 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ

02-01-01-00
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ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.∆Ι.

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ
1501

ΕΡΓΑ
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής
σήµανσης, πλήρως αντανακλαστικές, µε
υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1
Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο
σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’)
Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες
∆ιάνοιξη γεωτρήσεως παρακολούθησης
υπογείων υδάτων Φ 17 1/2'' (D450 mm) σε
µαλακά πετρώµατα
∆ιάνοιξη γεωτρήσεως παρακολούθησης
βιοαερίου 1000 mm σε µαλακά πετρώµατα

E8.3 ΕΡΓΑ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
E10.2 ΕΡΓΑ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
62.24
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑ

05-04-06-00

05-04-07-00

03-08-02-00

ΣΧΕΤ. 15.20
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

08-09-01-00

ΣΧΕΤ. 15.01.03
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

08-09-01-00
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ΑΓΓ Ρ
ΡΑ
ΑΦ
ΦΕ
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ΕΚ
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ΕΠ
Π

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.

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 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.
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Α/Α

1

Κατηγορία ανάλογα
προς την ικανότητα
συµπύκνωσης
V1

2
3

V2
V3

Συνοπτική περιγραφή

Κατάταξη κατά ϋΙΝ
18196

Μη συνεκτικά έως ελαφρώς
συνεκτικά, χονδρόκοκκα και
µικτόκοκκα εδάφη
Συνεκτικά, µικτόκοκκα εδάφη
Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη

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

1
2
3
4
5
6

40
30
15
7
3
0,075 (No. 200)

Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος
[%]
100
70 - 100
50 - 85
35 - 80
25 - 70
<12

(β) Το υλικό πρέπει να είναι καλά κοκκοµετρικά διαβαθµισµένο, δηλαδή πρέπει να ισχύει D60 /
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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)
Άνοιγµα οπής

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Σε ίντσες [in]
Σε χιλιοστά [mm]
3"
76,2
2"
50,8
11/2"
38,1
11/4"
31,7
1"
25,4
3/4"
19,1
3/8"
9,52
No. 4
4,76
No. 10
2,00
Αριθµός κόσκινου (Αµερικανικά πρότυπα
τετραγωνικής οπής AASHTO Μ-92)
Άνοιγµα οπής
Σε ίντσες [in]
No. 40
No. 200

Σε χιλιοστά [mm]
0,42
0,074

Ποσοστό διερχόµενο κατά
βάρος
∆ιαβάθµιση
∆ιαβάθµιση
[%]

100
83-100
100
65-95
70-100
47-77
50-80
33-63
35-65
23-50
25-50
Ποσοστό διερχόµενο κατά
βάρος
∆ιαβάθµιση
∆ιαβάθµιση
[%]
[%]
13-30
5-15

15-30
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
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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 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.
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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 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
K:\ΧΑ∆Α\cons\2 εργολαβιες\ΧΑ∆Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤPro.doc

- 36 -

WA/EM-CM/10-43/5442/Β10

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.

1.2.

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ∆.Ε.Η.

Αποξήλωση ξύλινης κολώνας από την περιοχή εκτέλεσης του έργου. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση
της κολώνας µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίησή της, και η µεταφορά της προς φόρτωση ή
αποθήκευση.

1.3.

ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

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.

1.4.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΠΑΧΟΥΣ 2,00 MM

ΚΑΙ

ΧΥΤΥ

ΜΕ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ

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’
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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.

1.5.

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 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/ 1112-2014 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).

1.6.

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.
− 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
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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.

1.7.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 200 GR/M2 ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου, τοποθέτηση και συρραφή γεωυφάσµατος µή υφαντού των 200
gr/m2 από ίνες πολυπροπυλενίου σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης.

1.8.

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
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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 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.

1.9.

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΜΕ
∆ΙΑΤΡΗΤΟΥΣ
ΣΩΛΗΝΕΣ
ΑΠΟ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ), ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ∆ΙΚΤΥΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ SN4, DN/OD 200MM

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.
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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).

1.10. 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
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.
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1.11. 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).

1.12. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΜΕ
ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ
DN 160MM/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.

1.13. 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:
5.

6.
7.
8.

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

1.14. 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)
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[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
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 %.

1.15. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΛΑΣΕΩΣ
ΑΝΤΟΧΗΣ 120 ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΡΝ 1916, ΟΝΟΜΑΤΙΚΗΣ ∆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)
K:\ΧΑ∆Α\cons\2 εργολαβιες\ΧΑ∆Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤPro.doc

- 44 -

WA/EM-CM/10-43/5442/Β10

[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
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. 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).
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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.

