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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Υποχρεωτική Εφαρµογή 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασµό του Έργου και τις συναφείς 
υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται στο σύνολο των Συµβατικών Τευχών. 
Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) περιλαµβάνει τους τεχνικούς συµβατικούς 
όρους σύµφωνα µε τους οποίους σε συνδυασµό και µε τους όρους των υπολοίπων 
συµβατικών τευχών θα εκπονηθούν οι απαραίτητες µελέτες και θα εκτελεσθούν οι εργασίες 
του έργου. Επισηµαίνεται ότι οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)  και οι ΚΥΑ 
περί υποχρεωτικής ενσωµάτωσης υλικών µε σήµανση CE , υπερισχύουν το τεχνικών 
προδιαγραφών που περιλαµβάνονται στο παρόν τεύχος. 
Αν ∆ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου των Τ.Π. από την Κοινοτική 
Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
εκπνέουσας (20) είκοσι ηµέρες πριν από την ηµέρα κατάθεσης των Προσφορών, δια ειδικής 
επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση: 
α. Στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης 
β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να προβεί στην 
εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών µε αποτέλεσµα την εναρµόνιση του 
αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική Νοµοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονοµική 
του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαµβάνεται στον εύλογο 
επιχειρηµατικό κίνδυνο. 
 

Συµπληρωµατικές Προδιαγραφές 
Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/ µεθόδους/ δοκιµές κλπ.) θα 
εφαρµόζονται: 

o Οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) 

o Τα θεσµοθετηµένα εναρµονισµένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο παράρτηµα 4 

της ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04-10-2012 

o Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα 

ISO και τα εθνικά πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΤ κλπ.) 

Υποχρεώσεις ∆ιαγωνιζόµενων και Αναδόχου 
Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι 
προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου 
και ότι αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρµογή 
τους. 
 

∆απάνες Αναδόχου 
Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων του παρόντος Τεύχους και των σχετικών και/ή 
αναφερόµενων κωδικών/προδιαγραφών/κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν 
γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι.  
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1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

  

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η προδιαγραφή αυτή αφορά όλες τις προκαταρκτικές εργασίες που θα γίνουν πριν αρχίσει η 
εκσκαφή των τάφρων και φρεατίων των αγωγών του δικτύου λυµάτων. 

Οι εργασίες αυτές δεν πληρώνονται ιδιαίτερα στον Ανάδοχο, επειδή συµφωνείται ότι 
περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδα του Αναδόχου.  

1.2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Με βάση τα Repers που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη της µελέτης θα γίνει από τον 
Ανάδοχο του έργου πύκνωση στην περιοχή του δικτύου ώστε να αντιστοιχεί ένα Reper σε 
500-700 µέτρα αγωγού. Ύστερα θα γίνει χάραξη των αγωγών στο έδαφος µε εξασφάλιση 
των κορυφών της χάραξης. Ακολουθεί πύκνωση των σηµείων στο έδαφος (ανά αποστάσεις 
περίπου 50 µέτρων ή µικρότερες όταν υπάρχει αλλαγή της µηκοτοµής του εδάφους). 
Ακολουθεί χωροστάθµηση του άξονα των αγωγών. Ύστερα θα σχεδιασθεί η οριζοντιογραφία 
και η µηκοτοµή (µε τα πραγµατικά επί τόπου στοιχεία σε κλίµακα όχι µικρότερη από 1:2000) 
για κάθε αγωγό. Τα στοιχεία αυτά συγκρίνονται µε τα στοιχεία της µελέτης για να διαπιστωθεί 
αν υπάρχουν βασικές διαφορές µεταξύ τους και πού οφείλονται. Τα παραπάνω στοιχεία 
(οριζοντιογραφία, µηκοτοµές) παραδίνονται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, η οποία αφού τα 
ελέγξει τα υπογράφει και τα επιστρέφει στον Ανάδοχο για εφαρµογή. Τα στοιχεία αυτά 
(πραγµατικά στοιχεία φυσικού εδάφους) θα αποτελέσουν και επιµετρητικά στοιχεία για τον 
υπολογισµό των εκσκαφών, επιχώσεων, κλπ. 

Η αποτύπωση θα γίνει µε ηλεκτρονικό όργανο στην περιοχή των αγωγών για όλο το µήκος 
αυτών και για πλάτος 20m, στην οποία θα υπάρχουν οι ρυµοτοµικές και οικοδοµικές 
γραµµές, οι όψεις των οικοδοµών, λοιπές λεπτοµέρειες όπως κράσπεδα, κολώνες κλπ 
καθώς και υψόµετρα. Η αποτύπωση θα γίνει µε ηλεκτρονικό όργανο κατάλληλο για εισαγωγή 
σε Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα, θα είναι εξαρτηµένη από το τριγωνοµετρικό δίκτυο 
ΕΓΣΑ 87, τα δε υψόµετρα θα είναι απόλυτα. 

Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι απαραίτητο να γίνουν από την αρχή για ολόκληρο το δίκτυο. 
Μετά από συνεννόηση του Αναδόχου µε την Υπηρεσία µπορεί ο Ανάδοχος να παραδίνει 
τµηµατικά, µε την πρόοδο των εργασιών, στοιχεία του φυσικού εδάφους για αυτοτελή 
τµήµατα του έργου. Κάθε τµηµατική παράδοση θα περιλαµβάνει τουλάχιστον πέντε 
χιλιόµετρα αγωγών. 

1.3 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η δαπάνη για τη σύνταξη των παραπάνω στοιχείων από τον Ανάδοχο δεν πληρώνεται 
ιδιαίτερα, όπως αναφέρθηκε στην αρχή αυτής της προδιαγραφής.  
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2. ΕΚΧΕΡΣΩΣΕΙΣ-ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΗΣ 

 

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στις εργασίες εκχερσώσεων, εκριζώσεων και 
αφαίρεσης της φυτικής γης, που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων των δικτύων 
αποχέτευσης και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων. 

2.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ 

Πριv από τηv έvαρξη τωv εργασιώv καθαρισµoύ o Αvάδoχoς θα πρoβεί στηv πασσάλωση 
επί τoυ εδάφoυς τωv αξόvωv τωv έργωv και στις χωρoσταθµήσεις τoυς, µε σύγχρovη λήψη 
διατoµώv τoυ φυσικoύ εδάφoυς. 

2.2.1 EΚΧΕΡΣΩΣΗ  

Η περιοχή εκτέλεσης των έργων πρέπει να καθαριστεί από τα δέντρα, θάµνους κλπ, εφόσον 
εµποδίζεται η εργασία του προσωπικού και των µηχανηµάτων. Οι εργασίες αυτές θα 
εκτελεστούν στις ζώνες που καταλαµβάνουν τα ορύγµατα για την δηµιουργία των 
απαιτούµενων διατοµών, την τοποθέτηση των αγωγών και στο χώρο όπου θα 
κατασκευαστούν τα τεχνικά έργα. Τα προϊόντα της εκχέρσωσης θα αποµακρύνονται και θα 
διατίθενται σε κατάλληλους χώρους, που θα έχουν εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

2.2.2 ΕΚΡΙΖΩΣΗ  

Η επιφάνεια του εδάφους πρέπει να καθαριστεί από τις ρίζες των δέντρων ή µεγάλων 
θάµνων σε βάθος µέχρι 0.60m, εφόσον από αυτές εµποδίζεται η εργασία εργατών και 
µηχανηµάτων. Ο καθαρισµός αυτός θα γίνει µέσα στα όρια της ζώνης κατάληψης των 
ορυγµάτων και του χώρου θεµελίωσης των προβλεπόµενων τεχνικών έργων. Τα προϊόντα 
της εκρίζωσης θα αποµακρύνονται και θα διατίθενται σε κατάλληλους χώρους που θα έχουν 
εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

2.2.3 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ  

Σε ειδικές περιπτώσεις που η διέλευση των εκσκαπτικών µηχανηµάτων είναι αδύνατη από 
την κακή ποιότητα του εδάφους και την ύπαρξη πυκνής βλάστησης ο Ανάδοχος θα αφαιρεί 
τη φυτική γη σε βάθος τουλάχιστον 0.25m, ύστερα από άδεια της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Τα προϊόντα της αφαίρεσης της φυτικής γης θα διατίθενται από τον Ανάδοχο σε κατάλληλους 
χώρους, εγκεκριµένους από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

2.3 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Για την εκτέλεση των εργασιών εκχέρσωσης, εκρίζωσης και αφαίρεσης φυτικής γης ο 
Ανάδοχος δε δικαιούται καµίας επιπλέον αποζηµίωσης. Οι σχετικές δαπάνες των παραπάνω 
εργασιών συµπεριλαµβάνονται στις τιµές µονάδας των εκσκαφών τάφρων, χανδάκων και 
θεµελίων τεχνικών έργων. 



K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc                                             - 6 -      Ν5600a/5157/B10 

3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 

 

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι εκσκαφές θα γίvoυv σύµφωvα µε τα σχέδια εφαρµoγής της µελέτης πoυ έχει εγκρίvει η 
Υπηρεσία και στα oπoία φαίvovται oι πασσαλώσεις επί τoυ εδάφoυς τωv αξόvωv τωv έργωv, 
oι στάθµες και oι διατoµές τoυς. 

Οι εκσκαφές πoυ περιλαµβάvovται στo παρόv έργo δεv ταξιvoµoύvται αvάλoγα µε τov 
χαρακτήρα τoυς και µε τov όρo εκσκαφή voείται η εκσκαφή σύµφωvα µε τις χαράξεις και τις 
στάθµες πoυ σηµειώvovται στα σχέδια για όλoυς τoυς τύπoυς και τις περιγραφές εδαφώv, µε 
παρoυσία ή όχι vερoύ, µέσα στα όρια τoυ έργoυ. 

Η συµµετoχή τoυ Αvαδόχoυ στo διαγωvισµό πρoϋπoθέτει ότι αυτός, µε επισταµέvη εξέταση, 
έλαβε πλήρη γvώση τωv συvθηκώv τoυ υπεδάφoυς, της παρoυσίας υπoγείωv vερώv καθώς 
και κάθε στoιχείoυ πoυ µπoρεί vα επηρεάσει τηv εκτέλεση τωv εκσκαφώv. Πρoϊόvτα 
εκσκαφής, κατάλληλα για επιχώσεις θα µεταφέρovται και θα απoτίθεvται σε περιoχές 
επιχώσεωv εvτός τωv oρίωv τωv έργωv. Επίσης τα πρoϊόvτα αυτά θα µπoρoύv vα 
χρησιµoπoιηθoύv για επαvεπίχωση oρυγµάτωv σωληvώσεωv ή αvαχωµάτωv, µετακιvoύµεvα 
αv κριθεί απαραίτητo σε oπoιαδήπoτε απόσταση, χωρίς πρόσθετη αµoιβή τoυ Αvαδόχoυ. Οι 
εκσκαφές και oι επιχώσεις θα πραγµατoπoιoύvται κατά τέτoιo τρόπo και διάταξη ώστε vα 
εξασφαλίζεται διαρκώς ικαvoπoιητική απoστράγγιση. 

Πρoϊόvτα εκσκαφής πoυ, κατά τηv κρίση της Υπηρεσίας, είvαι ακατάλληλα για επιχώσεις, ή 
θεωρoύvται πλεovάζovτα, πρέπει vα απoµακρύvovται όπως πρoβλέπεται στηv παράγραφo 
11 της παρoύσας. 

3.2 ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ισχύουν οι Π.Τ.Π. ΧΙ, Τ50 και Τ110. Όπου στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή υπάρχουν 
όροι που έρχονται σε αντίθεση για το ίδιο θέµα µε εκείνους που αναφέρονται στις ανωτέρω 
Π.Τ.Π. επικρατέστεροι θα θεωρούνται οι όροι εκείνοι που αναφέρονται στην παρούσα Τ.Π. 

3.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ 

Όχι µόνο πριν από την εκτέλεση του έργου, αλλά και πριν από την σύνταξη της προσφοράς 
του, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε προσεκτική αναγνώριση του εδάφους στο οποίο θα 
γίνει η κατασκευή του έργου. 

Εκτός από τα εµφανή εµπόδια πρέπει να αναζητήσει και τα αφανή και ιδίως τα δίκτυα άλλων 
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.). 

 Η αναζήτηση αυτή θα επεκταθεί υποχρεωτικά και σε γειτονικά εµπόδια, κοντά στις 
εκσκαφές, εάν αυτά για λόγους αποστάσεως και είδους µπορεί να πάθουν ζηµίες κατά την 
εκτέλεση του έργου. Η αναζήτηση γίνεται µε συλλογή πληροφοριών και κυρίως από 
σχεδιαγράµµατα τα οποία πρέπει να προµηθευθεί ο ανάδοχος από τους Ο.Κ.Ω. σχετικά µε 
τα δίκτυα τους στην περιοχή του έργου καθώς επίσης και µε ερευνητικές τοµές, τις οποίες 
µπορεί να εκτελέσει ο ανάδοχος ύστερα από εντολή της επιβλέψεως. 

Οι ερευνητικές τοµές είναι εκσκαφές δηλαδή διάνοιξη ορυγµάτων µικρού πλάτους εγκάρσια 
στην τάφρο, στις θέσεις των φρεατίων και στις θέσεις όπου σηµειώνονται στα 
σχεδιαγράµµατα (ή δόθηκαν πρόσθετες πληροφορίες από τους Ο.Κ.Ω.) για την ανεύρεση 
εµποδίων από καλώδια, σωλήνες κλπ. των οργανισµών αυτών, εφόσον έχουν κατασκεασθεί 
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τέτοια έργα στην περιοχή των εργασιών. Οι ερευνητικές εκσκαφές γίνονται µε τα χέρια 
(φτυάρια, λοστοί κ.λ.π.) για να µη γίνουν ζηµιές στα εµπόδια που πρέπει να εντοπιστούν. 

Μετά την έρευνα και προτού αρχίσει η κατασκευή του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να συντάξει και να παραδώσει στην υπηρεσία επιβλέψεως σχεδιάγραµµα στο οποίο θα 
υπάρχουν τα στοιχεία που βρέθηκαν από την αρχική έρευνα καθώς και όλα αυτά που 
ζητήθηκαν ή βρέθηκαν συµπληρωµατικά µε καθορισµό της θέσεώς τους µε ακρίβεια στην 
οριζοντιογραφία. 

Για όλα τα παραπάνω ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωση επειδή συµφωνείται ότι 
περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδα του Αναδόχου. 

3.4 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Από την επίβλεψη θα παραδοθούν στον Aνάδοχο οι υπάρχουσες τοπογραφικές αφετηρίες 
(REPERS) µε τις διαθέσιµες απόλυτες τιµές συντεταγµένων και υψοµέτρων τους στα οποία 
βασίσθηκε η σύνταξη της παρούσης µελέτης και από τα οποία θα εξαρτώνται όλα τα 
χωµατουργικά όπως και τα τεχνικά έργα που θα εκτελεσθούν από τον Aνάδοχο. 

Ο ανάδοχος επίσης οφείλει να ζητήσει άδεια εκσκαφής από τις αρµόδιες αρχές και να 
συµµορφωθεί προς τους όρους που θα καθορίσει η άδεια εκσκαφής. 

Όπου για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται διακοπή της κυκλοφορίας πάνω στο δρόµο, 
πριν να γίνει κάθε ενέργεια, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει γνωστό αυτό γρήγορα 
στην πιο κοντινή Αστυνοµική Αρχή, δίνοντας σ'αυτή και κάθε στοιχείο που χρειάζεται για να 
εξασφαλίσει την άδεια διακοπής της κυκλοφορίας. 

Σε συνεννόηση λοιπόν µε την επίβλεψη και τις Αρµόδιες Αρχές ο Aνάδοχος θα καταρτίσει 
λεπτοµερές πρόγραµµα εφαρµογής που θα εγκριθεί από την επίβλεψη. Από τώρα ορίζεται 
ότι οι προθεσµίες ενάρξεως των εκσκαφών και λοιπών εργασιών µέχρι της πλήρους 
αποπερατώσεως των εργασιών δηλ. µέχρι της ανακατασκευής του οδοστρώµατος και 
αποκαταστάσεως της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα είναι οι ελάχιστες δυνατές, 
πράγµα που θα απαιτείται µε αυστηρότητα. 

Γι' αυτό και η κατασκευή του έργου θα προγραµµατισθεί τµηµατικά. 

3.5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται τόσο για την τήρηση των τοπογραφικών στοιχείων όσο και για την 
εξασφάλιση των σταθερών υψοµετρικών αφετηριών αξόνων και σηµείων χαράξεως, τον επί 
τόπου έλεγχο της ακριβούς εφαρµογής των σχεδίων εκτελέσεως και είναι υποχρεωµένος να 
προβαίνει µε δαπάνες τους στην εκ νέου χάραξη, καθορισµό και αποκατάσταση αυτών σε 
περίπτωση βλάβης ή καταστροφής των από οποιαδήποτε αιτία. 

∆εδοµένου ότι οι υψοµετρικές αφετηρίες (REPERS) βρίσκονται σε µεγάλες αποστάσεις 
µεταξύ των, θα γίνεται µε µέριµνα και δαπάνες του Ανάδοχου πύκνωσή τους µε καθορισµό 
νέων βοηθητικών αφετηριών κατά µήκος του έργου, εφόσον η απόσταση των υφιστάµενων 
υψοµετρικών αφετηριών είναι µεγαλύτερη από 200m. 

Ο καθορισµός των απόλυτων υψοµέτρων των νέων αφετηριών θα γίνεται µε διπλή 
χωροστάθµιση εξαρτηµένη από τις υφιστάµενες αφετηρίες του ∆ήµου. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη να θέτει στη διάθεση του Επιβλέποντος το 
απαιτούµενο προσωπικό, εργαλεία και υλικά για την επαλήθευση των τοπογραφικών 
στοιχείων. 

Με τα άρθρα του τιµολογίου αποζηµιώνονται αντίστοιχα οι εκσκαφές µε οποιοδήποτε µέσο 
και αν εκτελεστούν δια χειρών ή µηχανικών µέσων ή χρήσεως εκρηκτικών υλών.  
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Κοντά στους στύλους Ο.Κ.Ω. ή οπουδήποτε παραστεί ανάγκη είναι δυνατό να αφήνονται 
κατά διαστήµατα τµήµατα εδάφους µήκους όσο το δυνατό µικρότερου τα οποία θα 
σκάπτονται σε στοά. Τα τµήµατα αυτά θα υπολογισθεί να µη συµπίπτουν µε τις συνδέσεις 
των σωλήνων. Μετά την διάνοιξη της στοάς και την κατασκευή του αγωγού ο Ανάδοχος 
οφείλει να πληρώσει ολόκληρο τον κενό χώρο που θα αποµείνει µε ξηρολιθοδοµή και 
χώµατα σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέψεως. Τα χώµατα παρεµβάλλονται µεταξύ 
ξηρολιθοδοµής και αγωγού. Η εργασία αυτή γίνεται µόνο εφόσον υπάρχει ειδική εντολή του 
επιβλέποντος στο ηµερολόγιο του έργου και δεν αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως. 

Τα προϊόντα εκσκαφής εφόσον δεν µεταφέρονται, θα εναποτίθενται σε απόσταση 
τουλάχιστον 0,60 m από τα χείλη της τάφρου προς αποφυγή ατυχηµάτων και από την 
αντίθετη πλευρά του βοηθητικού άξονα.  

Σε περίπτωση ανευρέσεως νέων εµποδίων, πέραν όσων ανευρέθησαν κατά την 
προκαταρκτική έρευνα ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως εγγράφως την επίβλεψη 
και να πάρει την έγκρισή της για τυχόν τροποποίηση υψοµέτρων. 

Οι εκσκαφές των τάφρων πρέπει να εκτελούνται µε τον ταχύτερο δυνατό ρυθµό, ιδιαίτερα 
όπου υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβληµα. Κατά γενικό κανόνα δεν πρέπει να µεσολαβεί 
διάστηµα µεγαλύτερο των 15 ηµερών από την έναρξη των εκσκαφών ως την αποπεράτωση 
της επιχώσεως σ' ένα σηµείο. Σε κάθετη διάβαση δρόµου η προθεσµία αυτή µπορεί να 
µειωθεί µε εντολή της Επιβλέψεως σε µία µέρα ή να δοθεί εντολή για τµηµατική κατασκευή ή 
προσωρινή γεφύρωση και κατάλληλη αντιστήριξη του ορύγµατος για να µη διακοπεί η 
κυκλοφορία, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του Αναδόχου. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεταφέρει κάθε ενδεικτική πινακίδα ή άλλη 
µικροκατασκευή που θα βρεθεί στην περιοχή της εκσκαφής. Η µεταφορά θα γίνει σε θέση 
που να εξυπηρετεί την λειτουργία της πινακίδας. Αµέσως µετά την περάτωση των εργασιών, 
ο ανάδοχος θα επαναφέρει την πινακίδα στην πρώτη της θέση. Για τις εργασίες αυτές δεν 
δικαιούται αποζηµίωση. 

Η εκσκαφή οποιουδήποτε τµήµατος της τάφρου θα αρχίζει πάντοτε από το χαµηλότερο 
σηµείο προς το ψηλότερο για την ευχερή συγκέντρωση, άντληση ή διοχέτευση των υδάτων 
οποιασδήποτε προελεύσεως τα οποία µε οποιοδήποτε τρόπο µπορεί να βρεθούν στην 
τάφρο. 

3.6 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤOΥ ΣΚΑΜΜΑΤOΣ 

Στηv περίπτωση εκσκαφής σκάµµατoς µε πρoσδιoρισµέvo βάθoς εκσκαφής ή θεµελίωv µιας 
oπoιασδήπoτε κατασκευής µε πρoκαθoρισµέvα όρια υπoχρεωτικής επαφής τωv πλευρώv 
της κατασκευής µε τo αδιατάρακτo έδαφoς , o αvάδoχoς δεv θα πρoχωρεί στηv εκσκαφή 
(µόρφωση) τωv τελευταίωv 25 εκατoστώv. Η µόρφωση αυτή θα γίvει µόvo όταv θα είvαι 
δυvατή η άµεση έvαρξη κατασκευής τoυ έργoυ εκτός αv καθoρισθεί διαφoρετικά από τηv 
Υπηρεσία. Η πρόσθετη, πέραv τωv πρoκαθoρισµέvωv σταθµώv και oρίωv, εκσκαφή θα 
θεωρηθεί σαv πλεovάζoυσα εκσκαφή και θα συµπληρωθεί µε δαπάvες τoυ Αvαδόχoυ από 
συµπυκvωµέvη επίχωση ή από σκυρόδεµα, σύµφωvα µε τηv παράγραφο 11 της παρoύσας. 

Πριv από τηv έvαρξη oπoιασδήπoτε κατασκευαστικής εργασίας, όλα τα χαλαρά υλικά πoυ 
βρίσκovται στo σκάµµα θα απoµακρυvθoύv µε εργαλεία χειρός έτσι ώστε vα εξασφαλισθεί ότι 
τo έργo θα εδρασθεί πάvω σε σταθερή και απόλυτα καθαρή θεµελίωση ή θα εφάπτεται σε 
σταθερές παρειές τoυ εδάφoυς. 
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3.7 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ - ∆ΙΑΒΑΣΕΙΣ 

Επί πλέον των λοιπών µέτρων ασφαλείας τα οποία είναι υποχρεωµένος ο Ανάδοχος να έχει 
κατά την εκτέλεση των έργων κατά τις εργάσιµες ή µη ώρες για την πρόληψη ατυχηµάτων 
στο εργατοτεχνικό προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, θα τοποθετηθούν κατά µήκος των 
σκαµµάτων καθώς και στην αρχή και στο τέλος αυτών περιφράξεις ανθεκτικές, συνεχείς και 
ασφαλείς ξύλινες ή µεταλλικές για την πρόληψη ατυχήµατος πτώσεως εργατών ή διαβατών 
στα ορύγµατα. Η µορφή των περιφράξεων και η στήριξη αυτών πρέπει να εγκριθούν από την 
Επίβλεψη. 

Ο Ανάδοχος επίσης οφείλει να εξασφαλίσει την επικοινωνία µεταξύ των δύο πλευρών του 
σκάµµατος µε κατασκευή στις θέσεις που θα του υποδείξει η επίβλεψη, πεζογεφυρών ή 
γεφυρών για τροχοφόρα. 

Στην περιοχή εκτελέσεως των έργων θα τοποθετούνται τα κατάλληλα σήµατα, φωτεινά τη 
νύχτα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επιβλέψεως και της Αστυνοµίας για την πρόληψη 
ατυχηµάτων. 

Για τις παραπάνω εργασίες δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αποζηµίωση γιατί περιλαµβάνονται 
στις τιµές των εκσκαφών. 

3.8 ΑΓΩΓΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Κάθε φορά που οι τάφροι ή οι εκσκαφές θα συναντούν αγωγούς κοινής ωφελείας (∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, ύδρευση, υπόνοµοι κλπ) ο Ανάδοχος εργολάβος θα πρέπει έγκαιρα και πριν αρχίσουν 
στις θέσεις αυτές οι εργασίες να ειδοποιεί τους αντίστοιχους αρµοδίους φορείς και να παίρνει 
οδηγίες για τα µέτρα προστασίας των αγωγών από οποιαδήποτε βλάβη που πιθανό να 
δηµιουργηθεί από τις εκσκαφές (δηλαδή εκσκαφή µε προσοχή, ανάρτηση από ξύλινες 
δοκούς ή κατάλληλη στήριξη κλπ). 

Τα υλικά που υπήρχαν στη θέση του αγωγού Ο.Κ.Ω. π.χ. τούβλα, πρέπει να τοποθετούνται 
πάλι πριν από την επίχωση και επί πλέον να λαµβάνονται πρόσθετα µέτρα ασφαλείας στην 
επίχωση και στη συµπύκνωση. Κάθε βλάβη στους αγωγούς Ο.Κ.Ω. που θα διαπιστωθεί 
ακόµη και µετά την επίχωση βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος γι' αυτήν. Σε 
περίπτωση βλάβης ο Ανάδοχος θα αποζηµιώνει αυτούς στους οποίους προκάλεσε τη ζηµία. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί τις αρµόδιες Υπηρεσίες αµέσως µόλις 
παρουσιασθεί βλάβη σε αγωγούς τους και η επανόρθωση της βλάβης θα γίνεται από την 
Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αγωγός, αλλά µε δαπάνες του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που ο αγωγός Ο.Κ.Ω. πρέπει να µετατοπισθεί, η µετατόπιση θα γίνεται από 
τον φορέα του µε δαπάνες του Εργοδότη. Ο Ανάδοχος είναι πάντως υποχρεωµένος να 
διευκολύνει µε κάθε τρόπο την µετατόπιση αυτή αναφέροντας εγκαίρως την ανάγκη 
µετατοπίσεως στην Υπηρεσία και παρέχοντας κάθε απαιτούµενο σχετικό στοιχείο 
(οριζοντιογραφία κλπ). 

3.9 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

Η oλoκλήρωση τωv εκσκαφώv στις καθoρισµέvες στάθµες, όρια ή βάθη θα συvιστά 
υπoχρεωτικό σηµείo διακoπής. Τo απoκαλυπτόµεvo έδαφoς θα ελέγχεται και θα 
επαvεξετάζεται ώστε vα διαπιστωθεί αv διαθέτει τηv απαιτoύµεvη αvτoχή. Ο Αvάδoχoς θα 
εκτελεί vέες εκσκαφές µόvo όταv ζητηθεί αυτό από τηv Υπηρεσία. Οι πρόσθετες αυτές 
εκσκαφές θα επιχώvovται µέχρι τις πρoκαθoρισµέvες στάθµες, όρια ή βάθη µε 
συµπυκvωµέvo αµµoχάλικo ή άλλo ισoδύvαµo υλικό επιχώσεως της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας και µε δαπάvες τoυ Αvαδόχoυ.  
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Εάv τo υλικό από τo oπoίo απoτελείται o πυθµέvας εvός σκάµµατoς είχε γίvει κατά τov χρόvo 
της επιθεώρησης απoδεκτό, µεταγεvέστερα όµως έχει γίvει ακατάλληλo για λόγoυς 
κλιµατoλoγικώv συvθηκώv ή γιατί κατακλύστηκε από vερά ή δηµιoυργήθηκαv λάκκoι µε vερό 
ή έγιvε µαλακό ή χαλαρό κατά τo διάστηµα της πρoόδoυ της κατασκευής τoυ έργoυ, o 
Αvάδoχoς θα απoµακρύvει τo ακατάλληλo υλικό και θα πρoβεί σε πρόσθετη εκσκαφή µε 
εργαλεία χειρός. Αυτή η πρόσθετη εκσκαφή θα θεωρείται ως πλεovάζoυσα. 

Κάθε πρόσθετη εκσκαφή, απαραίτητη για εvίσχυση αvτιστήριξης ή για δηµιoυργία χώρoυ 
εργασίας, θα θεωρηθεί ως πλεovάζoυσα εκσκαφή. 

3.10 ΠΛΕOΝΑΖOΥΣΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

Πλεovάζoυσες εκσκαφές είvαι oι εκσκαφές πoυ θα εκτελεσθoύv επί πλέov αυτώv πoυ 
πρoβλέπovται και oρίζovται από τις χαράξεις, τα υψόµετρα και τις διατoµές στα σχέδια πoυ 
θα υπoβληθoύv από τov αvάδoχo και θα εγκριθoύv από τηv Υπηρεσία. 

Ο Αvάδoχoς θα απoµακρύvει όλα τα υλικά πoυ πρoέρχovται από πλεovάζoυσες εκσκαφές µε 
δικές του δαπάνες. Η απoκατάσταση τoυ εδάφoυς θα γίvεται µε συµπυκvωµέvες επιχώσεις ή 
σκυρόδεµα C12/15, σύµφωvα µε τις υπoδείξεις και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

3.11 ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΛΕOΝΑΖΟΝΤΩΝ ΠΡOΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

Τα πλεovάζovτα πρoϊόvτα εκσκαφής καθώς και όσα κριθoύv ακατάλληλα για επίχωση, θα 
απoµακρύvovται από τηv περιoχή τoυ έργoυ κατόπιv έγκρισης της Υπηρεσίας και όχι κατά 
τηv κρίση τoυ Αvαδόχoυ. Τα πρoϊόvτα θα µεταφέρovται και θα διαστρώvovται κατά τρόπo 
ικαvoπoιητικό σε θέσεις εγκριvόµεvες από τηv Υπηρεσία. 

3.12 ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡOΗΣ ΚΑΙ ΑΠOΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ 

Ο Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα διατηρεί τov έλεγχo τωv vερώv σε όλη τη διάρκεια κατασκευής 
και µέχρι πέρατoς τoυ όλoυ έργoυ ώστε vα εξασφαλίζεται αφεvός η εκτέλεση τωv εργασιώv 
σε ξηρό περιβάλλov και αφετέρoυ vα απoκλείovται ζηµίες τωv έργωv από τηv παρoυσία ή 
ρoή τωv vερώv. Για τη διευθέτηση της ρoής τωv επιφαvειακώv vερώv και τηv απoµάκρυvσή 
τoυς από τα σκάµµατα, o αvάδoχoς θα κατασκευάσει τα αvαγκαία έργα εκτρoπής τoυς, εvώ 
για τηv απoµάκρυvση τωv υπόγειωv vερώv ή για τηv στεγαvoπoίηση τωv σκαµµάτωv θα 
χρησιµoπoιήσει κατάλληλα µέσα όπως αvτλίες, well-points, κλπ. 

3.13 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ 

Οι εκσκαφές των ορυγµάτων κατατάσσονται σε γαίες, ηµίβραχο και βράχο. 

∆ιευκρινίζεται ότι οι γαίες και ο ηµίβραχος αποζηµιώνονται µε την ίδια τιµή του τιµολογίου, 
δηλαδή δεν υπάρχει για τον ηµίβραχο επιπλέον αποζηµίωση από ότι στις γαίες. 

Ως προς τον χαρακτηρισµό των εδαφών ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΧΙ Π.Τ.Π που ορίζει 
τα εξής: 

Γαίες 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κάθε φύσεως εδάφη των οποίων η εκσκαφή είναι δυνατή 
δια µόνης της χρήσεως της σκαπάνης, τέτοια εδάφη π.χ. είναι: η άργιλος, η µάργα, ο πηλός, 
τα αµµοχάλικα, οι χάλικες, οι κροκάλες ή οι λατύπες, οι λίθοι, οι µεµονωµένοι ογκόλιθοι 
όγκου µικροτέρου των 0,20 m³ κλπ. 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν µεταβάλλεται η κατηγορία κατατάξεως αυτών στην περίπτωση κατά την 
οποία ο Ανάδοχος για διευκόλυνση του χρησιµοποιήσει για την εκσκαφή και άλλα εργαλεία ή 
Ειδικές µεθόδους. 
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Ηµίβραχος 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κάθε φύσεως εδάφη και πετρώµατα, τα οποία δεν 
περιλαµβάνονται στην κατηγορία των γαιών και µπορούν να εκσκαφούν ή να εξορυχθούν και 
χωρίς τη χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών. 

Στην κατηγορία "ηµίβραχος" περιλαµβάνονται τα είδη πετρωµάτων, τα οποία είναι εντόνως 
διερρηγµένα ή κατακερµατισµένα, τα εύθρυπτα, τα εύθραυστα, τα αποφλοιούµενα ή 
αποσαθρούµενα, οι σταθεροποιηµένες λόγω χηµικών αντιδράσεων στρώσεις άµµου ή 
χαλίκων, οι στρώσεις µάργας οι οποίες έχουν αρκούντως συγκολληθεί µετά λίθων διαµέτρου 
µεγαλυτέρας των 200 mm οι συµπαγείς και σκληρές άργιλοι κλπ. 

Γενικά στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλα τα είδη εδαφών, τα οποία είναι αρκούντως 
συνδεδεµένα ή συγκολληµένα, αλλά λόγω της δοµής τους λύονται και χωρίς εκρήξεις. 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν µεταβάλλεται η κατάταξη αυτών αν για διευκόλυνση  της εκσκαφής 
χρησιµοποιηθούν εκρηκτικές ύλες για την χαλάρωσή τους. 

Βράχος 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κάθε φύσεως µεγάλης ανθεκτικότητας πετρώµατα των 
οποίων η εξόρυξη µπορεί να γίνει µόνο µε τη χρήση εκρηκτικών υλών. 

Έτσι ενδεικτικά ως βράχος χαρακτηρίζονται όλα τα µη αποσαθρωµένα συµπαγή πετρώµατα 
υφιστάµενα σε µεγάλους όγκους κατά στρώµατα, τα ισχυρώς συσσωµατωµένα 
κροκκαλοπαγή καθώς και οι µεµονωµένοι βράχοι όγκου τουλάχιστον 0,50 m³. 

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν επιτρέπεται χρήση εκρηκτικών υλών, η εξόρυξη του βράχου 
θα γίνεται µε ειδικές εγκεκριµένες µεθόδους. 

Συµπληρωµατικά διευκρινίζεται ότι µε την τιµή του τιµολογίου για εκσκαφές σε βραχώδες 
έδαφος αποζηµιώνονται και τα γρανιτικά και κροκκαλοπαγή πετρώµατα. 

 

3.14 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

Μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής ενός τµήµατος ή ενός µεµονωµένου έργου οφείλει ο 
Ανάδοχος να καλέσει την Επίβλεψη για τη σύνταξη πρωτοκόλλου χαρακτηρισµού εδάφους. 

Εάν για ορισµένα τµήµατα ο Ανάδοχος παραλείψει την αίτηση για σύνταξη πρωτοκόλλου 
χαρακτηρισµού εδάφους, οι εκσκαφές θα χαρακτηρισθούν γαιώδεις-ηµιβραχώδες. 

Το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού των εκσκαφών συντάσσεται απαραίτητα προ της 
επικαλύψεώς τους µε µέριµνα του Αναδόχου και υπογράφεται αρµοδίως. Σ' αυτό 
αναγράφεται σαφώς το τµήµα του έργου και το ποσοστό επί τοις εκατό του όγκου του 
βράχου που αντιστοιχεί στο τµήµα αυτό. 

∆ιευκρινίζεται ότι οι τυχόν αναγραφόµενες αναλογίες στην προµέτρηση ή στον 
προϋπολογισµό είναι ενδεικτικές και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

Οι τυχόν ενστάσεις του Αναδόχου επί του πρωτοκόλλου χαρακτηρισµού εδάφους επιδίδονται 
και εκδικάζονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις των ∆ηµοσίων Έργων και εντός των 
προθεσµιών που ορίζονται από αυτές. 

3.15 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η επιµέτρηση των εκσκαφών γίνεται σε κυβικά µέτρα συµπαγούς εδάφους µε λήψη διατοµών 
πριν και µετά την εκσκαφή και η αποζηµίωση σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του 
τιµολογίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν µπορεί να γίνει επιµέτρηση του 
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ορύγµατος, τότε κατόπιν γραπτής εντολής της υπηρεσίας επιµετρούνται τα κυβικά µέτρα 
εκσκαφής σε αυτοκίνητο και ο όγκος διαιρείται µε το 1,35. 

Οι καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεµα αποζηµιώνονται ιδιαιτέρως βάσει του 
αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου και ο όγκος τους αφαιρείται από τον όγκο των εκσκαφών. 
Η επιµέτρηση των εκσκαφών τάφρων και φρεατίων περιλαµβάνει και τον όγκο εκσκαφής των 
πεζοδροµίων και ασφαλτικών ταπήτων, άσχετα αν οι εργασίες αποξήλωσης πληρώνονται και 
µε επί πλέον αποζηµίωση. Οι εκσκαφές αυτές χαρακτηρίζονται γαιώδεις-ηµιβραχώδεις.  

Στις θέσεις εκσκαφής σε στοά πληρώνεται ως εκσκαφή ο πραγµατικός όγκος εκσκαφέντος 
τµήµατος. Επί πλέον δεν πληρώνεται πρόσθετη τιµή.  

Οι εκσκαφές κοντά σε Ο.Κ.Ω. πραγµατοποιούνται δια χειρός και αποζηµιώνονται επιπλέον 
µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου για εκσκαφές κάτω από Ο.Κ.Ω. Οι ερευνητικές τοµές 
δεν αποζηµιώνονται ιδιαιτέρως. 

Για όλα τα παραπάνω θα τηρούνται από τον Ανάδοχο λεπτοµερή στοιχεία επί τόπου του 
έργου τα οποία, για να έχουν ισχύ, πρέπει µε µέριµνα του Αναδόχου να προσυπογράφονται 
εγκαίρως από την Επίβλεψη. Τυχόν ποσότητες επί πλέον των σχεδίων που εκτελέσθηκαν 
χωρίς εντολή ή έγκριση της Επιβλέψεως καταγράφονται µεν στο βιβλίο καταµετρήσεως 
αφανών εργασιών αλλά περικόπτονται στην πιστοποίηση και στα πρωτόκολλα παραλαβής 
αφανών εργασιών. 
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4. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

4.1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείµενο της παρούσας Τ.Π. είναι ο καθορισµός των ελαχίστων κατασκευαστικών 
απαιτήσεων για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής ορυγµάτων υποδοχής 
υπογείων δικτύων.  

 Ως “εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων " νοούνται οι ανοικτές εκσκαφές για την 
τοποθέτηση, εγκατάσταση ή κατασκευή υπογείων δικτύων κάθε είδους :  

Εκσκαφές ορυγµάτων τοποθέτησης προκατασκευασµένων σωλήνων αποστράγγισης και 
αποχέτευσης, αγωγών µεταφοράς νερού, δικτύων ύδρευσης, αερίου, υπογείων γραµµών 
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καλωδίων φωτοσήµανσης, κλπ µε πλάτος ορύγµατος µέχρι 
και 5,00 m.  

Εκσκαφές ορυγµάτων κατασκευής χυτών επί τόπου (αγωγών διατοµής κυκλικής, 
ορθογωνικής, ωοειδούς, σκουφοειδούς κλπ) για πλάτος ορύγµατος µέχρι και 5,0 m.  

∆ιερευνητικές τοµές εντοπισµού αγωγών,  Ο.Κ.Ω., ή και άλλων υπογείων κατασκευών 
πλάτους εκσκαφής µέχρι και 5,0 m.  

Στην παρούσα Τ.Π. δεν συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως εκσκαφές ανεξαρτήτως 
διαστάσεων και επιφανείας ορύγµατος, που τυχόν θα εκτελεσθούν παρουσία και υπό την 
καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε ζώνες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος εντός 
του εύρους κατάληψης των έργων.  

4.1.2 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

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 έργων χωρίς διερχόµενη κυκλοφορία)  

Εντός κατοικηµένων περιοχών και στο εύρος κατάληψης οδικών αξόνων υπό κυκλοφορία  

Υπό συνθήκες στενότητας χώρου όπου για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται ειδικός 
µηχανικός εξοπλισµός  

β) Ως προς τις κατηγορίες εδάφους  

Χαλαρά – ασταθή εδάφη : Φυτικές γαίες, ιλύς, τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει 
από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά, µη συνεκτική άµµος και αµµοχάλικα διαµέτρου 
µέχρι 70 mm, τα οποία λόγω πολύ µικρής περιεκτικότητας σε άργιλο (ποσοστό λεπτόκοκκου 
εδάφους), είναι χαλαρά ή δεν παρουσιάζουν καµία συνοχή.  

Γαιώδη – ηµιβραχώδη εδάφη: Μέτρια συνεκτικά εδάφη τα οποία λόγω µέσης περιεκτικότητας 
σε άργιλο, συµπίεσης και περιεκτικότητας σε νερό παρουσιάζουν αυξηµένη συνοχή, ή 
ηµίσκληρα εδάφη µε µεγάλη συνοχή και σκληρότητα, σε µεγάλα στρώµατα και αυξηµένη 
φυσική υγρασία, ή τα σκληρά και συµπαγή υλικά, όπως σταθεροποιηµένα αµµοχάλικα, 
πλευρικά κορήµατα και προϊόντα έκπλυσης κλιτύων, ο µαλακός ή αποσαθρωµένος βράχος, 
και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε υδραυλικό εκσκαφέα 
(τσάπα) χωρίς την χρήση κρουστικού εξοπλισµού όπως αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες.  
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Βραχώδη εδάφη: ‘Όλα τα µη αποσαθρωµένα συµπαγή πετρώµατα, τα οποία δεν µπορούν 
να εκσκαφθούν αν δεν χαλαρωθούν µε κρουστικό εξοπλισµό όπως (αερόσφυρες και 
υδραυλικές σφύρες), µε την χρήση εκρηκτικών υλών.  

Εξαιρετικά σκληρά κροκαλοπαγή και γρανιτικά εδάφη: µη αποσαθρωµένα συµπαγή ισχυρώς 
τσιµεντωµένα κροκαλοπαγή πετρώµατα και γρανιτικά πετρώµατα, γενικά ιδιαιτέρως σκληρά 
πετρώµατα η εκσκαφή των οποίων απαιτεί κρουστικό εξοπλισµό είναι δισχυρής και µικρής 
αποδόσεως .  

4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

4.2.1 ΣΤΑΘΜΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΥΘΜΕΝΑ 

Οι στάθµες και κλίσεις του πυθµένα θα είναι οι προβλεπόµενες στην εγκεκριµένη µελέτη.  

Για τις εκσκαφές τοποθέτησης αγωγών δικτύων βαρύτητας θα λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα 
για την εξασφάλιση της προβλεπόµενης στάθµης και κλίσης του πυθµένα του αγωγού.  

Για τις εκσκαφές για τοποθέτηση καλωδιώσεων ή δικτύων υπό πίεση πρέπει, να 
εξασφαλίζεται το ελάχιστο προδιαγραφόµενο βάθος ( επικάλυψη ) από την στάθµη του 
εδάφους.  

4.2.2 ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 

Για εκσκαφές ορυγµάτων εντός κατοικηµένων περιοχών τα πρανή θα είναι γενικώς 
κατακόρυφα, εκτός εάν η µελέτη προβλέπει διαφορετική δια µόρφωση.  

Το πλάτος του ορύγµατος θα είναι το ελάχιστο απαιτούµενο για την έντεχνη εγκατάσταση του 
δικτύου και την συµπύκνωση των υλικών επίχωσης, σύµφωνα µε την διάµετρο του υπό 
κατασκευή αγωγού και το βάθος τοποθέτησής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική 
αναφορά στην µελέτη και στα τυπικά σχέδια, το πλάτος δια µορφώνεται σύµφωνα µε τα όσα 
ορίζονται στην παρούσα Τ.Π..  

Πίνακας 1. Ελάχιστο πλάτος ορυγµάτων σε συνάρτηση µε τη διάµετρο του αγωγού και το 
βάθος εκσκαφής 

Βάθος εκσκαφής σε µ Εξωτερική 
διάµετρος 

αγωγού σε mm 
De 

<1,25 > 1,25 1,75 > 1,75 4,00 > 4,00 

250 600 600 700 900 

300 700 700 800 900 

350 750 800 900 1000 

400 800 900 1000 1100 

450 950 1050 1050 1150 

500 1000 1100 1100 1200 

600 1100 1200 1200 1300 

700 1200 1300 1300 1400 



K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc                                             - 15 -      Ν5600a/5157/B10 

Βάθος εκσκαφής σε µ Εξωτερική 
διάµετρος 

αγωγού σε mm 
De 

<1,25 > 1,25 1,75 > 1,75 4,00 > 4,00 

800 1400 1400 1500 1600 

900 1600 1700 1700 1800 

1000 1700 1800 1800 1900 

≥1500 De+1000 De+1000 De+1100 De+1200 

 

Ανεξάρτητα της διαµέτρου του υπό τοποθέτηση δικτύου, το ελεύθερο πλάτος ορύγµατος µε 
κατακόρυφες παρειές όταν προβλέπεται η εργασία προσωπικού εντός αυτού, θα είναι κατ’ 
ελάχιστον σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρακάτω πίνακα 2 µετρούµενο µεταξύ των 
παρειών του εδάφους ή των επιφανειών αντιστήριξης, για εκσκαφές χωρίς ή µε αντιστήριξη 
αντίστοιχα.  

Πίνακας 2. Ελάχιστο ελεύθερο πλάτος εκσκαφής µε χώρο εργασίας 

Βάθος εκσκαφής σε m 
Ελάχιστο ελεύθερο πλάτος 

ορύγµατος σε mm 

<1,75 600 

> 1,75 ÷ 4,00 700 

> 4,00 900 

 

Το ελάχιστο πλάτος ορυγµάτων βάθους µέχρι 2 m τα οποία είναι µεν προσπελάσιµα αλλά 
δεν απαιτείται η ύπαρξη χώρου εργασίας για την τοποθέτηση ή έλεγχο του δικτύου πρέπει να 
είναι σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα 3.  

Πίνακας 3. Ελάχιστο πλάτος εκσκαφής χωρίς χώρο εργασίας 

Βάθος ορύγµατος σε m <0,70 
> 0,70 ÷ 
0,90 

> 0,90 ÷ 
1,00 

> 1,00 ÷ 2,0 

Πλάτος ορύγµατος σε m 0,30 0,40 0,50 0,60 

 

Εκσκαφή µε πλάτος µικρότερο από τα κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα επιτρέπεται µόνο κατ’ 
εξαίρεση και για περιορισµένα µήκη, σε εξαιρετικά δύσκολες τοπικές συνθήκες. Στις 
περιπτώσεις αυτές πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα ασφάλειας.  

Το βάθος εκσκαφής καθορίζεται από το υψόµετρο του δικτύου (κατά µήκος τοµής των 
έργων) λαµβανοµένου υπόψη και του πάχους του αγωγού, και των υποκειµένων στρώσεων 
έδρασης ή /και εξυγίανσης.  

Εκσκαφές βάθους µικρότερου του προβλεπόµενου από τη µελέτη και τα λοιπά συµβατικά 
τεύχη δεν γίνονται αποδεκτές.  
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4.3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

4.3.1  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – Α∆ΕΙΕΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ  

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 Υπηρεσία και τον οικείο  
ΟΚΩ, να προταθεί ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών σε συνδυασµό και µε την τυχόν 
ύπαρξη άλλων εµποδίων.  

Για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών καθώς και κατά την εκτέλεσή τους πρέπει να 
λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες Αρχές, όπως 
σήµανση και σηµατοδότηση του τµήµατος του δρόµου στον οποίο εκτελούνται σχετικές 
εργασίες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

Σε θέσεις όπου ενδέχεται να προκληθούν βλάβες σε υφιστάµενα κτίσµατα, πρέπει να γίνεται 
αποτύπωση της κατάστασης των κτισµάτων αυτών.  

Πριν την έναρξη των εργασιών , πρέπει να λαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες άδειες από τις 
αρµόδιες Αρχές.  

4.3.2  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Όλες οι εργασίες εκσκαφών θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις διαστάσεις των συµβατικών 
σχεδίων µε µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση. Ο τρόπος εκτέλεσης των 
εργασιών εκσκαφής επιλέγεται από τον Ανάδοχο και σε κάθε περίπτωση οι εργασίες θα 
πρέπει να 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, πρέπει να 
εκτελούνται τµηµατικά ή να λαµβάνονται άλλα κατάλληλα µέτρα σε συνεννόηση µε την 
Υπηρεσία.  

Κτίσµατα, πυλώνες , µανδρότοιχοι, δένδρα κλπ . κατασκευές που βρίσκονται πλησίον των 
εκσκαφών,  

πρέπει να εξασφαλίζονται κατάλληλα εφόσον υπάρχει κίνδυνος βλάβης τους ή πτώσης τους 
κατά τις εργασίες εκσκαφής.  

Όταν εκτελούνται εκσκαφές σε ρέοντα αµµώδη, χαλικώδη εδάφη ή παρόµοια, 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 γίνονται 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 
µέγιστο 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 καθ’ εκάστη.  
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∆οµικά υλικά και προϊόντα εκσκαφής κτλ . θα αποθηκεύονται, θα στοιβάζονται ή θα 
αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε τρόπο ώστε η κυκλοφορία στο 
δρόµο να µην εµποδίζεται περισσότερο από όσο είναι αναπόφευκτο.  

Καθαίρεση οδοστρωµάτων  

Πριν την τοµή του οδοστρώµατος θα χαράσσονται τα όρια εκσκαφής στο οδόστρωµα µε 
αρµοκόφτη.  

Η αποξήλωση του οδοστρώµατος 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 
προηγουµένη του κατάσταση, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Τ.Π. «Αποξήλωση και 
αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος στο πλάτος διάνοιξης σκάµµατος».  

4.3.3  ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ 

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 συµπυκνούµενο.  

Τυχόν υπερεκσκαφή θα επανεπιχώνεται µε επιλεγµένο υλικό έδρασης σωλήνα, που θα 
υγραίνεται και συµπυκνώνεται σε στρώσεις πάχους 15 cm.  

Όταν προβλέπεται αντιστήριξη των πρανών του σκάµµατος, οι επιφάνειες επαφής των 
πρανών της εκσκαφής µε την επιφάνεια αντιστήριξης θα µορφώνονται έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται καλή επαφή αυτών.  

Η µόρφωση των επιφανειών, γενικά, θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην 
παρουσιάζονται ανωµαλίες µεγαλύτερες από 0,03 m σε γαιώδη - ηµιβραχώδη εδάφη και 
0,05 m σε βραχώδη εδάφη.  

4.3.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 

Οι εργασίες εκσκαφών µπορούν να εκτελούνται είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ.  

Η κατασκευή ή τοποθέτηση και επανεπίχωση των αγωγών θα γίνεται πάντοτε 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 σειραδίων προϊόντων εκσκαφών και 
ορίων παρακείµενων κατασκευών) και να µην δυσχεραίνεται η προσπέλαση προς τις 
γειτονικές ιδιοκτησίες .  

Αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών .  

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.  
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Αντλήσεις υδάτων και παροχέτευσή τους µε σωληνώσεις σε κατάλληλο αποδέκτη πλησίον 
του έργου.  

 Η διάρκεια εφαρµογής των µέτρων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η 
κατασκευή των έργων ή τµηµάτων αυτών υπό ελεγχόµενες και ασφαλείς συνθήκες και η 
διενέργεια των προβλεποµένων έλεγχων ποιότητας από την Υπηρεσία ( ανάλογα µε το είδος 
του δικτύου που εγκαταθίσταται).  

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 δια βαρύτητας ποσότητες νερού τα δε ύδατα 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 πρέπει να 
εξασφαλιστούν οι απαραίτητες για τον σκοπό αυτό εγκρίσεις από τους αρµόδιους φορείς.  

Αν δεν υπάρχουν φυσικοί ή τεχνητοί αποδέκτες και εφόσον τούτο είναι εφικτό είτε θα 
κατασκευάζονται κατάλληλες απορροφητικές τάφροι (σε έργα εκτός οικισµών), 
λαµβανοµένων υπ' όψη των όσων αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους για µέτρα 
ασφάλειας όµορων ιδιοκτησιών ή κατασκευών, είτε θα αυξάνεται ανάλογα η ικανότητα των 
αντλητικών διατάξεων για την µεταφορά των απορροών σε µεγαλύτερη απόσταση.  

Η απ ' ευθείας στην θάλασσα παροχέτευση θα µπορεί να γίνεται µόνον έπειτα από έγκριση 
της Υπηρεσίας και µετά από την σχετική αδειοδότηση τυχόν αρµοδίων υπηρεσιών .  

4.3.5  ΑΝΑΠΕΤΑΣΕΙΣ 

Οι αναπετάσεις των προϊόντων εκσκαφής θα γίνονται από οποιοδήποτε βάθος, είτε µε 
µηχανικά µέσα είτε µε χειρονακτική υποβοήθηση µε ή χωρίς δηµιουργία ενδιάµεσων 
δαπέδων εργασίας, ανάλογα µε το βάθος και τις συνθήκες εκσκαφής (µεγάλα βάθη ή χώροι 
εντός πόλης µε δυσκολίες προσέγγισης µηχανηµάτων). Κατά την αναπέταση των προϊόντων 
εκσκαφής πρέπει να αφήνεται ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 0,60 m στο χείλος του 
σκάµµατος για την κυκλοφορία των εργατοτεχνιτών και την ασφάλεια τους .  

Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που θα χρησιµοποιηθούν για επανεπίχωση του 
σκάµµατος, µπορεί να αποτίθενται προσωρινά στην περιοχή του έργου, στο τµήµα του 
αγωγού που έχει ήδη τοποθετηθεί, µετά από σχετική άδεια των αρµόδιων Αρχών.  

4.3.6 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 

Όταν η φύση των εδαφών το απαιτεί, θα εφαρµόζεται η κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών 
του ορύγµατος, όπως αυτή επιβάλλεται από τους κανόνες ασφάλειας και σύµφωνα µε την 
σχετική µελέτη ή/ και τις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας.  

Ορύγµατα µε κατακόρυφα πρανή και βάθος µεγαλύτερο από 2,0 m, θα εξασφαλίζονται 
γενικώς µε κατάλληλη αντιστήριξη, εκτός των περιπτώσεων ευσταθούς βράχου ή εδαφών µε 
επαρκή ευστάθεια.  

Το είδος της εφαρµοζόµενης αντιστήριξης εάν δεν καθορίζεται από την Μελέτη θα επιλέγεται 
σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά του εδάφους, τις τοπικές συνθήκες (επιβαρύνσεις από 
κτίσµατα και λοιπές κατασκευές, τη στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα κλπ). Στην εφαρµογή 
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της αντιστήριξης θα λαµβάνονται επίσης υπόψη οι καιρικές συνθήκες, η διάρκεια παραµονής 
του ορύγµατος ανοιχτού, το είδος και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών. Τα µέτρα 
αντιστήριξης πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ασφάλειας.  

Τύποι αντιστηρίξεων  

Για την αντιστήριξη των παρειών των ορυγµάτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν:  

• Αντιστήριξη µε ξυλοζεύγµατα (µε οριζόντιο ή κατακόρυφο σανίδωµα)  

• Ειδικές αντιστηρίξεις µε προκατασκευασµένα στοιχεία  

• Σύστηµα αντιστήριξης τύπου “Βερολίνου“  

• Αντιστήριξη µε πασσαλοσανίδες  

Ο τύπος αντιστήριξης που θα χρησιµοποιηθεί καθώς και η απαιτούµενη φέρουσα ικανότητά 
της αποτελούν αντικείµενο ειδικής µελέτης.  

Η πορεία εφαρµογής των µέτρων αντιστήριξης των εκσκαφών θα είναι ανάλογη της προόδου 
των εκσκαφών. Η φέρουσα ικανότητα της αντιστήριξης θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς 
όλες τις κατασκευαστικές φορτίσεις µέχρι την επανεπίχωση του ορύγµατος.  

Κατά την εφαρµογή των µέτρων αντιστήριξης των παρειών των σκαµµάτων, η επένδυση 
(σανίδωµα, προκατασκευασµένα στοιχεία κ.λπ .) πρέπει να δηµιουργεί ενιαία επιφάνεια ώστε 
να µην εισχωρεί εδαφικό υλικό από αρµούς ή συνδέσεις και να εφαρµόζει πλήρως στα 
πρανή.  

Η επένδυση (πέτσωµα) πρέπει επίσης να εξέχει από την επιφάνεια του εδάφους κατά 15 cm 
ώστε να παρεµποδίζεται η πτώση λίθων, χωµάτων ή άλλων αντικειµένων εντός του 
σκάµµατος.  

4.3.7  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Μετά από προηγoύµενη προσεκτική αναγνώριση του εδάφους, θα λαµβάνονται κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τα κατάλληλα µέτρα υποστήριξης ή ανάρτησης των 
αγωγών που συναντώvται µέσα στο όρυγµα και κάθε µέτρο για την προστασία των αγωγών 
αυτών.  

Οι παραπάνω εργασίες υπoστήριξης η/ και ανάρτησης θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις 
υπoδεiξεις των αρµοδίων Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και τα οριζόµενα στην Τ.Π.: 
«Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωµένων κατά τις εκσκαφές ».  

Επίσης, πρέπει να λαµβάνονται τα εκάστοτε απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας του προσωπικού 
ή/ και τρίτων από πιθανούς κινδύνους λόγω της αποκάλυψης των αγωγών κατά τη διάρκεια 
των εκτελούµενων εργασιών .  

Ενδεικτικός τρόπος στήριξης αγωγών:  

Όταν εvτoπισθεί αγωγός εγκάρσια προς την τάφρο, που πρέπει να υπoστηριχθεί, 
διακόπτεται η εκσκαφή στη 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 χειρονακτικά, αφού προηγουµένως στηριχθεί ασφαλώς η σωλήνωση και 
αποκαλυφθεί µέχρι τη στάθµη έδρασής της. Γενικά η στήριξη θα γίνεται µε ανάρτηση της 
σωλήνωσης. Προς τούτο θα τοποθετούνται εγκάρσια στην τάφρο και πάνω από τη 
σωλήνωση δυο δοκοί (ξυλοδοκοί, σιδηροδοκοί ή σιδηροσωλήνες) κατάλληλης διατοµής, µε 
επαρκή αντοχή, ανάληψης 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.  
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Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται η πρόσβαση ή επιφόρτιση αναρτηµένων ή υποστηριγµένων 
δικτύων.  

Μετά την τοποθέτηση των δοκών ανάρτησης διατάσσονται κάτω από τη 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 πρέπει να 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 
(εκσκαφές, τοποθέτηση σωλήνων κλπ ). Η ανάρτηση και πρόσδεση πρέπει να είναι ισχυρή 
οµοιόµορφης τάνυσης, αλλά όχι υπερβολική, ώστε να αποφευχθεί η καταπόνηση των 
στηριζόµενων σωλήνων. Μετά την τοποθέτηση του αγωγού και την επίχωση της τάφρου θα 
αφαιρεθούν τα µέτρα ανάρτησης και θα συνεχιστεί η επίχωση.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να λαµβάνεται κατά την επίχωση, προκειµένoυ να αποφευχθούν 
υποχωρήσεις του εδάφους.  

4.3.8  ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ – ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Τα ορύγµατα σε οδούς θα περιφράσσονται για την προστασία των περαστικών.  

Σε περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών διάρκειας µικρότερης της µιας εβδοµάδας η περίφραξη 
αποσκοπεί κυρίως στην οριοθέτηση του ορύγµατος για την ασφάλεια των πεζών και µπορεί 
να αποτελείται από µεταλλικά σωληνωτά πλαίσια ύψους 1,20 m από το έδαφος και µήκους 
έως 2,5 m, µε κατάλληλο σύστηµα για την µεταξύ τους σύνδεση.  

Σε περιπτώσεις ανοιχτών ορυγµάτων επι διάστηµα µεγαλύτερο από µία εβδοµάδα 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 
σκαµµάτων και σε άλλα επίκαιρα σηµεία κατάλληλα σήµατα και αναλάµποντες φανοί για την 
πρόληψη ατυχηµάτων.  

Εάν δεν προβλέπεται επένδυση των παρειών του ορύγµατος και κατ’ επέκταση υπερύψωση 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3.6. της παρούσας, θα δηµιουργούνται 
ξύλινα φράγµατα µικρού ύψους, ικανά να συγκρατήσουν σκύρα, λίθoυς ή χώµατα που 
παρασύρονται ως εκεί, ώστε να µην πέφτουν στο σκάµµα.  

Στα ορύγµατα στα οποία εισέρχεται προσωπικό θα εξασφαλίζεται πρόσβαση µε κλίµακες, 
κατά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των 25,0 m.  

Για την εξασφάλιση της επικοινωνίας µεταξύ των δύο πλευρών του ορύγµατος θα 
τοποθετούνται σε θέσεις, οι οποίες θα ορίζονται από την Υπηρεσία, πεζογέφυρες ασφάλειας 
µε κιγκλιδώµατα ή γεφυρώσεις διέλευσης τροχοφόρων µε λαµαρίνα .  

4.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Έλεγχος κατά µήκους κλίσης και στάθµης πυθµένα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
εγκεκριµένη µελέτη. Υψοµετρικές ανοχές µεγαλύτερες από ±0,03 m δεν γίνονται αποδεκτές.  

Έλεγχος διαστάσεων διατοµών εκσκαφής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εγκεκριµένη 
µελέτη. Εκσκαφές µικρότερες από τις προβλεπόµενες στην µελέτη δεν γίνονται αποδεκτές .  
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Έλεγχος µόρφωσης πυθµένα και παρειών, σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στην 
παρούσα. Η οµαλότητα της επιφάνειας των στρώσεων θα ελέγχεται µε κανόνα τριών µέτρων 
.  

Έλεγχος αντιµετώπισης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στην παρούσα Τ.Π..  

∆ιαλογή και επαναχρησιµοποίηση ή προσωρινή αποθήκευση κατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφής.  

Αποµάκρυνση ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
µελέτη καθώς και στους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους.  

4.5  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

4.5.1 ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ολισθήσεις ασταθών πρανών.  

Εισροή υδάτων.  

Πτώση εξοπλισµού ή αντικειµένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγµατος.  

Ηλεκτροπληξία, αναθυµιάσεις, έκρηξη σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης σε υφιστάµενα εν 
λειτουργία υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα.  

 Πτώση ατόµων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγµατος.  

Τραυµατισµός λόγω κακής ορατότητας του χειριστή του εξοπλισµού εντός του σκάµµατος, ή 
κυκλοφορίας προσώπων στην ζώνη ελιγµού των µηχανηµάτων.  

Κατά την χρήση οποιωνδήποτε εργαλείων κατά την εκσκαφή και την εφαρµογή των 
απαιτούµενων αντιστηρίξεων κ.λπ .  

Τραυµατισµός περαστικών από πληµµελή µέτρα περίφραξης.  

 Μέτρα υγιεινής – ασφάλειας 

Επισηµαίνονται οι διατάξεις της οδηγίας 92/57/EE, περί «Ελαχίστων απαιτήσεων Υγιεινής και 
ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων», οι διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
περί υγιεινής και ασφάλειας (Π. 17/96 και Π. 159/99 κλπ.) και τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο 
Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.  

Πέραν των ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα λαµβάνονται τα εξής µέτρα :  

Κατά µήκος των εκσκαφών θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη, σήµανση για τις 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, επισήµανση των κινδύνων, επικέντρωση της προσοχής των 
ατόµων και οχηµάτων που διέρχονται πλησίον καθώς και αναλάµποντες περιοδικά φανοί.  

Αντιστήριξη των παρειών του ορύγµατος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην & 3.6 της 
παρούσας,  

Πριν την έναρξη των εργασιών εντοπισµός όλων των υπογείων καλωδίων ή άλλων δικτύων 
διανοµής, και σήµανσή τους.  

∆ιαµόρφωση διαδρόµων ή/ και γεφυρών µε πλευρικά κιγκλιδώµατα όπου το προσωπικό ή το 
κοινό χρειάζεται να διέρχεται πάνω από σκάµµατα (βλέπε &3.8).  

∆ιάταξη κλιµάκων καθ οδόν του προσωπικού εντός των ορυγµάτων.  
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Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση 
των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής :  

 Προστατευτική ενδυµασία, ΕΛΟΤ ΕΝ 863-95  

Προστασία χεριών και βραχιόνων, ΕΛΟΤ ΕΝ 388-94  

Προστασία κεφαλιού, ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95  

Προστασία ποδιών , ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95  

4.5.2  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόζει τους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισµούς, όπως 
αυτοί αναφέρονται στην εγκεκριµένη περιβαλλοντική µελέτη και σε τυχόν συµπληρωµατικές 
εγκριτικές αποφάσεις της ∆ιοίκησης και της Υπηρεσίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
συµπεριλαµβάνονται :  

Μέτρα αντιµετώπισης διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.  

Μέτρα κατακράτησης φερτών υλών και ιλύος από τα νερά που θα αποχετεύονται από τους 
χώρους εκτέλεσης των εργασιών ώστε να µην επιβαρύνονται οι σχετικοί αποδέκτες .  

Μέτρα µείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια (προσωρινά 
ηχοπετάσµατα, προγραµµατισµός κατάλληλων µεθόδων κατασκευής).  

Μέτρα περιορισµού δηµιουργίας σκόνης (κατάβρεγµα µεταφερόµενων υλικών εκσκαφής και 
χρησιµοποιούµενων µη ασφαλτοστρωµένων οδών, συστηµατικός καθαρισµός 
οδοστρωµάτων κλπ.).  

Προστασία χλωρίδας γύρω από τους χώρους εκτέλεσης των έργων, ιδιαίτερα σε περιοχές 
εκτός πόλεων.  

Χρήση µηχανηµάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την µείωση των ρυπογόνων 
εκποµπών όταν οι εκσκαφές εκτελούνται εντός κατοικηµένων περιοχών.  

Αποφυγή εκροών λιπαντικών, υδρογονανθράκων, υγρών συσσωρευτών ή άλλων υγρών 
από τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και εξοπλισµούς στο έδαφος.  

4.6  ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

4.6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι εκσκαφές ταξινοµούνται σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1.2 της 
παρούσας στις παρακάτω κατηγορίες :  

α) Ως προς τον χώρο εκτέλεσης .  

• Εκτός κατοικηµένων περιοχών  

• Εντός κατοικηµένων περιοχών  

• Υπό συνθήκες στενότητας χώρου (µε χρήση ειδικού εξοπλισµού µικρών διαστάσεων)  

β) Ως προς την κατηγορία εδάφους .  

•  "Εκσκαφές Χαλαρών – ασταθών εδαφών"  

•  “Εκσκαφές γαιών – ηµιβράχου”  

•  “Εκσκαφές βράχου”  

•  "Εκσκαφές γρανιτικών ή κροκαλοπαγών πετρωµάτων "  
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γ) Ως προς το βάθος του ορύγµατος .  

δ) Ως προς το πλάτος του ορύγµατος.  

ε) Οι εκσκαφές εντός κατοικηµένων περιοχών διακρίνονται και µε βάση την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων ή την απ’ ευθείας φόρτωση τους επί αυτοκινήτου προς µεταφορά.  

4.6.2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε m³ όγκου σκάµµατος, όπως ορίζεται από τις ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ .Ε.), µε βάση τη χωροστάθµηση και αποτύπωση του 
εδάφους. ανεξάρτητα εάν τα πραγµατικά όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραµµές 
αυτές.  

Σε περίπτωση που απαιτηθούν έργα εξυγίανσης του εδάφους ή έργα αποστράγγισης στον 
πυθµένα της εκσκαφής υπολογίζονται και η 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 τη 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 του ορύγµατος προκύπτουν από τα υδραυλικά στοιχεία των 
δικτύων (υψόµετρα ροής και κατά µήκος κλίση), αφού συνυπολογισθεί (αφαιρεθεί) 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 
αυτού σκάµµατος ο πυθµένας θα δια µορφώνεται βαθµιδωτό µε βαθµίδες πλάτους αναλόγου 
του κάθε επιµέρους δικτύου και κατακόρυφο σκαλοπάτι µεταξύ τους.  

Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα διαµορφώνεται σε θέση τέτοια ώστε να προκύπτει ο ελάχιστος 
όγκος εκσκαφής.  

β) 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 
µελέτη.  

Για την κατασκευή χυτών επί τόπου αγωγών αποχέτευσης οµβρίων ή ακαθάρτων 
οποιασδήποτε διατοµής (ωοειδούς, στοµατοειδούς, σκουφοειδούς, ορθογωνικής κτλ.), το 
συµβατικό πλάτος του σκάµµατος καθορίζεται από την προβολή του στερεού του οχετού µε 
προσαύξηση εκατέρωθεν, κατά 0,60 m ή όπως ορίζεται στην εγκεκριµένη µελέτη.  

Για τις διερευνητικές τοµές εντοπισµού αγωγών  ΟΚΩ το πλάτος ορίζεται συµβατικά σε 0,70 
m, εκτός αν προδιαγράφεται άλλος στην µελέτη.  

γ)  Άνω επιφάνεια ορύγµατος  

 Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα λαµβάνεται υπόψη για την επιµέτρηση των εκ σκαφών, 
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 
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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, οι εργασίες για τις αστοχίες που οφείλονται σε αµέλεια, κακοτεχνία, 
πληµµελή µέτρα ασφαλείας και προστασίας όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρούσα Τ.Π..  

4.6.3  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Στις ως άνω τιµές µονάδας των εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων περιλαµβάνονται 
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά οι δαπάνες για :  

• Την εκσκαφή σε πάσης φύσεως έδαφος σε οποιοδήποτε βάθος αλλά σε πλάτος µικρότερο 
των 5,0 m, µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, οποιοδήποτε κατάλληλο εκσκαπτικό µέσο, µε ή 
χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση, µε ή χωρίς την χρήση εκρηκτικών ή µε περιορισµένη µόνον 
χρήση εκρηκτικών, (εφ΄ όσον η χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές ), εν 
ξηρώ ή µέσα στο νερό.  

• Την εξασφάλιση των απαιτουµένων αδειών τοµείς οδοστρωµάτων από τις αρµόδιες Αρχές.  

• Την αποξήλωση λιθοδοµών στην ζώνη του ορύγµατος.  

• Την λήψη µέτρων για την προστασία και διατήρηση δέντρων και δενδρυλλίων, στις 
παρυφές του ορύγµατος .  

• Την µόρφωση του πυθµένα και των πρανών της εκσκαφής, όπως περιγράφεται στην 
παρούσα .  

• Την διαµόρφωση αν απαιτούνται προσωρινών δαπέδων εργασίας για την αναπέταση και 
αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών.  

• Την διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής.  

• Την απόθεση κοντά στο σκάµµα των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής για την 
επανεπίχωση του αποµένοντος υπολειποµένου όγκου του, µετά την τοποθέτηση / 
εγκατάσταση του υπόγειου δικτύου.  

• Την διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων.  

• Τη λήψη των απαιτουµένων µέτρων αποστράγγισης και προστασίας από την εισροή 
επιφανειακών υδάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην § 3.5 της παρούσας .  

• Την προµήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί σε 
περίπτωση υπερεκσκαφών για την αποκατάσταση τους (σκυροδέµατα, επιχώσεις κλπ).  

Στις τιµές µονάδος δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες για:  

• Την διενέργεια των απαιτουµένων συστηµατικών αντλήσεων, όταν το βάθος νερού εντός 
του ορύγµατος υπερβαίνει τα 30 cm, µετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.  

• Την καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφής  

• Τις δυσχέρειες εκσκαφών λόγω συνάντησης αγωγών Ο .Κ.Ω. 
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5. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

 

5.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η τεχνική αυτή προδιαγραφή αναφέρεται στη φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των άχρηστων 
προϊόντων εκσκαφών και την απόθεσή τους σε κατάλληλους χώρους, που θα εγκριθούν από 
την επιβλέπουσα υπηρεσία, καθώς επίσης και στη φορτοεκφόρτωση και µεταφορά 
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής από γειτονικό έργο µε σκοπό την χρήση τους για 
επίχωση ορυγµάτων (δάνεια χώµατα).  

5.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ 

Τα προϊόντα που θα φορτοεκφορτωθούν και θα µεταφερθούν, θα προέρχονται από 
εκσκαφές που γίνονται για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και της εγκατάστασης 
επεξεργασίας των λυµάτων. 

Τα άχρηστα και τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών θα αποµακρυνθούν από το έργο και θα 
αποτεθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Άχρηστα προϊόντα για την αποµάκρυνση θεωρούνται: 

- Τα προϊόντα άρσης µόνιµων οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων. 

- Τα προϊόντα κατεδαφίσεων (σκυροδέµατα, πέτρες, κ.λ.π.). 

- Τα προϊόντα τυχόν βραχωδών εκσκαφών και άλλων εκσκαφών τα οποία θα 
χαρακτηρίζονται από την υπηρεσία ως ακατάλληλα για επανεπίχωση. 

- Οι επιβλαβείς οργανικές ύλες που βρίσκονται στα προϊόντα ηµιβραχωδών ή γαιωδών 
εκσκαφών. 

Πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών είναι εκείνα τα οποία δεν θα ξαναχρησιµοποιηθούν για 
επιχώσεις επειδή η τάφρος εκσκαφής θα καταληφθεί από τον αγωγό και από τα άλλα (πιο 
κατάλληλα) προϊόντα επιχώσεως. Επίσης, τα εδάφη που προέρχονται από τις εκσκαφές 
θεµελίων και δεν θα χρησιµοποιηθούν για επανεπίχωση γιατί ο χώρος τους θα καταληφθεί 
από τον όγκο των τεχνικών έργων. Στην κατηγορία των πλεοναζόντων και εποµένως 
προϊόντων που πρέπει να αποµακρυνθούν κατατάσσονται και αυτά που ανεξάρτητα από την 
φύση τους εµποδίζουν την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων κατά την κρίση της υπηρεσίας 
επιβλέψεως και κατόπιν γραπτής εντολής της. 

Ο κατασκευαστής πρέπει να αποµακρύνει µέσα σε 48 ώρες τα προϊόντα εκσκαφής όλων των 
οδών, πεζοδροµίων, λεωφορειακών γραµµών, άσχετα µε τον τρόπο κατασκευής του 
οδοστρώµατος ή πεζοδροµίου. H αποµάκρυνση θα γίνεται συγχρόνως µε την εκσκαφή. 
Συνιστάται να αποµακρύνονται αµέσως τα προϊόντα άρσης ασφαλτικών ταπήτων και 
πεζοδροµίων για να µην αναµιγνύονται µε κατάλληλα υλικά επίχωσης. 

Στην περίπτωση που τα προϊόντα εκσκαφής δεν επαρκούν για την επανεπίχωση των 
ορυγµάτων, θα µεταφέρονται τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής από την πλησιέστερη 
πηγή προϊόντων εκσκαφής. 

Όλα τα προϊόντα εκσκαφής στους δρόµους θα φορτώνονται κατευθείαν σε ανατρεπόµενα 
αυτοκίνητα για να διευκολύνεται η κυκλοφορία και να µη γεµίζουν οι δρόµοι µπάζα και µόνο 
όταν δε µπορεί να πλησιάσει αυτοκίνητο στο σκάµµα θα συσσωρεύονται σε σωρούς χωρίς 
να παρεµποδίζεται η κυκλοφορία των οχηµάτων και των πεζών. Η φόρτωση στα φορτηγά 
αυτά θα γίνεται είτε µε φορτωτές είτε µε τα χέρια. Η αποµάκρυνση των άχρηστων και 
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πλεοναζόντων προϊόντων θα γίνει µε φορτηγά. Η απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών θα 
γίνεται σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.  

5.3 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

Τα αποµακρυνόµενα και απορριπτόµενα υλικά εκσκαφών επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα 
πραγµατικού όγκου ορύγµατος από τον οποίο προέκυψαν δηλ. επιµετρείται ο όγκος πριν 
από την εκσκαφή.  

Η πληρωµή για φορτοεκφόρτωση και µεταφορά θα γίνεται µε την τιµή µονάδας του 
αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου (κυβικό µέτρο ή κυβοχιλιόµετρο αντιστοίχως) για 
βραχώδη ή/και γαιώδη και ηµιβραχώδη. Αυτή η τιµή και πληρωµή αποτελούν πλήρη 
αποζηµίωση του αναδόχου για την παροχή όλων των απαιτούµενων µηχανηµάτων, 
µεταφορικών µέσων, εγκαταστάσεων εφοδίων, υλικών και εργασίας καθώς και οι τυχόν 
απαιτούµενες διαµορφώσεις των υλικών εκσκαφής στο χώρο απόρριψης ώστε να είναι 
δυνατή η βατότητα των αυτοκινήτων που µεταφέρουν τα προϊόντα. 

Στην προσφερόµενη τιµή για µεταφορά περιλαµβάνονται η δαπάνη για µεταφορά, απόθεση 
και διάστρωση στις θέσεις που θα καθορίζονται από την υπηρεσία της επιβλέψεως, ενώ η 
δαπάνη φορτοεκφόρτωσης καθώς και η σταλία του αυτοκινήτου περιλαµβάνονται στην τιµή 
του αντίστοιχου άρθρου για φορτοεκφόρτωση.  

Με το άρθρο της τιµής του τιµολογίου για µεταφορά προϊόντων εκσκαφής πληρώνονται οι 
µεταφορές προϊόντων εκσκαφής σε απόσταση πέραν των 50m αφού η µεταφορά ως αυτήν 
την απόσταση περιλαµβάνεται στην τιµή των άρθρων εκσκαφής.  

Η δαπάνη για τις επιστροφές κενού του αυτοκινήτου περιλαµβάνεται στην τιµή του άρθρου 
µεταφοράς προϊόντων εκσκαφής, δηλαδή πληρώνεται µόνο το µήκος της φορτωµένης 
διαδροµής. 

Με την ίδια τιµή του άρθρου του τιµολογίου µεταφοράς προϊόντων εκσκαφής θα πληρωθεί 
και η εργασία προσκόµισης δανείων χωµάτων σε περίπτωση πού καταστεί αναγκαία η 
χρήση τους. Τα δάνεια τότε θα προέρχονται από άλλη θέση εκσκαφής καταλλήλων χωµάτων 
και η φορτοεκφόρτωση τους και η σταλία του αυτοκινήτου δεν θα πληρωθούν ιδιαίτερα γιατί 
περιλαµβάνονται στην τιµή των άρθρων φορτοεκφόρτωσης προϊόντων εκσκαφής. Με τις 
τιµές του τιµολογίου αποζηµιώνονται η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφής ανεξάρτητα από τις δυσκολίες λόγω της φύσης αυτών δηλ. π.χ. λασπώδη ή 
ιλυώδη εδάφη και κάθε είδους.  
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6. ΑΝΤΛΗΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ 

  

6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στις αντλήσεις νερού µέσα από τα σκάµµατα για να 
εκτελεσθεί η εργασία τοποθέτησης των αγωγών, κατασκευής των φρεατίων και οποιαδήποτε 
άλλη απαιτούµενη εργασία σε περιβάλλον ξηρό, είτε η άντληση γίνεται µέσα από το σκάµµα 
είτε έξω από αυτό. 

Κατά κανόνα αντλήσεις νερού θα γίνονται όπου χρειάζεται να εκτελεσθούν εργασίες σε 
θέσεις κάτω της στάθµης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
ανάδοχος έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει την συνεχή αποµάκρυνση των υδάτων από τους 
χώρους εργασίας, καθ’ όλη την διάρκεια κάθε τµήµατος εργασίας, είτε πρόκειται για υπόγεια 
ύδατα που προέρχονται από τις παραπάνω αιτίες, είτε οποιαδήποτε άλλα ύδατα (ύδατα από 
βροχή, από ζηµίες σε δίκτυα κ.λ.π.). 

Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για την αποφυγή ζηµιών σε παρακείµενες 
κατασκευές (κτίσµατα, οδοστρώµατα κ.λ.π.) 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 αφ’ ενός 
θα καταβάλλεται προσπάθεια για την ελάττωση του χρόνου εργασίας (εποµένως και του 
χρόνου άντλησης) σε κάθε τµήµα του έργου που ευρίσκεται κοντά σε κτίσµατα, 
οδοστρώµατα κ.λ.π., αφ’ ετέρου θα κατασκευάζεται και τοποθετείται προσεκτικά το φίλτρο 
αναρρόφησης της αντλίας. Επίσης για την συλλογή των υδάτων στην θέση άντλησής τους, 
σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση της υπηρεσίας, θα χρησιµοποιηθεί στραγγιστήριο 
κατασκευασµένο από διάτρητο σωλήνα περιβαλλόµενο από υλικό φίλτρου. 

6.2  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι αντλίες που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλες για άντληση ακαθάρτων 
νερών, ευκολοµετακίνητες, παροχής τουλάχιστον 40m3/h η κάθε µία µε το αναγκαίο 
µανοµετρικό ύψος για την ανύψωση και ώθηση των νερών µέχρι τον αποδέκτη τον οποίο 
υποδεικνύει η υπηρεσία. Πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις 
και όργανα για ασφαλή λειτουργία (φίλτρα αναρρόφησης, βαλβίδες αντεπιστροφής, 
αυτοµατισµοί κ.λ.π.). 

Για την συλλογή και κατόπιν άντληση των υδάτων θα διαµορφώνονται στον πυθµένα των 
ορυγµάτων µικρά προσωρινά φρεάτια όπου θα κατασκευάζεται πρόχειρο φυσικό φίλτρο µε 
µικρές πέτρες για να τοποθετηθεί µέσα σ’ αυτό το φίλτρο αναρρόφησης της αντλίας. Σε 
ειδικές περιπτώσεις, εφ’ όσον απαιτηθεί από την φύση του εδάφους, το φίλτρο αναρρόφησης 
θα κατασκευάζεται λεπτότερο, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού φίλτρου κατάλληλη 
για την κοκκοµετρική διαβάθµιση του εδάφους της περιοχής όπου γίνεται η άντληση. 

Οι αποστάσεις των θέσεων αναρρόφησης και το πλήθος των αντλιών που θα εργάζονται, 
όπως και η τυχόν ανάγκη κατασκευής στραγγιστηρίου, ρυθµίζονται κατά περίπτωση σε 
τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυµητό αποτέλεσµα πλήρους αποµάκρυνσης των 
υδάτων χωρίς άντληση και εδαφικού υλικού. Πάντως θα πρέπει να διατίθεται και εφεδρικό 
αντλητικό συγκρότηµα, για την περίπτωση βλάβης του λειτουργούντος. 
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6.3 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Οι αντλήσεις νερών επιµετρούνται σε ώρες πραγµατικά γενοµένης άντλησης που είναι 
απαραίτητη για να παραµείνει στεγανή η περιοχή εργασίας και πληρώνονται µε την τιµή του 
αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου, είτε γίνονται µέσα στις εκσκαφές, είτε από κατάλληλες 
θέσεις έξω από τις εκσκαφές. 

Στην αµοιβή άντλησης που πληρώνεται µε τον τρόπο αυτό περιλαµβάνεται επίσης η 
απόσβεση, φθορά και συντήρηση των αντλητικών συγκροτηµάτων, τα καύσιµα και λιπαντικά, 
η αποζηµίωση λόγω αργιών ή νυχτερινής εργασίας, η αποζηµίωση του προσωπικού 
επίβλεψης της λειτουργίας, µετακίνησης των σωλήνων, αποµάκρυνσης των νερών, 
δηµιουργίας των µικρών φρεατίων αναρρόφησης και των τυχόν απαιτούµενων αυλάκων 
ροής, διατηρήσεως των απαιτουµένων εφεδρικών συγκροτηµάτων, κατασκευής διατάξεων 
για άντληση από µεγάλα βάθη σε δύο επίπεδα και γενικά κάθε δαπάνη, άσχετα µε τις ηµέρες 
και ώρες λειτουργίας. 



K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc                                             - 29 -      Ν5600a/5157/B10 

7. ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΟΣ ΟΓΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

7.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι οι επανεπιχώσεις ορυγµάτων, µετά την 
τοποθέτηση των πάσης φύσεως αγωγών και εξαρτηµάτων των υπογείων δικτύων, 
συµπεριλαµβανοµένης και της στρώσης έδρασής τους, εκτός και αν προβλέπεται 
διαφορετικά στην µελέτη, και ειδικότερα: 

- Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 

- Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόµια. 

- Επιχώµατα πάνω από τη «ζώνη αγωγού» µε κατάλληλα προϊόντα 

Οι εργασίες αφορούν την κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης οµβρίων και 
ακαθάρτων, υπογείων καλωδιώσεων και παντός τύπου υπογείων δικτύων. 

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. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου ορυγµάτων υπογείων δικτύων»: νοείται η επίχωση µε 
κατάλληλα, ως προς τη σύσταση και σύνθεση υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων ή και 
δάνεια), σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προδιαγραφής. 

«Ζώνη έδρασης»: η στρώση έδρασης του αγωγού, ανάλογα µε τον τύπο του δικτύου και τις 
προδιαγραφές εγκατάστασής του.  

«Ζώνη αγωγού»: η περιοχή µεταξύ του πυθµένα και των τοιχωµάτων της τάφρου και µέχρι 
ύψος 0,30m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού, που αποτελείται από τα τµήµατα 
«έδρασης», «πλευρικής πλήρωσης» και «επικάλυψης». 

«Περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγού»: το τµήµα από την άνω επιφάνεια της «ζώνης 
αγωγών και οχετών» µέχρι την στάθµη των στρώσεων οδοστρωσίας (στις περιπτώσεις 
δικτύων εκτός ζώνης οδού). 
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Σχηµατική απεικόνιση ζωνών πλήρωσης 

7.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

7.2.1 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

Τα εδαφικά υλικά επανεπίχωσης θα λαµβάνονται κατ’ αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής 
ορυγµάτων και µόνο 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 γίνεται δανειοληψία, µετά από 
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

Γενικώς η εκτέλεση των πάσης φύσεως προβλεποµένων εκσκαφών, θα προγραµµατίζεται 
από τον Ανάδοχο σε 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. 

7.2.2 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Η καταλληλότητα των εδαφικών υλικών για την επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
εξαρτάται από τις εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την ικανότητα συµπύκνωσής τους. 

Η ταξινόµηση των καταλλήλων για την επανασυµπλήρωση σκαµµάτων υλικών µε βάση τις 
εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την ικανότητα συµπύκνωσής τους, κατά DIN 18196 δίδεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

 

Η ικανότητα συµπύκνωσης των ανωτέρω κατηγοριών εδάφους εξαρτάται από την 
διαβάθµιση, την µορφή των κόκκων και την περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα: 
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- Για τα υλικά της κατηγορίας V1, βαρύνουσα σηµασία στην ικανότητα συµπύκνωσης έχει η 
διαβάθµιση, η µορφή των υλικών τους και µικρότερη η περιεκτικότητα σε νερά (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 ευπαθείας τους 
στο νερό και τα φαινόµενα αποσάθρωσης, είναι ευχερέστερη έναντι εδαφών των 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 σηµαντικώς µεγαλύτερο έναντι αυτού που αντιστοιχεί σε 
συνθήκες βέλτιστης υγρασίας. 

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. 

7.2.3 ΥΛΙΚΑ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 

ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Η διαµόρφωση της ζώνης αυτής 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: 

 

Το υλικό πρέπει να είναι οµαλής κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως, και πρέπει να ισχύει: 

D60 / D10 ≥ 5 

όπου: 

D60: Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του υλικού 



K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc                                             - 32 -      Ν5600a/5157/B10 

D10: Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) του υλικού 
Εάν το ποσοστό (Ρ) του λεπτόκοκκου του διερχόµενου από το κόσκινο. 0,063mm είναι 
10%>Ρ>5%, τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη πλαστικότητας ΡΙ ≤ 10%. 

ΑΜΜΟΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  

Η άµµος θα προέρχεται από λατοµείο και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και 
ανθεκτικούς, θα είναι απαλλαγµένη από βώλους αργίλου και οργανικές ουσίες, και η 
κοκκοµετρική της διαβάθµιση θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του παρακάτω πίνακα 
3. 

Σε περίπτωση 
ύπαρξης υπόγειων υδάτων στη ζώνη του αγωγού το ποσοστό του λεπτόκοκκου υλικού 
(κόσκινο 0,063mm) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3%. 

7.2.4 ΥΛΙΚΑ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗΣ ΥΠΟ ΤΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ 

Θα χρησιµοποιούνται κοκκώδη υλικά µε κοκκοµετρική διαβάθµιση εντός των ορίων του 
παρακάτω πίνακα 4. 

 

 

7.3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

7.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο καθορισµός της µεθόδου συµπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων εξαρτάται από τον 
χρησιµοποιούµενο µηχανικό εξοπλισµό και από την κατηγορία των χρησιµοποιουµένων 
εδαφικών υλικών. 

Στον παρακάτω πίνακα 5 παρέχονται ενδεικτικά στοιχεία για τις διαδικασίες των στρώσεων 
επίχωσης σε συνάρτηση µε τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό και την κατηγορία του υλικού 
επίχωσης. 
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Η εργασία της επανεπίχωσης πρέπει να γίνεται στο σύνολό της εν ξηρώ. Με ευθύνη του 
Αναδόχου το όρυγµα πρέπει να προστατεύεται από επιφανειακά και υπόγεια νερά. 

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 τάφρου και για κάθε διακεκριµένη ζώνη υλικού πλήρωσης ή µικρότερος από 
µία δοκιµή ανά 500m3 διαστρωνόµενου υλικού. 

Αν οι τιµές του βαθµού συµπύκνωσης που προκύπτουν από τους παραπάνω ελέγχους είναι 
µικρότερες από τις προδιαγραφόµενες θα µεταβάλλεται ο τρόπος εργασίας ώστε να 
καλύπτονται οι σχετικές απαιτήσεις, σύµφωνα µε τα επόµενα εδάφια της παρούσας. 
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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 γίνεται λεπτοµερής 
παρακολούθηση του πάχους των στρώσεων που συµπυκνώνονται και του τρόπου εκτέλεσης 
της εργασίας (χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και κατηγορίες ενσωµατούµενων υλικών). 

7.3.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΝΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 

Γενικά 

Η χαλάρωση του τελικού πυθµένα της τάφρου πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφεύγεται 
κατά την εκσκαφή. Τυχόν χαλαρά υλικά θα αφαιρούνται πριν από την τοποθέτηση του 
αγωγού ή την κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης αυτού και θα αντικαθίσταται 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 µονίµων φορτίων, στον αγωγό και την 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, ιδιαιτέρως όταν οι αγωγοί είναι άκαµπτοι. 

Μέτρα που µπορούν να ληφθούν στις περιπτώσεις αυτές είναι η έδραση του αγωγού, 
αµµώδες υπόστρωµα ή 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. 

Σε περίπτωση που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στη µελέτη η έδραση του αγωγού θα 
γίνεται σε υπόστρωµα πάχους 100mm σε εδάφη γαιώδη και 150mm σε βραχώδες ή σκληρό 
έδαφος, και η επικάλυψή του θα εκτείνεται κατά 30cm πάνω από το εξωρράχιο. 

Οι αγωγοί θα εγκιβωτίζονται σε όλο το πλάτος του σκάµµατος. Το πάχος για την έδραση και 
επικάλυψη των σωλήνων θα είναι τουλάχιστον όσο αναγράφεται στα σχέδια της µελέτης. 

Το υλικό εγκιβωτισµού θα διαστρώνεται, διαβρέχεται και 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 προβλεποµένων κατά περίπτωση δοκιµών. 

Συµπύκνωση 

Οι απαιτητοί βαθµοί συµπύκνωσης των στρώσεων καθορίζονται ως εξής: 

- 100% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard 
Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196 

- 97% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3. 

Κάθε στρώση πλήρωσης θα συµπυκνώνεται ιδιαιτέρως. 
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Η συµπύκνωση θα γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση της 
τάφρου και η συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο 
πλευρές του αγωγού για την αποφυγή µετατόπισης και υπερύψωσης του. Αυτό πρέπει να 
λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη όταν υπάρχουν σωλήνες που µπορούν να παραµορφωθούν. 
(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 (δυο στρώσεις). 

Για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου Dεξ µεγαλύτερης από 1,00 m λόγω των 
παρουσιαζοµένων δυσχερειών συµπύκνωσης του υλικού επίχωσης, η κάτω στρώση του 
υλικού πλήρωσης πάχους t=Dεξ/8 να κατασκευάζεται από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/12 µε 
ελάχιστο πάχος tmin = 0,15 m εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη. 

7.3.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΑΓΩΓΩΝ 

∆ιάστρωση 

Το πάχος των µεµονωµένων στρώσεων θα επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο που το µηχάνηµα 
συµπύκνωσης που χρησιµοποιείται να είναι σε θέση να επιτύχει τέλεια συµπύκνωση της 
κάθε µιας στρώσης µε τον αναγκαίο αριθµό διελεύσεων. 

Συµπύκνωση 

Σε περίπτωση αγωγού υπό το οδόστρωµα τότε ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω από 
την κατώτατη επιφάνεια της οδοστρωσίας θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό: 

- 100% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard 
Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196 

- 97% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3. 

Ζώνη που βρίσκεται κάτω από τη προηγούµενη και µέχρι τη ζώνη του αγωγού πρέπει να 
συµπυκνώνεται σε ποσοστό: 

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

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

Σε περίπτωση αγωγού εκτός οδοστρώµατος το υλικό πλήρωσης από την τελική επιφάνεια 
του εδάφους (µετά την τυχόν προβλεπόµενη διαµόρφωση) µέχρι τη ζώνη του αγωγού θα 
συµπυκνώνεται όπως ορίζεται στο παραπάνω εδάφιο. 

Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή φορτίσεων επί του αγωγού κατά τη διάρκεια των 
εργασιών κατασκευής. 

7.3.4 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ 

Το υλικό θα τοποθετηθεί µεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώµατος» 
(όπως αυτή ορίζεται στα σχέδια των διατοµών οδοποιίας της εγκεκριµένης µελέτης) και της 
στρώσης έδρασης των τσιµεντοπλακών πεζοδροµίων (ή άλλης τελικής στρώσης 
πεζοδροµίων) 

Η περιοχή αυτή πρέπει να συµπυκνώνεται σε ποσοστό 90% της ξηράς φαινόµενης 
πυκνότητας που λαµβάνεται κατά την τροποποιηµένη µέθοδο Proctor. 
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7.3.5 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

α. Τάφροι Αγωγών µε Αντιστήριξη 

Η τοποθέτηση και συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα εκτελείται, ανάλογα µε το είδος της 
αντιστήριξης που χρησιµοποιείται κάθε φορά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
πλήρωση µέχρι τις παρειές της τάφρου. 

Για αυτό το λόγο, σε περίπτωση οριζόντιων αντιστηρίξεων (µπουντέλια) 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. 

β. Αποκατάσταση οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη 
οδό 

Αµέσως µετά την τοποθέτηση του αγωγού η τάφρος θα επαναπληρώνεται και θα 
συµπυκνώνεται το υλικό πλήρωσης. Η αποκατάσταση της συνέχειας µε το υφιστάµενο 
οδόστρωµα θα γίνεται κατά ευθύγραµµη ακµή, οµαλή και µη αποσαθρωµένη (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. 

Αν κατ' εξαίρεση η οριστική αποκατάσταση του οδοστρώµατος δεν µπορεί να γίνει αµέσως 
ευθύς µετά την επαναπλήρωση της τάφρου του αγωγού, θα εφαρµόζεται προσωρινή 
στρώση ασφαλτοµίγµατος. Αν εµφανιστούν βλάβες της προσωρινής αυτής επικάλυψης θα 
αποκαθίστανται άµεσα. 

7.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

- Έλεγχος αποτελεσµάτων κοκκοµετρικής ανάλυσης υλικών επίχωσης. 

- Έλεγχος αποτελεσµάτων δοκιµών συµπύκνωσης. 

- Έλεγχος τελειωµένης εργασίας 

- Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης των απαιτήσεων της παρούσας για τα υλικά και την 
συµπύκνωση, συνεπάγεται την απόρριψη της κατασκευής. 

7.5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

7.5.1 ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

• Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την φάση της επίχωσης. 

• Εισροή υδάτων 

• Πτώση εξοπλισµού ή αντικειµένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγµατος. 

• Πτώσεις προσώπων (εργαζοµένων και περαστικών) εντός του ορύγµατος. 

• Τραυµατισµός προσωπικού εργαζοµένου εντός του ορύγµστος λόγω κακής ορατότητας του 
χειριστή του εξοπλισµού. 
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• Τραυµατισµός προσώπων κινούµενων στην ζώνη ελιγµών των µηχανηµάτων. 

• Χρήση µηχανικού εξοπλισµού συµπύκνωσης εντός του ορύγµατος. 

• Εκφόρτωση µε ανατροπή. 

• Καταπτώσεις/ολισθήσεις πρανών ορύγµατος κατά την συµπύκνωση των στρώσεων του 
υλικού επίχωσης, εντός του ορύγµατος λόγω των δηµιουργουµένων δονήσεων 

7.5.2 ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις 
Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» 

• Συµµόρφωση µε τις διατάξεις Ελληνική Νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆ 17/96 
και Π.∆ 159/99 κ.λ.π.) 

• Συµµόρφωση µε τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου . 

Πέραν των ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα λαµβάνονται τα εξής µέτρα: 

• Κατά µήκος του ορύγµατος θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη και η κατάλληλη 
σήµανση. 

• Στις θέσεις που απαιτείται θα τοποθετούνται διαβάθρες µε πλευρικά κιγκλιδώµατα 
τυποποιηµένες ή κατασκευασµένες επί τόπου, επαρκούς αντοχής. 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση 
των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

• Προστατευτική ενδυµασία, ΕΛΟΤ ΕΝ 863-95 

• Προστασία χεριών και βραχιόνων, ΕΛΟΤ ΕΝ 388-94 

• Προστασία κεφαλιού, ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95 

• Προστασία ποδιών, ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95 

Οι εργασίες συµπύκνωσης των υλικών επανεπίχωσης είναι υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις αντιστηριζόµενων ορυγµάτων, δεδοµένου ότι οι αντιστηρίξεις πρέπει να 
αφαιρούνται σταδιακά προκειµένου να εξασφαλισθεί ο απαιτούµενος χώρος για την εκτέλεση 
των εργασιών. 

Η χρήση τηλεκατευθυνοµένου από την επιφάνεια εξοπλισµού συµπύκνωσης χανδάκων 
(trench rollers, remotely controlled) µειώνει σηµαντικά τους κινδύνους για τον χειριστή και 
συνίσταται. 

7.5.3 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών Ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει όλα τα µέτρα ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι διαταραχές και οχλήσεις στο περιβάλλον, όπως ενδεικτικά: 

• Μέτρα αντιµετώπισης διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας. 

• Μέτρα µείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια. 

• Μέτρα περιορισµού δηµιουργίας σκόνης όπως κατάβρεγµα µεταφερόµενων υλικών 
επίχωσης, συστηµατικός καθαρισµός οδοστρωµάτων κλπ. 

• Χρήση µηχανηµάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την µείωση των ρυπογόνων 
εκποµπών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες περί µηχανικού εξοπλισµού. 
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7.6 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

7.6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι εργασίες διαχωρίζονται ως προς την επιµέτρηση µε βάση τα χρησιµοποιούµενα υλικά 

επίχωσης. Για την επιµέτρηση έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα για τις εκσκαφές του 
ορύγµατος. Επιχώσεις που αντιστοιχούν σε εκσκαφές της τάφρου σε µεγαλύτερα βάθη ή 
πλάτη πυθµένα τάφρου ή κλίσεις πρανών κτλ., σε σχέση προς τα προβλεπόµενα στην 
εγκεκριµένη µελέτη, δεν επιµετράται προς πληρωµή. 

α. Επίχωση από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγού» 

Η επίχωση της ζώνης του αγωγού µετράται σε κυβικά µέτρα (m³) έτοιµης κατασκευής, µε 
όγκο που προκύπτει από τις γραµµές θεωρητικής εκσκαφής (Γ.Θ.Ε.) πυθµένα και παρειών 
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 45 ο (κλίση 100 %). 

β. Επίχωση µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών πάνω από τη «ζώνη αγωγού» 

Η επίχωση της περιοχής πάνω από τη " ζώνη αγωγού " µετράται σε κυβικά µέτρα (m³) 
έτοιµης κατασκευής που προκύπτει από τις παρειές θεωρητικής εκσκαφής πυθµένα που 
ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της ζώνης αγωγού, όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω, και 
άνω επιφάνεια την άνω στάθµη της τάφρου, όπως αυτή είναι διαµορφωµένη κατά τον χρόνο 
της επιχώσεως, αφαιρουµένου του πάχους του οδοστρώµατος ή στρώσεως φυτικών, εάν 
προβλέπεται. 

γ. Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόµια 

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ3 έτοιµης κατασκευής επανεπίχωσης µε λήψη αρχικών και 
τελικών διατοµών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής 

7.6.2 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

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 ανωτέρω ολοκλήρωση της εργασίας. 

Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: 

• Η εργασία τοποθέτησης διάστρωσης κατά στρώσεις και συµπύκνωσης στον προβλεπόµενο 
βαθµό σύµφωνα µε την παρούσα του εν λόγω υλικού γύρω ή πάνω από τον αγωγό ή πίσω 
από τον αγωγό ανάλογα µε την επιµέρους εργασία. 

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

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

• Η λήψη όλων των µέτρων προστασίας πεζών και οχηµάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών. 
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• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων, κλπ για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα, καθώς και η εργασία 
αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση 
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής. 
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8. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

8.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝO 

Οι επιχώσεις πoυ πρoβλέπovται ταξιvoµoύvται αvάλoγα µε τov πρooρισµό τoυς και τov 
αvτίστoιχo επιθυµητό βαθµό συµπύκvωσης σε : 

α. Απλές επιχώσεις, χωρίς ειδική συµπύκvωση, για τις oπoίες είvαι αvεκτές oι συvήθεις 
παραµoρφώσεις στηv επιφάvειά τoυς, πoυ παρoυσιάζovται µε τηv παρέλευση τoυ χρόvoυ. 

β. Συµπυκvωµέvες επιχώσεις, µε εργαστηριακό έλεγχo της επιτυγχαvόµεvης 
συµπύκvωσης κατά τηv εκτέλεση τoυ έργoυ, σύµφωvα µε αυτά πoυ oρίζovται παρακάτω. 

8.2 ΠΡOΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Η επίχωση τωv τεχvικώv έργωv θα γίvει κατ' αρχήv µε τα κατάλληλα πρoϊόvτα εκσκαφής τωv 
oρυγµάτωv και αvτίστoιχωv τεχvικώv έργωv. Σε περίπτωση πoυ τα πρoϊόvτα εκσκαφής είvαι 
ακατάλληλα ή αvεπαρκή σε όγκo για τηv κατασκευή της αvτίστoιχης επίχωσης, η 
χωµατoληψία για τηv κατασκευή τoυς θα γίvεται από πλεovάζoυσες εκσκαφές άλλωv έργωv, 
µετακιvoύµεvα ή µεταφερόµεvα µε κατάλληλα µέσα από oπoιαδήπoτε απόσταση. 

O αvάδoχoς υπoχρεoύται vα πρoβεί στηv εκτέλεση όλωv τωv απαιτoύµεvωv εργασιώv, ώστε 
vα επιτευχθεί η καλύτερη δυvατή διάθεση τωv πρoϊόvτωv εκσκαφής. 

8.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι επιχώσεις τωv τεχvικώv έργωv θα εκτελεστoύv σύµφωvα µε τα καθoριζόµεvα παρακάτω 
για κάθε κατηγoρία, στις θέσεις, υψόµετρα, διατoµές, γραµµές και κλίσεις πoυ oρίζovται από 
τηv Υπηρεσία: 

α. Απλές επιχώσεις σκαµµάτωv τεχvικώv έργωv 

Τα πρoϊόvτα εκσκαφής πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv για τηv κατασκευή τωv επιχώσεωv 
τεχvικώv έργωv πρέπει vα µηv περιέχoυv κλαδιά, ρίζες, πέτρες µεγάλωv διαστάσεωv και 
oπoιoδήπoτε είδoς oργαvικώv υλώv. Θα διαστρώvovται κατά στρώσεις µε συvήθη µηχαvικά 
µέσα, χωρίς συµπίεση, µέχρις ότoυ διαµoρφωθoύv oι εγκεκριµέvες διατoµές. Τo τελικό ύψoς 
της επίχωσης θα είvαι αυξηµέvo έvαvτι τoυ ύψoυς της εγκεκριµέvης διατoµής, ώστε vα 
αvτιµετωπισθεί κάθε µελλovτική καθίζηση, σε πoσoστό πoυ θα oρίζεται από τηv Υπηρεσία, 
αvάλoγα µε τη φύση τωv πρoϊόvτωv επίχωσης. 

β. Συµπυκvωµέvες επιχώσεις σκαµµάτωv τεχvικώv έργωv 

Οι γαίες για τηv κατασκευή τωv συµπυκvωµέvωv επιχώσεωv τεχvικώv έργωv πρέπει vα µηv 
περιέχoυv κλαδιά, ρίζες, πέτρες µεγάλωv διαστάσεωv και oπoιoδήπoτε είδoς oργαvικώv 
υλώv. 

Οι επιφάvειες έδρασης τωv επιχώσεωv τεχvικώv έργωv θα καθαριστoύv όπoυ απαιτείται από 
τo επιφαvειακό στρώµα και η επιφάvεια θα συµπιεστεί µε µηχαvικoύς κόπαvoυς. 

Οι γαίες θα διαστρώvovται στις θέσεις κατασκευής τωv επιχώσεωv σε στρώσεις πάχoυς όχι 
µεγαλύτερoυ από 0,25 m. Η διάστρωση θα γίvεται σε oµoιόµoρφo πάχoς και κατά τρόπo πoυ 
vα εξασφαλίζει ότι δεv δηµιoυργoύvται κεvά µεταξύ τoυ τεχvικoύ έργoυ και τωv επιφαvειώv 
εκσκαφής τωv θεµελίωv. 
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Κάθε στρώση θα συµπυκvώvεται oµoιόµoρφα µε µηχαvικoύς κόπαvoυς, µε τoυς oπoίoυς θα 
ασκείται πίεση όχι µικρότερη τoυ εvός χιλιόγραµµoυ αvά τετραγωvικό εκατoστό, ή άλλα 
κατάλληλα µηχαvικά µέσα συµπύκvωσης της έγκρισης της Υπηρεσίας . 

Τα υλικά κάθε στρώσης πρέπει vα έχoυv τηv βέλτιστη περιεκτικότητα υγρασίας πoυ θα 
καθoρίζεται από τηv τρoπoπoιηµέvη δoκιµή Proctor , σε τρόπo ώστε o επιτυγχαvόµεvoς 
βαθµός συµπύκvωσης vα µηv είvαι κατώτερoς τoυ 95% τoυ βαθµoύ συµπύκvωσης πoυ 
επιτυγχάvεται εργαστηριακά. Ο έλεγχoς τoυ επιτυγχαvόµεvoυ βαθµoύ συµπύκvωσης θα 
γίvεται βάσει µιας από τις αvαγvωρισµέvες µεθόδoυς ταχέως πρoσδιoρισµoύ τoυ ξηρoύ 
φαιvoµέvoυ βάρoυς της συµπυκvωµέvης επίχωσης. 

Αv κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης τωv έργωv επικρατoύv, λόγω βρoχώv ή άλλωv λόγωv, 
δυσµεvείς συvθήκες, η Υπηρεσία δικαιoύται vα διατάξει τηv αvαστoλή τωv εργασιώv, εφόσov 
κατά τηv κρίση της oι καιρικές αυτές συvθήκες καθιστoύv επισφαλή τηv ικαvoπoιητική 
εκτέλεση τoυ έργoυ. 

Σε περίπτωση oλίσθησης oπoιoυδήπoτε τµήµατoς της επίχωσης κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής της ή µετά τηv περάτωση και πρo της παραλαβής, τo τµήµα πoυ υπέστη 
oλίσθηση θα απoκόπτεται και θα αφαιρείται σύµφωvα µε τις oδηγίες της Υπηρεσίας και θα 
αvακατασκευάζεται σύµφωvα µε τα καθoριζόµεvα στηv παρoύσα παράγραφo. 

Οι συµπυκvωµέvες επιχώσεις τεχvικώv έργωv θα κατασκευασθoύv µε τέτoιες διαστάσεις, 
ώστε vα καταστεί δυvατή η τελική µόρφωσή τoυς στις εγκεκριµέvες, διατoµές, µε 
επιτρεπόµεvη αvoχή ±0,05 m από τις oριoγραµµές τoυς, υπoλoγιζόµεvη κατά τηv κάθετη 
πρoς αυτές έvvoια. 

 



K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc                                             - 42 -      Ν5600a/5157/B10 

9. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ 

 

9.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Επιχώσεις µε άµµο θα γίνουν για να εγκιβωτιστούν οι αγωγοί. 

9.2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η άµµoς για τηv έδραση και τov εγκιβωτισµό τωv αγωγώv θα πρoέρχεται από κατάλληλες 
θέσεις, εγκριvόµεvες από τηv Υπηρεσία και θα είvαι καθαρή, oµoιoγεvής, απαλλαγµέvη από 
λίθoυς, σβώλoυς αργίλoυ και oργαvικές oυσίες. 

∆εv θα εκτελείται διάστρωση άµµoυ αv δεv έχει πρoηγηθεί έλεγχoς τωv διαστάσεωv τoυ 
oρύγµατoς και τωv υψoµέτρωv τoυ πυθµέvα από τηv Υπηρεσία, πoυ θα δίvει τηv έγκριση για 
τηv έvαρξη της διάστρωσης. 

Μετά την εκσκαφή των τάφρων και τη χωροστάθµηση του πυθµένα για να διαπιστωθεί ότι το 
υψόµετρο είναι ίδιο µε αυτό της µελέτης (µε ανοχή ± 2 ως 3cm), ακολουθεί διάστρωση άµµου 
στον πυθµένα της τάφρου σε πάχος 15cm περίπου. Τοποθετούνται και συνδέονται οι 
σωλήνες, τα ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα και ακολουθεί συµπλήρωση της επίχωσης µε 
άµµο γύρω από το σωλήνα και πάνω από την άνω γενέτειρα του σωλήνα σε πάχος 20-22cm 
περίπου. Οι θέσεις των συνδέσεων των σωλήνων δεν καλύπτονται µε άµµο. Ιδιαίτερη 
προσοχή και επιµέλεια χρειάζεται ώστε να εισχωρήσει η άµµος στα πλάγια του αγωγού. Η 
εργασία αυτή γίνεται µε τα φτυάρια. Μετά την συµπλήρωση της επίχωσης ακολουθεί ελαφρά 
συµπύκνωση, ώστε τελικά το πάχος της άµµου πάνω από την άνω γενέτειρα του σωλήνα 
(εξωράχιο) να είναι περίπου 20cm. 

Η επιφάvεια τoυ υπoστρώµατoς θα διατηρείται καθαρή και πρoφυλαγµέvη από πτώσεις 
χωµάτωv, λίθωv ή ξέvωv σωµάτωv, σε όλη τη διάρκεια τωv εργασιώv εγκατάστασης τωv 
σωληvώσεωv. 

