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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 1 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

1. Γενικά 
 
1.1. Αντικείµενο του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) είναι η διατύπωση των 
ειδικών τεχνικών όρων, σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τα εγκεκριµένα από 
τον Κύριο του Έργου τεύχη και σχέδια της µελέτης, θα εκτελεστεί το παρόν έργο.  
 
1.2. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν µε τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της Επιστήµης 
και της Τεχνικής και σύµφωνα µε όσα ειδικότερα αναφέρονται στο παρόν τεύχος.   
 
1.3. Κατά την εκτέλεση των εργασιών έχουν εφαρµογή, έστω και εάν δεν γίνεται µνεία στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, όλοι οι επίσηµοι Ελληνικοί Κανονισµοί (π.χ. Κανονισµός έργων 
οπλισµένου σκυροδέµατος, αντισεισµικός κανονισµός, ∆ιατάξεις περί ασφαλείας σε εργοτάξια 
κλπ.) και οι συναφείς ισχύουσες διατάξεις καθώς και τα πρότυπα του ΕΛΟΤ. Ισχύουν επίσης και 
τα "Ευρωπαϊκά πρότυπα", όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 12 του Π.∆. 334/2000. 
 
1.4. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Οδοποιίας, του τ. Υπουργείου ∆ηµοσίων 
Έργων, που δεν καταργήθηκαν και περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση του 1964 και που 
αναφέρονται ως ΠΤΠ, συµπληρώνουν τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές.   
 
1.5. Ως "αποδεκτά" πρότυπα χαρακτηρίζονται πλην των ελληνικών προτύπων (και σχεδίων 
προτύπων) του ΕΛΟΤ και των "Ευρωπαϊκών προτύπων", τα διεθνή ISO, τα γερµανικά DIN και 
τα βρετανικά BS, τα γαλλικά AFNOR και τα αµερικάνικα ASTM και AWWA. Εφόσον δεν 
αναφέρεται χρονολογία εκδόσεως των προτύπων, νοείται η πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών. 
 
1.6. Όσες φορές αναφέρεται ότι κάποια εργασία ή υλικό θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε 
ορισµένο πρότυπο, ΠΤΠ ή άλλη προδιαγραφή, εξυπακούεται (εφόσον δεν καθορίζεται 
διαφορετικά στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές) ότι είναι υποχρεωτική και η εκτέλεση όλων 
των αντίστοιχων δοκιµών που προδιαγράφονται, έστω και αν αναφέρονται ως προαιρετικές στο 
πρότυπο αυτό, των σχετικών δαπανών περιλαµβανοµένων στις αντίστοιχες τιµές µονάδος του 
Τιµολογίου. 
 
1.7. Σε όσα σηµεία το κείµενο των Τεχνικών Προδιαγραφών της µελέτης είναι διαφορετικό 
του κειµένου ΠΤΠ ή άλλων προδιαγραφών στις οποίες αναφέρεται, υπερισχύει το κείµενο των 
Τεχνικών Προδιαγραφών της µελέτης. 
 
1.8. Οι εργασίες γενικά θα εκτελεστούν µε βάση τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης ή όποιες 
τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Εργασίες 
που εκτελέστηκαν µε διαστάσεις, βάρη ή σε αριθµό µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα στην 
µελέτη ή σε όποιες τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις γίνουν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
γίνονται από τεχνική άποψη αποδεκτές µόνον εφόσον δεν βλάπτουν, κατά την κρίση της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, την ασφάλεια και/ή την λειτουργικότητα του έργου. 
 
2. Οριστική µελέτη - Εφαρµογή στο έδαφος 
 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να παραδώσει στον Ανάδοχο την οριστική µελέτη 
του αντίστοιχου τµήµατος των έργων. 
 
Πριν από την έναρξη εκτελέσεως του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε προσεκτική 
αναγνώριση του εδάφους. Εκτός από την επισήµανση των φανερών εµποδίων, ο Ανάδοχος θα 
αναζητήσει και θα επισηµάνει, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και διαγράµµατα καθώς και 
διενεργώντας ερευνητικές τοµές, τα αφανή εµπόδια και κυρίως τα δίκτυα κοινής ωφελείας (∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Οµβρίων κλπ.). Ερευνητικές τοµές θα γίνουν σε όλες τις θέσεις, 



K:\N5800\cons\tefxi\TPr YDR.doc                                       3                                             Ν5800/4920/Β10  

που πιθανολογείται ότι οι προς κατασκευή αγωγοί διασταυρώνονται µε άλλα δίκτυα κοινής 
ωφελείας. Η Υπηρεσία θα συνδράµει τον ανάδοχο στην έκδοση των αδειών και την προµήθεια 
των διαγραµµάτων εγκαταστάσεων ΟΚΩ, αλλά τυχόν έξοδα (κατάθεση εγγυήσεων κλπ.) 
βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι ερευνητικές εκσκαφές θα γίνουν µε τα χέρια (σκαπάνη, φτυάρια, 
λοστοί κλπ.), για να αποφευχθούν ζηµιές στα εµπόδια που πρέπει να εντοπισθούν. Ο 
Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε εργασία και δαπάνη προκύψει 
(ακόµα και ανακατασκευή τµηµάτων του έργου) από την µη έγκαιρη επισήµανση των εµποδίων. 
Τα στοιχεία των εµποδίων που θα επισηµάνει, θα τα απεικονίσει σε σχέδια κατάλληλων 
κλιµάκων. Πάντως καθορίζεται ότι θα γίνουν ερευνητικές τοµές στις εξής θέσεις: 
 
� Σε όλες τις θέσεις που πιθανολογείται ότι διασταυρώνονται οι προβλεπόµενοι της 

µελέτης αγωγοί µε υφιστάµενους αγωγούς ύδρευσης, ακαθάρτων και οµβρίων, καλώδια 
και τεχνικά ∆ΕΗ και ΟΤΕ (εφόσον στις θέσεις αυτές τα βάθη των προβλεπόµενων 
αγωγών είναι σχετικά µικρά.  

� Ανά αποστάσεις το πολύ 50 m, όπου πιθανολογείται παράλληλη τοποθέτηση αγωγών 
µε υφιστάµενους αγωγούς ύδρευσης, ακαθάρτων και οµβρίων, καλώδια και τεχνικά ∆ΕΗ 
και ΟΤΕ, εφόσον το προβλεπόµενο βάθος των αγωγών είναι σχετικά µικρό. 

� Στις θέσεις των υφιστάµενων ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης και ύδρευσης πλησίον 
των οικοδοµών. 

� Σε όποιες άλλες θέσεις κριθεί απαραίτητο, ώστε να εξασφαλισθεί µια πλήρης εικόνα των 
υφιστάµενων εµποδίων. 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει στο έδαφος τα έργα της µελέτης, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της οριστικής µελέτης και όσα καθορίζονται, κατ΄ αναλογία και περίπτωση, στην 
παράγραφο 10 και 11 του άρθρου 119 του Π.∆. 696/74, και να συντάξει οριζοντιογραφίες (σε 
κλίµακα 1:1000) και κατά µήκος τοµές (σε κλίµακα 1:1000/1:100 µήκη/ύψη) σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
Εφόσον υπάρχουν προβλήµατα ευκρίνειας στην απεικόνιση, για περιορισµένα τµήµατα των 
έργων, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει τη σύνταξη λεπτοµερέστερων 
διαγραµµάτων (1:500, 1:200), σχεδίων λεπτοµερειών ή/και κατά πλάτος τοµές τοµών σε 
µεγαλύτερες κλίµακες (1:500, 1:200, κλπ.) 
 
Τα στοιχεία που αναγράφονται στα σχέδια της µελέτης έχουν ληφθεί από τις οριζοντιογραφίες 
που υπάρχουν. Ενδεχόµενα να διαφέρουν από αυτά που θα διαπιστωθούν κατά την εφαρµογή. 
Ο Ανάδοχος θα συντάξει τα τελικά σχέδια εφαρµογής, προσαρµόζοντας αυτά στα οριστικά 
στοιχεία του εδάφους. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλει προσπάθεια να µην µεταβληθούν, 
όσο είναι δυνατόν, τα υψόµετρα τοποθέτησης αγωγών και οι άλλες στάθµες που καθορίζει η 
µελέτη. Εφόσον προκύψουν ουσιαστικές διαφορές µεταξύ των πραγµατικών στοιχείων του 
εδάφους (υψόµετρα, αποστάσεις κλπ.) και των αντιστοίχων της µελέτης, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να ανασυντάξει την µελέτη, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο 
άρθρο 217 του Π.∆. 696/74 και τις παραδοχές της µελέτης. 
 
Για ευρύτερες τροποποιήσεις της µελέτης θα ζητείται η γνώµη του µελετητή, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα από τη παράγραφο 5 του άρθρου 31 του Ν. 3316/05. 
  
Η κατασκευή των έργων σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής τους, που θα συνταχθεί 
και θα εγκριθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 46 του Ν3669/2008, θα αρχίσει µόνο µετά την 
εκτέλεση των παραπάνω προκαταρκτικών εργασιών και την έγκριση από τη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία της επί του εδάφους εφαρµογής των χαράξεων και των ενδεχοµένων τροποποιήσεων 
της µελέτης. 
 
Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σηµεία (τριγωνοµετρικά και πολυγωνικά σηµεία, χωροσταθµικές 
αφετηρίες κλπ.) θα εξασφαλιστούν και θα διατηρηθούν µε φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του 
Αναδόχου, σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε 
λόγο σταθερά σηµεία καταστραφούν, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα ξανατοποθετήσει. 
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Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωµένος να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες και 
διαβήµατα, ώστε οι αρµόδιοι οργανισµοί κοινής ωφελείας να µετακινήσουν στύλους, καλώδια, 
σωλήνες, κλπ., εφόσον η µετακίνηση είναι, µετά από σύµφωνη γνώµη της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας, απόλυτα απαραίτητη για την κατασκευή του έργου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 
καµία πρόσθετη αποζηµίωση, εάν οι Οργανισµοί Κοινής Ωφελείας καθυστερήσουν να προβούν 
στις µετακινήσεις αυτές. 
 
Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, συλλογή στοιχείων εδάφους και 
εφαρµογής των χαράξεων, καταµετρήσεων, σύνταξη σχεδίων, µελετών κλπ. βαρύνουν εξ΄ 
ολοκλήρου τον Ανάδοχο και περιέχονται στις τιµές µονάδας εκτέλεσης των αντίστοιχων 
εργασιών ή/και στο ποσοστό ΓΕ και ΟΕ. 
 
3. Επιµετρήσεις 
 
Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο 
της Υπηρεσίας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 38 του Π.∆. 609/85,  όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήµερα. 
 
Ο τρόπος επιµέτρησης κάθε επί µέρους εργασίας καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο του 
Τιµολογίου και της Τεχνικής Προδιαγραφής της εγκεκριµένης µελέτης. 
 
Για όσες εργασίες δεν αναφέρονται ρητώς στις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές ή/και άρθρα 
του Τιµολογίου ειδικοί όροι επιµέτρησης και πληρωµής, οι επιµετρήσεις των ποσοτήτων που θα 
εκτελεσθούν θα γίνουν µε βάση τις πραγµατικές ποσότητες εργασιών που θα έχουν εκτελεστεί 
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης ή τις όποιες τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις 
γίνουν και εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, έστω και εάν αυτές έχουν γίνει 
αποδεκτές από τεχνική άποψη. 
 
4. Τιµές µονάδας 
 
Οι τιµές µονάδας του Τιµολογίου αποτελούν την πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στις 
παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Περιλαµβάνεται επίσης και η αποζηµίωση όλων των 
ελέγχων και δοκιµών που απαιτούνται. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 2 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. Αντικείµενο 
 
Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά στις κάθε είδους εκσκαφές που απαιτούνται για την 
κατασκευή του προβλεπόµενου έργου. 
 
Συµπληρωµατικά µε την παρούσα ισχύει και η ΠΤΠ Χ-1  
 
2. Προκαταρκτικές εργασίες 
 
2.1. Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές θα εκτελεσθούν, κατά τµήµατα οι εξής προκαταρκτικές 
εργασίες, σ όλο το πλάτος κατάληψης των έργων. 
 
� Κοπή - εκρίζωση θάµνων και δένδρων στο εύρος κατάληψης των έργων. 
� Καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις πάσης φύσεως κατασκευών στο εύρος κατάληψης των 

έργων, (κτίσµατα, περιφράξεις, ξερολιθιές, µαντρότοιχοι κλπ.). 
� Αποµάκρυνση µικροκατασκευών, εγκαταστάσεων, κιγκλιδωµάτων, καλλωπιστικών 

φυτών κλπ. και γενικά ακατάλληλων προς περαιτέρω χρήση µικροϋλικών, στο εύρος 
κατάληψης των εργασιών, µε χρήση ελαφρού εξοπλισµού, µε ή χωρίς χειρονακτική 
υποβοήθηση. 

� Καθαίρεση ασφαλτικών και άλλων οδοστρωµάτων. Το κόψιµο του ασφαλτοτάπητα και 
του σκυροδέµατος οδοστρωσίας θα γίνεται µε ειδικά µηχανήµατα, έτσι που να 
προκύπτουν ευθύγραµµες παρειές και οµαλές επιφάνειες αυτών. 

 
2.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν την έναρξη εργασιών να ζητήσει τις απαιτούµενες 
άδειες (κατεδάφισης, τοµής οδοστρωµάτων κλπ.) από τις αρµόδιες αρχές. Ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται αποζηµίωση από καθυστέρηση στην έκδοση των παραπάνω αδειών.  
 
Οι προκαταρκτικές εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας και τις 
αστυνοµικές διατάξεις, που ισχύουν για την εκτέλεσή τους.  
 
2.3. Η µεταφορά σ΄ οποιαδήποτε απόσταση και η απόρριψη των προϊόντων κατεδαφίσεων, 
εκθαµνώσεων, εκριζώσεων, αποσύνθεσης οδοστρωµάτων, κλπ. θα γίνει µε ευθύνη του 
Αναδόχου σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Υπηρεσία. 
  
2.4. Ο Ανάδοχος µπορεί µετά από αίτησή του και έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, να 
κατασκευάσει οδούς προσπέλασης διαφόρων τµηµάτων των έργων, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζηµίωση. 
 
2.5. Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής θα γίνει πασσάλωση της όδευσης του δικτύου 
επί του εδάφους και έρευνα (προς επαλήθευση των στοιχείων της µελέτης) σε συνεργασία µε 
τους αρµόδιους φορείς σχετικά µε την ύπαρξη ή/και τις θέσεις αγωγών.  
 
Αν αγωγοί κοινής ωφέλειας, οι οποίοι βρίσκονται σε λειτουργία, καταλαµβάνουν τον ίδιο χώρο 
µε τον υπό κατασκευή αγωγό, πρέπει σε συνεννόηση µε την Υπηρεσίας και τον οικείο Ο.Κ.Ω. 
να προταθεί ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών σε συνδυασµό και µε την τυχόν ύπαρξη άλλων 
εµποδίων (Τ.Π. 3). 
 
Για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών καθώς και κατά την εκτέλεση τους, θα λαµβάνονται τα 
απαραίτητα µέτρα ασφαλείας, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές, όπως σήµανση και 
σηµατοδότηση του τµήµατος του δρόµου στο οποίο  εκτελούνται σχετικές εργασίες, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
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3.  Γενικά περί εκσκαφών  
 
3.1. Οι εκσκαφές κατατάσσονται σε γενικές εκσκαφές, εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων 
και εκσκαφές ορυγµάτων αγωγών. 
Γενικές εκσκαφές θεωρούνται εκείνες οι εκσκαφές που πραγµατοποιούνται για την κατασκευή 
τεχνικών έργων µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00m (αντλιοστάσια, δεξαµενές κλπ.) 
 
Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων θεωρούνται εκείνες οι εκσκαφές που πραγµατοποιούνται 
για την κατασκευή τεχνικών έργων µέχρι πλάτους 3,00m (θεµέλια τοίχων κλπ.) 
 
Οι εκσκαφές για την τοποθέτηση αγωγών και φρεατίων κάθε τύπου (ύδρευσης, αποχέτευσης, 
υδροσυλλογής) θεωρούνται εκσκαφές ορυγµάτων αγωγών. 
 
3.2. Οι εκσκαφές ανάλογα µε τις συνθήκες εκτέλεσής τους κατατάσσονται ως εξής: 
 
α. Ως προς τον χώρο εκτέλεσης 

• Εκτός κατοικηµένων περιοχών (συµπεριλαµβάνονται και οι εκσκαφές που εκτελούνται 
εντός του εύρους κατάληψης οδικών αξόνων χωρίς ιδιαίτερη διερχόµενη κυκλοφορία). 

• Εντός κατοικηµένων περιοχών και στο εύρος κατάληψης οδικών αξόνων υπό 
κυκλοφορία. 

• Υπό συνθήκες στενότητας χώρου, όταν δηλαδή υποχρεωτικά οι εργασίες εκσκαφών 
πρέπει να εκτελεστούν σε περιορισµένο χώρο και εκτελούνται χειρονακτικά µε χρήση 
αεροσφυρών και µε ή χωρίς την υποβοήθηση µικροεκσκαφέων πλάτους ως 1,5 m 
αποκλειόµενης της υποβοήθησης από µεγαλύτερου µεγέθους µηχανικό εξοπλισµό. 

 
β. Ως προς τις κατηγορίες εδάφους 

• Γαιώδη - ηµιβραχώδη εδάφη: που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε 
υδραυλικό εκσκαφέα (τσάπα) ισχύος έως 120 Hp χωρίς την χρήση κρουστικού 
εξοπλισµού όπως αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες. 

• Βραχώδη εδάφη: όλα τα µη αποσαρθρωµένα συµπαγή πετρώµατα, τα οποία δεν 
µπορούν να εκσκαφθούν δεν χαλαρωθούν µε κρουστικό εξοπλισµό όπως 
αερόσφυρες και υδραυλικές σφύρες ή µε την χρήση εκρηκτικών υλών. 

 
3.3. Οι εκσκαφές θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία της µελέτης, 
βάσει των κανόνων ασφαλείας µε αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 
 
Οι εκσκαφές θα γίνουν µε τα κατάλληλα µηχανικά µέσα ή µε τα χέρια, µε χρήση ή µη 
εκρηκτικών υλών ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες και τα υφιστάµενα εµπόδια και σε κάθε 
περίπτωση µε οποιοδήποτε µέσο το οποίο ο Ανάδοχος θα θεωρήσει προσφορότερο χωρίς από 
την ελευθερία για την εκλογή του τρόπου εκσκαφής να δηµιουργείται στον Ανάδοχο το δικαίωµα 
για πρόσθετη αποζηµίωση. 
 
3.4. Χρήση εκρηκτικών υλών, επιτρέπεται µόνο µετά από άδεια των αρµόδιων αστυνοµικών 
αρχών και σύµφωνα µε τις αστυνοµικές διατάξεις που ισχύουν. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να παίρνει κάθε ενδεικνυόµενο µέτρο για την ασφάλεια του εργαζόµενου 
προσωπικού και κάθε τρίτου, καθώς και για την ασφάλεια των πλησίον οικοδοµών, τεχνικών 
έργων, δικτύων κοινής ωφελείας κλπ. Έχει δε ακέραια την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε 
ατύχηµα ή ζηµιά που τυχόν συµβεί. Καµία πρόσθετη αποζηµίωση ή αξίωση δεν δικαιούται ο 
Ανάδοχος σε περίπτωση άρνησης των αστυνοµικών αρχών να χορηγήσουν άδεια 
χρησιµοποίησης εκρηκτικών υλών. 
   
3.5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προστατεύει µε δαπάνες του τα σκάµµατα από 
επιφανειακά νερά µε την κατασκευή πρόχειρων  αναχωµάτων ή/και τάφρων κατά µήκος του 
σκάµµατος και να αποχετεύει τα υπόγεια και επιφανειακά νερά µε άντληση ή οποιοδήποτε άλλο 
πρόσφορο µέσο σε κατάλληλο αποδέκτη.    
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4.  Εκτέλεση των εκσκαφών 
 
4.1. Όλες οι εργασίες εκσκαφών θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις διαστάσεις των συµβατικών 
σχεδίων µε µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση. Ο τρόπος εκτέλεσης των 
εργασιών εκσκαφής επιλέγεται από τον Ανάδοχο και σε κάθε περίπτωση οι εργασίες θα γίνουν 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται οµαλή και οµοιόµορφη επιφάνεια έδρασης και 
επίπεδες επιφάνειες παρειών. 
 
Εργασίες εκσκαφών οι οποίες µπορεί να προκαλέσουν κατάρρευση κτισµάτων, θα εκτελούνται 
τµηµατικά ή θα λαµβάνονται άλλα κατάλληλα µέτρα σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία. 
 
Κτίσµατα, πυλώνες, µανδρότοιχοι, δένδρα κλπ. κατασκευές που βρίσκονται πλησίον των 
εκσκαφών, θα εξασφαλίζονται κατάλληλα εφόσον υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή πτώσης τους 
κατά τις εργασίες εκσκαφής. 
 
Όταν εκτελούνται εκσκαφές σε ρέοντα αµµώδη, χαλικώδη εδάφη ή παρόµοια εδάφη, θα 
λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή ροής των στρώσεων αυτών. Επίσης µέτρα θα λαµβάνονται 
και σε περιπτώσεις εκροής υδάτων για την αποφυγή απορροής λεπτόκοκκων εδαφικών 
στρωµάτων. 
 
Εάν από τις εκσκαφές προκληθεί διατάραξη του εδάφους από την οποία θα µπορούσαν να 
δηµιουργηθούν προβλήµατα σε όµορες ιδιοκτησίες, θα γίνουν άµεσα οι απαιτούµενες 
επανορθωτικές ενέργειες, σύµφωνα µε τις σχετικές εντολές της Υπηρεσίας. 
 
Όταν οι εργασίες εκτελούνται εντός κατοικηµένης περιοχής, η εκσκαφή της τάφρου δεν θα 
προηγείται της τοποθέτησης του δικτύου περισσότερο από 80 m. Σε κάθε περίπτωση το µέγστο 
αυτό µήκος θα καθορίζεται ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες (πλάτος οδού, κατάσταση και ύψος 
κτισµάτων, µήκος οικοδοµικών τετραγώνων κλπ.) ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις 
στην κυκλοφορία και η όχληση των περιοίκων. 
 
Τα ορύγµατα θα περιφράσσονται µετά το πέρας των εργασιών κάθε ηµέρα. ∆οµικά υλικά, 
προϊόντα εκσκαφής κλπ. θα αποθηκεύονται, θα στοιβάζονται ή θα αποµακρύνονται σύµφωνα 
µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, µε τρόπο ώστε η κυκλοφορία στο δρόµο να µην εµποδίζεται 
περισσότερο από όσο είναι αναπόφευκτο. 
 
Όσον αφορά στην καθαίρεση οδοστρωµάτων, πριν την τοµή του οδοστρώµατος θα 
χαράσσονται τα όρια εκσκαφής στο οδόστρωµα µε αρµοκόφτη. Η αποξήλωσή του θα 
περιορίζεται στο εκάστοτε προβλεπόµενο πλάτος του ορύγµατος. Τοµές του οδοστρώµατος 
κάθετα προς την οδό θα γίνονται τµηµατικά. 
 
Μετά την περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος θα επαναφέρει το οδόστρωµα στην 
προηγούµενή του κατάσταση, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Τ.Π. 8. 
 
4.2. Τα ορύγµατα-σκάµµατα που θα εγκατασταθούν οι αγωγοί, θα εκσκαφθούν κατ΄ αρχήν 
µε κατακόρυφες παρειές και θα έχουν πλάτος τουλάχιστον το καθοριζόµενο (ανά διατοµή 
αγωγού) στα σχέδια της µελέτης.  
 
Επιτρέπεται όπως τα σκάµµατα εκσκαφθούν µε µεγαλύτερο πλάτος ή/και κεκλιµένα πρανή, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι εκσκαφές θα περιοριστούν µέσα στα όρια που θα οριστούν από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία και ότι θα εξασφαλίζεται η αντοχή των αγωγών.  
 
4.3. Η εκσκαφή των σκαµµάτων γενικά θα γίνει στο καθοριζόµενο από την µελέτη βάθος. Το 
υψόµετρο του πυθµένα των αγωγών θα είναι αυτό που ορίζεται από τις µηκοτοµές, η δε κλίση 
του θα καθορίζεται µε χωροβάτη, ο οποίος θα βρίσκεται συνεχώς επί τόπου του έργου, καθώς 
και µε σχετικά βοηθητικά όργανα. Για τις εκσκαφές τοποθέτησης αγωγών δικτύων βαρύτητας θα 
λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την εξασφάλιση της προβλεπόµενης στάθµης και κλίσης του 
πυθµένα του αγωγού. Για τα δίκτυα υπό πίεση θα εξασφαλίζεται το ελάχιστο προδιαγραφόµενο 
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βάθος (επικάλυψη) από την στάθµη του εδάφους.  
 
Εάν το βάθος εκσκαφής των σκαµµάτων γίνει µεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται στην 
µελέτη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα επιχώσει µέχρι το οριζόµενο βάθος µε συµπυκνωµένο 
κατάλληλο λεπτόκοκκο υλικό, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αντίστοιχης Τεχνικής 
Προδιαγραφής. Τόσο για την επί πλέον εις βάθος εκσκαφή και για τις συνδεόµενες µε αυτήν 
εργασίες (αποκοµιδή προϊόντων εκσκαφής κλπ.) όσο και για την επίχωση µε κατάλληλο 
λεπτόκοκκο υλικό, ο Ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται ιδιαίτερα. 
 
4.4. Για τις εργασίες µόρφωσης παρειών και πυθµένα των τάφρων καµία ιδιαίτερη 
αποζηµίωση αναγνωρίζεται στον ανάδοχο. Η σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται στις τιµές 
εκσκαφών του τιµολογίου.  
 
Ο πυθµένας των τάφρων θα διαµορφώνεται µε οµαλή επιφάνεια ώστε να εξασφαλίζεται 
οµοιόµορφη έδραση των αγωγών καθ΄ όλο το µήκος τους. 
 
Συνεκτικές στρώσεις που τυχόν χαλαρώθηκαν κατά την εκσκαφή θα αφαιρούνται και θα 
αντικαθίστανται µε κοκκώδες υλικό κατάλληλα συµπυκνωµένο. 
 
Οι επιφάνειες των παρειών και του πυθµένα των τάφρων όπου προβλέπονται σε επαφή µε το 
σκυρόδεµα των επενδύσεων ή των υλικών υπόβασης (αµµοχάλικο κλπ.), θα διαµορφώνονται 
οµαλές έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τις διαστάσεις και τα πάχη που φαίνονται στα σχέδια µε 
επιτρεπόµενες κατ΄ ανοχή ανωµαλίες, εξοχές ή κοιλότητες α) για τα γαιώδη και ηµιβραχώδη 
µέχρι 3 εκ. και β) για τα βραχώδη µέχρι 5 εκ. 
 
Κάθε υπέρβαση στις εκσκαφές πέραν από τις παραπάνω ανοχές των εξοχών θα εξοµαλύνεται 
και οι κοιλότητες θα πληρούνται µε σκυρόδεµα µε δαπάνες του Αναδόχου. 
 
4.5. Στα φρεάτια επίσκεψης, στα φρεάτια υδροσυλλογής και τους ορθογωνικούς αγωγούς 
οµβρίων, που θα κατασκευαστούν από χυτό επιτόπου σκυρόδεµα, προβλέπεται υποχρεωτική 
χρήση εξωτερικών ξυλοτύπων στα περιµετρικά τοιχώµατα. Εποµένως οι σχετικές εκσκαφές θα 
πρέπει να πραγµατοποιηθούν σε κατάλληλες διαστάσεις ώστε να αφήνουν επαρκή χώρο για 
την τοποθέτηση και αφαίρεση των τύπων και τις λοιπές εργασίες (ανάλογα µε το βάθος του 
τεχνικού, την φύση του εδάφους κλπ.) 
 
4.6. Σε περίπτωση τοποθέτησης δύο αγωγών σε ένα όρυγµα, το πλάτος εκσκαφής του 
ορύγµατος ορίζεται από τα σχέδια της µελέτης και το βάθος εκσκαφής θα είναι, για όλο το 
πλάτος, αυτό που αντιστοιχεί στον βαθύτερο από τους δύο αγωγούς. 
 
4.7. Για την πρόληψη των ατυχηµάτων πρέπει να τοποθετηθούν στα άκρα των ορυγµάτων 
κατάλληλα σήµατα για την ηµέρα και λυχνίες ασφαλείας για τη νύχτα. 
 
4.8. Κατά µήκος των ορυγµάτων πρέπει, κατά την κρίση του Αναδόχου που είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα, να τοποθετούνται ανθεκτικά συνεχή περιφράγµατα 
για την πρόληψη ατυχηµάτων από πτώση εργατών ή διαβατών ή τροχοφόρων στο όρυγµα. Η 
µορφή των περιφραγµάτων και ο τρόπος στήριξης, πρέπει να εγκριθούν από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία.  
 
Σε περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών διάρκειας µικρότερης της µίας εβδοµάδας, η περίφραξη 
αποσκοπεί κυρίως στην οριοθέτηση του ορύγµατος για την ασφάλεια των πεζών και µπορεί να 
αποτελείται από µεταλλικά σωληνωτά πλαίσια ύψους 1*1,20 m από το έδαφος και µήκους έως 
2,5 m, µε κατάλληλο σύστηµα για την µεταξύ τους σύνδεση. 
 
Σε περιπτώσεις ανοιχτών ορυγµάτων για διάστηµα µεγαλύτερο των επτά ηµερολογιακών 
ηµερών θα τοποθετούνται σταθερά πετάσµατα ύψους τουλάχιστον ενός 1 m, µορφής και 
τρόπου στήριξης αυτών της έγκρισης της Υπηρεσίας. Επί πλέον θα τοποθετούνται στα άκρα 
των ορυγµάτων και σε άλλα επίκαιρα σηµεία κατάλληλα σήµατα και αναλάµποντες φανοί για 
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την πρόληψη ατυχηµάτων. 
 
Στα ορύγµατα στα οποία εισέρχεται προσωπικό θα εξασφαλίζεται πρόσβαση µε κλίµακες κατά 
διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των 25,0 m. 
 
Κατά µήκος των ορυγµάτων και στα χείλη τους, ο Ανάδοχος οφείλει να δηµιουργήσει µικρού 
ύψους φράγµατα ικανά να συγκρατήσουν πέτρες, σκύρα ή χώµατα, που παρασύρονται µέχρι τα 
χείλη για να αποφεύγεται η πτώση τους µέσα στο όρυγµα και να µην προκύπτει κίνδυνος 
ατυχηµάτων στο προσωπικό που εργάζεται στα ορύγµατα. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να εξασφαλίσει την επικοινωνία µεταξύ των δύο πλευρών των 
ορυγµάτων, σε θέσεις που θα υποδείξει η Επίβλεψη, πεζοφέγυρες ασφαλείας µε κιγκλιδώµατα 
ή γεφυρώσεις διέλευσης τροχοφόρων µε λαµαρίνα. 
 
4.9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, κατά την κατασκευή του έργου, στην κατάλληλη 
υποστήριξη ή ανάρτηση των συναντωµένων στο όρυγµα αγωγών αποχέτευσης, ύδρευσης, 
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεπικοινωνιών κλπ., και να λαµβάνει κάθε απαραίτητο µέτρο 
προστασίας τους, ευθυνόµενος για κάθε βλάβη η οποία θα προξενηθεί σε αυτούς από την 
εκτέλεση των έργων. Η υποστήριξη αυτή, όπου παρουσιάζεται ανάγκη, θα εκτελείται σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις των αντίστοιχων Οργανισµών Κοινή Ωφελείας. 
 
Οι παραπάνω εργασίες υποστήριξης ή/και ανάρτησης θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις των αρµόδιων Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και τα οριζόµενα στην Τ.Π. 3.  
 
Επίσης θα λαµβάνονται τα εκάστοτε απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας του προσωπικού ή/ και 
τρίτων από πιθανούς κινδύνους λόγω της αποκάλυψης των αγωγών κατά την διάρκεια των 
εκτελούµενων εργασιών. 
 
Ενδεικτικός τρόπος στήριξης αγωγών: 
 
Όταν εντοπιστεί αγωγός εγκάρσια προς την τάφρο που πρέπει να υποστηριχθεί, διακόπτεται η 
εκσκαφή στην θέση εκείνη σε πλάτος 0,50 m από κάθε πλευρά της σωλήνωσης και σε βάθος 
µέχρι τον πυθµένα της τάφρου. Το τµήµα αυτό θα εκσκάπτεται µε προσοχή ακόµη και 
χειρωνακτικά, αφού προηγουµένως στηριχθεί ασφαλώς η σωλήνωση και αποκαλυφθεί µέχρι 
την στάθµη έδρασής της. 
 
Γενικά η στήριξη θα γίνεται µε ανάρτηση της σωλήνωσης. Προς τούτο θα τοποθετούνται 
εγκάρσια στην τάφρο και πάνω από την σωλήνωση δύο δοκοί (ξυλοδοκοί, σιδηροδοκοί ή 
σιδηροσωλήνες) κατάλληλης διατοµής, µε επαρκή αντοχή για την ανάληψη του βάρους της 
σωλήνωσης και του βάρους ενός εργάτη που πιθανόν να στηριχθεί σε αυτές κατά τη διάρκεια 
της εκσκαφής, χωρίς κίνδυνο θραύσης ή αισθητή κάµψη αυτών. 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται η επιφόρτιση αναρτηµένων ή υποστηριγµένων δικτύων ή η 
πρόσβαση σε αυτά. 
 
Μετά την τοποθέτηση των δοκών ανάρτησης διατάσσονται κάτω από την σωλήνωση και σε 
επαφή µ’ αυτήν εγκάρσια υποθέµατα τα οποία δένονται στις δοκούς (στο µέσο και από ένα στα 
άκρα του ανοίγµατος της τάφρου). 
 
Εάν η σωλήνωση που πρόκειται να στηριχθεί αποτελείται από πηλοσωλήνες ή 
τσιµεντοσωλήνες µικρού µήκους, τότε θα αναρτηθούν όλοι οι επί µέρους σωλήνες µε 
τοποθέτηση υποθέµατος σε όλο το µήκος της σωλήνωσης. 
 
∆εν επιτρέπεται να γίνεται απ' ευθείας πρόσδεση της σωλήνωσης, χωρίς τοποθέτηση των 
υποθεµάτων προστασίας της σωλήνωσης κατά την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών 
(εκσκαφών, τοποθέτησης σωλήνων κλπ.). Η ανάρτηση και πρόσδεση θα είναι ισχυρή, 
οµοιόµορφης τάνυσης αλλά όχι υπερβολική, ώστε να αποφευχθεί η καταπόνηση των 
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στηριζόµενων σωλήνων. Μετά την τοποθέτηση του αγωγού και την επίχωση της τάφρου θα 
αφαιρεθούν τα µέτρα ανάρτησης και θα συνεχιστεί η επίχωση. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα λαµβάνεται κατά την επίχωση, προκειµένου να αποφευχθούν 
υποχωρήσεις του εδάφους. 
 
Ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί κατά την επίχωση των ορυγµάτων,  όπου υφίστανται τέτοιοι 
αγωγοί, για να µην συµβεί υποχώρηση του εδάφους κάτω από τους αγωγούς των 
εγκαταστάσεων Κοινής Ωφελείας, µε συνέπεια τη θραύση ή γενικά την παραµόρφωση των 
αγωγών. Κάθε βλάβη στους αγωγούς αυτούς που θα διαπιστωθεί και µετά την επίχωση, 
βαρύνει τον Ανάδοχο. Η επισκευή θα γίνεται από την Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αγωγός, σε 
βάρος του Αναδόχου, στον οποίο συγχρόνως θα καταλογίζονται όλες οι προς τρίτους τυχόν 
καταβληθησόµενες αποζηµιώσεις, λόγω ζηµιών που θα προξενηθούν ενδεχόµενα σε αυτούς 
από την παραπάνω αιτία. 
 
 Όµοια ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αντιστηρίξει όλους τους στύλους ∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ. 
που βρίσκονται στις παρειές των ορυγµάτων, ευθυνόµενος για κάθε ζηµιά που µπορεί να 
προκληθεί σ΄ αυτούς. Αν η θέση των αγωγών και στύλων είναι τέτοια που να χρειάζεται η 
µετάθεσή τους, αυτή θα εκτελείται µε δαπάνες του Εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωση από τυχόν πρόσθετες δυσχέρειες, καθυστερήσεις ή 
κάποια άλλη αιτία, που θα δηµιουργηθούν από την ανάγκη µετάθεσης αγωγών, στύλων και 
τεχνικών Κοινής Ωφελείας, υποχρεούµενος πριν από την υποβολή της προσφοράς του, να 
λάβει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες και να εκτιµήσει τις πρόσθετες δαπάνες και 
καθυστερήσεις που θα επιφέρει κάθε µετάθεση αγωγού και τεχνικού Κοινής Ωφελείας. 
 
Τέλος ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κάθε µέτρο εξασφάλισης του προσωπικού του ή των τρίτων 
από την διατήρηση των αγωγών αυτών στο ύπαιθρο, στο διάστηµα που εκτελούνται οι 
εργασίες, όντας µοναδικός υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που θα προκληθεί από αυτή την αιτία. 
 
5. Έλεγχος επιφανειακών και υπογείων υδάτων  
 
Οι εργασίες εκσκαφών µπορούν να εκτελούνται είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ. 
 
Η κατασκευή, η τοποθέτηση των αγωγών και η επανεπίχωση θα γίνονται πάντα εν ξηρώ. 
 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαµβάνονται µέτρα διευθέτησης της ροής των οµβρίων και 
καθοδήγησής τους εκτός της ζώνης του ορύγµατος, για την αποφυγή εισροών εντός αυτού. 
 
Τέτοια µέτρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι: 
 
• Συλλογή και καθοδήγηση των επιφανειακών απορροών εκτός ζώνης ορύγµατος. 
 
• Λήψη µέτρων αποστράγγισης της περιοχής γύρω από το όρυγµα, ώστε να µην 

δηµιουργούνται λιµνάζοντα ύδατα (π.χ. µεταξύ των προϊόντων εκσκαφής και των 
παρακείµενων κατασκευών) και να µην δυσχεραίνεται η προσπέλαση προς τις γειτονικές 
ιδιοκτησίες. 

 
• Αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής. 
 
• Αποστράγγιση του εκάστοτε πυθµένα του ορύγµατος (κατά την πρόοδο των εκσκαφών) 

ώστε να εξασφαλίζεται η εν ξηρώ εργασία και να αποφεύγεται η διάβρωση του εδάφους. 
 
• Αντλήσεις υδάτων και παροχέτευσή τους µε σωληνώσεις σε κατάλληλο αποδέκτη 

πλησίον του έργου. 
 
• Η διάρκεια εφαρµογής των µέτρων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η κατασκευή 

των έργων ή τµηµάτων αυτών υπό ελεγχόµενες και ασφαλείς συνθήκες και η διενέργεια 
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των προβλεπόµενων ελέγχων ποιότητας από την Υπηρεσία (ανάλογα µε το είδος του 
δικτύου που εγκαθίσταται). 

 
• Αποφυγή διαποτισµού συνεκτικών εδαφών µε νερό. 
 
• Οι αντλίες που θα χρησιµοποιούνται για την άντληση των υδάτων θα είναι επαρκούς 

ισχύος για την κάλυψη των αναγκών, αλλά όχι υπερβολικής, προκειµένου να 
αποκλείονται φαινόµενα διασωλήνωσης και απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα 
παρακείµενα εδαφικά στρώµατα. Η λειτουργία των αντλιών θα καθορίζεται µετά από 
δοκιµαστικές αντλήσεις. 

 
Ο αποδέκτης (ή οι αποδέκτες) θα πρέπει να µπορεί να δεχθεί τις αντλούµενες ή 
καθοδηγούµενες µε την βαρύτητα ποσότητες νερού, τα δε νερά θα είναι απαλλαγµένα φερτών 
υλών. Για τον σκοπό  αυτό θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία προς έγκριση 
έκθεση µεθοδολογίας αντλήσεων αναφορικά µε τις απαιτούµενες αντλίες (παροχή, ισχύς, 
διάταξη) και τους αποδέκτες. Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλιστούν οι 
απαραίτητες για τον σκοπό αυτό εγκρίσεις από τους αρµόδιους φορείς. 
 
Εάν δεν υπάρχουν φυσικοί ή τεχνητοί αποδέκτες και εφόσον τούτο είναι εφικτό, είτε θα 
κατασκευάζονται κατάλληλες απορροφητικές τάφροι (σε έργα εκτός οικισµών), λαµβανοµένων 
υπόψη των όσων αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους για µέτρα ασφαλείας όµορων 
ιδιοκτησιών ή κατασκευών, είτε θα αυξάνεται ανάλογα η ικανότητα των αντλητικών διατάξεων 
για την µεταφορά των απορροών σε µεγαλύτερη απόσταση. 
 
Η απευθείας στην θάλασσα παροχέτευση θα µπορεί να γίνεται µόνον έπειτα από έγκριση της 
Υπηρεσίας και µετά από σχετική αδειοδότηση τυχόν αρµόδιων υπηρεσιών. 
 
6. Αντιστηρίξεις ορυγµάτων 
 
6.1. Ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών των ορυγµάτων 
(ξυλοζεύγµατα, ειδικές αντιστηρίξεις µε προκατασκευασµένα στοιχεία τύπου Krings ή αναλόγου, 
κλπ.) όταν αυτό επιβάλλεται από την φύση του εδάφους, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της χάραξης 
(δρόµος µε πυκνή κυκλοφορία, φορτία οχηµάτων σε µικρή απόσταση από το όρυγµα κλπ). και 
γενικά τους κανόνες ασφαλείας.   
 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή του τρόπου, τύπου και έκτασης των αντιστηρίξεων 
που θα χρειαστούν, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του εδάφους και τις τοπικές συνθήκες 
(επιβαρύνσεις από κτίσµατα και λοιπές κατασκευές, στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα κλπ.). 
Στην εφαρµογή της αντιστήριξης θα λαµβάνονται επίσης υπόψη οι καιρικές συνθήκες, η 
διάρκεια παραµονής του ορύγµατος ανοιχτού, το είδος και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών. Ο 
τύπος αντιστήριξης που θα χρησιµοποιηθεί καθώς και η απαιτούµενη φέρουσα ικανότητά της 
αποτελούν αντικείµενο ειδικής µελέτης. 
 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να επιβάλει κατά την κρίση της την εφαρµογή 
αντιστηρίξεων και σε τµήµατα που ο Ανάδοχος δεν εφαρµόζει αντιστηρίξεις ή/και την ενίσχυση 
των εφαρµοζοµένων από τον Ανάδοχο αντιστηρίξεων. 
 
6.2. Η πορεία εφαρµογής των µέτρων αντιστήριξης των εκσκαφών θα είναι ανάλογη της 
προόδου των εκσκαφών, Η φέρουσα ικανότητα της αντιστήριξης θα ανταποκρίνεται προς όλες 
τις κατασκευαστικές φορτίσεις µέχρι την επανεπίχωση του ορύγµατος. 
 
Κατά την εφαρµογή των µέτρων αντιστήριξης των παρειών των ορυγµάτων, η επένδυση 
(σανίδωµα, προκατασκευασµένα στοιχεία κλπ.) θα δηµιουργεί ενιαία επιφάνεια, ώστε να µην 
εισχωρεί εδαφικό υλικό από αρµούς ή συνδέσεις και θα εφαρµόζει πλήρως στα πρανή. 
 
Η επένδυση επίσης θα πρέπει να εξέχει από την επιφάνεια του εδάφους κατά 15 cm, ώστε να 
παρεµποδίζεται η πτώση λίθων, χωµάτων ή άλλων αντικειµένων εντός του σκάµµατος. 
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6.3. Κάθε κατάπτωση παρειάς ορύγµατος σε οποιαδήποτε περίπτωση και µε οποιεσδήποτε 
συνθήκες και εάν γίνει, σε αντιστηριζόµενες ή µη παρειές ορυγµάτων και οι οποιεσδήποτε 
συνέπειές της, όπως εργατικά ατυχήµατα ή ζηµιές σε πρόσωπα ή έργα, ανεξάρτητα από την 
αιτία που θα προκληθεί, βαρύνει αποκλειστικά και  µόνο τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να καταβάλει κάθε νόµιµη αποζηµίωση, να αποκαταστήσει τα βλαβέντα έργα και 
αναλαµβάνει γενικά κάθε ποινική και αστική ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση και µε οποιεσδήποτε 
συνθήκες, ο Ανάδοχος παραµένει πάντοτε µοναδικός και αποκλειστικός υπεύθυνος για την 
ασφάλεια των γενοµένων εκσκαφών, του προσωπικού και των τρίτων. 
 
6.4. Εφόσον υπάρχουν υπόγεια νερά ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άντλησή τους, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αντίστοιχη Τ.Π.. 
 
7. Αναπετάσεις - φορτοεκφορτώσεις - µεταφορές 
 
7.1. Οι αναπετάσεις θα γίνονται από οποιοδήποτε βάθος είτε µε µηχανικά µέσα, είτε µε 
χειρωνακτική υποβοήθηση µε ή χωρίς δηµιουργία ενδιάµεσων δαπέδων εργασίας, ανάλογα µε 
το βάθος και τις συνθήκες εκσκαφής (µεγάλα βάθη ή χώροι εντός κατοικηµένων περιοχών µε 
δυσκολίες προσέγγισης µηχανηµάτων). Κατά την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής, πρέπει 
να αφήνεται χώρος τουλάχιστον 0,60 m στο χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των εργατών 
και την ασφάλειά τους. 
 
7.2. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών θα µεταφέρονται, σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τ.Π., 
το ταχύτερο δυνατόν για απόρριψη σε θέσεις εγκεκριµένες από την Υπηρεσία, ανεξάρτητα της 
απόστασης και θα διαστρώνονται κατάλληλα. Η πληρωµή της αποµάκρυνσης, απόρριψης και 
διάστρωσης πληρώνεται µε το αντίστοιχο άρθρο του Τιµολογίου της µελέτης. 
 
Κατά την αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών, πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την διατήρηση 
υλικών, των πλέον κατάλληλων, για επίχωση του ορύγµατος. 
 
8. Αποθέσεις 
 
8.1. Πριν από την έναρξη απόθεσης πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών από µία 
συγκεκριµένη θέση του έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητήσει έγγραφη έγκριση 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, έχοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία θα δεχθεί να αποτεθούν µόνο 
τα χειρότερης ποιότητας προϊόντα εκσκαφής, ενώ τα καλύτερης ποιότητας θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή επιχωµάτων.  
 
9. Περιλαµβανόµενες δαπάνες 
 
9.1. Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για τις εκσκαφές περιλαµβάνονται οι δαπάνες για 
όλες τις εργασίες και χρήση κάθε είδους εξοπλισµού, που απαιτούνται για την πλήρη και 
έντεχνη σύµφωνα µε τα παραπάνω και τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης, 
εκτέλεση των σχετικών εργασιών. 
 
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, όλες οι δαπάνες για: 
 
� Την αναγνώριση του εδάφους, επισήµανση των αφανών εµποδίων, επιτόπου χάραξη 

των έργων, εγκατάσταση και διατήρηση σταθερών τοπογραφικών σηµείων, τυχόν 
απαιτούµενη τροποποίηση της µελέτης κλπ. 

 
� Την κοπή και εκρίζωση κάθε είδους θάµνων και δένδρων, κατεδάφιση, καθαίρεση και 

αποξήλωση κάθε φύσεως εµποδίων, κτισµάτων, µαντρότοιχων, περιφράξεων, τεχνικών 
έργων κλπ., την καθαίρεση ασφαλτικών και λοιπών οδοστρωµάτων . Η µεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων, εκθαµνώσεων, κοπής δένδρων κλπ., πληρώνεται 
ιδιαιτέρως βάσει του αντίστοιχου άρθρου του Τιµολογίου της µελέτης. 
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� Την έκδοση των απαιτούµενων αδειών (τοµές οδοστρωµάτων, κατεδαφίσεων κλπ.), που 
απαιτούνται από οποιεσδήποτε αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές. 

 
� Τις οποιεσδήποτε ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών, οχετών και δικτύων 

Εταιρειών ή Ο.Κ.Ω. κλπ., καθώς και την επαναφορά του ορύγµατος της τοµής στην 
αρχική του κατάσταση.  

 
� Τις κάθε φύσεως οδούς προσπέλασης και γενικά τις επιπλέον από τις προβλεπόµενες 

εκσκαφές, που τυχόν θα εκτελέσει ο Ανάδοχος για να διευκολύνει τις εργασίες του. 
 
� Τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων αποστράγγισης και προστασίας από την εισροή 

επιφανειακών υδάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα Τ.Π.  
 
� Τις κάθε είδους αντλήσεις που θα απαιτηθούν για εκσκαφές εντός οικισµών. 
 
� Την χρήση και µεταφορά οποιουδήποτε εξοπλισµού επί τόπου των έργων. 
 
� Την εκτέλεση των κυρίων εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος σε οποιοδήποτε βάθος 

µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, οποιοδήποτε κατάλληλο εκσκαπτικό µέσο, µε ή χωρίς 
χειρωνακτική υποβοήθηση, µε ή χωρίς την χρήση εκρηκτικών ή µε περιορισµένη µόνον 
χρήση εκρηκτικών (εφόσον η χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές), εν 
ξηρώ ή µέσα στο νερό. 

 
� Τις πρόσθετες δυσχέρειες εκσκαφής, που οφείλονται στις υπό την στάθµη των υπογείων 

νερών (ακόµη και της θάλασσας) εκσκαφές ή/και στο µετά την άντληση διατηρούµενο 
λασπώδες ή υδαρές έδαφος.  

 
� Την µόρφωση του πυθµένα και των πρανών της εκσκαφής, όπως περιγράφεται στην 

παρούσα. 
 
� Την διαµόρφωση εάν απαιτούνται προσωρινών δαπέδων εργασίας για την αναπέταση 

και αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής. 
 
� Την υποστήριξη ή αντιστήριξη όλων των αγωγών κοινής ωφελείας, των στύλων ∆ΕΗ, 

ΟΤΕ κλπ., που χρειάζεται για την εκτέλεση των εκσκαφών.  
 
� Την οποιαδήποτε επί πλέον εργασία που θα απαιτηθεί, λόγω δυσκολιών από την 

ύπαρξη κατά µήκος ή εγκάρσια προς το σκάµµα αγωγών κοινής ωφελείας. Η δυσχέρεια 
στις εκσκαφές, λόγω δικτύων Ο.Κ.Ω., αποζηµιώνεται επιπρόσθετα µε το αντίστοιχο 
άρθρο του Τιµολογίου. 

 
� Τις αντιστηρίξεις που θα απαιτηθούν, όταν αυτές είναι σποραδικές. Για µεγαλύτερες 

αντιστηριζόµενες επιφάνειες, οι αντιστηρίξεις πληρώνονται ιδιαιτέρως µε το αντίστοιχο 
άρθρο του Τιµολογίου. 

 
� Τις κάθε φύσεως περιφράξεις, διαβάσεις και τα υπόλοιπα µέτρα ασφαλείας όπως 

περιγράφονται παραπάνω στην παρούσα Τ.Π.  
 
� Την διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής. 
 
� Την απόθεση κοντά στο σκάµµα των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής, εφόσον αυτό 

είναι εφικτό, για την επανεπίχωση του αποµένοντος υπολειπόµενου όγκου του, µετά την 
τοποθέτηση / εγκατάσταση του υπόγειου δικτύου. 

 
� Την προµήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί σε 

περίπτωση υπερεκσκαφών για την αποκατάστασή τους (σκυροδέµατα, επιχώσεις κλπ.). 
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� Την µόρφωση και την γενική εξοµάλυνση του πυθµένα και, εάν είναι αναγκαίο, και των 
παρειών του σκάµµατος και την συµπύκνωση του πυθµένα. 

 
� Την άρση οποιωνδήποτε καταπτώσεων. 
� Την στοιχειώδη µόρφωση των επιφανειών του ορύγµατος. 
 
� Τις κάθε φύσεως απαιτούµενες δοκιµές και ελέγχους. 
 
10. Επιµέτρηση και πληρωµή 
 
Οι εκσκαφές ταξινοµούνται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο κεφ. 3 της παρούσας Τ.Π. στις 
παρακάτω κατηγορίες: 
 
α. Ως προς τον τρόπο εκτέλεσης:  

• Εκτός κατοικηµένων περιοχών (συµπεριλαµβάνονται και οι εκσκαφές που 
εκτελούνται εντός του εύρους κατάληψης οδικών αξόνων χωρίς ιδιαίτερη διερχόµενη 
κυκλοφορία). 

• Εντός κατοικηµένων περιοχών και στο εύρος κατάληψης οδικών αξόνων υπό 
κυκλοφορία. 

• Υπό συνθήκες στενότητας χώρου µε χρήση ειδικού εξοπλισµού µικρών διαστάσεων 
 
β. Ως προς την κατηγορία εδάφους: 

• Εκσκαφές γαιών - ηµίβραχου 
• Εκσκαφές βράχου 

 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε m3 όγκου ορύγµατος, όπως ορίζονται από τις ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.), µε βάση την χωροστάθµιση και αποτύπωση του εδάφους 
ανεξάρτητα εάν τα πραγµατικά όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραµµές αυτές. 
 
Σε περίπτωση που απαιτηθούν έργα εξυγείανσης του εδάφους ή έργα αποστράγγισης στον 
πυθµένα της εκσκαφής, υπολογίζονται και οι πέραν των Γ.Θ.Ε. ποσότητες εκσκαφής που 
εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προς τούτο εντολές της Υπηρεσίας. 
 
Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται µε βάση την µέθοδο «ηµιάθροισµα διατοµών επί 
την αντίστοιχη απόσταση µεταξύ τους», µε αναλυτικό υπολογισµό ή µε οποιαδήποτε άλλη 
µέθοδο που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 
Οι Γ.Θ.Ε. καθορίζονται και µετρώνται ως ακολούθως: 
 
α. Πυθµένας ορύγµατος 
 

Τα υψόµετρα του πυθµένα ορύγµατος προκύπτουν από τα υδραυλικά στοιχεία των 
δικτύων (υψόµετρα ροής και κατά µήκος κλίση), αφού συνυπολογιστεί το πάχος του 
τοιχώµατος του αγωγού, η στρώση έδρασης από σκυρόδεµα, ή/και άλλες 
προβλεπόµενες στρώσεις. 
 
Όταν προβλέπεται παράλληλη τοποθέτηση αγωγών µε διαφορετική στάθµη ροής εντός 
του  ιδίου σκάµµατος, ο πυθµένας θα διαµορφώνεται βαµιδωτά µε βαθµίδες πλάτους 
αναλόγου του κάθε επί µέρους δικτύου και µε κατακόρυφο σκαλοπάτι µεταξύ τους. 
 
Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα διαµορφώνεται σε θέση τέτοια ώστε να προκύπτει ο 
ελάχιστος όγκος εκσκαφής. 
 

α. Πλάτος ορύγµατος 
Οι παρειές του ορύγµατος θα καθορίζονται σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της 
εγκεκριµένης µελέτης και θα λογίζονται πάντοτε για την επιµέτρηση ως κατακόρυφες, 
ανεξάρτητα από την πραγµατική τους κλίση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην 
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µελέτη. 
 
Για την κατασκευή χυτών επί τόπου αγωγών αποχέτευσης οµβρίων ή ακαθάρτων 
οποιασδήποτε διατοµής (ωοειδούς, στοµατοειδούς, σκουφοειδούς, ορθογωνικής, κλπ.) 
το συµβατικό πλάτος του ορύγµατος καθορίζεται από την προβολή του στερεού του 
οχετού µε προσαύξηση εκατέρωθεν κατά 0,60 m ή όπως ορίζεται στην εγκεκριµένη 
µελέτη.  
 

γ. Άνω επιφάνεια ορύγµατος 
 

Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα λαµβάνεται υπόψη για την επιµέτρηση των εκσκαφών, 
ορίζεται η στάθµη του εδάφους όπως αυτή θα διαµορφωθεί από την εκτέλεση τυχόν 
γενικών εκσκαφών ή άλλων εργασιών που επιµετρώνται ιδιαιτέρως. Με βάση την ως 
άνω στάθµη επιφανείας καθορίζεται το βάθος του ορύγµατος για την επιµέτρηση στο 
πλαίσιο της παρούσας Τ.Π.  
 

∆εν προσµετρώνται ούτε αποζηµιώνονται οι εργασίες για υπερβάσεις σε διαστάσεις ή ανοχές 
των εκσκαφών που έγιναν χωρίς εντολή της Υπηρεσίας, καθώς και οι εργασίες για τις αστοχίες 
που οφείλονται σε αµέλεια, κακοτεχνία, πληµµελή µέτρα ασφαλείας και προστασίας. 

 
Εάν για οποιοδήποτε λόγο, κατά την κρίση της υπηρεσίας επιβλέψεως, δεν µπορεί να γίνει 
επιµέτρηση του σκάµµατος, τότε, κατόπιν γραπτής εντολής της υπηρεσίας, επιµετρούνται τα 
κυβικά µέτρα εκσκαφής σε αυτοκίνητο και ο όγκος διαιρείται µε το 1,35. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 3 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 
 
1. Γενικά 
 
Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στις δυσχέρειες εκσκαφών, λόγω συνάντησης αγωγών Ο.Κ.Ω. 
και στην πρόσθετη αποζηµίωση, που καταβάλλεται στον Ανάδοχο, λόγω των δυσχερειών 
αυτών. 
 
Έχει εφαρµογή σε όλες τις κατηγορίες έργων, τόσο εντός αστικών, όσο και εντός περιαστικών ή 
υπεραστικών περιοχών. 
 
Η εκτέλεση των εκσκαφών καλύπτεται από τις αντίστοιχες Τ.Π. περί εκσκαφών και 
επανεπιχώσεων. 
 
Η παρούσα προδιαγραφή έχει εφαρµογή σε όλους τους συναντώµενους κατά την διενέργεια 
των εκσκαφών αγωγούς Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), οποιασδήποτε διαµέτρου και 
είδους περιβλήµατος, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και µε 
οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς και τους συναντώµενους αρδευτικούς αύλακες, υπόγειους ή 
υπέργειους, µε ή χωρίς επένδυση. 
 
2. Γενικά περί Ο.Κ.Ω.  
 
Τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. χαρακτηρίζονται ως εξής: 
 
• «Γνωστοί αγωγοί» είναι οι αγωγοί, που έχουν εντοπιστεί κατά την φάση της µελέτης ή 

πριν την έναρξη των εκσκαφών. 
 
• «Άγνωστοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που συναντώνται κατά την φάση των εκσκαφών, των 

οποίων η ύπαρξη δεν ήταν γνωστή εκ των προτέρων. 
 
• «Μετατοπιζόµενοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που µεταφέρονται σε άλλη θέση, εκτός 

εκσκαφής, µόνιµα ή προσωρινά. 
 
• «Μη µετατοπιζόµενοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που διατηρούν την θέση τους κατά την 

διάρκεια των εκσκαφών και διακρίνονται σε: 
 

- «Αγωγούς σε λειτουργία», που εξακολουθούν να λειτουργούν κατά την διάρκειας 
των εκσκαφών. 

 
- «Αγωγούς υπό αναστολή λειτουργίας», που παραµένουν µεν στη θέση τους, αλλά 

κατά την φάση εκτέλεσης των εργασιών δεν βρίσκονται σε λειτουργία. 
 
3. Προκαταρκτικές εργασίες 
 
Πριν από την έναρξη των εργασιών, και για κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στις 
ακόλουθες εργασίες: 
 
• Θα έρχεται σε επαφή µε τους Ο.Κ.Ω., τις ∆ηµοτικές ή  άλλες αρµόδιες Αρχές για να 

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

 
• Θα εξακριβώνει τη φύση των συναντόµενων αγωγών και θα τους αποτυπώνει στις 

πινακίδες οριζοντιογραφίας του έργου, σηµειώνοντας και την υψοµετρική τους στάθµη. 
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• Θα εξακριβώνει εάν το δίκτυο βρίσκεται σε λειτουργία. 
 
• Θα ανιχνεύει την ζώνη στην οποία προβλέπεται η εκτέλεση των εκσκαφών µε ανιχνευτές 

υπογείων δικτύων (ανιχνευτές µετάλλων, κλπ.). 
 
• Θα προτείνει στην Υπηρεσία µε οικονοµοτεχνικά κριτήρια, για κάθε «άγνωστο αγωγό» 

την διατήρηση ή την µετατόπισή του. 
 
• Θα αξιολογεί την προβλεπόµενη από την µελέτη λύση αντιµετώπισης των «γνωστών 

αγωγών» σε συσχετισµό µε την διαπιστωθείσα επί τόπου κατάσταση, π.χ. ανεύρεση 
τυχόν νέων εµποδίων που δεν λήφθηκαν υπόψη στην µελέτη, διαφορετική υψοµετρική 
και οριζοντιογραφική θέση κλπ., και θα ενηµερώνει την Υπηρεσία. 

 
Υπάρχοντα παλιά δίκτυα, κυρίως ύδρευσης και αποχέτευσης, ενδεχοµένως δεν 
συµπεριλαµβάνονται στις σχετικές πινακίδες, οπότε απαιτείται επί πλέον έρευνα για τον 
εντοπισµό τους. 
 
Η απόφαση για την αντιµετώπιση «αγνώστων αγωγών» ή «γνωστών αγωγών» (στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης από τον Ανάδοχο της λύσης της µελέτης σε συσχετισµό µε την ανευρεθείσα 
κατάσταση), θα λαµβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση µε τον αρµόδιο Οργανισµό και την 
Υπηρεσία. 
 
Το εάν οι αγωγοί που συναντώνται θα παραµείνουν σε λειτουργία, κατά κανόνα αποφασίζεται 
από τον αρµόδιο Οργανισµό. 
 
Μπορεί κατά συνέπεια να αποφασιστεί η παραµονή του αγωγού στην θέση που συναντάται, µε 
η χωρίς προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του, όσο διαρκούν οι εκσκαφές ή και όλο το έργο, 
µε οικονοµοτεχνικά στοιχεία και µε γνώµονα την λειτουργία του ευρύτερου δικτύου. 
 
Μπορεί ακόµα να αποφασιστεί η µετατόπιση του δικτύου σε άλλη θέση, εκτός εκσκαφών µόνιµα 
ή προσωρινά. 
 
Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να κοινοποιεί το πρόγραµµα εργασιών του προς τον 
αρµόδιο Οργανισµό. 
 
Σε περιπτώσεις δικτύων εκτός λειτουργίας που δεν προβλέπεται να επαναχρησιµοποιηθούν 
(πράγµα που θα βεβαιώσει ο αρµόδιος φορέας), η εκσκαφή συνεχίζεται χωρίς λήψη µέτρων 
προστασίας του δικτύου. 
 
4. Εκτέλεση εργασιών  
 
4.1. Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό µετατόπιση αγωγού δε θα αρχίζουν πριν 
από την έναρξη λειτουργίας του νέου µετατοπισµένου - ανακατασκευασµένου αγωγού, εκτός 
εάν µε προσωρινό έργα καλύπτονται οι απαιτήσεις λειτουργίας του δικτύου. 
 
Σε περιπτώσεις αχρηστευοµένων δικτύων τα πάσης φύσεως καλώδια (ηλεκτροδότησης, 
τηλεφωνικά), και σωλήνες (υδροδότησης κλπ.), εάν απαιτηθεί από τον αρµόδιο Ο.Κ.Ω., θα 
περισυλλέγονται µε προσοχή από τον Ανάδοχο και θα παραδίδονται στις αποθήκες του οικείου 
Ο.Κ.Ω. 
 