1.17. ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ D 630 MM,
ΜΕ ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΒΑΣΗΣ 0,70 M, ΤΡΙΩΝ ΕΙΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΕΞΟ∆ΟΥ
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ D 315 MM
Προκατασκευασµένα φρεάτια, υδροσυλλογής, έλξης καλωδίων, επίσκεψης, πτώσης ή
διακλάδωσης δικτύων οµβρίων και ακαθάρτων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1 από µη πλαστικοποιηµένο
πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, µε όλα τα
απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση εκτός του
καταστρώµατος της οδού, σε βάθος µέχρι 1,25 m.
Τα φρεάτια προσδιορίζονται µε βάση ονοµαστικής διαµέτρου D630mm, µε ύψος στοιχείου βάσης
0,70m τριών εισόδων και µίας εξόδου αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαµο, ο
οποίος διαµορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος µε στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου του
παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και
τον δακτύλιο έδρασης του καλύµµατος στην στέψη για την κατανοµή των φορτίων.
Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής)
των εισερχοµένων και εξερχοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαµορφωµένες
στο εργοστάσιο µε τυποποίηση κατά την ονοµαστική διάµετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται
δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη του
έργου.
Η κωνική απόληξη θα είναι διαµέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύµµατος και θα
συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου.

1.18. ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ D 800 MM,
ΜΕ ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΟΥ 1,00 M, ΤΡΙΩΝ ΕΙΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ
ΕΞΟ∆ΟΥ ΕΩΣ D 315 MM
Προκατασκευασµένα φρεάτια, υδροσυλλογής, έλξης καλωδίων, επίσκεψης, πτώσης ή
διακλάδωσης δικτύων οµβρίων και ακαθάρτων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1 από µη πλαστικοποιηµένο
πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, µε όλα τα
απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση εκτός του
καταστρώµατος της οδού, σε βάθος µέχρι 1,25 m.
Τα φρεάτια προσδιορίζονται µε βάση ονοµαστικής διαµέτρου D800mm, µε ύψος στοιχείου βάσης
1,00m τριών εισόδων και µίας εξόδου αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαµο, ο
οποίος διαµορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος µε στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου του
παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και
τον δακτύλιο έδρασης του καλύµµατος στην στέψη για την κατανοµή των φορτίων.
Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής)
των εισερχοµένων και εξερχοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαµορφωµένες
στο εργοστάσιο µε τυποποίηση κατά την ονοµαστική διάµετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται
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δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη του
έργου.
Η κωνική απόληξη θα είναι διαµέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύµµατος και θα
συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου.

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. 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.

1.21. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ8’’ (D200 MM) ΠΑΧΟΥΣ 6 MM
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση στην γεώτρηση γαλβανισµένου χαλύβδινου
σωλήνα µε διαµήκη ραφή, εσωτερικής διαµέτρου Φ 8'' (D 200 mm) και πάχους τοιχώµατος 6 mm.
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Στην περίπτωση γαλβανισµένων σωλήνων άλλης διαµέτρου ή διαφορετικού πάχους ελάσµατος, οι
τιµές εφαρµογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινοµένου (περίµετρος σωλήνα x πάχος
ελάσµατος)

1.22. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ2’’ (D50 MM) ΠΑΧΟΥΣ 6 MM
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση στη γεώτρηση γαλβανισµένου χαλύβδινου
σωλήνα µε διαµήκη ραφή, εσωτερικής διαµέτρου Φ2'' (D 50 mm) και 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)

1.23. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΦΙΛΤΡΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ8’’ ΠΑΧΟΥΣ 6 MM
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση σε γεώτρηση γαλβανισµένου φιλτροσωλήνα Φ 8"
(D 200 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 περίπτωση γαλβανισµένων σωλήνων άλλης διαµέτρου ή διαφορετικού πάχους ελάσµατος, οι
τιµές εφαρµογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινοµένου (περίµετρος σωλήνα x πάχος
ελάσµατος)

1.24. 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.

1.25. 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 σύδεσης και οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

1.26. 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).
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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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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ, ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ & ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
της Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
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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, 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
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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). 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 (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

Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.∆Ι.

Εκσκαφές απορριµµάτων και ρυπασµένου
εδάφους
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών
και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
γαιώδη ηµιβραχώδη µε την παράπλευρη
απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
Κατασκευή συµπιεσµένου αναχώµατος από
υλικά που έχουν προσκοµισθεί επί τόπου
Προµήθεια δανείων - Συνήθη δάνεια υλικών
κατηγορίας Ε1 έως Ε4, µε τη µεταφορά σε
κάθε απόσταη
Κατασκευή αργιλικού υποστρώµατος
στεγανοποίησης σε επιφάνειες µε κλίση
>25% µε τη µεταφορά σε κάθε απόσταση
Κατασκευή αργιλικού υποστρώµατος
στεγανοποίησης σε επιφάνειες µε κλίση
έως 15% µε τη µεταφορά σε κάθε
απόσταση

