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α/α

Α/Τ

ΑΡΘΡΟ ΕΝΙΑΙΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Είδος εργασίας

(ΦΕΚ Β΄1746/1905-2017)
/Ν4412/16)

1

Α.1

2

Α.2

3

Α.3

4

Α.4

5

Α.5

Α.6

8

9

Αρίθμηση
στα
Παραρτήμ
ατα

ΟΔΟ E15

Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος
προσωρινός, με δυο ανακλαστικές επιφάνειες

ΟΔΟ E15..2

Διαγράμμιση οδοστρώματος
7

ΠΕΤΕΠ σε
περίπτωση
ΕΤΕΠ σε
αναστολή

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΑΝΩΝ,ΣΗΜΑΝΣΗ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ,ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΥΔΡ 1.01
Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.
05-04-06-00
Χρήση πληροφοριακών πινακίδων εργοταξιακής
ΥΔΡ 1.01
05-04-06-00
ΣΧΕΤΙΚΟ
σήμανσης
Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,
ΥΔΡ 1.02
τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.
ΥΔΡ 1.03
Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου
Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την
ΥΔΡ 1.05
διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.
Ανακλαστήρες οδοστρώματος

6

Κωδ. ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΠ
1501- " +

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή
Α.7
κίτρινου χρώματος
Κολωνάκι υψηλής αντοχής τριών (3) αντανακλαστικών
Α.8
δακτυλίων
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή
ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων, προιοντων αποξήλωσης
Α.9
υφιστάμενων οδοστρωμάτων με την μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση

ΟΔΟ Ε-17
ΣΧΕΤΙΚΟ
ΟΔΟ Ε-17.1
ΣΧΕΤΙΚΟ
ΟΔΟ E6
ΣΧΕΤΙΚΟ

05-04-02-00

2.01 ΣΧΕΤΙΚΟ

-

ΥΔΡ 3.10

08-01-03-01

ΕΚΣΚΑΦΕΣ
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες
ή ημιβραχώδες
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση
των προϊόντων εκσκαφής.
10

Α.10 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

ΥΔΡ 3.10.01.01

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
11

ΥΔΡ 3.10.01

Α.11 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

ΥΔΡ 3.10.02
ΥΔΡ 3.10.02.01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος
βραχώδες
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση
των προϊόντων εκσκαφής.

ΤΔΡ 3.11

08-01-03-01

ΥΔΡ 3.11.01

12

Α.12 Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m

13

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων
Α.13 δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από
διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

ΥΔΡ 3.12

14

Α.14 Διάστρωση προιόντων εκσκαφής.

ΥΔΡ 3.16

ΥΔΡ 3.11.01.02

Σελίδα 1

02-05-00-00
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α/α

Α/Τ

ΑΡΘΡΟ ΕΝΙΑΙΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Είδος εργασίας

(ΦΕΚ Β΄1746/1905-2017)
/Ν4412/16)

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
15
16
17
18

Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ
Α.15 συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

ΟΔΟ Α-12
ΥΔΡ 4.04
ΥΔΡ 4.05

20

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που
Α.20 έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm και
εφαρμογή αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας
Α.21 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΥΔΡ 4.13

Α23 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ

ΟΔΟ Β-52

05-02-01-00
05-02-02-00

24

Α24

ΥΔΡ 5.04

08-01-03-02

25

Α25

ΥΔΡ 5.05

08-01-03-02

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

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ΥΔΡ 5.05.02

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
προελεύσεως λατομείου
Α27 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200
Α28
mm

Α26

ANTIMETΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών
συγκροτημάτων

30

ΥΔΡ 5.07

08-01-03-02

ΥΔΡ 5.09
ΥΔΡ 5.09.02
ΟΔΟ Α-19
σχετικό

ΥΔΡ 6.01

Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.
Α29 Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ
ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά
Α30
πετάσματα

Α32

ΥΔΡ 4.09.02
ΣΧΕΤΙΚΟ

23

29

08-01-03-02
Επανεπίχωση
ορυγματων
υπόγειων δικτυω

ΥΔΡ 4.09.02

ΟΔΟ Β-51

28

Α22

15-02-01-01

Α.22 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

27

05-02-01-00 ,
Κράσπεδα -ΡείθραΤάφροι παράπλευρα
της οδού

15-02-01-01

22

26

Αρίθμηση
στα
Παραρτήμ
ατα

ΥΔΡ 4.09

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Α.19

ΠΕΤΕΠ σε
περίπτωση
ΕΤΕΠ σε
αναστολή

ΥΔΡ 4.01.01

Α.16 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
Α.17 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.
Α.18 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

19

21

ΥΔΡ 4.01

Κωδ. ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΠ
1501- " +

08-10-01-00

ΥΔΡ 6.01.01
ΥΔΡ 6.01.01.02
ΥΔΡ 7.06

Σελίδα 2
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α/α

Α/Τ

ΑΡΘΡΟ ΕΝΙΑΙΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Είδος εργασίας

(ΦΕΚ Β΄1746/1905-2017)
/Ν4412/16)

31
32

Κωδ. ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΠ
1501- " +

ΠΕΤΕΠ σε
περίπτωση
ΕΤΕΠ σε
αναστολή

Αρίθμηση
στα
Παραρτήμ
ατα

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ
01-03-00-00 , 01-03-00-00 ,
Β1 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
ΥΔΡ 9.01
Α5
01-04-00-00
Ικριώματα
Β2

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση
και συντήρηση σκυροδέματος

ΥΔΡ 9.02

01-03-00-00

ΥΔΡ 9.10

33

Β3

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10

ΥΔΡ 9.10.01

34

Β4

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΥΔΡ 9.10.03

35

Β5

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΥΔΡ 9.10.04

36

Β6

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΥΔΡ 9.10.05

37

Β7

Στρώσεις φθοράς με κολυμβητούς λίθους λατομείου εντός
σκυροδέματος κατηγορίας C12/15

ΟΔΟ Β-29.2.3

38

Β8

Αποκατασταση Φρεατίων του δικτύου ακαθάρτων

ΥΔΡ .16.14
ΣΧΕΤΙΚΟ

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

01-01-01-00
Παραγωγή και
Μεταφορά
Σκυροδέματος

01-01-03-00
Συντήρηση του
Σκυροδέματος
01-01-04-00
Συγκροτήματα
παραγωγής
σκυροδέματος

Α1,

Α2,

Α3,

08-06-08-06

ΟΠΛΙΣΜΟΙ
Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων

ΟΔΟ Β-30

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων
έργων

39

Β9

40

Β10 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων

01-02-01-00

01-02-01-00
Χαλύβδινοι
οπλισμοί
Σκυροδέματος

ΟΔΟ Β-30.2
ΟΔΟ Β-30.3

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ
41
42

43

Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών
υπονόμων και φρεατίων
Β12 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη
Στεγάνωση με ασφαλτικές μεμβράνες

Β11

Β13

44

Β14

45

Β15

46

Β16

47

Β17

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση
ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας
Σφράγιση αρμών
Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική
μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ
Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με
πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη
Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες
εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm
Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop)

Σελίδα 3

ΟΔΟ Β-34

08-05-01-04

ΟΔΟ Β-36
ΟΔΟ Β-37

08-05-01-02

ΟΔΟ Β-37.2
ΟΔΟ Β-43
ΟΔΟ Β-43.1

08-05-02-05

ΟΔΟ Β-43.2
ΟΔΟ Β-43.3

08-05-02-03

ΟΔΟ Β-44

08-05-02-02

PINAKAS_ETEP.xls

Α4

α/α

Α/Τ

ΑΡΘΡΟ ΕΝΙΑΙΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Είδος εργασίας

(ΦΕΚ Β΄1746/1905-2017)
/Ν4412/16)

48

Γ1

49

Γ2

50

Γ3

51

Γ4

52
53
54

55

Γ5
Γ6
Γ7

Γ8

56

Γ9

57

Γ10

58
58

Γ11

59

Γ12

60
61

Γ13
Γ14

62

Γ15

63

Γ16

Κωδ. ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΠ
1501- " +

ΠΕΤΕΠ σε
περίπτωση
ΕΤΕΠ σε
αναστολή

Αρίθμηση
στα
Παραρτήμ
ατα

ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ,ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΥΔΡ 11.01
Καλύμματα φρεατίων
ΥΔΡ 11.01.02
Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
ΥΔΡ 11.02
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής
ΥΔΡ 11.02.01
Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο
08-07-01-01
08-07-01-05
ΥΔΡ 11.03
Βαθμίδες από χυτοσίδηρο
08-07-01-05
βαθμίδες
φρεατίων
Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα

ΟΔΟ Β-48

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων
κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm
Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U
συμπαγούς τοιχώματος
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,
DN 315 mm
Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και
πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 13476-3
Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου
90°, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο
(DN/OD)
Χυτή γωνία PE ή PP, των 90°, DN/OD 315 mm
Αποκατασταση Αγωγών δικτύου ακαθάρτων από
σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος
Αγωγοί ακαθάρτων από σωλήνες PVC-U, SDR 41,
DN 315 mm
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με
το δίκτυο ομβρίων
Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων
Kαθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό
άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ)
Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος
Καθαρισμός φρεατίου για κάθε επιπλέον άνοιγμα
Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α
με εσχάρα
Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και
πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος
Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και
πλευρικό άνοιγμα) για κάθε επιπλέον άνοιγμα