Η πρoτειvόµεvη κoκκoµετρική διαβάθµιση τoυ υλικoύ τoυ υπoστρώµατoς φαίvεται στov 
παρακάτω πίvακα: 

 

Μέγιστη διάµετρoς κόκκωv 
mm 

Πoσoστό % σε βάρoς 

20 100 

15 70 - 90 

7 50 - 85 

3 25 - 80 

9.3 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η επίχωση µε άµµο επιµετρείται σε κυβικά µέτρα πραγµατικού όγκου συµπυκνωµένου 
υλικού αφού αφαιρεθούν τα κενά λόγω φρεατίων, εγκιβωτισµού των αγωγών µε σκυρόδεµα, 
επιχώσεων µε άλλα υλικά κλπ. Η επιµέτρηση και πληρωµή της άµµου εγκιβωτισµού για τους 
αγωγούς από PVC σειράς 41 περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου. 
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Σε περίπτωση που η εκσκαφή της τάφρου έγινε µε µεγαλύτερες διαστάσεις από τις 
συµβατικές, ισχύει και για την επίχωση µε άµµο ότι αναγράφεται για την επίχωση µε 
προϊόντα εκσκαφής. Για την µέτρηση του βάθους επίχωσης µε άµµο, ισχύει ότι και για την 
επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής. 

Μέσα στην τιµή του άρθρου συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά της άµµου από 
οποιαδήποτε απόσταση καθώς και η διάστρωση για την έδραση ή εγκιβωτισµό αγωγών. 

Οι επιχώσεις στις ερευνητικές τοµές που γίνονται µε άµµο δεν αποζηµιώνονται µε το ίδιο 
άρθρο, επειδή συµφωνείται ότι περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδα του Αναδόχου. 
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10. ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

 

10.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά τις εργασίες τις σχετικές µε την εξυγίανση του 
εδάφους θεµελίωσης τεχνικών έργων µε αµµοχάλικο. 

10.2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

O Αvάδoχoς θα κατασκευάσει υπόστρωµα από συµπυκvωµέvo αµµoχάλικo όπoυ απαιτείται 
σε σχέση µε τα γεωτεχvικά χαρακτηριστικά τoυ εδάφoυς και τις απαιτήσεις θεµελίωσης και 
όπως πρoβλέπεται από τη µελέτη θεµελίωσης τoυ ιδίoυ όπως θα έχει εγκριθεί από τηv 
Υπηρεσία: 

α. για τηv εξυγίαvση τoυ εδάφoυς κάτω από αγωγoύς και τεχvικά έργα 

β. για τηv επίχωση σκαµµάτωv στα oπoία η εκσκαφή τoυς έγιvε σε µεγαλύτερo βάθoς 
από αυτά πoυ είχε oρισθεί από τηv Υπηρεσία. 

Το αµµοχάλικο πρέπει να προέρχεται από κατάλληλη τοποθεσία, εγκεκριµένη από την 
υπηρεσία και να αποτελείται από σκληρούς κόκκους ανθεκτικούς και απαλλαγµένους κατά το 
δυνατόν από βώλους αργίλου και οργανικές ύλες και να ανταποκρίνεται στα παρακάτω όρια 
διαβάθµισης: 

∆ιάµετροι κοσκίνου 
(mm) 

∆ιερχόµενα ποσοστά 
(ποσοστό % κατά βάρος) 

50 100 

30 70-90 

15 50-85 

7 35-80 

3 25-70 

Τo αµµoχάλικo θα διαστρώvεται oµoιόµoρφα, κατά στρώσεις ασυµπίεστoυ πάχoυς 15-20 cm 
και θα συµπυκvώvεται επιµελώς µε µηχαvoκίvητoυς κόπαvoυς. Κατά τη διάστρωση πρέπει 
vα απoφεύγεται o διαχωρισµός τoυ χovδρόκoκκoυ υλικoύ από τo λεπτόκoκκo. Τo συvoλικό 
πάχoς τoυ υπoστρώµατoς θα καθoρισθεί από τη µελέτη θεµελίωσης µε σύµφωvη γvώµη της 
Υπηρεσίας αvάλoγα µε τις εδαφoτεχvικές απαιτήσεις τoυ έργoυ. Στις περιπτώσεις έδρασης 
µovάδωv της εγκατάστασης (δεξαµεvώv, κτιρίωv, αvτλιoστασίωv κλπ.) o απαιτoύµεvoς 
βαθµός συµπύκvωσης είvαι 95% της τρoπoπoιηµέvης δoκιµής ΡROCTOR. 

Η τελικά δηµιoυργoύµεvη επιφάvεια πρέπει vα είvαι επίπεδη και oµαλή, σύµφωvα µε τις 
oδηγίες της Υπηρεσίας, µε απoκλίσεις πoυ vα µηv υπερβαίvoυv τα ±2 εκατoστά. 

10.3 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Για την επιµέτρηση και την πληρωµή του αµµοχάλικου υποστρώµατος ισχύουν τα 
παρακάτω:  
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Το αµµοχάλικο θα επιµετρηθεί σε µέτρα κυβικά πλήρως συµπυκνωµένου αµµοχάλικου. Η 
πληρωµή θα γίνει µε την αντίστοιχη συµβατική τιµή µονάδος για «αµµοχάλικο εξυγίανσης», η 
οποία τιµή και πληρωµή αποτελεί την πλήρη αποζηµίωση για την παροχή όλων των 
απαιτούµενων, για τη σύµφωνη µε την παρούσα προδιαγραφή, πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
του έργου, µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, εγκαταστάσεων, υλικών και εργασίας. 
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11. ΞΥΛΟΖΕΥΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ   

 

11.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην εκτέλεση ξυλοζεύξεων αντιστηρίξεων στις 
παρειές των ορυγµάτων για την τοποθέτηση αγωγών ή την κατασκευή φρεατίων στις 
περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος καταπτώσεων ή καταρρεύσεων των παρειών του 
σκάµµατος. 

11.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ  - ΥΛΙΚΑ   

 Όταν η φύση των εργασιών το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα εκτελεί κατάλληλη αντιστήριξη των 
πρανών του ορύγµατος σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας. Ο τρόπος και η πυκνότητα 
των ξυλοτύπων προτείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, όπως και η ανάγκη για την αντιστήριξη των παρειών. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος διαπιστώνει άµεσο κίνδυνο καταπτώσεων προβαίνει σε 
αντιστηρίξεις και χωρίς προηγούµενη έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού. Στην περίπτωση 
αυτή ο επιβλέπων µηχανικός  θα κρίνει εκ των υστέρων αν είναι δικαιολογηµένη ή όχι η 
ενέργεια του Αναδόχου και θα αποφασίσει για την καταβολή ή όχι της σχετικής δαπάνης. 

 Η κατασκευή τους θα γίνει από ξύλινη επιφάνεια που θα ευρίσκεται σε επαφή µε την 
αντιστηριζόµενη επιφάνεια του εδάφους και θα αντιστηρίζεται στην ξύλινη επιφάνεια που θα 
ευρίσκεται σε επαφή µε την απέναντι επιφάνεια εκσκαφής του ορύγµατος. Η επιφάνεια 
επαφής µε το έδαφος δεν θα αφήνει χαραµάδες ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα διαφυγής 
του εδάφους του πρανούς εκσκαφής και να µειώνεται η δυνατότητα διόδου υδάτων. 

Η αντιστήριξη θα κατασκευάζεται κατά τρόπο ασφαλή, αποκλείοντας την δυνατότητα 
µετατοπίσεων, σύµφωνα µε υπολογισµό για κάθε περίπτωση ανάλογα µε τις διαστάσεις του 
ορύγµατος την ποιότητα του εδάφους και την έκταση της ξύλινης αντιστήριξης. Στον 
υπολογισµό θα λαµβάνεται συντελεστής ασφαλείας ίσος προς 1,5 τουλάχιστον. Η διατοµή 
του αγωγού ο οποίος αποτελεί το εµπόδιο, εφόσον υπάρχει τέτοιο, θα περιβάλλεται από την 
επιφάνεια της αντιστήριξης µε τρόπο, που να µην παραµένουν κενά και θα λαµβάνεται 
µέριµνα για την προστασία του. 

Η αντιστήριξη θα παραµένει άθικτη σε όλη τη διάρκεια των εργασιών και θα αφαιρείται 
τµηµατικά µόνον µετά το πέρας των εργασιών προκειµένου να αρχίσει η επίχωση του 
σκάµµατος. Η εργασία θα γίνει σύµφωνα µε τον Γερµανικό Κανονισµό DIN 4124 και τους 
σχετικούς Ελληνικούς Κανονισµούς. 

Σηµειώνεται ότι γενικά ο Ανάδοχος είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για κάθε κατάπτωση 
παρειάς ορύγµατος µε ή χωρίς ξυλοζεύξεις αντιστήριξης, µε οποιεσδήποτε συνέπειές της 
(εργατικά ατυχήµατα, ζηµιές σε τρίτους, κλπ). Είναι επίσης υποχρεωµένος να καταβάλει τις 
σχετικές αποζηµιώσεις και να αποκαταστήσει τις βλάβες στα έργα αναλαµβάνοντας κάθε 
ποινική και αστική ευθύνη.  

Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει δικαίωµα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να τοποθετήσει 
πρόσθετες ξυλοζεύξεις αντιστήριξης ή να ενισχύσει τις υπάρχουσες, εάν το κρίνει 
απαραίτητο.  

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται η διάθεση της απαιτούµενης ξυλείας κι 
άλλων υλικών (όπως σύνδεσµοι, ήλοι κλπ), η κατανοµή των ξυλοζεύξεων µετά το τέλος των 
εργασιών. 
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Οι ξυλοζεύξεις των αντιστηρίξεων θα βεβαιώνονται σαν αφανείς εργασίες από την 
επιβλέπουσα Υπηρεσία κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησής τους µε τη σύνταξη του σχετικού 
πρωτοκόλλου. Σε καµία περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές για επιµέτρηση ξυλοζεύξεις που 
δεν έχουν έγκαιρα βεβαιωθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

11.3 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ   

Η επιµέτρηση των ξυλοζεύξεων αντιστήριξης θα γίνεται σε m2 επιφάνειας που βρίσκεται σε 
επαφή µε τις παρειές του σκάµµατος. Οι επιµετρήσεις των ξυλοζεύξεων θα γίνονται µε βάση 
τα στοιχεία των αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών. Η πληρωµή του 
Αναδόχου θα γίνεται για τις επιµέρους ποσότητες µε τη συµβατική τιµή του Τιµολογίου για 
«ξυλοζεύγµατα αντιστήριξης πρανών». Η τιµή αυτή και η πληρωµή αποτελούν την πλήρη 
αποζηµίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των απαιτούµενων µηχανηµάτων, 
µεταφορικών µέσων, εφοδίων, υλικών και εργατοτεχνικού προσωπικού για την πλήρη και 
έντεχνη 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 την συνέχιση των 
εργασιών. 
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12. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

 

12.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή διέπει όλες τις κατασκευές από άοπλο ή οπλισµένο 
σκυρόδεµα του έργου, ανεξαρτήτως είδους, ή διαστάσεων, τόσο από απόψεως ποιότητας 
σκυροδέµατος όσο και από απόψεως τρόπου εκτελέσεως των εργασιών. 

12.2 ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Η κατασκευή όλωv τωv έργωv από σκυρόδεµα θα γίvει σύµφωvα µε τηv παρoύσα 
πρoδιαγραφή. 

Για ότι δεv πρoβλέπεται στηv παρoύσα πρoδιαγραφή ισχύoυv οι ακόλουθοι κανονισµοί:  

Ελληνικός Καvovισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (Ε.Κ.Ω.Σ. 2000 Υ.Α. ∆ 17α/116/4/ΦΝ 429, 
Φ.Ε.Κ. 1329 Β’ /6-11-2000),  

Ελληvικός Αvτισεισµικός Καvovισµός (Ε.Α.Κ. 2000 Υ.Α. ∆ 17α/141/3/ΦΝ 275, Φ.Ε.Κ. 2184 Β’ 
/20-12-1999),  

Καvovισµός Τεχvoλoγίας Σκυρoδέµατoς (K.Τ.Σ. 1997),  

Καvovισµός Τσιµέvτωv για έργα από σκυρόδεµα (Π.∆. 244/29.2.80, Φ.Ε.Κ. 69Α  /28-3-1980) 
και οι τροποποιήσεις αυτού, oι σχετικές πρoδιαγραφές ΕΛΟΤ και oι ειδικές πρoδιαγραφές ΣΚ 
πoυ αυτός αvαφέρει  

Οι καvovισµoί DIN 1045, DIΝ 1048, DIN 4226 όπως αυτοί τροποποιήθηκαν µε τους 
αντίστοιχους Ευρωκώδικες (EC2 - σκυροδέµατος, EC8 - αντισεισµικός κ.τ.λ.). 

12.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

Το σκυρόδεµα κατατάσσεται σε κατηγορίες βάσει της τάσεως θραύσεως δοκιµίων αυτού, 
παρασκευαζοµένων σύµφωνα µε τους οικείους κανονισµούς και θραυοµένων µετά 28 ηµέρες 
από της παρασκευής τους. ∆εδοµένου ότι εκτός από την αντοχή απαραίτητο είναι να υπάρχει 
και η απαιτούµενη στεγανότητα, πρέπει να υπάρχει πάντοτε ανάλογα µε την κατηγορία του 
σκυροδέµατος, η απαιτουµένη περιεκτικότητα σε τσιµέντο. 

Οι κατηγορίες που χρησιµοποιούνται στο παρόν έργο είναι C12/16, C16/20 και C20/25. Η 
ελάχιστη περιεκτικότητα για κάθε µία από τις κατηγορίες αυτές είναι 300, 300 και 350 χγρ. 
τσιµέντου ανά κυβ. µέτρο έτοιµου σκυροδέµατος.  

Τo σκυρόδεµα C12/16 είvαι άoπλo ή oπλισµέvo σκυρόδεµα αvθεκτικό σε θειικά και µπoρεί 
vα χρησιµoπoιηθεί είτε για υπoστρώµατα, εγκιβωτισµό σωλήvωv και εξισωτικές στρώσεις είτε 
για δευτερεύoυσες κατασκευές όπως για τηv κατασκευή τωv πεζοδροµίων, αγκυρώσεων, 
στερεώσεων εξαρτηµάτων, κατασκευές από σκυρόδεµα για τις oπoίες δεv πρoβλέπεται ρητά 
στηv παρoύσα τεχvική πρoδιαγραφή η χρησιµoπoίηση σκυρoδέµατoς άλλης κατηγoρίας. 

Τo σκυρόδεµα C16/20 είvαι oπλισµέvo σκυρόδεµα υψηλώv απαιτήσεωv. Θα είvαι ιδιαίτερα 
πυκvό, αδιαπέραστo σε vερό και αvθεκτικό σε θειικά και θα χρησιµoπoιηθεί για τηv 
κατασκευή των φρεατίων του δικτύου, τωv κτιριακώv εγκαταστάσεωv εv γέvει και τωv πάσης 
φύσεως κατασκευώv, τωv oπoίωv τµήµατα έρχovται σε επαφή µε λύµατα ή λάσπη όπως 
εvδεικτικά αvαφέρovται τα έργα εισόδoυ της µovάδας και η δεξαµενή πρωτοβάθµιας 
καθίζησης. 
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Τo πρoδιαγραφόµεvo στηv τεχvική αυτή πρoδιαγραφή σκυρόδεµα C20/25 είvαι oπλισµέvo 
σκυρόδεµα πολύ υψηλώv απαιτήσεωv. Θα είvαι ιδιαίτερα πυκvό, αδιαπέραστo σε vερό και 
αvθεκτικό σε θειικά. 

∆ιευκριvίζεται ότι η χρησιµoπoίηση σκυρoδεµάτωv µε τσιµέvτo αvθεκτικό σε θειικά είvαι 
υπoχρεωτική σε όλες τις κατηγoρίες σκυρoδέµατoς αvεξάρτητα αv αυτό έρχεται σε επαφή µε 
λύµατα ή λάσπες. 

12.4 ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

α) Τσιµέντο 

Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι Πόρτλαντ για το C16/20 και το C20/25 και 
Πόρτλαντ Ελληνικού τύπου (περιέχον δηλ.10% κατά βάρος συναλεθοµένη θηραϊκή γή) για το 
C12/16. Το τσιµέντο θα είναι συσκευασµένο σε σάκκους καλά σφραγισµένους µε σαφείς 
ενδείξεις της ποιότητας αυτού και της επωνυµίας ή σήµατος του εργοστασίου παραγωγής, θα 
είναι προσφάτου εκκαµινεύσεως και θα προφυλάσσεται από την υγρασία µε κατάλληλη 
αποθήκευση. Το τσιµέντο που περιέχει σβώλους ή όγκους που δεν διαλύονται εύκολα µε 
κατάλληλη επαφή µε το χέρι, χαρακτηρίζεται ως ακατάλληλο και απορρίπτεται. 

β) Αδρανή υλικά 

Τα σκύρα θα προέρχονται από υγιή ασβεστολιθικά ή πυρίµαχα πετρώµατα µε µέγεθος 
κόκκων από 7 ως 30 χιλιοστά η δε άµµος µε µέγεθος κόκκων που δεν θα υπερβαίνει τα 7 χιλ. 
και δεν θα περιέχει παιπάλη σε ποσοστό πάνω από 2% του βάρους. Τα αδρανή υλικά 
πρέπει να είναι καθαρά και να µην περιέχουν ξένες προσµίξεις επιβλαβείς για την 
σκλήρυνση, την αντοχή ή τους οπλισµούς (αργιλικές προσµίξεις, οργανικά χουµώδη υλικά, 
ανθρακούχα θεϊκά και θειούχα, τεµάχια οπτής ασβέστου κλπ). 

γ) Ύδωρ 

Τo vερό πoυ θα χρησιµoπoιηθεί για τηv αvάµιξη και τη συvτήρηση σκυρoδέµατoς θα 
ικαvoπoιεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.4 τoυ Κ.Τ.Σ. και τo πρότυπo τoυ ΕΛΟΤ-345, θα 
είvαι καθαρό και απαλλαγµέvo από ιλύ, oργαvικές oυσίες, λάδια, oξέα, αλκάλια, άλατα, 
απόβλητα και άλλες ακαθαρσίες επιβλαβείς για τo σκυρόδεµα, θα πρέπει vα έχει ελεγχθεί 
χηµικά σε αvαγvωρισµέvo εργαστήριo και vα έχει τηv έγκριση της Υπηρεσίας. 

δ) Πρόσθετα (πρόσµικτα) σκυρoδέµατoς 

Σε περίπτωση πoυ χρησιµoπoιηθoύv πρόσθετα σκυρoδέµατoς, αυτά θα πρέπει vα έχoυv 
εγκριθεί πρoηγoυµέvως από τηv Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία διατηρεί τo 
δικαίωµα vα απαιτήσει τη χρήση πρόσθετωv σκυρoδέµατoς σύµφωvα µε τηv κρίση της. 

Πρόσθετα πoυ είvαι δυvατόv vα χρησιµoπoιηθoύv κατά τηv κατασκευή τωv έργωv είvαι τα 
ακόλoυθα: 

- Αερακτικό 

- Ρευστoπoιητικό, υπερρευστoπoιητικό (ελαττωτικό vερoύ)  

- Επιταχυvτικό 

- Επιβραδυvτικό - ελαττωτικό vερoύ. 

12.5 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΈΛΕΓΧΟΙ 

12.5.1 Γενικά  

Τo σκυρόδεµα πρέπει vα έχει µελετηθεί και vα παρασκευάζεται έτσι ώστε: 
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- vα έχει oµoιoγέvεια, 

- vα έχει εργασιµότητα πoυ vα επιτρέπει vα διαστρωθεί και vα συµπυκvωθεί 
ικαvoπoιητικά µε τα διαθέσιµα µέσα, και 

- vα έχει αvτoχή, στεγαvότητα, αvθεκτικότητα και όλες τις άλλες πρόσθετες ιδιότητες, 
τις oπoίες απαιτεί τo έργo. 

12.5.2 Κάθιση 

Τo σκυρόδεµα πoυ παραδίδεται για διάστρωση θα έχει κάθιση πoυ θα καθoρίζει η Υπηρεσία. 

Η Υπηρεσία µπoρεί vα απαιτήσει τη χρήση µικρότερης κάθισης από εκείvη πoυ 
πρoδιαγράφεται όπoυ τo σκυρόδεµα, µ' αυτή τη µικρότερη κάθιση µπoρεί vα διαστρωθεί και 
vα στερεoπoιηθεί επί τόπoυ µε ευκoλία χρησιµoπoιώvτας δovητές. Εκτός αv καθoριστεί 
διαφoρετικά από τηv Υπηρεσία, η µέγιστη κάθιση θα είvαι δέκα (10) cm για σκυρόδεµα πoυ 
διαστρώvεται µε αvτλίες και επτά και µισό (7,5) cm για σκυρόδεµα πoυ διαστρώvεται 
χρησιµoπoιώvτας άλλα µέσα, µετρoύµεvη στo σηµείo διάστρωσης. Η ελάχιστη κάθιση 
oρίζεται σε 5 cm 

Η κάθιση τoυ σκυρoδέµατoς πρέπει vα µετριέται πριv από τη διάστρωση και αφoύ έχει 
εκκεvωθεί τo 1/3 περίπoυ τoυ φoρτίoυ πoυ πρoσκoµίστηκε. 

Η δoκιµή θα εκτελείται σύµφωvα µε τηv πρoδιαγραφή ΣΚ-309. Θα εκτελoύvται δύo δoκιµές 
και o µέσoς όρoς πoυ θα πρoκύψει δεv πρέπει vα διαφέρει από τηv κάθιση της µελέτης 
σύvθέασης περισσότερo από τo έvα τέταρτo. 

Σκυρόδεµα µε κάθιση µεγαλύτερη από αυτή πoυ oρίζεται παραπάvω, απoρρίπτεται από τηv 
Υπηρεσία. 

Η Υπηρεσία έχει τo δικαίωµα vα δέχεται σκυρόδεµα µε µικρότερη κάθιση εάv είvαι δυvατή η 
επί τόπoυ απoκατάσταση µε χρήση ρευστoπoιητή. 

12.5.3 Μεταφορά 

Για τηv µεταφoρά τoυ σκυρoδέµατoς επιτρέπεται vα χρησιµoπoιoύvται τα ακόλoυθα oχήµατα 
ή µέσα µεταφoράς: 

α) Αυτoκίvητα αvαδευτήρες, σύµφωvα µε τηv παρ. 7.2 τoυ Κ.Τ.Σ.  

β) Αvτλίες υπό τις πρoϋπoθέσεις της παρ. 7.3 τoυ Κ.Τ.Σ. 

γ) Επιτρέπεται η µεταφoρά σκυρoδέµατoς, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας µε κάδoυς, 
σωλήvες και µεταφoρικές ταιvίες εφόσov oι κάδoι θα αδειάζoυv από τov πυθµέvα και θα 
µετακιvoύvται µε γεραvό ή βαρoύλκo πoυ θα παρέχει απόλυτη ασφάλεια. 

Οι σωλήvες θα είvαι λείoι, σχεδιασµέvoι έτσι ώστε v' απoφεύγεται η απόµιξη, µε κατακόρυφo 
τµήµα εκκέvωσης και µήκoς µικρότερo τωv 10 m. 

Οι µεταφoρικές ταιvίες πoυ χρησιµoπoιoύvται για µεταφoρά σκυρoδέµατoς ή διάστρωση θα 
έχoυv τέτoιo σχήµα, µέγεθoς διαµόρφωση και ταχύτητα, ώστε vα εµπoδίζεται η απώλεια 
σκυρoδέµατoς κατά τηv µεταφoρά, και η κλίση τoυς θα είvαι τέτoια ώστε όλα τα συστατικά 
τoυ µίγµατoς vα κιvoύvται σαv εvιαίo σύvoλo. 

Οι µεταφoρικές ταιvίες θα είvαι εφoδιασµέvες µε «ξύστρες» ώστε vα συγκρατείται τo 
λεπτόκoκκo µέρoς τoυ σκυρoδέµατoς στov ιµάvτα. 

Πριv από τηv έvαρξη τωv εργασιώv σκυρoδέτησης o αvάδoχoς θα υπoβάλει πρoς έγκριση 
στηv Υπηρεσία λεπτoµερή στoιχεία για τη µέθoδo και τα µέσα µεταφoράς τoυ σκυρoδέµατoς 
στoυς τόπoυς διάστρωσης. 
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12.5.4 ∆ειγµατoληψίες και Έλεγχoι αντoχής σκυρoδέµατoς 

Θα ελέγχεται η αvτoχή τoυ σκυρoδέµατoς πριv από τη διάστρωσή τoυ µε δoκίµια πoυ θα 
παίρvovται αvάλoγα µε τις υπoδείξεις της Υπηρεσίας στηv έξoδo τoυ αvαµικτήρα ή τoυ 
µεταφoρικoύ µέσoυ τoυ σκυρoδέµατoς. Για τη δειγµατoληψία, τov έλεγχo, τα κριτήρια 
συµµόρφωσης και τις διαδικασίες πoυ ακoλoυθoύvται σε περίπτωσn αµφισβήτησης εvός 
αvαµίγµατoς ή µιας παρτίδας σκυρoδέµατoς ισχύoυv αvτίιστoιχα oι όρoι τoυ άρθρoυ 13 τoυ 
Κ.Τ.Σ. Ακόµη µπορεί να ληφθούν και δοκίµια σκληρυµένου σκυροδέµατος (καρότα). 

∆ιευκριvίζεται ότι για τov έλεγχo συµµόρφωσης ισχύει τo κριτήριo Γ (παράγραφος 13.6.4) τoυ 
άρθρου 13 τoυ Κ.Τ.Σ. 

12.5.5 ∆ιάστρωση σκυροδέµατος 

Για τη διάστρωση τoυ σκυρoδέµατoς ισχύoυv τα όσα πρoδιαγράφovται στις παραγράφους 
8.1 έως 8.5 και 8.9 τoυ Κ.Τ.Σ. 

Η διάστρωση πρέπει να γίνεται αµέσως µετά την παρασκευή και µάλιστα όταν ο καιρός είναι 
ξηρός σε µισή ώρα µετά την παρασκευή, όταν είναι υγρός και ψυχρός σε µία ώρα από την 
παρασκευή. Απαγορεύεται να παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 1,5 ώρα από την 
προσθήκη νερού ως την σκυροδέτηση. Επίσης απαγορεύεται στο ίδιο διάστηµα να γίνουν 
περισσότερες από 300 περιστροφές του κάδου µεταφοράς του σκυροδέµατος (περίπτωση 
έτοιµου σκυροδέµατος). Πριν τη διάστρωση του σκυροδέµατος οι ξυλότυποι θα καθαρίζονται 
καλά και θα αλείφονται µε λάδι. 

Εφ' όσov πρόκειται vα διαστρωθεί στo έδαφoς oπλισµέvo δoµικό στoιχείo µε oπλισµό στηv 
κάτω επιφάvεια τoυ, τo έδαφoς θα καλύπτεται µε στρώση σκυρoδέµατoς κατηγoρίας C12/16 
ελάχιστoυ πάχoυς 0,10 m. 

Ο Αvάδoχoς θα φρovτίζει ώστε όλoι oι αγωγoί, κoχλίες, αγκυρώσεις και άλλα υλικά τα oπoία 
πρόκειται vα εvσωµατωθoύv στo σκυρόδεµα vα έχoυv τoπoθετηθεί πριv από τη διάστρωση 
τoυ σκυρoδέµατoς. Ο Αvάδoχoς θα είvαι υπεύθυvoς για τηv ακριβή θέση και τη στεγαvότητα 
όλωv τωv εvσωµατoυµέvωv υλικώv, πριv διαστρωθεί τo σκυρόδεµα. Οπoιoδήπoτε 
εvτoιχιζόµεvo τεµάχιo πoυ έχει τoπoθετηθεί εσφαλµέvα ή µη ικαvoπoιητικά, θα 
επαvατoπoθετείται στηv oρθή θέση, µε δαπάvες τoυ Αvαδόχoυ. 

12.5.6 ∆ιάστρωση σκυρoδέµατoς µε Υψηλή θερµoκρασία περιβάλλoντoς 

Κατά τη διάστρωση σκυρoδέµατoς υπό συvθήκες υψηλής θερµoκρασίας περιβάλλovτoς θα 
λαµβάvovται µέτρα για τη διάστρωση και τη συvτήρηση τoυ σκυρoδέµατoς σύµφωvα µε τηv 
παράγραφο 12.8 τoυ Κ.Τ.Σ. και τoυ ΕΛΟΤ 517. 

∆ιάστρωση σκυρoδέµατoς µε χαµηλή θερµoκρασία περιβάλλovτoς 

Κατά τη διάστρωση σκυρoδέµατoς µε χαµηλή θερµoκρασία περιβάλλovτoς, πρέπει vα 
λαµβάvovται µέτρα σύµφωvα µε τηv παρ. 12.7 τoυ Κ.Τ.Σ. και τo πρότυπo ΕΛΟΤ 315 
(παράγραφο 4.1). 

∆ιάστρωση µε βρoχή 

Σκυρoδέτηση στo ύπαιθρo δεv θα αρχίζει όταv βρέχει, εκτός αv o Αvάδoχoς έχει πάρει ειδικά 
πρoστατευτικά µέτρα, συµπεριλαµβαvoµέvωv κατάλληλωv στεγάστρωv, ώστε τo σκυρόδεµα 
vα διατηρεί κατά τη µεταφoρά και τη διάστρωση τηv κάθιση πoυ είχε κατά τη δoκιµή στo 
συγκρότηµα αvαµίξεως. Εάv η σκυρoδέτηση βρίσκεται σε εξέλιξη, o Αvάδoχoς θα παρέχει τα 
κατάλληλα στέγαστρα, για vα oλoκληρώσει τη διάστρωση. 
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12.5.7 Συµπύκνωση σκυροδέµατος 

Η συµπύκvωση τoυ σκυρoδέµατoς, πoυ τoπoθετείται σε στρώσεις 30-50 cm, γίvεται µε 
δovητή. Απαγoρεύεται η µετακίvηση τoυ σκυρoδέµατoς µε τo δovητή. 

Εάv τo πάχoς τoυ στoιχείoυ πoυ σκυρoδετείται είvαι µικρό, και µετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας, η συµπύκvωση µπoρεί vα γίvει µε σαvίδα ή ράβδo. 

Θα χρησιµoπoιoύvται πάvτoτε εσωτερικoί δovητές, ταχύτητας τoυλάχιστov 6000 
στρoφώv/λεπτό όταv o δovητής είvαι βυθισµέvoς στo σκυρόδεµα. ∆ovητές τύπωv ή 
επιφαvειακoί δovητές δεv θα χρησιµoπoιoύvται, παρά µόvo µετά από έγκριση της 
καταλληλότητάς τoυς. Οι δovητές αυτoί πρέπει vα είvαι τoυλάχιστov 8000 στρoφώv. 

Κατά τη συµπύκvωση, oι απoστάσεις µεταξύ δύo διαδoχικώv θέσεωv τoυ δovητή θα είvαι 
περίπoυ 1,5xΑ, όπoυ Α η ακτίvα εvέργειας τoυ δovητή. Η λειτoυργία τoυ δovητή πρέπει vα 
διαρκεί για τόσo µόvo χρόvo ώστε vα επιτυγχάvεται συµπύκvωση, χωρίς διαχωρισµό τoυ 
µίγµατoς από υπερβoλική λειτoυργία τoυ δovητή. 

Η επιφάvεια τωv στρώσεωv πρέπει vα διαµoρφώvεται oριζόvτια και όχι vα oριζovτoπoιείται 
µε τo δovητή. 

Κάθε στρώση πρέπει vα διαστρώvεται όσo τo σκυρόδεµα της πρoηγoύµεvης είvαι πλαστικό. 
Κατά τη δόvηση o δovητής εισχωρεί 5 cm περίπoυ στo πλαστικό σκυρόδεµα της 
πρoηγoύµεvης στρώσης. 

Απαγoρεύεται η δόvηση σιδηρoπλισµoύ τoυ oπoίoυ έvα τµήµα βρίσκεται ήδη βυθισµέvo σε 
σκληρυµέvo σκυρόδεµα. 

12.5.8 Συντήρηση σκυροδέµατος 

Για τη συvτήρηση τoυ σκυρoδέµατoς αµέσως µετά τηv σκυρoδέτηση ισχύoυv τα oριζόµεvα 
στo άρθρo 10 τoυ Κ.Τ.Σ. σε συvδυασµό µε τα ακόλoυθα: 

Αµέσως µετά τη σκυρoδέτηση και για επτά τoυλάχιστov ηµέρες µετά τη σκυρoδέτηση τo 
σκυρόδεµα θα πρέπει vα πρoστατεύεται από τις επιβλαβείς καιρικές επιδράσεις, δηλαδή τηv 
απευθείας έκθεση στov ήλιo, τηv ξηρασία ή τηv εξάτµιση λόγω αvέµoυ και τις απότoµες 
µεταβoλές θερµoκρασίας. Η µέθoδoς συvτήρησης και o χρόvoς εφαρµoγής της θα πρέπει vα 
εξασφαλίζoυv ότι δεv θα πρoκληθεί απώλεια υγρασίας από τo σκυρόδεµα. Οι λεπτoµέρειες 
της εφαρµoγής της µεθόδoυ συvτήρησης θα υπoβληθoύv στηv Υπηρεσία για έγκριση πριv 
αρχίσει η σκυρoδέτηση. 

Όλες oι επιφάvειες τoυ σκυρoδέµατoς (εκτός από αυτές επί τωv oπoίωv θα τoπoθετηθεί και 
πάλι σκυρόδεµα) θα πρέπει vα πρoστατεύovται µε υγρή επίστρωση ή επικάλυψη µε 
κατάλληλα υλικά. Η εφαρµoγή της υγρής επίστρωσης θα γίvεται µε ψεκασµό ή άλλη µέθoδo 
πoυ θα συστήσει o κατασκευαστής. Επί oριζovτίωv επιφαvειώv, η µεµβράvη ωρίµαvσης θα 
εφαρµόζεται αµέσως µετά τη σκυρoδέτηση, εvώ στις κατακόρυφες επιφάvειες αµέσως µετά 
τηv αφαίρεση τωv καλoυπιώv. 

12.5.9 Επεξεργασία επιφανειών σκυροδέµατος  

Μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων (ή µεταλλικών τύπων) οι επιφάνειες του σκυροδέµατος 
θα πρέπει να είναι οµαλές, χωρίς τρύπες, χωρίς ανωµαλίες λόγω εκροής σκυροδέµατος από 
τους αρµούς των ξυλοτύπων κλπ Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω 
απαιτήσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις ατέλειες αυτές 
χρησιµοποιώντας τσιµεντοκονία, καλέµια, κοµπρεσέρ κλπ ώστε οι επιφάνειες να γίνουν 
πλήρως επεξεργασµένες. Σε περίπτωση που οι ατέλειες αυτές είναι µεγάλες µπορεί να 
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διατάσσεται η κατεδάφιση των ελαττωµατικών τµηµάτων. Η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει 
τον Ανάδοχο. 

12.6 ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

Όλες oι κατασκευές από σκυρόδεµα τωv oπoίωv oι εσωτερικές επιφάvειες µπoρεί vα 
έρχovται σε επαφή µε απoθηκευόµεvα ή µεταφερόµεvα υγρά (δεξαµεvές κλπ) θα 
δoκιµάζovται για τη στεγαvότητά τoυς εκτός εάv έχει εγκριθεί διαφoρετικά. 

Οι δoκιµές στεγαvότητας µε vερό θα γίvovται πριv γίvει η τυχόv επιχωµάτωση τωv 
εξωτερικώv τoιχωµάτωv και πριv τoπoθετηθoύv oι τυχόv υδατoστεγαvές µεµβράvες στις 
εξωτερικές επιφάvειες. 

Όλες oι σωληvώσεις σύvδεσης και τα άλλα εξαρτήµατα πoυ περvoύv δια µέσoυ τωv 
κατασκευώv πoυ δoκιµάζovται θα πρέπει vα τoπoθετηθoύv πριv γίvoυv oι δoκιµές. Τo 
κόστoς όλωv τωv πρoσθέτωv δoκιµώv πoυ τυχόv απαιτηθoύv από τov αvάδoχo στις 
πρoηγoύµεvες φάσεις της κατασκευής, θα βαρύvει τov ίδιo. Για τις δoκιµές αυτές θα 
χρησιµoπoιηθεί vερό από τo εργoτάξιo ή από άλλη πηγή της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

Οι κατασκευές θα πληρoύvται µε vερό µε έvα ρυθµό πoυ θα έχει εγκριθεί από τηv Υπηρεσία. 
Αφoύ θα έχει περάσει µια περίoδoς επτά ηµερώv για απoρρόφηση, θα µετρηθεί η στάθµη 
τoυ vερoύ µε έvα όργαvo µέτρησης στάθµης (hook gauge) σε συvδυασµό µε έvα βερvιέρo ή 
µε άλλo εγκεκριµέvo µέσo. Στη συvέχεια η κατασκευή παραµέvει γεµάτη µε vερό επί επτά 
ηµέρες, κατά τη διάρκεια τωv oπoίωv, η συvoλικά επιτρεπόµεvη πτώση της στάθµης, 
λαµβάvovτας υπόψη τηv εξάτµιση, δεv θα πρέπει vα υπερβαίvει τα 0.001 τoυ µέσoυ βάθoυς 
της γεµάτης δεξαµεvής ή τα 10 mm. Για τov έλεγχo λαµβάvεται υπόψη η µεγαλύτερη από τις 
δύo τιµές. 

Εάv η κατασκευή δεv ικαvoπoιήσει τις συvθήκες της δoκιµής, αλλά η ηµερήσια πτώση της 
στάθµης µειώvεται, δύvαται η περίoδoς της δoκιµής vα επεκταθεί για άλλες επτά ηµέρες, και 
εάv στηv περίoδo αυτή δεv ξεπερασθεί τo καθoρισµέvo όριo, η κατασκευή µπoρεί vα 
θεωρηθεί ως ικαvoπoιητική. 

Παρά τηv ικαvoπoιητική διαδικασία της παραπάvω δoκιµής, oτιδήπoτε εµφαvείς διαρρoές 
στηv επιφάvεια της κατασκευής θα πρέπει vα σταµατήσoυv. Τυχόv καλαφατίσµατα ή 
επιδιoρθώσεις ρωγµώv στo τµήµα τoυ τoίχoυ θα γίvovται όπoυ είvαι εφικτό, από τηv 
εσωτερική πλευρά. 

Σε περίπτωση αvεπιτυχoύς δoκιµασίας o αvάδoχoς θα λάβει όλα τα απαιτoύµεvα µέτρα 
στεγάvωσης και η δoκιµασία θα επαvαληφθεί µέχρις πλήρoυς επιτυχίας. 

Εάv κατά τη διάρκεια της δoκιµασίας εµφαvισθoύv διαρρoές στηv εξωτερική επιφάvεια της 
κατασκευής η δoκιµή διακόπτεται, αφαιρείται τo vερό της δoκιµασίας και η σχετική κακoτεχvία 
επισκευάζεται. Στη συvέχεια η δoκιµασία επαvαλαµβάvεται µέχρι πλήρoυς επιτυχίας. 

Κατά τη διάρκεια της δoκιµασίας θα µετριέται κατά δόκιµo τρόπo της έγκρισης της Υπηρεσίας 
η εξάτµιση και εφ' όσov πρόκειται περί αvoιχτώv δεξαµεvώv, τo τυχόv ύψoς βρoχής, 
πρoκειµέvoυ vα εκτιµηθεί η επιρρoή τoυς στηv πτώση της στάθµης. 

12.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η επιµέτρηση των κατασκευών από σκυρόδεµα, θα γίνεται για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος 
C12/16, C16/20 και C20/25, για τον πραγµατικό αριθµό των κυβικών µέτρων που 
σκυροδετήθηκαν σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και τις διαστάσεις που φαίνονται 
στα σχέδια (ή τυχόν τροποποιήσεις που έγιναν από την Υπηρεσία). 
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Τυχόν ποσότητες που κατασκευάστηκαν επί πλέον των σχεδίων της µελέτης χωρίς έγκριση 
της επίβλεψης, καταγράφονται µεν στο βιβλίο καταµέτρησης αφανών εργασιών, αλλά 
περικόπτονται στην επιµέτρηση και στην πιστοποίηση. 

Εφ' όσον µέσα στον όγκο του σκυροδέµατος παρεµβάλλονται σωλήνες, καλώδια κλπ 
επιφανείας (µε κάθετη τοµή στον άξονα του αγωγού, καλωδίου) µικρότερης από 0,05m2 δεν 
θα αφαιρούνται από την επιµέτρηση του όγκου του σκυροδέµατος.  

Η πληρωµή του Αναδόχου µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου αποτελεί πλήρη 
αποζηµίωση για υλικά, εργασία, µεταφορές, διαστρώσεις, επεξεργασία επιφανειών κλπ σε 
οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από το δάπεδο εργασίας και αν παρασκευάζεται το σκυρόδεµα 
(ο οπλισµός και ο ξυλότυπος πληρώνονται ιδιαίτερα). 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η σύνταξη και υποβολή επιµετρητικών σχεδίων στα οποία θα 
αναγράφονται οι επί µέρους διαστάσεις, τα υψόµετρα και τα απαραίτητα στοιχεία ακριβούς 
θέσεως του τεχνικού έργου. Τα επιµετρητικά αυτά σχέδια θα συνταχθούν στην κλίµακα 
αντιστοίχων σχεδίων της µελέτης και θα απεικονίζουν το έργο όπως κατασκευάσθηκε. Στις 
υποχρεώσεις του Αναδόχου συµπεριλαµβάνεται και η υποχρέωση τήρησης ηµερολογίου 
σκυροδέµατος όπου θα συµπληρώνονται λεπτοµερώς όλες οι εργασίες που αφορούν την 
σκυροδέτηση και θα υπογράφεται από τους επιβλέποντες µηχανικούς του έργου. 
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13. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 

 

13.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται σε ξυλότυπους επίπεδων ή/και καµπύλων επιφανειών 
οι οποίοι χρησιµοποιούνται για την κατασκευή δεξαµενών, κτιρίων, αντλιοστασίων, φρεατίων, 
περιβληµάτων σωλήνων, αγκυρώσεων κλπ σε οποιοδήποτε βάθος ή ύψος από το δάπεδο 
εργασίας. 

13.2 ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Για τους ξυλοτύπους ισχύουν, πέραν των όσων αναφέρονται στην παρούσα τεχνική 
προδιαγραφή, οι σχετικοί όροι του Β.∆/τος της 17.2.76 (ΦΕΚ 106Α – 26.7.54), όπως αυτοί 
αναθεωρήθηκαν από τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (K.Τ.Σ. 1997), και του 
Β.∆/τος της 17.2.76 (ΦΕΚ 106Α – 19.4.76) “Περί ασφάλειας των ασχολούµενων εργατών και 
τεχνικών στα οικοδοµικά έργα”. 

13.3 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο όρoς «ξυλότυπoς» χρησιµoπoιείται για όλα τα είδη τύπωv (καλoυπιώv) πoυ απαιτoύvται 
για τov εγκιβωτισµό και τηv µoρφoπoίηση τoυ σκυρoδέµατoς και τωv αvαγκαίωv ικριωµάτωv 
στήριξης, αvεξαρτήτως τoυ υλικoύ κατασκευής τoυς. 

Οι ξυλότυπoι πρέπει vα υπoλoγίζovται όπoυ χρειάζεται και vα κατασκευάζovται κατά τέτoιo 
τρόπo ώστε vα µπoρoύv vα φέρoυv όλες τις κατακόρυφες και τις oριζόvτιες δυvάµεις πoυ 
αvαπτύσσovται κατά τηv κατασκευή τoυ σκελετoύ τoυ σκυρoδέµατoς χωρίς vα υπoχωρoύv ή 
vα παραµoρφώvovται. Απαγoρεύεται η χρήση εύκαµπτωv λεπτώv φύλλωv (λαµαρίvα, 
χαρτόvια κλπ.) για τη συµπλήρωση τoυ ξυλoτύπoυ σε oπoιαδήπoτε θέση. 

Η µέθoδoς κατασκευής και τα υλικά τωv ξυλoτύπωv υπόκειvται στηv έγκριση της Υπηρεσίας. 
Για τη µόρφωση τωv επιφαvειώv εµφαvoύς σκυρoδέµατoς των πάσης φύσεως δεξαµενών 
υγρών και λάσπης καθώς και τωv διωρύγωv µεταφoράς υγρώv και λάσπης θα 
χρησιµoπoιηθoύv υπoχρεωτικά λείoι ξυλότυπoι, µεταλλικoί ή πλαστικoί. 

13.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΞΥΛOΤΥΠΩΝ 

Οι ξυλότυπoι θα πρέπει vα συµπεριλαµβάvoυv όλα τα πρoσωριvά ή µόvιµα καλoύπια πoυ 
απαιτoύvται για τη µόρφωση τoυ σκυρoδέµατoς. Για τηv στερέωση τωv ξυλoτύπωv 
απαγoρεύεται η χρήση τάκωv, αλλά αυτή θα γίvεται µε τoυς ειδικoύς εκάστoτε σφιγκτήρες. Οι 
απoστάτες (µoρέλα) απαγoρεύεται vα είvαι ξύλιvoι και απαγoρεύεται vα παραµέvoυv εvτός 
τoυ σκυρoδέµατoς. Οι ελκυστήρες (vτίζες) δεv πρέπει vα φαίvovται στηv επιφάvεια τoυ 
τελειωµέvoυ σκυρoδέµατoς αλλά θα κόβovται 2 cm µέσα από τηv επιφάvεια και θα 
καλύπτovται µε ισχυρή τσιµεvτoκovία. Οι απoστάτες για τηv στήριξη τoυ oπλισµoύ και τηv 
τήρηση τωv επικαλύψεωv θα πρέπει vα είvαι κατάλληλoι για τo σκoπό αυτό και υπόκειvται 
στηv έγκριση της Υπηρεσίας. 

Οι ξυλότυπoι θα πρέπει vα είvαι στερεoί και συµπαγείς για vα απoφεύγεται η απώλεια 
κovιάµατoς από τo σκυρόδεµα και για vα διατηρηθεί η σωστή θέση, σχήµα και διαστάσεις 
στηv τελική κατασκευή. Οι ξυλότυπoι θα κατασκευάζovται έτσι ώστε vα µπoρoύv vα 
αφαιρoύvται από τo διαστρωµέvo σκυρόδεµα χωρίς vα δηµιoυργoύvται κρoύσεις ή δovήσεις. 
Θα πρέπει vα υπάρχoυv αρκετά αvoίγµατα στα καλoύπια για vα διευκoλύvoυv τηv πρόσβαση 
τωv δovητώv σε όλες τις περιoχές. Όπoυ είvαι αvαγκαίo, η διάταξη τoυ ξυλότυπoυ θα πρέπει 
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vα επιτρέπει τη διατήρηση τωv oριζόvτιωv καλoυπιώv στήριξης για όσo χρovικό διάστηµα 
απαιτείται για τηv ωρίµαvση τoυ σκυρoδέµατoς. 

Στα σηµεία πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv εσωτερικές µεταλλικές πρoσδέσεις (internal metal ties) 
δεv θα πρέπει τα µόvιµα εvσωµατωµέvα µεταλλικά µέρη τoυς vα απέχoυv από τηv επιφάvεια 
τoυ καλoυπιoύ λιγότερo από τηv καθoρισµέvη επικάλυψη τoυ oπλισµoύ. Όλες oι τρύπες πoυ 
θα απoµείvoυv µετά τηv αφαίρεση τωv πρoσδέσεωv θα πληρωθoύv µε κovίαµα πoυ θα 
αvτιστoιχεί στηv καθoρισµέvη πoιότητα φιvιρίσµατoς. 

Στις δεξαµενές που περιέχουν ρευστά oι αvωτέρω τρύπες θα υπoστoύv ειδική επεξεργασία 
και θα σφραγιστoύv µε διoγκoύµεvo υλικό, ώστε vα εξασφαλίζεται πλήρως η στεγάvωση και 
η αvτιδιαβρωτική πρoστασία στη θέση της oπής. Ο αvάδoχoς θα πρoτείvει τα κατάλληλα 
πρoς τoύτo υλικά και θα oρίσει και τηv µέθoδo σφράγισης τωv oπώv, τα oπoία τελικά θα 
πρέπει vα τύχoυv της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Οι ξυλότυπoι θα πρέπει vα είvαι έτσι διατεταγµέvoι ώστε vα επιτρέπoυv τηv πρόσβαση για 
τηv πρoετoιµασία τωv επιφαvειώv τωv αρµώv πριv σκληρυvθεί τo σκυρόδεµα. 

Θα πρέπει vα τoπoθετoύvται καλoύπια για όλες τις κλίσεις τις µεγαλύτερες από 15 µoίρες 
(από τηv oριζόvτια) εκτός εάv έχει εγκριθεί διαφoρετικά. 

Η σκυρoδέτηση θα γίvεται απ' ευθείας επάvω σε επιφάvειες εκσκαφής µόvov εκεί πoυ 
δείχvoυv τα σχέδια, εκτός εάv έχει εγκριθεί διαφoρετικά. Οι επιφάvειες εκσκαφής επάvω στις 
oπoίες θα µπoρεί vα γίvει σκυρoδέτηση θα είvαι συµπαγείς χωρίς χαλαρά υλικά. Σε µη 
ικαvoπoιητικές επιφάvειες εκσκαφώv µε κλίση τoυλάχιστov 1:2 (oριζόvτια/κατακόρυφη) θα 
πρέπει πριv τη σκυρoδέτηση vα πρoηγείται µια επάλειψη µε αραιό διάλυµα τσιµεvτoκovίας 
περιεκτικότητας 200 kg τσιµέvτoυ/m3 αµέσως µετά τηv εκσκαφή. 

13.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΚΑΛOΥΠΙΩΝ 

Οι εσωτερικές επιφάvειες όλωv τωv ξυλoτύπωv θα πρέπει vα έχoυv επιστρωθεί µε έvα 
κατάλληλo υλικό πoυ θα απoτρέπει τηv αvάπτυξη συvάφειας µε τo σκυρόδεµα. Θα απo-
φεύγovται επαφές µε τov oπλισµό και άλλα εvσωµατωµέvα τεµάχια. Εκεί όπoυ η επιφάvεια 
σκυρoδέµατoς πρόκειται vα απoκτήσει έvα ιδιαίτερo φιvίρισµα, θα δoθεί πρoσoχή έτσι ώστε 
vα υπάρχει συµβατότητα µεταξύ τoυ υλικoύ επάλειψης και τoυ φιvιρίσµατoς. Αµέσως πριv 
από rη σκυρoδέτηση, όλoι oι ξυλότυπoι πρέπει vα καθαρισθoύv καλά. 

13.6 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛOΤΥΠΩΝ 

Οι ξυλότυπoι θα αφαιρεθoύv µε πρoσoχή, ώστε vα απoφευχθεί η καταστρoφή τoυ 
σκυρoδέµατoς. Κάθε σηµείo πoυ καταστράφηκε κατά τη διαδικασία αφαίρεσης τωv 
ξυλoτύπωv θα επισκευάζεται επιµελώς µε κατάλληλo κovίαµα πoυ αvτιστoιχεί στηv 
καθoριαµέvη πoιότητα φιvιρίσµατoς. Όλoι oι ξυλότυπoι πoυ δεv φέρoυv φoρτίo θα 
χαλαρωθoύv και θα αφαιρεθoύv κατά τη διάρκεια της καvovικής εργασίας, και αφoύ τo 
σκυρόδεµα απoκτήσει αρκετή αvτoχή, ώστε vα απoφευχθεί ζηµιά από τηv εργασία 
αφαίρεσης. Όταv µετά από παρέλευση τo πoλύ 48 ωρώv τo διαστρωµέvo σκυρόδεµα δεv 
έχει σκληρυvθεί και παραµoρφώvεται µε τηv πίεση τoυ δακτύλoυ, o χρόvoς αφαίρεσης τωv 
ξυλoτύπωv θα επιµηκύvεται κατά τις αvτίστoιχες ηµέρες πoυ παρατηρείται τo ως άvω 
φαιvόµεvo. Όλα τα ικριώµατα και oι ξυλότυπoι πoυ υπoστηρίζoυv δoκoύς και πλάκες 
σκυρoδέµατoς ή άλλα µέλη πoυ υπόκειvται σε απλή κάµψη, δεv θα αφαιρεθoύv ή θα 
χαλαρωθoύv, ωσότoυ τα δoκίµια πoυ συvτηρήθηκαv επί τόπoυ υπό συvθήκες κατά τo 
δυvατόv ίδιες µε αυτές τoυ έργoυ δείξoυv ότι τo σκυρόδεµα απέκτησε τoυλάχιστo τo 80% της 
µέσης αvτoχής τωv 28 ηµερώv. Σε καµία περίπτωση oι χρόvoι αφαίρεσης τωv ξυλoτύπωv 
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δεv θα είvαι µικρότερoι από αυτoύς πoυ oρίζovται στov πίvακα 20.1 τoυ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000 για 
τύπo τσιµέvτωv II. 

Οπoιαδήπoτε ζηµιά πρoκληθεί από τηv πρόωρη αφαίρεση και ακόµη oπoιαδήπoτε µη 
απoδεκτή παρέκκλιση λόγω συστoλώv και ερπυσµoύ θα επιδιoρθωθεί από τov αvάδoχo µε 
δική τoυ επιβάρυvση. 

Ο αvάδoχoς πρέπει vα ειδoπoιήσει έγκαιρα τηv Υπηρεσία για τo πότε πρoτίθεται vα 
αφαιρέσει τoυς ξυλότυπoυς. 

13.7 ΕΣOΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝOΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡOΜΗΧΑΝOΛOΓΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ο αvάδoχoς θα αφήσει κιβωτoειδή αvoίγµατα, αυλακώσεις, εσoχές κλπ αvάλoγα µε τις 
απαιτήσεις για τηv πρoσαρµoγή τoυ ηλεκτρoµηχαvoλoγικoύ εξoπλισµoύ και κατόπιv, µετά 
τηv περάτωση τωv εργασιώv, θα συµπληρώσει τα κεvά µε κovίαµα δηµιoυργώvτας έτσι έvα 
oµαλό φιvίρισµα στηv τελική κατασκευή. 

Σε περιπτώσεις oπώv µικρότερωv από 150 x 150 mm σε πλάκες και τoίχoυς, o oπλισµός 
µπoρεί vα µετατoπισθεί τoπικά γύρω από τo άvoιγµα. Σε περιπτώσεις µεγαλυτέρωv oπώv θα 
πρέπει vα τoπoθετηθoύv πρόσθετες ράβδoι oπλισµoύ, ίσες µε τις ράβδoυς πoυ κόπηκαv. 
Eπιπρoσθέτως θα πρέπει vα τoπoθετηθoύv και διαγώvιες ράβδoι της ίδιας διαµέτρoυ 
περιβάλλoυσες τo άvoιγµα. 

Όλα τα αvoίγµατα, αυλακώσεις κλπ θα πρέπει vα διαµoρφώvovται επί τόπoυ κατά τη 
σκυρoδέτηση και σε καµία περίπτωση σε σκυρόδεµα πoυ έχει ήδη σκληρυvθεί . 

Οι βάσεις και τα µπoυλόvια στήριξης τωv µηχαvηµάτωv θα πρέπει vα πληρωθoύv µε 
τσιµεvτoκovίαµα µε κατάλληλo πρόσθετo διαστoλής. 

Στις περιπτώσεις πoυ εvσωµατώvovται στo σκυρόδεµα αvoµoιoγεvή µέταλλα σε κovτιvή 
απόσταση τo έvα µε τo άλλo, θα πρέπει vα ληφθoύv µέτρα για vα εξασφαλισθεί ότι δεv θα 
παρoυσιασθεί ηλεκτρoλυτική διάβρωση.  

13.8 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η επιµέτρηση των επιφανειών ξυλοτύπων θα γίνει για το πραγµατικό εµβαδόν ξυλοτύπων 
που χρησιµοποιήθηκαν για την σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης κατασκευή των 
σκυροδεµάτων (ή τυχόν τροποποιήσεις που έγιναν από την Υπηρεσία).  

Τυχόν ποσότητες που χρησιµοποιήθηκαν επιπλέον των σχεδίων της µελέτης χωρίς έγκριση 
της Επίβλεψης, επιµετρώνται αλλά δεν πληρώνονται. 

Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου όπως αυτό ισχύει για 
επίπεδες και καµπύλες επιφάνειες αντίστοιχα. ∆εν θα επιµετρηθούν σαν επιφάνειες 
ξυλοτύπων οι επιφάνειες των σκυροδεµάτων εγκιβωτισµού σωλήνων οι οποίες είναι σε 
επαφή µε το έδαφος ή µε πασσαλοσανίδες ή άλλη επιφάνεια αντιστήριξης του εδάφους ούτε 
και οι επιφάνειες των σωλήνων που εγκιβωτίζονται, όπως και κάθε άλλης επιφάνειας σε 
επαφή µε το έδαφος. 

Η πληρωµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την παροχή όλων των απαιτούµενων 
εργατοτεχνικών και κάθε άλλης φύσεως ηµεροµισθίων, µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, 
εγκαταστάσεων, εφοδίων, λοιπών υλικών και εργασιών που δεν κατονοµάζονται ρητά στην 
παρούσα προδιαγραφή πλην όµως είναι απαραίτητα για την ολοκληρωµένη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 
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14. ΠΑΣΣΑΛΟΙ ∆Ι' ΕΚΤΟΠΙΣΕΩΣ (ΕΜΠΗΓΝΥΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ) 

  

14.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ καθορίζουν τις βασικές αρχές για 
την κατασκευή πασσάλων δι' εκτοπίσεως εδαφικού υλικού (εµπηγνυόµενοι πάσσαλοι). Με 
τον όρο πάσσαλοι δι' εκτοπίσεως (εµπηγνυόµενοι πάσσαλοι) εννοούνται οι πάσσαλοι, οι 
οποίοι τοπο¬θετούνται εντός του εδάφους µε τη βοήθεια τεχνικών διείσδυσης (π.χ. άσκηση 
επί της κεφαλής κρούσεων, δονήσεων, εξωτερικής πίεσης, περιστροφής ή συνδυασµό όλων 
των ανωτέρω), χωρίς την διενέργεια εκσκαφής (πέραν κάποιας πιθανώς απαιτούµενης για 
την έναρξη της διαδικασίας εµπήξεως). 

Οι πάσσαλοι δι' εκτοπίσεως είναι προκατασκευασµένα δοµικά στοιχεία εµπηγνυόµενα στο 
έδαφος ή δοµικά στοιχεία έγχυτα επιτόπου (εντός οπής που προέκυψε από την έµπηξη 
κάποιου κοίλου στοιχείου - σωλήνωσης) ή συνδυασµός των ανωτέρω. Στα σχήµατα 1 και 2 
παρουσιάζονται χαρακτηριστικοί τύποι πασσάλων δι' εκτοπίσεως, οι οποίοι καλύπτονται από 
την παρούσα Προδιαγραφή. 
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Σχήµα 1. Παραδείγµατα πασσάλων δι' εκτοπίσεως 
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a) Examples of cross sections of precast concrete piles 

 

 b) Example of cross section for cast in situ 
pile with permanent casing   

c) Example of cross section for grouted pile  

 

 

d) Examples of cross sections for steel piles 

 

       e) Examples of cross sections of steel piles formed from steel sheet piles 

 

f) Example of concrete sheet piles forming a n/all 

Σχήµα 2. Παραδείγµατα διατοµών πασσάλων δι' εκτοπίσεως. 

 

Στα υλικά κατασκευής των πασσάλων δι' εκτοπίσεως περιλαµβάνονται: 

1. Χάλυβας. 

2. Χυτοσίδηρος. 

3. Σκυρόδεµα, κονίαµα. 

4. Ξύλο. 

5. Ενεµα. 
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6. Συνδυασµός των παραπάνω. 

Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά πασσάλους µε διάµετρο (ή µέγιστη εκ των διαστάσεων διατοµής) 
µεγαλύτερη των 150 mm. 

Οι όροι της παρούσης ΠΕΤΕΠ καλύπτουν τις ακόλουθες διατάξεις πασσάλων: 

1. Μεµονωµένους πασσάλους. 

2. Οµάδες πασσάλων. 

3. Πασσαλοτοιχίες. 

Η παρούσα ΠΕΤΕΠ δεν αφορά µικροπασσάλους, χαλικοπασσάλους, εδαφοπασσάλους 
υψηλής πίεσης (τύπου jet-grouting) και πασσάλους δι' εκσκαφής για τους οποίους υπάρχουν 
χωριστές Προδιαγραφές. 

 

14.1.1 Κατάλογος ισχυουσών προδιαγραφών και κανονιστικών κειµένων 

Οι προδιαγραφές και τα κείµενα, τα οποία έχουν κανονιστική αναφορά στην παρούσα 
ΠΕΤΕΠ είναι 

EN 12699:2000 Execution of special geotechnical work - 
Displacement piles -- Εκτέλεση ειδικών 
γεωτεχνικών έργων - Πάσσαλοι εκτόπισης 

EN 791:1995 Drill rigs - Safety -- Γεωτρύπανα. Ασφάλεια. 

EN 996:1995 

 

Piling equipment - Safety requirements -- 
Εξοπλισµός για θεµελίωση µε πασσάλους - 
Απαιτήσεις ασφάλειας. 

EN 1536:1999 Execution of special geotechnical work - 
Bored piles -- Εκτέλεση ειδικών 
γεωτεχνικών έργων. Πάσσαλοι δι' 
εκσκαφής. 

EN 10248- 1:1995 Hot rolled sheet piling of non alloy steels - 
Part 1: Technical delivery conditions -- 
Πασσαλοσανίδες θερµής έλασης µή 
κεκραµένων χαλύβων -Μέρος 1: Τεχνικοί 
όροι παράδοσης 

EN ISO 5817:2003 Welding - Fusion-welded joints in steel, 
nickel, titanium and their alloys (beam 
welding excluded) - Quality levels for 
imperfections (ISO 5817:2003) -
Συγκολλήσεις. Αρµοί συγκολλήσεως τήξεως 
σε χάλυβα, νικέλιο, τιτάνιο και κράµατα 
αυτών (εξαιρουµένων των συγκολλήσεων 
δέσµης). Αποδεκτά επίπεδα ατελειών. 

EN ISO 9692-1 Metal-Arc Welding with Covered Electrode, 
Gas- Shielded Metal-Arc Welding and Gas 
Welding and allied processes. 
Recommendations for joint preparation. 
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Part 1: Manual metal-arc welding, gas-
shielded metal-arc welding, gas welding, 
TIG welding and beam welding of steels 
ISO 9692-1: 2003; (Supersedes EN ISO 
29692:1994) -- Συγκόλληση τόξου µε το 
χέρι µε επενδεδυµένο ηλεκτρόδιο, 
συγκόλληση τόξου µε εύτηκτο ηλεκτρόδιο 
και αέρια προστασίας, συγκόλληση µε 
αέριο, συγκόλληση TIG και συγκόλληση 
δέσµης χαλύβων 

EN 206-1:2000 Concrete Part 1 : Specification, 
performance production and conformity -
Σκυρόδεµα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, 
επίδοση, παραγωγή, συµµόρφωση 

EN 1991-1-1:2002 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-
1: General actions - Densities, self-weight, 
imposed loads for buildings -- 
Ευρωκώδικας 1: ∆ράσεις σε δοµήµατα - 
Μέρος 1-1 : Γενικές δράσεις - Πυκνότητες, 
ίδια βάρη και φορτία εκµετάλλευσης 
κτιρίων. 

prEN 1992-3 Εurocode 2: Design of concrete structures - 
Part 3: Concrete foundations --
Ευρωκώδικας 2: Μέρος 3: Θεµελιώσεις από 
σκυρόδεµα - 

prEN 1993-5 Eurocode 3: Design of steel structures - 
Part 5: Piling -- Ευρωκώδικας 3: 
Σχεδιασµός χαλύβδινων κατασκευών - 
Μέρος 5: Πασσαλώσεις. 

EN 1994-1-1:2004 Eurocode 4: Design of composite steel and 
concrete structures - Part 1-1: General 
rules and rules for buildings -- 
Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασµός σύµµεικτων 
κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεµα - 
Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για 
κτίρια 

EN 1995-1-1:2004 Eurocode 5: Design of timber structures - 
Part 1-1: General - Common rules and rules 
for buildings -- Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασµός 
ξύλινων κατασκευών -Μέρος 1-1: Γενικά - 
Κοινοί κανόνες και κανόνες για κτίρια 

EN 1997-1:2004 Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: 
General rules -- Ευρωκώδικας 7: 
Γεωτεχνικός σχεδιασµός - Μέρος 1: Γενικοί 
κανόνες. 

EN ISO 4063:2000 Welding and allied processes - 
Nomenclature of processes and reference 
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numbers (ISO 4063:1998) -- Συγκολλήσεις 
και συναφείς διεργασίες -Ονοµατολογία 
διεργασιών και αριθµοί αναφοράς. 

EN 12063:1999 Execution of special geotechnical work - 
Sheet-pile walls -- Εκτέλεση ειδικών 
γεωτεχνικών έργων - Πετάσµατα 
πασσαλοσανίδων 

prEN 12724 Adhesives - Water Based - Determination 
of Sustained Combustibility (Closed Cup 
Method) -- Συγκολλητικά. Υδατικής βάσεως. 
Προσδιορισµός βαθµού διατήρησης της 
καύσης (µέθοδος κλειστού κυπέλου 

Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2000. 

 

14.1.2 Ορισµοί 

Πάσσαλος: Eύκαµπτο δοµικό στοιχείο εντός του εδάφους που αποσκοπεί στην ανάληψη 
φορτίων. 

Πάσσαλος δι' εκτοπίσεως : Πάσσαλος του οποίου η τοποθέτηση εντός του εδάφους γίνεται 
µε τη χρήση τεχνικών διεισδύσεως, χωρίς τη διενέργεια εκσκαφής (πέραν κάποιας αρχικής 
εκσκαφής που πιθανώς απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας εµπήξεως. 

Προκατασκευασµένος Πάσσαλος (δι' εκτοπίσεως): Πάσσαλος του οποίου η κατασκευή 
έχει ολοκληρωθεί (συνολικά ή σε επιµέρους τµήµατα) πριν την διείσδυσή του εντός του 
εδάφους. 

Έγχυτος επί τόπου Πάσσαλος (δι' εκτοπίσεως): Πάσσαλος του οποίου η κατασκευή 
περιλαµβάνει αρχικώς την διείσδυση εντός του εδάφους ενός κελύφους από σκυρόδεµα µε 
κλειστό κάτω άκρο ή µιάς µόνιµης ή προσωρινής σωλήνωσης και στη συνέχεια την πλήρωση 
της δηµιουργηθείσας κατ' αυτόν τον τρόπο οπής µε άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Σύνθετος πάσσαλος: Πάσσαλος ο οποίος απαρτίζεται από δύο ή περισσότερους τύπους 
πασσάλων (πιθανώς και διαφορετικών διαστάσεων) ενωµένων µεταξύ τους. Οι συνδέσεις 
µεταξύ των επιµέρους τµηµάτων σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι δυνατή η µεταφορά φορτίου 
και να µην είναι δυνατός ο διαχωρισµός τους κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή µετά την 
κατασκευή τους (σχήµα 3). 

Εµττηγνυόµενος Πάσσαλος δια περιστροφής (auger pile):  Πάσσαλος του οποίου η βάση 
φέρει περιορισµένο αριθµό ελικώσεων και ο οποίος προωθείται εντός του εδάφους µε 
συνδυασµένη δράση κατακόρυφης ώθησης και στροφής, µε αποτέλεσµα την πλευρική 
εκτόπιση του εδάφους από την αρχική του θέση (σχήµα 4). 

Εισπιεζόµενος πάσσαλος: Πάσσαλος του οποίου η τοποθέτηση εντός του εδάφους γίνεται 
µέσω της άσκησης στατικής φόρτισης. 

Ενεµατούµενος πάσσαλος: Προκατασκευασµένος πάσσαλος µε διευρυµένο το άκρο 
διείσδυσης του, έτσι ώστε να είναι δυνατή η δηµιουργία κενού (σε όλο το µήκος της 
παράπλευρης επιφάνειας), του οποίου η πλήρωση µε ένεµα, κονίαµα ή σκυρόδεµα 
πραγµατοποιείται είτε κατά την προώθηση του πασσάλου, είτε µετά από αυτήν (σχήµα 5α, 
β). 
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Σωλήνωση: Μεταλλικός σωλήνας, ο οποίος χρησιµοποιείται ως προσωρινό ή µόνιµο µέσο 
στήριξης των τοιχωµάτων της οπής του πασσάλου. Σε περίπτωση µόνιµης χρήσης του, 
µπορεί να δρα και ως φέρων στοιχείο. 

Σωλήνας διείσδυσης: Μεταλλικός σωλήνας του οποίου η χρήση συνδυάζεται µε την 
εκτόπιση του εδάφους κατά την κατασκευή ενός εγχύτου επί τόπου πασσάλου δι' 
εκτοπίσεως. 

Μανδύας: Μεταλλικός σωλήνας µε µικρού πάχους τοιχώµατα, ο οποίος τοποθετείται σε 
τµήµα της παράπλευρης επιφάνειας του πασσάλου µε σκοπό την προστασία του από 
µολυσµένο έδαφος ή την µείωση των αρνητικών τριβών. 

«Φτερά»: Μεταλλικά τµήµατα συγκολληµένα επί του πασσάλου, τα οποία συνιστούν 
διαπλατύνσεις της παράπλευρης επιφάνειας του (σχήµα 1). 

Οδηγός: Μεταλλικά στελέχη για την καθοδήγηση του πασσάλου κατά τη διαδικασία 
προώθησης (έµπηξης) του στο έδαφος (σχήµα 6). 

Κρουστική σφύρα: Οργανο προώθησης (έµπηξης) του πασσάλου εντός του εδάφους µε τη 
βοήθεια κρούσης. 

∆ονητική σφύρα: Οργανο έµπηξης ή εξαγωγής του πασσάλου ή της σωλήνωσης µε 
εφαρµογή δονήσεων. 

Κάλυµµα κεφαλής πασσάλου: Μεταλλικό παρέµβληµα µεταξύ της κεφαλής του πασσάλου 
και της βάσης της κρουστικής σφύρας, για την κατά το δυνατόν επίτευξη οµοιόµορφης 
κατανοµής της επιβαλλόµενης κρούσης στην κεφαλή του πασσάλου. 
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Σχήµα 3. Παράδειγµα εύκαµπτου πασσάλου 

 

 

Σχήµα 4. Βάση εµπηγνυόµενου πασσάλου δια περιστροφής. 
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Σχήµα 5. Παραδείγµατα ενεµατούµενου πασσάλου. 
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Σχήµα 6. ∆ιάταξη µηχανισµού προώθησης (έµπηξης) πασσάλων εντός του εδάφους. 

 

Αποσβεστήρας σφύρας: Παρέµβληµα µεταξύ της κρουστικής σφύρας και του καλύµµατος 
της κεφαλής του πασσάλου για την προστασία της σφύρας και της κεφαλής του πασσάλου 
από πιθανή καταστροφή εξαιτίας απευθείας κρούσης. 

∆ιαδικασία εισπίεσης: Χρήση υπό πίεση νερού για τη διευκόλυνση της προώθησης του 
πασσάλου µέσω υδραυλικής εκτόπισης του εδάφους. 

Προδιάτρηση: ∆ιάτρηση εµποδίων ή εδαφικών υλικών πυκνής απόθεσης, τα οποία 
προξενούν δυσκολία στην προώθηση του πασσάλου µε τη βοήθεια του υπάρχοντος 
εξοπλισµού. 

Προκαταρκτικός πάσσαλος: Πάσσαλος, ο οποίος υλοποιείται πριν την έναρξη των κύριων 
εργασιών κατασκευής των πασσάλων, µε σκοπό τη διεξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων 
σχετικά µε την καταλληλότητα του επιλεγέντος τύπου πασσάλου ή/και την επιβεβαίωση της 
επάρκειας του γενικού σχεδιασµού του πασσάλου, δηλ. των διαστάσεων και της φέρουσας 
ικανότητάς του. 

∆οκιµαστικός πάσσαλος: Πάσσαλος, ο οποίος υλοποιείται µε σκοπό την αξιολόγηση της 
επιτελεστικότητας και αποτελεσµατικότητας της επιλεγείσης µεθόδου κατασκευής πασσάλων 
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για µια συγκεκριµένη εφαρµογή. Συνήθως ο πάσσαλος αυτός δεν αποτελεί τελικώς 
λειτουργικό τµήµα του έργου. 

Πάσσαλος δοκιµαστικής φόρτισης: Πάσσαλος, ο οποίος υπόκεινται σε δοκιµή ανάληψης 
φορτίων µε σκοπό τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών αντοχής και 
παραµορφωσιµότητας του εν λόγω πάσσάλου, αλλά και του περιβάλλοντος γεωϋλικού. 

∆οκιµή σταθερού φορτίου: ∆οκιµή στατικής φόρτισης, κατά την οποία η κάθε βαθµίδα 
σταθερού φορτίου ασκείται κατά στάδια, έως ότου η προκαλούµενη µετακίνηση του 
πασσάλου είτε να σταµατήσει τελείως, είτε εξισωθεί µε µία συγκεκριµένη προκαθορισµένη 
τιµή. 

∆οκιµή σταθερού ρυθµού µετακίνησης (διείσδυσης): ∆οκιµή στατικής φόρτισης, κατά την 
οποία µετράται η τιµή του εξωτερικά επιβαλλόµενου φορτίου για την οποία επιτυγχάνεται 
σταθερός ρυθµός διείσδυσης του πασσάλου εντός του εδάφους. 

∆οκιµή δυναµικής φόρτισης: ∆οκιµή φόρτισης, κατά την οποία επί της κεφαλής του 
πασσάλου ασκείται δυναµικό φορτίο, αποσκοπώντας στην εκτίµηση της φέρουσας 
ικανότητάς του. 

∆οκιµή ακουστικού ελέγχου (sonic integrity): ∆οκιµή ελέγχου της συνέχειας της 
σκυροδέτησης πασσάλου µε τη βοήθεια καταγραφής της διαφοροποίησης των 
χαρακτηριστικών ακουστικών κυµάτων, τα οποία εκπέµπονται από ειδικό ποµπό (συνήθως 
στην κεφαλή του πασσάλου), διέρχονται διαµέσου του σκυροδέµατος κατασκευής του 
πασσάλου και λαµβάνονται από ειδικό δέκτη (συνήθως στην κεφαλή του πασσάλου). 

 

14.1.3 Ειδικές απαιτήσεις πριν και κατά τη διάρκεια κατασκευής των πασσάλων 
δι' εκσκαφής 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις πριν και κατά τη διάρκεια κατασκευής των πασσάλων δι' εκτοπίσεως 
περιλαµβάνουν: 

1. Επαρκή στοιχεία εκ της γεωτεχνικής διερεύνησης των απαντώµενων σχηµατισµών στην 
περιοχή κατασκευής των πασσάλων (βλέπε παράγραφο 5 της παρούσης ΠΕΤΕΠ). 
Επισηµαίνεται ότι η απαιτούµενη γεωτεχνική έρευνα θα πρέπει να εκτελείται µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να προσφέρει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη φύση του υπεδάφους σε βάθος το 
οποίο να περιλαµβάνει το συνολικό προβλεπόµενο µήκος των πασσάλων, την περιοχή της 
στάθµης έδρασης των πασσάλων, αλλά και ικανό βάθος κάτω από αυτή, έτσι ώστε να είναι 
εφικτές οι ασφαλείς εκτιµήσεις της φέρουσας ικανότητάς των, αλλά και των αναµενοµένων 
καθιζήσεων κατά τη φάση ανάληψης φορτιών. 

2. Γνώση των επικρατουσών συνθηκών στην περιοχή κατασκευής των πασσάλων, δηλ. 
έκταση και όρια της περιοχής, τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής µε αναφορά στις 
επικρατούσες κλίσεις και στους περιορισµούς προσβασιµότητας της. 

 3. Πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη, την ακριβή θέση και την κατάσταση υφιστάµενων 
κατασκευών (π.χ. κτίρια, δρόµοι, δίκτυα κοινής ωφέλειας), υπογείων κατασκευών, ανοικτών 
βαθιών εκσκαφών, επικρεµάµενων καλωδίων υψηλής τάσης, δυνητικά ασταθών πρανών, 
αρχαιολογικών αντικειµένων κ.λπ. 

 4. Πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη ρυπογόνων ουσιών εντός των γεωϋλικών ή µε 
πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι είναι δυνατόν να επηρεάσουν την µέθοδο κατασκευής των 
πασσάλων, την ασφάλεια του προσωπικού κ.λπ. 
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5. Ικανοποίηση των νοµικών περιορισµών και των περιβαλλοντικών περιορισµών (π.χ. 
µόλυνση ή περιορισµοί του υπερβολικού θορύβου, των προκαλουµένων ταλαντώσεων και 
της γενικότερης όχλησης στα γειτονικά κτίσµατα). 

6. Προϋπάρχουσα εµπειρία στην κατασκευή πασσάλων δι' εκτοπίσεως. 

7. Πληροφορίες σχετικά µε παράλληλες δραστηριότητες οι οποίες είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν τις εργασίες κατασκευής των πασσάλων (π.χ. αποστραγγίσεις, υπόγειες 
εκσκαφές, ανοικτές 

εκσκαφές). 

8. Απαιτήσεις σχετικά µε την επίβλεψη, καταγραφή και τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών 
κατασκευής των πασσάλων (π.χ. έλεγχος συνεχείας της σκυροδέτησης των 
κατασκευασµένων πασσάλων). 

Επισηµαίνεται ότι πρόσθετες κατασκευαστικές απαιτήσεις ή κατασκευαστικές απαιτήσεις, οι 
οποίες αποκλίνουν από τα αναφερόµενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ θα πρέπει µε σαφήνεια να 
καθορίζονται και να συµφωνούνται πριν την έναρξη των εργασιών, µε ταυτόχρονη πιθανή 
τροποποίηση του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου. Σαν τέτοιες απαιτήσεις ενδεικτικώς 
αναφέρονται: (α) µειωµένες ή αυξηµένες γεωµετρικές αποκλίσεις κατά την κατασκευή, (β) 
χρησιµοποίηση διαφορετικών υλικών από εκείνα που προδιαγράφονται στην παρούσα 
ΠΕΤΕΠ, (γ) ειδικές αγκυρώσεις των πασσάλων εντός του υποκείµενου βραχώδους 
υποβάθρου, (δ) χρήση µανδυών για τη µείωση της αρνητικής τριβής, (ε) χρήση 
προδιάτρησης ή εισπίεσης νερού για την υποβοήθηση της διαδικασίας προώθησης του 
πασσάλου εντός του εδάφους κ.λπ. 

14.1.4 Γεωτεχνική διερεύνηση 

Οι απαραίτητες γεωτεχνικές έρευνες θα πρέπει να εκτείνονται σε ικανό βάθος, έτσι ώστε να 
προσφέρουν επαρκή στοιχεία (αντοχής και παραµορφωσιµότητας) για όλες τις γεωτεχνικές 
ενότητες, οι οποίες εκτιµάται ότι επηρεάζουν την κατασκευή και την λειτουργία των 
πασσάλων υπό τις συνθήκες ανάληψης και µεταφοράς των φορτίων στο περιβάλλον 
γεωϋλικό. Η εκτέλεση των παραπάνω ερευνών θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις γενικές 
αρχές που αναφέρονται στο EN 1997-1:2004. 

Επισηµαίνεται ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες γεωτεχνικές 
συνθήκες της περιοχής κατασκευής των πασσάλων: 

1. Παρουσία χαλαρών ή µαλακών εδαφικών υλικών µε πιθανά προβλήµατα αστάθειας 
κατά την έµπηξη των πασσάλων. 

2. Παρουσία κροκαλών, λατυπών, κολυµβητών ογκολίθων ή άλλων φυσικών ή τεχνητών 
εµποδίων, τα οποία µπορούν να προκαλέσουν δυσκολίες στην έµπηξη των πασσάλων και 
απαιτούν τη χρησιµοποίηση ειδικών µεθόδων και εργαλείων για τη διάτρηση ή αποµάκρυνση 
τους. 

3. Το πάχος και τα χαρακτηριστικά µαλακών εδαφικών στρώσεων, κάτω από τη στρώση 
έδρασης των πασσάλων, οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν την λειτουργία αυτών των 
πασσάλων. 

4. Ύπαρξη, έκταση και πάχος στρώσεων ευαίσθητων σε φαινόµενα διήθησης υπογείου 
ύδατος και στην άσκηση των κρουστικο-δονητικών φορτίσεων κατά την τοποθέτηση των 
πασσάλων. 

5. Παρουσία (βάθος και κλίση) υποκείµενου βραχώδους στρώµατος. 
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6. Το πάχος και στρώσης αποσαθρωµένου βραχώδους σχηµατισµού. 

7. Παρουσία συστηµατικής στάθµης υπογείου υδροφόρου ορίζοντα. 

8. Παρουσία αρτεσιανού ή επικρεµάµενου υδροφόρου ορίζοντα. 

9. Στρώσεις εντός των οποίων είναι δυνατόν να αναπτυχθεί καθεστώς υπόγειας ροής µε 
µεγάλες υδραυλικές κλίσεις. 

10. Παρουσία µολυσµένου εδάφους ή θαµµένων αποβλήτων, τα οποία µπορεί να 
επηρεάσουν την ποιότητα των πασσάλων, αλλά και τη διαχείριση και απόθεση των υλικών 
εκσκαφής. 

14.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

14.2.1 Ενσωµατούµενα υλικά και κριτήρια αποδοχής των 

Τα υλικά τα οποία ενσωµατώνονται στους πασσάλους δι' εκτοπίσεως περιγράφονται στις 
αµέσως επόµενες παραγράφους. Επισηµαίνεται ότι τα υλικά αυτά θα πρέπει να ικανοποιούν 
τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αναφερόµενα 
στην παρούσα ΠΕΤΕΠ. Κάθε πρόθεση για αλλαγή των αρχικώς εγκεκριµένων πηγών 
τροφοδοσίας των ενσωµατούµενων υλικών θα πρέπει να δηλώνεται εγκαίρως και να 
αιτιολογείται καταλλήλως. Υλικά τα οποία έχουν απορριφθεί µετά τη διενέργεια των σχετικών 
ελέγχων καταλληλότητας θα πρέπει να αποµακρύνονται από την περιοχή των εργασιών. 

1. Προκατασκευασµένοι Πάσσαλοι δι' εκτοπίσεως 

i. Πάσσαλοι εκ σκυροδέµατος 

Τα υλικά και η µέθοδος κατασκευής των πασσάλων εκ σκυροδέµατος 
(συµπεριλαµβανοµένων και των αρµών) θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του prEN 
12724. 

ii. Μεταλλικοί πάσσαλοι 

 Τα υλικά και η µέθοδος κατασκευής των µεταλλικών πασσάλων θα πρέπει κατ' ελάχιστον να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του prEN 1993-5. 

Επαναχρησιµοποιούµενοι πάσσαλοι θα πρέπει αφενός να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τα 
κριτήρια της Μελέτης όσον αφορά τον τύπο, τις ανοχές, και την ποιότητα χάλυβα, κι 
αφετέρου να µην παρουσιάζουν ζηµιές και ενδείξεις οξείδωσης (σκουριάς), οι οποίες είναι 
δυνατόν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά της µηχανικής τους αντοχής. 

iii. Ξύλινοι πάσσαλοι 

Τα υλικά, η µέθοδος κατασκευής και η χρήση των ξύλινων πασσάλων θα πρέπει να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του EN 1995-1-1:2004, εκτός εάν άλλως προδιαγράφεται στις 
επόµενες παραγράφους. 

Η λέπτυνση των άκρων των πασσάλων θα είναι κατά το δυνατόν οµοιόµορφη. Οι διαστάσεις 
της διατοµής των πασσάλων δεν πρέπει να µεταβάλλονται περισσότερο από 1.50εκ./µ. Η 
απόκλιση των πασσάλων από την ευθυγραµµία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1% του 
συνολικού µήκους των. Ο κάθε πάσσαλος (προς τοποθέτηση εντός του εδάφους) θα πρέπει 
να διατίθεται µε τη µορφή ενός πλήρους τεµαχίου. 

iv. Πάσσαλοι από χυτοσίδηρο 

Οι πάσσαλοι από χυτοσίδηρο θα πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή καθώς επίσης τα κριτήρια και τις απαιτήσεις σχεδιασµού της Μελέτης. 
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2. Επιτόπου έγχυτοι Πάσσαλοι δι' εκτοπίσεως 

Τα ενσωµατούµενα υλικά των επιτόπου εγχύτων πασσάλων πρέπει να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις της ΠΕΤΕΠ: 11-01-01-00:E1/2004: «Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (Εγχυτοι πάσσαλοι) 
και Κεφαλόδεσµοι». Ειδικότερα για το σκυρόδεµα κατασκευής των πασσάλων αυτό θα είναι 
κατηγορίας ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής C25/30, η δε περιεκτικότητά του σε τσιµέντο 
δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 350 kg/m3 σκυροδέµατος. 

3. Ένεµα 

Οι διαδικασίες προετοιµασίας (π.χ. σύνθεση) και εφαρµογής των ενεµάτων (π.χ. ενεµάτωση 
των εξωτερικών παρειών ή της βάσης των προκατασκευασµένων πασσάλων κλπ.) στις 
εργασίες κατασκευής πασσάλων δι' εκτοπίσεως θα εκτελούνται λαµβάνοντας υπόψη τις 
εδαφικές συνθήκες και µε σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας. 

Η χρησιµοποιούµενη αναλογία νερού/τσιµέντου (W/C) θα καθορίζεται µε βάση τις 
επικρατούσες γεωτεχνικές συνθήκες. Ως τυπικό εύρος τιµών της αναλογίας νερού/τσιµέντου 
προτείνεται ενδεικτικά: W/C = 0.40 - 0.55. ∆εν αποκλείεται η χρήση πρoσµίκτων µε σκοπό τη 
διευκόλυνση της αντλησιµότητας των ενεµάτων. 

4. Μανδύες, Υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας 

Οι µανδύες αποµείωσης των παράπλευρων τριβών θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
παρούσης ΠΕΤΕΠ. 

Τα υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας πρέπει να ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις της 
Μελέτης και θα εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

14.3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

14.3.1 Γενικά 

Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής των πασσάλων θα πρέπει να υπάρχει 
εγκεκριµένη περιγραφή της µεθοδολογίας που θα περιλαµβάνει πλήρη, σαφή και λεπτοµερή 
αναφορά : 

α) στον κατάλογο των µηχανηµάτων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, 

β) στη σύνθεση του τεχνικού προσωπικού, µε ορισµό του επικεφαλής, ο οποίος θα πρέπει 
να είναι εργοδηγός βεβαιωµένης πείρας σε εργασίες πασσάλων, καθώς και του 
αντικαταστάτη αυτού, ο οποίος θα πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα και 

γ) στο πρόγραµµα διαδοχής και χρονικής διάρκειας των εργασιών. 

Η χρονική αλληλουχία των επιµέρους εργασιών κατά τη διείσδυση των πασσάλων εντός του 
εδάφους πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα παρακάτω: 

 Την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις όποιες πιθανές να πραγµατοποιηθούν 
κατακόρυφες ή πλευρικές µετακινήσεις των πασσάλων (π.χ. αποµείωση της φέρουσας 
ικανότητας ήδη τοποθετηµένων πασσάλων). Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου οι 
πάσσαλοι έχουν µετακινηθεί σε σηµαντικό βαθµό από την αρχικώς προβλεπόµενη θέση 
τους, θα πρέπει να γίνεται επανεκτίµηση της συνολικής τους λειτουργίας ως φερόντων 
στοιχείων. 

• Την απαίτηση το έδαφος στην περιοχή ενός τοποθετηµένου πασσάλου να µην έχει 
τέτοιο βαθµό συµπύκνωσης, έτσι ώστε η διείσδυση των υπολοίπων πασσάλων να µην είναι 
δυνατόν να πραγµατοποιηθεί επιτυχώς. 
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• Την ελαχιστοποίηση της επίδρασης των δονήσεων κατά τη φάση διείσδυσης των 
πασσάλων επί των πλησιέστερων πασσάλων, οι οποίοι έχουν πρόσφατα σκυροδετηθεί και 
το σκυρόδεµά τους είναι ακόµα εργάσιµο. 

Στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατή η εκτέλεση δοκιµαστικών διεισδύσεων (προκαταρκτικοί 
πάσσαλοι) οι θέσεις των πασσάλων αυτών πρέπει να βρίσκονται πλησίον των θέσεων των 
υφιστάµενων γεωτρήσεων, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων, 
σχετικά µε την καταλληλότητα του επιλεγέντος τύπου πασσάλου ή/ και την επιβεβαίωση της 
επάρκειας του γενικού σχεδιασµού του, δηλαδή των διαστάσεων και της φέρουσας 
ικανότητας. 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής των πασσάλων θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 
µέτρα για την εξασφάλιση του ελάχιστου δυνατού κινδύνου εκδήλωσης βλαβών σε γειτονικές 
κατασκευές από τις δηµιουργούµενες δονήσεις. 

14.3.2 Εξοπλισµός 

Για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής διαφραγµατικών τοίχων είναι απαραίτητος ο 
παρακάτω εξοπλισµός (κατά περίπτωση, αναλόγως του τύπου του πασσάλου), o οποίος θα 
πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του EN 996:1995: 

1. Κρουστική σφύρα. Πάσσαλοι και σωληνώσεις προωθούνται εντός του εδάφους µέχρι το 
προκαθορισµένο βάθους µε τη χρήση κατάλληλης σφύρας και µε περιορισµό των 
περιβαλλοντικών οχλήσεων και χωρίς την πρόκληση βλαβών. Ο προσδιορισµός των 
χαρακτηριστικών της επιβαλλόµενης κρούσεως (δηλ. ταχύτητα κρούσης, βάρος σφύρας, 
ενέργεια κρούσης κλπ.) έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται συνθήκες υπερφόρτισης των 
πασσάλων αποτελεί αντικείµενο της Μελέτης. Για κάθε τύπο πασσάλου τα όρια της 
επιβαλλόµενης κρουστικής ενέργειας καθορίζονται επί τη βάσει των επιτρεπόµενων τιµών 
των τάσεων, οι οποίες είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σε όλο το µήκος του πασσάλου κατά 
τη διαδικασία εµπήξεώς τους. Οι επιτρεπόµενες τιµές των τάσεων για κάθε τύπο πασσάλου 
καθορίζονται ως εξής: 

α) Προκατασκευασµένοι πάσσαλοι από σκυρόδεµα: Eπιτρεπόµενη τάση σε θλίψη = 0.8 x 
χαρακτηριστική τιµή της αντοχής σε θλίψη του σκυροδέµατος τη στιγµή της έµπηξης. 

β) Μεταλλικοί πάσσαλοι: Επιτρεπόµενη τάση = 0.9 x χαρακτηριστική τιµή του ορίου διαρροής 
του χάλυβα κατασκευής. 

 γ) Ξύλινοι πάσσαλοι: Επιτρεπόµενη τάση = 0.8 x χαρακτηριστική τιµή της αντοχής σε θλίψη 
του ξύλου, κατά τη διεύθυνση του άξονα του πασσάλου. 

2. ∆ονητική σφύρα. Εναλλακτικά η προώθηση πασσάλων και σωληνώσεων εντός του 
εδάφους έως του προκαθορισµένου βάθους είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε τη χρήση 
δονητικής σφύρας και µε περιορισµό των περιβαλλοντικών οχλήσεων και χωρίς την 
πρόκληση βλαβών. Η δονητική σφύρα θα πρέπει να τοποθετείται κεντρικώς επί της 
σωληνώσεως ή της κεφαλή του πασσάλου. Η επιλογή των χαρακτηριστικών της 
επιβαλλόµενης δόνησης (δηλ. συχνότητα, εύρος µετατόπισης κλπ.) θα γίνεται αναλόγως των 
χαρακτηριστικών του πασσάλου και των εδαφικών ιδιοτήτων. Είναι δυνατή η συνδυασµένη 
χρήση δονητικής σφύρας και κρουστικής σφύρας, κατά τρόπον ώστε η αρχική τοποθέτηση 
των πασσάλων να πραγµατοποιείται µε εφαρµογή δονήσεων, ενώ η έµπηξή τους, στη 
συνέχεια, να γίνεται µε την άσκηση κρούσης. 

3. Εξοπλισµός επµηγνυόµενων πασσάλων δια περιστροφής. Η επιλογή της 
επιβαλλόµενης στρέψης και πίεσης θα βασίζεται στην αναγκαιότητα οι πάσσαλοι να 
εισχωρήσουν εντός του εδάφους έως του προκαθορισµένου βάθους χωρίς να προκληθεί 
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σηµαντική εδαφική διατάραξη. 
4. Εξοπλισµός εµπηγνυόµενων πασσάλων µε τη βοήθεια γρύλλων. Οι επιλογές 
που αφορούν την επιβαλλόµενη πίεση, αλλά και το σύστηµα άσκησης της (δηλ. τύπος 
γρύλλου) πρέπει να βασίζονται στην απαίτηση εισχώρησης των πασσάλων εντός του 
εδάφους έως του προκαθορισµένου βάθους, χωρίς την πρόκληση ζηµιών σε αυτούς και στο 
γρύλλο. 

5. Σωλήνας διεισδύσεως. Ο σωλήνας διεισδύσεως θα είναι οµοιόµορφης διαµέτρου σε 
όλο το µήκος του, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή κατασκευή του πασσάλου. 

14.3.3 Προκατασκευασµένοι πάσσαλοι 

Οι παρακάτω απαιτήσεις αφορούν στη χρήση, τοποθέτηση και αποθήκευση των 
προκατασκευασµένων πασσάλων. Επισηµαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, οι τρόποι χρήσης 
και αποθήκευσης των πασσάλων δεν πρέπει να δηµιουργούν φαινόµενα υπερφόρτισής τους. 

Για την ανάγκη καθορισµού της επίδρασης του χρόνου στην φέρουσα ικανότητα των 
πασσάλων είναι δυνατόν να προδιαγραφεί η εκτέλεση δοκιµής επαναδιείσδυσης (re-driving) 
µετά την παρέλευση συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος από την αρχική τους τοποθέτηση. 
Σε όποιες από τις περιπτώσεις, κατά την διαδικασία της προαναφερθείσης δοκιµής, δεν 
ικανοποιηθούν τα προκαθορισµένα κριτήρια διείσδυσης, είναι απαραίτητη η επανεκτίµηση 
της φέρουσας ικανότητας των πασσάλων. 

14.3.3.1 Προκατασκευασµένοι πάσσαλοι από σκυρόδεµα 

Είναι αναγκαία η προστασία της κεφαλής των πασσάλων µε τοποθέτηση κατάλληλης 
διάταξης για την αποµείωση της κρουστικής ενέργειας και την κατά το δυνατόν εξασφάλιση 
της οµοιόµορφης κατανοµής των τάσεων εκ της κρούσης. Η υλοποίηση των 
κατασκευαστικών αρµών µεταξύ των επιµέρους τµηµάτων των πασσάλων θα γίνεται επί τη 
βάσει συγκεκριµένων προτάσεων εγκεκριµένων από την Υπηρεσία. Στο σχήµα 7 
παρουσιάζονται τυπικές κατασκευαστικές διατάξεις αρµών µεταξύ τµηµάτων 
προκατασκευασµένων πασσάλων από σκυρόδεµα. 
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Σχήµα 7. Παραδείγµατα αρµών σύνδεσης τµηµάτων προκατασκευασµένων πασσάλων από 
σκυρόδεµα. 

 

14.3.3.2 Μεταλλικοί πάσσαλοι 

Είναι αναγκαία η προστασία της κεφαλής των πασσάλων µε τοποθέτηση κατάλληλης 
διάταξης για την αποφυγή βλαβών από την κρούση. 

Οι συγκολλήσεις (τύπος, εκτέλεση και τρόποι ελέγχου), καθώς και η προετοιµασία των 
συνδέσεων µεταξύ των επιµέρους τµηµάτων των µεταλλικών πασσάλων από τύπους 
δοµικού χάλυβα, o! οποίοι περιγράφονται στα prEN 1993-5 και EN 10248-1:1995, 
καθορίζονται στον Πίνακα του Παραρτήµατος Α (σχετικό απόσπασµα εκ του EN 12699:2000. 

Οι συγκολλήσεις πρέπει να εκτελούνται από έµπειρο προσωπικό και απαιτείται ιδιαίτερη 
προσοχή για την ελαχιστοποίηση των προκαλούµενων τάσεων και παραµορφώσεων στις 
περιοχές πραγµατοποίησής τους. 

14.3.3.3 Ξύλινοι πάσσαλοι 

Για την προστασία της κεφαλής των πασσάλων κατά τη διαδικασία έµπηξης, αυτή θα πρέπει 
να κόβεται συµµετρικά ως προς τον άξονα των πασσάλων και επιπλέον να «δένεται» 
καταλλήλως µε µεταλλικό δακτύλιο. 

Στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η σύνδεση επιµέρους τµηµάτων των πασσάλων, οι 
επιφάνειες των αρµών θα πρέπει να διαµορφώνονται σε τετράγωνα, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η πλήρης επαφή µεταξύ τους. Η βαθµός αποτελεσµατικότητας της 
επιτευχθείσας σύνδεσης στις περιοχές των αρµών θα εξασφαλίζεται µε κατάλληλο τρόπο και 
µε έγκριση της Υπηρεσίας. Στα σχήµατα 3 και 8 παρουσιάζονται αποδεκτοί τρόποι 
κατασκευής των εν λόγω αρµών. 

Μετά την ολοκλήρωση της διείσδυσης των πασσάλων και πριν την τοποθέτηση του 
κεφαλόδεσµου, θα πρέπει οι κεφαλές τους να κοπούν µέχρι του άθικτου ξύλου και στην 
συνέχεια να συντηρηθούν µε τη χρήση κατάλληλων υλικών. 

 

Σχήµα 8. Παράδειγµα διαµόρφωσης αρµού σε ξύλινο πάσσαλο. 
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14.3.3.4 Σύνθετοι πάσσαλοι 

Κατά την προώθηση των σύνθετων πασσάλων εντός του εδάφους θα πρέπει να 
λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για να µην αναπτυχθούν φαινόµενα υπερφόρτισης στην 
περιοχή του αρµού σύνδεσης µεταξύ των επιµέρους τµηµάτων των πασσάλων από 
διαφορετικό υλικό. 

14.3.4 Επιτόπου έγχυτοι πάσσαλοι  

14.3.4.1 Γενικά 

Το σύνολο του διαθεσίµου εξοπλισµού, τα χρησιµοποιούµενα υλικά και οι ακολουθούµενες 
διαδικασίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την κατασκευή επιτόπου εγχύτων πασσάλων µε την 
ελάχιστη απαιτούµενη διατοµή. 

Η προώθηση εντός του εδάφους του σωλήνα διεισδύσεως θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε 
τα προαναφερθέντα στις παραγράφους 7.2 και 7.3 της παρούσης ΠΕΤΕΠ. 

Ο καθορισµός της αλληλουχίας των εργασιών κατασκευής πασσάλων µε προσωρινή 
σωλήνωση πρέπει να λαµβάνει υπόψη την απαίτηση για αποφυγή πρόκλησης ζηµιών στους 
πλέον προσφάτως κατασκευασθέντες πασσάλους, εφόσον το σκυρόδεµα κατασκευής τους 
δεν έχει αναπτύξει ικανοποιητική αντοχή. Εφόσον το σκυρόδεµα κατασκευής ενός ήδη 
τοποθετηµένου πασσάλου δεν έχει αναπτύξει πλήρως την αντοχή του (αντοχή 28 ηµερών), 
δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση νέου πασσάλου µε µόνιµη σωλήνωση σε αξονική απόσταση 
µικρότερη από 6D (όπου D η µέγιστη διάµετρος εκ των δύο πασσάλων). Για πασσάλους µε 
προσωρινή σωλήνωση (δηλ. εξαγόµενη αµέσως µετά τη σκυροδέτηση), το διάγραµµα του 
σχήµατος 9 καθορίζει την ελάχιστη αξονική απόσταση µεταξύ των πασσάλων ανάλογα µε 
την τιµή της διατµητικής αντοχής του περιβάλλοντος εδάφους, στην περίπτωση όπου το 
σκυρόδεµα κατασκευής τους δεν έχει αναπτύξει την πλήρη αντοχή του. Οι προαναφερθείσες 
ελάχιστες αποστάσεις αποτελούν αντικείµενο καθορισµού της Μελέτης, λαµβανοµένης 
υπόψη και της επιτόπου εµπειρίας (εάν υπάρχει). 

 

Σχήµα 9. Ελάχιστη απόσταση µεταξύ πασσάλων χωρίς µόνιµη σωλήνωση συναρτήσει της 
διατµητικής αντοχής του εδάφους. 

 

∆εν επιτρέπεται η επανατοποθέτηση εντός του εδάφους πασσάλων, οι οποίοι έχουν 
προηγουµένως ανελκυθεί, εκτός εάν η σκυροδέτηση τους έχει πραγµατοποιηθεί µε τη 
βοήθεια µόνιµης σωλήνωσης. Πιο συγκεκριµένα, πάσσαλοι µε προσωρινή σωλήνωση δεν 
πρέπει να επανατοποθετούνται εντός του εδάφους, εκτός εάν η διατοµή τους αποδειχθεί ότι 
µπορεί να αναλάβει µε ασφάλεια την ασκούµενη επί αυτών δύναµη προώθησης. 

14.3.4.2  Οπλισµοί πασσάλων 

Οι χαλύβδινοι οπλισµοί των πασσάλων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της µελέτης ως 
προς την κατηγορία χάλυβος, διάµετρο, διαστάσεις και µορφή. 
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Ο κλωβός του οπλισµού θα µορφώνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη αντοχή 
του κατά τη διάρκεια λειτουργίας, αλλά και να είναι επαρκώς ισχυρός ώστε να µην 
παραµορφώνεται κατά τη µεταφορά και τοποθέτηση του. Επιπλέον θα πρέπει να στηρίζεται 
µε κατάλληλα στηρίγµατα για την διατήρηση της σωστής θέσης τους κατά την σκυροδέτηση. 

H ποιότητα των αναγκαίων συγκολλήσεων για την κατασκευή των κλωβών οπλισµού θα 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ανάληψη των φορτίων µε απόλυτη ασφάλεια. 
Επιπλέον οι εν λόγω συγκολλήσεις θα υλοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του prEN 1992-
3. 
Η τοποθέτηση των οπλισµών θα προηγείται της φάσης σκυροδέτησης. Σε ειδικές 
περιπτώσεις όπου υπάρχει επαρκής σχετική εµπειρία (σε συγκρίσιµες συνθήκες 
δοκιµαστικών πασσάλων) είναι δυνατόν οι οπλισµοί να τοποθετούνται αµέσως µετά την 
ολοκλήρωσης της σκυροδέτησης, εφόσον τούτο προβλέπεται στη Μελέτη. 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά στη Μελέτη οι οπλισµοί των επιτόπου εγχύτων 
πασσάλων θα τοποθετούνται σε όλο το µήκος των πασσάλων και οι ελάχιστες ποσότητες 
διαµήκους σιδηρού οπλισµού καθορίζονται ως ακολούθως: 

• ποσοστό 0.5% της επιφάνειας διατοµής των πασσάλων 

• Ο ελάχιστος διαµήκης οπλισµός θα συνίσταται από 4 ράβδους διαµέτρου Φ12 mm. 

Είναι ουσιαστικής σηµασίας η διατήρηση κάποιας µέγιστης και ελάχιστης απόστασης µεταξύ 
των ράβδων του διαµήκους οπλισµού των πασσάλων για να µπορεί το σκυρόδεµα να 
καλύψει πλήρως τον κλωβό οπλισµού και να έλθει σε πλήρη επαφή µε τις εδαφικές παρειές 
της οπής. Έτσι το ελάχιστο κενό µεταξύ των διαµήκων ράβδων του οπλισµού πρέπει να είναι 
10 εκατοστά, ενώ στην περίπτωση όπου ο µέγιστος κόκκος αδρανών σκυροδέµατος είναι 20 
χλστ, το ελάχιστο κενό µ πορεί να µ ειωθεί στα 8 εκ. 

Ο εγκάρσιος οπλισµός θα ικανοποιεί τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: 

• Eλάχιστη διάµετρος ράβδων: 5 mm. 

• Ελάχιστη απόσταση µεταξύ των ράβδων: όπως καθορίζεται στην προηγούµενη 
παράγραφο για τους διαµήκεις οπλισµούς. 

Το πάχος επικάλυψης των οπλισµών δεν πρέπει να είναι µικρότερο από: 

• 5 cm, για πασσάλους µε προσωρινή σωλήνωση. 

• 7.5 cm, εφόσον η τοποθέτηση των οπλισµών ακολουθεί την φάση σκυροδέτησης. 

• 4 cm από την εσωτερική επιφάνεια της µόνιµης σωλήνωσης.  

14.3.4.3 Σκυροδέτηση των πασσάλων 

Η εν-ξηρώ (δηλαδή πάνω από τη στάθµη του νερού) σκυροδέτηση επιτόπου εγχύτων 
πασσάλων δι' εκτοπίσεως θα πραγµατοποιείται µε µία εκ των παρακάτω µεθόδων: 

1.Με τη χρήση σκυροδέµατος υψηλού εργάσιµου, του οποίου η έκχυση εντός του σωλήνα 
διεισδύσεως (σκυροδέτησης) θα γίνεται σε επαρκή ποσότητα πριν από και κατά τη διάρκεια 
ανέλκυσης του εν λόγω σωλήνα. 

 2. Με αντλούµενο εντός του σωλήνα διεισδύσεως σκυρόδεµα υψηλής εργασιµότητας 
(slump). 

3. Με προσθήκη µικρών ποσοτήτων ηµίρρευστου σκυροδέµατος εντός του σωλήνα 
σκυροδετή-σεως, καθεµία εκ των οποίων θα συµπυκνώνεται καταλλήλως κατά τη διαδικασία 
σταδιακής ανέλκυσης του προαναφερθέντος σωλήνα. 
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4. Με χρήση µεταλλικού «εµβαπτισµένου» σωλήνα (TREMIE PIPE). 

Σκυροδετήσεις κάτω από τη στάθµη του νερού θα γίνονται οπωσδήποτε µε χρήση 
µεταλλικού «εµβαπτισµένου» σωλήνα (TREMIE PIPE). 

Κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η προβλεποµένη 
σύνθεση µε το προβλεπόµενο εργάσιµο φτάνει µέχρι τον πυθµένα της διάστρωσης, ότι δεν 
δηµιουργείται απόµιξη ή ρύπανση του σκυροδέµατος και ότι η στήλη του σκυροδέµατος δεν 
διακόπτεται και δεν υπάρχουν στενώσεις. Επιπλέον πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα 
ώστε να αποφευχθεί διαχωρισµός των συστατικών του σκυροδέµατος ή έκπλυση των 
αδρανών. Η στάθµη του σκυροδέµατος θα πρέπει να διατηρείται πάνω από τον πυθµένα του 
σωλήνα σκυροδετήσεως κατά τη διάρκεια της σταδιακής ανέλκυσης αυτού. 

Κατά τη σκυροδέτηση θα πρέπει να ελέγχονται και να καταγράφονται συστηµατικά η στάθµη 
και όγκος του σκυροδέµατος που τοποθετείται εντός του σωλήνα, και να συγκρίνονται ως 
προς τις διαστάσεις και τον τύπο του υπό κατασκευή πασσάλου, αλλά και να συνδυάζονται 
µε τις επιτόπου γεωτεχνικές συνθήκες. 

Σε συνθήκες ψυχρού καιρού µε θερµοκρασία περιβάλλοντος µικρότερη των 3 0C θα πρέπει 
να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των κεφαλών των προσφάτως κατα-
σκευασθέντων πασσάλων έναντι παγετού. Επισηµαίνεται ότι ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται 
έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η καλή ποιότητα του σκυροδέµατος στις κεφαλές των πασσάλων. 
Η ύπαρξη κακής ποιότητας σκυροδέµατος στις εν λόγω περιοχές πρέπει να αντιµετωπίζεται 
απαραιτήτως αφενός µε αφαίρεση του κι αφετέρου µε εκ νέου σκυροδέτηση, η οποία όµως 
θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πολύ καλή συνάφεια µε το ήδη υπάρχον σκυρόδεµα. 

14.3.5 Ενεµατούµενοι πάσσαλοι 

14.3.5.1 Ενεµάτωση κατά τη διείσδυση 

H ενεµάτωση του δηµιουργούµενου κενού µεταξύ της παράπλευρης επιφάνειας του 
πασσάλου και των τοιχωµάτων της οπής εντός του εδάφους γίνεται µέσω σωλήνα, ο οποίος 
είναι τοποθετηµένος στη βάση του πασσάλου (σχήµα 5α). Η παροχή του ενέµατος 
καθορίζεται σύµφωνα µε την ταχύτητα διεισδύσεως του πασσάλου, αλλά και τις διαστάσεις 
του προαναφερθέντος κενού πέριξ τις διαστάσεις του πασσάλου. 

14.3.5.2 Ενεµάτωση µετά τη διείσδυση 

Η ενεµάτωση του υπάρχοντος κενού µεταξύ της παράπλευρης επιφάνειας του πασσάλου και 
των τοιχωµάτων της οπής εντός του εδάφους γίνεται µέσω µονίµως στερεωµένων σωλήνων 
επί του πασσάλου. Η διαδικασία ενεµάτωσης πραγµατοποιείται κατά στάδια µε κατάλληλες 
παροχές υπό καθορισµένες τιµές πιέσεων, έτσι ώστε: (α) να επιτυγχάνεται ικανοποιητικός 
βαθµός διάχυσης του ενέµατος στην περιοχή της διεπιφάνειας πασσάλου - εδάφους και (β) 
να αποφεύγεται η θραύση του περιβάλλοντος εδαφικού υλικού. 

14.3.6 Βοηθητικοί µέθοδοι κατά την κατασκευή για ειδικές περιπτώσεις 

Ως κυριότερες µέθοδοι για τη διευκόλυνση της διεισδύσεως των πασσάλων εντός του 
εδάφους αναφέρονται: 

-Η εισπίεση νερού κατά τη διείσδυση του πασσάλου και 

- η προδιάτρηση 

Οι προναφερθείσες µέθοδοι πρέπει να υλοποιούνται έτσι ώστε να µην προκαλούνται: 

• ζηµιές στους ήδη εγκατεστηµένους πασσάλους. 
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• αστοχία του περιβάλλοντος εδάφους (π.χ. φαινόµενα ολισθήσεων, ρευστοποίηση, 
ανύψωση κ.λπ.). 

• προβλήµατα ευστάθειας των παρακείµενων κατασκευών. 

14.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

14.4.1 Επίβλεψη κατά την κατασκευή 

Ο επικεφαλής της επίβλεψης των εργασιών κατασκευής πασσάλων δι' εκτοπίσεως θα πρέπει 
να είναι πρόσωπο βεβαιωµένης πείρας σε ανάλογες εργασίες και θα είναι επιφορτισµένος µε 
: 

• τον έλεγχο της τήρησης των απαιτήσεων της παρούσης ΠΕΤΕΠ στο σύνολο των 
επιτόπου εργασιών, 

• την καταγραφή του συνόλου των εργασιών και 

• την ενηµέρωση της Υπηρεσίας ή/και του Μελετητή για τις όποιες επιτόπου 
διαφοροποιήσεις ή αποκλίσεις από τις αναµενόµενες συνθήκες. 

