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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.

Αντικείµενο του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) είναι η διατύπωση των
ειδικών τεχνικών όρων σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τα
εγκεκριµένα από τον Κύριο του Έργου τεύχη και σχέδια της µελέτης, θα εκτελεστεί το
υπόψη έργο. Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασµό του Έργου και
τις συναφείς υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται στο σύνολο των
Συµβατικών Τευχών.

2.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής.

3.

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.

4.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν µε τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της
Επιστήµης και της Τεχνικής και βάσει µε όσα ειδικότερα αναφέρονται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές.

1.

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1.1

Πινακίδες Εργοταξιακής σήµανσης

Πρόκειται για την µηνιαία αποζηµίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης, ρυθµιστικών ή
αναγγελίας κινδύνου, µε αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
(ΠΣΠ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-06-00

1.2

Φανοί Επισήµανσης Κινδύνου

Πρόκειται για την προµήθεια αναλάµποντος φανού επισήµανσης κινδύνου, χρώµατος πορτοκαλί,
διαµέτρου 200 mm, µε µονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352,
µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία και αυτόµατο φωτοµετρικό διακόπτη ηµέρας/νυκτός.
1.3

Προσωρινές γεφυρώσεις

Για την εξασφάλιση της επικοινωνίας µεταξύ των δύο πλευρών του ορύγµατος θα
τοποθετούνται σε θέσεις, οι οποίες θα ορίζονται από την Υπηρεσία, πεζογέφυρες ασφάλειας
ξύλινες ή µεταλλικές επί τόπου κατασκευαζόµενες ή προκατασκευασµένες, µε αντιολισθηρό
δάπεδο και πλευρικό κιγκλίδωµα ασφαλείας.
2.

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Όσον αφορά τις εκσκαφές των τάφρων και των διωρύγων, υπόγειων χώρων, καθώς και τις
εκσκαφές των ορυγµάτων των υπόγειων δικτύων, ισχύουν οι ακόλουθες ΕΤΕΠ:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΩΡΥΓΩΝ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
∆ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00

K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_ΠΜ.doc

-2-

Ν0300a/5288/B10

3.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
3.1

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων

Για τις αποκαταστάσεις ασφαλτικών οδοστρωµάτων, ισχύoυν οι ακόλουθες ΕΤΕΠ:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ

ΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΑΣΥΝ∆ΕΤΑ Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04

3.2

Αποκαταστάσεις επίστρωσης πεζοδροµίων

Για τις αποκαταστάσεις επίστρωσης σε πεζοδρόµια νησίδας ή πλατείας, ισχύει η ακόλουθη
ΕΤΕΠ:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03

3.3
Ανακατασκευή και επαναφορά οδοστρώµατος από ελαφρά οπλισµένο
σκυρόδεµα
Όσον αφορά την ανακατασκευή και επαναφορά οδοστρωµάτων από ελαφρώς οπλισµένο
σκυρόδεµα (C16/20, πάχους 20 cm) που αποξυλώθηκαν κατά την εκσκαφή των ορυγµάτων για
την τοποθέτηση των αγωγών, οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν σύµφωνα µε τη χάραξη,
γραµµές, πρανή και κλίσεις που φαίνονται στα Σχέδια, ή που θα ορίσει η Υπηρεσία. Κάθε
οριζοντιογραφική ή υψοµετρική παραλλαγή της οδού που θα απαιτηθεί εκ των πραγµάτων,
κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα µελετηθεί από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αµοιβή
θεωρουµένου ότι η σχετική δαπάνη έχει συµπεριληφθεί ανηγµένα στις τιµές µονάδας του
Τιµολογίου.
3.4

Αντλήσεις

Όσον αφορά την αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και
λυµάτων κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών του έργου, ισχύουν οι ΕΤΕΠ:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ Υ∆ΑΤΩΝ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00

ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΒΟΡΒΟΡΟΥ - ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00

3.4

Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα

Ο τρόπος αντιστήριξης των πρανών ή των παρειών των τάφρων (µε ξυλοζεύγµατα ή
σανιδώµατα ή µαδέρια ή παρεµφερούς τύπου µεθοδολογία), τα απαιτούµενα υλικά και
σύνδεσµοι θα είναι σύµφωνα µε την µελέτη του έργου ή την µελέτη εφαρµογής του Αναδόχου
που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Σηµειώνεται ότι η δαπάνη για τυχόν σποραδικές αντιστηρίξεις παρειών ορυγµάτων εντός
κατοικηµένων περιοχών, περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδων των εκσκαφών και δεν
αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως.
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4.

∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)

4.1

Γενικά

Η τελική διάθεση όλων των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, τόσο από απαιτούµενες
εκσκαφές, όσο και από δανειοθαλάµους, θα υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας, σύµφωνα
πάντα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Η Υπηρεσία θα ταξινοµεί τα
διάφορα υλικά και θα δίνει οδηγίες για τη διάθεσή τους είτε στους ειδικά εγκεκριµένους χώρους
αποθήκευσης ή στα καθορισµένα τµήµατα των Έργων ή θα δώσει οδηγίες για την απόρριψή
τους. Τα ακατάλληλα υλικά θα απορρίπτονται στις περιοχές που δείχνονται στα Σχέδια ή σε
άλλες περιοχές που θα υποδείξει ή θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Οι περιοχές απόρριψης θα
καταλαµβάνουν τέτοιες θέσεις, ώστε να µην εµπλέκονται µε οποιοδήποτε τµήµα των Έργων και
η απόθεση των υλικών αυτών, θα έχει ευσταθή και οµοιόµορφα πρανή, καλαίσθητη εµφάνιση,
και θα ισοπεδώνεται, θα εξοµαλύνεται, θα διαµορφώνεται και θα αποστραγγίζεται ώστε να
αποφεύγεται η διάβρωση των υλικών ή η συσσώρευση νερού. Η διάστρωση των ακατάλληλων
προϊόντων εκσκαφής στις διάφορες περιοχές απόρριψης, θα γίνεται σε στρώσεις που δεν θα
υπερβαίνουν το µισό (0,50) m πάχος, χωρίς καµιά άλλη συµπύκνωση, εκτός από εκείνη που
επιτυγχάνεται από τα µηχανήµατα µεταφοράς και διάστρωσης.
Τα κατάλληλα υλικά που θα αποτεθούν σε χώρους αποθήκευσης, θα µπορούν, µε εντολή της
Υπηρεσίας, να χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε τµήµα του Έργου αυτής ή άλλης Σύµβασης.
Όσον αφορά την διάθεση ακατάλληλων / πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής ισχύει η παραλάτω
ΕΤΕΠ:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΩΝ
4.2

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00

Αποθήκευση Υλικών σε Ειδικούς Χώρους

Kατά τη διάρκεια των διαφόρων εκσκαφών θα απαιτηθεί από τον Ανάδοχο, να ξεχωρίζει από τα
υπόλοιπα υλικά εκσκαφής, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, τα παρακάτω υλικά:
 Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε επιχώσεις
 Υλικά βράχου, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επίχωση βράχου
 Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για αδρανή σκυροδέµατος, και
 Άλλα υλικά, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε ειδικά τµήµατα των Έργων ή σύµφωνα
µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Επίσης, θα απαιτηθεί από τον Ανάδοχο η µεταφορά και απόθεση αυτών των υλικών στους
εγκεκριµένους χώρους αποθήκευσης από όπου θα ξαναφορτωθούν για να µεταφερθούν στις
καθορισµένες περιοχές για τελική χρήση, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
Τα αποθηκευµένα υλικά θα χρησιµοποιηθούν µελλοντικά στις θέσεις των µόνιµων Έργων, και
στην επανεπίχωση των ορυγµάτων σύµφωνα µε την έγκριση της Υπηρεσίας.
Κατά την αποθήκευση, επαναφόρτωση και µεταφορά των υλικών θα λαµβάνεται µέριµνα για την
αποφυγή διαχωρισµού του βράχου και την αποφυγή ανάµιξης του υλικού αυτού µε άλλα υλικά
εκτός εκείνων που προδιαγράφονται για να χρησιµοποιούνται για διαπερατή επίχωση βράχου.
Η θέση των χώρων αποθήκευσης µπορεί να επιλέγεται από τον Ανάδοχο, θα υπόκεινται όµως
στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα αποθηκευµένα αυτά υλικά θα ξαναφορτώνονται και θα τοποθετούνται στα επιχώµατα, το
συντοµότερο δυνατό. Μετά το τέλος των εργασιών αποθήκευσης και επαναφόρτωσης, οι χώροι
αποθήκευσης θα καθαρίζονται και θα διαµορφώνονται µε σταθερές κλίσεις, κατά τρόπο
ικανοποιητικό για την Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις οδηγίες της.
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4.3