4.2. Οι εκσκαφές στην περιοχή διέλευσης αγωγών Ο.Κ.Ω., όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους 
αγωγούς, σε λειτουργία θα γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή, µε ή χωρίς χρήση µηχανικού 
εξοπλισµού. 
 
Οι αποκαλυπτόµενοι ή υποσκαπτόµενοι αγωγοί, θα υποστηρίζονται ή θα αντιστηρίζονται 
µεταλλικά, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα τους, τόσο κατά την διάρκεια της 
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εκσκαφής όσο και µελλοντικά, µετά την επαναπλήρωση του ορύγµατος. 
 
Σε περίπτωση που απαιτείται ειδική υποστήλωση ή αντιστήριξη θα συντάσσεται σχετική µελέτη 
η οποία θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία προς έγκριση. Οι απαιτούµενες εργασίες, σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη, θα επιµετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωµή. 
 
Η επανεπίχωση και προστασία του αγωγού θα γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
µελέτη και την αντίστοιχη Τ.Π. των επιχώσεων. 
 
Εάν απαιτηθεί πλευρική µετάθεση εύκαµπτων σωλήνων, οι εργασίες θα εκτελούνται µε την 
µεγαλύτερη δυνατή προσοχή και τα κατάλληλα µέτρα και προσωπικό ώστε να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε ζηµιά επί των αγωγών αυτών. 
 
Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την λήψη των σχετικών αδειών, εάν λόγοι ασφαλείας, 
υπαγορεύουν την διακοπή λειτουργίας ορισµένων αγωγών (π.χ. αγωγών ∆ΕΗ κλπ.) κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 
 
 Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει σε επιµελή έρευνα εντοπισµού τυχόν υπαρχόντων δικτύων 
µε ηλεκτρονικό εξοπλισµό ή δοκιµαστικές τοµές και να εκτελεί εκσκαφές µε µέγιστη προσοχή. 
 
Τυχόν ζηµιές σε υπάρχοντες και µη παρουσιαζόµενες σε σχέδια αγωγούς επιβαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να τις επανορθώσει µε δική του 
ευθύνη και δαπάνες. 
 
5. Επιµέτρηση  
 
Οι εκσκαφές στην περίπτωση συνάντησης αγωγών, επιµετρώνται προς πληρωµή σύµφωνα, 
τόσο µε το αντίστοιχο περί εκσκαφών άρθρο του Τιµολογίου της µελέτης, όσο και µε το άρθρο 
«Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση πρόσθετων 
δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ» 
 
Η πρόσθετη αποζηµίωση δεν έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις εναέριων αγωγών Ο.Κ.Ω. (π.χ. 
γραµµών ∆ΕΗ), ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσχέρειες που µπορεί να προξενούν στην εκτέλεση 
των εργασιών. 
 
Η επιµέτρηση θα συνοδεύεται από οριζοντιογραφία της ζώνης εκτέλεσης των εκσκαφών υπό 
κλίµακα 1:500, στην οποία θα απεικονίζονται τα δίκτυα που έχουν συναντηθεί και από 
χαρακτηριστικές διατοµές, στις οποίες θα αναγράφονται τα χαρακτηριστικά των αγωγών που 
συναντώνται (διάµετρος, υλικό κατασκευής, αρµόδιος οργανισµός) και θα απεικονίζεται η 
αναλογούσα ζώνη δυσχερειών). 
 
6. Πληρωµή  
 
6.1 ∆απάνη προκαταρκτικών εργασιών 
 
Η δαπάνη των απαιτούµενων προκαταρκτικών εργασιών εντοπισµού τυχόν υπαρχόντων 
δικτύων περιλαµβάνεται στις τιµές του Τιµολογίου Μελέτης. 
 
Στις προκαταρκτικές εργασίες εντοπισµού τυχόν υπαρχόντων δικτύων περιλαµβάνονται: 
 
• Όλες οι ενέργειες, µελέτες, σχέδια κλπ. που αναφέρονται στο κεφ. 3 της παρούσας Τ.Π. 
 
• Η προµήθεια/αναπαραγωγή των πινακίδων απεικόνισης των υπαρχόντων δικτύων των 

Ο.Κ.Ω. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι χορηγούµενες από τους Ο.Κ.Ω. πινακίδες των δικτύων είναι δυνατόν να 
είναι ανακριβείς ή ελλιπείς. 
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6.2 Πληρωµή δυσχερειών εκσκαφών από αγωγούς σε λειτουργία ή υπό προσωρινή 

αναστολή λειτουργίας. 
 
Η πληρωµή γίνεται ανά m µήκους συναντώµενου αγωγού κατά µήκος του σκάµµατος, που 
προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής, σύµφωνα µε το άρθρο «Προσαύξηση τιµών εκσκαφών 
ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόµενα 
κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ» του Τιµολογίου Μελέτης  και στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
• Οι δαπάνες, λόγω δυσχερειών της εκσκαφής, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης 

ελαφρών µηχανικών µέσων (µικρής απόδοσης) και της χειρωνακτικής εκτέλεσης προς 
αποφυγή ζηµιών επί των υπαρχόντων αγωγών Ο.Κ.Ω. 

 
• Οι πρόσθετες δαπάνες αναπέτασης των προϊόντων εκσκαφής στη ζώνη των αγωγών, 

λόγω περιορισµένης χρήσης ή απόδοσης των µηχανικών µέσων. Η µετά την αναπέταση 
αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής στις προσωρινές ή οριστικές θέσεις απόθεσης ή 
απόρριψης εντάσσεται στο αντικείµενο του αντίστοιχου άρθρου των εκσκαφών. 

 
• Οι δαπάνες για τα υλικά και την εργασία σποραδικής αντιστήριξης ή υποστήριξης των 

αγωγών, συµπεριλαµβανοµένης και τυχόν απαιτούµενης τροποποίησης του συστήµατος 
αντιστήριξης των παρειών ορυγµάτων. Οι ειδικές (µη σποραδικές) αντιστηρίξεις 
πληρώνονται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου της µελέτης. 

 
• Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν ζηµιών που θα προκληθούν στους αγωγούς κατά την 

εκσκαφή. 
 
• Οι δαπάνες από τυχόν δυσχέρειες προσέγγισης υλικών και λειτουργίας µηχανηµάτων. 
 
• Οι τυχόν καθυστερήσεις των εργασιών λόγω ελέγχου των εργασιών εκσκαφής από τους 

αρµόδιους Ο.Κ.Ω. όταν οι ενδιαφερόµενοι Ο.Κ.Ω. απαιτούν επίβλεψη των εργασιών από 
δικό τους προσωπικό). Οι καθυστερήσεις αυτές νοείται ότι θα είναι σε λογικό πλαίσιο και 
δεν θα ανατρέπουν το συνολικό χρονοδιάγραµµα του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
επιλαµβάνεται του θέµατος η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. 

 
• Οι δαπάνες λήψης των απαιτούµενων µέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 4 
ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ 

 
1. Γενικά 
 
Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στις αντλήσεις νερού µέσα από τα ορύγµατα για να εκτελεσθεί 
η εργασία τοποθέτησης των αγωγών, κατασκευής φρεατίων, αντλιοστασίων και οποιαδήποτε 
γενικά εργασία σε περιβάλλον ξηρό, είτε η άντληση γίνεται µέσα από το σκάµµα, είτε έξω από 
αυτό. 
 
Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για την αποφυγή ζηµιών σε παρακείµενες κατασκευές 
(κτίσµατα, οδοστρώµατα, κλπ) από καθιζήσεις που θα δηµιουργηθούν µε τις αντλήσεις, είτε 
από ταπείνωση της στάθµης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, είτε από αφαίρεση λεπτού 
εδαφικού υλικού µαζί µε τα αντλούµενα ύδατα. Για τον λόγο αυτό, αφενός θα καταβάλλεται 
προσπάθεια για την ελάττωση του χρόνου εργασίας (εποµένως και του χρόνου άντλησης) σε 
κάθε τµήµα του έργου, αφετέρου θα κατασκευάζεται και τοποθετείται προσεκτικά το φίλτρο 
αναρρόφησης της αντλίας, το οποίο, σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον απαιτηθεί από τη φύση 
του εδάφους, θα κατασκευάζεται λεπτότερο, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού φίλτρου 
κατάλληλη για την κοκκοµετρική διαβάθµιση του εδάφους της περιοχής όπου γίνεται η άντληση.  
 
Στραγγιστήρια θα κατασκευαστούν, στις περιπτώσεις που οι συνθήκες του υπόγειου ορίζοντα 
και η σύσταση του εδάφους δεν επιτρέπουν την χωρίς στραγγιστήριο άντληση των υπόγειων 
υδάτων, για την έντεχνη κατασκευή των έργων. 
 
Η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα να διατάξει την κατασκευή στραγγιστηρίου, εάν κρίνει ότι πρόδηλα 
απαιτείται για την έντεχνη κατασκευή των έργων, χωρίς αυτό να αναιρεί την κατά 
αποκλειστικότητα ευθύνη του Αναδόχου της έντεχνης κατασκευής των έργων. 
 
Ανεξάρτητα όµως από την κατασκευή ή µη στραγγιστηρίων (όπως προβλέπονται από την 
µελέτη ή όπως προτάθηκαν από τον Ανάδοχο του έργου), ο τελευταίος είναι υπεύθυνος για 
κάθε κακοτεχνία που θα παρουσιαστεί στην κατασκευή των έργων, χωρίς να µπορεί να 
επικαλεσθεί ως λόγο της κακοτεχνίας την κατασκευή ή µη στραγγιστηρίων. 
 
2. Προδιαγραφόµενες εργασίες αποστράγγισης 
 
Οι προς εκτέλεση εργασίες περιλαµβάνουν την επί πλέον εκσκαφή του σκάµµατος (που 
πληρώνεται χωριστά σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή), την πλήρωση του 
σκάµµατος µε κοκκοµετρικά διαβαθµισµένο υλικό, την προµήθεια και τοποθέτηση των 
διάτρητων τσιµεντοσωλήνων, εφόσον προβλέπεται η τοποθέτησή τους. 
 
3. Αµµοχάλικο στραγγιστηρίων 
 
Τα υλικά των στραγγιστηρίων αποτελούνται απο αµµοχάλικο χειµάρρων ή σκύρα λατοµείου, 
ορισµένης κάθε φορά κοκκοµετρικής διαβάθµισης και οπωσδήποτε απαλλαγµένων απο 
προσµίξεις αργίλου και οργανικών ουσιών. 
Κοκκοµετρική διαβάθµιση: Αυτή είναι συνάρτηση της σύνθεσης του προς στράγγιση εδάφους 
και θα µπορούσε (µε επιφύλαξη των ειδικών επί τόπου συνθηκών του συγκεκριµένου έργου) να 
καθοριστεί γενικά ως εξής, εκτός εάν καθορίζεται αλλιώς στην µελέτη. 
• Οι χαρακτηριστικές διάµετροι του εδαφικού µείγµατος είναι D15 και D85, όπυ D15 η 

διάµετρος της οπής του κόσκινου, µέσα απο το οποίο διέρχονται τα 15% του βάρους του 
εξεταζόµενου δείγµατος εδάφους και D85 αντίστοιχα η διάµετρος της οπής του κόσκινου 
µέσα απο το οποίο διέρχονται τα 85% του βάρους του δείγµατος. 

• Η κοκκοµετρική σύσταση του υλικού του στραγγιστηρίου πρέπει να βρίσκεται µεταξύ των 
παρακάτω ορίων: 
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Ποσοστό βάρους αµµοχάλικου   Οπή κόσκινου 
 
  p = 15%   D = 4D15 - 4D85 
  p = 50%   D = 5D15 - 6D85 
  p = 85%   D = 6D15 - 10D85 
 

Για έδαφος π.χ. D15 = 0,12 και  D85 = 0,30 χλστ., η κοκκοµετρική σύσταση του 
στραγγιστηρίου πρέπει να είναι η παρακάτω: 
 

  p = 15%   D = 0,48 - 1,20 χλστ. 
  p = 50%   D = 0,60 - 1,80   ” 
  p = 85%   D = 0,72 - 3,00   ” 

 
Τα παραπάνω ισχύουν για πάχος στραγγιστηρίου µέχρι 25 εκ. Για µεγαλύτερα πάχη 
στραγγιστηρίου εφαρµόζεται το διαβαθµισµένο φίλτρο (graded filter), όπου η κοκκοµετρική 
σύσταση της πρώτης εφαπτόµενης µε το έδαφος στρώσης, πάχους 25 εκ., µπορεί να 
καθορισθεί όπως παραπάνω. Η κοκκοµετρική σύσταση της δεύτερης στρώσης µπορεί ν 
καθορισθεί επίσης όπως παραπάνω, λαµβανοµένων ως D15 και D85, των αντιστοίχων της 
πρώτης στρώσης. Τα ίδια ισχύουν και για τις υπόλοιπες στρώσεις. 
 
Εάν πάνω απο το στραγγιστήριο κατασκευαστεί αγωγός, τότε το στραγγιστήριο καλύπτεται µε 
στρώση απο σκυρόδεµα Β160 πάχους 10 εκ., αφού παρεµβληθεί φύλλο απο κατάλληλο υλικό 
για την προστασία του στραγγιστηρίου. 
 
4. Σωλήνες στραγγιστηρίων 
 
Για την κατασκευή των αγωγών των στραγγιστηρίων, εφόσον απαιτείται, χρησιµοποιούνται 
διάτρητοι τσιµεντοσωλήνες κατάλληλης διαµέτρου µε πλήρως ή κατά το άνω µισό διάτρητο 
µανδύα. Οι τσιµεντοσωλήνες τοποθετούνται χωρίς να συνδέονται µεταξύ τους, ο ένας δίπλα 
στον άλλο µε αρµό ενός εκατοστού. 
 
Οι τσιµεντοσωλήνες θα πρέπει να έχουν κατασκευασθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή (σωλήνες από µη οπλισµένο σκυρόδεµα, υψηλής αντοχής για 
υπόγειες αποστραγγίσεις, διάτρητοι προκατασκευασµένοι). 
 
5. Αντλήσεις 
 
Η παρακάτω παράγραφος αφορά τις αντλήσεις “υπόγειων νερών” από ορύγµατα κατασκευής 
αγωγών, φρεατίων κλπ. 
 
Ως “υπόγεια νερά” θεωρούνται: 
 
• τα κάθε είδους νερά, ακόµη και θάλασσα, του φρεατίου ορίζοντα 
• τα πάσης φύσεως επιφανειακά νερά που για οποιονδήποτε λόγο καταλήγουν µέσα στα 

ορύγµατα 
• τα νερά που προέρχονται από διαρροές σωλήνων ύδρευσης 
• τα λύµατα και/ή βοθρολύµατα που προέρχονται από διαρροές αγωγών αποχέτευσης ή 

διηθήσεις ή υπερχειλίσεις βόθρων 
 
Τα στραγγιστήρια θα καταλήγουν, κατά την διάρκεια της κατασκευής, σε φρεάτια που 
σκάπτονται µε ευθύνη του Αναδόχου, εκτός και παρά τα ορύγµατα και στα χαµηλότερα σηµεία 
του δικτύου. Στα φρεάτια αυτά συγκεντρώνονται τα υπόγεια νερά που θα αντληθούν. Οι παρειές 
των φρεατίων αυτών θα υποστηρίζονται µε κατάλληλες ξυλοζεύξεις. Ο πυθµένας τους θα 
βρίσκεται σε στάθµη χαµηλότερη κατά 0,60 µ. τουλάχιστον από την κατώτερη στάθµη των 
στραγγιστηρίων ή σε τόσο βάθος, ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό που προορίζεται. 
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Για την άντληση των νερών ο Ανάδοχος θα εγκαθιστά στο φρεάτιο αντλητικό ζεύγος, 
κατάλληλης ισχύος, που θα διατηρείται σε λειτουργία τόσο χρόνο όσο απαιτείται για να 
εξασφαλίζεται η κατασκευή του έργου σε ξερό όρυγµα. Μετά το τέλος των εργασιών το φρεάτιο 
θα επιχωθεί ή θα σκυροδετηθεί. Η Επίβλεψη µπορεί να δώσει εντολή κατασκευής µόνιµης 
επένδυσης του φρεατίου και επικάλυψής του µε πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα, εφόσον 
κατά την κρίση του θεωρεί πιθανή την µελλοντική επαναχρησιµοποίησή του. 
 
Ο Ανάδοχος θα φροντίζει για την προµήθεια και την καλή λειτουργία όλων των απαιτούµενων 
αντλιών για την άντληση των υπόγειων νερών από τα φρεάτια. Τέλος θα κατασκευάζει όλους 
τους προσωρινούς αγωγούς ή αύλακες, που θα είναι απαραίτητοι για την διοχέτευση των 
νερών, µακριά απο την θέση των έργων, προς αποφυγή κάθε όχλησης ή ζηµιάς σε έργα ή σε 
κτίσµατα και εγκαταστάσεις, οποιουδήποτε τρίτου, σύµφωνα και µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. 
 
Η επιλογή των θέσεων, του βάθους και των διαστάσεων των φρεάτων, καθώς και η ισχύς των 
αντλητικών συγκροτηµάτων, κλπ. θα γίνει µε ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος είναι µόνος και 
αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Εργοδότη και κάθε τρίτου για οποιαδήποτε ζηµιά προκύψει 
στο έργο, σε άλλες κατασκευές, οικοδοµές κλπ. απο τις αντλήσεις. 
 
6. Επιµέτρηση και πληρωµή 
 
6.1. Όσον αφορά τις εργασίες αποστράγγισης, ήτοι επί πλέον εκσκαφές για την κατασκευή 
στραγγιστηρίων, πλήρωση του ορύγµατος µε κοκκοµετρικά διαβαθµισµένο υλικό, προµήθεια και 
τοποθέτηση των διάτρητων τσιµεντοσωλήνων (εφόσον προβλέπεται η τοποθέτησή τους) αυτές 
πληρώνονται µε τα αντίστοιχα τιµολόγια της µελέτης. 
 
6.2. Όσον αφορά τις αντλήσεις εντός κατοικηµένης περιοχής, η δαπάνη τους περιλαµβάνεται 
στην τιµή µονάδας εκσκαφών του Τιµολογίου της µελέτης, ενώ οι αντλήσεις εκτός κατοικηµένων 
περιοχών πληρώνονται ιδιαίτερα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου.  
 
Στην δαπάνη περιλαµβάνονται οι αντλίες, η µεταφορά, εγκατάσταση, διάλυση και αποκοµιδή 
αυτής, το ηµεροµίσθιο του χειριστή, οι δαπάνες λιπαντικών και καυσίµων, οι δαπάνες 
επισκευής, η αξία των ανταλλακτικών, η απόσβεση της αξίας της αντλίας κλπ. 
 
Επίσης περιλαµβάνεται η ανά ηµέρα εργασίας (λειτουργίας αντλίας), δαπάνη που αναλογεί για 
την ανόρυξη  και ξυλόζευξη του φρέατος, την κατασκευή των τάφρων και λοιπών προσωρινών 
έργων, για την αποµάκρυνση του αντλούµενου ύδατος εκτός του χώρου των έργων, την καλή 
επίχωση του φρέατος και τέλος την τέλεια εξαφάνιση όλων των τάφρων και λοιπών 
κατασκευών.  
 
Για όλες τις παραπάνω εργασίες ο Ανάδοχος δεν θα τύχει καµίας ιδιαίτερης αποζηµίωσης. 
 
6.3. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος, εκτός από την αµοιβή για τις εργασίες αποστράγγισης 
και την αµοιβή της λειτουργίας των αντλιών, δεν θα τύχει καµίας άλλης αποζηµίωσης για την 
παρουσία ύδατος εντός των ορυγµάτων του έργου.  
 
Οι πρόσθετες δυσχέρειες εκσκαφής, από τον παραπάνω λόγο οι οφειλόµενες στο µετά την 
άντληση διατηρούµενο λασπώδες ή υδαρό έδαφος, θεωρείται ότι ελήφθησαν υπόψη από τον 
Ανάδοχο στις προσφερθείσες τιµές για τις εκσκαφές και έτσι ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας 
ιδιαίτερης αποζηµίωσης. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 5 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 
 
1. Αντικείµενο 
 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στις εργασίες αντιστηρίξεων των παρειών του 
σκάµµατος, όταν αυτές επιβάλλονται από τους κανόνες ασφαλείας. 
 
2. Γενικά περί αντιστηρίξεων 
 
2.1. Τον τρόπο και την πυκνότητα των αντιστηρίξεων θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα 
εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 
Με την µέριµνα του Αναδόχου θα τηρούνται λεπτοµερή στοιχεία και θα συντάσσεται 
πρωτόκολλο το οποίο θα υπογράψει και ο Επιβλέπων, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
την σύνταξη των επιµετρήσεων για πληρωµή του Αναδόχου. 
 
2.2. Καθορίζεται ρητά, ότι σε περίπτωση ανάγκης αντιστηρίξεων των παρειών του 
σκάµµατος, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην υπόδειξη αυτής της ανάγκης στον 
Επιβλέποντα, σε περίπτωση άµεσου κινδύνου να εκτελεί αυτές τις εργασίες χωρίς προέγκριση 
του Επιβλέποντα, ο οποίος όµως µπορεί να κρίνει εκ των υστέρων για το δικαιολογηµένη ή µη 
της άµεσης και χωρίς προηγούµενη συνεννόηση εκτέλεση των εργασιών.  
 
2.3. Κάθε κατάπτωση παρειάς ορύγµατος σε οποιαδήποτε περίσταση και σε οποιεσδήποτε 
συνθήκες (σε αντιστηρίξεις ή µη) καθώς και οι συνέπειες από αυτή (εργατικά ατυχήµατα, ζηµιές 
προς τρίτους, ζηµιές έργων κλπ.) και η οποία δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθεί για οποιοδήποτε 
λόγο βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, εφόσον δεν ζήτησε έγκαιρα σχετική έγκριση ή δεν 
προέβη αυτεπάγγελτα στην έγκαιρη λήψη µέτρων για την αποφυγή της κατάπτωσης. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε νόµιµη αποζηµίωση, να αποκαταστήσει τις βλάβες 
και να αναλάβει κάθε ποινική και αστική ευθύνη. 
 
2.4. Ο Επιβλέπων µπορεί να επιβάλει στον Ανάδοχο την εκτέλεση πρόσθετων αντιστηρίξεων 
ή ενίσχυση των υπαρχουσών στα σηµεία τα οποία κρίνει αυτός απαραίτητο. 
 
Παρά το δικαίωµα αυτό, ο Ανάδοχος παραµένει πάντοτε µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για 
την ασφάλεια των εκσκαφών. 
 
3. Τρόποι αντιστήριξης 
 
Η επιλογή του τρόπου αντιστήριξης θα γίνει από τον ανάδοχο σε συνεργασία µε τον 
επιβλέποντα και σε συνάρτηση µε τη φύση του εδάφους και των τοπικών συνθηκών. 
 
α. Αντιστήριξη µε ξυλοζεύγµατα 
 
Η επαφή µε τις παρειές γίνεται µε ξυλεία και στήριξη µε διαµήκεις δοκούς 10 x 10 cm και µε 
εγκάρσιες ξύλινες αντηρίδες ή µε µεταλλικές κοχλιωτές αντηρίδες. 
 
β. Αντιστήριξη µε προκατασκευασµένα µεταλλικά στοιχεία 
 
Η αντιστήριξη των παρειών θα γίνει µε προκατασκευασµένες επίπεδες µεταλλικές πλάκες που 
συνδέονται µεταξύ τους µε διπλή µεταλλική γλίστρα. Η εγκάρσια αντιστήριξη γίνεται µε 
κοχλιωτές αντηρίδες. 
 
Η επιλογή του τρόπου αντιστήριξης θα γίνει από τον ανάδοχο σε συνεργασία µε τον 
επιβλέποντα και σε συνάρτηση µε τη φύση του εδάφους και των τοπικών συνθηκών. 
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4. Επιµέτρηση και πληρωµή 
 
Η πληρωµή του ανάδοχου για αντιστήριξη µε ξυλοζεύγµατα ή µε προκατασκευασµένα 
µεταλλικά στοιχεία και εν γένει µε οποιοδήποτε τρόπο, σύµφωνα µε τους κανόνες της 
επιστήµης, που θα επιλέξει ο ανάδοχος και θα εγκρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, πληρώνεται 
µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου.  
 
Η δαπάνη αυτή αποτελεί πλήρη αποζηµίωσή του για την προµήθεια επί τόπου του έργου κάθε 
απαιτουµένου υλικού, κατασκευή και χρήση της αντιστήριξης, αποσύνδεση και αποµάκρυνσή 
της µετά το πέρας των εργασιών και γενικά για κάθε εργασία ή υλικό ή µηχάνηµα που απαιτείται 
για την εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τα παραπάνω. Επίσης περιλαµβάνεται η 
αποζηµίωσή του για την τυχόν καθυστέρηση στην εργασία του εξαιτίας των εµποδίων που θα 
έχουν συναντηθεί και της επιπλέον εργασίας που θα απαιτηθεί για τη συνέχιση των εργασιών. 
 
Σηµειώνεται ότι η δαπάνη για τυχόν σποραδικές αντιστηρίξεις παρειών ορυγµάτων εντός 
κατοικηµένων περιοχών, περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδων των εκσκαφών και δεν 
αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 6 

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ  
 

1. Αντικείµενο 
 
Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στις εργασίες που αφορούν την επανεπίχωση µε 
κατάλληλα, ως προς την σύσταση και σύνθεση υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων ή και 
δάνεια) των οποιασδήποτε µορφής ορυγµάτων κατασκευής του έργου (αγωγοί, φρεάτια, 
δεξαµενές κλπ.). 
 
Οι εργασίες που καλύπτονται από την προδιαγραφή αυτή προϋποθέτουν την ολοκλήρωση σε 
πρώτη φάση των εργασιών διάνοιξης ορύγµατος και τοποθέτησης δικτύου, που εκτελούνται µε 
βάση τα συµβατικά τεύχη και σχέδια και σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές. 
 
Οι επιχώσεις που γίνονται στις ερευνητικές τοµές δεν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα (ούτε και οι 
εκσκαφές) γιατί περιλαµβάνονται ανηγµένες στην τιµή µονάδας των εκσκαφών του έργου. 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
«Ζώνη έδρασης»: η στρώση έδρασης του αγωγού, ανάλογα µε τον τύπο του δικτύου, τις 
προδιαγραφές εγκατάστασής του και τις τυπικές διατοµές της µελέτης. 
 
«Ζώνη αγωγού»: η περιοχή µεταξύ του πυθµένα και των τοιχωµάτων του ορύγµατος και µέχρι 
ύψος 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού, που αποτελείται από τα τµήµατα 
«έδρασης», «πλευρικής πλήρωσης» και «επικάλυψης». 
 
«Περιοχή πάνω από την ζώνη αγωγού»: το τµήµα από την άνω επιφάνεια της ζώνης αγωγών 
και οχετών µέχρι την στάθµη των στρώσεων οδοστρωσίας ή του φυσικού εδάφους (στις 
περιπτώσεις δικτύων εκτός  ζώνης οδού).  
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2. Κριτήρια αποδοχής ενσωµατούµενων υλικών 
 
2.1. Τα εδαφικά υλικά επανεπίχωσης θα λαµβάνονται κατ΄ αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής 
ορυγµάτων, και µόνον όταν αυτά δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσας ή δεν επαρκούν ή 
δεν είναι διαθέσιµα (λόγω εκτέλεσης των εκσκαφών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασιών) θα χρησιµοποιούνται άλλα υλικά (π.χ. 
θραυστό αµµοχάλικο της ΠΤΠ Ο150, σκύρα λατοµείου, κατάλληλα δάνεια χώµατα κλπ), µετά 
από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.   
 
Γενικά, η εκτέλεση των πάσης φύσεως προβλεπόµενων εκσκαφών θα προγραµµατίζεται από 
τον Ανάδοχο µε τρόπο ώστε τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την επανεπίχωση των ορυγµάτων ή σε άλλες κατασκευές του έργου, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη.  
 
2.2. Η καταλληλότητα των εδαφικών υλικών για την επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων εξαρτάται από τις εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την ικανότητα συµπύκνωσής τους. 
 
Η ταξινόµηση των κατάλληλων για την επανασυµπλήρωση ορυγµάτων υλικών µε βάση τις 
εδαφοτεχνικές ιιδιότητες και την ικανότητα συµπύκνωσής τους, κατά DIN 18196: 2004-11 
(Earthworks and foundations - Soil classification for civil engineering purpose - Εκσκαφές και 
επιχώσεις - Κατηγοροποίηση εδαφών) δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατηγορίες Κατάλληλων Εδαφικών Υλικών 
 

Κατηγορία συµπυκνωσιµότητας Συνοπτική περιγραφή Κατάταξη κατά DIN 18196 

V1 Μη συνεκτικά έως ελαφρώς 
συνεκτικά, χονδρόκοκκα εδάφη 

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

V2 Συνεκτικά , µικτόκοκκα εδάφη �U, �T, ŜU, ŜT 

V3 Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη UL, TL 

 
Η ικανότητα συµπύκνωσης των παραπάνω κατηγοριών εδάφους εξαρτάται από την 
διαβάθµιση, την µορφή των κόκκων και την περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα: 
 
- Για τα υλικά της κατηγορίας V1, βαρύνουσα σηµασία στην ικανότητα συµπύκνωσης έχει 

η διαβάθµιση, η µορφή των υλικών τους και µικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό (και 
κατά συνέπεια η επίδραση των καιρικών συνθηκών). 

 
- Για τα υλικά των κατηγοριών V2 και V3 βαρύνουσα σηµασία έχει η περιεκτικότητα σε 

νερό. 
 
- Γενικά, η συµπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της µικρής ευπάθειάς τους 

στο νερό και σε φαινόµενα αποσάθρωσης, είναι ευχερέστερη έναντι εδαφών κατηγοριών 
V2 και V3. 

 
Για την επιλογή του καταλληλότερου κατά περίπτωση υλικού θα λαµβάνονται υπόψη και τα 
ακόλουθα: 

 
- Σε πολύ υγρά, συνεκτικά εδάφη, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός 

συµπύκνωσης. 
- Σε ξηρά συνεκτικά εδάφη, η απαιτούµενη κατά στρώσεις συµπύκνωση µπορεί να 

επιτευχθεί µόνο µετά από έργο συµπύκνωσης σηµαντικά µεγαλύτερο έναντι αυτού που 
αντιστοιχεί σε συνθήκες βέλτιστης υγρασίας. 

 



K:\N5800\cons\tefxi\TPr YDR.doc                                       27                                             Ν5800/4920/Β10  

 
Επισηµαίνεται ότι για την αποφυγή των συνιζήσεων της επανεπίχωσης, και ιδιαίτερα εντός 
πόλεων ή εντός του καταστρώµατος οδών, θα χρησιµοποιούνται για την επαναπλήρωση των 
τάφρων κατά πρώτο λόγο µη συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 και µόνο στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών θα χρησιµοποιούνται και εδάφη των 
κατηγοριών V2 και V3. 
 
3. Υλικά επανεπίχωσης ζώνης αγωγών 
 
3.1 Υλικά πλήρωσης 
 
Η διαµόρφωση της ζώνης αποσκοπεί στην οµοιόµορφη κατανοµή των κινητών και µόνιµων 
φορτίων επί του αγωγού. Ως εκ τούτου θα χρησιµοποιούνται αµµοχάλικα (κοκκώδη υλικά), 
κατάλληλης κοκκοµετρικής διαβάθµισης, ανάλογα µε το υλικό κατασκευής του αγωγού και 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη. 
 
Σε περίπτωση που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην µελέτη, το υλικό της ζώνης αγωγών 
θα έχει την ακόλουθη διαβάθµιση: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  Κοκκοµετρική διαβάθµιση υλικών επανεπίχωσης ζώνης αγωγών 
 

Ονοµαστικό άνοιγµα κόσκινου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
933.2 
[mm] 

∆ιερχόµενα κατά βάρος 
[%] 

40 100 

31.5 85÷100 

16 50÷87 

8 35÷80 

4 25÷70 

0.063 <10 

 
Το υλικό θα είναι οµαλής κοκκοµετρικής διαβάθµισης και θα ισχύει: 
 
D60 / D10 ≥ 5 , όπου: 
 
D60:  Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 80% (κατά βάρος) του υλικού 
 
D10:  Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) του υλικού 
 
Εάν το ποσοστό (P) του λεπτόκοκκου του διερχόµενου από το κόσκινο 0,063 mm είναι 
10%>P>5%, τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη πλαστικότητας PI ≤ 10%. 
 
3.2 Άµµος εγκιβωτισµού σωληνώσεων 
 
Η άµµος θα προέρχεται από λατοµείο και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και 
ανθεκτικούς. Θα είναι απαλλαγµένη από σβώλους αργίλου και οργανικές ουσίες, και η 
κοκκοµετρική της διαβάθµιση θα βρίσκεται εντός των ορίων του παρακάτω πίνακα: 
 

Πίνακας 3:  Κοκκοµετρική διαβάθµιση άµµου εγκιβωτισµού 
Ονοµαστικό άνοιγµα κόσκινου κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 933.2 
[mm] 

∆ιερχόµενα κατά βάρος 
[%] 

10 100 

4 90÷100 

2 55÷85 

0,063 <5 
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Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείων υδάτων στην ζώνη του αγωγού το ποσοστό του λεπτόκοκκου 
υλικού (κόσκινο 0,063 mm) δεν θα υπερβαίνει το 3%. 
 
4. Υλικά επανεπίχωσης υπό τους δρόµους 
 
Θα χρησιµοποιούνται κοκκώδη υλικά µε κοκκοµετρική διαβάθµιση εντός των ορίων του 
παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4:  Κοκκοµετρική διαβάθµιση υλικού επανεπιχώσεων υπό τους δρόµους 
 

Ονοµαστικό άνοιγµα κόσκινου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
933.2 
[mm] 

∆ιερχόµενα κατά βάρος 
[%] 

31,5 90÷99 

16 55÷85 

8 35÷68 

4 22÷60 

2 16÷47 

1 9÷40 

0,5 5÷35 

0,063 0÷-10 

 
5. Μέθοδος κατασκευής 
 
5.1 Γενικά 
 
Ο καθορισµός της µεθόδου συµπύκνωσης και τους πάχους των στρώσεων εξαρτάται από τον 
χρησιµοποιούµενο µηχανικό εξοπλισµό και από την κατηγορία των χρησιµοποιούµενων 
εδαφικών υλικών. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρέχονται ενδεικτικά στοιχεία για τις διαδικασίες των στρώσεων 
επίχωσης σε συνάρτηση µε τον χρησιµοποιούµενο µηχανικό εξοπλισµό και την κατηγορία του 
υλικού επίχωσης. 
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ΠΙΝΑΚΑ 5:  Συνιστώµενες διαδικασίες συµπύκνωσης 

 
Κατηγορία Ικανότητας Συµπύκνωσης Εδάφους 
V1 V2 V3 Είδος µηχανήµατος 

Υπηρεσιακό βάρος [kg] Καταλ- 
ληλό- 
τητα 

Πάχος 
στρώσης 

(cm) 

Καταλ- 
ληλό- 
τητα 

Πάχος 
στρώσης 

(cm) 

Καταλ- 
ληλό- 
τητα 

Πάχος 
στρώσης 

(cm) 
 
Ελαφρά µηχανήµατα συµπύκνωσης (κυρίως για την ζώνη του αγωγού)  
 

∆ονητικός 
συµπιεστής 

Ελαφρός 
 

Μέσος 

έως 
25 
 

25-60 

+ 
 

+ 

έως 15 
 

20-40 

+ 
 

+ 

έως15 
 

15-30 

+ 
 

+ 

έως 10 
 

10-30 

∆ονητής 
εκρήξεων 

Ελαφρός 

 
έως 
100 

 

ο 20-30 + 15-20 + 20-30 

∆ονητικές 
πλάκες 

Ελαφρές 
 

Μέσες 

έως 
100 

 
100-
300 

+ 
 

+ 

έως 
20 
 

20-30 

 
ο 
 

ο 
 

έως 
15 
 

15-20 

  

∆ονητικός 
κύλινδρος 

Ελαφρός έως 
600 

+ 20-30 15-20    

 
Μέσα και βαριά µηχανήµατα συµπύκνωσης (πάνω από την ζώνη αγωγού) 
 

∆ονητικός 
συµπιεστής 

Μέσος  
 

Βαρύς 

25-60 
 

60-200 

+ 
 

+ 

20-40 
 

40-50 

+ 
 

+ 

15-30 
 

20-40 

+ 
 

+ 

10-30 
 

20-30 

∆ονητής 
εκρήξεων 

Μέσος 
 

Βαρύς 

100-
500 
500 

ο 
 

ο 

20-40 
 

30-50 

+ 
 

+ 

25-35 
 

30-50 

+ 
 

+ 

20-30 
 

30-40 

∆ονητικές 
πλάκες 

Μέσες 
 

Βαριές 

300-
750 
750 

+ 
 

+ 

30-50 
 

40-70 

ο 
 

ο 

20-40 
 

30-50 
  

∆ονητικοί 
κύλινδροι 

 600-
8000 

+ 20-50 20-40    

+ = Συνίσταται 
0 = Ως επί το πλείστον κατάλληλο 
 
Η εργασία της επανεπίχωσης θα γίνεται στο σύνολό της εν ξηρώ. Με ευθύνη του Αναδόχου το 
όρυγµα θα προστατεύεται από επιφανειακά και υπόγεια νερά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στις αντίστοιχες Τ.Π. 
 
Η υγρασία του υλικού πλήρωσης θα είναι τέτοια ώστε να µπορεί να επιτευχθεί η απαιτούµενη 
συµπύκνωση. Υλικά που εµφανίζουν αυξηµένη υγρασία δεν θα χρησιµοποιούνται για 
επαναπλήρωση και θα αφήνονται να στεγνώσουν. 
 
Ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης του υλικού πλήρωσης έναντι της βέλτιστης 
εργαστηριακής  
συµπύκνωσης κατά Proctor καθορίζεται κατά περίπτωση στα επόµενα εδάφια. 
 
Ο ελάχιστος αριθµός δοκιµών συµπύκνωσης δεν θα είναι µικρότερος από µία δοκιµή ανά 100 m 
µήκους ορύγµατος και για κάθε διακεκριµένη ζώνη υλικού πλήρωσης ή µικρότερος από µία 
δοκιµή ανά 500 m3 διαστρωνόµενου υλικού. 
 
Εάν οι τιµές του βαθµού συµπύκνωσης που προκύπτουν από τους παραπάνω ελέγχους είναι 
µικρότερες από τις προδιαγραφόµενες θα µεταβάλλεται ο τρόπος εργασίας, ώστε να 
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καλύπτονται οι σχετικές απαιτήσεις, σύµφωνα µε τα επόµενα εδάφια της παρούσας. 
Σε περίπτωση οµοιόµορφου υλικού πλήρωσης, και αν οι έλεγχοι βαθµού συµπύκνωσης που 
εκτελούνται όπως ορίζεται παραπάνω, αποδείξουν ικανοποιητική οµοιοµορφία, τότε η Υπηρεσία 
έχει την δυνατότητα, µετά από αίτηση του Αναδόχου, να εγκρίνει τον περιορισµό των 
εκτελούµενων δοκιµών συµπύκνωσης, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνει λεπτοµερής 
παρακολούθηση του πάχους των στρώσεων που συµπυκνώνονται και του τρόπου εκτέλεσης 
της εργασίας (χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και κατηγορίες ενσωµατούµενων υλικών). 
 
Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να ληφθεί κατά την επίχωση ορυγµάτων στα οποία υπάρχουν κατά 
µήκος αγωγοί άλλων Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και ειδικότερα των τµηµάτων της επίχωσης 
που βρίσκονται κάτω από τους αγωγούς αυτούς, ώστε να αποκλεισθεί τυχόν υποχώρηση του 
εδάφους στο µέλλον µε συνέπεια την παραµόρφωση ή και θραύση των αγωγών αυτών. Κάθε 
τέτοια βλάβη βαρύνει τον Ανάδοχο, η δε επισκευή που απαιτείται θα γίνει από τον Οργανισµό 
στον οποίο ανήκει ο αγωγός, σε βάρος βεβαίως του Αναδόχου, στον οποίο θα καταλογίζονται 
και οι τυχόν προς τρίτους αποζηµιώσεις λόγω βλαβών που υπέστησαν αυτοί από την 
παραπάνω ζηµιά. Επίσης ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία πρόσθετη αποζηµίωση για τις 
πάσης φύσεως δυσχέρειες που προκαλούν οι αγωγοί Ο.Κ.Ω. κατά τις εργασίες επίχωσης. 
 
5.2 Περιοχή Ζώνης Αγωγών  
  
Η χαλάρωση του τελικού πυθµένα της τάφου σε κάθε περίπτωση θα αποφεύγεται κατά την 
εκσκαφή. Τυχόν χαλαρά εδάφη θα αφαιρούνται πριν από την τοποθέτηση του αγωγού ή την 
κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης αυτού και θα αντικαθίστανται µε µη συνεκτικό υλικό 
(κοκκώδες), το οποίο θα συµπυκνώνεται µε µηχανικά µέσα. 
 
Η επίχωση στην ζώνη αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση οµοιόµορφης κατανοµής των κινητών 
και µόνιµων φορτίων στον αγωγό και στην αποφυγή γραµµικής σηµειακής στήριξής τους. 
 
Σχετικά ισχύουν οι προδιαγραφές των διαφόρων τύπων σωληνώσεων κατασκευής δικτύων. 
 
Σε κάθε περίπτωση θα ελέγχονται επισταµένως τυχόν αλλαγές συνθηκών έδρασης κατά µήκος 
του ορύγµατος, ιδιαίτερα όταν οι αγωγοί είναι άκαµπτοι. 
 
Μέτρα που µπορούν να ληφθούν στις περιπτώσεις αυτές είναι η έδραση του αγωγού σε 
αµµώδες υπόστρωµα, η χρήση µη άκαµπτων συνδέσµων και η χρησιµοποίηση µικρών αγωγών 
για το συγκεκριµένο τµήµα. 
 
Μετά την αποπεράτωση της διάνοιξης του ορύγµατος και την µόρφωση και τον έλεγχο του 
πυθµένα, θα ακολουθεί η έδραση του αγωγού και η επίχωσή του µε το προβλεπόµενο από την 
µελέτη υλικό στο ύψος πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού, το οποίο ορίζεται στα αντίστοιχα 
σχέδια τυπικών διατοµών της µελέτης. 
 
Σε περίπτωση που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην µελέτη,, η έδραση του αγωγού θα 
γίνεται σε υπόστρωµα πάχους 0,10 m και η επικάλυψή του θα εκτείνεται κατά 0,30 m πάνω από 
το εξωρράχιο. 
 
Οι αγωγοί θα εγκιβωτίζονται σε όλο το πλάτος του ορύγµατος. Το πάχος για την έδραση και την 
επικάλυψη των σωλήνων θα είναι τουλάχιστον όσο αναγράφεται στα σχέδια της µελέτης. 
 
Το υλικό εγκιβωτισµού θα διαστρώνεται, θα διαβρέχεται και θα συµπυκνώνεται κατά 
οµοιόµορφες στρώσεις µε ιδιαίτερη φροντίδα, µε χρήση ελαφρού εξοπλισµού συµπύκνωσης, 
ώστε να µην προκληθεί φθορά στους σωλήνες και στην εξωτερική τους προστασία. 
 
Στο στάδιο αυτό της επίχωσης οι περιοχές συνδέσεων των σωλήνων θα µένουν ελεύθερες για 
την εκτέλεση των δοκιµών στεγανότητας των σωληνώσεων. Οι περιοχές των συνδέσεων θα 
καλύπτονται µετά την εκτέλεση των προβλεπόµενων κατά περίπτωση δοκιµών. 
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Οι απαιτητοί βαθµοί συµπύκνωσης των στρώσεων καθορίζονται ως εξής: 
 
• 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 θα συµπυκνώνεται ιδιαιτέρως. 
 
Η συµπύκνωση θα γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση της 
τάφρου και η συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα γίνονται ταυτόχρονα και από τις δύο 
πλευρές του αγωγού για την αποφυγή µετατόπισης και υπερύψωσής του. Αυτό θα λαµβάνεται 
ιδιαίτερα υπόψη όταν υπάρχουν σωλήνες που µπορούν να παραµορφωθούν (π.χ. πλαστικοί 
σωλήνες µεγάλων διατοµών). 
 
Για τους αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου µεγαλύτερης από 0,40 m η ζώνη του αγωγού θα 
επιχώνεται και θα συµπυκνώνεται σε τουλάχιστον δύο φάσεις (δύο στρώσεις). 
 
5.3 Περιοχή πάνω από την Ζώνη Αγωγών  
 
Το πάχος των µεµονωµένων στρώσεων θα επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το µηχάνηµα 
συµπύκνωσης που χρησιµοποιείται να είναι σε θέση να επιτύχει τέλεια συµπύκνωση της κάθε 
µιας στρώσης µε τον αναγκαίο αριθµό διελεύσεων. 
 
Σε περίπτωση αγωγού υπό το οδόστρωµα, θα συµπυκνώνεται ζώνη πάχους κατ΄ ελάχιστον 
0,50 m κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της οδοστρωσίας σε ποσοστό: 
 
• 100% της Standard Proctor για 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. 
 
Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την προηγούµενη και µέχρι την ζώνη του αγωγού θα 
συµπυκνώνεται σε ποσοστό: 
 
• 95% της Standard Proctor για µη συνεκτικά υλικά της κατηγορίας V1 ή 97% της 

Standard Proctor σε υλικό κατηγορίας GW και GI κατά DIN 18196. 
 
• 95% της Standard Proctor σε συνεκτικά υλικά κατηγοριών V2 και V3. 
 
Σε περίπτωση αγωγού εκτός οδοστρώµατος, το υλικό πλήρωσης από την τελική επιφάνεια του 
εδάφους (µετά την τυχόν προβλεπόµενη διαµόρφωση) και µέχρι την ζώνη του αγωγού θα 
συµπυκνώνεται όπως ορίζεται στο παραπάνω εδάφιο. 
 
Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή φορτίσεων επί του αγωγού κατά την διάρκεια των 
εργασιών κατασκευής (π.χ. κυκλοφορία οχηµάτων πάνω στον επιχωθέντα αγωγό), πριν την 
ολοκλήρωση της επίχωσης. 
 
6. Πρόσθετες απαιτήσεις 
 
6.1 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 η 
πλήρωση µέχρι τις παρειές της τάφρου. 
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Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση οριζόντιων αντιστηρίξεων, οι εγκάρσιοι σύνδεσµοι θα 
αποµακρύνονται σταδιακά, έτσι ώστε να ελευθερώνεται κατά τµήµατα η διατοµή της τάφρου για 
την πλήρωση και συµπύκνωση του υλικού επίχωσης. 
 
Όµοια σε περίπτωση κατακόρυφων αντιστηρίξεων, τα στοιχεία αυτής (πετάσµατα τύπου Krings, 
πασσαλοσανίδες κλπ.) θα ανασύρονται σταδιακά σε τέτοιο ύψος ώστε να είναι δυνατή η 
τοποθέτηση σε στρώσεις του υλικού πλήρωσης και η συµπύκνωση αυτού. 
 
Σε καµία περίπτωση δεν θα αφαιρούνται όλες οι αντιστηρίξεις καθ΄ ύψος. Η αφαίρεση θα 
περιορίζεται κάθε φορά στο ύψος της συγκεκριµένης στρώσης. 
 
6.2 Αποκατάσταση οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από 

υφιστάµενη οδό 
 
Αµέσως µετά την τοποθέτηση του αγωγού, η τάφρος θα επαναπληρώνεται και το υλικό 
πλήρωσης θα συµπυκνώνεται. Η αποκατάσταση της συνέχειας µε το υφιστάµενο οδόστρωµα 
θα γίνεται κατά ευθύγραµµη ακµή, οµαλή και µη αποσαρθρωµένη (προϋποτίθεται τοµή µε 
αρµοκόφτη). 
 
Τυχόν χαλαρά τµήµατα του οδοστρώµατος στις παρειές της θα αποµακρύνονται επιµελώς µε 
νέα κοπή. Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος θα γίνεται µε εφαρµογή του συνόλου των 
στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που περιλαµβάνει η εκσκαφθείσα οδός. 
 
Εάν κατ΄ εξαίρεση η οριστική αποκατάσταση του οδοστρώµατος δεν µπορεί να γίνει ευθύς 
αµέσως µετά την επαναπλήρωση της τάφρου του αγωγού κατόπιν εντολής της Επίβλεψης ή 
του φορέα, θα εφαρµόζεται είτε προσωρινή στρώση ασφαλτοµίγµατος (ασφαλτική 
προεπάλειψη) είτε στρώση 5 cm από σκυρόδεµα C12/15. Εάν εµφανιστούν βλάβες της 
προσωρινής αυτής επικάλυψης θα αποκαθίστανται άµεσα. 
 
7. Κριτήρια αποδοχής περαιωµένης εργασίας 
 
α. Ο έλεγχος αποτελεσµάτων κοκκοµετρικής ανάλυσης υλικών επίχωσης. 
 
β. Ο έλεγχος αποτελεσµάτων δοκιµών συµπύκνωσης. 
 
γ. Ο έλεγχος περαιωµένης εργασίας. 
 
δ. Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της παρούσας Τ.Π. για τα υλικά και 

την συµπύκνωση συνεπάγεται την απόρριψη της κατασκευής. 
 
Γενικά, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα των ελέγχων που προδιαγράφηκαν παραπάνω, ο 
Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν καθιζήσεις µετά την ολοκλήρωση της 
επίχωσης καθώς και για κάθε ζηµιά στους αγωγούς που οφείλεται στην συµπύκνωση της 
επίχωσης, είναι δε υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τη ζηµιά χωρίς αποζηµίωση. 
 
8. Επιµέτρηση και πληρωµή 
 
Οι εργασίες διαχωρίζονται ως προς την επιµέτρηση µε βάση τα χρησιµοποιούµενα υλικά 
επίχωσης και πληρώνονται µε τις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου της µελέτης. 
 
Για την επιµέτρηση έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα για τις εκσκαφές του ορύγµατος στην 
αντίστοιχη Τ.Π. Επιχώσεις που αντιστοιχούν σε εκσκαφές του ορύγµατος σε µεγαλύτερα βάθη ή 
πλάτη πυθµένα τάφρου ή κλίσεις πρανών κλπ., σε σχέση προς τα προβλεπόµενα στην 
εγκεκριµένη µελέτη, δεν επιµετρώνται προς πληρωµή. 
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8.1 Επίχωση από κοκκώδη υλικά Ûζώνης αγωγούÜ  
 
Η επίχωση της ζώνης του αγωγού µετράται σε m3 έτοιµης κατασκευής, µε όγκο που προκύπτει 
από τις γραµµές από τις Γραµµές Θεωρητικής Εκσκαφής (Γ.Θ.Ε.) πυθµένα και παρειών όπως 
ορίστηκαν στην αντίστοιχη Τ.Π. και άνω επιφάνεια το οριζόντιο επίπεδο µέχρι το οποίο φτάνει η 
ζώνη του αγωγού µετά την αφαίρεση των όγκων του αγωγού και σκυροδέµατος έδρασης αυτού 
(εάν προβλέπεται). 
 
Στην περίπτωση παράλληλων οχετών ή αγωγών εντός του αυτού ορύγµατος, ο προσδιορισµός 
της άνω επιφάνειας του υλικού της ζώνης αγωγού γίνεται, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, 
σε ύψος 0,30 m πάνω από την νοητή εφαπτόµενη γραµµή που ενώνει τις κορυφές δύο 
συνεχόµενων αγωγών ή οχετών. Η µέγιστη κλίση αυτής της επιφάνειας δεν θα υπερβαίνει τις 
45ο (κλίση 100%). 
 
Σε περίπτωση που τα υλικά επίχωσης επιµετρηθούν σε αυτοκίνητο, τότε η αναγωγή σε 
συµπυκνωµένο όγκο γίνεται διαιρώντας τον όγκο µε τον συντελεστή 1.35. 
 
Επίσης, σηµειώνεται ότι σε περίπτωση τοποθέτησης πλαστικού σωλήνα από PVC σειράς 41, η 
δαπάνη για τον εγκιβωτισµό του δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, αλλά περιλαµβάνεται στην τιµή 
µονάδας του σωλήνα. 
 
8.2 Επίχωση µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων κλπ. πάνω από την Ûζώνη 

αγωγούÜ  
 
Η επίχωση της περιοχής πάνω από την Ûζώνη αγωγούÜ µετράται σε m3 έτοιµης κατασκευής 
που προκύπτει από τις γραµµές από τις παρειές θεωρητικής εκσκαφής όπως αυτές ορίστηκαν 
στην αντίστοιχη Τ.Π., πυθµένα που ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της ζώνης αγωγού, όπως 
αυτή περιγράφηκε παραπάνω, και άνω επιφάνεια ως ορίζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α)  σε αποκατάσταση όλου του πλάτους του οδοστρώµατος, η άνω στάθµη του ορύγµατος 

λαµβάνεται όπως είναι διαµορφωµένη κατά τον χρόνο της επίχωσης, αφαιρούµενου του 
πάχους του οδοστρώµατος ή της στρώσεως φυτικών γαιών, εάν προβλέπεται. 

β) σε αποκατάσταση οδοστρώµατος µόνο στο πλάτος του ορύγµατος, ως άνω στάθµη του 
ορύγµατος λαµβάνεται η τελικά διαµορφωµένη στάθµη του εδάφους ώστε να είναι εφικτή η 
κυκλοφορία έως την τελική αποκατάσταση του οδοστρώµατος. 

  
9. Περιλαµβανόµενες δαπάνες 
 
Στις ως άνω επιµετρούµενες επί µέρους εργασίες, οι οποίες αποτελούν την επανεπίχωση του 
όγκου εκσκαφής των υπογείων δικτύων, περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις αναγκαίες εργασίες 
και την χρήση κάθε είδους υλικού και εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
κατά τα παραπάνω ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: 
 
• Η εργασία τοποθέτησης, διάστρωσης και συµπύκνωσης στον προβλεπόµενο βαθµό 

σύµφωνα µε την παρούσα Τ.Π. του εν λόγω υλικού γύρω ή πάνω από τον αγωγό 
ανάλογα µε την επιµέρους εργασία. 

• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών, οχετών ή 
καλωδίων σε περίπτωση τοποθέτησής τους κάτω από υφιστάµενο οδόστρωµα. 

• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών, οχετών κλπ. 
όπως και της προστατευτικής τους επένδυσης από νερά, διαβρώσεις κλπ. 

• Η λήψη όλων των µέτρων προστασίας πεζών και οχηµάτων κατά την διάρκεια εκτέλεσης 
των εργασιών. 

• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κλπ. για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Τ.Π., καθώς και η εργασία 
αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση 



K:\N5800\cons\tefxi\TPr YDR.doc                                       34                                             Ν5800/4920/Β10  

διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής. 
• Τα απαιτούµενα για την εκτέλεση της εργασίας µηχανικά µέσα, υλικά, εργαλεία, και 

εργατοτεχνικό προσωπικό, όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία πέρα από αυτές που 
αναφέρονται, που είναι απαραίτητη για την άρτια και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

• Η λήψη, µεταφορά (συµπεριλαµβανοµένων των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας) και 
χρησιµοποίηση άλλων κατάλληλων υλικών για εργασίες της παρούσας Τ.Π., όταν δεν 
κατέστη δυνατή η χρησιµοποίηση στις κατασκευές διαθέσιµων ποσοτήτων καταλλήλων 
προϊόντων εκσκαφής. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 7 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
 
1. Αντικείµενο 
 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις φορτοεκφορτώσεις - µεταφορές προς 
απόρριψη των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής ή των προϊόντων εκσκαφής που θα 
χρησιµοποιηθούν για επανεπίχωση ορυγµάτων, εφόσον είναι αδύνατη η απόθεση αυτών 
παραπλεύρως των ορυγµάτων. 
 
2. Φορτοεκφορτώσεις - µεταφορές 
 
2.1. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών θα απορρίπτονται µακριά από το Εργοτάξιο όπου 
και θα διαστρώνονται, εφόσον βέβαια αυτό επιτραπεί από την Αστυνοµία ή τον ιδιοκτήτη των 
χώρων απόρριψης. 
 
Η θέση απόρριψης πρέπει να εγκριθεί από τον Επιβλέποντα. Μετακινήσεις προϊόντων µε 
προωθητήρα θεωρούνται παράλληλες µεταφορές και δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
 
2.2. Ο Εργολάβος πρέπει, µε αίτησή του προς τον Επιβλέποντα, να ζητήσει την 
αποµάκρυνση µέρους ή όλων των προϊόντων εκσκαφών, κατόπιν σαφούς και αιτιολογηµένης 
προτάσεως. Ο Επιβλέπων αφού εκτιµήσει τα πραγµατικά δεδοµένα, θα πρέπει να απαντήσει 
έγγραφα εάν δέχεται µέρος ή όλο το αίτηµα ή εάν το απορρίπτει. Σε περίπτωση εγκρίσεως της 
µεταφοράς θα εφαρµόζεται για την πληρωµή του αναδόχου το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου 
της µελέτης.  
 
2.3. Τα προϊόντα εκσκαφών που θα χρησιµοποιηθούν για επίχωση ορυγµάτων, θα 
αποθηκεύονται σε κατάλληλο χώρο συγκέντρωσης, εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. 
 
2.4. Η επιµέτρηση γίνεται σε κυβικά µέτρα υλικών προϊόντων εκσκαφής, κατεδαφίσεων κλπ., 
µετρούµενα σε όγκο ορύγµατος και στην τιµή του τιµολογίου συµπεριλαµβάνεται η 
φορτοεκφόρτωση, η σταλία του αυτοκινήτου, η µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, καθώς 
και η διάστρωση των υλικών σε θέση εγκεκριµένη από  την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 8 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ  
 
1. Αντικείµενο 
 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την αποκατάσταση οδοστρωµάτων οδών, στις οποίες 
εκτελείται εκσκαφή σκαµµάτων για την εγκατάσταση αγωγών ή κατασκευή τεχνικών έργων 
(φρεατίων κλπ.). Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος θα καλύψει υποχρεωτικά όλα τα τµήµατα 
της επιφάνειας των οδών που θα έχουν καθαιρεθεί. 
 
2. Περιλαµβανόµενες εργασίες 
 
2.1. Μετά την τοποθέτηση του αγωγού µέσα στην τάφρο και ύστερα από την εκτέλεση των 
δοκιµασιών που προβλέπονται, πρέπει αυτή να επαναπληρωθεί αµέσως και να συµπυκνωθεί 
το υλικό πληρώσεως σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τ.Π. ώστε να αποφευχθούν πιθανές 
καθιζήσεις. Εάν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θεωρήσει απαραίτητο µπορεί να διατάξει 
υπερεπίχωση του σκάµµατος µε σύγχρονη διαβροχή των υλικών επίχωσης. 
 
Ο Ανάδοχος φέρει την σχετική ευθύνη για τις καθιζήσεις και πρέπει να λαµβάνει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα µε δικές του δαπάνες µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Στην 
περίπτωση που εµφανισθούν καθιζήσεις του οδοστρώµατος, ο ανάδοχος υποχρεούται στη 
δαπάνη για την αφαίρεση και ανακατασκευή του αντίστοιχου τµήµατος. 
 
Όταν επιτευχθεί ικανοποιητική συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης, γίνεται η αφαίρεση των 
πλεοναζόντων υλικών επίχωσης, ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή του οδοστρώµατος στο 
απαιτούµενο πάχος.  
 
2.2. Σπασµένα κοµµάτια οδοστρώµατος κοντά στην ακµή πρέπει να αποµακρύνονται 
επιµελώς µε νέα κοπή, και εάν είναι δυνατόν µε µηχάνηµα κοπής οδοστρωµάτων. Η 
αποκατάσταση του οδοστρώµατος πρέπει να εκτελεσθεί κατά τον ίδιο τρόπο και στην ίδια 
ποιότητα µε το συνεχόµενο οδόστρωµα. 
 
2.3. Εάν κατ΄ εξαίρεση η οριστική αποκατάσταση του οδοστρώµατος δεν µπορεί να γίνει 
ευθύς αµέσως µετά την επαναπλήρωση της τάφρου του αγωγού κατόπιν εντολής της 
Επίβλεψης ή του φορέα, θα εφαρµόζεται είτε προσωρινή στρώση ασφαλτοµίγµατος (ασφαλτική 
προεπάλειψη) είτε στρώση 5 cm από σκυρόδεµα C12/15. Εάν εµφανιστούν βλάβες της 
προσωρινής αυτής επικάλυψης θα αποκαθίστανται άµεσα. 
 
2.4. Η ανακατασκευή των οδοστρωµάτων θα γίνεται έτσι ώστε να µην υπάρχει διαφορά 
µεταξύ του εναποµείναντος παλαιού και αποκατασταθέντος οδοστρώµατος και σε τµήµατα 
τελείως ορθογωνισµένα. 
 
2.5. Ως συµβατικό πλάτος αποκατάστασης οδοστρωµάτων, ορίζεται το συµβατικό πλάτος 
ορύγµατος προσαυξηµένο κατά 20 εκ. εκατέρωθεν αυτού, ήτοι Β+0,40 m 
 
2.6. Εάν το πλάτος του τµηθέντος και αποκατασταθέντος οδοστρώµατος είναι µεγαλύτερο 
του συµβατικού πλάτους οδοστρώµατος (ως προσδιορίστηκε στην παράγραφο 2.5 της 
παρούσας Τ.Π.) δεν πληρώνεται στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος όµως είναι υποχρεωµένος µε δική 
του δαπάνη να επαναφέρει όλο το τµηθέν οδόστρωµα επί πλέον του συµβατικά οριζοµένου 
τµήµατος του οδοστρώµατος. 
 
Εάν δεν είναι δυνατή για διάφορους λόγους η αποκατάσταση του οδοστρώµατος στην αρχική 
του κατάσταση και απαιτηθεί πλήρης αποκατάσταση είναι δυνατόν ο Κύριος του Έργου, 
κατόπιν έγκρισης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, να διατάξει τον Ανάδοχο στην ανακατασκευή 
του οδοστρώµατος σε µεγαλύτερο ή και όλο το πλάτος του δρόµου.   
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2.7. Η αποκατάσταση οδών µε ασφαλτικά οδοστρώµατα µετά την τοποθέτηση και 
επίχωση των αγωγών περιλαµβάνει τις εξής εργασίες: 
 
2.7.1 Στο πλάτος του ορύγµατος τοποθέτησης των αγωγών (συµβατικό πλάτος της παρ. 2.5 

της παρούσας):  
 

- Την αφαίρεση των πλεοναζόντων υλικών επίχωσης 
- Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 10 εκ., σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-150. 
- Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 10 εκ., σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155. 
- Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο σύµφωνα µε τις ΠΤΠ 

ΑΣ-11 και Α-201. 
- Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα συµπυκνωµένου πάχους 5 εκ. 

σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α-260. 
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα συµπυκνωµένου πάχους 

5 εκ. σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α-265. 
 
2.7.2 Στο υπόλοιπο πλάτος της οδού (όταν γίνεται αποκατάσταση του ασφαλτικού 

οδοστρώµατος και στο υπόλοιπο πλάτος της οδού):  
 

- Εκσκαφή - φρεζάρισµα υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος σ΄ όλο το πλάτος 
του δρόµου αφαιρουµένου του πλάτους του ορύγµατος στο οποίο έγινε 
αποκατάσταση σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 2.7.1. 

- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη σ΄ όλο το πλάτος του δρόµου αφαιρουµένου του 
πλάτους του ορύγµατος στο οποίο έγινε αποκατάσταση σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην παρ. 2.7.1. 