ΣΧΕΤ. Α-2 ΕΡΓΑ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

Επένδυση πρανών µε φυτική γη
Επένδυση πρανών µε γαιοκυψέλες και
φυτική γη

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ
1501
02-02-01-00

3.01.01
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

08-01-01-00

5.02 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑ

02-07-01-00

Α-18.1 ΕΡΓΑ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

02-06-00-00

ΣΧΕΤ. 14.01.02
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

08-05-03-01

14.01.01
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

08-05-03-01

Α24.1 ΕΡΓΑ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
Α24.2 ΕΡΓΑ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
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ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Υδροσπορά µε χρήση τριδιάστατου
πλέγµατος
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός
σωλήνων µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου ,
µε τη µεταφορά σε κάθε απόσταση

Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.∆Ι.
Ε15.4 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
5.08
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ
1501
10-05-04-00

08-01-03-02
01-01-01-00
01-01-02-00

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

Β-29.2.2 ΕΡΓΑ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

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

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση
µηχανικών µέσων, σε εδάφη γαιώδη ηµιβραχώδη
∆ένδρα κατηγορίας ∆3
Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x
0,50 m
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου
4,50 - 12,00 lt
Λίπανση φυτών µε τα χέρια
Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του
πασσάλου-Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50
m
Αποψίλωση και εκχέρσωση
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής
σήµανσης, πλήρως αντανακλαστικές, µε
υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1
Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο
σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’)
Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες
∆ιάνοιξη γεωτρήσεως παρακολούθησης
υπογείων υδάτων Φ 17 1/2'' (D450 mm) σε
µαλακά πετρώµατα

20.05.01
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑ
∆1.3 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ε1.2 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ε9.5 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΤ3.1 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

02-04-00-00

10-09-01-00
10-05-01-00
10-05-01-00
10-06-03-00

Ε11.1.1 ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

10-05-09-00

2.01 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑ

02-01-01-00

E8.3 ΕΡΓΑ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

05-04-06-00

E10.2 ΕΡΓΑ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
62.24
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑ
ΣΧΕΤ. 15.20
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
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05-04-07-00

03-08-02-00

08-09-01-00
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Μ
ΜΕ
ΕΡ
ΡΟ
Ο ΣΣ Β
Β :: Π
ΠΡ
ΡΟ
Ο∆
∆ ΙΙ Α
ΑΓΓ Ρ
ΡΑ
ΑΦ
ΦΕ
Ε ΣΣ Ε
ΕΚ
Κ ΤΤ Ο
Ο ΣΣ Ε
Ε ΤΤ Ε
ΕΠ
Π

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.

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 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.
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Α/Α

1

Κατηγορία ανάλογα
προς την ικανότητα
συµπύκνωσης
V1

2
3

V2
V3

Συνοπτική περιγραφή

Κατάταξη κατά ϋΙΝ
18196

Μη συνεκτικά έως ελαφρώς
συνεκτικά, χονδρόκοκκα και
µικτόκοκκα εδάφη
Συνεκτικά, µικτόκοκκα εδάφη
Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη

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

1
2
3
4
5
6

40
30
15
7
3
0,075 (No. 200)

Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος
[%]
100
70 - 100
50 - 85
35 - 80
25 - 70
<12

(β) Το υλικό πρέπει να είναι καλά κοκκοµετρικά διαβαθµισµένο, δηλαδή πρέπει να ισχύει D60 /
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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)
Άνοιγµα οπής

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Σε ίντσες [in]
Σε χιλιοστά [mm]
3"
76,2
2"
50,8
11/2"
38,1
11/4"
31,7
1"
25,4
3/4"
19,1
3/8"
9,52
No. 4
4,76
No. 10
2,00
Αριθµός κόσκινου (Αµερικανικά πρότυπα
τετραγωνικής οπής AASHTO Μ-92)
Άνοιγµα οπής
Σε ίντσες [in]
No. 40
No. 200

Σε χιλιοστά [mm]
0,42
0,074

Ποσοστό διερχόµενο κατά
βάρος
∆ιαβάθµιση
∆ιαβάθµιση
[%]

100
83-100
100
65-95
70-100
47-77
50-80
33-63
35-65
23-50
25-50
Ποσοστό διερχόµενο κατά
βάρος
∆ιαβάθµιση
∆ιαβάθµιση
[%]
[%]
13-30
5-15

15-30
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
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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 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.
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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 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
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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.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

1.2.

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
δανειοθαλάµου,

και

διαδικασίες

για

την

ανάπτυξη

λατοµείου

ή

•

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
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1.3.

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.
− 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
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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.

1.4.

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΡΗΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕ 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.

1.5.

ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ D 630 MM,
ΜΕ ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΒΑΣΗΣ 0,70 M, ΤΡΙΩΝ ΕΙΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΕΞΟ∆ΟΥ
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ D 315 MM

Προκατασκευασµένα φρεάτια, υδροσυλλογής, έλξης καλωδίων, επίσκεψης, πτώσης ή
διακλάδωσης δικτύων οµβρίων και ακαθάρτων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1 από µη πλαστικοποιηµένο
πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, µε όλα τα
απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση εκτός του
καταστρώµατος της οδού, σε βάθος µέχρι 1,25 m.
Τα φρεάτια προσδιορίζονται µε βάση ονοµαστικής διαµέτρου D630mm, µε ύψος στοιχείου βάσης
0,70m τριών εισόδων και µίας εξόδου αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαµο, ο
οποίος διαµορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος µε στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου του
παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και
τον δακτύλιο έδρασης του καλύµµατος στην στέψη για την κατανοµή των φορτίων.
Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής)
των εισερχοµένων και εξερχοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαµορφωµένες
στο εργοστάσιο µε τυποποίηση κατά την ονοµαστική διάµετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται
δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη του
έργου.
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Η κωνική απόληξη θα είναι διαµέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύµµατος και θα
συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου.

1.6.

ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ D 800 MM,
ΜΕ ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΟΥ 1,00 M, ΤΡΙΩΝ ΕΙΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ
ΕΞΟ∆ΟΥ ΕΩΣ D 315 MM

Προκατασκευασµένα φρεάτια, υδροσυλλογής, έλξης καλωδίων, επίσκεψης, πτώσης ή
διακλάδωσης δικτύων οµβρίων και ακαθάρτων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1 από µη πλαστικοποιηµένο
πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, µε όλα τα
απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση εκτός του
καταστρώµατος της οδού, σε βάθος µέχρι 1,25 m.
Τα φρεάτια προσδιορίζονται µε βάση ονοµαστικής διαµέτρου D800mm, µε ύψος στοιχείου βάσης
1,00m τριών εισόδων και µίας εξόδου αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαµο, ο
οποίος διαµορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος µε στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου του
παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και
τον δακτύλιο έδρασης του καλύµµατος στην στέψη για την κατανοµή των φορτίων.
Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής)
των εισερχοµένων και εξερχοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαµορφωµένες
στο εργοστάσιο µε τυποποίηση κατά την ονοµαστική διάµετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται
δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη του
έργου.
Η κωνική απόληξη θα είναι διαµέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύµµατος και θα
συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου.

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 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/ 1112-2014 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.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

Η περίφραξη θα κατασκευαστεί περιµετρικά σε όλο το µήκος των ορίων του οικοπέδου.
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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.

1.9.

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ8’’ (D200 MM) ΠΑΧΟΥΣ 6 MM

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση στην γεώτρηση γαλβανισµένου χαλύβδινου
σωλήνα µε διαµήκη ραφή, εσωτερικής διαµέτρου Φ 8'' (D 200 mm) και 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)

1.10. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ2’’ (D50 MM) ΠΑΧΟΥΣ 6 MM
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση στη γεώτρηση γαλβανισµένου χαλύβδινου
σωλήνα µε διαµήκη ραφή, εσωτερικής διαµέτρου Φ2'' (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)

1.11. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΦΙΛΤΡΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ8’’ ΠΑΧΟΥΣ 6 MM
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση σε γεώτρηση γαλβανισµένου φιλτροσωλήνα Φ 8"
(D 200 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)

1.12. ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΟ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
Κατασκευή χαλικοφίλτρου πιεζοµετρικής γεώτρησης στον δακτύλιο µεταξύ τοιχωµάτων οπής και
εξωτερικής παρειάς του περιφραγµατικού σωλήνα.
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Περιλαµβάνεται η προµήθεια διαβαθµισµένου υλικού και τοποθέτησή του στον αποµένοντα
δακτύλιο της πιεζοµετρικής γεώτρησης, µεταξύ οπής και περιφραγµατικού σωλήνα.

1.13. 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 σύδεσης και οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

1.14. 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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Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2015

ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

∆ηµήτριος Σαρηγιάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Μαρία Κατσαβέλη
∆ιευθύντρια Μελετών

Πασχάλης Τσουκαλάς
Πολιτικός Μηχανικός
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
µε τις 858/2/29.12.2014 και
866/7/20.04.2015
Αποφάσεις του ∆.Σ. της ΕΟΑΕ

Φανή Αντωνίου
∆/ντρια Εποπτείας Έργων
Ανατολικού Τοµέα

K:\ΧΑ∆Α\cons\2 εργολαβιες\ΧΑ∆Α Σ-Α\tefhi\5442_ΤPro.doc

- 65 -

WA/EM-CM/10-43/5442/Β10