ΥΔΡ 12.01
ΥΔΡ 12.01.01
ΥΔΡ 12.01.01.05
ΥΔΡ 12.01.01.06
ΥΔΡ 12.01.01.07

ΥΔΡ 12.10

08-06-02-02

ΥΔΡ 12.10.06
ΥΔΡ 12.35

ΥΔΡ 12.35.04
ΥΔΡ 12.35.04.04

ΥΔΡ 12.10
ΣΧΕΤΙΚΟ

08-06-02-02

16.01

16.02
16.08
16.08.01
16.08.02
16.30
16.30.01
16.30.02
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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

i. Το Έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί με την με Αριθμ.
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 - ΦΕΚ2221 Β, 30-07-2012, Απόφαση του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα(440) Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» και, συγκεκριμένα, με τις
αναφερόμενες στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας.
ii. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει µέχρι τη σύνταξη του παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ
(π.χ.χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων), αλλά περιλαµβάνονται στο έργο, βλ. Κεφάλαιο 3 της
παρούσας, ισχύουν και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο παρόν τεύχος.
iii. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των Τεχνικών Προδιαγραφών του παρόντος τεύχους και των
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), υπερισχύουν και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο παρόν
τεύχος.
iv. Επισημαίνεται ότι το πλαίσιο της εφαρμογής των ΕΤΕΠ περιγράφεται στην με Αρ. πρωτ.ΔΙΠΑΔ/οικ/356/410-2012 Εγκύκλιο 26. Σε αυτήν ορίζεται ότι τα Συμβατικά Τεύχη των προς δημοπράτηση έργων είναι
απαραίτητο
να
εναρμονισθούν
με
τις
ΕΤΕΠ,
αλλά
και
τις
ΚΥΑ
περί
υποχρεωτικής ενσωμάτωσης υλικών με σήμανση CE. Για την απλοποίηση και τυποποίηση της
διαδικασίας εναρμόνισης των Συμβατικών Τευχών συντάχθηκε από την επιτροπή τιμολογίων
(Απόφαση Δ11γ/ο/393/2-8-2010) ο Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ, που
επισυνάπτεται στην ως άνω Εγκύκλιο 26 ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Επισυνάπτεται, επίσης, στην
Εγκύκλιο 26 ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, πίνακας των Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων που
έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο βάσει των σχετικών ΚΥΑ.
1.2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 της Εγκυκλίου 26/04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, στη σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών,
προηγείται το Τιμολόγιο Μελέτης των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων στα ως άνω συμβατικά τεύχη
όρων σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών,
υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο Μελέτης.
Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες - βάσει του Τιμολογίου Μελέτης - περιλαμβάνονται
στην τιμή ενός άρθρου Τιμολογίου, δεν θα προμετρώνται / πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως
διαφορετικής σχετικής αναφοράς στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
1.3

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. Στις περιπτώσεις που τυχόν
όροι των λοιπών ομάδων εργασιών των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠ) που ακολουθούν παρεκκλίνουν από
τους γενικούς όρους της παρούσας, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων της παρούσας ΤΠ.
1.4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους:

(1)
Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγράφων 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει
με λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την
υποβολή της συναφούς μελέτης.
(2)
Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος 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 των.
1.5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΠ και των σχετικών και/ή
αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή
σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη
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δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΠ περί του
αντιθέτου.

1.6

ΥΛΙΚΑ
1.6.1. Γενικά

(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων καθώς και η
φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο.
(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται έγκαιρα
από τον Ανάδοχο.
(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για
την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους.
(δ) Με την δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ - ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β /15-06-2012 (σε
εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία
προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής
επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Eναρμονισμένα Eυρωπαϊκά
Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE.
1.6.2. Δείγματα
Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγματα και δεν
ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή αμεταχείριστα κατ’ επιλογή του Αναδόχου.
1.6.3. Προμήθεια
(α)
Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, να
ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούργια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται καινούργια,
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.4.1, εδάφιο (γ).
(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες τεχνικές
προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές αυτές.
Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. Στις περιπτώσεις που τυχόν
όροι των λοιπών ομάδων εργασιών των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠ) που ακολουθούν παρεκκλίνουν από
τους γενικούς όρους της παρούσας, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων της παρούσας ΤΠ.
1.6.4 Παραλαβη υλικων με ζύγιση
(1)
Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας
περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα φροντίζει να
εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται:
1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ)
2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου
3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
4. Η θέση λήψης
5. Η θέση απόθεσης
6. Η ώρα φόρτωσης
7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης
8. Το καθαρό βάρος, και
9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ
( 2)
Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους
υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.
(3).

Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του.

(4)
Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από
αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης
αυτών, κλπ)
Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της Υπηρεσίας.
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(5)
Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιμετρήσεων και
των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.

1.7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα ΟΚΩ κτλ.,
ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων.
(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις που
είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε
εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, , σε τριγωνομετρικά σημεία
κτλ. πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων.
(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο έδαφος,
στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον
Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα
όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ
Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται
πρόσθετα στον Ανάδοχο.
(δ) Εάν κατά την κατασκευή προκύψει η ανάγκη να συμπληρώσης η τροποποιήσης των εγκεκριμένων
μελέτων ο Ανάδοχος θα συντάξει αδαπάνως και υποβάλλει στην υπηρεσία (κατασκευαστικά σχέδια), στις
θέσεις που πιθανόν απαιτηθεί , και τα οποία θα συμπεριληφθούν στο μητρώο του έργου .

2. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ETEΠ)
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) - ΦΕΚ B’2221/30-7-2012. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον
πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του Παραρτήματος 3 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, στο συγκεκριμένο έργο έχουν
εφαρμογή οι ΕΤΕΠ που δίδονται στον πίνακα του παραρτήματος Α
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι στο ΦΕΚ:2524/Β/2016, δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016
Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής
εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)". Η αναστολή της
υποχρεωτικής εφαρμογής οφείλεται στην ανάγκη επικαιροποίησής τους.
Βάσει της Εγκυκλίου 17, ΔΚΠ/οικ./ 1322, 7 - 9 -2016, με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην
εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επικαιροποίησης των εν
λόγω πενήντα εννέα (59) ΕΤΕΠ, προτείνεται να εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια Έργα πενήντα εννέα
(59) αντίστοιχες Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές
(ΠΕΤΕΠ) με επικαιροποιημένο
περιεχόμενο, που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, ως παραρτήματα
Α1-Α59.
Στον πίνακα του παραρτήματος Α, για όσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ
ΕΤΕΠ) έχει
ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρμογή τους, παρατίθενται και οι αντίστοιχες Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) που προτείνονται για την προσωρινή αντικατάστασή τους καθώς και η
αρίθμηση τους στα ως άνω παραρτήματα

3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ETEΠ
Τα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης που δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες ΕΤΕΠ φαίνονται με « - » στον
συνημμένο πίνακα.
Για τις εργασίες ή το μέρος των εργασιών που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ, αλλά εμπίπτουν στις
ισχύουσες ΚΥΑ περί υποχρεωτικής ενσωμάτωσης υλικών με σήμανση CE, ισχύ έχουν τα
Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Εθνικό Κανονιστικό
Πλαίσιο βάσει των ως άνω ΚΥΑ (Παράρτημα 4, της Εγκυκλίου 26, ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012).
Για τις εργασίες ή το μέρος των εργασιών που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ ή τις ανωτέρω ΚΥΑ, ισχύουν
οι ΠΕΤΕΠ του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ.
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Οι Προδιαγραφές εκτός ΕΤΕΠ κωδικοποιούνται στις Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές του
παρόντος Τεύχους, οι οποίες συµπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν µέχρι τη σύνταξη του παρόντος.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των Συμπληρωματικών Τεχνικών Προδιαγραφών του παρόντος τεύχους
και των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) ή των ΠΕΤΕΠ του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ, υπερισχύουν και
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο παρόν τεύχος.