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα συµπυκνωµένου πάχους 
5 εκ. σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α-265 σ΄ όλο το πλάτος του δρόµου αφαιρουµένου του 
πλάτους του ορύγµατος στο οποίο έγινε αποκατάσταση σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην παρ. 2.7.1. 

 
2.8. Η επαναφορά των δρόµων µε επιφάνεια από σκυρόδεµα: 
 
2.8.1 Όταν γίνεται στο συµβατικό πλάτος της παρ. 2.5 της παρούσας, περιλαµβάνει:  

- Την αφαίρεση των πλεοναζόντων υλικών επίχωσης 
- Την κατασκευή βάσης συνολικού πάχους 10 εκ. που θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε 

την ΠΤΠ Ο155, µε θραυστό υλικό διαβάθµισης Β ή Γ, είτε από ασβεστολιθικό υλικό 
λατοµείου, είτε προέλευσης χειµάρρου. 

- Σκυρόδεµα οδοστρωσίας κατηγορίας C 16/20, τελικού πάχους 15 εκ. 
 
2.8.2 Όταν γίνεται πλήρης αποκατάσταση, σύµφωνα µε την παρ. 2.6 της παρούσας, 

περιλαµβάνει: 
- Μόρφωση σκάφης οδοστρώµατος  
- Κατασκευή ρείθρων 
- Σκυρόδεµα οδοστρωσίας κατηγορίας C 16/20, τελικού πάχους 15 εκ. 

 
2.9. Η επαναφορά των δρόµων µε επιφάνειες λιθόστρωσης: 
 
2.9.1 Όταν γίνεται στο συµβατικό πλάτος της παρ. 2.5 της παρούσας, περιλαµβάνει:  

- Την αφαίρεση των πλεοναζόντων υλικών επίχωσης 
- Την κατασκευή βάσης συνολικού πάχους 10 εκ. που θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε 

την ΠΤΠ Ο155, µε θραυστό υλικό διαβάθµισης Β ή Γ, είτε από ασβεστολιθικό υλικό 
λατοµείου, είτε προέλευσης χειµάρρου. 

- Εξοµαλυντική στρώση από σκυρόδεµα C 12/15, τελικού πάχους 10 εκ. και πλάτους 
όσο και το συµβατικό. 
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- Λιθόστρωση ή κυβολιθόστρωση προέλευσης, σχήµατος και διάταξης τέτοιας ώστε 
να αποκαθιστά απόλυτα την µορφή και την στερεότητα της αρχικής επιφάνειας (προ 
της εκσκαφής) 

 
2.9.2 Όταν γίνεται πλήρης αποκατάσταση, σύµφωνα µε την παρ. 2.6 της παρούσας, 

περιλαµβάνει: 
- Μόρφωση σκάφης οδοστρώµατος  
- Κατασκευή ρείθρων. 
- Εξοµαλυντική στρώση από σκυρόδεµα C 12/15, τελικού πάχους 10 εκ. και πλάτους 

όσο και το συµβατικό. 
- Λιθόστρωση ή κυβολιθόστρωση προέλευσης, σχήµατος και διάταξης τέτοιας ώστε 

να αποκαθιστά απόλυτα την µορφή και την στερεότητα της αρχικής επιφάνειας (προ 
της εκσκαφής) 

 
2.10. Η επαναφορά των χωµατόδροµων, γίνεται κατόπιν: 
 

Οι χωµατόδροµοι που είναι στρωµένοι µε υλικά λατοµείου, προαιρετικά και κατόπιν 
εντολής της επιβλέπουσας υπηρεσίας, αποκαθίστανται στην αρχική τους µορφή µε 
κατασκευή βάσης συνολικού πάχους 10 εκ. που θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε την 
ΠΤΠ Ο155, µε θραυστό υλικό διαβάθµισης Β ή Γ, είτε από ασβεστολιθικό υλικό 
λατοµείου, είτε προέλευσης χειµάρρου, είτε σε όλο το πλάτος τους, εάν πρόκειται για 
στενούς δρόµους (πλάτος µέχρι 4,00 m).  

 
3. Περιλαµβανόµενες δαπάνες 
 
3.1. Στην πληρωµή της αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωµάτων περιλαµβάνονται οι 
δαπάνες για όλες τις εργασίες, υλικά και χρήση κάθε είδους εξοπλισµού, που απαιτούνται για 
την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της 
µελέτης, εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωµάτων. Στις 
περιπτώσεις των παρ. 2.7.1 και της 2.7.2 όλες οι εργασίες επιµετρούνται και πληρώνονται µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου τη µελέτης. 
 
3.2. Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την αποκατάσταση οδοστρωµάτων από 
σκυρόδεµα περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες, υλικά και χρήση κάθε είδους 
εξοπλισµού, που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης, εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης 
οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα .  
 
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για την εκτέλεση των 
περιλαµβανοµένων στην παραπάνω παράγραφο 2 σχετικών εργασιών, εκτός από την 
κατασκευή βάσης και υπόβασης της παρ. 2.8.1 και της διαµόρφωσης σκάφης και ρείθρων της 
παρ. 2.8.2 που επιµετρώνται και πληρώνονται µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου της 
µελέτης. 
 
3.3. Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την αποξήλωση και ανακατασκευή  λιθόστρωτων 
οδοστρωµάτων περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες, υλικά και χρήση κάθε είδους 
εξοπλισµού, που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης, εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης λιθόστρωτων  
οδοστρωµάτων.  
 
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για την εκτέλεση των 
περιλαµβανοµένων στην παραπάνω παράγραφο 2 σχετικών εργασιών, εκτός από την 
κατασκευή βάσης και υπόβασης της παρ. 2.9.1 και την κατασκευή εξοµαλυντικής στρώσης από 
σκυρόδεµα C12/15 των παρ. 2.9.1 και 2.9.2 που επιµετρώνται και πληρώνονται µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου της µελέτης. 
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4. Επιµέτρηση και πληρωµή 
 
4.1. Η επιµέτρηση της αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωµάτων γίνεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο κεφάλαιο 2 της παρούσας Τ.Π. και τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου της 
µελέτης.  
 
4.2. Η επιµέτρηση της αποκατάστασης οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα γίνεται για την 
επιφάνεια των αποκατεστηµένων οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα αναλυτικά για κάθε εργασία 
που απαιτείται (υπόβαση, µόρφωση σκάφης, σκυρόδεµα οδοστρωσίας), σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο κεφάλαιο 2 της παρούσας Τ.Π. και τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου της 
µελέτης. 
 
4.3. Η επιµέτρηση της αποκατάστασης λιθόστρωτων οδοστρωµάτων γίνεται για την 
επιφάνεια των αποκατεστηµένων λιθόστρωτων οδοστρωµάτων αναλυτικά για κάθε εργασία που 
απαιτείται (υπόβαση, εξοµαλυντική στρώση από σκυρόδεµα, λιθόστρωση), σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο κεφάλαιο 2 της παρούσας Τ.Π. και τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου της 
µελέτης.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 9 

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
 

 

1. Αντικείµενο 
 
Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι: 
 
• Η παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέµατος έργων και η µεταφορά του στη θέση 

διάστρωσης  
 
• Η παραλαβή εργοταξιακού ετοίµου σκυροδέµατος επί τόπου του έργου και η περαιτέρω 

προώθησή του στη θέση διάστρωσης (µεταφορά µετά την παραλαβή). 
 
∆εν περιλαµβάνονται σκυροδέµατα που παρασκευάζονται µε ελαφριά ή βαριά αδρανή, µε 
προσµίξεις ελαφρών ή βαρέων αδρανών και µε αδρανή που προέρχονται από την θραύση 
παλαιού σκυροδέµατος. 
 
Η δοµή και τα περιεχόµενα της παρούσας προδιαγραφής έχουν βασισθεί στις γενικές αρχές 
που περιέχει και η προδιαγραφή ENV 13670-1:2000: Execution of concrete structure Part 1: 
Common Rules - Κατασκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα. Μέρος 1 - Γενικοί Κανόνες και στον 
Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97 και ΦΕΚ/537/Β/1-5-02). 
 
2. Κριτήρια αποδοχής ενσωµατούµενων υλικών  
 
Έχουν  εφαρµογή τα   προβλεπόµενα στον  Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Κ.Τ.Σ. και 
ειδικότερα: 
 
• Η διαδικασία παραγωγής και µεταφοράς εργοταξιακού σκυροδέµατος 
• Η διαδικασία παραλαβής και µεταφοράς ετοίµου σκυροδέµατος από την θέση 

παραλαβής στο εργοτάξιο στην θέση διάστρωσης. 
 
2.1 Ισχύοντα πρότυπα  
 
Ισχύουν τα πρότυπα τα οποία απαιτούνται για την εφαρµογή του ΚΤΣ και του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1. 
 
EN 197-1:2000  Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for 

common cements - Τσιµέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα. 

EN 934-2:2001  Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures -
Definitions, requirements, conformity, marking and labeling - Πρόσθετα 
σκυροδεµάτων. Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και 
επισήµανση. 

EN 12620:2002  Aggregates for concrete - Αδρανή σκυροδεµάτων. 
EN 1008:2002  Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and 

assessing the suitability of water, including water recovered from 
processes in the concrete industry, as mixing water for concrete - Νερό 
ανάµιξης σκυροδέµατος - Προδιαγραφή για δειγµατοληψία, έλεγχο και 
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
 
EN 12878:2005  Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or 

lime -Specifications and methods of test - Χρωστικές ύλες για τον 
χρωµατισµό δοµικών υλικών, που βασίζονται στο τσιµέντο ή/και στον 
ασβέστη -Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµής. 
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EN 450-1:2005  Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity 
criteria -Ιπτάµενη τέφρα για σκυρόδεµα. Μέρος 1: Ορισµός, προδιαγραφές 
και κριτήρια συµµόρφωσης. 

EN 12350-1:1999  Testing fresh concrete - Part 1: Sampling - ∆οκιµές νωπού σκυροδέµατος -
Μέρος 1: ∆ειγµατοληψία. 

 
Οι κατηγορίες σκυροδέµατος θα ακολουθούν την ονοµατολογία και χαρακτηριστική αντοχή fck 
όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 2.2 του Κ.Τ.Σ 
 
2.2 Ορισµοί 
 
Όπου η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στον Κ.Τ.Σ. εννοείται ο Κανονισµός Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) και η τροποποίηση του (ΦΕΚ 537/Β/1-5-02). 
 
Ισχύουν οι ορισµοί που παρατίθενται λεπτοµερώς στο άρθρο 3 του Κ.Τ.Σ. και οι οποίοι 
συµπληρώνονται ως εξής: 
•  «Σκυρόδεµα επί τόπου» λέγεται το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση 

στην τελική του θέση. 
• «Προκατασκευασµένο στοιχείο σκυροδέµατος» λέγεται το στοιχείο σκυροδέµατος, το 

οποίο έχει διαστρωθεί και συντηρηθεί σε διαφορετική θέση από αυτήν που προορίζεται 
για χρήση. 

• «Νωπό σκυρόδεµα», λέγεται το σκυρόδεµα που είναι πλήρως αναµεµειγµένο και έχει 
ακόµη την δυνατότητα να υποστεί συµπύκνωση. 

• «Σκληρυµένο σκυρόδεµα» λέγεται το σκυρόδεµα που είναι σε στερεά µορφή και έχει 
αναπτύξει σε κάποιο βαθµό αντοχή. 

 
Όπου στον Κ.Τ.Σ. αναφέρεται ο όρος «αγοραστής», γενικώς υπονοείται στα πλαίσια της 
παρούσας προδιαγραφής ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δια των αρµοδίων οργάνων του, εκτός των 
παρ. 4.3.4.8 και 4.3.4.10 και 12.1.1.16 του Κ.Τ.Σ. 
 
Όπου στον Κ.Τ.Σ. αναφέρεται ο όρος «προµηθευτής», υπονοείται στα πλαίσια της παρούσας 
προδιαγραφής ο Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς ο Κ.Τ.Σ. αναφέρεται σε τρίτον (π.χ. εργοστάσιο 
παραγωγής σκυροδέµατος, λατοµείο κλπ). 
 
Οµοίως υπονοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον Κ.Τ.Σ. αναφέρεται ο όρος "ενδιαφερόµενος " 
ή "εκείνος που ζητά" (π.χ. την µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος), εκτός εάν ρητώς ορίζεται 
διαφορετικά. 
 
2.3 Χαρακτηριστικά υλικών - Κριτήρια αποδοχής - Έλεγχοι παραλαβής 
 
Ισχύουν γενικώς τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 του Κ.Τ.Σ. και επιπρόσθετα τα ακόλουθα: 
 
2.3.1    Τσιµέντο 
 
i)    Τύποι τσιµέντου 

 
α. Οι τύποι τσιµέντου που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνοι µε τα οριζόµενα στο 

EN 197-1:2000. 
β.  Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση τσιµέντου ανθεκτικού στα θειϊκά (τσιµέντο SR) 

λόγω ύπαρξης θεϊικών στο έδαφος ή στο υπόγειο νερό, ή για την χρησιµοποίηση 
τσιµέντου µε µικρή θερµότητα ενυδάτωσης, το τσιµέντο θα είναι σύµφωνο µε τις 
απαιτήσεις του Π.∆. 244/80 για τον τύπο ΙV. 
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ii)  Τρόπος παράδοσης και µεταφοράς τσιµέντου 

 
Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο θα παραδίνεται σε σάκους ή χύδην. Το 
τσιµέντο σε σάκους θα παραδίνεται στο εργοτάξιο σε ανθεκτικούς, 
καλοκατασκευασµένου χάρτινους σάκους, σφραγισµένους στο εργοστάσιο, οι οποίοι δεν 
θα είναι σχισµένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόµενο υλικό όλων των σάκων θα 
είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 50 kg. Το τσιµέντο µπορεί να παραδοθεί χύµα, αρκεί ο 
Ανάδοχος να εξασφαλίσει επαρκή µεταφορικά µέσα και εάν προβλέπονται από τα 
συµβατικά τεύχη, συσκευές ζύγισης και όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, που θα 
εξασφαλίζουν την καλή κατάσταση του υλικού και που θα επιτρέπουν την ακριβή ζύγιση 
µόλις τα φορτία καταφθάνουν στο σιλό αποθήκευσης του Αναδόχου µέχρι την στιγµή της 
ενσωµάτωσής τους στα σκυροδέµατα. 
 
Όλες οι αποστολές τσιµέντου θα συνοδεύονται από τα παρακάτω έγγραφα αποστολής: 
 
- Βεβαίωση ότι το τσιµέντο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των υπόψη 

προδιαγραφών 
- Τύπο του αποστελόµενου τσιµέντου 
 

- Τόπο και ηµεροµηνία παραγωγής του τσιµέντου 
- Ηµεροµηνία αποστολής και ποσότητα του αποστελοµένου τσιµέντου. 

 
Η µεταφορά τσιµέντου χύδην, θα γίνεται µε ειδικά σιλοφόρα οχήµατα, που διαθέτουν 
καθαρούς και υδατοστεγείς χώρους, σφραγισµένους και σωστά σχεδιασµένους, ώστε να 
παρέχουν πλήρη προστασία του τσιµέντου από την υγρασία.      
 
Η µεταφορά τσιµέντου σε σάκους, εάν χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να εξασφαλίζει εξ 
ίσου ικανοποιητικά την προστασία από την υγρασία. Εάν κατά την µεταφορά, διακίνηση 
ή αποθήκευση του, το τσιµέντο υποστεί ζηµιά θα αποµακρύνεται αµέσως από το 
Εργοτάξιο. 
 
Ο τρόπος µεταφοράς και διακίνησης του τσιµέντου θα υπόκεινται στην έγκριση της 
Υπηρεσίας. 
 

iii)  Αποθήκευση 
 
Αµέσως µετά την παραλαβή του στο εργοτάξιο, το τσιµέντο θα αποθηκεύεται σε 
κατασκευές στεγανές, που εξασφαλίζουν πλήρη προστασία από τις καιρικές συνθήκες 
και επαρκώς αεριζόµενες. Τσιµέντο σε σάκους θα φυλάσσεται σε κλειστές αποθήκες. Το 
πάτωµα των αποθηκών θα έχει ξύλινη εσχάρα υπερυψωµένη κατά πενήντα (50) 
εκατοστά πάνω από το έδαφος και σκεπασµένη µε υδατοστεγή µεµβράνη. Η 
αποθήκευση τσιµέντου σε σάκους στο έδαφος δεν θα επιτραπεί σε καµία περίπτωση. 
Εάν απαιτηθεί, το τσιµέντο θα καλυφθεί, όπως πρέπει, µε µουσαµάδες ή άλλα 
αδιάβροχα καλύµµατα. Η θέση που θα επιλεγεί για τέτοια αποθήκευση θα είναι 
υπερυψωµένη και θα προσφέρεται για ευχερή αποστράγγιση. Το χύδην τσιµέντο θα 
φυλάσσεται σε υδατοστεγανά σιλό, που θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται σε κανονικά 
χρονικά διαστήµατα, όχι πλέον των τεσσάρων µηνών, ή όπως αλλιώς καθοριστεί από 
την Υπηρεσία. 
 
Τσιµέντο διαφορετικού τύπου θα αποθηκεύεται σε χωριστά τµήµατα της αποθήκης, ή σε 
διαφορετικά σιλό. Όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, θα υπόκεινται στην έγκριση της 
Υπηρεσίας και θα είναι τέτοιες, που να επιτρέπουν εύκολη προσπέλαση για επιθεώρηση 
και αναγνώριση. Οι χώροι αποθήκευσης θα βρίσκονται στο χώρο του Έργου ή στο 
σηµείο παράδοσης και θα έχουν επαρκή αποθηκευτική ικανότητα τσιµέντου, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η συνέχιση των έργων χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση. Για να 
αποφεύγεται υπερβολική παλαίωση του τσιµέντου σε σάκους, µετά την παράδοση ο 
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Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί τσιµέντο σε σάκους, κατά χρονολογική σειρά παράδοσης 
τους στο Εργοτάξιο. Κάθε φορτίο του τσιµέντου σε σάκους θα αποθηκεύεται, ούτως 
ώστε να διακρίνεται εύκολα από τα άλλα φορτία. Τσιµέντο σε σάκους δεν θα στοιβάζεται 
σε στοίβες ύψους µεγαλύτερου των δεκαπέντε (15) σάκων και µόνο για µικρές 
περιόδους αποθήκευσης και πάντα όχι µεγαλύτερες των εξήντα (60) ηµερών. 
Τσιµέντο αµφίβολης ποιότητας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο αφού έχει ελεγχθεί 
δειγµατοληπτικά από την Υπηρεσία και τα αποτελέσµατα των δοκιµών είναι 
ικανοποιητικά. Το τσιµέντο δεν θα πρέπει να περιέχει σβώλους και να έχει υποστεί 
οποιαδήποτε αλλοίωση πριν χρησιµοποιηθεί στο σκυρόδεµα. 
 
Τσιµέντο κατεστραµµένο ή χυµένο στο έδαφος, λόγω απροσεξίας κατά την εκφόρτωση, 
αποθήκευση και διακίνηση, καθώς και τσιµέντο αχρηστευµένο λόγω ενυδατώσεως δεν 
θα γίνεται δεκτό. 
 
Τσιµέντο ηλικίας µικρότερης των δύο (2) ηµερών από την παρασκευή του δεν θα 
χρησιµοποιείται στην κατασκευή. 
 

iv)  Έλεγχοι 
 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE του συγκεκριµένου τύπου 
τσιµέντου που προτίθεται να χρησιµοποιήσει, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα ΕΝ 
πριν την χρησιµοποίηση του τσιµέντου στο σκυρόδεµα, κονίαµα ή ένεµα. 
Συµπληρωµατικά, εάν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία, µπορεί να υποβάλει Εκθέσεις 
∆οκιµών του Εργοστασίου σχετικά µε τα ιδιαίτερα πρόσθετα χαρακτηριστικά που 
απαιτούνται για το συγκεκριµένο έργο και τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται στους 
ελέγχους που προβλέπονται για την χορήγηση του πιστοποιητικού συµµόρφωσης. 
 
Κάθε φορτίο τσιµέντου που θα παραλαµβάνεται στο έργο, θα πρέπει να συνοδεύεται 
από την προβλεπόµενη από την νοµοθεσία σήµανση, µε την οποία θα πιστοποιείται η 
συµφωνία του φορτίου µε τα προβλεπόµενα για το συγκεκριµένο τύπο τσιµέντου 
χαρακτηριστικά. 
 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την δειγµατοληψία του τσιµέντου που 
προτίθεται να χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος και την υποβολή του σε δοκιµές. ∆εν θα 
χρησιµοποιηθεί τσιµέντο µέχρις ότου η Υπηρεσία µείνει ικανοποιηµένη, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές, από αποτελέσµατα των δοκιµών. Εάν οι δοκιµές δείξουν ότι το τσιµέντο 
που έχει παραδοθεί δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές αυτό θα αντικατασταθεί. 
 

v)  Θερµοκρασία του τσιµέντου  
 
Η µέγιστη θερµοκρασία του τσιµέντου κατά την παράδοση του στους αναµικτήρες δεν θα 
υπερβαίνει τους εξήντα (600C), εκτός και εάν εγκριθεί αλλιώς από την Υπηρεσία. 

 
2.3.2     Αδρανή  
 
Τα αδρανή θα εξετάζονται, θα χαρακτηρίζονται και θα διαθέτουν σήµα συµµόρφωσης CE 
σύµφωνα µε το Πρότυπο EN 12620:2002 και επιπλέον θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 
Κ.Τ.Σ. όπως αυτές τροποποιούνται παρακάτω: 
Η παράγραφος 4.3.4.8 του Κ.Τ.Σ. τροποποιείται ως εξής: 
«Για την περίπτωση που ο Ανάδοχος του έργου προµηθεύεται τα αδρανή έτοιµα από 
επιχείρηση λατοµείου, τότε µεταξύ του Αναδόχου και του λατοµείου παραγωγής θα 
συµφωνείται η διαβάθµιση των αδρανών που θα παραδοθούν µε ανοχές που δεν θα 
υπερβαίνουν τις 8 εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα τα µεγαλύτερα των 4 mm και τις 6 
εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα της άµµου. Η ανοχή στο κόσκινο 0,25 δεν θα υπερβαίνει 
τις 4 εκατοστιαίες µονάδες, µε την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 
4.3.2.6 του Κ.Τ.Σ. 
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2.3.3 Πρόσθετα σκυροδέµατος 
 
Τα πρόσθετα σκυροδέµατος θα είναι σύµφωνα µε το Πρότυπο EN 934-2:2001 και θα 
ικανοποιούν επιπρόσθετα τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.5 του Κ.Τ.Σ. 
 
Πρέπει να διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές 
συνθήκες, τις ακραίες θερµοκρασίες και την αλλοίωση. Για την αποθήκευση πρέπει να 
τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Ιδίως σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών 
(παγετός κλπ.). 
 
2.3.4 Νερό 
 
Θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις το Προτύπου EN 1008:2002. 
 
2.4 Εργοταξιακό σκυρόδεµα  
 
Εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τον Κ.Τ.Σ. και ειδικότερα οι παράγραφοι 12.1.2, 13.4 και 
13.5, καθώς και οι 12.8, 12.9 (για σκυροδετήσεις µε χαµηλή ή υψηλή θερµοκρασία 
περιβάλλοντος αντίστοιχα). 
 
2.5 Σύνθεση σκυροδέµατος  
 
Ισχύει το άρθρο 5 του Κ.Τ.Σ. µε τις εξής τροποποιήσεις και συµπληρώσεις: 
«Η µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος θα γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, µε τα 
αδρανή, το τσιµέντο, τα πρόσθετα και το νερό, που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, η δε σχετική 
δαπάνη βαρύνει τον ίδιο». 
«Εάν οι ιδιότητες του σκυροδέµατος που αναφέρονται στην παρ.5.2.3.1 δεν είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιηθούν µε τα υλικά που προσκοµίσθηκαν στο Εργαστήριο, ο Ανάδοχος είναι 
υπεύθυνος να επιφέρει όλες τις αναγκαίες αλλαγές ή την πλήρη αντικατάσταση των υλικών, 
ώστε να επιτύχει, σε συνεργασία µε το εργαστήριο, τις απαιτούµενες ιδιότητες, η δε σχετική 
δαπάνη βαρύνει τον ίδιο». 
«Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής απόκλισης µε τα οποία έγινε η µελέτη σύνθεσης είναι ο 
Ανάδοχος του έργου, εκτός αν έχει τεθεί από την Υπηρεσία ελάχιστο όριο τυπικής απόκλισης 
που θα πρέπει να τηρηθεί κατά την µελέτη σύνθεσης από τον Ανάδοχο του έργου». 
Όταν οι σκυροδετήσεις γίνονται σε χαµηλή ή υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να 
λαµβάνονται κατάλληλα προστατευτικά µέτρα που αφορούν την σύνθεση και την παρασκευή 
του σκυροδέµατος, όπως προβλέπεται στα πρότυπα ΕΛΟΤ 515 και ΕΛΟΤ 517. 

 
2.6 Ανάµιξη σκυροδέµατος  

 
Ισχύει το άρθρο 6 του Κ.Τ.Σ. µε τις παρακάτω συµπληρώσεις: 
 
• Στην θέση ανάµιξης θα πρέπει να υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα µε ευανάγνωστες 

αναλογίες ανάµιξης για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος που θα περιλαµβάνει: 
α.  Κατηγορία της αντοχής του σκυροδέµατος 
β.  Στοιχεία τσιµέντου (τύπου και κατηγορία αντοχής, ποσότητα τσιµέντου και 

περιεκτικότητα σε χιλιόγραµµα ανά κυβικό µέτρο παραγόµενου σκυροδέµατος) 
γ.   Στοιχεία αδρανών (είδος κατά κλάσµα και ποσότητα) 
δ.  Την κάθιση του νωπού σκυροδέµατος (ή άλλο χαρακτηριστικό του σύµφωνα µε τη 

µελέτη σύνθεσης) 
ε.   Τα πρόσθετα του σκυροδέµατος (είδος και ποσότητα) 
στ.  Τον λόγο νερού προς τσιµέντο (συντελεστή Ν/Τ) 
ζ.   Το βάρος ή όγκο του νερού ανά m3 παραγόµενου σκυροδέµατος. 
 

• ∆εν θα χρησιµοποιούνται αναµικτήρες απόδοσης µικρότερης από 0,5 m3 νωπού 
σκυροδέµατος και δεν θα φορτώνεται ο αναµικτήρας µε ποσότητα µίγµατος µεγαλύτερη 



K:\N5800\cons\tefxi\TPr YDR.doc                                       45                                             Ν5800/4920/Β10  

από αυτή που εγγυάται το εργοστάσιο του αναµικτήρα για την σωστή ανάµιξη και 
λειτουργία. 

 
• Σε (εργοταξιακό) έτοιµο σκυρόδεµα που µεταφέρεται µε αυτοκίνητο αναδευτήρα, 

επιτρέπεται µόνον η προσθήκη υπερρευστοποιητικού, που θα συνοδεύεται από 
επανάµιξη τουλάχιστον 1 λεπτού ανά m3 σκυροδέµατος και όχι µικρότερης από 5 λεπτά 
συνολικά. 

 
2.7 Μεταφορά σκυροδέµατος  
 
Ισχύει  το  άρθρο  7  και     το  άρθρο   12.10  του   Κ.Τ.Σ.   µε  τις  ακόλουθες  τροποποιήσεις  
και συµπληρώσεις: 
• Η γενική αρχή που πρέπει να διέπει κάθε είδους µεταφορά σκυροδέµατος είναι ότι δεν 

θα πρέπει να αλλοιώνονται κατά την µεταφορά οι ιδιότητες αυτού και ειδικότερα ο λόγος 
Ν/Τ, η εργασιµότητα, η οµοιογένεια και η αρχική διαβάθµιση, καθώς επίσης να µην 
µεταβάλλεται σηµαντικά η θερµοκρασία του. Η επιλογή των µέσων µεταφοράς θα 
πρέπει να λαµβάνει υπόψη της, εκτός από το κόστος, τις τοπικές συνθήκες, τις καιρικές 
συνθήκες και τις ιδιότητες και απαιτήσεις του σκυροδέµατος. Υπό τις προϋποθέσεις 
αυτές, η µεταφορά µπορεί να γίνει µε α) µε αυτοκίνητα - αναδευτήρες β) µε κάδους 
χωρίς ή µε κάποιο µέσο ανάδευσης οι οποίοι τοποθετούνται σε αυτοκίνητα ή άλλα 
µεταφορικά µέσα ή αναρτώνται σε γερανό γ) µε αντλία (σε περιπτώσεις µικρών 
αποστάσεων) δ) µε µεταφορική ταινία και ε) µε άλλα µέσα που κρίνονται αναγκαία αρκεί 
να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. 

• Ο χρόνος µεταφοράς του σκυροδέµατος µε αυτοκίνητο αναδευτήρα δεν επιτρέπεται να 
υπερβεί την 1 ώρα και 30 λεπτά ή να λάβει χώρα αριθµός στροφών µεγαλύτερος των 
300. Σε περίπτωση χρήσης δοκίµου επιβραδυντικού προσθέτου, ο χρόνος µεταφοράς 
µπορεί να αυξηθεί κατά 20 λεπτά. Για το εργοστασιακό σκυρόδεµα ο προαναφερθείς 
χρόνος µεταφοράς ισχύει από τη χρονική στιγµή ανάµιξης του τσιµέντου µε το νερό ή τα 
υγρά αδρανή µέχρι την χρονική στιγµή τέλους της εκφόρτωσης. 

• Σε περίπτωση µεταφοράς ύφυγρου σκυροδέµατος ή κυλινδρούµενου σκυροδέµατος, η 
µεταφορά µπορεί να γίνει µε ανατρεπόµενα αυτοκίνητα, εφόσον η απόσταση µεταφοράς 
δεν .είναι πολύ µεγάλη που να προκαλέσει απόµιξη στο σκυρόδεµα. Το σκυρόδεµα 
πρέπει κατά την µεταφορά να προφυλάσσεται, µε κατάλληλα σκεπάσµατα, από εξάτµιση 
ή διαβροχή ή αλλοίωση της θερµοκρασίας του. 

• Το σκυρόδεµα που µεταφέρεται σε µεταφορικές ταινίες πρέπει να είναι συνεκτικό. Στις 
θέσεις που το σκυρόδεµα πέφτει από την µεταφορική ταινία, πρέπει να υπάρχουν 
κατάλληλες διατάξεις που να εµποδίζουν την απόµιξη. 

• Σε περίπτωση που η µεταφορά και η εκφόρτωση του σκυροδέµατος γίνεται µε αντλία 
πρέπει το άκρο του άκαµπτου σωλήνα να διαθέτει επέκταση µε εύκαµπτο σωλήνα 
κατάλληλου µήκους για την εκφόρτωση του σκυροδέµατος στις επιθυµητές θέσεις. Εάν 
οι άκαµπτοι σωλήνες είναι σταθεροί προτοποθετηµένοι (δεν χρησιµοποιείται µηχανική 
«µπούµα»), τότε η εκφόρτωση πρέπει να αρχίζει από τα πλέον αποµακρυσµένα µέρη 
και αφαιρώντας τµήµατα άκαµπτων σωλήνων η διάστρωση να πλησιάζει προς την θέση 
της αντλίας. Το σκυρόδεµα των τµηµάτων των σωλήνων που αφαιρούνται αδειάζει στο 
διαστρωνόµενο στοιχείο  και οι σωλήνες πλένονται. 

• Σε κάθε περίπτωση πρέπει επίσης να ακολουθούνται οι οδηγίες εκφόρτωσης και 
µεταφοράς που περιλαµβάνονται στην Τ.Π. 10. 

 
3. Κριτήρια αποδοχής περαιωµένης εργασίας 

 
Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην Προδιαγραφή αυτή και 
στον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) και (ΦΕΚ/537/Β/1-5-02). και 
ειδικότερα το άρθρο 13 του Κ.Τ.Σ. 



K:\N5800\cons\tefxi\TPr YDR.doc                                       46                                             Ν5800/4920/Β10  

 
4. Επιµέτρηση και πληρωµή  
 
Η παραγωγή - µεταφορά του σκυροδέµατος αποτελεί µέρος της τιµής µονάδας κατασκευών 
από σκυρόδεµα , η οποία δοµείται ως εξής: 
 
Οι ποσότητες του σκυροδέµατος επιµετρώνται σε m3 ανάλογα µε την κατηγορία του 
σκυροδέµατος σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Σ. (C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37 
κλπ.) και σύµφωνα µε τον τρόπο που προβλέπεται στο οικείο άρθρο του αντίστοιχου 
τιµολογίου (π.χ. οικοδοµικών, οδοποιίας, υδραυλικών, λιµενικών κλπ.). 
Τα τυχόν ενσωµατούµενα πρόσθετα (που προβλέπονται από την εκάστοτε εγκεκριµένη 
µελέτη σύνθεσης) θα επιµετρώνται ιδιαιτέρως ή όχι, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τον 
τρόπο που προβλέπεται στο οικείο άρθρο του αντίστοιχου τιµολογίου. 
Για κάθε συγκεκριµένο άρθρο τιµολογίου (που αφορά σε συγκεκριµένη κατηγορία και είδος 
κατασκευής σκυροδέµατος) η τιµή µονάδας διατηρείται σταθερή ανεξαρτήτως της µελέτης 
σύνθεσης, δηλαδή δεν λαµβάνονται υπόψη οι διακυµάνσεις στην περιεκτικότητα σε τσιµέντο και 
στις αναλογίες των κλασµάτων των αδρανών. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 10 

∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
 

 

1. Αντικείµενο 
 
Αντικείµενο της προδιαγραφής αυτής είναι διάστρωση και συµπύκνωση του σκυροδέµατος για 
την κατασκευή έργων από άοπλο, οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα διαφόρων 
κατηγοριών. 
 
Η δοµή και τα περιεχόµενα της παρούσης προδιαγραφής έχουν βασισθεί στις γενικές αρχές 
που περιέχει η προδιαγραφή ENV 13670-1:2000: Execution of concrete structures - Part 1: 
Common Rules -- Κατασκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα. Μέρος 1: Γενικοί Κανόνες. 
 
2. Κριτήρια αποδοχής ενσωµατούµενων υλικών  
 
Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97 και ΦΕΚ/537/Β/1-5-02). 
 
2.1 Ενσωµατούµενα υλικά  
 
Τα σκυροδέµατα τα οποία παράγονται σύµφωνα µε την Τ.Π. 9. 
 
2.2 Ισχύοντα πρότυπα  
 
Ισχύουν τα πρότυπα τα οποία απαιτούνται για την εφαρµογή του Κ.Τ.Σ. Ειδικά έχουν εφαρµογή: 
 
ΕΛΟΤ - 515* Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλή 
ΕΛΟΤ - 517* Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή 

*    Εθνικά Πρότυπα του ΕΛΟΤ που περιλαµβάνονται και στο παράρτηµα του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ. 

 
2.3 Ορισµοί 
 
Όπου η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στον Κ.Τ.Σ. εννοείται ο Κανονισµός Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) και η τροποποίηση του (ΦΕΚ 537/Β/1-5-02). 
 
Ισχύουν οι  ορισµοί που  παρατίθενται  λεπτοµερώς στο  άρθρο 3 του Κ.Τ.Σ. και οι οποίοι 
συµπληρώνονται ως εξής: 
• «Σκυρόδεµα επί τόπου» λέγεται το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση 

στην τελική του θέση. 
• «Προκατασκευασµένο στοιχείο σκυροδέµατος» λέγεται το στοιχείο σκυροδέµατος, το 

οποίο έχει διαστρωθεί και συντηρηθεί σε διαφορετική θέση από αυτήν που προορίζεται 
για χρήση. 

• «Νωπό σκυρόδεµα», λέγεται το σκυρόδεµα που είναι πλήρως αναµεµειγµένο και έχει 
ακόµα την δυνατότητα να υποστεί συµπύκνωση και να πάρει το σχήµα των ξυλοτύπων 
στους οποίους εισάγεται. 

•  «Σκληρυµένο σκυρόδεµα» λέγεται το σκυρόδεµα που είναι σε στερεά µορφή και έχει 
αναπτύξει σε κάποιο βαθµό αντοχή. 

• Όπου στον Κ.Τ.Σ. αναφέρεται ο όρος «αγοραστής», γενικώς υπονοείται στα πλαίσια της 
παρούσας προδιαγραφής ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δια των αρµοδίων οργάνων του. 

• Όπου στον Κ.Τ.Σ. αναφέρεται ο όρος «προµηθευτής», υπονοείται στα πλαίσια της 
παρούσας προδιαγραφής ο Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς ο Κ.Τ.Σ. αναφέρεται σε τρίτον 
(π.χ. εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέµατος, λατοµείο κλπ.). 
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Οµοίως υπονοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον Κ.Τ.Σ. αναφέρεται ο όρος "ενδιαφερόµενος" 
ή "εκείνος που ζητά" (π.χ. την µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος), εκτός εάν ρητώς ορίζεται 
διαφορετικά. 
 
3. Μέθοδος κατασκευής εργασίας  
 
Εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τον Κ.Τ.Σ. (ΦΕΚ (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) και (ΦΕΚ/537/Β/1-
5-02). 
 
3.1 ∆ιάστρωση σκυροδέµατος 
 
Ισχύει το άρθρο 8 του Κ.Τ.Σ. µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις: 
 
• Το εργοταξιακό σκυρόδεµα πρέπει να διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό µετά την 

ανάµιξή του, ώστε να µην ελαττώνεται το εργάσιµό του και να µην αλλάζει η σύνθεσή 
του. Ως προς το χρόνο µεταφοράς του σκυροδέµατος ισχύουν τα αναφερόµενα στην 
Τ.Π. 9. 

• Το εργοταξιακό σκυρόδεµα που µεταφέρεται µε αυτοκίνητα-αναδευτήρες θα πρέπει να 
συνοδεύεται από ∆ελτίο Παραγωγής Σκυροδέµατος, στο οποίο θα αναγράφεται η 
ηµεροµηνία και ο χρόνος φόρτωσης, η κατηγορία αντοχής, η κατηγορία κάθισης, η 
περιεκτικότητα σε τσιµέντο, η θέση διάστρωσης και το στοιχείο διάστρωσης για το οποίο 
προορίζεται. 

• Πριν από την διάστρωση οποιασδήποτε ποσότητας σκυροδέµατος θα πρέπει να γίνεται 
προσεκτικό καθάρισµα των καλουπιών (ξυλοτύπων, σιδηροτύπων) από οποιαδήποτε 
υλικά που πιθανόν να υπάρχουν επί αυτών. Πριν από την έναρξη σκυροδέτησης του 
κάθε τµήµατος του έργου, το ήδη ολοκληρωµένο τµήµα πρέπει να επιθεωρείται και να 
ειδοποιείται η Υπηρεσία για οτιδήποτε διαπιστωθεί ότι θα µπορούσε να επηρεάσει την 
σωστή συνέχιση των εργασιών. 
Σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει την 
µεθοδολογία µε την οποία θα αρθεί η επιζήµια κατάσταση σε βαθµό αποδεκτό από την 
Υπηρεσία. Η µεθοδολογία αυτή υπόκειται σε έγκριση από την Υπηρεσία. 

• Η επάλειψη των καλουπιών (ξυλοτύπων) µε αποκολλητικό υλικό σκυροδέµατος θα 
γίνεται µια ηµέρα πριν από την τοποθέτηση των οπλισµών και µε υλικό κατάλληλο για 
τον συγκεκριµένο τύπο καλουπιών. ∆εν επιτρέπεται να έλθει σε επαφή το αποκολλητικό 
υλικό µε τον οπλισµό. 

• Η διάστρωση του σκυροδέµατος επιτρέπεται µόνον µετά την παραλαβή από την 
Υπηρεσία των καλουπιών και του οπλισµού, όπως επίσης και µετά την τοποθέτηση των 
σωληνώσεων, αγωγών, και λοιπών εξαρτηµάτων των εγκαταστάσεων πάσης φύσης 
που τυχόν προορίζονται να ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα. Είναι απαραίτητο κατά την 
διάστρωση του σκυροδέµατος να παρευρίσκεται κατάλληλος αριθµός ξυλουργών που 
θα παρακολουθούν τις υποστηρίξεις των καλουπιών (ξυλοτύπων). 

 
Σε όλες τις φάσεις του έργου, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα πρέπει να ειδοποιείται τουλάχιστον 
24 ώρες πριν από κάθε σκυροδέτηση. 
 
• Απαγορεύεται η διάστρωση σκυροδέµατος υπό βροχή. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η 

διάστρωση, όταν υπάρχει πιθανότητα αµέσως µετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 10ωρο 
να επακολουθήσει νεροποντή. 

• Επίσης η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύει την διάστρωση όταν οι καιρικές 
συνθήκες (χαµηλές/υψηλές θερµοκρασίες, µεγάλες ταχύτητες ανέµου κλπ.) εµποδίζουν 
την κανονική διάστρωση και πήξη του σκυροδέµατος. 

• Η διάστρωση θα γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η απόµιξη του σκυροδέµατος 
και η µετακίνηση του σιδηρού οπλισµού. Η πρόοδος της διάστρωσης πρέπει να έχει 
τέτοιο ρυθµό, ώστε η εργασία να είναι συνεχής και οµαλή µέχρι πλήρους συµπλήρωσης 
του τµήµατος του έργου που έχει προκαθοριστεί και το σκυρόδεµα να διατηρείται νωπό 
και να έχει το εργάσιµο που έχει προκαθοριστεί. 
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• Η διάστρωση θα γίνεται σε οµοιόµορφές στρώσεις, µε πάχος που να εξαρτάται από την 
αποτελεσµατικότητα της µεθόδου συµπύκνωσης. Πρέπει να αποφεύγεται ο σχηµατισµός 
οριζόντιων αρµών εργασίας, κατά την διάστρωση και η συµπύκνωση να γίνεται κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση των στρώσεων χωρίς να παραµείνει 
ορατός κατασκευαστικός αρµός µεταξύ των στρώσεων. 

• Η εκφόρτωση του σκυροδέµατος σε σωρούς και η κατανοµή των σωρών µε δονητή 
απαγορεύεται επειδή υπάρχει κίνδυνος απόµιξης. 

• Πριν από κάθε σκυροδέτηση θα προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία που θα 
αφορά κατ΄ ελάχιστον: 
− Την στερεότητα των καλουπιών και των ικριωµάτων. 
− Την οµοιόµορφη επίστρωση (ψεκασµό) των καλουπιών µε αποκολλητικά 

σκυροδέµατος που διευκολύνουν το ξεκαλούπωµα. 
− Την στεγανότητα των αρµών µεταξύ των στοιχείων των καλουπιών. 
− Την συµφωνία των διαστάσεων των καλουπιών µε τα κατασκευαστικά σχέδια. 
− Την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης. 
− Την επιφανειακή κατάσταση των οπλισµών και των τενόντων προέντασης. 
− Την θέση και διάµετρο των οπλισµών (και των τενόντων), την στερέωσή τους, την 

ποιότητα των συνδέσεών τους και την κατάσταση των σωλήνων και γενικά την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων των σχετικών προδιαγραφών για τους σιδηρούς 
οπλισµούς και την προένταση. 

− Την ορθή τοποθέτηση αποστατήρων για να εξασφαλιστεί η από την µελέτη 
προβλεπόµενη επικάλυψη. 

− Την κανονικότητα των καµπυλών των τενόντων µέσα στους σωλήνες. 
− Την κανονικότητα των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωσή τους. 
− Την παρουσία στο εργοτάξιο του εξοπλισµού που ενδεχόµενα απαιτείται για 

ρύθµιση, συµπλήρωση, ενίσχυση ή διόρθωση του ξυλοτύπου. 
− Την παρουσία στο εργοτάξιο και την καλή κατάσταση του εξοπλισµού που 

απαιτείται για την έγχυση και την συµπύκνωση του σκυροδέµατος. 
Επί πλέον, πριν από την έναρξη παραγωγής σκυροδέµατος πρέπει να έχει εξασφαλισθεί 
ότι υπάρχουν όλα τα υλικά και ο εξοπλισµός για τα τελειώµατα και την συντήρηση του 
σκυροδέµατος. 

• Σε κάθε σκυροδέτηση και κατά την διάρκεια της διάστρωσης θα συµπληρώνεται επί 
τόπου ένα Έντυπο Σκυροδετήσεων, ενδεικτική µορφή του οποίου παρατίθεται στην 
συνέχεια, το οποίο θα φυλάσσεται στο Αρχείο-Φάκελο Ποιότητας Έργου µαζί µε τα 
αντίστοιχα αποτελέσµατα αντοχής. 

• Κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος µε αντλία, ο εύκαµπτος σωλήνας της αντλίας 
πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο επίπεδο χύτευσης και να 
ανασηκώνεται ακολουθώντας την πρόοδο της διάστρωσης, έτσι ώστε το ύψος της 
ελεύθερης πτώσης να είναι όσο το δυνατόν µικρότερο και σε καµία περίπτωση να µην 
υπερβαίνει τα 2,5 m. 

• Σε διάστρωση σκυροδέµατος υπό κλίση, η σωστή διαδικασία είναι η διάστρωση να 
αρχίσει από το χαµηλότερο σηµείο, έτσι ώστε η συµπύκνωση να επιβοηθείται από την 
πίεση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται. 
Η διάστρωση από το υψηλότερο σηµείο αποτελεί λαθεµένη ενέργεια γιατί η µάζα του 
σκυροδέµατος τείνει να κυλήσει προς τα κάτω και δηµιουργούνται εφελκυστικές τάσεις 
που τελικά µπορεί να ρηγµατώσουν το σκυρόδεµα. Η δόνηση σε χαµηλότερο σηµείο 
επειδή ρευστοποιεί το σκυρόδεµα που δονείται, αφαιρεί την υποστήριξη από το 
σκυρόδεµα που έχει ήδη διαστρωθεί σε υψηλότερο σηµείο και προκαλεί τάσεις 
εφελκυσµού σε αυτό, οι οποίες τελικά µπορούν να ρηγµατώσουν. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗΣ 
ονοµατεπώνυµο, υπογραφή του υπεύθυνου δειγµατοληψίας: 
 
Έργο  
Μέθοδος  ∆ειγµατοληψίας :  Ονοµατεπώνυµο :  
Ηµεροµηνία :   Σκυροδετούµενο  Στοιχε ίο :  
Κατηγορία  σκυροδέµατος :  Περιοχή  /  Στάθµη :  
Αριθµός  Σε ιράς  ∆ειγµατοληψίας :  Συνολικά  Κυβικά  Σκυροδέµατος :  

Αρ.Αυτοκ. Χρόνοι ∆οκίµιο Θερµοκρασία 
Έναρξης Πέρας Από Από 

α/α Θέση 
Αρ.δελ.Απ. 

Φόρτωσης Άφιξης 
εκφόρτ. εκφόρτ. 

Κάθιση 
(cm) 

(ΣΚ 309) αναµικτήρα αυτοκίνητο 
Περιβάλλοντος Σκυροδέµατος 

Πρόσθετο 
 

Επιβραδυντής 
 

1. 
 

 

          

 
2. 

 

 

          

 
3. 

 

 

          

 
4. 

 

 

          

 
5. 

 

 

          

 
6. 

 

 

          

 
7. 

 

 

          

 
8. 

 

 

          

 
9. 

 

 

          

 
10. 
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3.2 Συµπύκνωση σκυροδέµατος  
 
Ισχύει το άρθρο 9 του Κ.Τ.Σ. µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις: 
 
• Η συµπύκνωση µε δόνηση πρέπει να γίνεται από πεπειραµένο προσωπικό και να 

ακολουθεί τους εξής κανόνες: 
α. Η δόνηση θα είναι εσωτερική, εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Υπηρεσία, όπως 

αναφέρεται παρακάτω. 
 Η συµπύκνωση µε εσωτερικούς δονητές θα συµπληρώνεται και µε δόνηση µε δονητές 

επιφανείας, όπου απαιτείται η διαµόρφωση λείας επιφανείας όπως π.χ. 
καταστρώµατα, δοκοί και πλάκες γεφυρών και κτιρίων. 

 ∆ονητές πάνω στα καλούπια (ξυλότυπους) θα χρησιµοποιούνται µόνο όπου είναι 
αδύνατη η εφαρµογή εσωτερικών δονητών (πολύ λεπτές διατοµές, λεπτοί στύλοι, 
προκατασκευασµένα στοιχεία κλπ). 

 Προκειµένου να διαπιστωθεί η καλή εκτέλεση της συµπύκνωσης, είναι δυνατόν να 
ζητηθεί από την Υπηρεσία η εκτέλεση δοκιµαστικής σκυροδέτησης ενός στοιχείου και 
µε ταυτόχρονη καταγραφή των µέσω (αριθµού δονητών, διαµέτρου, εργάσιµου, 
µέγιστου κόκκων κλπ.) που χρησιµοποιήθηκαν για την επιτυχή σκυροδέτηση. Τα µέσα 
αυτά θα επαναλαµβάνονται στη συνέχεια σε όλες τις αντίστοιχες σκυροδετήσεις 
στοιχείων. 

β.  Οι δονητές πρέπει να είναι ικανοί να µεταδώσουν στο σκυρόδεµα την κατάλληλη 
δόνηση ώστε   να   επιτυγχάνεται   η   επιθυµητή συµπύκνωση.   Ο   πίνακας   που 
ακολουθεί παρέχει   χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τη διάµετρο, τη συχνότητα και 
το εύρος ταλάντωσης, που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν την 
απόδοση των δονητών. 

γ.  Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο τον κατάλληλο αριθµό δονητών ώστε να 
γίνεται δυνατή η συµπύκνωση κάθε µίγµατος, αµέσως µετά την τοποθέτηση του στα 
καλούπια. Επίσης πρέπει να διαθέτει στη θέση διάστρωσης και ανάλογο αριθµό 
πρόσθετων δονητών οι οποίοι θα είναι άµεσα διαθέσιµοι σε περίπτωση βλάβης των 
δονητών που χρησιµοποιούνται. 

δ.  Ο χειρισµός των δονητών θα είναι τέτοιος, ώστε να συµπυκνώνεται το σκυρόδεµα σε 
κάθε θέση µέσα στους ξυλοτύπους γύρω από τους οπλισµούς, στις γωνίες κλπ. Η 
συµπύκνωση µε δονητές µπορεί να διακριθεί στις ακόλουθες δύο φάσεις, οι οποίες 
χρονικά µπορεί να µη διαφέρουν: 
ι)  φάση της βύθισης των κόκκων ή φάση καθίζησης. Κατά φάση αυτή το 

σκυρόδεµα συµπεριφέρεται σαν υγρό (επειδή οι εσωτερικές τριβές έχουν 
ελαχιστοποιηθεί λόγω της ταλάντωσης που υφίστανται οι κόκκοι από τη 
δόνηση) και αλλάζει δοµή από τη χαλαρή (σχετικά µεγάλου όγκου) που το 
χαρακτηρίζει πριν από τη συµπύκνωση σε µία πυκνότερη δοµή µε τους 
κόκκους να έχουν ελαχιστοποιήσει τις µεταξύ τους αποστάσεις. 

ιι)  φάση διαφυγής αέρα. Κατά τη φάση αυτή ο εγκλωβισµένος στη µάζα του 
σκυροδέµατος αέρας υπό µορφή φυσαλίδων -ως ελαφρύτερος- κινείται προς τα 
πάνω και η περιοχή περί τον δονητή χαρακτηρίζεται από έντονη παρουσία 
φυσαλίδων. Στη αρχή εξέρχονται οι φυσαλίδες που είναι πιο κοντά στην 
επιφάνεια του σκυροδέµατος ή πιο κοντά στο δονούµενο στέλεχος του δονητή 
και οι µεγαλύτερες σε όγκο φυσαλίδες λόγω µεγαλύτερων δυνάµεων άνωσης, 
και αργότερα αρχίζουν να εξέρχονται και οι µικρότερες σε όγκο φυσαλίδες. 
Όλος ο εγκλωβισµένος αέρας δεν είναι δυνατόν πρακτικά να εξαχθεί χωρίς το 
σκυρόδεµα να υποστεί απόµιξη. 
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Χαρακτηριστικά δονητών 
 

 

∆ιάµετ-

ρος [cm] 

Συχνότη-

τα [Hz] 

Μέσο 
εύρος 
ταλάντω-
σης  

Φυγόκεντ-
ρος δύναµη  
[Ν] 

Ακτίνα 
ενέργει-
ας 
[cm]  

Ρυθµός 
∆ιάστρω-
σης 
[m3/h] 

Πεδίο εφαρµογής 

1 2 3 4 5 6 7 

2-4 150-200 0,04-0,08 450-1.800 8-15 0.8-4 
Για πλαστικό και ρευστό 
σκυρόδεµα σε λεπτές 
διατοµές ή σε διατοµές µε 
πυκνό οπλισµό ή σαν 
επιπρόσθετος δονητής σε 
προεντεταµένο σκυρόδεµα 
Για συµπύκνωση δοκιµίων 

3-6 140-210 0,05-0,10 1400-4.000 13-25 2.3-8 
Για πλαστικό σκυρόδεµα σε 
λεπτές διατοµές, σε αρµούς 
διακοπής εργασίας. 
Επιπρόσθετος δονητής σε 
δύσκολες περιοχές 

5-9 130-200 0,06-0,13 3.200-9.200 18-36 4.6-15 
Για κάθιση <8cm σε κοινού 
τύπου διατοµές. Βοηθητικό 
µέσο συµπύκνωσης σε 
οδοστρώµατα και ογκώδεις 
διατοµές. Σε µηχανήµατα 
διάστρωσης-συµπύκνωσης 
οδοστρωµάτων 

8-15 120-180 0,08-0,15 6.800-18.000 30-51 11-31 
Για κάθιση<5cm σε µεγάλες 
και ανοιχτές διατοµές.  
Βοηθητικός δονητής σε 
διάστρωση φραγµάτων ή 
άλλων µεγάλου όγκου 
διατοµών 

13-18 90-140 0,10-0,20 11.000 -
27.000 

40-61 19-38 
∆ιατοµές µεγάλου 
όγκου (φράγµατα, 
βάθρα κλπ.) 

Στήλη 2: Συχνότητα λειτουργίας µέσα στη µάζα του σκυροδέµατος (συνιστώµενες τιµές)  
Στήλη 3: Για λειτουργία στον αέρα (το µισό της τιµής από κορυφή σε κορυφή) 
Στήλη 3 και 4: Οι αναγραφόµενες τιµές είναι προτεινόµενες 
Στήλη 5:  Απόσταση από το κέντρο του δονητή στην οποία το σκυρόδεµα συµπυκνώνεται 
Στήλη 5 και 6: Οι αναγραφόµενες τιµές είναι τιµές κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από την εργασιµότητα του σκυροδέµατος, την 

ποσότητα του αέρα που πρέπει να εξαχθεί, και άλλα χαρακτηριστικά της κατασκευής. 
 

ε. Η δόνηση θα εφαρµόζεται στο σκυρόδεµα που έχει διαστρωθεί πρόσφατα. Οι 
εσωτερικοί δονητές θα διεισδύουν γρήγορα στο σκυρόδεµα και θα βγαίνουν από το 
σκυρόδεµα βραδέως και θα διατηρούνται κατά το δυνατόν σε κατακόρυφη περίπου 
θέση, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (ρηχές διατοµές, ή δύσκολα προσπελάσιµες). Η 
δόνηση θα έχει τέτοια διάρκεια και έκταση ώστε να επέρχεται ικανοποιητική 
συµπύκνωση του σκυροδέµατος χωρίς να προκαλείται απόµιξη. Τα ακόλουθα κριτήρια 
µπορούν να εφαρµόζονται για να κριθεί εάν η συµπύκνωση είναι ικανοποιητική. 
− Τα αδρανή έχουν εισχωρήσει στη µάζα του σκυροδέµατος ευθέως ορατά γιατί 

καλύπτονται από ένα λεπτό στρώµα τσιµεντοκονιάµατος. 
− Εν γένει έχει παύσει η εµφάνιση µεγάλων φυσσαλίδων. Σηµειώνεται ότι σε 

περιπτώσεις µεγάλου σχετικώς πάχους σκυροδέµατος, οι φυσσαλίδες χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο για να φθάσουν στην επιφάνεια. 

− Παρακολουθούνται προσεκτικά οι µεταβολές του ήχου του δονητή δεδοµένου ότι η 
συχνότητα µειώνεται όταν ο δονητής εισέρχεται στο σκυρόδεµα, στη συνέχεια 
µεγαλώνει και τελικά, όταν το µεγαλύτερο µέρος των φυσαλίδων έχει εξέλθει, 
γίνεται σταθερή. Την στιγµή αυτή ο δονητής µπορεί να εξαχθεί αργά από το 
σκυρόδεµα. 
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στ. Οι δονητές επιφανείας θα εφαρµόζονται τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για να βυθιστούν 

τα χονδρά αδρανή µέσα στην υποκείµενη µάζα του σκυροδέµατος και να προκύψει 
οµοιόµορφη εµφάνιση επαρκούς πολτού για την διαµόρφωση οµαλής επιφανείας, 
χωρίς επιφανειακά ελαττώµατα συγκεντρώσεις αδρανών τα οποία δεν περιβάλλονται 
από επαρκές κονίαµα κλπ. 

ζ.  Οι δονητές που εφαρµόζονται πάνω στα καλούπια θα προσαρµόζονται σε αυτά κατά 
τρόπο ώστε να µεταδίδουν επαρκή δόνηση στο σκυρόδεµα και θα µετακινούνται 
κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω, παράλληλα µε το ανέβασµα των στρώσεων του 
σκυροδέµατος. Το ύψος µετακίνησης δεν θα υπερβαίνει το ύψος του σκυροδέµατος 
που έχει επηρεασθεί από την δόνηση. Οριζόντια οι δονητές πρέπει να τοποθετούνται 
σε αποστάσεις µεταξύ τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.3 του Κ.Τ.Σ. 

η.  Εάν σκυροδετούνται υποστυλώµατα ή κατακόρυφα τοιχώµατα ταυτόχρονα µε οριζόντια 
στοιχεία' -πλάκες ή και δοκοί- προηγείται η διάστρωση και η συµπύκνωση των 
κατακόρυφων στοιχείων. Η διάστρωση των οριζόντιων στοιχείων πρέπει να 
καθυστερήσει για κάποιο χρονικό διάστηµα σε σχέση µε την συµπύκνωση των 
κατακόρυφων στοιχείων για να λάβουν χώρα τυχόν καθιζήσεις-υποχωρήσεις του 
σκυροδέµατος των κατακόρυφων στοιχείων. Η καθυστέρηση αυτή εξαρτάται από τα 
χαρακτηριστικά του σκυροδέµατος και την θερµοκρασία διάστρωσης, αλλά δεν 
υπερβαίνει συνήθως την 1 ώρα. Ακολουθεί η διάστρωση των οριζόντιων στοιχείων. Η 
συµπύκνωση του σκυροδέµατος στα σηµεία επαφής κατακόρυφων και οριζόντιων 
στοιχείων γίνεται µε εισαγωγή του δονητή στο ήδη συµπυκνωµένο-αλλά επιδεχόµενο 
συµπύκνωση- σκυρόδεµα του κατακόρυφου στοιχείου. 

 
• Στο παρακάτω σχήµα παρέχονται οδηγίες για τη χρήση των δονητών . 
 

 

Συµπύκνωση µε δονητές µάζας 
 

Ο δονητής θα πρέπει να εισχωρεί σχεδόν κατακόρυφα στο σκυρόδεµα µέχρι περίπου 5 cm 
µέσα στην µάζα της προηγούµενης στρώσης, (η οποία πρέπει να είναι σε κατάσταση που να 
επιδέχεται συµπύκνωση) να παραµένει σε λειτουργία στο βάθος αυτό για ορισµένο χρονικό 
διάστηµα και στη συνέχεια να ανασύρεται αργά. Οι αποστάσεις θέσεων δόνησης δεν πρέπει 
να είναι µεγαλύτερες από την ακτίνα δράσης του δονητή αυξηµένη κατά 50%. 
Η εισχώρηση του δονητή µε µεγάλη απόκλιση από την κατακόρυφο χωρίς να τηρούνται οι 
ορθές αποστάσεις και χωρίς να διεισδύει ο δονητής στην µάζα της προηγούµενης στρώσης 
είναι λάθος. Χρήση του δονητή για οριζόντια µετακίνηση του σκυροδέµατος προκαλεί 
απόµιξη και δεν πρέπει να εφαρµόζεται. 

 
3.3 Κατασκευαστικές διατάξεις  
 
Για τους αρµούς εργασίας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Κ.Τ.Σ. µε τις ακόλουθες 
προσθήκες: 
 
Ο καθαρισµός - προετοιµασία των επιφανειών του διαστρωθέντος σκυροδέµατος για να δεχθούν 
το νέο σκυρόδεµα µπορεί να γίνει εκτός από τα προβλεπόµενα στον Κ.Τ.Σ. και µε εκτοξευόµενο 
νερό ή πεπιεσµένο αέρα ή µε αµµοβολή ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία για να αποµακρυνθεί η 
ανώτερη στρώση τσιµέντου και να φανούν τα χονδρόκοκκα αδρανή µε µέσο βάθος 5 χλστ. Κατά 
την διαδικασία αυτή θα πρέπει να προφυλάσσονται από την ενδεχόµενη βλάβη οι επιφάνειες 

 



K:\N5800\cons\tefxi\TPr YDR.doc                                       54                                             Ν5800/4920/Β10  

σκυροδέµατος που δεν ανήκουν στον αρµό (π.χ. αποκοπή της ακµής των όψεων του αρµού και 
ρηγµάτωση του σκυροδέµατος). 
Στις περιπτώσεις όπου, σύµφωνα µε την µελέτη ή κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η  
επιφάνεια συνένωσης των δύο στρώσεων είναι ουσιαστικής σηµασίας για την στατική λειτουργία 
του φορέα, η σύνδεση νέας και παλαιάς στρώσης θα γίνεται µε συγκόλληση µε εποξειδικές ρητίνες 
(κόλλα), σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και µε υλικά της έγκρισής της. 
- Για την διαµόρφωση οποιουδήποτε αρµού εργασίας που δεν έχει προβλεφθεί στα θεωρηµένα 

λεπτοµερειακά σχέδια πρέπει να ζητείται η έγκριση της Υπηρεσίας. 
- Οριζόντιοι  κατασκευαστικοί αρµοί θα διαµορφώνονται όπως προβλέπεται στα θεωρηµένα 

σχέδια. 
 
Το σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται στα επάνω 0,50 m της στρώσης, η άνω επιφάνεια του οποίου 
θα αποτελέσει κατασκευαστικό αρµό για την επόµενη στρώση, πρέπει να έχει κάθιση όχι 
µεγαλύτερη από την ονοµαστική κάθιση που προβλέπεται στη µελέτη σύνθεσης χωρίς την 
πρόσθετη κάθιση (των ανοχών). 
Η άνω στρώση σκυροδέµατος πρέπει να συµπυκνώνεται µε δονητές που εισάγονται κατακόρυφα 
σε κοντινές µεταξύ τους θέσεις, αποµακρύνονται αργά και παραµένουν σε κάθε θέση µόνο τόσο 
χρονικό διάστηµα όσο απαιτείται για την σωστή συµπύκνωση του σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει να 
εµφανιστεί υπερβολική ποσότητα κονιάµατος στην επιφάνεια αλλά ούτε να παραµείνουν οι 
µεγαλύτερες διαβαθµίσεις των χονδρόκοκκων αδρανών ορατές σαν ανωµαλίες στην επάνω 
επιφάνεια. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος που είναι κοντά στην εσωτερική πλευρά των ξυλοτύπων 
ή σε στρώµα ενέµατος, πρέπει να διαµορφώνεται µε κατάλληλο εργαλείο ώστε, όταν αφαιρεθεί ο 
ξυλότυπος να δώσει ακµή που να ανταποκρίνεται στην επιθυµητή γραµµή και την υψοµετρική της 
θέση. Η επιφάνεια του σκληρυµένου σκυροδέµατος θα παρουσιάζει πολυάριθµες ανωµαλίες µε 
πλάτος όχι µικρότερο από 5 mm και όχι µεγαλύτερο από 30 mm. 
 