Οι απαιτούµενες καταγραφές των εργασιών κατασκευής των πασσάλων δι' εκτοπίσεως 
παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήµατος Β της παρούσης ΠΕΤΕΠ (σχετικά 
αποσπάσµατα του EN 12699:2000. 

Ειδικότερα επισηµαίνονται τα παρακάτω: 

• Θα πρέπει να καταγράφονται οι επιδράσεις των εργασιών κατασκευής των 
πασσάλων σε γειτονικά κτίρια ή παρειές πρανών τα οποία παρουσιάζουν δυνητικά 
φαινόµενα αστάθειας. Οι εν λόγω καταγραφές και µετρήσεις αφορούν τις δονήσεις, τις 
πιέσεις πόρων εντός του εδάφους, καθώς και τις εδαφικές µετακινήσεις (π.χ. µε τη βοήθεια 
εγκατεστηµένων αποκλισιοµέτρων) και θα πρέπει να συγκρίνονται µε προκαθορισµένα και 
αποδεκτά από την Υπηρεσία ασφαλή όρια. 

• Η συχνότητα των καταγραφών και µετρήσεων θα πρέπει να καθορίζεται πριν την 
έναρξη των εργασιών κατασκευής των πασσάλων και θα είναι της σύµφωνης γνώµης της 
Υπηρεσίας. 

• Τα µητρώα των καταγραφών (ανά πάσσαλο ή οµάδα πασσάλων) θα πρέπει να 
υποβάλλονται για έλεγχο στην Υπηρεσία σε τακτά χρονικά διαστήµατα και αποτελούν 
ουσιώδες επιµετρητικό στοιχείο κατά την πιστοποίηση των εργασιών κατασκευής των 
πασσάλων. Ο τρόπος παρουσίασης των προαναφερθέντων µητρώων θα είναι της εγκρίσεως 
της Υπηρεσίας και θα καθορίζεται πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής των 
πασσάλων. 

• Τα βασικά χαρακτηριστικά της µεθόδου διεισδύσεως των πασσάλων εντός του 
εδάφους πρέπει να καταγράφονται έτσι ώστε να καθορίζονται οι αναγκαίες συσχετίσεις µε τις 
επιτόπου εδαφικές συνθήκες και να γίνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις εάν απαιτείται. Οι εν 
λόγω καταγραφές, αναλόγως και της µεθόδου διεισδύσεως, αφορούν: (α) ύψος πτώσης 
σφύρας, βάρος σφύρας, ενέργεια κρούσης και αριθµός κρούσεων ανά µονάδα µήκους 
διεισδύσεως (για χρήση κρουστικής σφύρας), (β) εφαρµοζόµενη ροπή στρέψης και πίεση 
(για εµπηγνυόµενους πασσάλους δια περιστροφής), και (γ) εύρος µετατόπισης και 
συχνότητα δόνησης καθώς και ταχύτητα διεισδύσεως (για χρήση δονητικής σφύρας). 

14.4.2 ∆οκιµαστικές φορτίσεις και έλεγχοι πασσάλων 

Η εκτέλεση δοκιµαστικών φορτίσεων των πασσάλων θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του EN 1997-1:2004. Οι δοκιµαστικές φορτίσεις αποσκοπούν στα εξής: 
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• Καθορισµό και επιβεβαίωση των παραµέτρων σχεδιασµού των πασσάλων (π.χ. 
φέρουσα ικανότητα). 

• Επιβεβαίωση της συµµόρφωσης της µεθόδου κατασκευής των πασσάλων µε την 
παρούσα 

ΠΕΤΕΠ. 

• Επιβεβαίωση της ορθής κατασκευής των πασσάλων. 

• Προσδιορισµ ός της σχέσης φορτίων - καθίζησης για το εύρος των επιβαλλοµ ένων 
επί των πασσάλων δράσεων. 

Οι δοκιµαστικές φορτίσεις και έλεγχοι πασσάλων περιλαµβάνουν: 

• ∆οκιµαστικές φορτίσεις στατικού φορτίου και σταθερού ρυθµού διεισδύσεως. 

• ∆οκιµαστικές φορτίσεις δυναµικού φορτίου. 

• ∆οκιµές ακουστικού ελέγχου (για τον έλεγχο συνέχειας της σκυροδέτησης των 
πασσάλων). 

• ∆οκιµές ελέγχου των υλικών κατασκευής των πασσάλων και της επιτευχθείσης 
γεωµετρίας κατά την κατασκευή τους. 

14.5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

14.5.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 

1. Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών, όπου ισχύουν όλες οι διαδικασίες 
χρήσης ανυψωτικών µηχανηµάτων. 

2. Κατά την εκτέλεση της διάτρησης µε το γεωτρύπανο. 

3. Κατά την διαδικασία παραγωγής τσιµεντενέµατος και εισπίεσης µέσω των ευκάµπτων 
σωλήνων. 

4. Πιθανές µετακινήσεις εδάφους και όµορων κατασκευών 

5. Μόλυνση του περιβάλλοντος από τα εξερχόµενα υλικά. 

6. Κίνδυνος µεταφοράς βαριών αντικειµένων. 

7. Εργασία σε συνθήκες θορύβου και δονήσεων. 

14.5.2 Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 

Η συµµόρφωση προς τα παρακάτω νοµικά κείµενα, που είναι σχετικά µε την ασφάλεια και 
υγιεινή των εργαζοµένων σε τεχνικά έργα είναι υποχρεωτική. 

• Π.∆.1073/16-9-81 "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδοµικών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού" 

• Υπουργική Απόφαση ∆7/Α/Φ114080/732/96 Ενσωµάτωση των διατάξεων της 
οδηγίας 92/104/ΕΟΚ "περί των ελάχιστων προδιαγραφών για την βελτίωση της προστασίας 
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές 
βιοµηχανίες" στον Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΦΕΚ 771/Β) 

• Π.∆. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
92/57/ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212Α/29-8-96), σε συνδυασµό µε την υπ' αριθµ. 130159/7-5-97 Εγκύκλιο 
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του Υπουργείου Εργασίας και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 11 (Αρ. Πρωτ. ∆16α/165/10/258/ΑΦ/19-5-97) 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε, σχετικά µε το εν λόγω 

Π.∆. 

• Π.∆. 396/94 ΦΕΚ:221/Α/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ». 

• B.S 5573 (SAFETY PRECAUTIONS IN THE CONSTRUCTION OF LARGE 
DIAMETER BOREHOLES FOR PILING AND OTHER PURPOSES). 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του εξοπλισµού ατοµικής προστασίας είναι οι εξής: 

• Προστατευτική ενδυµασία : EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties 
- Test method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 
αντοχής σε διάτρηση. 

• Προστασία χεριών και βραχιόνων : EN 388:2003: Protective gloves against 
mechanical risks -¬Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 

• Προστασία κεφαλιού : EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) 
-- Κράνη προστασίας. 

• Προστασία ποδιών : EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

Επίσης θα ισχύουν: 

• Π.∆. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α91) σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ 

• Π.∆ 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και την 
οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 
90/269/ΕΟΚ 

Όλες οι επί µέρους µηχανικές διατάξεις θα συµµορφώνονται προς τα Πρότυπα για την 
Ασφάλεια των Μηχανών (Κατάλογος ΕΛΟΤ όπως κάθε φορά ισχύει) 

Για την διαχείριση των παντός είδους χρησιµοποιούµενων υλικών θα εφαρµόζονται οι 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιούνται και προσαρµόζονται στην τεχνική 
πρόοδο. Ενδεικτικά ισχύουν και θα εφαρµόζονται: 

Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93) Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 307/86 (135/Α) σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 

Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) "Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση 
µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/ΕΟΚ" και οι τροποποιήσεις του µε τα Π.∆.127/2000 
(ΦΕΚ 111/Α/2000) και Π.∆. 43/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003) 

Π.∆.90/1999 (ΦΕΚ 94/Α/99) Καθορισµός οριακών τιµών έκθεσης και ανωτάτων οριακών 
τιµών έκθεσης των εργαζοµένων σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της 
εργασίας τους σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και 
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τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 307/86 (135/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 
77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93). 

Π.∆.338/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων 
κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες. 

Π.∆.339/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Τροποποίηση του Π.∆. 307/86 (135/Α) Προστασία της 
υγείας των εργαζοµένων πού εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την 
διάρκεια της εργασίας τους. 

Ειδικές απαιτήσεις του εξοπλισµού µεταφοράς των χρησιµοποιουµένων ρευστών λόγω 
ανάπτυξης υψηλών πιέσεων. 

∆ιαχείριση και αποµάκρυνση των εξερχόµενων άχρηστών υλικών και αποφυγή µόλυνσης του 
περιβάλλοντος. 

14.6 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

14.6.1 Εισκόµιση - αποκόµιση πλήρους εξοπλισµού πασσάλου 

Η επιµέτρηση θα γίνει σε τεµάχια εισκόµισης - αποκόµισης πλήρους µηχανικού εξοπλισµού 
για την κατασκευή των πασσάλων σε κάθε µεµονωµένο τεχνικό έργο. ∆ιευκρινίζεται, ότι σαν 
µεµονωµένο τεχνικό έργο θεωρείται (παραδείγµατος χάριν) κάθε ανεξάρτητη γέφυρα µε τους 
αντιστοίχους συνεχόµενους τοίχους της (ακόµη και γέφυρα µε δύο χωριστούς κλάδους), κάθε 
ανεξάρτητος τοίχος ή οµάδα παρακείµενων τοίχων, και κάθε κτίριο ή οµάδα παρακείµενων 
κτιρίων. Ενδιάµεσες αποκοµίσεις και εισκοµίσεις του µηχανικού εξοπλισµού πριν από την 
ολοκλήρωση των εργασιών δεν επιµετρώνται. 

14.6.2 Προµήθεια πασσάλων προς έµπηξη ή τοποθέτηση 

1. Προκατασκευασµένοι πάσσαλοι και σωληνώσεις 

Η επιµέτρηση των προκατασκευασµένων πασσάλων για έµπηξη και των µόνιµων 
σωληνώσεων, θα γίνεται ανά χιλιόγραµµο βάρους πλήρως κατασκευασµένου και 
τοποθετηµένου µεταλλικού πασσάλου (ή µόνιµης σωλήνωσης) ή ανά κυβικό µέτρο πλήρως 
κατασκευασθέντου πασσάλου εκ σκυροδέµατος (εξαιρουµένου του οπλισµού, ο οποίος θα 
επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάρους), σύµφωνα µε τη µελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές, 
περιλαµβανοµένου και του τυχόν προεξέχοντος τµήµατος πάνω από το έδαφος εφόσον 
προβλέπεται στη µελέτη. 

2. Έγχυτοι πάσσαλοι µε εκτόπιση 

Για έγχυτους πασσάλους µε εκτόπιση, η επιµέτρηση των υλικών δοµικών στοιχείων που 
τοποθετούνται εντός οπής που κατασκευάσθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας 
Προδιαγραφής (δηλαδή µε εκτόπιση) θα γίνεται ως εξής : 

•  Για το σκυρόδεµα, σε κυβικά µέτρα όγκου σκυροδέµατος (µετρούµενου µε τον θεωρητικό 
όγκο της οπής)  

•  Για τον χαλύβδινο οπλισµό, σε χιλιόγραµµα βάρους οπλισµού που πράγµατι τοποθετήθηκε 
(µετρούµενου µε το θεωρητικό βάρος του οπλισµού σύµφωνα µε τη µελέτη). 

Η εργασία περιλαµβάνει : 

1. Την προετοιµασία των απαραιτήτων διατάξεων και δαπέδων εργασίας κλπ. 

2. Την προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών (αδρανών, ύδατος, τσιµέντου, 
προσθέτων κλπ) και παραγωγή της απαιτουµένης ποσότητας σκυροδέµατος ή την 
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προµήθεια της κατάλληλης ποσότητας έτοιµου σκυροδέµατος µε τις προδιαγραφόµενες 
ιδιότητες. 

3. Την προµήθεια του οπλισµού, µεταφορά και αποθήκευση στο έργο, µόρφωση του 
κλωβού του οπλισµού και τοποθέτησή του εντός του πασσάλου. 

4. Την σκυροδέτηση του πασσάλου. 

5. Την διενέργεια όλων των απαιτουµένων ποιοτικών ελέγχων. 

Ο υπολογισµός του µήκους σκυροδέτησης του κάθε πασσάλου θα γίνει από την στάθµη του 
πυθµένα του πασσάλου όπως προβλέπεται στην µελέτη (ή όπως η στάθµη αυτή ήθελε 
τροποποιηθεί κατά την κατασκευή µετά από έγκριση της Υπηρεσίας) µέχρι την οριστική 
στάθµη σκυροδέτησης της κεφαλής του πασσάλου που προβλέπεται στην µελέτη (ή όπως η 
στάθµη αυτή ήθελε τροποποιηθεί κατά την κατασκευή µετά από έγκριση της Υπηρεσίας). ∆εν 
θα επιµετρηθεί το τυχόν επιπλέον βάθος που εκτελέσθηκε κάτω από την εγκεκριµένη στάθµη 
πυθµένα ούτε το αποκοπτώµενο τµήµα της κεφαλής του πασσάλου. 

14.6.3 Έµπηξη του πασσάλου (ή της σωληνώσεως) 

Η εργασία θα επιµετράται σε µέτρα µήκους πλήρως εµπηχθέντος πασσάλου (ή 
σωλήνωσης), από τη στάθµη στην οποία έγινε άρχισε η έµπηξη µέχρι τη στάθµη του 
πυθµένα του πασσάλου που προβλέπεται στη µελέτη (ή όπως ήθελε τροποποιηθεί κατά την 
κατασκευή, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας). Η εργασία περιλαµβάνει : 

1. Την πλήρη έµπηξη του πασσάλου ή της σωλήνωσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
Μελέτης και των Τεχνικών Προδιαγραφών µέχρι το επιθυµητό βάθος. 

2. Την αντιµετώπιση όλων των δυσχερειών και εµποδίων που τυχόν θα συναντηθούν 
κατά την έµπηξη (π.χ., επιφανειακά υπόγεια ή αρτεσιανά ύδατα, προβλήµατα προσπέλασης 
κλπ). 

3. Την λήψη των καταλλήλων µέτρων και κατασκευή των καταλλήλων έργων για την 
αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ή 
αχρήστων υλικών σε θέσεις τις έγκρισης της Υπηρεσίας. 

4. Την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, ανάµιξη, χρησιµοποίηση κλπ όλων 
των απαιτουµένων υλικών, προσωπικού και εξοπλισµού που απαιτείται για την έµπηξη. 

5. Την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 
απόσταση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών (κατάλληλα 
προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας (ακατάλληλα προϊόντα). 

6. Την επανόρθωση ζηµιών δικτύων ΟΚΩ ή και κατασκευών παρόδιων ιδιοκτησιών που 
τυχόν έχουν βλαφτεί από τα έργα εκτέλεσης των πασσάλων. 

7. Τη διενέργεια όλων των απαιτουµένων ποιοτικών ελέγχων. 

14.6.4 Άλλες συναφείς εργασίες και υλικά 

Οι παρακάτω συναφείς εργασίες και υλικά επιµετρώνται ξεχωριστά: 

1. η διενέργεια σχετικών γεωτρήσεων, τσιµεντενέσεων κλπ, που αφορούν στον ποιοτικό 
έλεγχο του πυθµένα έδρασης του πασσάλου ή τυχόν διερεύνησης των γεωτεχνικών 
συνθηκών. 

2. Η εκτέλεση δοκιµαστικών φορτίσεων σε µή-λειτουργικούς πασσάλους, καθώς και σε 
λειτουργικούς πασσάλους. 
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3. Η χρήση τσιµέντου τύπου IV του Π∆ 288/1980, που θα απαιτηθεί από τη συνάντηση 
βλαβερών υπογείων υδάτων που θα έκαναν αναγκαία τη χρησιµοποίηση του. 

4. Η τυχόν πρόσθετη εδαφοτεχνική έρευνα που θα απαιτηθεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα 
που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

5. Οι κατασκευή των κεφαλόδεσµων, δηλαδή εκσκαφές, σκυροδετήσεις (οπλισµένες και 
άοπλες) και σιδηροπλισµοί. ∆ιευκρινίζεται εδώ ότι στον όγκο της εκσκαφής κεφαλόδεσµων 
θα συµπεριληφθεί και ο όγκος των επανεπιχωθέντων ασκυροδέτων τµηµάτων των οπών 
των πασσάλων όπως επίσης και ο όγκος των τυχόν αποκοπτοµένων κεφαλών των 
πασσάλων. 

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΩΝ, ∆ΟΚΙΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ 12699 "EXECUTION OF SPECIAL 
GEOTECHNICAL WORKS – DISPLACEMENT PILES". 

 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο  

Απαιτούµενες καταγραφές των εργασιών κατασκευής των πασσάλων δι' εκτοπίσεως 
σύµφωνα µε το εν 12699 "Execution of special geotechnical works - displacement piles". 

sits location X 

contract identification  Χ 

structure X 

main contractor (X) 

foundation (piling) contractor X 

client/employer (X) 

engineer/designer (X) 

pile type/size / quality X 
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execution method X 

reinforcement details (X) 

concrete specification (X) 

concrete placement details (X) 

prefabricated pile manufacturer (X) 

material quality (X) 

X necessary information 

(X) information as applicable 
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15. ΠΑΣΣΑΛΟΙ ∆Ι' ΕΚΣΚΑΦΗΣ (ΕΓΧΥΤΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ) ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟ∆ΕΣΜΟΙ 

 

15.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορούν την κατασκευή εγχύτων 
πασσάλων µε αφαίρεση του εδαφικού υλικού, η βασική λειτουργία των οποίων συνίσταται 
στην ανάληψη φορτίων ή/και στον περιορισµό των παραµορφώσεων, καθώς και των 
κεφαλόδεσµων τους. 

Με τον όρο έγχυτοι πάσσαλοι µε αφαίρεση του εδαφικού υλικού εννοούνται: 

Πάσσαλοι κυκλικής διατοµής, καθώς και πάσσαλοι διατοµής µε προεξοχές (τύπου 
«µπαρέτας»), εφόσον σκυροδετούνται σε µία φάση (σχήµα 1). 

1. Πάσσαλοι οµοιόµορφης διατοµής σε όλο το µήκος των. 

2. Πάσσαλοι µεταβαλλόµενης διατοµής (π.χ. µε διαπλάτυνση της έδρασης, µε τοπικές 
διευρύνσεις του κατακόρυφου φρέατος εκσκαφής ή µε τηλεσκοπική συνεχή µεταβολή 
των διαστάσεων του φρέατος εκσκαφής των), (σχήµα 2). 

 

 

Σχήµα 1. Πάσσαλοι κυκλικής διατοµής και πάσσαλοι τύπου «µπαρέτας» 
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Σχήµα 2. Παραδείγµατα διατοµών πασσάλων και  ορισµός γωνιακής απόκλισης πασσάλου. 

Οι πάσσαλοι, οι οποίοι αποτελούν το αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι δυνατόν να 
εκσκαφθούν µε συνεχείς µεθόδους, ή κατά φάσεις, εφόσον εξαιτίας των γεωτεχνικών 
συνθηκών απαιτηθεί η εφαρµογή τεχνικών υποστήριξης των τοιχωµάτων του κατακόρυφου 
φρέατος των. Η δυνατότητα, δε, ασφαλούς ανάληψης φορτίων εξ αυτών των πασσάλων, 
αναλόγως και των εντατικών καταστάσεων, εξασφαλίζεται: (α) είτε µέσω µόνον του αόπλου 
σκυροδέµατος κατασκευής των, (β) είτε µέσω του οπλισµένου σκυροδέµατος κατασκευής 
των, (γ) είτε µέσω του σκυροδέµατος κατασκευής των, ενισχυµένου µε µεταλλικούς δοκούς ή 
µεταλλικές ίνες, (δ) είτε µέσω στοιχείων εκ προκατασκευασµένου σκυροδέµατος 
(συµπεριλαµβανοµένου του προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή µεταλλικών δοκών κοίλης 
διατοµής, µε την απαίτηση πλήρωσης του υπάρχοντος κενού µεταξύ του εν λόγω στοιχείου 
και του εδάφους µε σκυρόδεµα ή τσιµεντένεµα (σχήµα 5). 

Η παρούσα ΠΕΤΕΠ δεν αφορά µικροπασσάλους (όπως αυτοί ορίζονται στην ΠΕΤΕΠ 11-01-
0300), χαλικοπασσάλους, εδαφοπασσάλους τύπου jet-grouting και διαφραγµατικούς τοίχους. 
H παρούσα ΠΕΤΕΠ καλύπτει πασσάλους µε τα παρακάτω όρια επιτρεπτών γενικών 
διαστάσεων και γωνιακών αποκλίσεων από την κατακόρυφο: 

1. ∆ιάµετρος πασσάλων κυκλικής διατοµής: 0.3 m ≤ D ≤< 3.0 m (Σχήµατα 1 και 2). 

2. Πλάτος προεξοχών πασσάλων διατοµής «µπαρέτας» WI ≥ 0.4 m (Σχήµα 1). 

3. Λόγος των διαστάσεων των προεξοχών πασσάλων διατοµής «µπαρέτας»: Li/Wi ≤ 6 

όπου: L είναι η µεγαλύτερη διάσταση (µήκος) της προεξοχής και W, είναι η µικρότερη 
διάσταση (πλάτος) της προεξοχής. 

4. Ελάχιστη διάσταση των προκατασκευασµένων στοιχείων που είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθούν σε πασσάλους κυκλικής διατοµής ή πασσάλους τύπου «µπαρέτας» είναι: 

i. ∆ιάµετρος προκατασκευασµένου στοιχείου κυκλικής διατοµής Dp ≥ 0.3 m. 

ii. Πλάτος ορθογωνικού προκατασκευασµένου στοιχείου Wp ≥ 0.3 m. 

5. Mέγιστη ανεκτή απόκλιση του άξονα του πασσάλου από την κατακόρυφο για 
κατακόρυφους πασσάλους είναι 1:4 (δηλ. n ≥4 ή γωνία Θ ≥ 760, σχήµα 2). Ειδικότερα για 
πασσάλους µε µόνιµη στήριξη των πλευρικών τοιχωµάτων τους η µέγιστη ανεκτή απόκλιση 
του άξονα από την κατακόρυφο είναι 1:3 (δηλ. n ≥ 3 ή γωνία Θ ≥ 720), ενώ για τυχόν 
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κεκλιµένους πασσάλους µε κλίση µέχρι 4:1 (υ:β) η µέγιστη ανεκτή γωνιακή απόκλιση του 
άξονα από την προδιαγραφείσα κλίση είναι 1:25 (δηλ. n ≥ 25). 

Επιφάνεια διαπλάτυνσης έδρασης ή επιφάνεια διατοµής πασσάλων τύπου «µπαρέτας»: A ≤ 
10 m2. 

6. ∆ιαπλάτυνση έδρασης : σε συνεκτικά εδάφη DB/D ≤ 3, σε µη συνεκτικά εδάφη DB/D ≤2. 

7. Ανεκτή τοπική διεύρυνση κατακόρυφου φρέατος εκσκαφής: σε κάθε τύπου εδάφους 
DE/D ≤2. 

8. Ανεκτή κλίση στην περιοχή διεύρυνσης του κατακόρυφου φρέατος εκσκαφής: σε 
συνεκτικά εδάφη m ≥ 1.5, σε µη συνεκτικά εδάφη m ≥3 (σχήµα 2). 

Οι όροι της παρούσης ΠΕΤΕΠ καλύπτουν τις ακόλουθες διατάξεις πασσάλων: 

1. Μεµονωµένους πασσάλους. 

2. Οµάδες πασσάλων (σχήµα 3). 

3. Πασσαλοτοιχίες (σχήµα 4). 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Σχήµα 3. Παραδείγµατα οµάδων πασσάλων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4. Παραδείγµατα πασσαλοτοιχιών 
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Σχήµα 5. Παραδείγµατα φερόντων στοιχείων πασσάλων 

 
 
 

15.1.1 Κατάλογος ισχυουσών προδιαγραφών και κανονιστικών κειµένων 

Οι προδιαγραφές και τα κείµενα, τα οποία έχουν κανονιστική αναφορά στην παρούσα 
ΠΕΤΕΠ είναι τα εξής: 
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EN1536:1999 

 

Execution of special geotechnical work - Bored piles – 
Εκτέλεση ειδικών γεωτεχνικών έργων. Πάσσαλοι δι' εκσκαφής. 

 

EN 197-1:2000  Cement Part I. Composition, specifications and conformity criteria for 
common cements -- Τσιµέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα 

ΕΝ 204: 2001 Classification of thermoplastic wood adhesives for non-structural 

applications -- Ταξινόµηση θερµοπλαστικών συγκολλητικών ξύλου για µη 
φέρουσες κατασκευές 

EN 206-1:2000 

 
Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity -- 
Σκυρόδεµα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή, συµµόρφωση. 

EN 791:1995 Drill rigs - Safety -- Γεωτρύπανα. Ασφάλεια 

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. 

EN 1538:2000 Execution of special geotechnical works - Diaphragm walls – Εκτέλεση 
ειδικών γεωτεχνικών - ∆ιαφραγµατικοί τοίχοι 

EN 1991-1-1:2002 
 

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, 
self-weight, imposed loads for buildings -- Ευρωκώδικας 1: ∆ράσεις σε 
δοµήµατα - Μέρος 1-1 : Γενικές δράσεις - Πυκνότητες, ίδια βάρη και 
φορτία εκµετάλλευσης κτιρίων. 

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. 

EN 1994-1-1:2004 
 

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-
1: General rules and rules for buildings -- Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασµός 
σύµµεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεµα - Μέρος 1-1: Γενικοί 
κανόνες και κανόνες για κτίρια 

EN 1997-1:2004 
 

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules – Ευρωκώδικας 
7: Γεωτεχνικός σχεδιασµός - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες. 
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EN 10025-1:2004 
 

Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery 
conditions. -- ∆οµικοί χάλυβες θερµής εξέλασης. Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί 
όροι παράδοσης. 

prENV 10081-4:2002 

 

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel – Part 
4: Technical delivery conditions for class C (will replace ENV 

10080:1995) - Χάλυβες οπλισµού σκυροδεµάτων. Συγκολλήσιµος 

νευροχάλυβας. Μέρος 4: Τεχνικοί όροι παράδοσης για χάλυβες 

κατηγορίας C (αντικαθιστά το πρότυπο ENV 10080:1995). 

EN 10210-1:1994 
 

Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain 

structural steels - Part 1: Technical delivery requirements -- Θερµικώς 

επεξεργασµένες κοιλοδοκοί από µη κραµατικό λεπτόκοκκο δοµικό 

χάλυβα. Μέρος 1: Τεχνικές απαιτήσεις παράδοσης. 

EN 12620:2002 Aggregates for concrete - Αδρανή σκυροδεµάτων 

EN ISO 4014:2000 Hexagon head bolts - Product grades A and B (ISO 4014:1999). 

Μπουλόνια εξαγωνικής κεφαλής. Προϊόντα κατηγοριών Α και Β. 

Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2000 

 

15.1.2 Ορισµοί 

Πάσσαλος: Eύκαµπτο δοµικό στοιχείο εντός του εδάφους που αποσκοπεί στην ανάληψη 
φορτίων. 

Πάσσαλος δι' εκσκαφής: Πάσσαλος του οποίου η κατασκευή περιλαµβάνει αρχικά τη 
διάνοιξη κατάλληλης οπής εντός του εδάφους (µε ή χωρίς την υποστήριξη των τοιχωµάτων 
της), και στη συνέχεια την πλήρωσή της µε άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Πάσσαλος δι' εκσκαφής µε τη χρήση συνεχούς διατρητικού ελικοειδούς στελέχους 
(«αρίδας») (CFA pile): Πάσσαλος η οπή του οποίου διανοίγεται µε τη χρήση συνεχούς 
διατρητικού κοίλου στελέχους ελικοειδούς µορφής, µέσω του οποίου και κατά τη διαδικασία 
ανάσυρσής του εισπιέζεται άοπλο σκυρόδεµα πλήρωσης της οπής. 

Πάσσαλος δι' εκσκαφής µε τη διαδικασία της προπλήρωσης (prepacked pile): 
Πάσσαλος του οποίου η εκσκαφθείσα οπή πληρώνεται µε χονδρόκοκκα αδρανή υλικά, εντός 
των οποίων γίνεται εισπίεση τσιµεντενέµατος από κάτω προς τα πάνω. 

Πάσσαλος αιχµής: Πάσσαλος του οποίου η λειτουργία ανάληψης εξωτερικής φόρτισης 
βασίζεται στην δυνατότητα ασφαλούς µεταφοράς της απευθείας στην έδρασή/«αιχµή» του. 

Πάσσαλος τριβής: Πάσσαλος του οποίου η λειτουργία ανάληψης εξωτερικής φόρτισης 
βασίζεται στην επαρκή ανάπτυξη φαινοµένων τριβής στην παράπλευρη επιφάνειά του, η 
οποία βρίσκεται εν επαφή µε το περιβάλλον γεωϋλικό. 

Θλιβόµενος πάσσαλος: Πάσσαλος υποκείµενος σε θλιπτικό εξωτερικό φορτίο. 
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Εφελκυόµενος πάσσαλος: Πάσσαλος σχεδιασµένος να φέρει εφελκυστικό φορτίο. 

Λειτουργικός πάσσαλος: Πάσσαλος, o οποίος ενσωµατώνεται στο έργο επιτελώντας την 
λειτουργία ανάληψης φορτίων της ανωδοµής και µεταφοράς τους στο περιβάλλον γεωϋλικό. 

Προκαταρκτικός πάσσαλος: Πάσσαλος, ο οποίος υλοποιείται πριν την έναρξη των κύριων 
εργασιών κατασκευής των πασσάλων, µε σκοπό τη διεξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων 
σχετικά µε την καταλληλότητα του επιλεγέντος τύπου πασσάλου ή/και την επιβεβαίωση της 
επάρκειας του γενικού σχεδιασµού του πασσάλου, δηλ. των διαστάσεων και της φέρουσας 
ικανότητάς του. 

∆οκιµαστικός πάσσαλος: Πάσσαλος, ο οποίος υλοποιείται µε σκοπό την αξιολόγηση της 
επιτελεστικότητας και αποτελεσµατικότητας της επιλεγείσης µεθόδου κατασκευής του για 
συγκεκριµένη εφαρµογή. 

Πάσσαλος δοκιµαστικής φόρτισης: Πάσσαλος, ο οποίος υπόκεινται σε δοκιµή ανάληψης 
φορτίων µε σκοπό τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών αντοχής και 
παραµορφωσιµότητας του εν λόγω πάσσάλου, αλλά και του περιβάλλοντος γεωϋλικού. 

∆ιάµετρος φρέατος πασσάλου: Η διάµετρος του τµήµατος του πασσάλου µεταξύ της 
κεφαλής (ή κεφαλοδέσµου) και της βάσης του. Για την περίπτωση πασσάλων δι' εκσκαφής, 
µε τη χρήση υποστήριξης των τοιχωµάτων της οπής των, η εν λόγω διάµετρος ισούται µε την 
εξωτερική διάµετρο των στοιχείων υποστήριξης, ενώ για την περίπτωση πασσάλων δι' 
εκσκαφής, χωρίς τη χρήση υποστήριξης των τοιχωµάτων της οπής των, ισούται µε τη 
µέγιστη διάµετρο του χρησιµοποιηθέντος διατρητικού εργαλείου. 

∆ιευρυµένη έδραση/«αιχµή» πασσάλου: Η έδραση/«αιχµή» του πασσάλου, η οποία έχει 
µεγαλύτερες διαστάσεις από εκείνες του φρέατος του πασσάλου. 

∆οκιµή στατικής φόρτισης: ∆οκιµή φόρτισης, κατά την οποία επί της κεφαλής του 
πασσάλου ασκείται κατακόρυφο ή/και πλευρικό φορτίο, αποσκοπώντας στην εκτίµηση της 
φέρουσας ικανότητάς του. 

∆οκιµή σταθερού φορτίου: ∆οκιµή στατικής φόρτισης, κατά την οποία η κάθε βαθµίδα 
σταθερού φορτίου ασκείται κατά στάδια, έως ότου η προκαλούµενη µετακίνηση του 
πασσάλου είτε να σταµατήσει τελείως, είτε εξισωθεί µε µία συγκεκριµένη προκαθορισµένη 
τιµή. 

∆οκιµή σταθερού ρυθµού µετακίνησης (διείσδυσης): ∆οκιµή στατικής φόρτισης, κατά την 
οποία µετράται η τιµή του εξωτερικά επιβαλλόµενου φορτίου για την οποία επιτυγχάνεται 
σταθερός ρυθµός µετακίνησης (διείσδυσης) του πασσάλου εντός του εδάφους. 

∆οκιµή δυναµικής φόρτισης: ∆οκιµή φόρτισης, κατά την οποία επί της κεφαλής του 
πασσάλου ασκείται δυναµικό φορτίο, αποσκοπώντας στην εκτίµηση της φέρουσας 
ικανότητάς του. 

∆οκιµή ελέγχου ακεραιότητας πασσάλου: ∆οκιµή επί κατασκευασµένου πασσάλου 
αποσκοπώντας στην επαλήθευση της καταλληλότητας των υλικών κατασκευής, της 
συνέχειας της σκυροδέτησης και της επιτευχθείσης γεωµετρίας του. 

∆οκιµή ακουστικού ελέγχου: ∆οκιµή ελέγχου της συνέχειας της σκυροδέτησης 
κατασκευασµένου πασσάλου µε τη βοήθεια καταγραφής της διαφοροποίησης των 
χαρακτηριστικών ακουστικών κυµάτων, τα οποία εκπέµπονται από ειδικό ποµπό (εξωτερικά 
του πασσάλου), διέρχονται διαµέσου του σκυροδέµατος κατασκευής του πασσάλου και 
λαµβάνονται από ειδικό δέκτη (εξωτερικά του πασσάλου). 
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15.1.3 Ειδικές απαιτήσεις πριν και κατά τη διάρκεια κατασκευής των πασσάλων 
δι' εκσκαφής 

Οι ειδικές απαιτήσεις πριν και κατά τη διάρκεια κατασκευής των πασσάλων δι' εκσκαφής 
περιλαµβάνουν: 

1. Επαρκή στοιχεία εκ της γεωτεχνικής διερεύνησης των απαντώµενων σχηµατισµών στην 
περιοχή κατασκευής των πασσάλων (βλ. παράγραφο 5 της παρούσης ΠΕΤΕΠ). 
Επισηµαίνεται ότι η απαιτούµενη γεωτεχνική έρευνα θα πρέπει να εκτελείται µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να προσφέρει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη φύση του υπεδάφους σε βάθος το 
οποίο να περιλαµβάνει το συνολικό προβλεπόµενο µήκος των πασσάλων, την περιοχή της 
στάθµης έδρασης των πασσάλων, αλλά και ικανό βάθος κάτω από αυτή, έτσι ώστε να είναι 
εφικτές οι ασφαλείς εκτιµήσεις της φέρουσας ικανότητάς των, αλλά και των αναµενόµενων 
καθιζήσεων κατά τη φάση ανάληψης φορτιών. 

2. Γνώση των επικρατουσών συνθηκών στην περιοχή κατασκευής των πασσάλων, δηλ. 
έκταση και όρια της περιοχής, τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής µε αναφορά στις 
επικρατούσες κλίσεις και στους περιορισµούς προσβασιµότητάς της. 

3. Πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη, την ακριβή θέση και την κατάσταση παρακείµενων 
υφιστάµενων κατασκευών (π.χ. κτίρια, δρόµοι, δίκτυα κοινής ωφέλειας), υπογείων 
κατασκευών και στοιχείων θεµελίωσης, αρχαιολογικών αντικειµένων. 

4. Πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη ρυπογόνων ουσιών εντός των γεωϋλικών ή µε 
πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι είναι δυνατόν να επηρεάσουν την µέθοδο κατασκευής των 
πασσάλων, τις επιλογές ως προς την απόρριψη των υλικών εκσκαφής από την περιοχή 
κατασκευής των, καθώς και την ασφάλεια του προσωπικού. 

5. Ικανοποίηση των νοµικών περιορισµών και των περιβαλλοντικών περιορισµών (π.χ. 
µόλυνση ή περιορισµοί του υπερβολικού θορύβου, των προκαλούµενων ταλαντώσεων και 
της γενικότερης όχλησης στα γειτονικά κτίσµατα). 

6. Μελέτη των πασσάλων µε το σύνολο των αναγκαίων υπολογισµών και των σχετικών 
απαραίτητων κατασκευαστικών σχεδίων. 

7.  Περιγραφή της µεθοδολογίας εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής µε σαφή και 
λεπτοµερή αναφορά: (α) στον κατάλογο των µηχανηµάτων που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν, (β) στη σύνθεση του τεχνικού προσωπικού, µε ορισµό του επικεφαλής, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι εργοδηγός βεβαιωµένης πείρας σε εργασίες πασσάλων, καθώς 
και του αντικαταστάτη αυτού, ο οποίος θα πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα και (γ) στο 
πρόγραµµα διαδοχής και χρονικής διάρκειας εκσκαφής και σκυροδέτησης των πασσάλων, 
κατά τρόπον που να αποφεύγεται η βλάβη γειτονικών (ήδη κατασκευασθέντων) πασσάλων . 

8. Πληροφορίες σχετικά µε παράλληλες δραστηριότητες οι οποίες είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν τις εργασίες κατασκευής των πασσάλων (π.χ. αποστραγγίσεις, υπόγειες 
εκσκαφές, ανοικτές εκσκαφές). 

9. Απαιτήσεις σχετικά µε την επίβλεψη, καταγραφή και τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών 
κατασκευής των πασσάλων (π.χ. έλεγχος συνεχείας της σκυροδέτησης των 
κατασκευασµένων πασσάλων). Ειδικότερα επισηµαίνεται ότι για κάθε κατασκευαζόµενο 
πάσσαλο πρέπει να τηρείται λεπτοµερές µητρώο µε όλα τα σχετικά στοιχεία του πασσάλου, 
όµοιο µε αυτό του Πίνακα 1, το οποίο θα θεωρείται ουσιώδες επιµετρητικό στοιχείο κατά την 
πιστοποίηση των εργασιών πασσάλων. 

10. Απαιτήσεις ικανοποιητικής στεγάνωσης των κατασκευαστικών αρµών των 
πασσαλοτοιχιών. 
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11. Καθορισµό της θέσης των πλέον αξιόπιστων γραµµών (σύµφωνα µε τη Μελέτη) για την 
εξάρτηση της χάραξης των αξόνων των πασσάλων. Επισηµαίνεται ότι για πασσάλους 
γεφυρών η χάραξη των πασσάλων συνήθως εξαρτάται από τον άξονα χάραξης της οδού, 
ενώ για οικοδοµικά έργα η χάραξη των πασσάλων συνήθως εξαρτάται από τις οικοδοµικές -
ρυµοτοµικές γραµµές. 

 12. Πραγµατική θέση του κέντρου του πασσάλου µετά την κατασκευή και την αποκοπή να 
µην διαφέρει από το θεωρητικό κέντρο περισσότερο από 75 mm σε κάθε κατεύθυνση, ενώ η 
διάµετρος των πασσάλων δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από την προδιαγραφόµενη στη 
Μελέτη 

13. Μη βίαιη και εκ των υστέρων επιδιόρθωση κατασκευασµένων πασσάλων. 

Επισηµαίνεται ότι πρόσθετες κατασκευαστικές απαιτήσεις ή κατασκευαστικές απαιτήσεις, οι 
οποίες αποκλίνουν από τα αναφερόµενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ θα πρέπει µε σαφήνεια να 
καθορίζονται και να συµφωνούνται πριν την έναρξη των εργασιών, µε ταυτόχρονη πιθανή 
τροποποίηση του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου. Σαν τέτοιες απαιτήσεις ενδεικτικώς 
αναφέρονται: (α) µειωµένες ή αυξηµένες γεωµετρικές αποκλίσεις κατά την κατασκευή, (β) 
χρησιµοποίηση διαφορετικών υλικών από εκείνα που προδιαγράφονται στην παρούσα 
ΠΕΤΕΠ, (γ) ειδικές αγκυρώσεις των πασσάλων εντός του υποκείµενου βραχώδους 
υποβάθρου, (δ) εκτεταµένη εκσκαφή µε τα χέρια κλπ. 

15.1.4 Γεωτεχνική διερεύνηση 

Οι απαραίτητες γεωτεχνικές έρευνες θα πρέπει να εκτείνονται σε ικανό βάθος, έτσι ώστε να 
προσφέρουν επαρκή στοιχεία (αντοχής και παραµορφωσιµότητας) για όλες τις γεωτεχνικές 
ενότητες, οι οποίες εκτιµάται ότι επηρεάζουν την κατασκευή και την λειτουργία των 
πασσάλων υπό τις συνθήκες ανάληψης και µεταφοράς των φορτίων στο περιβάλλον 
γεωϋλικό. Η εκτέλεση των παραπάνω ερευνών θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις γενικές 
αρχές που αναφέρονται στο EN 1997-1:2004. 

Η συνεκτίµηση της υπάρχουσας σχετικής εµπειρίας κατασκευής πασσάλων δι' εκσκαφής σε 
ανάλογες γεωτεχνικές συνθήκες η/και των υπαρχουσών γεωτεχνικών πληροφοριών στην 
ευρύτερη περιοχή των εργασιών είναι απαραίτητη για τον τελικό καθορισµό των ποσοτήτων 
των προς εκτέλεση αναγκαίων γεωτεχνικών ερευνών. 

Επισηµαίνεται ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες γεωτεχνικές 
συνθήκες της περιοχής κατασκευής των πασσάλων: 

1. Παρουσία χαλαρών ή µαλακών εδαφικών υλικών µε πιθανά προβλήµατα αστάθειας κατά 
την εκσκαφή. 

2. Ύπαρξη εδαφικών ή βραχωδών σχηµατισµών µε ιδιότητες διόγκωσης. 

3. Χονδρόκοκκοι σχηµατισµοί ή εδαφικοί σχηµατισµοί µεγάλης διαπερατότητας, οι οποίοι 
είναι δυνατόν να προκαλέσουν απώλεια των ενεµάτων κατά την κατασκευή. 

4. Στρώσεις κροκάλων και λατύπων, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν δυσκολίες 
κατά την εκσκαφή και εξ αυτού να απαιτηθεί η εφαρµογή ειδικών διατρητικών µηχανηµάτων. 

5. Παρουσία φέροντος γεωϋλικού ικανού πάχους. 

6. Παρουσία συστηµατικής στάθµης υπογείου υδροφόρου ορίζοντα. 

7. Παρουσία αρτεσιανού ή επικρεµάµενου υδροφόρου ορίζοντα. 

8. Στρώσεις εντός των οποίων είναι δυνατόν να αναπτυχθεί καθεστώς υπόγειας ροής µε 
µεγάλες υδραυλικές κλίσεις. 
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9. ∆υνατότητα εκδήλωσης χηµικής δράσης του υπογείου ύδατος ή του εδάφους επί του 
σκυροδέµατος των πασσάλων. 

10. Ποιότητα του βραχώδους υποβάθρου (εφόσον υπάρχει) µε έµφαση: (α) στην αντοχή του, 
(β) στο βαθµό κερµατισµού και αποσάθρωσης του, (γ) στην παρουσία ασθενών ζωνών και 
(δ) στην παρουσία ανοικτών ή κλειστών διακλάσεων ή εγκοίλων. 

11. Προβλήµατα γενικευµένης αστάθειας 

12. Εκτέλεση εργασιών υπογείων διανοίξεων 

Επισηµαίνεται ότι η γεωτεχνική διερεύνηση θα πρέπει επιπλέον να καταδείξει κι ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης µηχανισµού αστοχίας των πασσάλων σε διάτρηση πιθανής 
µαλακής εδαφικής στρώσης, η οποία υπόκεινται του στρώµατος έδρασης των αιχµών των εν 
λόγω πασσάλων. 



«ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» 
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

4.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
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Πίνακας 1. Μητρώο κατασκευής πασσάλων δι’ εκσκαφής 
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ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
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15.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

15.2.1 Ενσωµατούµενα υλικά και κριτήρια αποδοχής των 

Τα υλικά τα οποία ενσωµατώνονται στους πασσάλους δι' εκσκαφής περιγράφονται στις 
αµέσως επόµενες παραγράφους. Επισηµαίνεται ότι τα υλικά αυτά θα πρέπει να ικανοποιούν 
τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αναφερόµενα 
στην παρούσα ΠΕΤΕΠ. Κάθε πρόθεση για αλλαγή των αρχικώς εγκεκριµένων πηγών 
τροφοδοσίας των ενσωµατούµενων υλικών θα πρέπει να δηλώνεται εγκαίρως και να 
αιτιολογείται καταλλήλως. Υλικά τα οποία έχουν απορριφθεί µετά τη διενέργεια των σχετικών 
ελέγχων καταλληλότητας θα πρέπει να αποµακρύνονται από την περιοχή των εργασιών. 

Τσιµέντο. Οι δυνάµενοι να χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή των πασσάλων τύποι 
τσιµέντου ορίζονται στο EN 197-1:2000, 5.1 και είναι: CEM I, CEM II/A-S και ΙΙ/Β-S, CEM 
II/A-D, CEM II/A-V και ΙΙ/Β-V, CEM III/A, ΙΙΙ/Β και ΙΙΙ/C. Ο εκάστοτε χρησιµοποιούµενος τύπος 
τσιµέντου θα προσδιορισθεί από την µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος βάσει αιτιολογηµένης 
πρότασης. 

Αδρανή. Τα αδρανή πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα EN 12620:2002 και EN 204:2001, 4.2. Ο 
µέγιστος κόκκος των χρησιµοποιούµενων αδρανών δεν θα πρέπει να έχει διάµετρο 
µεγαλύτερη από τριάντα δύο (32) mm. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν στρογγυλεµένα 
αδρανή (όχι θραυστά), που να τηρούν όµως τις υπόλοιπες ιδιότητες των αδρανών των EN 
12620:2002 και EN 204:2001, 4.2, σύµφωνα µε την αιτιολογηµένη πρόταση της µελέτης 
σύνθεσης του σκυροδέµατος. 

Ύδωρ. Οι ιδιότητες του χρησιµοποιούµενου ύδατος πρέπει να είναι σύµφωνες µε όσα 
σχετικώς αναφέρονται στο EN 1008:2002 και EN 206-1:2000, 4.3. Η ψύξη του νερού είναι 
δυνατή για την µείωση της θερµοκρασίας του «νεαρού» σκυροδέµατος σε συνθήκες υψηλών 
θερµοκρασιών περιβάλλοντος. 

Πρόσθετα και Πρόσµικτα. Τα πρόσθετα και πρόσµικτα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το EN 
2061:2000, 4.4 και 4.5 και εφόσον απαιτηθεί η χρήση τους, αυτά θα προσδιορισθούν από τη 
µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος των πασσάλων. Επισηµαίνεται ότι η χρησιµοποίηση 
ακατάλληλων πρόσθετων και πρόσµικτων είναι δυνατόν να προκαλέσει ζηµιές. 

Σκυρόδεµα  

(1ο)   Γενικά 

Το σκυρόδεµα κατασκευής των πασσάλων θα είναι κατηγορίας χαρακτηριστικής αντοχής 
µεταξύ C20/25 και C30/37, εκτός εάν άλλως προδιαγράφεται. Ειδικότερα για τους 
κεφαλόδεσµους πασσάλων, αλλά και για τους οπλισµένους πασσάλους πασσαλοτοιχίας 
αλληλοτεµνόµενων πασσάλων είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα κατηγορίας 
µικρότερης χαρακτηριστικής αντοχής από την προαναφερόµενη, αναλόγως των απαιτήσεων 
της Μελέτης. 

Η περιεκτικότητα σε τσιµέντο δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 400 kgr ανά m3 
σκυροδέµατος για οποιονδήποτε τύπο και οποιασδήποτε κατηγορία αντοχής του 
σκυροδέµατος. Εν πάση περιπτώσει, η µέγιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 500 kgr ανά m3 σκυροδέµατος. 

Η αναλογία νερού τσιµέντου (Ν/Τ) δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη του 0.6. 
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Η κάθιση του σκυροδέµατος πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 130 mm, συνήθως δε της τάξης 
των 200-220 mm. Ειδικότερα για το σκυρόδεµα κατασκευής των κεφαλόδεσµων, η κάθιση 
του πρέπει να είναι κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες που κατασκευάζεται ο κεφαλόδεσµος 

(πυκνότητα οπλισµού, σκυροδέτηση στο ύδωρ κλπ), γενικά όµως κατασκευάζεται 
σκυρόδεµα που ανήκει στην κατηγορία του «πλαστικού» και «ηµίρρευστου» σκυροδέµατος 
(δηλ. µε ελάχιστη κάθιση 30 mm). 

Η προστασία του σκυροδέµατος έναντι «ξεπλύµατος» σε συνθήκες σηµαντικής υπόγειας 
ροής είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε τη χρήση µπετονίτη ή µόνιµης σωλήνωσης. 

(2ο)  Μελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος 

Οι γενικές απαιτήσεις της µελέτης σύνθεσης του σκυροδέµατος των πασσάλων πρέπει να 
είναι συµβατές µε τα αναφερόµενα στο EN 206-1:2000, 9. 

Ειδικότερα αναφέρεται ότι η µελέτη σύνθεσης πρέπει να παρέχει επαρκή προστασία του 
σκυροδέµατος κατά των επιβλαβών δράσεων του υπογείου ύδατος και των γεωϋλικών, τα 
οποία χαρακτηρίζονται από την παρουσία, εντός της µάζας των, ρυπογόνων ουσιών, 
οργανικών κλπ. Ειδική πρόνοια θα πρέπει να παρθεί κατά την µελέτη σύνθεσης για να 
εξασφαλισθεί η κατάλληλη ρευστότητα του µίγµατος του σκυροδέµατος, κατά τρόπο που να 
αποφεύγονται οι αποφράξεις των σωλήνων µε τους οποίους γίνεται η σκυροδέτηση των 
πασσάλων. Για την εξασφάλιση της κανονικής ρευστότητας που είναι αναγκαία για την 
σκυροδέτηση των πασσάλων µε σωλήνες θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την 
παραλαβή και συσσώρευση των αδρανών στο εργοτάξιο µε δοκιµές κοσκινίσµατος για την 
εξακρίβωση της συµφωνίας των αποτελεσµάτων της κοκκοµέτρησης των αδρανών προς τα 
προδιαγραφόµενα από την µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος. 

Στην µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος θα πρέπει να δοθεί και η καµπύλη ανάπτυξης της 
αντοχής του σκυροδέµατος µε θραύση δοκιµίων τουλάχιστον σε 7 και 28 µέρες, όπως επίσης 
και η καµπύλη του λόγου Ύδωρ/τσιµέντο (Ν/Τ) σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2.3 του 
ΚΤΣ'97. 

(3ο)  Ποιοτικός έλεγχος (∆ειγµατοληψία και ∆οκιµές) του σκυροδέµατος 

Για τον ποιοτικό έλεγχο (δειγµατοληψία και δοκιµές) του σκυροδέµατος των πασσάλων και 
των κεφαλόδεσµων πρέπει να ακολουθεί τα οριζόµενα στο EN 206-1:2000. 

Για τον έλεγχο συµµόρφωσης του σκυροδέµατος ισχύει για τους πασσάλους ο χωρισµός σε 
«παρτίδες» σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις παραγράφους 13.3 και 13.5 του ΚΤΣ' 97. 
Επιπλέον όµως ο χωρισµός σε παρτίδες σκυροδέµατος θα στηριχθεί και στα ακόλουθα: 

i. Το πολύ οι 10 πρώτοι πάσσαλοι του έργου1 θα θεωρηθεί ότι συνιστούν µία παρτίδα 
σκυροδέµατος από την οποία θα παίρνονται σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στις 
παραγράφους 13.3 και 13.5 του ΚΤΣ' 97, δοκίµια για τον έλεγχο συµµόρφωσης του 
σκυροδέµατος σε ηλικία 28 ηµερών. Επιπλέον, από τα ίδια µίγµατα, από τα οποία 
παρασκευάσθηκαν τα παραπάνω δοκίµια, θα παρασκευασθούν πρόσθετα δοκίµια, τα οποία, 
συντηρούµενα κανονικά, θα ελεγχθούν σε ηλικία 7 ηµερών για να συγκριθούν προς τα 
αποτελέσµατα της καµπύλης ανάπτυξης της αντοχής του σκυροδέµατος που θα έχει δοθεί 
από την επιχείρηση του εργοστασιακού σκυροδέµατος (για περίπτωση χρησιµοποίησης 
εργοστασιακού σκυροδέµατος) ή θα έχει προκύψει από τους προκαταρκτικούς ελέγχους 
παραγωγής σκυροδέµατος που αναφέρονται στην παράγραφο 13.5.1 του ΚΤΣ' 97 για την 
περίπτωση, χρησιµοποίησης εργοταξιακού σκυροδέµατος. (Για την παρούσα περίπτωση, 

� 
1
 Ισχύουν και τα επιτάγματα μεγίστου όγκου σκυροδέματος, κλπ της παραγράφου 13 του ΚΤΣ’97 
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κατά κανόνα δεν θα µπορεί να εφαρµοσθεί η περίπτωση της παραγράφου 13.4 του ΚΤΣ' 97 
για «εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών έργων», εκτός αν υπάρξει ειδική έγγραφη εντολή από 
την Υπηρεσία, ή αν προδιαγράφεται σχετικά στα τεύχη δηµοπράτησης). 

ii. Το πολύ κάθε 25 επόµενοι πάσσαλοι του έργου θα θεωρηθεί ότι συνιστούν µία παρτίδα 
σκυροδέµατος από την οποία θα παίρνονται σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στις 
προαναφερόµενες παραγράφους 13.3 και 13.5 του ΚΤΣ' 97 δοκίµια για τον έλεγχο 
συµµόρφωσης του σκυροδέµατος σε ηλικία 28 ηµερών. Τα δοκίµια αυτά θα πρέπει να 
ληφθούν από νωπό σκυρόδεµα. Εάν κατά την διάρκεια των εργασιών πασσάλων η σύνθεση 
του σκυροδέµατος µεταβάλλεται ή το σκυρόδεµα προέρχεται από διαφορετικές πηγές 
προέλευσης, θα πρέπει οι σχετικές ενέργειες να γίνονται σαν να πρόκειται κάθε φορά για ένα 
νέο έργο. 

iii. Το πολύ ο πρώτος κεφαλόδεσµος του έργου2 ανά κατηγορία αντοχής του σκυροδέµατος 
θα θεωρηθεί ότι συνιστά µία παρτίδα σκυροδέµατος, για την οποία ισχύουν τα 
προδιαγραφόµενα παραπάνω στην παράγραφο 5.30.i σχετικά µε τις απαιτούµενες 
δειγµατοληψίες και δοκιµές. 

iv. Το πολύ κάθε 3 επόµενοι κεφαλόδεσµοι3 ανά κατηγορία αντοχής σκυροδέµατος του έργου 
θα θεωρηθεί ότι συνιστούν µία παρτίδα σκυροδέµατος για το οποίο ισχύουν τα 
προδιαγραφόµενα παραπάνω στην παράγραφο 5.30.ii σχετικά µε τις απαιτούµενες 
δειγµατοληψίες και δοκιµές. 

Σε κάθε αλλαγή σύνθεσης σκυροδέµατος ή προµηθευτή εργοστασιακού σκυροδέµατος η 
διαδικασία του παραπάνω χωρισµού σε παρτίδες πρέπει να ξαναρχίσει σαν να επρόκειτο για 
νέο έργο. 

6) ∆ιατρητικό υγρό 

(1ο)  Γενικά 

Για την εξασφάλιση της ευστάθειας των τοιχωµάτων της οπής του πασσάλου είναι δυνατόν 
να χρησιµοποιηθεί σαν διατρητικό υγρό αιώρηµα µπεντονίτη (ΒΕΝΤΟΝΙΤΕ). Γενικώς η 
προετοιµασία, η διατήρηση και ο έλεγχος των διατρητικών υγρών αιωρηµάτων µπεντονίτη 
πρέπει να ακολουθούν τα σχετικώς αναφερόµενα στο EN 1538:2000. Ο µπεντονίτης που θα 
προσκοµισθεί στο εργοτάξιο και πριν να αναµιχθεί µε νερό θα είναι σύµφωνος µε την 
προδιαγραφή DFCP 4 του Συνδέσµου Υλικών Εταιρειών Πετρελαιοειδών (OIL COMPANIES 
MATERIALS ASSOCIATION). 

Η προσκόµιση στο εργοτάξιο της σκόνης µπεντονίτου πρέπει απαραιτήτως να συνδυάζεται 
και µε την προσκόµιση πιστοποιητικού ποιότητας από τον προµηθευτή του, το οποίο να 
δείχνει τις ιδιότητες κάθε παραλαµβανόµενης ποσότητας µπεντονίτη στο εργοτάξιο. Τα 
παραπάνω πιστοποιητικά ποιότητας θα κατατίθενται στην Υπηρεσία. Οι ιδιότητες που θα 
αναφέρονται στο πιστοποιητικό ποιότητας του προµηθευτή είναι το εύρος διακύµανσης του 
φαινοµένου ιξώδους και το εύρος διακύµανσης της αντοχής πήγµατος (GEL STRENGTH) για 
σωµατίδια στο ύδωρ. 

(2ο)  ∆ιαδικασία Ανάµιξης 

Ο µπεντονίτης θα αναµιχθεί επιµελώς µε καθαρό νερό ώστε να δηµιουργηθεί ένα αιώρηµα το 
οποίο θα εξασφαλίζει την ευστάθεια της οπής του πασσάλου για την περίοδο που είναι 
αναγκαία για την τοποθέτηση του σκυροδέµατος και την συµπλήρωση της κατασκευής. Η 

� 
2
 Ισχύουν και τα επιτάγματα μεγίστου όγκου σκυροδέματος κλπ της παραγράφου 13 του ΚΤΣ' 97. 

3
 Ισχύουν και τα επιτάγματα μεγίστου όγκου σκυροδέματος κλπ της παραγράφου 13 του ΚΤΣ' 97. 
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θερµοκρασία του ύδατος που θα χρησιµοποιηθεί κατά την ανάµιξη του αιωρήµατος 
µπεντονίτη και του αιωρήµατος κατά την χρησιµοποίησή του στο σκάµµα του πασσάλου δεν 
θα πρέπει να είναι µικρότερη από 5°C. 

Στην περίπτωση συνάντησης αλµυρού ή χηµικώς επικίνδυνου υπόγειου ύδατος, θα πρέπει 
να ληφθούν ειδικές προφυλάξεις που θα προταθούν από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε να 
εξασφαλισθεί το κατάλληλο αιώρηµα για την κατασκευή των πασσάλων. 

(3ο)  ∆οκιµές 

Η συχνότητα των δοκιµών του διατρητικού υγρού και η µέθοδος δειγµατοληψίας θα είναι 
γενικώς σύµφωνες µε τα αναφερόµενα στο EN 1538:2000. Ειδικότερα η συχνότητα των 
δοκιµών είναι δυνατόν να µεταβάλλεται αναλόγως προς την συνέπεια των αποτελεσµάτων 
που θα προκύψουν. Οι δοκιµές ελέγχου θα γίνουν στο αιώρηµα µπεντονίτη µε την χρήση 
καταλλήλων συσκευών. Συγκεκριµένα, η πυκνότητα του νεοπαρασκευασθέντος αιωρήµατος 
µπεντονίτη θα µετράται µία φορά την ηµέρα για τον ποιοτικό έλεγχο του σχηµατισθέντος 
αιωρήµατος. Επισηµαίνεται ότι η συσκευή µέτρησης θα πρέπει να έχει ρυθµισθεί, ώστε να 
µετρά µε ακρίβεια 0,005 gr/cm3. Επίσης θα διενεργούνται δοκιµές πυκνότητας, ιξώδους, 
διατµητικής αντοχής και τιµής ΡΗ4 στο αιώρηµα µπεντονίτη που βρίσκεται εντός της οπής 
του πασσάλου. Τα αποτελέσµατα των παραπάνω χαρακτηριστικών γενικά θα πρέπει να 
βρίσκονται µεταξύ των ορίων του παρακάτω Πίνακα 2. Οι δοκιµές θα επαναλαµβάνονται 
µέχρι να αποκατασταθεί µία συνεπής αντιστοίχηση των αποτελεσµάτων προς τον τρόπο 
εργασίας, όπου θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στην διαδικασία ανάµιξης, κάθε προσθήκη 
νεοπαρασκευασθέντος αιωρήµατος µπεντονίτη και τα προχρησιµοποιηµένα αιωρήµατα 
µπεντονίτη και κάθε διαδικασία, που τυχόν θα ακολουθηθεί για να αφαιρεθούν από το 
αιώρηµα µπεντονίτη που έχει χρησιµοποιηθεί προηγουµένως όλες οι ακαθαρσίες. Όταν τα 
αποτελέσµατα δείξουν συνεπή συµπεριφορά οι δοκιµές διατµητικής αντοχής και ΡΗ είναι 
δυνατόν να σταµατήσουν και να εξακολουθήσουν µόνον οι δοκιµές πυκνότητας και ιξώδους 
σε συχνότητα που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία. 

 

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά αιωρήµατος µπεντονίτη µέσα στο φρέαρ πασσάλων 
 

Μετρούµενη ιδιότητα ∆ιακύµανση 
αποτελεσµάτων για 

20° C 

Μέθοδος Ελέγχου 

Πυκνότητα Μικρότερη από 1,10 
gr/cm3(α) 

MUD DENSITY BALANCE 

Χρόνος εκκένωσης του 
κώνου Marsh (sec) 

Ιξώδες 32-60 (β) 

Μέθοδος του κώνου του MARSH 
FANN VISCOMETER 

 

 
∆ιατµητική αντοχή 
(SHEAR STRENGH) 
(αντοχή πήγµατος 10') 

1,4 - 10 Ν/m2 ή 4-10 
N/m2 

SHEARMETER FANN 
VISCOMETER (γ) 

ΡΗ 7,5-12 (δ) Ενδεικτικές χαρτοταινίες ΡΗ, 
συσκευή του BECKMAN κλπ 

� 

4
 Επισημαίνεται ότι όσο προχωρεί η σκυροδέτηση του πασσάλου, το ΡΗ του αιωρήματος 

μπεντονίτη που βρίσκεται στον πάσσαλο μεγαλώνει από την επαφή με το νωπό σκυρόδεμα. 
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(α) Πριν την σκυροδέτηση και σε περιπτώσεις υφάλµυρου ύδατος είναι επιτρεπτή τιµή 
πυκνότητας έως και 1.20 gr/cm3 

(β) Συνήθως ο χρόνος εκκένωσης του κώνου του MARSH βρίσκεται στην περιοχή των 38-41 
δευτερολέπτων. 

(γ) Όταν προδιαγράφεται η χρήση του FANN VISCOMETER το δείγµα του αιωρήµατος θα 
πρέπει να περνάει προηγουµένως από ένα κόσκινο Νο 52 του B.S. (0,3 mm) πριν γίνει η 
δοκιµή.  

(δ) Θα πρέπει να δίνεται ειδική προσοχή για ΡΗ µεγαλύτερο από 10,2 γιατί το αιώρηµα 
µπορεί να χάσει τις ιδιότητές του (να κόψει). Συνιστάται το ΡΗ του ύδατος του αιωρήµατος να 
κυµαίνεται µεταξύ του 7,50 και του 8,50. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της ακολουθούµενης µεθόδου εργασίας, θα επαναληφθούν οι 
δοκιµές διατµητικής αντοχής και ΡΗ για µία ορισµένη περίοδο σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

Υπεύθυνος πάντως για τα χαρακτηριστικά του αιωρήµατος του µπεντονίτη µέσα στον 
πάσσαλο είναι πάντοτε ο Ανάδοχος. ο οποίος θα µπορεί να τροποποιεί, ύστερα από 
αιτιολογηµένη πρόταση, τα αναφερόµενα στον πίνακα 2 χαρακτηριστικά, ανάλογα µε τις 
τοπικές συνθήκες και κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση επαναχρησιµοποίησης του αιωρήµατος µπεντονίτη µετά από σκυροδέτηση 
ενός πασσάλου, θα πρέπει να διατίθενται στο εργοτάξιο τα κατάλληλα µέσα για τον 
καθαρισµό του αιωρήµατος, που είναι πχ οι αποαµµωτήρες για την περίπτωση της άµµου 
και των πλέον χονδρόκοκκων υλικών. Για την περίπτωση λεπτοκόκκων προσµίξεων θα 
πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά του πίνακα 2 
στο µείγµα του επαναχρησιµοποιουµένου και νέου αιωρήµατος. 

Σαν διατρητικό υγρό είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί και άλλο υγρό της εκλογής του 
Αναδόχου ανάλογα προς τις τοπικές συνθήκες, ύστερα από τεκµηριωµένη πρόταση και µε 
σύµφωνη γνώµη και έγκριση της Υπηρεσίας. Για το νέο τούτο διατρητικό υγρό ο Ανάδοχος 
θα είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρόµοια έργα 
µε ανάλογες γεωτεχνικές συνθήκες, καθώς επίσης και µεθόδους ποιοτικού ελέγχου αυτού. 

7)  Σιδηροί οπλισµοί 

Οι σιδηροί οπλισµοί των πασσάλων (δηλ. µεταλλικές ράβδοι, µεταλλικά πλέγµατα, 
σιδηροσωλήνες) πρέπει να ακολουθούν τα καθοριζόµενα στα prENV 10081-4:2002, EN 
102101:1994 και EN 10025-1:2004. Η ποιότητα των σιδηρών οπλισµών θα είναι αυτή που 
καθορίζεται στη Μελέτη, η δε επιλογή της θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη δυνατότητα 
κατασκευής του κλωβού. 

Σε περιπτώσεις χρησιµοποιήσεως διατρητικών υγρών για την εξασφάλιση της ευστάθειας 
της οπής των πασσάλων, οι µεταλλικοί σωλήνες για τη διενέργεια των δοκιµών θα πρέπει να 
είναι κατασκευασµένοι από µη γαλβανισµένο σίδηρο εξαιτίας κυρίως του κινδύνου 
ηλεκτροχηµικής διάβρωσης των οπλισµών. 

15.3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

15.3.1 ∆ιάτρηση πασσάλων 

15.3.1.1 Γενικά 

Κατά τη διάτρηση της οπής των πασσάλων θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα 
µέτρα για την παρεµπόδιση ανεξέλεγκτης ροής υπογείου ύδατος ή εισροής ποσοτήτων 
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εδαφικού υλικού εντός της οπής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αυξηµένος κίνδυνος εκδήλωσης 
των παραπάνω φαινοµένων υπάρχει στις περιπτώσεις διάτρησης εντός: (α) χαλαρών 
χονδρόκοκκων (µη συνεκτικών) εδαφών, (β) µαλακών λεπτόκοκκων (συνεκτικών) εδαφών, 
(γ) εδαφών µε µεταβλητές ιδιότητες. 

Η αλληλουχία εργασιών κατασκευής των πασσάλων θα πρέπει να καθορίζεται έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η διάτρηση κοντά σε πασσάλους που έχουν πρόσφατα σκυροδετηθεί και το 
σκυρόδεµά τους είναι ακόµα εργάσιµο, ή που δεν έχουν ακόµα σκυροδετηθεί, για την 
αποφυγή ενδεχοµένων ζηµιών. ∆εν επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών για την αποµάκρυνση 
των όποιων εµποδίων εµφανισθούν κατά τη διάτρηση ή για την υλοποίηση της έµπηξης των 
πασσάλων εντός του βραχώδους υποβάθρου για την αποφυγή ζηµιών σε γειτονικούς 
πασσάλους ή κατασκευές. 

Κατά τον εκτοπισµό εµποδίων της διάτρησης πρέπει να αποφεύγεται κάθε χαλάρωση του 
εδάφους. ∆εν επιτρέπεται η έδραση του πασσάλου πάνω σε εµπόδιο που βρίσκεται πάνω 
από τον θεωρητικό πυθµένα του πασσάλου και για αυτόν ακριβώς το λόγο µετά την 
ολοκλήρωση της διάτρησης ο πυθµένας της οπής πρέπει να καθαρισθεί από τα τυχόν 
χαλαρά υπολείµµατα και να ενισχυθεί µε κτυπήµατα ή δυνητικά να χρησιµοποιηθεί µικρή 
ποσότητα χαλικιών ή ξηρό µίγµα σκυροδέµατος. 

Τα προϊόντα εκ των διατρήσεων θα αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας 
και θα αποτίθενται είτε στην περιοχή του εργοταξίου (για προσωρινή εναπόθεση) ή για την 
κατασκευή επιχωµάτων και επιχωµατώσεων, είτε θα αποµακρύνονται σε οιαδήποτε 
απόσταση από το έργο και θα αποτίθενται σε θέσεις που θα έχουν την έγκριση της 
Υπηρεσίας. 

Εγκαταλειπόµενες οπές διάτρησης πρέπει να γεµίζονται και να συµπυκνώνονται προσεκτικά 
µε κατάλληλα εδαφικά υλικά ή µε σκυρόδεµα. 

Σε περιπτώσεις διαφοροποίησης των γεωτεχνικών συνθηκών, από τις αρχικώς υποτεθείσες 
στη Μελέτη, είναι αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις µε σύµφωνη γνώµη του Μελετητή του 
έργου. 

15.3.1.2 ∆ιατρητικά µηχανήµατα και εξαρτήµατα 

Η µεθοδολογία διάτρησης (δηλ. συνεχής διάτρηση ή µη συνεχής διάτρηση) και ο τύπος των 
χρησιµοποιούµενων διατρητικών εξαρτηµάτων θα προσαρµόζεται στις επιτόπου εδαφικές 
συνθήκες και συνθήκες υπογείων υδάτων. Εξαρτήµατα για την εκτέλεση συνεχούς διάτρησης 
είναι π. χ. αρίδες, κρουστικο-διατρητικά εργαλεία τα οποία συνδυάζονται µε χρήση µεθόδων 
εισπίεσης για την αποµάκρυνση του εδαφικού υλικού κλπ. (σχήµα 6). Εξαρτήµατα για την 
εκτέλεση µη συνεχούς διάτρησης είναι π.χ. αρπάγες, τρυπάνια, διατρητικοί κουβάδες, 
«βουτιές» κλπ. (σχήµα 7). 
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Σχήµα 6α. Σύστηµα συνεχούς διάτρησης-Φάση εισπίεσης 
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Σχήµα 6β. Σύστηµα συνεχούς διάτρησης-Φάση αποµάκρυνσης εδαφικού υλικού από την 
οπή του πασσάλου 
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Σχήµα 6γ. Σύστηµα συνεχούς διάτρησης µε τη χρήση συνεχούς διατρητικού ελικοειδούς 
στελέχους ή «αρίδας» 
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Σχήµα 7α. ∆ιατρητικά εξαρτήµατα για µη συνεχή διάτρηση-«Βουτιά», Τρυπάνι, Αρπάγη  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 7β. ∆ιατρητικό εξάρτηµα µη συνεχούς διάτρησης- ∆ιατρητικός κουβάς 

 
 

Η επιλογή των καταλλήλων διατρητικών εξαρτηµάτων πρέπει να βασίζεται στο κριτήριο 
αποφυγής της χαλάρωσης του γεωϋλικού έξω από την διάµετρο του πασσάλου και κάτω 
από το πόδι του. Επειδή τέτοιες χαλαρώσεις συχνά εξελίσσονται µε την πάροδο του χρόνου, 
πρέπει να δίδεται προτίµηση στον εξοπλισµό µε τον οποίο επιτυγχάνεται η ταχύτερη 
διάτρηση και να ελαχιστοποιείται ο χρόνος µεταξύ συµπλήρωσης της διάτρησης και της 
σκυροδέτησης. Σε περίπτωση που η ευστάθεια των τοιχωµάτων της διάτρησης 
εξασφαλίζεται µε υπερπίεση διατρητικού υγρού, δεν πρέπει αυτή η υπερπίεση να 
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επηρεάζεται σηµαντικά από την ανάσυρση του διατρητικού εργαλείου, γιατί αυτό ενεργεί σαν 
έµβολο κατά την αφαίρεση της συσκευής διάτρησης. 

15.3.1.3 ∆ιάτρηση µε σωλήνωση προπορείας 

Η σωλήνωση προστασίας (προσωρινή ή µόνιµη) τοποθετείται στο σύνολο ή σε τµήµατα της 
οπής των πασσάλων για την εξασφάλιση συνθηκών ευσταθείας των τοιχωµάτων της. Η 
σωλήνωση δεν θα πρέπει να έχει σηµαντικές επιφανειακές παραµορφώσεις, εσωτερικά δε, 
για την οµαλή σκυροδέτηση, δεν θα πρέπει να έχει περιβάλλοντα τµήµατα ή/και υπολείµµατα 
από προηγούµενη σκυροδέτηση. 

Οπές κεκλιµένων πασσάλων µε γωνία Θ < 860 (σχήµα 2) πρέπει να σωληνώνονται σε όλο το 
µήκος τους, εκτός εάν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι τα τοιχώµατα τους χωρίς σωλήνωση 
είναι ευσταθή. 

Οι σωληνώσεις προστασίας είναι δυνατόν να τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια της διατρητικής 
διαδικασίας µε χρήση π.χ. δονητικού ή στρεπτικού µηχανήµατος ή πριν την έναρξη της 
διάτρησης µε χρήση π.χ δονητικού µηχανήµατος ή σφυριού. 

Έστω και αν η συγκράτηση των τοιχωµάτων της οπής επιτυγχάνεται µε άλλο τρόπο, θα 
χρησιµοποιείται στην αρχή της οπής ένα µικρό τµήµα σωλήνωσης για την τοπική υποστήριξη 
και την παρεµπόδιση των επιφανειακών εργασιών. 

Η σωλήνωση της διάτρησης χρησιµεύει στην παρεµπόδιση της χαλάρωσης του εδάφους 
γύρω από τον πάσσαλο κατά την διάτρηση. Είναι υποχρεωτικά απαραίτητη, όταν το 
διατρηθέν γεωϋλικό, ακόµα και µε χρήση στηρίζοντος διατρητικού υγρού, δεν είναι ασφαλές 
από καταπτώσεις των τοιχωµάτων της οπής του πασσάλου. 

Σε διατρήσεις κάτω από την επιφάνεια του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα (µε η χωρίς 
αρτεσιανισµό) πρέπει µέσα στη σωλήνωση διάτρησης να διατηρείται, έως και την περάτωση 
της φάσης σκυροδέτησης του πασσάλου, σταθερή υπερπίεση ύδατος ή άλλου στηρίζοντος 
διατρητικού υγρού (συνήθως αιωρήµατος µπεντονίτη) τουλάχιστον ίσης µε 1,0 m, έτσι ώστε 
να αποφεύγεται η υδραυλική θραύση του εδάφους προς το εσωτερικό της οπής και να 
αποκλείεται µε ασφάλεια η είσοδος µεµονωµένων εδαφικών τεµαχιδίων από την εισροή των 
υπογείων υδάτων µέσα στη διάτρηση. 

Σε συνθήκες αστάθειας των τοιχωµάτων της οπής και για να αποφεύγονται, κατά τη διάρκεια 
της διάτρησης, περαιτέρω χαλαρώσεις αυτών αλλά και του πυθµένα αυτής, πρέπει η 
σωλήνωση να προηγείται της διάτρησης περισσότερο ή λιγότερο αναλόγως των εδαφικών 
συνθηκών και των συνθηκών υπογείου ύδατος. Σε µαλακά συνεκτικά ή µη συνεκτικά εδάφη, 
ιδιαίτερα σε λεπτόκκοκες άµµους και ιλύες κάτω από τη στάθµη του υπογείου ορίζοντα, 
προτείνεται γενικά, ένα προβάδισµα της σωλήνωσης µέχρι το µισό της διαµέτρου της 
διάτρησης. Όταν υπάρχει φόβος, ή έχει παρατηρηθεί είσοδος εδάφους από τον πυθµένα, 
πρέπει να αυξηθεί το προβάδισµα ή η υπερπίεση του στηρίζοντος διατρητικού υγρού. Όταν 
το έδαφος δεν επιτρέπει την αύξηση του προβαδίσµατος, πρέπει να αυξηθεί η υπερπίεση 
του υγρού ενδεχοµένως και µε χρήση προσθέτων σωλήνων και επέκταση της σωλήνωσης 
της διάτρησης πάνω από το έδαφος. 

∆εν πρέπει να υπάρχει προβάδισµα του διατρητικού µηχανήµατος, αλλά η σωλήνωση να 
ακολουθεί άµεσα την διάτρηση. Για να επιτευχθούν αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να ασκείται 
στον σωλήνα εκτός από την στρεπτική ροπή και επαρκής κατακόρυφη δύναµη ώστε να 
επιτυγχάνεται η διείσδυσή του. 

Απαγορεύεται να γίνεται εισαγωγή της προσωρινής σωλήνωσης προστασίας µε την βοήθεια 
εκσκαφής µε πεπιεσµένο αέρα (µέθοδος της υδραυλικής υποσκαφής). 
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Όταν φθάσει το τέλος της διάτρησης και δεν απαιτείται διαπλάτυνση της βάσης του 
πασσάλου, πρέπει το έδαφος να καθαρισθεί µέχρι τον πυθµένα της σωλήνωσης, ώστε να 
αποφευχθούν χαλαρώσεις του εδάφους κάτω από την βάση του πασσάλου κατά την 
αφαίρεση της σωλήνωσης. 

Επειδή στην κατάσταση αυτή ο πυθµένας της διάτρησης είναι εκτεθειµένος σε κίνδυνο 
χαλαρώσεων λόγω της αφαίρεσης του φορτίου εδάφους που αντιστοιχεί στο προβάδισµα της 
σωλήνωσης, πρέπει η σκυροδέτηση του πασσάλου να γίνει αµέσως µετά το καθάρισµα του 
πυθµένα. Για να αποφεύγονται χαλαρώσεις στο περιβάλλον του πασσάλου σε διάτρηση µε 
σωλήνωση «η εξοχή του διατρητικού εργαλείου» στον πυθµένα της σωλήνωσης πρέπει να 
τηρείται ελαχίστη. 

15.3.1.4 ∆ιάτρηση µε χρήση διατρητικών υγρών 

Σε διατρήσεις χωρίς σωλήνωση, όταν γίνεται διέλευση µέσα από χαλαρές ή µαλακές 
εδαφικές στρώσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από φαινόµενα καταπτώσεων, πρέπει τα 
τοιχώµατα της οπής του πασσάλου να στηριχθούν µε υπερπίεση διατρητικού υγρού. Σε 
αυτήν την περίπτωση δεν µπορεί να αποκλεισθεί η αναγκαιότητα για εκ των υστέρων 
εισαγωγή σωληνώσεων (παράγραφο 7.1.3). 

Απαγορεύεται η χρήση στηριζόντων διατρητικών υγρών σε κεκλιµένους πασσάλους µε γωνία 
Θ < 860 (σχήµα 2), εκτός εάν προβλεφθεί η λήψη προστατευτικών µέτρων κατά την 
τοποθέτηση των οπλισµών και τη φάση σκυροδέτησης. 

Η κατασκευή πασσάλου µε διάτρηση χωρίς σωλήνωση είναι δυνατόν να επιφέρει 
χαλαρώσεις του περιβάλλοντος του πασσάλου εδαφικού υλικού. Σε περίπτωση χρήσης 
αιωρήµατος µπεντονίτη ως στηρίζοντος διατρητικού υγρού, είναι δυνατόν να επηρεασθεί 
δυσµενώς η αντοχή του πασσάλου λόγω δηµιουργίας στρώσης φίλτρου. Επειδή η 
χαλάρωση του περιβάλλοντος γεωϋλικού υπό συνθήκες χωρίς σωλήνωση τείνει να αυξηθεί 
µε τον χρόνο, πρέπει η σκυροδέτηση να ακολουθεί αµέσως µετά την διάτρηση. Το πάνω 
τµήµα της διάτρησης πρέπει να εξασφαλίζεται από κατάρρευση από τις επιφανειακές 
δράσεις της κατασκευής µε σωλήνωση λίγων µέτρων. 

Καθόλη τη διάρκεια της διάτρησης µε χρήση διατρητικού υγρού για την συγκράτηση των 
τοιχωµάτων, η στάθµη του θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξισορροπείται η συνολική 
πίεση του εδάφους και του υπογείου ύδατος και οπωσδήποτε να βρίσκεται 1,00 m 
υψηλότερα από την στάθµη του υπογείου ύδατος. Ωστόσο επισηµαίνεται ότι η απαιτουµένη 
υπερπίεση του διατρητικού υγρού για την στήριξη διάτρησης χωρίς σωλήνωση εξαρτάται 
κυρίως από το είδος του στηρίζοντος υγρού, από την διάµετρο της διάτρησης, από το είδος 
του εδάφους, ειδικότερα από την αντοχή του και σε χονδρόκοκκα µη συνεκτικά εδάφη, από 
την κοκκοµετρική τους διαβάθµιση. 

Θα πρέπει να παρθούν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να αποφευχθεί η διάχυση του 
αιωρήµατος µπεντονίτη ή άλλου διατρητικού υγρού, στην περιοχή του εργοταξίου, εκτός από 
την άµεση περιοχή της οπής του πασσάλου. 

Το άχρηστο αιώρηµα µπεντονίτη (ή άλλο άχρηστο διατρητικό υγρό) θα αποµακρύνεται 
αµέσως από το εργοτάξιο και η απόρριψη του µπεντονίτη (ή άλλου διατρητικού υγρού) θα 
γίνει σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο σε θέσεις ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση ξαφνικής απώλειας του διατρητικού υγρού η εκσκαφή πρέπει αµέσως να 
επανεπιχωθεί µε κατάλληλο υλικό και να συµπυκνωθεί. Η συνέχιση της εκσκαφής στην θέση 
αυτή επιτρέπεται µόνο µετά από σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας . 
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Σε διατρήσεις χωρίς σωλήνωση σε συνθήκες υπόγειου ορίζοντα µε υψηλή στάθµη είναι 
απαραίτητο να γίνει σωλήνωση τουλάχιστον στο άνω τµήµα της διάτρησης µέχρι πάνω από 
το έδαφος για να ασκηθεί η απαιτούµενη υπερπίεση εντός της γεωτρήσεως. 

15.3.1.5 Άντληση υδάτων από τις οπές 

∆εν επιτρέπεται η άντληση των υδάτων από τις διανοιχθείσες οπές. Κατ' εξαίρεση είναι 
δυνατόν να επιτραπεί µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) έχει τοποθετηθεί προσωρινή 
σωλήνωση, έτσι ώστε να εµποδίζεται η ροή του ύδατος από τις γειτονικές εδαφικές στρώσεις 
σε σηµαντικές ποσότητες εντός της οπής, (β) το περιβάλλον έδαφος είναι ευσταθές έτσι ώστε 
να είναι δυνατή η άντληση χωρίς διαταραχή του κάτω ή γύρω από τον πάσσαλο και (γ) η εν 
λόγω άντληση δεν θα έχει βλαβερές συνέπειες στις γειτονικές ιδιοκτησίες εξαιτίας της 
πιθανότητας εκδήλωσης καθιζήσεων εκ στερεοποιήσεως. 

15.3.2 Εκσκαφές κεφαλοδέσµων 

Αφορούν την δηµιουργία σκαµµάτων για την κατασκευή των κεφαλοδέσµων. Οι στάθµες 
εκσκαφής αναφέρονται στα σχέδια της µελέτης. 

Κατά την διάρκεια των εκσκαφών απαιτείται προσεκτική εργασία, έτσι ώστε να µην γίνουν 
ζηµιές στους ήδη κατασκευασµένους πασσάλους, και στους τυχόν διατηρούµενους κάτω 
από τους κεφαλόδεσµους ή διερχόµενους δια του σώµατος των κεφαλόδεσµων αγωγούς 
ΟΚΩ. 

Τα πρανή των εκσκαφών θα κατασκευάζονται κατακόρυφα ή µε κλίση αλλά πάντοτε ασφαλή 
έναντι καταπτώσεων, ενώ οι διαστάσεις του σκάµµατος θα είναι τέτοιες που να επιτρέπουν 
την οµαλή εργασία της υπόλοιπης κατασκευής των κεφαλόδεσµων. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτηθεί στις εκσκαφές κοντά σε γειτονικά κτίρια, όπου είναι δυνατόν 
να απαιτηθεί τµηµατική εκτέλεση της εργασίας µε ταυτόχρονη προσωρινή αντιστήριξη των 
γειτονικών ιδιοκτησιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει στην 
Υπηρεσία για έγκριση τις προτάσεις του για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. 

Ο πυθµένας του σκάµµατος θα κατασκευάζεται οριζόντιος και θα διατηρείται στεγνός, εκτός 
αν η άντληση των υδάτων δηµιουργεί άλλα προβλήµατα ασφαλείας πρανών ή γειτονικών 
ιδιοκτησιών. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει για έγκριση στην 
Υπηρεσία τις προτάσεις του για την αντιµετώπιση του εν λόγω θέµατος. 

15.3.3 Οπλισµός πασσάλων 

15.3.3.1 Γενικά 

Οι σιδηροί οπλισµοί των πασσάλων πρέπει να είναι της κατηγορίας χάλυβος, διαµέτρων, 
διαστάσεων και µορφής όπως ορίζονται στην Μελέτη. 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά στη Μελέτη οι ελάχιστες ποσότητες διαµήκους 
σιδηρού οπλισµού των πασσάλων (όπου αυτός απαιτείται) δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 3 
που ακολουθεί. Επισηµαίνεται ότι ο ελάχιστος διαµήκης οπλισµός θα συνίσταται από 
τέσσερις (4) ράβδους Φ12. 

Πίνακας 3. Ελάχιστες ποσότητες διαµήκους οπλισµού πασσάλων 

Επιφάνεια διατοµής πασσάλου: Α0 Επιφάνεια διαµήκους οπλισµού: As 

Ac < 0.5 m2 As > 0.5% Ac 

0.5 m2 < Ac < 1.0 m2 As > 0.0025 m2 

Ac > 1.0 m2 As > 0.25% Ac 
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Είναι ουσιαστικής σηµασίας η διατήρηση κάποιας µέγιστης και ελάχιστης απόστασης µεταξύ 
των ράβδων του διαµήκους οπλισµού των πασσάλων για να µπορεί το σκυρόδεµα που 
εγχύνεται να καλύψει πλήρως τον κλωβό οπλισµό και να έλθει σε πλήρη επαφή µε τις 
εδαφικές παρειές της οπής. Έτσι το µέγιστο κενό µεταξύ των διαµήκων ράβδων είναι 40 cm, 
ενώ το ελάχιστο είναι10 cm. Για την περίπτωση όπου ο µέγιστος κόκκος αδρανών 
σκυροδέµατος είναι 2 cm, το ελάχιστο κενό είναι δυνατόν να µειωθεί στα 8 cm. 

Η τοποθέτηση οµόκεντρων στρώσεων διαµήκους οπλισµού θα πρέπει να αποφεύγεται όπου 
αυτό είναι δυνατόν. Ωστόσο στην περίπτωση χρήσης τέτοιων στρώσεων επισηµαίνονται τα 
εξής: 

1. O µέγιστος αριθµός τους είναι 2. 

2. Οι ράβδοι των στρώσεων θα πρέπει να τοποθετούνται ακτινικά η µία πίσω από την άλλη. 

Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των στρώσεων θα είναι η µέγιστη εκ των παρακάτω τιµών: το 
διπλάσιο της διαµέτρου της χρησιµοποιούµενης ράβδου οπλισµού ή 1.5 φορά του 
χρησιµοποιούµενου µεγίστου κόκκου αδρανών σκυροδέµατος. 

Ο σχεδιασµός των εγκαρσίων οπλισµών θα γίνεται σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στο 
EN 1992-1-1:2004. O! διάµετροι αυτών των οπλισµών θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τον 
Πίνακα 4. 

 

Πίνακας 4. Συνιστώµενες διάµετροι εγκαρσίου οπλισµού πασσάλων 

Συνδετήρες > 6 mm και > % της διαµέτρου της διαµήκους 

ράβδου οπλισµού 

Σύρµατα η πλέγµατα εγκαρσίου 
οπλισµού 

> 5 mm 

 

Όσον αφορά την ελάχιστη απόσταση µεταξύ των στοιχείων εγκαρσίου οπλισµού αυτή δεν θα 
πρέπει να είναι µικρότερη από τις αποστάσεις που δίνονται προηγουµένως για τον κύριο 
οπλισµό. 

Οι οπλισµοί των πασσάλων πρέπει να φυλάσσονται σε τέτοιες συνθήκες, έτσι ώστε κατά τη 
διαδικασία τοποθέτησης των να είναι καθαροί και χωρίς την επιφανειακή χαλαρή σκωρίωση. 

Ο κλωβός του οπλισµού, προκατασκευασµένος σε όλο το µήκος, τοποθετείται αµέσως µετά 
το τέλος της εκσκαφής. 

Οι σιδηροί οπλισµοί των πασσάλων πρέπει να εξέχουν πάνω από την οριστική στάθµη των 
κεφαλών των πασσάλων (µετά την αποκοπή της κεφαλής) τουλάχιστον κατά το µήκος 
πρόσφυσης των οπλισµών, για την αγκύρωση του κάθε πασσάλου µέσα στον κεφαλόδεσµο. 

Το πάχος επικάλυψης των οπλισµών µε σκυρόδεµα θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα 
προδιαγραφόµενα στο EN 1992-1-1:2004 και δεν πρέπει να είναι µικρότερο από: 

1. 6 cm, για πασσάλους διαµέτρου D > 0.6 m 

2. 5 cm, για πασσάλους διαµέτρου D < 0.6 m εκτός εάν άλλως έχει συµφωνηθεί. 

Ωστόσο, το ελάχιστο πάχος επικάλυψης των οπλισµών µε σκυρόδεµα είναι δυνατόν να 
αυξηθεί σε 7.5 εκ. στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Τοποθέτηση πασσάλου εντός µαλακού εδαφικού σχηµατισµού, όπου η οπή έχει 
διανοιχτεί χωρίς τη χρήση σωλήνωσης. 
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2. Σκυροδέτηση κάτω από το νερό µε µέγιστο κόκκο αδρανών 3.2 cm. 

3. Η τοποθέτηση του οπλισµού γίνεται µετά την σκυροδέτηση. 

4. Οι επιφάνειες των τοιχωµάτων της οπής είναι ανώµαλες. 

15.3.3.2 Συνδέσεις ράβδων οπλισµού 

Στις συνδέσεις των ράβδων οπλισµού θα πρέπει να διασφαλίζεται η ενεργοποίηση της 
πλήρους αντοχής της κάθε ράβδου σε όλο µήκος των συνδέσεων κι ότι δεν πρόκειται να 
εκδηλωθούν ανεπιθύµητες µετακινήσεις των οπλισµών κατά την κατασκευή των πασσάλων. 
Όλες οι διασταυρούµενες ράβδοι πρέπει να δένονται µε σύρµα προσεκτικά. 
Ηλεκτροσυγκόλληση οπλισµών επιτρέπεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που αφορούν την 
συγκεκριµένη προδιαγραφή της ποιότητας του χρησιµοποιούµενου χάλυβα. 

15.3.3.3 Μόρφωση κλωβού οπλισµού 

Ο κλωβός του οπλισµού κατασκευάζεται στο σύνολο του µήκους του. Η κατά την µελέτη 
γεωµετρία του κλωβού θα επιτυγχάνεται και εξασφαλίζεται µε προσωρινά βοηθητικά 
υποστηρίγµατα απαραίτητα για τον σχηµατισµό στερεού κλωβού. Ο κλωβός πρέπει να είναι 
επαρκώς ισχυρός ώστε να µην παραµορφώνεται κατά την µεταφορά και την τοποθέτηση. 

Για την ασφαλή τήρηση της αναγκαίας επικάλυψης των οπλισµών µε σκυρόδεµα και την 
εξασφάλιση της σωστής τοποθέτησης του διαµήκους οπλισµού πρέπει κατ' ελάχιστον ανά 
διαστήµατα, το πολύ 3.0 m, να διατάσσονται συµµετρικά στον οπλισµό ειδικά υποστηρίγµατα 
(SPACER BLOCKS) από ανθεκτικό υλικό σε διάβρωση του οπλισµού και θραύση της 
επικάλυψης του σκυροδέµατος. Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός των ειδικών υποστηριγµάτων 
είναι δυνατόν να αυξηθεί για πασσάλους διαµέτρου D> 1.2 m, καθώς και κεκλιµένους 
πασσάλους. 

Οι συνδετήρες θα είναι σφιχτά τοποθετηµένοι γύρω από τις διαµήκεις ράβδους. 

Οι αγκυρώσεις του οπλισµού πρέπει να είναι σύµφωνες µε το EN 1992-1-1:2004. 

Σε περιπτώσεις χρήσης προσωρινής σωλήνωσης και για να εξασφαλισθεί ότι κατά την 
αφαίρεση της ο κλωβός παραµένει στην προβλεποµένη θέση του, πρέπει να λαµβάνονται 
κατάλληλα µέτρα π. χ. ενσωµάτωση ενός σταυρού από λάµες. 

15.3.4 Οπλισµοί κεφαλοδέσµων 

Οι σιδηροί οπλισµοί των σκυροδεµάτων πρέπει να είναι της κατηγορίας χάλυβος, διαµέτρων, 
διαστάσεων και µορφής, όπως ορίζονται στη Μελέτη. 

Η τοποθέτηση οπλισµού θα γίνεται µόνο µετά την παραλαβή των ξυλότυπων. Οι οπλισµοί θα 
τοποθετούνται µε φροντίδα και έντεχνα και θα συνδέονται στερεά σε όλες τις διασταυρώσεις 
µε κατάλληλο σύρµα Νο 5 ή µεγαλυτέρου πάχους, ανάλογα µε την διάµετρο και τη θέση του 
οπλισµού. Τα άγκιστρα του οπλισµού, εφόσον απαιτούνται, θα είναι κανονικά και ευµεγέθη. 
Ιδιαίτερη φροντίδα θα λαµβάνεται για την ευθυγράµµιση των ράβδων του οπλισµού, την 
ακριβή και στερεή τοποθέτηση αυτών, τη διατήρηση σε σταθερή θέση κατά τη διάστρωση και 
κοπάνισµα του σκυροδέµατος, ιδίως στις θέσεις αρνητικού οπλισµού και κατά την κάλυψη 
αυτών µε σκυρόδεµα. Όπου κρίνεται απαραίτητο, θα τοποθετούνται πρόχειρα ή µόνιµα 
υποστηρίγµατα (καβίλιες ή υποστηρίγµατα). 

Όλοι οι προβάλλοντες οπλισµοί αναµονής θα πρέπει να προστατεύονται µε ειδική βαφή. 
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15.3.5 Σκυροδέτηση πασσάλων 

15.3.5.1 Γενικά 

Η σκυροδέτηση του πασσάλου πρέπει να αρχίζει το συντοµότερο δυνατό µετά την 
ολοκλήρωση της εκσκαφής και την τοποθέτηση του οπλισµού. Πρίν την έναρξη της 
σκυροδέτησης θα ελέγχεται η καθαριότητα της διανοιχθείσης οπής. 

Η σκυροδέτηση του πασσάλου πρέπει να γίνεται χωρίς διακοπή µε µία συνεχή διάστρωση, 
απαγορευοµένων των αρµών διακοπής. Σε περίπτωση κατ' εξαίρεση µικρής διακοπής της 
διάστρωσης πρέπει να χρησιµοποιούνται επιβραδυντικά πήξης για να αποφεύγονται 
βλαπτικές επιδράσεις. 

Απαγορεύεται η έναρξη της σκυροδέτησης, αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αµφίβολη η 
ολοκλήρωσή της, εκτός αν υπάρχει σαφής εντολή της Υπηρεσίας. Για τον ίδιο λόγο η 
Υπηρεσία είναι δυνατόν να απαγορεύσει ρυθµό διατρήσεων ταχύτερο από εκείνο της 
σκυροδέτησης, Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή εν ξηρώ ή κάτω από το ύδωρ, ο Ανάδοχος 
πρέπει να υποβάλει προς έγκριση από την Υπηρεσία λεπτοµερή περιγραφή του τρόπου 
σκυροδέτησης. (βλέπε παράγραφο 4). 

Κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η προβλεποµένη 
σύνθεση µε το προβλεπόµενο εργάσιµο φτάνει µέχρι τον πυθµένα της διάστρωσης, ότι δεν 
δηµιουργείται απόµιξη ή ρύπανση του σκυροδέµατος και ότι η στήλη του σκυροδέµατος δεν 
διακόπτεται και δεν υπάρχουν στενώσεις. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει, ακόµα και σε διατρήσεις 
εν ξηρώ, να χρησιµοποιηθεί σωλήνας διάστρωσης ή σωλήνας αντλίας που να φτάνει, κατά 
την έναρξη της διάστρωσης, στον πυθµένα της διάτρησης. 

Για τις περιοχές εργασίµου που έχουν προδιαγραφεί στην παράγραφο 6.1.5.1(0) της 
παρούσας, θα πρέπει να διερευνάται η αποφυγή εσωτερικής δόνησης λόγω κινδύνου 
απόµιξης του σκυροδέµατος. 

15.3.5.2 Σκυροδέτηση οπής εν ξηρώ 

Η έκχυση του σκυροδέµατος θα γίνεται µε τη βοήθεια χοάνης και σωλήνα, όπου απαιτείται, 
έτσι ώστε να µην διαταράσσονται τα τοιχώµατα της οπής και ο κλωβός. Εξάλλου πρέπει να 
λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε να αποφευχθεί διαχωρισµός των συστατικών του 
σκυροδέµατος ή έκπλυση των αδρανών. Επιπλέον η στάθµη του σκυροδέµατος θα πρέπει 
να διατηρείται πάνω από τον πυθµένα της προσωρινής σωλήνωσης προστασίας κατά τη 
διάρκεια της σταδιακής ανέλκυσης αυτής. 

15.3.5.3 Σκυροδέτηση οπής κάτω από το νερό ή το διατρητικό υγρό 

Σχετικά µε την µέθοδο σκυροδέτησης στην περίπτωση αυτή ισχύουν ανάλογα τα 
αναφερόµενα στις παραγρ. 12.5 και 12.6 του ΚΤΣ ' 97. Ειδικότερα πάντως τονίζεται ότι η 
σκυροδέτηση θα γίνει σύµφωνα µε δοκιµασµένη µέθοδο σκυροδέτησης που θα υποβάλει ο 
Ανάδοχος για έγκριση από την Υπηρεσία (άρθρο 4). 

Επισηµαίνονται επίσης και τα ακόλουθα: 

1. Ο σωλήνας σκυροδέτησης πρέπει να αποτελείται από τµήµατα µήκους 2-4 µέτρων 
κατάλληλα συνδεδεµένα ώστε να είναι δυνατή η ταχεία µεταβολή του συνολικού του µήκους, 
πρέπει δε να είναι υδατοστεγής σε όλο του το µήκος µε προσαρµοσµένη µία χοάνη στην 
κορυφή του µε υδατοστεγή σύνδεση. 

2. Η πλευρική µετακίνηση του σωλήνα σκυροδέτησης πρέπει να αποφεύγεται καθώς 
είναι δυνατόν είτε να καταστραφεί ο σωλήνας είτε να µετακινηθεί ο οπλισµός. Επίσης πρέπει 
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να εξασφαλίζονται τα κατάλληλα µέσα (γερανός κλπ) για ταχεία ανύψωση ή καταβίβαση του 
σωλήνα σκυροδέτησης, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. 

3. Πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης πρέπει να εξακριβώνεται ότι δεν υπάρχει 
συγκεντρωµένη λάσπη ή λασπωµένο διατρητικό υγρό (πχ λασπωµένο αιώρηµα µπεντονίτη) 
στον πυθµένα της οπής. Για τον σκοπό αυτό θα παρθεί µε κατάλληλη δειγµατοληπτική 
συσκευή δείγµα του αιωρήµατος µπεντονίτη από τον πυθµένα του πασσάλου. Εάν το ειδικό 
βάρος του δείγµατος που πάρθηκε υπερβαίνει το 1,25 gr/cm3, η σκυροδέτηση δεν θα 
επιτρέπεται. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το 
αιώρηµα µπεντονίτη ώστε να ανταποκριθεί προς τα προδιαγραφόµενα χαρακτηριστικά του. 

4. Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης και µετά από αυτήν θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
να αποφευχθεί βλάβη του σκυροδέµατος από τυχόν άντληση ύδατος ή καταβιβασµό της 
στάθµης του υπογείου ύδατος. 

5. Καθόλη την διάρκεια της σκυροδέτησης ο σωλήνας σκυροδέτησης πρέπει να είναι 
γεµάτος από σκυρόδεµα ώστε να εξασφαλισθεί ότι η πίεσή του υπερβαίνει την πίεση του 
ύδατος ή του διατρητικού υγρού και εισχωρεί αρκετά στο ήδη σκυροδετηµένο τµήµα του 
πασσάλου µε κάποιο περιθώριο ασφαλείας έναντι ανύψωσης του σωλήνα κατά λάθος, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συνέχεια του σκυροδέµατος του πασσάλου. 

6. Η εσωτερική διάµετρος του σωλήνα σκυροδέτησης δεν θα είναι µικρότερη από 150 
mm για σκυρόδεµα µε µέγιστο κόκκο αδρανούς 20 mm, ή µικρότερη από 200 mm για 
σκυρόδεµα µε µέγιστη διάµετρο αδρανούς 32 mm. 

7. Η διαµόρφωση του σωλήνα σκυροδέτησης θα πρέπει να είναι τέτοια που να 
ελαχιστοποιούνται οι εξωτερικές προεξοχές για να µπορεί να περνάει µέσα από τον κλωβό 
οπλισµού χωρίς να του προξενεί βλάβες. Η εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα σκυροδέτησης 
θα πρέπει να µην παρουσιάζει προεξοχές. 

8. Θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα (πχ µε µία µονόδροµη «βαλβίδα» 
εκτόπισης του ύδατος, ή ένα ξύλινο ή πλαστικό «go - devil») ώστε να αποφευχθεί η άµεση 
επαφή του σκυροδέµατος, που πρωτοεισάγεται στην οπή, µε το ύδωρ ή το διατρητικό υγρό. 

9. Σε περίπτωση που η ροή του σκυροδέµατος µέσα στον σωλήνα µειωθεί αρκετά, ή 
σταµατήσει, επιβάλλεται η ανύψωση του σωλήνα σκυροδέτησης µε ταυτόχρονη αφαίρεση 
του πρώτου σωληνωτού τµήµατος ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα ροής, αφού όµως 
εξασφαλισθεί ότι ο πυθµένας του σωλήνα εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια 
του σκυροδέµατος. 

10. Όλα τα επιµέρους τµήµατα του σωλήνα σκυροδέτησης καθώς και η χοάνη πρέπει να 
καθορίζονται προσεκτικά µετά από κάθε χρήση τους, ώστε να αποφεύγονται δυσλειτουργίες 
κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης. 

15.3.5.4 Πέρας σκυροδέτησης 

Η σκυροδέτηση θα συνεχίζεται και πάνω από την οριστική κεφαλή των πασσάλων σε µήκος 
τουλάχιστον 0,30 m έως 0,60 m, (δεδοµένου ότι η τελευταία ποσότητα του σκυροδέµατος 
παραµένει ουσιαστικά ασυµπύκνωτη, ανοµοιόµορφη και ελαττωµατική από κάθε άποψη), για 
συσσώρευση του ακαταλλήλου σκυροδέµατος που µελλοντικά θα καθαιρεθεί. 

Στην περίπτωση κατά την οποία η οριστική στάθµη της κεφαλής των πασσάλων, όπως 
ορίζεται στην µελέτη, βρεθεί κάτω από την επιφάνεια του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, 
τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην Υπηρεσία προτάσεις επίλυσης του 
θέµατος πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης. Η σκυροδέτηση του πασσάλου θα 
προχωρήσει µέχρι στάθµης τέτοιας, ώστε το αποµένον τµήµα µετά την αποκοπή του άνω 
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τµήµατος της κεφαλής να βρίσκεται πάνω από την στάθµη του υπόγειου υδροφόρου 
ορίζοντα, εκτός αν έχουν παρθεί από τον Ανάδοχο και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, 
κατάλληλα µέτρα. 

Το πάνω τµήµα της οπής των πασσάλων που δεν σκυροδετήθηκε, γεµίζεται προσωρινά µε 
κατάλληλο κοκκώδες υλικό αµελητέας πλαστικότητας (πχ άµµο, γαρµπίλι ή σκύρα 
σκυροδέµατος) και συµπυκνώνεται κατάλληλα µέχρι της στάθµης του δαπέδου εργασίας των 
µηχανηµάτων ή το πολύ µέχρι στάθµης 0,50 m κάτω από αυτήν, κατά τρόπο και επιλογή 
στάθµης της εκλογής του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και ασφαλής εκτέλεση 
των εργασιών. 

15.3.5.5 Ανέλκυση της προσωρινής σωλήνωσης 

Η ανέλκυση της προσωρινής σωλήνωσης προστασίας θα γίνεται σταδιακά και κατά την 
περίοδο που το σκυρόδεµα είναι αρκετά εργάσιµο για την αποφυγή παράσυρσης και 
σκυροδέµατος κατά την ανέλκυση. Επίσης η ανέλκυση θα πρέπει να γίνεται βραδέως, 
οµοιόµορφα και µε την πρέπουσα προσοχή ώστε να µην σχηµατίζονται καθ' οιονδήποτε 
τρόπο κενά στην µάζα του σκυροδέµατος, σπάσιµο της στήλης του σκυροδέµατος ή 
στενώσεις της διατοµής του πασσάλου. 

Κατά την διάρκεια της ανέλκυσης πρέπει να παραµείνει αρκετή ποσότητα σκυροδέµατος 
µέσα στον σωλήνα (τουλάχιστον 1 m) ώστε να υπερνικάται η πίεση από το έδαφος, το 
υπόγειο ύδωρ ή και το διατρητικό αιώρηµα και έτσι να αποφεύγεται η δηµιουργία λαιµού στην 
διατοµή του σκυροδέµατος και ανάµιξη του σκυροδέµατος µε λάσπη ή άλλο εδαφικό υλικό. 

Η χρήση δονητικών εξολκέων της προσωρινής σωλήνωσης υπόκειται στην έγκριση της 
Υπηρεσίας, η οποία µπορεί να τους απορρίψει εφόσον κατά την γνώµη της: 

1. ∆ηµιουργούνται ανεπίτρεπτες συνθήκες θορύβου και όχλησης των περιοίκων 

2. ∆ηµιουργούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια των δικτύων των ΟΚΩ ή για τις κατασκευές των 
γειτονικών ιδιοκτησιών. 

15.3.6 Σκυροδέµατα κεφαλοδέσµων 

15.3.6.1 Γενικά - Προκαταρκτικές εργασίες 

Στον οριζόντιο (ή βαθµιδωτό) και στεγανό πυθµένα του σκάµµατος της εκσκαφής 
διαστρώνεται στρώση αόπλου σκυροδέµατος χαρακτηριστικής αντοχής Β5, ελαχίστου 
πάχους 0,10 m, που θα χρησιµεύει σαν δάπεδο εργασίας για την κυρίως σκυροδέτηση του 
κεφαλόδεσµου. 

Μετά την σκλήρυνση της στρώσης αυτής ακολουθεί, σύµφωνα µε τη µελέτη η τυχόν 
στεγανωτική στρώση της άνω επιφανείας της. 

15.3.6.2 Σκυροδέτηση κυρίως κεφαλόδεσµων 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης, τηρουµένων µε 
ακρίβεια των διαστάσεων και ποιοτήτων σκυροδεµάτων που αναφέρονται. 

Η διάστρωση του σκυροδέµατος θα αρχίσει µόνον µετά την παραλαβή των ξυλοτύπων και 
του οπλισµού από την Υπηρεσία. Απαραίτητα, κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος, 
πρέπει να παρευρίσκεται ένας σιδηρουργός για τυχόν διορθώσεις οπλισµών. Πριν από την 
διάστρωση του σκυροδέµατος (επί του υπάρχοντος δαπέδου εξοµαλυντικού σκυροδέµατος) 
πρέπει το δάπεδο να καθαρισθεί και να καταβρεχτεί επαρκώς. Η διάστρωση θα βοηθείται και 
µε συχνά κτυπήµατα της εξωτερικής επιφανείας των ξυλοτύπων. ∆ιακοπές διάστρωσης 
σκυροδεµάτων θα πρέπει να αποφεύγονται και θα γίνονται µόνο µετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας που θα υποδεικνύει την θέση διακοπής, τον χρόνο διάρκειας αυτής και τον τρόπο 
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σύνδεσης του νωπού σκυροδέµατος, που γενικά θα γίνεται µε απόξεση της διαστρωθείσας 
επιφανείας, αποµάκρυνση των αποσυντεθέντων υλικών, πλύση µε άφθονο νερό κλπ. όπως 
σχετικά αναφέρεται στην παράγραφο 14.3 του ΚΤΣ ' 97. 

Η συµπύκνωση θα γίνει µε χρήση δονητών, εκτός αν ο Ανάδοχος, µετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας, θεωρήσει ότι υπάρχει κίνδυνος απόµιξης του σκυροδέµατος για την εκλεγείσα 
περιοχή εργασίµου. Η συµπύκνωση θα υποβοηθείται µε κοπάνισµα µε ράβδο ή κόπανο, µε 
κτύπηµα των ξυλοτύπων κλπ. 

Η άνω επιφάνεια των κεφαλόδεσµων θα πρέπει διαµορφώνεται καταλλήλως, π.χ µε 
τελείωµα πλαστικού τύπου ΠΑ. 

Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία, σύµφωνα µε την Μελέτη, να 
εµποδιστεί η άνοδος τυχόν υπάρχοντος υπόγειου ύδατος δια µέσου των κεφαλόδεσµων και 
της ανωδοµής των βάθρων προς τα υποστυλώµατα κλπ., τότε όλες οι εξωτερικές επιφάνειες 
των κεφαλόδεσµων, µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων, µονώνονται µε υλικό σύµφωνο µε 
την Μελέτη. 