Τ.Π.1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΑΦΡΟΥΣ
1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.1 Η διάνοιξη της τάφρου και η εκτέλεση των λοιπών εργασιών του δικτύου της μελέτης, εγκάρσια σε
υφιστάμενους δρόμους πυκνής κυκλοφορίας οχημάτων και διέλευσης πεζών θα γίνουν με ιδιαίτερα γρήγορο
ρυθμό, όπως θα καθορισθεί από τις αρμόδιες Αρχές (Δήμος, Τροχαία, κλπ). Με την επιδίωξη της ταχείας
απόδοσης στην κυκλοφορία των δρόμων, εκτός από τα άλλα προστατευτικά μέτρα που θα ληφθούν σε όλο
το μήκος της τάφρου όπου θα εγκατασταθούν οχετοί ή αγωγοί, θα πραγματοποιηθούν, όπου απαιτείται,
προσωρινές γεφυρώσεις που θα εξυπηρετούν την κυκλοφορία των πεζών ταυτόχρονα με την συμπλήρωση
των εργασιών του δικτύου, μέχρι να αποκατασταθεί το οδόστρωμα.
1.2 Οι προσωρινές γεφυρώσεις πεζών συνίστανται στην κατασκευή ξύλινων ή μεταλλικών πεζογεφυρών
πλάτους τουλάχιστο ενός μέτρου . Οι πεζογέφυρες τοποθετούνται σε ορισμένα τμήματα από 30m μέχρι
100m, ανάλογα με την πυκνότητα οίκησης της περιοχής.
2 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΕΣ
2.1 Οι πρόχειρες πεζογέφυρες θα αποτελούνται από χονδροσανίδες (μαδέρια) τοποθετημένα επιφανειακά
σε επαφή, ώστε να δημιουργείται επίπεδη επιφάνεια πλάτους τουλάχιστο ενός (1) μέτρου και μήκους
αρκετού για την ασφαλή στήριξη από τις δυο μεριές της τάφρου. Οπωσδήποτε το μήκος των μαδεριών δεν
θα είναι μικρότερο από 2,5m.
2.2 Στις δύο άκρες οι χονδροσανίδες θα συνδέονται με εγκάρσια ξύλινα τεμάχια (μήκους κάθε τεμαχίου 1m)
στερεά, επάνω στα οποία θα εδράζονται και με τα οποία η όλη κατασκευή θα στηρίζεται αμετακίνητα σε
στερεό έδαφος στις επιφάνειες της τάφρου.
2.3 Πάνω στην επιφάνεια των χονδροσανίδων θα καρφωθούν ανά 0,5m περίπου αντιολισθητικές πήχεις οι
οποίες θα χρησιμεύουν και για σύνδεση των τεμαχίων.
2.4 Κατά μήκος των πλευρών της πεζογέφυρας θα τοποθετηθούν στηρίγματα ασφάλειας σε ύψος ενός (1)
μέτρου περίπου αποτελούμενα είτε από τεμάχια σανίδων οριζόντια τοποθετημένα και στερεωμένα στα άκρα
τους σε κατάλληλους ορθοστάτες, είτε από σχοινιά που θα προσδεθούν καλά. Η τοποθέτηση των
στηριγμάτων ασφαλείας θα γίνει προσεκτικά, ενώ η όλη κατασκευή θα είναι στιβαρή και θα παρέχει κάθε
δυνατή ασφάλεια στους διερχόμενους.
2.5 Η διάταξη της πεζογέφυρας, θα πρέπει να μπορεί να μετακινείται έτσι ώστε χωρίς αποσυναρμολόγηση
να σηκώνεται και να ξανατοποθετείται. Μετά τις επιχώσεις, να μετακινείται για νέα χρησιμοποίηση σε άλλο
ανοιγμένο τμήμα.

Τ.Π.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
1. ANTIKEIMENO
1.1. Πεδίο εφαρμογής
Επιλαμβάνεται των θεμάτων, που αφορούν τις δυσχέρειες εκσκαφών, λόγω συνάντησης αγωγών ΟΚΩ και
την πρόσθετη αποζημίωση, που καταβάλλεται στον Ανάδοχο, λόγω των δυσχερειών αυτών.
1.2. Ορισμοί
Η παρούσα προδιαγραφή έχει εφαρμογή σε όλους τους συναντώμενους κατά τη διενέργεια των εκσκαφών
αγωγούς Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), οποιασδήποτε διαμέτρου και είδους περιβλήματος, σε
οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και με οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς και τους
συναντώμενους αρδευτικούς αύλακες, υπόγειους ή υπέργειους, με ή χωρίς επένδυση).
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Τα δίκτυα των ΟΚΩ χαρακτηρίζονται ως εξής:
-

«Γνωστοί αγωγοί» είναι οι αγωγοί, που έχουν εντοπιστεί κατά τη φάση της Μελέτης ή πριν από

-

την έναρξη των εκσκαφών.

-

«Άγνωστοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που συναντώνται κατά τη φάση των εκσκαφών, των οποίων

-

η ύπαρξη δεν ήταν γνωστή εκ των προτέρων.

-

«Μετατοπιζόμενοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που μεταφέρονται σε άλλη θέση, εκτός εκσκαφής,

-

μόνιμα ή προσωρινά.

-

«Μη μετατοπιζόμενοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί, που διατηρούνται στη θέση τους κατά τη διάρκεια

-

των εκσκαφών και διακρίνονται σε :

-

«Αγωγούς σε λειτουργία», που εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια των

-

εκσκαφών.

-

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

-

φάση εκτέλεσης των εργασιών δε θα βρίσκονται σε λειτουργία.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ
Τα εκσκαπτόμενα εδαφικά υλικά θα κατατάσσονται σύφωνα με τα οριζόμενα στο Τιμολόγιο «Εκσκαφές
ορυγμάτων υπογείων δικτύων».
3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3.1. Προκαταρκτικές εργασίες
Πριν από την έναρξη των εργασιών, και για κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στις ακόλουθες
εργασίες:
-

Θα έρχεται σε επαφή με τους ΟΚΩ, τις Δημοτικές ή άλλες αρμόδιες Αρχές για να ενημερωθεί για
τα στοιχεία που διαθέτουν για τα δίκτυα της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών.

-

Θα εξακριβώνει τη φύση των συναντωμένων αγωγών και θα τους αποτυπώνει στις πινακίδες
οριζοντιογραφίας του έργου, σημειώνοντας και την υψομετρική τους στάθμη.

-

Θα εξακριβώνει εάν το δίκτυο ευρίσκεται σε λειτουργία.

-

Θα ανιχνεύει τη ζώνη στην οποία προβλέπεται η εκτέλεση των εκσκαφών με ανιχνευτές
υπογείων δικτύων (ανιχνευτές μετάλλων, ανιχνευτές πεδίων, ραντάρ υπεδάφους κλπ σύγχρονο
εξοπλισμό).

-

Θα προτείνει στην Υπηρεσία με οικονομοτεχνικά κριτήρια, για κάθε «άγνωστο αγωγό» την
διατήρηση ή τη μετατόπισή του.

-

Θα αξιολογεί την προβλεπόμενη από τη Μελέτη λύση αντιμετώπισης των «γνωστών αγωγών»
σε συσχετισμό με τη διαπιστωθείσα επί τόπου κατάσταση, π.χ. ανεύρεση τυχόν νέων
εμποδίων που δεν λήφθηκαν υπόψη στη Μελέτη, διαφορετική υψομετρική και οριζοντιογραφική θέση
κτλ.) και θα ενημερώνει σχετικώς την Υπηρεσία.

Υπάρχοντα παλιά δίκτυα, κυρίως ύδρευσης και αποχέτευσης, ενδεχομένως δεν συπεριλαμβάνονται στις
σχετικές πινακίδες, οπότε απαιτείται επιπλέον έρευνα για τον εντοπισμό τους.
Η απόφαση για την αντιμετώπιση «αγνώστων αγωγών» ή «γνωστών αγωγών» (στο πλαίσιο της
αξιολόγησης από τον Ανάδοχο της λύσης της Μελέτης σε συσχετισμό με την ανευρεθείσα
κατάσταση), θα λαμβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Οργανισμό και την Υπηρεσία.
Το εάν οι αγωγοί που συναντώνται θα παραμείνουν σε λειτουργία, κατά κανόνα αποφασίζεται από τον
αρμόδιο Οργανισμό.
Μπορεί κατά συνέπεια να αποφασιστεί η παραμονή του αγωγού στη θέση που συναντάται, με ή χωρίς
προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του, όσο διαρκούν οι εκσκαφές ή και όλο το έργο, με οικονομοτεχνικά
στοιχεία και με γνώμονα τη λειτουργία του ευρύτερου δικτύου.
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Μπορεί ακόμα να αποφασισθεί η μετατόπιση του δικτύου σε άλλη θέση, εκτός εκσκαφών μόνιμα ή
προσωρινά.
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να κοινοποιεί το πρόγραμμα εργασιών του προς τον αρμόδιο
Οργανισμό.
Σε
περιπτώσεις
δικτύων
εκτός
λειτουργίας
που
δεν
προβλέπεται
να
επαναχρησιμοποιηθούν (πράγμα που θα βεβαιώνει ο αρμόδιος φορέας), η εκσκαφή συνεχίζεται χωρίς λήψη
μέτρων προστασίας του δικτύου.
3.2. Εργασίες στην περιοχή μετατοπιζομένων αγωγών
Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό μετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίζουν πριν από την έναρξη
λειτουργίας του νέου μετατοπισμένου - ανακατασκευασμένου αγωγού, εκτός εάν με προσωρινά έργα
καλύπτονται οι απαιτήσεις λειτουργίας του δικτύου.
3.3. Εργασίες στην περιοχή μη ματατοπιζομένων αγωγών, «εν λειτουργία» ή αγωγών σε προσωρινή
αναστολή λειτουργίας
-

Οι εκσκαφές στην περιοχή διέλευσης αγωγών ΟΚΩ, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς,
σε λειτουργία θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, με ή χωρίς χρήση μηχανικού εξοπλισμού.

-

Οι αποκαλυπτόμενοι ή υπακαπτόμενοι οχετοί, θα υποστηρίζονται ή θα αντιστηρίζονται
μεταλλικά, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, τόσο κατά την διάρκεια της
εκσκαφής όσο και μελλοντικά, μετά την επαναπλήρωση του ορύγματος.

Σε περίπτωση που απαιτείται ειδική υποστήλωση ή αντιστήριξη θα συντάσσεται σχετική Μελέτη η οποία θα
υποβάλλεται στην Υπηρεσία προς έγκριση. Οι απαιτούμενες εργασίες, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη,
προβλέπονται στις απολογιστικές εργασίες του έργου και θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως .
-

Η επανεπίχωση και προστασία του αγωγού θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
Μελέτη και την ΤΠ «Επανεπίχωση απομένοντος όγκου εκσκαφών υπογείων δικτύων».