Στην θέση του αρµού πρέπει, αφού ξαναστερεωθεί σφικτά ο ξυλότυπος, να διαστρωθεί νέο 
σκυρόδεµα στον προετοιµασµένο οριζόντιο κατασκευαστικό αρµό χωρίς να ρίχνεται το υλικό από 
ύψος µεγαλύτερο των 0,50 m. 
 
Στην συνέχεια το σκυρόδεµα πρέπει να συµπυκνωθεί µε δονητή που εισάγεται σε κοντινές µεταξύ 
τους θέσεις χωρίς να ακουµπά στο από κάτω σκληρυµένο σκυρόδεµα. 
 
Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρµοί θα πρέπει να δηµιουργούνται στις θέσεις που προβλέπουν τα 
θεωρηµένα σχέδια και θα περιλαµβάνουν και τα τυχόν διατµητικά κλειδιά σύµφωνα µε τα σχέδια. 
 
Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να διαστρωθεί χωρίς διακοπή µία οριζόντια στρώση 
ολόκληρη, θα ολοκληρωθεί µε σκυροδέτηση σε κατακόρυφο µέτωπο έτσι ώστε, όταν 
επαναληφθεί η εργασία, όλες οι ανώτερες επιφάνειες σκυροδέµατος να είναι οριζόντιες. 
 
Εάν η σκυροδέτηση διακοπεί, χωρίς αυτό να έχει προβλεφθεί, µεταξύ δύο προκαθορισµένων  
κατασκευαστικών αρµών, πρέπει να καλυφθεί το εκτεθειµένο µέτωπο µε µία στρώση 
τσιµεντοκονίας για να δηµιουργεί καθαρή οριζόντια γραµµή στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. 
 
Όταν η σκυροδέτηση ξαναρχίσει, η στρώση τσιµεντοκονίας πρέπει να αποµακρυνθεί (µε 
συρµατόβουρτσα ή αµµοβολή κλπ). 
 
Σε κατασκευαστικούς αρµούς κεκλιµένων επιφανειών πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία  
σφηνοειδών απολήξεων. Στις θέσεις αυτές πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλα διαµορφωµένοι 
τύποι ώστε να δίνουν ένα ελάχιστο πάχους νέου σκυροδέµατος 0,15 m. 
 
Γενικώς, θα ισχύουν τα ακόλουθα για την µόρφωση και υλοποίηση των κατασκευαστικών αρµών: 
- Οι κατασκευαστικοί αρµοί θα είναι όπως περιγράφονται στα Εγκεκριµένα Σχέδια Εφαρµογής 

της µελέτης ή όπως απαιτείται από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για 
τους πρόσθετους αρµούς που θα αρµόζουν στο κατασκευαστικό του πρόγραµµα µε δικά του 
έξοδα. 

- Η θέση και οι λεπτοµέρειες των πρόσθετων κατασκευαστικών αρµών θα υποβάλλονται για 
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έγκριση στην Υπηρεσία και θα είναι έτσι η διάταξη ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα 
ρηγµάτωσης λόγω συστολής ξήρανσης. Ενδέχεται ωστόσο να προβλέπονται και αρµοί 
συγκέντρωσης ρωγµών ή/και διαχωριστικοί αρµοί (πάντοτε σύµφωνα µε την µελέτη). Για την 
περίπτωση αυτή τα υλικά συµπλήρωσης, σφράγισης και στεγανοποίησης των αρµών θα 
έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

- Η σκυροδέτηση θα είναι συνεχής µεταξύ κατασκευαστικών αρµών. Εκτός εάν καθοριστεί ή 
εγκριθεί διαφορετικά, ο χρόνος µεταξύ του καλουπώµατος δύο γειτονικών τµηµάτων από 
σκυρόδεµα δεν θα πρέπει να είναι µικρότερος από 4 ηµέρες. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην 
Υπηρεσία προς έγκριση ένα λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα που θα δείχνει προτάσεις για την 
σκυροδέτηση όλων των τµηµάτων του έργου, και θα συµπεριλαµβάνει τον χρόνο 
σκυροδέτησης σε όλα τα γειτονικά τµήµατα των διαφόρων κατασκευών. 

- Η άνω επιφάνεια τοιχίων και (ολόσωµων) βάθρων του κάθε τµήµατος που θα σκυροδετείται 
πρέπει να είναι οριζόντια εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στη µελέτη. Ο οπλισµός πάνω 
από το τµήµα σκυροδέτησης που καλουπώνεται θα πρέπει να στηρίζεται επαρκώς ώστε να 
αποφεύγεται η µετακίνηση των ράβδων κατά τη διάρκεια του καλουπώµατος και της πήξης του 
σκυροδέµατος και να εξασφαλίζονται επαρκείς επικαλύψεις προς όλες τις ελεύθερες 
επιφάνειες µε τη χρήση επαρκούς αριθµού κατάλληλων αποστατήρων. Οι ξυλότυποι που 
επεκτείνονται πάνω από τον αρµό στην εκτεθειµένη επιφάνεια θα πρέπει να καθαρίζονται από 
σκυρόδεµα πριν τοποθετηθεί το επόµενο τµήµα σκυροδέτησης. 

- Οι ενσωµατωµένες εσοχές και οι λαστιχένιες απολήξεις για τις τσιµεντενέσεις θα µορφώνοντα 
στην όψη των κατασκευαστικών αρµών γενικά όπως φαίνεται στα Εγκεκριµένα Σχέδια 
Εφαρµογής της µελέτης και όπως και όπου απαιτείται από την Επίβλεψη. 

 
4. Κριτήρια αποδοχής περαιωµένης εργασίας 

 
Τήρηση των αναφεροµένων στην παρούσα προδιαγραφή. 
Έλεγχος εντύπων σκυροδέτησης. 
Ικανοποίηση των κριτηρίων αποδοχής του σκυροδέµατος µε την Τ.Π. 9. 
Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της παρούσας Τ.Π. συνεπάγεται την απόρριψη 
της εργασίας. 
 
5. Επιµέτρηση και πληρωµή  
 
Η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης δεν επιµετράται ιδιαιτέρως, αλλά η σχετική δαπάνη 
συµπεριλαµβάνεται στην τιµή µονάδας για τα επιµετρηθέντα κυβικά µέτρα σκυροδέµατος, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στην Τ.Π. 9. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 11 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

 
 

1. Αντικείµενο - Ορισµοί 
 
Αντικείµενο της παρούσας είναι η περιγραφή των µέτρων προστασίας που πρέπει να 
ληφθούν µετά την διάστρωση του σκυροδέµατος για την αποτελεσµατική συντήρησή του και την 
αποφυγή δηµιουργίας βλαβών. Η προδιαγραφή αυτή εξειδικεύει και συµπληρώνει τις διατάξεις 
του Κ.Τ.Σ.-97 (Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος). 
  
Με τον όρο συντήρηση του σκυροδέµατος νοείται στην Προδιαγραφή αυτή, το σύνολο των µέτρων 
που πρέπει να ληφθούν για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα µετά την διάστρωσή του για να 
αποφευχθεί σηµαντική εξάτµιση της περιεχόµενης υγρασίας του και να ελεγχθούν οι 
θερµοκρασιακές επιδράσεις, οι εσωτερικές και του περιβάλλοντος σε αυτό. Με τα µέτρα αυτά 
επιδιώκεται η επίτευξη απρόσκοπτης ενυδάτωσης του τσιµέντου και των άλλων ενδεχοµένως 
πρόσθετων συναφών «συνδετικών κονιών» και ο έλεγχος των επιδράσεων στο σκυρόδεµα των 
θερµοκρασιακών µεταβολών του περιβάλλοντος. ∆εν συµπεριλαµβάνονται στην Προδιαγραφή 
αυτή τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την προστασία του σκυροδέµατος από κρούσεις, 
δονήσεις, ταλαντώσεις, ή άλλες εξωτερικές αιτίες οι οποίες µπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο 
νεαρό σκυρόδεµα. 
 
Απώλεια υγρασίας από το νωπό σκυρόδεµα ή από το σκυρόδεµα νεαρής ηλικίας, εάν δεν ληφθούν 
κατάλληλα µέτρα προστασίας, προκαλεί στη ζώνη που λαµβάνει χώρα, αναστολή της ενυδάτωσης 
ή/και συστολή συνοδευόµενη ενδεχοµένως από ρηγµάτωση. 
 
Επίσης, οι επιδράσεις της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος µπορούν να προκαλέσουν σηµαντικές 
βλάβες στο νεαρό σκυρόδεµα λόγω ασύµβατων παραµορφώσεων µεταξύ των εξωτερικών και 
εσωτερικών στρωµάτων του σκυροδέµατος. 
 
Ειδικότερα, απαιτούνται πρόσθετα µέτρα σε περιπτώσεις σκυροδέτησης όταν η θερµοκρασία είναι 
χαµηλή και όταν η θερµοκρασία είναι υψηλή, για τα οποία γίνεται ξεχωριστή αναφορά στην 
Προδιαγραφή αυτή (κεφ. 6 και 7 αντίστοιχα) αλλά και στον Κ.Τ.Σ. 
 
Η αναστολή (µερική ή ολική) της ενυδάτωσης έχει σαν συνέπεια να προκύψει σκυρόδεµα µε 
αυξηµένο πορώδες γεγονός, που πρωτίστως µειώνει σηµαντικά την ανθεκτικότητα του 
σκυροδέµατος (σε περιβαλλοντικές επιδράσεις και σε δράσεις διαβρωτικών ουσιών) και την 
προστασία από διάβρωση που προσφέρει στον οπλισµό. Άλλες συνέπειες της αναστολής της 
ενυδάτωσης είναι η µείωση της αντοχής, της αντίστασης σε απότριψη και η αύξηση της 
διαπερατότητας σε υγρά και αέρια. 
 
Οι ρηγµατώσεις που ενδεχοµένως δηµιουργούνται λόγω ανεξέλεγκτης ξήρανσης του νωπού ή 
νεαρού σκυροδέµατος ή λόγω θερµοκρασιακών µεταβολών µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών 
στρωµάτων του σκυροδέµατος α) αυξάνουν την διαπερατότητα του σκυροδέµατος και εποµένως 
µειώνουν δραστικά την ανθεκτικότητά του και την προστασία που µπορεί να προσφέρει στον 
οπλισµό, β) µειώνουν την λειτουργικότητα του δοµικού στοιχείου και γ) σε ορισµένες περιπτώσεις 
µειώνουν την φέρουσα ικανότητα του στοιχείου. 
 
Η προδιαγραφή αυτή δεν αφορά περιπτώσεις τεχνητής ωρίµανσης του σκυροδέµατος µε ατµό η 
άλλες µεθοδολογίες επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης της σκλήρυνσης του σκυροδέµατος. Επίσης η 
προδιαγραφή αυτή δεν αναφέρεται στα πρόσθετα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη σύνθεση 
και την παρασκευή σκυροδέµατος που διαστρώνεται σε περιόδους χαµηλής ή υψηλής 
θερµοκρασίας περιβάλλοντος για τις οποίες πρέπει να εφαρµόζονται τα σχέδια ΕΛΟΤ 515 και 517 
αντίστοιχα. 
 
Παρατήρηση 
Θεωρείται σκόπιµο να τονισθεί ότι η επιβαλλόµενη, µε την Προδιαγραφή αυτή, συντήρηση έχει 
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µεγαλύτερο κόστος (σε εργασία και υλικά) από την µέχρι τώρα εφαρµοζόµενη πρακτική 
συντήρησης στις περισσότερες κατασκευές. Εντούτοις, πρέπει επίσης να τονιστεί ότι µε την σωστή 
συντήρηση προφυλάσσεται η κατασκευή από σηµαντικά πολλαπλάσιο κόστος που µελλοντικά θα 
έχει λόγω των συνεπειών της µειωµένης ανθεκτικότητας του σκυροδέµατος και της µειωµένης 
προστασίας του οπλισµού. 
 
2. Προδιαγραφές  
 
Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται για την συντήρηση του σκυροδέµατος που 
περιλαµβάνονται στον: 
 
1. "Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος" (Κ.Τ.Σ.-97) καθώς και την προσαρµογή του το 

2002 (ΦΕΚ /315/17.4.97 και ΦΕΚ/537/Β1.5.02). 
2. Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ - 515: "Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι 

χαµηλή". 
3. Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ - 517: "Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι 

υψηλή". 
 
3. Υλικά 
 
Η συντήρηση είναι υποχρεωτική για κάθε έργο. Αρχίζει αµέσως µετά την διάστρωση και πρέπει να 
διαρκεί για χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από τις κλιµατολογικές συνθήκες, τις ειδικές 
απαιτήσεις του έργου, την σύνθεση του σκυροδέµατος (τσιµέντο, αδρανή, πρόσθετα, Ν/Τ) και την 
µέθοδο κατασκευής, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στο κεφ. 5. 
 
3.1 Νερό συντήρησης  
 
Το νερό συντήρησης πρέπει να είναι καθαρό και να µη περιέχει συστατικά µε δυσµενή επίπτωση 
στην αντοχή, στην ανθεκτικότητα και στον οπλισµό. Πρέπει να είναι σύµφωνο µε το Πρότυπο EN 
1008:2002 Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the 
suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing 
water for concrete -- Νερό ανάµιξης σκυροδέµατος - Προδιαγραφή για δειγµατοληψία, έλεγχο και 
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού. Γενικά το πόσιµο νερό από κοινοτικό δίκτυο ή από 
πόσιµη πηγή νερού ή γενικά το νερό που χρησιµοποιείται για αρκετό χρονικό διάστηµα για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος χωρίς να έχουν παρουσιαστεί προβλήµατα, είναι κατάλληλο. 
Επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα δεν πρέπει να προέρχονται από βιοµηχανικά απόβλητα και να µην 
περιέχουν ζωικά απορρίµµατα, σάκχαρα, έλαια, λιπαρές ουσίες η ανθρακικό κάλιο. Το θαλασσινό 
νερό είναι ακατάλληλο για συντήρηση. 
 
Λόγω κινδύνου πρόκλησης θερµικού πλήγµατος, δεν επιτρέπεται η χρήση νερού θερµοκρασίας 
µικρότερης κατά 11οC εκείνης του σκυροδέµατος. 
 
3.2 Λινάτσες 
 
Οι λινάτσες (ή υφάσµατα ή γιούτινα φύλλα) µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε οριζόντιες και 
κατακόρυφες επιφάνειες, πρέπει να έχουν µεγάλη απορροφητική ικανότητα ώστε να συγκρατούν 
νερό και να είναι καθαρές χωρίς επιβλαβείς ουσίες (σάκχαρα, λιπάσµατα) και χωρίς ουσίες που 
πιθανόν να διαφοροποιήσουν το χρώµα του σκυροδέµατος. Για την αφαίρεση των βλαπτικών 
ουσιών πριν την τοποθέτηση τους πρέπει να ξεπλένονται µε νερό. 
 
Καλύτερα αποτελέσµατα επιτυγχάνονται µε λινάτσες διπλού πάχους, αφού συγκρατούν 
περισσότερο νερό και διαβρέχονται σε αραιότερα χρονικά διαστήµατα. 
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3.3 Πλαστικά φύλλα  
 
Τα πλαστικά φύλλα έχουν µικρό βάρος και διατίθενται σε διαφανή, λευκή ή µαύρη απόχρωση και 
πρέπει να έχουν ελάχιστο πάχος 0,10 mm. Σκουρόχρωµα φύλλα χρησιµοποιούνται όταν η 
θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 15οC, ενώ λευκά και ανοιχτόχρωµα που αντανακλούν 
την ηλιακή ακτινοβολία χρησιµοποιούνται την θερινή περίοδο όταν η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 
30οC. ∆ιαφανή φύλλα δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε επιφάνειες σκυροδέµατος οι οποίες 
δέχονται ηλιακή ακτινοβολία, διότι συµβάλλουν στην αύξηση της θερµοκρασίας του σκυροδέµατος 
(φαινόµενο θερµοκηπίου). 
 
3.4 Αδιάβροχο ενισχυµένο χαρτί 
 
Χρησιµοποιούνται όπως και τα πλαστικά φύλλα και δεν προκαλούν φθορές στην επιφάνεια του 
σκυροδέµατος. Το αδιάβροχο ενισχυµένο χαρτί αποτελείται από ειδικό χαρτί δυο στρώσεων 
συγκολληµένων µεταξύ τους και ενισχυµένων µε ίνες. Είναι κατάλληλα επεξεργασµένα και έχουν 
αντοχή σε ύγρανση και ξήρανση. 
 
3.5 Ειδικά υγρά που σχηµατίζουν επιφανειακή µεµβράνη (χηµικά υγρά συντήρησης) 

Τα ειδικά υγρά ψεκάζονται στην επιφάνεια του σκυροδέµατος και όταν στεγνώσουν σχηµατίζουν µία 
σχετικά αδιάβροχη επιφάνεια που επιβραδύνει την απώλεια της υγρασίας από το σκυρόδεµα. 
∆ιακρίνονται σε κατηγορίες σύµφωνα α) µε την παρουσία ή όχι χρωστικής ουσίας που δηµιουργεί 
αντανακλαστικές επιφάνειες, β) την αποτελεσµατικότητά τους να συγκρατήσουν την υγρασία, γ) την 
δυνατότητά τους να διασπώνται και να αποµακρύνονται εύκολα από την επιφάνεια χωρίς να 
δηµιουργούν προβλήµατα στην συγκόλληση άλλων στοιχείων στην επιφάνεια του σκυροδέµατος 
(π.χ. πλακάκια επιστρώσεις µε κονιάµατα κλπ). Οι χρωστικές ουσίες βοηθούν στην πράξη να κριθεί 
εάν έχει επιτευχθεί οµοιόµορφη και πλήρης κάλυψη, συµβάλλουν στην αντανάκλαση της ηλιακής 
ακτινοβολίας και ελαττώνουν την απορρόφηση της θερµότητας από την επιφάνεια του 
σκυροδέµατος. Τα ειδικά υγρά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου: 
 
ASTM C-309 Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete - Ρευστά υλικά   

σχηµατίζοντα µεµβράνη για   την   συντήρηση   -   ωρίµανση του 
σκυροδέµατος  

 
και ελέγχονται σύµφωνα µε το Πρότυπο: 
 
ASTM C-1151-90   Standard Specification for ‘Evaluating the Effectiveness of Materials for 

Curing Concrete 
 
4. Μέθοδοι συντήρησης  
 
Οι µέθοδοι συντήρησης αφορούν τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για: 
 
1. την δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών υγρασίας και θερµοκρασίας για την απρόσκοπτη 

ενυδάτωση του τσιµέντου 
2. την αποφυγή ρηγµατώσεων οφειλοµένων σε παρεµποδιζόµενες θερµοκρασιακές 

συστολοδιαστολές του νωπού ή µερικώς σκληρυµένου σκυροδέµατος (µεταβολές της 
θερµοκρασίας του περιβάλλοντος σε σχέση µε την κατανοµή της θερµοκρασίας στην µάζα  
του σκυροδέµατος ή συστολή νωπού ή µερικώς σκληρυµένου σκυροδέµατος από εξατµιση 
του περιεχοµένου νερού). 

 
Τονίζεται ότι η συντήρηση πρέπει να εφαρµόζεται εξίσου τόσο στις οριζόντιες όσο και στις 
κατακόρυφες επιφάνειες, ιδιαίτερα δε επισηµαίνεται η συµβολή της συντήρησης στην 
ανθεκτικότητα του σκυροδέµατος και εποµένως η σηµασία της για τα υποστυλώµατα, τους 
κόµβους και άλλα στατικώς σηµαντικά στοιχεία των κατασκευών. 
 
Οι κατάλληλες συνθήκες υγρασίας του σκυροδέµατος εξασφαλίζονται µε µεθόδους που: 
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- δεν επιτρέπουν ή επιβραδύνουν την εξάτµιση του νερού του σκυροδέµατος, 
- που διατηρούν την περιεκτικότητα σε νερό του σκυροδέµατος. 
 
Βασικές οδηγίες για την εφαρµογή των µεθόδων αυτών δίνονται στο κεφ. 4.2. 
 
Οι κατάλληλες συνθήκες θερµοκρασίας για την ενυδάτωση του τσιµέντου εξασφαλίζονται σύµφωνα 
µε τις οδηγίες που δίνονται στο κεφ. 5 για συνήθεις θερµοκρασίες περιβάλλοντος (0<Θ<32), στο 
κεφ. 6 για χαµηλές θερµοκρασίες (Θ<0) και στο κεφ. 7 για υψηλές θερµοκρασίες. Στο κεφ. 8δίνονται 
οι οδηγίες για την αποφυγή θερµοκρασιακών ή άλλων ρηγµατώσεων. 
 
4.1 Μέθοδοι που δεν επιτρέπουν ή επιβραδύνουν την εξάτµιση του νερού του 

σκυροδέµατος 
 
Για επιβράδυνση και συγκράτηση της υγρασίας χρησιµοποιούνται αδιάβροχα φύλλα (πλαστικά, 
σκληρυµένο χαρτί) ή ειδικά χηµικά υγρά που τοποθετούνται ή ψεκάζονται στην επιφάνεια του 
σκυροδέµατος. 
 
Τα πλαστικά και αδιάβροχα ενισχυµένα φύλλα διαστρώνονται στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, έτσι 
ώστε να είναι σε πλήρη επαφή µε το σκυρόδεµα και να µην αφήνουν ακάλυπτο κανένα σηµείο. Η 
επαφή διευκολύνεται εάν στην επιφάνεια του σκυροδέµατος υπάρχει ελεύθερο επιφανειακό νερό. Τα 
πλαστικά φύλλα πρέπει στις ενώσεις να επικαλύπτονται σε πλάτος τουλάχιστον 30 cm και να 
συγκρατούνται σταθερά πάνω στην επιφάνεια του σκυροδέµατος µε κατάλληλες διατάξεις. Σε 
περιπτώσεις πλακών επί εδάφους πρέπει να επικαλύπτονται και οι κατακόρυφες επιφάνειες. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην πλήρη επικάλυψη των γωνιών και στην σταθερή στήριξη 
των πλαστικών φύλλων, ώστε αυτά να µην ανασηκώνονται από τον άνεµο ή από άλλες αιτίες. 
Σηµειώνεται ότι τα πλαστικά φύλλα πρέπει να είναι τεντωµένα και να µην έχουν πτυχώσεις διότι είναι 
δυνατόν να δηµιουργηθούν γεωµετρικές και χρωµατικές αλλοιώσεις στην επιφάνεια. Αναφέρεται 
επίσης, ότι η επαφή των πλαστικών φύλλων µε την επιφάνεια του νωπού σκυροδέµατος µπορεί να 
αλλοιώσει την επιφανειακή υφή αυτού όταν το σκυρόδεµα είναι πολύ νεαρό και παραµορφώνεται 
πολύ εύκολα. Στις περιπτώσεις αυτές η επικάλυψη γίνεται µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα κατά 
το οποίο το σκυρόδεµα «έχει τραβήξει» αρκετά, ώστε να µην αλλοιώνεται η υφή της επιφάνειάς του. 
Στο διάστηµα αυτό για την αποφυγή επιφανειακής ρηγµάτωσης στο νωπό σκυρόδεµα πρέπει να 
παρεµποδίζεται η εξάτµιση του νερού του σκυροδέµατος µε δηµιουργία εκνεφωµένης ατµόσφαιρας 
στην περιοχή πάνω από την επιφάνεια του σκυροδέµατος µε νερό υπό µορφή  νέφους ώστε να µην 
αλλοιώνεται η επιφάνειά του από την πτώση σταγόνων νερού (βλ. κεφ. 4.2 «συντήρηση µε νερό»). 
 
Τα κατακόρυφα στοιχεία, όπως υποστυλώµατα, τοιχεία κλπ, µετά την αφαίρεση των πλευρικών 
στοιχείων πρέπει να καλύπτονται µε πλαστικά φύλλα, τα οποία θα περιβάλλουν το στοιχείο ή θα 
στερεώνονται στην ελεύθερη επιφάνεια του σκυροδέµατος, κατά τρόπο ώστε να εµποδίζουν την 
εξάτµιση, (κατ’ αντιστοιχία µε τα οριζόντια στοιχεία). Συνιστάται να καθυστερήσει όσο είναι πρακτικά 
δυνατόν η αφαίρεση των πλαϊνών των ξυλοτύπων και να διαβρέχονται αυτοί για να µην 
απορροφήσουν νερό από το σκυρόδεµα σε περίπτωση που λόγω ξηρού περιβάλλοντος 
στεγνώσουν. 
 
Σε περιπτώσεις ξηρού και θερµού καιρού η διαβροχή των ξυλοτύπων, κατά το διάστηµα που αυτοί 
δεν έχουν αφαιρεθεί, είναι απαραίτητη. 
 
Τα πλαστικά φύλλα επαναχρησιµοποιούνται όσο συγκρατούν την υγρασία και τυχόν ζηµιές 
επισκευάζονται µε ειδική κόλλα. 
 
Τα ειδικά υγρά ψεκάζονται στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, περίπου µία ώρα µετά την 
σκυροδέτηση και όταν στεγνώσουν σχηµατίζουν στεγανή µεµβράνη που επιβραδύνει την απώλεια 
της υγρασίας από το σκυρόδεµα. Πρέπει να αποφεύγεται να ψεκάζονται στο στάδιο της εξίδρωσης ή 
σε σκυρόδεµα µε ορατό νερό στην επιφάνειά του. Κρίσιµο σηµείο για την πλήρη απόδοση των 
υλικών και την επίτευξη της µέγιστης απόδοσης, είναι ο ψεκασµός της επιφάνειας στον κατάλληλο 
χρόνο. Ψεκάζονται αµέσως µετά την εξάτµιση του νερού από την επιφάνεια του σκυροδέµατος και 
την εξαφάνιση της γυαλάδας. Πρόωρη εφαρµογή διαλύει τα ειδικά υγρά οπότε µειώνεται η 
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αποτελεσµατικότητά τους ή απαιτούνται µεγαλύτερες ποσότητες υλικού για την ίδια 
αποτελεσµατικότητα, ενώ καθυστέρηση της εφαρµογής έχει σαν αποτέλεσµα την απορρόφηση τους 
από το σκυρόδεµα µε τα ίδια αποτελέσµατα. Σε δύσκολες περιπτώσεις ρηγµάτωσης πλαστικού 
σκυροδέµατος είναι προτιµότερο ο ψεκασµός να γίνεται πριν εξατµιστεί το επιφανειακό νερό πλήρως 
αλλά υπάρχει ακόµη µία µικρή επιφανειακή «γυαλάδα». Όπου είναι εφικτό για οµοιόµορφη και πλήρη 
κάλυψη της επιφάνειας εφαρµόζονται σε δυο στρώσεις σε ορθή γωνία. 
 
Η χρήση έγχρωµων υγρών συντήρησης διευκολύνει τον έλεγχο της οµοιοµορφίας του ψεκασµού από 
την οµοιοµορφία του χρώµατος της ψεκασµένης επιφάνειας. Σε επιφάνειες οι οποίες δέχονται ηλιακή 
ακτινοβολία πρέπει να ψεκάζεται υγρό συντήρησης µε ανακλαστικές ιδιότητες (χρώµα λευκό ή 
αλουµινίου) για την ελαχιστοποίηση της αύξησης της θερµοκρασίας λόγω ακτινοβολίας. 
 
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των καταλλήλων υγρών των οποίων η απόδοση 
διαφοροποιείται ανάλογα µε την σύνθεση του υγρού συντήρησης και πρέπει να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του Προτύπου ASTM C-309 και ελέγχονται σύµφωνα µε το Πρότυπο ASTM C-1151-90. 
Αναµειγνύονται πριν την χρήση τους και εφαρµόζονται οµοιόµορφα σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
παραγωγού. Ανάλογα µε τον τύπο του υλικού και τις οδηγίες του παραγωγού εφαρµόζονται µε το 
χέρι ή µε µηχανή ψεκασµού µε κατάλληλα ακροφύσια και πίεση 0,2 - 0,7 MPa. Σε µεγάλες 
επιφάνειες, για µεγαλύτερη ταχύτητα και οµοιόµορφη διασπορά του υλικού προτείνεται η χρήση 
µηχανής ψεκασµού, ενώ για µικρές επισκευές µπορεί να εφαρµόζεται µε πλατύ µαλακό πινέλο ή 
ρολό. Όταν η αδρότητα της ψεκαζόµενης επιφάνειας είναι µεγαλύτερη από την συνηθισµένη (π.χ. 
δάπεδα µε αντιολισθητικές ιδιότητες ή επιφάνειες µε ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις), τότε 
πρέπει να ψεκάζεται µεγαλύτερη ποσότητα υλικού για να επιτευχθεί η επιδιωκόµενη κάλυψη. 
 
4.2 Μέθοδοι που αντικαθιστούν το νερό που εξατµίζεται 
 
Κατάλληλες συνθήκες υγρασίας επιτυγχάνονται µε συνεχή ή διακεκοµµένη, αλλά συχνή σε τακτά 
διαστήµατα, διαβροχή της επιφάνειας του σκυροδέµατος µε νερό, µε πληµµύρισµα, µε ατµό ή µε 
επικάλυψη της επιφάνειας µε συνεχώς διαβρεχόµενη λινάτσα, ύφασµα ή γιούτα. Η συντήρηση µε 
υγρές λινάτσες έχει το πλεονέκτηµα ότι προφυλάσσει ταυτόχρονα το σκυρόδεµα από την ηλιακή 
ακτινοβολία και την συνεπακόλουθη αύξηση της θερµοκρασίας του. Η απλή διαβροχή της επιφάνειας 
µπορεί να διατηρεί την επιφάνεια σε χαµηλή σχετικώς θερµοκρασία λόγω εξάτµισης αλλά ενίοτε σε 
περιπτώσεις κακής εφαρµογής, µπορεί να προκαλέσει ρηγµατώσεις λόγω απότοµων 
θερµοκρασιακών και υγρασιακών µεταβολών (θερµοκρασιακές και υγρασιακές συστολοδιαστολές). 
 
Συντήρηση µε νερό: Η συντήρηση µε νερό είναι οικονοµική, γρήγορη, αποδοτική µέθοδος και δεν 
παρεµποδίζει την εξέλιξη των εργασιών εφ’ όσον γίνεται µε ορθό τρόπο. 
 
Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η σποραδική διαβροχή είναι δυνατόν να προκαλέσει 
επιφανειακές ρηγµατώσεις λόγω πρόκλησης θερµικού πλήγµατος στο σκυρόδεµα (διαβροχή τις 
µεσηµβρινές ώρες σε επιφάνεια ήδη ξηραµένη και εκτεθειµένη στον ήλιο). Η διακεκοµµένη διαβροχή 
πρέπει να γίνεται σε συχνά διαστήµατα πριν να ξηρανθεί και θερµανθεί η επιφάνεια του 
σκυροδέµατος και για τον σκοπό αυτό τα αυτόµατα ψεκαστικά µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται 
για πότισµα έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικά, υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνεια του 
σκυροδέµατος δεν αλλοιώνεται από τις σταγόνες του νερού που πέφτουν µε δύναµη. Επισηµαίνεται 
η ανάγκη να γίνεται η διαβροχή κατά οµοιόµορφο τρόπο, έτσι ώστε η κατασκευή να δέχεται την ίδια 
συντήρηση σε όλα τα σηµεία και επίσης να αποφεύγονται τυχόν διαφορετικές υγρασιακής φύσεως 
παραµορφώσεις από θέση σε θέση. 
 
Εάν η εφαρµογή της διαβροχής πρέπει να γίνει όταν το σκυρόδεµα είναι ακόµη εύκολα 
παραµορφώσιµο από τις σταγόνες του νερού, τότε πρέπει να χρησιµοποιούνται µηχανήµατα 
εκνέφωσης, τα οποία παράγουν ιδιαίτερα µικρά σταγονίδια νερού που αιωρούνται στην ατµόσφαιρα 
αµέσως πάνω από την επιφάνεια του σκυροδέµατος και εµποδίζουν την εξάτµιση του νερού του 
σκυροδέµατος. Η εκνέφωση παράγεται µε ειδικά ακροφύσια και το παραγόµενο νέφος πρέπει να 
κατευθύνεται πάνω από την επιφάνεια του σκυροδέµατος και όχι κατευθείαν πάνω σε αυτή, είναι δε 
αποτελεσµατική όσο διάστηµα υπάρχει. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα 
αποφυγής ύπαρξης ρεύµατος αέρα πάνω από την επιφάνεια του σκυροδέµατος. Όταν το σκυρόδεµα 
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αποκτήσει τέτοια αντοχή ώστε να µην αλλοιώνεται η επιφάνειά του από την πτώση σταγόνων νερού, 
τότε η εκνέφωση σταµατά και η συντήρηση γίνεται µε διαβροχή µε ψεκασµό. 
Επιβάλλεται επιτήρηση των εργασιών για την καλή λειτουργία του ψεκαστικού συστήµατος και 
απρόσκοπτης τροφοδοσίας του νερού. 
Η συντήρηση οριζόντιων επιφανειών γίνεται µε πληµµύρισµα µε την βοήθεια περιµετρικής ανύψωσης 
µε χτίσιµο µίας σειράς τούβλων. 
 
Συντήρηση µε λινάτσες: Εάν στην σύµβαση του έργου δεν αναφέρεται διαφορετικά και εάν δεν 
προβλέπεται παγετός οπότε ισχύουν τα αναφερόµενα στο κεφ. 6, η συντήρηση θα γίνεται µε υγρές 
λινάτσες όπως αναφέρεται στην παράγραφο αυτή. 
 
Οι λινάτσες τοποθετούνται αφού το σκυρόδεµα αποκτήσει τέτοια αντοχή, ώστε να µην προκαλείται 
αλλοίωση στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, και διατηρούνται υγρές µε τακτά καταβρέγµατα. Όλες οι 
ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος πρέπει να καλύπτονται µε λινάτσες, οι δε τυχόν αναγκαίες 
εργασίες (µετακίνηση προσωπικού) πρέπει να γίνονται πάνω στις λινάτσες. Οµοίως οι κατακόρυφες 
επιφάνειες µετά την αποµάκρυνση του ξυλοτύπου καλύπτονται πλήρως µε υγρές λινάτσες που 
διατηρούνται υγρές µε συχνά καταβρέγµατα. 
 
Οι λινάτσες διατηρούνται συνεχώς υγρές για τουλάχιστον 7 ηµέρες και στην συνέχεια παραµένουν 
στην επιφάνεια του σκυροδέµατος για άλλες 7 ηµέρες χωρίς κατ’ ανάγκη να καταβρέχονται. Εάν οι 
λινάτσες αποµακρυνθούν πριν από την συµπλήρωση 14 ηµερών από τη διάστρωση, για το χρονικό 
διάστηµα από 7 µέχρι 14 ηµέρες, το σκυρόδεµα θα διαβρέχεται µέχρι κορεσµού της επιφάνειάς του 
δύο φορές την ηµέρα και από τις 14 έως τις 28 ηµέρες µία φορά την ηµέρα. 
 
5. Παράγοντες που επηρεάζουν την διάρκεια συντήρησης  
 
Η διάρκεια για την απόκτηση της αντοχής και ανθεκτικότητας εξαρτάται από τον τύπο του τσιµέντου, 
τον λόγο Ν/Τ, τα χαρακτηριστικά των αδρανών, τα χηµικά πρόσθετα, την θερµοκρασία 
σκυροδέµατος και την αποδοτικότητα της µεθόδου συντήρησης για την συγκράτηση της υγρασίας. 
 
Στην παρούσα προδιαγραφή, όπως και στον Κ.Τ.Σ., θεωρείται ότι στα συνηθισµένα έργα και για την 
συνηθισµένη συντήρηση µε συνεχώς διατηρούµενες υγρές λινάτσες (παρ 10.3 Κ.Τ.Σ., κεφ. 4.2. της 
προδιαγραφής αυτής), ο απαιτούµενος χρόνος είναι 7 ηµέρες µε λινάτσες διατηρούµενες συνεχώς 
υγρές, ενώ οι λινάτσες παραµένουν στην επιφάνεια άλλες 7 ηµέρες. Για σκυροδέµατα ανθεκτικά σε 
επιφανειακή φθορά, ή σκυροδέµατα µειωµένης υδατοπερατότητας, ή ανθεκτικά σε χηµικές 
προσβολές, η εντατική συντήρηση πρέπει να έχει διπλάσιο χρόνο, δηλ 14 ηµέρες.  
 
Σηµειώνεται ότι για σκυροδέµατα µε τσιµέντα αυξηµένης περιεκτικότητας σε φυσικές ή τεχνητές 
ποζολάνες ή ιπτάµενες τέφρες (CEM II ή CEM IV) η απαίτηση για εντατική συντήρηση είναι αυξηµένη 
έναντι των τσιµέντων τύπου CEM I. 
 
Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές και δεν παρουσιάζεται εξάτµιση του νερού τότε δεν 
απαιτείται εντατική συντήρηση. Οι καιρικές όµως συνθήκες µεταβάλλονται σε ωριαία και ηµερήσια 
βάση αισθητά και εποµένως δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθούν οδηγίες µε γενική ισχύ. 
 
Η απόδοση των µέτρων συντήρησης και η πρόοδος της σκλήρυνσης του σκυροδέµατος επί τόπου 
µπορεί να εκτιµηθεί µε δοκίµια τα οποία παραµένουν δίπλα στο έργο «δοκίµια έργου» (παρ 10.3 
ΚΤΣ) καθώς και µε θερµόµετρα και υγρόµετρα (συνήθως µε ηλεκτρονική καταγραφή) τα οποία 
ενσωµατώνονται σε κατάλληλες θέσεις στο έργο και µε βάση την αρχή της «ωρίµανσης» βοηθούν 
στην εκτίµηση της επί τόπου αντοχής ενώ παράλληλα καταγράφουν την πορεία της υγρασίας του 
σκυροδέµατος. 
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6. Πρόσθετα µέτρα συντήρησης όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι χαµηλή 
 
Όταν οι θερµοκρασίες του περιβάλλοντος κατά την σκυροδέτηση είναι µικρότερες από +5οC πρέπει 
να λαµβάνονται ειδικά πρόσθετα µέτρα για την σύνθεση, την παραγωγή, την διάστρωση και την 
συντήρηση του σκυροδέµατος τα οποία αναπτύσσονται στο Εθνικό Πρότυπο: ΕΛΟΤ - 515: 
“Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλή” και στην παρ 12.8 του Κ.Τ.Σ. µε 
τις προσαρµογές που επέφερε η Υπουργική Απόφαση ∆14/50504 (ΦΕΚ 537 Β/2002). Στην 
παράγραφο αυτή αναφέρονται και αναλύονται τα πρόσθετα µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε 
περιπτώσεις χαµηλής θερµοκρασίας και αφορούν µόνο στην συντήρηση του σκυροδέµατος. 
Η θερµοκρασία του σκυροδέµατος κατά την διάστρωση και κατά την συντήρηση πρέπει να είναι η 
προβλεπόµενη από τον παρακάτω Πίνακα: 
 

Απαιτούµενες θερµοκρασίες συντήρησης σκυροδέµατος και διάρκεια αυτών σε 
περιπτώσεις σκυροδέτησης µε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος 

 
 
Σκυρόδεµα 

Λεπτές 
διατοµές 

Συνήθεις 
διατοµές  

Μεγάλες 
διατοµές 

 Σκυρόδεµα µε µέγιστο κόκκο αδρανούς 

 

 
 

Θερµοκρασία 
περιβάλλοντος 

t° C 
 
 

< 20 mm < 31,5 mm < 63 mm 

 
 

Απαιτούµενη θερµοκρασία 

 13oC 10oC 7oC 

∆ιάρκεια συντήρησης σε ηµέρες  
Αφόρτιστο και µη εκτεθειµένο 

3* 2** 
 

3* 2** 
 

3* 2** 
 

Αφόρτιστο ή φορτισµένο και εκτεθειµένο 

 
 
 

-3<t<5 
 

 
 
 4* 3** 

 
4* 3** 

 
4* 3** 

 
*Τσιµέντα Ν κατηγορίας αντοχής 32.5 ή 42.5, **Τσιµέντα R ή τσιµέντα Ν52.5 

 
Για να διατηρηθεί η θερµοκρασία κατά την συντήρηση στα αναγραφόµενα επίπεδα πρέπει να 
ληφθούν κατάλληλα προστατευτικά µέτρα τα οποία περιλαµβάνουν εκτός από µέτρα που αφορούν 
την σύνθεση και την παρασκευή του σκυροδέµατος (αύξηση της ποσότητας του τσιµέντου, χρήση 
τσιµέντων τύπου R, χρήση ταχυπηκτικών προσθέτων, θέρµανση των υλικών κλπ.) και µέτρα που 
αφορούν την προφύλαξη του διαστρωθέντος σκυροδέµατος, έτσι ώστε η θερµοκρασία του να µην 
κατέλθει κάτω από τις αναγραφόµενες τιµές. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν κάλυψη των στοιχείων 
του δοµήµατος µε στρώσεις από κατάλληλα µονωτικά υλικά µε ιδιαίτερη µέριµνα στα στοιχεία µικρών 
διαστάσεων τα οποία είναι περισσότερο ευπαθή. 
 
Ως µονωτικά υλικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν πολλά υλικά, όπως π.χ. λινάτσες, υφάσµατα, 
φύλλα πολυαιθυλενίου σε συνδυασµό µε κάλυψη µε άµµο ή άχυρα, διογκωµένη πολυστερίνη, φύλλα 
αφρώδους βινυλίου, αφρός ουρεθάνης και άλλα υλικά που χρησιµοποιούνται ως µονωτικά. Σε άλλες 
περιπτώσεις καλύπτεται το δόµηµα εξωτερικά µε πλαστικά φύλλα και εσωτερικά θερµαίνεται ο χώρος 
µε κατάλληλα θερµαντικά σώµατα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί προσοχή σε ενδεχόµενη 
εκποµπή CO2 και στην συνεπαγόµενη ενανθράκωση του νεαρού σκυροδέµατος. 
 
Οι χρόνοι προφύλαξης που αναγράφονται στον Πίνακα 1 αναφέρονται σε σκυροδέµατα µε αερακτικό 
πρόσθετο, σε αντίθετη περίπτωση οι χρόνοι διπλασιάζονται. Επίσης οι χρόνοι αυτοί προϋποθέτουν 
ότι το σκυρόδεµα αποκτά κατά την διάρκεια της προφύλαξης θλιπτική αντοχή 5 MPa, γεγονός που 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως από την επικρατούσα θερµοκρασία, τον τύπο και την 
κατηγορία ανάπτυξης αντοχής (N ή R) του τσιµέντου κλπ. Εάν το σκυρόδεµα δεν αποκτήσει την 
αντοχή αυτή ο χρόνος προφύλαξης πρέπει να παρατείνεται. Εάν το σκυρόδεµα µετά την περίοδο 
προφύλαξης εκτεθεί σε επανειληµµένους κύκλους ψύξης κάτω του µηδενός και απόψυξης, ενώ 
υγρασιακά βρίσκεται σε κρίσιµη κατάσταση κορεσµού, τότε η προφύλαξή του από την ψύξη πρέπει 
να συνεχιστεί µέχρις ότου αποκτήσει αντοχή σε θλίψη τουλάχιστον 24MPa για να µην διατρέχει 
κίνδυνο βλαβών. Για να µπορεί να αντεπεξέλθει στην θερµική καταπόνηση που δηµιουργούν τα 
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αντιπαγωτικά άλατα θα πρέπει να έχει αντοχή σε θλίψη µεγαλύτερη από 31 MPa. Η αντοχή του 
σκυροδέµατος επί τόπου εκτιµάται µε δοκίµια έργου (παρ 10.3 Κ.Τ.Σ.). 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή ξήρανσης της επιφάνειας του σκυροδέµατος. Κατά 
την διάρκεια των χαµηλών θερµοκρασιών είναι πιθανόν ο συνδυασµός σχετικώς υψηλής 
θερµοκρασίας σκυροδέµατος (7-10οC) µε την χαµηλή θερµοκρασία και σχετική υγρασία 
περιβάλλοντος (ΣΥ<40%) να προκαλέσει ταχεία εξάτµιση του σκυροδέµατος και πρόκληση 
ρηγµατώσεων «νωπού σκυροδέµατος». Η διαβροχή µε νερό στις περιπτώσεις αυτές δεν αποτελεί 
πρακτική λύση, λόγω του κινδύνου δηµιουργίας πάγου, κυρίως στις θέσεις όπου το επιπλέον νερό 
απορρέει. Η άµεση κάλυψη µε πλαστικά φύλλα θεωρείται ότι παρουσιάζει πολλά πρακτικά 
πλεονεκτήµατα. 
 
7. Πρόσθετα µέτρα συντήρησης όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή  
 
Όταν οι θερµοκρασίες του περιβάλλοντος κατά την σκυροδέτηση είναι υψηλές, πράγµα που 
συµβαίνει συνήθως το καλοκαίρι, πρέπει να λαµβάνονται ειδικά πρόσθετα µέτρα για την σύνθεση, 
την παραγωγή, την διάστρωση και την συντήρηση του σκυροδέµατος, τα οποία  αναπτύσσονται στο 
Εθνικό Πρότυπο : ΕΛΟΤ - 517: “Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή”. 
 
Όλη η διαδικασία παρασκευής και διάστρωσης του σκυροδέµατος πρέπει να περιορίζεται χρονικά, 
ώστε να αποφεύγεται η άνοδος της θερµοκρασίας του µίγµατος. Ο αριθµός των αρµών διακοπής 
εργασίας πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Οι επιφάνειες διακοπής εργασίας πρέπει να 
υφίστανται επιµεληµένη επεξεργασία, όπως τράχυνση και επικάλυψη µε βρεγµένες λινάτσες, για να 
διατηρηθεί η συγκολλητική ικανότητα του σκυροδέµατος που ήδη υπάρχει. 
 
Επιπλέον, οι υψηλές θερµοκρασίες στο σκυρόδεµα ενέχουν κίνδυνο για 
• ταχύτερη πήξη, 
• ταχεία εξάτµιση του νερού, 
• δηµιουργία θερµικών τάσεων κατά την ψύξη που ενδεχοµένως επακολουθήσει τις βραδινές ή 

πρωινές ώρες της επόµενης ηµέρας (κεφ. 8.1), 
• επίτευξη µικρότερων αντοχών σε µεγάλη ηλικία από εκείνες που επιτυγχάνονται µε το ίδιο 

σκυρόδεµα σε κανονική θερµοκρασία. 
 
Εξάτµιση του νερού του σκυροδέµατος εκτός των κινδύνων που ενέχει για την δηµιουργία 
ρηγµατώσεων (κεφ. 8), είναι δυνατόν να στερήσει από τις επιφανειακές στρώσεις του σκυροδέµατος 
το απαιτούµενο νερό για την προβλεπόµενη ενυδάτωση. Στις περιπτώσεις αυτές το σκυρόδεµα 
παρουσιάζει µειωµένη ενυδάτωση µε συνέπειες στην αντοχή αλλά κυρίως στην προστασία που 
παρέχουν οι επιφανειακές αυτές στρώσεις στον οπλισµό και στο ίδιο το σκυρόδεµα (αυξηµένο 
πορώδες και αυξηµένη διαπερατότητα). Είναι εποµένως απαραίτητο να εντατικοποιηθούν ή να 
προσαρµοστούν κατάλληλα τα µέτρα για την συντήρηση του σκυροδέµατος. 
 
Εάν η συντήρηση γίνεται µε διαβροχή, οι υψηλές θερµοκρασίες επιβάλλουν να γίνονται οι ψεκασµοί 
σε συχνότερα διαστήµατα γιατί ο ρυθµός εξάτµισης είναι πολύ µεγαλύτερος. Ο κίνδυνος εµφάνισης 
ρηγµατώσεων νωπού σκυροδέµατος πριν ακόµη ολοκληρωθεί η τελική µόρφωση της επιφάνειας 
είναι µεγάλος. Στις περιπτώσεις αυτές η περιοχή πάνω από την ελεύθερη επιφάνεια του 
σκυροδέµατος και όχι κατευθείαν η επιφάνεια του σκυροδέµατος, τροφοδοτείται µε νερό υπό µορφή  
πολύ µικρών αιωρούµενων σταγονιδίων (εκνεφωµένο νερό). Με τον τρόπο αυτό αυξάνει τοπικά η 
σχετική υγρασία και ελαττώνεται ο ρυθµός εξάτµισης. Αντί της χρήσεως εκνεφωµένου νερού µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί έγκαιρα υγρό συντήρησης για κάλυψη της επιφάνειας και µερική 
αδιαβροχοποίησή της. Εφιστάται η προσοχή, ότι στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται υγρό συντήρησης 
µε µεγάλη ικανότητα παρεµπόδισης της εξάτµισης λόγω των ιδιαίτερα δυσµενών συνθηκών. Τα 
παραπάνω µέτρα είναι δυνατόν να πρέπει να συµπληρωθούν µε τοποθέτηση αντιανέµιων 
πετασµάτων για την µείωση της ταχύτητας του ανέµου και σκιαδίων για την προφύλαξη από την 
ηλιακή ακτινοβολία και την συνεπαγόµενη αύξηση της θερµοκρασίας του σκυροδέµατος. Το 
σκυρόδεµα πρέπει να προφυλάσσεται από απότοµη ελάττωση της θερµοκρασίας, η οποία µπορεί να 
συµβεί λόγω πτώσεως της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος την νύχτα ή τις πρώτες πρωινές ώρες ή 
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µετά από απογευµατινή βροχή (ρυθµός µεγαλύτερος από 3οC/h). Η απότοµη αυτή πτώση της 
θερµοκρασίας θα προκαλέσει ρηγµάτωση στο σκυρόδεµα (κεφ. 8.1) 
 
8. Οδηγίες για αποφυγή ρηγµατώσεων στο νεαρό σκυρόδεµα  
 
Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται τα είδη και οι αιτίες αλλά και τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή 
ρηγµάτωσης νεαρού σκυροδέµατος. Στο νεαρό σκυρόδεµα παρατηρούνται τα ακόλουθα είδη 
ρωγµών: 
 
8.1 Ρωγµές πλαστικού / νωπού σκυροδέµατος  
 
Οι ρωγµές αυτές δηµιουργούνται όσο το σκυρόδεµα είναι ακόµη πλαστικό και οφείλονται σε ταχύτατη 
εξάτµιση του επιφανειακού νερού. Όταν οι ατµοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν ρυθµό εξάτµισης 
µεγαλύτερο από τον ρυθµό ανόδου νερού από τα κατώτερα στρώµατα στην επιφάνεια του 
σκυροδέµατος, λόγω του φαινοµένου της εξίδρωσης, τότε η απώλεια του νερού από τα επιφανειακά 
στρώµατα δηµιουργεί παραµορφώσεις από συστολή ξήρανσης, οι οποίες παρεµποδίζονται από τα 
κατώτερα στρώµατα τα οποία δεν συστέλλονται. Η παρεµπόδιση αυτή δηµιουργεί ανάπτυξη 
εφελκυστικών τάσεων, τις οποίες το νεαρό σκυρόδεµα δεν µπορεί να φέρει και ρηγµατώνεται. Οι 
ρωγµές αυτές έχουν ακανόνιστο σχήµα (ευθύγραµµες ή πολυγωνικές), αρχικά µικρό άνοιγµα και 
µήκος εκτεινόµενο από µερικά εκατοστά έως µερικά µέτρα µε µη καθορισµένη κατεύθυνση. Συνήθως 
έχουν πυκνή διάταξη αλλά υπάρχουν και ρωγµές που µπορεί να απέχουν µερικά µέτρα µεταξύ τους. 
Το βάθος της ρωγµής µπορεί µε την πάροδο του χρόνου να µεγαλώσει και η ρωγµή να γίνει ακόµη 
και διαµπερής. 
 
Για την αποφυγή των ρηγµατώσεων αυτών πρέπει να ληφθούν µέτρα που µειώνουν την ταχύτητα 
εξάτµισης του νερού του σκυροδέµατος, όπως: 
• Άµεσος ψεκασµός µε υλικό συντήρησης. 
• Τοπική µεταβολή των συνθηκών που ευνοούν την ταχεία εξάτµιση. Αυτό επιτυγχάνεται µε 

έναν ή µε συνδυασµό των ακολούθων ενεργειών: 
- ψεκασµό του χώρου πάνω από το σκυρόδεµα µε νερό υπό µορφή νέφους (εκνεφωµένο 

νερό) για τοπική αύξηση της σχετικής υγρασίας χωρίς να αλλοιώνεται η επιφάνεια του 
σκυροδέµατος από την πτώση σταγόνων νερού, 

- τοποθέτηση αντιανεµίων επιφανειών για την µείωση της ταχύτητας του ανέµου, 
- τοποθέτηση σκιαδίων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της θερµοκρασίας του 

σκυροδέµατος από την άµεση ακτινοβολία του ήλιου. 
• Μείωση της θερµοκρασίας του σκυροδέµατος κατά την ανάµιξη (µείωση της θερµοκρασίας 

του νερού ή των αδρανών, χρήση πάγου κλπ). 
 
8.2 Ρωγµές από καθίζηση του σκυροδέµατος  
 
Το σκυρόδεµα ως υλικό σύνθετο έχει την τάση να καθιζάνει και µετά την συµπύκνωσή του εφ΄ όσον 
παραµένει σε πλαστική κατάσταση. Η κατά την διεύθυνση της κατακορύφου µετακίνηση της µάζας 
του σκυροδέµατος εξαρτάται, µεταξύ των άλλων, από τον βαθµό συµπύκνωσης, από τον χρόνο που 
αυτό βρίσκεται σε πλαστική κατάσταση, από την κοκκοµετρική σύνθεσή του και το βάθος του 
στοιχείου. Σε περιπτώσεις µικτών διατοµών µε µεγάλες διαφορές σε πάχος, η καθίζηση αυτή είναι 
πολύ διαφορετική και συχνά, εάν δεν ληφθούν κατάλληλα µέτρα, η διαφορετική αυτή καθίζηση 
µεταφράζεται σε ρηγµάτωση στις περιοχές που συνδέουν τα τµήµατα µε διαφορετικό βάθος. Σε 
άλλες περιπτώσεις σε ορισµένα σηµεία του σκυροδέµατος υπάρχει οπλισµός ή κάποιο στοιχείο 
(τµήµα του ξυλοτύπου) που παρεµποδίζει την προς τα κάτω καθίζηση του σκυροδέµατος, ενώ στα 
γειτονικά τµήµατα αυτή δεν παρεµποδίζεται. Το αποτέλεσµα είναι η ρηγµάτωση του σκυροδέµατος. 
Ο βαθµός συµπύκνωσης, το µέγεθος της κάθισης του σκυροδέµατος και οι παράγοντες που το 
επηρεάζουν, το µέγεθος των ράβδων του οπλισµού και το βάθος τοποθέτησής τους είναι από τους 
κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόµενο. 
 
Σηµειώνεται, ότι οι ρηγµατώσεις αυτές µπορούν να επιδιορθωθούν πολύ απλά εάν εγκαίρως, πριν το 
σκυρόδεµα χάσει την ικανότητά του για συµπύκνωση, εφαρµοστεί τοπικά επιφανειακό κοπάνισµα, ή 
επαναδόνηση ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, απλό µύστρισµα. 
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Για να αποφευχθούν ρωγµές του τύπου αυτού πρέπει: 
• Να γίνει κατάλληλο πρόγραµµα διάστρωσης και συµπύκνωσης, µε τα τµήµατα που έχουν 

µεγαλύτερο βάθος να διαστρώνονται και να συµπυκνώνονται πρώτα (και εάν είναι δυνατόν µε 
σκυρόδεµα του οποίου το ελεύθερο νερό - και εποµένως και η κάθιση - ελαττώνεται στις 
υψηλότερες στρώσεις) και µετά διαστρώνονται και συµπυκνώνονται τα µέρη µε µικρότερο 
βάθος (Τ.Π. 10). 

• Να βελτιωθεί η µελέτη σύνθεσης για να µειωθεί η εξίδρωση του σκυροδέµατος. 
 
8.3 Ρωγµές από συστολή ξήρανσης σκληρυµένου σκυροδέµατος 
 
Όταν το σκυρόδεµα, µετά την αρχική περίοδο συντήρησής του, υποστεί απότοµη ξήρανση, 
αναπτύσσει παραµορφώσεις συστολής, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ρηγµατώσεις. Οι 
ρηγµατώσεις αυτές οφείλονται στην παρεµπόδιση των παραµορφώσεων συστολής. Τα επιφανειακά 
στρώµατα του σκυροδέµατος ξηραίνονται και συστέλλονται, ενώ τα εσωτερικά στρώµατα, των 
οποίων ο ρυθµός ξήρανσης είναι πολύ µικρότερος εκείνου των επιφανειακών, δεν συστέλλονται και 
ως εκ τούτου παρεµποδίζουν τις παραµορφώσεις συστολής των επιφανειακών στρωµάτων, µε 
αποτέλεσµα να αναπτύσσονται τάσεις εφελκυσµού που οδηγούν τελικά σε ρηγµάτωση. Η 
παρεµπόδιση των παραµορφώσεων µπορεί επίσης να οφείλεται σε ακλόνητο γειτονικό στοιχείο ή σε 
τριβή που αναπτύσσεται µεταξύ του συστελλόµενου σκυροδέµατος πλάκας δαπέδου και του 
ακλόνητου υποστρώµατος έδρασης αυτής. 
 
Η ρηγµάτωση εξαρτάται από το µέγεθος της συστολής και από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
παράγοντες που την επηρεάζουν (σύνθεση σκυροδέµατος, παράγοντες που επηρεάζουν την 
ξήρανση π.χ θερµοκρασία, υγρασία, άνεµος κλπ.), καθώς επίσης από τον βαθµό παρεµπόδισης της 
παραµορφώσεως, το µέτρο ελαστικότητας και την χαλάρωση των αναπτυσσόµενων τάσεων στο 
σκυρόδεµα λόγω ερπυσµού.. Από τους εσωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν το µέγεθος της 
συστολής οι κυριότεροι είναι η ποσότητα του νερού, του τσιµέντου και των αδρανών, καθώς και η 
αντοχή. Κατά συνέπεια και η ηλικία του σκυροδέµατος κατά την οποία το φαινόµενο θα αναπτυχθεί 
επηρεάζει σηµαντικά το µέγεθος της συστολής. 
 
Τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή των ρηγµατώσεων του τύπου αυτού αφορούν 
κυρίως στην µείωση της συστολής ξήρανσης και την µετάθεση της ανάπτυξης της συστολής 
ξήρανσης αργότερα όταν το σκυρόδεµα θα έχει αποκτήσει µεγαλύτερη αντοχή, οπότε και το µέγεθος 
της συστολής θα είναι µικρότερο. Η µείωση της συστολής ξήρανσης επιτυγχάνεται µε: 
• Μείωση του νερού ανάµιξης. 
• Αύξηση της ποσότητας των αδρανών. 
• Χρήση ινών. 
 
8.4 Ρωγµές από θερµοκρασιακές µεταβολές  
 
Στα διάφορα τµήµατα µίας κατασκευής από σκυρόδεµα µπορεί να αναπτυχθούν διαφορές 
θερµοκρασίες κατά την έννοια του πάχους του στοιχείου, οι οποίες µπορεί να οφείλονται σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές αιτίες. Ως εσωτερική αιτία νοείται κυρίως η θερµότητα ενυδάτωσης του 
τσιµέντου, η οποία αναπτύσσεται τις πρώτες ηµέρες και ώρες και δεν απάγεται εύκολα προς το 
εξωτερικό της διατοµής µε αποτέλεσµα, σε περιπτώσεις µεγάλων σχετικώς διαστάσεων στοιχείων, η 
θερµοκρασία του εσωτερικού τµήµατος να είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από την θερµοκρασία του 
εξωτερικού. Οι συνεπαγόµενες παραµορφώσεις λόγω θερµικής συστολής των εξωτερικών 
στρωµάτων παρεµποδίζονται από τις στρώσεις που βρίσκονται στο εσωτερικό της διατοµής, οι 
οποίες είναι θερµότερες και δεν έχουν τάση να συσταλλούν. Το αποτέλεσµα είναι η ανάπτυξη 
εφελκυστικών τάσεων και ρηγµάτωση. Στις εξωτερικές αιτίες συµπεριλαµβάνονται οι θερµοκρασιακές 
µεταβολές του περιβάλλοντος οι οποίες επιβάλλουν ακόµη και σε στοιχεία µικρών σχετικά 
διαστάσεων θερµικές διαφορές µεταξύ εξωτερικών στρώσεων και εσωτερικών στρώσεων ή κάτω 
στρώσεων εάν οι στρώσεις αυτές εδράζονται πάνω σε άλλο υλικό (π.χ. εδαφική στρώση) που δεν 
επηρεάζεται από τις θερµοκρασιακές µεταβολές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι πλάκες 
σκυροδέµατος που εδράζονται επί εδαφικών ή άλλων στρώσεων. Η ανώτερη πλευρά της πλάκας 
επηρεάζεται έντονα από τις θερµοκρασιακές µεταβολές του περιβάλλοντος, ενώ ο πυθµένας της 
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πλάκας προστατεύεται από τη στρώση έδρασης και δεν παρουσιάζει αυτές τις µεταβολές. Σε όλες 
αυτές τις περιπτώσεις αναπτύσσεται θερµοκρασιακή διαφορά κατά την έννοια του πάχους µε 
αποτέλεσµα την κύρτωση των στοιχείων, η οποία όταν παρεµποδίζεται προκαλεί ανάπτυξη 
εφελκυστικών τάσεων (στην λιγότερο θερµαινόµενη πλευρά) και ενδεχοµένως ρηγµάτωση. 
Σηµειώνεται ότι τάσεις στο σκυρόδεµα µπορεί επίσης να αναπτυχθούν και από ευθύγραµµη 
κατανοµή της θερµοκρασίας µέσα στην µάζα του. 
Το µέγεθος των αναπτυσσόµενων τάσεων εξαρτάται από την γεωµετρία του στοιχείου, την 
θερµοκρασιακή διαφορά, το µέγεθος της παρεµπόδισης της µετακίνησης, το µέτρο ελαστικότητας και 
τον ερπυσµό / χαλάρωση του σκυροδέµατος. 
 
Η αποφυγή των ρηγµατώσεων αυτού του τύπου για το νεαρό σκυρόδεµα επιτυγχάνεται µε µέτρα τα 
οποία κυρίως ελαττώνουν τις θερµοκρασιακές διαφορές, όπως: 
• Κάλυψη των επιφανειών του σκυροδέµατος για να µην πέσει η θερµοκρασία των 

επιφανειακών στρώσεων σηµαντικά (τις βραδινές ή τις πρώτες πρωινές ώρες της επόµενης 
ηµέρας από την σκυροδέτηση) σε σχέση µε την θερµοκρασία του πυρήνα της διατοµής. 

• Μείωση της ανάπτυξης µεγάλης σχετικά θερµοκρασίας στις εσωτερικές περιοχές της 
διατοµής (πυρήνας) µε χρήση τσιµέντων µε χαµηλή θερµοκρασία ενυδάτωσης, µε ψύξη του 
σκυροδέµατος, ώστε η αρχική του θερµοκρασία διάστρωσης να είναι όσο το δυνατόν 
χαµηλότερη και µε µείωση της ποσότητας του τσιµέντου. 