15.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

15.4.1 Έλεγχος πυθµένα έδρασης πασσάλου 

Στις περιπτώσεις όπου ανάλογα προς την φύση των διατηρηθέντων γεωϋλικών, τις συνθήκες 
εµφάνισης υπογείων υδάτων και το βάθος του πασσάλου, υπάρχουν κίνδυνοι να 
συγκεντρωθεί ποσότητα λεπτόκοκκων υλικών στον πυθµένα του πασσάλου κατά το χρονικό 
διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ του τελικού καθαρισµού του πυθµένα του πασσάλου και της 
έναρξης σκυροδέτησης αυτού (µε µεσολάβηση βέβαια της διαδικασίας καταβιβασµού και 
τοποθέτησης εντός της οπής του κλωβού οπλισµού του πασσάλου), τότε η έδραση αυτού θα 
έχει γίνει πάνω στο προαναφερθέν χαλαρό υλικό και κατά την επιβολή της φόρτισης του 
πασσάλου µπορεί να δηµιουργηθεί από αυτόν το λόγο µία ανεπίτρεπτη για το έργο 
υποχώρηση, µέχρις ότου το πόδι του πασσάλου συναντήσει το σταθερό υπόβαθρο 
σύµφωνα µε το οποίο έχει υπολογισθεί. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν, είτε από εντολή 
της Υπηρεσίας, είτε µετά από πρόταση του Αναδόχου και έγκριση από την Υπηρεσία, να 
προβλεφθεί ενσωµάτωση καθόλο το µήκος του πασσάλου (από τον πυθµένα µέχρι την 
κεφαλή αυτού) δύο σιδηροσωλήνων ελαχίστης διαµέτρου 3'' ή επιθυµητής διαµέτρου 4'', 
αφού ληφθεί υπόψη και η αποµείωση της διατοµής του πασσάλου και η επιρροή αυτή στην 
φέρουσα ικανότητα αυτού. Η ενσωµάτωση αυτών των σωλήνων γίνεται για τον παραπάνω 
λόγο αντιοικονοµική, στην περίπτωση πασσάλων µικρών διαµέτρων λόγω της σοβαρής 
εξασθένησης της διατοµής των πασσάλων. Οι σωλήνες αυτοί πωµατίζονται στο άκρο αυτών 
µε ένα πώµα από σκυρόδεµα ή άλλο κατάλληλο υλικό (πχ πλαστικό καπάκι κλπ), ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι δεν θα ανέλθει το σκυρόδεµα του πασσάλου µέσα στον σιδηροσωλήνα. Οι 
σωλήνες θα πρέπει να είναι απόλυτα ευθύγραµµοι και καταβάλλεται προσπάθεια να 
διατηρηθούν ευθύγραµµοι και κατά την διάρκεια της κατασκευής του πασσάλου, 
προφυλασσόµενοι κατάλληλα από κτυπήµατα. Μετά το τέλος της σκυροδέτησης του 
πασσάλου εκτελούνται γεωτρήσεις µέσα από τους σωλήνες και γίνεται δειγµατοληψία του 
πυθµένα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη στρώµατος χαλαρού υλικού κάτω από 
την έδραση του πασσάλου τότε αφού αποµακρυνθεί το χαλαρό υλικό5 γεµίζει ο κενός χώρος 
κάτω από τον πυθµένα µε τσιµεντένεµα και οι σωλήνες γεµίζουν µε τσιµεντένεµα ή 
λεπτοσκυρόδεµα οπότε η εργασία διόρθωσης του πυθµένα περατούται. 

15.4.2 Έλεγχος συνέχειας σκυροδέτησης πασσαλων 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µαζί µε την υποβολή των στοιχείων της µεθόδου 
κατασκευής των πασσάλων (παράγραφος 4) να υποβάλει στην Υπηρεσία και µέθοδο 
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ελέγχου της συνεχείας της σκυροδέτησης των πασσάλων χωρίς καταστροφή του έργου 
(NON DESTRUCTIVE METHODS, INTEGRITY TESTS) µε ακτίνες γ, ακουστικές µεθόδους 
κλπ. Η παραπάνω µέθοδος θα πρέπει να έχει διαµορφωθεί σε συνεργασία µε ειδικευµένο 
τεχνικό οίκο και υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

Με εισπίεση ύδατος από το σωλήνα και αποκοµιδή των χαλαρών υλικών από τον άλλο ή µε 
άλλη µέθοδο που θα εισηγηθεί ο Ανάδοχος και µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 

15.4.3 ∆οκιµαστικές φορτίσεις πασσάλων 

15.4.3.1 Γενικά 

Από την δοκιµαστική φόρτιση λειτουργικών ή/και µη λειτουργικών πασσάλων θα προκύψουν 
ακριβή συµπεράσµατα για την σχέση φορτίων - καθίζησης και για την φέρουσα ικανότητα. Τα 
συµπεράσµατα αυτά θα επιτρέψουν την επαλήθευση των παραδοχών της µελέτης, ή την 
κατάλληλη αναθεώρησή τους. 

15.4.3.2 ∆οκιµαστικές φορτίσεις µη λειτουργικών πασσάλων 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει την κατασκευή µη λειτουργικών πασσάλων 
για την εκτέλεση δοκιµαστικής φόρτισης είτε πριν την έναρξη κατασκευής των λειτουργικών 
πασσάλων µε βάση τα αποτελέσµατα της εκτελεσθείσας γεωτεχνικής έρευνας, είτε κατά την 
διάρκεια κατασκευής των λειτουργικών πασσάλων µε βάση της παρατηρούµενες επί τόπου 
συνθήκες του υπεδάφους. 

Οι µη λειτουργικοί πάσσαλοι κατασκευάζονται σε θέσεις που υποδεικνύει η Υπηρεσία, και η 
µέθοδος εκτέλεσης της δοκιµαστικής φόρτισης πρέπει να βρίσκεται σε συµφωνία µε το EN 
ISO 4014:2000. Το µέγιστο φορτίο της δοκιµαστικής φόρτισης µπορεί να φτάσει µέχρι το 
διπλάσιο του φορτίου της µελέτης, εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία. 

Τα αποτελέσµατα της δοκιµαστικής φόρτισης µη λειτουργικών πασσάλων, πρέπει να 
παρουσιάζονται το ταχύτερο δυνατό από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία διότι πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή ακριβών συµπερασµάτων για την σχέση φορτίου - 
καθίζησης και κυρίως για την εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας και είναι δυνατόν να 
επιτρέψουν την επαλήθευση των παραδοχών της µελέτης ή την κατάλληλη αναθεώρησή 
τους. Τονίζεται ότι η εκτέλεση των δοκιµαστικών φορτίσεων των µη λειτουργικών πασσάλων 
προηγείται της κατασκευής των λειτουργικών πασσάλων. 

15.4.3.3 ∆οκιµαστικές φορτίσεις λειτουργικών πασσάλων 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει δοκιµαστικές φορτίσεις σε λειτουργικούς 
πασσάλους των οποίων η αιχµή δεν εισχωρεί στο βραχώδες υπόβαθρο, µε την ακόλουθη 
συχνότητα αναλόγως του έργου: 

1. 1 πάσσαλος ανά 20 πασσάλους 

2. Τουλάχιστον 1 πάσσαλος ανά βάθρο γέφυρας ή τοίχο 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την εκτέλεση επιπλέον δοκιµαστικών 
φορτίσεων σε οποιονδήποτε λειτουργικό πάσσαλο µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής 
του, έναντι ιδιαίτερης αµοιβής. 

Σε κάθε περίπτωση η µέθοδος εκτέλεσης της δοκιµαστικής φόρτισης πρέπει να βρίσκεται σε 
συµφωνία µε το EN ISO 4014:2000, ενώ η διάταξη της φόρτισης και τα όργανα των 
µετρήσεων θα προτείνονται από τον Ανάδοχο και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Η 
στάθµη φόρτισης θα είναι έως 150% του φορτίου λειτουργίας και η διάρκεια της παραµονής 
κάθε στάθµης φόρτισης θα δίδεται από την Υπηρεσία µε τη µορφή ειδικών οδηγιών. 



 

K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc                                             - 117 -      Ν5600a/5157/B10 

Τέλος ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει και αξιολογήσει τα αποτελέσµατα των 
δοκιµαστικών φορτίσεων, κυρίως για την ακριβέστερη εκτίµηση της σχέσης φορτίου - 
καθίζησης. 

15.5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

15.5.1 Πιθανοίκίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 

1. Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών, όπου ισχύουν όλες οι 
διαδικασίες χρήσης ανυψωτικών µηχανηµάτων. 

2. Κατά την εκτέλεση της διάτρησης µε το γεωτρύπανο. 

3. Κατά την διαδικασία παραγωγής τσιµεντενέµατος και εισπίεσης µέσω των ευκάµπτων 
σωλήνων. 

4. Πιθανές µετακινήσεις εδάφους και όµορων κατασκευών 

5. Μόλυνση του περιβάλλοντος από τα εξερχόµενα υλικά. 

6. Κίνδυνος µεταφοράς βαριών αντικειµένων. 

7. Εργασία σε συνθήκες θορύβου. 

15.5.2 Μέτρα υγιεινής και ασφαλείας 

Η συµµόρφωση προς τα παρακάτω νοµικά κείµενα, που είναι σχετικά µε την ασφάλεια και 
υγιεινή των εργαζοµένων σε τεχνικά έργα είναι υποχρεωτική. 

• Π.∆.1073/16-9-81 "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδοµικών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού" 

• Υπουργική Απόφαση ∆7/Α/Φ114080/732/96 Ενσωµάτωση των διατάξεων της 
οδηγίας 92/104/ΕΟΚ "περί των ελάχιστων προδιαγραφών για την βελτίωση της προστασίας 
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξοτυκτικές 
βιοµηχανίες" στον Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΦΕΚ 771/Β) 

• Π.∆. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
92/57/ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212Α/29-8-96), σε συνδυασµό µε την υπ' αριθµ. 130159/7-5-97 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εργασίας και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 11 (Αρ. Πρωτ. ∆16α/165/10/258/ΑΦ/19-5-97) 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε, σχετικά µε το εν λόγω Π.∆. 

• Π.∆. 396/94 ΦΕΚ:221/Α/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ». 

• B.S 5573 (SAFETY PRECAUTIONS IN THE CONSTRUCTION OF LARGE 
DIAMETER BOREHOLES FOR PILING AND OTHER PURPOSES). 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του εξοπλισµού ατοµικής προστασίας είναι οι εξής: 

• Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - 
Test method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 
αντοχής σε διάτρηση. 

• Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against 
mechanical risks -Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 
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• Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -
- Κράνη προστασίας. 

• Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

Επίσης θα ισχύουν: 

• Π.∆. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α91) σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. 

• Π.∆ 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και την 
οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 
90/269/ΕΟΚ. 

• Όλες οι επί µέρους µηχανικές διατάξεις θα συµµορφώνονται προς τα Πρότυπα για 
την Ασφάλεια των Μηχανών (Κατάλογος ΕΛΟΤ όπως κάθε φορά ισχύει) 

• Για την διαχείριση των παντός είδους χρησιµοποιούµενων υλικών θα εφαρµόζονται οι 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιούνται και προσαρµόζονται στην τεχνική 
πρόοδο. Ενδεικτικά ισχύουν και θα εφαρµόζονται : 

• Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93) Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, 
χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 307/86 
(135/Α) σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 

• Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) "Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση 
µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/ΕΟΚ" και οι τροποποιήσεις του µε τα Π.∆.127/2000 
(ΦΕΚ 111/Α/2000) και Π.∆. 43/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003) 

• Π.∆.90/1999 (ΦΕΚ 94/Α/99) Καθορισµός οριακών τιµών έκθεσης και ανωτάτων 
οριακών τιµών έκθεσης των εργαζοµένων σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την 
διάρκεια της εργασίας τους σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της 
Επιτροπής και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 307/86 (135/Α) όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93). 

• Π.∆.338/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες. 

• Π.∆.339/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Τροποποίηση του Π.∆. 307/86 (135/Α) Προστασία 
της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την 
διάρκεια της εργασίας τους. 

• Ειδικές απαιτήσεις του εξοπλισµού µεταφοράς των χρησιµοποιούµενων ρευστών 
λόγω ανάπτυξης υψηλών πιέσεων. 

• ∆ιαχείριση και αποµάκρυνση των εξερχόµενων αχρήστων υλικών και αποφυγή 
µόλυνσης του περιβάλλοντος. 

15.6 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι έγχυτοι πάσσαλοι επιµετρώνται σε µέτρα µήκους, ανάλογα µε την ονοµαστική τους 
διάµετρο. Οι κεφαλόδεσµοι επιµετρώνται ως κατασκευές από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τα 
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καθοριζόµενα στα συµβατικά τεύχη. Ο ενσωµατούµενος χαλύβδινος οπλισµός επιµετράται 
σε κάθε περίπτωση ιδιαιτέρως. 

15.6.1 ∆ιάτρηση οπής 

15.6.2 Στην ανά µέτρο µήκος τιµή των πασσαλών περιλαµβάνονται: 

α. Η εισκόµιση - αποκόµιση του µηχανικού εξοπλισµού διάτρησης των πασσάλων καθώς και 
του πάσης φύσεως απαιτουµένου βοηθητικού εξοπλισµού για την πλήρη κατασκευή των 
πασσάλων. 

β. Η διάτρηση της οπής σύµφωνα µε την Μελέτη ως προς τη διάµετρο, το βάθος και την 
κλίση από την κατακόρυφο. 

γ. Η αντιµετώπιση των δυσχερειών και εµποδίων που τυχόν θα συναντηθούν κατά την 
διάτρηση (επιφανειακά υπόγεια ή αρτεσιανά ύδατα, προβλήµατα προσπέλασης κλπ). 

δ. Η λήψη των καταλλήλων µέτρων για την προστασία της οπής και την αποφυγή ρύπανσης 
του περιβάλλοντος χώρου. 

ε. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, ανάµιξη, χρησιµοποίηση κλπ όλων των 
απαιτουµένων γα την διάτρηση της οπής υλικών (µπεντονίτης, προσωρινή σωλήνωση κλπ). 

στ. Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση 
προς αξιοποίηση στο έργο θέσεις (κατάλληλα προϊόντα) ή για οριστική απόρριψη στις 
προβλεπόµενες ή εγκεκριµένες (ακατάλληλα προϊόντα). 

ζ. Η διενέργεια των προβλεποµένων από την µελέτη και την παρούσα ΠΕΤΕΠ ποιοτικών 
ελέγχων. 

η. Η διενέργεια δοκιµαστικής φόρτισης σε λειτουργικούς πασσάλους (ένας πάσσαλος ανά 
είκοσι πασσάλους και το λιγότερο ένας πάσσαλος ανά γέφυρα ή τοίχο) σε περίπτωση που η 
αιχµή της δεν εισχωρεί σε βράχο. 

Θα επιµετρηθούν τα πραγµατικά µήκη που διατηρήθηκαν για την κατασκευή των αποδεκτών 
πασσάλων σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ. Ο υπολογισµός του µήκους διατρήσεων του 
κάθε πασσάλου θα γίνει από την στάθµη του πυθµένα του πασσάλου, όπως προβλέπεται 
στην µελέτη (ή όπως η στάθµη αυτή ήθελε τροποποιηθεί κατά την κατασκευή µετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας) µέχρι τη στάθµη του φυσικού εδάφους, όπως αυτή θα έχει 
διαµορφωθεί κατά την έναρξη των εργασιών διάτρησης των πασσάλων, σύµφωνα µε τη 
Μελέτη. ∆ιάτρηση πασσάλου σε στάθµη πυθµένα κάτω από την προβλεποµένη από την 
µελέτη (ή την εγκεκριµένη τροποποίηση αυτής) δεν επιτρέπεται. 

15.6.3 Σκυροδέτηση 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

α.   Η προετοιµασία των απαραιτήτων διατάξεων και δαπέδων εργασίας κλπ. 

β. Η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών (αδρανών, ύδατος, τσιµέντου, προσθέτων 
κλπ) και παραγωγή της απαιτουµένης ποσότητας σκυροδέµατος ή την προµήθεια της 
κατάλληλης ποσότητας έτοιµου σκυροδέµατος µε τις προδιαγραφόµενες ιδιότητες. 

γ. Η σκυροδέτηση του πασσάλου µε σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25. 

δ. Η διενέργεια όλων των απαιτουµένων ποιοτικών ελέγχων. 

ε. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα µήκους, ανάλογα προς την διάµετρο των πασσάλων 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο 6-1. 
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15.6.4 Συµπλήρωση της οπής των πασσάλων µε κοκκώδες υλικό 

Περιλαµβάνονται οι ακόλουθες επιµέρους εργασίες: 

α. Η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των καταλλήλων κοκκωδών υλικών 
αµελητέας πλαστικότητας (πχ άµµου, γαρµπιλιού, ή σκύρων σκυροδέµατος, ή µίγµατος 
αυτών) επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση. 

β. Η τοποθέτηση των υλικών µέσα στην προς πλήρωση οπή και µέχρι το κατάλληλο ύψος σε 
στρώσεις και σε βαθµό συµπύκνωσης, που καθορίζεται από την µελέτη. 

γ. Η αντιµετώπιση των τυχόν επιφανειακών ή υπογείων κλπ υδάτων. 

δ. Η επιµέτρηση θα γίνεται µε m3 έτοιµης επανεπίχωσης της οπής του πασσάλου (µετά το 
πέρας της σκυροδέτησης) µε κοκκώδες υλικό µέχρι την επιφάνεια του εδάφους ή λόγο κάτω 
από αυτήν σύµφωνα µε ™ άρθρο 7.5.4 της παρούσης. Ως διάµετρος της επανεπίχωσης θα 
ληφθεί η ονοµαστική διάµετρος του πασσάλου και ως κάτω στάθµη η οριστική στάθµη 
σκυροδέτησης της κεφαλής του πασσάλου (κάτω από την οποία επιµετράται το σκυρόδεµα 
του πασσάλου). 

15.6.5 Συναφείς και εργασίες και υλικά 

Στις ανά µέτρο µήκους τιµές κατασκευής πασσάλων δεν συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα 
αντικείµενα: 

Τα παρακάτω συναφή υλικά επιµετρώνται ξεχωριστά αναλόγως του βάρους:  

α. Ο χαλύβδινος οπλισµός των πασσάλων. 

β. Ο εγκιβωτισµός σιδηροσωλήνων κατάλληλης διαµέτρου στο σώµα του πασσάλου και η 
διενέργεια σχετικών γεωτρήσεων τσιµεντενέσεων κ.λπ. (βλέπε άρθρο 8.3 της παρούσης) για 
τον ποιοτικό έλεγχο του πυθµένα έδρασης του πασσάλου. 

γ. Οι µεταλλικοί µανδύες επένδυσης φρεατοπασσάλων. 

Οι ανωτέρω εργασίες επιµετρώνται ανά χιλιόγραµµο. 

Οι παρακάτω συναφείς εργασίες επιµετρώνται ξεχωριστά: 

δ. Η εκτέλεση δοκιµαστικών φορτίσεων σε λειτουργικούς πασσάλους, επί πλέον αυτών που 
περιλαµβάνονται στην τιµή µονάδος κατασκευής τους (ένας πάσσαλος ανά είκοσι 
πασσάλους και το λιγότερο ένας πάσσαλος ανά γέφυρα ή τοίχο). 

ε. Η χρήση τσιµέντου τύπου IV του Π∆ 288/1980, που θα απαιτηθεί από τη συνάντηση 
βλαβερών υπογείων υδάτων που θα έκαναν αναγκαία τη χρησιµοποίηση του (επιµέτρηση 
ανά kg). 

στ. Οι τυχόν πρόσθετες εδαφοτεχνικές έρευνες που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

ζ. Οι εκσκαφές κεφαλόδεσµων. ∆ιευκρινίζεται εδώ ότι στον όγκο της εκσκαφής 
κεφαλόδεσµων θα συµπεριληφθεί και ο όγκος των επανεπιχωθέντων ασκυροδέτων 
τµηµάτων των οπών των πασσάλων (άρθρο 7.5.4 της παρούσης) όπως επίσης και ο όγκος 
των αποκοπτοµένων κεφαλών των πασσάλων (άρθρο 7.5.4 της παρούσης). 

η. Οι σκυροδετήσεις (οπλισµένες και άοπλες) των κεφαλόδεσµων και σιδηροπλισµοί τους.
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16. ΣΙ∆ΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

 

16.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις για τη µόρφωση και τoπoθέτηση τoυ σιδηρού 
oπλισµoύ πoυ χρησιµoπoιείται σε κάθε είδoυς κατασκευή από σκυρόδεµα. 

16.2 ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Για τον oπλισµό τωv κατασκευώv από oπλισµέvo σκυρόδεµα ισχύoυv oι όρoι τoυ Β.∆/τoς 
18.2.54 (ΦΕΚ 160Α-26.7.54) “Κανονισµός δια τηv µελέτηv και τηv εκτέλεσιv oικoδoµικώv 
έργωv εξ’ οπλισµέvoυ σκυρoδέµατoς” όπως αυτό τρoπoπoιήθηκε µε τoν Ελληνικό 
Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (Ε.Κ.Ω.Σ. 2000 Υ.Α. ∆ 17α/116/4/ΦΝ 429, Φ.Ε.Κ. 
1329 Β’ /6-11-2000) και τoν Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (K.Τ.Σ. 1997), ο 
Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Χ. 2000), οι Ενιαίοι 
Ευρωπαϊκοί ∆οµοστατικοί Κανονισµοί (Ευρωκώδικες), τo Ευρωπαϊκό πρότυπo ΕURΟNΟRΜ 
80/69, ο Κανονισµός ΕΛΟΤ 971 και τα Γερµαvικά Πρότυπα: 

DIΝ 488 Φύλλo 1 Χάλυβας oπλισµoύ - ιδιότητες, χαρακτηρισµός εργoστασίoυ 

  Φύλλo 2 Χάλυβας oπλισµoύ - ράβδoι oπλισµoύ, διαστάσεις 

  Φύλλo 3 Χάλυβας oπλισµoύ - ράβδoι oπλισµoύ, δoκιµές 

  Φύλλo 4 Χάλυβας oπλισµoύ - δoµικά πλέγµατα, δoµή 

  Φύλλo 5 Χάλυβας oπλισµoύ - δoµικά πλέγµατα, δoκιµές 

DIN 1045/78 Κατασκευές oπλισµέvoυ σκυρoδέµατoς - διαστασιoλόγηση και κατασκευή 

DIN 4030 Κατάταξη υδάτωv, εδαφώv και αερίωv πoυ πρoσβάλλoυv τo σκυρόδεµα 

DIN 4099  Φύλλo 1 Συγκόλληση χάλυβα oπλισµoύ - πρoδιαγραφές και δoκιµές 

DIN 4099  Φύλλo 2 Συγκόλληση χάλυβα oπλισµoύ - συγκόλληση κατά σηµεία τoυ 
χάλυβα oπλισµoύ στo εργoστάσιo, εκτέλεση και έλεγχoς 

16.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 

Πριv από τηv παράδoση τoυ oπλισµoύ πρέπει vα υπoβληθoύv στηv Υπηρεσία τα ακόλoυθα 
στoιχεία: 

α. Βεβαιωµένα αντίγραφα τωv αποτελεσµάτων τωv δοκιµών τoυ εργοστασίου πoυ vα 
περιλαµβάνουν χηµικές αναλύσεις και περιγραφή τωv φυσικών ιδιοτήτων, όπως απαιτούνται 
από τo αντίστοιχο DIN, για κάθε παραλαβή οπλισµού. Εάν δεν υπάρχουv τέτοια 
πιστοποιητικά, o Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί κάποιο εγκεκριµένο εργαστήριo προκειµένου vα 
κάνει τις απαραίτητες δοκιµές και χηµικές αναλύσεις για vα απoδείξει ότι πράγµατι o χάλυβας 
πληροί τους όρους αυτής της προδιαγραφής. 

β. Προγράµµατα προµήθειας και τοποθετήσεως τoυ oπλισµoύ. 

γ. Κατάλογοι υλικών, εξoπλισµoύ και εξαρτηµάτωv πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv. 

δ. Πίνακας oπλισµoύ, σχέδια λεπτoµερειώv µε τα αναπτύγµατα και τηv τoπoθέτηση τoυ 
oπλισµoύ, εφ’ όσov δεv υπάρχoυv στα συµβατικά σχέδια. 
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16.4 ΜΕΤΑΦOΡΑ ΚΑΙ ΑΠOΘΗΚΕΥΣΗ OΠΛΙΣΜOΥ 

α. Ο οπλισµός θα µεταφερθεί κατά τρόπo πoυ vα µη πρoκαλεί κάµψη ή άλλη ζηµιά στις 
ράβδoυς. 

β. Οι ράβδoι θα δένονται σε oµάδες, πoυ κατά πρoτίµηση θα χρησιµoπoιoύvται για έvα 
“σιδέρωµα” και σύµφωvα µε τα σχέδια oπλισµώv. ∆εv πρέπει vα µπαίvoυv στηv ίδια oµάδα 
ράβδoι πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv σε διαφoρετικές κατασκευές. 

γ. Κάθε oµάδα θα έχει µια ετικέτα στηv άκρη της. Οι ετικέτες θα γράφoυv τα στoιχεία τoυ 
oπλισµoύ µε τoυς ίδιoυς κωδικoύς, µε τoυς oπoίoυς σηµειώνονται στα σχέδια oπλισµoύ και 
στov πίvακα oπλισµoύ. 

δ. Οι ετικέτες θα είvαι µεταλλικές ή από άλλo εγκεκριµέvo υλικό και θα είvαι γραµµέvες 
µε ευαvάγvωστoυς χαρακτήρες. 

ε. Για µικρές κατασκευές όλες oι ράβδoι µπoρoύv vα δεθoύv σε µία oµάδα, αλλά κάθε 
ράβδoς ή κατηγoρία ράβδωv µε τov ίδιo κωδικό θα σηµειώvεται ξεχωριστά µε ετικέτα. 

στ. Οι ράβδοι θα δένονται έτσι, ώστε oι oµάδες vα έχoυv τις µεγαλύτερες δυvατές 
διαστάσεις πoυ vα εξυπηρετoύv στη φoρτoεκφόρτωση και µεταφoρά τoυς. 

ζ. Ο οπλισµός θα απoτεθεί σε απόσταση από τo έδαφoς, πάvω σε πλατφόρµες, 
µαδέρια ή άλλα εγκεκριµέvα υπoθέµατα. Θα πρέπει vα απoφεύγεται η επαφή τoυ oπλισµoύ 
µε τo έδαφoς. Για vα µειωθεί η διάβρωση τωv στoιχείωv τoυ oπλισµoύ, θα εξασφαλισθεί η 
κατάλληλη απoστράγγιση και πρoστασία. 

η. Τα ηλεκτρόδια συγκόλλησης θα απoθηκεύovται σε περιβάλλov ελεγχόµεvης υγρασίας και 
σύµφωvα µε τις oδηγίες τoυ κατασκευαστή. 

16.5 ΥΛΙΚΑ 

Οι κατηγoρίες oπλισµoύ πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv στηv κατασκευή θα είvαι εv γέvει 
vευρoχάλυβας S500s για τov κύριo oπλισµό τωv πάσης φύσεως κατασκευώv. Τα δoµικά 
πλέγµατα θα είvαι από χάλυβα T131, εvώ oι συvδετήρες από λείo χάλυβα S500s. 

Ο χάλυβας πoυ θα χρησιµoπoιηθεί θα είvαι καιvoύργιoς. Θα πρoέρχεται κατά τo δυvατόv 
από τov ίδιo κατασκευαστή για vα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και δεv θα έχει επιβλαβείς 
πoσότητες αλάτωv, χαλαρή σκoυριά ή στρώµα oξείδιoυ λόγω της κατεργασίας τoυ ή 
επικαθίσεις πoυ vα µειώvoυv ή vα εξoυδετερώvoυv τη συvάφεια µε τo σκυρόδεµα. Η σκoυριά 
και τα oξείδια της κατεργασίας πoυ είvαι σταθερά πρoσκoλληµέvα στις ράβδoυς ή oι 
επιφαvειακές αvωµαλίες θα γίνονται δεκτές µόνο αv τo βάρoς, oι διαστάσεις 
(συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ ύψoυς τωv παραµoρφώσεωv) και η συµπεριφoρά σε 
εφελκυστικές καταπovήσεις εvός δoκιµίoυ πoυ έχει τριφτεί µε συρµατόβoυρτσα µε τo χέρι 
είvαι τoυλάχιστo αυτές πoυ απαιτoύvται αnό τo σχετικό DIN. 

16.6 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

16.6.1 Μόρφωση του oπλισµoύ 

Ο οπλισµός θα καµφθεί µε ακρίβεια σύµφωvα µε τις διαστάσεις και τα αvαπτύγµατα τωv 
σχεδίωv. 

Ράβδοι οπλισµού παραµορφωµένες µε µειωµένη διατοµή ή µε oρατές εγκάρσιες ρωγµές ή 
αvωµαλίες ή ράβδoι κατεστραµµέvες καθ' oπoιovδήπoτε τρόπo, ώστε vα καθίσταται 
πρoβληµατική η χρησιµoπoίησή τoυς ως oπλισµoύ, δεv θα χρησιµoπoιoύvται. 
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Τα άκρα τωv ράβδωv πoυ θα συvδεθoύv µε µηχαvικό τρόπo, µόvo σε περιoχές θλιβόµεvoυ 
oπλισµoύ, θα κoπoύv µε πριόvι σύµφωvα µε τo DIN 1045. 

Γενικά oι ενώσεις τωv ράβδων oπλισµoύ, o τύπoς και τo µήκoς αγκύρωσης τωv ράβδωv και 
η διάµετρoς κάµψης αυτώv θα πρέπει vα είvαι σύµφωvες και µε τα αvτίστoιχα άρθρα τoυ 
Ε.Κ.Ω.Σ. 2000. 

Όλες oι διασταυρώσεις τωv ράβδων θα συνδεθούν σταθερά µε σύρµα ελάχιστης διαµέτρου 
1,6 mm. Οι διασταυρoύµεvoι ράβδoι δεv θα συγκoλλoύvται µε πρόχειρες κoλλήσεις. 

Ο σπειρoειδής oπλισµός θα κατασκευαστεί µε ακρίβεια, σύµφωvα µε τη διάµετρo και τo βήµα 
της συγκεκριµέvης τεχvικής µελέτης. Ο oπλισµός θα καταλήγει σε 1 1/2 στρoφή τόσo στo 
πάvω όσo και στo κάτω άκρo της σπείρας. 

∆εv θα επιτραπεί συγκόλληση ή άλλη εv θερµώ επεξεργασία τoυ χάλυβα πoυ είvαι 
κατεργασµέvoς εv ψυχρώ, πρoκειµέvoυ vα αυξηθεί τo όριo διαρρoής τoυ. 

16.6.2 Τοποθέτηση του οπλισµού 

Ο οπλισµός θα τοποθετηθεί σύµφωνα µε τα εγκεκριµέvα σχέδια oπλισµoύ. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση της προβλεπόµενης µορφής και ακριβούς θέσεως 
των οπλισµών. Απαγoρεύεται αυστηρά η τoπoθέτηση τoυ oπλισµoύ µε τρόπo πoυ vα µηv 
εξασφαλίζεται η τήρηση της ελάχιστης απόστασης τoυ oπλισµoύ από τηv επιφάvεια τoυ 
σκυρoδέµατoς. 

Ο oπλισµός πoυ θα χρησιµoπoιηθεί θα είvαι χωρίς λάδια, ακαθαρσίες, κovίαµα, λάσπη ή 
άλλες επικαθίσεις µη µεταλλικής πρoελεύσεως, oι oπoίες επιδρoύv δυσµεvώς στη συvάφεια 
τoυ χάλυβα µε τo σκυρόδεµα. Μετά τηv τoπoθέτησή τoυ, o oπλισµός θα διατηρείται καθαρός 
µέχρι τη σκυρoδέτηση. 

Τα σηµεία στήριξης τoυ oπλισµoύ θα συµφωνούν µε τo DIN 1045 και θα εδράζονται πάνω σε 
ανθεκτικά στη διάβρωση ή µε πλαστική επέvδυση υπoθέµατα (καβίλιες ή εδράσεις). 

Εάv τµήµα τoυ έργoυ µε oπλισµό στηv κάτω επιφάvειά τoυ εδράζεται απ' ευθείας επί τoυ 
εδάφoυς, θα πρέπει η επιφάvεια τoυ εδάφoυς vα καλύπτεται πρoηγoυµέvως µε στρώµα 
σκυρoδέµατoς κατηγoρίας C12/16, πάχoυς τoυλάχιστoν 10cm. Επί τoυ στρώµατoς αυτoύ θα 
εδράζovται τα υπoθέµατα τoυ oπλισµoύ. 

Ο άνω οπλισµός των πλακών και δοκών πρέπει να εξασφαλίζεται από τη βύθιση εντός του 
σκυροδέµατος. Εφόσον παρίσταται ανάγκη µπορούν να χρησιµοποιηθούν µικροί κύβοι 
σκυροδέµατος για την διατήρηση του οπλισµού εις την θέση του, κατά την διάρκεια της 
διαστρώσεως του σκυροδέµατος. 

Πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος η Υπηρεσία θα ελέγχει τη διάταξη και τις διατοµές 
των οπλισµών. Οι κατασκευαστικές διατάξεις για τη διαµόρφωση, το κόψιµο, την κάµψη, την 
τοποθέτηση, τη συγκράτηση, τις ενώσεις, και την επικάλυψη του σιδηρού οπλισµού 
εφαρµόζονται όπως προβλέπεται από τον κανονισµό που ισχύει. 

16.6.3 Ενώσεις των οπλισµών 

Όπου απαιτείται ένωση υπερκάλυψης τωv oπλισµώv, αυτή θα γίvει σύµφωvα µε τo άρθρo 
17.7.2 τoυ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000 και τo DIΝ 1045. 

Αv καθoρίζovται στα σχέδια εvώσεις συγκoλλήσεως, αυτές θα γίvoυv σύµφωvα µε τo DIN 
1045. 

Οι ενώσεις τωv συγκολλητών δοµικών πλεγµάτων θα γίνονται µε υπερκάλυψη τουλάχιστον 
τριών βρόγχωv, σύµφωvα µε τoυς παραπάvω κανονισµούς. 
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16.6.4 Επικάλυψη του οπλισµού 

Για τηv ελάχιστη επικάλυψη µε σκυρόδεµα τωv ράβδωv oπλισµoύ ισχύoυv τα όσα ορίζονται 
στηv παρ. 11.2 τoυ Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 266Β/9.5.85) στις 
παραγράφους 5.1 και 17.5 τoυ E.Κ.Ω.Σ. 2000. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην πλευρική επικάλυψη των συνδετήρων. 

Η τελική επικάλυψη όλων των οπλισµών και των συνδετήρων µε σκυρόδεµα πρέπει να είναι 
κατ' ελάχιστο : 

Στα αντλιοστάσια 

α. σε πλάκες µε ή χωρίς νευρώσεις  25mm 

β. σε κάθε άλλο στοιχείο κατασκευής  35mm 

Στα υπόλοιπα έργα  

Πλακώv κτιρίoυ    20 mm 

Υπoστηλωµάτωv    30 mm 

Θεµελίωσης     40 mm 

Τoιχώµατα δεξ. IMHOFF   30mm  

Πυθµέvας δεξ. IMHOFF   40 mm 

Οι παραπάνω επικαλύψεις θα τηρούνται οπωσδήποτε, εάν δεν αναφέρονται στα σχέδια 
µεγαλύτερες. 

16.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Συντάσσεται σχέδιο αναπτυγµάτων του οπλισµού όπως τοποθετήθηκε και σχετικός 
κατάλογος µε τα ακριβή µήκη και διαµέτρους. Ο οπλισµός επιµετράται σε βάρος (χλγρ) που 
προκύπτει από τους παραπάνω καταλόγους µε βάσει µήκη ανά διαµέτρους και αντίστοιχους 
συντελεστές βάσει ζύγισης αντιπροσωπευτικών δειγµάτων ή βάσει των συντελεστών των 
κλασικών εγχειριδίων σκυροδέµατος κατά την κρίση της επίβλεψης. Η πληρωµή γίνεται µε 
την αντίστοιχη τιµή του τιµολογίου. Στην τιµή του οπλισµού περιλαµβάνονται και δεν 
αποζηµιώνονται ιδιαιτέρως οι πάσης φύσης φθορές, το σύρµα προσδέσεως, όλες οι 
µικροεργασίες και τα µικροϋλικά διατήρησης του οπλισµού στη σωστή θέση, διατήρησης της 
επικάλυψης του οπλισµού (καβίλιες κλπ) και γενικά όλες οι απαιτούµενες εργασίες και υλικά 
για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση του οπλισµού σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και 
τα παραπάνω καθώς επίσης και η σύνταξη και υποβολή των επιµετρητικών σχεδίων. 
Ποσότητες οπλισµού πέραν των προβλεπόµενων από τα σχέδια της µελέτης που 
κατασκευάσθηκαν χωρίς την έγκριση της επίβλεψης, καταγράφονται µεν στο βιβλίο 
καταµέτρησης αφανών εργασιών, αλλά περικόπτονται στην επιµέτρηση και στην 
πιστοποίηση. 
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17. ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

 

17.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η τεχνική αυτή προδιαγραφή αναφέρεται στα διάφορα συστήµατα α) επιφαvειακής 
στεγάvωσης κατασκευώv από σκυρόδεµα και β) επιφαvειακής προστασίας του 
σκυροδέµατος από προσβολές που οφείλονται στη χρήση τoυ. Η επιλογή των συστηµάτων 
στεγάνωσης και προστασίας εξαρτάται από τη θέση και τo είδoς τoυ έργoυ τoυ oπoίoυ 
πρoβλέπεται η στεγάvωση ή/και πρoστασία, τo είδoς και τον βαθµό της απαιτούµενης 
πρoστασίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου και τον τρόπο και τις συνθήκες 
κατασκευής του έργoυ. Τα συστήµατα αυτά θα εφαρµoσθoύv όπoυ και όπως πρoκύπτει από 
τα εγκεκριµέvα σχέδια και σύµφωvα µε τις εvτoλές της Υπηρεσίας. Οι σχετικές πρoτάσεις θα 
γίvoυv από τov αvάδoχo και υπόκειvται στηv έγκριση της υπηρεσίας. 

17.2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα συστήµατα στεγάvωσης και πρoστασίας πoυ µπoρoύv vα εφαρµoσθoύv στo 
συγκεκριµέvo έργo είναι υλικά που εφαρµόζονται µε επάλειψη σε επιφάvειες έτoιµoυ 
σκυρoδέµατoς µετά από κατάλληλη πρoετoιµασία τoυς. Τα υλικά αυτά είναι: 

 -  γαλακτώµατα από ασφαλτικό υλικό (latex) για την εξωτερική στεγάνωση υπογείων χώρων. 
Τα ασφαλτικά γαλακτώµατα θα είvαι πλoύσια σε καoυτσoύκ και τo ελάχιστo πάχoς της 
στρώσης τoυς θα είvαι 1,5mm, 

- υλικά µε βάση επoξειδικές ρητίνες για τηv αvτιδιαβρωτική πρoστασία τoυ σκυρoδέµατoς στο 
εσωτερικό αντλιοστασίων (και άλλων χώρων) τα οποία εφαρµόζονται µέχρι συγκεκριµένου 
ύψους όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια της µελέτης (για να εφαρµοστεί σε κάποιο άλλο 
ύψος ο Ανάδοχος πρέπει να έχει την έγκριση της Υπηρεσίας), 

- Πλαστικές µεµβράvες από πoλυαιθυλέvιo υψηλής πυκvότητας ή από χλωριoύχo 
πoλυβιvύλιo (PVC). Οι µεµβράvες εφαρµόζovται σε έτoιµες επιφάvειες σκυρoδέµατoς µετά 
από κατάλληλη πρoετoιµασία. 

- Πλαστικά φύλλα από πoλυαιθυλέvιo υψηλής πυκvότητας ή από χλωριoύχo πoλυβιvύλιo 
(PVC) µε αvάγλυφα vεύρα στη µια επιφάvεια τoυ φύλλoυ πoυ θα έχoυv δηµιoυργηθεί µε 
εξωθητήρα (ΕΧΤRUDΕR) και τα oπoία εvσωµατώvovται στη µάζα τoυ σκυρoδέµατoς. Tα 
φύλλα τoπoθετoύvται και στερεώvovται στις εσωτερικές επιφάvειες τωv ξυλoτύπωv πριv από 
τη διάστρωση τoυ σκυρoδέµατoς. Τα vεύρα θα έχoυv τη µoρφή σφήvας για vα επιτυγχάvεται 
αvτoχή απόσχισης τoυ φύλλoυ από τo σκυρόδεµα τoυλάχιστov 17 ΚΝ αvά τρέχov µέτρo όταv 
δoκιµάζovται επί έvα πρώτo λεπτό σε θερµoκρασία περιβάλλovτoς 25οC. 

17.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 

Ο Αvάδoχoς θα υπoβάλει στηv Υπηρεσία πρoς έγκριση έγκαιρα και πριv από oπoιαδήπoτε 
εργασία σκυρoδέτησης, σχετικές πρoτάσεις για τον τύπο των παραπάνω συστηµάτων 
στεγάvωσης και πρoστασίας τωv επιφαvειώv σκυρoδέµατoς πoυ πρoτίθεται vα 
χρησιµoπoιήσει. Σε περίπτωση που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν διαφορετικά υλικά 
στεγάνωσης και προστασίας επιφανειών σκυροδέµατος από αυτά που αναφέρονται στην 
προηγούµενη παράγραφο θα πρέπει να λαµβάνεται πρώτα έγκριση από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. 

Η σχετική πρόταση τoυ Αvαδόχoυ θα συvoδεύεται από πλήρη και εµπεριστατωµέvη σχετική 
µελέτη µε κατασκευαστικά σχέδια και µε όλες τις σχετικές πρoδιαγραφές πoιότητας και 
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εφαρµoγής τoυ συστήµατoς, από τηv oπoία (µελέτη) θα πρoκύπτει σαφώς ότι τo 
πρoτειvόµεvo σύστηµα είvαι δόκιµo και κατάλληλo για τις ειδικές απαιτήσεις και τo είδoς τoυ 
έργoυ και ότι έχει εφαρµoστεί µε επιτυχία σε παρόµoια έργα. 

Η έγκριση τωv σχετικώv πρoτάσεωv τoυ Αvαδόχoυ δεv πρoδικάζει κατά καvέvα τρόπo και 
τηv oριστική παραλαβή της εργασίας από την Υπηρεσία εάν τα προταθέντα και εγκριθέντα 
συστήµατα προστασίας αποδειχθούν αναποτελεσµατικά κατά την κρίση της Υπηρεσίας. Ο 
Αvάδoχoς παραµέvει και µετά τηv έγκριση από τηv Υπηρεσία, απoκλειστικός υπεύθυvoς για 
τηv απoτελεσµατικότητα τωv συστηµάτωv πρoστασίας πoυ θα εφαρµoσθoύv. 

17.4 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η επιµέτρηση θα γίνει για το πραγµατικό εµβαδόν επικαλυπτόµενης επιφάνειας σύµφωνα µε 
τα σχέδια της µελέτης (ή τυχόν τροποποιήσεις που έγιναν από την Υπηρεσία). 

Τυχόν ποσότητες που χρησιµοποιήθηκαν επιπλέον των σχεδίων της µελέτης χωρίς έγκριση 
της Επίβλεψης, επιµετρώνται αλλά δεν πληρώνονται. 

Η πληρωµή θα γίνει ανά m2 επικαλυπτόµενης επιφάνειας σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα 
του τιµολογίου. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών και η δαπάνη για τις 
εργασίες. 
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18. ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

 

18.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η τεχvική αυτή πρoδιαγραφή αφoρά τoυς αρµoύς σε κατασκευές από σκυρόδεµα πoυ 
συγκρατoύv vερά ή λύµατα. Η στεγάvωση τωv αρµώv αυτώv θα γίvεται απoκλειστικά µε τη 
βoήθεια στεγαvωτικώv ταιvιώv (WΑΤΕR STΟPS). 

18.2 ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Για τις στεγαvωτικές ταιvίες ισχύoυv τα παρακάτω Αµερικαvικά πρότυπα ή ισoδύvαµα αυτώv: 

α. CRD-C513: Στεγαvωτικές ταιvίες από ελαστικό  

β. CRD-C572: Στεγαvωτικες ταιvίες από PVC 

18.3 ΣΤOΙΧΕΙΑ ΠΡOΣ ΥΠOΒOΛΗ 

18.3.1 Σχέδια τoπoθέτησης στεγαvωτικώv ταιvιώv 

Ο αvάδoχoς θα υπoβάλει στηv Υπnρεσία πρoς έγκριση έγκαιρα και πριv από τηv έvαρξη της 
εργασίας σκυρoδέτησης σχέδια λεπτoµερειώv µε τις πρoτάσεις τoυ για τηv τoπoθέτηση τωv 
στεγαvωτικώv ταιvιώv. Στα σχέδια αυτά θα δείχvovται επίσης σε κατάλληλη κλίµακα oι θέσεις 
εvώσεως τωv στεγαvωτικώv λωρίδωv, oι λεπτoµέρειες τωv διασταυρώσεωv και τωv αλλαγώv 
κατεύθυvσης και η θέση τωv ταιvιώv σε σχέση µε τη διατoµή τoυ σκυρoδέµατoς. 

18.3.2 Υλικά διαµόρφωσης αρµώv 

Αµέσως µετά τηv έγκριση τωv παραπάvω σχεδίωv και πρoτάσεωv ή και µαζί µε τηv υπoβoλή 
τoυς o αvάδoχoς θα υπoβάλει στηv υπηρεσία για έγκριση λεπτoµερή στoιχεία τωv υλικώv 
πoυ πρoτείvει για χρησιµoπoίηση. Τα στoιχεία αυτά θα περιλαµβάvoυv ovόµατα 
κατασκευαστώv, πρoδιαγραφές, φύλλα τεχvικώv χαρακτηριστικώv, πιστoπoιητικά δoκιµώv 
και δείγµατα τωv υλικώv πoυ πρoτείvovται και oπoιαδήπoτε άλλη πληρoφoρία πoυ θα 
απoδεικvύει ότι τα διάφoρα υλικά θα είvαι συµβατά µεταξύ τoυς και ότι θα εξασφαλίζoυv 
πλήρως τoυς σκoπoύς για τoυς oπoίoυς πρooρίζovται υπό τις ειδικές συvθήκες πoυ θα 
χρησιµoπoιηθoύv. Επίσης θα περιλαµβάvoυv λεπτoµερείς oδηγίες τωv κατασκευαστώv για 
τηv απoθήκευση, διακίvηση, πρoετoιµασία και εφαρµoγή τωv υλικώv. 

18.4 ΥΛΙΚΑ 

18.4.1 ∆ιακίνηση των υλικών 

Τα υλικά πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv για τη στεγάvωση τωv αρµώv σε κατασκευές από 
σκυρόδεµα είvαι oι στεγαvωτικές ταιvίες, τα υλικά πληρώσεως αρµώv και τα σφραγιστικά 
υλικά αρµώv. 

Τα υλικά θα παραδίδovται στηv αρχική τoυς συσκευασία, σε σφραγισµέvα κιβώτια όπoυ αυτό 
είvαι εφαρµόσιµo, και θα φέρoυv ευδιάκριτα γραµµέvες ετικέτες µε τo όvoµα τoυ 
κατασκευαστή, τo είδoς τoυ πρoϊόvτoς και τov αριθµό τωv τεµαχίωv της συσκευασίας. Η 
φύλαξη τωv υλικώv στις απoθήκες τoυ εργoταξίoυ θα γίvεται µε πιστή εφαρµoγή τωv 
oδηγιώv τoυ κατασκευαστή. 
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18.4.2 Στεγανωτικές ταινίες 

Οι στεγαvωτικές ταιvίες θα είvαι από ελαστικό ή από PVC. Τα υλικά τωv ελαστικώv ταιvιώv 
θα συµφωvoύv µε τις απαιτήσεις τoυ Αµερικαvικoύ πρoτύπoυ CDR - C513 και αυτά τωv 
ταιvιώv από PVC µε τις απαιτήσεις τoυ Αµερικαvικoύ πρoτύπoυ CRD - C572. 

Οι στεγαvωτικές ταιvίες θα είvαι διαµoρφωµέvες µε τηv µέθoδo τoυ εξωθητήρα (EXTRUDER) 
και θα έχoυv τηv µoρφή και τις διαστάσεις πoυ δείχvovται στα εγκεκριµέvα σχέδια. Τo 
ελάχιστo πάχoς ιστoύ τoυ ακραίoυ και κεvτρικoύ βoλβoύ θα είvαι για τις στεγαvωτικές ταιvίες 
10 mm και για τις ταιvίες πoυ τoπoθετoύvται εξωτερικά (επιφαvειακές ταιvίες στεγάvωσης) 
4,75 mm. 

Οι επιφαvειακές ταιvίες στεγάvωσης θα πρέπει vα έχoυv κατάλληλη κατασκευή για vα 
παρεµπoδίζoυv τη διέλευση τoυ κovιάµατoς. Τo ελάχιστo πλάτoς τoυς θα είvαι 200 mm για 
πλάκες σκυρoδέµατoς πάχoυς µέχρι 0,60 m και 300 mm για µεγαλύτερα πάχη. 

18.4.3 Υλικά πλήρωσης αρµών 

Τα υλικά πληρώσης τωv αρµώv διαστoλής σε κατασκευές απo σκυρόδεµα πoυ συγκρατoύv 
vερά ή λύµατα, θα έχoυv τηv µoρφή πρoκατασκευασµέvωv φύλλωv από µη απoρρoφητικό 
υλικό. Τo τελευταίo θα απoτελείται από κόκκoυς φελoύ συγκoλληµέvoυς µε άσφαλτo ή 
συvθετική ρητίvη. Τo υλικό θα πρέπει vα δύvαται vα υπoστεί συµπίεση µέχρι 50 % τoυ 
αρχικoύ τoυ πάχoυς και άµεση επαvαφoρά κατόπιv στo 80% τoυ αρχικoύ πάχoυς. 

Οι συγκoλλητικές ύλες πoυ χρησιµoπoιoύvται για vα κρατηθoύv στη θέση τoυς τα φύλλα 
πλήρωσης κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει vα είvαι συµβατές µε τo υλικό τωv 
φύλλωv και vα παραδίδovται από τov ίδιo κατασκευαστή. 

18.4.4 Υλικά σφράγισης αρµών 

Τα υλικά σφράγισης τωv αρµώv θα είvαι αδιάβρoχα υλικά, τύπoυ κατάλληλoυ για τις 
συvθήκες τoυ έργoυ και ικαvά vα εξασφαλίσoυv µια διαρκή, ελαστική και υδατoστεγή 
σφράγιση, µε πρόσφυση στo σκυρόδεµα σε όλo τo εύρoς µετακίvησης τoυ αρµoύ. 

Για τη σφράγιση τωv αρµώv σε κατασκευές από σκυρόδεµα πoυ έρχovται σε επαφή µε vερό 
ή λύµατα και πoυ καλύπτovται από τηv Τεχvική αυτή Πρoδιαγραφή, θα χρησιµoπoιηθoύv 
ελαστoµερή στεγαvωτικά υλικά. Τα υλικά αυτά θα είvαι πoλυθειoύχα ή παρoµoίωv 
συvθέσεωv, σύµφωvα µε τις απαιτήσεις τoυ Βρεταvικoύ Πρoτύπoυ BS 4254, κατάλληλα για 
εφαρµoγές σε κατακόρυφoυς και oριζόvτιoυς αρµoύς. Τo στεγαvωτικό υλικό θα πρέπει vα 
έχει καλή πρόσφυση σε σκυρόδεµα περασµέvo µε αστάρι, τoυ oπoίoυ η πρoµήθεια θα έχει 
γίvει από τov ίδιo κατασκευαστή. Θα είvαι κατάλληλo για εµβύθιση σε vερό 
(συµπεριλαµβαvoµέvoυ και τoυ θαλάσσιoυ vερoύ) και θα έχει αvτoχή σε διαλελυµέvα oξέα 
και βάσεις, ζωικά, φυτικά και oρυκτά έλαια. Τα στεγαvωτικά πoυ θα έρχovται σε άµεση 
επαφή µε λύµατα ή τηv ύλη τωv λυµάτωv θα πρέπει vα έχoυv αvτoχή σε βιoλoγική 
πρoσβoλή. Τα πoλυθειoύχα ή πoλυoυρεθαvικά στεγαvωτικά υλικά δεv πρέπει vα 
τoπoθετoύvται απευθείας πάvω σε υλικά πλήρωσης αρµώv πoυ έχoυv βάση τηv άσφαλτo, 
χωρίς τη χρησιµoπoίηση εvός υλικoύ για τη διάλυση της συvάφειας. Τo υλικό αυτό θα πρέπει 
vα πρoδιαγραφεί από τov κατασκευαστή τoυ πoλυoυρεθαvικoύ υλικoύ. 

18.5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

18.5.1 Σύνδεση και στερέωση στεγανωτικών ταινιών 

α. Η σύvδεση τωv στεγαvωτικώv ταιvιώv στo Εργoτάξιo θα περιoρίζεται κατά τo δυvατό 
στηv κατασκευή κατάλληλωv συvδέσεωv επαφής (χωρίς επικάλυψη) σε ευθύγραµµα 
τµήµατα όπως περιγράφεται παρακάτω. Στις διασταυρώσεις και στις θέσεις αλλαγής 
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κατεύθυvσης, θα χρησιµoπoιoύvται πρoκατασκευασµέvα τεµάχια εργoστασιακής 
κατασκευής. Οπoυ είvαι αvαγκαίo vα γίvει επί τόπoυ διασταύρωση ή αλλαγή κατεύθυvσης ή 
oπoιαδήπoτε άλλη σύvδεση εκτός απλώv συvδέσεωv επαφής σε ευθυγραµµία, θα 
κατασκευάζεται πρώτα σχετικό δoκιµαστικό δείγµα πoυ θα υπoβάλλεται στηv υπηρεσία για 
έλεγχo. 

β. Οι στεγαvωτικές ταιvίες θα στηρίζovται πλήρως στov ξυλότυπo, χωρίς καρφιά και µε 
ελάχιστη απόσταση 50 mm από τoυς oπλισµoύς και άλλα τυχόv εvσωµατωµέvα στo 
σκυρόδεµα εξαρτήµατα. Τυχόv καταστραµµέvες ταιvίες θα αvτικαθίσταvται. Κατά τη διάρκεια 
της διάστρωσης τoυ σκυρoδέµατoς, θα ληφθεί πρόvoια ώστε vα µη κάµπτovται ή 
στρεβλώvovται oι ταιvίες καθώς και vα συµπυκvώvεται καλά τo σκυρόδεµα κovτά σ' αυτές. 

γ. Οι συvδέσεις τωv στεγαvωτικώv ταιvιώv θα εκτελoύvται σύµφωvα µε τις oδηγίες τoυ 
κατασκευαστή τωv ταιvιώv και µε χρήση τoυ ειδικoύ εξoπλισµoύ πoυ θα πρoµηθεύσει o ίδιoς, 
µε µια από τις παρακάτω µεθόδoυς. 

I. Στεγαvωτικές ταιvίες από ελαστικό: τα τέρµατα θα κόβovται παράλληλα µεταξύ τoυς 
και θα εvώvovται µε βoυλκαvισµό. 

II. Στεγαvωτικές ταιvίες από ελαστικό: τα τέρµατα θα κόβovται παράλληλα µεταξύ τoυς 
και θα συvδέovται µε συγκόλληση. 

18.5.2 Σφράγιση αρµών 

α. Κατά τη διάρκεια βρoχής δεv θα γίvεται καµία εργασία σφράγισης αρµώv στo 
ύπαιθρo. 

β. Καµία εργασία σφράγισης αρµώv δεv θα γίvεται όταv η θερµoκρασία τoυ αέρα θα 
είvαι κάτω από 40C ή πάvω από 320C, χωρίς έγγραφη σύµφωvη γvώµη τoυ κατασκευαστή 
τoυ υλικoύ σφράγισης. 

γ. Οι αύλακες σφράγισης θα έχoυv τη µoρφή και τις διαστάσεις πoυ oρίζovται στα 
εγκεκριµέvα σχέδια. Αµέσως πριv από τηv έvαρξη τωv εργασιώv σφράγισης, oι επιφάvειες 
τoυ αύλακα θα καθαρίζovται επιµελώς µε συρµατόβoυρτσα και υδρoβoλή, πρoκειµέvoυ vα 
διαµoρφωθεί καθαρή και υγιής επιφάvεια για καλή σύµφυση. Μετά τηv oλoκλήρωση τoυ 
καθαρισµoύ και τo στέγvωµα, oι επιφάvειες τoυ αύλακα θα ασταρώvovται και θα επακoλoυθεί 
τo σφράγισµα τoυ αρµoύ σύµφωvα µε τις γραπτές oδηγίες τoυ κατασκευαστή. 
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19. ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

 

19.1 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

Η παρούσα ΤΠ αφορά στην κατασκευή σωµάτων αγκύρωσης αγωγών που λειτουργούν υπό 
πίεση. 

19.2 ΥΛΙΚΑ 

Σκυρόδεµα κατηγορίας τουλάχιστον C 12/16 και οπλισµός όπως θα ορίζεται στα εγκεκριµένα 
σχέδια της οριστικής µελέτης, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τ.Π.: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ. 

19.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Σώµατα αγκύρωσης θα κατασκευασθούν σε όλες τις θέσεις των επιχωµένων αγωγών όπου 
λόγω χάραξης, ειδικών τεµαχίων ή µεγάλης κατά µήκος κλίσης υπάρχει κίνδυνος να 
µετακινηθούν οι σωλήνες. 

Τα σώµατα αγκύρωσης πρέπει να είναι ικανά να εξασφαλίζουν την πλήρη στερεότητα του 
αγωγού, τόσο για την προβλεποµένη µέγιστη πίεση λειτουργίας ακόµη και κάτω από 
δυσµενείς συνθήκες (ψηλή στάθµη φρεατίου ορίζοντα σε περιοχές που είναι πιθανή τέτοια, 
έστω και εποχιακά), όσο και για την πίεση δοκιµής µε βάση τις συνθήκες που θα επικρατούν 
κατά τη δοκιµή του αγωγού. 

Μετά την έγκριση από την Υπηρεσία της επί τόπου χάραξης των αγωγών, ο Ανάδοχος θα 
προσδιορίσει ακριβώς µε βάση τις γενικές απαιτήσεις της µελέτης και τις επικρατούσες σε 
κάθε περίπτωση συνθήκες τα σώµατα αγκύρωσης. Μόνο µετά από την έγκριση αυτών από 
την Υπηρεσία θα προχωρήσει στην κατασκευή τους. Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για κάθε 
ζηµιά από έλλειψη σωµάτων αγκύρωσης ή κατασκευή σωµάτων αγκύρωσης µε ανεπαρκείς 
διαστάσεις, εφόσον δεν ζήτησε έγκαιρα από την Υπηρεσία έγκριση να τα κατασκευάσει. 

Η εκσκαφή για την κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης θα πρέπει να γίνει ακριβώς στις 
απαιτούµενες διαστάσεις έτσι ώστε η βάση και οι κατακόρυφες πλευρές των σωµάτων 
αγκύρωσης να εφάπτονται µε το φυσικό έδαφος. Στην περίπτωση που η εκσκαφή δεν 
µπορεί, ή γενικά δεν γίνει σύµφωνα µε τα παραπάνω, η επί πλέον εκσκαφή θα πληρωθεί µε 
σκυρόδεµα. Απαγορεύεται ρητά η πλήρωση της επί πλέον εκσκαφής µε άλλο υλικό. Σε 
περίπτωση που το εδαφικό υλικό της περιοχής είναι ακατάλληλο τότε θα πραγµατοποιηθεί 
εξυγίανση µε αµµοχάλικο. 

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 τους. 

Η κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να µην καλυφθούν από 
το σκυρόδεµα οι τυχόν συνδέσεις των σωληνώσεων, για να είναι ευχερής ο έλεγχος της 
στεγανότητας των συνδέσεων. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και µετά από έγγραφη έγκριση 
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα επιτρέπεται η κάλυψη των συνδέσεων. Κατά την 
κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη επιµέλεια ώστε να 
αποφευχθούν κρούσεις στους σωλήνες που µπορεί να µειώσουν την αντοχή τους και να 
καταστρέψουν την προστασία τους. 

 



 

K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc                                             - 131 -      Ν5600a/5157/B10 

20. ΠΛIΝΘΟ∆ΟΜΕΣ 

 

20.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η τεχvική πρoδιαγραφή αυτή αφoρά τηv πρoµήθεια τωv πλίvθωv αργίλoυ και τηv κατασκευή 
πλιvθoδoµώv εξωτερικώv τoίχωv και εσωτερικώv διαχωρισµάτωv των οικοδοµικών έργων. 

20.2 ΕΦΑΡΜOΣΤΕOΙ ΚΑVOVΙΣΜOΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Καvovισµός τσιµέvτωv για έργα από σκυρόδεµα, Π.∆. 244/29.2.80, ΦΕΚ 69Α/28.3.80. 

Καvovισµός Τυπoπoίησης Οπτoπλίvθωv Β∆ 20/8/1949.  

ΕΝΟ 2010/11-8-77/ΤΕΕ 

20.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OΠΤΟΠΛΙΝΘΩΝ 

Στo έργo θα χρησιµoπoιηθoύv διάτρητoι oπτόπλιvθoι κoιvής αργίλoυ (πηλός, αργιλικές 
µάργες) µε µικρές πρισµατικές ή κυλιvδρικές τρύπες κατά τo µήκoς ή τo ύψoς τoυς και παχιά 
τoιχώµατα ή µεγάλες oρθoγωvικές τρύπες κατά τo µήκoς τoυς και λεπτά τoιχώµατα. Τo 
χρώµα τωv oπτoπλίvθωv θα είvαι από υπόλευκo µέχρι κόκκιvο αvάλoγα µε τη χηµική 
σύσταση της αργίλoυ και oξείδια τoυ σιδήρoυ πoυ περιέχει. Οι διαστάσεις τωv oπτoπλίvθωv 
θα είvαι oι τυπoπoιηµέvες στηv ελληvική αγoρά. Η αvoχή διαστάσεωv τωv oπτoπλίvθωv δεv 
θα υπερβαίvει τo 5%. Η αvτoχή τωv oπτoπλίvθωv θα είvαι περίπoυ 50 kg/cm² για πλίvθoυς 
σε ξηρή κατάσταση. Οι πλίvθoι δεv πρέπει vα απoρρoφoύv vερό περισσότερo από 7-15% 
τoυ βάρoυς τoυς. 

20.4 ΠΡOΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Πριv αρχίσει το έργo o Αvάδoχoς θα υπoβάλει στηv Υπηρεσία για έγκριση τα ακόλoυθα 
στoιχεία: 

Πρoδιαγραφές τωv εργoστασίωv παραγωγής τωv πλίvθωv και φυλλάδια µε στoιχεία για τα 
υλικά και τα πρoϊόvτα τoυς. 

Τρία (3) δείγµατα από κάθε τύπo πλίvθoυ πoυ πρoτείvεται για χρήση. 

Από τo πρώτo φoρτίo κάθε είδoυς πλίvθoυ πoυ θα παραδoθεί επί τόπoυ τoυ έργoυ, θα 
παίρvovται δείγµατα πoυ θα υπoβάλλovται για έλεγχo και έγκριση πριv από τηv έvαρξη τoυ 
έργoυ. Σε όλες τις επόµεvες παραδόσεις oι πλίvθoι πρέπει vα είvαι όµoιες και vα συµφωvoύv 
µε τα εγκεκριµέvα δείγµατα. Όσες πλίvθoι δεv συµφωvoύv θα απoρρίπτovται και θα 
απoµακρύvovται από τo εργoτάξιo. Οι πλίvθoι θα είvαι υγιείς, σκληρές, καλά ψηµέvες σε όλη 
τη µάζα τoυς. 

Σε κάθε παραλαβή φoρτίoυ πλίvθωv θα γίvεται πρόχειρoς, έλεγχoς της πoιότητας αυτώv στo 
εργoτάξιo, για vα διαπιστωθoύv τα εξής: 

Το καvovικό σχήµα τωv πλίvθωv 

Η σταθερότητα σχήµατoς και διαστάσεωv όλωv τωv πλίvθωv 

Η oµoιoµoρφία τoυ χρωµατισµoύ και η oµoιoγεvής επιφάvεια θραύσης 

Η ακεραιότητα της µoρφής πoυ πρέπει vα είvαι χωρίς ρωγµές και σπασίµατα 

Ο µεταλλικός ήχoς, όταv oι πλίvθoι χτυπιoύvται µε σφυρί ή µε άλλo τoύβλo (δείγµα καλoύ 
ψησίµατoς) 
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Οι πλίvθoι πoυ πρooρίζovται για oρατές πλιvθoδoµές θα είvαι καλής πoιότητας, σκληρές, 
υγιείς, καλά ψηµέvες, µε oµoιόµoρφες διαστάσεις και σχήµα και εγκεκριµέvoυ τύπoυ και 
χρώµατoς. 

Ο αvάδoχoς θα ετoιµάσει δείγµατα πλιvθoδoµής σε παvώ για vα δείξει τo χρώµα τoυ 
κovιάµατoς, τo σύµπλεγµα τωv πλίvθωv, τo πρoτειvόµεvo τελείωµα τωv αρµώv στις 
ασoβάτιστες πλιvθoδoµές και γεvικά τηv πoιότητα εργασίας. Τα εγκεκριµέvα από τηv 
Υπηρεσία δείγµατα θα χρησιµoπoιoύvται σαv πρότυπα για σύγκριση µε τις πλιvθoδoµές πoυ 
θα κτίζovται στo έργo. 

Οι πλίvθoι θα στoιβάζovται καvovικά στηv ύπαιθρo, υπερυψωµέvες από τo έδαφoς για vα 
µπoρoύv vα αερίζovται και vα πρoστατεύovται σωστά από κακoκαιρίες, από τηv υγρασία και 
τα άλατα τoυ εδάφoυς. 

20.5 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚOΝΙΑΜΑΤΩΝ 

Τo τσιµέvτo θα είvαι Πόρτλαvτ, Ελληvικoύ τύπoυ Iια35. 

Ο ασβέστης θα είvαι της καλύτερης πoιότητας σε µoρφή πoλτoύ ή σκόvης. Στηv περίπτωση 
πoυ τo σβήσιµo τoυ ασβέστη γίvεται στo χώρo τoυ έργoυ, θα πρέπει o ασβέστης vα 
πρoέρχεται από τα καλύτερα καµίvια της περιoχής, vα είvαι καλά ψηµέvoς, καθόλoυ 
αλλoιωµέvoς από τov αέρα, τις βρoχές και τηv εργασία, όχι κovιoπoιηµέvoς, παχύς και 
τέτoιoς ώστε vα δίvει πoλτό σε καvovική σύσταση λίθωv και λoιπώv αδραvώv oυσιώv. Η 
χρησιµoπoίηση πoλτoύ ασβέστη θα πρέπει vα γίvεται µετά τηv απόψυξή τoυ και τελικά όχι 
γρηγoρότερα από 8 µέρες από τo σβήσιµo για τo κovίαµα δόµησης και 15 µέρες για τo 
κovίαµα επιχρισµάτωv. 

Η άµµoς τωv κovιαµάτωv θα είvαι λατoµείoυ καθαρή, σκληρή και χωρίς αργιλικές, oργαvικές 
ή άλλες πρoσµίξεις. Η άµµoς πoυ θα χρησιµoπoιηθεί θα ε ίvαι µεσόκoκκη διαµέτρoυ 0 έως 3 
mm για πάχoς κovιαµάτωv 8-15 rnm και λεπτόκoκκη διαµέτρoυ 0 έως 1mm για πάχoς 
κovιαµάτωv µικρότερo τωv 8 mm. Η κoκκoµετρική διαβάθµιση της µεσόκoκκης άµµoυ θα 
συµφωvεί µε τov παρακάτω πίvακα. 

Αριθµός κoσκίvoυ Αµερικαvικώv 
πρoτύπωv (ΑΑΣΗΟ: Μ92) 

Αvoιγµα βρoγχίδας 
σε mm 

∆ιερχόµεvo πoσoστό % 
κατά βάρoς 

Νo 8 2,380 100 

Νo 50 0,927 15-40 

Νo 100 ,149 0-10 

Νo 200 (παιπάλη) 0,074 0-5 

Η σύvθεση τoυ ασβεστoκovιάµατoς θα είvαι µε αvαλoγία 1:2,5 τωv 150 kg τσιµέvτoυ. Τo 
τσιµέvτo θα αvαµειγvύεται µε τηv άµµo «εv ξηρώ» αρχικά και µετά θα πρoστίθεται o 
ασβέστης και τo vερό στις καθoρισµέvες πάvτoτε αvαλoγίες. 

Κovίαµα πoυ έχει ξεραθεί τόσo ώστε vα µηv µπoρεί µόvo µε κατεργασία και χωρίς πρoσθήκη 
vερoύ vα επαvέλθει στηv καvovική κατάσταση, απoρρίπτεται. Η µέτρηση τωv αvαλoγιώv τωv 
υλικώv τoυ κovιάµατoς θα γίvεται µε έξoδα τoυ Αvαδόχoυ κατά τις oδηγίες της Επίβλεψης. 

20.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΛΙΝΘO∆OΜΩΝ 

Τα τoύβλα πριv χρησιµoπoιηθoύv θα βυθίζovται µέσα σε vερό και θα παραµέvoυv µέσα σε 
αυτό µέχρι κoρεσµoύ. Όλες oι πλιvθoδoµές θα γίvoυv σε συµπλέγµατα ελληvικoύ τύπoυ. Οι 
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συvεχείς στρώσεις θα γίvovται µε oλόκληρες πλίvθoυς εκτός αv χρειάζovται µισές για vα 
κλείσει τo σύµπλεγµα. Οι τoίχoι θα κτίζovται στις σωστές περασιές και σε κατακόρυφo 
επίπεδo. Όλες oι περασιές και γωvιές θα είvαι καλά ζυγισµέvες και oι λαµπάδες καvovικά 
διαµoρφωµέvoι. Οι πλιvθoδoµές θα πρέπει vα κατασκευάζovται µε oριζόvτια διαζώµατα 
(σεvάζ) από ελαφρά oπλισµέvo σκυρόδεµα πάχoυς τoυλάχιστov 10 cm πoυ θα απέχoυv 
µεταξύ τoυς όχι περισσότερo από 2,0 m και όπoυ είvαι δυvατόv δεv θα διακόπτovται από 
αvoίγµατα παραθύρωv, θυρώv κλπ. 

Όλoι oι πλίvθoι θα εδράζovται καλά σε όλες τις στρώσεις και σε όλo τo πάχoς κάθε στρώσης 
καθώς και στoυς αρµoύς. Οι πλιvθoδoµές θα κατασκευάζovται απόλυτα κατακόρυφες. 
Απαγoρεύovται απoκλίσεις µεγαλύτερες από 3 mm/m. 

Οι διασταυρώµεvoι τoίχoι και διαχωρίσµατα θα έχoυv σωστά συµπλέγµατα και εξασφάλιση 
της διασταύρωσης. 

Οι αρµoί τoίχωv πoυ θα σoβατισθoύv δεv πρέπει vα έχoυv πάχoς µεγαλύτερo από 10mm. 
Θα ξύvovται κατά τηv πρόoδo της εργασίας σε βάθoς 6mm για πρόσφυση τoυ επιχρίσµατoς 
και πρέπει vα παρoυσιάζoυv καvovικότητα, oριζovτιότητα και κατακoρυφότητα. 

Τo ύψoς τωv 4 έτoιµωv στρώσεωv πλιvθoδoµής δεv θα πρέπει vα ξεπερvά πάvω από 40 
mm τo ύψoς τωv 4 στρώσεωv πλίvθωv τoπoθετηµέvωv ξηρώv χωρίς αρµoύς. 

Οι πλιvθoδoµές θα τελειώvoυv 15 cm κάτω από τηv ψηλότερη στάθµη τoυς, η τέλεια δε 
απoπεράτωση (σφήvωµα µε λoξoύς πλίvθoυς στηv oρoφή) θα γίvεται αφoύ περάσoυv δύo 
τoυλάχιστov µέρες. Για τo καλύτερo δέσιµo τωv πλιvθoδoµώv σε κατακόρυφα στoιχεία από 
oπλισµέvo σκυρόδεµα πρέπει vα πρoβλέπεται η τoπoθέτηση πάvω στov ξυλότυπo και πριv 
από τη σκυρoδέτηση (µέσα στoυς αρµoύς τωv σαvίδωv) κoµµατιώv γαλβαvισµέvωv ή 
φωσφατωµέvωv τσερκιώv πάχoυς 6/10 mm, πλάτoυς 1cm και µήκoυς 40cm (πάκτωση µέσα 
στo σκυρόδεµα ίση µε 15 cm) και σε πoσότητα 3 τεµαχίωv σε κάθε µέτρo µήκoυς. Η 
τoπoθέτηση τωv τoύβλωv θα γίvεται σε άφθovo κovίαµα µε oλίσθηση και σύγχρovη πίεση 
χωρίς χτυπήµατα και έτσι ώστε τo κovίαµα vα βγαίvει από τoυς αρµoύς και vα τoυς γεµίζει. 
Τo κovίαµα πoυ περισσεύει θα συµπιέζεται αµέσως στov αρµό µε τo µυστρί. 

Οι πλίvθoι θα τoπoθετoύvται κατά τέτoιo τρόπo ώστε vα µηv υπάρχoυv σε δύo διαδoχικές 
στρώσεις αρµoί στηv ίδια κατακόρυφo. Οι αρµoί αυτoί πρέπει vα απέχoυv από τoυς πάvω ή 
κάτω αρµoύς πρoς τα δεξιά ή αριστερά τoυς τoυλάχιστov 6 cm. 

Πλιvθoδoµές πoυ εφάπτovται ή περιβάλλoυv κατασκευές από άoπλo ή oπλισµέvo 
σκυρόδεµα, πρέπει κατά τις επαφές αυτές και σε µήκoς τoυλάχιστov 0,50 m vα χτίζovται µε 
τσιµεvτoκovίαµα (αvαλoγίας 1:3 τσιµέvτoυ και άµµoυ), αφoύ πρoηγoύµεvα όλες oι επιφάvειες 
έχoυv επιχρισθεί µε πεταχτή τσιµεvτoκovία περιεκτικότητας 400 kg τσιµέvτoυ. 

Θα καταβάλλεται µεγάλη φρovτίδα για vα τηρoύvται oι όψεις καθαρές κατά τη διάρκεια 
κατασκευής τωv έργωv. Οι όψεις θα καλυφθoύv µε σάκκoυς ή µε εvισχυµέvo χαρτί για 
πρoστασία της πλιvθoδoµής από πτώση κovιάµατoς και πιτσιλίσµατα από τις άκρες τωv 
ικριωµάτωv. Πλίvθoι oρατώv πλιvθoδoµώv µε ελαττωµατικές ακµές, σπασµέvες γωvίες, 
βλάβες στηv όψη ή αταίριαστo χρώµα, θα απoρρίπτovται και δεv θα εvσωµατώvovται στις 
oρατές πλιvθoδoµές. 

Θα λαµβάvεται ιδιαίτερη πρόvoια κατά τo στάδιo κατασκευής της τoιχoπoιίας vα υπάρχει 
επαρκής χρόvoς τoυλάχιστov 2 ηµερώv για τηv πλήρη σκλύρηvση τωv κovιαµάτωv τωv 
αρµώv πριv από τηv κατασκευή τωv διαζωµάτωv (σεvάζ) και τηv τελική σφήvωση της 
αvώτερης στάθµης της τoιχoπoιίας στov φέρovτα oργαvισµό τoυ κτιρίoυ. 
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Η απόκτηση κλασµάτωv µιας πλίvθoυ θα γίvεται µε κόψιµo µε ξυλoυργικό ή άλλoυ είδoυς 
δισκoπρίovo. Απαγoρεύεται κάθε άλλoυ είδoυς τρόπoς κoπής. 

Απαγoρεύεται η χρήση σφυριoύ και καλεµιoύ για τηv διάvoιξη κάθε τόπoυ αυλακώσεωv για 
τov εvτoιχισµό σωληvώσεωv. 

Οι αυλακώσεις πετυχαίvovται µε χρήση χειρoκίvητoυ ξέστρoυ ή ειδικoύ εξαρτήµατoς πoυ 
πρoσαρµόζεται σε ηλεκτρoκίvητo δράπαvo. 

Τo ίδιo ισχύει για τηv κατασκευή εσoχώv για τoπoθέτηση κoυτιώv διακoπτώv και 
ρευµατoδoτώv. 

Η απoκατάσταση τωv αυλακιώv µετά τηv τoπoθέτηση τωv σωληvώσεωv γίvεται µε 
τσιµεvτoκovίαµα αvαλoγίας 1 µέρoς τσιµέvτωv πρoς 3 µέρη λεπτόκoκκης άµµoυ. 

20.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η επιµέτρηση των πλινθοδοµών γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πραγµατικής επιφανείας. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποζηµίωση του Αναδόχου για την εκτέλεση όλων των 
παραπάνω εργασιών, περιλαµβανοµένης της δαπάνης προµηθείας και µεταφοράς επί τόπου 
κάθε απαιτουµένου υλικού.  
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21. ΛΙΘΟ∆ΟΜEΣ 

 

21.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και ο κανόνες έντεχνης κατασκευής τοίχων µε 
φυσικούς λίθους και συνδετικό κονίαµα που παρασκευάζεται στο εργοτάξιο, επιχρισµένων ή 
ανεπίχριστων σε συνήθη κτιριακά έργα. 

Οι κανόνες του παρόντος πρέπει να ακολουθούνται κατά την κατασκευή εσωτερικών ή 
εξωτερικών τοίχων από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη και 
χρησιµοποιούνται: 

α) µετά από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιµο για βελτίωση της ευστάθειάς τους 
(αργοί λίθοι - αργολιθοδοµή),  

β) µετά από επεξεργασία είτε στον τόπο εξόρυξής τους, είτε στο εργοτάξιο, ώστε να 
αποκτήσουν κανονικά σχήµατα και διακριτές επιφάνειες (ηµιλαξευτοί λίθοι - ηµιλαξευτή 
λιθοδοµή), 

γ) µετά από επιµεληµένη επεξεργασία στον τόπο εξόρυξής τους, ώστε να αποκτήσουν 
κανονικά σχήµατα σε σταθερά µεγέθη και οµοιόµορφες επιφάνειες (λαξευτοί λίθοι - λαξευτή 
λιθοδοµή). 

Η προέλευσή τους (τόπος εξόρυξης - πέτρωµα), ο βαθµός επεξεργασίας, τα σχήµατα, τα 
µεγέθη και η υφή των επιφανειών των λίθων, τα σχήµατα και τα µεγέθη των τοίχων και το 
τυχόν επίχρισµα πρέπει να προσδιορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. 

Οι απαιτήσεις που ακολουθούν, σε καµία περίπτωση δεν υπερισχύουν διαφορετικών που 
ορίζουν ισχύοντες κανονισµοί, όπως υπολογισµού κατασκευών από λιθοδοµή, αντισεισµικός 
κ.λπ. 

21.2 ΥΛΙΚΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ 

21.2.1 Φυσικά λιθοσώµατα 

Πρόκειται για φυσικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται από τις ιδιότητες του πετρώµατος από 
το οποίο αποκόπτονται, από τον τρόπο αποκοπής και τον τρόπο επεξεργασίας τους. 

Πρέπει να επιλέγεται λατοµείο, στο οποίο χρησιµοποιούνται σύγχρονες µέθοδοι εξόρυξης, 
κοπής και επεξεργασίας των λίθων, ώστε τα λιθοσώµατα να διατηρούν κατά το δυνατό τις 
ιδιότητες του πετρώµατος από το οποίο προέρχονται. 

Τα φυσικά λιθοσώµατα κατατάσσονται στην κατηγορία 2 σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 6. 

Πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία, οι αποκοπτόµενοι όγκοι θα πρέπει να αφήνονται να 
εγκλιµατισθούν στις συνθήκες του περιβάλλοντος. 

Η λατοµική επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να δώσει τις εξής χαρακτηριστικές τιµές για 
τους εξορυσσόµενους λίθους που έχουν παραχθεί από αυτό και έχουν δοκιµασθεί σύµφωνα 
µε τις διαδικασίες και µεθόδους που ορίζουν τα σχετικά πρότυπα 

α) την φαινόµενη πυκνότητα, 

β) την σκληρότητα (αντίσταση σε επιφανειακή φθορά),  

γ) την αντοχή τους σε φορτίο θλίψης και φορτίο κρούσης,  

δ) την εργασιµότητά τους (βαθµός ευκολίας επεξεργασίας τους),  
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ε) την αντοχή τους στις καιρικές συνθήκες και τον παγετό,  

στ)την αντοχή τους στα οξέα, 

ζ) την αντοχή τους στην φωτιά (ορισµένοι λίθοι αποσυντίθενται),  

η) την απορροφητικότητά τους σε νερό. 

Επίσης να είναι σε θέση να δώσει κατάλογο έργων όπου έχουν χρησιµοποιηθεί και είναι 
εµφανή λιθοσώµατα παραγωγής του, µε τις χρονολογίες κατασκευής τους για τον έλεγχο της 
αντοχής τους στο χρόνο. 

Ο εργοδότης θα µπορεί να επισκεφθεί το λατοµείο ύστερα από συνεννόηση. 

Πέραν των νεοεξορυσσοµένων και για πρώτη φορά χρησιµοποιούµενων λιθοσωµάτων, είναι 
δυνατό να ξαναχρησιµοποιηθούν λιθοσώµατα που προέρχονται από κατεδάφιση. 

Τα λιθοσώµατα αυτά θα πρέπει να είναι ελεγµένα ότι: 

∆εν έχουν υπόλοιπα κονιαµάτων, χώµατα ή παιπάλη στις επιφάνειές τους, ρήγµατα από 
φορτία, παγετό ή τις µεταφορές και καλύπτουν κατά τα λοιπά τις απαιτήσεις µεγέθους, 
µορφής και βαθµού επεξεργασίας των επιφανειών όπως πιο πάνω. 

21.2.2 Τσιµέντο τύπου PORTLAND 

Τύποι CEM I, CEM II, CEM IV, σύµφωνα µε το πρότυπο 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, που δεν έχουν 
υποστεί αλλοιώσεις από µακροχρόνια ή κακή αποθήκευση. Έλεγχος ότι τυχόν 
σχηµατισθέντες σβόλοι τσιµέντου τρίβονται µε ελαφριά πίεση στο χέρι. 

α) Τσιµέντο κοινό (γκρι). 

β) Τσιµέντο λευκό. 

Το σκυρόδεµα θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C20/25 σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), χάλυβας οπλισµού prENV 10081-4:2002: Steel for the 
reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - Part 4: Technical delivery conditions 
for class C (will replace ENV 10080:1995) - Χάλυβες οπλισµού σκυροδεµάτων. 
Συγκολλήσιµος νευροχάλυβας. Μέρος 4: Τεχνικοί όροι παράδοσης για χάλυβες κατηγορίας C 
(αντικαθιστά το πρότυπο ENV 10080:1995). 

Σκυρόδεµα πλήρωσης EN 206-1:2000: Concrete Part 1 : Specification, performance 
production and conformity -- Σκυρόδεµα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή, 
συµµόρφωση και ως ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑΣ 6 παράγρ. 3.3.2. 

21.2.3 Ασβέστης 

Ασβέστης Αερικός σύµφωνα µε το EN 459-1:2001: Building lime - Part 1: Definitions, 
specifications and conformity criteria -- ∆οµική άσβεστος - Μέρος 1: Ορισµοί, προδιαγραφές 
και κριτήρια συµµόρφωσης. Τύποι CL 90 και CL 80. 

α) Ασβέστης σε πολτό. Περιεκτικότητα σε νερό < 70% και > 45%, κολλώδους υφής χωρίς 
ξένες προσµίξεις και ξερά άλατα του ασβεστίου. 

β) Ασβέστης σε σκόνη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του παραγωγού του. 

21.2.4 Αδρανή 

Αδρανή θραυστά ή συλλεκτά σύµφωνα µε το πρότυπο EN 12620:2002: Aggregates for 
concrete -Αδρανή σκυροδεµάτων και EN 13139:2002: Aggregates for mortar (Incorporating 
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corrigendum May 2004) -- Αδρανή κονιαµάτων (περιλαµβάνεται η διόρθωση του Μαίου 
2004). 

21.2.4.1 Άµµος κονιαµάτων 

- Θραυστή ή συλλεκτή κοκκοµετρηµένη, 

- 0/7, 0/5 χονδρόκοκκη, 

- 0/3 µεσόκοκκη, 

- 0/1 λεπτόκοκκη, 

-   καθαρή απαλλαγµένη από αργιλικές προσµίξεις και λοιπά βλαπτικά στοιχεία µε πλήρη και 
οµαλή κοκκοµετρική σύνθεση. 

Είναι δυνατό η άµµος να προέρχεται από το πέτρωµα που προέρχονται και οι λίθοι. Κατά τα 
λοιπά θα είναι όπως πιο πάνω. 

Γενικά πρέπει να προτιµάται άµµος µε γωνιώδεις κόκκους (θραυστά) ή µίγµα άµµων µε 
γωνιώδεις και στρογγυλεµένους κόκκους (συλλεκτά υλικά). 

21.2.5 Νερό 

Γενικά το πόσιµο νερό θεωρείται κατάλληλο  Γενικώς ισχύουν οι απαιτήσεις του προτύπου 
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. 

21.2.6 Πρόσθετα και πρόσµικτα 

Ισχύουν γενικώς οι απαιτήσεις των προτύπων EN 480-1:1997: Admixtures for concrete, 
mortar and grout - Test methods - Part 1: Reference concrete and reference mortar for 
testing -- Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων. Μέρος 1: Σκυρόδεµα και 
κονίαµα αναφοράς για την εκτέλεση δοκιµών και EN 934-2:2001: Admixtures for concrete, 
mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, 
marking and labelling -- Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 2 : 
Πρόσθετα σκυροδέµατος - Ορισµοί απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση. 

21.2.6.1 Χρωστικές 

Ισχύουν οι απαιτήσεις του προτύπου EN 12878:2005, Pigments for the colouring of building 
materials based on cement and/or lime - Specifications and methods of test -- Χρωστικές 
ύλες για το χρωµατισµό δοµικών υλικών, που βασίζονται στο τσιµέντο ή/και στον ασβέστη - 
Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµής. 

Υπό µορφή λεπτής κόνεως , αδιάλυτες στο νερό, ανθεκτικές στα αλκάλια. ∆εν πρέπει να 
επιδρούν στις συνδετικές ύλες (τσιµέντο, ασβέστη). 

∆εν θα προστίθενται χρωστικές στο κονίαµα όταν είναι πιθανό να εισχωρήσουν στα 
λιθοσώµατα (πορώδη) και να αλλοιώσουν την εικόνα του τοίχου. 

21.2.6.2 Τρίµµα οπτής αργίλου (κουρασάνι) από κεραµίδια και οπτόπλινθους που 
δεν έχουν χρησιµοποιηθεί. 

21.2.6.3 Ρευστοποιητές, συγκολλητικά, στεγανοποιητικά και αντισυρρικνωτικά 
εγκεκριµένα που δεν αφήνουν ανεπιθύµητα ίχνη στα λιθοσώµατα 
στην περιοχή του αρµού. 

Τα πιο πάνω υλικά θα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους. 
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21.2.7 Μεταλλικά στοιχεία που ενσωµατώνονται σε λιθοδοµές 

Σύνδεσµοι χυτοί επί τόπου από: α) µόλυβδο ή β) ειδικά κράµατα ή γ) τυποποιηµένοι από:  

ι) χαλκό 

ιι) φωσφορούχο ορείχαλκο 

ιιι) χάλυβα απλό, γαλβανισµένο ή ανοξείδωτο που επιλέγεται σύµφωνα µε τον πίνακα 5.1 του 
Ευρωκώδικα 6. 

Οι σύνδεσµοι από χάλυβα και οι οπλισµοί θα πρέπει να προστατεύονται µε επικάλυψη από 
τσιµεντοκονίαµα ή σκυρόδεµα σύµφωνα µε τον πίνακα 5.2 του Ευρωκώδικα 6. 

21.2.8 Υλικά σφράγισης κινούµενων αρµών 

α) Μαστίχες µε βάση τα πολυσουλφίδια (BS 4254:1983: Specification for two-part 
polysulphide-based sealants -- Προδιαγραφή για σφραγιστικά υλικά πολυσουλφιδικής 
βάσεως, δύο συστατικών), 

β) Μαστίχες µε βάση τις σιλικόνες (BS 5889:1989-05-31: Specification for one-part gun grade 
silicone-based sealants -- Προδιαγραφή για σιλικονούχα σφραγιστικά, ενός συστατικού, 
εφαρµοζόµενα µε πιστολέττο.). 

Οι µαστίχες δεν πρέπει να δηµιουργούν ανεπιθύµητα ίχνη στα λιθοσώµατα στην περιοχή της 
επαφής τους µε αυτά. Ο παραγωγός τους θα πρέπει να δίνει σχετικές πληροφορίες. 

21.2.9 Καθορισµός υλικών - δείγµατα 

Για τα φυσικά λιθοσώµατα θα προσκοµίζονται οπωσδήποτε δείγµατα σε ικανοποιητικό 
µέγεθος και αν είναι πρακτικό σε φυσικό µέγεθος. 

Τα δείγµατα θα είναι αντιπροσωπευτικά του χρώµατος, του σχήµατος, του βαθµού και του 
είδους επεξεργασίας των επιφανειών και των τυχόν απαιτουµένων υποδοχών για 
συνδέσµους. 

Τα δείγµατα θα συνοδεύονται από τα στοιχεία των παραγωγών και προµηθευτών τους. Σε 
έγγραφό τους θα αναφέρονται οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των φυσικών λίθων και τα 
πρότυπα σύµφωνα µε τα οποία έχουν αυτές διαπιστωθεί. Επίσης µε δεσµευτικό έγγραφο θα 
δηλώνουν ότι είναι σε θέση να παραγάγουν όλα τα είδη των τεµαχίων, όπως αυτά 
απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, στις ποσότητες και στους χρόνους που επιβάλλει 
το έργο. 

Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών,, τα υλικά θα προέρχονται από την ίδια πηγή 
(παραγωγός, προµηθευτής), εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα 
προµηθευτή, και αφού ακολουθηθεί η ίδια ως άνω διαδικασία δειγµάτων κ.λπ. και για τους 
άλλους προµηθευτές. 

Τα δείγµατα θα προσκοµίζονται έγκαιρα ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιµασιών 
ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο 
άρνησης αποδοχής των υλικών στο έργο. 

21.2.10  Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών  

21.2.10.1 Λίθοι 

Αργοί λίθοι θα προσκοµίζονται χύµα. Κατά την παραλαβή θα γίνεται έλεγχος ότι: 

- δεν έχουν προσµίξεις που επηρεάζουν τις αντοχές τους, 
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- δεν έχουν ρηγµατώσεις από την εξόρυξη, τον τεµαχισµό, τις µεταφορές και τον 
παγετό, τα µεγέθη και τα σχήµατα δεν αποκλίνουν πολύ από το δείγµα, 

- από το δείγµα, 

- είναι επιδεκτικά σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται µε αρµούς έως 25 mm 
το πολύ. 

Ηµίξεστοι λίθοι θα προσκοµίζονται σε παλέτες κατά το δυνατό ταξινοµηµένοι κατά µέγεθος µε 
τους γωνιόλιθους χωρισµένους ώστε να είναι εύκολη η επιλογή τους κατά το κτίσιµο. 

Θα γίνεται έλεγχος ότι: 

- δεν έχουν προσµίξεις που επηρεάζουν τις αντοχές τους, 

- δεν έχουν ρηγµατώσεις από την εξόρυξη, την κοπή, την επεξεργασία, τον παγετό και 
τη µεταφορά τους, 

- τα µεγέθη και τα σχήµατά τους είναι κανονικά και δεν αποκλίνουν από το δείγµα, 

- η επεξεργασία των επιφανειών που θα παραµείνουν εµφανείς και οι ακµές τους είναι 
όπως στο δείγµα, 

- µπορούν να κτιστούν µε αρµούς από 8 έως 15 mm. 

Λαξευτοί λίθοι θα προσκοµίζονται σε παλέτες ταξινοµηµένοι κατά µέγεθος µε τους 
γωνιόλιθους χωριστά. Τα ειδικά τεµάχια, θολίτες, κλειδιά, κορνίζες, κυµάτια, ποδιές, ανώφλια 
κλπ., θα είναι κατάλληλα αριθµηµένα ώστε να αναγνωρίζονται άµεσα. 

Θα γίνεται έλεγχος ότι: 

- δεν έχουν προσµίξεις που µπορούν να επηρεάζουν τις χαρακτηριστικές τους ιδιότητες, 

- δεν έχουν ρηγµατώσεις που µπορεί να προήλθαν από την εξόρυξη, την κοπή, την 
επεξεργασία και τη µεταφορά, ή και τον παγετό, 

- τα µεγέθη, τα σχήµατα και η επεξεργασία της επιφάνειας είναι αυτά που προσδιορίζονται 
στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και δεν διαφέρουν από το δείγµα, 

- µπορούν να κτιστούν µε αρµούς από 0 έως 5 mm. 

21.2.10.2 Μεγάλα κοµµάτια πετρώµατος των οποίων η επεξεργασία θα γίνει στο 
εργοτάξιο, θα έχουν σηµειωµένη την κατεύθυνση διαστρωµάτωσης 
του πετρώµατος, ώστε η κοπή τους να γίνεται µε βάση αυτήν 

Κατά κανόνα οι αρµοί έδρασης πρέπει να είναι παράλληλοι προς την διαστρωµάτωση του 
πετρώµατος. 

Γενικά δεν συνιστάται η κοπή και επεξεργασία στο εργοτάξιο. Αν όµως για σοβαρούς λόγους 
επιβάλλεται, τότε θα εγκαθίστανται στο εργοτάξιο όλα τα απαραίτητα µηχανήµατα σε ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο. 

Τα λοιπά προσκοµιζόµενα υλικά θα είναι συσκευασµένα και σεσηµασµένα όπως 
προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα και θα συνοδεύονται από τα επίσηµα πιστοποιητικά 
συµµόρφωσης, θα ελέγχονται κατά την είσοδό τους, ώστε να επιβεβαιώνεται µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι πρόσφατης παραγωγής, και 
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωµάτωσή 
τους στο έργο. 
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Αν υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την συµµόρφωση προς τα πρότυπα, ο εργοδότης έχει το 
δικαίωµα να ζητήσει λήψη δοκιµίων και διενέργεια δοκιµασιών από πιστοποιηµένο 
εργαστήριο. 

21.2.11 Αποθήκευση και µεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο 

Οι λίθοι θα αποθηκεύονται στο εργοτάξιο σε ξηρό, καθαρό χώρο, στον οποίο δεν θα 
συγκεντρώνονται ή θα λιµνάζουν ύδατα, και θα προφυλάσσονται από µηχανικές κακώσεις, 
λεκιάσµατα, λάσπες και κονιάµατα, και από τον παγετό. 

Ειδικά, οι λαξευµένοι λίθοι, τα ειδικά τεµάχια και οι τεχνητοί λίθοι θα είναι τοποθετηµένοι 
πάνω σε ξύλινο δάπεδο µε διαχωριστικούς ξύλινους τάκους ανάµεσά τους κατά την σειρά 
ενσωµάτωσής τους στο έργο, έτσι ώστε να φαίνεται η αρίθµησή τους και οι υποδοχές για την 
ανύψωση και µεταφορά τους. 

Τα άλλα υλικά θα αποθηκεύονται όπως προσκοµίζονται (συσκευασµένα ή χύµα), σε 
κατάλληλο ξηρό, αεριζόµενο χώρο µε σκληρό δάπεδο, ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία 
αέρα ανάµεσά τους και να προστατεύονται από µηχανικές κακώσεις, τη βροχή, τον παγετό 
και την προσβολή τους από κονιάµατα, λάσπες, στάχτες, σκουριές, καθώς και από άλλες 
κακώσεις που µπορούν να προκληθούν από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο. 

Οι σάκοι των διαφόρων συνδετικών υλών σε µορφή σκόνης θα αποθηκεύονται χωριστά 
πάνω σε ξύλινες παλέτες, έτσι ώστε να καταναλώνονται µε τη σειρά προσκόµισής τους. 

Οι µεταφορές τους στο εργοτάξιο θα γίνονται µε τις ίδιες προφυλάξεις που ισχύουν και για 
την αποθήκευσή τους. 

21.3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

21.3.1 Συνεργείο 

Οι εργασίες κατασκευής λιθοδοµών θα εκτελούνται από έµπειρα και εξειδικευµένα συνεργεία 
υπό την καθοδήγηση εργοδηγού που έχει εκτελέσει παρόµοια έργα. 

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα : 

α) να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, και να διαθέτουν και να 
χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). 

β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο για την εργασία εξοπλισµό και εργαλεία δηλαδή: 
αυτοφερόµενα ικριώµατα και σκάλες, εξοπλισµό χάραξης, ανάµειξης, παρασκευής και 
διάστρωσης κονιαµάτων, µεταφοράς υλικών, εργαλεία χειρός-χειροκίνητα και µηχανοκίνητα-
σε άριστη λειτουργικά κατάσταση. 

γ) να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισµό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να 
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση. 

δ) να συµµορφώνονται µε τις εντολές της Επίβλεψης. 

ε) να κατασκευάσουν δείγµα εργασίας για έγκριση από τον εργοδότη, επιφάνειας 
τουλάχιστον 1,50 m2, σε θέση που θα υποδειχθεί από αυτόν. Το δείγµα θα παραµένει µέχρι 
το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται µε 
αυτό. 

21.3.2 Έναρξη εργασιών 

Η έναρξη της κατασκευής λιθοδοµής µπορεί να γίνει αµέσως µετά τη συµπλήρωση του 
χρόνου που απαιτείται για την ωρίµανση της αντοχής των στοιχείων επί των οποίων θα 
εδρασθεί η λιθοδοµή(φέρων οργανισµός ,θεµέλια κ.λ.π). 
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21.3.3 Προετοιµασία 

Όλες οι επιφάνειες στις οποίες θα εδραστούν - προσκολληθούν τοίχοι από λιθοδοµή θα είναι 
οριζόντιες και κατακόρυφες αντίστοιχα, τελειωµένες, ελεγµένες και αποδεκτές από τον 
εργοδότη (π.χ. αντισκωριακή προστασία, πυροπροστατευτική επίστρωση κλπ. για Φ.Ο. από 
χάλυβα, επιφανειακή αρτιότητα και πάχη επικάλυψης οπλισµού για Φ.Ο. από οπλισµένο 
σκυρόδεµα). 

Σε όλες τις επιφάνειες στις οποίες θα εδραστούν ή θα προσκολληθούν τοίχοι από λιθοδοµή 
θα εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισµού και πλύσης. 

21.3.4 Χάραξη - έλεγχος - αποδοχή 

Εν συνεχεία θα γίνει πλήρης οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη της θέσης των τοίχων. 

Η χάραξη θα υλοποιείται µε οριζόντια ράµµατα και σήµανση στο δάπεδο και κατακόρυφα 
ράµµατα κρεµασµένα από την οροφή τουλάχιστον στις γωνίες και τα ανοίγµατα, έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί η κατασκευή ευθύγραµµων και κατακόρυφων τοίχων. Οι χαράξεις θα 
εξασφαλίζονται µε την υλοποίηση σταθερών σηµείων αναφοράς στο οριζόντιο και 
κατακόρυφο επίπεδο, στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Οι εργασίες θα αρχίζουν µετά τον 
έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από τον εργοδότη. 

21.3.5 Συντονισµός - προστασία γειτονικών κατασκευών 

Ο συντονισµός παράπλευρων εργασιών αποτελεί µέρος της ευθύνης του εργολάβου των 
τοίχων. Τα πλαίσια των ανοιγµάτων ή οι κατάλληλες υποδοχές τους, τα στηρίγµατα 
διέλευσης αγωγών κλπ. θα τοποθετούνται κατά το κτίσιµο των τοίχων. Όπου προβλέπεται 
διέλευση αγωγών ή είναι αναγκαία η δηµιουργία "φωλεών", θα τοποθετούνται αντίστοιχου 
µεγέθους και σχήµατος τεµάχια από υλικό (π.χ. διογκωµένη πολυστερίνη) που µπορεί να 
αφαιρεθεί εύκολα, ή θα κατασκευάζονται ανάλογα καλούπια. 

21.3.6 Κονιάµατα δόµησης 

Για κάθε τοίχο από λιθοδοµή θα επιλέγεται και θα χρησιµοποιείται ενιαίος τύπος κονιάµατος 
γενικής χρήσης από τον πιο κάτω πίνακα. 

Σχέση µεταξύ ελάχιστης αντοχής σε θλίψη και 
κατ’ όγκον αναλογιών συστατικών. 

(ΕΝ 998-2 Πιν.Π3) 

Τύπος 
(EN 998-

2:20031 Πιν. Π2) 

Ελάχιστη αντοχή 
σε θλίψη 
(N/mm2) 

(ΕΝ 1015-11) Τσιµέντο Υδράσβεστος Αδρανή 

Μ1 1,00 0 1 - 1,5 4 - 5 

Μ1 1,00 1 1 - 2 6 - 9 

Μ2.5 2,50 1 1 6 

Μ5 5,00 1 0 - 0,5 3 - 4,5 

EN 998-2:2003: Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar -- 
Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας. Μέρος 2: Κονιάµατα δόµησης. 

 

Επιβάλλεται προσαρµογή µέσα στα όρια του πίνακα ανάλογα µε την ποιότητα της άµµου και 
της περιεχόµενης σε αυτήν υγρασίας, λαµβανοµένου υπ' όψη ότι 7 όγκοι νωπής άµµου 
αντιστοιχούν σε 5 όγκους ξερής άµµου. 

Επιτρέπεται αύξηση της ποσότητας ασβέστου έως 50%, χωρίς µείωση της ποσότητας του 
τσιµέντου, για βελτίωση της εργασιµότητας του κονιάµατος.  
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∆εν επιτρέπεται η αύξηση της ποσότητας νερού για βελτίωση της εργασιµότητας του 
κονιάµατος. 

Σε περίπτωση ανάµιξης του κονιάµατος µε τα χέρια και εκτός δοχείου, πρέπει να αυξάνεται η 
περιεκτικότητα σε συνδετικές ύλες υπό µορφή σκόνης κατά 25%. 

Χρωστική ύλη µπορεί να προστίθεται στο ξερό µίγµα σε αναλογία έως 5% της συνδετικής 
ύλης (τσιµέντο και ασβέστης). Επισηµαίνεται η ανάγκη τήρησης των αναλογιών σταθερών µε 
την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια για την επίτευξη οµοιοµορφίας (χρωµατισµού, ιδιοτήτων), 
µεταξύ των επί µέρους µιγµάτων (χαρµανιών). 

Τρίµµα οπτής αργίλου µπορεί να προστίθεται στο ξερό µίγµα παρασκευής κονιαµάτων Μ1 
σε αναλογία % έως 11, χωρίς µεταβολή των άλλων ποσοτήτων. 

Μακροσκοπικά το κονίαµα πρέπει να είναι οµοιόχρωµο και στο χέρι να σχηµατίζει σφαίρα 
εύπλαστη και συνεκτική. 

Κατά τα λοιπά θα ακολουθούνται οι οδηγίες της αντίστοιχης Προδιαγραφής. 

Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη λήψη δοκιµίων και την διεξαγωγή δοκιµών 
σύµφωνα µε τα σχετικά πρότυπα. 

Παρασκευασµένο κονίαµα φυλάσσεται µέχρι να χρησιµοποιηθεί κατά τρόπο που να µη χάνει 
νερό, να µην δέχεται ξένα σώµατα και να προστατεύεται από ακραίες καιρικές συνθήκες 
(βροχή, ήλιο, κρύο, ζέστη). 

Σε συνθήκες παγετού (Θ<4°) ή καύσωνα (Θ>38°) δεν πρέπει να παρασκευάζεται κονίαµα. 

Κονιάµατα που έχουν στεγνώσει ή έχουν αρχίσει να πήζουν (περίπου δύο ώρες από την 
προσθήκη τσιµέντου στο µίγµα) δεν θα χρησιµοποιούνται. 

Κονιάµατα που ξαναδουλεύονται µε προσθήκη νερού ή συνδετικής ύλης θα απορρίπτονται. 

Χρωστικές ύλες και χρωµατισµένα κονιάµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε προσοχή για 
να µη χρωµατίζονται κατά λάθος λίθοι και άλλα τµήµατα της κατασκευής. 

21.3.7 Πάχος τοίχου - επιλογή µεγέθους λίθων - ενισχυτικές ζώνες -ανώφλια - 
ποδιές 

Το µέγεθος των λίθων θα προσδιορίζεται µε βάση το ελάχιστο επιτρεπόµενο πάχος 
ανεπίχριστου τοίχου, έτσι ώστε σ' αυτό να αντιστοιχεί ένας λίθος ή ακέραιος αριθµός λίθων 
(ν) και αρµών (ν-1) µε την µεγαλύτερη διάσταση παράλληλη στο επίπεδο του τοίχου. 

Το ελάχιστο πάχος τοίχου (t) ανάλογα µε το ελεύθερο ύψος (h) και το ελεύθερο µήκος (I) του 
τοίχου είναι για: 

• εσωτερικούς τοίχους, το µεγαλύτερο από h/36 ή I/36. 

• εξωτερικούς τοίχους, το µεγαλύτερο από h/20 ή I/20. 

Είναι δυνατό το ελεύθερο µήκος (I) του τοίχου να µειωθεί µε την κατασκευή ενδιάµεσων 
στύλων (στύλοι ενίσχυσης) από οπλισµένο σκυρόδεµα ενταγµένων στο σώµα του τοίχου. 

Τότε το ελάχιστο πάχος του τοίχου θα είναι για: 

• εσωτερικούς τοίχου, t > I/20 και 

• εξωτερικούς τοίχους, t > I/10 

όπου (I) το ελεύθερο µήκος τοίχου µεταξύ στύλων ενίσχυσης. 
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Οι στύλοι ενίσχυσης θα έχουν πάχος τουλάχιστον ίσο µε τα 3/5 του πάχους του τοίχου και 
όχι µικρότερο από 0,25 m και πλάτος (στο επίπεδο του τοίχου) 0,25 m και οπλισµό κατ' 
ελάχιστο 4Φ12 µε συνδετήρες Φ8/10. 

Στους υψηλούς τοίχους από λιθοδοµή θα κατασκευάζονται ανά 2,20 m ύψους, οριζόντιες 
ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από οπλισµένο σκυρόδεµα, πάχους τουλάχιστον ίσου µε τα 3/5 
του πάχους του τοίχου και όχι µικρότερο από 0,25 m, ύψους 0,25 m, µε οπλισµό κατ' 
ελάχιστο 4Φ12 και συνδετήρες Φ 8/15. Οι ενισχυτικές ζώνες θα είναι συνεχείς σε όλο το 
ανάπτυγµα των τοίχων. 

Στα κλιµακοστάσια οι οριζόντιες ενισχυτικές ζώνες θα κατασκευάζονται ανά 1,50 m. 

Είναι δυνατό οι στύλοι ενίσχυσης και οι ενισχυτικές ζώνες, εφόσον το πάχος τους είναι 
επαρκώς µικρότερο από το πάχος του τοίχου, να επενδύονται µε λίθους από τη µία ή και τις 
δύο όψεις. -Οι λίθοι της επένδυσης θα συνδέονται µε το σκυρόδεµα της ενισχυτικής ζώνης 
και µηχανικά µε δύο τουλάχιστον µεταλλικούς συνδετήρες ανά λίθο που τοποθετούνται λοξά 
και εισχωρούν στο 1/2 του πάχους του λίθου και στο 1/3 του πάχους της ενισχυτικής ζώνης. 

Τα µεταλλικά στοιχεία (χαλύβδινοι συνδετήρες κ.λπ.) θα καλύπτονται τελείως από το 
σκυρόδεµα της ενισχυτικής ζώνης, ώστε να προστατεύονται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
πιο πάνω (παράγρ. 2.7). 

Οι επενδύσεις αυτές θα αρµολογούνται έτσι ώστε να µη λερώνονται από τυχόν διαρροή των 
λεπτόρρευστων του σκυροδέµατος. 

Στις θέσεις συνάντησης ενισχυτικών ζωνών και στύλων ενίσχυσης οι οπλισµοί τους δεν θα 
διακόπτονται. 

Ανώφλια - Ποδιές 

Στα ανοίγµατα (πόρτες, παράθυρα κ.λπ.) έως 1,50 m που το ανώφλι τους συµπίπτει µε 
ενισχυτική ζώνη, δεν απαιτείται πρόσθετη κατασκευή. 

Στα ανοίγµατα οριζόντιου µήκους, από 1,50 έως 3,00 m, θα κατασκευάζεται στο ανώφλιο 
δοκός ύψους 0,35 m µε οπλισµό 4Φ12 και συνδετήρες Φ8/12,5 και 

Στα ανοίγµατα οριζόντιου µήκους, από 3,00 m έως 4,50 m, θα κατασκευάζεται στο ανώφλιο 
δοκός ύψους 0,45 m µε οπλισµό 4Φ16 και συνδετήρες Φ8/12,5. 

Οι δοκοί θα συνδέονται µε την ενισχυτική ζώνη σε µήκος 0,40 m από τις άκρες του 
ανοίγµατος. 

Στα ανοίγµατα που το ανώφλι δεν συµπίπτει µε ενισχυτική ζώνη θα κατασκευάζεται δοκός 
όπως πιο πάνω, είτε επί τόπου, είτε θα τοποθετείται προκατασκευασµένη. Το µήκος 
έδρασης στις άκρες του ανοίγµατος θα είναι I/10 όπου (I) το µήκος του ανοίγµατος µε 
ελάχιστο τα 0,20 m. 

Το µέγιστο ύψος τοίχου πάνω από ανοίγµατα δεν επιτρέπεται να είναι άνω των 4,00 m. 

Στις ποδιές των ανοιγµάτων και 0,20 m από τις άκρες τους, θα κατασκευάζεται ποδιά από 
οπλισµένο σκυρόδεµα όµοια µε την ενισχυτική ζώνη. 

Ανώφλια και ποδιές µπορούν να επενδυθούν µε λίθους, όπως οι στύλοι και οι ζώνες 
ενίσχυσης. 

Μονολιθικά ανώφλια, ποδιές, παραστάδες κλπ. από φυσικό πέτρωµα ή από ειδικό 
προκατασκευασµένο οπλισµένο σκυρόδεµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τα 
σχέδια και τις περιγραφές της µελέτης. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν στις αφανείς 
πλευρές τους τις απαραίτητες διαµορφώσεις: 
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α) για ανύψωση και µεταφορά τους µε µηχανικά µέσα, 

β) για οργανική σύνδεσή τους µε τον υπόλοιπο τοίχο, 

γ) για αρίθµησή τους ώστε να τοποθετηθούν στη σωστή θέση µε τον σωστό τρόπο. 

21.3.8 Επιλογή πετρώµατος - λάξευση 

Αν δεν προσδιορίζεται στα σχέδια και τις τεχνικές περιγραφές, θα επιλέγονται λίθοι από 
πέτρωµα π υ αντέχει στην θερµότητα, τ ν παγετό, τα καυσαέρια, την όξινη βροχή και την 
φωτιά. Σχετικά θα λαµβάνεται υπ' όψη και το πορώδες του πετρώµατος. 

Η αποκοπή θα γίνεται κατά τρόπον ώστε η διαστρωµάτωση του πετρώµατος να είναι 
παράλληλη στις επιφάνειες έδρασης και γενικότερα κάθετη προς τα µεταβιβαζόµενα φορτία. 

Μεγάλα τεµάχια θα φέρουν στις αφανείς πλευρές αρίθµηση, υποδοχές για την ανύψωση, 
µεταφορά µε µηχανικά µέσα και κατάλληλη επεξεργασία για την οργανική σύνδεσή τους µε 
τον υπόλοιπο τοίχο. 

Τα κονιάµατα που θα χρησιµοποιηθούν για το κτίσιµο πρέπει να έχουν αντοχή µικρότερη 
από τους λίθους για: 

-   να µην προκαλούνται ρηγµατώσεις και άλλες βλάβες (π.χ. αποφλοιώσεις) κοντά στους 
αρµούς, 

να αφήνουν να εκτονώνεται η υγρασία που έχει τυχόν σωρευθεί στον τοίχο. 

Κονιάµατα µε συνδετική ύλη ασβέστη ρηγµατώνονται και συρρικνώνονται λιγότερο και όταν 
είναι έγχρωµα, αποδίδουν καλύτερα τον χρωµατισµό, ιδίως όταν χρησιµοποιηθεί άµµος από 
το ίδιο πέτρωµα (όταν δεν είναι επιθυµητό να διακρίνονται οι αρµοί). 

Κονιάµατα µε συνδετική ύλη ασβέστη πήζουν αργότερα, ιδίως µε κρύο καιρό. Όταν κάνει 
κρύο να προτιµάται κονίαµα τσιµέντου µε πλαστικοποιητή. 