-

Εάν απαιτηθεί πλευρική μετάθεση εύκαμπτων σωλήνων, οι εργασίες θα εκτελούνται με την
μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και τα κατάλληλα μέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί
οποιαδήποτε ζημιά επί των αγωγών αυτών.

-

Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την λήψη των σχετικών αδειών, εάν λόγοι ασφαλείας,
υπαγορεύουν τη διακοπή λειτουργίας ορισμένων αγωγών (π.χ. αγωγών ΔΕΗ, κτλ), κατά την
διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.

Επισημαίνεται ότι οι χορηγούμενες από τους ΟΚΩ πινακίδες των δικτύων είναι δυνατόν να είναι ανακριβείς ή
ελλιπείς.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει σε επιμελή έρευνα εντοπισμού τυχόν υπαρχόντων δικτύων με ηλεκτρονικό
εξοπλισμό ή δοκιμαστικές τομές και να εκτελεί εκσκαφές με μέγιστη προσοχή.
Τυχόν ζημιές σε
υπάρχοντες και η
παρουσιαζόμενους σε σχέδια αγωγούς επιβαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τις επανορθώσει με δική του ευθύνη
και δαπάνες.

Τ.Π.3.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στον τρόπο τομής και επαναφοράς των οδοστρωμάτων των οδών
όπου ανοίγονται ορύγματα κλπ. για την κατασκευή των αγωγών κλπ. του δικτύου σωληνώσεων ή συναφών
Τεχνικών Έργων.
2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΛΙΚΑ
2.1. Οδοστρώματα με ασφαλτικό τάπητα
Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει από την αρμόδια Υπηρεσία άδεια τομής του
οδοστρώματος. Οι δαπάνες έκδοσης της άδειας βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ενδεχόμενη καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας αυτής από υπαιτιότητα των αρμοδίων Υπηρεσιών, έχει
σαν μόνη συνέπεια για τον Εργοδότη την έγκριση αντίστοιχης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου. Άδειες τομής θα ζητούνται ακόμη κι όταν πρόκειται για τομή χωμάτινων ή αδιαμόρφωτων

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ OΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ –
ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ »
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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οδοστρωμάτων και γενικά για εκτέλεση εκσκαφών, αν αυτό απαιτείται από τους κατόχους των χώρων, όπου
θα εκτελεσθούν οι εργασίες.
Πριν γίνει η τομή, θα χαράζονται τα όριά της στο οδόστρωμα με μηχάνημα αδιατάρακτης κοπής
οδοστρωμάτων. Η αποσύνθεση του οδοστρώματος θα γίνει είτε με τα χέρια είτε με μηχανικά μέσα,
πάντως όμως με τέτοιο τρόπο ώστε η εργασία να περιορίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα στις
διαστάσεις που προβλέπονται για την εκτέλεση του έργου. Στην εργασία αποσύνθεσης περιλαμβάνεται
και η απόθεση των άχρηστων υλικών ή εκείνων που θα ξαναχρησιμοποιηθούν, σε θέσεις κοντά στα
σκάμματα, απ’ όπου να είναι δυνατή η φόρτωση τους για να απομακρυνθούν, ή η επαναχρησιμοποίησή
τους. Όταν η τομή γίνεται εγκάρσια στην οδό, η καθαίρεση θα γίνεται πρώτα στο μισό πλάτος της και
αφού τελειώσει η εκσκαφή αυτού του τμήματος θα γίνει η κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του
ορύγματος και θα κατασκευαστούν ξύλινες η μεταλλικές γεφυρώσεις πάνω από τα ορύγματα για τη
διέλευση των οχημάτων και των πεζών. Οι τυχόν προσωρινές γεφυρώσεις θα πληρώνονται ιδιαίτερα στον
Ανάδοχο βάσει του σχετικού άρθρου του Τιμολογίου.
Στη συνέχεια θα διανοίγεται το άλλο μισό του πλάτους της οδού, και αφού εγκατασταθεί ο αγωγός και
μετά την εκτέλεση των δοκιμών η τάφρος θα επιχωθεί αμέσως και θα συμπυκνωθεί το υλικό πληρώσεως.
Σπασμένα κομμάτια οδοστρώματος κοντά στην ακμή πρέπει να απομακρύνονται με νέα κοπή, με μηχάνημα
κοπής οδοστρωμάτων.
Κατά την εργασία της επαναφοράς του οδοστρώματος, το επίχωμα του σκάμματος πρέπει να συμπιεστεί
τόσο καλά πριν τοποθετηθεί το τελικό οδόστρωμα ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα καθίζησης. Ο
Ανάδοχος έχει τη σχετική ευθύνη μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Σε περίπτωση που
εμφανιστούν καθιζήσεις στο οδόστρωμα, ο Ανάδοχος οφείλει να επιδιορθώσει το τμήμα με δαπάνη του
αφαιρώντας το υπάρχον οδόστρωμα ή και το επίχωμα του σκάμματος και ανακατασκευάζοντάς τα.
Όλες οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας αποκατάστασης των οδοστρωμάτων.
Οι υποβάσεις - βάσεις από αργό υλικό θα αποκαθίστανται με στρώσεις θραυστού υλικού λατομείου 3Α,
βάσει των τυπικών διατομών που φαίνονται στη μελέτη και περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του
τιμολογίου.
Πριν από την εκτέλεση της εργασίας αποκατάστασης του οδοστρώματος ο Ανάδοχος πρέπει να συνεννοηθεί
με τον κύριο της οδού για τον τρόπο αποκατάστασης του τιμηθέντος οδοστρώματος και να ενεργήσει
ανάλογα, σε συνεννόηση πάντοτε με την διευθυνουσα Υπηρεσία.
Πριν από την διάστρωση του ασφαλτικού τάπητα, θα γίνεται επάλειψη των άκρων της τομής του
οδοστρώματος με ψυχρή άσφαλτο η άλλο κατάλληλο ασφαλτικό υλικό, για να εξασφαλιστεί η σύνδεση του
νέου με το παλιό οδόστρωμα.
Η επαναφορά των ασφαλτικών οδοστρωμάτων (σε αντιστοιχία με το σχετικό άρθρο του Τιμολογίου Μελέτης,
περί "Αποκατάστασης Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπόγειων δικτύων")
περιλαμβάνει την κατασκευή :
(1) Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους
0,10m
(2) Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m
(3) Ασφαλτική προεπάλειψη.
(4) Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα,
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

παρασκευαζόμενο

εν

θερμώ

σε

μόνιμη

(5) Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,
συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm. με την
αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
(6) Αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας πάχους 4cm με
επάλειψη για την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη

την

αντίστοιχη

ασφαλτική

συγκολλητική

(7) Διαγράμμιση οδοστρώματος με αντανακλαστική βαφή στις θέσεις των επεμβάσεων
Για την κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου συμπυκνωμένου πάχους
0,10m και την στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά συμπυκωνμενου πάχους 0,10m ισχύει η
ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά".
Για την ασφαλτική προεπάλειψη ισχύει η ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".
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Για τις ασφαλτικές στρώσεις βάσης και κυκλοφορίας, ισχύει η ΕΤΕΠ
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".
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05-03-11-04

"Ασφαλτικές

Στην εργασία κατασκευής ενός m2 ασφαλτικού οδοστρώματος περιλαμβάνονται η προμήθεια και
μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του
οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Τα ως άνω έχουν
εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών συνθηκών στην
θέση εκτέλεσης των εργασιών.

Τ.Π.4. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αυτή η Τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στις εργασίες αντιστηρίξεων των
παρειών οποιασδήποτε
εκσκαφής, όταν αυτές επιβάλλονται από τους κανόνες ασφαλείας, από προκατασκευασμένα μεταλλικά
στοιχεία ενδεικτικού τύπου KRINGS ή αναλόγου. Γενικά η κατασκευή των αντιστηρίξεων θα υπολογίζεται
και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις Νόμων, κανονισμών και
Προδιαγραφών.
Ειδικά μνημονεύονται :




Το Π.Δ. 1073/81 "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού"
Η Οδηγία 92/57 της 2/6/92 "Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας
που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά και κινητά εργοτάξια"
Η Γερμανική Προδιαγραφή DIN 4124 κ.α.

4.2 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κεφαλαίου Β του ως άνω Π.Δ 1073 και ανεξάρτητα από την αναγκαιότητα
μη κατά την εκσκαφή θεμελίων, τάφρων ή ορυγμάτων επιμήκων ή μεμονωμένων έργων
αντιστήριξη κατά το Διάγραμμα 1 του άρθρου 9, των παρειών είναι υποχρεωτική:
α.
Για πλάτος ορύγματος Β<=1,50 μ. και βάθος Η>=2,50 μ.