• Για τις διατοµές µεγάλων διαστάσεων: 
 

- διάστρωση του σκυροδέµατος κατά στρώσεις µε χρονική απόσταση για κάθε στρώση, 
έτσι ώστε να δίνεται ο χρόνος για απαγωγή της παραγόµενης θερµότητας, 

- τεχνητή ψύξη του σκυροδέµατος µε κυκλοφορία ψυχρού νερού µέσα σε σωλήνες 
ενσωατούµενους  στην µάζα του σκυροδέµατος. 

 
9. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή  
 
Ελέγχεται εάν τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας προδιαγραφής, ήτοι α) εάν τα υλικά είναι τα 
προδιαγραφόµενα, β) εάν η συντήρηση διαρκεί όσο διάστηµα προβλέπεται, γ) εάν γίνεται κατά 
οµοιόµορφο τρόπο σε όλα τα σηµεία της κατασκευής και εάν ακολουθούνται σωστά οι οδηγίες. 
 
Η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου συντήρησης και εν γένει πρόοδος της σκλήρυνσης ελέγχεται µε 
δοκίµια, τα οποία παραµένουν δίπλα στο έργο και συντηρούνται όπως αυτό (δοκίµια του έργου). Οι 
αντοχές αυτών των δοκιµίων δεν θα λαµβάνονται υπόψη στους ελέγχους συµµορφώσεως. 
 
Τα δοκίµια θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε την µέθοδο Ελέγχου ΣΚ -304. 
 
10. Επιµέτρηση και πληρωµή  
 
Σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας σκυροδέµατος η οποία έχει υποστεί την προδιαγραφείσα πρότυπη 
συντήρηση, εφόσον αυτή προβλέπεται στο οικείο τιµολόγιο ότι θα αµείβεται ιδιαιτέρως, ειδάλλως η 
σχετική δαπάνη συµπεριλαµβάνεται στην τιµή του σκυροδέµατος, για τα επιµετρηθέντα κυβικά µέτρα 
σκυροδέµατος, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τ.Π. 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K:\N5800\cons\tefxi\TPr YDR.doc                                       67                                             Ν5800/4920/Β10  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 12 

ΚΑΛΟΥΠΙΑ (ΤΥΠΟΙ) 
 

 

1. Αντικείµενο  
 
Αντικείµενο της παρούσας Τ.Π. είναι ο σχεδιασµός και η κατασκευή καλουπιών που χρησιµεύουν για 
την χύτευση του νωπού σκυροδέµατος στην µορφή και τις διαστάσεις που απαιτεί η µελέτη του 
έργου. 
 
Η όλη κατασκευή αποτελείται: 
α)  Από τα υλικά που έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα και διαµορφώνουν την επιφάνεια 

του σκυροδέµατος µε την µορφή και τις διαστάσεις που πρέπει να έχει η τελική κατασκευή. 
Η κατασκευή αυτή ονοµάζεται σανίδωµα ή πέτσωµα. 

β)  Από τους συνδέσµους και τους φορείς που συγκρατούν τις επιφάνειες αυτές µεταξύ τους 
και µεταφέρουν, τελικά, τα φορτία στο ικρίωµα. 

 
Τα καλούπια στηρίζονται στην φέρουσα κατασκευή που αναλαµβάνει τα κατακόρυφα φορτία των 
καλουπιών και του σκυροδέµατος, αλλά εξασφαλίζει και τη γενική ευστάθεια έναντι οριζόντιων 
φορτίων και δράσεων (π.χ άνεµος σεισµός, κλπ.). Η κατασκευή αυτή ονοµάζεται ικρίωµα ή 
σκαλωσιά και δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα Τ.Π. 
 
2. Υλικά κατασκευής  
 
2.1 Υλικά 
 
Για την διαµόρφωση της επιφάνειας των καλουπιών χρησιµοποιούνται συνήθως υλικά, όπως: 
α)  ξυλεία: 

 (συνήθως λευκή ξυλεία διαφόρων ειδών πεύκου)  
β)  τεχνητή ξυλεία: 
 (επικολλητά φύλλα (κόντρα πλακέ), µοριοσανίδες (hardboard), ινοσανίδες)  
γ) µέταλλο: 
 (χαλύβδινα φύλλα, φύλλα ψευδαργύρου, φύλλα αλουµινίου) 
δ) συνθετικά υλικά 
 (φύλλα ενισχυµένων πλαστικών) 
ε)   βοηθητικά υλικά όπως µεταλλικοί σύνδεσµοι, ήλοι, κοχλίες κλπ. 
 
Τα υλικά αυτά πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια που τίθενται στο κεφ. 3.1 και τους ειδικούς 
Κανονισµούς των υλικών αυτών. 
 
2.2 Ισχύοντα πρότυπα 
 
EN 13377:2002  Prefabricated timber formwork beams - Requirements, classification and 

assessment -- Προκατασκευασµένες ξύλινες δοκοί ξυλοτύπων. Απαιτήσεις, 
κατηγοριοποίηση και επιθεώρηση. 

EN 13986:2004  Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of 
conformity and marking. Ξύλινα πετάσµατα δοµικών εφαρµογών. 
Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση συµµόρφωσης και σήµανση. 

DIN 18218 Pressure of fresh concrete on vertical formwork – Πίεση νωπού σκυροδέµατος 
επί κατακορύφων ξυλοτύπων. 

ENV 13670-1:2000 Execution of concrete structures - Part 1: Common Rules – Κατασκευή 
δοµηµάτων από σκυρόδεµα. Μέρος 1: Γενικοί κανόνες. 

 
Κείµενα αναφοράς: 
 
ΚΤΣ Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (1997/2001). 
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ΕΚΩΣ 2000 Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος (2000) 
ΕΑΚ 2000 Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός 
Eurocode 5 "Design of Timber Structures"^ 
ACI 347 Guide to Formwork for Concrete. Οδηγός (Αµερικάνικο Ινστιτούτο 

Σκυροδέµατος) 
BS 5975:1996 Code of practice for falsework. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους ξυλοτύπους 

(Βρετανικές οδηγίες). 
 
3. Μέθοδος κατασκευής 
 
3.1 Είδη καλουπιών 
 
Τα καλούπια που χρησιµοποιούνται µπορούν να καταταγούν στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες: 
 
α.  Κοινά καλούπια. Τα κοινά καλούπια συνίστανται από ξύλινα στοιχεία (τάβλες, καδρόνια, 

µαδέρια, πλάκες τεχνητής ξυλείας κλπ.) τα οποία κόπτονται και συναρµολογούνται επί τόπου 
και στηρίζονται στο δάπεδο εργασίας µε ξύλινα ή µεταλλικά ικριώµατα σωληνοειδούς 
διατοµής (πύργοι, πλαίσια, στύλοι κλπ.) 

 
β. Τυποποιηµένα και προκατασκευασµένα καλούπια. Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι 

πλαστικότυποι, οι σιδηρότυποι, προκατασκευασµένοι ξυλότυποι τυποποιηµένων διατοµών, 
σιδηρότυποι τοιχείων ή τοιχωµάτων και σιδηροδοκοί ή πλαίσια δικτυωτής µορφής για την 
υποστήριξη συµβατικών ξυλοτύπων. 

 
 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης προκατασκευασµένων καλουπιών θα εφαρµόζονται, εκτός 

από τις απαιτήσεις του κεφ. 3.2, και όλες οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή του 
προµηθευτή των καλουπιών. 

 
γ. Ειδικά καλούπια και ικριώµατα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα καλούπια και ικριώµατα 

που χρησιµοποιούνται στις µηχανοποιηµένες µεθόδους κατασκευής µεγάλων έργων και 
φορέων γεφυρών όπως π.χ. µέθοδος προωθούµενων αυτοφερόµενων δοκών, µέθοδος 
προβολοδόµησης, µέθοδος σταδιακής προώθησης, µέθοδος προκατασκευασµένων 
δοκών. 

  
 Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να προσκοµίσει αναλυτική 

µελέτη για την όλη κατασκευή πριν από την εφαρµογή της. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 
και τα ολισθαίνοντα και αναρριχώµενα καλούπια. 

 
3.2 Γενικές απαιτήσεις 
 
1. Στην περίπτωση που από τη φύση του έργου και τις σχετικές απαιτήσεις, αναφορικά µε τη 

χρήση καλουπιών προκύπτει η ανάγκη να περιλαµβάνεται µελέτη καλουπιών στην µελέτη 
του έργου, τότε την µελέτη αυτή συντάσσει Πολιτικός Μηχανικός του Αναδόχου. 

 Στην περίπτωση συνήθων απλών κατασκευών η διαµόρφωση των καλουπιών µπορεί να 
γίνει µε την εφαρµογή εµπειρικών κανόνων, πάντοτε όµως µε την ευθύνη του Αναδόχου. 

 
2. Στην περίπτωση τυποποιηµένων και προκατασκευασµένων τύπων (ξύλινων, µεταλλικών ή 

πλαστικών) θα πρέπει να τηρούνται και οι οδηγίες του κατασκευαστή των τύπων. 
 
3. Τα υλικά που έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα πρέπει να είναι χηµικώς συµβατά µε το 

σκυρόδεµα, ώστε να µην αλλοιώνουν την σύνθεση και την εµφάνισή του ή επηρεάζουν την 
αντοχή του. 

 Ειδικά στην περίπτωση ξύλινων επιφανειών δεν πρέπει να απορροφούν το νερό ανάµιξης 
και γι' αυτό πρέπει να καταβρέχονται καλά πριν από την σκυροδέτηση. 

 
4. Τα καλούπια, γενικά, πρέπει να είναι στεγανά, ώστε να αποφεύγεται η διαρροή του 

λεπτόκοκκου υλικού. Ειδική φροντίδα απαιτείται στην περίπτωση των ξύλινων τύπων. Σε 
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µερικές περιπτώσεις µπορεί να χρειαστεί η τοποθέτηση αρµοκαλύπτρων. 
5. Τα καλούπια πρέπει να υπολογίζονται, έτσι ώστε να µπορούν να φέρουν µε ασφάλεια:  

α)  τα κατακόρυφα φορτία των εργαζοµένων και του σκυροδέµατος, 
β)  τις παράπλευρες πιέσεις του σκυροδέµατος,  
γ)  τις δονήσεις από την συµπύκνωση του σκυροδέµατος,  
δ)  τυχαίες δράσεις (π.χ. σεισµός) που µπορεί να συµβούν κατά την περίοδο που το 

σκυρόδεµα δεν έχει αποκτήσει επαρκή αντοχή, 
ε)  οι επιφάνειες των τύπων πρέπει να έχουν την απαιτούµενη δυσκαµψία και να 

στηρίζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι παραµορφώσεις από τα φορτία που 
αναφέρθηκαν πιο πάνω να είναι εντός των επιτρεποµένων ανοχών της κατασκευής. 

 
6. Στην περίπτωση µόνιµων καλουπιών που ενσωµατώνονται στην κατασκευή ή σε 

περιπτώσεις που για τεχνικούς λόγους η αφαίρεσή τους είναι αδύνατη, πρέπει να ελέγχεται 
ότι η ανθεκτικότητά τους στο χρόνο είναι επαρκής και η παρουσία τους στην κατασκευή δεν 
είναι επιβλαβής. 

 
7. Τα καλούπια πρέπει να είναι κατασκευασµένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µπορούν να 

αφαιρεθούν χωρίς να προκαλούν οποιαδήποτε ζηµιά στην µορφή και την εµφάνιση της 
κατασκευής. 

 
3.3 Ενθέµατα και ενσωµατούµενα υλικά 
 
Τα στοιχεία αυτά µπορεί να είναι: 
 
α) Προσωρινά ενθέµατα για την συγκράτηση των τύπων στην θέση τους, όπως σύνδεσµοι, 

ράβδοι και παρόµοια στοιχεία που µπορεί, µετά την πήξη του σκυροδέµατος, να 
παραµείνουν ή να αφαιρεθούν. 

 
β)  Ενσωµατούµενα εξαρτήµατα, όπως πλάκες αγκύρωσης, αγκύρια, αποστατήρες, ελαφρά 

και αδρανή στοιχεία για την διαµόρφωση πλακών µε διάκενα (Zoellner) ή πλακών τύπου 
"σάντουιτς", καθώς επίσης και σωληνώσεις υδραυλικών, ηλεκτρικών ή άλλων εσωτερικών 
εγκαταστάσεων. 

 
Τα στοιχεία αυτά πρέπει: 
• να µην ελαττώνουν την στατική ικανότητα του στοιχείου. 
• να στερεώνονται επαρκώς ώστε να είναι βέβαιο ότι θα διατηρήσουν την προκαθορισµένη 

τους θέση κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης. 
• να τοποθετούνται έτσι ώστε να µην εισάγουν τυχόν απρόβλεπτες δράσεις στην 

κατασκευή. 
• να είναι κατασκευασµένα από υλικά που δεν αντιδρούν επιβλαβώς µε το σκυρόδεµα, τον 

οπλισµό ή τον χάλυβα προέντασης. 
• να µην αλλοιώνουν την τελική εµφάνιση του σκυροδέµατος. 
• να µην προκαλούν εξασθένιση της λειτουργικότητας και της αντοχής στον χρόνο του 

κατασκευαστικού µέλους. 
• να µην εµποδίζουν την τοποθέτηση και την συµπύκνωση του νωπού σκυροδέµατος. 
• να έχουν επαρκή αντοχή ώστε να διατηρήσουν αναλλοίωτο το σχήµα τους κατά την 

διάρκεια ης σκυροδέτησης. 
• µετά την αφαίρεση των προσωρινών ενθεµάτων, οι τυχόν εσοχές ή οπές που αποµένουν 

πρέπει να επιδιορθώνονται µε υλικό ποιότητας και εµφάνισης παραπλήσιας µε το 
περιβάλλον σκυρόδεµα, εκτός από την περίπτωση που η λειτουργία του µέλους είναι 
τέτοια που µπορούν να παραµείνουν ανοικτές ή συµφωνείται ή προδιαγράφεται άλλη 
µέθοδος. 
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3.4 Βοηθητικά εξαρτήµατα 
 
α.  Σύνδεσµοι καλουπιών 

 
Τα καλούπια, γενικά, αποτελούνται συνήθως από στοιχεία τα οποία συναρµολογούνται 
επί τόπου και συνδέονται µε ειδικούς συνδέσµους.. 
 
i) Στην περίπτωση   ξύλινων  τύπων  (ξυλοτύπων),   η   συνένωση   των σανίδων 

γίνεται   µµικρότερα τεµάχια σανίδων ή δοκών. 
 
 Η σύνδεση των διαφόρων στοιχείων γίνεται µε ήλους ή βίδες. 
 
 Τα µεγέθη και οι αποστάσεις µεταξύ των συνδέσµων ων πρέπει να καθορισθούν, 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παραλαβή των προβλεπόµενων πιέσεων κατά την 
σκυροδέτηση και τις εργασίες συµπύκνωσης του σκυροδέµατος. 

 
 Απαγορεύεται η χρήση συνδέσµων από σύρµατα ή άλλων υλικών που θραύονται 

κατά την αφαίρεσή τους και παραµένουν στο εσωτερικό του σκυροδέµατος 
. 
 Η διάταξη των συνδέσµων πρέπει να είναι οµοιόµορφη και συµµετρική. 
 
ii) στην περίπτωση τυποποιηµένων και προκατασκευασµένων καλουπιών, η 

σύνδεση των διαφόρων στοιχείων µεταξύ τους γίνεται µε τα ειδικά τεµάχια που 
προβλέπονται από το σύστηµα και µε βοηθητικά στοιχεία όπως βίδες, κοχλίες, 
βλήτρα, σφήνες κλπ., σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 

 
 Τα καλούπια πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένα, ώστε η αφαίρεση τους να γίνεται 

χωρίς κραδασµούς ή τυχόν ζηµιές στην επιφάνεια του σκυροδέµατος και, όσο το 
δυνατόν, λιγότερες φθορές στα διάφορα στοιχεία των καλουπιών, ώστε να 
µπορούν αυτά να επαναχρησιµοποιηθούν. 

 
β.  Υλικά που διευκολύνουν την αφαίρεση των καλουπιών 
 
 Πολλές φορές είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών επιφανειακών υλικών που διευκολύνουν 

την αποκόλληση και αφαίρεση των τύπων. 
 
 Τα υλικά αυτά είναι χηµικές ουσίες που ελαττώνουν την συνάφεια του σκυροδέµατος και 

του υλικού των τύπων. 
 
 Οι ουσίες αυτές πρέπει να είναι άχρωµες, να µην δηµιουργούν κηλίδες και να µην 

βλάπτουν την τελική επιφάνεια ή ποιότητα του σκυροδέµατος. Η χρήση τους στα στοιχεία 
της ανωδοµής θα εξαρτηθεί από το ικανοποιητικό αποτέλεσµα της αρχικής 
χρησιµοποίησής τους στο σκυρόδεµα των θεµελίων. 

 
γ.   Φιλέτα γωνιών ή αυλακών  
 

Εάν στην µελέτη προβλέπονται λοξοτµήσεις ή κατασκευή γωνιών ή αυλακών, θα 
χρησιµοποιούνται πλαστικά ή ξύλινα φιλέτα στα µέγιστα δυνατά µήκη και µε διατοµές 
σύµφωνες µε τις ενδείξεις των σχεδίων λεπτοµερειών και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα 
φιλέτα θα πρέπει να στερεώνονται καλά επάνω στην επιφάνεια των τύπων, ώστε να µην 
µετακινηθούν κατά τις εργασίες σκυροδέτησης. 
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3.5 Κατασκευή και τοποθέτηση καλουπιών 
 
α.  Τοποθέτηση 

• Πριν από την έναρξη της κατασκευής πρέπει να ελέγχονται οι χαράξεις και τα 
υψόµετρα (στάθµες) σύµφωνα µε τα σχέδια. 

• Τα καλούπια πρέπει να κατασκευάζονται ή να συναρµολογούνται έτσι ώστε οι τελικές 
διαστάσεις του σκυροδέµατος και η τελική µορφή µε όλες τις εγκοπές, ανοίγµατα, 
υποδοχές, να συµφωνούν µε τα σχέδια λεπτοµερειών µέσα στα όρια των 
επιτρεποµένων αποκλίσεων που προδιαγράφονται (κεφ. 4.2). 

• Οι αρµοί των καλουπιών πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ευθύγραµµοι και να 
στεγανοποιούνται, ώστε να µην διαρρέει το λεπτόκοκκο υλικό και ο αριθµός των 
αρµών να διατηρείται στον ελάχιστο δυνατόν. 

• Εάν προβλέπονται, από την Αρχιτεκτονική Μελέτη, λοξοτµήσεις στις ακµές του 
σκυροδέµατος θα τοποθετούνται και θα στερεώνονται καλά, ξύλινα ή πλαστικά 
φιλέτα, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας (κεφ. 3.5.γ). 

• Η συναρµολόγηση και κατασκευή των καλουπιών θα γίνεται µε την ευθύνη Πολιτικού 
Μηχανικού του Αναδόχου. 

• Τα καλούπια και τα ικριώµατα πρέπει να ελέγχονται και παρακολουθούνται συνεχώς 
κατά την διάρκεια των σκυροδετήσεων και οι εργασίες να διακόπτονται στη 
περίπτωση που εµφανιστούν σηµεία παραµορφώσεως. Η σκυροδέτηση θα 
συνεχισθεί αφού αποκατασταθεί η ευστάθειά τους και (κατά το δυνατόν) η αρχική 
τους γεωµετρία. Εάν στο µεταξύ προέκυψαν µεταβολές της γεωµετρίας µη 
αποδεκτές, θα αποφασίζεται µε την σύµφωνη γνώµη η της Υπηρεσίας κατά πόσον θα 
συνεχιστεί ή όχι η σκυροδέτηση. 
Προσοχή όµως πρέπει να δοθεί, ώστε να µην δηµιουργηθεί, κατά το δυνατόν, αρµός 
εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να τηρηθούν όλοι οι κανόνες σχετικά µε 
τους αρµούς εργασίας. 

• Η επαναχρησιµοποίηση των καλουπιών θα υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας 
µετά από σχετική επιθεώρηση. 

• Οι εσωτερικές παρειές των καλουπιών πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς πριν από 
την σκυροδέτηση. Θα πρέπει, επίσης, να προβλέπονται οπές καθαρισµού 
προπάντων στο πόδι των υποστυλωµάτων και τοιχωµάτων, στις γενέσεις των 
προβόλων και στον πυθµένα των καλουπιών δοκών µεγάλου ύψους. 

• Σε πολλές περιπτώσεις είναι  αναγκαίο,  για  την γρήγορη  και  ασφαλή  αφαίρεση 
των καλουπιών,   η  επάλειψη   της εσωτερικής  επιφανείας αυτών  µε  κατάλληλα  
υλικά που ελαττώνουν την πρόσφυση του σκυροδέµατος και διευκολύνουν την 
αφαίρεση των καλουπιών. 
Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου, 
ώστε να µην αντιδρά µε το σκυρόδεµα, αλλοιώνει την ποιότητα του σκυροδέµατος ή 
δηµιουργεί λεκέδες στην επιφάνειά του (κεφ. 3.5.β). 
Το υλικό πρέπει να διαστρώνεται σε οµοιόµορφες στρώσεις και να χρησιµοποιείται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεως του προµηθευτή. 

• Η αφαίρεση των καλουπιών πρέπει να γίνεται χωρίς χτύπηµα των επιφανειών του 
σκυροδέµατος µε σφυρί και χωρίς να προκαλούνται άλλες ζηµιές στο σκυρόδεµα. 

 
β.  Αφαίρεση καλουπιών 

 
Σχετικά   µε   τον  χρόνο   αφαίρεσης των  καλουπιών  ισχύουν  οι   σχετικές   διατάξεις   
της παραγράφου 20.3.3 του ΕΚΩΣ 2000 και του άρθρου 11 του ΚΤΣ. 
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για τα τµήµατα του έργου τα οποία κατά τον χρόνο 
αφαιρέσεως των καλουπιών φορτίζονται από πρόσθετα φορτία ή ικριώµατα 
υπερκείµενων κατασκευών. 
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4. Κριτήρια αποδοχής εργασιών 
 
4.1 Επιθεωρήσεις, έλεγχοι και παραλαβή καλουπιών 
 
Την αποκλειστική ευθύνη για την ευστάθεια και γεωµετρική ακρίβεια των καλουπιών φέρει ο 
Ανάδοχος. 
 
Η τελική παραλαβή θα γίνει συγχρόνως µε την παραλαβή της τελικής κατασκευής µετά την 
αποξήλωση των καλουπιών. Η παραλαβή της τελικής κατασκευής του σκυροδέµατος συνεπάγεται 
αυτοµάτως και την παραλαβή των καλουπιών. 
 
Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής των καλουπιών και πριν από την τοποθέτηση του σιδηρού 
οπλισµού, η Υπηρεσία θα προβεί στην παραλαβή των εργασιών που θα καλυφθούν από την 
σκυροδέτηση: 
α) ενσωµατούµενα στοιχεία 
β) έλεγχος των εσωτερικών συνδέσµων του καλουπιού. 
 
Επίσης η Υπηρεσία µπορεί να προβεί στους ακολούθους ελέγχους, χωρίς οι έλεγχοι αυτοί να 
απαλλάσσουν τον Ανάδοχο της τελικής ευθύνης: 
α) ευστάθεια των καλουπιών. 
β) γεωµετρία των καλουπιών. 
γ)  κατάλληλη προετοιµασία των επιφανειών του καλουπιού. 
 
Μετά την τοποθέτηση του σιδηρού οπλισµού ακολουθεί από την Υπηρεσία ο έλεγχος και η 
παραλαβή του, σύµφωνα µε την Μελέτη και τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κανονισµού Οπλισµένου 
Σκυροδέµατος και του Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού. 
 
Η παραλαβή του σιδηρού οπλισµού είναι οριστική και δεν συνδέεται µε την παραλαβή των 
καλουπιών. 
 
4.2 Ανοχές 
 
Οι αποκλίσεις από τις διαστάσεις της µελέτης που τυχόν διαπιστωθούν, κατά την παραλαβή της 
κατασκευής, µετά την αποξήλωση των καλουπιών, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις αναφερόµενες 
παρακάτω ή τις προδιαγραφές της µελέτης. Σε περίπτωση διαφορετικών προβλέψεων θα 
λαµβάνεται υπόψη η µικρότερη ανοχή εκ των δύο. 
 
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά για ένα συγκεκριµένο έργο (π.χ. επιβάλλοντας 
συγκεκριµένες ανοχές ή παραπέµποντας στην παράγραφο 5.2 ‘’Ανοχές ∆ιαστάσεων’ του ΕΚΩΣ 
2000), για τις ανοχές διαστάσεων τεχνικών έργων ισχύουν τα παρακάτω: 
 
α)  Θεµελιώσεις: 

διαστάσεις διατοµών σκυροδέµατος - 12 mm έως +50χλστ 
στάθµη κορυφής ± 12 mm 
εκκεντρότητα  ± 30 mm 

 
β) Απόκλιση από την χάραξη των αξόνων των βάθρων: 

Στην στέψη της θεµελίωσης ±   8 mm 
Στην στέψη του βάθρου ± 12 mm 

 
γ)  Απόκλιση από την κατακόρυφο ή από την καθορισµένη κλίση ευθυγραµµιών και 

επιφανειών των τοιχωµάτων βάθρων, µεταξύ στέψης θεµελίωσης και στέψης βάθρου, 
αποκλειοµένων ενδιάµεσων παραµορφώσεων: 1:500 (όχι όµως περισσότερο από 30 χλστ 
από την στέψη των θεµελίων µέχρι την στέψη του βάθρου). 

 
δ)  Απόκλιση από τα καθορισµένα υψόµετρα (στάθµες) των παραπάνω στοιχείων: 
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Στέψη του βάθρου ± 8 mm 
Στέψη του καταστρώµατος της οδού στις θέσεις των βάθρων:    ± 8 mm  
 

ε)  Απόκλιση από τις καθορισµένες διαστάσεις των διατοµών σκυροδέµατος: 
Πάχη τοιχωµάτων βάθρων  - 8 mm έως + 12 mm 
Εξωτερικές διαστάσεις βάθρων -12 mm έως + 20 mm 
Πάχη δοκών    - 8 mm έως + 12 mm 
Πλάκες καταστρώµατος   - 3 mm έως + 5 mm 
Συνολικό ύψος φορέα   - 5 mm έως + 8 mm 
Συνολικό πλάτος καταστρώµατος  ± 20 mm 

 
στ)  ∆ιαφορές στα µεγέθη και στις θέσεις ανοιγµάτων στα τοιχώµατα:    ± 12 mm 
 
ζ) Απόκλιση από την χάραξη των αξόνων των δοκών ή των τοιχωµάτων κιβωτοειδών 

διατοµών καταστρώµατος: ± 20 mm 
 
η)  Απόκλιση από την κατακόρυφο, ή από την καθορισµένη κλίση επιφανειών τοιχωµάτων ή 

πλευρικών απολήξεων του φορέα του καταστρώµατος: 1:300 
 
θ) Απόκλιση από την ευθεία επίπεδων επιφανειών µετρούµενη µε πήχυ µήκους 4,00 m σε 

κάθε διεύθυνση: 
τοιχώµατα βάθρων, δοκοί, πλάκες και τοιχώµατα φορέων και γενικά επίπεδες επιφάνειες ± 
10 mm. 
 

Οικοδοµικά Έργα  
Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά για ένα συγκεκριµένο έργο, για τις ανοχές διαστάσεων 
οικοδοµικών έργων ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο 5.2 ‘’Ανοχές ∆ιαστάσεων’ του 
ΕΚΩΣ 2000. 
 
5. Επιµέτρηση και πληρωµή 
 
Η επιµέτρηση των τύπων θα γίνεται, για τον πραγµατικό αριθµό των τετραγωνικών µέτρων, που 
έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα, όπως τελικά θα κατασκευασθούν τα διάφορα έργα, µε βάση 
τα σχέδια της µελέτης. 
 
Η πληρωµή θα γίνει µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου τη µελέτης, εφόσον η δαπάνη των 
τύπων δεν περιλαµβάνεται στην τιµή του σκυροδέµατος. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 13 

ΣΙ∆ΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
1. Αντικείµενο 
 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά τον σιδηρού οπλισµό των σκυροδεµάτων. 
 
2. Κριτήρια αποδοχής ενσωµατούµενων υλικών 
 
2.1 Ενσωµατούµενα υλικά 
 
Ως οπλισµός αντοχής φερόντων στοιχείων θα χρησιµοποιηθεί χάλυβας εκ των κατηγοριών που 
περιγράφονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ που αναφέρονται στο κεφ. 2.2, κατά τις απαιτήσεις της 
στατικής µελέτης και τα αναγραφόµενα στα εγκεκριµένα σχέδια. Οι χάλυβες που προδιαγράφονται 
στα Πρότυπα αυτά είναι συγκολλήσιµοι και παραδίδονται σε µορφή ράβδων, ρολών, 
ευθυγραµµισµένων προϊόντων και φύλλων ηλεκτροσυγκολληµένων πλεγµάτων, καθώς και 
δικτυοδοκών. 
 
Ανοξείδωτοι χάλυβες ή χάλυβες µε επιφανειακή προστασία θα χρησιµοποιηθούν στις 
προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, όταν η προστασία των οπλισµών από την διάβρωση δεν 
µπορεί να επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό µε την στρώση επικαλύψεως του σκυροδέµατος. Οι 
ανοξείδωτοι χάλυβες θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικά του παραγωγού και του εισαγωγέα που 
θα βεβαιώνουν την κατηγορία του χάλυβα, στην οποία υπάγονται. 
 
2.2 Ισχύοντες κανονισµοί 
 
Ισχύουν τα Πρότυπα: 
ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες - Μέρος 1: Γενικές 

απαιτήσεις - Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing 
steel - Part 1: General 

ΕΛΟΤ 1421-2 Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες - Μέρος 2: Τεχνική 
κατηγορία Β500Α - Steel  for the  reinforcement of concrete - Weldable 
reinforcing steel - Part 2 : Technical class B500A 

ΕΛΟΤ 1421-3 Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες - Μέρος 3: Τεχνική 
κατηγορία Β500C - Steel  for the  reinforcement of concrete - Weldable 
reinforcing steel - Part 3 : Technical class B500C 

EN 1992-1-1:2004  Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules 
for buildings – Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός δοµηµάτων από σκυρόδεµα  - 
Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια. 

 
και οι Κανονισµοί: 
• Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΚΤΧ-2008) 
• Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ-2000) 
 
2.3 Κριτήρια αποδοχής - Έλεγχοι παραλαβής 
 
Υλικά 
 
Η ποσότητα του οπλισµού σκυροδέµατος που θα εισαχθεί στο εργοτάξιο, θα αποτελείται: 
 
α)  από ράβδους κυκλικής ή πρακτικά κυκλικής διατοµής, παραγωγής αναγνωρισµένου 

εργοστασίου, κατηγορίας B500C 
β)  από ράβδους κατηγορίας B500C, µέχρι διαµέτρου Φ16, διαµορφωµένες σε κουλούρες 
γ)  από προϊόντα προερχόµενα από ευθυγραµµισµένο χάλυβα κουλούρας (ειδική σήµανση)  
δ)  από ηλεκτροσυγκολληµένα πλέγµατα αδιαµόρφωτα (σε µορφή φύλλου) ή διαµορφωµένα 

(π.χ. κλωβοί ή συνδετήρες), τεχνικής κατηγορίας Β500Α (γενικώς, και µέχρι Φ8) ή κατά την 
παραγγελία 
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Σε κάθε περίπτωση, ολόκληρη η ποσότητα θα συνίσταται από χάλυβα αχρησιµοποίητο, καθαρό, 
απαλλαγµένο από απολεπίσεις, φολίδες, αλλοιώσεις, ρωγµές, παραµορφώσεις, χαλαρές πλάκες 
σκουριάς ή κατάσταση που δείχνει προχωρηµένη διάβρωση. Χρήση οπλισµού παλαιού ή από 
κατεδάφιση, απαγορεύεται απολύτως. 
 
Σε περίπτωση προσκόµισης ανοξείδωτου χάλυβα, αυτός θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά του 
παραγωγού και του εισαγωγέα, που θα βεβαιώνουν την τεχνική κατηγορία του χάλυβα στην οποία 
υπάγεται. 
 
Έλεγχοι αποδοχής 
 
Κάθε προσκοµιζόµενο φορτίο θα συνοδεύεται από το Τεχνικό ∆ελτίο Παράδοσης, που θα εκδίδεται 
από την βιοµηχανία παραγωγής του χάλυβα και θα περιέχει, πλην των οικονοµικών - φορολογικών 
στοιχείων (πελάτη, ποσότητα, τόπο αποστολής κλπ.), τα επόµενα χαρακτηριστικά παραγωγής, 
εγκρίσεως, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών: 
• κατηγορία χαλύβων (π.χ. Β500C) 
• ένδειξη της σήµανσης (χώρας, µονάδας παραγωγής, κατηγορίας χαλύβων) 
• διαµέτρους ράβδων 
• περιγραφή της µορφής (ράβδοι, κουλούρες, πλέγµατα) 
• αριθµό χυτηρίου (χυτεύσεως) για κάθε επί µέρους ποσότητα 
• αριθµό του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης ή του Πιστοποιητικού ελέγχου του ΕΛΟΤ 
 
Στο δελτίο θα δηλώνεται ότι οι χάλυβες έχουν ελεγχθεί και βρέθηκαν ελεύθεροι ραδιενέργειας 
(ΚΤΧ-2008 3.7). Σε κάθε δέµα ράβδων θα υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα, µε τις ενδείξεις 
παραγωγού, κατηγορίας, διαµέτρου, µήκους κλπ. αντίστοιχες του Τεχνικού ∆ελτίου Παράδοσης. 
 
Θα χορηγείται επίσης αντίγραφο των Πιστοποιητικών Ελέγχου που εκδίδει ο παραγωγός. Για τους 
χάλυβες που προέρχονται από χώρα της Ε.Ε. ή της ΕΖΕΣ, το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης θα 
εκδίδεται είτε από τον ΕΛΟΤ είτε από τον αντίστοιχο Οργανισµό της χώρας προέλευσης. Για τους 
χάλυβες που προέρχονται από τρίτες χώρες το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδεται από τον ΕΛΟΤ. 
 
Ανεξαρτήτως της υποχρεωτικής προσκόµισης των παραπάνω Πιστοποιητικών, η Επίβλεψη 
δικαιούται ανά πάσα στιγµή, ιδίως εφ’ όσον κατά την κρίση της εµφανίζεται ανησυχητική ένδειξη ή 
αµφιβολία, να ελέγξει την προσκοµισθείσα ποσότητα, όπως προβλέπεται στον ΚΤΧ-2008 και, εάν 
δεν ικανοποιηθούν τα σχετικά κριτήρια, να την απορρίψει. Η φροντίδα και  η δαπάνη των ελέγχων 
βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου.  
 
Οι προβλεπόµενες δοκιµές σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 1421 είναι οι εξής: 
 
• Έλεγχος εφελκυσµού 

Προσδιορίζεται η τάση διαρροής, η τάση θραύσης και η µήκυνση στο µέγιστο φορτίο επί 
του αυτού δοκιµίου, επί του οποίου έχει ήδη γίνει ο έλεγχος διαστάσεων και ανοχών. 

 
• ∆οκιµή αναδίπλωσης 

Η αναδίπλωση γίνεται µε κάµψη των δοκιµίων κατά 180ο γύρω από κυλινδρικά στελέχη 
κατάλληλης διαµέτρου. ∆εν πρέπει να προκληθεί θραύση του δοκιµίου ή να εµφανιστούν 
ρωγµές στην εφελκυόµενη πλευρά του. 
 

• Έλεγχος χηµικής σύνθεσης (για τους συγκολλήσιµους χάλυβες) 
Θεωρείται η συγκολλησιµότητα αυταπόδεικτη εάν η χηµική σύσταση του κράµατος σε C, P, 
S και N δεν υπερβαίνει τις τιµές που δίνονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 και συγχρόνως το 
ισοδύναµο σε άνθρακα δεν υπερβαίνει το 0,53% στη σύνθεση του τελικού προϊόντος. 
 

Η Επίβλεψη δικαιούται να κρίνει τον βαθµό διαβρώσεως κατά τα σχόλια του ΚΤΧ-2008 και να 
απορρίψει ή να αρνηθεί την χρήση µιας ποσότητας χαλύβων, εάν κατά τον χρόνο προσκόµισης 
στο εργοτάξιο ή τον χρόνο χρησιµοποίησής τους παρουσιάζουν εκτεταµένες δυσµενείς ενδείξεις. 
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Η επίβλεψη δικαιούται επίσης να απαιτήσει ή/και να προβεί στον έλεγχο του “αναγλύφου” των 
ράβδων. Οι νευρώσεις των ράβδων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 
1421 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων (KTX-2008 3.1.2). 
 
2.4 Απόθεση - Αποθήκευση - ∆ιαχείριση  
 
Κάθε νέα προσκοµιζόµενη στο εργοτάξιο ποσότητα θα αποθηκεύεται µε τρόπο που θα επιτρέπει 
τη διάκριση και την άµεση αποµάκρυνσή της, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί ο έλεγχος 
αποδοχής που την αφορά. Ο οπλισµός θα αποτίθεται ή θα αποθηκεύεται πάνω σε στρωτήρες ή σε 
επιφάνεια σκυροδέµατος ή άλλη καθαρή επιφάνεια, ώστε να αποφεύγεται η επαφή του µε το 
έδαφος. Κατά την διαχείρισή του πρέπει να αποφεύγονται οι µηχανικές βλάβες (εγκοπές) ή 
πλαστικές παραµορφώσεις, οι θραύσεις συγκολλήσεων των πλεγµάτων, οι ρυπάνσεις που 
βλάπτουν την συνάφεια, οι µειώσεις των διατοµών από διάβρωση ή εγκοπή, η απώλεια της 
δυνατότητας αναγνώρισης ή πιστοποίησης των χαλύβων κλπ. 
 
3. Τρόπος κατασκευής 
 
3.1 Γενικά 
 
Κατά την χρησιµοποίησή του ο χάλυβας θα είναι καθαρός και απαλλαγµένος ακαθαρσιών, λιπών 
(π.χ. από το λάδωµα των ξυλοτύπων), χαλαρών σκωριών, κονιών, κονιαµάτων κλπ.). Εν ανάγκη 
θα καθαρίζεται προς τούτο πριν από την τοποθέτησή του επί των ξυλοτύπων ή/και πριν την 
διάστρωση του σκυροδέµατος. Το “λάδωµα” των ξυλοτύπων απαγορεύεται µετά την τοποθέτηση 
του σιδηροπλισµού. 
 
Η εκτέλεση της εργασίας διαµόρφωσης των οπλισµών θα είναι υψηλής ποιότητας και σύµφωνη µε 
τις απαιτήσεις των σύγχρονων Κανονισµών και τις σηµερινές δυνατότητες της τεχνικής. 
 
3.2 Κοπή και κάµψη 
 
Η κοπή των ράβδων οπλισµού θα γίνεται µε µηχανικά µέσα (ψαλίδι, δίσκο κ.λ.π.) και θα 
λαµβάνεται πρόνοια ώστε να µην προκαλούνται µηχανικές ή άλλες βλάβες. 
 
Η κοπή µε φλόγα συνιστάται να αποφεύγεται επειδή κατά τη διαδικασία κοπής ενδέχεται να 
επηρεασθούν τµήµατα της ίδιας της ράβδου ή/και άλλων γειτονικών της (ΚΤΣ-2008, παρ. 6.4). 
 
Η κάµψη των ράβδων θα γίνεται µε τήρηση των ακτίνων καµπυλότητας που απαιτεί ο Κανονισµός 
Οπλισµένου ΣΚυροδέµατος, το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 και ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων, µε 
χρήση κυλινδρικών στελεχών κάµψης, έτσι ώστε το καµπύλο τµήµα της ράβδου να έχει σταθερή 
ακτίνα καµπυλότητας. Η κάµψη θα γίνεται µε σταθερή ταχύτητα χωρίς κραδασµούς. 
 
Γενικά, απαγορεύεται η κάµψη των ράβδων µε φλόγα, διότι ενδέχεται να οδηγήσει σε σηµαντική 
υποβάθµιση της εφελκυστικής αντοχής και της παραµόρφωσης θραύσης. 
 
Επίσης απαγορεύεται η επανευθυγράµµιση καµφθείσας ράβδου, µε ή χωρίς φλόγα, διότι οδηγεί σε 
ακόµα µεγαλύτερη υποβάθµιση των µηχανικών χαρακτηριστικών, που είχε προκληθεί µε την 
προηγηθείσα κάµψη. 
 
Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι αναγκαία η κάµψη µε φλόγα ή η επανευθυγράµµιση 
καµφθείσας ράβδου. Εάν, κατά την κρίση του Επιβλέποντος Μηχανικού, οι αντίστοιχες επιπτώσεις 
δεν είναι απαγορευτικές για την κατασκευή, η κάµψη µε φλόγα ή η επανευθυγράµµιση µπορούν να 
πραγµατοποιούνται µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 6.5 του ΚΤΧ-2008. 
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3.3 ∆ιαµόρφωση και τοποθέτηση  
 
Η διαµόρφωση των οπλισµών θα ακολουθεί τους κανόνες των λεπτοµερειών όπλισης του κεφ. 17 
του ΕΚΩΣ και θα είναι σύµφωνη προς τα σχέδια της µελέτης. 
 
Η τελική µορφή κάθε ράβδου θα προκύπτει από ευθύγραµµο τµήµα, η διαµόρφωσή της θα γίνεται 
στη µηχανή ή στον πάγκο εργασίας του σιδηρουργού και το τελικό σχήµα της θα κείται, στην 
γενική περίπτωση, σε επίπεδο. Η κάµψη των οπλισµών µε πρόχειρα µέσα, µετά την τοποθέτησή 
τους επί του ξυλοτύπου, απαγορεύεται απολύτως. Η καθαρότητα των ράβδων θα επανελέγχεται 
επί του ξυλοτύπου. 
 
Προσοχή θα δίνεται για την τήρηση των προβλεπόµενων από τα κατασκευαστικά σχέδια µηκών 
ράβδων, υπερκαλύψεων, αγκυρώσεων, αναµονών, µορφής κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται 
στην τήρηση των ακριβών διαστάσεων των συνδετήρων (ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούµενες 
επικαλύψεις οπλισµών) και στην διαµόρφωση των γάντζων τους. Οι ανοχές κοπής και 
τοποθέτησης θα είναι οι επιτρεπόµενες από τους Κανονισµούς (ΚΤΧ-2008 6.9, ΕΚΩΣ 5.2). Τα 
σκέλη των γάντζων θα έχουν µήκος τουλάχιστον 10 Φ, θα σχηµατίζουν µε την συνεχόµενη πλευρά 
γωνία 450 το πολύ, και θα εισέρχονται στην µάζα του σκυροδέµατος, έτσι ώστε ο συνδετήρας να 
παραµένει κλειστός µέχρις εξαντλήσεως της εφελκυστικής αντοχής των σκελών του. Είναι 
επιθυµητή η εναλλαγή των γάντζων στις γωνίες των στύλων, καθώς και των δοκών υπό στρέψη. Η 
διαµόρφωση των γάντζων στους οπλισµούς τύπου «µανδύα» θα ελέγχεται µε ιδιαίτερη επιµέλεια. 
Στην εφαρµογή συνδετήρων τύπου «θώρακα», θα γίνεται δέσιµο µε σύρµα σε κάθε διασταύρωση 
διαµήκους και εγκάρσιας ράβδου, µε προσπάθεια εξασφάλισης πλήρους επαφής τους και τήρησης 
του επιθυµητού «βήµατος» της σπείρας, σε κάθε θέση. 
 
Ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωµα επιλογής του συστήµατος διαµόρφωσης των συνδετήρων που 
θα εφαρµόσει (µεµονωµένων, «µανδύα», «θώρακα» κλπ.), υπό την προϋπόθεση εγκρίσεώς του 
από την επίβλεψη. 
 
Η µορφή και ο τρόπος τοποθέτησης των συνδετήρων µέσα σε κάθε διατοµή, θα ακολουθεί τις 
επιταγές των σχεδίων της µελέτης και πάντως θα ικανοποιεί την γενική απαίτηση για περίσφιξη της 
διατοµής του στοιχείου και αύξηση της πλαστιµότητας. 
 
Οι οπλισµοί θα τοποθετούνται στην ακριβή θέση τους και στην ποσότητα που επιβάλλεται από 
τους Κανονισµούς (ΚΤΧ-2008 7.1 και 7.2) και που προβλέπεται από την µελέτη, κατά τον 
αναγραφόµενο στα σχέδια τρόπο και σύµφωνα µε τις συµπληρωµατικές οδηγίες τις Επίβλεψης. 
Προσοχή θα δίδεται επίσης στην ορθότητα των «µατισµάτων» και στα µήκη των αναµονών, στο 
δέσιµο (ιδίως στους στύλους) των διαµήκων ράβδων µε τους συνδετήρες, για την εξασφάλιση της 
πλήρους επαφής τους, καθώς και στην τήρηση αποστάσεων ράβδων που θα επιτρέπουν την 
δίοδο του δονητή σε κάθε στοιχείο. Οι ανοχές σφάλµατος στην τοποθέτηση των ράβδων και την 
σύνθεση του «κλωβού» οπλισµών, είναι οι οριζόµενες στον ΕΚΩΣ. 
 
Η σύνδεση του κυρίως οπλισµού µε τον δευτερεύοντα, κατασκευαστικό κλπ. θα γίνεται κατά τρόπο 
που να εξασφαλίζει απαραµόρφωτο πλέγµα, αµετάθετες ράβδους οριζοντιογραφικά και 
υψοµετρικά, και αδιατάρακτες συνδέσεις κατά την κίνηση τεχνιτών, εργαλείων και µηχανηµάτων, 
την διάστρωση του σκυροδέµατος και την χρήση του δονητή. Σηµειακές ηλεκτροσυγκολλήσεις για 
την συγκράτηση, απαγορεύονται. Τα στηρίγµατα των ράβδων, οι αποστατήρες, οι αναρτήσεις κλπ. 
θα έχουν επίσης επαρκή αντοχή ώστε να διατηρούν τον οπλισµό στην θέση του κατά την διάρκεια 
της σκυροδέτησης. 
 
Σε περίπτωση αλλαγής της διατοµής στύλου καθ’ ύψος, από όροφο σε όροφο (ή και για την 
βελτίωση της «υποδοχής» του κλωβού του υπερκείµενου στύλου, έστω και της αυτής διατοµής), οι 
οπλισµοί θα διαµορφώνονται κατάλληλα, ώστε να παραµένουν εντός της διατοµής του 
υψηλότερου ορόφου. 
 



K:\N5800\cons\tefxi\TPr YDR.doc                                       78                                             Ν5800/4920/Β10  

Το πάχος επικάλυψης των ράβδων µε σκυρόδεµα κατά την κατακόρυφη ή την οριζόντια έννοια, θα 
είναι σύµφωνο µε τον απαιτούµενο από τον Κανονισµό Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ 5.1), τον Κανονισµό 
Πυροπροστασίας και το αναγραφόµενο στα σχέδια, και θα εξασφαλίζεται µε την χρήση 
υποθεµάτων ή παρεµβληµάτων ή καβαλέττων, ή αναρτήσεων ή περενθεµάτων ή άλλων 
“αποστατήρων”. Οι αποστατήρες θα είναι από µη οξειδούµενο υλικό (πλαστικό, σκυρόδεµα κλπ.), 
αποκλειοµένων απολύτως των τεµαχίων ξύλου ή άλλων υλικών µη στεγανών και µη σταθερού 
όγκου. Η πυκνότητα τοποθέτησής τους θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η επιθυµητή 
επικάλυψη και στις ενδιάµεσες (µεταξύ υποθεµάτων) θέσεις (ΚΤΧ-2008 7.2.2). Η Επίβλεψη 
δικαιούται να διατάξει πύκνωση των υποθεµάτων, εάν διαπιστώσει ανεπαρκή εξασφάλιση του 
ελαχίστου πάχους επικάλυψης σε όλες τις θέσεις. Η επιδίωξη εξασφάλισης της επικάλυψης του 
κάτω οπλισµού δια ανυψώσεώς του µε τα χέρια κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος, 
απαγορεύεται απολύτως. 
 
Η ελεύθερη απόσταση µεταξύ παραλλήλων ράβδων της αυτής στρώσης, θα είναι τουλάχιστον ίση 
προς την µεγαλύτερη από τις διαµέτρους των ράβδων ή τα 20 mm ή την διάµετρο του µέγιστου 
κόκκου αδρανών, αυξηµένη κατά 5 mm. Η ελεύθερη απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων 
θα είναι τουλάχιστον ίση προς την µεγαλύτερη από τις διαµέτρους των ράβδων ή τα 25 mm ή τα 
2/3 του µεγίστου κόκκου αδρανών του σκυροδέµατος. Τεµάχια σιδηροπλισµού (καβίλιες) Φ 25 
τουλάχιστον, θα χρησιµοποιούνται για την διαµόρφωση της 2ης στρώσης (ή και άλλων) του 
οπλισµού των δοκών, όπου τούτο απαιτείται. Οι ράβδοι της δεύτερης ή και των άλλων στρώσεων, 
θα τοποθετούνται κατακόρυφα πάνω από τις ράβδους της πρώτης, ώστε να µην παρεµποδίζεται η 
δίοδος του νωπού σκυροδέµατος ανάµεσά τους. 
 
3.4 Επιµήκυνση - Ένωση οπλισµών 
 
Τυχόν απαιτούµενες επιµηκύνσεις οπλισµών θα ενεργούνται µε παράθεση και υπερκάλυψη των 
ράβδων στο κατάλληλο µήκος και την κατάλληλη διάταξη (ΕΚΩΣ 17.7.2) ή µε ηλεκτροσυγκόλληση 
των ράβδων (ΚΤΧ-2008 7.3.3, ΕΚΩΣ 17.7.4) ή µε αρµοκλείδες κλπ. (ΕΚΩΣ 17.7.3) στις 
προβλεπόµενες από την µελέτη κατάλληλες θέσεις (αποφυγή των θέσεων µεγίστης καταπόνησης, 
της συσσώρευσης των ενώσεων κλπ.). 
 
Τα µήκη παράθεσης, ο τρόπος συγκόλλησης κλπ. θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις 
υποδείξεις του Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος, του Προτύπου ΕΛΟΤ 1421, του 
Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων και του κατασκευαστή των αρµοκλείδων. 
 
Όπου απαιτούνται συγκολλήσεις οι µέθοδοι συγκόλλησης και οι τύποι συνδέσεων θα γίνονται, 
όπως περιγράφονται στον ΚΤΧ. 
 
Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα εκτελούνται από τεχνίτες έµπειρους και ικανούς, µε πλήρη τήρηση των 
κανόνων ασφαλείας. 
 
Κατά την τοποθέτηση των δοµικών πλεγµάτων επί του ξυλοτύπου και στις θέσεις όπου απαιτείται 
επέκταση του οπλισµού αντοχής ή του οπλισµού διανοµής, θα τηρείται η προβλεπόµενη από τους 
Κανονισµούς υπερκάλυψη αυτών. Η υπερκάλυψη θα είναι, για µεν την επέκταση του οπλισµού 
αντοχής ίση τουλάχιστον προς τρεις βρόχους (“ µάτια” του πλέγµατος) και όχι µικρότερη των 30 
cm, για δε την επέκταση του οπλισµού διανοµής, ίση τουλάχιστον προς ένα βρόχο και όχι 
µικρότερη των 15 cm. 
 
3.5 Προστασία αναµονών 
 
Ο οπλισµός που ενδεχοµένως προορίζεται να ενσωµατωθεί στο σκυρόδεµα σε απώτερο 
µελλοντικό στάδιο εργασιών, δεν θα αφήνεται εκτεθειµένος, αλλά θα προστατεύεται από την 
διάβρωση, µε κάλυψή του µε πλαστικό φύλλο και εγκιβωτισµός του µέσα στο σκυρόδεµα, ή µε 
παχύ περιτύλιγµα από καναβάτσο εµποτισµένο σε ασφαλτικό υλικό, κατά τις υποδείξεις της 
Επίβλεψης. Οι προστατευµένες µε αυτόν τον τρόπο αναµονές, θα γυµνώνονται και θα 
καθαρίζονται επιµελώς και πλήρως, αµέσως πριν από την επικείµενη χρήση τους. Ράβδοι 
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οπλισµού που δεν έχουν το νόηµα «αναµονής» δεν επιτρέπεται να προεξέχουν στο τελειωµένο 
έργο. 
 
4. Έλεγχος περαιωµένης εργασίας 
 
Πριν την  έναρξη της σκυροδέτησης, οι οπλισµοί που έχουν τοποθετηθεί θα ελέγχονται και θα 
παραλαµβάνονται από την Επίβλεψη, η οποία δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε 
έλλειψης ή κακοτεχνίας ή ασυµφωνίας προς τα εγκεκριµένα σχέδια, τις Προδιαγραφές και τους 
Κανονισµούς, καθώς επίσης δικαιούται να διατάξει και την τοποθέτηση προσθέτων ράβδων 
κατασκευαστικού οπλισµού ή οπλισµού αντοχής, έστω και µη προβλεποµένων στα σχέδια, εάν 
κατά την κρίση της συντρέχουν λόγοι. Για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και την άµεση εκτέλεση 
των εντολών της επίβλεψης, θα υπάρχει επί τόπου ο αναγκαίος αριθµός τεχνιτών - σιδηρουργών, 
ανάλογα µε το µέγεθος και την φύση του έργου, αλλιώς οι παρατηρήσεις θα αναγράφονται στο 
Ηµερολόγιο του Έργου, θα αναβάλλεται η σκυροδέτηση και θα επανελέγχεται ο οπλισµός του 
στοιχείου, µετά τις συµπληρώσεις και διορθώσεις. 
 
Κατά τον έλεγχο η Επίβλεψη θα έχει στη διάθεσή της τους Πίνακες Οπλισµών που 
περιλαµβάνονται στην µελέτη ή που θα έχει συντάξει ο Ανάδοχος του έργου, ώστε να διαπιστώσει 
το σύµφωνο των επί των Σχεδίων και των Πινάκων αναγραφοµένων  οπλισµών, όσον αφορά 
µορφή, µήκος και ποσότητα προς τους πραγµατικά τοποθετηθέντες. 
 
Οι Πίνακες και τα Σχέδια θα συµπληρώνονται, µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου, µε τις πιθανά 
τοποθετούµενες πρόσθετες ράβδους ώστε, µαζί µε τις συµπληρωµένες κατόψεις των ξυλοτύπων, 
να αποτελέσουν τη σειρά “ως κατεσκευάσθη” (as built). Οι συµπληρωµένοι Πίνακες Οπλισµών, 
µετά τον λογιστικό έλεγχο, αποτελούν επιµετρητικό στοιχείο. Το βάρος του οπλισµού θα 
υπολογισθεί από το θεωρητικό βάρος κάθε διαµέτρου. 
 
5. Επιµέτρηση και πληρωµή 
 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε χιλιόγραµµα βάρους βάσει των αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού, που θα 
περιλαµβάνονται στην τεχνική µελέτη (ενδεχοµένως συµπληρουµένων επί τόπου) ή, εάν δεν 
υπάρχουν, από τους πίνακες που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην 
Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση, πριν από την έναρξη κατασκευής. Οι Πίνακες θα έχουν 
συνταχθεί βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν µε λεπτοµέρεια τις διαστάσεις, τις 
διαµέτρους, τις θέσεις και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά Μ.Μ και ανά διάµετρο σύµφωνα µε 
τους επίσηµους πίνακες βαρών, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά 
διάµετρο και το ολικό βάρος κλπ. Θα ελεγχθεί η τοποθέτηση των οπλισµών στο έργο και θα γίνει η 
παραλαβή τους πριν από την έναρξη διαστρώσεως του σκυροδέµατος. Οι συνταχθέντες Πίνακες, 
µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογραφούν από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία. 
 
Οι παραπάνω θεωρηµένοι πίνακες των τοποθετηµένων οπλισµών µε τα βάρη τους, αποτελούν την 
επιµέτρηση των οπλισµών. 
 
Στην παραπάνω επιµέτρηση θα γίνεται διάκριση κατά κατηγορία οπλισµών, όπως προβλέπεται 
στο τιµολόγιο της µελέτης. 
 
Η πληρωµή θα γίνει για τον παραπάνω αριθµό χιλιογράµµων µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας του 
τιµολογίου της µελέτης. Η πληρωµή αυτή αποτελεί την πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την 
παροχή όλων των µηχανηµάτων, µεταφορικών  µέσων, εγκαταστάσεων, υλικών και εργασίας που 
απαιτούνται για την καλή και έντεχνη εργασία σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Τ.Π. 
∆εν θα γίνεται καµία πληρωµή για το επί πλέον βάρος, στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 
χρησιµοποιήσει µεγαλύτερες διατοµές οπλισµού από ότι προκύπτει από τα σχέδια της 
εγκεκριµένης µελέτης, χωρίς την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 14 

 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
 

 
1. Αντικείµενο 
 
Αυτή η Τεχνική Περιγραφή αφορά την χρήση στεγανωτικού µάζας των υπογείων κατασκευών από 
σκυρόδεµα. Η χρήση στεγανωτικού προβλέπεται όπου αναφέρεται στα σχέδια και στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές ή όπου συµπληρωµατικά διαταχθεί από την Επίβλεψη. 
 
2. Τύπος υλικού 
 
Το στεγανωτικό µάζας θα είναι υγρό ανόργανο και θα προστίθεται στο νερό παρασκευής του 
σκυροδέµατος σε αναλογία προσδιορισµένη από τον προµηθευτή του, ώστε να εξασφαλίζει 
ικανοποιητική στεγάνωση της µάζας του σκυροδέµατος. 
 
Το στεγανωτικό πρέπει να µην επιδρά δυσµενώς στο σκυρόδεµα και ιδίως στην αντοχή, τον 
ερπυσµό και την συστολή λόγω πήξεως. Επίσης να µην επιδρά δυσµενώς στο σιδηρού οπλισµό. 
 
Ο τύπος στεγανωτικού και η αναλογία προσµίξεως, θα εγκριθούν από την Επίβλεψη µετά από 
πρόταση του Αναδόχου µε συνηµµένο πιστοποιητικό αναγνωρισµένου εργαστηρίου, το οποίο θα 
αφορά στο προτεινόµενο στεγανωτικό, θα βεβαιώνεται η επιτυγχανόµενη µε αυτό στεγανότητα και 
η µη δηµιουργία δυσµενών επιδράσεων στο σκυρόδεµα και τον σιδηρού οπλισµό. 
 
3. Επιµέτρηση - Πληρωµή 
 
3.1. Η επιµέτρηση του υλικού θα γίνεται ανά χιλιόγραµµο εγκεκριµένου και χρησιµοποιηθέντος 
υλικού. 
 
3.2. Η πληρωµή θα γίνεται µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας, η οποία περιλαµβάνει τις δαπάνες 
για την προµήθεια, προσκόµιση, φορτοεκφόρτωση, την εργασία ανάµιξης και τις τυχόν 
επιβαρύνσεις για δοκιµές, ελέγχους και πιστοποιητικού, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 15 
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ Ή ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 
 
1. Αντικείµενο 
 
Οι εργασίες που προδιαγράφονται µε την παρούσα αφορούν στη διάθεση του συνόλου του 
εξοπλισµού, των υλικών και την εργασία της στεγάνωσης (εξωτερική ή/και εσωτερική), όπου 
αναφέρεται στα σχέδια και στις Τεχνικές Προδιαγραφές ή όπου συµπληρωµατικά διαταχθεί από 
την Επίβλεψη, µε τσιµεντοειδές στεγανωτικό υλικό. 
  
2. Υλικά - Εκτέλεση εργασίας 
 
2.1. Το τσιµεντοειδές στεγανωτικό θα πρέπει να αποτελείται από τσιµέντο, χαλαζιακή άµµο και 
ειδικές χηµικές ανόργανες ενώσεις, θα πρέπει να είναι προέλευσης ανεγνωρισµένου 
κατασκευαστικού οίκου και θα υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Το τσιµεντοειδές στεγανωτικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για ανάληψη θετικών και αρνητικών 
υδροστατικών πιέσεων, να αντέχει σε µεγάλες θερµοκρασιακές µεταβολές βάσει του DIN 52104, 
και να είναι στεγανό σύµφωνα µε το DIN 1048. Επίσης θα πρέπει η τελική επιφάνεια να είναι 
σκληρή, ανθεκτική σε επίχωση, να µην περιέχει τοξικά και να µπορεί να βαφεί ή και να δεχθεί άλλο 
υλικό. 
 
Όλες οι παραπάνω ιδιότητες θα πρέπει να αποδειχθούν από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα υποβάλλει 
στην Υπηρεσία όλες εκείνες τις πληροφορίες (προσπέκτους, εµπειρίες από διάφορα έργα, 
αποδεικτικά στοιχεία ότι το προτεινόµενο υλικό έχει επιτυχώς χρησιµοποιηθεί σε αντίστοιχα έργα, 
κλπ.) που είναι απαραίτητες για την έγκριση του υλικού.  
 
2.2. Η εφαρµογή του στεγνωτικού θα γίνεται από τον Ανάδοχο µε κάθε επιµέλεια και σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του υλικού. Προς τούτο πριν την εφαρµογή του υλικού η 
επιφάνεια του σκυροδέµατος θα πρέπει να είναι καθαρή και οµαλή, χωρίς άλατα, σκόνες, έλαια, 
τρύπες και ξένα υλικά (φουρκέτες, κλπ.). Ο καθαρισµός της επιφανείας θα γίνεται µε ιδιαίτερη 
επιµέλεια, είτε µε συρµατόβουρτσα, είτε µε υδροβολή υψηλής πίεσης. Όλα τα σαθρά σηµεία και οι 
ρηγµατώσεις πρέπει να αποµακρύνονται και να επισκευάζονται αντίστοιχα. Η επισκευή θα γίνεται 
µε κατάλληλα υλικά, απόλυτα συµβατά µε το τσιµεντοειδές στεγανωτικό και σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή του στεγανωτικού. Πριν την εφαρµογή του υλικού η καθαρή πλέον 
επιφάνεια διαβρέχεται µε νερό µέχρι κορεσµού. Η επάλειψη θα γίνει σε τρείς στρώσεις (δύο 
στρώσεις και άνω όπως προδιαγράφεται) µε τσιµεντοειδές στεγανοποιητικό υλικό αραιωµένο σε 
νερό, σε αναλογία που θα προσδιορισθεί από τον κατασκευαστή του υλικού.  Η εφαρµογή των 
στρώσεων θα γίνεται πριν ξεραθεί και όταν σκληρυνθεί επαρκώς η προηγούµενη επάλειψη και σε 
χρονικά διαστήµατα και θερµοκρασιακές συνθήκες, που καθορίζονται από τον προµηθευτή του 
στεγανοποιητικού.  
 
2.3. Ειδικά για την εσωτερική στεγάνωση δεξαµενών ύδρευσης, θα χρησιµοποιηθεί υλικό 
τσιµεντοειδούς βάσεως ή µε βάση τις εποξειδικές, ακρυλικές, πολυουρεθανικές ρητίνες, κατάλληλα 
για δεξαµενές πόσιµου νερού, εκτελούµενη σε οιασδήποτε επιφάνεια, µετά από κατάλληλη 
προετοιµασία τής επιφάνειας εφαρµογής (αφαίρεση ξένων υλών, κλπ), σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
προδιαγραφές του υλικού. 
 