21.3.9 Κτίσιµο τοίχων 

21.3.9.1 Αργολιθοδοµή 

Οι λίθοι θα είναι καθαροί, δεν θα έχουν επάνω τους παιπάλη και θα έχουν διαβραχεί τόσο, 
ώστε να µην επηρεάζεται η κανονική πήξη των κονιαµάτων. 

Οι λίθοι πρέπει να κτίζονται πάνω σε αλφαδιασµένη στρώση (µαξιλάρι) από σκυρόδεµα 
πάχους 15 εκ. οπλισµένη µε πλέγµα 2,5 kg/m2 (κατασκευαστικός οπλισµός) ή οπλισµό 
σύµφωνα µε την στατική µελέτη, κατά οριζόντιες στρώσεις. 

Η πρώτη στρώση λίθων τοποθετείται στο µαξιλάρι κολυµβητή, πάνω σε κονίαµα ενισχυµένο 
µε τσιµέντο ή µόνο µε τσιµέντο. 

Το κονίαµα στρώνεται για κάθε λίθο χωριστά τόσο, ώστε ο λίθος να εδραστεί πλήρως σ' αυτό 
και να γεµίσουν µε αυτό όλες οι κοιλότητες των λίθων και τα µεταξύ τους κενά, χωρίς να 
προκύπτει πουθενά αρµός µεγαλύτερος από 25 mm. Το κονίαµα που ξεχειλίζει συµπιέζεται 
στον αρµό και το επιπλέον αποµακρύνεται µε το µυστρί. Η επόµενη στρώση κτίζεται πάνω 
στην προηγούµενη έτσι, ώστε κάθε λίθος να εδράζεται και να µεταβιβάζει φορτία σε δύο 
λίθους της προηγούµενης στρώσης, µε όλους τους αρµούς καλά γεµισµένους µε κονίαµα. 

Οι δύο παρειές του τοίχου χτίζονται συγχρόνως και συνδέονται µεταξύ τους µε τουλάχιστον 
ένα ανά rr|2 εγκάρσιο λίθο εναλλάξ, που εισχωρεί τουλάχιστον στο 1/3 του πάχους της 
απέναντι παρειάς. Οι συνδετήριοι λίθοι δεν πρέπει να είναι διαµπερείς για να µην ευνοούν το 
πέρασµα της υγρασίας. 
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Ανά 0,80 m περίπου, το κτίσιµο θα αλφαδιάζεται και θα διακόπτεται µέχρι την επόµενη ηµέρα 
για να µην επιβαρύνουν οι ανώτερες στρώσεις τις κατώτερες πριν αρχίσει να πήζει το 
κονίαµα των αρµών. 

Οι γωνίες, οι διασταυρώσεις, οι λαµπάδες και τα τέρµατα των τοίχων θα κτίζονται µε 
γωνιόλιθους (ηµιλαξευτοί γωνιασµένοι λίθοι). Το µέγεθός τους θα είναι τέτοιο, ώστε ο πρώτος 
κάθετος αρµός να απέχει από την γωνία τουλάχιστον τα 4/5 του πάχους του τοίχου και στις 
εσωτερικές γωνίες τα 2/5 του πάχους του τοίχου. 

Οι όψεις των αρµών θα διαµορφώνονται (αρµολόγηµα), είτε παράλληλα µε το κτίσιµο, είτε 
µετά το πέρας του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται πιο κάτω. 

Κατώφλια, ποδιές και ανώφλια από ολόσωµα λίθινα ή προκατασκευασµένα στοιχεία, µετά 
την τοποθέτησή τους, θα προστατεύονται από υπερβολικά φορτία (δεν θα φορτίζονται πέρα 
από το βάρους του τοίχου) και θα αρµολογούνται στο τέλος για να ελαχιστοποιούνται οι 
κίνδυνοι ρηγµάτωσης των αρµών από τα δηµιουργούµενα βέλη. 

Μόλις τα κονιάµατα αρχίσουν να πήζουν, το τµήµα της λιθοδοµής που κτίστηκε θα 
καθαρίζεται προσεκτικά µε βούρτσα. 

Οριζόντιες προεξοχές, πάχους ενός λίθου το πολύ, θα δηµιουργούνται µε λίθους µε µέγεθος 
τέτοιο, ώστε το προεξέχον τµήµα να είναι τουλάχιστον ίσο µε το τµήµα που βρίσκεται µέσα 
στον τοίχο και δεν θα προεξέχουν περισσότερο από µισό πάχος τοίχου. Θα υποστυλώνονται 
µέχρι το κτίσιµο δύο επιπλέον στρώσεων και θα προστατεύονται από φορτία µέχρι την 
πήξη των κονιαµάτων. 

21.3.9.2 Ηµιλαξευτή λιθοδοµή 

Κατασκευάζεται στο σύνολό της µε ηµιλαξευτούς λίθους πολυγωνικού ή ορθογωνικού 
σχήµατος. 

Οι ορθογωνικοί λίθοι µπορούν να κτιστούν ακανόνιστα, ψευδοϊσόδοµα (σε οριζόντιες 
ανισοϋψείς στρώσεις) ή ισόδοµα (οριζόντιες ισοϋψείς στρώσεις). 

Οι επιφάνειες των λίθων που είναι ορατές και τµήµα πλάτους τουλάχιστον 50 mm από τις 
γειτονικές προς αυτές επιφάνειες θα έχουν τον ίδιο βαθµό επεξεργασίας και οι ακµές τους θα 
είναι ίσιες και καλά διαµορφωµένες. Το υπόλοιπο τµήµα τους θα έχει τον απαιτούµενο βαθµό 
επεξεργασίας, ώστε να µπορούν να κτίζονται µε αρµούς 8-15 mm και να διευκολύνεται η 
εµπλοκή των λιθοσωµάτων και η πρόσφυση του κονιάµατος. 

Κατά τα λοιπά το κτίσιµο εκτελείται όπως πιο πάνω (αργολιθοδοµή), µε προσοχή ώστε τα 
φορτία να µεταβιβάζονται σε όλη την επιφάνεια έδρασης και όχι µόνον στο διαµορφωµένο 
τµήµα. 

21.3.9.3 Λαξευτή λιθοδοµή 

Κατασκευάζεται στο σύνολό της µε πλήρως διαµορφωµένους ισοµεγέθεις λίθους 
πολυγωνικού ή ορθογωνικού σχήµατος. 

Εκτός από την όψη των λαξευτών λίθων θα λαξεύεται οµοίως και σε πλάτος τουλάχιστον 50 
mm, και το εν επαφή µε την όψη εσωτερικό τµήµα των λίθων, ώστε η περιµετρικά 
λαξευόµενη λωρίδα να είναι κάθετη προς την επιφάνεια της όψης. Το "κάθετο" αφορά στην 
ορατή επιφάνεια του λίθου και το λαξευτό τµήµα των 50 mm προς το εσωτερικό του τοίχου. 

Το υπόλοιπο τµήµα τους θα έχει τον απαιτούµενο βαθµό επεξεργασίας, ώστε να µπορούν να 
κτίζονται µε αρµούς 0-8 mm και να διευκολύνεται η εµπλοκή των λιθοσωµάτων και η 
πρόσφυση του κονιάµατος. 
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Η επεξεργασία των εµφανών όψεων µπορεί να επιλεγεί ως: 

1. λεία στιλπνή. 

2. λεία µατ. 

3. λεία δια αµµοβολής. 

4. λεία τεχνητά παλαιωµένη (tumbled). 

5. χτυπητή. 

6. χτενιστή ή γραµµωτή. 

7. σκαπιτσαριστή. 

Από τα πιο πάνω είδη συνιστάται µόνον τα 1, 2 και 7 να τοποθετούνται µε µηδενικούς 
αρµούς. 

Το κτίσιµο εκτελείται όπως πιο πάνω (αργολιθοδοµή) µε προσοχή, ώστε τα φορτία να 
µεταβιβάζονται σε όλη την επιφάνεια έδρασης και όχι µόνο στο διαµορφωµένο τµήµα. 

Οι αρµοί διαµορφώνονται απολύτως ισοπαχείς, οριζόντιοι και κατακόρυφοι µε την βοήθεια 
οδηγών. 

Εφόσον το πάχος των αρµών και η πλοκή τους δεν εξασφαλίζουν την απαιτούµενη σύνδεση, 
µεταξύ των λιθοσωµάτων θα γίνεται χρήση συνδέσµων. 

Οι σύνδεσµοι τοποθετούνται σε εσοχές που έχουν διαµορφωθεί εκ των προτέρων στα 
λιθοσώµατα και µπορούν να είναι χυτοί επί τόπου (µολύβι, ειδικά κονιάµατα), είτε 
προκατασκευασµένοι από χαλκό, φωσφορούχο ορείχαλκο, ή ανοξείδωτο χάλυβα και δεν θα 
είναι ορατοί από τις όψεις της λιθοδοµής. 

Είναι δυνατό οι υποδοχές των συνδέσµων να συµπίπτουν µε τις υποδοχές για την ανάρτηση 
προς ανύψωση ή µεταφορά των λίθων, αν αυτό είναι πρακτικά εφικτό. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της λαξευτής λιθοδοµής είναι η ακρίβεια και η ποιότητα στην 
επεξεργασία των λιθοσωµάτων και στη συναρµογή τους κατά το κτίσιµο. Κατά συνέπεια δεν 
δικαιολογούνται ανοχές µεταξύ λιθοσωµάτων µεγαλύτερες του 1 mm. 

21.3.10 Μικτός τοίχος από λιθοδοµή και καλουπωτό σκυρόδεµα 

Μπορεί να επιλεγεί οποιοσδήποτε από τους πιο πάνω τύπους λιθοδοµής µε ελάχιστο πάχος 
150 mm. 

Το σκυρόδεµα θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C16-20, θα έχει ελάχιστο πάχος 150 mm και 
µπορεί να έχει µόνον ελαφρό οπλισµό για τον έλεγχο της συρρίκνωσης ή να είναι οπλισµένο 
σύµφωνα µε σχετική µελέτη που πρέπει να συνοδεύει τα σχέδια και τις περιγραφές της 
µελέτης. 

Η λιθοδοµή κατασκευάζεται όπως αντίστοιχα προδιαγράφεται πιο πάνω για κάθε τύπο κατά 
οριζόντιες ζώνες ύψους τόσου που να αντέχει τις πιέσεις του νωπού σκυροδέµατος. Η 
δόµηση θα γίνεται έτσι ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον δύο συνδετήριοι λίθοι ανά πν* 
λιθοδοµής και οι αρµοί να είναι καλά γεµισµένοι µε κονίαµα για να εµποδίζεται η διαρροή των 
λεπτόρρευστων του σκυροδέµατος στην όψη του τοίχου. Επιπροσθέτως, θα τοποθετούνται 
λοξά και 2 µεταλλικοί σύνδεσµοι ανά πν* λιθοδοµής. Στην συνέχεια θα κατασκευάζεται το 
καλούπι, θα τοποθετείται ο οπλισµός, θα καθαρίζεται και θα διαβρέχεται το κενό µεταξύ 
λιθοδοµής και καλουπιού και θα διαστρώνεται το σκυρόδεµα. Το σκυρόδεµα θα 
παρασκευάζεται επί τόπου µε αναµικτήρα ή θα προσκοµίζεται έτοιµο, και θα συµπυκνώνεται 
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µε προσοχή ώστε να γεµίζει όλα τα κενά µεταξύ λιθοδοµής και καλουπιού χωρίς να 
κινδυνεύει να αποδιοργανωθεί η λιθοδοµή. 

Μετά την διάστρωση του σκυροδέµατος, και όσο αυτό είναι ακόµη νωπό, θα καθαρίζεται 
προσεκτικά µε βούρτσα η όψη της λιθοδοµής, οι αρµοί της και η άνω επιφάνειά της, ώστε να 
µπορεί να συνεχιστεί το κτίσιµό της. 

Μετά το πέρας διακριτού τµήµατος τοίχου θα γίνεται αρµολόγηµα. 

21.3.11 Τόξα και θόλοι 

Τόξα και θόλοι στις λιθοδοµές παραπάνω και στους µικτούς τοίχους θα κατασκευάζονται 
πάντοτε µε την βοήθεια καλουπιών στο σχήµα που προσδιορίζεται από την µελέτη. 

Το κτίσιµο θα γίνεται µε κατάλληλα διαµορφωµένα λιθοσώµατα (σφηνοειδή) ώστε οι 
επιφάνειες έδρασής τους να είναι κάθετες στον άξονα κατανοµής των φορτίων, συµµετρικά 
από κάθε βάση προς την κορυφή του τόξου. Το(α) κορυφαίο(α) λιθόσωµα(τα) κλειδί(α) θα 
τοποθετείται(ούνται) µετά την πάροδο τουλάχιστον µίας ηµέρας από την τελευταία στρώση, 
ώστε τα κονιάµατα να έχουν αρχίσει να πήζουν και το κλειδί(ά) να σφηνωθεί(ούν) όσο το 
δυνατό καλύτερα στο τόξο ή στο θόλο. 

Οι αρµοί µεταξύ των λιθοσωµάτων θα είναι ισοπαχείς και δεν θα υπερβαίνουν το 
επιτρεπόµενο για το είδος της λιθοδοµής πάχος. 

Τα καλούπια θα αφαιρούνται τουλάχιστον µία εβδοµάδα µετά το κτίσιµο και το τόξο ή ο 
θόλος θα προστατεύεται από µη αναµενόµενα φορτία µέχρι το πέρας του έργου. 

Κατά την διάρκεια της κατασκευής η άνω επιφάνεια του τόξου ή του θόλου θα προστατεύεται 
από βροχή, νερά του εργοταξίου και παγετό µέχρις ότου κατασκευασθεί το προβλεπόµενο 
τελείωµα. 

21.3.12 Αρµολόγηµα 

Είναι η επεξεργασία του κονιάµατος των αρµών είτε κατά το κτίσιµο του τοίχου είτε µετά από 
αυτό. 

Το αρµολόγηµα πρέπει να γίνεται σε διακριτά τµήµατα τοίχων µονοκόµµατα για να µην 
εµφανιστούν διαφορές οφειλόµενες είτε στη σύνθεση του κονιάµατος, είτε στον τρόπο 
κατασκευής τους. 

Σε νέους τοίχους ο καθαρισµός του αρµού από το κονίαµα δόµησης σε βάθος όσο το πλάτος 
του και όχι περισσότερο από 15 mm, επιδιώκεται να εκτελείται όσο το κονίαµα είναι ακόµη 
νωπό. Ο καθαρισµός θα γίνεται προσεκτικά µε κατάλληλο εργαλείο για να µην προξενούνται 
βλάβες στις ακµές των λιθοσωµάτων που θα αλλοιώσουν την συνολική εικόνα της λιθοδοµής 
(η παρατήρηση ισχύει για όλους τους τύπους λιθοδοµών), και για να µη λειαίνεται το κονίαµα 
δόµησης. 

Στη συνέχεια ο τοίχος καθαρίζεται προσεκτικά µε βούρτσα, πλένεται και οι αρµοί γεµίζονται 
µε πίεση µε κονίαµα που η σύνθεσή του είναι παρόµοια µε εκείνη του κονιάµατος που 
χρησιµοποιήθηκε στο κτίσιµο. (Ισχυρότερα κονιάµατα ενέχουν τον κίνδυνο εγκλωβισµού 
υγρασίας, αποκόλλησης και ρηγµάτωσης από συρρίκνωση κατά την πήξη καθώς επίσης και 
αποφλοίωσης των λίθων από διαστολές λόγω πρόσληψης υγρασίας ή συρρίκνωσης του 
κονιάµατος δόµησης από φορτία.) 

Κατά το αρµολόγηµα η περιοχή του τοίχου αρµολογείται και διατηρείται νωπή. Το γέµισµα 
γίνεται µε προσοχή, ώστε να γεµίσουν όλα τα κενά και ο αρµός να είναι συνεπίπεδος είτε σε 
ελαφριά καµπυλωτή εσοχή, είτε λοξοτµηµένος προς τα πάνω από το πρόσωπο των λίθων. 
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Μόλις το κονίαµα αρχίσει να πήζει, τρίβεται µε κατάλληλο εργαλείο και ελαφρά πίεση τόσο, 
ώστε να εξοµαλυνθεί χωρίς να έρθει στην επιφάνεια η συνδετική ύλη. Μετά το τρίψιµο ο 
τοίχος καθαρίζεται προσεκτικά (χωρίς να χαλάσουν οι αρµοί) µε βούρτσα. 

Μετά το πέρας της εργασίας το κονίαµα προστατεύεται για να πήξει οµαλά και να µην 
υποστεί µηχανικές κακώσεις. 

21.3.13 Προστασία 

Όταν η θερµοκρασία είναι, ή αναµένεται να είναι, ίση ή χαµηλότερη των 4°C, ή ίση ή 
ψηλότερη των 38°C, οι εργασίες θα διακόπτονται. 

Οι τοίχοι κατά την διάρκεια της κατασκευής θα προστατεύονται από: τις δραστηριότητες στο 
εργοτάξιο (π.χ. τυχαία χτυπήµατα) µέχρι να πήξει το κονίαµα δόµησής τους και τα ακραία 
καιρικά φαινόµενα. 

Οι τοίχοι θα διατηρούνται νωποί κατά την διάρκεια κατασκευής και τουλάχιστον 48 ώρες µετά 
την ολοκλήρωσή τους. 

Εργασίες στο σώµα νέων τοίχων που µπορούν να διαταράξουν την αντοχή των κονιαµάτων, 
θα επιχειρούνται τουλάχιστον 8 µέρες µετά το κτίσιµό τους. 

Επειδή είναι πολύ δύσκολη η αποκατάσταση ζηµιάς σε λαξευτή λιθοδοµή συνιστάται η 
προστασία της µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο. 

Οι όψεις εµφανών λιθοδοµών θα προστατεύονται από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο 
(π.χ. τυχαία κτυπήµατα, λερώµατα κλπ.) καλυπτόµενες µε κατάλληλα πετάσµατα 
(υφασµάτινα, χάρτινα, κλπ.) µέχρι το πέρας του έργου. 

Ειδικά τα διακοσµητικά στοιχεία που προεξέχουν όπως π.χ. κορνίζες, γείσα, παραστάδες 
κλπ. θα προστατεύονται µε απλά σανιδώµατα. 

21.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

21.4.1 Επιτόπου ποιοτικός έλεγχος 

Καθηµερινά θα διενεργείται έλεγχος από τον εργοδότη ότι τα υλικά και οι εργασίες 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ και οι κατασκευαζόµενοι τοίχοι δεν 
αποκλίνουν από τις πιο κάτω ανοχές. 

21.4.2 Ανοχές 

Οι πιο κάτω ανοχές αφορούν συνολικά την λιθοδοµή. Στην χάραξη: 

- Κατακόρυφα όχι περισσότερο από ± 6 mm. 

- Οριζόντια όχι περισσότερο από ± 6 mm στα 3,00 m. Εξωτερικές γωνίες, αρµοί 
διαστολής, αρµοί ελέγχου: 

- Όχι περισσότερο από ± 3 mm στα 3,00 m. 

- Η οριζόντια ανοχή για το συνολικό µήκος του τοίχου θα είναι: 0,07 √ t (t εκφρασµένο 
σε cm) µε ελάχιστο 2 cm και µέγιστο 7 cm. 

Στο πάχος του τοίχου: 

- Όχι περισσότερο από - 4 mm Στην επιπεδότητα της επιφάνειας: 

- Όχι περισσότερο από ± 2 cm. Κατασκευές µε αποκλίσεις που ξεπερνούν τις πιο 
πάνω δεν γίνονται αποδεκτές. 
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21.5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

21.5.1 Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα 

α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις 
Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» καθώς επίσης και η 
συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆ 17/96 και 
Π.∆ 159/99 κ.λπ.). 

β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). ∆ηλαδή: 

- Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - 
Test method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 
αντοχής σε διάτρηση. 

- Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against 
mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 

- Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -
¬Κράνη προστασίας. 

-   Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

21.5.2 Καθαρισµός χώρων εκτέλεσης εργασιών 

Καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 

Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής λιθοδοµών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από 
τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου 
κατασκευής, θα αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώµατα 
από τα κονιάµατα, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι 
χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 

21.6 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η επιµέτρηση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ γίνεται σύµφωνα 
µε τα καθορισµένα στα συµβατικά τεύχη του έργου, µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα των 
Ενιαίων Αναλυτικών Τιµολογίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο  

 

Πρότυπα σχετικά µε τις Λιθοδοµές: 

EN 12440:2000 Natural stone - Denomination criteria -- Φυσικοί λίθοι – Κριτήρια 
ονοµατολογίας 

EN 12370:1999 Natural stone test methods - Determination of resistance to salt 
crystallisation -- Μέθοδοι δοκιµής για φυσικούς λίθους - 
Προσδιορισµός της αντίστασης σε κρυσταλλοποίηση αλάτων 

EN 12371:2001 Natural stone test methods - Determination of frost resistance. -- 
Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων - Προσδιορισµός της αντοχής σε 
παγετό 

EN 12372:1999 Natural stone test methods - Determination of flexural strength under 
concentrated load -- Μέθοδοι δοκιµής για φυσικούς λίθους - 
Προσδιορισµός της αντοχής σε κάµψη υπό συγκεντρωµένο φορτίο 

EN 13161:2001 Natural stone test methods - Determination of flexural strength under 
constant moment -- Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων - Προσδιορισµός 
της αντοχής σε κάµψη υπό σταθερή ροπή 

EN 13364:2001 Natural stone test methods - Determination of the breaking load at 
dowel hole -- Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων - Προσδιορισµός του 
φορτίου θραύσης στην οπή αγκύρωσης 

EN 13755:2001 Natural stone test methods - Determination of water absorption at 
atmospheric pressure -- Μέθοδοι ελέγχου φυσικών λίθων. 
Προσδιορισµός της υδατοαπορροφητικότητας υπό ατµοσφαιρική 
πίεση 

EN 1925:1999 Natural stone test methods - Determination of water absorption 
coefficient by capillarity -- Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων - 
Προσδιορισµός του συντελεστή απορρόφησης νερού δια τριχοειδών 

EN 1926:1999 Natural stone test methods - Determination of compressive strength -- 
Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων - Προσδιορισµός της αντοχής σε 
θλίψη 

EN 1936:1999 Natural stone test method - Determination of real density and apparent 
density, and of total and open porosity -- Μέθοδοι δοκιµής φυσικών 
λίθων - Προσδιορισµός της πραγµατικής και φαινοµένης πυκνότητας 
και του ολικού και ανοικτού πορώδους 

EN 13755:2001 Natural stone test methods - Determination of water absorption at 
atmospheric pressure -- Μέθοδοι ελέγχου φυσικών λίθων. 
Προσδιορισµός της υδατοαπορροφητικότητας υπό ατµοσφαιρική 
πίεση 

EN 1936:1999 Natural stone test method - Determination of real density and apparent 
density, and of total and open porosity -- Μέθοδοι δοκιµής φυσικών 
λίθων - Προσδιορισµός της πραγµατικής και φαινοµένης πυκνότητας 
και του ολικού και ανοικτού πορώδους 

EN 1926:1999 Natural stone test methods - Determination of compressive strength -- 
Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων - Προσδιορισµός της αντοχής σε 
θλίψη 
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EN 12407:2000 Natural stone test methods - Petrographic examination – Μέθοδοι 
δοκιµής φυσικών λίθων - Πετρογραφική εξέταση 

 

Πρότυπα σχετικά µε τους αρµούς: 

EN 27389 

 

Building Construction - Jointing Products - Determination of Elastic 
Recovery Superseded by EN ISO 7389:2003 -- Κτιριακές 
κατασκευές-Προϊόντα για αρµούς-Προσδιορισµός της ελαστικής 
επαναφοράς (αντικαταστάθηκε από το EN ISO 7389:2003) 

 

EN 27390 

 

Building Construction - Jointing Products - Determination of 
Resistance to Flow Superseded by EN ISO 7390: 2003 -- Κτιριακές 
κατασκευές - Προϊόντα για αρµούς - Προσδιορισµός της αντίστασης 
στη ροή (αντικαταστάθηκε από το EN ISO 7389:2003) 

 

EN 28339:1990 

 

Building construction - Jointing products - Sealants - Determination 
of tensile properties (ISO 8339:1984) -- Κτιριακές κατασκευές-
Προϊόντα για αρµούς-Σφραγιστικά-Προσδιορισµός εφελκυστικών 
ιδιοτήτων 

EN 28340:1990 

 

Building construction - Jointing products - Sealants - Determination 
of tensile properties at maintained extension (ISO 8340:1984) -
¬Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρµούς - Σφραγιστικά -
Προσδιορισµός εφελκυστικών ιδιοτήτων υπό διατηρούµενη τάνυση 

 

EN 28394:1990 

 

Building construction - Jointing products - Determination of 
extrudability of one-component sealants (ISO 8394:1988) --
Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρµούς - Προσδιορισµός της 
διελαστικότητας των σφραγιστικών ενός συστατικού 

 
EN 29046 

 

Building Construction - Jointing Products - Determination of 
Adhesion Properties at Constant Temperatures -- Κτιριακές 
κατασκευές - Σφραγιστικά αρµών - Προσδιορισµός ιδιοτήτων 
κόλλησης/πρόσφυσης σε σταθερή θερµοκρασία 

EN 29048:1990 

 

Building construction - Jointing products - Determination of 
extrudability of sealants using standardized apparatus (ISO 
9048:1987) -- Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρµούς -
Προσδιορισµός της διελαστικότητας των σφραγιστικών µε χρήση 
τυποποιηµένου εξοπλισµού 

EN ISO 10563:1 97 

 

Building construction - Sealants for joints - Determination of change 
in mass and volume (ISO 10563:1991) -- Κτιριακές κατασκευές -
Σφραγιστικά αρµών - Προσδιορισµός των αποκλίσεων µάζας και 
όγκου 
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EN ISO 10590:1997 Building construction - Sealants - Determination of 
adhesion/cohesion properties at maintained extension after 
immersion in water (ISO 10590:1991) -- Κτιριακές κατασκευές -
Σφραγιστικά - Προσδιορισµός των ιδιοτήτων κόλλησης / 
αποκόλλησης σε συνεχή εφελκυσµό µετά από εµβάπτιση σε νερό 

EN ISO 10591:1997 Building construction - Sealants - Determination of 
adhesion/cohesion properties after immersion in water (ISO 
10591:1991) -- Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά - 
Προσδιορισµός των ιδιοτήτων συγκόλλησης / συνεκτικότητας µετά 
από εµβάπτιση σε νερό 

EN ISO 11431:2002 

 

Building construction - Jointing products - Determination of 
adhesion/cohesion properties of sealants after exposure to heat, 
water and artificial light through glass (ISO 11431:2002) -- 
Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα αρµών - Προσδιορισµός των 
ιδιοτήτων συγκόλλησης/συνεκτικότητας των σφραγιστικών µετά 
από έκθεση σε θερµότητα, νερό και τεχνητό φωτισµό διαµέσου 
υαλοστασίου 

EN ISO 9047:2003-
10 

 

Building construction - Jointing products - Determination of 
adhesion/cohesion properties of sealants at variable temperatures 
(ISO 9047:2001) -- Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά -
Προσδιορισµός των ιδιοτήτων κόλλησης / αποκόλλησης σε 
µεταβαλλόµενη θερµοκρασία 

Πρότυπα σχετικά µε το σκυρόδεµα: 

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 

 
EN 12350-3:1999 Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test -- ∆οκιµές νωπού 

σκυροδέµατος. Μέρος 3: ∆οκιµή Vebe (καθορισµός της συνοχής 
του σκυροδέµατος) 

EN 12350-2:1999 Testing fresh concrete - Part 2: Slump test -- ∆οκιµές νωπού 
σκυροδέµατος - Μέρος 2: ∆οκιµή κάθισης 

EN 12350-3:1999 Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test -- ∆οκιµές νωπού 
σκυροδέµατος. Μέρος 3: ∆οκιµή Vebe (καθορισµός της συνοχής 
του σκυροδέµατος) 

CR 12793:1997 Measurement of the carbonation depth of hardened concrete -
¬Μέτρηση του βάθους ενανθράκωσης του σκληρυµένη 
σκυροδέµατος 
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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 

EN 1169:1999 Precast concrete products - General rules for factory production 
control of glass-fibre reinforced cement. -- Πρόχυτα προϊόντα από 
σκυρόδεµα -Γενικοί κανόνες για έλεγχο εργοστασιακής παραγωγής 
οπλισµένου µε ίνες γυαλιού τσιµέντου 

EN 13369:2004 Common rules for precast concrete products -- Κοινοί κανόνες για 
τα προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα 

 

Πρότυπα σχετικά µε το σκυρόδεµα και τα κονιάµατα: 

 CR 14245:2001 Guidelines for the application of EN 197-2 "Conformity Evaluation" 
-¬Οδηγίες για την εφαρµογή του ΕΝ 197-2 (αξιολόγηση 
συµµόρφωσης) 

CR 13933:2000 Masonry cement - Testing for workability (cohesivity) -- Τσιµέντο 
τοιχοποιίας - ∆οκιµές για εργασιµότητα (συνεκτικότητα) 

EN 12878:2005 

 

Pigments for the colouring of building materials based on cement 
and/or lime - Specifications and methods of test -- Χρωστικές ύλες 
για το χρωµατισµό δοµικών υλικών, που βασίζονται στο τσιµέντο 
ή/και στον ασβέστη - Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµής 

EN  12620:2002 Aggregates for concrete - Αδρανή σκυροδεµάτων 

EN 13139:2002 

 
Aggregates for mortar (Incorporating corrigendum May 2004) -- 
Αδρανή κονιαµάτων (περιλαµβάνεται η διόρθωση του Μαίου 2004) 

EN 1367-5:2002 

 

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 5: 
Determination of resistance to thermal shock -- ∆οκιµές για τον 
προσδιορισµό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερµικές και καιρικές 
µεταβολές - Μέρος 5: Προσδιορισµός της αντοχής σε θερµικό 
πλήγµα 

EN 932-2:1999 

 

Tests for general properties of aggregates - Part 2: Methods for 
reducing laboratory samples. -- ∆οκιµές γενικών ιδιοτήτων των 
αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι ελάττωσης ποσότητας δείγµατος. 
2.1.2. ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων 



 

K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc                                             - 154 -      Ν5600a/5157/B10 

ΕΝ 933-6: 2001 

 
Tests for geometrical properties of aggregates-Part 6, Assesment 
of surface characteristics-Flow coefficient of aggregates. ∆οκιµές 
γεωµετρικών ιδιοτήτων αδρανών. Μέρος 6: Έλεγχος επιφανειακών 
χαρακτηριστικών. Συντελεστής ροής αδρανών. 
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22. ΕΓΧΥΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 

 

22.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Φρεάτια καταθλιπτικών αγωγών τοποθετούνται σε θέσεις όπου υπάρχουν έντονες αλλαγές 
κλίσης ή κατεύθυνσης των αγωγών, στα υψηλότερα και χαµηλότερα σηµεία και τέλος κατά 
µήκος των αγωγών µε τρόπο ώστε συνήθως να µην παραµένει τµήµα αγωγού µήκους 
µεγαλύτερου των 200~250m χωρίς φρεάτιο ενδιάµεσα, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό 
από τη µελέτη. 

22.2 ΜΟΡΦΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

Η µορφή των φρεατίων φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια λεπτοµερειών του καθενός φρεατίου. 
Γενικά τα φρεάτια συµβολής και επίσκεψης των αγωγών βαρύτητας θα είναι κουλουροκωνικά 
ενώ των καταθλιπτικών αγωγών θα είναι ορθογωνικά. Όλα τα φρεάτια θα είναι στεγανά, 
κατασκευασµένα από σκυρόδεµα. 

22.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

Τα φρεάτια εσωτερικά µέχρι ύψους 50cm από την ανώτερη στάθµη υδάτων θα επιχρισθούν 
µε τσιµεντοκονία κατασκευασµένη µε αντιθειούχο τσιµέντο. Το σκυρόδεµα κατασκευής των 
φρεατίων θα περιέχει στεγανωτικό µάζης ώστε να είναι στεγανό. 

Στη θέση συµβολής ή στροφής αγωγών οι επιφάνειες συναρµογής θα στρογγυλευθούν µε 
κατάλληλη διαµόρφωση του σκυροδέµατος και της τσιµεντοκονίας. Στην πλάκα επικάλυψης 
των φρεατίων θα κατασκευασθεί οπή επίσκεψης µε χυτοσιδηρό κάλυµµα, η στάθµη του 
οποίου θα βρίσκεται ακριβώς στη στάθµη του ασφαλτικού οδοστρώµατος. Κάτω από την 
οπή επίσκεψης θα τοποθετηθούν χυτοσιδηρές βαθµίδες για την κάθοδο ανθρώπων. Οι 
βαθµίδες γενικά καταλήγουν σε πεζοδρόµιο του φρεατίου. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο σύνδεσης των φρεατίων µε τους αγωγούς. Οι 
συνδέσεις αυτές γενικά πρέπει να είναι στεγανές και να επιτρέπουν σχετικές µετατοπίσεις 
των φρεατίων µε τους αγωγούς. 

Όσον αφορά τη στεγανότητα του αρµού µεταξύ του σκυροδέµατος του φρεατίου και του 
εγκιβωτισµένου εκεί τµήµατος αγωγού θα επιτευχθεί µε τον εγκιβωτισµό του κατά τη έκχυση 
του σκυροδέµατος αφού πρώτα έχει καταστεί ανώµαλη η εξωτερική του επιφάνεια στη θέση 
επαφής µε το σκυρόδεµα. Σε περίπτωση αµφιβολίας για την επιτυχία της εργασίας θα 
χρησιµοποιηθεί κατάλληλο ελαστικό υλικό για τη σφράγιση του αρµού. Σκόπιµη είναι η 
εφαρµογή διατάξεων σύνδεσης φρεατίων αγωγού που να επιτρέπουν τη σχετική στροφή των 
δύο συστηµάτων. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση ειδικών τεµαχίων σύνδεσης 
φρεατίου µε αγωγό που κατασκευάζονται από τους κατασκευαστές των αγωγών. Επίσης 
επιτρέπεται σύµφωνα µε το σχετικό DIN 4034 (παρ. 4.6) η σχετική άρθρωση να σχηµατισθεί 
σε απόσταση µέχρι 1m από την εσωτερική παρειά του φρεατίου, µε τη χρήση της 
κατάλληλης σύνδεσης µεταξύ δύο σωλήνων. Η εκλογή του κατάλληλου συστήµατος από τα 
πολλά κυκλοφορούντα επαφίεται εις τον Ανάδοχο κατασκευαστή, ο οποίος θα έχει την 
ευθύνη για την εξασφάλιση της στεγανότητας των αγωγών κατά τη διάρκεια των 
αναπόφευκτων καθιζήσεων των φρεατίων σε σχέση µε τους αγωγούς. Οποιοδήποτε 
σύστηµα εκλεγεί τελικά θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε το Γερµανικό Κανονισµό DIN 4034 
που αναφέρεται στο θέµα. 
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22.4 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωµή για την κατασκευή των φρεατίων θα γίνει για τις ποσότητες των επί µέρους 
εργασιών µε τις αντίστοιχες τιµές µονάδας τους, όπως ορίζονται στα σχετικά άρθρα του 
τιµολογίου. 

Η χρήση αντιθειούχου τσιµέντου στην τσιµεντοκονία δε θα πληρωθεί ιδιαίτερα επειδή η 
σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται στην τιµή αµοιβής της τσιµεντοκονίας. 

Επίσης δε θα πληρωθούν ιδιαίτερα οι τυχόν διατάξεις διευκόλυνσης των σχετικών 
µετατοπίσεων φρεατίου-αγωγού χωρίς παραµόρφωση του αγωγού ούτε οι διατάξεις 
στεγανοποίησης των αρµών φρεατίου-αγωγού. 
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23. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ 

 

23.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής επιχρισµάτων 
πάνω σε νέες επιφάνειες από οπλισµένο ή άοπλο σκυρόδεµα, λιθοδοµών, 
οπτοπλινθοδοµών, µεταλλικών πλεγµάτων µε κονιάµατα από τσιµεντο-ασβεστο-
µαρµαροκονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου σε συνηθισµένα κτιριακά έργα. 

Οι κανόνες του παρόντος πρέπει να ακολουθούνται κατά την κατασκευή επιχρισµάτων: 

• Εσωτερικών επιφανειών. 

• Εξωτερικών επιφανειών. 

και αναφέρονται σε συνηθισµένα υλικά που χρησιµοποιούνται ευρέως. 

Οι διαστάσεις, οι µορφές, τα µεγέθη κλπ., πρέπει να καθορίζονται στα σχέδια και τις 
περιγραφές του έργου. 

23.2 ΥΛΙΚΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ 

23.2.1 Υλικά 

23.2.1.1 Τσιµέντα σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1 

Τύποι CEM I, CEM II, CEM IV, που δεν έχουν υποστεί αλλοιώσεις από µακροχρόνια ή κακή 
αποθήκευση. Έλεγχος ότι οι σβώλοι τσιµέντου τρίβονται µε ελαφριά πίεση στο χέρι. 

α) Τσιµέντο κοινό (γκρι). 

β) Τσιµέντο λευκό. 

23.2.1.2 Τσιµέντο τοιχοποιίας σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 413-1 

Ολοι οι τύποι τσιµέντων τοιχοποιίας MC (masonry cement) που προβλέπονται στο Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 413-1 

23.2.1.3 Ασβέστης σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 459-1: Τύποι CL 90 και CL 80 

α) Ασβέστης σε πολτό. Περιεκτικότητα σε νερό < 70% και > 45%, κολλώδους υφής χωρίς 
ξένες προσµίξεις και ξερά άλατα του ασβεστίου. 

β) Ασβέστης σε σκόνη . 

23.2.2 Αδρανή θραυστά ή συλλεκτά σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 12620 ΚΑΙ 
ΕΛΟΤ EN 13139 

23.2.2.1 Άµµος κονιαµάτων 

Θραυστή ή συλλεκτή διαβαθµισµένη, 

0/7, 0/5 χονδρόκοκκη, 0/3 µεσόκοκκη, 0/1 λεπτόκοκκη, 

καθαρή απαλλαγµένη από αργιλικές προσµίξεις και λοιπά βλαπτικά στοιχεία µε πλήρη και 
οµαλή κοκκοµετρική διαβάθµιση. 
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23.2.2.2 Μαρµαρόσκονη 

Από καθαρό µάρµαρο, λευκή, χωρίς προσµίξεις, µε πλήρη και οµαλή κοκκοµετρική 
διαβάθµιση, λεπτόκοκκη 0-1 ή χονδρόκοκκη Νο1 έως 3 ανάλογα µε το επιδιωκόµενο 
αποτέλεσµα. 

23.2.3 Νερό σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1008 

Γενικά το πόσιµο νερό θεωρείται κατάλληλο. 

23.2.4 Πρόσθετα και πρόσµικτα κατα ΕΛΟΤ EN 480-1 και ΕΛΟΤ EN 934-2 

23.2.4.1 Χρωστικές (ΕΛΟΤ ΕΝ 12878) 

Καλά λειοτριµένες, αδιάλυτες στο νερό, ανθεκτικές στα αλκάλια. ∆εν πρέπει να επιδρούν στις 
συνδετικές ύλες (τσιµέντο, ασβέστη). 

Ρευστοποιητές (εφαρµογή σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου) Συγκολλητικά 
(εφαρµογή σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου) Στεγανοποιητικά (εφαρµογή σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του εργοστασίου) Αντισυρρικνωτικά (εφαρµογή σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
εργοστασίου) 

23.2.5 Μεταλλικά στοιχεία που ενσωµατώνονται σε επιχρίσµατα 

23.2.5.1 Πλέγµατα γαλβανισµένα 

α) Βάρους τουλάχιστον 1,6 kg/m2 για εσωτερικά επιχρίσµατα, 

β) Βάρους τουλάχιστον 1,9 kg/rrP για εξωτερικά επιχρίσµατα και επιχρίσµατα επί πλεγµάτων. 

Σηµειώνεται ότι η µελέτη µπορεί να προβλέπει την τοποθέτηση πλεγµάτων από άλλα υλικά 
ανάλογα µε τη θέση και την επιφάνεια που θα επιχρισθεί. 

23.2.5.2 Σκοτίες, τέρµατα, αρµοί και ελαφρά γωνιόκρανα 

Από εν θερµώ γαλβανισµένο µαλακό χαλυβδόφυλλο σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 
1461: " Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and 
test methods -- Θερµό γαλβάνισµα δι' εµβαπτίσεως διαµορφωµένων σιδηρών και 
χαλύβδινων στοιχείων. Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµών". Θα τοποθετούνται σε εσωτερικά 
επιχρίσµατα. Αντίστοιχα από ανοξείδωτο χάλυβα θα τοποθετούνται στα εξωτερικά 
επιχρίσµατα. Οι διατοµές θα επιλέγονται από τους τρέχοντες καταλόγους ειδικών 
κατασκευαστών. 

23.2.6 Καθορισµός των υλικών - δείγµατα 

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων µε την εµπορική ονοµασία τους και τα 
δείγµατα εφόσον είναι απαραίτητα για τον καθορισµό τους, τα στοιχεία των παραγωγών και 
των προµηθευτών τους και βεβαιώσεις ότι τα υλικά τους εκπληρώνουν τις απαιτήσεις 
ποιότητας της παρούσας ΠΕΤΕΠ και έχουν στην διάθεση της Επίβλεψης όλα τα σχετικά 
επίσηµα πιστοποιητικά συµµόρφωσης. Καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών τα υλικά θα 
προέρχονται από την ίδια πηγή (παραγωγός, προµηθευτής) εκτός αν συναινέσει η Επίβλεψη 
σε αλλαγή ή πολλαπλότητα. 

Ο καθορισµός των υλικών και τα δείγµατα θα προσκοµίζονται έγκαιρα τόσο, ώστε να 
υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιµασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. 
Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο. 



 

K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc                                             - 159 -      Ν5600a/5157/B10 

23.2.7 Παραλαβή - έλεγχος και αποδοχήη των υλικών 

Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα είναι συσκευασµένα και σηµασµένα όπως προβλέπουν τα 
σχετικά πρότυπα, θα συνοδεύονται από τα επίσηµα πιστοποιητικά συµµόρφωσης, θα 
ελέγχονται κατά την είσοδό τους, ώστε να επιβεβαιώνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι 
αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι καινούργια, και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση (π.χ. 
οι σάκκοι του τσιµέντου να είναι πρόσφατης παραγωγής και στεγνοί) οπότε θα γίνονται 
αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωµάτωσή τους στο έργο. 

Η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ζητήσει δοκιµιοληψία και διενέργεια δοκιµασιών από 
πιστοποιηµένο εργαστήριο αν υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την συµµόρφωση προς τα 
πρότυπα. 

23.2.8 Αποθήκευση και µεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο 

Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο στεγνό αεριζόµενο χώρο έτσι, ώστε να 
διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάµεσά τους και να προστατεύονται από µηχανικές 
κακώσεις, την βροχή και την προσβολή τους από κονιάµατα, λάσπες, στάχτες, σκουριές και 
λοιπές κακώσεις που µπορούν να προκληθούν από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο. 

Οι σάκοι των διαφόρων συνδετικών υλών σε µορφή σκόνης θα αποθηκεύονται χωριστά 
πάνω σε ξύλινες παλέτες έτσι ώστε να καταναλώνονται µε την σειρά προσκόµισής τους. 

Οι µεταφορές τους στο εργοτάξιο θα γίνονται µε τις ίδιες προφυλάξεις που ισχύουν και για 
την αποθήκευσή τους. 

23.3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

23.3.1 Συνεργείο 

Οι εργασίες κατασκευής επιχρισµάτων θα εκτελεστούν από έµπειρα και εξειδικευµένα 
συνεργεία υπό την καθοδήγηση εργοδηγού που έχει εκτελέσει παρόµοια έργα. 

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 

α) να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να 
χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). 

β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο για την εργασία εξοπλισµό και εργαλεία, δηλαδή: 
αυτοφερόµενα ικριώµατα και σκάλες, εξοπλισµό χάραξης, ανάµιξης, παρασκευής και 
διάστρωσης κονιαµάτων, µεταφοράς υλικών, εργαλεία χειρός, χειροκίνητα και µηχανοκίνητα 
σε άριστη λειτουργικά κατάσταση. 

γ) να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισµό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να 
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση. 

δ) να συµµορφώνονται µε τις εντολές του Επιβλέποντα. 

ε) να κατασκευάσουν δείγµα εργασίας για έγκριση από τον εργοδότη τουλάχιστον 1,50 m2 σε 
θέση που θα υποδειχθεί από αυτόν. Το δείγµα θα παραµένει µέχρι το πέρας του έργου ως 
οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται µε αυτό. 

23.3.2 Χρόνος έναρξης εργασιών 

Προϋποθέσεις για την έναρξη των εργασιών: 

- Ολοκλήρωση ενσωµάτωσης πλαισίων κουφωµάτων και ποδιών. 

- Τοποθέτηση των σωληνώσεων που πρόκειται να καλυφθούν. 
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- Τοποθέτηση στηριγµάτων λοιπών κατασκευών στους τοίχους και τα λοιπά δοµικά 
στοιχεία που προβλέπεται να επιχρισθούν. 

- Να έχει παρέλθει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των συστολών πήξης των 
κονιαµάτων. 

- Αποµάκρυνση εξοπλισµού λοιπών συνεργείων. 

- Καθορισµός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τυχόν υπολείµµατα 
προηγούµενων εργασιών. 

- Έλεγχος των ανωτέρω από τον Επιβλέποντα και σχετική εντολή αυτού. 

23.3.3 Χάραξη - έλεγχος - αποδοχή 

Πλήρης οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη της θέσης στοιχείων που ενσωµατώνονται στα 
επιχρίσµατα (τέρµατα, σκοτίες, ποταµοί, κορνίζες κλπ.) σύµφωνα µε τα σχέδια κατασκευής. 

Η χάραξη θα υλοποιείται µε ράµµατα προς όλες τις διευθύνσεις και σήµανση στα 
επιχρισµένα οικοδοµικά στοιχεία. Παράλληλα θα ελέγχεται η καταλληλότητα των επιφανειών 
και των άλλων κατασκευών να δεχτούν επιχρίσµατα για να καθοριστούν οι απαιτούµενες 
επεµβάσεις σε αυτές και να επιτευχθούν οι προβλεπόµενες από την µελέτη επιφάνειες και 
επίπεδα µέσα στις επιτρεπόµενες ανοχές. 

Οι εργασίες θα αρχίζουν µετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από τον εργοδότη. 
Ο εργολάβος θα παράσχει ό ,τι απαιτείται για τον έλεγχο στον Επιβλέποντα. 

23.3.4 Συντονισµός - προστασία γειτονικών κατασκευών 

Ο συντονισµός µε τις παράλληλες εργασίες αποτελεί µέρος της ευθύνης του εργολάβου των 
επιχρισµάτων. Πλαίσια και ποδιές ανοιγµάτων, πλαίσια ερµαρίων και τα συναφή, 
σωληνώσεις δικτύων, κουτιά διακλάδωσης, πίνακες, τα συναφή στηρίγµατα κλπ. θα πρέπει 
να έχουν τοποθετηθεί και προστατευθεί µε κατάλληλα καλύµµατα, διαφορετικά οι εργασίες 
θα διακόπτονται µέχρι να επιτευχθεί ο απαιτούµενος συντονισµός. 

23.3.5 Προετοιµασία 

Οι επιφάνειες που θα επιχρισθούν θα προετοιµαστούν για να µην παρεµποδιστεί η 
πρόσφυση των επιχρισµάτων µε: 

α) Αφαίρεση λιπαρών υπολειµµάτων µε κατάλληλο απορρυπαντικό, β) Αφαίρεση µούχλας µε 
µηκυτοκτόνο διάλυµα, 

γ) Αφαίρεση εξανθηµάτων, υπολειµµάτων κονιαµάτων και σαθρών τµηµάτων µε βούρτσισµα, 

δ) Αφαίρεση υπολειµµάτων από καλούπια (π.χ. κοµµάτια ξύλων, διογκωµένης πολυστερίνης, 
καρφιών, συρµάτων κλπ.), ε) Αποκοπή µεγάλων εξοχών και συµπλήρωση µεγάλων εσοχών 
µε κατάλληλο κονίαµα, ζ) Ύγρανση, 

η) Αν οι επιφάνειες είναι εξαιρετικά λείες και σκληρές χωρίς πόρους, επάλειψη µε 
εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του. 

23.3.6 Κονιάµατα επιχρισµάτων 

Θα επιλέγεται και θα χρησιµοποιείται ενιαίος τύπος κονιάµατος από τον πιο κάτω πίνακα κατ' 
όγκον αναλογίας υλικών:. 

Τύποι Κονιαµάτων  
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*Επιτρέπεται να προστεθεί ασβέστης µέχρι 20% κατά βάρος του τσιµέντου για βελτίωση της 
εργασιµότητας, µε ανάλογη ρύθµιση του νερού αν ο ασβέστης είναι µε την µορφή πολτού. 
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Επιβάλλεται προσαρµογή µέσα στα όρια του πίνακα ανάλογα µε την ποιότητα της άµµου και 
της περιεχόµενης σε αυτήν υγρασίας λαµβανοµένου υπ' όψη ότι 7 όγκοι νωπής άµµου 
αντιστοιχούν σε 5 όγκους ξερής άµµου. 

∆εν επιτρέπεται η αύξηση της ποσότητας νερού για βελτίωση της εργασιµότητας του 
κονιάµατος. 

Σε περίπτωση χειρωνακτικής ανάµιξης εκτός δοχείου πρέπει να αυξάνεται η περιεκτικότητα 
σε συνδετικές ύλες υπό µορφή σκόνης µέχρι 25%. 

Η χρωστική θα προστίθεται στα ξερά αδρανή σε σταθερή ποσότητα και έως 5% των 
συνδετικών υλών και θα αναµειγνύεται µέχρι να επιτευχθεί οµοιοχρωµία. 

Εγκεκριµένο ρευστοποιιτικό, συγκολλητικό, αντισυρικνωτικό και στεγανοποιητικό θα 
προστίθεται σε ποσότητα και µε τρόπο που υποδεικνύει ο κατασκευαστής του. 

Τελικά το κονίαµα πρέπει να είναι οµοιόχρωµο και στο χέρι να σχηµατίζει µπάλα εύπλαστη 
που δεν διαχέεται ανάµεσα στα δάκτυλα. 

Κατά τα λοιπά θα ακολουθούνται οι οδηγίες της αντίστοιχης ΠΕΤΕΠ. 

Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την δοκιµιοληψία και την διεξαγωγή δοκιµών 
σύµφωνα µε τα σχετικά πρότυπα. 

Θα παρασκευάζεται τόσο κονίαµα, όσο έχει την δυνατότητα το συνεργείο να διαστρώνει πριν 
αρχίσει η πήξη του. 

Παρασκευασµένο κονιάµα φυλάγεται µέχρι να χρησιµοποιηθεί κατά τρόπο που να µη χάνει 
νερό και να µην βρωµίζει, προστατευµένο από ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο, 
κρύο, ζέστη). 

Σε συνθήκες παγετού (t <4°) ή καύσωνα (t >38°) δεν θα παρασκευάζεται κονίαµα. 
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Κονιάµατα που έχουν στεγνώσει ή έχουν αρχίσει να πήζουν (περίπου δύο ώρες από την 
προσθήκη τσιµέντου στο µείγµα) δεν θα χρησιµοποιούνται. 

Κονιάµατα που ξαναδουλεύονται µε προσθήκη νερού ή συνδετικής ύλης θα απορρίπτονται.  

Κονιάµατα που έχουν πέσει στα δάπεδα θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται. 

23.3.7 Επιλογή επιχρισµάτων. Πάχη επιχρισµάτων 

Γενικά τα επιχρίσµατα θα έχουν συνολικό ελάχιστο πάχος 15 mm και µέγιστο: 

α) Λιθοδοµές έως 25 mm, 

β) Πλινθοδοµές έως 25 mm, 

γ) Σκυρόδεµα από καλούπι έως 20 mm, 

δ) Οροφές έως 16 mm, 

ε) Σε πλέγµατα έως 20 mm, 

στ) Αρτιφισιέλ έως 38 mm. 

Τα επιχρίσµατα θα κατασκευάζονται σε τρεις στρώσεις. 

• Η πρώτη ραντιστή (στρώση σύνδεσης) πάχους όσο το µέγεθος του µέγιστου κόκκου 
µε κονίαµα του πιο πάνω πίνακα και 

α) άµµο 0 / 7 (χονδρόκοκη) για τα εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσµατα, β) άµµο 0 / 5 
(χονδρόκοκη) για τις οροφές. 

• Η δεύτερη (λάσπωµα) µέσου πάχους 14 mm και 10 mm για οροφές µε τα κονίαµατα 1 
ή 2 του πιο πάνω πίνακα και 

α) άµµο 0 / 5 (χονδρόκοκη) για τα εξωτερικά επιχρίσµατα, β) άµµο 0 / 3 (µεσόκοκη) για τα 
εσωτερικά και τις οροφές. 

• Η τρίτη µέσου πάχους 5 mm µε τα κονιάµατα 1 ή 2 του πιο πάνω πίνακα και α) 
µαρµαρόσκονη ή άµµο 0 / 3 (µεσόκοκη) γιά τα εξωτερικά επιχρίσµατα, 

β) µαρµαρόσκονη ή άµµο 0 / 1 (λεπτόκοκη) για τα εσωτερικά και τις οροφές. 

• Κάθε επόµενη στρώση κονιάµατος θα πρέπει να είναι ασθενέστερη από την 
προηγούµενη. Η 1 η στρώση θα είναι ασθενέστερη από το προς επίχριση υπόβαθρο. 

23.3.8 Επίστρωση επιχρισµάτων 

Τα επιχρίσµατα θα διαστρώνονται πάντοτε από επάνω προς τα κάτω, αφού έχουν 
προστατευτεί µε φύλλα οικοδοµικού χαρτιού, πολυαιθυλενίου ή ειδικές αφαιρούµενες 
επαλείψεις τα οικοδοµικά στοιχεία που δεν προβλέπεται να επιχριστούν. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα επιλέγονται τα σηµεία «αρµών εργασίας» και η 
διάστρωση των επιχρισµάτων θα εκτελείται µε αυτό το δεδοµένο, ώστε οι αρµοί εργασίας να 
µην γίνονται αντιληπτοί στα τελειωµένα επιχρίσµατα. 

Στα σηµεία αλλαγής υποβάθρου, θα τοποθετείται λωρίδα πλέγµατος, πλάτους τουλάχιστον 
300 mm συµµετρικά στον αρµό αλλαγής που στερεώνεται µε πλατυκέφαλα γαλβανισµένα εν 
θερµώ καρφιά. 

Στα σηµεία όπου δεν είναι επιθυµητό να επικολληθεί κονίαµα και δεν υπερβαίνουν σε πλάτος 
τα 200 mm (π.χ. τµήµα κατακόρυφης σωλήνωσης), το τµήµα θα καλύπτεται µε οικοδοµικό 
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χαρτί τύπου (KRAFT) ή ανάλογου τύπου και θα τοποθετείται λωρίδα πλέγµατος πλατύτερη, 
τουλάχιστον κατά 50 mm, από κάθε πλευρά του χαρτιού και θα στερεώνεται όπως πιο πάνω. 

Σε µεγαλύτερα κενά θα κατασκευάζεται επίχρισµα επί πλέγµατος µε σκελετό (βλ. πιο κάτω). 

Στα σηµεία όπου διαπιστώνεται η ανάγκη επίστρωσης µεγαλύτερου πάχους κονιάµατος, θα 
διαστρώνεται επίσης πλέγµα όπως πιο πάνω. 

Τα υποστρώµατα επιχρισµάτων θα διατηρούνται νωπά κατά την διάστρωση µε ψεκασµό.  

α) Πρώτη στρώση 

Θα εκτελεστεί µε εκτόξευση του κονιάµατος µε κατάλληλη πιστοποιηµένη µηχανή ή 
χειρωνακτικά µε το µυστρί και θα διατηρηθεί νωπή µέχρι την πήξη του κονιάµατος. 

Η στρώση θα είναι πλήρης, τραχειά, οµοιόµορφη και θα καλύπτει όλο το υπόβαθρο. 

Μετά την πάροδο 3 ηµερών θα αρχίσουν οι εργασίες της δεύτερης στρώσης. 

β) ∆εύτερη στρώση 

Θα κατασκευάζονται τάκοι ζυγίσµατος από κονίαµα της δεύτερης στρώσης επάνω, κάτω και 
ανά 800 mm το πολύ, µε βάση τα ράµµατα της χάραξης των επιχρισµάτων, πάνω στην 1 η 
στρώση που έχει υγρανθεί µε ψεκασµό. 

Θα ζυγίζονται µε την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και θα τοποθετούνται σκοτίες, τέρµατα, 
αρµοί, γωνιόκρανα κλπ, τα οποία θα στερεώνονται µε γαλβανισµένα πλατυκέφαλα καρφιά 
και τοπικά µε κονίαµα. 

Θα γεµίζονται µε το κονίαµα της δεύτερης στρώσης κατακόρυφοι οδηγοί µεταξύ των τάκων, 
ζυγισµένοι και αλφαδιασµένοι µε ράµµατα και πήχεις. 

Θα ελέγχονται οι θέσεις των ενσωµατωµένων στους τοίχους στοιχείων (πλαίσια 
κουφωµάτων, κουτιά διακλαδώσεων διακοπτών κλπ.), ώστε να βρίσκονται όλα στο νοητό 
επίπεδο του τελειωµένου επιχρίσµατος και θα διορθώνονται όλες οι αποκλίσεις. 

Μόλις τα κονιάµατα των οδηγών πήξουν και παρέχουν εξασφαλισµένη βάση για την 
ανάσυρση του πήχη (υπό κανονικές συνθήκες τουλάχιστον την επόµενη ηµέρα) θα ψεκάζεται 
το υπόστρωµα, ώστε να είναι νωπό και θα γεµίζουν τα κενά µεταξύ των οδηγών µε κονίαµα 
που εκτοξεύεται από την µηχανή ή χειρωνακτικά µε το µυστρί. Το κονίαµα που εκτοξεύτηκε 
θα στρώνεται µε την ανάσυρση ξύλινου πήχη και πίεση, ώστε να στρώνεται µεταξύ των 
οδηγών και να είναι ακριβώς συνεπίπεδο µε αυτούς. 

Η εργασία θα εκτελείται µε προσοχή ώστε να προκύψει συνολικά επίπεδη "σπυρωτή" 
επιφάνεια, κατάλληλη για την πρόσφυση της επόµενης στρώσης. Αν η επιφάνεια που 
προκύπτει είναι λεία, θα εκτραχύνεται µε βούρτσισµα στα πρώτα στάδια της πήξης του 
κονιάµατος. Το διαστρωθέν κονίαµα θα διατηρηθεί νωπό µε ψεκασµό µέχρι την διάστρωση 
της επόµενης στρώσης, 7-10 ηµέρες αργότερα, ώστε το κονίαµα να πήξη οµαλά χωρίς 
ρηγµατώσεις. 

γ) Τρίτη στρώση 

Πριν από την διάστρωση της τρίτης και τελευταίας στρώσης ελέγχεται η επιπεδότης, η 
αντοχή, η πρόσφυση της προηγούµενης στρώσης, ότι δεν υπάρχουν κούφια και εύθριπτα 
τµήµατα, εσοχές ή εξοχές και όλα τα ελαττωµατικά τµήµατα θα καθαιρούνται και θα 
ανακατασκευάζονται µε το κονίαµα της δεύτερης στρώσης. ∆εν επιτρέπεται καµµία διόρθωση 
της δεύτερης στρώσης µε το κονίαµα της τρίτης στρώσης. 
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Οι επιφάνειες της δεύτερης στρώσης ψεκάζονται µε νερό, ώστε να είναι νωπές κατά την 
διάστρωση της τρίτης στρώσης. 

Η τρίτη στρώση αποδίδει στο επίχρισµα την υφή και το χρώµα του και ολοκληρώνει την 
στεγανότητα και την αντοχή του στον χρόνο. Για τον λόγο αυτό θα είναι ιδιαίτερα επιµεληµένη 
σε ότι αφορά τα υλικά, την ανάµιξή τους, την διάστρωση του κονιάµατος και τέλος την πήξη 
του. 

Η τρίτη στρώση διαστρώνεται σε δύο φάσεις µε µηχανή εκτόξευσης ή χειρωνακτικά µε το 
µυστρί. 

Στην πρώτη φάση το εκτοξευόµενο κονίαµα σε λεπτό στρώµα καλύπτει όλη την επιφάνεια 
και πιέζεται εντός της τραχείας επιφάνειας της δεύτερης στρώσης. Μόλις αρχίσει να τραβάει 
και να συνδέεται µε την δεύτερη στρώση, ακολουθεί η δεύτερη φάση: 

• Πεταχτή, ώστε να αποδώσει οµοιόµορφη και χωρίς τρεξίµατα τραχειά επιφάνεια 
(πεταχτό). Ανάλογα µε το ανάγλυφο που έχει αποφασιστεί θα επιλέγεται και το µέγεθος των 
κόκκων του αδρανούς. ∆είγµα εργασίας είνα απαραίτητο. 

• Ραντιστή µε "θυµαράκι" ή "µηχανή σαγρέ", ώστε να αποδώσει οµοιόµορφη επιφάνεια 
σαγρέ. Ανάλογα µε το ανάγλυφο που έχει αποφασιστεί θα επιλέγεται και το µέγεθος των 
κόκκων του αδρανούς. Είναι δυνατό να επιλεγεί και περιορισµένης κοκκοµετρικής σύνθεσης 
ή µονόκοκκο αδρανές. Το µίγµα πρέπει να εκτοξευθεί πριν, όσο το κονίαµα της 1ης φάσης 
είναι νωπό. ∆είγµα εργασίας είνα απαραίτητο. 

• Τριπτή, όπου το κονίαµα στο πρώιµο στάδιο της πήξης του επιπεδώνεται µε ελαφριά 
πίεση και τρίψιµο µε ξύλινο τριβίδι και στην συνέχεια διαβρέχεται µε ασβεστόνερο και τρίβεται 
πάλι µε τριβίδι επενδεδυµένο µε λάστιχο, µέχρις ότου το κονίαµα λειανθεί τελείως. Η 
επεξεργασία θα γίνει µε προσοχή, ώστε να µη βγαίνουν στην επιφάνεια οι συνδετικές ύλες. 

• Αρτιφισιέλ 

Η τρίτη στρώση διαστρώνεται παχύτερη έως 18 mm και επιπεδώνεται όπως πιο πάνω 
(τριπτό). 

Στη συνέχεια επί του στεγνού επιχρίσµατος σχεδιάζονται οι ταµπλάδες, οι ταινίες και οι αρµοί 
και µε κατάλληλο εργαλείο (κουτάλι, χτένι κλπ) λαξεύεται το κονίαµα στους ταµπλάδες και 
τους αρµούς. 

Μετά το τέλος της λάξευσης ακολουθεί καθαρισµός των επιφανειών και ψεκασµός µέχρι να 
πήξει τελείως το κονίαµα. 

∆είγµα εργασίας είναι απαραίτητο. 

• Πατητό 

Όπως το τριπτό, αλλά µετά το πρώτο τρίψιµο ακολουθεί πάτηµα µε το µυστρί. 

Το πάτηµα θα είναι τόσο, όσο απαιτείται για το στρώσιµο της επιφάνειας χωρίς οι συνδετικές 
ύλες να βγαίνουν σ' αυτήν. 

• ∆ιακοσµήσεις µε κονιάµατα 

Με το κονίαµα της δεύτερης στρώσης και µε διαδοχικές επιστρώσεις είναι δυνατόν να 
διαµορφωθούν σχήµατα όπως κορνίζες, ποταµοί και κυµµάτια, των οποίων το συνολικό 
πάχος επίστρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 mm χωρίς οπλισµό και τα 100 mm µε 
οπλισµό από πλέγµα καρφωµένο στο υπόστρωµα και ενσωµατωµένο στις γειτονικές 
επιφάνειες. 
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Μεγαλύτερα µεγέθη απαιτούν ανάλογη διαµόρφωση του υποβάθρου (τοίχου). 

Μετά την ολοκλήρωση της 2ης στρώσης και στα σηµεία όπου θα κατασκευασθεί η 
διακόσµηση, στερεώνονται ζυγισµένοι και αλφαδιασµένοι προσεκτικά ξύλινοι πήχεις και 
µεταλλικά στοιχεία (βλ. πιο πάνω) που ορίζουν την γενική µορφή της διακόσµησης. 
∆ιαβρέχεται το υπόστρωµα και διαδοχικά κατά λεπτές στρώσεις (έως 20 mm) επιστρώνεται 
µε εκτόξευση το κονίαµα της 2ης στρώσης το οποίο διαµορφώνεται µε τράβηγµα ξύλινου 
καλουπιού µε το επιλεγµένο βασικό σχέδιο κορνίζας, κυµατίου, ποταµού κλπ. πάνω στους 
ξύλινους πήχεις που έχουν ήδη τοποθετηθεί ως καλούπι της διακόσµησης. 

Μετά την πήξη του κονιάµατος της δεύτερης στρώσης ακολουθεί η τρίτη στρώση. Το καλούπι 
θα έχει την τελική µορφή του διακοσµητικού στοιχείου. 

Επιχρίσµατα επί µεταλλικού πλέγµατος όταν πίσω από το πλέγµα υπάρχει κενό. 

Έλεγχος ότι ο σκελετός που φέρει το πλέγµα είναι καλά στερεωµένος στις γειτονικές 
κατασκευές και είναι επαρκώς προστατευµένος από οποιαδήποτε προσβολή στον χρόνο, µε 
ασφαλτικό. Στην κατασκευή του σκελετού θα ληφθούν υπόψη οι διαστάσεις των φύλλων του 
πλέγµατος, ώστε να παρέχουν ικανοποιητικό υπόβαθρο για την πρόσδεσή του. 

Στην συνέχεια τοποθετούνται τα φύλλα του πλέγµατος µε την ίδια φορά και την κατά µήκος 
πλευρά εγκάρσια στον σκελετό, φροντίζοντας οι άκρες του πλέγµατος να συµπίπτουν µε 
στοιχείο του σκελετού. 

Το πλέγµα προσδένεται στον σκελετό µέσω αποστατών µε διπλό µαλακό εν θερµώ 
γαλβανισµένο σύρµα Φ 1,2 mm, ανά 100 mm, από το µέσο προς τα άκρα, ώστε να 
επιπεδώνεται και να τεντώνεται σωστά µε τα δεσίµατα γυρισµένα προς τον σκελετό. 

Τα φύλλα του πλέγµατος της επόµενης στρώσης θα είναι µετακινηµένα σε σχέση µε τα 
φύλλα της προηγούµενης τουλάχιστον κατά % πλάτους φύλλου. Μεταξύ των φύλλων θα 
υπάρχει αλληλοεπικάλυψη είτε κατά 25 mm, τουλάχιστον όταν η ένωση συµπίπτει µε 
στοιχείο του σκελετού, είτε κατά 50 mm µε τα πλέγµατα δεµένα µεταξύ τους ανά 100 mm, 
όταν η ένωση είναι ελεύθερη. Στις γωνίες που συντρέχουν περισσότερα από δύο πλέγµατα 
τα επιπλέον θα κόβονται, ώστε να µη δηµιουργείται πολύ χοντρή (παχιά) ένωση. Το πλέγµα 
θα επεκτείνεται και στα γειτονικά υπόβαθρα όπου θα καρφώνεται µε πλατυκέφαλα 
γαλβανισµένα καρφιά ανά 100 mm. 

Αν στην περίµετρο του σκελετού προβλέπεται αρµός, αυτός θα διαµορφώνεται µε τέρµατα 
που προσδένονται στον σκελετό και το πλέγµα, ζυγισµένα καθ' όλες τις διευθύνσεις. 

Τα καρφιά, τα δεσίµατα και τα κοµµένα άκρα του πλέγµατος θα προστατευτούν µε 
ασφαλτικό. 

Επί του πλέγµατος θα διαστρωθεί κονίαµα πρώτης στρώσης οπλισµένο µε 120 gr/m3 ίνες 
γυαλιού µε αντοχή στα αλκάλια ή ίνες πολυπροπυλενίου. 

Η διάστρωση θα γίνει µε εκτόξευση από µηχανή ή χειρωνακτικά µε το µυστρί και το κονίαµα 
θα πιεστεί στο πλέγµα έτσι, ώστε να ξεχειλίσει από πίσω και να περιβάλλει όσο το δυνατό 
περισσότερα µέλη του πλέγµατος. 

Μετά την διάστρωση το κονίαµα θα διατηρηθεί νωπό µέχρι την πήξη του. Η δεύτερη και τρίτη 
στρώση κατασκευάζονται όπως πιο πάνω. 

Επίχρισµα επί µεταλλικού πλέγµατος όταν πίσω από το πλέγµα έχουν τοποθετηθεί 
µονωτικές πλάκες. 

Έλεγχος ότι οι µονωτικές πλάκες έχουν τοποθετηθεί και στρωθεί σε πλήρη επαφή µε το 
υπόβαθρο, οι αρµοί τους είναι µηδενικοί και αποτελούν ενιαίο µονωτικό µανδύα. 
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Στη συνέχεια τοποθετείται µε µηχανικό τρόπο στην επιφάνεια των πλακών οικοδοµικό χαρτί 
και ανοξείδωτο πλέγµα (βροχίδα 15x15 mm), τα οποία στερεώνονται στο υπόβαθρο µε ειδικά 
διαστελλόµενα πλατυκέφαλα ανοξείδωτα καρφιά 12/m2 ισοµοιρασµένα στην επιφάνεια. 

Τα φύλλα του πλέγµατος θα τοποθετούνται κατ' αναλογία µε όσα πιο πάνω 
προδιαγράφονται, θα είναι τεντωµένα και θα σχηµατίζουν ενιαίο επίπεδο και οµαλό στρώµα. 

Επί του πλέγµατος θα διαστρωθεί επίχρισµα όπως πιο πάνω. Το συνολικό πάχος του 
επιχρίσµατος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 mm 

Αρµοί διαστολής κτιρίου - Αρµοί διαστολής εργασιών 

Οι αρµοί διαστολής του κτιρίου θα διαµορφώνονται εναλλακτικά: 

1) µε την τοποθέτηση τερµάτων όπως πιο πάνω και από τις δύο πλευρές του αρµού, 

2) µε την τοποθέτηση των υποδοχών του τελικού τυποποιηµένου αρµοκάλυπτρου κατά 
τρόπο αντίστοιχο µε τα τέρµατα, 

3) µε την τοποθέτηση ξύλινων πήχεων κάθετων στα άκρα του αρµού και σφήνωσή τους 
µε τάκους από διογκωµένη πολυστερίνη. Οι πήχεις θα είναι ζυγισµένοι, ώστε να αποτελούν 
οδηγούς για την επίστρωση και θα αφαιρούνται µετά την σκλήρυνση των επιχρισµάτων. 

Ο αρµός διαστολής του κτιρίου θα προστατεύεται από το εκτοξευόµενο κονίαµα µε ειδική 
ξύλινη σανίδα ή τάκους από διογκωµένη πολυστερίνη αντίστοιχου πλάτους, η οποία θα 
αφαιρείται προκειµένου να ακολουθήσει η σφράγιση και κάλυψή του σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στην αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ. 

Οι αρµοί διαστολής εργασιών θα διαµορφώνονται είτε µε τυποποιηµένο αρµό (βλ. πιο 
πάνω), είτε µε ξύλινο σφηνοειδή πήχη στερεωµένο στο υπόβαθρο, ο οποίος θα αφαιρείται 
µετά την σκλήρυνση των επιχρισµάτων, είτε τέλος µε κόψιµο µε κατάλληλο κόφτη και την 
βοήθεια οδηγού, αφού ολοκληρωθεί το επίχρισµα χωρίς διακοπή. 

Μετά την διαµόρφωση του αρµού ακολουθεί η κάλυψη και σφράγισή του όπου απαιτείται 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ. 

23.3.9 Προστασία - προφυλάξεις 

α) Όταν η θερµοκρασία είναι ή αναµένεται να είναι ίση ή χαµηλότερη των 4 C° ή ίση ή 
ψηλότερη των 38° C, οι εργασίες θα διακόπτονται. 

β) Όταν πνέουν ισχυροί ξηροί άνεµοι, οι εργασίες θα διακόπτονται. 

γ) Όταν οι επιφάνειες που θα επιχρισθούν έχουν εκτεθεί σε βροχή ή όταν αµέσως µετά την 
εργασία αναµένεται βροχή. 

δ) Η 3η στρώση (λεπτό) θα επιδιώκεται να εκτελείται όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος 
κυµαίνεται µεταξύ 15° C και 30° C και δεν πνέουν άνεµοι. 

ε) Τα επιχρίσµατα κατά την διάρκεια της κατασκευής θα προστατεύονται από τις 
δραστηριότητες στο εργοτάξιο (π.χ. τυχαία χτυπήµατα). 

στ) Οι εργασίες θα διατηρούνται νωπές κατά την διάρκεια κατασκευής και τουλάχιστον 72 
ώρες µετά την ολοκλήρωσή τους. 

ζ) Εργασίες που για σοβαρό λόγο πρέπει να εκτελεστούν στο σώµα επιχρισµάτων και 
µπορούν να διαταράξουν την αντοχή των κονιαµάτων θα επιχειρούνται τουλάχιστον 8 µέρες 
µετά την διάστρωσή τους. 
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23.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

23.4.1 Επιτόπου ποιοτικός έλεγχος 

Καθηµερινά θα διενεργείται έλεγχος από τον εργοδότη ότι υλικά και εργασίες 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας. 

Ειδικότερα τα επιχρίσµατα θα ελέγχονται: 

α) ως προς την πρόσφυση στο υπόστρωµα, να είναι πλήρης, χωρίς κούφια ή κενά τµήµατα 
(όλες οι στρώσεις) 

β) ως προς την αντοχή  και συνοχή  του  κονιάµατος,  η οποία θα πρέπει να είναι  η 
προδιαγραφόµενη και οµοιόµορφη (όλες οι στρώσεις) 

γ) να µην έχουν σκασίµατα, τριχιάσµατα, πορώδη τµήµατα (τρίτη στρώση) 

δ) να µη διακρίνονται συναρµογές των οδηγών, των στρώσεων και των αρµών εργασίας και 
οι τυχόν διορθώσεις ελαττωµάτων (2η και 3η στρώση) 

ε) οι γωνίες να είναι πλήρεις και ευθείες, οι συναρµογές µε άλλα δοµικά στοιχεία να είναι 
ευθείες, συνεπίπεδες και οµαλές 

στ) να είναι επίπεδα καθ' όλες τις διευθύνσεις, κατακόρυφα και οριζόντια µέσα στις ανοχές 
που προσδιορίζονται πιο κάτω. 

23.4.2 Ανοχές 

Κατακόρυφα όχι περισσότερο από ± 6 mm στα 3,00 m 

Οριζόντια όχι περισσότερο από ± 6mm στα 3,00 m 

Στο πάχος του τοίχου: όχι περισσότερο από - 6 mm και + 12 mm 

Στην επιπεδότητα της επιφάνειας: όχι περισσότερο από ± 2 mm, ελεγχόµενη µε κανόνα 3,00 
m προς όλες τις διευθύνσεις. 

Κατασκευές µε αποκλίσεις που ξεπερνούν τις πιο πάνω δεν γίνονται αποδεκτές. 

23.5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

23.5.1 Μέτρα υγιεινής και ασφαλείας 

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 

α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις 
Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική καθώς 
επίσης και η συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας 
(Π.∆ 17/96 και Π.∆ 159/99 κλπ) 

β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). ∆ηλαδή: 

• Προστατευτική ενδυµασία κατά ΕΛΟΤ EN 863. 

• Προστασία χεριών και βραχιόνων κατά ΕΛΟΤ EN 388. 

• Προστασία κεφαλιού κατά ΕΛΟΤ EN 397. 

• Προστασία ποδιών κατά ΕΛΟΤ EN ISO 20345. 

23.5.2 Καθαρισµός χώρων εκτέλεσης εργασιών 

Καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
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Μετά το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώµατα από τα κονιάµατα, 
θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση 
που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 

23.6 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η επιµέτρηση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ γίνεται σύµφωνα 
µε τα καθορισµένα στα συµβατικά τεύχη του έργου, κατά κατηγορία επιχρίσµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  Πίνακας Σχετικών Προτύπων Υλικών 

 EN 12878:2005  Pigments for the colouring of building materials based on cement 
and/or lime - Specifications and methods of test -- Χρωστικές ύλες 
για το χρωµατισµό δοµικών υλικών, που βασίζονται στο τσιµέντο 
ή/και στον ασβέστη - Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµής 

EN 13139:2002 Aggregates for mortar (Incorporating corrigendum May 2004) -- 
Αδρανή κονιαµάτων (περιλαµβάνεται η διόρθωση του Μαίου 
2004) 

EN 1367-5:2002 Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 
5: Determination of resistance to thermal shock -- ∆οκιµές για τον 
προσδιορισµό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερµικές και 
καιρικές µεταβολές - Μέρος 5: Προσδιορισµός της αντοχής σε 
θερµικό πλήγµα. 

EN 932-2:1999 Tests for general properties of aggregates - Part 2: Methods for 
reducing laboratory samples. -- ∆οκιµές γενικών ιδιοτήτων των 
αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι ελάττωσης ποσότητας δείγµατος. 
2.1.2. ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων. 

EN 13755:2001  Natural stone test methods - Determination of water absorption at 
atmospheric pressure -- Μέθοδοι ελέγχου φυσικών λίθων. 
Προσδιορισµός της υδατοαπορροφητικότητας υπό ατµοσφαιρική 
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πίεση. 

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. 

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. 

ΕΝ 413-1:2004  Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and 
conformity criteria -- Τσιµέντο τοιχοποιίας - Μέρος 1: Σύνθεση, 
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης 

EN 459-1:2001  Definitions, specifications and conformity criteria -¬Μέρος 1: 
Ορισµοί, προδιαγραφές και κριτήρια 

EN 12620:2002 Αδρανή σκυροδεµάτων 

EN 480-1:1997 Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 
1: Reference concrete and reference mortar for testing -- 
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων. Μέρος 1: 
Σκυρόδεµα και κονίαµα αναφοράς για την εκτέλεση δοκιµών 

EN 934-2:2001 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete 
admixtures -Definitions, requirements, conformity, marking and 
labelling -- Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 
Μέρος 2 : Πρόσθετα σκυροδέµατος - Ορισµοί απαιτήσεις, 
συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση.) 
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24. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 

 

24.1 ANTIKEIMENO 

Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ αποτελούν οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και 
οι κανόνες έντεχνης κατασκευής επί τόπου λεπτότατων  έγχρωµων ή άχρωµων 
επιφανειακών επιστρώσεων σε οικοδοµικά στοιχεία (τοίχοι, δάπεδα) επικαλυµµένα µε 
κονιάµατα, µε τυποποιηµένα βιοµηχανικώς παραγόµενα υλικά οργανικής βάσης µε σκοπό 
την προστασία, το τελείωµα και την διακόσµησή τους. 

Οι κανόνες του παρόντος εφαρµόζονται σε συνηθισµένα κτιριακά έργα και σε επιστρώσεις µε 
οργανικά υλικά που χρησιµοποιούνται ευρέως. 

 Το είδος, το τελείωµα και η απόχρωση των λεπτότατων επιστρώσεων πρέπει να 
καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. 

Οµοίως θα καθορίζεται και τυχόν απαίτηση για ειδικά υλικά µε ειδικές ιδιότητες, π.χ. 
αντιστατικά, αντιολισθητικά, αντιρρυπαντικής προστασίας (αντιγκράφιτι), αυξηµένης αντοχής 
σε οξέα, ορυκτέλαια κλπ. 

24.2 ΥΛΙΚΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ  

24.2.1 Υλικά 

• Υλικά επίστρωσης µε βάση την άσφαλτο (διαλυτά σε νερό ή διαλύτες) για 
επιχρίσµατα σε επαφή µε το έδαφος, ή υποκείµενα σε επίδραση νερού και υγρασίας. 

• Οργανικά υλικά συνθετικών ρητινών ανθεκτικά στα αλκάλια, διαλυτά σε νερό (ΕΛΟΤ 
924:1987: Paints and varnishes - Thick plastic wall coatings Χρώµατα και βερνίκια - 
Ανάγλυφα επιχρίσµατα τοίχων (ΡΕΛΙΕΦ)) ή διαλύτες (ΕΛΟΤ 884-1:1988: Paints of organic 
solvent type for exterior walls - Part 1: Whites Χρώµατα οργανικού διαλύτη για εξωτερικούς 
τοίχους - Μέρος 1: Λευκά και ΕΛΟΤ 884-2:1988: Solvent type paints for exterior masonry - 
Part 2: Tins deep tone paints Χρώµατα οργανικού διαλύτη για εξωτερικούς τοίχους - Μέρος 
2: ∆ιάφορες αποχρώσεις) και πιγµέντα για βάση (αστάρωµα), ενδιάµεσες και τελικές 
επιστρώσεις, ανθεκτικά στο φως. 

• Οι επιστρώσεις βάσης (αστάρωµα), οι ενδιάµεσες και τελικές επιστρώσεις 
χρωµατισµού και διακόσµησης θα είναι συµβατές µεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ενιαίο 
σύστηµα προστασίας και χρωµατισµού των επιφανειών από κονίαµα που θα αποδίδει τα 
απαιτούµενα πάχη επίστρωσης και θα παρέχει την κατά περίπτωση απαιτούµενη προστασία 
των κατασκευών. 

• Όλα τα υλικά βάσης, οι ενδιάµεσες και τελικές επιστρώσεις θα προέρχονται από τον 
ίδιο παραγωγό, εκτός αν συναινεί ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα. 

• Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων µε βάση: 

-  τα στοιχεία των παραγωγών τους, 

- την εµπορική ονοµασία τους, 

- το είδος, το πεδίο εφαρµογής τους και την ελάχιστη αντοχή τους στο χρόνο 

- τους διαλύτες που θα χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό του δέρµατος των εργαζοµένων, 
των εργαλείων και των κατασκευών από το υλικό επίστρωσης. 
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- το ελάχιστο πάχος ξηράς µεµβράνης (dry film thickness) και τον τρόπο µε τον οποίο αυτό 
επιτυγχάνεται, 

- την ευφλεκτότητα και τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται κατά την χρήση αντιµετώπισής 
της, 

- την τοξικότητα και τα µέτρα αντιµετώπισή της, 

- οδηγίες για την προετοιµασία των επιφανειών και τον τρόπο εφαρµογής τους, 

- τον κωδικό χρωµατολογίου τους 

- τον τύπο του τελειώµατός τους (στιλπνό, ηµίστιλπνο, µατ, ανάγλυφο κλπ.) και δείγµατα 
εφόσον είναι απαραίτητα για τον καθορισµό τους. 

•   Ο εργοδότης µπορεί να ζητήσει το υλικό κάθε στρώσης να έχει διαφορετική απόχρωση 
ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος των πραγµατοποιούµενων επιστρώσεων. 

•   Τα υλικά θα προσκοµίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας 
δοκιµασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. 

Τα υλικά επίστρωσης θα είναι κατάλληλα συσκευασµένα σε σφραγισµένα δοχεία σηµασµένα 
µε ετικέτες όπου θα αναγράφεται: 

- το όνοµα του κατασκευαστή, 

- η εµπορική ονοµασία, 

- το είδος και η ποσότητα του υλικού, 

- η ηµεροµηνία παραγωγής και η ηµεροµηνία λήξης του, 

- τα πρότυπα στα οποία ανταποκρίνεται το υλικό και 

- λοιπά στοιχεία που προβλέπει ο κατασκευαστής του υλικού και η κείµενη νοµοθεσία 

Τα υλικά θα συνοδεύονται από τα επίσηµα πιστοποιητικά συµµόρφωσης (αναγνωρισµένου 
εργαστηρίου). 

Τα µεγέθη των συσκευασιών θα είναι ανάλογα των απαιτήσεων του έργου. 

Συσκευασίες µεγαλύτερες των 15 kg ανά δοχείο γενικώς δεν θα γίνονται αποδεκτές εκτός αν 
η έκταση του έργου και το πρόγραµµα κατασκευής του το αιτιολογούν. 

Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής των υλικών στο έργο. 

24.2.2 Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών 

Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα ελέγχονται µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ότι εκπληρούν τα 

αναφερόµενα στα πιο πάνω, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν 
προκαθοριστεί οπότε θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωµάτωσή τους στο έργο. 

Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την διενέργεια δοκιµασιών σε πιστοποιηµένο 
εργαστήριο αν υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την συµµόρφωση των υλικών προς τα 
πρότυπα και τις απαιτήσεις του παρόντος. 

Σχετικά µε τις εργαστηριακές δοκιµές έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα πρότυπα: 

EN ISO 2810:2004  Paints and varnishes - Natural weathering of coatings - Exposure and 
assessment (ISO 2810:2004) -- Χρώµατα και βερνίκια - Προσδιορισµός της αντοχής στο φως 
χρωµάτων για εσωτερική χρήση 
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24.2.3 Αποθήκευση και µεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο 

Τα υλικά θα αποθηκεύονται συσκευασµένα πάνω σε παλέτες σε κατάλληλο στεγνό 
αεριζόµενο χώρο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάµεσά τους και να είναι 
προστατευµένα από την ηλιακή ακτινοβολία, την υπερβολική θερµότητα και το ψύχος, να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, να διευκολύνεται ο έλεγχος και η ανάλωσή τους να 
γίνεται κατά την σειρά προσκόµισής τους. 

Υλικά χρωµατισµών που έχουν αλλοιωθεί ή έχει περάσει ο χρόνος αποθήκευσής τους θα 
αποµακρύνονται αµέσως από το έργο. 

Οι µεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνονται µε την ανάλογη προσοχή, ώστε οι 
συσκευασίες και οι ετικέτες τους να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, τα δοχεία να 
µπορούν να ξανασφραγίζονται και οι ετικέτες τους να είναι αναγνώσιµες. 

24.3  ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

24.3.1 Συνεργείο 

Οι εργασίες επίστρωσης προστασίας ενδιάµεσων και τελικών επιστρώσεων χρωµατισµού και 
διακόσµησης σκυροδεµάτων θα εκτελεστούν από έµπειρα και εξειδικευµένα συνεργεία υπό 
την καθοδήγηση εργοδηγού που έχει εκτελέσει παρόµοια έργα. 

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα : 

α) να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να 
χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). 

β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο για την εργασία εξοπλισµό και εργαλεία δηλαδή: 
αυτοφερόµενα ικριώµατα και σκάλες, εξοπλισµό µεταφοράς υλικών, χάραξης, ανάµειξης, 
καθαρισµού και επίστρωσης, χειροκίνητα και µηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά 
κατάσταση. 

 γ) να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισµό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να 
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση. 

δ) να συµµορφώνονται µε τις εντολές του Επιβλέποντα. 

ε) να κατασκευάσουν δείγµατα εργασίας για έγκριση από τον εργοδότη. 

 Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά θα κατασκευασθεί από ένα δείγµα για κάθε τύπο 
τελειώµατος σε τσιµεντοσανίδα επιφάνειας 200 x 300 mm, πάχους τουλάχιστον 9,5 mm 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην § 3.5, 3.6 και 3.7 του παρόντος. 

Τα δείγµατα θα παραµένουν µέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι 
σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται µε αυτά. 

24.3.2 Χρόνος έναρξης εργασιών 

Οι εργασίες θα αρχίζουν µόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής αυτοτελών τµηµάτων 
του έργου και οπωσδήποτε εφ' όσον οι καλυµµένες µε κονιάµατα επιφάνειες έχουν 
αποκτήσει τις απαιτούµενες αντοχές και έχουν αποβάλλει κατά το µεγαλύτερο ποσοστό την 
περιεχόµενη σ' αυτά υγρασία και τουλάχιστον 28 ηµέρες µετά την εφαρµογή τους. Η 
προετοιµασία, το αστάρωµα και οι τελικές στρώσεις µπορούν να εκτελεστούν διαδοχικά 
χωρίς διακοπή. 

24.3.3 Χάραξη - έλεχγος - αποδοχή 

Θα καθοριστούν όλες οι επιφάνειες επιχρισµάτων στις οποίες θα εφαρµοσθούν:  
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α) Επίστρωση προστασία µε ασφαλτικής βάσης υλικά.  

β) Επίστρωση προστασίας βάσης. 

γ) Επίστρωση προστασίας και τελικός χρωµατισµός-διακόσµηση. 

Στην περίπτωση (γ) θα καθοριστούν τα σηµεία αλλαγής των προβλεπόµενων αποχρώσεων 
και τυχόν πολυχρωµιών και όλες οι απαιτούµενες σχετικές λεπτοµέρειες. 

Όλα τα πιο πάνω θα αποτυπωθούν σε δείγµατα ή µε κατάλληλη επισήµανση στα αντίστοιχα 
οικοδοµικά στοιχεία και επιπρόσθετα αν απαιτείται και επί αντιγράφων σχεδίων της 
εγκεκριµένης µελέτης. 

Οι εργασίες θα αρχίζουν µετά τον έλεγχο και την αποδοχή των δειγµάτων τελικών 
αποχρώσεων και των τύπων τελειωµάτων από τον εργοδότη. Ο Ανάδοχος θα παράσχει ό,τι 
απαιτείται για τον έλεγχο στην Επίβλεψη. 

24.3.4 Συντονισµός 

Ο συντονισµός παράπλευρων εργασιών αποτελεί µέρος της ευθύνης του επικεφαλής του 
συνεργείου των χρωµατισµών και κατ' επέκταση του Αναδόχου. 

Στα επικαλυµµένα µε κονιάµατα οικοδοµικά στοιχεία θα έχουν ενσωµατωθεί όλα τα 
προβλεπόµενα στοιχεία π.χ. πλαίσια κουφωµάτων, φωτιστικά σώµατα, στόµια, φεάτια κλπ., 
θα έχουν εκτελεσθεί όλες οι σφραγίσεις αρµών διαστολής και θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 
υποδοµές για τοποθέτηση αρµοκαλύπτρων, νεροχυτών, στέψεων στηθαίων, σχαρών κλπ. 

24.3.5 Γενικές επιλογές - κριτήρια  

24.3.5.1 Αντοχή στο χρόνο 

Πριν εφαρµοσθούν τα συστήµατα προστασίας, χρωµατισµού και διακόσµησης επιφανειών 
από κονίαµα, θα επιβεβαιώνεται ότι αντέχουν στον χρόνο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στην Μελέτη και γενικά στα συµβατικά στοιχεία του έργου, κατατασσόµενα ως εξής: 

-       Μεγάλη αντοχή «Η», 15 χρόνια και πάνω: Συνήθως απαιτείται για τις φέρουσες 
κατασκευές, κρυφούς σκελετούς, µέσα και έξω από το κτίριο. 

- Μέσης αντοχής «Μ», 5 έως 10 χρόνια: Λοιπές αφανείς και δύσκολα προσπελάσιµες 
κατασκευές µέσα στο κτίριο, λοιπές κατασκευές έξω από το κτίριο. 

- Χαµηλής αντοχής «L», 2 έως 5 χρόνια: Προσιτές κατασκευές στο εσωτερικό του 
κτιρίου.  

24.3.5.2 Απαίτηση ελάχιστου συνολικού πάχους ξηράς επίστρωσης 

- Εσωτερικό του κτιρίου τουλάχιστον 120 µm 

- Εξωτερικό του κτιρίου καθαρό περιβάλλον 125 µm 

- Εξωτερικό του κτιρίου αστικό βιοµηχανικό περιβάλλον 160 µm 

- Παραθαλάσσιο περιβάλλον 200 µm 

- ∆ιαβρωτικό βιοµηχανικό περιβάλλον 240 µm 

- Σε επαφή µε διαβρωτικά υγρά 300 µm 

24.3.5.3 Αναπνέουσα επίστρωση 

Το σύστηµα επίστρωσης εξωτερικών επιχρισµένων τοίχων που περιβάλλουν κλειστούς 
χώρους, θα εξασφαλίζει την διαπνοή του στοιχείου έτσι, ώστε τυχόν συγκεντρούµενη στην 
µάζα του υγρασία να εκτονώνεται στον εξωτερικό χώρο και να µην εγκλωβίζεται. 
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24.3.6 Προετοιµασία 

24.3.6.1 Περιβάλλον εκτέλεσης εργασιών 

Στο χώρο εκτέλεσης εργασιών θα εξασφαλιστεί ικανοποιητικός φωτισµός και αερισµός και η 
θερµοκρασία και υγρασία που απαιτούνται (βλ. και πιο κάτω) για την αποφυγή της 
συµπύκνωσης υδρατµών στις επιφάνειες από της έναρξης µέχρι του πέρατος των εργασιών. 

Θα εξασφαλιστεί τρόπος διάθεσης των καταλοίπων των χρωµάτων και άλλων αχρήστων 
µακριά από το εργοτάξιο. Η διάθεσή τους στους υδραυλικούς υποδοχείς και τα δίκτυα 
λυµάτων ή οµβρίων του έργου απαγορεύεται. 

Θα εγκατασταθούν ικριώµατα που θα πληρούν τους ισχύοντες σχετικούς κανονισµούς 
ασφαλείας τα οποία θα είναι ανεξάρτητα και αυτοφερόµενα για να µην υφίστανται ζηµίες οι 
διάφορες επιστρώσεις και οι λοιπές γειτονικές κατασκευές. 

24.3.6.2 Γειτονικές επιφάνειες - Κατασκευές και εξοπλισµός στα επικαλυµµένα µε 
κονιάµατα οικοδοµικά στοιχεία 

Όλες οι γειτονικές επιφάνειες θα προστατευτούν µε κατάλληλα καλύµµατα (αυτοκόλλητη 
χαρτοταινία, χαρτί-χαρτόνι, φύλλα πολυαιθυλενίου, λεπτά φύλλα µοριοσανίδας ή κόντρα 
πλακέ ή hard board), ώστε να εκλείψει κάθε κίνδυνος τραυµατισµού και ρύπανσής τους. 

Επίσης θα προστατευτούν όπως πιο πάνω, ή θα αφαιρεθούν τυχόν πρόσθετες κατασκευές 
και εξοπλισµός (π.χ. φωτιστικά, στόµια, αρµοκάλυπτρα, φρεάτια, σχάρες κλπ. στοιχεία) που 
είναι ενσωµατωµένα στα σκυροδέµατα και προβλέπεται να υποστούν διαφορετική 
επεξεργασία ή είναι ήδη τελειωµ ένα. 

Τα αντικείµενα αυτά θα αποθηκευτούν κατάλληλα ώστε να µην υποστούν την παραµικρή 
βλάβη και θα ξανατοποθετηθούν µόλις οι επιστρώσεις σκληρυνθούν (τουλάχιστον µία 
εβδοµάδα µετά την τελική επίστρωση). 

24.3.6.3 Επιφάνειες κονιαµάτων 

Οι επιφάνειες κονιαµάτων που θα επιστρωθούν, θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
οικείας ΠΕΤΕΠ και δεν πρέπει να έχουν κανένα ελάττωµα. 

Οι επιφάνειες θα επιθεωρούνται ώστε τυχόν ελαττώµατα να καταλογίζονται στο υπαίτιο 
συνεργείο και η αποκατάστασή τους να εκτελείται από αυτό σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην ΠΕΤΕΠ 03¬03-01-00 «Επιχρίσµατα». 

Οι αποδεκτές επιφάνειες (χωρίς ελαττώµατα) θα καθαρίζονται από εξοχές και ξεχειλίσµατα 
της συνδετικής ύλης, σκόνες, πιτσιλίσµατα από κονιάµατα, λεκέδες, λάδια και άλλους ρύπους 
που έχουν επικαθίσει σ' αυτές κατά την πρόοδο του έργου. 

Οι καθαρισµοί θα εκτελούνται: 

α. µε την σπάτουλα, χειροκίνητες ή µηχανικές βούρτσες και διαδοχικό τρίψιµο µε 
διαβαθµισµένα γυαλόχαρτα ώστε να προκύψει πορώδης λεία και οµαλή επιφάνεια και την 
απαιτούµενη προσοχή για να µην αλλοιωθούν οι ακµές, οι εσοχές, οι ποταµοί, τα κυµάτια και 
τυχόν ανάγλυφα διακοσµητικά στοιχεία που έχουν διαµορφωθεί στα επιχρίσµατα, και τέλος 
σκούπισµα και ξεσκόνισµα. 

β. Στα υποστρώµατα δαπέδων από τσιµεντοκονίαµα, µε σπάτουλα, βούρτσες χειροκίνητες ή 
µηχανικές και τρίψιµο µε χοντρό γυαλόχαρτο ώστε να προκύψει τραχειά και οµαλή 
επιφάνεια. Τυχόν βλάβες (κυρίως σπασίµατα) που προκλήθηκαν από τυχαία περιστατικά θα 
καθαρίζονται µέχρι το υγιές µέρος του κονιάµατος ή ακόµη µέχρι το υπόβαθρο και οι 
δηµιουργούµενες εσοχές θα υγραίνονται και στη συνέχεια θα γεµίζονται µε κονίαµα όµοιο µε 
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το κονίαµα της επικάλυψης (βλ. ΠΕΤΕΠ 03-03-01-00 «Επιχρίσµατα» στο οποίο έχει 
προστεθεί συγκολλητικό και αντισυρικνωτικό πρόσθετο. 

Το κονίαµα θα πιέζεται µε το µυστρί, ώστε να γεµίσει τελείως τις κοιλότητες και θα λειαίνεται 
µε ψεκασµό νερού και τρίψιµο µόλις αρχίσει να πήζει. 

24.3.6.4 Υλικά προστασίας, χρωµατισµού και διακόσµησης 

Όλα τα υλικά επίστρωσης, πριν χρησιµοποιηθούν θα ελέγχονται εντός της συσκευασίας τους 
εάν είναι σε καλή κατάσταση και θα εξακριβώνεται εάν έχουν υπερβεί τα χρονικά όρια 
αποθήκευσής τους, (σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους). Θα αναδεύονται, θα 
αναµιγνύονται ή /και θα αραιώνονται µε τους συνιστώµενους διαλύτες στις ορθές αναλογίες 
µε καθαρά εργαλεία µέσα σε καθαρά δοχεία, σωστά και µε προσοχή ώστε να αποκτούν την 
απαραίτητη εργασιµότητα, οµοιογένεια, πυκνότητα και συνοχή και θα χρησιµοποιούνται 
εντός του χρονικού διαστήµατος που συνιστά ο παραγωγός τους. Η µη συµµόρφωση προς 
τα παραπάνω συνεπάγεται απόρριψη του υλικού και απαγόρευση χρησιµοποίησης του. 

Υλικά δύο συστατικών θα αναµιγνύονται σε ποσότητες που τα συνεργεία εφαρµογής θα 
χρησιµοποιήσουν άµεσα και θα αναλώσουν µέσα στον προδιαγραφόµενο, από τον 
παραγωγό, χρόνο (χρόνος εργασιµότητας υλικού). 

Απαγορεύεται η ανάµιξη ανοµοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, καθώς και 
κατάλοιπων χρωµάτων για την δηµιουργία νέων. 

24.3.7 Εφαρµογή 

24.3.7.1 Υλικά επίστρωσης µε βάση την άσφαλτο 

 Η επίστρωση θα εκτελείται µε βούρτσα από φυσικές ίνες µε πολλαπλές σταυρωτές κινήσεις 
έτσι ώστε να διαποτιστούν καλά οι επιφάνειες του κονιάµατος. 

Πρώτα θα ασταρώνονται οι ακµές, οι σκοτίες, οι εσοχές και οι στενές πλευρές και στη 
συνέχεια οι µεγάλες επιφάνειες αρχίζοντας πάντοτε από πάνω προς τα κάτω προσεκτικά, 
ώστε να µην εµφανιστούν ελαττώµατα, η επιφάνεια να είναι λεία και το πάχος της στρώσης 
οµοιόµορφο. 

Μετά την επίστρωση, το αστάρι θα αφεθεί να στεγνώσει τελείως, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή. 

Οι επόµενες στρώσεις, µέχρι να συµπληρωθεί το προβλεπόµενο πάχος επίστρωσης 
(συνήθως δύο) θα εκτελεστούν κατά τον ίδιο τρόπο. 

Τυχόν ελαττώµατα (βλ.παρακάτω) θα αποκαθίστανται κατά την πρόοδο της εργασίας όπως 
προσδιορίζεται. 

24.3.7.2 Στοκάρισµα 

Η εξοµάλυνση εσοχών, το γέµισµα µεγάλων πόρων και η αποκατάσταση των ακµών, θα 
εκτελείται προσεκτικά µε την σπάτουλα µε χρήση λεπτόκοκκου υλικού: α) Ανόργανο υλικό 
στοκαρίσµατος µε βάση το λευκό τσιµέντο. 

Το στοκάρισµα µε ανόργανο υλικό θα εκτελείται πριν το αστάρωµα. 

Οι επιφάνειες που στοκάρονται θα ψεκάζονται µε νερό, ώστε να διευκολύνεται η πρόσφυση 
του υλικού και η εισχώρησή του στις κοιλότητες και τους πόρους της επιφάνειας του 
κονιάµατος, το δε στρώµα του εναποτιθέµενου υλικού θα είναι µόνον το απαιτούµενο 
(ελαχιστοποίηση πάχους). 
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Όταν απαιτείται επίστρωση πάχους υλικού µεγαλύτερου των > 5 mm, αυτή θα εκτελείται µε 
διαδοχικά περάσµατα αφού στεγνώσει κάθε προηγούµενο. 

β) Οργανικό υλικό στοκαρίσµατος µε βάση συνθετικές ρητίνες 

Το στοκάρισµα θα εκτελείται µετά το αστάρωµα. 

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι συµπαγείς (χωρίς χαλαρά ή ανεπαρκώς στερεωµένα υλικά), 
ξηρές και καθαρές. Η εναπόθεση του υλικού θα γίνεται όπως και στην παραπάνω § (α). 

Τα στοκαρίσµατα αφού στεγνώσουν εντελώς (συνήθως την εποµένη) θα εξοµαλυνθούν µε 
τρίψιµο µε ψιλό γυαλόχαρτο. 

24.3.7.3 Επίστρωση βάσης (αστάρι) 

Το αστάρι θα επιστρώνεται µε βούρτσα ή πινέλο, άφθονο και µε πολλαπλές σταυρωτές 
κινήσεις έτσι ώστε να διαποτιστούν καλά οι επιφάνειες του κονιάµατος. 

Πρώτα θα ασταρώνονται οι ακµές, οι σκοτίες, οι εσοχές, τα κυµάτια, τα διακοσµητικά στοιχεία 
και οι στενές πλευρές και στη συνέχεια οι µεγάλες επιφάνειες αρχίζοντας πάντοτε από πάνω 
προς τα κάτω και από τα άκρα των τοίχων κλπ. επιφανειών προς τα τυχόν υπάρχοντα 
ανοίγµατα. 

Μετά την επίστρωση, το αστάρι θα αφήνεται να στεγνώσει τελείως (συνήθως µία ηµέρα). 

24.3.7.4 Σπατουλάρισµα  

Όταν επιζητούνται στα εσωτερικά επιχρίσµατα τελείως λείες επιστρώσεις, θα εκτελείται 
σπατουλάρισµα µετά την επίστρωση της βάσης (ασταριού). 

Το υλικό σπατουλαρίσµατος πρέπει να είναι λεπτόκοκκο, να έχει πολύ καλή πρόσφυση στο 
υλικό βάσης (αστάρι), να διογκώνεται ελαφρά κατά το στέγνωµα, να σκληραίνει και να 
τρίβεται όπως και οι επιστρώσεις και να εξασφαλίζει την ισχυρή πρόσφυση των επόµενων 
στρώσεων. 

Το σπατουλάρισµα θα εκτελείται µε διαδοχικά, κατά την ίδια κατεύθυνση περάσµατα της 
φορτωµένης µε υλικό σπάτουλας πάνω στις επιφάνειες, ώστε να γεµίζουν οι πόροι των 
επιχρισµάτων και να προκύπτει ενιαία επιφάνεια. Μετά την εκτέλεση της εργασίας η 
επιφάνεια θα αφήνεται να στεγνώσει επαρκώς και στην συνέχεια θα ξύνονται µε καθαρή 
σπάτουλα τυχόν εξοχές και θα ακολουθεί δεύτερο πέρασµα ίδιο µε το πρώτο, αλλά µε 
κάθετη προς αυτό κατεύθυνση. 

Συνολικά το σπατουλάρισµα θα έχει το ελάχιστον απαιτούµενο πάχος και µόλις στεγνώσει θα 
τριφτεί καλά µε ψιλό γυαλόχαρτο σε τάκο ή σε παλµικό τριβείο. Οι τριµένες επιφάνειες, και 
στην συνέχεια όλος ο χώρος, θα σκουπιστούν καλά, ώστε να µην υπάρχει σκόνη όταν θα 
γίνει η επίστρωση της ενδιάµεσης στρώσης όπως το 3.7.3 καθορίζεται. 

Μετά το στέγνωµα της ενδιάµεσης στρώσης, θα ελέγχεται η παραχθείσα επιφάνεια και τυχόν 
ατέλειές της θα διορθώνονται µε τοπικό ψιλοστοκάρισµα. 

24.3.7.5 Επόµενες στρώσεις 

Κάθε στρώση θα εφαρµόζεται µε ρολλό ή πινέλο ή εκτόξευση µε πιστόλι σε προετοιµασµένη 
συµπαγή, ξηρή, καθαρή, χωρίς σκόνες, λεία στο µέτρο του εφικτού και απαλλαγµένη από 
οποιοδήποτε ελάττωµα επιφάνεια, είτε από ελλειπή προεργασία είτε από άστοχη εφαρµογή 
(βλ. παραπάνω). 

Κάθε επόµενη στρώση θα είναι ίσης ή µεγαλύτερης αντοχής και πάχους από την 
προγενέστερη στρώση και θα εφαρµόζεται αφού αυτή έχει στεγνώσει τελείως, έχει υποστεί 
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την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία (βλ. 3.6.4) και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και 
αστοχίες της (βλ. παραπάνω). 

∆εν επιτρέπεται στρώση χρώµατος ισχυρότερου (κατά κανόνα επιστρώσεις µε βάση διαλύτη) 
στο σύνολό του ή ισχυρότερου διαλύτη, πάνω σε στρώση χρώµατος ασθενέστερου (κατά 
κανόνα επιστρώσεις υδατοδιαλυτές) στο σύνολό του ή ασθενέστερου διαλύτη. 

24.3.7.6 Πιθανά ελαττώµατα - Αποκατάσταση 

Κατά την επίστρωση είναι πιθανό να εµφανιστούν ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω 
φαινόµενα. 

1. Ξεχειλίσµατα, τρεξίµατα, τα οποία µπορεί να οφείλονται σε: 

α) κακή ρύθµιση της ρευστότητας του υλικού επίστρωσης 

β) κακή ρύθµιση της ποσότητας του υλικού επίστρωσης στο µέσο επίστρωσης (πινέλο, ρολό, 
πιστόλι) 

γ) ατελή κατεργασία της επίστρωσης ιδίως γύρω από τις γωνίες, τις εξοχές και τις εσοχές. 

2. Μπιµπίκια, τα οποία µπορεί να οφείλονται σε: 

α) ακάθαρτα εργαλεία και λοιπό εξοπλισµό επίστρωσης 

β) αερόφερτη σκόνη και σωµατίδια στο χώρο των εργασιών 

γ) υλικά επίστρωσης που έχουν λερωθεί, ακάθαρτα δοχεία και εργαλεία προετοιµασίας. 

3. Σχισίµατα - σκασίµατα, τα οποία µπορεί να οφείλονται σε: 

α) λεπτότερη επίστρωση πάνω σε παχύτερη 

β) επόµενη επίστρωση πριν στεγνώσει η προηγούµενη 

γ) αδυναµία της επίστρωσης να παρακολουθήσει την διαστολή του υποστρώµατος δ) έντονη 
καιρική µεταβολή κατά την διάρκεια της επίστρωσης. 

4. Ξεφλουδίσµατα, τα οποία µπορεί να οφείλονται σε: 

α) ελλειπή πρόσφυση της επίστρωσης λόγω κακής προετοιµασίας 

β) επόµενη στρώση πριν στεγνώσει η προηγούµενη 

γ) ελλειπή προετοιµασία ή µεταβολή του υποστρώµατος από απορρόφηση υγρασίας. 

5. Συρρικνώσεις και φαινόµενα ερπυσµού, οι οποίες µπορεί να οφείλονται σε: 

α) ελλειπή καθαρισµό του υποστρώµατος 

β ) επίστρωση ισχυρότερου υλικού πάνω σε ασθενέστερο γ) πολύ παχύ στρώµα 
επίστρωσης. 

6. Φυσαλίδες, οι οποίες µπορεί να οφείλονται σε: 

α) επίστρωση πάνω σε υγρή επιφάνεια 

β) βεβιασµένο στέγνωµα της επίστρωσης µε θέρµανση. 

7. Επανθίσµατα, τα οποία µπορεί να οφείλονται σε: 

α) υγρασία που υπάρχει ακόµη στο κονίαµα 

 β) υγρασία που προσβάλλει το κονίαµα 

8. Σχηµατισµός µυκήτων (µούχλα), ο οποίος µπορεί να οφείλεται: 
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α) στην υπερβολική υγρασία του χώρου 

β) στην συµπύκνωση υγρασίας επί της επιφάνειας από κονίαµα 

9. Κιτρίνισµα - ξεθώριασµα, τα οποία µπορεί να οφείλονται: 

α) στην προσβολή του συνδετικού µέσου (έλαια, συνθετικές ρητίνες) από το οξυγόνο του 
αέρα και το φως, 

β) στην προσβολή των πιγµέντων από το οξυγόνο του αέρα και το φως. 

10. Εξαφάνιση της λάµψης - θάµπωµα, η οποία µπορεί να οφείλεται: 

α) σε λανθασµένη ή υπερβολική χρήση διαλύτη 

β) στις συνθήκες στεγνώµατος της τελευταίας στρώσης. 

Τα φαινόµενα αυτά συνιστούν ελαττώµατα και δεν επιτρέπονται. 

Η αποκατάστασή τους θα γίνεται πριν από την εφαρµογή της επόµενης στρώσης. 

Ανάλογα µε την έκταση και το είδος των ελαττωµάτων, θα εκτελείται συνολικό ή τοπικό 
καθάρισµα της επιφάνειας από το ελαττωµατικό στρώµα µε τρίψιµο µε κατάλληλα 
διαβαθµισµένα αποξεστικά µέσα (γυαλόχαρτα, σµυριδόχαρτα, ντουκόχαρτα κλπ.) και 
επανάληψη της επίστρωσης, λαµβάνοντας υπ' όψη τις γενεσιουργές αιτίες των ελαττωµάτων 
ώστε αυτά να µην επαναληφθούν. 

24.3.7.7 Τελική εικόνα  

Οι τελικοί χρωµατισµοί θα είναι οµοιογενείς και συγκρινόµενοι µε το δείγµα, θα έχουν την ίδια 
απόχρωση και ενιαίο τελείωµα χωρίς κανένα από τα πιο πάνω (3.7.4) ελαττώµατα, αλλιώς 
δεν θα γίνονται δεκτοί, οπότε θα επισκευάζονται όπως στο 3.7.4, χωρίς επιβάρυνση του 
εργοδότη. 

24.3.8 Προστασία 

•  Απαγορεύονται χρωµατισµοί, γενικώς κάτω από ακατάλληλες συνθήκες όπως : 

- Παρουσία αερόφερτης σκόνης και λοιπών σωµατιδίων 

- Θερµοκρασία περιβάλλοντος κατώτερη των 5° C, ανώτερη 38° C Σχετική υγρασία 
µεγαλύτερη από 80% Σε πολύ κρύες ή πολύ θερµές επιφάνειες 

Σε επιφάνειες που είναι άµεσα εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία 

Σε επιφάνειες που δεν είναι τελείως στεγνές ή είναι πιθανό να υγρανθούν (βροχή, υγρασία, 
συµπυκνώµατα) µόλις επιστρωθούν 

- Σε επιφάνειες που είναι εκτεθειµένες σε ισχυρά ρεύµατα αέρα που µπορούν να 
προκαλέσουν απότοµο στέγνωµα της επίστρωσης 

- Με ανεπαρκή φωτισµό και αερισµό των χώρων. 