ή
η

β.
Η αντιστήριξη παραλείπεται αν η εκσκαφή πραγματοποιείται σε βράχο και σε περιπτώσεις
που η ισορροπία των πρανών έχει εξασφαλισθεί με κατάλληλη κλίση
Επίσης Βάσει της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ1501- 08-01-03-01, ισχύουν τα ακόλουθα :
−

Όταν η φύση των εδαφών το απαιτεί, θα εφαρμόζεται η κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του

ορύγματος, όπως αυτή επιβάλλεται από τους κανόνες ασφαλείας και σύμφωνα με την σχετική μελέτη ή/ και
τις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας.
−

Η πορεία εφαρμογής των μέτρων αντιστήριξης των εκσκαφών θα είναι ανάλογη της προόδου των

εκσκαφών. Η φέρουσα ικανότητα της αντιστήριξης θα ανταποκρίνεται προς όλες τις κατασκευαστικές
φορτίσεις μέχρι την επανεπίχωση του ορύγματος

4.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ
Η αντιστήριξη των παρειών εκτελείται με τη βοήθεια συστήματος ειδικών μεταλλικών πετασμάτων
βιομηχανικής κατασκευής από αναγνωρισμένα εργοστάσια. Το σύστημα περιλαμβάνει τα μεταλλικά
πετάσματα σε διάφορα ύψη, τους μεταλλικούς κατακόρυφους οδηγούς, όνυχες ποδός, τις αντηρίδες και
γενικώς κάθε απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση του έργου.
Ο Ανάδοχος πριν από κάθε έναρξη εργασιών στις οποίες απαιτείται αντιστήριξη των παρειών οφείλει να
υποβάλλει στην Υπηρεσία:
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α.
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Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων που πρόκειται να εφαρμόσει, όπως

εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, αντοχές, διαστάσεις στοιχείων και αντηρίδων, ροπές αντιστάσεως,
βάρη, μέγιστες δυνάμενες να αναληφθούν καταπονήσεις σε ροπές και αξονικά φορτία και μέγιστο
συνιστώμενο από τον κατασκευαστή βάθος για κάθε τύπο κλπ.
β.

Μελέτη εφαρμογής των αντιστηρίξεων.

Στη μελέτη εφαρμογής θα χρησιμοποιηθούν τα αναμενόμενα μεγέθη των φορτίσεων και τα γεωτεχνικά και
γεωμετρικά στοιχεία από την υφιστάμενη μελέτη και θα προσδιορισθεί βάσει των στοιχείων αυτών και του
βάθους έμπηξης ο κατάλληλος τύπος πετασμάτων οδηγών και αντηρίδων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει
ο Ανάδοχος.
Η μελέτη θα συνοδεύεται από τυπικές διατομές των αντιστηρίξεων στις οποίες θα φαίνεται
το πλάτος πυθμένα του ορύγματος σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης (χωρίς την
εφαρμογή των αντιστηρίξεων, το τελικό πλάτος του ορύγματος που είναι αναγκαίο για
την τοποθέτηση των αντιστηρίξεων και το ελεύθερο ύψος κάτω από την τελευταία
αντηρίδα.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει επίσης μηκοτομές των έργων στις οποίες θα φαίνονται τα μήκη, τα ολικά ύψη των
πετασμάτων κατά τη διαδρομή του αγωγού, τα χαρακτηριστικά των πετασμάτων και αντηρίδων κατά το
πλάτος εκσκαφής.
Επισημαίνεται εδώ ότι, ο Ανάδοχος θα επιλέξει κατά τέτοιο τρόπο τη διαμήκη διάσταση των πετασμάτων
ώστε να είναι δυνατός ο καταβιβασμός και η τοποθέτηση των σωλήνων σκυροδέματος στο όρυγμα.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των αντιστηρίξεων ή δε
έγκριση από την Υπηρεσία της μελέτης εφαρμογής δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την αποκλειστική ως
ανωτέρω ευθύνη του.
4.4. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις εργασίες αντιστηρίξεων των παρειών του σκάμματος.
-

Εάν κατά την διάρκεια της κατασκευής αποδεδειχθεί ότι η επιλεγείσα με βάση την μελέτη αντιστήριξη

δεν παρέχει πλήρη ασφάλεια για το έργο και τις γειτονικές κατασκευές ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
ΑΜΕΣΑ και χωρίς καμιά επιπλέον ή ιδιαίτερη αποζημίωση να προχωρήσει στην τροποποίηση της μελέτης
και να συμπληρώσει ή αντικαταστήσει το σύστημα αντιστήριξης ώστε να παρέχει τούτο πλήρη ασφάλεια
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
-

Σε περίπτωση υψηλού υδροφόρου ορίζοντα ο Ανάδοχος θα μελετήσει το απαραίτητο βάθος μέχρι

του οποίου θα φθάσει η μεταλλική αντιστήριξη ώστε να αποφευχθεί τυχόν υδραυλική υποσκαφή και θα
καταβιβάσει την αντιστήριξη και τον πυθμένα εκσκαφής του ορύγματος μέχρι του βάθους αυτού, παρουσία
νερού. Στη συνέχεια θα τοποθετήσει αμμοχάλικο στραγγιστηρίων κατάλληλης διαβάθμισης ή/και σκυρόδεμα
κατάλληλου πάχους μέχρι το προβλεπόμενο υψόμετρο του πυθμένα του ορύγματος σύμφωνα με τα σχέδια
της μελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και ακολούθως θα προβεί σε άντληση των υδάτων του ορύγματος
για την κατασκευή εν ξηρώ του έργου .
Με την μέριμνα του Αναδόχου θα τηρούνται λεπτομερή στοιχεία για τις αντιστηρίξεις
Καθορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση ανάγκης αντιστηρίξεων των παρειών των ορυγμάτων ο Ανάδοχος
οφείλει να προβαίνει στην υπόδειξη αυτής της ανάγκης στην Υπηρεσία , σε περίπτωση άμεσου
κινδύνου να εκτελεί αυτές τις εργασίες χωρίς προέγκριση αυτής. Η Υπηρεσία όμως μπορεί να
κρίνει εκ των υστέρων για το δικαιολογημένο ή μη της άμεσης και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση
εκτέλεση των εργασιών.
Κάθε κατάπτωση παρειάς ορύγματος σε οποιαδήποτε περίσταση και σε οποιεσδήποτε συνθήκες σε
αντιστηρίξεις ή μη καθώς και οι συνέπειες από αυτή (εργατικά ατυχήματα, ζημιές προς τρίτους, ζημιές
έργων κλπ) και η οποία δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθεί για οποιοδήποτε λόγο, βαρύνουν αποκλειστικά
τον Ανάδοχο εφ' όσον δεν ζήτησε έγκαιρα σχετική έγκριση ή δεν προέβη αυτεπάγγελτα στην έγκαιρη
λήψη μέτρων για την αποφυγή της κατάπτωσης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε νόμιμη
αποζημίωση, να αποκαταστήσει τις βλάβες και να αναλάβει κάθε ποινική και αστική ευθύνη.
Η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλει στον Ανάδοχο την εκτέλεση πρόσθετων αντιστηρίξεων, ή ενίσχυση των
υπαρχουσών στα σημεία τα οποία αυτή το κρίνει απαραίτητο. Παρά το δικαίωμα αυτό, ο Ανάδοχος
παραμένει πάντοτε μόνος και απόλυτος υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών.
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- Βασική φροντίδα θα δίνεται στην προστασία των γειτονικών οικοδομών και κατασκευών και στην ασφάλεια
των εργαζομένων στο εργοτάξιο εντός και εκτός ορύγματος. Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα σχετικά μετρά
που προβλέπονται από την κειμένη Ελληνική Νομοθεσία και τις Κοινοτικές Οδηγίες.
- Η αντιστήριξη δεν θα περιορίζεται μόνον στο όρυγμα της σωληνογραμμής αλλά θα κατασκευάζεται και στις
θέσεις φρεατίων, ειδικών τεχνικών έργων, αντλιοστασίων κλπ.
- Για τις αντιστηρίξεις με πασσαλοσανίδες και μεταλλικές αντιστηρίξεις από προκατασκευασμένα στοιχεία δεν
επιτρέπεται η τοποθέτηση συστημάτων που δεν έχουν έγκριση από τον αρμόδιο φορέα στην χώρα
κατασκευής τους που θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του κατασκευαστή τους. Ιδιοκατασκευές δεν
γίνονται δέκτες σε καμιά περίπτωση. Θα προσκομίζονται επίσης όλα τα αναγκαία στοιχεία από τον
κατασκευαστή (prospectus κλπ) που θα αποδεικνύουν την αντοχή τους στις συγκεκριμένες συνθήκες.
- Εάν το έδαφος είναι αμμώδες θα πρέπει με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου ναληφθούν τα
κατάλληλα μέτρα για την σταθεροποίηση του συστήματος αντιστήριξης πριν την τοποθέτηση του.
- Εάν η επιλογή του συστήματος αντιστήριξης (π.χ. μεταλλικές αντιστηρίξεις ) είναι δυνατόν να δημιουργήσει
προβλήματα σε υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης κ.α. αγωγούς Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας είναι
υποχρέωση του Αναδόχου με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες του να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ( τομές,
εκσκαφές με χέρια κλπ) για τον εντοπισμό και την προστασία τους. Σε περίπτωση βλάβης είναι
αποκλειστικός υπεύθυνος για τις ζημίες και την αποκατάσταση τους. Η διακοπή της αντιστήριξης στην
περίπτωση αυτή θα περιορίζεται στο μικρότερο δυνατό μήκος το οποίο θα αντιστηρίζεται με τον πιο
κατάλληλο κάθε φορά τρόπο.
- Επισημαίνεται ότι λόγω της σοβαρότητας των εργασιών αυτές θα πρέπει να εκτελούνται από
συνεργεία επαρκώς επανδρωμένα με έμπειρο προσωπικό, με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και στο
συντομότερο χρονικό διάστημα.
- Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η τοποθέτηση ελαττωματικών ή παραμορφωμένων στοιχείων
τα οποία εάν έχουν τοποθετηθεί απομακρύνονται αμέσως
- Οι μονάδες αντιστήριξης και ειδικά η αντιστήριξη με πασσαλοσανίδες και η αντιστήριξη με
μεταλλικές αντιστηρίξεις από προκατασκευασμένα στοιχεία μπορούν να εγκατασταθούν με την μέθοδο της
τοποθέτησης ή με την μέθοδο της βύθισης.