Για την σφράγιση των σηµείων διείσδυσης των αγωγών στις δεξαµενές χρησιµοποιούνται 
υδροδιογκούµενες µαστίχες, κορδόνια  ή οτιδήποτε άλλο διογκούµενο υλικό σφραγίσµατος, για την 
οποία κόστος συµπεριλαµβάνεται στην ολική αρχική τιµή του στεγανωτικού. Στην τιµή αυτή 
συµπεριλαµβάνονται επίσης και ότι επιπλέον υλικά χρησιµοποιούνται για τα σηµεία διακοπής 
κατασκευαστικών αρµών, φουρκετών, αρµών διαστολής και άλλων επισκευών. 
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Ο Ανάδοχος µετά την εφαρµογή του υλικού θα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας της 
στεγάνωσης (διατήρηση υγρασίας, προστασία από άµεση ηλιακή ακτινοβολία, προστασία από 
άνεµο και παγετό, κλπ.), που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του στεγανοποιητικού. 
 
Καµία εργασία (τοποθέτηση γεωυφάσµατος, κλπ.) δεν θα λαµβάνει χώρα πριν την τελική 
σκλήρυνση του στεγανοποιητικού. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 16 

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ 
ΒΑΣΗΣ 

 
1. Αντικείµενο 
 
Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στην επάλειψη µε ασφαλτικό υλικό των εξωτερικών 
επιφανειών σκυροδέµατος των φρεατίων αποχέτευσης και του φρεατίου του αντλιοστασίου. Τα 
φρεάτια θα επαλειφθούν µε υλικό στεγάνωσης στις εξωτερικές κατακόρυφες επιφάνειες τους καθ΄ 
όλο το ύψος αυτών. 
 
2. Εργασία και υλικά 
 
2.1. Η στεγάνωση θα γίνει µε βούρτσα ή µηχάνηµα εκτόξευσης πάνω σε καθαρές επιφάνειες. Η 
στεγάνωση θα γίνει µε υλικό κατάλληλο του εµπορίου ασφαλτικής βάσης σε κατάλληλο αριθµό 
στρώσεων (σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του τρόπου χρήσης αυτού) επί της επιφανείας 
του σκυροδέµατος ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη πρόσφυση αυτού µε το µπετόν.  
 
2.3. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος που θα δεχθεί το στεγανωτικό υλικό θα πρέπει να 
καθαρίζεται µε επιµέλεια µε καθαρή σκούπα, ή εν ανάγκη µε συρµάτινη ώστε να αφαιρεθούν όλα 
τα κονιάµατα που πλεονάζουν ή τυχόν σαθρά µέρη. 
 
2.4. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να ληφθεί κατά την επίστρωση του υλικού στον χρόνο που 
απαιτείται για το στέγνωµα αυτού, και ο οποίος χρόνος θα πρέπει να είναι επακριβώς όσο ορίζεται 
από το εγχειρίδιο χρήσης αυτού, ώστε να είναι σίγουρη η πρόσφυση του υλικού στο σκυρόδεµα. 
 
2.5. Η τελική επιφάνεια θα πρέπει να είναι οµοιογενής, ενώ στις γωνίες των διαφόρων 
επιφανειών πρέπει η επάλειψη του στεγανωτικού υλικού να γίνει προσεκτικά ώστε να καλυφθούν 
όλα τα σηµεία που υπάρχει σκυρόδεµα. Η ιδιαίτερη εργασία που χρειάζεται στις ακµές, γωνίες 
κλπ. δεν θα αµείβεται ιδιαίτερα και επιπλέον της τιµής του σχετικού άρθρου γιατί περιλαµβάνεται 
στην συµβατική τιµή. 
 
3. Πληρωµή 
 
3.1. Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας που µονώνεται.  
 
3.2. Η πληρωµή θα γίνει µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας του τιµολογίου της µελέτης. Η 
πληρωµή αυτή αποτελεί την πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την προµήθεια και µεταφορά 
επιτόπου όλων υλικών και µικροϋλικών που απαιτούνται για την καλή και έντεχνη εργασία 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Τ.Π. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 17 

ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
1. Αντικείµενο 
 
Η τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή των πάσης φύσεως φρεατίων αγωγών 
αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων, και συσκευών ελέγχου από χυτό επιτόπου σκυρόδεµα, 
καθώς και την κατασκευή των φρεατίων ιδιωτικής σύνδεσης. 
 
2. Γενικά 
 
Τα διάφορα φρεάτια θα κατασκευασθούν στις θέσεις και µε τις διαστάσεις και µορφή που 
προβλέπονται στα σχέδια της µελέτης. 
 
Οι διάφορες στάθµες των φρεατίων θα ελεγχθούν από τον Ανάδοχο µήπως απαιτείται κάποια 
τροποποίηση, λόγω των επιτόπου συνθηκών του έργου. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει την ευστάθεια των διαφόρων τεχνικών έργων σε 
άνωση και κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει την ακώλυτη απορροή των οµβρίων υδάτων, κατά 
την διάρκεια κατασκευής των φρεατίων κάτω από ρέµατα ή αγωγούς. 
 
Για την κατασκευή των τοιχωµάτων όλων γενικώς των τεχνικών έργων, πλην του φρεατίου 
ιδιωτικής σύνδεσης, θα χρησιµοποιηθεί εξωτερικός ξυλότυπος απαγορευµένης της 
χρησιµοποίησης της παρειάς του ορύγµατος ως ξυλοτύπου. Εποµένως οι σχετικές εκσκαφές θα 
πρέπει να πραγµατοποιηθούν σε διαστάσεις τέτοιες που να αφήνουν επαρκή χώρο για την 
τοποθέτηση και αφαίρεση των τύπων και τις λοιπές εργασίες (ανάλογα µε το βάθος του τεχνικού, 
την φύση του εδάφους, κλπ.). 
 
3. Χωµατουργικές εργασίες 
 
Το όρυγµα κάθε τεχνικού έργου θα αντιστηριχτεί µε κατάλληλο τρόπο αντιστήριξης (ξύλινες 
αντιστηρίξεις, µεταλλικές πασσαλοσανίδες, κλπ.) µε δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου. 
 
Με δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου θα διενεργηθούν, σε όποιο βαθµό απαιτηθούν αντλήσεις 
υπογείων νερών ή λυµάτων, ώστε η όλη εργασία να γίνει εν ξηρώ. 
 
Το περί το τεχνικό έργο αποµένον ελεύθερο όρυγµα θα επιχωθεί, όπως προβλέπεται γενικώς να 
επιχωθούν οι αγωγοί. 
 
Η αποκοµιδή και διάστρωση των προϊόντων εκσκαφών θα γίνει κατά καθοριζόµενα στην 
αντίστοιχη Τ.Π.. 
 
4. Τρόπος κατασκευής φρεατίων 
 
4.1 Γενικά 
 
Τα φρεάτια διακρίνονται σε φρεάτια επίσκεψης, διακλαδώσεων, συµβολής, πτώσης, συσκευών 
ελέγχου, υδροσυλλογής, κλπ. και κατασκευάζονται στις θέσεις που προβλέπει η µελέτη. 
 
Τα φρεάτια θα πρέπει να είναι επισκέψιµα και ανάλογα µε την διάµετρο, την υψοµετρική τους θέση 
και τη διαφορά στάθµης ροής των συνδεοµένων αγωγών κατασκευάζονται µε βάση την 
αναφερόµενη στα σχέδια ειδική για το καθένα περίπτωση. 
 
Είναι δυνατό να απαιτούνται, κατά την κατασκευή των έργων, µικροτροποποιήσεις των φρεατίων 
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που επιβάλλονται από τοπικές συνθήκες ή εµπόδια από εγκαταστάσεις Εταιρειών κοινής ωφελείας 
(αγωγούς, φρεάτια κλπ.). Οι µικροτροποποιήσεις αυτές υποδεικνύονται ή από τον Ανάδοχο στην 
Επίβλεψη για έγκριση ή επιβάλλονται από την Επίβλεψη και εφαρµόζονται, χωρίς να 
δηµιουργούνται πρόσθετες οικονοµικές ή άλλης φύσεως αξιώσεις για τον Ανάδοχο. 
 
4.2 Φρεάτια Ακαθάρτων 
 
Όλα τα φρεάτια επίσκεψης του δικτύου ακαθάρτων, θα κατασκευασθούν από οπλισµένο 
σκυρόδεµα C 16/20  (των 350 χγρ τσιµέντου) µε τσιµέντο ανθεκτικό στα θειικά, µε κατάλληλο 
στεγανωτικό µάζας (προστιθέµενο σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του) και σιδηρό 
οπλισµό S500s, σύµφωνα µε τα σχέδια µελέτης. 
 
Οι εσωτερικές επιφάνειες όλων των φρεατίων και των λαιµών θα στεγανωθούν µε τσιµεντοειδές 
στεγανοποιητικό "Vandex' (ή αναλόγου) και σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
Στις εξωτερικές επιφάνειες των φρεατίων και των λαιµών, προβλέπεται διπλή επάλειψη µε 
ασφαλτικό υλικό, σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τ.Π. 
 
Στο δάπεδο των φρεατίων θα δηµιουργηθούν αύλακες για τη ροή των λυµάτων. Η διαµόρφωση 
των αυλάκων µπορεί να γίνει συγχρόνως µε την κατασκευή της βάσης ή χωριστά µε σκυρόδεµα C 
12/15 (των 300 χγρ τσιµέντου). Όλες οι καµπύλες συναρµογής θα είναι οµαλές. Η κατασκευή των 
πλευρικών τοιχωµάτων θα αρχίσει το νωρίτερο δυνατόν για να υπάρξει καλή πρόσφυση και 
στεγανότητα µε το σκυρόδεµα της βάσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης και εφόσον το σκυρόδεµα 
βάσης έχει πήξει τόσο ώστε να µην µπορεί να επιτευχθεί καλή πρόσφυση και στεγανότητα µε τα 
τοιχώµατα, οι αρµοί διακοπής µεταξύ της βάσης και των πλευρικών τοιχωµάτων αφού 
καθαριστούν επιµελώς θα επιχρίονται µε ειδικό συγκολλητικό σκυροδέµατος πριν από  την 
διάστρωση του σκυροδέµατος των πλευρικών τοίχων. Η ίδια διαδικασία θα τηρηθεί και για τους 
τυχόν υπόλοιπους αρµούς διακοπής εργασιών κατά την κατασκευή του φρεατίου. 
  
Βαθµίδες, θα τοποθετηθούν σε όλα τα φρεάτια µε βάθος µεγαλύτερο από 1,25 m. Οι βαθµίδες θα 
είναι χυτοσιδηρές αντιολισθηρές, σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, θα είναι 
καταλλήλων διαστάσεων και θα τοποθετούνται σε µετατιθέµενη διάταξη και καθ' ύψος απόσταση 
30 περίπου εκ., όπως υποδεικνύεται στα σχέδια της µελέτης. Οι βαθµίδες πρέπει να αγκυρώνονται 
επιµελώς στα τοιχώµατα των φρεατίων. 
 
Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά κυκλικά διαµέτρου Φ60, σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή και θα εδράζονται πάνω σε χυτοσιδηρά πλαίσια που θα 
ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα των λαιµών. 
 
Για την επίτευξη στεγανότητας στη σύνδεση των πλαστικών αγωγών µε τα φρεάτια, σύµφωνα µε 
τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης, θα χρησιµοποιείται ειδικός σύνδεσµος φρεατίων. Επιπλέον, θα 
γίνεται πλήρωση του αρµού µε πατητή τσιµεντοκονία, ως περιγράφεται στην αντίστοιχη Τ.Π..  
   
Όπου υποδεικνύεται από την Επίβλεψη θα τοποθετούνται στα φρεάτια αναµονές για µελλοντικές 
συνδέσεις. Οι αγωγοί αναµονής πρέπει να εξέχουν τουλάχιστον 50 εκατοστά του εξωτερικού των 
τοιχωµάτων του φρεατίου και να φράσσονται υδατοστεγανά, µε ανάλογο πώµα. 
 
Οι λαιµοί των φρεατίων, όπου προβλέπεται η κατασκευή τους, επιβάλλεται να προσαρµόζονται µε 
επιµέλεια στο κύριο σώµα του φρεατίου και ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στο απαιτούµενο ύψος 
κατασκευής τους, ανάλογα µε την προβλεπόµενη ερυθρά του δρόµου ή µε άλλες οδηγίες που θα 
δοθούν από την Επίβλεψη. 
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4.3 Φρεάτια Οµβρίων 
 
Όλα τα φρεάτια επίσκεψης του δικτύου οµβρίων, θα κατασκευασθούν από οπλισµένο σκυρόδεµα 
C 16/20 (των 350 χγρ τσιµέντου), µε κατάλληλο στεγανωτικό µάζας (προστιθέµενο σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του προµηθευτή του) και σιδηρού οπλισµό S500s, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
 

Σε όλα τα φρεάτια η µεταφορά των οµβρίων θα γίνεται µε διαµόρφωση αυλάκων στον πυθµένα 
αυτών. Τα αυλάκια θα κατασκευάζονται µαζί µε την βάση ή θα διαµορφώνονται χωριστά µε 
σκυρόδεµα C 12/15 (των 300 χγρ τσιµέντου). Όλες οι καµπύλες συναρµογής θα είναι οµαλές. 
 

Βαθµίδες, θα τοποθετηθούν σε όλα τα φρεάτια µε βάθος µεγαλύτερο από 1,25 m. Οι βαθµίδες θα 
είναι σιδηρές ή χυτοσιδηρές αντιολισθηρές, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές, 
θα είναι καταλλήλων διαστάσεων και θα τοποθετούνται σε µετατιθέµενη διάταξη και καθ' ύψος 
απόσταση 30 περίπου εκ., όπως υποδεικνύεται στα σχέδια της µελέτης. Οι βαθµίδες πρέπει να 
αγκυρώνονται επιµελώς στα τοιχώµατα των φρεατίων. 
 

Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά κυκλικά διαµέτρου Φ60, σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή και θα εδράζονται πάνω σε χυτοσιδηρά πλαίσια που θα 
ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα των λαιµών. 
 

Οι λαιµοί των φρεατίων, όπου προβλέπεται η κατασκευή τους,  επιβάλλεται να προσδιορίζονται µε 
επιµέλεια στο κύριο σώµα του φρεατίου και ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στο απαιτούµενο ύψος 
κατασκευής τους, ανάλογα µε την προβλεπόµενη ερυθρά του δρόµου ή µε άλλες οδηγίες που θα 
δοθούν από την Επίβλεψη. 
 
4.4 Φρεάτια Ιδιωτικής Παροχής Αποχέτευσης  
 
Τα φρεάτια ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης θα είναι κυκλικής διατοµής από PVC, χυτά, µε την 
προσαρµογή τµήµατος πλαστικού σωλήνα PVC σειράς 41 για την επίτευξη του απαιτούµενου 
βάθους του φρεατίου και την σύνδεσή του µε εσωτερικό δίκτυο της οικοδοµής. 
 
Θα κατασκευαστούν δύο τύποι φρεατίων : 
α) Εσωτερικής διαµέτρου 250 mm  
 Αποτελεί τον βασικό τύπο των φρεατίων ιδιωτικών συνδέσεων 
 

β) Εσωτερικής διαµέτρου 400 mm   
 Κατασκευάζεται µόνον όπου θα γίνουν πλέον των δύο συνδέσεις ιδιωτικών παροχών.  
 

Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά τετράγωνα ή ορθογωνικά, σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή και θα εδράζονται πάνω σε χυτοσιδηρά πλαίσια που θα 
ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα εγκιβωτισµού του φρεατίου. 
 
4.5 Φρεάτια συσκευών ελέγχου δικτύου (δικλείδων, εκκένωσης, αερεξαγωγού κλπ.)  
 
Όλα τα φρεάτια συσκευών ελέγχου δικτύου θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα C 
16/20 (των 350 χγρ τσιµέντου), µε κατάλληλο στεγανωτικό µάζας (προστιθέµενο σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του προµηθευτή του) και σιδηρού οπλισµό S500s, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
 
Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι από χυτοσίδηρο ή από λαµαρίνα πάχους 5,0 χλστ., 
τετράγωνα ή ορθογωνικά  σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
5. Τρόπος εκτέλεσης επί µέρους εργασιών 
 
Όλες οι επιµέρους εργασίες (χωµατουργικές εργασίες, σκυροδέµατα, σιδηροί οπλισµοί, 
χυτοσιδηρά τεµάχια, κλπ.), θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους όρους των αντίστοιχων Τεχνικών 
Προδιαγραφών τους. 
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6. Επιµέτρηση και πληρωµή 
 
Η επιµέτρηση και πληρωµή των φρεατίων ιδιωτικών παροχών ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς 
και τα φρεάτια αποχέτευσης ακαθάρτων από πολυαιθυλένιο γίνεται ανά τεµάχιο, πλήρως 
τοποθετηµένου φρεατίου, επί την αντίστοιχη τιµή του τιµολογίου της µελέτης. Η επιµέτρηση και 
πληρωµή των υπολοίπων φρεατίων γίνεται µε αναλυτική επιµέτρηση των επί µέρους εργασιών 
κατασκευής αυτών και η πληρωµή γίνεται µε την αντίστοιχη για κάθε εργασία τιµή του τιµολογίου 
της µελέτης. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 18 

ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 
 

1. Αντικείµενο 
 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση χυτοσιδηρών βαθµίδων, 
καλυµµάτων φρεατίων και εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου οµβρίων υδάτων απο 
χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος µε γραφίτη σε φολίδες σύµφωνα µε το ISO/R 185) ή ελατό χυτοσίδηρο 
(χυτοσίδηρος µε γραφίτη σε σφαιροειδή µορφή σύµφωνα µε το ISO 1083). 
 
2. Xυτοσιδηρά τεµάχια από φαιό ή ελατό χυτοσίδηρο 
 
Για την ποιότητα, κατασκευή, διαστάσεις, δοκιµές και παραλαβή των χυτοσιδηρών τεµαχίων απο 
φαιό ή ελατό χυτοσίδηρο ισχύουν σε όλη τους την έκταση κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Προδιαγραφής ΕΝ 124, που έχει εγκριθεί από την Ελλάδα και είναι το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 124 “Κορωνίδες οχετών και θυρίδες φρεατίων επισκέψεως για περιοχές πεζών και 
οχηµάτων - Απαιτήσεις σχεδιασµού, ∆οκιµή τύπου, Σήµανση”. 
 
3. Κατηγορία καλυµµάτων και εσχαρών 
 
Τα καλύµµατα των φρεατίων επίσκεψης θα είναι κυκλικά (για τα φρεάτια επίσκεψης ακαθάρτων & 
οµβρίων) και τετράγωνα ή ορθογωνικά (για τα φρεάτια συσκευών ασφάλειας & ελέγχου), χωρίς 
στόµια αερισµού και θα είναι κατηγορίας (οµάδας) D400 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Με ειδική 
γραπτή εντολή της Επίβλεψης, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν καλύµµατα της κατηγορίας Ε600. 
∆ιευκρινίζεται ότι απαγορεύεται ρητά, η χρήση καλυµµάτων µικρότερης κατηγορίας αντοχής από 
αυτή των D400, εκτός εάν ορίσει η Επίβλεψη µε ειδική γραπτή εντολή σε δρόµους των οικισµών 
της µελέτης χωρίς ιδιαίτερη κυκλοφορία. 
 
Τα καλύµµατα των φρεατίων ιδιωτικών συνδέσεων θα είναι ορθογωνικά ή τετράγωνα χωρίς στόµια 
αερισµού και θα είναι κατηγορίας (οµάδας)  C250 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 
 
Οι εσχάρες υδροσυλλογής του δικτύου οµβρίων θα είναι ορθογωνικές ή/και τετράγωνες κατηγορίας 
(οµάδας) D400 ή C250 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (εφόσον προβλέπονται παράλληλα µε το 
ρείθρο) και µπορούν να είναι επίπεδες ή ελαφρά κοίλες. Σε κάθε περίπτωση η συνολική επιφάνεια 
εισροής οµβρίων ανά φρεάτιο υδροσυλλογής δικτύου οµβρίων θα είναι τουλάχιστον 0,25 m2 και 
µπορεί να επιτυγχάνεται µε µία ή περισσότερες εσχάρες, αλλά πάντα του ιδίου τύπου. 
 
Η επιφάνεια εισροής οµβρίων θα πρέπει να υποδειχθεί απο τον Ανάδοχο, ο οποίος θα υποβάλει 
στην Υπηρεσία όλες εκείνες τις πληροφορίες (προσπέκτους, µετρήσεις απο εργαστήρια, κλπ.) που 
είναι απαραίτητες για την έγκριση της εσχάρας. Επίσης µαζί µε όλα τα παραπάνω στοιχεία θα 
υποβληθούν και δείγµατα του υλικού. 
 
4. Σήµανση 
 
Σε κάθε κάλυµµα και σε κάθε πλαίσιό του, θα αναγράφονται πάνω στη φανερή και µη εντοιχισµένη 
όψη (όπου είναι δυνατόν), µε στοιχεία καθαρά και ανεξίτηλα τα εξής στοιχεία: 
 
• ΕΛΟΤ ΕΝ 124 
• Η αντίστοιχη κατηγορία αντοχής 
• Το όνοµα και/ή το σήµα του κατασκευαστή 
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5. ∆ιαστάσεις των τεµαχίων 
 
Οι διαστάσεις των τεµαχίων θα είναι κατ΄ ελάχιστον αυτές που καθορίζονται στα σχέδια της 
µελέτης, πλην των εσχαρών, οι διαστάσεις των οποίων θα καθορισθούν, µε βάση όσα 
αναφέρονται στις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές, απο τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν απο την 
Υπηρεσία. 
 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος τοποθετήσει χυτοσιδηρά τεµάχια µεγαλύτερων διαστάσεων και/ή 
µεγαλύτερης κατηγορίας αντοχής απο την προβλεπόµενη στην µελέτη, δεν δικαιούται καµίας 
αποζηµίωσης. 
 
6. Τοποθέτηση καλυµµάτων, εσχαρών και βαθµίδων 
 
Οι επιφάνειες έδρασης των καλυµµάτων και των εσχαρών στα πλαίσιά τους, θα είναι απόλυτα 
επίπεδες, έτσι που να εξασφαλίζεται η οµαλότητα της επιφάνειας και η ασφάλεια της κυκλοφορίας. 
Οι συνθήκες έδρασης θα εξασφαλίζουν, µε κατάλληλη µέθοδο (ειδική κατεργασία, ελαστικό 
δακτύλιο κλπ.) την σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση του καλύµµατος και της εσχάρας. 
 
Ο έλεγχος θα γίνεται σε κάθε ένα τεµάχιο. Κάθε τεµάχιο ελαττωµατικό ως προς την έδρασή του θα 
απορρίπτεται. 
 
Οι χυτοσιδηρές βαθµίδες θα είναι αντιολισθηρές και θα πακτωθούν σε ικανοποιητικό βάθος µέσα 
στο σκυρόδεµα, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή και µόνιµη τοποθέτησή τους. 
 
7. Παραλαβή της προµήθειας 
 
Στην περίπτωση που θα απορριφθεί κάποια ποσότητα απο τα είδη της προµήθειας, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να την αντικαταστήσει µέσα σε ένα µήνα. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία 
αυτή, ο Εργοδότης αγοράζει αντίστοιχο αριθµό απο τα είδη σε βάρος του Αναδόχου. 
 
8. Περιλαµβανόµενες εργασίες 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου των έργων, δοκιµές και η εγκατάσταση των 
χυτοσιδηρών τεµαχίων, καθώς και όλα τα υλικά και µικροϋλικά που χρειάζονται για την ασφαλή 
στήριξή τους και τον εγκιβωτισµό τους στα δοµικά στοιχεία του έργου. 
 
9. Επιµέτρηση και πληρωµή 
 
Τα καλύµµατα, οι εσχάρες και οι χυτοσιδηρές βαθµίδες επιµετρούνται σε πραγµατικό αριθµό 
χιλιογράµµων χυτοσιδηρών τεµαχίων και πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 19 

ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 
 
1. Αντικείµενο 
 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή σωµάτων αγκύρωσης αγωγών πιέσεως. 
 
2. Γενικά 
 
2.1. Σώµατα αγκύρωσης θα κατασκευαστούν σε όλες τις θέσεις των αγωγών, όπου λόγω 
χάραξης (καµπύλες) ή ειδικών τεµαχίων (συστολές, ταυ κλπ.) ή µεγάλης κατά µήκος κλίσης 
υπάρχει κίνδυνος να µετακινηθούν οι σωλήνες τόσο από τη θεωρητική γραµµή της χάραξης αυτών 
όσο και από την µηκοτοµή τους. 
 
2.2. Γενικά σώµατα αγκύρωσης θα κατασκευαστούν στις θέσεις και µε τις διαστάσεις που 
προβλέπει η εγκεκριµένη µελέτη ή σε άλλες αντίστοιχες θέσεις σε περίπτωση τροποποιήσεων των 
χαράξεων ή των µηκοτοµών και σ΄ όσες συµπληρωµατικές θέσεις κριθεί αναγκαίο από την 
Επίβλεψη. 
 
 2.3. Σε κάθε περίπτωση ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος ανάλογα µε τις συνθήκες που θα 
παρουσιασθούν κατά την κατασκευή του έργου να επισηµάνει την ανάγκη κατασκευής και άλλων 
συµπληρωµατικών σωµάτων αγκύρωσης ή τροποποιήσεων των προβλεπόµενων και να 
κατασκευάσει αυτά εφόσον λάβει την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ευθυνόµενος για 
κάθε ζηµιά από έλλειψη σωµάτων αγκύρωσης ή κατασκευή ανεπαρκών τοιούτων, εφόσον δεν 
ζήτησε έγκαιρα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία έγκριση να τα κατασκευάσει. 
 
2.4. Τα σώµατα αγκύρωσης θα πρέπει να είναι επαρκή τόσο για τις συνθήκες λειτουργίας όσο 
και δοκιµές και πάντως για να παραλαµβάνουν τις αναπτυσσόµενες δυνάµεις, τουλάχιστον για την 
πίεση λειτουργίας των σωλήνων. 
 
3. Τρόπος κατασκευής 
 
3.1. Τα σώµατα αγκύρωσης θα κατασκευασθούν από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα C 12/15. 
 
3.2. Η εκσκαφή για την κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης θα πρέπει να γίνει ακριβώς στις 
απαιτούµενες διαστάσεις ώστε η βάση και οι κατακόρυφες πλευρές των σωµάτων αγκύρωσης να 
εφάπτονται του φυσικού εδάφους και το σκυρόδεµα να πακτώνεται µέσα στο έδαφος µη 
χρησιµοποιουµένων ξυλοτύπων έστω και εάν απαιτείται η επαύξηση του όγκου του σώµατος 
αγκύρωσης. 
 
Στην περίπτωση που λόγω της φύσεως του εδάφους και του βάθους τοποθετήσεως του σώµατος 
αγκύρωσης, κριθεί ότι το δηµιουργούµενο κενό µεταξύ παρειάς ορύγµατος εδάφους και παρειάς 
σώµατος αγκύρωσης είναι µεγάλο, τότε θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ξυλότυπος για την έγχυση 
του σκυροδέµατος και το κενό να γεµίσει µε συµπυκνωµένο αµµοχάλικο τεχνικών έργων σε 
τρώσεις 30 εκ. µε βαθµό συµπυκνώσεως 95% της τροποποιηµένης µεθόδου PROCTOR.  
 
3.3. Η εκσκαφή για την κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης θα γίνει πριν από την τοποθέτηση 
των σωλήνων, αλλά πάντως σε χρόνο τέτοιο που να επιτρέπει τον προσδιορισµό της ακριβούς 
θέσης. 
 
3.4. Η κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να µην καλυφθούν 
από το σκυρόδεµα οι συνδέσεις των σωληνώσεων, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος της 
στεγανότητας των συνδέσεων. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν εγκρίσεως της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα επιτρέπεται η κάλυψη των συνδέσεων. 
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3.5. Κατά την κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη επιµέλεια 
ώστε να αποφευχθούν κρούσεις επί των σωλήνων που µπορεί να µειώσουν την αντοχή τους και 
να καταστρέψουν την εξωτερική προστασία τους. 
 
Το τµήµα της εκσκαφής, το υπεράνω της στάθµης ανωτέρας επιφανείας των σωµάτων αγκύρωσης 
θα επιχωθεί, όπως προβλέπεται γενικώς να επιχωθούν οι αγωγοί. 
 
4. Περιλαµβανόµενες εργασίες και δαπάνες 
 
Στην τιµή µονάδος του Τιµολογίου για τα σώµατα αγκύρωσης περιλαµβάνονται οι δαπάνες για 
όλες τις εργασίες, υλικά και χρήση κάθε είδους εξοπλισµού, που απαιτούνται για την πλήρη και 
έντεχνη κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης, εκτέλεση των 
παραπάνω εργασιών. 
 
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για: 
 
� τις οποιεσδήποτε ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών, οχετών και δικτύων Ο.Κ.Ω., 

καθώς και την επαναφορά του ορύγµατος της τοµής στην αρχική του κατάσταση 
� τις οποιεσδήποτε υποστηρίξεις αγωγών, καλωδίων κλπ. 
� την επί πλέον του σκάµµατος του αγωγού εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος και σε 

οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους 
� το σκυρόδεµα C 12/15 και τον σιδηρού οπλισµό 
� τους πάσης φύσεως ξυλοτύπους που χρειάζονται για την εκτέλεση των παραπάνω 

κατασκευών 
� την αποκοµιδή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών 
� την επανεπίχωση του επί πλέον του σκάµµατος του αγωγού ορύγµατος. 
 
Όλες οι επί µέρους εργασίες (χωµατουργικές, σκυροδέµατα κλπ.) θα εκτελεστούν σύµφωνα µε 
τους όρους των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 
5. Επιµέτρηση και πληρωµή 
 
Η επιµέτρηση των σωµάτων αγκύρωσης θα γίνεται ανά τεµάχιο κατασκευασθέντος σώµατος 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης.  
 
Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας του Τιµολογίου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 20 

 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ  
 

 
1. Αντικείµενο 
 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση πάσης φύσεως 
συσκευών ελέγχου και ασφαλείας (δικλείδες, βαλβίδες αερεξαγωγών, µειωτές πίεσης, κλπ.) 
αγωγών.  
 
2. Γενικά 
 
Όλες γενικώς οι συσκευές πρέπει να προέρχονται από κατασκευαστές ανεγνωρισµένου κύρους και 
να συνοδεύονται από βεβαίωση του εργοστασίου ότι είναι κατάλληλες για χρησιµοποίηση στους 
αντίστοιχους αγωγούς των δικτύων της µελέτης (αγωγοί πόσιµου νερού ή αγωγοί ακαθάρτων 
υδάτων). 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει εγκαίρως στην Υπηρεσία λεπτοµερή πρόταση όπου θα 
αναφέρεται το προτεινόµενο από αυτόν εργοστάσιο κατασκευής. Η πρόταση θα συνοδεύεται από 
αιτιολογηµένη έκθεση, προδιαγραφές και πιστοποιητικά προγενέστερης επιτυχούς εφαρµογής των 
προτεινόµενων συσκευών. Από τα στοιχεία αυτά πρέπει να προκύπτει σαφώς και κατά τρόπο 
αναµφισβήτητο ότι οι προτεινόµενες συσκευές καλύπτουν κατά ικανοποιητικό τρόπο τις τεχνικές 
απαιτήσεις που ορίζονται στα επόµενα και ότι γενικότερα εξασφαλίζουν τον επιθυµητό βαθµό 
ασφαλείας του δικτύου. 
 
Η χρησιµοποίηση των συγκεκριµένων συσκευών υπόκειται στην έγκριση της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Προς τούτο ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως πριν από την προµήθεια αυτών, 
προσκοµίσει τα εξής στοιχεία από το εργοστάσιο για κάθε συσκευή της οποίας προτείνεται η 
χρησιµοποίηση. 
 
• Σχέδια υπό κατάλληλη κλίµακα. 
• Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας. 
• Περιγραφή των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασµένη. 
• Πίνακα των "αποδεκτών" προτύπων σύµφωνα µε τα οποία έχει κατασκευαστεί η κάθε 

συσκευή ή επί µέρους τµήµατα αυτής. 
• Οδηγίες για την τοποθέτηση. 
• Οδηγίες για τον τρόπο δοκιµής της 
 
Τα παραπάνω στοιχεία, εφόσον πρόκειται για συσκευές οίκων εξωτερικού, πρέπει να υποβληθούν 
και µεταφρασµένα στα ελληνικά σε περίληψη. 
 
Η χρησιµοποίηση συγκεκριµένων συσκευών επιτρέπεται µόνο κατόπιν εγκρίσεως της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας αφού προσκοµισθούν εγκαίρως τα παραπάνω στοιχεία. Σε περίπτωση 
που ο ανάδοχος προµηθευτεί ή τοποθετήσει συσκευές χωρίς την προηγούµενη έγκριση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας δεν δικαιούται αποζηµίωσης. 
 
Οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας πρέπει να έχουν κατασκευαστεί από υλικά που να έχουν την 
απαιτούµενη σε κάθε περίπτωση µηχανική αντοχή και σε περίπτωση τοποθέτησης σε αγωγούς 
ακαθάρτων νερών να είναι γενικώς ανθεκτικά. Γενικά ο τύπος και τα υλικά των συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν πρέπει να έχουν τύχει ευρείας εφαρµογής µέχρι σήµερα σε παρόµοιες 
περιπτώσεις. 
 
Οι συσκευές θα είναι φλαντζωτές. Οι φλάντζες θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί µε βάση 
"αποδεκτά" πρότυπα και να εναρµονίζονται µε τις φλάντζες των ειδικών τεµαχίων των οποίων 
προβλέπεται η εγκατάσταση. 
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Όλες οι συσκευές θα τοποθετηθούν µέσα σε φρεάτιο µε ασφαλισµένο κάλυµµα. Η σύνδεση τους 
µέσα στο φρεάτιο πρέπει να γίνει µε τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αποµάκρυνσή και ο έλεγχος 
αυτών χωρίς να πρέπει να καταστραφεί ή αποµακρυνθεί άλλο ειδικό τεµάχιο. 
 
3. ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  
 
3.1 Ισχύοντα πρότυπα για τα επί µέρους στοιχεία των δικλείδων 
 
Οι χυτοσιδηρές συρταρωτές δικλείδες καθώς και τα λοιπά ενσωµατούµενα υλικά θα πληρούν τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα: 
 
ISO 5996:1984-12 Cast iron gate valves -- Χυτοσιδηρές βάνες ελέγχου. 
 
ISO 5209:1977-08 General purpose industrial valves; Marking -- Βιοµηχανικές δικλείδες γενικής 

χρήσεως. Σήµανση.  
 
ISO 5208:1993 Industrial valves -- Pressure testing of valves -- Βιοµηχανικές δικλείδες. 

∆οκιµές πιέσεως. 
 
ISO 5752:1982-06 Metal valves for use in flanged pipe systems; Face-to-face and centre-to-

face dimensions -- Μεταλλικές βάνες προς χρήση σε φλαντζωτά δίκτυα 
σωληνώσεων. Μετωπικές και εγκάρσιες διαστάσεις. 

 
DIN 2501-1:2003-05    Flanges - Part 1: Mating dimensions -- Φλάντζες. Μέρος 1: ∆ιαστάσεις 

συνδέσεων.  
 
ISO 185:1988-12 Grey cast iron; Classification -- Φαιός χυτοσίδηρος - Ταξινόµηση. 
 
ISO 1083:2004-07 Spheroidal graphite cast irons - Classification -- Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς 

γραφίτη - Ταξινόµηση. 
 
ΕΝ 558-1:1995 Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal 

valves for use in flanges pipe systems - Part 1:PN-designated valves -
Βιοµηχανικές βαλβίδες - ∆ιαστάσεις τοποθέτησης µεταλλικών βαλβίδων για 
χρήση σε συστήµατα σωληνώσεων µε φλάντζες - Μέρος 1: Βαλβίδες 
χαρακτηριζόµενες µε ΡΝ. 

 
ΕΝ 558-2:1995 Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal 

valves for use in flanged pipe systems - Part 2: Class-designated valves -
Βιοµηχανικές βαλβίδες - ∆ιαστάσεις τοποθέτησης µεταλλικών βαλβίδων για 
χρήση σε συστήµατα σωληνώσεων µε φλάντζες - Μέρος 2: Βαλβίδες 
χαρακτηριζόµενες µε την κλάση. 

 
ΕΝ 1563:1997 Founding - Spheroidal graphite cast irons -- Χυτεύσεις. Χυτοσίδηρος 

σφαιροειδούς γραφίτη. 
 
ΕΝ 1092-1:2001 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and 

accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges -- Φλάντζες και 
παρεµβύσµατα αυτών. Κυκλικές φλάντζες και σωλήνες, δικλείδες, ειδικά 
τεµάχια και εξαρτήµατα, µε επισήµανση ονοµαστικής πίεσης. Μέρος 1: 
Χαλύβδινες φλάντζες 

 
ΕΝ 1561:1997 Founding - Grey cast irons -- Χυτεύσεις - Φαιός χυτοσίδηρος 
 
ΕΝ 681-1:1996 Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water 

and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber -- Ελαστοµερή 
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στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων 
σε εφαρµογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισµένο 
ελαστικό 

 
ΕΝ 1514-1:1997 Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges 

-Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts -- Φλάντζες και οι 
συνδέσεις τους - ∆ιαστάσεις παρεµβυσµάτων για φλάντζες 
χαρακτηρισµένες µε PN. Μέρος 1: Μη µεταλλικά επίπεδα παρεµβύσµατα µε 
ή χωρίς προσθήκες 

 
ΕΝ 1515-1:1999 Flanges and their joints - Bolting - Part 1: Selection of bolting -- Φλάντζες και 

οι συνδέσεις τους - Σύνδεση µε κοχλίες - Μέρος 1: Επιλογή σύνδεσης µε 
κοχλίες 

 
ΕΝ 1515-2:2001 Flanges and their joints - Bolting - Part 2: Classification of bolt materials for 

steel flanges, PN designated -- Φλάντζες και οι συνδέσεις τους. Κοχλίωση. 
Μέρος 2 Ταξινόµηση των υλικών κοχλίωσης για χαλύβδινες φλάντζες 
χαρακτηρισµένες µε βάση την ονοµαστική πίεση PN 

 
ΕΝ 1591-1:2001 Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange 

connections - Part 1: Calculation method -- Φλάντζες και οι συνδέσεις τους-
Κανόνες σχεδιασµού για συνδέσεις µε κυκλικές φλάντζες µε παρέµβυσµα 
Μέρος 1:Μέθοδοι υπολογισµού.  

 
3.2 ∆ικλείδες  
 
Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα κατά το 
κλείσιµο και προς τις δύο πλευρές (ανάντη και κατάντη). Κατ’ εξαίρεση οι δικλείδες εκκένωσης 
επιτρέπεται να φέρουν παρεµβύσµατα στεγανοποίησης µόνον από την µία πλευρά. 
 
Οι δικλείδες θα πρέπει επίσης να είναι µακρόχρονης και οµαλής λειτουργίας και να έχουν ελάχιστες 
απαιτήσεις συντήρησης. 
 
Η πίεση λειτουργίας τους θα είναι 10 ή 16 atm σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. (Συνήθως δεν 
εφαρµόζονται συρταρωτές δικλείδες σε δίκτυα που λειτουργούν µε υψηλότερες πιέσεις). 
 
Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο ΙS0 5996:1984-12 µε ωτίδες. 
 
Το σώµα της δικλείδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 5209:1977-08 
για την ονοµαστική διάµετρο (DN και µέγεθος), την ονοµαστική πίεση (ΡΝ), ένδειξη για το υλικό του 
σώµατος, σήµα ή επωνυµία κατασκευαστή και αριθµό παραγωγής. 
 
Ο αριθµός παραγωγής µπορεί να είναι γραµµένος σε πρόσθετη κατάλληλη µεταλλική πινακίδα, 
σταθερά στερεωµένη στο σώµα της δικλείδας, όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αριθµός 
παραγγελίας. 
 
Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα ελευθερώνουν πλήρως την διατοµή που αντιστοιχεί στην 
ονοµαστική τους διάµετρο και θα έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαµόρφωση, απαλλαγµένη από 
εγκοπές κλπ. στο κάτω µέρος, ώστε να αποτρέπεται ενδεχόµενη επικάθηση φερτών υλών που θα 
καθιστούν προβληµατική την στεγανότητα κατά το κλείσιµο της δικλείδας. 
 
Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση ενδεχόµενης επισκευής το κυρίως 
µέρος τους να µην αποσυνδέεται από την σωλήνωση και να επιτρέπει την αντικατάσταση του άνω 
τµήµατος, σύρτη, βάκτρου κλπ. 
 
Το µήκος των δικλείδων θα είναι σύµφωνο µε το πρότυπο ISO 5752:1982-06 και το πρότυπο ISO 
5996:1984-12. 
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Το σώµα των δικλείδων θα έχει και στα δύο άκρα φλάντζες ανάλογης ονοµαστικής πίεσης, κοχλίες 
και περικόχλια διαστάσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του προτύπου ISO 5996:1984-12 ή µε 
το πρότυπο DIN 2501-1:2003-05. 
 
Το σώµα και το κάλυµµα των δικλείδων για ΡΝ 10 θα είναι κατασκευασµένα από φαιό χυτοσίδηρο, 
τύπου τουλάχιστον GG-25 κατά DIN ΕΝ 1561:1997-08, ενώ για ΡΝ 16 και µεγαλύτερο θα είναι 
από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη τύπου τουλάχιστον GGG-40 κατά DIN ΕΝ 1563:2003-02. 
 
Τα σώµατα και τα καλύµµατα των δικλείδων µετά την χύτευση θα παρουσιάζουν λεία επιφάνεια 
χωρίς λέπια, εξογκώµατα, κοιλότητες από την άµµο και οποιαδήποτε άλλο ελάττωµα. 
Απαγορεύεται η κάλυψη των παραπάνω κοιλοτήτων µε στοκάρισµα κλπ. 
 
Το σώµα των δικλείδων, εσωτερικά και εξωτερικά, θα βάφεται µε αντισκωριακό υπόστρωµα (rust 
primer) ψευδαργυρικής βάσεως, µετά από εκτέλεση αµµοβολής κατηγορίας SA ½ (κατά τους 
Σουηδικούς Κανονισµούς), πάχους τουλάχιστον 50 µm. 
 
Η τελική βαφή θα είναι εσωτερική και εξωτερική και θα γίνεται µε χρώµατα υψηλής αντοχής σε 
διάβρωση, όπως χρώµατα εποξειδικής βάσεως, ενδεικτικού τύπου RILSAN NYLON 11 ή 
ισοδύναµα. 
 
Εξωτερικά το συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 300 µm και εσωτερικά τουλάχιστον 200 
µm. 
 
Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής για 
πόσιµο νερό. Η σύνδεση σώµατος και καλύµµατος θα γίνεται µε ωτίδες και κοχλίες από 
ανοξείδωτο χάλυβα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώµιο 11,5%. 
 
Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες που θα χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε µέρος της 
δικλείδας θα είναι κατασκευασµένα από το πιο πάνω υλικό (11,5% Cr τουλάχιστον). Μεταξύ των 
ωτίδων σώµατος και καλύµµατος θα υπάρχει ελαστικό παρέµβυσµα σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 
681-1:1996. 
 
Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής διαµόρφωσης του καλύµµατος 
(καµπάνας) για την τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα (protection tube). 
 
Οι δικλείδες θα είναι µη ανυψούµενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι επίσης κατασκευασµένο από 
ανοξείδωτο χάλυβα µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώµιο 11,5%. 
 
Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του βάκτρου 
θα επιτυγχάνεται µε δακτυλίους Ο-RING υψηλής αντοχής σε διάβρωση και κατάλληλους για 
στεγανότητα σε θερµοκρασίες µέχρι 60°C, ή µε άλλο ισοδύναµο τρόπο στεγανοποίησης, µε την 
προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη στεγάνωσης. 
 
Η κατασκευή του βάκτρου θα εξασφαλίζει απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης 
στεγάνωσης. Η αντικατάσταση του βάκτρου και της διάταξης στεγάνωσης θα γίνεται χωρίς να 
απαιτείται η αποσυναρµολόγηση του κυρίως καλύµµατος (καµπάνα) από το σώµα της δικλείδας. 
 
Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασµένο από κράµα χαλκού υψηλής 
αντοχής (π.χ. φωσφορούχο ορείχαλκο) ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
Θα υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικοχλίου στον σύρτη, ώστε µετά την αφαίρεση του 
βάκτρου να παραµένει στην θέση του και τα διάκενα µεταξύ σύρτου και περικοχλίου να είναι τα 
ελάχιστα δυνατά. 
 
Ο σύρτης θα είναι κατασκευασµένος από χυτοσίδηρο ποιότητας τουλάχιστον GG 25 κατά ΕΝ 
1561:1997 για ΡΝ 10, ενώ για ΡΝ 16 και µεγαλύτερο θα είναι από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
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γραφίτη ποιότητας τουλάχιστον GGG 40 κατά ΕΝ 1563:1997. Επίσης θα είναι αδιαίρετος και 
επικαλυµµένος µε συνθετικό ελαστικό, υψηλής αντοχής κατά ΕΝ 681 και κατάλληλο για πόσιµο 
νερό. 
 
Η κίνηση του σύρτη θα γίνεται µέσα σε πλευρικούς οδηγούς στο σώµα της δικλείδας. Οι δικλείδες 
θα έχουν στο επάνω άκρο του βάκτρου κεφαλή σχήµατος κολούρου πυραµίδας, µε τετράγωνες 
βάσεις διαστάσεων 40 x 40 mm και 50 x 50 mm και ωφέλιµο µήκος τουλάχιστον 50 mm, 
προσαρµοσµένη και στερεωµένη µε ασφαλιστικό κοχλία στο άκρο του βάκτρου. Η τετράγωνη αυτή 
κεφαλή τοποθετείται για να είναι δυνατή η λειτουργία της δικλείδας µε τα συνήθη κλειδιά χειρισµού 
των δικλείδων. 
 
Ειδικά για τα δίκτυο ακαθάρτων θα χρησιµοποιούνται δικλείδες κατάλληλου τύπου (Knife Gate 
Valves) για λύµατα. 
 
3.3 Μεταφορά και αποθήκευση  
 
Γενικά η συσκευασία, η αποθήκευση και η διακίνηση των δικλείδων θα γίνονται µε προσοχή για 
την αποφυγή φθορών. Οι δικλείδες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους µε την 
εργοστασιακή συσκευασία τους, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται τυχόν ζηµιές λόγω 
υπερκείµενου βάρους. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση µε ανατροπή. 
 
3.4 Τοποθέτηση - σύνδεση δικλείδων  
 
Θα τοποθετούνται κατακόρυφα και θα συνδέονται στους σωλήνες µε τις ωτίδες που έχουν στα 
άκρα τους. 
 
Η σύνδεση µε ωτίδες θα γίνεται µε χαλύβδινους, γαλβανισµένους εν θερµώ κοχλίες. Το σπείρωµά 
τους θα ακολουθεί το διεθνές σύστηµα. Οι κεφαλές και τα περικόχλια θα είναι εξαγωνικά. 
 
Η στεγάνωση της σύνδεσης θα επιτυγχάνεται µε την παρεµβολή ελαστικού δακτυλίου, πάχους 3 
mm (Φ60-Φ350). Η εσωτερική διάµετρος των δακτυλίων αυτών θα είναι κατά 10 mm µεγαλύτερη 
από την εσωτερική διάµετρο του αγωγού και η εξωτερική θα εφάπτεται σχεδόν στους κοχλίες. 
 
Πριν από την εγκατάσταση των δικλείδων θα καθαρίζονται οι σωλήνες για να αποµακρυνθούν ξένα 
σώµατα που έχουν τυχόν εισχωρήσει και που µπορούν να παρασυρθούν µέσα στις δικλείδες και 
να εµποδίσουν την λειτουργία τους ή να µειώσουν την στεγανότητά τους. Θα αποφεύγεται µε κάθε 
τρόπο η επαφή γαιών ή χαλικιών µε το εσωτερικό των δικλείδων. 
 
Για την σύνδεση µε ωτίδες τα τεµάχια ευθυγραµµίζονται και τοποθετούνται έτσι ώστε οι οπές των 
ωτίδων να βρίσκονται ακριβώς η µία απέναντι στην άλλη και αφήνεται µικρό κενό για να µπει ο 
ελαστικός δακτύλιος.  Εισέρχεται  ο δακτύλιος και  µετά τα µπουλόνια,  γίνεται  κέντρωση του 
δακτυλίου,  εισέρχονται  και  οι  κοχλίες  και  σφίγγονται  βαθµιαία µε διαδοχική  κοχλίωση  των 
αντιδιαµετρικών µπουλονιών. 
 
3.5 Έλεγχος - δοκιµές παραλαβής  
 
Προβλέπονται δύο βασικές δοκιµές, οι οποίες θα γίνονται στο εργοστάσιο κατασκευής: 
 
α)  ∆οκιµασία των δικλείδων σε υδραυλική πίεση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου 

ΙSO 5208:1993. Η πίεση δοκιµής του σώµατος της δικλείδας θα είναι κατά 1,5 φορά 
µεγαλύτερη της ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας. 

 
β)  ∆οκιµασία σύµφωνα µε την παράγραφο 4.3. του προτύπου ISO 5208:1993 για έλεγχο 

στεγανότητας (Seal test) σε πίεση ίση µε 1,10 φορές την ΡΝ. Κατά την διάρκεια του χρόνου 
δοκιµής δεν θα πρέπει να εµφανιστεί καµία ορατή διαρροή (Rate 3). Η δοκιµή θα γίνεται και 
κατά τις δύο διευθύνσεις λειτουργίας. 
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Οι προσκοµιζόµενες προς εγκατάσταση δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά από τα 
οποία θα προκύπτει η συµµόρφωση προς τα παραπάνω. 
 
Οι δικλείδες θα ελέγχονται κατά την δοκιµή του δικτύου όπου ενσωµατώνονται. 
 
3.6 Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή  
 
Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τα παρακάτω συνεπάγεται µη αποδοχή 
αυτής. 
 
• Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, τεύχους χαρακτηριστικών κλπ.). 
• Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του υλικού. Ελαττωµατικά, φθαρµένα, 

διαβρωµένα ή παραποιηµένα υλικά δεν θα παραλαµβάνονται. 
• Έλεγχος της σωστής εγκατάστασης των δικλείδων Αναλυτικά ελέγχονται τα παρακάτω: 

- Τοποθέτηση όλων των δικλείδων όπως καθορίζεται στα σχέδια της µελέτης.  
- Σωστή σύνδεση των δικλείδων.  
- Τυχόν ύπαρξη διαρροών.  

• Άριστη συµπεριφορά κατά τις δοκιµές πίεσης του δικτύου. 
 
3.7 Επιµέτρηση  
 
Επιµέτρηση ανά τεµάχιο (πλήρες), κατά ονοµαστική διάµετρο (DN) και ονοµαστική πίεση (PN). Οι 
συνδυασµοί DN-PN είναι συνήθως τυποποιηµένοι. 
 
Στις ως άνω επιµετρούµενες εργασίες περιλαµβάνονται: 
• Η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου του έργου και η αποθήκευση των δικλείδων και των 

απαιτούµενων ωτίδων, ελαστικών δακτυλίων, κοχλίων, περικοχλίων κλπ. 
• Η δαπάνη εγκατάστασης (προσωπικό, µέσα, εξοπλισµός). 
• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κλπ. σύµφωνα µε την 

παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή καθώς και η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα 
απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση τεκµηριωµένης διαπίστωσης 
ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής. 
 

4. Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας  
 
4.1 Χαρακτηριστικά βαλβίδων εισαγωγής - εξαγωγής αέρα 
 
Οι βαλβίδες θα είναι κατασκευασµένες έτσι ώστε να αποκλείονται βλάβες λόγω σκωρίωσης 
κινητών τµηµάτων και οδηγών και θα εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα, όταν δεν είναι ανοικτές 
για την αποµάκρυνση του αέρα. 
 
Οι συσκευές που θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο θα πληρούν τα κύρια χαρακτηριστικά τα 
οποία ανταποκρίνονται στις συσκευές ενδεικτικού τύπου Αpex Air Relief Valves της Glenfield και 
θα παρέχουν κατά τις δοκιµές και την λειτουργία τον ίδιο βαθµό ασφάλειας που αποδίδεται από τις 
συσκευές αυτές. Η χρησιµοποίηση οποιωνδήποτε άλλων συσκευών αναλόγων χαρακτηριστικών 
είναι αποδεκτή. 
 
4.2 Επί µέρους στοιχεία - Εξαρτήµατα  
 
Τα εξαρτήµατα των βαλβίδων εισαγωγής - εξαγωγής αέρα θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά στην µελέτη. 
 

Στοιχείο συσκευής Χαρακτηριστικά υλικού 

Σώµα Χυτοσίδηρος GG 25/GGG 40 

Φλοτέρ ABS 
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Σώµα φλοτέρ Χυτοσίδηρος GG 25/GGG 40 

Βαλβίδα εξαγωγής ABS 

Κάλυµµα εξαγωγής ABS 

Κύλινδρος ABS 

Καπάκι βαλβίδας Χυτοσίδηρος + NBR 

Κάλυµµα Χυτοσίδηρος GG 25/GGG 40 
 
 
4.3 Χαρακτηριστικά λειτουργίας 
 
Οι βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα λειτουργούν στις εξής περιπτώσεις: 
α. Κατά την πλήρωση του υδραγωγείου για την απαγωγή του εκδιωκόµενου αέρα. 
β. Κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του υδραγωγείου για την απαγωγή του διαλυµένου 

µέσα στην µάζα του νερού αέρα, που ελευθερώνεται. 
γ. Σε περίπτωση πλήγµατος για την εγκατάσταση µέσα στον αγωγό των συνθηκών ατµοσφαιρικής 

πίεσης µε άµεση εισαγωγή αέρα. 
 
Οι συσκευές συνδέονται  µόνιµα µε το δίκτυο.  Θα εγκαθίστανται σε καθαρά φρεάτια χωρίς 
λιµνάζοντα ακάθαρτα νερά, πάνω από την στάθµη τυχόν υπάρχοντα φρεατίου ορίζοντα. 
 
4.4 Αποδεκτές συσκευές  
 
Οι συσκευές θα προέρχονται από κατασκευαστές µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000-121 
παραγωγική διαδικασία. 
 
Στο εργοτάξιο θα ελέγχονται οι προδιαγραφές και τα πιστοποιητικά καθώς και οι βεβαιώσεις 
επιτυχούς εφαρµογής των συσκευών. 
 
Οι βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα θα πληρούν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
• Θα εξασφαλίζουν την αυτόµατη εισαγωγή και εξαγωγή αέρα, αφ’ ενός µεν κατά τις εργασίες 

ταχείας πλήρωσης και εκκένωσης του αγωγού και αφ’ ετέρου κατά την συνήθη λειτουργία 
του αγωγού, µέσω διπλών πλωτήρων, σφαιρικών ή άλλου σχήµατος. 

• Θα αντέχουν σε πίεση τουλάχιστον ίση µε την πίεση δοκιµής του αγωγού. 
• Η διάµετρος του µικρού ακροφυσίου θα είναι τουλάχιστον 4 mm. Για την πίεση λειτουργίας 

o πλωτήρας, εφόσον δηµιουργηθεί αέρας, θα ελευθερώνει το ακροφύσιο και θα το 
αποφράσσει µόλις εξαντληθεί ο αέρας. 

• Το µεγάλο ακροφύσιο των αεροβαλβίδων θα µένει ανοικτό κατά την λειτουργία τους, 
εφόσον εξακολουθεί να εξέρχεται αέρας ή έστω και µίγµα αέρα-νερού, και θα κλείνει όταν 
εξέρχεται µόνο νερό. 

• Ο πλωτήρας του µεγάλου ακροφυσίου θα φθάσει το ακροφύσι µόλις εξαντληθεί o αέρας και 
σε καµία περίπτωση δεν θα το αποφράσσει, ανεξάρτητα από την συγκέντρωση ή µη αέρα, 
παρά µόνο στην περίπτωση κατά την οποία θα δηµιουργηθεί µέσα στον αγωγό πίεση 
µικρότερη της ατµοσφαιρικής. 

• Οι αεροβαλβίδες θα µπορούν να συναρµολογούνται και να αποσυναρµολογούνται επί 
τόπου. Επιθυµητό είναι η επιθεώρηση και ο έλεγχός τους να γίνονται υπό πίεση. 

• Οι αεροβαλβίδες θα εξασφαλίζουν την εκκένωση του αέρα µε ταχύ ρυθµό και θα παρέχουν 
ασφάλεια στον πλωτήρα του µεγάλου ακροφυσίου κατά την πλήρωση του αγωγού µε νερό, 
ώστε να µην κλείνει η βαλβίδα προτού όλος ο αέρας εξέλθει από τον αγωγό. 

• Η κατασκευή των αεροβαλβίδων θα είναι από υλικά που δεν θα οξειδώνονται και δεν θα 
αλλοιώνονται. 

• Οι αεροβαλβίδες διπλού ακροφυσίου θα αντέχουν στις µέγιστες πιέσεις ελέγχου του 
αγωγού. 
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4.5 Φόρτωση, µεταφορά και απόθεση των συσκευών  
 
Από την φύση τους, οι βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα είναι υλικά µικρής µηχανικής αντοχής 
και εύκολα παραµορφώσιµα. 
 
Συνεπώς κατά την φόρτωση και εκφόρτωσή τους θα δίδεται η ανάλογη προσοχή για την αποφυγή 
κακώσεων. 
 
Κατά την µεταφορά, όπως και κατά την αποθήκευση, θα ελέγχονται τα υπερκείµενα βάρη. Κατά 
την φύλαξη, επιπλέον, οι βαλβίδες θα παραµένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους και θα 
προστατεύονται από ηλιακό φως, λίπη, έλαια, πηγές θερµότητας κλπ. 
 
4.6 Σύνδεση βαλβίδων  
 
Οι συσκευές θα συνδέονται µόνιµα µε το δίκτυο. Η σύνδεση µε τον αγωγό θα γίνεται µε χαλύβδινα 
ειδικά τεµάχια , τα οποία θα συνδέονται µεταξύ τους µε ωτίδες. 
 
Ανάντη της αεροβαλβίδας θα τοποθετηθούν δύο δικλείδες τύπου σύρτου. Μεταξύ του αγωγού και 
της αεροβαλβίδας θα παρεµβληθεί χαλύβδινο ταυ, που θα έχει στην µία πλευρά (οριζόντια) την 
δικλείδα ταχείας εξαγωγής ή/και εισαγωγής αέρα και στην άλλη (κατακόρυφη) την δικλείδα 
αποµόνωσης. Η µία δικλείδα χρησιµοποιείται για την ταχύτερη εξαγωγή ή /και εισαγωγή αέρα στον 
αγωγό και η άλλη για την αποµόνωση της αεροβαλβίδας. 
 
4.7 ∆οκιµές των συσκευών  
 
Για τις βαλβίδες απαιτούνται οι ακόλουθες δοκιµές: 
α.  Παροχέτευση αέρα δια µέσου της αεροβαλβίδας για τον έλεγχο της λειτουργίας της 

αεροβαλβίδας (π.χ. ότι δεν θα κλείσει απότοµα). 
β.  Παροχέτευση αέρα εναλλασσόµενης πίεσης. 
 
Για τις προαναφερόµενες δοκιµές απαιτείται αεροσυµπιεστής µε µανόµετρο ακριβείας. 
 
Οι δοκιµές αυτές θα εκτελούνται κατ’ επανάληψη (τουλάχιστον δέκα δοκιµές). 
 
4.8 Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή  
 
• Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής συσκευών. 
• Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιµών. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, 

σύµφωνα µε την παρούσα, αριθµού ελέγχων θα δίδονται εντολές επανελέγχου της 
λειτουργίας των βαλβίδων. 

• Έλεγχος συνδεσµολογίας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
• Τα εµφανή τµήµατα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη και τις 

συνδέσεις. 
• Εξαρτήµατα που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά 

και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους µε δαπάνες του Αναδόχου. 
 
4.9 Επιµέτρηση  
 
Επιµετρώνται  τα τεµάχια τελειωµένης εργασίας (τεµ.). 
 
Οι βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας επιµετρώνται σε τεµάχια πλήρως 
εγκατεστηµένων (σύµφωνα µε την παρούσα Τ.Π.) βαλβίδων χωρίς να περιλαµβάνονται τα 
χαλύβδινα ειδικά τεµάχια και οι δικλείδες τύπου σύρτου. 
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5. Μειωτές πίεσης   
 
Οι µειωτές πίεσης θα είναι υδραυλικού τύπου µε πιλότο και θα έχουν τη δυνατότητα ρύθµισης της 
πίεσης εισόδου σε µια σταθερή πίεση εξόδου.   
 
Το σώµα των δικλείδων µείωσης πίεσης θα είναι κατασκευασµένο από ελατό χυτοσίδηρο, το οποίο 
θα βαφεί µε εποξειδική βαφή κατάλληλη για πόσιµο νερό. Το στέλεχος, το ελατήριο, τα παξιµάδια, 
οι κοχλίες κλπ. θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Το διάφραγµα θα είναι 
κατασκευασµένο από EPDM ή νεοπρένιο ενισχυµένο µε πλέγµα πλαστικών ινών.  
 
Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στο κεφ. 3 της παρούσας Τ.Π. 
 
Πριν τον µειωτή πίεσης, θα πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετείται φίλτρο γραµµής για την αποφυγή 
φερτών υλών στην έδρα της βαλβίδας.  
 
6. Πληρωµή 
  
Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την προµήθεια και εγκατάσταση των κάθε φύσεως 
συσκευών ελέγχου και ασφαλείας, περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την καλή και έντεχνη 
κατασκευή τους σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης, όπως 
αναλυτικά έχουν περιγραφεί ανωτέρω.  
 
Η πληρωµή θα γίνει µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας του Τιµολογίου. Ειδικά για τους µειωτές πίεσης 
σηµειώνεται ότι η δαπάνη για την προµήθεια και τοποθέτηση του φίλτρου γραµµής 
συµπεριλαµβάνεται στην τιµή του αντίστοιχου άρθρου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 21 

Υ∆ΡΟΣΤΟΜΙΑ  ΠΥΡΚΑΪΑΣ 
 
 
Υδροστόµιο πυρκαϊάς υπέργειο, κατασκευασµένο από φαιό χυτοσίδηρο ή άλλο ισοδύναµο ή 
καλύτερο υλικό, σύµφωνα µε την προδιαγραφή DIN 3222 ή άλλη ισοδύναµη, πιέσεως λειτουργίας 
10 ατµοσφαιρών, µε µία ή δύο λήψεις διαµέτρου 2 ½» µε εξωτερικό σπείρωµα µε φλάντζα 
σύνδεσης µε το δίκτυο διαµέτρου 80 ή 100 χιλιοστών. 
 
Τα υδροστόµια πυρκαϊάς να µην φέρουν στηπιοθλίπτη και σαλαµάστρα, η δε στεγάνωση στον 
άξονα λειτουργίας να εξασφαλίζεται µε εσωτερικούς ελαστικούς δακτυλίους. 
 
Επιπλέον το υδροστόµιο πυρκαϊάς να είναι έτσι κατασκευασµένο ώστε σε περίπτωση σπασίµατος 
από ατύχηµα (π.χ. κτύπηµα ή σπάσιµο από όχηµα) να µην παρουσιάζει απώλεια νερού. 
 
Τα υδροστόµια πυρκαιάς θα συνοδεύονται από τους ταχυσυνδέσµους οι οποίοι είναι απαραίτητοι 
για την σύνδεσή τους µε το δίκτυο ύδρευσης. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 22 
ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 
1. Αντικείµενο  
 
Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι η κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών 
κατασκευών (καλύµµατα φρεατίων, κλιµάκων, εσχαρών, κιγκλιδωµάτων, κινητών παταριών, 
στηρίγµατα αγωγών και λοιπών απλών αναλόγων σιδηρών κατασκευών). 
 