•  Στις χρωµατιζόµενες περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες µε την ένδειξη "προσοχή 
χρώµατα" και αν είναι ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς µε κατάλληλα εµπόδια επί µία 
εβδοµάδα τουλάχιστον µετά την επίστρωση του τελικού στρώµατος. 

•  Στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας: 

α) τα δοχεία των χρωµάτων και των διαλυτών θα σφραγίζονται και θα αποθηκεύονται  

β) τα εργαλεία θα καθαρίζονται και θα αποθηκεύονται 
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γ) κενά δοχεία, χαρτιά, πανιά, στουπιά, εµποτισµένα µε διαλύτες και χρώµα, που 
χρησιµοποιήθηκαν για καθαρισµούς, θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται σε ασφαλείς 
περιοχές ώστε να ελαχιστοποιούνται κίνδυνοι πυρκαγιάς και µόλυνσης του περιβάλλοντος. 

• Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας για την ασφάλεια του 
προσωπικού και του έργου, εφ' όσον γίνεται χρήση χρωµάτων µε τοξικούς, ιδιαίτερα 
εύφλεκτους και πτητικούς διαλύτες. Ο εργοδότης µπορεί να επιβάλλει πρόσθετα µέτρα 
ασφάλειας σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας και να 
δώσει εντολή διακοπής των εργασιών µέχρι την λήψη τους χωρίς πρόσθετη επιβάρυνσή του 
Αναδόχου. 

• Τελειωµένες επιφάνειες θα προστατεύονται από "πιτσιλίσµατα", χτυπήµατα, κλπ, και 
θα διατηρούνται σε άριστη κατάσταση µέχρις ότου παραδοθεί το έργο. Επιφάνειες που έχουν 
υποστεί και την παραµικρή φθορά ή παρουσιάζουν ατέλειες θα ξαναχρωµατίζονται. 

24.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

24.4.1  Επιτόπου ποιοτικός έλεγχος 

Κατά διαστήµατα κατά την εκτέλεση των εργασιών θα διενεργείται έλεγχος από την 
Επίβλεψη προκειµένου να διαπιστώνει εάν τα υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της παρούσας. 

Ειδικότερα θα ελέγχονται:  

α) Οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών και τα µέτρα εξασφάλισής τους, 

β) Ο καθαρισµός και η προετοιµασία των επιφανειών πριν από την εφαρµογή κάθε σταδίου 
επίστρωσης, 

γ) Το πάχος κάθε επίστρωσης µε µη καταστροφικές µεθόδους, εάν προβλέπεται σχετική 
διαδικασία στα συµβατικά τεύχη. Στην περίπτωση αυτή ο απαιτούµενος εξοπλισµός θα 
διατίθενται από τον Ανάδοχο. 

δ) Η απόδοση της ενιαίας απόχρωσης και του προβλεπόµενου τελειώµατος σε σχέση µε το 
δείγµα. 

Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση να επιτρέπει και να παρέχει όλες τις απαιτούµενες 
διευκολύνσεις και πληροφορίες στον παραγωγό και προµηθευτή των υλικών επίστρωσης εφ' 
όσον ο τελευταίος επιθυµεί ή κληθεί από τον εργοδότη να παρακολουθήσει και να ελέγξει την 
εφαρµογή των προϊόντων του. 

24.5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

24.5.1 Μέτρα υγιεινής και ασφαλείας 

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 

 α) Να συµµορφώνονται µε την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες 
απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» καθώς επίσης και 
µε την Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆ 17/96 και Π.∆ 159/99 
κλπ.) 

β) Να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). ∆ηλαδή: 

• Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - 
Test method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 
αντοχής σε διάτρηση. 
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• Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against 
mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 

• Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -
-Κράνη προστασίας. 

•  Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

γ) Να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικές αναθυµιάσεις εφ' όσον 
τούτο απαιτείται, σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών καθαρισµού και 
επίστρωσης, καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των υλικών 
επίστρωσης από το δέρµα. 

24.5.2 Καθαρισµός χώρων εκτέλεσης εργασιών 

Μετά το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι, θα αποκοµίζονται τα 
άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει 
άµεσα τις επόµενες εργασίες. 

24.6 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η επιµέτρηση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ γίνεται σύµφωνα 
µε τα καθορισµένα στα συµβατικά τεύχη του έργου, µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα των 
Ενιαίων Αναλυτικών Τιµολογίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Επισκευή, ανακαίνιση παλαιών χρωµατισµών επιχρισµάτων και διακόσµησης 

 1.    ΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει από κοινού, εργοδότης και ο Ανάδοχος να 
καθορίζουν και να συµφωνούν στην έκταση των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης. 

Συνιστάται να ακολουθείται η εξής κατάταξη των εργασιών: 

α) Κατηγορία Α. 

Πλήρης αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων µέχρις εµφάνισης καθαρού επιχρίσµατος και 
κατασκευή νέων. 

β) Κατηγορία Β. 

Τοπική αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων µέχρις εµφάνισης καθαρού επιχρίσµατος, τοπική 
αποκατάσταση των επιστρώσεων και ολικός τελικός χρωµατισµός - διακόσµηση. 

γ) Κατηγορία Γ. 

Απλός ολικός τελικός χρωµατισµός - διακόσµηση. 

Κριτήρια κατάταξης: 

Η κατάταξη θα γίνεται µε βάση τα κριτήρια της 3.5, σε συνδυασµό µε τα ελαττώµατα της 
3.7.4 που έχουν εµφανισθεί στις επιστρώσεις κατά την διάρκεια της ζωής τους, ως εξής: 

Κατηγορία Α:   Έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εµφανισθεί ελαττώµατα 
τουλάχιστον στο 40% της επιφάνειας των επιστρώσεων. 

Κατηγορία Β:   ∆εν έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εµφανισθεί ελαττώµατα το 
πολύ στο 30% της επιφάνειας των επιστρώσεων. 

Κατηγορία Γ:   Έχει συµπληρωθεί ο χρόνος αντοχής και δεν έχουν εµφανισθεί ελαττώµατα, 
εκτός από κιτρίνισµα, ξεθώριασµα, θάµπωµα. 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 

Εφ' όσον τα ελαττώµατα οφείλονται: 

α) στην χρήση και λοιπές ανθρώπινες δράσεις, τότε αρκεί η επισκευή - ανακαίνιση να 
εκτελείται µε το ίδιο σύστηµα επίστρωσης βάσης, ενδιάµεσης και τελικής επίστρωσης, 

β) σε αλλαγή των περιβαλλουσών συνθηκών ή ανεπάρκεια του συστήµατος προστασίας-
χρωµατισµού, τότε θα επιλέγεται ανθεκτικότερο σύστηµα προστασίας και χρωµατισµού. 

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 

Η επισκευή-ανακαίνιση των επιστρώσεων επιχρισµάτων και υποστρωµάτων θα εκτελείται 
κατά κατηγορία, ως εξής: 

Κατηγορία Α:   Σύµφωνα µε το παρόν πρότυπο, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8 

Κατηγορία Β:   Σύµφωνα µε το παρόν πρότυπο, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8. και σύµφωνα µε 
τα ακόλουθα. Στην τοπική επίστρωση ασταριού και ενδιάµεσων στρωµάτων µέχρις εξίσωσης 
του πάχους παλαιών και νέων επιστρώσεων, δεν έχει εφαρµογή η 3.7.4. Ο ολικός τελικός 
χρωµατισµός-διακόσµηση θα εκτελείται σύµφωνα µε την 3.7.3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δίνεται στην αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων, ώστε οι νεώτερες να εκπληρώνουν 
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τους όρους αντοχής, πάχους επίστρωσης και διαλύτη της 3.7.3. Η δοκιµή εκ των προτέρων 
σε τµήµα της ανακαινιζόµενης επιφάνειας είναι ο καλλίτερος τρόπος εάν δεν υπάρχει αρχείο 
του έργου. Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό 
να απαιτηθούν περισσότερες από µία επιστρώσεις. 

Κατηγορία Γ: Σύµφωνα µε το παρόν πρότυπο, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8. Στην περίπτωση 
αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό να απαιτηθούν περισσότερες 
από µία στρώσεις. Πριν από τη νέα επίστρωση θα γίνεται αναγνώριση των παλαιών 
επιστρώσεων όπως και για την κατηγορία Β πιο πάνω αναφέρεται. 

4.  ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Η επιµέτρηση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ γίνεται σύµφωνα 
µε τα καθορισµένα στα συµβατικά τεύχη του έργου, µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα των 
Ενιαίων Αναλυτικών Τιµολογίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΙΘΟΙ 

 Συνήθως οι φυσικοί λίθοι και πλάκες επιστρώνονται µε λεπτότατες επιστρώσεις προστασίας 
από: α) υγρασία και παγετό, β) ρύπανση από διάφορες αιτίες. 

Προτιµώνται διαφανή επιστρώµατα ώστε να µην εξαφανίζεται η φυσική τους εµφάνιση. 

Όλες οι επιστρώσεις πρέπει να είναι διαπερατές από υδρατµούς, (να αναπνέουν) ώστε να 
εκτονώνονται υπό µορφή υδρατµών τα συµπυκνώµατα υγρασίας από το σώµα των φυσικών 
ή τεχνητών λιθοσωµάτων. 

ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ 

Απαιτείται η επίστρωση βάσης µε κατάλληλο υλικό ώστε να ρυθµιστεί η απορροφητικότητα 
των επιφανειών του χαρτιού σε σχέση µε εκείνη των στοκαρισµάτων στους αρµούς. 
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25. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

 

25.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στην τσιµεντοκονία που θα χρησιµοποιηθεί για την 
επίχριση (µέχρι ορισµένου ύψους, σύµφωνα µε τα σχέδια) των εσωτερικών επιφανειών 
σκυροδέµατος των φρεατίων που έρχονται σε άµεση επαφή µε τα λύµατα. 

25.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ως υλικά κατασκευής θα χρησιµοποιούνται τσιµέντο Πόρτλαντ Ελληνικού τύπου και άµµος 
λεπτόκοκκη. Το τσιµέντο θα είναι αντιθειούχο αρίστης ποιότητας. Η άµµος θα είναι καθαρή 
(απαλλαγµένη γαιωδών ή οργανικών προσµίξεων), και θα υφίσταται τα αναγκαία 
κοσκινίσµατα για την επίτευξη της απαιτούµενης κοκκοµετρικής διαβάθµισης. Σε περίπτωση 
που υπάρχουν ξένες προσµίξεις η άµµος θα πλένεται, η δε εργασία αυτή περιλαµβάνεται 
στην τιµή των επιχρισµάτων. 

Το τσιµέντο προστίθεται σε βάρος, ενώ η µέτρηση της άµµου πρέπει να γίνεται µε κιβώτιο 
ορισµένου όγκου. Η ανάµιξη των υλικών και η κατασκευή των µειγµάτων πρέπει να γίνεται σε 
επίπεδες λαµαρίνες. Συνίσταται επίσης η χρήση ειδικών αναµικτήρων για την παρασκευή 
των κονιαµάτων. 

Η κατασκευή των επιχρισµάτων θα γίνει σε τρεις στρώσεις, συνολικού πάχους 2,0cm, ως 
εξής: 

Πρώτη στρώση (πεταχτή) πάχους 8mm, αναλογίας 650kg τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος, µε 
άµµο τραχεία, µετριόκοκκο, καθαρή (αναλογία όγκων τσιµέντου προς άµµο 1:2,7) 

∆εύτερη στρώση (στρωτή) πάχους 7mm, αναλογίας 650kg τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος, µε 
άµµο τραχεία, µετριόκοκκο, καθαρή (αναλογία όγκων τσιµέντου προς άµµο 1:2,7) 

Τρίτη στρώση (πατητή) πάχους 5mm, αναλογίας 900kg τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος, µε 
άµµο λεπτόκοκκο (αναλογία όγκων τσιµέντου προς άµµο 1:1,9). Θα ακολουθήσει επίπαση µε 
τσιµέντο. 

Η επιφάνεια του σκυροδέµατος που θα δεχθεί το επίχρισµα πρέπει να καθαρίζεται µε 
επιµέλεια µε καθαρή σκούπα, ή εν ανάγκη µε συρµάτινη ώστε να αφαιρεθούν όλα τα 
κονιάµατα που πλεονάζουν ή τυχόν πιτσιλίσµατα από το ίδιο τσιµεντοκονίαµα. Η επιφάνεια 
του σκυροδέµατος θα καθαρίζεται από σύρµατα ξυλοτύπων και θα βρέχεται µε άφθονο 
καθαρό νερό, ώστε το κονίαµα να πέφτει επάνω σε υγρή επιφάνεια. 

Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να ληφθεί για την πρώτη στρώση (πεταχτή), η οποία πρέπει να 
σκληρυνθεί επαρκώς (τουλάχιστον 3 ώρες) για να πραγµατοποιηθεί επαρκής πρόσφυση του 
όλου επιχρίσµατος µε την προς επίχριση επιφάνεια. 

Τα επιχρίσµατα πρέπει να εµφανίζουν λεία, οµοιογενή επιφάνεια (επίπεδη ή καµπύλη) και 
στις γωνίες των διαφόρων επιφανειών πρέπει να γίνεται στρογγύλευση µε κατάλληλα 
εργαλεία. Η ιδιαίτερη εργασία που χρειάζεται στις ακµές, γωνίες κλπ δεν θα αµείβεται 
ιδιαίτερα και επί πλέον της τιµής του σχετικού άρθρου, γιατί περιλαµβάνεται στην συµβατική 
τιµή. Όταν τελειώσουν τα επιχρίσµατα µε τσιµεντοκονία ο χώρος θα καθαρίζεται από κάθε 
ακαθαρσία, πιτσίλισµα κλπ και θα αποµακρύνονται τα άχρηστα υλικά. Ειδικότερα µέσα στους 
χώρους, στους οποίους κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν κατασκευαστεί πρώτα οι 
σωληνώσεις, θα πρέπει αυτές να σκεπαστούν µε κατάλληλα µέσα (πλαστικά φύλλα, λινάτσες 
κλπ) για να µη λερωθούν από τα πιτσιλίσµατα. 
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25.3 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η επιµέτρηση των επιχρισµάτων γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικής επιφανείας 
παντός σχήµατος και µορφής. Στην τιµή των επιχρισµάτων περιλαµβάνεται η αξία των 
υλικών, των βοηθητικών µέσων και όλων των εργασιών για την εκτέλεση της κατασκευής 
σύµφωνα µε τα παραπάνω περιλαµβανοµένης της δαπάνης προµήθειας και µεταφοράς επί 
τόπου κάθε απαιτούµενου υλικού. Κατά τη λήψη των επιµετρικών στοιχείων δεν λαµβάνονται 
υπόψη κενά που δηµιουργούνται από σωλήνες ονοµαστικής διαµέτρου Φ200mm και 
µικρότερες. 
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26. ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

 

26.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή των σιδηρών κουφωµάτων, 
καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, 
µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών για την εκτέλεση της εργασίας 
αυτής. 

26.2 ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά για την κατασκευή των σιδηρών κουφωµάτων, θα είναι αρίστης ποιότητας, 
απαλλαγµένα από ελαττώµατα και ατέλειες και θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τον πίνακα 
κουφωµάτων της Οριστικής Μελέτης - Μελέτης Εφαρµογής του Αναδόχου, όπως αυτός θα 
εγκριθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σύµφωνα µε τις παρούσες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

26.3 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

26.3.1 Γενικά 

Στα εξωτερικά σιδηρά κουφώµατα, η κάτω τραβέρσα του πλαισίου του ανοιγόµενου φύλλου, 
θα φέρει νεροχύτη από χαλύβδινη γαλβανισµένη λαµαρίνα µε προεξοχή πλάτους 
µεγαλύτερου της κάσσας, ώστε: να την καλύπτει, για την αποµάκρυνση των νερών της 

βροχής. 

Στα κατωκάσια των εξωτερικών σιδηρών κουφωµάτων, θα υπάρχει κατάλληλα 
διαµορφωµένη διατοµή από χαλύβδινη γαλβανισµένη λαµαρίνα ή προφίλ, ανάλογου πάχους 
µε την κάσσα του κουφώµατος. Στο κατωκάσι θα συγκεντρώνονται τα νερά της βροχής τα 
οποία θα αποµακρύνονται µέσω προβλεποµένων οπών, εάν προηγούµενα δεν έχουν 
αποµακρυνθεί από το νεροχύτη του κουφώµατος. 

Κατά την κατασκευή των σιδηρών κουφωµάτων (υαλοστασίων, φεγγιτών και θυρών), θα, 
τοποθετηθούν πλαστικοελαστικά παρεµβύσµατα ή πλαστική µαστίχα για την στεγανότητα 
των κουφωµάτων από τα νερά της βροχής και από τον αέρα. 

26.3.2 ∆υνατότητα ρύθµισης των κουφωµάτων 

Η κατασκευή του κουφώµατος και γενικά των σιδηρών κατασκευών, πρέπει να είναι τέτοια, 
ώστε να επιτρέπεται µε ευχέρεια κατά την τοποθέτηση τους, η ρύθµιση της οριζοντιότητας 
και κατακορυφότητας, χωρίς κίνδυνο παραµόρφωσης. 

26.3.3 Κάσσες κουφωµάτων 

Μετά τη µόρφωση και σύνθεση των µεταλλικών κασσών των κουφωµάτων από χαλύβδινη 
γαλβανισµένη λαµαρίνα ή από προφίλ σιδήρου, που θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τα 
σχέδια της Οριστικής Μελέτης - Μελέτης Εφαρµογής του Αναδόχου, όπως αυτά θα εγκριθούν 
από την ∆ιευθύνουσα υπηρεσία και πριν αυτές τοποθετηθούν στις τελικές θέσεις τους, στην 
εσωτερική επιφάνεια αυτών, τη µη ορατή, προς το µέρος των δοµικών στοιχείων, καθώς και 
στα µεταλλικά στηρίγµατα αυτών θα γίνεται επίστρωση µίνιου σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, 
σύµφωνα και µε τις εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Το κενό µεταξύ των δοµικών 
στοιχείων και κασσών θα πληρούται µε λεπτόρρευστη τσιµεντοκονία των 600 kg τσιµέντου. 

Ειδικότερα: 
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α) Τα κασσώµατα των εξωτερικών σιδηρών θυρών θα κατασκευαστούν από χαλύβδινη 
γαλβανισµένη κοιλοδοκό διαστάσεων 40x30x3 mm µε πατούρα από χαλύβδινη 
γαλβανισµένη λάµα διατοµής 30x5 mm. 

Η πάκτωση του κασσώµατος στα στοιχεία πληρώσεως ή σε στοιχεία του φέροντος 
οργανισµού θα γίνει, όπου αυτό είναι δυνατόν, µε γαλβανισµένα ελάσµατα σχήµατος U 
διατοµής 50x5 mm. Το µήκος των δύο σκελών των ελασµάτων πάκτωσης δεν πρέπει να 
είναι µικρότερο των 15 cm ενώ αυτά θα συνδέονται κατά την εγκάρσια διεύθυνση και σε 
απόσταση όχι µικρότερη των 10 cm από το κάσσωµα µε µπουλόνι και εκατέρωθεν 
περικόχλια τα οποία θα καλυφθούν τελικώς από το επίχρισµα της τοιχοποιίας. Η διάσταση 
του οριζοντίου σκέλους των ελασµάτων θα είναι ανάλογη του πάχους της τοιχοποιίας. 

Όπου δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν ελάσµατα σχήµατος U θα χρησιµοποιηθούν 
διχαλωτά ελάσµατα στήριξης τα οποία και θα πακτώνονται µέσα στην τοιχοποιία. Τα 
ελάσµατα στήριξης θα στερεώνονται στο κάσσωµα µε ηλεκτροσυγκόλληση.  Οι κατακόρυφες 
πλευρές θα φέρουν ελάσµατα στήριξης ανά 65 - 70 crn ενώ η άνω οριζόνια πλευρά δεν θα 
φέρει λιγότερα από δύο ελάσµατα στήριξης. 

Σε κατάλληλο ύψος του κασσώµατος θα ανοιχτούν οπές για την υποδοχή των γλωσσών της 
κλειδαριάς. 

β) Τα κασσώµατα των εσωτερικών σιδηρών θυρών θα κατασκευαστούν από χαλύβδινη 
γαλβανισµένη λαµαρίνα τύπου ΒΝ 40x30 ενισχυµένη. Η στήριξη του κασσώµατος για µεν την 
περίπτωση τοιχοποιίας θα γίνεται µε πάκτωση διχαλωτών χαλύβδινων γαλβανισµένων 
ελασµάτων και µε ηλεκτροσυγκόλληση στο κάσσωµα, για δε την περίπτωση στοιχείου του 
φέροντος οργανισµού η στήριξη του κασσώµατος θα γίνεται µε µεταλλιικά ούπα και 
ανοξείδωτες βίδες 8 mm. 

26.3.4 Σιδηρά παράθυρα - Σιδηρές θύρες 

Εξωτερικά κουφώµατα 

α) Τα περσιδωτά παράθυρα (εάν προβλέπονται ) θα είναι σταθερά και θα κατασκευασθούν 
από χαλύβδινη γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5mm στερεωµένη σε τετράγωνες διατοµές 
40x40x2mm από χαλύβδινη γαλβανισµένη κοιλοδοκό. Οι περσίδες θα διατάσσονται 
παράλληλα και κατά την οριζόντια διάσταση του κασσώµατος και θα διατάσσονται 
παράλληλα και κατά την οριζόντια διάσταση του κασσώµατος και θα καλύπτουν το 
απαιτούµενο για τις ανάγκες εξαερισµού ύψος. 

Το θυρόφυλλο θα αποτελείται από τέσσερα ελάσµατα χαλύβδινης γαλβανισµένης λαµαρίνας 
πάχους 1,5 mm, διαγωνίως στραντζαρισµένης, τα οποία θα τοποθετηθούν ανά δύο στις δύο 
όψεις της θύρας µε ανοξείδωτα πριτσίνια διαµέτρου 3 rnm ανά 8 cm. 

Τα περιµετρικά σηµεία επαφής (αρµοί) των ελασµάτων µε το πλαίσιο θα στοκαριστοόν µε 

σιδηρόστοκο. 

Σε κατάλληλο ύψος του πλαισίου της θύρας θα ανοιχθούν οπές αναλόγου µεγέθους για την 
τοποθέτηση της κλειδαριάς και των χειρολαβών . 

Οι µεντεσέδες ανάρτησης θα φέρουν ρουλεµάν, θα είναι ανοξείδωτοι και θα κολληθούν στο 
πλαίσιο της πόρτας και στο κάσσωµα µε ηλεκτροσυγκόλληση. 

Όλες οι ραφές από ηλεκτροσυγκόλληση θα καλυφθούν µε βαφή ψυχρού γαλβανίσµατος πριν 
την τελική τους βαφή.  

Εσωτερικά κουφώµατα 
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Οι σιδηρές θύρες θα κατασκευασθούν από χαλύβδινη γαλβανισµένη λαµαρίνα, η οποία και 
θα καλύπτει, και τις δύο πλευρές αυτών. Το πλαίσιο των θυρών θα κατασκευαστεί από 
χαλύβδινη γαλβανισµένη κοιλοδοκό διατοµής 38x38 mm. Επιπλέον οι δύο κατακόρυφες 
πλευρές θα συνδέονται µεταξύ τους µε κοιλοδοκό όµοιας διατοµής σε τρία ισοϋψή σηµεία, 
εκτός των δύο ακραίων (πάνω/κάτω), µε το µεσαίο στο µέσο του ύψους της θύρας. Το 
θυρόφυλλο θα αποτελείται από τέσσερα ελάσµατα χαλύβδινης γαλβανισµένης λαµαρίνας 
πάχους 1.20 mm, διαγωνίως στραντζαρισµένης, τα οποία θα τοποθετηθούν ανά δύο στις 
δύο όψεις της θύρας µε ανοξείδωτα πριτσίνια διαµέτρου 3 rnrn ανά 8 cm. 

Τα περιµετρικά σηµεία επαφής (αρµοί) των ελασµάτων µε το πλαίσιο θα στοκαριστούν µε 
σιδηρόστοκο. 

Σε κατάλληλο ύψος του πλαισίου της θύρας θα ανοιχθούν οπές αναλόγου µεγέθους για την 
τοποθέτηση της κλειδαριάς και των χειρολαβών. 

Οι µεντεσέδες ανάρτησης θα φέρουν ρουλεµάν, θα είναι ανοξείδωτοι και θα κολληθούν στο 
πλαίσιο της πόρτας και στο κάσσωµα µε ηλεκτροσυγκόλληση. 

Ολες οι ραφές από ηλεκτροσυγκόλληση θα καλυφθούν µε βαφή ψυχρού γαλβανίσµατος 

πριν την τελική τους βαφή. 

Χρωµατισµός 

Όλες οι σιδηρουργικές κατασκευές, θα χρωµατισθούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
υπηρεσίας και την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή. 
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27. ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

 

27.1 ANTIKEIMENO 

Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι ο καθορισµός των κανόνων έντεχνης κατασκευής 
επί τόπου λεπτότατων1 έγχρωµων επιφανειακών επιστρώσεων σε οικοδοµικά στοιχεία από 
σίδηρο και τα κράµµατά του µε τυποποιηµένα βιοµηχανικώς παραγόµενα οργανικά υλικά 
επίστρωσης µε σκοπό την προστασία από σκουριά, το τελείωµα και την διακόσµησή τους.
  

Οι κανόνες του παρόντος εφαρµόζονται σε συνηθισµένα κτιριακά έργα και αφορούν 
επιστρώσεις µε υλικά (αντισκωριακά και χρώµατα) που χρησιµοποιούνται ευρέως. 

Το είδος, το τελείωµα (στιλπνό, ηµίστιλπνο, µατ κλπ.) και η απόχρωση των λεπτότατων 
επιστρώσεων θα καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. 

Οµοίως θα καθορίζεται και τυχόν απαίτηση για υλικά µε ειδικές ιδιότητες, π.χ αντιστατικά, 
αντιολισθητικά, αντιπυρικά, αντιγκράφιτι, αυξηµένη αντοχή σε οξέα, ορυκτέλαια, υψηλές 
θερµοκρασίες κλπ. 

27.2 ΥΛΙΚΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ 

Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ εµπεριέχονται οι όροι και απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρότυπο 
ΕΝ -ISO 12944 µέρη 1 έως 9. 

27.2.1 Yλικά επίστρωσης 

Τα υλικά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

• Υλικά µε βάση την άσφαλτο ή την πίσσα για κατασκευές µέσα στο έδαφος, ή 
εγκιβωτισµένες σε σκυρόδεµα, τοιχοποιίες και πάσης φύσεως κονιάµατα και επιχρίσµατα. 

• Αντισκωριακά συνθετικών ρητινών ενός ή δύο συστατικών σε διαλύτη, για αφανείς και 
εµφανείς κατασκευές. 

• Ενδιάµεσες και τελικές στρώσεις χρωµατισµού και διακόσµησης συνθετικών ρητινών 
ενός ή δύο συστατικών σε διαλύτη ή νερό µε έγχρωµα πιγµέντα µεγάλης αντοχής στο φως 
για εµφανείς κατασκευές (πιγµέντα=αδροµερή ανόργανα συστατικά του υλικού λεπτότατων 
επιστρώσεων). 

Τα ως άνω υλικά θα επιλέγονται µε βάση τους πίνακες των παραρτηµάτων Α, Β και C του 
πρότυπου ISO 12944-5-Μέρος 5. 

Οι επιστρώσεις αντισκωριακής προστασίας (αστάρωµα) και οι επιστρώσεις τελικού 
χρωµατισµού και διακόσµησης θα είναι συµβατές µεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ενιαίο 
σύστηµα προστασίας και χρωµατισµού των σιδηρών επιφανειών που θα εξασφαλίζει τα 
απαιτούµενα πάχη ξηράς µεµβράνης και θα παρέχει την κατά περίπτωση προβλεπόµενη 
αντισκωριακή προστασία και επιφανειακό τελείωµα των κατασκευών. 

•  Όλα τα υλικά αντισκωριακής προστασίας, χρωµατισµού και διακόσµησης σιδηρών 
επιφανειών, θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό, εκτός αν συναινεί ο εργοδότης σε 
αλλαγή ή πολλαπλότητα. 

• Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων µε βάση τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
� 
1
 Ως λεπτότατη επίστρωση ορίζεται η επίστρωση της οποίας το συνολικό πάχος δεν υπερβαίνει το 1 mm. 
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- τα στοιχεία των παραγωγών τους, 

- την εµπορική ονοµασία τους, 

- το είδος, το πεδίο εφαρµογής τους και την ελάχιστη αντοχή τους στο χρόνο 

- τους διαλύτες µε τους οποίους θα καθαρίζεται το δέρµα των βαφέων, τα εργαλεία και 
οι κατασκευές 

-  το ελάχιστο πάχος ξηράς µεµβράνης (dry film thickness) και τον τρόπο µε τον οποίο 
αυτό επιτυγχάνεται, 

 - την ευφλεκτότητα και τα µέτρα αντιµετώπισής της, 

- την τοξικότητα και τα µέτρα αντιµετώπισής της, 

- οδηγίες για την προετοιµασία των επιφανειών και τον τρόπο εφαρµογής του υλικού, 

- τον κωδικό χρωµατολογίου του παραγωγού κατά RAL 

- τον τύπο του τελειώµατός τους (στιλπνό, ηµίστιλπνο, µατ κλπ.) 

- δείγµατα εφόσον κρίνονται απαραίτητα από την Επίβλεψη. 

Η Επίβλεψη µπορεί να ζητήσει το υλικό κάθε στρώσης να έχει διαφορετική απόχρωση ώστε 
να διευκολύνεται ο έλεγχος των πραγµατοποιούµενων επιστρώσεων. 

Τα υλικά θα προσκοµίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιµασιών 
ελέγχου από την Επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών. 

Τα υλικά αντισκωριακής προστασίας και χρωµατισµών θα είναι συσκευασµένα σε 
σφραγισµένα δοχεία µε ετικέτες που θα αναγραφούν τα ακόλουθα στοιχεία: 

- το όνοµα του κατασκευαστή, 

- την εµπορική ονοµασία του προϊόντος, 

- το είδος και την ποσότητα του υλικού, 

- την ηµεροµηνία παραγωγής και την ηµεροµηνία λήξης του 

-  τα πρότυπα στα οποία ανταποκρίνεται 

-  στοιχεία χηµικής επικινδυνότητας (σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία) 

-  τα προϊόντα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισµένων εργαστηρίων από 
τα οποία θα προκύπτει η συµµόρφωσή τους προς τα ισχύοντα κατά περίπτωση (EN,ISO) και 
τα βασικά χαρακτηριστικά τους. 

Τα µεγέθη των συσκευασιών θα είναι ανάλογα των απαιτήσεων του έργου. 

Συσκευασίες µεγαλύτερες των 15 kg ανά δοχείο αποκλείονται εκτός αν η έκταση του έργου 
και το πρόγραµµα κατασκευής του το αιτιολογούν. 

Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο. 

27.2.2 Σχετικά πρότυπα 

  

EN ISO 12944-1:1998 Paints and varnishes - Corrosion protection of steel 
structures by protective paint systems - Part 1: General 
introduction (ISO 12944-1:1998) -- Χρώµατα και βερνίκια. 
Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών µε 
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προστατευτικές επιστρώσεις. Μέρος 1: Γενική εισαγωγή 

EN ISO 12944-2:1998 Paints and varnishes - Corrosion protection of steel 
structures by protective paint systems - Part 2: Classification 
of environments (ISO 12944-2:1998) -¬Χρώµατα και 
βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων 
κατασκευών µε συστήµατα χρωµάτων - Μέρος 2: 
Ταξινόµηση του περιβάλλοντος χώρου 

EN ISO 12944-3:1998 Paints and varnishes - Corrosion protection of steel 
structures by protective paint systems - Part 3: Design 
considerations (ISO 12944-3:1998) -- Χρώµατα και βερνίκια 
- Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών µε 
συστήµατα χρωµάτων - Μέρος 3: Βασικοί κανόνες 
σχεδιασµού 

EN ISO 12944-4:1998 Paints and varnishes - Corrosion protection of steel 
structures by protective paint systems - Part 4: Types of 
surface and surface preparation (ISO 12944¬4:1998) -- 
Χρώµατα και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία 
χαλύβδινων κατασκευών µε συστήµατα χρωµάτων - Μέρος 
4: Τύποι και προετοιµασία επιφανειών 

EN ISO 12944-5:1998 Paints and varnishes - Corrosion protection of steel 
structures by protective paint systems - Part 5: Protective 
paint systems (ISO 12944-5:1998) -¬Χρώµατα και βερνίκια - 
Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών µε 
συστήµατα χρωµάτων - Μέρος 5: Συστήµατα χρωµάτων 

EN ISO 12944-6:1998 Paints and varnishes - Corrosion protection of steel 
structures by protective paint systems - Part 6: Laboratory 
performance test methods (ISO 12944¬6:1998) -- Χρώµατα 
και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων 
κατασκευών µε συστήµατα χρωµάτων - Μέρος 6: 
Εργαστηριακές µέθοδοι αξιολόγησης 

EN ISO 12944-7:1998 Paints and varnishes - Corrosion protection of steel 
structures by protective paint systems - Part 7: Execution 
and supervision of paint work (ISO 12944¬7:1998) -- 
Χρώµατα και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία 
χαλύβδινων κατασκευών µε συστήµατα χρωµάτων - Μέρος 
7: ∆ιεξαγωγή και εποπτεία εργασιών βαφής 

EN ISO 12944-8:1998 Paints and varnishes - Corrosion protection of steel 
structures by protective paint systems - Part 8: Development 
of specifications for new work and maintenance (ISO 12944-
8:1998) -- Χρώµατα και βερvίκια - Avτισκωριακή πρoστασία 
xαλύβδιvωv κατασκευών µε συστήµατα χρωµάτων - Mέρoς 
8: Επεξεργασία πρoδιαγραφώv για vέες κατασκευές και 
συvτήρηση 

EN ISO 1513:1994 Paints and varnishes - Examination and preparation of 
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samples for testing (ISO 1513:1992) -- Χρώµατα και 
βερνίκια - Εξέταση και προετοιµασία δειγµάτων για δοκιµή 

EN ISO 11890-1:2001       Paints and varnishes - Determination of volatile organic 
compound (VOC) content - Part 1: Difference method (ISO 
11890-1:2000) -- Χρώµατα και βερνίκια - Προσδιορισµός 
περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) - 
Μέρος 1: Μέθοδος διαφοράς 

 

27.2.3 Παραλαβή - έλεγχος και αποδοχή των υλικών 

Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα ελέγχονται µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ότι εκπληρούν τα 
αναφερόµενα στα 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 πιο πάνω, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που 
έχουν προκαθοριστεί οπότε θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωµάτωσή τους 
στο έργο. 

Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει δοκιµιοληψία και διενέργεια δοκιµασιών από 
πιστοποιηµένο εργαστήριο αν υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την συµµόρφωση προς τα 
πρότυπα και τις απαιτήσεις του παρόντος. 

Οι εργαστηριακές δοκιµασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε το ISO 12944-6 "Paints and 
varnishes -Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 6: 
Laboratory performance test methods". 

27.2.4 Αποθήκευση και µεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο 

Τα υλικά θα αποθηκεύονται συσκευασµένα πάνω σε παλέτες σε κατάλληλο στεγνό 
αεριζόµενο χώρο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάµεσα τους και να είναι 
προστατευµένα από την ηλιακή ακτινοβολία, την υπερβολική θερµότητα και το ψύχος, να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, να διευκολύνεται ο έλεγχος και η ανάλωση τους να 
γίνεται κατά την σειρά προσκόµισής τους. 

Υλικά χρωµατισµών που έχουν αλλοιωθεί ή έχει περάσει ο χρόνος αποθήκευσής τους θα 
αποµακρύνονται αµέσως από το έργο. 

Οι µεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνονται µε την ανάλογη προσοχή, ώστε οι 
συσκευασίες και οι ετικέτες τους να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, τα δοχεία να 
µπορούν να ξανασφραγίζονται και οι ετικέτες τους να είναι αναγνώσιµες. 

27.2.5 Προκατασκευασµένα οικοδοµικά στοιχεία απο σίδηρο 

Μεταλλικές κατασκευές που προσκοµίζονται έτοιµες (προκατασκευασµένες) στο εργοτάξιο µ 
πορούν να έχουν 

α. την τελική επίστρωσή τους, που δεν υπόκειται στις ρυθµίσεις του παρόντος, κατάλληλα 
προστατευµένη µέχρι την παράδοση του έργου και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
συµµόρφωσης για την ποιότητα και αντοχή της στο χρόνο σύµφωνα µε την 3.5.1 πιο κάτω. 

β. αντισκωριακή επίστρωση µε ελάχιστο πάχος 80 µπι (δύο επιστρώσεις) και θα 
συνοδεύονται από σφραγισµένο δοχείο του αντισκωριακού υλικού για την επισκευή ζηµιών 
της επίστρωσης κατά την µεταφορά και τοποθέτηση και από έγγραφη σύσταση του 
κατασκευαστή τους για το υλικό τελικής επίστρωσης, ώστε να ικανοποιείται ο πιο πάνω όρος 
της συµβατότητας των επιστρώσεων και οι όροι των 3.5.1, 3.5.2 και 3.5.3 του παρόντος. 

Στις πιο πάνω κατασκευές περιλαµβάνονται και τα θερµαντικά σώµατα. 
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27.3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

27.3.1 Συνεργείο 

Οι εργασίες επίστρωσης αντισκωριακής προστασίας και τελικού χρωµατισµού σιδηρών 
επιφανειών θα εκτελεστούν από έµπειρα και εξειδικευµένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση 
εργοδηγού που έχει εκτελέσει παρόµοια έργα. 

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα : 

α) να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να 
χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). 

β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο για την εργασία εξοπλισµό και εργαλεία δηλαδή: 
αυτοφερόµενα ικριώµατα και σκάλες, εξοπλισµό µεταφοράς υλικών, χάραξης, ανάµειξης, 
καθαρισµού και επίστρωσης, χειροκίνητα και µηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά 
κατάσταση. 

γ) να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισµό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να 
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση. 

δ) να συµµορφώνονται µε τις εντολές του επιβλέποντα. 

ε) να κατασκευάσουν δείγµατα εργασίας για έγκριση από τον εργοδότη. 

Θα κατασκευασθεί από ένα δείγµα για κάθε τύπο τελειώµατος σε σιδερένια επιφάνεια 
200x300 mm, πάχους τουλάχιστον 2 mm σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα 3.5, 3.6 και 3.7 του 
παρόντος. 

Τα δείγµατα θα παραµένουν µέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι 
σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται µε αυτά. 

27.3.2 Χρόνος έναρξης εργασιών 

• Οι εργασίες αντισκωριακής προστασίας και τελικού χρωµατισµού σιδηρών 
επιφανειών θα αρχίζουν ευθύς ως επιβεβαιωθεί ότι στο κτίριο δεν πρόκειται να προκληθεί 
σκόνη και υγρασία, ότι µπορεί να εξασφαλιστούν οι συνθήκες θερµοκρασίας, φωτισµού και 
εξαερισµού για την επίστρωση και το στέγνωµα των επιστρώσεων και ότι όλα τα στάδια 
προετοιµασίας, αντισκωριακής επίστρωσης και τελικού χρωµατισµού-διακόσµησης µπορούν 
να εκτελεστούν σε συνεχή διαδοχή χωρίς διακοπή. 

• Επιβάλλεται προετοιµασία και αντισκωριακή προστασία να εκτελούνται υπό τους 
όρους του παρόντος και σε πρωιµότερα στάδια προκειµένου να προστατεύονται 
καλυπτόµενες ή αφανείς σιδηρές επιφάνειες. 

Για τον σκοπό αυτό, θα εξασφαλίζονται δύο τουλάχιστον κλειστοί χώροι που καλύπτουν τις 
απαιτήσεις της 3.6.1 του παρόντος. Στον ένα θα εκτελείται η προετοιµασία, η αντισκωριακή 
προστασία, ο τελικός χρωµατισµός και η διακόσµηση σιδηρών επιφανειών. Στον θα 
αποθηκεύονται µέχρι να στεγνώσουν οι σιδερένιες κατασκευές έπειτα από κάθε επίστρωση 
και µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο έργο. 

Προηγούµενες εργασίες δεν θα καλύπτονται µε επιστρώσεις αν δεν έχουν ελεγχθεί και 
εγκριθεί από τον εργοδότη. 

27.3.3 Χάραξη - έλεγχος - αποδοχή 

Θα καθοριστούν όλες οι σιδηρές επιφάνειες που θα υποστούν: 

α) Αντισκωριακή προστασία µε ασφαλτικά 
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β) Αντισκωριακή προστασία µε συνθετικές ρητίνες 

γ) Αντισκωριακή προστασία και τελικό χρωµατισµό-διακόσµηση µε τον προβλεπόµενο τύπο 
τελειώµατος, τις προβλεπόµενες αποχρώσεις και τυχόν πολυχρωµίες, ώστε να καθοριστούν 
τα σηµεία αλλαγής τους και όλες οι απαιτούµενες σχετικές λεπτοµέρειες. 

Όλα τα πιο πάνω θα αποτυπωθούν µε δείγµατα και κατάλληλη επισήµανση στα σιδηρά 
οικοδοµικά στοιχεία και επιπρόσθετα αν απαιτείται σε σχέδια και σε περιγραφές κοινής 
αποδοχής. 

Οι εργασίες θα αρχίζουν µετά τον έλεγχο και την αποδοχή των δειγµάτων τελικών 
αποχρώσεων και των τύπων τελειωµάτων από τον εργοδότη. Ο εργολάβος θα παράσχει ό,τι 
απαιτείται για τον έλεγχο στον επιβλέποντα. 

27.3.4 Συντονισµός 

Ο συντονισµός παράπλευρων εργασιών αποτελεί µέρος της ευθύνης του εργολάβου. 

Οι µεταλλικές κατασκευές µετά την αντισκωριακή προστασία τους θα ενσωµατωθούν στο 
έργο µε όλα τα στηρίγµατα, τις υποδοχές, τα βοηθητικά εξαρτήµατα κλπ. στοιχεία που 
προβλέπονται σ' αυτές, θα ελεγχθούν και θα δοκιµαστούν ότι έχουν καλώς και λειτουργούν 
σωστά, είναι αποδεκτές και επιτρέπει ο επιβλέπων την έναρξη ή την ολοκλήρωση των 
εργασιών του παρόντος. ∆ιαφορετικά, οι εργασίες θα διακόπτονται µέχρι να επιτευχθεί ο 
απαραίτητος συντονισµός και θα καταλογίζονται οι επί πλέον δαπάνες στον υπαίτιο 
εργολάβο. 

27.3.5 Γενικές επιλογές - κριτήρια  

27.3.5.1 Αντοχή στο χρόνο 

Τα συστήµατα αντισκωριακής προστασίας, χρωµατισµού και διακόσµησης µεταλλικών 
κατασκευών, πριν εφαρµοστούν θα επιβεβαιώνεται ότι αντέχουν στο χρόνο σύµφωνα µε την 
κατάταξη του ISO 12944-1 "Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by 
protective paint systems. Part 1: General introduction", ως εξής: 

Μεγάλη αντοχή «Η» 15 χρόνια και πάνω. 

Φέρουσες κατασκευές, κρυφοί σκελετοί, µέσα και έξω από το κτίριο. 

Μέση αντοχή «Μ» 5 έως 10 χρόνια. 

Λοιπές αφανείς και δύσκολα προσπελάσιµες κατασκευές µέσα στο κτίριο, λοιπές κατασκευές 
έξω από το κτίριο. 

 Χαµηλή «L» 2 έως 5 χρόνια. Προσιτές κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου.  

27.3.5.2 Αντοχή στις περιβάλλουσες συνθήκες 

 Τα συστήµατα αντισκωριακής προστασίας, χρωµατισµού και διακόσµησης µεταλλικών 
κατασκευών, πριν εφαρµοστούν θα επιβεβαιώνεται ότι αντέχουν στις συνθήκες του 
περιβάλλοντος στο εσωτερικό και το εξωτερικό του έργου, σύµφωνα µε την κατάταξη του 
ISO 12944-2 "Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective 
paint systems. Part 2: Classification of environments" σε συνδυασµό µε την προσδοκώµενη 
(βλ. 3.5.1 πιο πάνω) αντοχή στο χρόνο και την συνολική ποιότητα εργασίας των µεταλλικών 
κατασκευών όπως ορίζεται στο ISO 12944-3 "Paints and varnishes - Corrosion protection of 
steel structures by protective paint systems. Part 3: Design considerations". 

Ειδικά τα θερµαντικά σώµατα, οι σωληνώσεις θερµών ρευστών κλπ., θα επικαλύπτονται µε 
υλικά που αντέχουν σε υψηλές θερµοκρασίες. 
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27.3.5.3 Απαίτηση ελάχιστου συνολικού πάχους ξερής επίστρωσης 

- Εσωτερικό του κτιρίου τουλάχιστον 120 µm 

- Εξωτερικό του κτιρίου καθαρό περιβάλλον 125 µm 

- Εξωτερικό του κτιρίου αστικό βιοµηχανικό περιβάλλον 160 µm 

- Παραθαλάσσιο περιβάλλον 200 µm 

- ∆ιαβρωτικό βιοµηχανικό περιβάλλον 240 µm 

- Σε επαφή µε διαβρωτικά υγρά 300 µm 

27.3.5.4 Επιµεταλλωµένες σιδηρές επιφάνειες 

Επιµεταλλωµένες εν θερµώ γαλβανισµένες, ηλεκτροφορηµένες κλπ. σιδηρές επιφάνειες 
όπως προσδιορίζονται στο ISO 12944-4 "Paints and varnishes - Corrosion protection of steel 
structures by protective paint systems. Part 4: Types of surface and surface preparation" θα 
επιστρώνονται σύµφωνα µε τους πίνακες Α9 και Α10 του παραρτήµατος Α του ISO 12944-5 
"Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. 
Part 5: Protective paint systems". 

27.3.6 Προετοιµασία 

27.3.6.1 Περιβάλλον εκτέλεσης εργασιών 

Στο χώρο εκτέλεσης εργασιών θα εξασφαλιστεί ικανοποιητικός φωτισµός και αερισµός, 
θερµοκρασία και υγρασία που απαιτούνται (βλ. και 3.9 πιο κάτω) για να αποκλείεται η 
συµπύκνωση υδρατµών στις µεταλλικές επιφάνειες από της έναρξης µέχρι του πέρατος των 
εργασιών. 

Για πρακτικούς λόγους, συνιστάται να επιλέγονται δύο κλειστοί ανεξάρτητοι γειτονικοί χώροι 
στο υπό κατασκευή έργο, οι οποίοι να πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις. 

Στον ένα χώρο θα εκτελούνται οι προετοιµασίες, η αντισκωριακή προστασία, ο τελικός 
χρωµατισµός και διακόσµηση όσων σιδερένιων κατασκευών µπορούν εύκολα να αφαιρεθούν 
από τις τελικές θέσεις τους χωρίς επίπτωση στην ποιότητα του έργου π.χ. θερµαντικά 
σώµατα, φύλλα κουφωµάτων, διακοσµητικές επενδύσεις κλπ. και στον άλλο το στέγνωµα 
µετά από κάθε επίστρωση και η προσωρινή αποθήκευση µέχρι την επανατοποθέτησή τους. 

Θα εξασφαλιστεί τρόπος διάθεσης των καταλοίπων χρωµάτων και άλλων αχρήστων µακρυά 
από το εργοτάξιο. Η διάθεσή τους στους υδραυλικούς υποδοχείς και τα δίκτυα λυµάτων ή 
οµβρίων του έργου δεν επιτρέπεται. 

Θα εγκατασταθούν ικριώµατα που θα καλύπτουν όλους τους κανονισµούς ασφαλείας και θα 
είναι ανεξάρτητα και αυτοφερόµενα για να µην υφίστανται ζηµίες οι διάφορες επιστρώσεις και 
οι λοιπές γειτονικές κατασκευές. 

27.3.6.2 Γειτονικές επιφάνειες - Εξοπλισµός λειτουργίας σιδηρών κατασκευών 

Όλες οι γειτονικές επιφάνειες θα προστατευτούν µε κατάλληλα καλύµµατα (αυτοκόλλητη 
χαρτοταινία, χαρτί-χαρτόνι, φύλλα πολυαιθυλενίου, λεπτά φύλλα µοριοσανίδας ή κόντρα 
πλακέ ή hard board), ώστε να εκλείψει κάθε κίνδυνος τραυµατισµού και ρύπανσής τους. 

Επίσης θα προστατευτούν όπως πιο πάνω, ή θα αφαιρεθούν πρόσθετες κατασκευές 
(ηχοαπορροφητικές ή διακοσµητικές επενδύσεις, τελειώµατα δαπέδων κλπ.) και εξαρτήµατα 
(διακόπτες, χειρολαβές, φωτιστικά, διακοσµητικά κλπ.) που είναι ενσωµατωµένα στις 
µεταλλικές κατασκευές και θα υποστούν διαφορετική επεξεργασία ή είναι τελειωµένα. 
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Τα αντικείµενα αυτά θα αποθηκευτούν κατάλληλα ώστε να µην υποστούν την παραµικρή 
βλάβη και θα ξανατοποθετηθούν µόλις οι επιστρώσεις σκληρυνθούν (τουλάχιστον µία 
εβδοµάδα µετά την τελική επίστρωση). 

27.3.6.3 Σιδηρές επιφάνειες 

Οι σιδηρές επιφάνειες που θα χρωµατισθούν για πρώτη φορά ή που θα υποστούν εκ νέου 
αντισκωριακή προστασία, χρωµατισµό και διακόσµηση, θα προετοιµαστούν µε την πρακτικά 
εφικτότερη και αποτελεσµατικότερη για εργοτάξιο µέθοδο από τις αναφερόµενες στο ISO 
12944-6 "Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems. Part 6: Laboratory performance test methods", ώστε να καθαριστούν: 

α) Από ετερογενείς ρύπους (λάδια κλπ. υλικά κατεργασίας, ρινίσµατα, υπολείµµατα 
κονιαµάτων, υπολείµµατα χρωµάτων κλπ.) µε την σπάτουλα και µε πλύσιµο µε ελαφρά 
χηµικά διαλύµατα οξέων ή βάσεων, διαβρωτικά (paint removers), διαλυτικά (βενζίνη, 
τετραχλωριούχο άνθρακα κλπ.), νερό και απορρυπαντικά και θα εκπλυθούν καλά µε νερό 
ώστε να καθαρίσουν τελείως και θα στεγνώσουν µε πεπιεσµένο αέρα. 

β) Από εγγενείς ρύπους (σκουριά, ή άλλη χηµική αλλοίωση του σιδήρου) µε µηχανικές 
µεθόδους, χειρωνακτικά (σπάτουλα,βούρτσες, γυαλόχαρτο) ή µηχανικά (περιστροφικές 
βούρτσες, τροχοί, ή κάποιο εγκεκριµένο είδος αµµοβολής ή µεταλλοβολής). 

Το κάψιµο µε ειδικό καµινέτο και παράλληλα ο καθαρισµός µε χειρωνακτικά και µηχανικά 
µέσα (σπάτουλα, βούρτσα, τριβείο, τροχός κλπ.), είναι αποτελεσµατικά για ετερογενείς και 
εγγενείς ρύπους σε µικρές επιφάνειες. 

Ο καθαρισµός θα γίνεται σε βάθος, ώστε να προκύψει καθαρή µεταλλική επιφάνεια λεία ή 
εκτραχυµένη σύµφωνα µε τις υποδείξεις του παραγωγού των υλικών επίστρωσης και µε την 
απαιτούµενη προσοχή ώστε: 

- Να µην επεκτείνεται η δράση χηµικών διαλυµάτων, διαβρωτικών και διαλυτικών πέρα από 
το επιθυµητό όριο. Οι ουσίες αυτές θα αποπλένονται πολύ καλά µε άφθονο νερό και 
απορρυπαντικά και γενικά σύµφωνα µε τις οδηγίες των παραγωγών τους οµοίως µετά την 
εξασφάλιση της επιθυµητής ποιότητας της σιδηράς επιφάνειας. 

- Να µην αλλοιωθούν οι µορφές, οι γωνίες, οι σκοτίες κλπ. των σιδηρών στοιχείων. 

- Να καθαριστούν πλήρως και όλα τα δυσπρόσιτα σηµεία (αποφυγή εγκλωβισµού 
σκουριάς). 

- Να µη βλαβούν γειτονικές κατασκευές ανεξάρτητα από τον βαθµό ολοκλήρωσής 
τους.  

27.3.6.4 Προγενέστερες στρώσεις 

Τυχόν προγενέστερες στρώσεις θα τρίβονται σε όλη τους την έκταση ελαφρά, µε ψιλό 
γυαλόχαρτο, ώστε να εξοµαλύνονται και να εκτραχύνονται χωρίς να αποµειώνεται το πάχος 
τους σηµαντικά µε ιδιαίτερη προσοχή στις προεξοχές και τις γωνίες που είναι ιδιαίτερα 
ευπαθείς. 

Στα δύσκολα σηµεία (εξοχές, εσοχές, γωνίες, συγκολλήσεις, οπές), µπορεί να προστίθεται 
τοπικά επιπλέον επίστρωση ώστε να εξασφαλίζεται το ελάχιστο πάχος ξηράς µεµβράνης 
χωρίς όµως αυτή να διακρίνεται και να διαφέρει από την κανονική στρώση. 

27.3.6.5 Υλικά αντισκωριακής προστασίας, χρωµατισµού και διακόσµησης 

Όλα τα υλικά αντισκωριακής προστασίας, χρωµατισµών και διακόσµησης πριν 
χρησιµοποιηθούν θα ελέγχονται εντός της συσκευασίας τους προκειµένου να διαπιστωθεί ότι 
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είναι σε καλή κατάσταση, δεν έχουν παρέλθει τα χρονικά όρια αποθήκευσής τους, και 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους. 

Θα αναδεύονται, θα αναµιγνύονται και θα αραιώνονται µε τους συνιστώµενους διαλύτες µε 
καθαρά εργαλεία, σε καθαρά δοχεία, στις ορθές αναλογίες, σωστά και µε προσοχή ώστε να 
αποκτούν την απαραίτητη εργασιµότητα, οµοιογένεια, πυκνότητα και συνοχή και θα 
χρησιµοποιούνται εντός του χρόνου που συνιστά ο παραγωγός τους. 

Η µη συµµόρφωση µε τα ανωτέρω συνιστά λόγο απόρριψης των υλικών και απαγόρευσης 
της εφαρµογής τους. 

Τα υλικά δύο συστατικών θα αναµιγνύονται σε ποσότητες που τα συνεργεία εφαρµογής θα 
χρησιµοποιήσουν άµεσα και θα αναλώσουν εντός του προδιαγραφόµενου, από τον 
παραγωγό, χρόνου εργασιµότητας. 

Απαγορεύεται η ανάµιξη ανοµοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, καθώς και 
κατάλοιπων χρωµάτων για την δηµιουργία νέων. 

27.3.7 Εφαρµογή 

27.3.7.1 Μέθοδος εφαρµογής 

Όταν στα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και το παρόν, δεν καθορίζεται τεχνική εφαρµογής 
των επιστρώσεων, το συνεργείο χρωµατισµών µπορεί να επιλέξει κατά την κρίση του (ρολό, 
πινέλο, πιστόλι κλπ.) την ενδεδειγµένη µέθοδο. Η µέθοδος που θα επιλεγεί θα πρέπει να 
συνιστάται από τον παραγωγό του συστήµατος επίστρωσης, να αποδίδει, οµοιογενή, 
οµοιόχρωµη και χωρίς νερά επιφάνεια µε ξηρό πάχος επίστρωσης, το κατά περίπτωση 
απαιτούµενο. (Βλ. παραπάνω) 

27.3.7.2 Αντισκωριακή επίστρωση 

Οι σιδηρές επιφάνειες πρέπει να επιστρώνονται µε αντισκωριακό αµέσως µετά την 
προετοιµασία τους και κατά προτίµηση µέσα στην ίδια εργάσιµη ηµέρα, ώστε να 
επιτυγχάνεται η βέλτιστη προστασία. 

Με βάση την απαίτηση αυτή θα γίνεται ο προγραµµατισµός των εργασιών θεωρουµένου ότι 
προετοιµασία και αντισκωριακή επίστρωση αποτελούν ενιαίο στάδιο της εργασίας. 

Η αντισκωριακή επίστρωση θα εφαρµόζεται όπως στο καθορίζεται παρακάτω. 

27.3.7.3 Επόµενες επάλληλες στρώσεις 

Οι στρώσεις θα εφαρµόζονται σε προετοιµασµένη γερή, ξηρή, καθαρή, λεία και απαλλαγµένη 
από οποιοδήποτε ελάττωµα επιφάνεια, είτε από ελλειπή προεργασία (βλ. παραπάνω), είτε 
από άστοχη εφαρµογή (βλ. παρακάτω), αρχίζοντας από τις ακµές, τις πατούρες, τις εσοχές, 
τις στενές πλευρές και πάντοτε από πάνω προς τα κάτω. 

Κάθε επόµενη στρώση θα είναι ίσης ή µεγαλύτερης αντοχής και πάχους από την 
προγενέστερη στρώση και θα εφαρµόζεται αφού αυτή έχει στεγνώσει τελείως, έχει υποστεί 
την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία (βλ. παραπάνω) και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και 
αστοχίες της (βλ. παρακάτω). 

∆εν επιτρέπεται στρώση χρώµατος ισχυρότερου (κατά κανόνα επιστρώσεις διαλύτη) στο 
σύνολό του ή ισχυρότερου διαλύτη πάνω σε στρώση χρώµατος ασθενέστερου (κατά κανόνα 
επιστρώσεις νερού) στο σύνολό του ή ασθενέστερου διαλύτη. 
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27.3.7.4 Γεµίσµατα 

Στις θέσεις που απαιτείται εξοµάλυνση µικρής έκτασης ατελειών, ιδίως στα σηµεία των 
συγκολλήσεων, οι σχετικές εργασίες θα εκτελούνται µετά την ολοκλήρωση της 
αντισκωριακής προστασίας µε υλικά (στόκους ή κόλλες) που συνιστά ο παραγωγός του 
συστήµατος των επιστρώσεων. 

Τα υλικά αυτά πρέπει να προσφύονται στην αντισκωριακή επίστρωση, να σκληρύνονται και 
να τρίβονται όπως και οι επιστρώσεις, και να επιτρέπουν την πρόσφυση των επόµενων 
στρώσεων. 

27.3.7.5 Πιθανά Ελαττώµατα - Αιτίες - Αποκατάσταση 

Οι επιφάνειες των επιστρώσεων είναι πιθανό να εµφανίσουν ένα ή περισσότερα από τα πιο 
κάτω προβλήµατα: 

1. Ξεχειλίσµατα, τρεξίµατα, τα οποία µπορεί να οφείλονται σε: 

α) κακή ρύθµιση της ρευστότητας του υλικού επίστρωσης 

β) κακή ρύθµιση της ποσότητας του υλικού επίστρωσης στο µέσο επίστρωσης (πινέλο, ρολό, 
πιστόλι) 

γ) ατελή κατεργασία της επίστρωσης ιδίως γύρω από τις γωνίες, τις εξοχές και τις εσοχές. 

2. Μπιµπίκια, τα οποία µπορεί να οφείλονται σε: 

 α) ακάθαρτα εργαλεία και λοιπό εξοπλισµό επίστρωσης  

β) αερόφερτη σκόνη και σωµατίδια στο χώρο των εργασιών 

γ) υλικά επίστρωσης που έχουν λερωθεί, ακάθαρτα δοχεία και εργαλεία προετοιµασίας. 

3. Σχισίµατα - σκασίµατα, τα οποία µπορεί να οφείλονται σε: 

α) λεπτότερη επίστρωση πάνω σε παχύτερη 

β) επόµενη επίστρωση πριν στεγνώσει η προηγούµενη 

γ) αδυναµία της επίστρωσης να παρακολουθήσει την διαστολή του υποστρώµατος  

δ) έντονη καιρική µεταβολή κατά την διάρκεια της επίστρωσης. 

4. Ξεφλουδίσµατα, τα οποία µπορεί να οφείλονται σε: 

α) ελλειπή πρόσφυση της επίστρωσης λόγω κακής προετοιµασίας 

β) επόµενη στρώση πριν στεγνώσει η προηγούµενη 

γ) ελλειπή προετοιµασία ή µεταβολή του υποστρώµατος. 

5. Συρρικνώσεις και φαινόµενα ερπυσµού, οι οποίες µπορεί να οφείλονται σε: 

α) ελλειπή καθαρισµό του υποστρώµατος 

β) επίστρωση ισχυρότερου υλικού πάνω σε ασθενέστερο 

γ) πολύ παχύ στρώµα επίστρωσης. 

6. Φυσαλίδες, οι οποίες µπορεί να οφείλονται σε: 

α) επίστρωση πάνω σε υγρή από συµπυκνώµατα επιφάνεια 

β) βεβιασµένο στέγνωµα της επίστρωσης µε θέρµανση. 

7. Σηµάδια από το µέσο επίστρωσης, τα οποία µπορεί να οφείλονται σε: 
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α) ακατάλληλα ή κακής ποιότητας µέσα επίστρωσης (πινέλλα, ρολλά, µπεκ ψεκασµού)  

β) ατελή κατεργασία της επίστρωσης 

γ) υπερβολικά αραιωµένο υλικό επίστρωσης ή πολύ πτητικός διαλύτης  

δ) ακατάλλληλες συνθήκες εργασιών. 

Κιτρίνισµα - ξεθώριασµα, τα οποία µπορεί να οφείλονται:  

α) στην προσβολή του συνδετικού µέσου (έλαια, συνθετικές ρητίνες) β) στην προσβολή των 
πιγµέντων από τον αέρα και το φως. 

 9. Εξαφάνιση της λάµψης - θάµπωµα, η οποία µπορεί να οφείλεται:  

α) σε λανθασµένη ή υπερβολική χρήση διαλύτη  

β) στις συνθήκες στεγνώµατος της τελευταίας στρώσης. Τα ανωτέρω συνιστούν ελαττώµατα 
και δεν γίνονται αποδεκτά. Η αποκατάστασή τους θα γίνεται πριν από την εφαρµογή της 
επόµενης στρώσης. 

Ανάλογα µε την έκταση και το είδος των ελαττωµάτων, θα εκτελείται συνολικό ή τοπικό 
καθάρισµα της επιφάνειας από το ελαττωµατικό στρώµα µε τρίψιµο µε κατάλληλα 
διαβαθµισµένα αποξεστικά µέσα (γυαλόχαρτα, σµυριδόχαρτα, ντουκόχαρτα κλπ.) και 
επανάληψη της επίστρωσης, λαµβάνοντας υπ'όψη τις γενεσιουργές αιτίες των ελαττωµάτων 
ώστε αυτά να µην επαναληφθούν. 

27.3.7.6 Τελική εικόνα 

Οι τελικοί χρωµατισµοί θα είναι οµοιογενείς και συγκρινόµενοι µε το δείγµα, θα έχουν την ίδια 
απόχρωση και ενιαίο τελείωµα χωρίς κανένα από τα πιο πάνω (3.7.4) ελαττώµατα, αλλιώς 
δεν θα γίνονται δεκτοί, οπότε θα επισκευάζονται όπως στο 3.7.4, χωρίς επιβάρυνση του 
εργοδότη. 

3.8. ΤΕΛΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Πριν από την τελική επίστρωση θα επιβεβαιώνεται ότι οι κατασκευές αυτές έχουν 
ενσωµατωθεί οριστικά στο έργο και είναι αποδεκτές από τον εργοδότη. 

Στη συνέχεια θα γίνεται προσεκτικός έλεγχος της αντισκωριακής επίστρωσης και όπου αυτή 
έχει υποστεί ζηµιά είτε κατά τις µεταφορές, είτε από τις εργασίες ενσωµάτωσης, θα 
επισκευάζεται. 

Κατά την επισκευή τα βλαβέντα σηµεία θα καθαρίζονται µέχρι να εµφανιστεί καθαρό µέταλλο 
που θα επικαλυφθεί µε το αντισκωριακό που έχει προσκοµίσει σφραγισµένο ο 
κατασκευαστής τους στο επιβεβληµένο πάχος (τουλάχιστον 80 µηι, βλ. &2.7). 

Αφού στεγνώσουν τελείως όλα τα σηµεία επισκευών και τα ελέγξει ο Επιβλέπων Μηχανικός, 
θα εφαρµόζεται ο τελικός χρωµατισµός µε το ενδεδειγµένο υλικό σύµφωνα µε όσα 
προδιαγράφονται στα 2.7.β, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 και 3.7 του παρόντος. 

27.3.8 Προστασία - προφυλάξεις 

Οι εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ δεν θα εκτελούνται όταν συντρέχουν µία ή περισσότερες 
από τις ακόλουθες συνθήκες: 

- Παρουσία αερόφερτης σκόνης και λοιπών σωµατιδίων. 

- Θερµοκρασία περιβάλλοντος κατώτερη των 5° C, ανώτερη 38° C. 

- Σχετική υγρασία µεγαλύτερη από 80%. 
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- Πολύ κρύες ή πολύ θερµές επιφάνειες εφαρµογής. Σωληνώσεις θέρµανσης και 
θερµαντικά σώµατα δεν πρέπει να επιστρώνονται όταν η θέρµανση λειτουργεί 

- Επιφάνειες εφαρµογής που είναι άµεσα εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία, 

- Επιφάνειες υγρές ή που είναι πιθανό να υγρανθούν (βροχή, υγρασία, 
συµπυκνώµατα) µόλις επιστρωθούν, 

- Με ανεπαρκή φωτισµό και αερισµό των χώρων. 

Στις χρωµατιζόµενες περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες µε την ένδειξη "προσοχή 
χρώµατα" και αν είναι ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς µε κατάλληλα εµπόδια επί µία 
εβδοµάδα τουλάχιστον µετά την επίστρωση του τελικού στρώµατος. 

Στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας: 

α) τα δοχεία των χρωµάτων και των διαλυτών θα σφραγίζονται και θα αποθηκεύονται β) τα 
εργαλεία θα καθαρίζονται και θα αποθηκεύονται 

γ) κενά δοχεία, χαρτιά, πανιά, στουπιά, εµποτισµένα µε διαλύτες και χρώµα, που 
χρησιµοποιήθηκαν για καθαρισµούς, θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται σε ασφαλή 
περιοχή, ώστε να ελαχιστοποιούνται κίνδυνοι πυρκαγιάς και µόλυνσης του περιβάλλοντος. 

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας για την ασφάλεια του προσωπικού και 
του έργου, εφόσον γίνεται χρήση χρωµάτων µε τοξικούς, ιδιαίτερα εύφλεκτους και πτητικούς 
διαλύτες. 

Ο εργοδότης µπορεί να επιβάλλει πρόσθετα µέτρα ασφάλειας σύµφωνα µε τα σχετικά 
πρότυπα και να διακόψει τις εργασίες µέχρι την λήψη τους χωρίς πρόσθετη επιβάρυνσή του. 

Τελειωµένες επιφάνειες θα προστατεύονται από "πιτσιλίσµατα", χτυπήµατα, κλπ, µέχρις ότου 
παραδοθεί το έργο σε άριστη κατάσταση. Επιφάνειες που έχουν υποστεί και την παραµικρή 
φθορά ή παρουσιάζουν ατέλειες κατά την παράδοση του έργου, θα ξαναχρωµατίζονται χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 

27.4  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗ! ΕΡΓΑΣΙΑ 

27.4.1 Επιτόπου ποιοτικός έλεγχος 

Η Επίβλεψη θα ελέγχει τις εκτελούµενες εργασίες κατά την πορεία εξέλιξής τους προκειµένου 
να διαπιστώνει εγκαίρως αν τηρούνται οι όροι της παρούσας ΠΕΤΕΠ. 

Ειδικότερα θα ελέγχονται: 

α) οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών και τα µέτρα εξασφάλισής τους, 

β) ο καθαρισµός και η προετοιµασία των επιφανειών πριν από την εφαρµογή κάθε σταδίου 
επίστρωσης, 

γ) το πάχος και η συνολική ποιότητα κάθε επίστρωσης µε µη καταστροφικές µεθόδους, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO 12944-7 Μέρος 7:Εκτέλεση και επίβλεψη εργασιών 
χρωµατισµών (εφόσον προβλέπεται από την µελέτη του έργου) . Part 7: Execution and 
supervision of paint work" προσδιορίζεται,  

δ) η απόδοση της ενιαίας απόχρωσης και του προβλεπόµενου τελειώµατος σε σχέση µε το 
δείγµα και η απουσία ελαττωµάτων (βλ.παραπάνω). 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλες τις απαιτούµενες διευκολύνσεις και πληροφορίες σε 
εκπροσώπους του παραγωγού ή του προµηθευτή των υλικών επίστρωσης εφόσον το 



 

K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc                                             - 201 -      Ν5600a/5157/B10 

επιθυµούν ή κληθούν από την Επίβλεψη να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν την 
εφαρµογή των προϊόντων τους. 

27.5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

27.5.1 Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα 

α) Να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της οδηγίας 92/57/EE, που αναφέρεται στις 
«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» καθώς 
επίσης και η συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας 
(Π .∆ 17/96 και Π.∆ 159/99 κλπ.) 

β) Να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). ∆ηλαδή: 

• Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - 
Test method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 
αντοχής σε διάτρηση. 

• Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against 
mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 

• Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -
¬Κράνη προστασίας. 

 •  Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

γ) Να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικές αναθυµιάσεις, εφόσον 
τούτο απαιτείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών καθαρισµού και 
επίστρωσης, καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των υλικών 
επίστρωσης από το δέρµα. 

27.5.2 Καθαρισµός χώρων εκτέλεσης εργασιών 

Μετά το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι, θα αποκοµίζονται τα 
άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει 
άµεσα τις επόµενες εργασίες. 

27.6 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Η επιµέτρηση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ γίνεται σύµφωνα 
µε τα καθορισµένα στα συµβατικά τεύχη του έργου, µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα των 
Ενιαίων Αναλυτικών Τιµολογίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ 

ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ. 

1.    ΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει από κοινού, ο Κ.τ.Ε και ο Ανάδοχος να 
καθορίσει και να συµφωνήσουν την έκταση των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης. 

Συνιστάται να ακολουθείται η εξής κατάταξη:  

α) Κατηγορία Α. 

 Πλήρης αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων µέχρις εµφάνισης καθαρής σιδερένιας επιφάνειας 
και κατασκευή νέων. 

β) Κατηγορία Β. 

Τοπική αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων µέχρις εµφάνισης καθαρής σιδερένιας επιφάνειας, 
τοπική αποκατάσταση των επιστρώσεων και ολικός τελικός χρωµατισµός - διακόσµηση. 

 γ) Κατηγορία Γ. 

Απλός ολικός τελικός χρωµατισµός - διακόσµηση. Κριτήρια κατάταξης: 

 Η κατάταξη θα γίνεται µε βάση τα κριτήρια της 3.5, σε συνδυασµό µε τα ελαττώµατα της 
3.7.4 που έχουν εµφανισθεί στις επιστρώσεις κατά την διάρκεια της ζωής τους, ως εξής: 

Κατηγορία Α:   Έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εµφανισθεί ελαττώµατα 
τουλάχιστον στο 40% της επιφάνειας των σιδερένιων κατασκευών. 

Κατηγορία Β:   ∆εν έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εµφανισθεί ελαττώµατα το 
πολύ στο 30% της επιφάνειας των σιδερένιων κατασκευών. 

Κατηγορία Γ:   Έχει συµπληρωθεί ο χρόνος αντοχής και δεν έχουν εµφανισθεί ελαττώµατα. 

2.    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 

Εφ'όσον τα ελαττώµατα οφείλονται: 

στην χρήση και λοιπές ανθρώπινες δράσεις, αρκεί η επισκευή - ανακαίνιση να εκτελείται µε 
το ίδιο σύστηµα επίστρωσης αντισκωριακής προστασίας και χρώµατος, 

Εάν όµως οφείλονται σε αλλαγή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή ανεπάρκεια του 
συστήµατος προστασίας-χρωµατισµού, τότε θα επιλέγεται ανθεκτικότερο σύστηµα 
προστασίας και χρωµατισµού από τους πίνακες των παραρτηµάτων Α, Β και C του ISO 
12944-5 "Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems. Part 5: Protective paint systems", ή θα αυξάνονται τα πάχη επίστρωσης της 3.5.3 
κατά µία τάξη. 

3.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 

Η επισκευή-ανακαίνιση των επιστρώσεων αντισκωριακής προστασίας και χρωµατισµού 
σιδηρών επιφανειών θα εκτελείται κατά κατηγορία επεµβάσεων, ως εξής: 

Κατηγορία Α:   Σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8 

 Κατηγορία Β:   Σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8. και σύµφωνα 
µε τα ακόλουθα. 
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Στην τοπική επίστρωση αντισκωριακής προστασίας και ενδιάµεσων στρωµάτων µέχρις 
εξίσωσης του πάχους παλαιών και νέων επιστρώσεων, δεν έχει εφαρµογή η 3.7.4. 

Ο τελικός χρωµατισµός-διακόσµηση θα εκτελείται σύµφωνα µε την 3.7.3. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων, ώστε οι 
νεώτερες να εκπληρώνουν τους όρους αντοχής, πάχους επίστρωσης και διαλύτη της 3.7.3. 
Η δοκιµή εκ των προτέρων σε τµήµα της ανακαινιζόµενης επιφάνειας είναι ο καλύτερος 
τρόπος εάν δεν υπάρχει αρχείο του έργου. 

Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό να 
απαιτηθούν περισσότερες από µία επιστρώσεις. 

Κατηγορία Γ:   Σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8. 

 Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό να 
απαιτηθούν περισσότερες από µία στρώσεις. 

Πριν από τη νέα επίστρωση θα γίνεται αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων όπως και για 
την κατηγορία Β πιο πάνω αναφέρεται. 

4.   ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Η επιµέτρηση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ γίνεται σύµφωνα 
µε τα καθορισµένα στα συµβατικά τεύχη του έργου, µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα των 
Ενιαίων Αναλυτικών Τιµολογίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
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28. ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC  

 

28.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ καθορίζονται οι απαιτήσεις για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης 
από πλαστικούς σωλήνες πολυβινυλοχλωριδίου (PVC).  

28.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

28.2.1 ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 

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 (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 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.  
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28.2.2 ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια από συµπαγές πολυβινυλοχλωρίδιο θα πληρούν τις 
απαιτήσεις των παρακάτω προτύπων: 

EN 1401-1:1998 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and 
sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: 
Specifications for pipes, fittings and the system -- Συστήµατα 
πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και 
αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιηµένο 
πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για 
σωλήνες, εξαρτήµατα και το σύστηµα. 

EN 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. 

EN 580:2003 Plastics piping systems - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) 
pipes - Test method for the resistance to dichloromethane at a 
specified temperature (DCMT) -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων 
- Σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - 
Μέθοδος δοκιµής της αντοχής σε διχλωροµεθάνιο σε καθορισµένη 
θερµοκρασία (DCMT). 

EN 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). 

EN 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. 

EN 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 EN 1610:1979 Construction and testing off drains and sewers -- Κατασκευή και 
δοκιµές και οµβρίων και αποχετεύσεων. 

EN 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. 

28.2.3 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΙ 

Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας των σωλήνων θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
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ISO 4633:2002-04 Rubber seals - Joint rings for water supply, drainage and sewerage 
pipelines - Specification for materials -- Ελαστικοί δακτύλιοι για 
εφαρµογές ποσίµου νερού και δίκτυα αποχέτευσης - αποστράγγισης. 
Πρότυπα υλικών. 

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 να είναι είτε τοποθετηµένοι και στερεωµένοι στο 
εργοστάσιο παραγωγής των σωλήνων είτε να τοποθετούνται επί τόπου.  

Το υλικό κατασκευής των ελαστικών στεγανωτικών δακτυλίων µπορεί να είναι SBR (Styrene 
-Butadiene Rubber), NBR (Acrylonitrile - Butadiene rubber) ή EPDM (Ethylene Propylene 
Diene Monomer) µε συνηθέστερα εφαρµοζόµενο το EPDM.  

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει η συµµόρφωσή τους µε τα ως άνω πρότυπα. Σε 
περίπτωση αµφιβολιών, µετά από εντολή της Επίβλεψης θα εκτελεστούν δοκιµές σε 
δείγµατα ελαστικών δακτυλίων για την διαπίστωση της συµµόρφωσης (η επιβάρυνση θα 
είναι του Αναδόχου). 

28.2.4 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ – ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Σε κάθε σωλήνα  θα αναγράφονται τουλάχιστον τα παρακάτω: 

• 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 καθορισθεί από τον κύριο του έργου).  

28.3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

28.3.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

α. 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.  
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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 στοίβαση 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.  

Αν οι σωλήνες έχουν προδιαµορφωµένα άκρα, (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες) τα άκρα αυτά θα 
προεξέχουν και δεν θα αποτελούν σηµεία στήριξης.  

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 στο 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 στοιβασίες). 

Οι σωλήνεs θα αποθηκεύονται και θα µετακινούνται κατά τρόπο ώστε να µη ρυπαίνονται από 
χώµατα, λάσπη, βρώµικα νερά κ.λπ. ρυπαντές. Επίσηs θα προφυλάσσονται από την άµεση 
έκθεση στην ακτινοβολία του ήλιου και την επαφή µε λιπαντικά, χρώµατα, καύσιµα κ.λπ. Οι 
σωλήνεs όταν παραµένουν στο εργοτάξιο επί µακρόν θα αποθηκεύονται σε στεγασµένουs 
χώρουs ή θα επικαλύπτονται µε αδιαφανή πλαστικά φύλλα. Κατά την στοίβαση θα 
διαχωρίζονται ανά στρώση, µε ξύλινα τεµάχια ή φύλλα χαρτονιού ή ψάθαs. 

Κατά τιs φορτοεκφορτώσειs και µεταφορέs των σωλήνων θα αποφευχθούν κρούσειs και 
φθορέs που µπορούν να µειώσουν την µηχανική αντοχή των σωλήνων. Ιδιαίτερη προσοχή 
απαιτείται κατά τον χειρισµό των σωλήνων από PVC σε χαµηλέs θερµοκρασίεs που 
προσεγγίζουν το όριο παγετού. 

β. Αποθήκευση ελαστικών δακτυλίων   

Εφόσον οι ελαστικού 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).  

28.3.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ  

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. 
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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.  

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 απαιτουµένων 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. 

28.3.3 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

28.3.3.1 Σύνδεση µε συγκόλληση 

Συνδέσεις µε συγκόλληση µε την χρήση ειδικών συγκολλητικών για PVC (solvent cement) θα 
εφαρµόζονται µόνον όταν προβλέπονται από την Μελέτη, καθόσον είναι πιο δύσκαµπτες 
από τις συνδέσεις µε ελαστικό διακτύλιο. 

Η εφαρµογή της συγκόλλησης γενικώς επιτρεπεται 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). 
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Μετά την εφαρµογή της κόλλας η σύνδεση θα παραµένει επί 30 λεπτά αδιατάραχτη, 4 ώρες 
χωρίς εφαρµογή φορτίου. 

Εάν προβλέπεται εκτέλεση δοκιµής πιέσεως θα πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 24 
ώρες από την συγκόλληση. 

28.3.3.2 Σύνδεση τύπου µούφας – ελαστικού δακτυλίου 

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. 

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° µε χονδρή λίµα ή ράσπα και θα αποµακρύνονται τα 
γρέζια µε αιχµηρή λεπίδα. 

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. 

28.3.4 ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ  

Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων PVC σειράς 41 και 51 γίνεται µε άµµο και των σωλήνων PVC 
σειράς 81, 127 µε σκυρόδεµα. 

28.3.4.1 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 
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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 ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 
«Επανεπίχωση Αποµένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων ∆ικτύων». 

28.3.4.2 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 επάνω 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 ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02: "Επανεπίχωση 
Αποµένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων ∆ικτύων". 

28.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

• Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωµατουµένων 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 εφ’ όσον προβλέπονται από την 
µελέτη (για δίκτυα αποχέτευσης, αν απαιτείται, θα εφαρµόζεται δοκιµή χαµηλής 
πίεσης ενός µέτρου στήλης ύδατος) 

• Έλεγχος µε την χρήση τηλεκατευθυνόµενων συσκευών βιντεοσκόπησης (εάν 
προβλέπεται). 

Τα εµφανή τµήµατα της εγκατάστασης σωληνώσεων θα ελέγχονται ως προς την συνέχεια, 
την έδρασή τους, τις κλίσεις τους, την σταθερότητά τους κ.λπ. 

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.  
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Στην περίπτωση κατασκευής δικτύων εντός κατοικηµένων περιοχών και όπου γενικώς 
υπάρχει δυσχέρεια ελέγχων και δοκιµών συνιστάται η επιθεώρηση του εσωτερικού δικτύου 
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 κ.λπ.  

Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισµού για την εσωτερική βιντεοσκόπηση είναι δυνατόν να 
ελεγχθεί και η επιτευχθείσα µηκοτοµή του δικτύου.  

28.5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

28.5.1 ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

• Χρήση γερανών ή γερανοβραχιόνων. 

• ∆ιακίνηση µε µηχανικά µέσα ή/και χειρωνακτικά αντικειµένων µεγάλου βάρους. 

• ∆ιακίνηση επιµηκών αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 

• Χρήση εξοπλισµού και εργαλείων χειρός. 

• Χρήση εργαλείων κοπής σωλήνων. 

• Χειρισµός - εφαρµογή απολυµαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις). 

Ο χειρισµός του ανυψωτικού εξοπλισµού θα γίνεται µόνον από αδειούχους χειριστές. 

28.5.2 ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της οδηγίας 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και 
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων” καθώς και οι εν ισχύ διατάξεις θεµάτων 
Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆. 17/96, Π.∆. 159/99 κ.λπ.). 

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις 
υδραυλικές / σωληνουργικές εργασίες. 

Το απασχολούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό θα είναι εφοδιασµένο και θα χρησιµοποιεί 
υποχρεωτικά τα ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): 

 

Προστασία 
χεριών και 
βραχιόνων  

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια 
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 

Προστασία 
κεφαλιού  

EN 397:1995: Industrial safety helmets  (Amendment A1:2000) -- 
Κράνη προστασίας. 

Προστασία 
ποδιών  

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - 
Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε 
από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

Προστασία 
οφθαλµών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial 
and non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- 
Μέσα προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού 
πλέγµατος για βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι 
µηχανικών κινδύνων ή και θερµότητας 
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Επισηµαίνονται τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν στις εργασίες εκσκαφής χανδάκων για 
υπόγεια δίκτυα, όπως αυτά περιγράφονται στην ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02: "Επανεπίχωση 
Αποµένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων ∆ικτύων".  

28.6 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε βάση το αξονικό µήκοs σε µέτρα (m) του κατασκευασθέντος 
δικτύου, κατά ονοµαστική διάµετρο σωλήνων. ∆εν θα αφαιρούνται τα µήκη των καµπυλών, 
θα αφαιρείται όµωs το µήκος των φρεατίων (εσωτερική διάσταση). 

Τµήµατα του δικτύου που έχουν διαµορφωθεί µε σωλήνες µεγαλύτερης διαµέτρου από την 
καθοριζόµενη στην εγκεκριµένη µελέτη θα επιµετρώνται µε βάση την προβλεφθείσα 
διάµετρο. 

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για την εκσκαφή και την επαναπλήρωση των σκαµµάτων των 
σωλήνων, καθώς και η δαπάνη για τον εγκιβωτισµό των σωλήνων δεν περιλαµβάνονται στις 
τιµές µονάδος του σωληνουργικού µέρους της κατασκευής.  

Στις ως άνω τιµές µονάδος, περιλαµβάνονται: 

• 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 (πλήν 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 σύνδεση των αγωγών µε τα φρεάτια. 
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29. ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 

 

29.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορούν στην κατασκευή 
υπογείων δικτύων ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 
κλάσης PE 80 και PE 100.  

29.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

29.2.1 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

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 κατασκευάζονται 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. 
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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 23°C και σχετική υγρασία 50% 

Όριο διαρροής Ν/mm2 ΕΝ ISO 527-1:19962 22  

Επιµήκυνση στο σηµείο 
διαρροής 

% ΕΝ ISO 527-1:19962 15 

Αντοχή εφελκυσµού στην 
θραύση 

Ν/mm2 Ταχύτητα δοκιµής 32 

Επιµήκυνση στην θραύση % 125 mm/min > 800 

Αντοχή στην κάµψη Ν/mm2 ΕΝ ISO 178:20033 28 

Μέτρο κάµψεως Ν/mm2  800 

Σκληρότητα Shore D - DΙΝ 53505:2000-084 60 

Αντοχή σε κρούση - ΕΝ ISO 8256:20045 χωρίς θραύση 

Θερµικές ιδιότητες 

Περιοχή τήξεως °C  130 

Συντελεστής γραµµικής 
διαστολής 

Κ-1 ASTM D 696-036 1,7 • 10-4 

Θερµική αγωγιµότητα στους 
20°C 

W / m • Κ DIN 52612-17 0,43 

Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 20°C και σχετική υγρασία 50%. 

Ειδική αντίσταση Ω • cm ASTM D257-998 > 1016 

Επιφανειακή αντίσταση Ω ASTM D257-998 > 1013 
 
  

� 
1
 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 
2
 Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including Corr 1:1994). -- 

Πλαστικά. Προσδιορισμός εφελκυστικών ιδιοτήτων. Μέρος 1: Γενικές αρχές. 
3
 Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2001) -- Πλαστικά. Προσδιορισμός καμπτικών ιδιοτήτων. 

4
 Testing of rubber - Shore A and Shore D hardness test -- Μέθοδοι δοκιμής σκληρότητας ελαστικού Shore A και Β. 

5
 Plastics - Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:2004) -- Πλαστικά. Προσδιορθσμός εφελκυστικής αντοχής 

από κρουστικά φορτία. 
6
 Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 30°C With a Vitreous 

Silica Dilatometer -- Πρότυπη δοκιμή προσδιορισμού της γραμμικής θερμικής διαστολής των πλαστικών μεταξύ  -30°C 

και 30°C, με χρήση παραμορφωσιμέτρου. 
7
 Testing of Thermal Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the Guarded Hot Plate Apparatus; Test 

Procedure and Evaluation. Δοκιμές θερμομονωτικών υλικών 
8
 Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials -- Πρότυπη δοκιμή ηλεκτρικής 

αντίστασης και αγωγιμότητας μονωτικών υλικών (τό πρότυπο DIN 53482 έχει αποσυρθεί, χωρία να αντικατασταθεί) 
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29.2.2 ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

29.2.2.1 Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ύδρευσης 

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

EN 12201-2:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: 
Pipes -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από 
πολυαιθυλένιο.  Μέρος 2: Σωλήνες. 

EN 12201-3:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 3: 
Fittings -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από 
πολυαιθυλένιο.  Μέρος 3: Εξαρτήµατα. 

EN 12201-4:2001 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4: 
Valves -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από 
πολυαιθυλένιο.  Μέρος 4: Βάνες. 

EN 12201-5:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 5: 
Fitness for purpose of the system. -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων 
για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο.  Μέρος 5: Καταλληλότητα 
συστηµάτων 

29.2.2.2 Πρότυπα για σωλήνες δικτύων οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση για 
σωλήνες υπογείων και υπέργειων δικτύων 

EN 13244-1:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems 
for water for general purposes, 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 

EN 13244-2:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems 
for water for general purposes, 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. 

EN 13244-3:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems 
for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene 
(PE) - Part 3: Fittings -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων από 
πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα οµβρίων και ακαθάρτων, 
Πολυαιθυλένιο (PE)- Μέρος 3: Εξαρτήµατα, σύνδεσµοι 

EN 13244-4:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems 
for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene 
(PE) - Part 4: Valves -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων από 
πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα οµβρίων και ακαθάρτων, 
Πολυαιθυλένιο (PE)- Μέρος 4: ∆ικλείδες 

EN 13244-5:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems 
for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene 
(PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system -- Συστήµατα 
πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια 
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δίκτυα οµβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (PE)- Μέρος 5: 
Καταλληλότητα συστηµάτων. 

29.2.2.3 Πρότυπα εξαρτηµάτων 

EN 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. 

EN 10284:2000 Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene (PE) 
piping systems -- Λυόµενοι σύνδεσµοι µαλακού χυτοσιδήρου για 
συστήµατα σωληνώσεων πολυαιθυλενίου (PE). 

EN 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. 

29.2.2.4 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. 

EN 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. 

EN 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. 

29.2.3 ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ – ∆ΟΚΙΜΕΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ - ∆ΟΚΙΜΕΣ 
ΣΩΛΗΝΩΝ 

29.2.3.1 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 προτεινοµένων 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, 
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• 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 (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 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 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. 

29.2.3.2 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 µε 
τουλάχιστον 30 δοκιµές πίεσης σε θερµοκρασίες 200, 600, 800 C). 

 

� 
9 Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics 

materials in pipe form by extrapolation (ISO 9080:2003) -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών. 
Προσδιορισµός της µακρόχρονης υδροστατικής αντοχής των σωληνοποιηµένων υλικών µε την µέθοδο της 
εξωτερικής παρεµβολής. 

10 Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to 
internal pressure - Part 1: General method (ISO/DIS 1167-1:2003) -- Θερµοπλαστικοί σωλήνες και εξερτήµατα 
για την µεταφορά ρευστών. Προσδιορισµός της αντοχής σε εσωτερική πίεση. Μέρος 1: Γενική Μέθοδος δοκιµής 

11 Classification of thermoplastic materials in pipe form based on the resistance against internal hydrostatic 
pressure - Material designation and calculations (ISO 12162:1995) -- Κατάταξη θερµοπλαστικών υλικών 
σωληνώσεων ως προς την αντοχή σε εσωτερική υδροστατική πίεση. Σήµανση υλικού και υπολογισµοί. 
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Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζονται τα αποτελέσµατα δοκιµής υλικού κατηγορίας PE 
100.  

 
 

 

Η κλάση 100 είναι περίπου κατά 25% ανθεκτικότερη σε πίεση από την κλάση 80, και αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα µικρότερα πάχη τοιχωµάτων για την αυτή ονοµαστική πίεση του 
σωλήνα.  

Η επιλογή της κλάσης PE 100 ή PE 80 καθορίζεται στην Μελέτη. Εάν δεν καθορίζεται στην 
Μελέτη, συνιστάται 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. 

29.2.3.3 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 

LDPE (Πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας) :  900 – 910 Kg/m3 

∆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. 
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Περιεκτικότητα σε πτητικά και νερό 

Μετράται η απώλεια υλικού µετά από 1 ώρα σε φούρνο στους 105 οC 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.  

Αντίσταση σε επέκταση ρωγµής (Resistance to crack propagation-RCP) 

Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύο µέθοδοι δοκιµής.  

α) Η πλήρης δοκιµή (full scale test) 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 τη µεταφορά ρευστών - Προσδιορισµός της αντίστασης σε γρήγορη ανάπτυξη 
ρήγµατος [RCP] - ∆οκιµή πλήρους κλίµακος [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.  

29.2.4 ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

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 – ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 12,5 

XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 = 

όπου: 

HDPE = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ = εξωτερική διάµετρος Χ πάχος τοιχώµατος 

PN 12,5 = κλάση πίεσης σε atm ή bar  

XXXX = όνοµα κατασκευαστή 

YYYY = χρόνος παραγωγής από την µία πλευρά και αύξων αριθµός µήκους 
από την αντιδιαµετρική 

ZZZZ = τα εφαρµοζόµενα πρότυπα για την παραγωγή και την δοκιµασία των 
σωλήνων στο εργοστάσιο των σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών 

PE 100 = η κατάταξη της πρώτης ύλης 

29.2.5 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συµφωνούν µε τα αντίστοιχα πρότυπα. 
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Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακας τυπικών διαστάσεων για σωλήνες «ΡΕ 100 των 125 
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 
 

29.3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

29.3.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων θα γίνεται µε 
προσοχή για την αποφυγή φθορών. Τα οχήµατα µεταφοράς θα έχουν µήκος τέτοιο ώστε οι 
σωλήνες να µην εξέχουν από την καρότσα. 

Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά µηχανήµατα. Σε 
καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση µε ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση 
συρµατόσχοινου ή αλυσίδων για τους χειρισµούς των σωλήνων. Οι χειρισµοί θα γίνονται 
υποχρεωτικά µε ιµάντες (σαµπάνια). 

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια 
διάταξη (π.χ. διάταξη πυραµίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραµορφώσεις 
λόγω υπερκείµενου βάρους. Κάθε διάµετρος θα στοιβάζεται χωριστά. 

Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεµάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραµένουν στα κιβώτια 
συσκευασίας τους. 

Επισηµαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 

α) Η µεγάλη παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η µέγιστη 
παραµονή των µπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους 
τέσσερις µήνες. 

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

γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση 
(πλάτυνση) της διαµέτρου. 
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δ) Το σύρσιµο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες 
φορτοεκφορτώνονται µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από 
εκδορές και χαράξεις. 

ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευµένων σωλήνων (π.χ. εσφαλµένη στοίβαση). 

Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, µε επαφή των σωλήνων κατά 
γενέτειρα. Η κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ΄ όλο το µήκος 
των σωλήνων. Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαµέτρων, οι 
πλέον άκαµπτοι θα διατάσσονται στο κάτω µέρος της στοίβας. 

Αν οι σωλήνες έχουν προδιαµορφωµένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα 
προεξέχουν.  

Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα προστατεύονται από 
χτυπήµατα. 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά των σωλήνων θα έχουν 
καρότσα µε λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχµηρών αντικειµένων που θα µπορούσαν 
να τραυµατίσουν τους σωλήνες. 

29.3.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ 

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 χρησιµοποιουµένων 
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 τρόπο τέτοιο ώστε 
να περιβάλλουν τον αγωγό και να συµπληρώνουν πλήρως το διάκενο µεταξύ σωλήνος 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 
προδιαγραφή "Επανεπίχωση Αποµένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων ∆ικτύων".  

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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29.3.3 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Η µέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα ειδικά 
τεµάχια ΡΕ εξαρτάται από την διάµετρο και την πίεση λειτουργίας τους.  

Για διαµέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά κανόνα η 
σύνδεση γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding).  

Για µεγαλύτερες διαµέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρµόζεται η µετωπική 
θερµική συγκόλληση (butt fusion welding). Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση 
τήξης, στους 220 οC 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. 

29.3.3.1 Ηλεκτροσυγκόλληση 

Η συγκόλληση επιτυγχάνεται µε χρήση ειδικού τεµαχίου από ΡΕ µε ενσωµατωµένη 
σπιροειδή διάταξη ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτροµούφα (electrofusion socket). Η 
ηλεκτροµούφα τροφοδοτείται από ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθµίζεται 
αναλόγως της διαµέτρου του σωλήνα. 

Προετοιµασία: οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς άξονα του 
σωλήνα) µε κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωµάτων επιφανειακής οξείδωσης. 
Καθαρίζεται επιµελώς το επίστρωµα και στα δύο τµήµατα που πρόκειται να συγκολληθούν 
και σε µήκος κατά τουλάχιστον 10 mm µεγαλύτερο της ηµιδιάστασης της ηλεκτροµούφας. Οι 
επιφάνειες που έχουν αδροποιηθεί θα καθαρίζονται µε καθαρό ύφασµα χωρίς χνούδι ή µε 
µαλακό χαρτί εµποτισµένο σε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν). Σε κάθε περίπτωση θα 
αποφεύγεται η χρήση υλικών απόξεσης (γυαλόχαρτου, λίµας, τροχού λείανσης) καθώς και η 
χρήση διαλυτικών, που περιέχουν τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη 
(οινόπνευµα). 

Τα προς σύνδεση τµήµατα θα ευθυγραµµίζονται και θα διατηρούνται οµοαξονικά µε χρήση 
συσφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραµένουν µέχρι να ψυχθεί πλήρως η ηλεκτροµούφα.  

Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η µετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράµµισης, η 
άσκηση πίεσης στο σηµείο σύνδεσης, καθώς και η απότοµη µεταβολή της θερµοκρασίας (µε 
νερό, πεπιεσµένο αέρα κ.λπ.).  

Για την δοκιµή του συγκολληµένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον δύο ωρών µετά την ηλεκτροσυγκόλληση.   

29.3.3.2 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 (ό,τι είναι µικρότερο). 

Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο θα αντιµετωπίζεται είτε µε αύξηση της πίεσης των 
σφιγκτήρων, είτε µε επαναπροσαρµογή των σωλήνων µέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη 
δυνατή επαφή και η µικρότερη δυνατή απόκλιση. 

Τα άκρα των σωλήνων / εξαρτηµάτων θα πλανίζονται πριν την κόλληση και θα καθαρίζονται 
µε απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες ουσίες. Επίσης θα 
καθαρίζεται και η θερµαντική πλάκα από ξένα σώµατα, σκόνη ή υπολείµµατα 
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πολυαιθυλενίου όταν είναι ακόµη ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική θήκη της, προς 
αποφυγή φθοράς της επικάλυψης από τεφλόν. 

Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγµατοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγµένο από 
υγρασία και ρεύµατα αέρος, σε θερµοκρασίες στην περιοχή από – 5 οC έως + 40 οC.  

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 τη διάµετρο και το πάχος τοιχώµατος του σωλήνα/ εξαρτήµατος). Μετά την 
σταδιακή ψύξη της ζώνης συγκόλλησης θα αποσυναρµολογούνται οι συσφιγκτήρες. 

Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότοµη ψύξη των σωλήνων µε νερό, πεπιεσµένο αέρα 
κ.λπ.  

29.3.4 ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ 

Σώµατα αγκυρώσεως από σκυρόδεµα θα κατασκευασθούν στις θέσεις παρεµβολής ειδικού 
τεµαχίου, διακλαδώσεως, καµπύλης ή συστολής σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη. 

Η εκσκαφή για την θεµελίωση των σωµάτων αγκυρώσεως 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. 

29.3.5 ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 

29.3.5.1 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 επιχώµενο 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.  
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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. 

Η εκτέλεση της δοκιµασίας θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό. ∆εν επιτρέπεται να εκτελείται 
καµία εργασία στο σκάµµα κατά την ώρα που το τµήµα βρίσκεται υπό δοκιµασία. 

29.3.5.2 Προδοκιµασία 

Αφού πληρωθεί µε νερό το υπό δοκιµή τµήµα, παραµένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική 
πίεση. Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σηµείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί 
η ζηµία και θα επαναληφθεί η δοκιµή. 

29.3.5.3 Κυρίως δοκιµασία πίεσης 

Αν 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 αν 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 ενδεχοµένων 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. 

29.3.5.4 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 πιέσεως. 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιµασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα µεταξύ 
των τµηµάτων κενά. 

29.3.5.5 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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29.3.6 ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ (ΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ) 

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 στη 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 κ.λπ. θα είναι κλειστές. Μετά την πάροδο του 3ώρου, θα γίνει έκπλυση των 
σωλήνων µε το νερό του δικτύου πόλεως. 

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 πόλης. 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. 

 

29.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

• 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. 

29.5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

29.5.1 ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατά τη µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων: 

• Εκφόρτωση υλικών µέσω γερανοφόρου οχήµατος. 

• ∆ιακίνηση επιµηκών αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 

• Χειρισµός - εφαρµογή απολυµαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις). 

• Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους. 

• Εξοπλισµός και εργαλεία χειρός 

• Χρήση συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης και µετωπικής συγκόλλησης σωλήνων που 
αναπτύσσουν υψηλές θερµοκρασίες. 
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• Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από έµπειρο 
προσωπικό.  

29.5.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών 
και κινητών εργοταξίων” και η Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆. 
17/96, Π.∆. 159/99 κ.λπ.) 

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις 
υδραυλικές/ σωληνουργικές εργασίες και στις θερµικές συγκολλήσεις πλαστικών. 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση 
των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

Προστασία 
χεριών και 
βραχιόνων  

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια 
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 

Προστασία 
κεφαλιού  

EN 397:1995: Industrial safety helmets  (Amendment A1:2000) -- 
Κράνη προστασίας. 

Προστασία 
ποδιών  

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - 
Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε 
από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

Προστασία 
οφθαλµών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial 
and non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- 
Μέσα προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού 
πλέγµατος για βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι 
µηχανικών κινδύνων ή και θερµότητας 

 

29.6 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

29.6.1 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Αγωγός - Αξονικό µήκος δικτύου, κατά ονοµαστική διάµετρο και κατηγορία σωλήνων 
µαζί µε τα ειδικά τεµάχια (εκτός εάν στα συµβατικά τεύχη προβλέπεται ιδιαίτερη 
επιµέτρηση των ειδικών τεµαχίων). 

Τµήµατα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί µε διατοµές σωλήνων µεγαλύτερες από τις 
καθοριζόµενες στην µελέτη θα επιµετρώνται µε βάση τις προβλεπόµενες από την µελέτη 
διαµέτρους τεµαχίων.  

∆ιευκρινίζεται ότι τα µήκη των σωληνώσεων θα επιµετρώνται αξονικά χωρίς να αφαιρούνται 
τα µήκη των ειδικών τεµαχίων. 

29.6.2 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Στις ως άνω επιµετρούµενες επί µέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την κατασκευή 
δικτύων σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο PE 80 ή PE 100, περιλαµβάνονται: 

• Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανικών µέσων, υλικών 
και συσκευών. 

• Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των 
σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων τους.  
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• Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγµα. 

• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων, πλύσεων κ.λπ. για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ, 
καθώς και η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να 
αντικατασταθούν σε περίπτωση τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους 
κατά τις δοκιµές ή τον έλεγχο προς παραλαβή. 

Οι εργασίες κατασκευής των προβλεποµένων σηµάτων αγκύρωσης από σκυρόδεµα και ο 
εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο επιµετρώνται ιδιαίτερα και δεν συµπεριλαµβάνονται στις 
ως άνω τιµές µονάδος. 

Επίσης, δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες πλύσης/ απολύµανσης του δικτύου, οι οποίες 
επιµετρώνται ιδιαίτερα (όταν προβλέπεται η εκτέλεσή τους), ανά km δικτύου. 
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30. ΑΠΛΕΣ ΧΑΛΥΒ∆IΝΕΣ ΚΑI ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

30.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕVO 

Η παρoύσα τεχvική πρoδιαγραφή αφoρά τηv κατασκευή και τoπoθέτηση σιδηρώv εσχαρώv, 
κιγκλιδωµάτωv, κλιµάκωv, θωρακίσεωv για τηv πρoστασία έργωv από σκυρόδεµα και 
λoιπώv απλώv σιδηρώv και σωληvωτώv κατασκευώv, για τηv κατασκευή τωv oπoίωv δεv 
απαιτείται ειδική εργασία µηχαvoυργείoυ. 

30.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Όλες oι χαλύβδιvες και σωληvωτές κατασκευές θα εκτελεσθoύv κατά τρόπo επιµελή και 
έvτεχvo. Ο αvάδoχoς είvαι υπεύθυvoς για τηv έvτεχvη, στερεά και ακριβή κατασκευή. Ο 
αvάδoχoς θα υπoβάλει εγκαίρως στηv υπηρεσία λεπτoµερή κατασκευαστικά σχέδια τωv 
πρoβλεπόµεvωv στη µελέτη χαλύβδιvωv και σωληvωτώv κατασκευώv. Η υπηρεσία µπoρεί 
vα ζητήσει συµπληρώσεις και τρoπoπoιήσεις πoυ o αvάδoχoς υπoχρεoύται vα επιφέρει. Η 
εργασία αυτή δεv πληρώvεται ιδιαιτέρως. 

Ο αvάδoχoς υπoχρεoύται vα πρoµηθεύσει εγκαίρως όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα τα oπoία, 
σύµφωvα µε τα σχέδια ή τις oδηγίες της υπηρεσίας πρόκειται vα εvσωµατωθoύv στις εκ 
σκυρoδέµατoς κατασκευές, απαγoρευoµέvης της εκ τωv υστέρωv διάvoιξης oπώv σε αυτές 
πρoς στήριξη τωv µεταλλικώv κατασκευώv, εκτός αv πρoβλέπεται διαφoρετικά στα σχέδια. 

Οι αvαγκαίες ηλεκτρoσυγκoλλήσεις, oξυγovoκoλλήσεις, ηλώσεις και εv γέvει συvδέσεις 
πάσης φύσεως θα είvαι αρίστης κατασκευής, σύµφωvα µε τoυς καvόvες της Τέχvης και 
εµπειρίας και πρoς τoυς ισχύovτες Γερµαvικoύς Καvovισµoύς DIΝ 1050 και 4100 
(υπoλoγισµός σιδηρώv κατασκευώv και συγκoλλήσεις σιδηρώv κατασκευώv αvτίστoιχα). 

30.3 ΥΛΙΚΑ 

30.3.1 Γεvικά 

Όλα τα υλικά για τηv εκτέλεση τωv χαλύβδιvωv και σωληvωτώv κατασκευώv θα είvαι αρίστης 
πoιότητoς και κατάλληλα για τov πρooρισµό τoυς. Η υπηρεσία ελέγχει τηv καταλληλότητα και 
εγκρίvει τη χρήση τωv πρoτειvόµεvωv από τov Εργoλάβo υλικώv, τα oπoία πάvτως πρέπει 
vα αvταπoκρίvovται στις διατάξεις τωv επίσηµωv καvovισµώv, τωv αvτίστoιχωv Γερµαvικώv 
Πρoτύπωv ή άλλωv ισoδύvαµωv πρoτύπωv και vα είvαι απαλλαγµέvα από ελαττώµατα ή 
ατέλειες, vα είvαι καιvoύργια και vα µηv έχoυv χρησιµoπoιηθεί πρoηγoυµέvως. 

30.3.2 Χάλυβες 

Θα είvαι µη ψαθυρoί, ευκατέργαστoι εv ψυχρώ και εv θερµώ, συγκoλλήσιµoι, χωρίς πέταλα, 
ραγάδες, εγκαύµατα ή άλλα ελαττώµατα. Η επιφάvειά τoυς θα είvαι λεία, απαλλαγµέvη από 
oξειδώσεις. Τα χαλύβδιvα ελάσµατα και oι µoρφoχάλυβες εµπoρίoυ θα έχoυv ακριβώς τις 
µoρφές πoυ υπoδεικvύoυv τα εγκεκριµέvα σχέδια. Θα είvαι ευθύγραµµα και θα έχoυv 
oµoιόµoρφες διατoµές και πλήρως επεξεργασµέvες επιφάvειες. Υπό τηv εvέργεια της 
διάτρησης µε τρυπάvι πρέπει vα διατηρείται η συvoχή τoυ υλικoύ. Ο χάλυβας πρέπει vα 
αvτέχει σε όλες τις παραδεδεγµέvες δoκιµασίες στις oπoίες η επιβλέπoυσα υπηρεσία θα 
κρίvει αvαγκαίo vα τov υπoβάλει. Ειδικότερα ισχύoυv oι Γερµαvικoί Καvovισµoί DIΝ 1050. 
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30.4 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜOΙ 

30.4.1 Γεvικά 

Οι απλές χαλύβδιvες και µεταλλικές κατασκευές oπoιασδήπoτε φύσης θα γαλβαvισθoύv ή/και 
θα χρωµατισθoύv. Καµιά µεταλλική επιφάvεια δεv θα παραµείvει τελικά εκτεθειµέvη και 
απρoστάτευτη. 

30.4.2 Γαλβάvισµα 

Τo γαλβάvισµα θα γίvει µε τη µέθoδo της εµβάπτισης εv θερµώ και µετά τηv τελική 
επεξεργασία της µεταλλικής κατασκευής. Όλα τα ειδικά τεµάχια συvδέσεως και στηρίξεως 
(λάµες, κoχλιoφόρoι ήλoι, ρoδέλλες κλπ.) θα είvαι επίσης γαλβαvισµέvα µε τηv ίδια µέθoδo. 

Σε µεταλλικά στoιχεία πoυ έχoυv γαλβαvιστεί απαγoρεύεται η διάvoιξη oπώv ή η εκτέλεση 
συγκoλλήσεωv. Βλάβες πρoξεvoύµεvες στo γαλβάvισµα θα επαvoρθώvovται κατά τρόπo 
ικαvoπoιητικό από τov αvάδoχo.  

30.4.3 Χρωµατισµoί 

Η επιλoγή τωv συστηµάτωv πρoστασίας και βαφής, αvάλoγα µε τov περιβάλλovτα χώρo και 
τη χρήση τωv µεταλλικώv κατασκευώv, θα είvαι της έγκρισης της υπηρεσίας. 

30.5 ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Τα πρoστατευτικά κιγκλιδώµατα τωv πάσης φύσεως τεχvικώv έργωv στις θέσεις πoυ θα 
πρoκύπτoυv από τα εγκεκριµέvα σχέδια ή πoυ θα oρίσει η υπηρεσία, θα απoτελoύvται από 
γαλβαvισµέvoυς σιδηρoσωλήvες 1 1/2'' και θα κατασκευασθoύv σύµφωvα µε τα εγκεκριµέvα 
σχέδια. Οι µεταξύ τωv oρθoστατώv και τωv oριζovτίωv ράβδωv εvώσεις θα γίvoυv µε 
ελίκωση µέσω ειδικώv τεµαχίωv (ταυ, γωvιώv, σταυρώv). Όλα τα µεταξύ τωv ειδικώv 
τεµαχίωv τµήµατα θα απoτελoύvται από έvα µόvo στoιχείo, δηλαδή δεv θα υπάρχoυv 
εvώσεις µε µoύφα, φλάvτζα ή σφήvα µεταξύ τωv κόµβωv τoυ κιγκλιδώµατoς. Η στήριξη τωv 
κιγκλιδωµάτωv στo σκυρόδεµα στέψεως τωv έργωv θα γίvει µέσω σιδηράς λάµας σχήµατoς 
ταυ, διατoµής 35/3mm, τoπoθετηµέvης κάθε 1,50 m και θα στερεώvεται µε δύo κoχλίες και 
βύσµατα (oύπα). Η εξωτερική επιφάvεια τωv κιγκλιδωµάτωv θα πρoστατεύεται σύµφωvα µε 
τα oριζόµεvα στo πρoηγoύµεvo άρθρo 4 της Τεχvικής αυτής Πρoδιαγραφής. 
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31. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ (DUCTILE IRON) 

 

31.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καλύπτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και την αρχή 
επιθεώρησης, αποδοχής και ειδικών απαιτήσεων σε ότι αφορά τα καλύµµατα φρεατίων 
(ανθρωποθυρίδων) που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στο δίκτυο.  

31.2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Καλύµµατα φρεατίων: Πρόκειται για το κάλυµµα, κατασκευασµένο από ελατό χυτοσίδηρο 
και αποτελούµενο από το κάλυµµα και το πλαίσιο, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε ένα 
ενιαίο σύστηµα αρθρώσεων. Σκοπός της άρθρωσης αυτής είναι: 

Η παροχή λειτουργικής πρόσβασης από ένα µόνο άτοµο για συντήρηση, επιτρέποντας 
παράλληλα την απελευθέρωση επιβλαβών αερίων τα οποία ενδέχεται να συγκεντρώνονται 
σε εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται για την αποχέτευση ακάθαρτων και λυµάτων. 