Επιµέτρηση

Η επιµέτρηση γίνεται σε κυβικά µέτρα υλικών προϊόντων εκσκαφής, κατεδαφίσεων κλπ.,
µετρούµενα σε όγκο ορύγµατος και στην τιµή του τιµολογίου συµπεριλαµβάνεται η
φορτοεκφόρτωση, η σταλία του αυτοκινήτου, η µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, καθώς
και η διάστρωση των υλικών σε θέση εγκεκριµένη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
5.

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

Όσον αφορά τις εργασίες επίχωσης που θα απαιτηθούν έχουν εφαρµογή οι ακόλουθες
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ

ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00

ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
∆ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02

6.

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ

6.1

Γενικά

Για τις εργασίες του έργου που αφορούν τις κατασκευές από σκυρόδεµα έχουν εφαρµογή οι
ακόλουθες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00

∆ΟΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00

ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΕΙΣ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(ΤΥΠΟΙ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00

ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

6.2

Πρόσµικτα - Πρόσθετα Σκυροδέµατος

Οι απαιτήσεις ενσωµάτωσης προσµίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο
σκυρόδεµα των διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την µελέτη του έργου, οι δε αναλογίες
ανάµιξής τους αποτελούν αντικείµενο των αντιστοίχων µελετών συνθέσεως. ∆ιακρίνονται οι
ακόλουθες κατηγορίες προσµίκτων/προσθέτων:
 επιβραδυντές πήξεως σκυροδέµατος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
 επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
 ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
 πρόσµικτα µείωσης λόγου νερού προς τσιµέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TPro_ΠΜ.doc
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2
 πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 934-2
 αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
 ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεµάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2
 χαλύβδινες ίνες σκυροδεµάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1
∆ιευκρινίζεται ότι όλα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµανση CE.
7.

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

7.1

Γενικά

Όσον αφορά την υλοποίηση όλων των οικοδοµικών και συναφών εργασιών που αφορούν την
κατασκευή της ανωδοµής των Οικίσκων των αντλιοστασίων, έχουν εφαρµογή οι παρακάτω
ΕΤΕΠ:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ

ΤΟΙΧΟΙ ΑΠΟ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-02-02-00

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-03-01-00

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ
ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-06-01-01

ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-02-00

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-01-00

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-03-00

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ Ή ΕΤΟΙΜΑ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-05-01-04

7.2

Μονώσεις – Επαλείψεις

Όσον αφορά τις σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή του έργου απαιτούµενες µονώσεις –
επαλείψεις διαµορφώσεις κλίσεων από κυψελωτό κονιόδεµα κλπ., αυτές θα εκτελεστούν
σύµφωνα µε τις Οδηγίες του προµηθευτή. Ισχύει επίσης η ΕΤΕΠ:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ ΜΕ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01

7.3

∆ιαζώµατα (ΣΕΝΑΖ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα

Όσον αφορά την κατασκευή γραµµικών διαζωµάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων
πληρώσεως, θα χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρύς οπλισµός B500C
(µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας. Ισχύουν οι ακόλουθες ΕΤΕΠ:
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00