2. Τρόπος κατασκευής 
 
2.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει για έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
λεπτοµερή σχέδια των προς εκτέλεση σιδηρών κατασκευών, µε βάση τις απαιτήσεις της µελέτης. 
Μόνο µετά την έγκριση των σχεδίων αυτών θα προχωρήσει στην εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών. 
 
2.2. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την έντεχνη κατασκευή. Όλα τα υλικά της κατασκευής θα 
είναι αρίστης ποιότητας, υποκείµενα στον έλεγχο και έγκριση της Υπηρεσίας. Ο σίδηρος θα είναι 
καινούργιος και χωρίς σκουριές. Οι ενώσεις θα γίνονται µε ηλεκτροσυγκόλληση και όλες οι 
ανωµαλίες θα λειαίνονται. Όλα τα σιδηρά εξαρτήµατα θα πακτωθούν στερεά στις θέσεις που 
προβλέπεται. 
 
2.3. Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι εφοδιασµένα µε λουκέτα ασφαλείας τύπου YALE και 
οι θύρες θα είναι εφοδιασµένες µε κλειδαριές ασφαλείας τύπου YALE. 
 
2.4. Τα χαλύβδινα ειδικά τεµάχια πριν από την τοποθέτησή τους θα υποβάλλονται σε στρώση 
βαφής µε εποξειδικά χρώµατα. Μετά την επί τόπου τοποθέτηση θα εφαρµόζεται βαφή µε 
εποξειδικά χρώµατα σε όλες τις θέσεις, όπου το υφιστάµενο στρώµα υπέστη φθορά από κρούσεις 
ή απόξεση. 
 

Μετά την συµπλήρωση αυτή της αρχικής στρώσης, εφαρµόζεται η τελική προστατευτική βαφή µε 
εποξειδικά χρώµατα. 
 

Ως βαφή µπορεί να χρησιµοποιηθούν ελαιοχρώµατα ή χρώµατα εκ συνθετικών ρητινών κατάλληλα 
για το διαβρωτικό περιβάλλον χρήσης τους. Η έγκριση και ο τύπος του χρώµατος θα γίνει από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οποιοδήποτε από τα παραπάνω χρώµατα και αν χρησιµοποιηθεί καµµία 
επιπρόσθετη αποζηµίωση δικαιούται ο Ανάδοχος. 
 

Οι βαφές που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να προέρχονται από εργοστάσιο αναγνωρισµένης 
ικανότητας και εµπειρίας του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 
 
2.5. Οι σιδηρές κατασκευές θα είναι πλήρως τοποθετηµένες. 
 
3. Περιλαµβανόµενες δαπάνες 
 
Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου περιλαµβάνεται η αξία του σιδήρου, η κατεργασία σε 
σιδηρουργείο, η µεταφορά επί τόπου του έργου, η πλήρης τοποθέτηση µε τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά, το κλείθρο ασφαλείας για τα καλύµµατα και τις θύρες, η βαφή µε εποξειδικά χρώµατα 
των επιφανειών και των εξαρτηµάτων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για εργασία πλήρους 
κατασκευής. 
 
4. Επιµέτρηση και πληρωµή 
 

Η επιµέτρηση των σιδηρών κατασκευών θα γίνεται για τον πραγµατικό αριθµό χιλιογράµµων 
σιδηρών κατασκευών, που τοποθετήθηκαν ικανοποιητικά, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
και των λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων της µελέτης. 
 
Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση το παραπάνω επιµετρούµενο βάρος επί τη αντίστοιχη τιµή του 
τιµολογίου της µελέτης. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 23 

ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC  
 
1. Αντικείµενο - Εργασίες προς εκτέλεση 
 
Αντικείµενο της παρούσας είναι η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από πλαστικούς σωλήνες 
πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) σειράς 41. 
 
2. Κριτήρια αποδοχής ενσωµατούµενων υλικών 
 
2.1 Αποδεκτά υλικά 
 
Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και των εξαρτηµάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύµφωνα µε αυτές. 
 
Προϊόντα από άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη - µέλη 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Τεχνική 
Προδιαγραφή, θεωρούνται ισοδύναµα, συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών και ελέγχων που 
διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής, όταν µε αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθµό επαρκώς η 
απαιτούµενη στάθµη προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης. 
 
Για την αποδοχή των προτεινόµενων σωλήνων και εξαρτηµάτων προς ενσωµάτωση στο έργο, ο 
Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο µε τα ακόλουθα στοιχεία: 
- Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων. 
- Πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο φορέα/ εργαστήριο σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

κοινοτικές διατάξεις (ΕΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the 
competence of testing and calibration laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια 
των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων), από τα οποία θα προκύπτει συµµόρφωση 
των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων.  

- Πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρµογών των προϊόντων. 
- Πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγοµένων προϊόντων. 
- Σχέδια λεπτοµερειών των ειδικών τεµαχίων και των συνδέσµων του συστήµατος που 

παράγει το εργοστάσιο. 
- Οδηγίες εγκατάστασης/ σύνδεσης. 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ ελάχιστον 
θα περιλαµβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείµενα /στοιχεία στην Αγγλική. 
 
Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα θα έχουν κατασκευαστεί µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 
9000:2000-12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήµατα 
διαχείρισης ποιότητος. Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία. 
 
Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατά τους θα συνοδεύονται εάν προβλέπεται από την µελέτη από 
πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα πόσιµου νερού, από επίσηµη Αρχή, 
Οργανισµό ή Ινστιτούτο χώρας της ΕΕ (π.χ. DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public 
Water Supply and Swimming pools). 
 
Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάµηνο πριν από την προσκόµισή τους στο έργο 
προς τοποθέτηση. 
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2.2 Ισχύοντα πρότυπα 
 
Οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια από συµπαγές πολυβινυλοχλωρίδιο θα πληρούν τια απαιτήσεις 
των παρακάτω προτύπων: 
 
EN 1401-1:1998 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and 

sewerage - Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) - Part 1: Specifications 
for pipes, fittings and the system -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων 
υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη 
πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) - Μέρος 1: Προδιαγραφές 
για σωλήνες, εξαρτήµατα και το σύστηµα. 

 
ΕΝ 1437:2002 Plastics piping systems - Piping systems for underground drainage and 

sewerage - Test method for resistance to combined temperature cycling 
and external loading -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - 
Συστήµατα σωληνώσεων υπόγειας αποχέτευσης και αποστράγγισης - 
Μέθοδος δοκιµής για αντοχή στην άσκηση εξωτερικού φορτίου µε 
ταυτόχρονη εναλλαγή θερµοκρασιών. 

 
ΕΝ 580:2003 Plastics piping systems - Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes -

Test method for the resistance to dichloromethane at a specified 
temperature (DCMT) -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Σωλήνες 
από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) - Μέθοδος 
δοκιµής της αντοχής σε διχλωροµεθάνιο σε καθορισµένη θερµοκρασία 
(DCMT). 

 
ΕΝ 727:1994 Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes and fittings -

Determination of Vicat softening temperature (VST) -- Συστήµατα 
πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών - Θερµοπλαστικοί σωλήνες και 
εξαρτήµατα - Προσδιορισµός της θερµοκρασίας µαλθακώσεως VICAT 
(VST). 

 
ΕΝ 921:1994 Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - determination of 

resistance to internal pressure at constant temperature -- Συστήµατα 
πλαστικών σωληνώσεων - Θερµοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισµός 
της αντοχής σε εσωτερική πίεση υπό σταθερή θερµοκρασία  

 
ΕΝ 744:1995 Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Test 

method for resistance to external blows by the round-the clock method -
Θερµοπλαστικοί σωλήνες - Μέθοδος δοκιµής της αντίστασης σε 
εξωτερικές κρούσεις µε την «ωρολογιακή µέθοδο» (κατά την περίµετρο). 

 
DIN ΕΝ 1610:1979 Construction and testing off drains and sewers -- Κατασκευή και δοκιµές 

και οµβρίων και αποχετεύσεων. 
 
ΕΝ 13508-1:2003 Condition of drain and sewer systems outside buildings - Part 1: General 

requirements -- Κατάσταση δικτύων αποχέτευσης εξωτερικά των κτιρίων 
- Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις. 

 
2.3 Στεγανωτικοί δακτύλιοι  
 
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις: 
 
ISO 4633:2002-04  Rubber seals - Joint rings for water supply, drainage and sewerage 

pipelines - Specification for materials -- Ελαστικοί δακτύλιοι για εφαρµογές 
πόσιµου νερού και δίκτυα αποχέτευσης - αποστράγγισης. Πρότυπα υλικών. 
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ΕΝ 681-1:1996 Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water 

and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber -- Ελαστοµερή 
στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων 
σε εφαρµογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισµένο 
ελαστικό. 

Οι στεγανωτικοί δακτύλιοι µπορεί είτε να είναι τοποθετηµένοι και στερεωµένοι στο εργοστάσιο 
παραγωγής των σωλήνων, είτε να τοποθετούνται επί τόπου. 
 
Υλικά κατασκευής των ελαστικών στεγανωτικών δακτυλίων είναι το SBR (Styrene-Butadiene 
Rubber), NBR (Acrylonitrile-butadiene rubber) ή EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) µε 
συνηθέστερα εφαρµοζόµενο το EPDM. 
 
Ο Ανάδοχος θα προσκοµίζει τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης των δακτυλίων στεγάνωσης µε τις 
ως άνω προδιαγραφές. Σε περίπτωση αµφιβολιών, η Επίβλεψη µπορεί να απαιτήσει την εκτέλεση 
δοκιµών επί δειγµάτων από τους προσκοµιζόµενους στο εργοτάξιο ελαστικούς δακτυλίους (η 
επιβάρυνση θα είναι του Αναδόχου). 
 
2.4 Σήµανση των σωλήνων - Χρώµα των σωλήνων  
 
Επί των σωλήνων θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
• Η ονοµαστική διάµετρος 
• Η κατηγορία ονοµαστικής πίεσης (PN) 
• Ο κατασκευαστής  
• το πρότυπο αναφοράς των σωλήνων (ΕΝ 1401-1:1998 για σωλήνες συµπαγούς 

τοιχώµατος). 
• Η σήµανση του φορέα πιστοποίησης 
• Η ηµεροµηνία παραγωγής 
 
Το χρώµα των σωλήνων θα είναι γενικώς καφέ ή πορτοκαλί. Σε περιπτώσεις σωλήνων άλλου 
χρώµατος θα αναγράφεται στο πάνω µέρος της άντυγας στην περιοχή των συνδέσεων, η λέξη 
SEWER (ή άλλη ένδειξη που θα καθοριστεί από τον κύριο του έργου). 
 
3.       Εκτέλεση εργασιών  
 
3.1   Απαιτήσεις για την διακίνηση και αποθήκευση  
 
3.1.1 Μεταφορά και αποθήκευση σωλήνων 
 
Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων θα γίνεται µε προσοχή για 
την αποφυγή φθορών. Τα οχήµατα µεταφοράς θα έχουν µήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να µην 
εξέχουν από την καρότσα. Η καρότσα θα έχει λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχµηρών 
αντικειµένων που θα µπορούσαν να τραυµατίσουν τους σωλήνες. 
 
Οι σωλήνες θα παραδίδονται πωµατισµένοι. Η αφαίρεση του πώµατος θα γίνεται λίγο πριν την 
σύνδεσή τους. 
 
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά µηχανήµατα. Μέχρι την 
τοποθέτησή τους τα τεµάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραµένουν στα κιβώτια συσκευασίας 
τους. 
 
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη 
(π.χ. διάταξη πυραµίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραµορφώσεις λόγω 
υπερκείµενου βάρους. Κάθε διάµετρος θα στοιβάζεται χωριστά. Ορθή πρακτική αποτελεί η 
στοίβαξη σε ύψος έως 7 στρώσεις ή έως 1,5 m, µε επαφή των σωλήνων κατά γενέτειρα. Το 
πλάτος της στοίβας δεν θα υπερβαίνει τα 3,0 m. Εάν οι σωλήνες έχουν προδιαµορφωµένα άκρα, 
(π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες) τα άκρα αυτά θα προεξέχουν και δεν θα αποτελούν σηµεία στήριξης. 
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Η αποθήκευση των σωλήνων θα γίνεται σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς προεξοχές αιχµηρών λίθων 
που θα µπορούσαν να προκαλέσουν τραυµατισµό των σωλήνων. 
 
Επισηµαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 
 
α) Η µεγάλη παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η µέγιστη παραµονή 

των µπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις 
µήνες. 

β) Η ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας περιφερειακά στην διατοµή, καθ’ όσον µπορεί να 
προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισµό στον σωλήνα. 

γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση κατά 
διάµετρο (ovality). 

δ) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευµένων σωλήνων (π.χ. υψηλές στοίβες). 
 
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται και θα µετακινούνται κατά τρόπο ώστε να µη ρυπαίνονται από 
χώµατα, λάσπη, βρώµικα νερά και άλλους ρυπαντές. Επίσης θα προφυλάσσονται από την άµεση 
έκθεση στην ακτινοβολία του ήλιου και την επαφή µε λιπαντικά, χρώµατα, καύσιµα κλπ. Οι 
σωλήνες όταν παραµένουν στο εργοτάξιο επί µακρόν θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους 
ή θα επικαλύπτονται µε αδιαφανή πλαστικά φύλλα. Κατά την στοίβαση θα διαχωρίζονται ανά 
στρώση, µε ξύλινα τεµάχια ή φύλλα χαρτονιού ή ψάθας. 
 
Κατά τις φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των σωλήνων θα αποφευχθούν κρούσεις και φθορές 
που µπορούν να µειώσουν την µηχανική αντοχή των σωλήνων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά 
τον χειρισµό των σωλήνων από PVC σε χαµηλές θερµοκρασίες που προσεγγίζουν το όριο 
παγετού. 
 
3.1.2 Αποθήκευση ελαστικών δακτυλίων 
 
Εφόσον οι ελαστικοί δακτύλιοι παρέχονται χωριστά θα αποθηκεύονται κατάλληλα σε κλειστό χώρο 
µακριά από µηχανήµατα που παράγουν όζον (λάµπες υδραργύρου, εξοπλισµός υψηλής τάσης, 
ηλεκτροκινητήρες). Η αποθήκευσή τους θα γίνεται σε χαλαρή κατάσταση, και δεν θα αναρτώνται 
από καρφιά ή άλλα στηρίγµατα. 
 
Θα αποφεύγεται η άµεση έκθεσή τους στον ήλιο (γενικώς εµφανίζουν ευαισθησία στην υπεριώδη 
ακτινοβολία). 
 
3.2 Τοποθέτηση σωλήνων  
 
Ο πυθµένας της τάφρου στην στάθµη των χωµατουργικών θα είναι οµαλός χωρίς προεξέχοντες 
αιχµηρούς λίθους. Ανάλογα µε την κατηγορία των σωλήνων θα διαµορφώνεται η προβλεπόµενη 
από την µελέτη στρώση έδρασης από άµµο (πάχους συνήθως 10 cm) ή από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C8/10. 
 
Η επιφάνεια έδρασης θα ελέγχεται επιµελώς ως προς την οµαλότητά της και τα υψόµετρα τα οποία 
θα πρέπει να υλοποιούν µε ακρίβεια την προβλεπόµενη κλίση από την µελέτη. 
 
Εφιστάται η προσοχή στις θέσεις των συνδέσεων όπου η διάµετρος της σωληνογραµµής αυξάνει 
τοπικά λόγω της µούφας, ώστε να αποφεύγεται η στήριξη των σωλήνων σε εκείνα τα σηµεία και 
µόνο. 
 
Πριν από τον καταβιβασµό τους στο όρυγµα οι σωλήνες θα τοποθετούνται κατά µήκος του, θα 
επιθεωρούνται µε προσοχή για εξακρίβωση τυχόν βλαβών ή φθορών κατά την µεταφορά τους και 
θα καθαρίζονται µε επιµέλεια από τυχόν ρύπους, ιδιαίτερα στα άκρα τους. 
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Στην συνέχεια θα τοποθετούνται µε προσοχή στο όρυγµα, ανάλογα µε το βάρος τους και το βάθος 
του ορύγµατος, είτε µε τα χέρια είτε µε µηχανικά µέσα. Εάν το βάθος ξεπερνάει τα 2,0 m η 
καταβίβασή τους θα γίνεται µε την βοήθεια σχοινιών ή µηχανικών µέσων. 
 
Η κατασκευή των αγωγών θα αρχίζει από τα κατάντη προς τα ανάντη της ροής. 
 
Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων θα τηρούνται επακριβώς οι κλίσεις της εγκεκριµένης µελέτης 
και θα αποφεύγονται οποιεσδήποτε τοπικές κοιλότητες ή εξάρσεις κατά µήκος του άξονα. Σε κάθε 
περίπτωση θα επιτευχθεί απόλυτα συνεχής και οµοιόµορφη έδραση των σωλήνων σε όλο το 
µήκος του. 
 
Πριν από κάθε, έστω και µερική, πλήρωση των σκαµµάτων θα γίνεται λεπτοµερής έλεγχος των 
υψοµέτρων των σωλήνων. Συνιστάται η χρήση εξοπλισµού ελέγχου ευθυγράµµισης µε ακτίνες 
laser (επισηµαίνεται ότι η χρήση συστηµάτων ευθυγράµµισης µε ακτίνες laser µπορεί να 
επιβάλλεται και από την µελέτη του έργου). 
 
Η επίτευξη και εξασφάλιση των απαιτούµενων υψοµέτρων ροής των σωλήνων θα γίνεται µε την 
διαµόρφωση τοπικών υποστρωµάτων άµµου. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση λίθων για τον 
σκοπό αυτό. 
 
Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισµού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα 
λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε 
αιτία. 
 
Σε κάθε διακοπή των εργασιών τοποθέτησης των σωλήνων το άκρο της σωληνογραµµής θα 
εµφράσσεται µε κατάλληλο πώµα για την προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών. 
 
Οι τοποθετηµένοι αλλά µη συνδεδεµένοι σωλήνες στο όρυγµα δεν θα υπερβαίνουν το µήκος που 
αντιστοιχεί σε εργασία 2 ηµερών. 
 
Σε περίπτωση που ο προς κατασκευή αγωγός καταλήγει σε υφιστάµενο φρεάτιο, διανοίγεται στο 
τοίχωµα του φρεατίου οπή καταλλήλων διαστάσεων και τοποθετείται ειδικός ως ανωτέρω ειδικός 
σύνδεσµος στερεούµενος κατάλληλα στο φρεάτιο µε τρόπο ώστε η σύνδεσή να είναι στεγανή. 
 
3.3 Σύνδεση σωλήνων  
 
3.3.1  Σύνδεση µε συγκόλληση  
 
Συνδέσεις µε συγκόλληση µε την χρήση ειδικών συγκολλητικών για PVC (solvent cement) θα 
εφαρµόζονται µόνο όταν προβλέπονται από την Μελέτη, καθόσον είναι πιο δύσκαµπτες από τις 
συνδέσεις µε ελαστικό δακτύλιο. 
 
Η εφαρµογή της συγκόλλησης γενικώς επιτρέπεται µόνον για µικρές διαµέτρους σωλήνων έως 
Φ200, των οποίων ο χειρισµός µπορεί να γίνεται εξ ολοκλήρου χειρωνακτικά. 
 
Στην περίπτωση αυτή θα τηρούνται προσεκτικά τα µέτρα ασφαλείας για την χρήση του υλικού 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή (αποφυγή επαφής µε το δέρµα, χρήση µάσκας, 
απαγόρευση καπνίσµατος). 
 
Μετά την εφαρµογή της κόλλας η σύνδεση θα παραµένει επί 30 λεπτά αδιατάραχτη και 4 ώρες 
χωρίς εφαρµογή φορτίου. 
 
Εάν προβλέπεται εκτέλεση δοκιµής πίεσης πιέσεως θα πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 24 
ώρες από την συγκόλληση. 
 
3.3.2 Σύνδεση τύπου µούφας - ελαστικού δακτυλίου 
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Για την επιτυχή σύνδεση τύπου µούφας - ελαστικού δακτυλίου (όταν οι ελαστικοί δακτύλιοι δεν 
είναι ενσωµατωµένοι στον σωλήνα από το εργοστάσιο) εφαρµόζονται γενικώς τα ακόλουθα: 
1. Καθαρίζεται µε επιµέλεια η εσωτερική επιφάνεια της µούφας και η εξωτερική επιφάνεια του 

ευθύγραµµου άκρου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον καθαρισµό της εγκοπής υποδοχής 
του δακτυλίου στεγάνωσης. 

2. Τοποθετείται ο δακτύλιος στην υποδοχή και στρώνεται καλά περιµετρικά, ώστε να 
εισχωρήσει στην εγκοπή. Το παχύτερο άκρο του δακτυλίου τοποθετείται προς το εσωτερικό 
της εγκοπής. Λιπαίνεται η επιφάνεια του λάστιχου και το ευθύγραµµο άκρο του σωλήνα µε 
κατάλληλο ουδέτερο λιπαντικό (π.χ. υγρό σαπούνι). Σε καµία περίπτωση δεν θα γίνεται 
λίπανση µε γράσσο ή ορυκτέλαιο, ούτε λίπανση της εγκοπής υποδοχής του ελαστικού 
δακτυλίου. 

3. Ευθυγραµµίζονται οι δύο σωλήνες και ωθείται το ευθύγραµµο άκρο µέσα στην µούφα µέχρι 
να τερµατίσει. Αφού τερµατίσει ο σωλήνας µέσα στη µούφα, τραβιέται πάλι πίσω, κατά 20 
mm περίπου, για να εξασφαλισθεί περιθώριο για την παραλαβή των µικροµετακινήσεων 
της σωλήνωσης. Στους µεγάλης διαµέτρου σωλήνες, που δεν είναι εύκολη η απόσυρση, 
σηµειώνεται πριν από την σύνδεση πάνω στο ευθύγραµµο άκρο το βάθος που πρέπει να 
εισχωρήσει ο σωλήνας, ώστε το απαιτούµενο διάκενο (αέρας) να εξασφαλισθεί εξ αρχής 
κατά την εισχώρηση. 

4. Όταν απαιτείται, η κοπή ενός σωλήνα θα γίνεται µε σιδηροπρίονο χειροκίνητο ή 
µηχανοκίνητο, και πάντοτε κάθετα στον άξονα µε την βοήθεια οδηγού. Θα ακολουθεί 
φρεζάρισµα του άκρου κατά γωνία 15° µ ε χονδρή λίµα ή ράσπα και θα αποµακρύνονται τα 
γρέζια µε αιχµηρή λεπίδα. 

 
3.3.3 Ιδιωτικές συνδέσεις  
 
Κατά την κατασκευή δικτύων εντός κατοικηµένων περιοχών, όταν προβλέπονται ιδιωτικές 
συνδέσεις µε τον αγωγό αποχέτευσης στα σηµεία σύνδεσης, θα τοποθετείται υποχρεωτικά ειδικό 
τεµάχιο από PVC, τύπου «ταυ» ή «ηµιταύ» γωνίας 90° ή «σαµάρι µε µούφα» διαµέτρου 
διακλάδωσης 160 mm (ή όσο προβλέπεται από την µελέτη). Στις περιπτώσεις διαµόρφωσης 
αναµονών σύνδεσης (όταν δεν έχει τοποθετηθεί ο ιδιωτικός αγωγός) θα τοποθετείται πώµα από 
PVC για την προστασία της αναµονής. 
 
Οι θέσεις των ιδιωτικών συνδέσεων θα προταθούν απο τον Ανάδοχο κατόπιν έρευνας της 
προσφορότερης θέσης για την εξυπηρέτηση κάθε ακινήτου. Η Επίβλεψη µπορεί να ορίσει και 
άλλες θέσεις κατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων. 
 
Σε αγωγούς διαµέτρου µεγαλύτερης απο Φ355 οι ιδιωτικές συνδέσεις θα επιδιώκεται να γίνονται 
στα φρεάτια επίσκεψης µε κατασκευή παράλληλων αγωγών αποχέτευσης µικρότερης διαµέτρου. 
Μόνο µε εντολή της Επίβλεψης µπορεί να γίνει απ΄ ευθείας σύνδεση σε αγωγό διαµέτρου 
µεγαλύτερης από Φ355. Σε αγωγούς µικρότερης διαµέτρου οι ιδιωτικές συνδέσεις προβλέπονται 
απ΄ ευθείας στους αγωγούς ή/και στα φρεάτια επίσκεψης. 
 
Οι ιδιωτικές συνδέσεις θα φθάνουν οριζοντιογραφικά σε απόσταση περίπου 0,40 m πέραν του 
κρασπέδου του πεζοδροµίου προς την οικοδοµική γραµµή και σε βάθος περίπου 0,80 m ή σε όση 
απόσταση ή/και βάθος καθοριστεί σε κάθε περίπτωση από την Επίβλεψη και τις συνθήκες του 
έργου. Στο άκρο αυτό οι σωλήνες θα συνδεθούν µε µούφα µε το φρεάτιο ιδιωτικής σύνδεσης. 
 
Οι αγωγοί των ιδιωτικών συνδέσεων θα έχουν κατά µήκος κλίση τουλάχιστον 2% και θα είναι κατά 
το δυνατόν ευθύγραµµοι. Σε περίπτωση που λόγω εµποδίων δεν µπορεί αυτό να επιτευχθεί 
µπορεί να παρεµβληθούν καµπύλες από PVC κατά το δυνατόν “ανοικτές” και πάντως γωνίας όχι 
µεγαλύτερης από 45ο. 
 
Οι αγωγοί ιδιωτικών συνδέσεων θα είναι κάθετοι προς την οικοδοµική γραµµή. Μπορεί να έχουν 
απόκλιση µέχρι 1,00 m στην θέση σύνδεσής τους µε τον αγωγό του δικτύου. 
 
Κατά τα λοιπά (τρόπος κατασκευής κλπ.) ισχύει για τους αγωγούς ιδιωτικής σύνδεσης ότι και για 
τους λοιπούς αγωγούς από PVC σύµφωνα µε την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 



K:\N5800\cons\tefxi\TPr YDR.doc                                       109                                             Ν5800/4920/Β10  

 
3.4 Εγκιβωτισµός σωλήνων  
 
Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων PVC σειράς 41 και 51 γίνεται σε άµµο και των σωλήνων PVC 
σειράς 81, 127 µε σκυρόδεµα. 
 
3.4.1 Εγκιβωτισµός σε άµµο  
 
Μετά την τοποθέτηση των αγωγών το όρυγµα πληρούται µε άµµο καλής κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης µέχρι ύψους D/2 περίπου. Η άµµος ωθείται µε εργαλεία χειρός ούτως ώστε να 
περιβάλλει ικανοποιητικά το κάτω κέλυφος του αγωγού (πλήρες πλευρικό σφήνωµα αγωγού) και 
στην συνέχεια συµπυκνώνεται µε ελαφρούς δονητικούς συµπυκνωτές (κοπανοφόρους) µε στελέχη 
στρογγυλεµένα για να µην τραυµατίζουν τον αγωγό.  
 
Η διάστρωση θα γίνεται σταδιακά και από τις δυο µεριές του σωλήνα ώστε να αποφευχθεί 
ασύµµετρη φόρτιση ή /και µετακινήσεις του αγωγού. 
 
Μετά την διάστρωση αυτή επιχώνεται το όρυγµα σε ύψος 30 cm πάνω από την στέψη των 
σωλήνων µε το ίδιο λεπτόκοκκο υλικό. 
 
Η στρώση αυτή κατ’ αρχήν καταλαµβάνει το κεντρικό τµήµα του αγωγού ενώ αφήνει ελεύθερη την 
περιοχή των συνδέσεων, διαστρώνεται µε ιδιαίτερη προσοχή, και καταβάλλεται προσπάθεια ούτως 
ώστε να µην συµπυκνωθεί η πάνω από τον σωλήνα επιφάνεια. 
 
Μετά την επιτυχή εκτέλεση των δοκιµών στεγανότητας συµπληρώνεται ο εγκιβωτισµός του αγωγού 
µε άµµο στις θέσεις των συνδέσεων. Κατά την φάση αυτή η στρώση εγκιβωτισµού συµπυκνώνεται 
µε χρήση δονητικής πλάκας. 
 
Ακολουθεί η επανεπίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µέχρι την στάθµη του 
οδοστρώµατος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Τ.Π. 6. 
 
3.4.2 Εγκιβωτισµός σε σκυρόδεµα  
 
Το σκυρόδεµα θα διαστρώνεται και θα ωθείται ώστε να συµπληρώσει όλα τα κενά κάτω και γύρω 
από το σωλήνα (ιδιαίτερα στην περιοχή της έδρασης). Η πάνω επιφάνεια του σκυροδέµατος θα 
εξοµαλύνεται και θα επεκτείνεται µέχρι τις πλευρές του ορύγµατος. 
 
Ο εγκιβωτισµός αρχικά θα καταλαµβάνει το κεντρικό τµήµα του αγωγού ενώ θα αφήνει ελεύθερη 
την περιοχή όπου θα γίνονται οι συνδέσεις. Ο εγκιβωτισµός και η επίχωση των τάφρων θα 
εκτελούνται µετά την επιτυχή εκτέλεση των δοκιµών στεγανότητας. Η επίχωση θα 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Τ.Π. 6. 
 
4. ∆οκιµές στεγανότητας 
 
4.1 Αρχική δοκιµή στεγανότητας.  

 
Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων θα γίνει δοκιµή στεγανότητας του δικτύου. Σαν 
µήκος δοκιµής λαµβάνεται το µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων τµήµα του αγωγού. Ο κορµός του 
σωλήνα εγκιβωτίζεται µε άµµο ή σκυρόδεµα αλλά οι σύνδεσµοι µένουν ακάλυπτοι για τον έλεγχο 
κατά την δοκιµή. 
 
Πριν από την έναρξη της δοκιµής θα ελεγχθεί η απρόσκοπτη ροή µε την παροχέτευση ποσότητας 
νερού στο ανάντη φρεάτιο και θα παρατηρηθεί η διέλευση του προς το κατάντη. Στην συνέχεια τα 
δύο άκρα του αγωγού κλείνονται µε στεγανά πώµατα που να επιτρέπουν το γέµισµα της γραµµής 
µε νερό, καθώς επίσης και την εξαέρωση. Το γέµισµα γίνεται αργά ώστε να εξασφαλίζεται η 
εξαγωγή του αέρα. Το νερό µπαίνει από το χαµηλότερο σηµείο. Η εξαέρωση γίνεται στο ψηλότερο 
άκρο. 
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Όταν γεµίσει ο αγωγός µε νερό και γίνει πλήρης εξαέρωση αυξάνει η πίεση στις 0,4 atm (4 m ύψος 
νερού) στο ψηλότερο άκρο του αγωγού. Η πίεση αυτή διατηρείται 30' στη διάρκεια των οποίων δεν 
πρέπει να εµφανιστούν διαρροές στους συνδέσµους. 
 
Όλα τα απαραίτητα όργανα για την διεξαγωγή των δοκιµών οφείλει να τα προµηθεύσει και 
µεταφέρει στον χώρο του έργου ο Ανάδοχος. 
 
Εφ' όσον κατά τη δοκιµή εµφανιστούν σηµεία µη στεγανά, είτε στα τοιχώµατα των σωλήνων, είτε 
τις συνδέσεις, πρέπει να διακοπεί ο έλεγχος και να αδειάσει βαθµιαία ο αγωγός, να γίνει η 
επισκευή των ελαττωµάτων και µετά να ξαναρχίσει η όλη διαδικασία. 
 
Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύνδεσης που διαπιστώνεται κατά τις δοκιµές διορθώνεται από τον 
Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δικά του έξοδα να 
προβεί στην αντικατάσταση σωλήνων ή συνδέσµων που έπαθαν ζηµιές κατά τη δοκιµή. 
 
Μετά την επίχωση των σκαµµάτων, η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει επανάληψη της δοκιµής κατά 
τα ανωτέρω, εάν κρίνει ότι η επίχωση έγινε κατά τρόπο που θα ήταν δυνατό να προκαλέσει ζηµιές 
στους αγωγούς. 
 
4.2 Τελική δοκιµή στεγανότητας   
 
Μετά την ολοκλήρωση και αρχική δοκιµή στεγανότητας των µεγαλυτέρων τµηµάτων του δικτύου 
και ανά τµήµατα δικτύου µήκους µέχρι 500 - 1.000 m τα οποία θα επιλεγούν από την Επίβλεψη, 
ώστε να µην παρουσιάζουν σοβαρές υψοµετρικές διαφορές εδάφους θα διενεργηθεί η τελική 
δοκιµή στεγανότητας ως εξής: 
 
Πριν από την έναρξη της δοκιµής θα παροχετευτεί ποσότητα νερού σε κάθε ανάντι φρεάτιο και θα 
ελεγχθεί η απρόσκοπτη ροή του προς τα κατάντι φρεάτια. 
 
Μετά τον έλεγχο της απρόσκοπτης ροής, θα πληρωθεί ο αγωγός και τα φρεάτια επίσκεψης µέχρι 
το έδαφος µε νερό, θα σφραγισθούν τα φρεάτια και θα µετρηθούν οι απώλειες του νερού µετά από 
24 ώρες. Οι απώλειες νερού δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερες από 3% του συνολικού 
περιεχοµένου όγκου νερού. 
 
Μετά το πέρας της δοκιµής θα συντάσσεται πρωτόκολλο το οποίο θα υπογράφεται από τον 
εκπρόσωπο της Επίβλεψης και τον Ανάδοχο. 
 
Κανένα τµήµα του δικτύου δεν θεωρείται ότι έχει περατωθεί εάν δεν έχει γίνει επιτυχώς η 
παραπάνω δοκιµή στεγανότητας. 
 
4.3 Ειδικές δοκιµές 
 
Όπου  ο αγωγός βρίσκεται µέσα σε υδροπερατά εδάφη και ιδίως µέσα σε υδροφόρο ορίζοντα 
ή/και σε όποιες θέσεις επιλέξει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ελέγχεται η στεγανότητα του αγωγού σε 
εισροές από το εξωτερικό προς το εσωτερικό, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί το νερό από το 
εσωτερικό του αγωγού και τα φρεάτια. 
 
4.4 Χρήση τηλεκατευθυνόµενων συσκευών βιντεοσκόπησης  
 
Σε περίπτωση κατασκευής δικτύων εντός κατοικηµένων περιοχών και όπου γενικώς υπάρχει 
δυσχέρεια για ελέγχους και δοκιµές σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα κεφ. 4.1, 4.2 και 4.3 της 
παρούσας Τ.Π., συνίσταται η επιθεώρηση του εσωτερικού δικτύου να γίνει µε εφαρµογή τεχνικών 
βιντεοσκόπησης. Οι τεχνικές αυτές οι οποίες θα εφαρµόζονται πριν να τεθεί το δίκτυο σε λειτουργία 
παρέχουν την δυνατότητα εντοπισµού αστοχιών, ρωγµών, κακών συνδέσεων, τυχόν εµποδίων 
στην ροή των υδάτων, παρανόµων συνδέσεων κλπ. 
 



K:\N5800\cons\tefxi\TPr YDR.doc                                       111                                             Ν5800/4920/Β10  

Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισµού για την εσωτερική βιντεοσκόπηση είναι δυνατόν να ελεγχθεί 
και η επιτευχθείσα µηκοτοµή του δικτύου. 
 
5.       Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή  
 
• Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωµατούµενων υλικών (σωλήνων, ειδικών τεµαχίων και 

ελαστικών δακτυλίων στεγάνωσης). 
• Έλεγχος πιστοποιητικών εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιµών. 
• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής συµµόρφωσης του δικτύου µε την εγκεκριµένη 

µελέτη και έλεγχος συνδεσµολογίας δικτύου. 
• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως ή έλεγχος µε την χρήση 

τηλεκατευθυνόµενων συσκευών βιντεοσκόπησης. 
 
Κανένα τµήµα του δικτύου δεν θεωρείται ότι έχει περατωθεί εάν δεν έχουν γίνει επιτυχώς οι 
παραπάνω έλεγχοι. 
 
Τα εµφανή τµήµατα της εγκατάστασης σωληνώσεων θα ελέγχονται ως προς την συνέχεια, την 
έδρασή τους, τις κλίσεις τους, την σταθερότητά τους κλπ. 
 
Εξαρτήµατα ή τµήµατα σωληνώσεων που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα 
γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του Αναδόχου. 
 
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, προκειµένου να 
διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί επακριβώς τα προβλεπόµενα υψόµετρα και οι κλίσεις ανά τµήµα 
του δικτύου. 
 
6. Τρόπος επιµέτρησης εργασιών  
 
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε βάση το αξονικό µήκος σε µέτρα (Μ.Μ.) του κατασκευασθέντος 
δικτύου, κατά ονοµαστική διάµετρο σωλήνων. 
 
∆εν θα αφαιρούνται τα µήκη των καµπυλών, θα αφαιρείται όµως το µήκος των φρεατίων 
(εσωτερική διάσταση). 
 
Τµήµατα του δικτύου που έχουν διαµορφωθεί µε σωλήνες µεγαλύτερης διαµέτρους από την 
καθοριζόµενη στην εγκεκριµένη µελέτη θα επιµετρώνται µε βάση την προβλεφθείσα διάµετρο. 
 
Στην τιµή µονάδος του Τιµολογίου για την κατασκευή αγωγών υπονόµων από σωλήνες PVC, 
περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή τους σύµφωνα µε τα σχέδια και 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. 
 
Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής εργασίες: 
• η δαπάνη του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού και του πάσης φύσεως 

εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, 
• η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων, 

των ελαστικών συνδέσµων και των πάσης φύσεως ειδικών τεµαχίων, 
• η φθορά και αποµείωση των σωλήνων,  
• η πραγµατοποίηση των απαιτούµενων δοκιµών και ελέγχων (πλην του ελέγχου µε 

τηλεκατευθυνόµενη βιντεοσκόπηση που πληρώνεται ιδιαίτερα), 
• η αποκατάσταση τυχόν µη συµµορφώσεων που θα διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο 

παραλαβής (εργασία + υλικό), 
• η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγµα, 
• η προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση της άµµου εγκιβωτισµού του σωλήνα 
• η σύνδεση των αγωγών µε τα φρεάτια. 
 

Τα ενσωµατούµενα στους αγωγούς πώµατα ιδιωτικών συνδέσεων και οποιαδήποτε άλλα ειδικά 
τεµάχια απαιτηθούν, περιλαµβάνονται στην παραπάνω τιµή και δεν αποζηµιώνονται ιδιαιτέρως. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµµία πρόσθετη αποζηµίωση για τις επί πλέον 
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δυσχέρειες τοποθέτησης και δοκιµασίας του αγωγού, λόγω διέλευσης άλλων αγωγών, στενότητας 
χώρου, υψηλής στάθµης των υπογείων υδάτων ή ακόµα σε περιοχές υπό την στάθµη της 
θάλασσας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 24 

∆ΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 
 
1. Αντικείµενο εργασιών  
 
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή 
υπογείων δικτύων ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) κλάσης 
PE 80 και PE 100. 
 
2. Κριτήρια αποδοχής ενσωµατούµενων υλικών 
 
2.1 Αποδεκτά υλικά 
 
Τα υλικά που ενσωµατώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) είναι: 
• Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) από πρώτες ύλες 2ης και 3ης γενιάς. 
• Ειδικά τεµάχια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ίδιων ιδιοτήτων µε τους σωλήνες, ή 

λοιπά υλικά. 
 
Οι σωλήνες ονοµαστικής πίεσης µεγαλύτερης των 16 atm κατασευάζονται κατά κανόνα από 
πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100). 
 
Η ονοµαστική πίεση των σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται µε την κλάση του υλικού (PE 80, PE 
100). 
 
Το πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας HDPE (High Density Polyethylene), το πολυαιθυλένιο 
χαµηλής ποιότητας LDPE (Low Density Polyethylene) και το πολυπροπυλένιο (PP) υπάγονται 
στην κατηγορία των πολυολεφινών. 
 
Τα πολυαιθυλένια είναι θερµοπλαστικά, δηλαδή µπορούν να µορφοποιηθούν θερµαινόµενα και να 
επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές. 
 
Το µοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυµαίνεται από 2000 έως 40.000. 
 
Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδος δοκιµής Τιµή 
∆είκτης ροής MFI 190/5 g/10min ΕΝ ISO 1133:2000-021 0,3 - 0,7 

Μηχανικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 23οC και σχετική υγρασία 50% 
Όριο διαρροής N/mm2 ΕΝ ISO 527-1:19962 22 
Επιµήκυνση στο σηµείο διαρροής % ΕΝ ISO 527-1:19962 15 
Αντοχή εφελκυσµού στη θραύση N/mm2 Ταχύτητα δοκιµής 32 
Επιµήκυνση στη θραύση % 125 mm/min >800 
Αντοχή στη κάµψη N/mm2 ΕΝ ISO 178:20033 28 
Μέτρο κάµψεως N/mm2  800 
Σκληρότητα Shore D - DIN 53505:2000-084 60 
Αντοχή σε κρούση - ΕΝ ISO 8256:20045 χωρίς θραύση 

Θερµικές ιδιότητες 
Περιοχή τήξεως οC  130 
Συντελεστής γραµµικής διαστολής Κ

-1 ASTM D 696-036 1,7•10-4 
Θερµική αγωγιµότητα στους 20 οC W / m • K DIN 52612-17 0,43 

Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 20 οC και σχετική υγρασία 50% 
Ειδική αντίσταση Ω•cm ASTM D257-998 >1016 

Επιφανειακή αντίσταση Ω
 ASTM D257-998 >1013 
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2.2 Εφαρµοζόµενα πρότυπα και προδιαγραφές 
 
2.2.1 Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ύδρευσης  
 
 
ΕΝ 12201-1:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: 

General -- Συστήµατα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). 
Μέρος 1: Γενικότητες.  

 
ΕΝ 12201-2:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes -

- Συστήµατα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 
2: Σωλήνες.  

 
ΕΝ 12201-3:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 3: 

Fittings -- Συστήµατα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). 
Μέρος 3: Εξαρτήµατα.  

 
ΕΝ 12201-4:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves 

-- Συστήµατα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 
4: Βάνες.  

 
ΕΝ 12201-5:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 5: 

Fitness for purpose of thw system. -- Συστήµατα σωληνώσεων 
υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 5: Καταλληλότητα 
συστηµάτων. 

 
2.2.2 Πρότυπα για δικτύων οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση για 

σωλήνες υπόγειων και υπέργειων δικτύων  
 
ΕΝ 13244-1:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purpose, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -
Part 1: General -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και 
υπέργειων δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 1: Γενικά. 

 
ΕΝ 13244-2:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purpose, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -
Part 2: Pipes -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και 
υπέργειων δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 2: Σωλήνες. 

 
ΕΝ 13244-3:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purpose, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -
Part 3: Fittings -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και 
υπέργειων δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 3: Εξαρτήµατα. 

 
ΕΝ 13244-4:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purpose, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -
Part 4: Valves -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και 
υπέργειων δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 4: ∆ικλείδες. 

 
ΕΝ 13244-5:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purpose, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -
Part 5: Fitness for purpose of the system -- Συστήµατα πλαστικών 
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σωληνώσεων υπογείων και υπέργειων δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης 
και αποχέτευσης, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 5: Καταλληλότητα 
συστηµάτων. 

 
2.2.3 Πρότυπα εξαρτηµάτων 
 
ΕΝ 1680:1997 Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems - Test 

method for leaktightness under and after bending applied to the operating 
mechanisms -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Βαλβίδες για 
συστήµατα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιµής για 
στεγανότητα υπό κάµψη του µηχανισµού λειτουργίας και µετά από αυτή. 

 
ΕΝ 10284:2000 Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene (PE) 

piping systems -- Λυόµενοι σύνδεσµοι µαλακού χυτοσιδήρου για συστήµατα 
σωληνώσεων πολυαιθυλενίου (PE ). 

 
ΕΝ 12100:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for 

resistance   to   bending    between   supports   --   Συστήµατα πλαστικών 
σωληνώσεων - Βαλβίδες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιµής της 
αντοχής σε κάµψη µεταξύ στηριγµάτων. 

 
2.2.4 Πρότυπα δοκιµών  
 
EN 12099 Plastics Piping Systems - Polyethylene Piping Materials and Components - 

Determination of Volatile Content -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων -
Υλικά και συστατικά µέρη σωληνώσεων πολυαιθυλενίου - Προσδιορισµός 
της περιεκτικότητας των πτητικών. 

 
ΕΝ 921:1994 Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of 

resistance to internal pressure at constant temperature -- Συστήµατα 
πλαστικών σωληνώσεων - Θερµοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισµός της 
αντοχής σε εσωτερική πίεση υπό σταθερή θερµοκρασία. 

 
ΕΝ 12119:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for 

resistance to thermal cycling -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - 
Βάνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιµής για την αντοχή σε κυκλική 
θερµική εναλλαγή. 

 
2.3 Αποδεκτά υλικά - ∆οκιµές µίγµατος πρώτης ύλης - ∆οκιµές σωλήνων 
 
2.3.1 Γενικά  

 
Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτηµάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύµφωνα µε αυτές. 
 
Προϊόντα από άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη - µέλη 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Τεχνική 
Προδιαγραφή, θεωρούνται ισοδύναµα, συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών και ελέγχων που 
διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής, όταν µε αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθµό επαρκώς η 
απαιτούµενη στάθµη προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης. 
 
Για την αποδοχή των προτεινόµενων σωλήνων και εξαρτηµάτων προς ενσωµάτωση στο έργο, ο 
Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο µε τα ακόλουθα στοιχεία: 
- παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE, 
- πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο φορέα /εργαστήριο σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

κοινοτικές διατάξεις (ΕΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the 
competence of testing and calibration laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια 
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των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων), από τα οποία θα προκύπτει συµµόρφωση 
των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων (βλ. πίνακα προτύπων), 

- πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρµογών των προϊόντων, 
- πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγοµένων προϊόντων, 
- σχέδια λεπτοµερειών των ειδικών τεµαχίων και των συνδέσµων του συστήµατος που 

παράγει το εργοστάσιο, 
- οδηγίες εγκατάστασης/σύνδεσης. 
 
Τα παραπάνω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ 
ελάχιστον θα περιλαµβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείµενα / στοιχεία στην Αγγλική. 
Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα θα έχουν κατασκευαστεί µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 
9000:2000-12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήµατα 
διαχείρισης ποιότητος - Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία. 
 
Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατά τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για 
χρήση σε δίκτυα πόσιµου νερού, από επίσηµη Αρχή, Οργανισµό ή Ινστιτούτο χώρας της ΕΕ (π.χ. 
DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools). 
 
Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάµηνο πριν την προσκόµισή τους στο έργο προς 
τοποθέτηση. 
 
2.3.2  Σύνθεση της πρώτης ύλης πολυαιθυλενίου (compound) - Τιµή MRS 
 
Το µίγµα του πολυαιθυλενίου - υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) των σωλήνων θα είναι: 
• δεύτερης γενιάς, τύπου PE 80 (MRS 8 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-109, ΕΝ ISO 1167-1:2003-

0710, ΕΝ ISO 12162:1996-0411) ή 
• τρίτης γενιάς τύπου, PE 100 (MRS 10 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-101, ΕΝ ISO 1167-1:2003-

072, ΕΝ ISO 12162:1996-043). 
 
MRS:Minimum Required Strength: ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή: είναι η αντοχή του υλικού όπως 
προκύπτει από υδραυλικές δοκιµές πίεσης κατά ΕΝ ISO 1167-1:2003-07 ή κατά EN 921:1994 
(αναµενόµενη αντοχή µετά από περίοδο 50 ετών που προσδιορίζεται τουλάχιστον 30 δοκιµές 
πίεσης σε θερµοκρασίες 200, 600, 800 C). 
 
Η κλάση 100 είναι περίπου κατά 25% ανθεκτικότερη σε πίεση από την κλάση 80, και αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα µικρότερα πάχη τοιχωµάτων για την ίδια ονοµαστική πίεση του σωλήνα. 
 
Η επιλογή της κλάσης PE 100 ή PE 80 καθορίζεται στην Μελέτη. Εάν δεν καθορίζεται στην µελέτη, 
συνίσταται η επιλογή της κλάσης PE 100, καθώς η κλάση αυτή παρουσιάζει καλύτερη αντίσταση 
στην δοκιµή RCP (Rapid crack propagation: ταχεία επέκταση ρηγµατώσεων) και µειώνει την 
πιθανότητα διαρροών του δικτύου. 
 
2.3.3  Ειδικό βάρος 
 
Το πολυµερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 - 960 Kg/m3 στους 
23ο C και σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερη από 930 Kg/m3. Ο έλεγχος της πυκνότητας αποσκοπεί 
στην διαπίστωση ότι δεν εµπεριέχεται πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας στα µίγµατα. 
 
Για την διάκριση µεταξύ των διαφόρων κλάσεων πολυαιθυλενίου και τον έλεγχο τυχόν 
ενσωµάτωσης υλικού άλλης ποιότητας παρατίθενται οι πυκνότητες διαφόρων κατηγοριών 
πολυαιθυλενίου: 
 
HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) : 940 - 965 Kg/m3 

 
MDPE (Πολυαιθυλένιο µέσης πυκνότητας) : 930 - 940 Kg/m3 
 
LLDPE (Γραµµικό, χαµηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) : 910 - 930 Kg/m3 
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LDPE (Πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας) : 900 - 910 Kg/m3 
 
2.3.4  ∆είκτης ροής  
 
Θα τηρούνται τα όρια που προβλέπονται στο EN 12201-1:2003. Η δοκιµή αφορά στην 
συµπεριφορά του ρευστού υλικού (σχετικό πρότυπο ΕΝ ISO 1133:2000-02: Plastics -
Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of 
thermoplastics (ISO 1133:1997) -- Πλαστικά - Προσδιορισµός της µαζικής παροχής τήγµατος 
(MFR) και ογκοµετρικής παροχής τήγµατος (MVR) των θερµοπλαστικών). 
 
Ο δείκτης ροής MFI (Melt flow index) θα είναι το πολύ 0,4 - 0,5 g/10 min. 
 
2.3.5  Περιεκτικότητα σε πτητικά και νερά  
 
Μετράται η απώλεια υλικού µετά από 1 ώρα σε φούρνο στους 105οC κατά ΕΝ 12118:1997 
(Plastics piping systems - Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry -
Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υγρασία στα 
θερµοπλαστικά µε κουλλοµετρία). 
 
Η επιτρεπόµενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350kg/m3, η δε επιτρεπόµενη απώλεια νερού 
κάτω από 300 mg/kg. 
 
2.3.6  Αντίσταση σε επέκταση ρωγµής  
 
Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύο µέθοδοι δοκιµής: 
 
α)  Η πλήρης δοκιµή σύµφωνα µε το ΕΝ ISO 13478:2005-04 (Thermoplastics pipes for the 

conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid crack propagation [RCP] -Full-
scale test [FST] [ISO/DIS 13478:2004] -- Θερµοπλαστικοί σωλήνες για την µεταφορά 
ρευστών - Προσδιορισµός της αντίστασης σε γρήγορη ανάπτυξη ρήγµατος [RCP] - ∆οκιµή 
πλήρους κλίµακας [FST]). 

 
β)  Η µικρής κλίµακας δοκιµή (Small scale Steady state - S4 - Test) κατά ΕΝ ISO 13477:2005-

05 (Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -- Determination of resistance to 
rapid crack propagation [RCP] - Small-scale steady-state test [S4 test] [ISO/DIS 
13477:2005] - Θερµοπλαστικοί σωλήνες για την µεταφορά υγρών. Προσδιορισµός της 
αντίστασης σε ταχεία επέκταση ρηγµάτωσης. ∆οκιµή µικρής κλίµακας υπό σταθερές 
συνθήκες). 

 
Κατά την δοκιµή αυτή δηµιουργείται µια ρωγµή συγκεκριµένου µεγέθους. Κατόπιν αυξάνεται η 
πίεση του αγωγού και µετράται η κρίσιµη πίεση η οποία και καταγράφεται. 
 
2.4 Σήµανση σωλήνων  
 
Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήµανσης χρώµατος λευκού αντιδιαµετρικά τυπωµένες και ανά 
µέτρο µήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική µορφή, π.χ. για PE 100: 
 

Φορέας Έργου - ΑΓΩΓΟ HDPE /Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 12,5 
ΧΧΧΧ = ΥΥΥΥ = ΖΖΖΖ = PE 100 = 

 
όπου: 
 
HDPE = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
 
ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ  = εξωτερική διάµετρος Χ πάχος τοιχώµατος 
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PN 12,5 = κλάση πίεσης σε atm ή bar 
 
ΧΧΧΧ  =  όνοµα κατασκευαστή 
 
ΥΥΥΥ  =   χρόνος παραγωγής από την µία πλευρά και αύξων αριθµός µήκους από 

την αντιδιαµετρική 
 
ΖΖΖΖ = τα εφαρµοζόµενα πρότυπα για την παραγωγή και δοκιµασία των 

σωλήνων στο εργοστάσιο των σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών 
 
PE 100 = η κατάταξη της πρώτης ύλης 
 
 
2.5 ∆ιαστάσεις των σωλήνων  
 
Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συµφωνούν µε τα αντίστοιχα πρότυπα. 
 
Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακας τυπικών διαστάσεων για σωλήνες PE 100 των 12,5 atm. 

 
∆ιάµετρος Πάχος τοιχωµάτων (mm) Βάρος 

(mm) Min Max (Kg/m) 
110 8,1 9,1 2,60 
125 9,2 10,3 3,35 
140 10,3 11,5 4,20 
160 11,8 13,1 5,49 
180 13,3 14,8 6,96 
200 14,7 16,3 8,54 
225 16,6 18,4 10,8 
250 18,4 20,4 13,4 
280 20,6 22,8 16,7 
315 23,2 25,7 21,2 
355 26,1 28,9 26,9 
400 29,4 32,5 34,1 
450 33,1 36,6 43,2 

 
3. Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωµένης εργασίας 
 
3.1 Μεταφορά και αποθήκευση υλικών  
 
Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων θα γίνεται µε προσοχή για 
την αποφυγή φθορών. Τα οχήµατα µεταφοράς θα έχουν µήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να µην 
εξέχουν από την καρότσα. Η καρότσα θα έχει λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχµηρών 
αντικειµένων που θα µπορούσαν να τραυµατίσουν τους σωλήνες. 
 
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά µηχανήµατα. Σε καµία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση µε ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρµατόσχοινου ή 
αλυσίδων για τους χειρισµούς των σωλήνων. Οι χειρισµοί θα γίνονται υποχρεωτικά µε ιµάντες. 
 
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη 
(π.χ. διάταξη πυραµίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραµορφώσεις λόγω 
υπερκείµενου βάρους. Κάθε διάµετρος θα στοιβάζεται χωριστά. 
 
Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεµάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραµένουν στα κιβώτια 
συσκευασίας τους. 
 
Επισηµαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 
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α)  Η µεγάλη παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η µέγιστη παραµονή 
των µπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις 
µήνες. 

β)  Η ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας περιφερειακά στην διατοµή (µπορεί να 
προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισµό στον σωλήνα). 

γ)  Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση (µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση κατά διάµετρο). 
δ) Το σύρσιµο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται 

µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις. 
ε)  Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευµένων σωλήνων (π.χ. εσφαλµένη στοίβαξη). 
 
Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαξη σε ύψος έως 1,5 m, µε επαφή των σωλήνων κατά γενέτειρα. 
Η κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθόλο το µήκος των σωλήνων. 
Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαµέτρων, οι πλέον άκαµπτοι θα 
διατάσσονται στο κάτω µέρος της στοίβας. 
 
Εάν οι σωλήνες έχουν προδιαµορφωµένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα 
προεξέχουν. 
 
Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα προστατεύονται από 
χτυπήµατα. 
 
Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα 
µε λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχµηρών αντικειµένων που θα µπορούσαν να τραυµατίσουν 
τους σωλήνες. 
 
3.2 Τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα 
 
Ο πυθµένας του ορύγµατος θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα βάθη και κλίσεις 
από την εγκεκριµένη µελέτη, θα είναι επίπεδος και απαλλαγµένος από πέτρες. Οι σωλήνες 
τοποθετούνται επί αµµοχαλικώδους στρώσης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη. 
 
Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται µε χρήση ιµάντων. Η χρήση µεταλλικών 
αλυσίδων, καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτηµάτων που µπορεί να βλάψουν την 
προστατευτική επένδυση απαγορεύεται. 
 
Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόµενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψοµετρικά δεν θα 
υπερβαίνει τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιµοποιούµενων 
συνδέσµων, και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα εξής όρια : 
Φ 500 mm: 3,0ο 
Φ 600 έως 900 mm:      2,0ο 
Φ 1000 έως 1400 mm:   1,0ο 
Φ 1400 mm: 0,5ο 
 
Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
περιβάλλουν τον αγωγό και να συµπληρώνουν πλήρως το διάκενο µεταξύ σωλήνα και ορύγµατος 
(πλήρες πλευρικό σφήνωµα αγωγού). Στην συνέχεια η στρώση εγκιβωτισµού του σωλήνα θα 
συµπυκνώνεται επαρκώς µε χρήση ελαφρού δονητικού εξοπλισµού.  
 
Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγµατος θα γίνεται κατά στρώσεις σύµφωνα µε την Τ.Π. 6. 
 
Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισµού των σωλήνων, ο Ανάδοχος θα 
λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε 
αιτία. 
 
Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα εµφράσσεται για 
προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών. 
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3.3 Σύνδεση σωλήνων  
 
Η µέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα ειδικά τεµάχια 
ΡΕ εξαρτάται από την διάµετρο και την πίεση λειτουργίας τους. 
Για διαµέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά κανόνα η 
σύνδεση γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding). 
 
Για µεγαλύτερες διαµέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρµόζεται η µετωπική θερµική 
συγκόλληση (butt fusion welding). Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης, στους 
220οC και υπό πίεση δηµιουργούνται νέοι δεσµοί µεταξύ των µορίων του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται 
η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεµαχίων σωλήνων, η κατανοµή των φορτίων σε ολόκληρο το 
µήκος της σωληνογραµµής και η διατήρηση λείας εσωτερικής επιφάνειας. 
 
3.3.1 Ηλεκτροσυγκόλληση 
 
Η συγκόλληση επιτυγχάνεται µε χρήση ειδικού τεµαχίου από ΡΕ µε ενσωµατωµένη σπειροειδή 
διάταξη ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτροµούφα (electrofusion socket). Η ηλεκτροµούφα 
τροφοδοτείται από ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθµίζεται αναλόγως της διαµέτρου του 
σωλήνα. 
 
Προετοιµασία: Οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς άξονα του 
σωλήνα) µε κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωµάτων επιφανειακής οξείδωσης. 
Καθαρίζεται επιµελώς το επίστρωµα και στα δύο τµήµατα που πρόκειται να συγκολληθούν και σε 
µήκος κατά τουλάχιστον 10 mm µεγαλύτερο της ηµιδιάστασης της ηλεκτροµούφας. Οι επιφάνειες 
που έχουν αδροποιηθεί θα καθαρίζονται µε καθαρό ύφασµα χωρίς χνούδι ή µε µαλακό χαρτί 
εµποτισµένο σε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν).  Σε κάθε περίπτωση θα αποφεύγεται η χρήση 
υλικών απόξεσης (γυαλόχαρτου, λίµας, τροχού λείανσης) καθώς και η χρήση διαλυτικών, που 
περιέχουν τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευµα). 
 
Τα προς σύνδεση τµήµατα θα ευθυγραµµίζονται και θα διατηρούνται οµοαξονικά µε χρήση 
συσφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραµένουν µέχρι να ψυχθεί πλήρως η ηλεκτροµούφα. 
 
Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η µετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράµµισης, η άσκηση 
πίεσης στο σηµείο σύνδεσης, καθώς και η απότοµη µεταβολή της θερµοκρασίας (µε νερό, 
πεπιεσµένο αέρα κλπ.). 
 
Για την δοκιµή του συγκολληµένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον δύο ωρών µετά την ηλεκτροσυγκόλληση. 
 
3.3.2 Μετωπική συγκόλληση 
 
Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιµελής προετοιµασία των άκρων που πρόκειται να 
συγκολληθούν. Τα προς σύνδεση τµήµατα σωλήνων εξαρτηµάτων θα στερεώνονται στις σιαγόνες 
στερέωσης της µηχανής µετωπικής συγκόλλησης και θα ευθυγραµµίζονται. Η απόκλιση από την 
ευθυγραµµία δεν θα υπερβαίνει το 10% του πάχους τοιχώµατος του σωλήνα ή τα 2 mm (ότι είναι 
µικρότερο). 
 
Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο θα αντιµετωπίζεται είτε µε αύξηση της πίεσης των σφιγκτήρων, 
είτε µε επαναπροσαρµογή των σωλήνων µέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επαφή και η 
µικρότερη δυνατή απόκλιση. 
 
Τα άκρα των σωλήνων / εξαρτηµάτων θα πλανίζονται πριν την κόλληση και θα καθαρίζονται µε 
απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες ουσίες. Επίσης θα καθαρίζεται 
και η θερµαντική πλάκα από ξένα σώµατα, σκόνη ή υπολείµµατα πολυαιθυλενίου όταν είναι ακόµη 
ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική θήκη της, προς αποφυγή φθοράς της επικάλυψης από 
τεφλόν. 
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Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγµατοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγµένο από υγρασία 
και ρεύµατα αέρα, σε θερµοκρασίες στην περιοχή από - 5οC έως + 40οC. 
 
Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0,15 Ν/mm2, η οποία θα 
διατηρείται µέχρι να αρχίσει να σχηµατίζεται αναδίπλωση τηγµένου υλικού (κορδόνι) στο άκρο του 
σωλήνα / εξαρτήµατος, το ύψος του οποίου ποικίλει, ανάλογα µε το πάχος του τοιχώµατος του 
σωλήνα. Στην συνέχεια θα ελαττώνεται η πίεση στα 0,02 Ν/mm2 περίπου, προκειµένου να 
αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού η οποία επιδρά δυσµενώς στην ποιότητα της συγκόλλησης 
και συνεχίζεται η επιφανειακή θέρµανση. Μετά την παρέλευση του προβλεπόµενου από τον 
κατασκευαστή χρόνου αποµακρύνεται η θερµαντική πλάκα και τα άκρα των σωλήνων πλησιάζουν 
µεταξύ τους µε προσοχή ώστε να µην ωθηθεί όλο το τηγµένο υλικό εκτός της σύνδεσης µέχρι να 
επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από την διάµετρο και το πάχος τοιχώµατος του 
σωλήνα/εξαρτήµατος). Μετά την σταδιακή ψύξη της ζώνης συγκόλλησης θα 
αποσυναρµολογούνται οι συσφιγκτήρες. 
 
Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότοµη ψύξη των σωλήνων µε νερό, πεπιεσµένο αέρα κλπ. 
 
3.4 Σώµατα αγκύρωσης  
 
Σώµατα αγκύρωσης από σκυρόδεµα θα κατασκευασθούν στις θέσεις παρεµβολής ειδικού 
τεµαχίου, διακλάδωσης, καµπύλης ή συστολής σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη. 
 
Η εκσκαφή για την θεµελίωση των σωµάτων αγκύρωσης στις απαιτούµενες διαστάσεις θα 
εκτελείται πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων. 
 
Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων για την διάστρωση του σκυροδέµατος θα καταβάλλεται 
ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τραυµατισµού των σωλήνων. 
 
3.5 ∆οκιµές στεγανότητας  
 
3.5.1 Γενικά 
 
Οι δοκιµές στεγανότητας θα γίνονται µετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο 
όρυγµα, την κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεµαχίων και 
συσκευών και την µερική επαναπλήρωση του ορύγµατος. 
 