Η διευκόλυνση των εργασιών ανοίγµατος και κλεισίµατος  

Η ασφάλιση µέσω της διάταξης ασφάλισης, του καλύµµατος εντός του πλαισίου  

Άρθρωση: Η άρθρωση θα πρέπει να είναι ενιαίο χυτό τµήµα του καλύµµατος 

∆ακτύλιος από πολυαιθυλένιο: Πρόκειται για παρέµβυσµα απόσβεσης, τοποθετηµένο επί 
του πλαισίου. Σκοπός του παρεµβύσµατος είναι να αποφεύγεται η απευθείας επαφή 
µετάλλου µε µέταλλο εξασφαλίζοντας έτσι ότι το κάλυµµα παραµένει σταθερό και αθόρυβο 
εντός του πλαισίου, ανεξάρτητα από τις κυκλοφοριακές συνθήκες. 

31.3 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τα καλύµµατα φρεατίων και πλαίσια θα πρέπει να συµµορφώνονται απόλυτα µε όλες τις 
προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN124: 1994 Κλάση D400. Θα πρέπει να έχουν 
κυκλικό πλαίσιο µε ενιαίο ελεύθερο άνοιγµα όχι µικρότερο από 600 mm, και η εξωτερική 
διάµετρος του πλαισίου δε θα πρέπει να είναι µικρότερη από 850 mm, και η φλάντζα του 
πλαισίου θα πρέπει να φέρει εγκοπές για καλύτερο κούµπωµα κατά την τοποθέτηση. Το 
σχήµα του καλύµµατος θα πρέπει να είναι κυκλικό, και θα πρέπει να προσφέρει τη 
δυνατότητα ανοίγµατος από ένα και µόνο άτοµο χρησιµοποιώντας την κίνηση άρθρωσης. Για 
λόγους ασφαλείας, το άνοιγµα θα πρέπει να ανοίγει σε γωνία τουλάχιστον 100 µοιρών και 
κατά την είσοδο του προσώπου το κάλυµµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αφαίρεσης του 
από το πλαίσιο του. 

31.4 TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

- Το κάλυµµα φρεατίων και το πλαίσιο θα κατασκευαστούν από ελατό χυτοσίδηρο και θα 
καλύπτουν τις προϋποθέσεις του ISO 1083, όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο 
ΕΝ124: 1994. 

- ∆εν θα απαιτούνται βίδες για τη λειτουργία οποιασδήποτε διάταξης άρθρωσης. 

- Οι ανοχές και οι απαιτήσεις ως προς τις διαστάσεις θα είναι σύµφωνες µε τις προϋποθέσεις 
του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ124: 1994. 

– Το υλικό του αποσβεστικού παρεµβύσµατος θα είναι από πολυαιθυλένιο. 

- Τα Καλύµµατα φρεατίων και τα πλαίσια θα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από κάθε ατέλεια 
χύτευσης, όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124: 1994. 
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- Το κάλυµµα θα πρέπει να µπορεί να δέχεται αντικλεπτική συσκευή κλειδώµατος, η οποία 
θα µπορεί να παρασχεθεί είτε πριν είτε µετά από την εγκατάσταση. 

- Τα καλύµµατα θα πρέπει να κλειδώνουν αυτόµατα επί τόπου, χωρίς άλλο εξάρτηµα, µέσω 
ενσωµατωµένης ελατηριωτής ράβδου από ελατό χυτοσίδηρο και να έχουν τη δυνατότητα να 
ανοίγουν µε απλό λοστό ή σκαπάνη. 

31.5 TΥΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ 

Το κάλυµµα θα πρέπει να ζυγίζει 70 κιλά µαζί µε το πλαίσιο, να αρθρώνεται και να 
συγκρατείται στη θέση του µέσω ενσωµατωµένης ελατηριωτής ράβδου από όλκιµο σίδηρο, η 
οποία ασφαλίζει το κάλυµµα κάτω από το εσωτερικό πλαίσιο. 

31.6 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ 

31.6.1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001. 
Για να αποδειχθεί η συµµόρφωση αυτή, ο κατασκευαστής θα χρειαστεί να προσκοµίσει 
πιστοποιητικά συµµόρφωσης εκδοθέντα από ανεξάρτητο τρίτο φορέα. 

Οι δοκιµές των προϊόντων θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ124: 1994, κλάση D400 από ανεξάρτητο τρίτο φορέα (φορέα 
πιστοποίησης), ο οποίος τρίτος φορέας θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ΕΝ45011 
για τη δοκιµή καλυµµάτων ανθρωποθυρίδων κατά ΕΝ124: 1994. Για να αποδειχθεί η 
συµµόρφωση, οι κατασκευαστές θα πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης 
σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124 : 1994, συνοδευόµενο από πρόγραµµα το 
οποίο θα περιέχει τα προσφερόµενα προϊόντα (Το πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να διαθέτει 
τον ίδιο κωδικό αριθµό µε το πιστοποιητικό ΕΝ124). 

Όλα τα πιστοποιητικά τα οποία παρέχονται για την υποστήριξη των ισχυρισµών του 
κατασκευαστή, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί για το εργοστάσιο στο οποίο έχουν παραχθεί τα 
προϊόντα. 

Όλα τα πιστοποιητικά τα οποία παρέχονται για την υποστήριξη των ισχυρισµών του 
κατασκευαστή, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από ένα και µοναδικό οργανισµό. 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει ίδιες εγκαταστάσεις για τη µέτρηση της σύνθεσης 
του σιδήρου και της άµµου που χρησιµοποιείται για τη διαδικασία της χύτευσης. Επιπλέον, ο 
κατασκευαστής θα διαθέτει ίδιες εγκαταστάσεις δοκιµών µε ικανότητα εκτέλεσης δοκιµών 
φόρτισης σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124: 1994 Κλάση  D400. 

31.6.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

Η πραγµατοποίηση δειγµατοληπτικών δοκιµών παραγωγής από τον κατασκευαστή των 
καλυµµάτων φρεατίων αποτελεί µέρος των διαδικασιών παραγωγής κατά ΕΝ ISO9001 και 
της συµµόρφωσης προϊόντων κατά EN124. 

Ο κατασκευαστής θα παρέχει πιστοποιητικό συµµόρφωσης  για κάθε παράδοση 
επιβεβαιώνοντας ότι η αποστολή καλυµµάτων ανθρωποθυρίδων συµµορφώνεται µε το 
πρότυπο EN124 και το απαιτούµενο φορτίο δοκιµής. 

Κάθε αποστολή µπορεί εκ των υστέρων να ελέγχεται µεµονωµένα ως προς τυχόν ατέλειες 
της χύτευσης. Από την κάθε αποστολή, το 5% µπορεί να επιλέγεται τυχαία και να 
υποβάλλεται σε δοκιµή φόρτισης σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124: 1994 Κλάση 
D400. Εάν ποσοστό 10% των δειγµάτων αποτύχει στη δοκιµή φόρτισης, ολόκληρη η 
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αποστολή απορρίπτεται. Ο αριθµός των υπό δοκιµή δειγµάτων δε θα είναι µικρότερος των 5 
αλλά ούτε και µεγαλύτερος των 30.  

31.7 ΒΑΦΗ 

Τα καλύµµατα και τα πλαίσια φρεατίων θα είναι πλήρως επιχρισµένα µε µαύρο ασφαλτούχο 
χρώµα. 

31.8 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΧΕΣ 

Οι κατασκευαστικές διαστάσεις και ανοχές θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο ΕΝ124: 1994.  

31.9 ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 

Επιπλέον όλων των µόνιµων ενδείξεων που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124: 1994, οι ακόλουθες φράσεις και σηµεία θα πρέπει να 
αναγράφονται σύµφωνα µε το έργο όσον αφορά τα καλύµµατα φρεατίων.   

9.1 Λογότυπο / Ονοµασία φορέα και έτος χυτεύσεως 

9.2 Όνοµα και Λογότυπο του Κατασκευαστή  

31.10 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Τα Καλύµµατα και πλαίσια φρεατίων µπορούν να παραδίδονται χωρίς συσκευασία ή επάνω 
σε ξύλινες παλέτες µε δυνατότητα κατακόρυφης στοίβαξης άνω του ενός τεµαχίου. 

31.11 ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωµή για πλήρως εγκατεστηµένα καλύµµατα γίνεται σύµφωνα µε το τιµολόγιο. 
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32. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

32.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

32.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η παραγωγή και διάστρωση ασφαλτικού 
σκυροδέµατος κλειστού τύπου. 

Οι ασφαλτικές στρώσεις διακρίνονται σε: επιφανειακή στρώση (στρώση κυκλοφορίας), 
συνδετική στρώση, ισοπεδωτική (εξοµαλυντική) στρώση και ασφαλτική βάση. 

Τα αναφερόµενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ έχουν εφαρµογή και κατά την εκτέλεση των έργων 
κατασκευής και συντήρησης των ασφαλτικών στρώσεων. 

Η χρήση της παρούσας ΠΕΤΕΠ για σύνταξη σχετικών µελετών εναπόκειται στην κρίση των 
µελετητών και του ΚτΕ. 

32.1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

 α. Ασφαλτικό σκυρόδεµα είναι το µίγµα ασφάλτου και αδρανών συνεχούς κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης. Τα αδρανή σχηµατίζουν µία αλληλοσυνδεδεµένη δοµή, η οποία έχει τη 
µεγαλύτερη συµµετοχή στην αντοχή του µίγµατος σε ευστάθεια κατά τη φόρτιση. 

β. Επιφανειακή στρώση είναι η ανώτερη ασφαλτική στρώση που έρχεται σε άµεση επαφή µε 
την κυκλοφορία, και ως εκ τούτου πρέπει να παρέχει οµαλή, άνετη και ασφαλή επιφάνεια 
κύλισης. 

γ. Συνδετική στρώση είναι η ασφαλτική στρώση µεταξύ της επιφανειακής στρώσης και 
ασφαλτικής βάσης. Η στρώση αυτή παρέχει µια οµαλή επιφάνεια, µε τις επιθυµητές κλίσεις, 
επί της οποίας διαστρώνεται η στρώση κυκλοφορίας. Η συνδετική στρώση έχει συνήθως 
πάχος 4,0 - 10,0 cm. 

δ. Ισοπεδωτική (εξοµαλυντική) στρώση είναι η ασφαλτική στρώση µεταβλητού πάχους που 
διαστρώνεται πάνω σε υφιστάµενη παλαιά επιφάνεια οδοστρώµατος για την επίτευξη της 
απαιτούµενης επίκλισης του οδοστρώµατος, ή την εξάλειψη επιφανειακών ανωµαλιών. Επί 
της ισοπεδωτικής στρώσης διαστρώνονται οι προβλεπόµενες επικείµενες στρώσεις. 

ε. Η ασφαλτική βάση κατασκευάζεται σε µία ή περισσότερες στρώσεις πάχους 5,0 - 10,0 cm. 
Συνιστάται η ασφαλτική βάση, σε περίπτωση που έχει πάχος έως 10 cm, να διαστρώνεται 
εφ' άπαξ. 

Το ασφαλτικό σκυρόδεµα χαρακτηρίζεται εν συντοµία από τα γράµµατα ΑΣ και έναν αριθµό 
που δηλώνει το κόσκινο διέλευσης των αδρανών, π.χ. ΑΣ 12 δηλώνει ασφαλτικό σκυρόδεµα 
µε αδρανή συγκρατούµενα έως και 10% κατά βάρος από κόσκινο βροχίδας 12 mm. 

Κατά τον ίδιο τρόπο καθορίζεται και το ονοµαστικό µέγεθος του χονδρόκοκκου και 
λεπτόκοκκου αδρανούς. 

Στην περίπτωση του λεπτόκοκκου αδρανούς το συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο 
αναφοράς ανέρχεται έως και στο 15%. 
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32.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

32.2.1 ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Το συνδετικό υλικό του ασφαλτικού σκυροδέµατος για όλες τις στρώσεις, είναι κοινή 
άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 20/30, 35/50, 50/70 ή 70/100, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
πρότυπου EN 12591:1999 «Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving 
grade bitumens --Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προδιαγραφές για ασφάλτους 
οδοστρωσίας», Πίνακες 1 και Α.1. 

Ο τύπος που θα χρησιµοποιηθεί θα καθορίζεται από τον µελετητή, ανάλογα µε τις 
κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής του έργου και τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας. Σε 
περιπτώσεις αξιοποίησης ανακυκλωµένου ασφαλτοµίγµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 
άσφαλτος 100/150. 

Για την κατασκευή της επιφανειακής στρώσης, της συνδετικής στρώσης και της ασφαλτικής 
βάσης, χρησιµοποιείται κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 35/50 ή 50/70 ή 70/100. 

Άσφαλτος 20/30 χρησιµοποιείται µόνον σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση του Μελετητή 
(σκληρή άσφαλτος). 

Το συνδετικό υλικό των µιγµάτων που προορίζονται για την συντήρηση ή/ και ενίσχυση 
παλαιών οδοστρωµάτων (αποκατάσταση της επιφανειακής στρώσης κ.λπ.), ιδιαίτερα σε 
αυτοκινητοδρόµους ή δρόµους µε υψηλή κυκλοφορία, µπορεί να είναι και τροποποιηµένη 
άσφαλτος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πρότυπου prEN 14023 «Bitumen and bituminous 
binders - Framework specification for polymer modified bitumens -- Ασφαλτος και ασφαλτικά 
συνδετικά. Προδιαγραφή - πλαίσιο για άσφαλτο τροποποιηµένη µε πολυµερές», Πίνακας 1 
και Α.1 (Ν) ή Πίνακα 4 και Α.4 (Ν), ανάλογα µε τον τύπο του πολυµερούς που 
χρησιµοποιείται. 

 Η τροποποιηµένη άσφαλτος (άσφαλτος και πολυµερές) συντίθεται σε κατάλληλες µονάδες 
πριν από την ανάµιξή της µε τα αδρανή. 

Για τη χρήση της τροποποιηµένης ασφάλτου θα συντάσσεται ειδική µελέτη, στην οποία θα 
περιέχονται, πλην της µελέτης σύνθεσης του ασφαλτοµίγµατος, και αποδεικτικά στοιχεία περί 
της αποτελεσµατικότητας και των βελτιώσεων που επέρχονται από τη χρήση της 
συγκεκριµένης τροποποιηµένης ασφάλτου έναντι της κοινής ασφάλτου οδοστρωσίας, µε 
βάση τις εργαστηριακές δοκιµές που προδιαγράφονται από την σειρά των προτύπων EN 
12697 «Bituminous mixtures -Test methods for hot mix asphalt -- Ασφαλτοµίγµατα. Μέθοδοι 
δοκιµών ασφαλτικών θερµής ανάµιξης. 

Σε ασφαλτοµίγµατα για επιφανειακές στρώσεις, όταν χρησιµοποιείται περισσότερο από 10%, 
κατά βάρος, ανακυκλωµένο ασφαλτόµιγµα µε κοινή άσφαλτο οδοστρωσίας και η άσφαλτος 
που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί είναι επίσης κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας, θα πρέπει να 
επιλέγεται τύπος ασφάλτου τέτοιος ώστε η προκύπτουσα τιµή της Εισδυτικότητας ή του 
Σηµείου Μάλθωσης να είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις της κοινής ασφάλτου που αρχικά 
ήθελε επιλεχθεί άνευ της προσθήκης ανακυκλωµένου ασφαλτοµίγµατος. Οι υπολογισµοί για 
τον προσδιορισµό των παραπάνω δύο τιµών θα γίνονται σύµφωνα µε τις εξισώσεις που 
δίνονται στο Παράρτηµα Α. 

Σε ασφαλτοµίγµατα για συνδετικές στρώσεις, ισοπεδωτική και ασφαλτική βάση, τα ανωτέρω 
ισχύουν για ποσοστό εµπεριεχοµένου ανακυκλωµένου ασφαλτοµίγµατος περισσότερο από 
20%. 

Για ποσοστά µικρότερα από τα ανωτέρω εµπεριεχοµένου ανακυκλωµένου ασφαλτοµίγµατος 
δεν απαιτείται ο προσδιορισµός της προκύπτουσας εισδυτικότητας ή σηµείου µάλθωσης και 
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µπορεί να χρησιµοποιηθεί η άσφαλτος που εχρησιµοποιείτο και άνευ εξ ανακυκλώσεως 
υλικού. 

32.2.2 Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 

Τα αδρανή υλικά (χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα) πρέπει να είναι καθαρά, οµοιόµορφης 
ποιότητας, συµπαγή, απαλλαγµένα από αποσαθρωµένα τεµάχια, σβώλους αργίλου, 
αργιλούχες επικαλύψεις και γενικά οποιασδήποτε φύσης περιβλήµατα. 

Χονδρόκοκκα αδρανή υλικά 

Το χονδρόκοκκο αδρανές (υλικό συγκρατούµενο στο κόσκινο 2 mm) θα είναι λατοµικής 
προέλευσης ή από φυσικά αµµοχάλικα ή σκωρίες κατάλληλης σκληρότητας και 
ανθεκτικότητας, και θα παράγεται µε πολλαπλή θραύση. 

Το χονδρόκοκκο αδρανές για την ασφαλτική βάση, τη συνδετική στρώση, την ισοπεδωτική 
στρώση ή την επιφανειακή στρώση, όπου αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να 
πληροί και τις παρακάτω απαιτήσεις: 

α) Η φθορά κατά τη δοκιµή θρυµµατισµού από τριβή και κρούση κατά Los Angeles σύµφωνα 
µε το πρότυπο EN 1097-2:1998 «Tests for mechanical and physical properties of aggregates 
- Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation. -- ∆οκιµές για τον 
προσδιορισµό των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι 
προσδιορισµού της αντίστασης σε απότριψη»: άρθρο 5, πρέπει να είναι: < 40%, για 
υπεραστικούς ή αστικούς δρόµους στο Επαρχιακό, ή Νοµαρχιακό, ή Εθνικό δίκτυο, µε µία 
λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και < 30% για τους υπόλοιπους δρόµους µε δύο ή 
περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση. 

β) Το σχήµα του χονδρόκοκκου αδρανούς καθορίζεται από το δείκτη πλακοειδούς, σύµφωνα 
µε το πρότυπο EN 933-3:1997 «Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: 
Determination of particle shape - Flakiness index -- ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των 
αδρανών. Μέρος 3: Προσδιορισµός της µορφής των κόκκων. ∆είκτης πλακοειδούς», η τιµή 
του οποίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25. 

γ) Η ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (δοκιµή υγείας) θα εκτελείται σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ 1367-2:1998 «Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: 
Magnesium sulfate test -- ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων των αδρανών σε 
θερµικές και καιρικές µεταβολές - Μέρος 2: ∆οκιµή θειικού µαγνησίου», µε θειικό µαγνήσιο. Η 
απώλεια βάρους θα είναι µικρότερη του 18%. 

Στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί χονδρόκοκκο αδρανές υλικό προερχόµενο από 
θραύση φυσικών χαλικιών από ορυχεία ή ποτάµια, το ποσοστό των κόκκων µε µία ή 
περισσότερες επιφάνειες προερχόµενες από θραύση και σύνθλιψη πρέπει να είναι > 50%, 
κατά βάρος, και το ποσοστό των 'τελείως' σφαιρικών κόκκων πρέπει να είναι < 10%, κατά 
βάρος. Οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε το πρότυπο EN 933-5:1998 «Tests 
for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed 
and broken surfaces in coarse aggregate particles -- ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των 
αδρανών - Μέρος 5: Προσδιορισµός του ποσοστού % των συνθλιµµένων και θραυσµένων 
επιφανειών σε χονδρόκοκκα αδρανή». 

Στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθούν σκωρίες για την παραγωγή του ασφαλτικού 
σκυροδέµατος θα εκτελούνται και οι παρακάτω έλεγχοι: 

α) Σταθερότητα όγκου, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1744-1:1998 «Tests for chemical 
properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis -- ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των 
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χηµικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Χηµική ανάλυση», παράγραφος 19.3, όταν 
χρησιµοποιούνται σιδηροσκωρίες και 

β) Αποσύνθεση διττανθρακικού πυριτίου ή/ και αποσύνθεση σιδήρου, σύµφωνα µε το 
πρότυπο EN 1744-1:1998, παράγραφος 19.1 και 19.2, αντίστοιχα, όταν χρησιµοποιούνται 
ψυχόµενες στον αέρα σκωρίες υψικαµίνου1. 

Η ευστάθεια όγκου (ποσοστό µεταβολής του όγκου) των αδρανών από σιδηροσκωρίες, 
πρέπει να είναι < 3,5%. H αποσύνθεση των ψυχόµενων στον αέρα σκωριών υψικαµίνου θα 
πρέπει να είναι µηδενική και στις δύο περιπτώσεις. 

Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του χονδρόκοκκου υλικού για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις θα 
βρίσκονται εντός των ορίων του Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1: Όρια κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων χονδρόκοκκου αδρανούς για ασφαλτικών 
στρώσεων 

∆ιερχόµενο ποσοστό % (κατά βάρος) Ονοµαστικό 
άνοιγµα 

οπής κόσκινου 
κατά EN 933-2:1995 

(mm) 

Χ-40 Χ-25 Χ-20 Χ-12,5 Χ-10 

63 

(50) (1) 
100     

40 

(37,5) 

90-99 

(90-100) 
100    

31,5 

(25,0) 
20-55 

90-99 

(95-100) 
100   

20 

(19,0) 
0-15 - 

90-99 

(90-100) 
100  

12,5 

(12,5) 
- 25-60  

90-99 

(90-100) 
100 

10 

(9,5) 
0-5 - 20-55 40-75 

90-99 
(85-100) 

4,0 

(4,75) 
- 0-10 0-10 5-25 10-30 

2,0 

(2,36) 
- 

0-2 

(0-5) 

0-2 

(0-5) 
0-10 0-10 

� 
1
 Air cooled blastfurnace slags 
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1,0 

(1,18) 
- - - 

0-2 

(0- 5) 
0-2 (0-5) 

 (1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά EN 933-2:1995 «Tests for geometrical 
properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution - Test sieves, 
nominal size of apertures. ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων αδρανών. Μέρος 2: 
Προσδιορισµός κατανοµής µεγέθους κόκκων. Εργαστηριακά κόσκινα, ονοµαστικό άνοιγµα 
βροχίδων» και τα αντίστοιχα όρια. 

Λεπτόκοκκα αδρανή υλικά 

Τα λεπτόκοκκα αδρανή (υλικά ονοµαστικού µεγέθους 2 mm και συγκρατούµενα στο κόσκινο 
0,063 mm) θα αποτελούνται από θραυστή άµµο κατάλληλου πετρώµατος, ή φυσική άµµο, ή 
θραυστή άµµο σκωριών, ή από συνδυασµό αυτών. Ειδικά για την επιφανειακή στρώση η 
άµµος θα προέρχεται από θραύση πετρωµάτων µε φθορά κατά Los Angeles < 30% (EN 
1097-2:1998). 

Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των λεπτόκοκκων υλικών για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις θα 
ανταποκρίνεται στα όρια των κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων που δίνονται στον Πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2: Όρια κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων λεπτόκοκκου αδρανούς υλικού για ασφαλτικές 
στρώσεις. 

∆ιερχόµενο ποσοστό % 

(κατά βάρος) 
Ονοµαστικό άνοιγµα οπής κόσκινου κατά EN 

933-2:1995 

(mm) Λ-4 Λ-2 

6,3 100  

4,0 

(4,75)(1) 

85-99 

(100) 
100 

2,0 

(2,36) 

70-95 

(75-100) 

85-99 

(95-100) 

1,0 

(1,18) 

45-70 

(50-74) 

60-95 

(85-100) 

0,5 

(0,6) 

23-47 

(28-52) 

40-80 

(65-90) 

0,25 

(0,30) 

6-25 

(8-30) 

20-50 

(30-60) 

0,063 

(0,075) 

0-15 

(0-16) 

0-15 

(0-16) 

(1)Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά EN 933-2:1995 και τα αντίστοιχα όρια 
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Το λεπτόκοκκο κλάσµα των αδρανών (< 2,0 mm) πρέπει να έχει ισοδύναµο άµµου (Sand 
Equivalent) µεγαλύτερο του 55, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 933-8:1999 «Test for 
geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines - Sand equivalent test -- 
Μέρος 8: ∆οκιµή ισοδυνάµου άµµου του λεπτόκοκκου υλικού.». 

Παιπάλη 

Η παιπάλη, το πολύ λεπτό υλικό που διέρχεται από το κόσκινο ανοίγµατος 0,063 mm, 
µπορεί να είναι από ασβεστόλιθο, σκωρίες, υδράσβεστο, τσιµέντο Portland, ιπτάµενη τέφρα, 
ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο υλικό. ελεύθερο αργιλικών προσµίξεων. 

Η παιπάλη κατά την ώρα της ενσωµάτωσής της θα πρέπει να είναι επαρκώς ξηρή για να 
ρέει, η δε κοκκοµετρική της διαβάθµιση, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 933-10:2001 «Tests for 
geometrical properties of aggregates - Part 10: Assessment of fines - Grading of fillers (air jet 
sieving) -¬∆οκιµές για τον προσδιορισµό των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - 
Μέρος 10: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσµατος (παιπάλης) - Κοκκοµετρική διαβάθµιση των 
φίλλερ (κοσκίνισµα µε ρεύµα αέρα)», θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Πίνακα 3: 

 

Πίνακας 3: Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης παιπάλης 

Ονοµαστικό άνοιγµα οπής 
κόσκινου κατά EN 933-2:19952 

(mm) 

∆ιερχόµενο ποσοστό % 
(κατά βάρος) 

2 100 

0,125 85-100 

0,063 75-100 

 

Όταν το ποσοστό της παιπάλης στο µίγµα των αδρανών είναι µεγαλύτερο από 3%, πρέπει 
να γίνεται έλεγχος ως προς την περιεκτικότητα σε υλικά υψηλής πλαστικότητας (π.χ. 
διογκούµενη άργιλο) µε τον προσδιορισµό της τιµής του δείκτη "µπλε του µεθυλενίου" (MBF), 
σύµφωνα µε το πρότυπο EN 933-9:1998 «Tests for geometrical properties of aggregates - 
Part 9: Assessment of fines - Methylene blue test -- ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των 
γεωµετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 9: Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου 
κλάσµατος - ∆οκιµή µπλε του µεθυλενίου». 

Κατά κανόνα η επιτρεπτή τιµή MBF για τα ασφαλτοµίγµατα όλων των στρώσεων είναι < 10 
g/kg. Υψηλότερες τιµές γίνονται αποδεκτές εφ' όσον ο λόγος παιπάλης προς άσφαλτο 
ευρίσκεται εντός της περιοχής 0,6-1,2. 

Πέραν των παραπάνω ελέγχων θα προσδιορίζεται η πυκνότητα και η υδατοαπορρόφηση 
των χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1097-6:2000 
«Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of 

� 
2
 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution - Test sieves, 

nominal size of apertures. Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισμός κατανομής 

μεγέθους κόκκων. Εργαστηριακά κόσκινα, ονομαστικό άνοιγμα βροχίδων. 
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particle density and water absorption -- Έλεγχοι µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων αδρανών - 
Μέρος 6. Προσδιορισµός πυκνότητος κόκκων και υδατοαπορρόφυσης», παράγραφος 7,8 ή 
9, ανάλογα µε το µέγεθος των κόκκων. Επίσης θα προσδιορίζεται και η πυκνότητα της 
παιπάλης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ EN 1097-7:1999 «Tests for mechanical and physical 
properties of aggregates - Part 7: Determination of the particle density of filler - Pyknometer 
method -- ∆οκιµές των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 7: 
Προσδιορισµός της πυκνότητας του φίλερ - Μέθοδος πυκνοµέτρου». 

Η υδατοαπορροφητικότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% κατά βάρος.  

Αδρανή υλικά από ανακύκλωση ασφαλτοµίγµατος 

Ως αδρανή υλικά για την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέµατος µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν και προϊόντα ανακύκλωσης παλαιών ασφαλτικών. Το µέγιστο µέγεθος 
αδρανών υλικών του ανακυκλούµενου ασφαλτοµίγµατος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 
το αντίστοιχο των αδρανών υλικών του νέου µίγµατος. 

Οι ιδιότητες των αδρανών υλικών που εµπεριέχονται στο ανακυκλούµενο ασφαλτόµιγµα θα 
πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κανονικών αδρανών υλικών του νέου 
ασφαλτοµίγµατος. 

Οι έλεγχοι επί του προς χρήση υλικού από ανακύκλωση θα γίνονται σε θρυµµατισµένο υλικό 
στην τελική του µορφή µε την οποία θα χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή του τελικού 
ασφαλτοµίγµατος. 

32.2.3 ΜΙΓΜΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα αδρανή θα προσκοµίζονται στο συγκρότηµα παραγωγής 
ασφαλτοµίγµατος σε δύο ή περισσότερα χωριστά κλάσµατα. Η παιπάλη συνιστάται να 
προσκοµίζεται και να προστίθεται ξεχωριστά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του 
ασφαλτοµίγµατος σε περιεκτικότητα παιπάλης. 

Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ενιαίου µίγµατος αδρανών υλικών, υπό την προϋπόθεση ότι η 
κοκκοµετρική του διαβάθµιση ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής. 

Το µίγµα των αδρανών υλικών που προκύπτει από τη σύνθεση των χονδρόκοκκων, 
λεπτόκοκκων και παιπάλης πρέπει να έχει κοκκοµετρική διαβάθµιση εντός των ορίων που 
δίνονται στον Πίνακα 4, για το συγκεκριµένο τύπο ασφαλτοµίγµατος. Η γραφική απεικόνιση 
των ορίων του Πίνακα 4, για κάθε ασφαλτικό σκυρόδεµα, δίνεται στο Σχήµατα 1 έως 5. 

Η τελική κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος των αδρανών υλικών προερχόµενη από τη 
σύνθεση αυτών θα πρέπει να είναι οµαλή, παράλληλη µε τις οριακές καµπύλες και κατά το 
δυνατόν να µην διέρχεται από την κρίσιµη ζώνη που αντιστοιχεί στον τύπο του ασφαλτικού 
σκυροδέµατος σύµφωνα µε τον Πίνακα 5. 

Για εφαρµογές σε οδούς βαριάς κυκλοφορίας η τελική καµπύλη του µίγµατος αδρανών 
υλικών συνιστάται να διέρχεται κάτω από την περιοχή που ορίζεται από την κρίσιµη ζώνη. 

 

Πίνακας 4: Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης µίγµατος αδρανών υλικών για ασφαλτικό 
σκυρόδεµα κλειστού 

 Τύπος ασφαλτοµίγµατος 
Ονοµαστικό άνοιγµα  
οπής κόσκινου 

 κατά EN 933-2:1995 
(mm) 

ΑΣ 40 ΑΣ 31,5 ΑΣ 20 Σ 12,5 ΑΣ 10 
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63 
(50) (1) 100     

40        
(37,5) 

90-100 100    

31,5  
(25,0) 

- 90-100 100   

20 
(19) 

58-81 
(56-80) 

- 90-100 100  

12,5   
(12,5) 

- 56-80 - 90-100 100 

10 
(9,5)   

58-81 (56-
80) 

- 90-100 

4 
(4,75) 

20-50 
(23-53) 

26-56 (29-
59) 

31-61 (35-
65) 

39-70 (44-
74) 

49-80 (55-
85) 

2 
(2,36) 

14-39 
(15-41) 

18-43 (19-
45) 

21-46 (23-
49) 

25-55 (28-
58) 

29-63 (32-
67) 

0,25  
(0,30) 

3-15 (4-
16) 

4-16  
(5-17) 

4-18  
(5-19) 

4-19  
(5-21) 

6-21  
(7-23) 

0,063  
(0,075) 

0-5  
(0-6) 

1-6  

(1-7) 

1-7  
(2-8) 

1-9  
(2-10) 

1-9  
(2-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά EN 933-2:1995και τα αντίστοιχα όρια 

 

Τύπος ασφαλτοµίγµατος 
ΑΣ 40 ΑΣ 31,5 ΑΣ 20 Σ 12,5 ΑΣ 10 

Προτεινόµενα µεγέθη χονδρόκοκκων αδρανών 
Χ-40 &  
Χ-25 Χ-25 Χ-20 Χ-12,5 Χ-10 

Συνιστώµενα πάχη µεµονωµένης στρώσης (mm) 
70-100                         50-80        40-60      25-40       <30 

Προτεινόµενη χρήση 
 Ισοπεδωτική στρώση 

 Επιφανειακή στρώση ι 
 Συνδετική στρώση  

Ασφαλτική βάση  
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Πίνακας 5: Κρίσιµες ζώνες τελικής κοκκοµετρικής καµπύλης µίγµατος αδρανών υλικών 

 Τύπος ασφαλτοµίγµατος 
Ονοµαστικό άνοιγµα 
οπής κόσκινου 

κατά EN 933-2:1995 
(mm) 

ΑΣ 40 ΑΣ 31,5 ΑΣ 20 ΑΣ 12,5 ΑΣ 10 

4 
(4,75/1) 

32,0-32,0 
(37,5-37,5) 

37,0-37,0 
(39,5-39,5) - - - 

2 
(2,36)   32,3-32,3 

(34,6-34,6) 
36,3-36,3 

(39,1-39,1) 
44,0-44,0 

(47,2-47,2) 
1 

(1,18) 
21,0-26,0 

(23,3-27,3) 
24,5-29,0 

(26,8-30,8) 
20,5-26,5 

(22,3-28,3) 
23,5-29,7 

(25,6-31,6) 
29,5-35,0 

(31,6-37,6) 

0,5 
(0,6) 

14,0-20,0 
(15,5-21,5) 

17,0-22,7 
(18,1-24,1) 

15,7-18,5 
(16,7-20,7) 

18,0-21,0 
(19,1-23,1) 

22,0-25,0 
(23,5-27,5) 

0,25 11,0-14,0 13,0-16,0 13,7-13,7 14,0-14,0 17,0-17-0 
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(0,3) (11,7-15,7) (13,6-17,6) (15,5-15,5) (18,7-18,7) 

(1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά EN 933-2:1995και τα αντίστοιχα όρια 

 

Οι διαβαθµίσεις που δίνονται στον Πίνακα 4 αντιστοιχούν σε ίδια (ή περίπου ίδια) φαινόµενη 
πυκνότητα χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών. Σε περίπτωση που οι φαινόµενες 
πυκνότητες των κλασµάτων διαφέρουν περισσότερο από 0,20 g/cm3, θα γίνεται ανάλογη 
προσαρµογή στην τελική καµπύλη του µίγµατος για να ληφθεί υπόψη η προκύπτουσα 
ογκοµετρική διαφορά. 

32.2.4 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ  

32.2.4.1 Γενικά 

Η µελέτη σύνθεσης του ασφαλτοµίγµατος αποσκοπεί στον καθορισµό των αναλογιών των 
κλασµάτων των αδρανών (χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων και παιπάλης) και της 
περιεκτικότητας συνδετικού υλικού, για να επιτευχθεί βελτιστοποίηση των µηχανικών 
ιδιοτήτων και της συµπεριφοράς του ασφαλτοµίγµατος. Κατά τη µελέτη γίνεται επίσης 
έλεγχος των µηχανικών και των φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών. 

Ο προσδιορισµός των αναλογιών των κλασµάτων των αδρανών γίνεται µε διάφορες 
µεθόδους ενώ ο προσδιορισµός της βέλτιστης περιεκτικότητας ασφάλτου οδοστρωσίας στο 
ασφαλτικό σκυρόδεµα γίνεται µε την δοκιµή Marshall όπως περιγράφεται στο πρότυπο EN 
12697-34:2004 «Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 34: Marshall 
test -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 34: ∆οκιµή 
Marshall.» 

Η µελέτη σύνθεσης του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα γίνεται σε αναγνωρισµένο εργαστήριο 
(πιστοποιηµένο κατά EN 45011:1998-03 «General requirements for bodies operating product 
certification systems (ISO/IEC Guide 65:1996) -- Γε^κές απαιτήσεις για φορείς πoυ 
πρoβαίvoυv σε πιστoπoίηση πρoϊόvτωv») µε αντιπροσωπευτικά δείγµατα υλικών (αδρανή, 
άσφαλτος, κ.λπ.) από εκείνα που θα χρησιµοποιηθούν στην πράξη. 

Πριν την έναρξη της µαζικής παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος για την εκτέλεση των 
εργασιών, θα ελέγχεται η συµβατότητα του παραγόµενου ασφαλτοµίγµατος µε αυτό που 
καθορίσθηκε από τη µελέτη σύνθεσης όσον αφορά την κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος 
των αδρανών, την περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό και τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του 
ασφαλτοµίγµατος. 

Οι έλεγχοι συµβατότητας του παραγόµενου ασφαλτικού σκυροδέµατος θα γίνονται από το 
ίδιο εργαστήριο που εκπόνησε την µελέτη σύνθεσης, ή από άλλο αναγνωρισµένο 
εργαστήριο, το οποίο θα αναλάβει και τον συνεχή εργαστηριακό έλεγχο του 
ασφαλτοµίγµατος κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Η τυχόν απόκλιση από τη µελέτη σύνθεσης, (στην κοκκοµετρική διαβάθµιση και το ποσοστό 
ασφάλτου), θα διορθώνεται και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα 
επαναπροσδιορίζονται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΠΕΤΕΠ αυτής. 

32.2.4.2 Χαρακτηριστικά ασφαλτικού σκυροδέµατος 

Το ασφαλτικό σκυρόδεµα από άσφαλτο οδοστρωσίας και τα αδρανή υλικά ή το 
ανακυκλωµένο ασφαλτόµιγµα, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 12697-35:2004 «Bituminous 
mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 35: Laboratory mixing -- Ασφαλτικά 
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µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 35: Ανάµιξη στο εργαστήριο», 
θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον Πίνακα 6. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6: Χαρακτηριστικά ασφαλτικού σκυροδέµατος κλειστού τύπου για οδοστρώµατα 
οδών και αεροδροµίων για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις 

Χαρακτηριστικά κριτήρια Για όλες τις κατηγορίες οδών 

Βαθµός συµπύκνωσης, κτύποι 2x75 

Ευστάθεια, kN > 8,0 

Παραµόρφωση, mm 2,0 - 3,5 (1) 

Κενά αέρος, (%) 3,0 - 5,0 

Κενά που γέµισαν µε άσφαλτο, % 65 - 74 

(1) Τα όρια της παραµόρφωσης διαµορφώνονται σε 2,0 – 4,5 σε περίπτωση χρήσης 
τροποποιηµένης ασφάλτου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Το ποσοστό των κενών υπολογίζεται σύµφωνα µε το πρότυπο EN 12697-8:2003 
«Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 8: Determination of void 
characteristics of bituminous specimens -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού 
ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 8: Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε κενά των ασφαλτικών 
δοκιµίων». 

- Η µέγιστη πυκνότητα του ασφαλτοµίγµατος προσδιορίζεται σύµφωνα µε το πρότυπο EN 
12697-5:2002 «Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 5: 

Για όλες τις περιπτώσεις 

Για κενά αέρος Ονοµαστικό µέγεθος 
µίγµατος αδρανών 

(mm) 3% 4% 5% 

40 > 10,0 > 11,0 >12,0 

31,5 > 11,0 > 12,0 >13,0 

20 > 12,0 > 13,0 >14,0 

12,5 > 13,0 > 14,0 >15,0 

Κενά 
συµπυκνωµένων 

αδρανών (Κενά στο 
σκελετό των 
αδρανών) % 

10 > 14,0 > 15,0 >16,0 
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Determination of the maximum density --Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής για 
ασφαλτοµίγµατα θερµής ανάµιξης - Μέρος 5: Προσδιορισµός της µέγιστης πυκνότητας». 

- Η φαινόµενη πυκνότητα συµπυκνωµένου ασφαλτοµίγµατος (bulk density) υπολογίζεται 
σύµφωνα µε το πρότυπο EN 12697-6:2003 «Bituminous mixtures - Test methods for hot mix 
asphalt - Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens -- Ασφαλτικά µίγµατα 
- Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 6: Προσδιορισµός της φαινόµενης 
πυκνότητας ασφαλτικών δοκιµίων». 

- Οι τιµές που δίνονται στον Πίνακα 6 αναφέρονται σε δοκίµια διαµέτρου 100 mm (ή 101,6 
mm), τα οποία χρησιµοποιούνται για τη σύνθεση των ασφαλτικών σκυροδεµάτων ΑΣ10, 
ΑΣ12,5, ΑΣ20 και ΑΣ31,5, (βλέπε Πίνακα 4). 

- Για τη σύνθεση του ασφαλτικού σκυροδέµατος ΑΣ40 χρησιµοποιούνται δοκίµια διαµέτρου 
150 mm (152,4 mm) και ύψους 95,2 mm. Τα δοκίµια, τα οποία παρασκευάζονται σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του Asphalt Institute, συµπυκνώνονται µε 2x112 κτύπους, µε την συσκευή 
συµπύκνωσης Marshall, µε βάρος πίπτοντος σώµατος 10,2 kg. Λόγω του µεγαλύτερου 
µεγέθους δοκιµίων, η ελάχιστη επιτρεπτή τιµή της ευστάθειας είναι 18 kN και το εύρος των 
επιτρεπτών τιµών παραµόρφωσης αυξάνεται σε 3,00 - 5,25 mm. 

-Για δοκίµια διαµέτρου 150 mm εφαρµόζονται οι διορθωτικοί συντελεστές ευστάθειας που 
δίνονται στον Πίνακα του Παραρτήµατος Β. 

 

Το ασφαλτικό σκυρόδεµα πρέπει επίσης να ικανοποιεί και τις παρακάτω απαιτήσεις: 

α) Ο λόγος παιπάλης/ ασφάλτου (ποσοστό παιπάλης προς ποσοστό ασφάλτου) θα 
κυµαίνεται µεταξύ 0,6 έως 1,2. 

β) Ο λόγος των εφελκυστικών αντοχών των δοκιµίων που προκύπτει από την εκτέλεση 
δοκιµών µε βάση τα πρότυπα EN 12697-12:2003 «Bituminous mixtures - Test methods for 
hot mix asphalt -Part 12: Determination of the water sensitivity of bituminous specimens -- 
Ασφαλτικά µίγµατα -Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 12: Προσδιορισµός 
της ευαισθησίας στην επίδραση του νερού δοκιµίων ασφαλτοµίγµατος» και EN 12697-
23:2003 «Bituminous mixtures -Test methods for hot mix asphalt - Part 23: Determination of 
the indirect tensile strength of bituminous specimens -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής 
θερµού ασφαλτοµίγµατος -Μέρος 23: Προσδιορισµός της έµµεσης εφελκυστικής αντοχής 
δοκιµίων ασφάλτου (AASHTO Τ 283)» θα πρέπει να είναι για µεν την επιφανειακή στρώση « 
80%, για δε τις λοιπές ασφαλτικές στρώσεις « 70%. Τα δοκίµια θα παρασκευάζονται κατά τον 
ίδιο τρόπο όπως τα δοκίµια Marshall. 

Για τη διασφάλιση της καλής συµπεριφοράς του τελικού µίγµατος της επιφανειακής στρώσης 
και της συνδετικής στρώσης σε τροχοαυλάκωση συνιστάται να εκτελείται και η δοκιµή 
τροχοαυλάκωσης. Ο ρυθµός τροχοαυλάκωσης και το βάθος τροχοαυλάκωσης κατά τη 
δοκιµή, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 12697-22:2003 «Bituminous mixtures - Test methods 
for hot mix asphalt - Part 22: Wheel tracking -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού 
ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 22: ∆οκιµή τροχαυλάκωσης» µε τη µικρή συσκευή 
τροχοαυλάκωσης -Μοντέλο Α (βλ. EN 12697-22:2003), θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του Πίνακα 7. 
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Πίνακας 7: Απαιτήσεις ρυθµού και βάθους 

Θερµοκρασία 
ελέγχου °C Τροχοαυλάκωση 

Περιγραφή θέσης 
 Ρυθµός 

mm/h 
Βάθος 

mm 
Μικρής καταπόνησης: 
αυτοκινητόδροµοι και λοιπές οδοί µε ΕΟ (1) < 1500 ∆εν απαιτείται 

Μεσαίας έως υψηλής καταπόνησης: 
αυτοκινητόδροµοι µε ΕΟ από 1501-4000, τµήµατα σε 
ανωφέρεια / κατωφέρεια µε κλίση 3% - 10% και ΕΟ 
από 1001-2500, ή µε κλίση > 10% και ΕΟ από 501-
1500, προσέγγιση σε σηµατοδοτούµενο κόµβο ή 
πλατεία µε ΕΟ από 251-1000 

45 °C < 2,0 < 4,0 

Υψηλής έως πολύ υψηλής καταπόνησης: 
αυτοκινητόδροµοι µε ΕΟ > 4000, τµήµατα σε 
ανωφέρεια/ κατωφέρεια µε κλίση 3% - 10% και ΕΟ > 
2500, ή µε κλίση > 10% και ΕΟ > 1500, προσέγγιση 
σε σηµατοδοτούµενο κόµβο ή πλατεία µε ΕΟ >1000 

60 °C < 5,0 < 7,0 

 (1) ΕΟ = Εµπορικά Οχήµατα (οχήµατα µικτού βάρους >1500 kg) στη λωρίδα υπολογισµού 

ανά ηµέρα 

32.2.4.3 Επιτρεπόµενες αποκλίσεις από το ασφαλτικό σκυρόδεµα της µελέτης 

Οι µέγιστες επιτρεπόµενες αποκλίσεις ως προς την κοκκοµετρική διαβάθµιση και την 
περιεκτικότητα ασφάλτου δίνονται στον Πίνακα 8. 

Πίνακας 8: Επιτρεπόµενες αποκλίσεις από το ασφαλτόµιγµα της µελέτης 

Κοκκοµετρική διαβάθµιση/ 
περιεκτικότητα ασφάλτου Επιτρεπόµενη απόκλιση (%) 

Μέγεθος κοσκίνου  

> 12,5 mm ±8 

10 mm (9,5 mm) (1) και 4 mm (4,75 mm) ±7 

2 mm (2,36 mm) ±5 (6) 

0,25 mm (0,3 mm) ±4 (5) 

0,063 mm (0,075 mm) ±2 

Περιεκτικότητα ασφάλτου, κατά βάρος 
ασφαλτοµίγµατος                                         ±0,3 

Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά EN 933-2:1995 και τα αντίστοιχα όρια. 
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Η εξάντληση των επιτρεποµένων αποκλίσεων πιθανόν να έχει ως αποτέλεσµα να βρεθεί η 
κοκκοµετρική διαβάθµιση εκτός των οριακών τιµών που δίνονται στον Πίνακα 4. Εφ' όσον το 
ασφαλτικό σκυρόδεµα ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του Πίνακα 6, η ως άνω οριακή 
διαβάθµιση γίνεται αποδεκτή. 

32.3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

32.3.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

Η παραγωγή του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα γίνεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις που θα 
εξασφαλίζουν την οµοιοµορφία του ασφαλτοµίγµατος καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής. 

Η εγκατάσταση παραγωγής θα περιλαµβάνει: 

- δεξαµενές οµοιόµορφης θέρµανσης ασφάλτου, 

- κατάλληλο σύστηµα σωληνώσεων τροφοδοσίας ασφάλτου, 

- σύστηµα ελέγχου τροφοδοσίας ασφαλτικού συνδετικού υλικού στον αναµικτήρα, 

- συστήµατα ακριβείας για την οµοιόµορφη τροφοδότηση των αδρανών στον 
ξηραντήρα από δύο ή περισσότερες αποθήκες (σιλό), 

- κατάλληλης δυναµικότητας ξηραντήρα αδρανών υλικών, 

- δυνατότητα διαχωρισµού αδρανών σε τρία τουλάχιστον κλάσµατα, 

- κατάλληλα διαµερίσµατα αποθήκευσης για την τροφοδότηση του αναµικτήρα (για 
συγκροτήµατα παραγωγής ανά παρτίδες), 

- διάταξη ζύγισης των αδρανών υλικών που τροφοδοτούν τον αναµικτήρα, 

- όργανα µέτρησης της θερµοκρασίας των αδρανών υλικών και της ασφάλτου, 

- ρυθµιστικές διατάξεις του χρόνου ανάµιξης του µίγµατος, 

- κατάλληλους κονιοσυλλέκτες, 

- διάταξη ανάµιξης. 

Προπαρασκευή ασφάλτου και αδρανών υλικών 

Η άσφαλτος θα διατηρείται σε θερµοκρασία κατάλληλη για την παροχέτευσή της στον 
αναµικτήρα µέσω αντλήσεως και την οµοιόµορφη κατανοµή της στο µίγµα. 

Τα αδρανή υλικά θα ξηραίνονται, θα θερµαίνονται και θα εισέρχονται στον αναµικτήρα µε την 
ενδεδειγµένη θερµοκρασία, έτσι ώστε το παραγόµενο ασφαλτόµιγµα να έχει τις 
ενδεδειγµένες θερµοκρασίες, ανάλογα µε τον τύπο της ασφάλτου που χρησιµοποιείται. 

Οι ενδεδειγµένες θερµοκρασίες ανά τύπο ασφάλτου, δίνονται στον Πίνακα 9. 

Πίνακας 9: Ενδεδειγµένες θερµοκρασίες ανάµιξης ασφάλτου και αδρανών υλικών 

Ενδεδειγµένες θερµοκρασίες °C 
Τύπος ασφάλτου 

Ασφάλτου Αδρανών Ασφαλτοµίγµατος 

20/30 180 165-180 175 

35/50 170 155-170 160 

50/70 155 140-155 145 
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70/100 150 135-150 140 

Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται τροποποιηµένη άσφαλτος η περιοχή των 
απαιτούµενων θερµοκρασιών για την παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος θα καθορίζεται από 
τον παραγωγό αυτής. 

Κατά την ανάµιξη των αδρανών υλικών µε την άσφαλτο θα τηρούνται οι ενδεδειγµένοι χρόνοι 
ανάµιξης των υλικών που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του συγκροτήµατος. Η 
προσθήκη των υλικών στον αναµικτήρα θα ακολουθεί τη σειρά χονδρόκοκκα - λεπτόκοκκα - 
παιπάλη και κατόπιν θα προστίθεται η άσφαλτος ώστε να επιτυγχάνεται οµοιόµορφη 
διασπορά της στο µίγµα. 

Ο συνολικός χρόνος ανάµιξης των αδρανών υλικών και της προστιθέµενης ασφάλτου δεν θα 
είναι µ ικρότερος των 35 δευτερολέπτων. 

32.3.2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

Τα ασφαλτικό σκυρόδεµα θα µεταφέρεται µε καθαρά οχήµατα των οποίων η καρότσα θα 
σκεπάζεται µε κατάλληλο κάλυµµα προστασίας κατά τη µεταφορά ή την αναµονή προς 
εκφόρτωση. 

Για τη διευκόλυνση της εκφόρτωσης του ασφαλτοµίγµατος επιτρέπεται ο ψεκασµός των 
εσωτερικών τοιχωµάτων της καρότσας µε κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, το οποίο θα είναι 
απαλλαγµένο από διαλύτες της ασφάλτου. Η χρήση πετρελαίου ή βενζίνης απαγορεύεται. 

Τυχόν πλεονάζον υλικό θα αποµακρύνεται µε ανύψωση της καρότσας στο µέγιστο δυνατό 
ύψος ή/ και µε χειρονακτική υποβοήθηση. 

32.3.3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Εάν η επιφάνεια δεν ανταποκρίνεται προς τις προβλεπόµενες στάθµες, επικλίσεις και 
οµαλότητα, θα εκτελούνται οι απαιτούµενες συµπληρωµατικές εργασίες διαµόρφωσης για 
την πλήρη συµµόρφωση αυτής µε την τυπική διατοµή και τη µηκοτοµή και τον απαιτούµενο 
βαθµό συµπύκνωσης. 

Πριν τη διάστρωση του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα ελέγχεται η επιφάνεια της βάσεως 
οδοστρωσίας ή της υποκείµενης ασφαλτικής στρώσης, για τυχόν χαλαρά ή ασύνδετα υλικά. 

Επί των επιφανειών από ασύνδετα αδρανή αφού προετοιµαστούν κατά τα ανωτέρω, θα 
εφαρµόζεται πριν τη διάστρωση του ασφαλτικού σκυροδέµατος ασφαλτική προεπάλειψη µε 
αυτοκινούµενο διανοµέα για την εξασφάλιση βελτιωµένης πρόσφυσης της ασφαλτικής 
στρώσης και για την εν µέρει στεγανοποίηση της επιφάνειας της βάσεως οδοστρωσίας. 

Η εφαρµογή της προεπάλειψης θα γίνεται όχι νωρίτερα από 48 ώρες πριν την διάστρωση 
του ασφαλτοµίγµατος. Η κυκλοφορία επί της ψεκασµένης µε υλικό προεπάλειψης επιφάνειας 
θα απαγορεύεται πριν το ασφαλτικό υλικό διεισδύσει και στεγνώσει, ώστε να µην 
παρασύρεται από τα κινούµενα οχήµατα. Ο Ανάδοχος θα µεριµνά για την διατήρηση 
καθαρής και σε καλή κατάσταση της ψεκασθείσας επιφάνειας µέχρι τη διάστρωση της 
ασφαλτικής στρώσης βάσεως. 

Επί των υποκειµένων ασφαλτικών στρώσεων, αφού καθοριστούν πλήρως, θα εφαρµόζεται 
συγκολλητική επάλειψη µε µηχανικό αυτοκινούµενο διανοµέα για την επίτευξη καλύτερης 
σύνδεσης των δύο ασφαλτικών στρώσεων. Σε νέες κατασκευές και εφόσον οι εργασίες 
διάστρωσης των επαλλήλων ασφαλτικών στρώσεων γίνονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
και η επιφάνεια διατηρείται καθαρή, η εφαρµογή συγκολλητικής επάλειψης, κατόπιν έγκρισης 
της Υπηρεσίας, µπορεί να παραληφθεί. 
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Μετά τον ψεκασµό της συγκολλητικής επάλειψης, η επιφάνεια θα αφήνεται να στεγνώσει 
µέχρι να αποκτήσει τις κατάλληλες συγκολλητικές ιδιότητες για να δεχθεί την υπερκείµενη 
ασφαλτική στρώση. 

Tα υλικά της ασφαλτικής προεπάλειψης και της συγκολλητικής επάλειψης θα έχουν βάση 
ασφαλτικά γαλακτώµατα κατάλληλης κατά περίπτωση σύνθεσης, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα από τη Μελέτη. 

Ο ψεκασµός, τόσο της προεπάλειψης όσο και της συγκολλητικής, θα γίνεται κατά τρόπο 
ώστε να επιτυγχάνεται οµοιόµορφη κατανοµή του ασφαλτικού υλικού και πλήρης κάλυψη της 
επιφάνειας. Όταν ο ψεκασµός µε το διανοµέα γίνεται σε δύο ή περισσότερες λωρίδες, η 
ποσότητα του ασφαλτικού υλικού στις θέσεις επικάλυψης των λωρίδων δεν θα υπερβαίνει 
την προκαθορισµένη ποσότητα. Το επιπλέον ασφαλτικό υλικό θα διασκορπίζεται ή θα 
αποµακρύνεται χειρονακτικά (π.χ. µε χρήση βούρτσας). 

Μέχρι την εφαρµογή της υπερκείµενης στρώσης, ο Ανάδοχος θα λαµβάνει µέτρα προστασίας 
της συγκολλητικής επάλειψης από κάθε φθορά. Αν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι έχει 
λάβει χώρα απώλεια της συγκολλητικής ικανότητας, θα εφαρµόζεται πρόσθετη συγκολλητική 
επάλειψη, σύµφωνα µε τις οδηγίες της. 

Εάν η συγκολλητική επάλειψη αλλοιωθεί ή φθαρεί από βροχή ή σκόνες, τότε θα αφήνεται να 
στεγνώσει και θα εφαρµόζεται νέα ελαφρά συγκολλητική επάλειψη. 

Οι επιφάνειες κατασκευών, κρασπέδων και άλλων στοιχείων της οδού στην περιοχή των 
ψεκασµών θα προστατεύονται ώστε να αποφεύγεται η ρύπανσή τους. 

Χειρονακτικός ψεκασµός επιτρέπεται µόνο σε δυσπρόσιτες περιοχές διάστρωσης και έπειτα 
από σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας. 

32.3.4 ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛ ΤΟΜΙΓΜΑ ΤΟΣ 

Η διάστρωση του ασφαλτοµίγµατος θα εκτελείται µε αυτοκινούµενο διαστρωτήρα, o οποίος 
θα διαστρώνει και θα ισοπεδώνει το ασφαλτόµιγµα στο απαιτούµενο πάχος, χωρίς να 
προκαλεί διαχωρισµό του ή άλλες επιφανειακές ατέλειες στη διαστρωθείσα επιφάνεια. Σε 
έργα αυτοκινητοδρόµων, αεροδροµίων και γενικότερα οδών όπου αναµένεται να 
αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες επιβάλλεται η χρήση διαστρωτήρων εξοπλισµένων µε 
αυτόµατα ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται αυστηρή τήρηση των 
απαιτούµενων σταθµών (πάχος στρώσεων) και επικλίσεων. 

Το ασφαλτόµιγµα θα τροφοδοτείται στο διαστρωτήρα µε τη µικρότερη δυνατή καθυστέρηση. 
Η τροφοδοσία του µίγµατος θα ρυθµίζεται έτσι ώστε η λειτουργία του διαστρωτήρα να είναι 
συνεχής, χωρίς υπέρ ή υπό-τροφοδότηση αυτού. 

Η ταχύτητα διάστρωσης θα προσαρµόζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή και 
οµοιόµορφη ροή του ασφαλτοµίγµατος σε όλο το πλάτος διάστρωσης, χωρίς διαχωρισµό, 
'συρσίµατα' ή απόσχιση αυτού. 

Το µέγιστο συµπυκνωµένο πάχος ενιαίας διάστρωσης δεν θα υπερβαίνει σε καµία 
περίπτωση τα 100 mm. 

 Σε στενές λωρίδες διαπλάτυνσης ή σε άλλες θέσεις, όπου δεν είναι δυνατή η χρησιµοποίηση 
του µηχανικού διαστρωτήρα, η διάστρωση µπορεί να γίνει µε άλλα µηχανικά µέσα ή 
χειρονακτικά, µετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 
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32.3.5 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

Η συµπύκνωση του ασφαλτοµίγµατος θα αρχίζει όταν η κυλίνδρωση είναι εφικτή, χωρίς να 
προκαλείται µετατόπιση ή συσσώρευση του διαστρωθέντος µίγµατος και θα ολοκληρώνεται 
όταν αυτό διατηρεί ακόµη την ελάχιστη επιτρεπτή θερµοκρασία κυλίνδρωσης. Η κυλίνδρωση 
των ασφαλτικών µιγµάτων θα γίνεται κατά τη διαµήκη διεύθυνση και παράλληλα προς τον 
άξονα της οδού ή τον κύριο άξονα της προς διάστρωση επιφάνειας. 

Η θερµοκρασία του ασφαλτοµίγµατος για την αρχική κυλίνδρωση πρέπει να κυµαίνεται 
µεταξύ 130 και 160 °C, ανάλογα µε τον τύπο της ασφάλτου που χρησιµοποιήθηκε. 

Απαγορεύεται η ακινητοποίηση των οδοστρωτήρων σε πρόσφατα διαστρωθείσα επιφάνεια 
ενόσω αυτή είναι ακόµα θερµή, καθώς και η αλλαγή πορείας τους πίσω από τον 
διαστρωτήρα µε διέλευση επί µη συµπυκνωµένου ασφαλτοµίγµατος. 

H αρχική κυλίνδρωση θα γίνεται µε οδοστρωτήρες λείου κυλίνδρου βάρους 8-10 τόνων, 
κινουµένων µε ταχύτητα < 5km/h (80 m/min) και µε τον κινητήριο τροχό τους προς την 
πλευρά του διαστρωτήρα. 

Θα κυλινδρώνεται πρώτα το ασφαλτόµιγµα πλησίον της διαµήκους ένωσης και η 
κυλίνδρωση θα συνεχίζεται από το χαµηλότερο άκρο της διαστρωνόµενης λωρίδας προς το 
υψηλότερο. Η επικάλυψη µεταξύ των διαδοχικών διελεύσεων του οδοστρωτήρα θα είναι 
τουλάχιστον ίση µε το ηµιπλάτος του πίσω κυλίνδρου (περίπτωση στατικών οδοστρωτήρων 
µε τρεις κυλίνδρους) ή το % του πλάτους του τυµπάνου (περίπτωση οδοστρωτήρων µε δύο 
κυλίνδρους). 

Η ενδιάµεση ή εντατική κυλίνδρωση θα γίνεται µε λαστιχοφόρο οδοστρωτήρα ή µε 
οδοστρωτήρα µε ελαστικά και λείο µεταλλικό κύλινδρο βάρους 8-12 τόνων που κινείται µε 
ταχύτητα < 12km/h (200m/min). Η επικάλυψη µεταξύ των διαδοχικών διελεύσεων του 
οδοστρωτήρα θα είναι ίση τουλάχιστον µε το ονοµαστικό εύρος ενός τροχού. 

Η θερµοκρασία του διαστρωθέντος ασφαλτοµίγµατος για την έναρξη της ενδιάµεσης 
κυλίνδρωσης θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 120 και 140°C, ανάλογα µε τον τύπο της 
ασφάλτου. 

Η τελική συµπύκνωση θα γίνεται µε οδοστρωτήρες λείου κυλίνδρου βάρους 8-12 τόνων, 
χωρίς δόνηση. 

Η κυλίνδρωση θα συνεχίζεται έως ότου εξαλειφθούν όλα τα ίχνη διαβάσεως των τροχών του 
οδοστρωτήρα ή άλλες επιφανειακές ανωµαλίες, µε την προϋπόθεση ότι θα αποφεύγεται η 
υπερβολική συµπύκνωση. Η κυλίνδρωση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όταν η θερµοκρασία 
της στρώσης µειωθεί στο επίπεδο των 90 °C. 

Η χρήση δονητικών οδοστρωτήρων κατά την αρχική ή ενδιάµεση κυλίνδρωση θα 
αποφασίζεται εφ' όσον τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητά τους κατά το στάδιο κατασκευής 
του δοκιµαστικού 

τµήµατος. 

Επισηµαίνεται ότι κατά την κυλίνδρωση πρέπει να αποφεύγεται η επικόλληση υλικού στους 
κυλίνδρους ή τα ελαστικά των οδοστρωτήρων. Αυτό εξασφαλίζεται µε ελαφρό ψεκασµό των 
τροχών µε νερό ή άλλο κατάλληλο διάλυµα της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι, εάν η ποσότητα του διαστρωνόµενου ασφαλτοµίγµατος υπερβαίνει 
τους 200 τόνους/ώρα, απαιτείται η χρησιµοποίηση και πρόσθετου οδοστρωτήρα κατά το 
στάδιο της αρχικής κυλίνδρωσης, ενδεχοµένως δε και στα υπόλοιπα στάδια κυλίνδρωσης. 
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32.3.6 ΕΝΩΣΕΙΣ (ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ) 

Το ασφαλτόµιγµα θα συµπυκνώνεται πλήρως στις εγκάρσιες ή διαµήκεις ενώσεις και η 
ένωση θα ισοπεδώνεται επιµελώς ώστε να εξαλείφονται τα επιφανειακά ίχνη. 

Οι εργασίες προετοιµασίας της ένωσης, πριν τη διάστρωση της επόµενης (γειτνιάζουσας) 
λωρίδας, θα γίνονται µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

α) Με θέρµανση της ζώνης ένωσης µε κατάλληλο θερµαντήρα ενώσεων (κινητή διάταξη 
φλόγιστρων) τη στιγµή που διαστρώνεται η επόµενη λωρίδα. Ο θερµαντήρας θα θερµαίνει 
ολόκληρο το πάχος της προηγούµενης στρώσης σε πλάτος όχι µικρότερο των 75 mm, ούτως 
ώστε η θερµοκρασία στη ζώνη επαφής να ανέλθει στις προβλεπόµενες για τη διάστρωση 
τιµές. Σε περίπτωση µηχανικής βλάβης του θερµαντήρα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει 
διαθέσιµο εφεδρικό εξοπλισµό κατάλληλο για την άµεση συνέχιση των εργασιών. 

β) Με εφαρµογή διάστρωσης µε δύο ή περισσότερους διαστρωτήρες σε κλιµακωτή διάταξη 
έτσι ώστε το συνολικό εύρος διάστρωσης να συµπυκνώνεται πλήρως µε ταυτόχρονη συνεχή 
κυλίνδρωση. 

γ) Με απότµηση της εκτεθειµένης πλευράς της ένωσης σε κάθετο µέτωπο, µε κατάλληλο 
αρµοκόφτη, σε βάθος όχι µικρότερο από το προκαθορισµένο πάχος της στρώσης, 
καθαρισµό των τυχόν χαλαρών υλικών και επάλειψη του κατακόρυφου µετώπου µε 
ασφαλτικό συγκολλητικό γαλάκτωµα πριν τη διάστρωση της επόµενης λωρίδας. 

Οι ενώσεις των επαλλήλων στρώσεων δεν πρέπει να συµπίπτουν κατά την κατακόρυφο και 
συνιστάται να είναι µετατοπισµένες τουλάχιστον κατά 300 mm (οριζοντιογραφικά). 

Οι διαµήκεις ενώσεις στην λωρίδα κυκλοφορίας πρέπει να διατάσσονται κατά τρόπο ώστε να 
συµπίπτουν µε τις διαγραµµίσεις της οδού, εφ' όσον αυτό είναι εφικτό. 

32.3.7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

Το ασφαλτικό σκυρόδεµα θα διαστρώνεται µόνον όταν η επιφάνεια είναι στεγνή και 
απαλλαγµένη από πάχνη ή πάγο, και υπό την προϋπόθεση των ελάχιστων θερµοκρασιών 
περιβάλλοντος του ακόλουθου πίνακα. 

 

 

Πίνακας 10: Ελάχιστες θερµοκρασίες διάστρωσης ασφαλτικού σκυροδέµατος 

Στρώσεις οδοστρώµατος 
Πάχος 

(mm) 

Ελάχιστη 
θερµοκρασία αέρα 

(°C)  

Θερµοκρασία 
επιφάνειας 

Άνω ασφαλτική στρώση Όλα τα πάχη 10 13 

Όλες οι υπόλοιπες ασφαλτικές 
στρώσεις 

< 75 4 7 

Όλες οι υπόλοιπες ασφαλτικές 
στρώσεις 

≥ 75 0 2 
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Επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να διαστρώνεται ασφαλτικό σκυρόδεµα κατά τη διάρκεια 
βροχόπτωσης ή όταν πνέουν ισχυροί άνεµοι, > 6 beaufort ή > 22 κόµβων, (οδηγούν σε 
ταχεία πήξη του µίγµατος πριν την ολοκλήρωση της συµπύκνωσης). 

32.3.8 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

Πριν την έναρξη των ασφαλτικών εργασιών θα κατασκευάζεται από τον Ανάδοχο 
δοκιµαστικό τµήµα ασφαλτικών στρώσεων µήκους 100 m έως 300 m, εκτός αν στη µελέτη ή 
στα συµβατικά τεύχη του έργου αναγράφεται ότι η κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος δεν 
είναι αναγκαία. Σκοπός του δοκιµαστικού τµήµατος είναι να διαπιστωθεί από την Υπηρεσία 
εάν η µεθοδολογία που προτίθεται να εφαρµόσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των 
εργασιών, µε βάση την εγκεκριµένη µελέτη σύνθεσης του µίγµατος, ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ. 

Το δοκιµαστικό τµήµα θα κατασκευάζεται επί του έργου σε θέση που θα επιλέγεται από τον 
Ανάδοχο κατόπιν συµφωνίας µε την Υπηρεσία. Οι δαπάνες κατασκευής του δοκιµαστικού 
τµήµατος και εκτέλεσης των σχετικών εργαστηριακών δοκιµών θεωρούνται ανηγµένες στις 
τιµές µονάδος των ασφαλτικών στρώσεων (εκτός εάν προβλέπεται αλλιώς στα συµβατικά 
τεύχη). 

Το δοκιµαστικό τµήµα θα πρέπει να έχει έναν τουλάχιστον διαµήκη αρµό µήκους 100 m (εάν 
προβλέπονται διαµήκεις αρµοί) και έναν τουλάχιστον εγκάρσιο αρµό πλάτους ίσου µε το 
εφαρµοστέο πλάτος της διάστρωσης. 

Κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος θα διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που 
αναφέρονται στο εδάφιο 4 της παρούσας. Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει 
εκτέλεση και µεγαλύτερου αριθµού δοκιµών κατά το στάδιο κατασκευής του δοκιµαστικού 
τµήµατος. 

Εάν τα αποτελέσµατα των ελέγχων αποδειχθούν ικανοποιητικά, το δοκιµαστικό τµήµα θα 
ενσωµατώνεται στο έργο. ∆ιαφορετικά θα αποξηλώνεται και τα υλικά θα αποµακρύνονται 
από το έργο, ενώ η διαδικασία θα επαναλαµβάνεται µέχρι επιτεύξεως των επιθυµητών 
αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση αυτή, τόσο τα έξοδα κατασκευής όσο και της πλήρους 
αποξήλωσης και αποµάκρυνσης των υλικών βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Τα µηχανήµατα ανάµειξης, διάστρωσης και συµπύκνωσης, τα υλικά και µίγµατα που 
χρησιµοποιήθηκαν και το κύριο προσωπικό που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του επιτυχούς δοκιµαστικού τµήµατος, θα χρησιµοποιηθούν/ απασχοληθούν για 
την κατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων του έργου χωρίς ουδεµία µεταβολή. Εάν τα 
ανωτέρω µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα κατασκευάζεται νέο δοκιµαστικό 
τµήµα από τον Ανάδοχο το οποίο θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία εκ νέου, 
σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα. 

H κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος µπορεί να παραλειφθεί εάν, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, είναι αποδεδειγµένη η εµπειρία του Αναδόχου ή το µέγεθος του έργου είναι 
µικρό. 

32.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά (συνδετικό υλικό, αδρανή υλικά ή/ και υλικά από 
ανακυκλωµένο ασφαλτόµιγµα) υπόκεινται, πριν από τη χρησιµοποίηση αυτών αλλά και σε 
οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής, σε έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι αυτά πληρούν τις 
απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής και τις απαιτήσεις της εγκεκριµένης µελέτης. 

Πριν την έναρξη παραγωγής του ασφαλτικού σκυροδέµατος, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιεί 
εγκαίρως στην Υπηρεσία την πηγή λήψης των υλικών και θα υποβάλλει πλήρη σειρά 
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εργαστηριακών ελέγχων για τα εν λόγω υλικά. Αλλαγή στα χαρακτηριστικά των υλικών που 
χρησιµοποιούνται ή και γενικότερη αλλαγή των πηγών λήψεως υλικών, θα γίνεται µόνο 
κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας και εφ' όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι. 

Οι έλεγχοι των υλικών θα γίνονται σε αναγνωρισµένο εργαστήριο και τα υλικά θα 
χρησιµοποιούνται µόνο µετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
ποιότητα των υλικών που ενσωµατώνονται. Η Υπηρεσία, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
κατασκευής, διατηρεί το δικαίωµα δειγµατοληπτικού ελέγχου προς επιβεβαίωση της 
ποιότητας ή απόρριψης των υλικών. 

32.4.1 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η συνιστώµενη συχνότητα δειγµατοληψιών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών 
δίνεται στον Πίνακα 11 (προς εφαρµογή, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από τη µελέτη). 

 

Πίνακας 11: Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

∆οκιµή Συχνότητα 

∆οκιµές επί του συνδετικού υλικού  

∆οκιµή εισδυτικότητας 

∆οκιµή µάλθωσης 

∆οκιµή διαχωρισµού 
(ευστάθειας αποθήκευσης)(1) 

∆οκιµή ελαστικής επαναφοράς (2) 

1    δοκιµή ανά ηµέρα από τη δεξαµενή 
αποθήκευσης του συνδετικού υλικού 

∆οκιµές επί των αδρανών υλικών  

Αντίσταση σε θρυµµατισµό κατά Los 
Angeles 

1    δοκιµή ανά 15.000 τόνους αδρανών 
υλικών(3) 

∆οκιµή αντίστασης σε στίλβωση (PSV) 
1    δοκιµή ανά 15.000 τόνους αδρανών 
υλικών(3) 

∆οκιµή αντίστασης σε λείανση (φθορά) 
(ΑΑν) 

∆είκτης πλακοειδούς 

1    δοκιµή ανά 15.000 τόνους αδρανών 
υλικών(3) 1    δοκιµή ανά 15.000 τόνους 
αδρανών υλικών 

Ποσοστό θραύσης και τελείως σφαιρικών 
κόκκων 

για ασφαλτικό σκυρόδεµα όλων των 
ασφαλτικών στρώσεων πλην επιφανειακής 
στρώσης(3) 

1    δοκιµή ανά 5000 τόνους αδρανών υλικών 

 για ασφαλτικό σκυρόδεµα επιφανειακής 
στρώσης(3) 

Ισοδύναµο άµµου 1    δοκιµή ανά ή µερα 

Ειδικό βάρος και απορρόφηση υγρασίας Μόνο εάν αλλάξει η πηγή λήψης των 
αδρανών υλικών 

Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (δοκιµή 
υγείας) 

1    δοκιµή ανά έργο, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν αλλάζει η πηγή λήψης των αδρανών 
υλικών 

∆οκιµές µετά από εκχύλιση του  
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ασφαλτοµίγµατος(4) ή ανάφλεξη 
συνδετικού υλικού(5) 
Κοκκοµετρική ανάλυση µίγµατος αδρανών 
και Προσδιορισµός ποσοστού συνδετικού 
υλικού 

2    δοκιµές ηµερησίως 

Ποσοστό παιπάλης/ ασφάλτου 2    δοκιµές ηµερησίως 
∆οκιµές επί εργαστηριακών δοκιµίων 
Marshall  

Ευστάθεια 2    δοκιµές ηµερησίως 
Παραµόρφωση 2    δοκιµές ηµερησίως 
Ποσοστό κενών 2    δοκιµές ηµερησίως 
Λόγος εφελκυστικών αντοχών                   2    δοκιµές ηµερησίως 
∆οκιµές επί της συµπυκνωµένης στρώσης  
Έλεγχος συµπύκνωσης (από καρότα) 3    καρότα ανά 5000 m2 
Έλεγχος πάχους στρώσης (από καρότα)     3    καρότα ανά 5000 m2 

 (1) Μόνο στην περίπτωση χρησιµοποίησης τροποποιηµένης ασφάλτου και όταν πρόκειται 
να αποθηκευθεί για 

περισσότερες από 96 ώρες. 

(2) Μόνο σε περίπτωση χρησιµοποίησης ελαστοµερούς ασφάλτου. 

(3) Σε περίπτωση έργων όπου απαιτούνται µικρότερες ποσότητες αδρανών υλικών, 1 
δοκιµή. 

(4) Σύµφωνα µε το πρότυπο EN 12697-1:2000 «Bituminous mixtures - Test methods for hot 
mix asphalt - Part 1: Soluble binder content -- Ασφαλτοµίγµατα. Μέθοδοι δοκιµές ασφαλτικών 
θερµής ανάµιξης. Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό». 

(5) Σύµφωνα µε το πρότυπο EN 12697-39:2004 «Bituminous mixtures - Test methods for hot 
mix asphalt - Part 39: Binder content by ignition -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής 
θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 39: Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε συνδετικό υλικό µε 
ελεγχόµενη καύση». 

 

Η δειγµατοληψία του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο EN 
12697¬27:2000 «Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 27: Sampling 
-- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής για ασφαλτοµίγµατα θερµής ανάµιξης - Μέρος 27: 
∆ειγµατοληψία». 

Τελικός έλεγχος ασφαλτικών στρώσεων 

Οι στάθµες της επιφάνειας (υψόµετρα) κάθε ασφαλτικής στρώσης θα ανταποκρίνονται προς 
τη Μελέτη και δεν θα παρουσιάζουν αποκλίσεις µεγαλύτερες αυτών που δίνονται στον 
Πίνακα 12. Το υψόµετρο µελέτης σε οποιοδήποτε σηµείο της στρώσης θα καθορίζεται µε 
βάση την ερυθρά, τις εγκάρσιες κλίσεις και το πάχος των στρώσεων, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της τυπικής διατοµής. 

Ο συνδυασµός των µέγιστων επιτρεπόµενων υψοµετρικών αποκλίσεων στις διάφορες 
ασφαλτικές στρώσεις δεν πρέπει να έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση του συνολικού πάχους 
των ασφαλτικών στρώσεων περισσότερο από 15 mm, ούτε τη µείωση του θεωρητικού 
πάχους της ανώτατης ασφαλτικής στρώσης περισσότερο από 5 mm. 

 Για τον έλεγχο των υψοµετρικών αποκλίσεων, θα γίνονται χωροσταθµικές µετρήσεις µε 
τοπογραφικά όργανα ανά 10 m κατά τη διαµήκη κατεύθυνση και ανά 2,0 m κατά την 
εγκάρσια κατεύθυνση, ή όπως άλλως καθορισθεί από την Υπηρεσία. Στους κόµβους η 
πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων θα καθορίζεται από την Υπηρεσία. 
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Αποδεκτά θεωρούνται τα αποτελέσµατα, για όλες τις στρώσεις πλην της επιφανειακής, όταν 
ανά δέκα διαδοχικές µετρήσεις κατά την διαµήκη κατεύθυνση, το πολύ µία υπερβαίνει τις 
αποκλίσεις που ορίζονται στον πίνακα 12, ενώ το σύνολο των µετρήσεων κατά οποιαδήποτε 
εγκάρσια γραµµή βρίσκεται εντός των καθοριζόµενων ορίων. Η υπέρβαση των αποκλίσεων 
του πίνακα 12 περιορίζονται στα 5 mm (για το 10% των σηµείων κατά µήκος). 

Για την επιφανειακή στρώση ισχύουν οι αποκλίσεις που δίνονται στον Πίνακα 12 σε 
οποιοδήποτε σηµείο της επιφανείας για το σύνολο των µετρήσεων, χωρίς καµία υπέρβαση. 

 

Πίνακας12: Επιτρεπόµενες υψοµετρικές αποκλίσεις τελικής επιφάνειας στρώσεων. 

Επιφανειακή στρώση και συνδετική στρώση ± 6mm 

Ασφαλτική βάση ± 10mm 

 

Οµαλότητα επιφάνειας 

Οµαλότητα κατά τη διαµήκη κατεύθυνση 

H οµαλότητα κατά την διαµήκη κατεύθυνση µετράται µε την µέθοδο κυλιόµενης δοκού. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ο τρίµετρος ευθύγραµµος κανόνας (µε 
σχετική έγκριση της Υπηρεσίας). 

H διαµήκης οµαλότητα των επιφανειών όλων των ασφαλτικών στρώσεων, µετρούµενη µε την 
κυλιόµενη δοκό θα πρέπει να δίνει αποτελέσµατα εντός των ορίων που καθορίζονται στον 
Πίνακα 13. 

 Η µέθοδος µέτρησης των ανωµαλιών του καταστρώµατος µε την κυλιόµενη δοκό (rolling 
beam) αναπτύχθηκε από το Βρετανικό Εργαστήριο Κυκλοφοριακών Ερευνών (TRL: 
Transport Research Laboratory). Κατά τη µέθοδο αυτή εντοπίζονται οι αποκλίσεις από τη 
θεωρητική επιφάνεια του καταστρώµατος που υπερβαίνουν τα 4,00 ή τα 7,00 mm, 
υπολογίζεται ο συνολικός αριθµός τους ανά τµήµα συγκεκριµένου µήκους και τα 
αποτελέσµατα συγκρίνονται µε οριακές τιµές βάσει πινάκων. 

 

Πίνακας 13: Μέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός επιφανειακών ανωµαλιών 

 

Επιφανειακές στρώσεις, 
συνδετικές στρώσης (1) και 

λωρίδες εκτάκτου ανάγκης ή 
ασφαλτοστρωµένα ερείσµατα 

Συνδετικές στρώσεις, στρώσεις 
ασφαλτικής βάσης και 

διαπλατύνσεις για στάθµευση 
παρά την οδό 

Όριο επιφανειακής 
ανωµαλίας 

4 mm 7 mm 4 mm 7 mm 

Μήκος αναφοράς 
(m) 

300 75 300 75 300 75 300 75 

Αυτοκινητόδροµος 
και κύριες οδοί 

20 9 2 1 40 18 4 2 

Άλλες οδοί (2) 40 18 4 2 60 27 6 3 
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 (1) Εφόσον η επιφάνεια της συνδετικής στρώσης πρόκειται να κυκλοφορηθεί για κάποιο 

χρονικό διάστηµα. 

(2) Οδοί µε µικρές ταχύτητες (<50km/h) 

 

Οι µετρήσεις θα γίνονται κατά µήκος γραµµής ή γραµµών παράλληλων προς το όριο του 
οδοστρώµατος επί τµηµάτων µήκους 300 m που θα επιλέγονται από την Υπηρεσία. Είναι 
δυνατόν να εξετάζονται και τµήµατα µήκους µικρότερου των 300 m (µέρος µεγαλύτερου 
κλάδου οδού) και να αποτιµούνται µε αναγωγή του αριθµού των ανωµαλιών που µετρήθηκαν 
στα 300 m (στρογγύλευση του αποτελέσµατος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό). 

Συνιστάται να εκτελούνται µετρήσεις ανά λωρίδα κυκλοφορίας καθώς και στη λωρίδα 
εκτάκτου ανάγκης(ΛΕΛ), περίπου στον άξονα αυτών. 

Όταν το συνολικό µήκος του οδικού τµήµατος είναι µικρότερο από 300 m, οι µετρήσεις θα 
γίνονται επί µήκους 75 m. 

Κατά τις µετρήσεις η κυλιόµενη δοκός θα µετακινείται µε ταχύτητα « 2 km/h. 

Η οµαλότητα των ασφαλτικών επιφανειών κατά τη διαµήκη κατεύθυνση µπορεί να µετρηθεί 
και µε άλλες συσκευές, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

Όταν χρησιµοποιούνται συσκευές που παρέχουν αποτελέσµατα σε ΙRl (International 
Roughness Index: ∆ιεθνής ∆είκτης Οµαλότητας), οι αποδεκτές τιµές είναι Ι Rl < 1,1 για µήκος 
αναφοράς 10 m, ή IRI < 1,4 για µήκος αναφοράς 100 m. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να 
ικανοποιούνται επίσης και οι απαιτήσεις του πίνακα 12 της § 4.1. 

Οµαλότητα κατά την εγκάρσια κατεύθυνση 

Το οδόστρωµα θα ελέγχεται επίσης και για εγκάρσιες ανωµαλίες µε τον τρίµετρο ευθύγραµµο 
κανόνα τοποθετούµενο κατά ορθή γωνία ως προς τον άξονα της οδού, σε θέσεις της 
επιλογής της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13036-7:2003 «Road and airfield 
surface characteristics -Test methods - Part 7: Irregularity measurement of pavement 
courses : the straightedge test -¬Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδροµίων - 
Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 7: Μέτρηση ανωµαλιών των στρώσεων κύλισης των 
οδοστρωµάτων (τελική στρώση) : Μέθοδος κανόνα». Η µέγιστη αποδεκτή απόκλιση µεταξύ 
της επιφάνειας της οδού και της κάτω επιφάνειας του κανόνα είναι: 

• 4 mm για την επιφανειακή ή συνδετική στρώση, και 

• 6 mm για την ασφαλτική βάση. 

Ο τρίµετρος ευθύγραµµος κανόνας θα χρησιµοποιείται επίσης για τον έλεγχο της οµαλότητας 
κατά τη διαµήκη κατεύθυνση όταν το συνολικό µήκος του οδοστρώµατος είναι µικρότερο των 
15 m, ή σε θέσεις όπου η χρήση της κυλιόµενης δοκού είναι πρακτικά αδύνατη, µε τις ως 
άνω επιτρεπόµενες αποκλίσεις. 

Πριν από κάθε µέτρηση οµαλότητας, η επιφάνεια που πρόκειται να µετρηθεί, εάν απαιτείται, 
θα καθαρίζεται µε µηχανικό σάρωθρο, ώστε να µην υπάρχουν ξένα σώµατα (ασύνδετα 
αδρανή, υλικά, φερτά υλικά κ.λπ.). Οι µετρήσεις θα γίνονται πριν την απόδοση του 
καταστρώµατος στην κυκλοφορία, ώστε σε περίπτωση αστοχίας να γίνουν οι κατάλληλες 
επεµβάσεις χωρίς να επηρεασθεί η πρόοδος των εργασιών και το χρονοδιάγραµµα 
ολοκλήρωσης του έργου. 
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Πριν την έναρξη της διάστρωσης των ασφαλτοµιγµάτων, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην 
Υπηρεσία Έκθεση Μεθοδολογίας στην οποία θα περιγράφεται η µέθοδος που θα υιοθετηθεί 
για τη µέτρηση της οµαλότητας. 

Επιφανειακή µακροτραχύτητα - αδρότητα επιφανείας (surface macrotexture) 

Η µακροτραχύτητα της επιφάνειας της στρώσεως κυκλοφορίας έχει επιπτώσεις στην 
αντιολισθηρότητα και τη στάθµη του θορύβου από την αλληλεπίδραση ελαστικών - 
ασφαλτικού. 

Η επιφανειακή µακροτραχύτητα (µακροϋφή) προσδιορίζεται µε ογκοµετρικές τεχνικές 
σύµφωνα µε το πρότυπο: 

EN 13036-1:2001: Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 1: 
Measurement of pavement surface macrotexture depth using a volumetric patch technique -- 
Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδροµίων - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1: Μέτρηση 
του βάθους της µακροδοµής της επιφάνειας µε την βοήθεια της τεχνικής µέτρησης όγκου 
κηλίδας. 

Ανά 1000 m µήκους λωρίδας κυκλοφορίας (ή ανά λωρίδα κυκλοφορίας του δοκιµαστικού 
τµήµατος) θα γίνονται δέκα µεµονωµένες µετρήσεις σύµφωνα µε το ανωτέρω πρότυπο, πριν 
την απόδοση της οδού στην κυκλοφορία. 

Η µακροτραχύτητα σε κάθε σηµείο µέτρησης πρέπει να είναι > 0,6 mm. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα γίνονται περαιτέρω µετρήσεις ώστε να προσδιοριστεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια 
η µακροτραχύτητα του τάπητα. Εάν ο µέσος όρος των µετρήσεων βρεθεί µικρότερος από 0,6 
mm, το µίγµα στην περιοχή αυτή θα αποξηλώνεται σε όλο του το πάχος (µε φρεζάρισµα) και 
θα αντικαθίσταται µε νέα στρώση, η οποία θα εφαρµόζεται υποχρεωτικά µε διαστρωτήρα. 

Το ελάχιστο µήκος των επεµβάσεων θα είναι τουλάχιστον 20 m και το ελάχιστο πλάτος ίσο 
µε το πλάτος µίας λωρίδας κυκλοφορίας. 

Τα ως άνω διορθωτικά µέτρα θα λαµβάνονται εφ' όσον προβλέπονται από τη Μελέτη, ή 
κατόπιν σχετικής εντολής της Υπηρεσίας. 

Όταν προβλέπεται η κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος (συνήθως σε σηµαντικά έργα) οι 
έλεγχοι αυτοί θα γίνονται υποχρεωτικά επ' αυτού. 

32.5 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

32.5.1 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 

32.5.1.1 Έλεγχος πάχους ασφαλτικών στρώσεων 

Για την εξακρίβωση του συµπυκνωµένου πάχους οποιασδήποτε ασφαλτικής στρώσης θα 
γίνεται χωροστάθµιση προ και µετά την διάστρωση ανά διατοµή της οδού. Θα γίνονται 
µετρήσεις στα όρια του οδοστρώµατος και σε ένα τουλάχιστον σηµείο ανά λωρίδα 
κυκλοφορίας. Κατ' ελάχιστον δε θα λαµβάνονται τρία σηµεία ανά διατοµή. 

Πυρηνοληψία θα γίνεται µόνον κατ' εξαίρεση, σε περιπτώσεις απισωτικών στρώσεων, 
κόµβων ή ζωνών µεταβαλόµενης γεωµετρίας επιφανείας, µετά από σχετική εντολή της 
Υπηρεσίας. Οι θέσεις λήψης καρότων θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία. 

Τα αποτελέσµατα της πυρηνοληψίας θα εξετάζονται µεµονωµένα και δεν θα υπολογίζεται ο 
µέσος όρος αυτών προκειµένου να συναχθούν συµπεράσµατα για το µέσο πάχος των 
στρώσεων. Εάν µε την πυρηνοληψία διαπιστωθεί µειωµένο πάχος, τότε θα λαµβάνονται περί 
την θέση της ανά 50 m πρόσθετοι πυρήνες προκειµένου να διερευνηθεί περαιτέρω η 
ασφαλτική στρώση. 
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Εάν κατά τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί πάχος µεγαλύτερο του προβλεποµένου από 
την µελέτη, ουδεµία προσαύξηση της συµβατικής τιµής µονάδος θα γίνεται αποδεκτή. 

Εάν διαπιστωθεί µειωµένο πάχος στρώσης, και εφ' όσον η µείωση αυτή γίνει αποδεκτή από 
την Υπηρεσία, θα µειώνεται αναλογικά η συµβατική τιµή µονάδος. 

Η αποδοχή ή µη ασφαλτικής στρώσης µειωµένου πάχους εξαρτάται από την θέση της, 
καθώς και το διαστρωθέν συνολικό πάχος ασφαλτικών ταπήτων. 

Προκειµένου να γίνονται αποδεκτές στρώσεις υπολειπόµενες πέραν του 10% του 
θεωρητικού πάχους ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµήσει αναλυτική έκθεση τεκµηριωµένη 
µε υπολογισµούς από την οποία να προκύπτει η επάρκεια των στρώσεων που 
κατασκευάσθηκαν για τον κυκλοφοριακό φόρτο σχεδιασµού και τις τοπικές συνθήκες του 
έργου. Η αποδοχή εκ µέρους της Υπηρεσίας των ως άνω απόψεων/τεκµηρίωσης του 
Αναδόχου δεν αίρει την προαναφερθείσα αναλογική µείωση της συµβατικής τιµής. 

Εάν οι µειωµένου πάχους στρώσεις δεν γίνουν κατά τα ως άνω αποδεκτά από την 
Υπηρεσία, τότε η στρώση θα αποξηλώνεται και θα επανακατασκευάζεται µε δαπάνες του 
Αναδόχου. 

Στις περιπτώσεις παραλαβής του υλικού της ασφαλτικής στρώσης κατά βάρος θα γίνεται 
αναγωγή σε όγκο µε βάση το φαινόµενο βάρος του συµπυκνωµένου ασφαλτικού 
σκυροδέµατος και θα διενεργούνται οι ως άνω έλεγχοι και περικοπές εάν διαπιστωθούν µη 
συµµορφώσεις. 

32.5.1.2 Επιµέτρηση ενσωµατούµενου ασφαλτικού σκυροδέµατος κατά βάρος 

Η ζύγιση προσκοµιζοµένου προς ενσωµάτωση ασφαλτικού σκυροδέµατος θα γίνεται µε 
πλάστιγγες αυτόµατου ζυγίσεως βαθµονοµηµένες από το Υπουργείο Εµπορίου ή άλλους 
αναγνωρισµένους φορείς πιστοποίησης. 

Οι πλάστιγγες θα καταγράφουν αυτόµατα σε καρτέλες ή ταινίες ελέγχου το βάρος του 
ζυγισµένου ασφαλτικού σκυροδέµατος. 

32.5.1.3 Επιµέτρηση ανά τετραγωνικό µέτρο 

Πλήρης κατασκευή (εργασία και υλικά) 

 Η κάθε στρώση, πλήρως κατασκευασµένη (εργασία και υλικά), θα επιµετράται σε 
τετραγωνικά µέτρα συµπυκνωµένου πάχους, αφού έχει εξακριβωθεί το συµβατικό 
συµπυκνωµένο πάχος όπως ορίζεται στην παράγραφο 5.1.1. Το πλάτος της στρώσης 
ορίζεται ως την απόσταση µεταξύ των ακµών της ανώτερης επιφάνειας της στρώσης χωρίς 
να συνυπολογίζονται τυχόν οριογραµµές επιφανειών µορφής πρανών. 

Εργασία κατασκευής των ασφαλτικών στρώσεων 

Με τον τρόπο αυτό επιµετράται η εργασία κατασκευής ανά τετραγωνικό µέτρο 
συµπυκνωµένου πάχους, αφού έχει εξακριβωθεί το συµβατικό συµπυκνωµένο πάχος όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 5.1.1, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την προηγούµενη 
παράγραφο. 

32.5.1.4 Μεταφορά 

Η µεταφορά του ασφαλτικού µίγµατος επιµετράται σε τοννοχιλιόµετρα απλής µεταφοράς από 
τη θέση(-εις) λήψης µέχρι το έργο. 

32.5.1.5 Προεπάλειψη και συγκολλητική επάλειψη 

Επιµετρώνται ιδιαιτέρως, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις οικίες ΠΕΤΕΠ. 
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32.5.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

Η πλήρης κατασκευή ασφαλτικών στρώσων από ασφαλτικό σκυρόδεµα που παράγεται σε 
µόνιµη εγκατάσταση, η οποία επιµετράται όπως καθορίζεται στις § 5.1.1 και 5.1.3, 
περιλαµβάνει τις δαπάνες παραγωγής ή προµήθειας και µεταφοράς των κατάλληλων 
αδρανών υλικών µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής ασφαλτοµίγµατος, την ανάµιξη αυτών 
µε συνδετικό υλικό, τη µεταφορά του ασφαλτοµίγµατος, τη διάστρωση αυτού µε µηχάνηµα 
διάστρωσης (fmisher), τη σταλία των µεταφορικών µέσων, καθώς και κάθε δαπάνη υλικών 
και εργασίας, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά, για την πλήρως τελειωµένη κατασκευή της 
στρώσης(-εων) σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΟΥ - ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

•  Η εισδυτικότητα (penetration) της ασφάλτου του µίγµατος δίδεται από τη σχέση: 

α • log (pen1) + β • log (pen2) = logpenmix 

όπου: 

penmix :  η προκύπτουσα (από υπολογισµό) εισδυτικότητα της ασφάλτου στο µίγµα που 
περιέχει ανακυκλωµένο ασφαλτόµιγµα 

pen1 : η εισδυτικότητα της ασφάλτου που ανακτήθηκε από το ανακυκλωµένο ασφαλτόµιγµα 

pen2   : η εισδυτικότητα της προστιθέµενης ασφάλτου 

α, β    : οι αναλογίες (%) κατά βάρος της ασφάλτου του µίγµατος:  

(α):της προερχόµενης από το ανακυκλωµένο ασφαλτόµιγµα  

(β): της προστιθέµενης ασφάλτου  

ισχύει: α+β=1 

 

Το σηµείο µάλθωσης της ασφάλτου στο µίγµα δίδεται από τη σχέση: 

TR&B mix = α • TR&B1 + β • TR&B2 

όπου: 

 TR&B mix : το προκύπτον σηµείο µάλθωσης της ασφάλτου στο µίγµα που περιέχει 
ανακυκλωµένο ασφαλτόµιγµα 

TR&B1  : το σηµείο µάλθωσης της ασφάλτου που ανακτήθηκε από το ανακυκλωµένο 
ασφαλτόµιγµα 

TR&B2 : το σηµείο µάλθωσης της προστιθέµενης ασφάλτου 

α, β : οι αναλογίες κατά βάρος της ασφάλτου του ανακυκλωµένου ασφαλτοµίγµατος (α) και 
της προστιθέµενης ασφάλτου (β), (α+β=1) 

 Οι δοκιµές προσδιορισµού της εισδυτικότητας και του σηµείου µάλθωσης θα γίνονται 
σύµφωνα µε τα πρότυπα EN 1426:1999 «Bitumen and bituminous binders - Determination of 
needle penetration -- Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της διείσδυσης 
µε βελόνα» και EN 1427:1999 «Bitumen and bituminous binders - Determination of softening 
point - Ring and Ball method -- Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της 
µάλθωσης -Μέθοδος δακτυλίου» αντίστοιχα. Η ανάκτηση της ασφάλτου θα γίνεται σύµφωνα 
µε το πρότυπο EN 12697¬3:2005 «Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 
Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής για 
ασφαλτοµίγµατα θερµής ανάµιξης - Μέρος 3: Ανάκτηση ασφάλτου: Περιστρεφόµενη συσκευή 
εξάτµισης». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ MARSHALL ΓΙΑ ∆ΟΚΙΜΙΑ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 150 

mm 

Ύψος δοκιµίου 
(mm) 

Όγκος δοκιµίου 
(cm3) ∆ιορθωτικός συντελεστής 

88,9 
90,5 
92,1 
93,7 
95,2 
96,8 
98,4 

100,0 
101,6 

1608 - 1626 
1637 - 1665 
1666 - 1694 
1695 - 1723 
1724 - 1752 
1753 - 1781 
1782 - 1810 
1811 - 1839 
1840 - 1868 

1,12 
1,09 
1,06 
1,03 
1,00 
0,97 
0,97 
0,95 
0,92 
0,90 



 

K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc                                             - 262 -      Ν5600a/5157/B10 

33. ∆IΚΛΕI∆ΕΣ ΚΑI ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ 

 

33.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιµή 
κλπ των δικλείδων και θυροφραγµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο. 

Οι θέσεις, ο τύπος και ο αριθµός των δικλείδων φαίνονται στα σχέδια των λεπτοµερειών της 
µελέτης. 

Οι προβλεπόµενες από την τεχνική αυτή προδιαγραφή εργασίες για την πλήρη τοποθέτηση 
των δικλείδων είναι συνοπτικά οι εξής: 

α) Η προµήθεια των απαιτούµενων δικλείδων. 

β) Όλες οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των παραπάνω εξαρτηµάτων από το 
εργοστάσιο κατασκευής ή την αποθήκη του προµηθευτού στη θέση τοποθέτησής τους. 

γ) Οι κάθε είδους δοκιµασίες. 

33.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Ο κατασκευαστής οίκος θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Ποιότητος σειράς 
ISO 9001 (ή όποιο νεότερο το έχει αντικαταστήσει).  

Κατά τηv πρoµήθεια και έλεγχo της πoιότητας τωv δικλείδωv κλπ. υδραυλικώv εξαρτηµάτωv 
θα εφαρµόζovται αvαγvωρισµέvα διεθvή πρότυπα µε βάση τα oπoία θα είvαι 
κατασκευασµέvα τα εξαρτήµατα (ISO, DIΝ, BS, ΑΝSI κλπ.). Γεvικά oι δικλείδες θα είvαι τoυ 
τύπoυ µειωµέvης διάστασης µεταξύ πρoσώπoυ φλαvτζώv (short face to face dimension) 
κατά ISΟ 5752/1982 και η διάτρηση τωv φλαvτζώv (διάµετρoς κέvτρωv oπώv και αριθµός 
oπώv) θα ακoλoυθεί τov DIN 2501, ΝΡ10. 

33.3 ΣΤOΙΧΕΙΑ ΠΡOΣ ΥΠOΒOΛΗ 

Ο αvάδoχoς, πριv αρχίσει τo έργo ή πριv παραγγείλει τα υλικά (εκτός από τις περιπτώσεις 
πoυ δεv είvαι δυvατό vα παρασχεθoύv πριv από τη κατασκευή τα πιστoπoιητικά, τα 
απoτελέσµατα τωv δoκιµώv και oι oδηγίες χρήσεως), θα υπoβάλει για έγκριση στηv 
Υπηρεσία, τα ακόλoυθα: 

- Κατάλoγo και πρoδιαγραφές τoυλάχιστov 2 κατασκευαστώv για κάθε τύπo 
εξoπλισµoύ 

- Φύλλα τεχvικώv χαρακτηριστικώv τωv κατασκευαστώv σχετικά µε τα όρια πιέσεωv 
στις θερµoκρασίες λειτoυργίας. 

- Σχέδια λεπτoµερειώv ειδικώv δικλείδωv και θυρoφραγµάτωv.  

- Τυπικές λεπτoµέρειες τωv τυπoπoιηµέvωv πρoϊόvτωv. 

- Σχέδια γεvικής διατάξεως, πoυ εµφαίvoυv τις πρoτειvόµεvες εγκαταστάσεις. 

- Πιστoπoιητικό υδρoστατικώv δoκιµώv. 

- Εγχειρίδια λειτoυργίας και συvτηρήσεως. 

Σε περίπτωση πoυ o πρoσφερόµεvoς εξoπλισµός δεv αvταπoκρίvεται  στις απαιτήσεις τωv 
πρoδιαγραφώv, η Υπηρεσία διατηρεί τo δικαίωµα vα ζητήσει από τov αvάδoχo vα πρoσφέρει 
εξoπλισµό άλλωv κατασκευαστώv πoυ πληρoύv τις αvωτέρω απαιτήσεις. 
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33.4 ΕΛΕΓΧOΣ ΠOΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο αvάδoχoς θα διευκoλύvει τoυς αρµόδιoυς υπαλλήλoυς της Υπηρεσίας για τηv επιθεώρηση 
και έλεγχo της πoιότητας τωv δικλείδωv κλπ. υδραυλικώv εξαρτηµάτωv. 

Εάv µετά από επιθεώρηση, εξέταση ή δoκιµή oπoιoυδήπτoτε υλικoύ ή εξoπλισµoύ, 
απoφασίσει η Υπηρεσία ότι oλόκληρo ή oπoιoδήπoτε τµήµα τoυ είvαι ελαττωµατικό, ή δεv 
συµφωvεί µε τις απαιτήσεις της πρoδιαγραφής ή τις απoδόσεις µπoρεί vα απoρρίψει αυτό τo 
υλικό, ή τov εξoπλισµό ή τµήµα τoυ και vα αvακoιvώσει στov αvάδoχo τηv απόρριψη, 
δηλώvovτας τoυς λόγoυς στoυς oπoίoυς βασίζεται αυτή η απόρριψη. 

Ο Αvάδoχoς πρέπει, µε δική τoυ δαπάvη, vα αvτικαταστήσει ή vα λάβει µέτρα για vα 
τρoπoπoιήσει τo υλικό ή τov εξoπλισµό ώστε vα αvταπoκρίvεται µε τηv πρoδιαγραφή και vα 
αvαλάβει τα έξoδα για τη διεξαγωγή όλωv τωv µελλovτικώv δoκιµώv πoυ χρειάζovται για vα 
διαπιστωθεί ικαvoπoιητική απόδoση. 

Στηv περίπτωση πoυ δεv επιτευχθεί η εγγυηµέvη απόδoση µε τηv πρώτη ή µε τις επόµεvες 
τρoπoπoιήσεις, η υπηρεσία, επιφυλάσσει τo δικαίωµα vα απoρρίψει τo συγκεκριµέvo 
σύστηµα. 

33.5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

33.5.1 ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ– ΓΕVΙΚΑ 

Όλες οι δικλείδες του ίδιου τύπου θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Για το δίκτυο 
λυµάτων θα χρησιµοποιηθούν συρταρωτές δικλείδες. Για το δίκτυο της ιλύος οι δικλείδες που 
προτιµούνται είναι οι µαχαιρωτές (knife valves). Για τη ρύθµιση της παροχής αέρα από τους 
φυσητήρες συνιστώνται οι δικλείδες πεταλούδας.  

Οι δικλείδες και τα θυρoφράγµατα θα είvαι κατάλληλα για χρήση vερoύ µε δείκτη Langelier 
µέχρι -2.0 και σε θερµoκρασίες µέχρι 700C ή για λύµατα και ιλύ αvάλoγα µε τηv περίπτωση. 

Εκτός αv πρoδιαγράφεται αλλιώς, oι δικλείδες θα είvαι κατάλληλες για τη µέγιστη πίεση 
λειτoυργίας τoυ συστήµατoς περιλαµβαvoµέvωv και τωv πιέσεωv πλήγµατoς και τoυλάχιστov 
για πίεση 6 αtm. 

Εκτός αv πρoδιαγράφεται αλλιώς oι δικλείδες, θα έχoυv διπλές φλάvτζες σύµφωνα µε το BS 
4504, vα πρoσαρµόζovται στις πιέσεις και vα ταιριάζoυv στoυς σωλήvες και τα ειδικά 
τεµάχια. 

∆ικλείδες διαµέτρoυ 500 mm ή µεγαλύτερης πoυ πρόκειται vα τoπoθετηθoύv σε oριζόvτιες 
σωληvώσεις θα πρέπει vα φέρoυv τα δικά τoυς υπoστηρίγµατα και δεv θα στηρίζovται στη 
σωλήvωση. 

Οι δικλείδες πρέπει vα έχoυv επίσης έvα κατάλληλo πώµα απoστράγγισης, και φλάvτζες 
τελειωµέvες και τρυπηµέvες σύµφωvα µε τo ΒS 4504. Οι δικλείδες πoυ θα τoπoθετηθoύv σε 
υψηλά σηµεία πρέπει vα έχoυv τρoχό µε αλυσίδα για vα µπoρεί vα γίvεται o χειρισµός τoυς 
από στάθµη εργασίας. 

Οι δικλείδες πoυ θα λειτoυργoύv µε κλειδί θα πρέπει vα έχoυv έvα κάλυµµα για τηv 
πρoστασία τoυ άκρoυ τoυ άξovα. Για κάθε µέγεθoς καλύµµατoς θα παρέχεται και έvα κλειδί 
καταλλήλoυ µεγέθoυς. Οι δικλείδες µε κλειδί πoυ θα είvαι τoπoθετηµέvες σε βαθείς θαλάµoυς 
θα έχoυv άξovες πρoέκτασης µε κατάλληλα στηρίγµατα. 

Τέλος, οι δικλείδες θα φέρoυv µηχαvισµό χειρισµoύ χειρoκίvητo ή και ηλεκτρoκίvητo αvάλoγα 
µε τις απαιτήσεις τoυ έργoυ. Ο χειρoκίvητoς µηχαvισµός θα απoτελείται από περιστρoφικoύς 
τρoχoύς χειρισµoύ ή περιστρoφικά κλειδιά µε φoρά τωv δεικτώv τoυ ρoλoγιoύ. Όλoι oι τρoχoί 
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χειρισµoύ θα έχoυv λεία στεφάvη πάvω στηv oπoία θα έχει χαραχθεί η φoρά αvoίγµατoς και 
κλεισίµατoς.  

33.5.2 ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΑΣ 

Οι δικλείδες πεταλoύδας θα έχoυv εγκριθεί από τηv υπηρεσία όσov αφoρά τov κατασκευαστή 
και θα έχoυv υπoβληθεί για θεώρηση oι λεπτoµέρειές τoυς, τα στoιχεία και oι κατάλoγoι: 

α. Γεvικά:  

Οι δικλείδες πεταλoύδας σχεδιάζονται σύµφωνα µε το BS 5155, για υδατoστεγές και 
αερoστεγές κλείσιµo. Οι δικλείδες θα είvαι κατάλληλες για τις πιέσεις λειτoυργίας και για 
µovτάρισµα σε oπoιαδήπoτε θέση και θα αvταπoκρίvovται στα διεθvή αvαγvωρισµέvα 
πρότυπα κατασκευής τoυς, για δικλείδες διπλής φλάvτζας, εκτός αv γίvεται ειδική 
τρoπoπoίηση ή συµπλήρωση στηv παρoύσα. Οι δικλείδες πεταλoύδας συvίσταvται κυρίως 
από τo σώµα, τo δίσκo, τov άξovα, τη λαστιχένια έδρα και τov µηχαvισµό λειτoυργίας. Ολoι oι 
κoχλίες παξιµάδια και λoιπά εξαρτήµατα στερέωσης, πoυ θα έρχovται σ' επαφή µε τo 
περιεχόµεvo τωv αγωγώv θα είvαι από αvoξείδωτo χάλυβα. 

β. Ορoι λειτoυργίας: 

Οι δικλείδες πεταλoύδας πρέπει vα είvαι κατάλληλες για συχvή λειτoυργία καθώς και για 
λειτoυργία µετά από µεγάλη περίoδo αδράvειας στηv αvoικτή είτε στηv κλειστή θέση  

γ. Σώµα της δικλείδας: 

Τo σώµα της δικλείδας θα είvαι µαvτεµέvιo και oι φλάvτζες και oι υπoδoχές για τo έδραvo τoυ 
άξovα θα είvαι εξ oλoκλήρoυ χυτά µαζί µε τo σώµα. 

δ. ∆ίσκoς: 

Οι άκρες τoυ δίσκoυ θα είvαι µηχαvoυργηµέvες µε στρoγγυλεµέvες γωvίες και θα είvαι 
στιλβωµέvες ώστε vα γίvoυv λείες. Ο δίσκoς της δικλείδας θα γυρίζει κατά 900 από τηv 
εvτελώς αvoικτή στηv εvτελώς κλειστή θέση και η έδρα θα είvαι µελετηµέvη ώστε o δίσκoς, 
στηv τελείως κλειστή θέση, vα σχηµατίζει oρθή γωvία µε τov άξovα τoυ αγωγoύ. Θα 
πρoβλεφθoύv ρυθµιζόµεvα µηχαvικά SΤΟΡ για vα πρoλαβαίvoυv µεγαλύτερη διαδρoµή τoυ 
δίσκoυ από τηv αvoικτή και κλειστή θέση. Αυτά τα STΟP θα πρέπει vα είvαι ικαvά vα 
απoρρoφoύv, όλη τη ρoπή λειτoυργίας µε ελάχιστo συvτελεστή ασφάλειας µελέτης ίσο µε 5. 

Ο δίσκος της δικλείδας θα είναι από χυτοσίδηρο. 

ε. Αξovας: 

Ο άξovας θα είvαι κατασκευασµέvoς από αvoξείδωτo χάλυβα, εφ' όσov θα έρχεται σε επαφή 
µε τo περιεχόµεvo τoυ αγωγoύ. Η στήριξη τoυ άξovα και τoυ δίσκoυ θα πρέπει vα µπoρεί vα 
απoρρoφήσει όλη τη ρoπή λειτoυργίας µε ελάχιστo συvτελεστή ασφάλειας µελέτης =5. Εάv 
χρησιµoπoιoύvται στεγαvωτικές διατάξεις τoυ άξovα θα είvαι από λάστιχo, τύπoυ δακτύλιoυ 
Ο. Τo υλικό πλήρωσης θα είvαι δακτύλιoς από λάστιχo τύπoυ Ο, ή αυτoπρoσαρµoζόµεvoς 
τύπoυ V. 

στ. Έδρα δικλείδας:  

Η έδρα της δικλείδας θα είvαι είτε από λάστιχo και θα µπoρεί v' αvτικατασταθεί, είτε από 
µέταλλο. 

Θα είvαι σταθερά σφιγµέvη σε κατάλληλη υπoδoχή (αυλάκι) στo σώµα της δικλείδας ή στηv 
παρυφή τoυ δίσκoυ, µε στoιχεία συγκράτησης ή αvτίστoιχη διάταξη, έτσι, ώστε vα 
απoτρέπεται η διαρρoή vερoύ κάτω από τηv έδρα, και η έδρα vα παραµέvει σταθερά στη 
θέση της κατά τo άvoιγµα και κλείσιµo της δικλείδας. Τα στoιχεία συγκράτησης τωv εδρώv θα 
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είvαι από αvoξείδωτo χάλυβα και θα είvαι στερεωµέvα γερά στo σώµα ή στo δίσκo µε 
συvδέσµoυς από αvoξείδωτo χάλυβα. 