Επισημαίνεται ότι :



Κατά κανόνα δεν επιτρέπεται οι αντιστηρίξεις να συρθούν μέσα στο όρυγμα
Η μέθοδος τοποθέτησης εφαρμόζεται μόνον εάν το έδαφος είναι πολύ σταθερό , τα πρανή
του ορύγματος είναι κάθετα, το βάθος εκσκαφής είναι σχετικά μικρό και το πλάτος του
ορύγματος κατά μήκος της αντιστήριξης είναι σταθερό και ίσο με το πλάτος της μονάδας
αντιστήριξης. Απαιτείται για την εφαρμογή της μεθόδου έγκριση της Υπηρεσίας.

Τέλος επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ.
1073/81 ως ισχύει, δεν προβλέπεται συστηματική
αντιστήριξη εάν η εκσκαφή πραγματοποιείται σε βραχώδες έδαφος, ή υλοποιείται συστηματική αντιστήριξη
σε βραχώδη εδάφη, μετά από σχετική έγκριση από την Υπηρεσία.
Κατά την εφαρμογή των μέτρων αντιστήριξης των παρειών των σκαμμάτων, η επένδυση (σανίδωμα,
προκατασκευασμένα στοιχεία κ.λπ.) θα δημιουργεί ενιαία επιφάνεια ώστε να μην εισχωρεί εδαφικό υλικό
από αρμούς ή συνδέσεις και θα εφαρμόζει πλήρως στα πρανή.
Η επένδυση (πέτσωμα) επίσης θα εξέχει από την επιφάνεια του εδάφους κατά 15 cm ώστε να
παρεμποδίζεται η πτώση λίθων, χωμάτων ή άλλων αντικειμένων εντός του σκάμματος.
Για τις ειδικές τεχνικές αντιστήριξης (διαφραγματικοί τοίχοι, φρεατοπασσαλοι, κ.λπ) οι όποιες δεν
περιλαμβάνονται στην παρούσα Προδιαγραφή πριν την εφαρμογή τους θα πρέπει να γίνεται από
τον Ανάδοχο και να εγκρίνεται από την Υπηρεσία πλήρης μελέτη με όλα τα απαραίτητα γεωτεχνικά,
εδαφολογικά κλπ στοιχεία, υπολογισμούς, σχέδια, προδιαγραφές, ελέγχους υλικών κλπ. και
ανάλυση του κόστους.
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4.5. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ
.2. Περιγραφή εργασιών
Η ειδική μεταλλική αντιστήριξη
(πασσαλόφραγμα ενδεικτικού τύπου KRINGS ή ισοδύναμου)
αποτελείται από προκατασκευασμένα μεταλλικά στοιχεία βιομηχανικής κατασκευής (pannels) και όχι
αυτοσχέδια, αναγνωρισμένου οίκου, προσαρμοσμένων στις ειδικές συνθήκες του έργου, τις τυχόν
πλευρικές επιφορτίσεις από μόνιμα φορτία ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μηχανημάτων
έργων και θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, όπως μεταλλικούς κατακόρυφους οδηγούς
- ορθοστάτες (γλύστρες), συνδέσμους, αντηρίδες, σύστημα ελαφρών πασσαλοσανίδων ή ανάλογο για την
αντιμετώπιση εμποδίων, όπως αγωγών, καλωδίων κ.λπ. τα οποία διέρχονται εγκαρσίως στο όρυγμα και
πρέπει να διατηρηθούν κατά την κατασκευή κ.λπ. Η τοποθέτηση των αντιστηρίξεων αυτών θα γίνεται
ταυτόχρονα με την εκσκαφή και η αφαίρεσή τους ταυτόχρονα με την επίχωση του ορύγματος.
3. Διαδικασία εγκατάστασης
Για την μείωση του ύψους των πρανών είναι δυνατόν να κατασκευαστούν "πατάρια". Στην περίπτωση αυτή
ανάμεσα στον πόδα της επικλινούς πλευράς και της αντιστήριξης και από τις δύο πλευρές θα υπάρχει
προστατευτική λωρίδα με ελάχιστο πλάτος 60 cm για ασφαλή εργασία. Τα κενά μεταξύ των πλακών των
συστημάτων αντιστήριξης και των πρανών πρέπει να γεμίζονται αμέσως με χώμα.
4. Μέθοδος τοποθέτησης
Πέραν των παραπάνω πρέπει στο χρονικό διάστημα μεταξύ της αρχής της εκσκαφής και της
ολοκλήρωσης της τοποθέτησης του πασσαλοφράγματος, να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην δημιουργία
καταπτώσεων.
Τα πρανή δεν θα πρέπει να καταπονούνται μέχρι την τοποθέτηση από την κυκλοφορία μηχανημάτων και
αυτοκινήτων ούτε επιτρέπεται τα ορύγματα να επεκτείνονται πέρα από το μήκος των μονάδων
αντιστήριξης.
Για βαθιά ορύγματα όπου απαιτείται η τοποθέτηση περισσότερων της μιας μονάδων αντιστήριξης καθ’ ύψος
τα κατακόρυφα μεταλλικά στοιχεία οδηγοί - ορθοστάτες (γλύστρες) πρέπει να συναρμολογούνται εκτός
ορύγματος. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί πρώτα η βασική μονάδα και στην συνέχεια
η μονάδα επέκτασης.
.5. Διαδικασία βύθισης
Σε αυτή την διαδικασία, οι μονάδες αντιστήριξης (πασσαλοφράγματα) πιέζονται ταυτόχρονα με την εκσκαφή
στο έδαφος. Πρώτα πιέζεται ο ορθοστάτης που καταλήγει σε αιχμή για ευκολότερη διείσδυση. Ο ορθοστάτης
έχει ορθογωνική διατομή και οι δύο απέναντι έδρες του, σε όλο το μήκος είναι προσαρμοσμένες υποδοχές οδηγοί μέσα στους οποίους εισέρχονται οι καθ’ ύψος πλευρές των μεταλλικών πασσαλοφραγμάτων. Έτσι
μετά την προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες επιφανειακή εκσκαφή, ακολουθεί η μερική τοποθέτηση της
μονάδας (πασσαλοφράγματος), που καθώς πιέζεται γλυστρά στον ορθοστάτη - οδηγό και εισχωρεί κατά ένα
μέρος στο έδαφος. Συνεχίζεται ένα μέρος της εκσκαφής και μετά βυθίζεται λίγο η μονάδα μέσα στο όρυγμα.
Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς έως ότου εισαχθεί τελικά όλη η μονάδα μέσα στο έδαφος.
Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται το βάθος της εκσκαφής να υπερβαίνει τα 0,50m χωρίς να ακολουθεί η
βύθιση. Το ίδιο συμβαίνει και στην απέναντι παρειά του ορύγματος που πρέπει να αντιστηριχθεί, οπότε
στην συνέχεια τοποθετούνται οι ατέρμονες που συνδέουν και στηρίζουν τα απέναντι πασσαλοφράγματα.
Η απόσταση των πλακών μιας μονάδας πρέπει να είναι μεγαλύτερη στα κάτω άκρα παρά στα πάνω. Εάν
αυτό δεν εφαρμοστεί, τα ζευγάρια των πλακών τοποθετούνται με μορφή σφηνοειδή και εμποδίζεται η βύθισή
τους, ενώ στραβώνει και το ζεύγος των πλακών από την πίεση.
Η ταυτόχρονη βύθιση των μεταλλικών πλακών πρέπει να γίνει σε όσο το δυνατόν μικρότερα βήματα. Έτσι
μπορεί να αποφευχθεί η αλλαγή του πλάτους τους από τις διάφορες δυνάμεις που ασκούνται στο έδαφος.
Για να κρατηθεί όσο το δυνατόν χαμηλότερο το επίπεδο των πιέσεων, πρέπει η κλίση των ατερμόνων να μην
υπερβαίνει το 1:20. Στην διαδικασία βύθισης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο οι μονάδες που έχουν
στα κάτω σημεία τους αιχμές για να βυθίζονται με ευκολία στο έδαφος.
6. Ιδιαίτερες απαιτήσεις
Θα αντιστηρίζονται - εφόσον απαιτείται - και τα μετωπικά (κάθετα στον άξονα του ορύγματος) πρανή.
Το επάνω μέρος των μονάδων αντιστήριξης πρέπει να υπερβαίνει την επιφάνεια του εδάφους το λιγότερο
κατά 0,20m (εκτός αν προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος από τις κείμενες διατάξεις, κανονισμούς κ.λπ.). Σε
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όλους τους τύπους εδαφών εκτός από βράχους, επιτρέπεται να σταματά η αντιστήριξη στην βραχώδη ζώνη,
αφού η μονάδα δεν μπορεί να βυθιστεί σε αυτή.
Οι μονάδες αντιστήριξης πρέπει να τοποθετούνται χωρίς κανένα κενό διάστημα μεταξύ τους.
Για λόγους ασφαλείας, επιτρέπεται οι μονάδες, που έχουν έναν ατέρμονα για κάθε κατακόρυφο οδηγό, να
τοποθετούνται μόνο σε συνδυασμό με μονάδες που έχουν δύο ατέρμονες ανά κατακόρυφο οδηγό.
Εξαιρούνται οι μονάδες με ύψος κατασκευής μέχρι 0,60m για τάφρους βάθους μέχρι 1,75m όταν είναι
κατάλληλα εξοπλισμένες με ατέρμονες.
Όταν οι μονάδες τοποθετούνται η μια πάνω στην άλλη, πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους κατάλληλα σε
προβλεπόμενες θέσεις. Αυτό ισχύει τόσο για την μέθοδο εγκατάστασης όσο και για την μέθοδο τοποθέτησης.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι η σύνδεση δεν πρέπει να βγαίνει με το τράβηγμα των μονάδων.
Κατά την τοποθέτηση της μιας μονάδας πάνω στην άλλη, επιτρέπεται να τοποθετηθούν με την κόψη προς
τα πάνω μόνο όταν υπάρχουν γι’ αυτό τον σκοπό ειδικές θέσεις στην περιοχή της κόψης. Οι μεσαίες
μονάδες αντιστήριξης επιτρέπεται να τοποθετηθούν μέχρι 4,0 μέτρα βάθος περίπου. Επίσης επιτρέπεται
το πολύ μέχρι δύο μονάδες να τοποθετηθούν η μια πάνω στην άλλη (βασική μονάδα - επέκταση
μονάδας).
Για λόγους ασφάλειας, οι μονάδες πρέπει να εγκατασταθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιστηρίζουν και τις
δύο πλευρές του σκάμματος και σε μήκος τόσο όσο και το συνολικό μήκος της σκαμμένης τάφρου. Εάν δεν
τηρηθεί αυτό, μπορεί οι ατέρμονες να δεχθούν πιέσεις, οι οποίες δεν έχουν υπολογισθεί.
Μετά την εγκατάσταση των μονάδων αντιστήριξης στην τάφρο, οι ατέρμονες πρέπει να στερεωθούν καλά,
έτσι ώστε να αποφευχθεί πλήρης πτώση των πρανών. Στην τελική φάση εγκατάστασης, οι ατέρμονες πρέπει
να είναι οριζόντιοι έτσι ώστε να μην λυγίσουν.
Οι ατέρμονες δεν επιτρέπεται να πιεσθούν κατά τη μεταφορά τους, γιατί δεν έχουν σχεδιασθεί να δέχονται
τέτοιες επιβαρύνσεις. Εάν πρέπει να μεταβληθεί η θέση τους προς τα πάνω, τότε πρέπει η εγκατάσταση να
ανταποκρίνεται στις ανάλογες οδηγίες χρήσης.
Ατέρμονες με στερεωμένη σύνδεση επιτρέπεται να προεκταθούν μόνο μέσω ενός τμήματος. Η απαίτηση
αυτή είναι αναγκαία, επειδή έχει παρατηρηθεί σε διαδικασίες δοκιμών ότι οι ατέρμονες έχουν αντοχές μόνο
με αυτό τον περιορισμό. Εάν αυτός δεν ισχύει για έναν τύπο ατερμόνων, τότε ο κατασκευαστής θα πρέπει να
το αναφέρει στις οδηγίες χρήσης.
Όπως στην εγκατάσταση, έτσι και στην αποσύνδεση δεν επιτρέπεται να πατηθούν τα
ανακατασκευασμένα τμήματα των παρειών των ορυγμάτων. Εάν πρέπει τα πρανή να πατηθούν κατά την
αποσύνδεση (π.χ. για να συμπιεσθεί το έδαφος), τότε πρέπει οι μονάδες αντιστήριξης ή μέρος αυτών πρώτα
να αποσυνδεθούν και μετά να επιχωθούν.
Ενδιαφερόμενοι για την ασφαλή έκβαση των εργασιών και την συμπίεση, είναι απαραίτητο να
ακολουθήσουμε με τη σειρά τα παρακάτω βήματα:


μερική επίχωση στο επιθυμητό ύψος



τράβηγμα της μονάδας αντιστήριξης στο ύψος της επίχωσης 



συνέχιση με την ίδια σειρά

συμπίεση εδάφους

Η αφαίρεση της μονάδας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Για να αποφευχθούν επικίνδυνοι χειρισμοί και
καθυστερήσεις, θα πρέπει το τράβηγμά τους να έχει υπολογισθεί σωστά.
Οι μονάδες αντιστήριξης πρέπει να στοιβάζονται και να φυλάσσονται με ασφάλεια. Για να αποφευχθούν
τυχόν πτώσεις τους, είναι κατάλληλα κατασκευασμένες έτσι ώστε κατά την τοποθέτησή τους σε επίπεδο
έδαφος, η επιφάνειά τους να μην δημιουργεί κλίση άνω των 5 μοιρών σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα. Σε
καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να στερεωθούν, να μετακομισθούν, ή να βγουν από τις τάφρους με την
βοήθεια των ατερμόνων, επειδή αυτοί δεν είναι κατασκευασμένοι τον σκοπό αυτό.
Εάν η μεταφορά τους στην θέση εγκατάστασης γίνει χειρωνακτικά, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθούν
απαραίτητα κάποια βοηθητικά μέσα, όπως π.χ. σχοινί, αλυσίδες και ράβδοι.
Ο καλύτερος τρόπος μεταφοράς των μονάδων επιτυγχάνεται με την χρήση του κάδου του εκσκαφέα ή
κάποιου γερανού και με την βοήθεια συρματόσχοινου.
Οι μονάδες θα εξετάζονται πριν την εγκατάστασή τους από την Υπηρεσία για πιθανές ελλείψεις π.χ. στους
ατέρμονες, στις επικαλύψεις των πλακών, στις θέσεις στερέωσης κ.λπ. Εάν διαπιστωθούν μικρές βλάβες,
αυτές πρέπει πρώτα να επισκευασθούν και μετά να τοποθετηθούν οι μονάδες. Εάν οι βλάβες δεν είναι
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επισκευάσιμες, τότε οι μονάδες δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν και ο Ανάδοχος θα πρέπει αναντίρρητα να
τις αποσύρει.
4.6. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Η αμοιβή του Αναδοχου για τις αντιστηρίξεις πέρα των ειδικών συστήματων αντιστήριξης
(διαφραγματικοί τοίχοι, φρεατοπασσαλοι, κ.λπ) είναι ανοιγμένη στην προσφορά του

Τ.Π.5. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας ΤΠ περιλαµβάνεται η κατασκευή χυτοσιδηρών καλυµµάτων
φρεατίων.
2 ΥΛΙΚΑ
Όλα τα χυτοσιδηρά καλύµµατα θα κατασκευασθούν από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron)
βάσει του Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124.
Ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη θα είναι της κατηγορίας 400-15 και οι µηχανικές του ιδιότητες θα
ανταποκρίνονται προς εκείνες του πίνακα 1 του διεθνούς προτύπου ISO 1083, σε δοκίµια που χυτεύονται σε
χωριστούς τύπους αλλά κατασκευασµένους από το ίδιο µέταλλο χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήµατα και
συγκεκριµένα:
Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό: 400 Ν/mm2
Ελάχιστη επιμήκυνση: 15%
Όρια σκληρότητας:

130 - 180 κατά Brinell

Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τοµή από τη θραύση του θα είναι χρώµατος φαιού και
υφής λεπτόκοκκης, πυκνής και οµοιόµορφης. Η χύτευσή του θα έχει γίνει µε επιµέλεια και δεν θα
παρουσιάζει ρωγµές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα. Θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα
µαλακός, ανθεκτικός και εύκολα κατεργάσιµος µε λίµα ή κόπτη, καθώς και να διατρήεται εύκολα.
Ο χυτοσίδηρος που θα χρησιµοποιηθεί, θα ικανοποιεί όλους τους όρους χύτευσης κατά DIN 1000. Σε
αντίθετη περίπτωση, όλα τα προϊόντα της µη συµµορφούµενης χύτευσης θα απορρίπτονται χωρίς άλλη
εξέταση.
Οι διαστάσεις των τεµαχίων θα είναι εκείνες ακριβώς που ορίζονται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής
µελέτης. Ως περιθώρια ανοχής ορίζονται τα ακόλουθα:
Για το βάρος: +8%.
Για το πάχος: +8% έως -5% (µε µέγιστο όµως περιθώριο:+2,5 mm έως -1,5 mm)
Η φέρουσα ικανότητα των καλυµµάτων των φρεατίων επιλέγονται, ανάλογα µε τη θέση τοποθέτησής τους,
δηλ. µε βάση τις συνθήκες κυκλοφορίας και πρέπει να ανταποκρίνεται προς τις ακόλουθες κατηγορίες, κατ’
ελάχιστο:

Φέρουσα ικανότητα
#

Κατηγορία

1

2

1

A

Θέση τοποθέτησης
3
Περιοχές κυκλοφορίας πεζών ή/και ποδηλάτων µ όνο

[tn]
4
1,5
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Πεζόδροµοι και περιοχές κυκλοφορίας πεζών, χώροι

12,5

στάθµ ευσης ΙΧ αυτοκινήτων
3

C

Περιοχές δίπλα στο ρείθρο του πεζοδροµ ίου που δεν

25

εκτείνονται περισσότερο από 0,5 m µέσα στο οδόστρωµα ή
περισσότερο από 0,2 m µ έσα στο πεζοδρόµ ιο
4

D

Καταστρώµ ατα

οδών

(συµ περιλαµ βανοµ ένων

των

40

πεζοδροµ ίων) και χώροι στάθµ ευσης όλων των τύπων
οχηµ άτων
5

E

Περιοχές όπου ασκούνται µ εγάλα φορτία ανά τροχό, π.χ.