Οι δοκιµές διακρίνονται σε: 
• προδοκιµασία, 
• κύρια δοκιµή υπό πίεση, 
• γενική δοκιµή ολόκληρου του δικτύου. 
 
Κατά την διάρκεια των δοκιµών το µη επιχωµένο τµήµα των ορυγµάτων θα παραµένει ξηρό. Τυχόν 
εµφάνιση υδάτων στο όρυγµα θα αντιµετωπίζεται µε αντλήσεις. 
 
Το µήκος του τµήµατος δοκιµής θα είναι της τάξης των 500 έως 1000 m ανάλογα µε τις τοπικές 
συνθήκες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα άκρα των τµηµάτων του προς δοκιµή 
δικτύου θα κλείνουν ερµητικά µε φλαντζωτές τάπες. 
 
Το προς δοκιµή τµήµα θα πληρούται µε νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης 
εξαέρωσή του. 
 
Το αντλητικό συγκρότηµα εισπίεσης θα είναι εφοδιασµένο µε ογκοµετρική διάταξη (όργανο ή 
καταγραφικό) µετρήσεων, ακριβείας ± 1 lt και αυτογραφικό µανόµετρο µε ακρίβεια ανάγνωσης 0,1 
atm. Τα όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 µηνών) πιστοποιητικό βαθµονόµησης από 
αναγνωρισµένο εργαστήριο. 
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Η εκτέλεση της δοκιµασίας θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό. ∆εν επιτρέπεται να εκτελείται καµία 
εργασία στο όρυγµα κατά την ώρα που το τµήµα βρίσκεται υπό δοκιµασία. 
 
3.5.2 Προδοκιµασία  
 
Αφού πληρωθεί µε νερό το υπό δοκιµή τµήµα, παραµένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική πίεση. 
Εάν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σηµείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η ζηµιά και 
θα επαναληφθεί η δοκιµή. 
 
3.5.3 Κυρίως δοκιµασία πίεσης 
 
Εάν κατά την προδοκιµασία δεν παρατηρηθούν µετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος, 
επακολουθεί η κυρίως δοκιµή υπό πίεση. 
 
Η εφαρµοστέα πίεση δοκιµής καθορίζεται από την µελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονοµαστικής 
πίεσης (ΡΝ) των σωλήνων. 
 
Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δηµιουργίας 
θυλάκων αέρα. 
 
Η ολική διάρκεια της δοκιµασίας δεν θα είναι µικρότερη από 12 ώρες. 
 
Η κυρίως δοκιµή θεωρείται επιτυχής εάν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη από 0,10 
atm και δεν παρατηρηθούν παραµορφώσεις του δικτύου. 
 
Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη του ορίου αυτού ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για 
τον εντοπισµό ενδεχόµενων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται και η δοκιµασία 
επαναλαµβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, παρά το ότι προστίθενται 
ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της πίεσης, σηµαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, 
οπότε απαιτείται εκκένωση και επανάληψη της δοκιµής. 
 
3.5.4 Γενική δοκιµασία  
 
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιµασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το όρυγµα κατά 
τµήµατα, χωρίς όµως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως µεταξύ των τµηµάτων του δικτύου που 
υποβλήθηκαν σε κυρίως δοκιµασία πίεσης. 
 
Κατά την φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα µικρότερα της ονοµαστικής 
προς διαπίστωση τυχόν πίεσης (η πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα µανόµετρα). 
 
Μετά την τµηµατική επαναπλήρωση των ορυγµάτων, οι σωληνώσεις θα υποστούν την τελική 
δοκιµασία µε πίεση ίση προς 150% της ονοµαστικής. 
 
Η διάρκεια της δοκιµασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των 
συνδέσεων µεταξύ των χωριστά δοκιµασθέντων τµηµάτων κατά την κυρίως δοκιµή πίεσης. 
 
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιµασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα µεταξύ των 
τµηµάτων κενά. 
 
3.5.5 Πρωτόκολλο δοκιµασιών  
 
Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσµάτων δοκιµασιών θα καταρτίζονται πρωτόκολλα 
που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και του Αναδόχου. 
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3.6 Πλύση και αποστείρωση δικτύου (για δίκτυα ύδρευσης) 
 
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιµασίας θα εκτελεστεί η πλύση των αγωγών, έτσι ώστε 
να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά. 
 
Το νερό πλύσης θα είναι πόσιµο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής του 
δικτύου. Η εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι πλύσεις θα επαναλαµβάνονται 
µέχρι να επιτευχθεί απόλυτη διαύγεια του εκρέοντος νερού, το οποίο θα πρέπει να είναι καθαρό, 
χωρίς κόκκους άµµου ή άλλα αιωρούµενα συστατικά. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της πλύσης του το δίκτυο, αποστειρώνεται µε την προσθήκη στο νερό 
πλήρωσης κατάλληλων απολυµαντών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη (π.χ. χλώριο). 
Το διάλυµα χηµικών προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστηµα διανοµής και θα παραµείνει επί 3ωρο 
τουλάχιστον . Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος αυτού, όλες οι δικλείδες κλπ. θα είναι 
κλειστές. Μετά την πάροδο του 3ώρου, θα γίνει έκπλυση των σωλήνων µε το νερό του δικτύου του 
οικισµού. 
 
Μετά την εκ νέου απόπλυση του δικτύου µε καθαρό νερό θα ληφθούν δείγµατα νερού από 4 
διαφορετικά σηµεία αυτού καθώς και από σηµεία τυχόν υφιστάµενου παλαιού δικτύου κοντά στο 
σηµείο τροφοδοσίας του νέου. Στα εντός του νέου δικτύου σηµεία το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου 
θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου χλωρίου του νερού του οικισµού. Σε περίπτωση 
που ο όρος αυτός δεν πληρούται, πρέπει να γίνει νέα έκπλυση όλης της εγκατάστασης και νέα 
δειγµατοληψία, έως ότου εκπληρωθεί η παραπάνω απαίτηση. 
 
4. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή  
 
• Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωµατούµενων υλικών. 
• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης σωλήνων και συνδεσµολογίας 

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

διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα και εάν έχουν 
τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας). 

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

 
5. Περιλαµβανόµενες δαπάνες 
 
Στις τιµές του Τιµολογίου για τους σωλήνες πολυαιθυενίου περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες 
τις εργασίες και χρήση κάθε είδους εξοπλισµού, που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατά 
τα παραπάνω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης, εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών. 
 
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για: 
 
� Την διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανικών µέσων, υλικών και 

συσκευών 
� Την προµήθεια επί τόπου του έργου και την φθορά των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων από 

πολυθαιθυλένιο  
� Τις κάθε είδους δαπάνες µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων από το εργοστάσιο στο 

εργοτάξιο και από εκεί επί τόπου του έργου 
� Την τοποθέτηση των σωλήνων και των πάσης φύσεως ειδικών τεµαχίων αυτών εντός του 

ορύγµατος µετά των απαιτουµένων τοµών και τορνεύσεων 
� Τις εργασίες και τα υλικά για την διέλευση των σωλήνων από τα τεχνικά έργα.  
� Τις δοκιµές στεγανότητας των σωλήνων 
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� Την παροχή όλων των απαιτούµενων µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, εγκαταστάσεων, 
εφοδίων, υλικών και εργασίας 

� Τις κάθε είδους συνδέσεις των σωλήνων  
� Τα ειδικά τεµάχια από χυτοσίδηρο καθώς και οι χυτοσιδηροί σωλήνες µικρού µήκους όπου 

αυτοί απαιτηθούν 
 
Στις παραπάνω τιµές δεν περιλαµβάνονται τα σώµατα αγκύρωσης, ο εγκιβωτισµός µε άµµο ή το 
σκυρόδεµα εγκιβωτισµού που πληρώνεται ιδιαιτέρως. 
 
Επίσης, δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες πλύσης/ απολύµανσης του δικτύου, οι οποίες 
επιµετρώνται ιδιαίτερα (όταν προβλέπεται η εκτέλεσή τους), ανά km δικτύου. 
 
 
6. Επιµέτρηση και πληρωµή σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο 
 
Η επιµέτρηση των σωλήνων του δικτύου µονίµων σωληνώσεων θα γίνει βάσει του πραγµατικού 
µήκους σε µέτρα µήκους των σωλήνων από πολυαιθυλένιο που εγκαταστάθηκαν ικανοποιητικά 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, χωριστά κατά ονοµαστικές διαµέτρους. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι τα µήκη των σωληνώσεων θα επιµετρώνται αξονικά χωρίς να αφαιρούνται τα 
µήκη των ειδικών τεµαχίων. 
 
Η πληρωµή θα γίνει βάσει των παραπάνω επιµετρηθέντων συνολικών µηκών σωλήνωσης για 
κάθε προβλεπόµενη ονοµαστική διάµετρο µε τις αντίστοιχες συµβατικές µονάδες του τιµολογίου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 25 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ 
 

 
1. Αντικείµενο 
 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή των τεχνικών έργων αναµονής ιδιωτικών 
συνδέσεων ακαθάρτων. Το τεχνικό έργο αναµονής ιδιωτικής σύνδεσης κατασκευάζεται από 
σωληνωτό αγωγό αποχέτευσης από σωλήνα PVC 160 σειράς 41 από τον αγωγό του δικτύου έως 
το πεζοδρόµιο ή την άκρη του δρόµου.  
 
Στο σηµείο αυτό ο αγωγός θα ταπωθεί µε πώµα PVC 160. Ο αγωγός σύνδεσης θα εγκιβωτισθεί µε 
άµµο ή σκυρόδεµα ανάλογα το βάθος και θα επιχωθεί µε κατάλληλα υλικά που ισχύουν στις 
επιχώσεις των ορυγµάτων αγωγών του δικτύου. 
 
Η σύνδεση του αγωγού PVC 160 µε τον αγωγό του δικτύου θα γίνει µε σαµάρι ή ηµιταύ ανάλογα 
µε τις συνθήκες του έργου. 
 
2. Εργασίες που θα εκτελεσθούν 
 
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν για την κατασκευή της παρούσας εργασίας είναι οι ακόλουθες: 
 
• Εκσκαφή ορύγµατος 
• Επιχώσεις  
• Αποκατάσταση οδοστρωµάτων 
• Σκυροδέµατα 
• Σωλήνες και εξαρτήµατα από PVC 
 
Ολες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές 
του παρόντος τεύχους. 
 
3. Επιµέτρηση και πληρωµή 
 
Το τεχνικό έργο αναµονής ιδιωτικών συνδέσεων επιµετράται σε τεµάχια πλήρως κατασκευασθέντα 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Τ.Π. 
 
Η πληρωµή γίνεται για τον αριθµό των επιµετρηθέντων έργων αναµονής µε τις αντίστοιχες τιµές 
του τιµολογίου. Σε κάθε τεµάχιο περιλαµβάνεται η αξία των απαιτούµενων υλικών, οι εργασίες 
εκσκαφής και επιχώσεων, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων και η τοποθέτηση των τεµαχίων 
(σαµάρια, ηµιταύ, γωνίες, πώµατα κλπ.) καθώς και όλα τα µικροϋλικά των συναφών εργασιών και 
όλων των δοκιµασιών. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 26 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 
 
 
1. Αντικείµενο 
 
Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι η κατασκευή υπογείων δικτύων 
βαρύτητας για την αποχέτευση οµβρίων, από τσιµεντοσωλήνες άοπλους ή οπλισµένους µε ή 
χωρίς προστατευτική επένδυση. 
 
2. Κριτήρια αποδοχής ενσωµατούµενων υλικών  
 
2.1 Χαρακτηριστικά τσιµεντοσωλήνων 
 
Οι τσιµεντοσωλήνες κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: 
• άοπλοι: κατηγορίες Α1 (συνήθους αντοχής) και Α2 (εξαιρετικής αντοχής) µε σύνδεση δια 

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

τεχνικά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Ε∆2α/02/44/Φ 1.1/84 (ΦΕΚ 
253/τΒ/84). Από τις κατηγορίες αυτές συνήθεις είναι οι IΙ, IIΙ και IV οι οποίες έχει 
επικρατήσει να χαρακτηρίζονται ως σειρές 75, 100 και 150 (ο αριθµός υποδηλώνει το 
φορτίο θραύσεως σε Ν/m ανά mm διαµέτρου αγωγού). 

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

 
Η κατηγορία των σωλήνων (τύπος και πάχος τοιχωµάτων τοιχωµάτων) καθώς και ο τρόπος 
εγκιβωτισµού τους θα καθορίζονται στην µελέτη του έργου. 
 
Οι προκατασκευασµένοι τσιµεντοσωλήνες παράγονται µε δονητικές ή φυγοκεντρικές µεθόδους σε 
εργοστασιακές ή εργοταξιακές εγκαταστάσεις κατάλληλα εξοπλισµένες. Συνήθως εφαµόζονται 
τεχνικές επιτάχυνσης της ωρίµανσης µε χρήση ατµού. 
 
Οι τσιµεντοσωλήνες όλων των κατηγοριών παραδίδονται κατά κανόνα σε τεµάχια µήκους 1,0 m. Οι 
οπλισµένοι σωλήνες διατίθενται και σε µήκη 2,0 m ή 2,5 m. 
 
Στις περιπτώσεις δικτύων διερχοµένων από διαβρωτικά εδάφη ή κοντά στην θάλασσα συνιστάται η 
χρήση τσιµεντοσωλήνων µε εσωτερική ή και εξωτερική προστασία (ασφαλτική ή εποξειδική). 
 
Για τους σωλήνες από οπλισµένο σκυρόδεµα έχει ισχύ η «Προδιαγραφή Σωλήνων από Οπλισµένο 
Σκυρόδεµα µε ή χωρίς Προστατευτική Επένδυση για Μεταφορά Οικιακών Λυµάτων, Βιοµηχανικών 
Αποβλήτων και Οµβρίων» (Υπουργική Απόφαση Ε∆2α/02/44/Φ 1.1/84) (ΦΕΚ 253/τΒ/84), η οποία 
καθορίζει τα της δειγµατοληψίας, τα υλικά κατασκευής, τις ανοχές ονοµαστικών διαστάσεων και τις 
απαιτούµενες δοκιµές αντοχής και υδατοπερατότητας. 
 
Σχετικά πρότυπα: 
EN 598:1994 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage 

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

 
ΕΝ 1916:2002 Concrete pipes and fittings,  unreinforced, steel fibre and reinforced. 

Τσιµεντοσωλήνες και εξαρτήµατα, από άοπλο, ινοπλισµένο ή οπλισµένο 
σκυρόδεµα. 
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ΕΝ 639:1994 Common requirements for concrete pressure pipes including joints and 
fittings -- Κοινές απαιτήσεις για σωλήνες πίεσης από σκυρόδεµα 
συµπεριλαµβανοµένων των συνδέσµων και εξαρτηµάτων. 

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

 
ASTM C497-04 Standard Test Methods for Concrete Pipe, Manhole Sections, or Tile. 
 
Προσφάτως έχει τεθεί σε ισχύ το πρότυπο ΕΝ 1916:2002: Concrete pipes and fittings, 
unreinforced, steel fibre and reinforced. Τσιµεντοσωλήνες και εξαρτήµατα, από άοπλο, 
ινοπλισµένο ή οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι διατάξεις του προτύπου αυτού υπερισχύουν όλων των 
προηγουµένων. 
 
Οι προσκοµιζόµενοι στο εργοτάξιο προκατασκευασµένοι σωλήνες προς εγκατάσταση θα 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισµένου εργαστηρίου από τα οποία θα προκύπτει η 
συµµόρφωσή τους προς τις ισχύουσες προδιαγραφές για εκάστη κατηγορία σωλήνων, αόπλων, 
οπλισµένων, επενδεδυµένων και µη. 
 
Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει πρόσθετες δοκιµές επί τυχαίων δειγµάτων 
προσκοµισθέντων σωλήνων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούµενες διευκολύνσεις 
προς τον σκοπό αυτό. 
 
2.2 Παραγωγή/κατασκευή τσιµεντοσωλήνων 
 
Οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις παραγωγής τσιµεντοσωλήνων: 
• θα εφαρµόζουν µεθόδους πλήρους ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα τα στάδια 

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

παραγωγής τους. 
• θα εφαρµόζουν σύστηµα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιηµένο κατά ISO 9002:2000 από 

αναγνωρισµένο φορέα διαπίστευσης (EQNET). 
 
Η προκατασκευή σωλήνων στο εργοτάξιο επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση λεπτοµερή σχέδια 
των εγκαταστάσεων και λεπτοµερή περιγραφή του τρόπου κατασκευής και δοκιµών των 
τσιµεντοσωλήνων. 
 
Οι αγωγοί αποχέτευσης από σκυρόδεµα µπορεί να είναι και χυτοί επί τόπου, εάν αυτό 
προβλέπεται από την µελέτη. 
 
Η κατασκευή χυτών σωληνωτών αγωγών µπορεί εναλλακτικά να γίνει µε πνευµατικό τύπο 
(φουσκωτό καλούπι) ή λυόµενους ξυλότυπους / σιδηρότυπους, µε εφαρµογή της ποιότητας 
σκυροδέµατος, της διάταξης του σιδηροπλισµού και του πάχους τοιχώµατος που προβλέπεται από 
την µελέτη. 
 
Για την σκυροδέτηση επί τόπου των σωλήνων έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην Τ.Π. 10. 
 
2.3 Υλικά κατασκευής τσιµεντοσωλήνων 
 
2.3.1 Τσιµέντο 
 
Το χρησιµοποιούµενο τσιµέντο θα πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ.), του προτύπου ΕΝ 1971 και της Προδιαγραφής σωλήνων από οπλισµένο 
σκυρόδεµα µε ή χωρίς προστατευτική επένδυση για µεταφορά οικιακών λυµάτων, βιοµηχανικών 
αποβλήτων και οµβρίων (ΦΕΚ 253/τΒ/84). 
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Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την Μελέτη, για τους αγωγούς οµβρίων θα επιλέγεται 
τσιµέντο κατηγορίας CEΜ I κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000. 
 
Για αγωγούς εντός διαβρωτικών εδαφών θα επιλέγεται τσιµέντο κατηγορίας IV 45 
SR (sulfate resistant: ανθεκτικό στα θειϊκά). Η χρήση τσιµέντου ανθεκτικού στο θείο θα 
πιστοποιείται µε εργαστηριακούς ελέγχους τεµαχίων σωλήνα ( π.χ. µε κρυσταλλογραφική 
ανάλυση µε περίθλαση ακτίνων Χ, χηµική ανάλυση, φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης ή 
άλλη δόκιµη µέθοδο). 
 
Η ελάχιστη ποσότητα τσιµέντου προκατασκευασµένων σωλήνων συνιστάται να είναι 350 kg ανά 
κυβικό µέτρο σκυροδέµατος. 
 
2.3.2 Αδρανή  
 
Τα αδρανή υλικά θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ. και της «Προδιαγραφής Σωλήνων από 
Οπλισµένο Σκυρόδεµα µε ή χωρίς Προστατευτική Επένδυση για Μεταφορά Οικιακών Λυµάτων,  
Βιοµηχανικών Αποβλήτων και Οµβρίων» (ΦΕΚ 253/Β/84). 
 
Θα είναι σκληρά, ασβεστολιθικής προέλευσης, µε ελεγµένη κοκκοµετρική διαβάθµιση και µικρή 
περιεκτικότητα σε παιπάλη. Ο µέγιστος κόκκος αδρανών δεν θα υπερβαίνει τα 20 mm. Η 
κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η εν γένει σύνθεση του σκυροδέµατος θα καθορίζεται 
εργαστηριακά στο εργοστάσιο παραγωγής ανάλογα µε την διάµετρο ή /και το πάχος τοιχώµατος 
των σωλήνων. 
 
2.3.3 Οπλισµός  
 
Ο χρησιµοποιούµενος οπλισµός S 400s ή S 500s θα πληροί τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ. και της 
αντίστοιχης Τ.Π. 13. 
 
Ο οπλισµός θα καθορίζεται µε βάση την απαιτούµενη φέρουσα ικανότητα των σωλήνων, είτε από 
την µελέτη του έργου (περίπτωση χυτών επί τόπου σωλήνων) είτε µετά από τις προβλεπόµενες 
δοκιµές στο εργοστάσιο παραγωγής (προκατασκευασµένοι σωλήνες διαφόρων κατηγοριών). 
 
Οι βασικές απαιτήσεις διαµόρφωσης του εκάστοτε απαιτούµενου οπλισµού είναι οι εξής: 
 
Ο οπλισµός θα είναι µορφής κλωβού (µονής ή διπλής) µε περιφερειακές και διαµήκεις ράβδους. Οι 
ράβδοι του περιφερειακού οπλισµού θα προσδένονται µε τις διαµήκεις ράβδους οι οποίες θα 
επεκτείνονται σε όλο το µήκος του σωλήνα, και θα χρησιµοποιούνται αναβολείς (αποστάτες, 
spacers) καταλλήλων διαστάσεων για την προβλεπόµενη επικάλυψη, η οποία δεν πρέπει να είναι 
µικρότερη από 25 mm. 
 
Η εξωτερική εσχάρα του οπλισµού θα επεκτείνεται µέχρι τα άκρα του σωλήνα, τα οποία (τόσο ο 
κώδωνας όσο και το αρσενικό άκρο) θα φέρουν πρόσθετο οπλισµό ενίσχυσης. 
 
Οι σωλήνες που προορίζονται για την κατασκευή δικτύων σε διαβρωτικό περιβάλλον ή πλησίον 
της θάλασσας συνιστάται να είναι διαµορφωµένοι µε πάχος επικάλυψης οπλισµού τουλάχιστον 35 
mm. 
 
Η διάµετρος των διαµήκων ράβδων (της ίδιας κατηγορίας µε τον κύριο οπλισµό) θα είναι 
τουλάχιστον Φ6 και οι αποστάσεις µεταξύ τους δεν θα υπερβαίνουν τα 30 cm. 
 
2.3.4 Σκυρόδεµα  
 
Το σκυρόδεµα θα πληροί τις απαιτήσεις της «Προδιαγραφής Σωλήνων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα 
ή χωρίς Προστατευτική Επένδυση για Μεταφορά Οικιακών Λυµάτων, Βιοµηχανικών Αποβλήτων 
και Οµβρίων» (ΦΕΚ Β 253/84). 
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Η κατηγορία σκυροδέµατος θα είναι τουλάχιστον C20/25. Για ειδικές περιπτώσεις εφαρµογών  
µπορεί να ζητηθεί από την Υπηρεσία η προσθήκη προσµίκτων στο σκυρόδεµα ή / και εφαρµογή 
σκυροδέµατος C30/37. 
  
Γενικά το σκυρόδεµα θα περιέχει τουλάχιστον 350 kg τσιµέντο ανά m3 και ο λόγος νερού προς 
τσιµέντο δεν θα υπερβαίνει το 0,45. 
 
Στην περίπτωση εργοστασιακής κατασκευής των σωλήνων η διαδικασία παραγωγής και ελέγχων 
του σκυροδέµατος θα είναι σύµφωνη µε τα καθοριζόµενα στον Κ.Τ.Σ. Η διαδικασία παραγωγής 
του σκυροδέµατος θα εξασφαλίζει πλήρη και οµοιόµορφη ανάµιξη και σταθερή ποιότητα όλων των 
µειγµάτων (χαρµανιών), και θα χρησιµοποιούνται αναµικτήρες ηλεκτρονικώς ελεγχόµενοι, µε 
διάταξη προσδιορισµού της περιεχόµενης υγρασίας των αδρανών και αυτόµατης ρύθµισης του 
παρεχόµενου νερού και µε δυνατότητα έκδοσης δελτίου σύνθεσης του µίγµατος από εκτυπωτή. 
 
Το εργοστάσιο παραγωγής των τσιµεντοσωλήνων θα διατηρεί πλήρες αρχείο (ηµερολόγιο) 
καταγραφής των αποτελεσµάτων ων δοκιµών αντοχής του σκυροδέµατος καθώς και της ποιότητας 
και της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών. 
 
2.4 Γεωµετρικά χαρακτηριστικά σωλήνων  
 
Η ονοµαστική διάµετρος των οπλισµένων τσιµεντοσωλήνων αντιστοιχεί στην εσωτερική διάµετρο 
και δίνεται στους πίνακες της «Προδιαγραφής Σωλήνων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα µε ή χωρίς 
Προστατευτική Επένδυση για Μεταφορά Οικιακών Λυµάτων, Βιοµηχανικών Αποβλήτων και 
Οµβρίων» (ΦΕΚ 253/τΒ/84). 
 
Γίνονται αποδεκτές όλες οι διάµετροι οπλισµένων τσιµεντοσωλήνων που αναφέρονται στους 
πίνακες της παραπάνω προδιαγραφής και συνοδεύονται και από στατική µελέτη. 
 
2.4.1 Πάχος τοιχωµάτων  
 
Στο ΦΕΚ 253 οι τσιµεντοσωλήνες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε το πάχος του 
τοιχώµατος τους ως κάτωθι: 
• Τοίχωµα Α: Λεπτό τοίχωµα  
• Τοίχωµα Β: Μεσαίου πάχους τοίχωµα 
• Τοίχωµα Γ: Μεγάλου πάχους τοίχωµα  
 
2.4.2 Ανοχές διαστάσεων 
 
Η αποδεκτή διαφορά µήκους µεταξύ δύο αντιδιαµετρικών γενετειρών του σωλήνα, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στο ΦΕΚ 253/84, έχει ως εξής: 
 

Ονοµαστική διάµετρος (mm) Αποδεκτή διαφορά µήκους 
αντιδιαµετρικών γενετειρών (mm) 

300 - 600 6 mm 
600 - 1500 10 mm 
1650 - 2100 16 mm 

2250 και άνω  19 mm 
 
 
2.4.3 Απόκλιση από την ευθυγραµµία  
 
Η µέγιστη αποδεκτή απόκλιση από την ευθυγραµµία µετρούµενη κατά γενέτειρα καθορίζεται σε 5 
mm ανά τρέχον µέτρο µήκους σωλήνα. 
 
2.5 Εργαστηριακές δοκιµές τσιµεντοσωλήνων  
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Αντοχή σε αντιδιαµετρική θλίψη κατά την µέθοδο των τριών ακµών µε την δοκιµή που 
περιγράφεται στην Πρότυπη Μέθοδο ASTM C497-04. Το φορτίο θραύσης του σωλήνα δεν θα είναι 
µικρότερο από το καθοριζόµενο στους πίνακες του ΦΕΚ 253 Β/84 για την κατηγορία του σωλήνα: 
Σχετικό πρότυπο ASTM C497-04 και ΕΝ 1916:2002. 
 
Υδατοαπορροφητικότητα σκυροδέµατος. Η δοκιµή εκτελείται επί δύο δοκιµίων προερχόµενων 
από το τοίχωµα του σωλήνα, χωρίς οπλισµό, ελάχιστης µάζας 0,10 kg, απαλλαγµένα από 
εµφανείς ρωγµές. Η υδατοαπορροφητικότητα δεν θα υπερβαίνει το 9% (βάρος απορροφούµενου 
νερού ως προς το βάρος αποξηραµένου δείγµατος). Σχετικό πρότυπο ASTM C497-04 (µέθοδος 
Α). 
 
Υδατοπερατότητα σωλήνων. Η δοκιµή γίνεται σύµφωνα µε την Πρότυπη Μέθοδο ASTM C497 Μ 
(§ 7.5.1.). Κατά την δοκιµή αυτή ο σωλήνας υποβάλλεται επί 10 min σε υδροστατική πίεση 70 kPa. 
Η εµφάνιση στην επιφάνεια του σωλήνα υγρών κηλίδων ή µεµονωµένων σταγόνων δεν θεωρείται 
διαρροή. 
 
Για να γίνει δεκτή µια παρτίδα σωλήνων, όλα τα δοκίµια που θα υποβληθούν στις παραπάνω τρεις 
δοκιµές θα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δοκίµια δεν 
καλύπτει µία εκ των απαιτήσεων η δοκιµή θα επαναλαµβάνεται µε δύο επιπρόσθετα δοκίµια, από 
την ίδια παρτίδα σωλήνων. 
 
2.6 Ελαστικοί δακτύλιοι - Σφράγιση αρµών  
 
Οι χρησιµοποιούµενοι ελαστικοί δακτύλιοι θα είναι κατασκευασµένοι από συνθετικό ελαστικό, 
κυκλικής ή σύνθετης διατοµής, και θα είναι συµπαγείς, οµοιογενείς και χωρίς ατέλειες, πόρους και 
φουσκάλες. Για τα χαρακτηριστικά του υλικού κατασκευής των δακτυλίων έχει εφαρµογή το 
πρότυπο: 
 
ΕΝ 681-1:1996:  Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water 

and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber -- Ελαστοµερή 
στεγανωικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε 
εφαρµογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισµένο ελαστικό. 

 
Για τους ελέγχους των δακτυλίων στεγάνωσης σε εφελκυσµό, σκληρότητα, 
υδατοαπορροφητικότητα και γήρανση ισχύει το πρότυπο: 
 
ASTM C443Μ  Standard specification for joints for concrete pipe and manholes, using 

rubber gaskets (metric): Πρότυπη προδιαγραφή αρµών τσιµεντοσωλήνων 
και φρεατίων µε ελαστικούς δακτυλίους (µετρικό σύστηµα). 

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

Γενικότητες. 
 
Εάν προβλέπεται και σφράγιση του αρµού θα χρησιµοποιούνται ελαστοµερή υλικά ψυχρού 
βουλκανισµού, δύο συστατικών, σουλφιδικής ή πολυουρεθανικής βάσης, µε τα ακόλουθα βασικά 
χαρακτηριστικά: 
- Να µην αποκολλώνται από την επιφάνεια του σκυροδέµατος υπό εσωτερική πίεση 300 kPa 

(3,0 atm). 
- Να διαθέτουν ικανότητα επαναφοράς 85% µετά από επιµήκυνση κατά 100% επί 24 ώρες. 
 
Ισχύοντα πρότυπα δοκιµών: 
DIN 52453-2:1977-09       Testing  of sealing  compounds  for sealing  and  glazing   in   building 

constructions; Migration of binder, paper filter method -- Έλεγχοι 
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σφραγιστικών υλικών αρµών και υαλοστασίων δοµικών κατασκευών. 
Προσδιορισµός απωλειών συνδετικού υλικού µε την µέθοδο του χάρτινου 
φίλτρου. 

 
EN ISO 11600:2004-04    Building construction - Jointing products - Classification and requirements 

for sealants (ISO 11600:2002). ∆οµικές κατασκευές. Προϊόντα αρµών. 
Κατηγοριοποίηση και απαιτήσεις για τα σφραγιστικά. 

 
2.7 Προστασία σωλήνων από χηµικές επιδράσεις  
 
Οι οπλισµένοι τσιµεντοσωλήνες διατίθενται µε εσωτερική ή /και εξωτερική προστασία για τις 
περιπτώσεις δικτύων ακαθάρτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων, ή δικτύων διερχόµενων από 
διαβρωτικό περιβάλλον, σε ζώνες µε υψηλό υπόγειο ορίζοντα ή πλησίον της θάλασσας. 
 
Οι προστατευτικές επενδύσεις σε συνδυασµό µε την προσθήκη τσιµέντου ανθεκτικού στο θείο 
(SR) συντελούν στην αύξηση της διάρκειας της ζώνης των σωλήνων. 
 
Οι συνήθεις τύποι προστασίας και οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα πληρούνται έχουν ως εξής: 
 
α.  Εσωτερική προστασία µε επάλειψη µε εποξειδική ρητίνη 
 
 Θα είναι ισόπαχη και θα εφαρµόζεται σε τρεις στρώσεις πάχους από 0,30 έως 0,50 mm 

αφού προηγουµένως ο σωλήνας καθαριστεί επιµελώς και απαλλαγεί πλήρως από 
σκόνες κλπ. 

 
 Θα καλύπτονται πλήρως και οι επιφάνειες των άκρων των σωλήνων. 
 
 Το πάχος της επένδυσης µετράται µε παχύµετρο ακριβείας. 
 
 Οι απαιτήσεις προστασίας των τσιµεντοσωλήνων µε εποξειδικές ρητίνες περιγράφονται 

λεπτοµερώς στο προαναφερθέν ΦΕΚ 253Β/84. 
 
β.  Εφαρµογή αλουµινούχου τσιµέντου σύµφωνα µε την Προδιαγραφή BS 
 
γ.  Χυτές αυτοεπιπεδούµενες ρητίνες εποξειδικης βάσης τριών συστατικών πάχους 2-3 mm. 
 
δ.  Επένδυση τσιµεντοσωλήνων µε φύλλα πολυαιθυλενίου κατά το στάδιο παραγωγής των 

σωλήνων στο εργοστάσιο. Εφαρµόζονται φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 3,00 mm ή 
µεγαλύτερου, τα οποία στην επιφάνεια επαφής τους µε το σκυρόδεµα φέρουν 
κωνοειδείς απολήξεις αγκύρωσης (συνήθως 400 τεµάχια ανά m2 επιφανείας: κάνναβος 
5 x 5 cm). 

  
 Η τεχνική αυτή µπορεί να εφαρµοστεί και στους χυτούς επί τόπου σωλήνες, µε ιδιαίτερη 

προσοχή κατά την σκυροδέτηση για την αποφυγή δηµιουργίας πτυχώσεων από 
εγκλωβισµό αέρα. 

 
 Τυπικά χαρακτηριστικά των στοιχείων αγκύρωσης: 

- Αντοχή σε εφελκυσµό (εξολκυση) ≥ 1000 Ν (100 kg) ανά αγκύριο 
- Αντοχή σε διάτµηση ≥ 7000 Ν (700 kg) ανά αγκύριο 

 
Τα φύλλα της επένδυσης κατά µήκος του δηµιουργούµενου αρµού θα είναι συγκολληµένα µε 
θερµικές µεθόδους (αυτογενής συγκόλληση χωρίς ίχνη ραφής) για την εξασφάλιση στεγανότητας. 
 
Ισχύοντα πρότυπα για τα φύλλα πολυαιθυλενίου: 
DIN 16925:06.87  High Density Polyethylene (HDPE) Extruded Sheet; Technical Delivery 

Conditions. -- Φύλλα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας δι΄ εξωθήσεως. 
Τεχνικοί όροι παράδοσης. 
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. 
DIN ΕΝ 1610:1979  Construction and testing ofr drains and sewers -- Κατασκευή και δοκιµές και 

οµβρίων και αποχετεύσεων. 
 
ΕΝ 12201-1:2003  Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: 

General -- Συστήµατα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). 
Μέρος 1: Γενικότητες. 

 
Οι σωλήνες µε προστατευτικές επενδύσεις/ επιστρώσεις θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
αναγνωρισµένων εργαστηρίων για τα χρησιµοποιούµενα υλικά και τις ιδιότητές τους. 
 
Τα πιστοποιητικά θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον στις µετρήσεις του πάχους της επένδυσης, της 
πρόσφυσης και της αντοχής σε όξινο και σε αλκαλικό περιβάλλον. 
 
3.       Εγκατάσταση/Κατασκευή σωλήνων - Απαιτήσεις περαιωµένης εργασίας  
 
3.1 Μεταφορά και αποθήκευση σωλήνων 
 
Οι προκατασκευασµένοι σωλήνες θα µεταφέρονται και θα αποθηκεύονται µε προσοχή για την 
αποφυγή οποιασδήποτε ζηµιάς. 
 
Επισηµαίνονται τα παρακάτω: 
α.  Απαγορεύεται η εκφόρτωση µε πτώση. 
β.  Ο χειρισµός των σωλήνων (ανύψωση - καταβιβασµός) θα γίνεται µε ανυψωτικά µέσα 

(γερανούς ή εκσκαφείς) εφοδιασµένα µε ειδικό άγγιστρο ανάρτησης σωλήνων. 
γ.  Οι σωλήνες θα σταθεροποιούνται κατά την µεταφορά τους µε τακαρίες για την αποφυγή 

µετακινήσεων και κρούσεων. 
δ.  Οι σωλήνες θα εδράζονται σε οµαλό έδαφος ή επί στρώσεως γαιωδών ή αµµοχαλικωδών 

υλικών χωρίς µεγάλους λίθους και θα ασφαλίζονται έναντι ολισθήσεως µε παρεµβολή 
κατάλληλων εµποδίων. 

 
3.2    Τοποθέτηση σωλήνων  
 
Η τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται επί του υποστρώµατος που προβλέπεται από την µελέτη. 
 
Οι προκατασκευασµένοι σωλήνες µε τόρµο/εντορµία εδράζονται κατά κανόνα επί υποστρώµατος 
από ισχνό σκυρόδεµα (κοιτόστρωση C 8/10 ή C 10/12). 
 
Κοιτόστρωση απαιτείται επίσης και για τους κατασκευασµένους επί τόπου σωλήνες (είτε 
διαµορφώνονται µε πνευµατικούς τύπους είτε µε λυόµενους συµβατικούς ξυλότυπους ή 
σιδηρότυπους). 
 
Η γεωµετρική ακρίβεια της στάθµης της κοιτόστρωσης είναι ουσιώδης για την υδραυλική 
συµπεριφορά του δικτύου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη. Απαιτείται ως εκ τούτου 
ιδιαίτερη προσοχή για την διαµόρφωση των απαιτούµενων µηκοτοµικών κλίσεων (π.χ. 
τοποθέτηση σε τακτές αποστάσεις πασσάλων επισήµανσης µε χρωµατισµένη την στάθµη 
αναφοράς ή χρήση συστηµάτων οπτικής καθοδήγησης laser). 
 
Οι σωλήνες µε κώδωνα εδράζονται κατά κανόνα επί σκυροδέµατος που διαµορφώνεται ενιαίο 
στον πυθµένα του ορύγµατος στις προβλεπόµενες κλίσεις. Η τοποθέτηση των σωλήνων γίνεται 
συνήθως από τα κατάντη προς τα ανάντη, οι δε σωλήνες διατάσσονται έτσι ώστε οι κώδωνες να 
ευρίσκονται ανάντη κατά την ροή. 
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Για την τοποθέτηση του σωλήνα ανασκάπτεται τοπικά το υπόστρωµα για να εισχωρήσει η 
προεξοχή του κώδωνα. 
 
Οι τσιµεντοσωλήνες µε κώδωνα συνδέονται µεταξύ τους µε εφαρµογή ελαστικού δακτυλίου στο 
εσωτερικό του κώδωνα. 
 
Ο ελαστικός δακτύλιος εφαρµόζεται στην εγκοπή που υπάρχει και ο σωλήνας προωθείται από την 
πλευρά του κώδωνα πριν από τον προηγούµενη ήδη τοποθετηµένο σωλήνα µε κατάλληλες 
µηχανικές ή υδραυλικές διατάξεις. Κατά την εφαρµογή της δύναµης προώθησης θα λαµβάνονται 
τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή µονοµερούς φόρτισης της µούφας, που µπορεί να οδηγήσει 
σε θραύση. Η φόρτιση θα είναι ισοκατανεµηµένη σε όλη την περίµετρο του κώδωνα. 
 
Ο αρµός που δηµιουργείται µεταξύ των συνδεδεµένων σπονδύλων θα σφραγίζεται µε ειδικά 
ελαστοµερή υλικά εσωτερικά στην περίπτωση µεγάλων διαµέτρων και εξωτερικά στην περίπτωση 
µικρών διαµέτρων. 
 
3.3 Έλεγχοι τσιµεντοσωλήνων  
 
3.3.1 Εργαστηριακοί έλεγχοι 
 
• Στην περίπτωση εργοταξιακής παραγωγής τσιµεντοσωλήνων θα πραγµατοποιούνται 

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

 
• Για κάθε δοκιµαζόµενη παρτίδα σωλήνων θα συντάσσεται πρακτικό δοκιµών στο οποίο 

καταγράφονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών σε καµπτικό φορτίο θραύσης, η 
συµπεριφορά των σπονδύλων σε δοκιµή υδατοστεγανότητας , το πάχος του τοιχώµατος, η 
ποιότητα του σκυροδέµατος και η διάταξη των ράβδων οπλισµού (περιµετρικών και 
διαµήκων). 

• Μία παρτίδα σωλήνων θα γίνεται αποδεκτή όταν όλα τα εξεταζόµενα δοκίµια δίνουν 
αποδεκτά αποτελέσµατα. Για κάθε δοκίµιο που πιθανόν βρεθεί εκτός προδιαγραφής η 
δοκιµή θα επαναλαµβάνεται µε δύο πρόσθετα δοκίµια από την ίδια παρτίδα σωλήνων. Στην 
περίπτωση αυτή όλα τα επανελεγχόµενα δοκίµια πρέπει να πληρούν την προδιαγραφή. 

 
Για την εξακρίβωση της χρήσης τσιµέντου ανθεκτικού σε θείο (SR) θα προσκοµίζονται 
πιστοποιητικά αναγνωρισµένου εργαστηρίου ή θα ζητείται ανάλογος εργαστηριακός έλεγχος 
(ειδικές χηµικές αναλύσεις, κρυσταλλογραφία κ.λπ.). 
 
3.3.2 Μακροσκοπικοί έλεγχοι 
 
Συνιστάται η εκτέλεση µακροσκοπικών δειγµατοληπτικών ελέγχων για την επί τόπου διαπίστωση 
των ιδιοτήτων των σωλήνων.  
 
Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά καλής ποιότητας των σωλήνων. 
 
• Κατά την κρούση του σωλήνα µε σφυρί θα παράγεται ήχος µεταλλικής χροιάς 

(κωδωνισµός). 
• Κατά την θραύση τµήµατος του σωλήνα τα αδρανή θα θραύονται χωρίς να αποκολλούνται. 
• Οι σωλήνες θα εµφανίζουν εικόνα συµπαγή, χωρίς ελαττώµατα, ρωγµές, φυσαλίδες και 

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

σωλήνων και την στεγανότητα. Σωλήνες µε τέτοιους κώδωνες είναι ακατάλληλοι και θα 
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απορρίπτονται. 
• Σωλήνες µε εµφανή οπλισµό δεν θα γίνονται αποδεκτοί. 
 
• Οι σωλήνες δεν θα εµφανίζουν ρωγµές και η εσωτερική τους επιφάνεια θα είναι οµαλή και 

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

οι τσιµεντοσωλήνες που εµφανίζουν τα ακόλουθα: 
- σπασίµατα ή διαµπερείς ρωγµές 
- ελαττώµατα ενδεικτικά κακής αναλογίας, ανάµιξης ή συµπύκνωσης του σκυροδέµατος  
- επιφάνεια κυψελωτή ή πορώδη  
- βλάβες ή σπασίµατα στα άκρα, που πιθανόν θα εµποδίσουν την ικανοποιητική 

σύνδεση των σωλήνων 
- οποιοδήποτε συνεχές ράγισµα που έχει επιφανειακά πλάτος ≥ 0,3 mm και µήκος ≥ 300 

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

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

προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων που φέρουν σήµανση CE, συµµόρφωσης µε το 
νέο ΕΝ 1916:2002 δεν απαιτούνται περαιτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι. 

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

• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πίεσης (εφ’ όσον προβλέπονται από την µελέτη). 
• Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει βιντεοσκόπηση του εσωτερικού της 

σωληνογραµµής, εάν αυτό προβλέπεται από την µελέτη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του 
έργου. 

 
5. Επιµέτρηση και πληρωµή  
 
Η επιµέτρηση των προκατασκευασµένων σωλήνων θα γίνεται µε βάση το αξονικό µήκος του 
δικτύου σε µέτρα (m), κατά διάµετρο και τύπο σωλήνα (οπλισµένοι κατά σειρά αντοχών, άοπλοι, 
µε επενδύσεις προστασίας κλπ.). 
Τα µήκη των σωληνώσεων θα επιµετρούνται µεταξύ των εσωτερικών παρειών των διαδοχικών 
φρεατίων. 
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Τµήµατα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί µε σωλήνες µεγαλύτερης διαµέτρου ή ανώτερης 
ποιότητας θα επιµετρώνται µε βάση τα προβλεπόµενα από την µελέτη. 
 
Οι χυτοί επί τόπου σωληνωτοί αγωγοί θα επιµετρώνται αναλυτικά ως κατασκευές σκυροδέµατος, 
ήτοι : 
 
- Προµήθεια σκυροδέµατος, µεταφορά επί τόπου, σκυροδέτηση και συµπύκνωση σε κυβικά 

µέτρα ανά κατηγορία σκυροδέµατος 
∆ιατοµές στερεού µε διαστάσεις (εξωτερικές) µεγαλύτερες των προβλεπόµενων από την 
µελέτη δεν γίνονται αποδεκτές. 
 

- Κατασκευή καλουπιού, ανά τετραγωνικό µέτρο επιφανείας. 
Τα καλούπια θα διακρίνονται σε πνευµατικά (φουσκωτά) και συµβατικά (λυόµενοι 
ξυλότυποι ή σιδηρότυποι). 
 

- Χαλύβδινος οπλισµός σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών πινάκων οπλισµού. 
Η τυχόν τοποθέτηση σιδηροπλισµού πέραν του προβλεπόµενου στην µελέτη δεν θα γίνεται 
αποδεκτή προς επιµέτρηση. 
 

- Πρόσθετα σκυροδέµατος, πλην ρευστοποιητών, ανά Kg βάρους σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη σύνθεσης, για το αποδεκτό προς επιµέτρηση σκυρόδεµα. 
Συµπεριλαµβάνονται στεγανοποιητικά µάζας, επιταχυντές ή επιβραδυντές πήξης, ίνες και 
ειδικά τσιµέντα (π.χ. ανθεκτικά στο θείο). 

 
Η εκσκαφή και επαναπλήρωση των ορυγµάτων των δικτύων, καθώς και ο εγκιβωτισµός τους 
επιµετρώνται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην τυπική διατοµή της µελέτης. 
 
Στις παραπάνω τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η δαπάνη του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων, εργαλείων κλπ. 

εξοπλισµού για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την παρούσα Τ.Π. 
• Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των πάσης 

φύσεως σωλήνων και των λοιπών ενσωµατούµενων υλικών. 
• Η φθορά και αποµείωση των υλικών. 
• Η πραγµατοποίηση όλων των προβλεπόµενων δοκιµών και ελέγχων σύµφωνα µε την 

παρούσα Τ.Π. 
• Η δαπάνη εργασίας και υλικών για τυχόν αποκατάσταση ατελειών ή µη αποδεκτών 

κατασκευών κατά τον έλεγχο. 
 
Οι πληρωµές θα γίνονται µε τα αντίστοιχα τιµολόγια της µελέτης. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 27 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  
 
1. Γενικά  
 
Αντικείµενο της παρούσας Τ.Π. είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για τις ταινίες σήµανσης που 
τοποθετούνται εντός του ορύγµατος των υπογείων δικτύων υπό πίεση για τον έγκαιρο εντοπισµό 
τους κατά την εκτέλεση εκσκαφών και για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών. 
 
2. Κριτήρια αποδοχής ενσωµατούµενων υλικών  
 
2.1 Ενσωµατούµενα υλικά  
 
Οι ταινίες σήµανσης θα πληρούν τις απαιτήσεις των ακόλουθων προτύπων : 
 
- Πρότυπο ΕΝ 12613 "Plastic Warming Devices for Underground Cables and Pipelines with 

Visual Characteristics -- Πλαστικές προειδοποιητικές διατάξεις για υπόγεια καλώδια και 
σωληνώσεις µε οπτικά χαρακτηριστικά". 

 
- Γαλλική Προδιαγραφή NF Τ 54-080:1986 "Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrees. 

Μέσα επισήµανσης υπογείων δικτύων”. 
 
2.2 Αποδεκτά υλικά 
 
Γίνονται αποδεκτές προς τοποθέτηση ταινίες σήµανσης που προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά 
ΕΝ ISO 9000:2000-12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -Συστήµατα 
διαχείρισης ποιότητος. Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία. 
 
Τα ελάχιστα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά των ταινιών σήµανσης είναι τα ακόλουθα: 
• Πλάτος  

- 25 ± 1 cm για τους αγωγούς λυµάτων και οµβρίων διαµέτρου έως 0,60 m. 
- 40 ± 1 cm για τους αγωγούς λυµάτων και οµβρίων διαµέτρου από 0,60 m έως 1,20 m. 
- 50 ± 1 cm για τους αγωγούς λυµάτων και οµβρίων διαµέτρου άνω των 1,20 m. 
- για τους αγωγούς ύδρευσης το πλάτος θα είναι τουλάχιστον 40 ± 2 cm. 
- τα άκρα των ταινιών θα είναι ευθυγραµµισµένα και παράλληλα µεταξύ τους. 

 
Υφή: ∆ικτυωτή µε συνεχή ζώνη στο κέντρο, πλάτους 7 ± 1 cm, όπου θα αναγράφεται ο 
φορέας του έργου και ο τύπος του αγωγού (λυµάτων, οµβρίων ή ύδρευσης), µε 
γραµµατοσειρά ευανάγνωστη, µε ύψος χαρακτήρων 4 cm, πλάτος 2,50 cm και πάχος 
κορµού 1 cm. Τα γράµµατα θα είναι ανεξίτηλα και θα υπόκεινται επιτυχώς σε δοκιµή 
επικόλλησης - αποκόλλησης κολλητικής ταινίας χωρίς να αλλοιώνονται. 
 
Χρώµα: Καφέ για τους αγωγούς αποχέτευσης και µπλε για τους αγωγούς ύδρευσης 
(συνήθης κωδικοποίηση που εφαρµόζεται στις χώρες της Ε.Ε.) 

 
• Συσκευασία: Το µήκος των ρολών θα είναι τουλάχιστον 250 m (στο µήκος αυτό αντιστοιχεί 

βάρος 10 kg περίπου). 
 
• Υλικό: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (ΗDΡΕ). 
 
• Μορφή: Το ελάχιστο πλάτος των νηµάτων που συνθέτουν τους βρόχους θα είναι 2 mm για 

βρόχους περιµέτρου µεγαλύτερης των 160 mm, και 1 mm για βρόχους µικρότερης 
περιµέτρου. 
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Το υλικό και το χρώµα της ταινίας σήµανσης θα είναι ανθεκτικά σε µικροοργανισµούς και 
γενικότερα σε όλους τους χηµικούς παράγοντες που ενυπάρχουν στο έδαφος. 
Οι ταινίες σήµανσης, ειδικά σε περιπτώσεις αγωγών από PVC (µη µεταλλικών), θα διαθέτουν 
ανθεκτικό σε διάβρωση σύρµα από χρωµιονικελίνη ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που ανιχνεύεται 
εύκολα µε ηλεκτροµαγνητικές συσκευές για να καθίσταται δυνατός ο άµεσος εντοπισµός υπόγειων 
πλαστικών σωληνώσεων. 
 
Η αντοχή σε εφελκυσµό των ταινιών σήµανσης θα είναι µεγαλύτερη από 350 kg/m. 
 
Ο χρόνος ζωής τους θα είναι τουλάχιστον ίσος µε αυτόν της υπόγειας εγκατάστασης αγωγού στην 
οποία πρόκειται να ενσωµατωθούν. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση του κατασκευαστή ότι οι ταινίες σήµανσης που 
προσκοµίζονται πληρούν τις απαιτήσεις του Γαλλικού Προτύπου NF Τ 54-080:1986 ή του ΕΝ 
12613 και τους όρους της παρούσας Τ.Π., συνοδευόµενη από πιστοποιητικό αναγνωρισµένου 
εργαστηρίου. 
 
Η αποδοχή πιστοποιητικού αναφερόµενου σε λοιπά διεθνή ή εθνικά πρότυπα (ISO, DIN, BS, JIS 
κ.λπ.) εναπόκειται στην κρίση της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα υλικά θα φέρουν 
επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) έχει την δυνατότητα να απαιτήσει επιπρόσθετα ποιοτικά ή τεχνικά 
χαρακτηριστικά των υλικών που ενσωµατώνονται, πέραν αυτών που καθορίζονται στα ως άνω 
πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν προς τα πρότυπα αυτά. 
 
2.3 Έλεγχοι - ∆οκιµές ταινιών 

 
Οι έλεγχοι και οι αντίστοιχες απαιτήσεις αναφέρονται στο υλικό σύνθεσης καθώς και σε λειτουργικά 
χαρακτηριστικά καταλληλότητας των ταινιών σήµανσης. Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση 
υλικά, θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει η συµµόρφωση µε τα 
ακόλουθα: 
 
Για τον έλεγχο του αµετάβλητου της εµφάνισης και του χρωµατισµού των ταινιών σήµανσης 
ισχύουν τα προβλεπόµενα από το ΕΝ ISO 175:2000 (Plastics - Methods of test for the 
determination of the effects of immersion in liquid chemicals [ISO 175:1999]). Προβλέπονται δύο 
δοκιµές µε χρήση νιτρικού οξέως πυκνότητας 25% και διαλύµατος ανθρακικού νατρίου πυκνότητας 
20%. 
 
Για τον έλεγχο σε αντοχή των ταινιών σήµανσης ισχύει το πρότυπο ΕΝ ISO 527-1:1996-04 
(Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles [ISO 527-1:1993 
including Corr 1:1994] -- Πλαστικά - Προσδιορισµός ιδιοτήτων εφελκυσµού - Μέρος 1: Γενικές 
αρχές). Προβλέπεται εκτέλεση δοκιµής διάρκειας 24 ωρών µε ταχύτητα 100 mm/min υπό 
συνθήκες περιβάλλοντος 23 °C, 50% υγρασία (µε ανοχή + 5%). 
 
Για τον έλεγχο σε αντοχή - ευαισθησία σε µικροοργανισµούς και σε υπεριώδη ακτινοβολία ισχύει 
αντίστοιχα το ΕΝ ISO 846:1997-10 (Plastics - Evaluation of the action of microorganisms -
Καθορισµός της συµπεριφοράς των πλαστικών υπό την επίδραση µυκήτων και βακτηριδίων). 
 
Σε περίπτωση που οι ταινίες σήµανσης δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για έκθεση σε 
υπεριώδη ακτινοβολία UV, θα διανέµονται προστατευµένες σε κατάλληλη συσκευασία. 
 
2.4 Μέθοδος µεταφοράς και απόθεσης υλικών 
 
Κατά την µεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση, οι ταινίες σήµανσης θα στηρίζονται κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να αποφεύγεται η κάµψη τους, η παραµόρφωσή τους και ο τραυµατισµός τους από 
αιχµηρά αντικείµενα. 
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Οι χειρισµοί κατά την φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται µε µεγάλη προσοχή για την αποφυγή 
κακώσεων και, ανάλογα µε το βάρος των ρολών, µε τα χέρια, µε σχοινιά και ξύλινους ολισθητήρες 
(από µαδέρια ) ή µε ανυψωτικό µηχάνηµα. Όταν χρησιµοποιούνται άγκιστρα για την ανύψωση, τα 
άκρα τους θα καλύπτονται µε λάστιχο για να µην καταστρέφονται οι ταινίες.  
 
Οι ταινίες σήµανσης θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε στεγασµένους χώρους στην εργοστασιακή 
συσκευασία τους και θα προστατεύονται από το ηλιακό φώς, από έλαια, λίπη, πηγές θερµότητας 
κλπ. 
 
3. Τοποθέτηση ταινιών σήµανσης  
 
Μετά την τοποθέτηση του αγωγού και την επίχωσή του κατά 30 cm πάνω από την στέψη του µε 
κατάλληλα υλικά, θα εκτυλίσσεται χειρωνακτικά ή µηχανικά επί της επίχωσης και κατά µήκος του 
ορύγµατος η ταινία σήµανσης. 
 
Η ταινία σήµανσης θα τοποθετείται προσεκτικά στο µέσο του πλάτους του ορύγµατος µε την 
ένδειξη [φορέας του έργου] _ ΑΓΩΓΟΣ [ύδρευσης ή αποχέτευσης ή οµβρίων] προς τα επάνω, 
ώστε να είναι αναγνωρίσιµη από το χείλος της τάφρου και θα επιχώνεται κατά διαστήµατα µε λίγη 
άµµο για να παραµείνει στην θέση της κατά την συνέχιση της επίχωσης. 
 
Με την τοποθέτηση της ταινίας είναι δυνατή η προειδοποίηση για την ύπαρξη του αγωγού σε 
περίπτωση εκτέλεσης εκσκαφών από τρίτους, ο εντοπισµός της θέσης του και η αποφυγή 
πρόκλησης ζηµιάς σε αυτόν. 
 
4. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 
 
Η ταινία σήµανσης που έχει τοποθετηθεί θα ελέγχεται πριν από την επικάλυψή της µε τα υλικά 
επίχωσης του ορύγµατος. 
 
Η ταινία θα ελέγχεται ως προς το χρώµα, την τάνυση και την φορά τοποθέτησης, ώστε να 
διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόµενα στην παρούσα Τ.Π. 
 
Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του Φορέα θα καθορίζονται στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη ή / και 
στην Μελέτη του Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα Τ.Π. 
 
5. Τρόπος επιµέτρησης εργασίας 
 
Τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηµένη ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Τ.Π. 
 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα µήκους (m) των ταινιών σήµανσης, ανεξαρτήτως τύπου (ενιαία 
κατηγορία για κάθε τύπο ταινίας). 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η  προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου  του έργου,  αποθήκευση  και προστασία  των ταινιών 

σήµανσης 
• Η φθορά και αποµείωση των υλικών. 
• Η εργασία τοποθέτησης εντός του ορύγµατος. 
 
Η δαπάνη για όλα τα αναφερόµενα στην παρούσα Τ.Π. περιλαµβάνεται στην αντίστοιχη τιµή του 
αγωγού για τον οποίο γίνεται η σήµανση. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 28 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

 
1. Αντικείµενο  
 
Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή των οικοδοµικών εργασιών εκτός του 
οπλισµένου σκυροδέµατος των οικίσκων των αντλιοστασίων. 
  
Οι υποδοµές των αντλιοστασίων (θεµελίωση, φέρων σκελετός) δεν προδιαγράφεται σε αυτή καθ' 
όσον αποτελεί κυρίως κατασκευή από σκυρόδεµα κλπ. για την οποία ισχύουν οι αντίστοιχες 
προδιαγραφές. 
 
2. Γενικοί όροι  
 
2.1 Σχέδια εκτελέσεως  
 
Τα αντλιοστάσια θα κατασκευασθούν στις θέσεις που καθορίζονται από τα εγκεκριµένα σχέδια της 
µελέτης. Οι διαστάσεις σε κάτοψη, η µορφή τους όπως και τα ύψη φαίνονται στα αντίστοιχα 
σχέδια. Οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των αντλιοστασίων θα επαληθευτούν επί τόπου από την 
Υπηρεσία από κοινού µε τον Ανάδοχο πριν από την εκτέλεση οιαδήποτε εκσκαφής θεµελίων. 
 
Ενδέχεται να χρειαστούν κατά την εκτέλεση µικροαλλαγές στα σχέδια της Μελέτης, π.χ. λόγω 
διαπιστουµένων διαφορετικών από τις αναµενόµενες συνθήκες θεµελιώσεως. Στην περίπτωση 
αυτή αλλά και σε οιανδήποτε άλλη οριζόµενη από την Υπηρεσία αλλαγή, ο Ανάδοχος οφείλει να 
κάνει µε δικά του έξοδα και σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία να προχωρήσει στη σύνταξη των 
αναγκαίων υπολογισµών και των τροποποιηµένων σχεδίων, όπως και των απαιτούµενων 
λεπτοµερειακών σχεδίων εφαρµογής. 
 
Τα σχέδια αυτά υπόκεινται στον έλεγχο και την έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
2.2 Γενικοί όροι εργασιών  
 
Η όλη εργασία κατασκευής των οικίσκων των αντλιοστασίων ακολουθεί τις ισχύουσες διατάξεις 
περί αντισεισµικών κατασκευών καθώς και τις διατάξεις όλων των ισχυόντων επισήµων 
κανονισµών. 
 
Όλες οι επιµέρους εργασίες και τα υλικά κατασκευής θα ανταποκρίνονται στους όρους της 
παρούσης Τεχνικής Προδιαγραφής, των τιµολογίων της µελέτης και στις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως προµηθεύσει όλα τα υλικά, εργατικό δυναµικό, εργαλεία και 
µηχανικά µέσα που απαιτούνται για την κατασκευή των δεξαµενών και των αντλιοστασίων 
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια, τους όρους της παρούσης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 
Τα χρησιµοποιούµενα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για τον σκοπό που 
προορίζονται. ∆είγµατα των υλικών πρέπει να προσκοµίζονται έγκαιρα και προς χρησιµοποιήσεώς 
των στο έργο στην Υπηρεσία για να εγκριθούν. 
 
Όλες οι εργασίες κατασκευής θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Τεχνικής 
Προδιαγραφής, τα σχέδια και τους κανόνες της τέχνης. 
 
3. Περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών  
 
Οι εργασίες που περιλαµβάνονται σε αυτή την Τεχνική Προδιαγραφή είναι οι παρακάτω, εκτός εάν 
αλλιώς καθορίζονται στα σχέδια της µελέτης: 
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3.1. Την κατασκευή των εξωτερικών τοίχων ή και εσωτερικών όπου υπάρχουν στα σχέδια, του 
αντλιοστασίου µε µπατική πλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου άριστης ποιότητας διαστάσεων 6x9x19 
εκ. όπως στο άρθρο ΝΑΟΙΚ 46.01.03 του τιµολογίου της µελέτης.  
 
3.2. Την κατασκευή σκυροδέµατος κλίσεων στο δώµα ελαχίστου πάχους 0,10 στο άκρο του 
δώµατος µε περιεκτικότητα 100 χιλιόγραµµων τσιµέντου ανά µ3  
 
3.3. Την στεγάνωση του δώµατος µε κατάλληλο στεγανωτικό υλικό σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές του παρόντος τεύχους. 
 
3.4. Επιχρίσµατα στους οικίσκους των αντλιοστασίων εσωτερικά και εξωτερικά µε 
µαρµαροκονίαµα αναλογίας 1:2 περιεκτικότητας 150 χλγ. τσιµέντου σε τρείς στρώσεις όπως στο  
σχετικό άρθρο του τιµολογίου της µελέτης.  
 
3.5. Οροφοκονιάµατα µε µαρµαροκονίαµα αναλογίας 1:2 150 χλγ. τσιµέντου σε τρείς στρώσεις 
όπως στο σχετικό άρθρο του τιµολογίου της µελέτης. 
 
3.6. Χρωµατισµοί εσωτερικών - εξωτερικών τοίχων και οροφών κοινοί µε πλαστικό χρώµα 
όπως στο σχετικό άρθρο του τιµολογίου της µελέτης. 
 
3.7. Κουφώµατα από σιδηρές κατασκευές (µορφοσίδηρο ή χαλυβδόφυλλα) µετά του 
ελαιοχρωµατισµού. 
 
4. Συναφείς πρόσθετες επί µέρους εργασίες  
 
Εκτός των παραπάνω αναφεροµένων ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει οποιαδήποτε άλλη συναφή 
επιµέρους εργασία όπως υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις απαιτούµενες για την καλή 
λειτουργία και εµφάνιση των χώρων των οικίσκων των αντλιοστασίων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας και τους κανόνες της τέχνης χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση (πλην των δαπανών για 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που αµείβονται ιδιαιτέρως).  
 
5. Επιµέτρηση - Πληρωµή  
 
5.1. Η κάθε µία από τις παραπάνω εργασίες αυτής της Προδιαγραφής θα επιµετρηθεί σύµφωνα 
µε την αντίστοιχη µονάδα του τιµολογίου της µελέτης.  
 
5.2. Η τιµή µονάδας για κάθε επί µέρους εργασία θα περιλαµβάνει κάθε δαπάνη του Αναδόχου 
για προµήθεια µεταφορά επί τόπου και πλήρη τοποθέτηση όλων των υλικών και πλήρη εκτέλεση 
κατά τα σχέδια, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τους κανόνες της τέχνης.  
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