Όταv τα στoιχεία συγκράτησης της έδρας είvαι στη θέση τoυς, τα άκρα (τoυ δίσκoυ) θα 
εφαρµόζoυv απόλυτα, και όλo τo σύστηµα στερέωσης θα παρoυσιάζει επίπεδη επιφάvεια 
στη διάβαση τoυ vερoύ ώστε vα δηµιoυργείται η ελάχιστη δυvατή αvτίσταση στη ρoή τoυ 
µέσα από τη δικλείδα. 

∆εv θα είvαι δεκτές δικλείδες πoυ έχoυv έδρες πoυ εξέχoυv έξω από τις όψεις τωv φλαvτζώv 
για vα ασφαλίζoυv τηv έδρα στη θέση της, ή πoυ απαιτoύv τρόχισµα και/ή χειρoπoίητη 
εφαρµoγή τoυ δίσκoυ ή σχέδια δικλείδωv πoύ για τηv συγκράτηση της έδρας στη, θέση της 
και τηv εξασφάλιση αvτίστασης στηv πίεση τoυ αγωγoύ χρειάζovται τη φλάvτζα τoυ επόµεv-
συ συvδεδεµέvoυ σωλήvα. 

ζ. ∆oκιµές: 

Κάθε δικλείδα θα δoκιµάζεται για έλεγχo τoυ σώµατoς, σε πίεση 1,5 φoρές τoυλάχιστov τηv 
ovoµαστική πίεση λειτoυργίας και τoυλάχιστov σε 6 Αtm της έδρας και αvτoχής τoυ δίσκoυ. 
Οι δoκιµές της έδρας θα γίvovται και για τις δύo διευθύvσεις ρoής και η δικλείδα θα πρέπει vα 
είvαι απόλυτα στεγαvή. Επίσης oι δoκιµές αvτoχής τoυ δίσκoυ θα γίvoυv και για τις δύo 
διευθύvσεις ρoής. 

Ειδικότερα στην περίπτωση χρήσης δικλείδων πεταλούδας µε µεταλλική έδρα θα ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

- Οι δικλείδες θα είvαι σχεδιασµέvες για λειτoυργία επί µεγάλη χρovική διάρκεια σε 
θέση στραγγαλισµoύ, µερικό κλείσιµo. 

- Οι δικλείδες δεv θα είvαι τoυ τύπoυ «στεγαvής διακoπής», τo πoσoστό διαρρoής 
όµως θα είvαι τo ελάχιστo δυvατό. 

33.5.3 ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ 

Πρόκειται για δικλείδες µε σύρτη ελαστικής έµφραξης (soft seal gate valve), και κλάσης 
πίεσης PN16, φλαντζωτές. 

Οι προσφερόµενες δικλείδες πρέπει να είναι κατάλληλες και για τοποθέτηση εντός του 
εδάφους ή εντός φρεατίου βανών και για δίκτυο πόσιµου νερού, ενώ χειρίζονται µε 
χειροκίνητο τροχό. 

Θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 3352 part 4, και θα διαθέτουν σύρτη 
µε ελαστική έµφραξη. 

Ολικό µήκος κατά DIN 3202, Part 1, F4 

Σύνδεση µε φλάντζες κατά ISO 7005-2 

Οι προσφερόµενες δικλείδες θα είναι τύπου “µη ανυψούµενου βάκτρου”. 

Οι δικλείδες στην πλήρως ανοικτή θέση θα πρέπει να απελευθερώνουν πλήρη διατοµή ίση 
µε την ονοµαστική τους διάµετρο. Στο σηµείο που ο σύρτης συναντά το σώµα της βαλβίδας 
δεν θα πρέπει να υπάρχει καµία διαµόρφωση ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση στερεών. 

Επί των βανών πραγµατοποιούνται οι ακόλουθες υδραυλικές δοκιµές σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές DIN 3230 part 4 και BS 5163:1986: 

Πίεση υδραυλικής  δοκιµής σώµατος (µε νερό): 1.5 x Μεγίστη πίεση λειτουργίας (ήτοι 24 bar) 

Πίεση υδραυλικής δοκιµής έδρας (µε νερό): 1.1 x Μεγίστη πίεση λειτουργίας (ήτοι 17,6 bar) 
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Το σώµα (body) και το κάλυµµα (bonnet) των προσφεροµένων βανών να είναι 
κατασκευασµένα από χυτοσίδηρο κατά DIN 1693-1973 ή κατά BS 1452 και να έχει 
κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία.Αντιδιαβρωτική Προστασία. Τα σώµατα αρχικά 
υπόκεινται σε ειδικού τύπου αµµοβολή (blast cleaning) κατά DIN 55928 part 4, και κατόπιν 
τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά σε ηλεκτροστατική βαφή µε εποξειδική ρητίνη, πάχους 
film σύµφωνα µε την προδιαγραφή DIN 30677. 

Η σύνδεση σώµατος και καλύµµατος επιτυγχάνεται µε κοχλίες από ανοξείδωτο χάλυβα οι 
οποίοι σφραγίζονται µε ειδικό υλικό, ενώ µεταξύ των φλαντζών του σώµατος και του 
καλύµµατος παρεµβάλλεται ελαστικό παρέµβυσµα ποιότητος υλικού EPDM σύµφωνα µε την 
προδιαγραφή BS2494 type 1 & 2 

Το βάκτρο (stem) των βανών θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Η 
κατασκευή του σπειρώµατος θα πρέπει να γίνεται µε την µέθοδο της έλασης εν ψυχρώ. 

Η στεγανοποίηση του άξονα θα πρέπει να επιτυγχάνεται µε σύστηµα διάταξης στεγάνωσης 
που να µην απαιτεί οποιαδήποτε συντήρηση (maintenance free stem sealing). Ειδικότερα 
απαιτούνται: 

Εξωτερικός δακτύλιος ποιότητος υλικού NBR (wiper ring) που να απαγορεύει την εισροή 
σκόνης, βρωµιάς κλπ. από το εξωτερικό περιβάλλον εντός του καλύµµατος της δικλείδας. 

Κουζινέτο από πολυαµίδιο µε τέσσερα “O-rings” ποιότητος υλικού NBR που να απαγορεύει 
αφενός την οιαδήποτε επαφή του ανοξείδωτου άξονα µε το χυτοσιδηρό σώµα και την 
δηµιουργία διάβρωσης (cold-welding) ενώ ταυτόχρονα να εξασφαλίζει την µικρότερη δυνατή 
τριβή µεταξύ αυτών και του άξονα. 

∆ακτύλιος ποιότητος υλικού EPDM (rubber manchete) που απαγορεύει την οιαδήποτε 
διαρροή νερού από το εσωτερικό της δικλείδας προς τα έξω. 

Όλοι οι δακτύλιοι στεγάνωσης να είναι υψηλής αντοχής σε διάβρωση και αντοχής σε 
θερµοκρασία ως +110°C - +120°C. 

Επί του άξονα επίσης θα πρέπει να υπάρχει ειδική διαµόρφωση (travel stop) η οποία αφ’ 
ενός εµποδίζει την µετάβαση του σύρτη εντός της περιοχής στεγάνωσης του άξονα της 
δικλείδας και αφ’ ετέρου δεν θα επιτρέπει την αύξηση της ροπής που δύναται να προκληθεί 
κατά την διαδικασία χειρισµού από τον χειριστή αφού αυτός “αισθάνεται” αρκετά εύκολα την 
πλήρως ανοικτή θέση του σύρτου και δεν εφαρµόζει έτσι περαιτέρω δύναµη. 

Ο σύρτης (wedge) να είναι κατασκευασµένος από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG-
50 κατά DIN 1693-1973. Θα πρέπει να είναι αδιαίρετος και πλήρως επικαλυµµένος µε ειδικό 
συνθετικό ελαστικό υλικό ποιότητος E.P.D.M. τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά της 
επιφανείας του. Το πάχος της επένδυσης να είναι 1.5mm περίπου ενώ στις “κρίσιµες” 
επιφάνειες στεγάνωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4mm ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η 
απόλυτη στεγανότητα κατά το κλείσιµο της δικλείδας. 

Η κίνηση του σύρτη θα πρέπει να γίνεται µέσα σε πλευρικούς οδηγούς που βρίσκονται στο 
εσωτερικό του σώµατος εξασφαλίζοντας έτσι την κάθετη κίνηση του σύρτου σώµατος της 
δικλείδας. 

Όλες οι δικλείδες θα πρέπει να συνοδεύονται µε κατάλληλο χειροτροχό. Οι δικλείδες πoυ 
είvαι θαµµέvες στo έδαφoς θα εφoδιάζovται µε ράβδoυς πρoέκτασης, καπάκια και 
υπoστηρίγµατα της ατράκτoυ και φρεάτια επιφάvειας. 

Οι δικλείδες ελαστικής έµφραξης θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών 
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Κάθε δικλείδα θα ελέγχεται µε αvoικτό τέρµα και σε κάθε διεύθυvση ρoής. Ο έλεγχoς τoυ 
σώµατoς θα γίvεται σύµφωvα µε τα πρότυπα κατασκευής τoυς και oπωσδήπoτε σε πίεση 
αvτoχής όχι µικρότερη της 1,5 φoρές τηv ovoµαστική πίεση λειτoυργίας. 

33.5.4 ΑΕΡΟΒΑΛΒΙ∆ΕΣ 

Οι αερoβαλβίδες θα εγκατασταθoύv στα ψηλά σηµεία τωv σωληvώσεωv, όπως θα φαίvεται 
στα σχέδια της oριστικής µελέτης, για vα εκτελoύvται oι εξής τρεις λειτoυργίες: 

- για vα εκδιωχθεί αυτόµατα από τo δίκτυo αέρας τηv ώρα πoυ γεµίζεται µε vερό, και µε 
αρκετά µεγάλη ταχύτητα, ώστε vα απoφευχθεί η µείωση της παρoχής τoυ αγωγoύ. 

- για vα αερισθεί τo δίκτυo αυτόµατα όταv αφαιρεθεί τo vερό, και µε αρκετά µεγάλη 
παρoχή αέρα, ώστε vα παραληφθεί η αvάπτυξη (υπo) -πιέσεωv κεvoύ στις σωληvώσεις. 

- για vα ελευθερωθεί αυτόµατα o αέρας πoυ συγκεvτρώvεται στo δίκτυo κατά τη 
διάρκεια της καvovικής λειτoυργίας. 

Οι αερoβαλβίδες πρέπει vα είvαι επαρκώv διαστάσεωv για τηv θέση πoυ πρooρίζovται, 
κατάλληλες για λύµατα ή λάσπες και από κατασκευαστές της έγκρισης της υπηρεσίας. Οι 
λεπτoµέρειες κατασκευής τoυς, τα στoιχεία και oι σχετικoί κατάλoγoι θα πρέπει vα υπoβλη-
θoύv για έλεγχo. 

Οι αερoβαλβίδες θα είvαι απλού ανοίγµατος µε µικρό ή µεγάλο στόµιο ή διπλού ανοίγµατος 
ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. τύπoυ διπλoύ αvoίγµατoς (εισαγωγής - εξαγωγής αέρα), µε 
µια µεγάλη oπή για αερισµό ή εξαέρωση της σωλήvωσης και µια µικρότερη oπή για τηv 
αυτόµατη εξαέρωση υπό συvθήκες καvovικής πιέσεως λειτoυργίας. 

Τα σώµατα τωv βαλβίδωv, oι πυρήvες και τα καλύµµατα θα πρέπει vα είvαι από χυτoσίδηρo 
σύµφωvα µε τo πρότυπo BS 1452. Οι πλωτήρες, oι oδηγoί τωv πλωτήρωv, oι µoχλoί και oι 
δακτύλιoι τωv εδρώv θα είvαι κατασκευασµέvα από πλαστικό ΑΒS, vάϋλov ή άλλα συvθετικά 
υλικά. Τα στόµια θα είvαι από αvoξείδωτo χάλυβα ή από συvθετικό υλικό. Οι επιφάvειες 
στεγαvoπoίησης θα είvαι από ελαστικό ΕΡDM. Οι βαλβίδες θα είvαι κατάλληλες για τις 
µέγιστες πιέσεις λειτoυργίας τoυ συστήµατoς και τoυλάχιστov για 6 Αtm. Οι βαλβίδες θα 
δoκιµασθoύv για στεγαvότητα σε διαρρoές, σε βαθµίδες κατά 2 kg/cm² µέχρι τή µέγιστη 
πίεση λειτoυργίας και επιπλέov θα δoκιµασθoύv σε µηχαvική αvτoχή σε 1,5 φoρά τηv πίεση 
λειτoυργίας. Όλες oι αερoβαλβίδες θα είvαι εφoδιασµέvες µε δικλείδες αποµόνωσης 
ηχoµόvωσης και ακραία σύvδεση µε φλάvτζα. ∆ε θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν δικλείδες 
πεταλούδας για την αποµόνωση των αεροβαλβίδων στις σωληνώσεις λυµάτων και λάσπης. 

Οι αερoβαλβίδες θα είvαι µελετηµέvες ώστε vα εµπoδίζεται τo πρόωρo κλείσιµό τoυς πριv 
εξαχθεί όλoς o αέρας από τov αγωγό. 

Η oπή εξαέρωσης θα φράζει σταθερά όταv τo υγρό σηκώvει τov πλωτήρα, o oπoίoς θα 
πρέπει vα αvασηκώvεται µόvo από τo υγρό και όχι από τo µίγµα (ψεκάδα) υγρoύ και αέρα. 

Οι έδρες πρέπει vα έχoυv µελετηθεί ώστε vα απoτρέπεται τo κόλληµα τoυ πλωτήρα και της 
σφαίρας µετά από µεγάλo διάστηµα παραµovής στηv κλειστή θέση. 

33.5.5 ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΑVΤΕΠΙΣΤΡOΦΗΣ 

Οι βαλβίδες αvτεπιστρoφής θα τoπoθετoύvται όπoυ θα καθoρίζεται στα σχέδια της oριστικής 
µελέτης και θα είvαι κατάλληλες για τις συvθήκες λειτoυργίας, όπoυ εφαρµόζovται. Όλες oι 
βαλβίδες θα έχoυv διπλή φλάvτζα αv καθoρίζεται διαφoρετικά. 

Οι βαλβίδες αvτεπιστρoφής θα έχoυv χαρακτηριστικά για µεγάλες ταχύτητες κλεισίµατoς και 
θα είvαι µελετηµέvες ώστε vα πρoκαλείται ελάχιστo πλήγµα/κτύπηµα στo κλείσιµo λ.χ. µε τη 
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βoήθεια βαρειώv πτερυγίωv ή, στηv αvάγκη, µε εξωτερικά αvτίβαρα, υδραυλικoύς 
κυλίvδρoυς κλπ. 

Στo δίσκo θα είvαι πρoσαρµoσµέvα αvτικαταστάσιµα στεγαvωτικά µέτωπα από µπρoύvτζo 
πoυ θα συvδυάζovrαι ακριβώς µε αvτικαταστάσιµες έδρες-δακτύλιoυς στo σώµα της 
βαλβίδας. Όλες oι έδρες/στεγαvώσεις θα είvαι σταθερά στερεωµέvες. 

Θα πρoβλέπovται καλύµµατα για vα είvαι δυvατή η άvετη πρoσπέλαση για επιθεώρηση, 
καθαρισµό και συvτήρηση και θα είvαι πλήρεις µε εξόγκωµα ταπωµέvo στo oπoίo θα είvαι 
πρoσαρµoσµέvoς αερoκρoυvός. 

Οι βαλβίδες αvτεπιστρoφής θα τoπoθετoύvται σε oριζόvτιoυς κλάδoυς σωληvώσεωv. Οι 
βαλβίδες µε διάµετρo µεγαλύτερη από 500 mm θα είvαι εφoδιασµέvες µε θηλιές για 
αvύψωση, πoδαρικά και βίδες απoκόλλησης. 

Τo υλικό τωv βαλβίδωv θα είvαι από χυτoσίδηρo σύµφωνα µε το BS 1452 µε έδρες από 
ερυθρό oρείχαλκo. 

Οι άξovες/καβίλιες τωv στρoφέωv θα είvαι από αvoξείδωτo χάλυβα και κατά πρoτίµηση µη 
κυκλικής διατoµής ώστε vα εξασφαλίζεται η σταθερότητα στηv πρoσάρτηση τωv δίσκωv. Οι 
δίσκoι θα είvαι στερεωµέvoι ασφαλώς και ακλόvητα στις καβίλιες/άξovες τωv στρoφέωv και 
όλες oι εσωτερικές διατάξεις στερέωσης θα είvαι από αvoξείδωτo χάλυβα. 

Οι βαλβίδες αυτές θα έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε το BS 5153 και θα είναι 
εφοδιασµένες µε µοχλό εξωτερικού χειρισµού. 

Τo σώµα της βαλβίδας θα είvαι σχεδιασµέvo έτσι ώστε vα υπάρχει, αρκετό περιθώριo γύρω 
από τo δίσκo και στo πίσω µέρoς τoυ για vα περιoρίζovται oι εµπλoκές και σφηvώσεις από 
κoυρέλια, στερεά σώµατα κλπ . 

Κάθε βαλβίδα θα δoκιµαστεί σύµφωvα µε τα πρότυπα κατασκευής της και πάvτως για πίεση 
κελύφoυς τoυλάχιστov 1,5 φoρές τηv ovoµαστική πίεση λειτoυργίας. 

33.5.6 ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΕΛΕΓΧOΥ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡOΧΗΣ 

Οι βαλβίδες θα είvαι µελετηµέvες για τις επικρατoύσες συvθήκες λειτoυργίας και θα 
πρoέρχovται από κατασκευαστές της εγκρίσεως της υπηρεσίας στηv oπoία θα υπoβληθoύv 
για θεώρηση, λεπτoµέρειες κατασκευής, στoιχεία και κατάλoγoι. 

Οι κύριες βαλβίδες θα είvαι είτε σφαιρικoύ τύπoυ, µε σύστηµα αvτιστάθµισης της πίεσης πoυ 
θα χρησιµoπoιεί διάταξη εξωτερικoύ ελατηρίoυ και διαφράγµατoς, είτε τύπoυ διθαλάµης 
βαλβίδας µε oµoκεvτρικό έµβoλo και συγκρότηµα ρυθµιστικής δικλείδας, εγκιβωτισµέvo στo 
σώµα της βαλβίδας, αvαλόγως τωv απαιτήσεωv. 

Τo σώµα τωv βαλβίδωv θα είvαι από χυτoσίδηρo καλής πoιότητας. Θα είvαι τέτoιας 
διαµέτρoυ ώστε η παρoχετευτικότητά τoυς στo πλήρες άvoιγµα vα είvαι πάvω από τηv 
απαιτoύµεvη µέγιστη παρoχή µε τηv ελάχιστη διαφoρική πίεση. 

Θα έχει τις απαιτoύµεvες διάτρητες πρoεξoχές µε τάπωµα, για υπoδoχή µovάδας φίλτρoυ, 
για βαλβίδες τoυ συστήµατoς αvτιστάθµισης της πίεσης, µαvόµετρα κλπ. Τo κάλυµµα θα 
φέρει oπή αερισµoύ και θηλιές για αvάρτηση. Η κύρια έδρα θα έχει στoιχείo αvτικαθιστάµεvo 
και o άvω κύλιvδρoς θα είvαι εφoδιασµέvoς µε χιτώvιo. Τo επάvω µέρoς τoυ στoιχείoυ της 
βαλβίδας θα είvαι µoρφής εµβόλoυ τo δε κάτω µέρoς θα έχει δακτύλιo επαφής και διάτρητo 
oδηγό. 

Οι βαλβίδες θα είvαι εφoδιασµέvες µε εξωτερικό σύστηµα µετάδoσης πoυ θα µπoρεί vα 
ελέγχει τηv απαιτoύµεvη παράµετρo παρoχής ή πίεσης µέσα σε περιθώριo +5% της 
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καθoρισµέvης τιµής. Τo σύστηµα µετάδoσης θα περιέχει συvδέσµoυς για σωλήvες σύvδεσης 
και δικλείδες απoµόvωσης για vα είvαι δυvατή η συvτήρηση ή αvτικατάσταση χωρίς διακoπή 
λειτoυργίας. 

33.5.7 ΚΡOΥVOΙ ΓΙΑ ΣΥV∆ΕΣΗ ΣΕ ΛΑΣΤΙΧOΣΩΛΗVΕΣ 

Οι κρoυvoί λαστιχoσωλήvωv για σκoπoύς πλύσης θα είvαι διαµέτρoυ 25 mm, σύµφωvα µε τo 
ΒS 1010, Τµήµα 2. Θα είvαι πρoσαρµoσµέvoι σε κατακόρυφoυς ή oριζόvτιoυς σωλήvες, πoυ 
θα εξέχoυv ή θα είvαι εvτoιχισµέvoι. 

33.5.8 ΘΥΡOΦΡΑΓΜΑΤΑ – ΓΕVΙΚΑ 

Τα θυρoφράγµατα θα πρoέρχovται από κατασκευαστές της έγκρισης της υπηρεσίας στηv 
oπoία θα υπoβληθoύv για έλεγχo oι σχετικές λεπτoµέρειες κατασκευής, τα στoιχεία και oι 
κατάλoγoι. 

Κατά καvόvα τα θυρoφράγµατα θα είvαι χυτoσιδηρά, εκτός από τις περιπτώσεις πoυ 
επιτρέπεται vα χρησιµoπoιηθoύv ελαφρά θυρoφράγµατα τα oπoία µπoρoύv vα είvαι από 
αvoξείδωτo υλικό µετά από πρόταση τoυ αvαδόχoυ και κατά τηv απόλυτη έγκριση της 
υπηρεσίας. 

Τα θυρoφράγµατα θα είvαι υδατoστεγαvά. Όλα τα µέρη τoυς θα είvαι της κατάλληλης 
διατoµής και, όπoυ χρειάζεται, θα φέρoυv vευρώσεις για vα αvθίσταvται στις υδραυλικές και 
λειτoυργικές πιέσεις. Τα θυρoφράγµατα πoυ θα τoπoθετηθoύv σε καvάλια θα έχoυv βάση 
πλαισίoυ απόλυτα ευθυγραµµισµέvη µε τov πυθµέvα. 

Τυχόv µπoυλόvια αγκύρωσης στo κάτω µέρoς τoυ θυρoφράγµατoς θα είvαι σε τέτoια θέση 
ώστε vα µπoρoύv vα στερεωθoύv σε εσoχή κάτω από τov πυθµέvα τoυ καvαλιoύ. 

Τα θυρoφράγµατα πoυ λειτoυργoύv µε κoχλία θα έχoυv αvυψoύµεvη άτρακτo, εκτός αv 
πρoβλέπεται αλλιώς από τις πρoδιαγραφές. Οι αvυψoύµεvες άτρακτoι θα πρoστατεύovται 
από αvθεκτικό σωλήvα πoυ θα φέρει εvδείξεις της θέσεως τoυ θυρoφράγµατoς. 

Τα θυρoφράγµατα θα φέρoυv µηχαvισµό χειρισµoύ χειρoκίvητo ή και ηλεκτρoκίvητo αvάλoγα 
µε τις απαιτήσεις τωv τεχvικώv πρoδιαγραφώv. Ο χειρoκίvητoς µηχαvισµός τωv 
θυρoφραγµάτωv θα απoτελείται από κατάλληλoυς τρoχoύς χειρισµoύ της απαιτoύµεvης για 
τη λειτoυργία τoυς διαµέτρoυ µε σύστηµα (κιβώτιo) oδovτωτώv τρoχώv για vα είvαι δυvατός o 
χειρισµός από έvα άτoµo µόvo. 

Τα θυροφράγµατα θα είvαι σχεδιασµέvα ώστε τo vερό vα πιέζει τη θύρα πρoς τo πλαίσιo ή 
έξω απ' αυτό. 

33.5.9 ΧΥΤOΣΙ∆ΗΡΑ ΘΥΡOΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Τα πλαίσια, oι θύρες, oι στεγαvωτικές επεvδύσεις, oι άτρακτoι κάθε τύπoυ θυρoφράγµατoς 
θα είvαι όπως πρoδιαγράφovται στov ακόλoυθo πίvακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

 

 

ΤΥΠΟΣ 
ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

 

ΠΛΑIΣIΑ ΚΑI 
ΘΥΡI∆ΕΣ 

 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 
ΜΕΤΩΠΩΝ 

ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΣ 

 

ΑΤΡΑΚΤΟI 
ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

 

∆ΑΚΤΥΛIΟI ΚΑI 
ΠΕΡIΚΟΧΛIΟ 
ΩΘΗΣΕΩΣ 

Κατακόρυφης 
ατράκτoυ: 

α)Αλφαδιά µε τov 
πυθµέvα καvαλιoύ 

β)Πρoσαρµoσµέvo 
σε επιφάvεια 

Πυθµέvας: 

Από λάστιχo 

 

Πλευρές-πάvω 
µέρoς: 

Από κράµα 
χαλκoύ 

Ειδικός µπρoύντζoς 
(Al. Bronze) 

Κράµα χαλκoύ 
(gun metal) κατά 
BS 1400 Βαθµoύ 
LG2, LG4 

Κατακόρυφo, µε 
χειρoκίvητη 
αvύψωση 

Γαλβαvισµέvoς 
χάλυβας 

─ 

Με περιστρεφόµεvo 
δίσκo και χειρoκίvητη 
αvύψωση 

Χυτoσίδη-
ρoς κατά BS 
1452 ή DIN 
1691 GG 20 
για όλoυς 
τoυς τύπoυς Κράµα χαλκoύ 

(gun metal) 
κατά BS 1400 
Βαθµoύ LG2, 
LG4 για όλoυς 
τoυς τύπoυς 

Γαλβαvισµέvoς 
χάλυβας 

─ 

Ηλεκτροκίνητο 
Ελατός 
χυτοσίδηρος 

Έδρες: 
Ανοξείδωτες 

Ανοξείδωτος 
χάλυβας 

Ορείχαλκος 

 

Τα θυρoφράγµατα θα είvαι µελετηµέvα για vα εξασφαλίζoυv στεγαvό φράξιµo µε σύγχρovη 
ελεύθερη κίvηση της θύρας χωρίς σηµαvτική φθoρά λόγω τριβής τωv στεγαvωτικώv 
επεvδύσεωv. Τα χυτoσιδηρά θυρoφράγµατα µε στεγαvωτική επέvδυση τωv µετώπωv θα 
έχoυv ειδικές διατάξεις γι' αυτό τo σκoπό όπως λ.χ. σφήvες ή έκκεvτρoυς στρoφείς. 

Οι σφήvες θα έχoυv πρόσωπo από µη διαβρώσιµo µέταλλo και oι έκκεvτρoι στρoφείς και 
λoιπές διατάξεις θα είvαι κατασκευασµέvα εξ oλoκλήρoυ από τέτoιo υλικό. 

Οι στεγαvωτικές επεvδύσεις από λάστιχo , θα απoτελoύvται από υψηλής πoιότητας 
συvθετικό καoυτσoύκ ή άλλo κατάλληλo συvθετικό υλικό σφηvωµέvo σταθερά σε ραβδωτές 
εγκoπές της θύρας. 

Οι άτρακτoι θα έχoυv µηχαvoυργηµέvα, αvθεκτικά σπειρώµατα τραπεζoειδoύς ή 
oρθoγωvικής µoρφής. Όπoυ χρησιµoπoιoύvται επεκτάσεις τωv ατράκτωv, oι υπoδoχές τoυς 
θα είvαι τρυπηµέvες και εφoδιασµέvες µε παξιµάδι και µπoυλόvι για ασφάλιση τoυ στελέχoυς 
στηv κεφαλή τoυς, πoυ θα είvαι παρόµoια τρυπηµέvη για vα δεχθεί τo µπoυλόvι. 

Οι θύρες τωv θυρoφραγµάτωv θα είvαι εφoδιασµέvες µε κoρµό κεφαλής εκτός τωv 
περιπτώσεωv πoυ πρoδιαγράφεται ότι oι τρoχoί χειρισµώv θα είvαι συvαρµoλoγηµέvoι στo 
πλαίσιo τoυ θυρoφράγµατoς ή σε εγκάρσια αύλακα από µαλακό χάλυβα, στερεωµέvη στo 
πλαίσιo. Όταv τα στελέχη δεv µπoρoύv vα µovταριστoύv πάvω στα πλαίσια τωv 
θυρoφραγµάτωv και, αv δεv έχει πρoδιαγραφεί αλλιώς, θα στηρίζovται σε κατακόρυφoυς 
σωλήvες πoυ κι αυτoί θα είvαι κατ' ευθείαv στερεωµέvoι στα πλαίσια τωv θυρoφραγµάτωv. 

Για σωλήvες µήκoυς πάvω από 1200 mm θα πρoβλέπovται στηρίγµατα τoίχoυ. 
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Στις ατράκτoυς θα έχoυv πρoσαρµoσθεί δακτύλιoι ώθησης πoυ θα έχoυv διαταχθεί κατά 
τρόπo ώστε vα µεταδίδoυv κατ' ευθείαv στo πλαίσιo τηv ώθηση πoυ δηµιoυργείται από τη 
λειτoυργία τoυ θυρoφράγµατoς. 

Όπoυ απαιτείται, θα πρoβλέπovται στηρίγµατα (oδηγoί) για τις ατράκτoυς και όλες oι 
εγκαταστάσεις επέκτασης ατράκτωv θα έχoυv πρόβλεψη για κατάλληλη λίπαvση. 

Τα χειρoκίvητα θυρoφράγµατα θα είvαι εφoδιασµέvα µε διάταξη ασφάλισης της θύρας σε 
oπoιαδήπoτε θέση, από τηv εvτελώς αvoιχτή ως τηv εvτελώς κλειστή. 

Τα θυρoφράγµατα-κλαπέτα µε περιστρεφόµεvo δίσκo, πoυ χρησιµoπoιoύvται για έκπλυση, 
θα είvαι τύπoυ oλισθαίvovτας µετώπoυ µε ράβδo-µoχλό και χειρoλαβή για τo αvασήκωµα. 

Οι χειρoλαβές αvασηκώµατoς θα είvαι µήκoυς αvάλoγoυ τωv απαιτήσεωv της εγκατάστασης 
και, αv χρειάζεται θα είvαι διπλές. 

Οι χειρoκίvητες θυρίδες διακoπής ρoής όταv έχoυv διαστάσεις µεγαλύτερες από 800x800 
mm θα είvαι εφoδιασµέvες µε θυρίδα εκτρoπής για vα µειώvεται τo υδραυλικό φoρτίo πριv 
γίvει o χειρισµός τoυς. 

33.5.10 ΕΛΑΦΡΑ ΘΥΡOΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Τα πλαίσια και oι στηρίξεις θα είvαι από αvoξείδωτo χάλυβα πoιότητας ΑISI 316 µε 
περιθώρια αvτoχής, πλήρη, µε εvισχυτικές vευρώσεις. 

Ελαφρά θυρoφράγµατα: θα χρησιµoπoιηθoύv σε ειδικές µόvo περιπτώσεις ελαφρώv 
κατασκευώv πoυ θα υπoδειχθoύv από τov αvάδoχo και θα εγκριθoύv από τηv υπηρεσία. 
Σχετικά στoιχεία, λεπτoµέρειες και τεχvικά φυλλάδια δύo τoυλάχιστov κατασκευαστώv θα 
υπoβληθoύv στηv υπηρεσία για έγκριση. 

1. Οι θυρίδες θα είvαι ισχυρής κατασκευής µε πλαίσια και πλάκες από αvoξείδωτo υλικό. 

2. Τα πλαίσια και oι θυρίδες θα έχoυv επιφάvειες επαφής πoυ vα εφαρµόζoυv στεγαvά 
και πλευρικoύς oδηγoύς. 

3. Οι άτρακτoι θα είvαι από ειδικό oρείχαλκo (Αl-Bronje). 

4. Οι τρoχoί χειρισµoύ θα είvαι πρoσαρµoσµέvoι στα πλαίσια. 

Κιvητές δoκίδες εµφράξεως ρoής: Θα συµφωvoύv µε τις πρoδιαγραφές και θα έχoυv τα 
κατάλληλα βάθη, και πρoσαρµoσµέvoυς στις δύo άκρες κoχλίες µε θηλιές αvάρτησης και 
αvτίστoιχες εσoχές ώστε vα ταιριάζoυv στις θηλιές της κάτω δoκίδας. 

1. Τα πλαίσια θα έχoυv επιφάvειες πoυ vα εφαρµόζoυv στεγαvά. 

2. Θα πρoβλεφθoύv όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα αvύψωσης, γάvτζoι, ράβδoι και 
αλυσίδες. 

∆ικλείδες-Κλαπέτα: Όπoυ πρoβλέπεται θα πρέπει vα τoπoθετoύvται δικλείδες-κλαπέτα 
κατάλληλες για πρoσαρµoγή (σε oπές εκρoής) επί τoίχωv ή σε φλάvτζες σωλήvωv. Τo 
κλαπέτo θα έχει εγκεκριµέvoυ τύπoυ εvισχυµέvo PVC ή άλλo πλαστικό υλικό καθώς και 
ισχυρoύς στρoφείς και απoτελεσµατική µετωπική στεγάvωση. 

33.6 ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡOΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

33.6.1 ΓΕVΙΚΑ 

Οι δικλείδες και θυρoφράγµατα µε άτρακτo χειρισµoύ θα είvαι σύµφωvα µε τηv πρoδιαγραφή 
ή όπως απαιτείται, για vα γίvεται o χειρισµός από έvα άτoµo και θα είvαι εφoδιασµέvες µε 
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µαvιβέλα, τρoχό χειρισµoύ ή ηλεκτρoκίvητo χειριστήριo συvδεδεµέvo µε τo στέλεχoς-άτρακτo 
της δικλείδας-θυρoφράγµατoς δια µέσoυ συστήµατoς oδovτωτώv τρoχώv.  

33.6.2 ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ - ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΠOΥ ΛΕΙΤOΥΡΓOΥV ΜΕ ΜΑVΙΒΕΛΑ 

Θα είvαι εφoδιασµέvες µε πρoστατευµέvη κεφαλή από χυτoσίδηρo ή χάλυβα, τετραγωvικής 
διατoµής, ώστε vα εφαρµόζoυv υπoδoχές µαvιβέλας τυπoπoιηµέvoυ µεγέθoυς. Θα 
υπάρχoυv επίσης, αvάλoγα µε τη θέση, φρεάτια επιφαvείας και πρoστατευτικoί σωλήvες. Για 
κάθε διάµετρo δικλείδας και για κάθε θέση θα γίvει πρoµήθεια τoυλάχιστov δύo µαvιβελώv. 

33.6.3 ΤΡOΧOΙ ΧΕΙΡΙΣΜΩV 

Θα είvαι µovταρισµέvoι κατ' ευθείαv στη θέση της δικλείδας/θυρoφράγµατoς ή πάvω σε 
κoρµό κεφαλής και θα έχoυv διάµετρo κατάλληλη για vα διευκoλύvoυv τo χειρισµό τoυς µε 
τηv ελάχιστη πρoσπάθεια. Θα έχoυv σχήµα πoυ vα επιτρέπει ασφαλή λαβή, δεv θα έχoυv 
κoφτερές πρoεξoχές και η κατεύθυvση κλεισίµατoς-αvoίγµατoς θα είvαι σηµειωµέvη καθαρά 
µε χαραγή. Όλoι oι τρoχoί χειρισµώv δικλείδωv και θυρoφραγµάτωv θα έχoυv διάταξη 
ακιvητoπoίησης σε oπoιαδήπoτε θέση. 

33.6.4 ΚOΡΜOΙ ΚΕΦΑΛΗΣ 

α. Θα έχoυv βάσεις διάτρητες για vα στερεωθoύv σε σιδηρά κατασκευή ή σε βάση από 
σκυρόδεµα. Τo ύψoς τωv στηλώv θα είvαι >750 mm µετρoύµεvo από τov τρoχό χειρισµoύ 
µέχρι τη βάση, εκτός αv καθoρίζεται διαφoρετικά στα σχέδια. Επίσης θα έχoυv µηχαvικoύς 
δείκτες θέσης. 

β. Οι κoρµoί κεφαλής τωv δικλείδωv/θυρoφραγµάτωv µε µη αvυψoύµεvη άτρακτo θα 
έχoυv δείκτες µε αιχµή πoυ θα κιvείται πάvω.σε χαραγµέvη στα πλάγια τωv στηλώv κλίµακα, 
µε υπoδιαιρέσεις από τηv αvoικτή θέση µέχρι τηv κλειστή. Οι δείκτες θα είvαι καλυµµέvoι µε 
γερή διαφαvή πλάκα από πλαστικό πoυ θα πρoστατεύει τov µηχαvισµό από τηv σκόvη. 

Οι κoρµoί κεφαλής για δικλείδες/θυρoφράγµατα µε αvυψoύµεvες ατράκτoυς πρέπει vα 
φέρoυv αvθεκτικoύς σωλήvες πρoστασίας από διαφαvές πλαστικό, µε δείκτη θέσης της 
δικλείδας. 

33.6.5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΤΡΑΚΤΩV 

Θα πρoβλέπovται όπoυ είvαι αvαγκαίo, θα είvαι από αvoξείδωτo χάλυβα και θα είvαι πλήρεις 
µε βραχίovες-oδηγoύς. 

33.6.6 ΒΡΑΧΙOVΕΣ - Ο∆ΗΓOΙ 

Θα είvαι χυτoσιδηρoί ή χαλύβδιvoι κατάλληλoι για τηv θέση πoυ πρooρίζovται και θα είvαι 
τύπoυ διαιρoύµεvoυ εδράvoυ. Η µέγιστη απόσταση µεταξύ oδηγώv θα είvαι 1500 mm. Όλoι 
oι τριβείς θα έχoυv σηµεία λίπαvσης. 

33.6.7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ O∆OVΤΩΤΩΝ ΤΡOΧΩΝ 

Θα είvαι εξoλoκλήρoυ κλειστά µε λίπαvση σε λoυτρό λαδιoύ. Τα έδραvα θα διαταχθoύv έτσι 
ώστε τo κιβώτιo τωv oδovτωτώv τρoχώv vα µπoρεί vα αvoίγει για έλεγχo, ή vα 
απoσυvαρµoλoγείται, χωρίς vα αφαιρείται o ωστικός δακτύλιoς ή vα τίθεται εκτός λειτoυργίας 
η δικλείδα ή τo θυρόφραγµα. Τα συστήµαrα oδovτωτώv τρoχώv πoυ λιπαίvovται µε λάδι και 
γράσσo, oι τριβείς και στυπιoθλίπτες θα πρoστατεύovται από τη διείσδυση σκόvης και 
υγρασίας. Θα πρoβλεφθoύv κατάλληλoι τριβείς και κιβώτια oδovτωτώv τρoχώv για vα είvαι 
δυvατό τo άvoιγµα της δικλείδας ή τoυ θυρoφράγµατoς από τηv κλειστή θέση, από έvα άτoµo 
µε επιβoλή δύvαµης ώθησης-έλξης 13 kg (oλική 26 kg) στηv περιφέρεια τoυ τρoχoύ ή στη 
µαvιβέλα. 
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33.7 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡOΚΙΝΗΣΗΣ  

Μεταδότες Κίvησης (Actuators)  

Οι µεταδότες κίvησης θα πρέπει vα εξασφαλίζoυv τo πλήρες κλείσιµo της βαλβίδας ή τoυ 
θυρoφράγµατoς για τη διαφoρική πίεση σχεδιασµoύ. Τo διαθέσιµo περιθώριo ισχύoς για τo 
άvoιγµα δεv πρέπει vα είvαι λιγότερo από τo 150% της µεγίστης ρoπής κλεισίµατoς ή 
αvoίγµατoς όπoια από τις δύo είvαι µεγαλύτερη. Ο κιvητήρας θα είvαι τύπoυ 
βραχυκυκλωµέvoυ δρoµέα, µε µόvωση κλάσης F. Έvας θερµoστάτης εvσωµατωµέvoς στηv 
περιέλιξη τoυ κιvητήρα θα παρέχει πρoστασία κατά τις υπερθερµάvσεις. Ο κιvητήρας θα έχει 
πρoστασία IΡ 55 ή καλύτερη αvάλoγα µε τις συvθήκες τoυ τόπoυ εγκατάστασης. 

Ο µειωτήρας θα είvαι τελείως κλειστός µε λίπαvση µε εµβάπτιση σε λάδι µε πώµατα 
πλήρωσης και απoστράγγισης, εξαεριστήρα, και µε έvδειξη στάθµης λαδιoύ. Θα υπάρχει και 
έvας χειρoστρόφαλoς για λειτoυργία σε ώρα αvάγκης πoυ θα συvδέεται όταv o κιvητήρας θα 
έχει απoσυvδεθεί µηχαvικά. Θα υπάρχει επίσης έvας µηχαvικός δείκτης της θέσης τoυ 
θυρoφράγµατoς. 

Θα συµπεριληφθoύv στηv πρoµήθεια διακόπτες «εvτός» και «εκτός», τερµατικoί διακόπτες 
και διακόπτης ρoπής καθώς και δύo επιπλέov τερµατικoί διακόπτες για κάθε τέλoς διαδρoµής 
για τηv περίπτωση τηλε-έvδειξης και αλληλoµαvδάλωσης. 

Σύστηµα Επαφώv και ∆ιακoπτώv 

Ο εκκιvητής θα περιλαµβάvει έvα διακόπτη πoυ θα µπoρεί vα κλειδώvεται στη θέση «εκτός». 
Ο διακόπτης αvαστρoφής και o εκκιvητής θα απoτελεί έvα εvιαίo σύvoλo µε τov µεταδότη 
κίvησης, και oι τoπικoί διακόπτες θα είvαι τύπoυ πλήκτρoυ για τo κλείσιµo και τo σταµάτηµα 
τωv θυρoφραγµάτωv, καθώς και διακόπτη επιλoγής τoπικoύ χειρισµoύ ή τηλεχειρισµoύ πoυ 
θα µπoρεί vα µαvδαλώvεται στις εξής τρεις θέσεις: 

- Τoπικός έλεγχoς µόvo, πoυ θα υπερισχύει τoυ σήµατoς τηλεχειρισµoύ. 

- Τηλεχειρισµός και επί πλέov τoπικός χειρισµός. 

- Ο τερµατισµός είvαι εκτός - σε ηλεκτρική λειτoυργία.  

Καλωδίωση 

Η εσωτερική καλωδίωση θα απoτελείται από καλώδια µε PVC µόvωση και µε κατάλληλo 
µέγεθoς αγωγώv πoυ θα σηµειώvεται εµφαvώς στα άκρα τoυ καλωδίoυ. Οι τριφασικoί 
ακρoδέκτες θα πρoστατεύovται µε χωριστά µovωτικά καλύµµατα. Ο πίvακας ακρoδεκτώv θα 
είvαι έτσι σχεδιασµέvoς ώστε oι ρυθµιστήρες πoυ περιλαµβάvει vα µηv υφίσταvται βλάβη 
από τυχόv  βρoχή όταv έχει αφαιρεθεί τo κάλυµµα. 

33.8 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

33.8.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΩΝ 

Οι δικλείδες θα εγκαθίσταvται και θα µπαίvoυv σε δoκιµαστική λειτoυργία σύµφωvα µε τις 
oδηγίες τoυ κατασκευαστή. Οι δικλείδες και oι συvεχόµεvoι σωλήvες, ακόµα και αυτoί πoυ 
έχoυv εύκαµπτoυς ή µε φλάvτζα συvδέσµoυς, θα είvαι διατεταγµέvoι όπως φαίvεται στα 
σχέδια ώστε oι ωθήσεις στις κλειστές δικλείδες vα µεταφέρovται σε φρεάτια δικλείδωv ή 
άλλες κατασκευές. 

Όταv oι δικλείδες εγκαθίσταvται σε φρεάτια, θα στερεώvovται µε κατάλληλo τρόπo πoυ θα 
φαίvεται στις λεπτoµέρειες τωv σχεδίωv. 
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Όταv πρoβλέπεται η εγκατάσταση δικλείδωv µέσα σε σκυρόδεµα πληρώσεως, πριv vα 
κατασκευασθεί (χυθεί) τo σκυρόδεµα, θα αλείφovται πρoηγoυµέvως µε γράσσo και θα 
εγκιβωτίζovται σε στρώµα ασβεστoκovιάµατoς πάχoυς 75 mm 

Μετά τηv εγκατάστασή τoυς, oι δικλείδες θα καθαρίζovται. Τα κιvητά µέρη θα γρασσάρovται 
ελαφρά και θα ελέγχovται για εύκoλη λειτoυργία. 

33.8.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡOΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΠΕΤΩΝ 

Τα µπoυλόvια, παξιµάδια και ρoδέλλες για τη στερέωση τωv θυρoφραγµάτωv και κλαπέτωv 
στo σκυρόδεµα θα είvαι από αvoξείδωτo χάλυβα πoιότητας AIS316. 

Για τηv στερέωση θα εφαρµόζovται oι παρακάτω µέθoδoι : 

α. Για πάκτωση µε κovίαµα ή τσιµεvτoπoλτό σε θύλακες αvoιγµέvoυς µε τρυπάvι ή 
καλέµι, σε oριζόvτια επιφάvεια σκυρoδέµατoς, θα χρησιµoπoιoύvται µπoυλόvια θεµελίωσης 
σύµφωvα µε τo BS 1494 τµήµα 2 ή παρόµoια. 

β. Για στερέωµα σε αvoιγµέvες µε τρυπάvι τρύπες σε oριζόvτια επιφάvεια, θα 
χρησιµoπoιoύvται µπoυλόvια στερεωµέvα κατακόρυφα. Η επoξειδική ρητίvη για τη στερέωση 
τωv µπoυλovιώv θα είvαι ταχείας δράσης. Θα παραδίδεται σε κατάλληλα πακέτα µε 
καθoρισµέvη τηv αvαλoγία τωv συστατικώv, πoυ θα παραµέvoυv ξεχωριστά, ώσπoυ vα 
εισαχθoύv στηv τρύπα και vα αvαµιχθoύv µε τηv περιστρoφή τoυ µπoυλovιoύ. Η ρητίvη και 
τα µπoυλόvια θα χρησιµoπoιoύvται σύµφωvα µε τις oδηγίες τoυ κατασκευαστή. Πριv 
στερεoπoιηθεί η ρητίvη πρέπει vα γεµίσει εvτελώς τo κεvό µεταξύ τρύπας και µπoυλovιoύ 
µέχρι τηv επιφάvεια τoυ σκυρoδέµατoς. 

γ. Τα ειδικά εξαρτήµατα και oι λεπτoµέρειες αγκύρωσης θα συµφωvoύv µε τις 
λεπτoµέρειες πoυ θα καθoρίζovται στα σχέδια ή πoυ θα υπoδειχθoύv από τηv υπηρεσία. 

Κατά τη διάρκεια της τoπoθέτησης τωv θυρoφραγµάτωv και κλαπέτωv oι θυρίδες τoυς θα 
κρατoύvται στηv κλειστή θέση. Τα µπoυλόvια αγκύρωσης για τη στερέωση θυρoφραγµάτωv 
τoπoθετηµέvωv σε τoίχo και κλαπέτωv θα κεvτράρovται µε χρήση oδηγoύ (πατρόv) ή µε 
άλλη εγκεκριµέvη µέθoδo. Μετά τηv εισαγωγή τωv µπoυλovιώv θα αφεθεί αρκετός χρόvoς 
στo σκυρόδεµα, κovίαµα, τσιµεvτoπoλτό ή στη ρητίvη για vα σκληρύvει πριv vα σφιχθoύv τα 
µπoυλόvια πάvω στις τσόvτες και vα πακτωθoύv oριστικά. 

Τα θυρoφράγµατα και τα κλαπέτα θα τoπoθετoύvται στις τρύπες, θα κεvτράρovται και θα 
στερεώvovται µε τσιµεvτoκovίαµα από 2,5 µέρη άµµoυ µε l µέρoς τσιµέvτo αvθεκτικό στα 
θειικά. Μετά τηv εγκατάσταση τoυς, τα χυτoσιδηρά θυρoφράγµατα θα καθαρίζovται, oι 
τριβόµεvες επιφάvειες θα γρασσάρovται και θα ελέγχεται η ευκoλία χειρισµoύ. 

33.8.3 ΒΑΦΗ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡOΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Εκτός περιπτώσεωv πoυ πρoδιαγράφεται ότι θα γίvει ειδικό διακoσµητικό βάψιµo (λ.χ. για 
περιπτώσεις µέσα σε αvτλιoστάσιo) oι δικλείδες και θυρoφράγµατα πoυ είvαι εγκατεστηµέvα 
σε φρεάτια και δεξαµεvές θα έχoυv καλυφθεί µε ασφαλτική επάλειψη από τo εργoστάσιo τoυ 
κατασκευαστή σύµφωvα µε τηv πρoδιαγραφή Π14. Οι δικλείδες και τα θυρoφράγµατα, όταv 
έρχovται σε επαφή µε πόσιµo vερό και όπoυ καθoρίζεται διακoσµητική βαφή, θα 
καθαρίζovται, αvάλoγα µε τις περιπτώσεις, εσωτερικά και εξωτερικά, στo εργoστάσιo τoυ 
κατασκευαστή, µετά από τηv πρώτη δoκιµή, και θα βάφovται µε έvα στρώµα αvτιδιαβρωτικό 
αστάρι και µία πρόσθετη αvτιδιαβρωτική πρoστατευτική επίστρωση, σύµφωvα µε τηv 
πρoδιαγραφή Π14. 
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Μετά τηv εγκατάσταση τα κoµµάτια θα καθαρίζovται πρoσεκτικά και θα γίvovται στη συvέχεια  
δύo πρόσθετες επιστρώoεις µε υλικό, όπως πρoδιαγράφεται στις ασφαλτικές επιστρώσεις 
της πρoδιαγραφής Π14. 

33.8.4 ΠΡOΣΤΑΣΙΑ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΩΝ ΠOΥ ΘΑ ΕΠΙΧΩΘOΥΝ 

∆ικλείδες και κάθε σχετικός εξoπλισµός, όπως λ.χ. πρoστατευτικoί σωλήvες για επεκτάσεις 
ατράκτωv, πoυ πρόκειται vα τoπoθετηθoύv µέσα στo έδαφoς, θα καλυφθoύv µετά τηv 
εγκατάστασή τoυς και πριv από τηv επίχωση µε ειδικό περιτύλιγµα πoυ θα εφαρµoστεί µε 
πρόταση τoυ αvαδόχoυ και κατόπιv εγκρίσεως από τηv υπηρεσία. 

33.8.5 ΕΛΕΓΧOΙ 

Τα παρακάτω σε καµία περίπτωση, δεv µπoρoύv vα περιoρίσoυv τις ευθύvες τoυ αvαδόχoυ 
σχετικά µε τις υπoχρεώσεις τoυ. 

Όλες oι δικλείδες/θυρoφράγµατα θα δoκιµασθoύv µεµovωµέvα τoυλάχιστov σύµφωvα µε τα 
πρότυπα πoυ καθoρίζovται στις πρoδιαγραφές κατασκευής τoυς και θα υπoβληθoύv σε 
υδρoστατικές δoκιµές και ελέγχoυς. 

Οι πιέσεις για τις δoκιµές αvτoχής σώµατoς και δίσκoυ, θα είvαι 1,5 φoρά µεγαλύτερες από 
τηv ovoµαστική πίεση (ΝΡ) της δικλείδας. 

Οι έδρες θα δoκιµάζovται για στεγαvότητα στηv ovoµαστική πίεση και από τις δύo µεριές ή 
από τη µία µεριά, αvαλόγως της πρoδιαγραφής και τoυ πρooρισµoύ της 
δικλείδας/θυρoφράγµατoς. 

Η διάρκεια κάθε δoκιµής θα είvαι µεταξύ εvός και δέκα λεπτώv, αvάλoγα µε τη διάµετρo ή 
όπως θα συµφωvηθεί µε τηv υπηρεσία. 

Οι δικλείδες, θυρoφράγµατα κλπ. θα υπoβληθoύv επί πλέov σε τελικό έλεγχo µετά τηv 
εγκατάστασή τoυς στo έργo. 

Κάθε έλεγχoς, εξέταση ή δoκιµή δικλείδωv, θυρoφραγµάτωv κλπ. δεv απαλλάσσει τov 
αvάδoχo, κατασκευαστή ή πρoµηθευτή oπoιoυδήπoτε είδoυς από τις υπoχρεώσεις τoυς. Οι 
κύριες βαλβίδες ελέγχoυ πιέσεως και παρoχής θα υπoβάλλovται σε υδρoστατικές δoκιµές, 
ειδικές δoκιµές κλπ. όπως oι λoιπές δικλείδες αvαλόγoυ διαµέτρoυ, αλλά εκτός αυτoύ θα 
υπoβληθoύv σε γεvική δoκιµή όταv θα εφoδιαστoύv µε τα εξωτερικά συστήµατα 
αvτισταθµίσεως της πίεσης, για vα απoδειχθεί ότι λειτoυργoύv καvovικά. 

33.9 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η επιµέτρηση των δικλείδων και των θυροφραγµάτων θα γίνεται βάσει του αριθµού των 
τεµαχίων, ξεχωριστά για κάθε ονοµαστική διάµετρο και σύµφωνα µε τους όρους της τεχνικής 
αυτής προδιαγραφής.  

Η πληρωµή των δικλείδων και των θυροφραγµάτων θα γίνεται µε βάση τα επιµετρηθέντα 
τεµάχια από κάθε προβλεπόµενη διάµετρο και τις αντίστοιχες συµβατικές τιµές του 
τιµολογίου. Στην πληρωµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσέγγιση, 
πλήρη εγκατάσταση και δοκιµή µιας δικλείδας ή ενός θυροφράγµατος, καθώς και κάθε είδους 
µικροϋλικό και εργασία. 



 

K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc                                             - 276 -      Ν5600a/5157/B10 

34. ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ 

 

34.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα προδιαγραφή αφορούν την προµήθεια, 
µεταφορά και εγκατάσταση των συσκευών εισαγωγής - εξαγωγής αέρος διπλής ενέργειας για 
την οµαλή λειτουργία ενός υπόγειου δικτύου σωληνώσεων.  

34.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ  

Τα υλικά που ενσωµατώνονται στις βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα έχουν τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

Περιγραφή Υλικό 

Σώµα  Χυτοσίδηρος GG 25/GGG 40  

Φλοτέρ  ABS  

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  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα λειτουργούν στις εξής περιπτώσεις:  

α. Κατά την πλήρωση του υδραγωγείου για την απαγωγή του εκδιωκόµενου αέρα.  

β. Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του υδραγωγείου για την απαγωγή του 
διαλυµένου µέσα στη 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 πρέπει να εγκαθίστανται σε καθαρά φρεάτια 
χωρίς λιµνάζοντα ακάθαρτα νερά, πάνω από τη στάθµη τυχόν υπάρχοντα φρεάτιου 
ορίζοντα.  

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ  

Τα αποδεκτά υλικά να έχουν κατασκευασθεί µε πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2002 
παραγωγική διαδικασία. Ελέγχονται οι προδιαγραφές και πιστοποιητικά καθώς και βεβαίωση 
επιτυχίας εφαρµογής.  
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Η αποδοχή πιστοποιητικού αναφερόµενου σε λοιπά διεθνή ή εθνικά πρότυπα (DIN,BS,JIS, 
κ.λπ.) είναι δυνατή µε την προϋπόθεση ότι τα υλικά θα φέρουν επισήµανση CE της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις λειτουργίας τους έχουν ως εξής: 

Θα εξασφαλίζουν την αυτόµατη εισαγωγή και εξαγωγή αέρα, αφ’ ενός µεν κατά τις εργασίες 
ταχείας πλήρωσης και εκκένωσης του αγωγού και αφ’ ετέρου κατά τη 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 4 mm. Για την πίεση λειτουργίας θα πρέπει o 
πλωτήρας, εφόσον δηµιουργηθεί αέρας, να ελευθερώνει το ακροφύσιο και να το αποφράσσει 
µόλις εξαντληθεί ο αέρας.  

Το µεγάλο ακροφύσιο των αεροβαλβίδων θα πρέπει κατά τη λειτουργία της αεροβαλβίδας να 
µείνει ανοικτό εφόσον εξακολουθεί να εξέρχεται αέρας ή έστω και µίγµα αέρος-νερού και να 
κλείνει όταν εξέρχεται µόνο νερό.  

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

Οι αεροβαλβίδες πρέπει να µπορούν να συναρµολογούνται και να αποσυναρµολογούνται επί 
τόπου. Επιθυµητό είναι η επιθεώρηση και ο έλεγχος τους να γίνεται υπό πίεση.  

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

Η κατασκευή των αεροβαλβίδων να είναι από υλικά που να µην οξειδώνονται και να µην 
αλλοιώνονται.  

Οι αεροβαλβίδες διπλού ακροφυσίου θα αντέχουν στις µέγιστες πιέσεις ελέγχου του αγωγού.  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

Από τη φύση τους, οι βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα είναι υλικά µικρής µηχανικής 
αντοχής και εύκολα παραµορφώσιµα.  

Πρέπει συνεπώς, κατά τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους να δίδεται η ανάλογη προσοχή για 
αποφυγή κακώσεων.  

Κατά τη µεταφορά να ελέγχονται τα υπερκείµενα βάρη, όπως και κατά την αποθήκευση.  

Κατά τη φύλαξη, επιπλέον, οι βαλβίδες θα πρέπει να παραµένουν στα κιβώτια συσκευασίας 
τους και να προστατεύονται από το ηλιακό φως, λίπη, έλαια, πηγές θερµότητας κ.λ.π.  

34.3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ  

Οι βαλβίδες θα είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να αποκλείονται βλάβες λόγω σκωρίωσης 
κινητών µερών και οδηγών και να εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα, εφόσον δεν είναι 
ανοικτές για την αποµάκρυνση αέρα.  

Οι συσκευές που θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο πρέπει να πληρούν τα κύρια 
χαρακτηριστικά τα οποία ανταποκρίνονται στις συσκευές τύπου Αpex Air Relief Valves της 
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Glenfield και να παρέχουν κατά τις δοκιµές και λειτουργία τον ίδιο βαθµό ασφάλειας, που 
αποδίδεται από τις συσκευές αυτές. Η χρησιµοποίηση οποιωνδήποτε άλλων συσκευών 
αναλόγων χαρακτηριστικών είναι βεβαίως αποδεκτή.  

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ  

Οι συσκευές θα συνδέονται µόνιµα µε το δίκτυο. Η σύνδεση µε τον αγωγό θα γίνει µε 
χαλύβδινα ειδικά τεµάχια. Τα χαλύβδινα ειδικά τεµάχια 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), τη δικλείδα ταχείας εξαγωγής ή/και εισαγωγής αέρα και στην άλλη (κατακόρυφη), 
τη δικλείδα αποµόνωσης. Η µία δικλείδα χρησιµοποιείται για την ταχύτερη εξαγωγή ή/και 
εισαγωγή αέρα στον αγωγό και η άλλη για την αποµόνωση της αεροβαλβίδας.  

∆ΟΚΙΜΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  

Για τις βαλβίδες απαιτούνται οι ακόλουθες δοκιµές:  

α. Παροχέτευση αέρα δια µέσου της αεροβαλβίδας 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).  

34.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ  

Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατούµενων υλικών.  

Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιµών. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκής, 
σύµφωνα µε την παρούσα, αριθµού ελέγχων δίδονται εντολές συµπλήρωσης.  

Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη.  

Έλεγχος συνδεσµολογίας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.  

Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως.  

Τα εµφανή τµήµατα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς τη 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.  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  

Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, ώστε να 
διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα.  

34.5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Εκφόρτωση υλικών µέσω γερανοφόρου οχήµατος ή µε ανατροπή.  

Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους.  

∆ιακίνηση αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.  
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Χρήση εργαλείων χειρός.  

Χειρισµός αιχµηρών αντικειµένων (επιφάνειες τοµής σωλήνων, κίνδυνος τραυµατισµού).  

Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα 
άτοµα. Κανένα άτοµο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση 
της ικανότητάς του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία, δεν θα 
εξουσιοδοτείται προς τούτο.  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  

Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών 
και κινητών εργοταξίων” και η Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆. 
17/96, Π.∆. 159/99 κ.λπ.)  

Οι εκτελούντες τις εργασίες θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις υδραυλικές/ σωληνουργικές 
εργασίες.  

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση 
των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:  

ΕΛΟΤ ΕΝ 388-94: προστασία χεριών και βραχιόνων  

ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95: προστασία κεφαλιού  

ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95: προστασία ποδιών  

ΕΛΟΤ ΕΝ 168-95: προστασία µατιών  

34.6 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Οι βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας επιµετρώνται σε τεµάχια πλήρως 
εγκατεστηµένων βαλβίδων χωρίς να περιλαµβάνονται τα χαλύβδινα ειδικά τεµάχια και οι 
δικλείδες τύπου σύρτου.  
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35. ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

35.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στις ελάχιστες απαιτήσεις για την προµήθεια και 
τοποθέτηση τεµαχίων εξάρµωσης σε δίκτυα σωλήνων υπό πίεση. 

Οι συσκευές αυτές παρέχουν την δυνατότητα αξονικής µετακίνησης για την γεφύρωση του 
διακένου µεταξύ δύο παρακειµένων ωτίδων (φλαντζών). 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ευχερής αφαίρεση συσκευών ρυθµίσεως του δικτύου 
(δικλείδων διαφόρων τύπων) προς επιθεώρηση, συντήρηση ή αντικατάσταση. 

35.2  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Οι συσκευές θα πρέπει να είναι ονοµαστικής πίεσης µεγαλύτερης ή ίσης της ονοµαστικής 
πίεσης του δικτύου (ΡΝ). 

Θα προέρχονται από κατασκευαστή µε σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001, 
πιστοποιηµένο από εξουσιοδοτηµένο φορέα της Ε.Ε. 

Χαρακτηριστικά συσκευών. 

Τα τεµάχια εξάρµωσης αποτελούνται από δύο τµήµατα σωλήνα µε φλαντζωτά άκρα, των 
οποίων το εσωτερικό ολισθαίνει εντός του εξωτερικού. 

Η στεγανότητα επιτυγχάνεται µέσω ελαστικού δακτυλίου, ο οποίος εµφράζει το διάκενο 
µεταξύ εξωτερικού τοιχώµατος εσωτερικού σωλήνα και του εσωτερικού τοιχώµατος του 
εξωτερικού σωλήνα. Ο δακτύλιος συσφίγγεται και σταθεροποιείται µέσω κοχλιών 
διατεταγµένων περιµετρικά κατά γενέτειρα. 

Το εύρος ρύθµισης είναι συνήθως της τάξης των 50mm (2’’). 

Απαιτήσεις ποιότητας. 

Το σώµα του τεµαχίου (σωληνωτά µέρη) θα είναι χαλύβδινο ή από ελατό χυτοσίδηρο. 

Οι κοχλίες θα είναι χαλύβδινοι, υψηλής αντοχής, επιψευδαργυρωµένοι (γαλβανισµένοι εν 
θερµώ) ή επικαδµιωµένοι. 

Η προστατευτική στρώση θα είναι εποξειδικής βάσεως, πάχους 120µm ή συστήµατος Rilsan 
πάχους 80µm. 

Ο δακτύλιος στεγάνωσης θα είναι τύπου καταλλήλου για το δίκτυο στο οποίο θα τοποθετηθεί 
το τεµάχιο εξάρµωσης. 

Αναφέρονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθοι τύποι δακτυλίων στεγάνωσης (τσιµούχες, gaskets). 
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Οι προσκοµιζόµενες στο εργοτάξιο συσκευές προς εγκατάσταση θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά αναγνωρισµένων εργαστηρίων που θα πιστοποιούν την συµµόρφωση των επί 
µέρους στοιχείων µε τις κατά περίπτωση ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα. Θα 
συνοδεύονται επίσης από πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιµής του εργοστασίου παραγωγής 
για τα προϊόντα της αυτής σειράς µε τα προσκοµιζόµενα. Προκειµένου περί συσκευών προς 
εγκατάσταση σε δίκτυα ύδρευσης θα προσκοµίζεται πιστοποιητικό καταλληλότητας για 
εφαρµογές πόσιµου νερού (potability certificate), από εξουσιοδοτηµένο προς τούτο φορέα 
της Ε.Ε. 

Θα προσκοµίζεται επίσης αναλυτική τεχνική περιγραφή µε διαγράµµατα τύπου εκρήξεως 
(blow-up diagrams), πίνακα ονοµατολογίας/χαρακτηριστικών των επί µέρους στοιχείων των 
συσκευών και δυνανοµετρικά στοιχεία σύσφιξης των κοχλίων σταθεροποίησης του 
στεγανωτικού παρεµβύσµατος. 

Οι φλάντζες σύνδεσης της συσκευής µε το δίκτυο θα είναι µετρικού συστήµατος. 

35.3  ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

35.3.1 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 

Το τυπικό βάρος των συσκευών κυµαίνεται µεταξύ 60kg (για τεµάχιο εξάρµωσης DN 350/PN 
10 at) και 600kg (για τεµάχιο εξάρµωσης DN 1200 mm/PN 16 at). 

Πρόκειται δηλαδή για βαριά αντικείµενα που απαιτούν ανυψωτικό εξοπλισµό για τον χειρισµό 
τους. 

Η ανάρτηση θα γίνεται µε επίπεδους ιµάντες ή άγκυστρα πρόσδεσης άκρων και 
απαγορεύεται η χρήση συρµατοσχοίνων ή αλυσίδων, που µπορούν να προκαλέσουν φθορές 
στις προστατευτικές στρώσεις. 

Η στοιβασία θα γίνεται επί ξύλινων υποθεµάτων, σε χώρους προστατευµένους από την 
υγρασία, εργοταξιακούς ρύπους και καιρικές συνθήκες. 
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35.3.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών έχει σε γενικές γραµµές ως εξής: 

- Επιµελής καθαρισµός των επιφανειών των φλαντζών αναµονής του δικτύου επί των 
οποίων θα τοποθετηθεί η συσκευή. 

- Έλεγχος συµβατότητας των φλαντζών αναµονής (του δικτύου) και των φλαντζών της 
συσκευής. 

- Έλεγχος του διάκενου µεταξύ των φλαντζών του δικτύου και σύγκρισή του µε το µέγεθος 
και το εύρος ρυθµίσεων της συσκευής. 

- Χαλάρωση των κοχλιών σταθεροποίησης του κινητού µέρους, χωρίς όµως πλήρη 
αποσυναρµολόγηση των δύο µερών της συσκευής, και σύµπυξη των δύο µερών στο µέγιστο 
(τηλεσκοπική κίνηση). 

- Τοποθέτηση της συσκευής µεταξύ των φλαντζών αναµονής της σωλήνωσης, τοποθέτηση 
των δακτυλίων στεγάνωσης των φλαντζών (τσιµούχες), επέκταση της συσκευής ώστε να 
καλυφθεί το διάκενο και διαδοχική σύσφιξη των κοχλιών των φλαντζών (εναλλάξ). 

- Σύσφιξη των κοχλιών σταθεροποίησης του στεγανωτικού δακτυλίου, υποχρεωτικά, µε 
χρήση δυναµοκλείδου µε εφαρµογή της ροπής που συνιστά ο κατασκευαστής. 

35.4  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εγκατάσταση της συσκευής θεωρείται ολοκληρωθείσα µετά την εκτέλεση της 
προβλεπόµενης γενικής υδραυλικής δοκιµής του δικτύου. 

Σε περίπτωση εµφάνισης διαρροών θα ελέγχονται οι συσφίξεις και θα αντικαθίστανται, εάν 
κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία οι δακτύλιοι στεγάνωσης των φλαντζών ή το ελαστικό 
παρέµβυσµα στεγανοποίησης της συσκευής µε δαπάνη του Αναδόχου. 

35.5  ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η εγκατάσταση των συσκευών απαιτεί διακίνηση βαρέων αντικειµένων µε χρήση ανυψωτικού 
εξοπλισµού, πολύ συχνά υπό συνθήκες στενότητας χώρου (π.χ. εντός φρεατίων). 

Ισχύουν οι κείµενες διατάξεις περί µέτρων ασφαλείας κατά την λειτουργία ανυψωτικού 
εξοπλισµού. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την εγκατάσταση θα είναι έµπειρο στην 
συναρµολόγηση βαρέων συσκευών και θα φέρει µετά ατοµικής προστασίας ΜΑΠ για την 
προστασία των χεριών και βραχιόνων (ΕΛΟΤ ΕΝ 388-94), κράνος (ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95) και 
ανθεκτικά υποδήµατα εργασίας (ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95). 

35.6  ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Τα τεµάχια εξάρµωσης συσκευών επιµετρώνται σύµφωνα µε την ονοµαστική διάµετρο (DN) 
και την ονοµαστική πίεση λειτουργίας (PN). 

Στις ως άνω τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 

- Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των τεµαχίων, πλήρων µε τους δακτυλίους 
στεγανοποίησης (gaskets) και τους κοχλίες και περικόχλια (υψηλής αντοχής, γαλβανισµένα ή 
επικαδµιωµένα). 

- Οι πλάγιες µεταφορές, αποθήκευση και φύλαξη στο εργοτάξιο. 

- Η δαπάνη του ειδικευµένου προσωπικού εγκατάστασης των συσκευών και του 
απαιτούµενου 

µηχανικού εξοπλισµού και εργαλείων. 
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- Η δαπάνη αντικατάστασης παρεµβυσµάτων στεγάνωσης στην περίπτωση διαπίστωσης 
διαρροών κατά την υδραυλική δοκιµή (µη οφειλοµένων σε συσφίξεις). 

- Η δαπάνη αποκατάστασης εκδορών και φθορών της προστατευτικής επίστρωσης των 
συσκευών (εάν προκύψουν) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις εντολές της 
Υπηρεσίας. 
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36. ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ, ΜΟΝΟΕΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΛΒΩ∆ΩΝ ΦΥΤΩΝ 

 

36.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

36.1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτούµενων υλικών και της 
µεθοδολογίας φύτευσης πολυετών, µονοετών και βολβωδών φυτών αλλά και βολβών, 
κονδύλων ή ριζωµάτων, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες επιτυχούς 
εγκατάστασης, επιβίωσης και ανάπτυξης των φυτών. 

Τα µονοετή φυτά, µπορεί να µεταφυτευτούν από µικρά φυτοδοχεία ή να σπαρθούν πυκνά 
απευθείας στο χώρο του έργου και στη συνέχεια να αραιωθούν. 

Η µέθοδος της σποράς είναι αρκετά επισφαλής, πολυδάπανη και χρονοβόρα µέχρι την 
ανάπτυξη των φυτών. Οι καιρικές και εδαφικές συνθήκες είναι µη ελεγχόµενες πλήρως, ο 
ανταγωνισµός από ζιζάνια είναι µεγάλος κλπ. και γι αυτό δεν συνιστάται η εφαρµογή της στα 
δηµόσια έργα. 

Η προδιαγραφή αυτή αφορά την πλειονότητα των φυτικών ειδών (πολυετή, µονοετή και 
βολβώδη) που έχουν κοινή µεταχείριση κατά τη φύτευση. 

Σε περιπτώσεις που απαιτείται διαφορετικός χειρισµός, θα πρέπει αυτός να καθορίζεται στη 
Φυτοτεχνική Μελέτη του Έργου. 

Ο όρος "εγκατάσταση φυτών", δεν αναφέρεται στενά στις απαραίτητες εργασίες για τη 
φύτευση φυτών, αλλά χρησιµοποιείται µε ευρύτερη έννοια, που περιλαµβάνει και όλες τις 
βιολογικές διεργασίες για να προσαρµοστεί το φυτό στο νέο του περιβάλλον (ξεπέρασµα του 
κλονισµού της µεταφύτευσης, ανάπτυξη των ριζών στο νέο έδαφος και της κόµης, 
προσαρµογή στις µικροκλιµατικές και εδαφικές συνθήκες κλπ). 

36.1.2  ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ετήσια (µονοετή) ποώδη φυτά 

 Από βοτανολογική άποψη, ετήσια χαρακτηρίζονται τα ποώδη φυτά, που συµπληρώνουν το 
βιολογικό τους κύκλο µέσα στο χρονικό διάστηµα ενός έτους. Πρακτικά, ένα ετήσιο φυτό 
φυτρώνει, αναπτύσσεται, ανθίζει, παράγει σπόρο και κλείνει το βιολογικό του κύκλο µέσα σε 
µια (καλλιεργητική) περίοδο. Στην προδιαγραφή αυτή ο όρος ετήσια/ µονοετή φυτά 
χρησιµοποιείται µε την καλλιεργητική έννοια και περιλαµβάνει και τα εφήµερα ετήσια, τα 
οποία µπορεί να συµπληρώσουν περισσότερους από ένα βιολογικούς κύκλους σε µια 
περίοδο. Επίσης, περιλαµβάνει πολλά βοτανικά διετή ή και ποώδη πολυετή φυτά, που 
καλλιεργούνται ως µονοετή για διάφορους λόγους π.χ. γιατί πάντα έχουν καλύτερη εµφάνιση 
τον πρώτο χρόνο, είτε γιατί χρειάζονται προστασία σε θερµοκήπιο στην δύσκολη γι αυτά 
εποχή, είτε γιατί έχει καθιερωθεί στην πράξη να χρησιµοποιούνται ως µονοετή. Το ίδιο ισχύει 
και για τα βολβώδη, τα κονδυλώδη και τα ριζωµατώδη φυτά, που αν και είναι πολυετή, η 
φύτευση, η χρήση, η καλλιέργεια του εδάφους και οι χειρισµοί που απαιτούν σε γενικές 
γραµµές είναι ίδια µε των ετήσιων φυτών. 

 

Ετήσια ανοιξιάτικα 

Φυτεύονται τέλος καλοκαιριού - φθινόπωρο - ανθίζουν άνοιξη  

Ετήσια φθινοπωρινά 
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Φυτεύονται αρχές άνοιξης - ανθίζουν τέλος άνοιξης- καλοκαίρι και φθινόπωρο.  

∆ιετή ποώδη φυτά 

Τα διετή ποώδη φυτά φυτρώνουν και αναπτύσσονται βλαστικά (φύλλα, βλαστούς, ρίζες) τον 
πρώτο χρόνο και το δεύτερο χρόνο ενώ συνεχίζουν να αναπτύσσονται, παράγουν 
ταυτόχρονα άνθη και σπόρους και κλείνουν το βιολογικό τους κύκλο. 

Πολυετή ποώδη φυτά 

Είναι τα ποώδη φυτά που ζουν τρία ή περισσότερα χρόνια και συνήθως ανθίζουν κάθε χρόνο 
µέχρι να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο, αφού φτάσουν στο στάδιο άνθησης και 
παραγωγής σπόρων, όχι απαραίτητα από τον πρώτο χρόνο. Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν 
και φυλλοβόλα και αειθαλή φυτά. 

36.1.3 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΕΤΕΠ  

- 10.03.02.00 «Μόρφωση επιφάνειας για εγκατάσταση χλοοτάπητα» 

- 10.05.02.01 «Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά» 

- 10.06.03.01 «Λίπανση φυτών» 

- 10.06.05.00 «Φυτοπροστασία» 

36.1.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ  

- 10.09.01.00 «Προµήθεια φυτικού υλικού» 

Κύριο χαρακτηριστικό των φυτών που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι ότι 
σε πολύ σύντοµο χρόνο µετά τη φύτευση τους, και σε αντίθεση µε τους θάµνους, ανθίζουν 
συνεχώς και για πολλούς µήνες. 

Συνεπώς µε διαδοχικές φυτεύσεις φθινοπωρινών και ανοιξιάτικων ετήσιων και βολβωδών 
φυτών µπορεί να εξασφαλιστεί άνθηση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Για τους παραπάνω λόγους γίνεται ευρεία χρήση τους για φυτεύσεις σε πάρκα, κήπους, 
πλατείες ή ακόµη σε γλάστρες ή ζαρντινιέρες και γενικά στο αστικό πράσινο. Μπορεί να 
φυτεύονται: 

- σε αµιγείς πρασιές ποωδών µονοετών ή πολυετών φυτών, που διατηρούνται όσο διαρκεί η 
άνθηση τους, 

- σε µπορντούρες (γραµµική φύτευση), 

- σε πρασιές σε συνδυασµό µε άλλα ποώδη πολυετή, βολβούς, αρωµατικά φυτά, θάµνους ή/ 
και δένδρα ως συµπλήρωµα. 

Τα δένδρα θα δίδουν µια διαδοχή άνθησης, οι θάµνοι µια κύρια εποχική χρωµατική αίσθηση 
στις διάφορες εποχές, τα ποώδη µονοετή, διετή ή πολυετή, συνεχή χρώµατα από την άνοιξη 
µέχρι και το φθινόπωρο και οι βολβοί διαδοχική άνθηση όλο το χρόνο. 

 

36.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

36.2.1  ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

36.2.1.1 Μονοετή και πολυετή φυτά 

Βλέπε ΠΕΤΕΠ 10.09.01.00 «Προµήθεια και χειρισµοί φυτικού υλικού» . 
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Για να γίνουν αποδεκτά τα φυτά πρέπει: 

- να είναι σκληραγωγηµένα, έστω και αν αυτό σηµαίνει καθυστέρηση της 
µεταφύτευσης. 

- να είναι εύρωστα, στιβαρά, µε πολλά κλαδιά και µπουµπούκια. 

- να έχουν πλούσιο ριζικό σύστηµα 

- να έχουν αναπτύξει τουλάχιστον 6 - 8 πραγµατικά φύλλα 

- να µην είναι δυσανάλογα µε το µέγεθος του φυτοδοχείου τους, 

- να µην είναι γηρασµένα, να µην έχουν κίτρινα ή ξερά κατώτερα φύλλα ή να τα έχουν 
αποβάλει . 

Τα φυτά που είναι µαλακά και τρυφερά πρέπει να προφυλάσσονται τη νύχτα. 

Μορφές εµπορίου 

Τα µονοετή και πολυετή φυτά διατίθενται στην αγορά, σε µικρό µέγεθος (µε 6-8 πραγµατικά 
φύλλα) 

- σε µικρά φυτοδοχεία, µε διάµετρο µέχρι 8 cm 

- σε παλέτες πολλαπλασιαστηρίου, 

- σε Jiffy, 

- σε κύβους εµπλουτισµένης τύρφης κλπ, 

- σε τελάρα οµαδικά, 

- σε σακουλάκια 

36.2.1.2 Βολβοί, κόνδυλοι, ριζώµατα 

Οι βολβοί, οι κόνδυλοι και τα ριζώµατα πρέπει να είναι σκληροί στην αφή.  

Μορφές εµπορίου 

∆ιατίθενται στην αγορά συσκευασµένοι από τους οίκους παραγωγής (εισαγόµενοι), σε 
κατάσταση λήθαργου. 

Σπόροι 

Βλέπε ΠΕΤΕΠ 10.05.02.01 «Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά». 

36.2.2 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ 

ΠΕΤΕΠ 10.03.02.00 «Μόρφωση επιφάνειας για εγκατάσταση χλοοτάπητα». 

36.2.3 ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

ΠΕΤΕΠ 10.06.03.01 «Λίπανση φυτών». 

36.2.4 ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 

ΠΕΤΕΠ 10.06.05.00 «Φυτοπροστασία». 
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36.3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

36.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Τα νεαρά µονοετή φυτάρια είναι ποώδη φυτά, που έχουν αναπτυχθεί υπό ελεγχόµενες 
συνθήκες και, ανεξάρτητα από τον βαθµό σκληραγώγησής τους, είναι πολύ ευαίσθητα στις 
ακραίες καιρικές συνθήκες ή στις απότοµες εναλλαγές αυτών. 

Για το λόγο αυτό όλοι οι χειρισµοί των φυτών, από την προµήθεια µέχρι και τη φύτευσή τους, 
απαιτούν τη λήψη πολύ προσεκτικών και χρονικά περιορισµένων µέτρων (περισσότερο από 
ότι τα ξυλώδη φυτά), ώστε τα φυτά να υποστούν το µικρότερο δυνατό κλονισµό (κίνδυνος 
ξήρανσης). Επίσης, επειδή η µπάλα χώµατος είναι πολύ µικρή και το υπόστρωµα είναι 
τύρφη ή µίγµα µε µεγάλη αναλογία τύρφης (υλικό που αν αφυδατωθεί, δεν ενυδατώνεται 
εύκολα εκ νέου), απαιτούνται επιµεληµένα ποτίσµατα σε όλη τη διάρκεια τού έργου, µέχρι να 
ριζοβολήσουν κανονικά τα φυτά. 

36.3.1.1 Χρονική περίοδος - συνθήκες φύτευσης Φυτευτική περίοδος 

Σε περιοχές (κλιµατικές ζώνες) µε ήπιους χειµώνες υπάρχουν δύο βασικές περίοδοι για 
φύτευση ετήσιων φυτών: 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ ΑΝΘΗΣΗ 

1 Φθινοπωρινά Αρχές άνοιξης - 
τέλος άνοιξης 

Τέλος άνοιξης, καλοκαίρι και φθινόπωρο 
(από Ιούνιο µέχρι Νοέµβριο) 

2 Ανοιξιάτικα Οκτώβριο - 
Νοέµβριο 

Από Φεβρουάριο µέχρι και Μάιο ή και 
αργότερα 

 

Πολλά είδη ανοιξιάτικης άνθησης, µπορεί να είναι φθινοπωρινά - χειµερινά ετήσια φυτά 
ανάλογα µε το κλίµα ή αν σπαρθούν σε διαφορετική εποχή από την εποχή σποράς τους. 
Παρόλα αυτά η διάκριση σε ανοιξιάτικα και φθινοπωρινά είναι χρήσιµη και βοηθάει στην 
κηποτεχνική πρακτική. 

• Ως φυτευτική περίοδος για τα ανοιξιάτικα και τα φθινοπωρινά ετήσια φυτά, ορίζεται 
γενικά το φθινόπωρο και η άνοιξη αντίστοιχα. 

• Οι φυτεύσεις σε κάθε ιδιαίτερο έργο πρέπει να εκτελούνται σε πολύ πιο συγκεκριµένα 
στενότερα χρονικά όρια, τα οποία δεν µπορούν να προσδιοριστούν στις συγκεκριµένες 
προδιαγραφές, καθώς η σωστή εποχή σποράς και φύτευσης ετησίων φυτών, διαφέρει 
σηµαντικά από περιοχή σε περιοχή ανάλογα όχι µόνο µε το κλίµα αλλά και µε το µικροκλίµα. 

• Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσδιορίζεται η καταλληλότερη εποχή φύτευσης, 
ανάλογα µε το κλίµα και µικροκλίµα κάθε περιοχής, λαµβάνοντας υπόψη και της τοπικής 
εµπειρίας, της καλλιεργητικής πρακτικής και παράδοσης κάθε περιοχής, σε συνδυασµό και 
µε τις σχετικές οδηγίες στη συσκευασία των σπόρων, από τους οποίους προήλθαν τα φυτά 
προς φύτευση. 

• Σε ζώνες µε πολύ ψυχρούς χειµώνες κατάλληλη εποχή φύτευσης είναι µόνο οι αρχές 
άνοιξης.  

Καιρικές συνθήκες 

Οι εργασίες φύτευσης σταµατούν κάτω από πολύ χαµηλές (κάτω από 5° C) ή υψηλές (πάνω 
από 32° C) θερµοκρασίες ή όταν φυσούν πολύ δυνατοί άνεµοι. 
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Η εργασία της φύτευσης γίνεται µε συννεφιασµένο καιρό ή τις ώρες της ηµέρας που δεν 
υπάρχει άµεσο και άπλετο ηλιακό φως. 

Εδαφικές συνθήκες 

Το έδαφος κατά τη φύτευση πρέπει να βρίσκεται στο "ρόγο" του, για να µην καταστραφεί η 
δοµή του. ∆εν επιτρέπονται φυτεύσεις σε έδαφος παγωµένο ή σε κορεσµένο από υγρασία ή 
ξηρό έδαφος. Στην περίπτωση ξηρού εδάφους, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, πρέπει να 
προηγείται άρδευση, ώστε κατά τη φύτευση το έδαφος να βρίσκεται στο "ρόγο" του. 

Συνθήκες του έργου 

Πριν από κάθε εργασία φύτευσης, οι επιφάνειες που πρόκειται να φυτευτούν πρέπει να 
έχουν λάβει την οριστική διαµόρφωση, δηλαδή: να έχουν γίνει όλες οι εργασίες αποψίλωσης, 
αποµάκρυνσης µπαζών και ακατάλληλων υλικών, η προσθήκη φυτικής γης ή κηπευτικού 
χώµατος, η οριστική διαµόρφωση του ανάγλυφου και όλες οι υπόγειες εγκαταστάσεις 
(άρδευσης, ηλεκτροφωτισµού, αποστράγγισης κλπ) που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση 
των φυτών (βλ. και ΠΕΤΕΠ 10-03-02-00 «Μόρφωση επιφάνειας για εγκατάσταση 
χλοοτάπητα»). 

36.3.1.2 Σχεδιασµός φύτευσης/ σποράς 

Βλ αντίστοιχο άρθρο ΠΕΤΕΠ 10 05 01.00 «Φυτεύσεις δένδρων θάµνων». 

36.3.2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ 

Η προετοιµασία του εδάφους για τη φύτευση µονοετών, πολυετών και βολβωδών φυτών 
γίνεται σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ 10-03-02-01 «Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε 
σπορά». 

Επειδή οι ανάγκες των φυτών αυτών σε οργανικά και ανόργανα στοιχεία είναι µεγάλες για 
την άνθησή τους, απαιτείται βελτίωση του εδάφους µε την προσθήκη βελτιωτικών (οργανική 
ουσία και λίπασµα), βλ. ΠΕΤΕΠ 10.06.03.00 «Λίπανση φυτών». Το έδαφος προετοιµάζεται 
σε βάθος 15¬20 cm. 

36.3.3 ΣΠΟΡΑ 

Μετά την προετοιµασία του εδάφους, όπως αναφέρεται παραπάνω, οριζοντιώνεται η 
επιφάνεια µε τη χρήση τσουγκράνας και σπάζουν πιθανά συσσωµατώµατα. 

 Οι σπόροι µπορεί να σπαρθούν σε σειρές ή να διασκορπιστούν στο έδαφος. Αν η σπορά 
γίνει µε τη δεύτερη µέθοδο, πρέπει να αραιωθούν στη συνέχεια ώστε να αποκτήσουν τις 
σωστές αποστάσεις. 

Οι σπόροι πρέπει να φυτεύονται στο βάθος που υποδεικνύει η εταιρία παραγωγής τους. 
Ένας συνηθισµένος γενικός κανόνας όµως είναι να φυτεύονται σε βάθος ίσο έως τριπλάσιο 
της µέγιστης διαµέτρου τους. Οι πολύ µικροί σπόροι σκορπίζονται στην επιφάνεια του 
εδάφους και απλώς καλύπτονται µε ένα ελαφρύ εδαφικό στρώµα. 

Μετά την κάλυψη των σπόρων µε έδαφος, ποτίζεται πλήρως η φυτεµένη επιφάνεια, µε 
προσοχή για την αποφυγή δηµιουργίας λακκουβών και να µην παρασυρθεί το επιφανειακό 
χώµα και µείνουν εκτεθειµένοι οι σπόροι. 

Η σποροκλίνη πρέπει να µένει συνεχώς υγρή µέχρι να φυτρώσει η πλειονότητα των 
σπόρων. Μετά το φύτρωµα µπορεί να αφεθεί να στεγνώνει το χώµα µεταξύ δύο διαδοχικών 
ποτισµάτων. 

Όταν τα νεαρά φυτά φτάσουν σε ύψος περίπου 5 cm ή εκπτύξουν τα δύο πρώτα πραγµατικά 
φύλλα τους, πρέπει να υποστούν αραίωση. 
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36.3.4 ΦΥΤΕΥΣΗ 

36.3.4.1 Μεταφορά φυταρίων από το εργοτάξιο στον τόπο του έργου 

Τα φυτάρια µεταφέρονται στον τόπο του έργου την ίδια µέρα που πρόκειται να φυτευτούν, σε 
µικρές ποσότητες, ιδίως όταν πρόκειται για πολλά διαφορετικά είδη είτε για φύτευση 
περισσότερων διακριτών χώρων, ώστε να µην παραµείνουν για πολύ χρόνο στο χώρο 
φύτευσης εκτεθειµένα, να µην υπάρξει σύγχυση και για να µη µείνουν φυτάρια, που θα 
φυτευτούν την επόµενη µέρα. Το έδαφος σε µικρά ή ρηχά φυτοδοχεία τείνει να στεγνώνει 
γρήγορα. 

36.3.4.2 Φύτευση φυταρίων 

Μετά την προετοιµασία του εδάφους, οριζοντιώνεται η επιφάνεια µε τη χρήση τσουγκράνας 
και σπάζουν πιθανά συσσωµατώµατα. Κατά τη φύτευση το έδαφος πρέπει να βρίσκεται στο 
"ρόγο" του. 

Τα φυτά φυτεύονται στην προβλεπόµενη από τα σχέδια θέση για κάθε είδος ή ποικιλία και 
στην προβλεπόµενη πυκνότητα. 

Ο λάκκος φύτευσης ανοίγεται µε σκαλιστήρι ή φυτευτήρι σε αρκετό µέγεθος, ώστε να χωράει 
την µπάλα του φυταρίου χωρίς αυτή να συµπιέζεται ή να παραµορφώνεται. 

Τα φυτά µεταφέρονται στις θέσεις φύτευσης µε προσεκτικούς χειρισµούς και βγαίνουν από 
τα φυτοδοχεία (γλαστράκια, σακουλάκια, παλέτες πολλαπλασιαστηρίου, τελάρα, κ.λπ.) 
ακριβώς πριν τη φύτευση. Αναλόγως της µορφής µε την οποία διατίθεται το φυτό στο 
εµπόριο υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι εξαγωγής του: 

Το φυτάριο εξάγεται από το πλαστικό δοχείο, κρατώντας το τελευταίο από τα πλάγια, 
τσαλακώνοντάς το ελαφρά και πιέζοντας τον πάτο του απαλά προς τα πάνω, ώστε να βγουν 
οι ρίζες προς τα έξω. ∆εν επιτρέπεται η εξαγωγή του φυτού από το φυτοδοχείο του 
τραβώντας το από το βλαστό, γιατί µπορεί να σπάσουν οι ρίζες ή να αποκολληθεί ο βλαστός 
από τις ρίζες. 

Στην περίπτωση που το φυτάριο είναι ανεπτυγµένο σε γλάστρα, η αποµάκρυνσή του 
επιτυγχάνεται αναποδογυρίζοντας τη γλάστρα, υποβαστάζοντας το φυτάριο µε το ένα χέρι 
(τοποθετώντας το βλαστό του φυτού µεταξύ του δείκτη και του µέσου δακτύλου), οπότε και 
«γλιστρά» το φυτό από τη γλάστρα. Αν το φυτάριο δε βγαίνει εύκολα, µπορεί να χωριστεί το 
χώµα από τη γλάστρα βυθίζοντας προσεκτικά ένα µαχαίρι στα χείλη της γλάστρας. 

Τα φυτάρια σε κουτιά ή σε σακουλάκια βγαίνουν εύκολα µε το µυστρί ή αν σκιστεί το 
σακουλάκι, προσεκτικά ώστε να µη βλαφτούν οι ρίζες. Μια άλλη µέθοδος είναι να γείρει το 
κουτί προς µία κατεύθυνση, να κτυπηθεί απότοµα η πλευρά του πάτου του σε µια στερεή 
επιφάνεια και να επαναληφθεί το ίδιο γέρνοντάς το προς την αντίθετη κατεύθυνση, 
δηµιουργώντας έτσι ένα µικρό κενό µεταξύ του χώµατος και των τοιχωµάτων του κουτιού. 
Στη συνέχεια το κουτί πιάνεται µε τα δύο χέρια, οριζοντιώνεται και τραντάζεται προς τα 
πάνω. Το περιεχόµενό του θα βγει ανέπαφο και τα φυτάρια µπορούν να ξεχωριστούν µε 
προσεκτικό διαχωρισµό των ριζών τους. 

Φυτά ανεπτυγµένα οµαδικά σε κοινά φυτοδοχεία, τελάρα κλπ, διαχωρίζονται µε προσεκτικό 
χαλάρωµα του υποστρώµατος προσπαθώντας να µείνει όσο το δυνατόν άθικτο το 
περισσότερο ριζικό σύστηµα. Αν υπάρχουν µπλεγµένες ρίζες στο κατώτερο τµήµα της 
µπάλας χώµατος ή σπασµένοι µικροί βλαστοί είναι καλό να αποµακρυνθούν από τα φυτάρια. 
Πρέπει πάντα να αραιώνεται η µάζα της ρίζας, µε τα χέρια και προσεκτικά, ώστε µετά τη 
φύτευση των φυταρίων να µπορούν οι ρίζες τους να εξαπλωθούν στο γύρω έδαφος. Γενικώς, 
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τα φυτάρια πρέπει να έχουν ποτιστεί από την προηγούµενη µέρα, για να διευκολυνθεί η 
εξαγωγή τους ή η εκρίζωση /διαχωρισµός τους, αν έχουν αναπτυχθεί σε τελάρα οµαδικά 

Τέλος, αν το φυτάριο είναι ανεπτυγµένο σε jiffy φυτεύεται κατευθείαν στο χώµα. Όταν 
φυτεύονται φυτά αναπτυγµένα σε κύβους από συµπιεσµένη τύρφη πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή, ώστε η µπάλα να έχει αρκετή υγρασία και να σκεπαστεί τελείως µε χώµα επειδή 
τυχόν αφυδάτωση του φυτού αυτό επανέρχεται πολύ δύσκολα. 

 Το φυτάριο, αφού εξαχθεί από το προστατευτικό του µέσο και αφού χαλαρωθεί ελαφρώς η 
επιφάνεια της µπάλας (όπως προαναφέρθηκε), τοποθετείται σε βάθος περίπου 1,5 cm. Μετά 
την τοποθέτηση του φυταρίου στο λάκκο, συµπιέζεται ελαφρώς το χώµα γύρω από το ριζικό 
σύστηµα, µε τα χέρια ή τη λαβή του µυστριού, ώστε να φύγει ο αέρας από το έδαφος. 

 Η τελική επιλογή των φυτών και η απόρριψη ή αντικατάσταση των ακατάλληλων, γίνεται 
κατά τη φύτευση ή ακόµη και µετά τη φύτευση αν κατά τις διάφορες εργασίες έχουν υποστεί 
ζηµιές σε βαθµό που να µην ανταποκρίνονται πια στις προδιαγραφές (βλ. ΠΕΤΕΠ 10 09 01 
00 «Προµήθεια φυτικού υλικού»). 

36.3.4.3 Φύτευση βολβών 

Η προετοιµασία του εδάφους δεν είναι τόσο κρίσιµη για την οµάδα βολβών, όσο για τα νεαρά 
φυτάρια ή τους σπόρους. Είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί νέο χώµα, που θα πρέπει να 
είναι υγρό, και όχι χώµα που χρησιµοποιήθηκε ήδη για καλοκαιρινά φυτά. Αν όµως 
χρησιµοποιηθεί το ίδιο χώµα, τα φυτά πρέπει να αφαιρεθούν, να γίνει ανάµιξη του χώµατος 
µε ένα µικρό δίκρανο και να προστεθεί καινούργιο χώµα επιφανειακά. 

Οι βολβοί φυτεύονται στο βάθος που συστήνεται από την παραγωγό εταιρία για κάθε είδος 
(όπως αναγράφεται και στη συσκευασία) ή κατά γενικό κανόνα 3 φορές τη µεγαλύτερη 
διάµετρο τους. 

Αν το χώµα έχει στεγνώσει πολύ, πρέπει να ποτιστεί καλά και να αποστραγγιστεί πριν 
φυτευτούν οι βολβοί. 

36.3.4.4 Εργασίες µετά τη φύτευση 

Αµέσως µετά τη φύτευση ακολουθεί η ισοπέδωση/ διάστρωση τυχόν πλεοναζόντων 
χωµάτων και ο σχηµατισµός µικρών λεκανών άρδευσης, ατοµικών ή οµαδικών, ανάλογα µε 
το προς εφαρµογή σύστηµα άρδευσης. 

Επιπλέον καθαρίζεται ο χώρος φύτευσης και αποµακρύνονται τα διάφορα σκουπίδια 
(πέτρες, υλικά συσκευασίας, φυτοδοχεία, ξερά κλαδιά, σύρµατα κλπ.) σε θέσεις απόρριψης 
που επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές. 

Ακολουθεί η πρώτη άρδευση µε άφθονο νερό, µέχρι βάθους 30 cm τουλάχιστον µε παροχές 
(λάστιχο), µέχρι να γεµίσει η λεκάνη άρδευσης για να «καθίσει» το χώµα, να εξαλειφθούν 
τυχόν κενά αέρα και να εξασφαλιστεί ο επιθυµητός βαθµός συµπύκνωσης του χώµατος ή 
µίγµατος πλήρωσης του λάκκου και η καλή συνάφεια µε το ριζικό σύστηµα. 

Τα µονοετή πρέπει να παραµένουν καλοποτισµένα και να λιπαίνονται κάθε 6-8 βδοµάδες 
(όπως προσδιορίζεται από την ανάλυση του εδάφους) καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

36.3.4.5 Επαναφυτεύσεις 

Μέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη φύτευση, µπορεί να γίνει εντοπισµός των φυταρίων που 
έχουν αποτύχει και χρειάζεται να γίνει επαναφύτευση. Ερευνούνται και εξετάζονται οι λόγοι 
αποτυχίας και γίνονται οι αντίστοιχες προσαρµογές. Για την επαναφύτευση ακολουθείται η 
διαδικασία της φύτευσης. 
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36.3.5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΦΥΤΩΝ 

Επειδή τα µονοετή (ετήσια) φυτά έχουν µικρή διάρκεια ζωής (λιγότερο από ένα χρόνο), οι 
εργασίες φύτευσης και συντήρησης τους εκτελούνται συνήθως µαζί µε τις εργασίες 
συντήρησης του ευρύτερου χώρου του πρασίνου δεδοµένου ότι οι φυτεύσεις ετησίων φυτών 
αποτελούν συµπληρωµατικές εργασίες σε έργα εγκατάστασης ή συνηθέστερα συντήρησης 
χώρων πρασίνου. 

Σε κάθε περίπτωση όµως επειδή τα φυτά για να εγκατασταθούν κανονικά και να 
προσαρµοστούν στις νέες τους θέσεις, χρειάζονται αρκετό χρονικό διάστηµα, είναι 
απαραίτητη η συντήρησή τους, για τουλάχιστον δύο µήνες ή προτιµότερο καθ' όλη την 
διάρκεια της ζωής τους, συµπεριλαµβανόµενης και της αποµάκρυνσης τους και του 
καθαρισµού του χώρου φύτευσης αµέσως µετά τη συµπλήρωση του βιολογικού κύκλου τους. 

Για να εξασφαλιστούν οι καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, κατά το χρόνο 
υποχρεωτικής συντήρησης και εγγύησης απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες: 

Άρδευση, έλεγχος των ζιζανίων, σχηµατισµός λεκάνης, έλεγχος των ασθενειών και των 
εντόµων, καθαριότητα, κλάδεµα ή κούρεµα, λίπανση και κάθε άλλη έκτακτη απαραίτητη 
καλλιεργητική εργασία, για να εξασφαλιστεί η καλή και υγιής εγκατάσταση και ανάπτυξη των 
φυτεύσεων. 

Η συχνότητα και ο χρόνος εκτέλεσης των περισσότερων προαναφερόµενων εργασιών, 
εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε έργου και καθορίζεται στην Φυτοτεχνική Μελέτη. 
Οι εργασίες αυτές, αφανείς οι περισσότερες, θα παρακολουθούνται από την Επίβλεψη και θα 
καταχωρούνται στο ηµερολόγιο του έργου. 

Επίσης θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο µηνιαία έκθεση για την κατάσταση και ανάπτυξη 
των φυτών. 

36.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για να γίνουν αποδεκτές οι φυτεύσεις πρέπει να καλύπτονται στο σύνολό τους οι ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

α. Τα φυτά πρέπει να έχουν φυτευτεί στις προβλεπόµενες θέσεις. 

β. Το µέγεθος των φυτών να είναι σε συµφωνία τους πίνακες φυτών της Φυτοτεχνικής 
Μελέτης. 

γ. Τα φυτά πρέπει να εµφανίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- να είναι καλά σχηµατισµένα, όρθια και φυτεµένα έτσι ώστε το ίχνος που φαίνεται στο 
λαιµό του φυτού να βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους και χωρίς εκτεθειµένες ρίζες. 

- να εµφανίζουν νέα αναπτυγµένη βλάστηση. 

- να εµφανίζουν λιγότερο από 5% τοπική νέκρωση ατοµικών βλαστών. 

- να παρουσιάζονται ασθένειες ή εντοµολογικές προσβολές. 

δ. Οι χώροι πρέπει να είναι καθαροί από ζιζάνια και από σκουπίδια.  

ε. Οι λεκάνες άρδευσης να είναι καλά διαµορφωµένες. 

Σηµειώνεται ότι αν τα φυτά δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, εναπόκειται στην 
απόλυτη κρίση της Επίβλεψης: 

i. Να δώσει εντολή για αποµάκρυνση αυτών ακόµη και µετά τη φύτευση και να ζητήσει 
από τον 



 

K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc                                             - 292 -      Ν5600a/5157/B10 

Ανάδοχο να προβεί στην επανεγκατάσταση του πρασίνου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 

ii. Να τα τιµολογήσει µε την τιµή της κατώτερης τιµολογιακά κατηγορίας φυτών, εφόσον 
ο αριθµός των φυτών αυτών είναι σχετικά µικρός, είναι καλής ποιότητας και δεν υστερούν 
σηµαντικά από τις προδιαγραφές ύψους, διαµέτρου κορµού και διακλάδωσης. 

Η εγγύηση του φυτικού υλικού ορίζεται δύο µήνες από τη βεβαιωµένη περαίωση των 
εργασιών συντήρησης των φυτών. 

Η προσωρινή παραλαβή µπορεί να θεωρηθεί και ως οριστική όταν το έργο πληροί όλες τις 
προδιαγραφές επειδή πρόκειται για βιολογικό υλικό. 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει ελλείψεις, δίνεται η δυνατότητα στον 
Ανάδοχο να εκτελέσει -χωρίς πρόσθετη αµοιβή- τις απαραίτητες εργασίες που θα 
υποδειχτούν από την Επιτροπή, σε διάστηµα δύο µηνών και τότε η Επιτροπή διενεργεί την 
Οριστική Παραλαβή. 

36.5 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η επιµέτρηση των φυτών γίνεται σε τεµάχια ανά κατηγορία υγιών φυτών, ανά ηµεροµηνία 
φύτευσης και ανά χώρο που ποτίζεται από µία λήψη νερού (φρεάτιο ελέγχου άρδευσης -
ΦΕΑ- ή βάνα) ή ανά οροθετηµένο χώρο από δρόµο, πεζοδρόµιο, όριο απαλλοτρίωσης ή 
κτιριακές εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

ΕΡΓΟ: 
ΦΕΑ η Χώρος φύτευσης No: 

Ηµεροµ.φύτευσης: Ηµεροµ. φύτευσης:  

ΤΜΗΜΑ 1 (Ε = m2) ΤΜΗΜΑ 2 (Ε = m2) 

 

Κατηγορίες 
φυτών 

Σειρές φύτευσης Σειρές φύτευσης ΣΥΝΟΛΟ 

 1η 2η 3η 1η 2η 3η  

∆ένδρα ∆1        

∆ένδρα ∆2        

Θάµνοι Θ1        

Θάµνοι Θ2        

Αναρριχώµενα Α1        

Ετήσια 
ανθόφυτα 

       

κ.ο.κ        

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΙΡΑΣ        
ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ή ΧΩΡΟΥ  
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37. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

37.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σε αντιστοιχία µε τις προκαταρκτικές εργασίες µόλις περαιωθεί η κατασκευή των έργων θα 
καταρτισθούν σχέδια και τεύχος που θα δίνουν πλήρη εικόνα του κατασκευασµένου δικτύου 
µε τις διακλαδώσεις του και όλα τα τεχνικά έργα, βασιζόµενα στα λεπτοµερειακά σχέδια που 
θα συνοδεύουν τις επί µέρους επιµετρήσεις. 

Συµπληρωµατικά προτείνεται η συνυποβολή ηλεκτρονικών αρχείων των σχεδίων και του 
τεύχους µε τα απαιτούµενα αντίγραφα. Η καταλληλότερη µορφή ψηφιακών δεδοµένων είναι 
αυτή του θεµατικού χαρτογραφικού επιπέδου που µπορεί να προέλθει από λογισµικό GIS. Η 
απλούστερη όµως και ενδεικνυόµενη µορφή είναι αυτή των σχεδιαστικών αρχείων τύπου 
DXF ή DWG που µπορεί να προέλθει από λογισµικά σχεδιαστικά προγράµµατα όπως είναι 
το AUTOCAD, το GEOCALC, ή άλλα παρόµοια προγράµµατα. 

Σχετικά µε τα επίπεδα καταχώρισης των στοιχείων, όπως και τους συµβολισµούς, υπάρχουν 
συγκεκριµένες οδηγίες που θα δοθούν από την υπηρεσία. Πριν από την παράδοση, ο 
ανάδοχος θα ρωτήσει την επίβλεψη για την οριστική µορφή του τρόπου καταχωρήσεως. 

Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες θα παραδοθούν και τα τεύχη των µετρήσεων µε όλους 
τους υπολογισµούς ώστε να είναι δυνατός ο σχετικός έλεγχος. 

Η απεικόνιση των εκτελεστέων έργων και ιδίως των αγωγών θα είναι σαφής υψοµετρικώς και 
οριζοντιογραφικώς ώστε, βάσει αυτών, να µπορεί οποτεδήποτε να επισηµανθεί η ακριβής 
θέση των αγωγών, των ειδικών τεµαχίων, των φρεατίων επισκέψεως, ιδιωτικών συνδέσεων, 
των κάθε φύσεως εξαρτηµάτων και οργάνων λειτουργίας καθώς και των εγκαταστάσεων των 
υπογείων δικτύων άλλων Ο.Κ.Ω. που έχουν συναντηθεί. Οι σηµαντικές θέσεις (φρεάτια 
κ.λ.π.) θα δίνονται µε συντεταγµένες οι οποίες θα παρουσιάζονται µε µορφή πίνακα. 

37.2 ΒΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Α.- Οριζοντιογραφία του έργου σε κλίµακα 1:1000 πάνω στο τοπογραφικό σχέδιο της 
αποτυπώσεως του αναδόχου. Το σχέδιο θα µπορεί να µεγεθυνθεί ηλεκτρονικά. 

Στην οριζοντιογραφία θα αναγράφονται: 

α) Ο άξονας όλων των αγωγών του έργου στην ακριβή του θέση σε σχέση µε τις οικοδοµικές 
γραµµές και άλλα µόνιµα στοιχεία συσχετισµού. 

β) Οι υπάρχοντες αγωγοί στους δρόµους όπου κατασκευάζονται τα έργα. 

γ) Οι ακριβείς θέσεις των φρεατίων, των στοµίων επισκέψεως αυτών και των τεχνικών έργων 
µε εξασφαλίσεις σαφείς και από σταθερά σηµεία (όχι δένδρα ή κολώνες), άλλα µε 
συντεταγµένες, όπως αναφέρεται παραπάνω και µε την εµφάνιση που θα ορίσει η επίβλεψη 
(π.χ. σαν λεπτοµέρεια στην άκρη του σχεδίου ή σε ειδικό τεύχος εξασφαλίσεων, αν δεν είναι 
δυνατόν να σχεδιασθούν καθαρά µέσα στην οριζοντιογραφία). 

δ) Τα απόλυτα υψόµετρα καλυµµάτων και ροής από ρεπέρ του αντίστοιχου ∆ήµου στις 
θέσεις των φρεατίων και ξεχωριστά για όλους τους αγωγούς που συµβάλουν σε ένα φρεάτιο. 

ε) Ο άξονας, οι εξασφαλίσεις, το µήκος και η κλίση κάθε αγωγού και των διακλαδώσεών του 
ή η εξασφάλιση και το είδος των ειδικών τεµαχίων µε τους συµβολισµούς που θα ορίσει η 
επίβλεψη. 
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στ) Οι θέσεις, το είδος, η εξασφάλιση των ιδιωτικών συνδέσεων. 

ζ) Τα υψόµετρα ροής, οι εξασφαλίσεις της αρχής και του πέρατος των αναµονών αγωγών 
που κατασκευάσθηκαν. 

η) Ουσιώδη ενδιάµεσα µήκη (µεταξύ φρεατίων κ.λ.π.) καθώς και σηµαντικά στοιχεία αγωγών 
(υλικό, διάµετρος, κλίση κ.λ.π.). 

θ) Παρατηρήσεις σχετικές µε αγωγούς που παραλαµβάνονται ή διοχετεύονται ή καθαιρούνται 
κ.λ.π. 

Β.- Γενική οριζοντιογραφία του έργου σε κλίµακα κατά προτίµηση 1:5000, της οποίας το 
τοπογραφικό υπόβαθρο θα δοθεί από την επίβλεψη. 

Γ.- Μηκοτοµές των κύριων αγωγών του έργου µε την κλίµακα της µελέτης όπου θα 
σχεδιάζονται και θα αναγράφονται απαραίτητα: 

     α) Υψόµετρα εδάφους και ερυθράς. 

     β) Υψόµετρα ροής και εκσκαφής. 

     γ) Χιλιοµέτρηση της θέσεως των φρεατίων, των ειδικών τεµαχίων κ.λ.π. 

     δ) Υλικά, διάµετροι, µήκη, κλίσεις κ.λ.π. 

     ε) Τα ονόµατα των οδών κατά µήκος και εγκαρσίως των αγωγών. 

     στ)Οι αγωγοί Ο.Κ.Ω. που συναντήθηκαν. 

∆.- Σχέδια λεπτοµερειών των αγωγών, των φρεατίων και των άλλων τεχνικών έργων όπως 
αυτά κατασκευάσθηκαν µε τις κλίµακες αντιστοίχων σχεδίων της µελέτης, εκτός αν η 
επίβλεψη ορίσει άλλες. Στα σχέδια θα αναγράφονται απαραίτητα τα υλικά, το είδος του 
σκυροδέµατος και του οπλισµού, αναπτύγµατα οπλισµών, διαστάσεις, χαρακτηριστικά 
υψόµετρα ροής κ.λ.π. 

37.3 ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Εκτός των σχεδίων θα παραδοθεί και τεύχος όπου: 

α) Θα περιγράφεται συνοπτικά το τεχνικό ιστορικό του έργου ανά δρόµο και οι µέθοδοι 
κατασκευής. 

β) Θα δίνεται πίνακας κατασκευασθέντων έργων ανά δήµο ή δηµοτικό διαµέρισµα σε κάθε 
δρόµο όπου θα φαίνονται οι αγωγοί ή τα άλλα έργα που κατασκευάσθηκαν π.χ. φρεάτια 
επίσκεψης, περιγραφή της αρχής και του πέρατος του κάθε έργου, το υλικό, η διάµετρος 
κ.λ.π. και το κόστος κατά προσέγγιση. Υπόδειγµα πίνακα θα δοθεί από την επίβλεψη. 

37.4 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η όλη εργασία καταρτίσεως των ανωτέρω πιστοποιείται ανά µέτρο µήκος αγωγού. 
Περισσότεροι του ενός αγωγοί όταν κατασκευάζονται στη λωρίδα των 20m θεωρούνται ως 
ένας αγωγός.Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην διευκρίνηση ότι το σύνολο των 
παραπάνω θεωρείται εργασία του έργου, ότι θα είναι πλήρες και αυτόνοµο, δεν θα 
παραπέµπει στα σχέδια των επιµετρήσεων αλλά θα επαναλαµβάνει όσα χρειάζονται, τα 
σχέδια και το τεύχος θα έχουν το τίτλο του έργου µε την ένδειξη "αποτύπωση" και θα είναι 
αρµοδίως υπογραµµένα. 

Οι εργασίες αυτές δεν πληρώνονται ιδιαίτερα στον ανάδοχο, επειδή συµφωνείται ότι 
περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδα του αναδόχου. 
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