∆ΟΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00

ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

7.4

Βιοµηχανικό ∆άπεδο

Όσον αφορά την κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου, θα είναι έγχρωµο, µε υπόβαση από
οπλισµένο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισµένη κονία (µε ίνες προλυπροπυλενίου),
και αντίστοιχο περιθώριο, µε σµύριδα ή χαλαζιακή άµµο, σύµφωνα µε την µελέτη. Στις εργασίες
περιλαµβάνονται:
 ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα κατηγορίας
B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σηµεία απορροής και 7 έως 8 cm στις κορυφές και
εφαρµογή στις περιµετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του
νέου σκυροδέµατος µε το παλαιό.
 Εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε πήχη (δονητικό ή κοινό).
 Συµπύκνωση του σκυροδέµατος και λείανση της επιφανείας του µε χρήση στροφείου
(ελικόπτερο), συγχρόνως µε την επίπαση µε µίγµα αποτελούµενο σε ποσοστό 60% περίπου
από χαλαζιακή άµµο και 40% από τσιµέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύµφωνα
µε την µελέτη.
 ∆ιαµόρφωση αρµών µε κοπή εκ των υστέρων µε αρµοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος
15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών µε ελαστοµερές υλικό.
 Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ηµέρες τουλάχιστον, µε κάλυψη αυτής µε νάϋλον.
8.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ

8.1

Σιδηροσωλήνες απορροής οµβρίων τεχνικών

Όσον τις σωληνώσεις απορροής οµβρίων τεχνικών, θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένους
σιδηροσωλήνες µε ραφή και σπείρωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L
(πράσινη ετικέττα), µε εσωτερική προστασία µε εποξειδική βαφή και εξωτερική προστασία µε
ασφαλτοµαστίχη. Στις εργασίες περιλαµβάνονται:
 η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, των γαλβανισµένων ειδικών
τεµαχίων, εξαρτηµάτων και στηριγµάτων,


η κοπή (κάθετα ή λοξά),

 η σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους και µε τις εξόδους των στοµίων αποχέτευσης γεφυρών
µε µούφες (γαλβανισµένες)
 η συγκόλληση (µε επί τόπου ψυχρό γαλβάνισµα των επιφανειών της συγκόλλησης),
 η στερέωση των σωλήνων στον φορέα και τα βάθρα ανά αποστάσεις έως 2,0 m, καθώς και οι
αποµειώσεις των υλικών λόγω κοπής.
Περιλαµβάνονται επίσης τα απαιτούµενα ικριώµατα ή η χρήση καλαθοφόρου οχήµατος για την
εγκατάσταση της σωληνογραµµής.
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8.2

Καλύµµατα φρεατίων

Όσον αφορά τα καλύµµατα των φρεατίων, θα είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE και
κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D όπως προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα µε την θέση
τοποθέτησης).
Οι εργασίες περιλαµβάνουν την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του
φρεατίου και του πλαισίου έδρασης αυτού, την ακριβή ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του
καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και τον εγκιβωτισµό του πλαισίου έδρασης µε
σκυρόδεµα.
8.3

Βαθµίδες φρεατίων

Για την προµήθεια και τοποθέτηση βαθµίδων από χυτοσίδηρο ή συνθετικά υλικά έχει εφαρµογή
η παρακάτω ΕΤΕΠ:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ

ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
8.4

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-07-01-05

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες

Πρόκειται για την κατασκευή στοιχείων από δοµικό χάλυβα, από τυποποιηµένες ή µή διατοµές
και χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025 και έχει
εφαρµογή:
 στις φέρουσες και µή κατασκευές από δοµικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών έργων,
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.
 στην κατασκευή θυροφραγµάτων, συσκευών ρυθµίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου
AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εµφράξεως ανοιγµάτων και εσχαρών παρακράτησης
φερτών/επιπλεόντων (trash racks), βάσει εγκεκριµένων σχεδίων.
Οι µεταλλικές κατασκευές πρέπει, εάν είναι δυνατό, να συναρµολογούνται στο Μηχανουργείο.
Κάθε συναρµολόγηση πρέπει να ελέγχεται για να πιστοποιηθεί ότι έχουν τηρηθεί οι
απαιτούµενες ανοχές και ότι κανέναν κινητό ή αφαιρετό µέλος δεν σφηνώνει. Οι µεταλλικές
κατασκευές πρέπει να συναρµολογούνται και να εγκαθίστανται µε µεθόδους και εξοπλισµό που
δεν προξενούν βλάβη αποστρέβλωσης, κάµψης ή άλλη παραµόρφωση στα µέλη ή στα
εξαρτήµατα. Κανένα κεκαµµένο ή στρεβλωµένο ή αλλιώς παραµορφωµένο µέλος δεν θα
τοποθετείται στη θέση του µέχρι να διορθωθούν όλα τα ελαττώµατα. Εκείνα τα µέλη που έχουν
υποστεί κατά το χειρισµό τους σοβαρή ζηµιά, θα απορρίπτονται. Σφηρηλάτηση που προκαλεί
τραυµατισµό ή στρέβλωση των µελών δεν θα επιτρέπεται. Πριν από τη συναρµολόγηση τα
µεταλλικά τµήµατα πρέπει να καθαρίζονται µε επιµέλεια από τα υλικά της συσκευασίας, τις
ακαθαρσίες, την σκόνη, ή άλλα ξένα σώµατα.
∆εν θα χρησιµοποιούνται κλειδιά για σωλήνες, κοπίδια και άλλα εργαλεία που είναι δυνατόν να
καταστρέψουν την επιφάνεια των βεργών, κεφαλών, κοχλιών, οδηγών ή άλλων µερών.
Κοχλίες και βίδες πρέπει να συσφίγγονται οµοιόµορφα και γερά, χωρίς όµως να δηµιουργείται
υπερένταση των σπειρωµάτων, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στην υποπαράγραφο
13.6.2. Τα σπειρώµατα εκτός των κοχλιών υψηλής αντοχής πρέπει να λιπαίνονται µε τη χρήση
µίγµατος γραφίτη και λαδιού ή ισοδύναµου λιπαντικού πριν από τη συναρµολόγηση.
Oι µεταλλικές κατασκευές πρέπει να τοποθετούνται µε ακρίβεια και να αγκυρώνονται µε
ασφάλεια στη θέση τους σύµφωνα µε τα σχέδια εγκατάστασης και τις ενδείξεις συναρµογής.
Ολες οι επί τόπου συνδέσεις πρέπει να εξασφαλίζονται από µετακίνηση µε προσωρινούς
πείρους και οι κοχλίες να συσφίγγονται γερά. Οι προσωρινοί πείροι θα χρησιµοποιούνται για να
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αποφεύγεται η ολίσθηση των συνδεοµένων µελών. Η τοποθέτηση προσωρινών πείρων κατά τη
διάρκεια της συναρµολόγησης πρέπει να γίνεται µόνο σε έκταση αναγκαία για τη συναρµογή
των µελών στην ορθή θέση και µε τρόπο ώστε να µην προκαλεί διεύρυνση των οπών ή
παραµόρφωση του µετάλλου.
Η σύσφιξη των κοχλιών θα γίνεται µε απλό σωληνωτό κλειδί µε το χέρι, ή δυναµόκλειδο, ή
µηχανοκίνητο κλειδί ή µε τη µέθοδο «Turn of the bolt». Για την επίτευξη της απαιτούµενης
ροπής στρέψης µε το απλό σωληνωτό κλειδί µε καστάνια το µήκος της λαβής θα
προσαρµόζεται στην καταβαλλόµενη ανθρώπινη προσπάθεια. Στο δυναµόκλειδο, η
απαιτούµενη ροπή στρέψης θα προκύπτει από τη βαθµονοµηµένη ένδειξη του κλειδιού, ενώ σε
άλλους τύπους κλειδιών θα λειτουργεί µηχανισµός απελευθέρωσης, όταν επιτευχθεί η
απαιτούµενη ροπή στρέψης. Το δυναµόκλειδο πρέπει να είναι καλά βαθµονοµηµένο και το
περικόχλιο θα πρέπει να είναι σε κίνηση κατά τη µέτρηση της ροπής στρέψης. Τα µηχανοκίνητα
κλειδιά πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά τρόπο σύµφωνο µε τις συστάσεις του Κατασκευαστή
του κλειδιού και να έχει προηγούµενα εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία της µηχανής και η σωστή
βαθµονόµησή της. Ολοι οι κοχλίες πρέπει να συσφίγγονται γερά και όπου ορίσει η Υπηρεσία θα
πρέπει να συγκρατούνται στη θέση τους µε ασφαλιστικά περικόχλια. Θα χρησιµοποιούνται µόνο
κλειδιά που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Θα αποφεύγεται η χρησιµοποίηση κλειδιών που µπορεί να
παραµορφώσουν το περικόχλιο ή να ξεφλουδίσουν την επιψευδαργύρωση.
Τέλος, όσον αφορά την αντισκωριακή προστασία των χαλύβδινων κατασκευών η οποία
περιλαµβάνει αµµοβολή/µεταλλοβολή, τελική βαφή κλπ., έχει εφαρµογή η παρκάτω ΕΤΕΠ:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-07-02-01

8.5

Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα

Όσον αφορά την περίφραξη µε συρµατόπλεγµα ισχύει η ΕΤΕΠ:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ

ΜΟΝΙΜΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Ο∆ΩΝ
8.6

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-05-06-00

Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας

Γενικά όσον αφορά τις σωληνώσεις, ισχύει η υπ’ αριθµ. οικ. 14097/757 Απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων περί
ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήµατα αυτών για
µεταφορά πόσιµου νερού, αποχετευτικών λυµάτων και ενδοδαπέδια θέρµανση (ΦΕΚ
3346/Β/14-12-2012) όπως αυτή διευκρινίστηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 5817/2η _ΚΒΠ
364/Φ.20/29-04-2013 Εγκύκλιο του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας.
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την
ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής
διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής
(ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη
εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής:
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται οι
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απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης
υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν
να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που
ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. Περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες:
 προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων
από ΡΕ.
 προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα.
 προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των
ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή
χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
 προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα
µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
8.7

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, δοµηµένου τοιχώµατος

Πρόκειται για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων
προστασίας καλωδίων από πολυαιθυλένιο (PE), δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN
61386, µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα. Ισχύει η ΕΤΕΠ:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

Κωδικός ΕΤΕΠ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

8

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02

Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων

Πρόκειται για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και συναρµολόγηση σε σωληνογραµµή
από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) ειδικών τεµαχίων,
συνδέσµων και στηριγµάτων τυποποιηµένων διατοµών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, µε πιστοποιητικά από κοινοποιηµένο στην ΕΕ φορέα
πιστοποίησης.
8.9

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

Όσον αφορά την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση των απαιτούµενων χυτοσιδηρών
συρταρωτών δικλείδων ισχύει η ακόλουθη ΕΤΕΠ:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

Κωδικός ΕΤΕΠ

∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ
8.10

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02

Φρεάτια ∆ικτύου Ακαθάρτων

Πρόκειται για την προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση κλπ. προκατασκευασµένων κυκλικών
φρεατίων επίσκεψης ή συµβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικηµένης περιοχής,
οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθµη ροής µέχρι το κατάστρωµα της οδού ή την
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στάθµη του εδάφους), αποτελούµενου από προκατασκευασµένους δακτυλίους κλπ στοιχεία
από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, µε σήµανση CE, πλήρως
εγκατεστηµένων. Οι εργασίες περιλαµβάνουν:
 χάραξη µε ασφαλτοκόπτη του περιγράµµατος της απαιτούµενης εκσκαφής και διάνοιξη του
ορύγµατος σε έδαφος πάσης φύσεως µε τις τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις και αντιστηρίξεις
 φόρτωση και µεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε
απόσταση
 κοιτόστρωση από σκυρόδεµα C8/10
 προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι, πλάκα
στέψης, στοιχείο λαιµού, κάλυµµα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθµίδες, ελαστικοί δακτύλιοι
στεγάνωσης κλπ) και η συναρµολόγησή του σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή
 σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως
 επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε διαβαθµισµένο θραυστό υλικό
λατοµείου συµπυκνωµένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόµενης χαµηλής αντοχής (ΥΕΧΑ)
 αποκατάσταση του οδοστρώµατος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω από
το όρυγµα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την
εκσκαφή)
8.11

Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων

Πρόκειται για την κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα
κατηγορίας C12/15, οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10
cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα
σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Οι εργασίες αφορούν:
 εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος
 επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου φρεατίου
 διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων
 στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό πλαίσιο µέσω
ελαστικού παρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και
αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση
εποξειδικής βαφής)
 επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη
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