60

λιµ άνια, εµ πορευµ ατικοί σταθµ οί, βιοµ ηχανικές περιοχές
κτλ.
6

F

Περιοχές όπου ασκούνται ιδιαίτερα µ εγάλα φορτία ανά

90

τροχό, π.χ. διάδροµ οι αεροδροµ ίων κτλ.
Πίνακας 1 : Κατηγορίες καλυµµάτων και εσχαρών φρεατίων ανάλογα µε τη θέση τοποθέτησης

3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3.1. Σήµανση
Όλα τα καλύµµατα, και τα πλαίσια πρέπει να φέρουν ανάγλυφη σήµανση σε µέρος που να φαίνεται και µετά
την τοποθέτησή τους στην προβλεπόµενη θέση τους, µε τα εξής στοιχεία:


το πρότυπο ΕΝ 124



την αντίστοιχη κατηγορία της φέρουσας ικανότητας (π.χ. D 40)



το όνοµα ή/και το σήµα του κατασκευαστή



το έτος και το µήνα χύτευσης



το σήµα του οργανισµού πιστοποίησης (π.χ. ISO)

3.2. Έδραση Καλυµµάτων
Η επιφάνεια έδρασης των καλυµµάτων επάνω στα πλαίσιά τους θα είναι απόλυτα επίπεδη, ώστε να
εξασφαλίζεται έδραση πάνω στην επιφάνεια αυτή χωρίς να ταλαντεύεται το κάλυµµα ή η εσχάρα. Έλεγχος
σωστής έδρασης των καλυµµάτων επάνω στα πλαίσιά τους θα διεξάγεται για κάθε τεµάχιο χωριστά. Κάθε
ελαττωµατικό τεµάχιο ως προς την έδρασή του θα απορρίπτεται και το κόστος του θα λογίζεται σε βάρος του
Αναδόχου.
3.3. Παραλαβή των Υλικών
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα παραλαβής της προµήθειας των χυτοσιδηρών τεµαχίων από επιτροπή
αντιπροσώπων της, παρουσία και αντιπροσώπου του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα
απαραίτητα µέσα, καθώς και κάθε πληροφορία και ευκολία για την εξέταση και τον έλεγχο της προµήθειας
που παραδίνεται. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σε δύο στάδια:
-

Κατά την προσωρινή και τµηµατική παραλαβή θα εξετάζονται τα αποτελέσµατα των πιστοποιητικών
ποιότητας αναγνωσµένου εργαστηρίου και στη συνέχεια τα είδη που παραδίνονται θα εξετάζονται
µακροσκοπικά.

-

Η οριστική παραλαβή θα γίνεται αφού παραδοθεί ολόκληρη η προµήθεια και το νωρίτερο δύο (2)
µήνες µετά την τελευταία παράδοση, έτσι ώστε να είναι δυνατόν, µέσα στο διάστηµα αυτό, να
εξακριβωθεί η τυχόν ύπαρξη κρυφών ελαττωµάτων.
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Σε περίπτωση απόρριψης µιας ποσότητας ειδών της προµήθειας λόγω ύπαρξης ελαττωµάτων, ο
Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει τα ελαττωµατικά τεµάχια µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν η
αντικατάσταση δεν γίνει στην προθεσµία αυτή, η Υπηρεσία αγοράζει η ίδια τον αντίστοιχο αριθµό τεµαχίων
κατά είδος και χρεώνει την αξία τους σε βάρος του Αναδόχου.

Τ.Π.6. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η τεχνική προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των σωλήνων για την
πλήρη κατασκευή αγωγών αποχέτευσης κυκλικής η άλλης διατομής από άοπλο η οπλισμένο σκυρόδεμα με
ή χωρίς προστατευτική επένδυση που προορίζονται για την κατασκευή υπονόμων οικιακών λυμάτων,
βιομηχανικών αποβλήτων και ομβρίων υδάτων με ελεύθερη ροή.
2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ
Οι τσιμεντοσωλήνες κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:


άοπλοι: κατηγορίες Α1 (συνήθους αντοχής) και Α2 (εξαιρετικής αντοχής) µε σύνδεση δια τόρµου εντορµίας (της παλαιάς Π.Τ.Π. Τ110 του ΥΠΕΧΩ∆Ε).



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



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

Η κατηγορία των σωλήνων (τύπος και πάχος τοιχωμάτων) καθώς και ο τρόπος εγκιβωτισμού τους θα
καθορίζονται στην μελέτη του έργου.
Οι προκατασκευασμένοι τσιµεντοσωλήνες παράγονται µε δονητικές ή φυγοκεντρικές μεθόδους σε
εργοστασιακές ή εργοταξιακές εγκαταστάσεις κατάλληλα εξοπλισμένες. Συνήθως εφαρμόζονται τεχνικές
επιτάχυνσης της ωρίμανσης µε χρήση ατμού.
Οι τσιµεντοσωλήνες όλων των κατηγοριών παραδίδονται κατά κανόνα σε τεμάχια μήκους 1,0 m. Οι
οπλισμένοι σωλήνες διατίθενται και σε μήκη 2,0 m ή 2,5 m.
Στις περιπτώσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ή δικτύων διερχομένων από διαβρωτικά εδάφη ή κοντά
στην θάλασσα συνιστάται η χρήση τσιµεντοσωλήνων µε εσωτερική ή και εξωτερική προστασία (ασφαλτική ή
εποξειδική).
Για τους σωλήνες από οπλισμένο σκυρόδεμα έχει ισχύ η «Προδιαγραφή Σωλήνων από Οπλισμένο
Σκυρόδεμα µε ή χωρίς Προστατευτική Επένδυση για Μεταφορά Οικιακών Λυμάτων, Βιομηχανικών
Αποβλήτων και Οµβρίων» (Υπουργική Απόφαση Ε∆2α/02/44/Φ1.1/84) (ΦΕΚ 253/τΒ/84), η οποία καθορίζει
τα της δειγματοληψίας, τα υλικά κατασκευής, τις ανοχές ονομαστικών διαστάσεων και τις απαιτούμενες
δοκιμές αντοχής και υδατοπερατότητας.
Σχετικά πρότυπα:





EN 598:1994 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage
application - Requirements and test methods -- Σωλήνες, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και
σύνδεσμοί τους από ελατό χυτοσίδηρο για αποχετευτικές εφαρμογές - Απαιτήσεις και
μέθοδοι δοκιμής.
ΕΝ 1916:2002 Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced.
Τσιµεντοσωλήνες και εξαρτήματα, από άοπλο, ινοπλισµένο ή οπλισμένο σκυρόδεμα.
ΕΝ 639:1994 Common requirements for concrete pressure pipes including joints and
fittings -Κοινές
απαιτήσεις
για
σωλήνες πίεσης από σκυρόδεμα
συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων και εξαρτημάτων.
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ΕΝ 12763:2000 Fibre-cement pipes and fittings for discharge systems for buildings Dimensions and technical terms of delivery -- Σωλήνες και εξαρτήματα ινοτσιμέντου για
συστήματα απορροής κτιρίων - Διαστάσεις και τεχνικοί όροι παράδοσης.
ASTM C497-04 Standard Test Methods for Concrete Pipe, Manhole Sections, or Tile.
ΕΝ
1916:2002: Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced.
Τσιµεντοσωλήνες και εξαρτήματα, από άοπλο, ινοπλισµένο ή οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι
διατάξεις του προτύπου αυτού υπερισχύουν όλων των προηγούμενων.

Οι προσκομιζόμενοι στο εργοτάξιο προκατασκευασμένοι σωλήνες προς εγκατάσταση θα συνοδεύονται
από πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους προς τις
ισχύουσες προδιαγραφές για εκάστη κατηγορία σωλήνων, αόπλων, οπλισμένων, επενδεδυμένων και µη.
Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει πρόσθετες δοκιμές επί τυχαίων δειγμάτων
προσκομισθέντων σωλήνων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις προς τον
σκοπό αυτό.
Όλα τα τεμάχια των οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων πρέπει να είναι σημειωμένα με στοιχεία που να δείχνουν
την ποιότητα τους. Επάνω σε κάθε σπόνδυλο πρέπει να είναι γραμμένα ανεξίτηλα:
o Η κατηγορία του σωλήνα.
o Η ονομαστική του εσωτερική διάμετρος.
o Η ένδειξη S/R και το είδος επένδυσης.
o Η ημερομηνία κατασκευής του &
o Το εμπορικό σήμα του εργοστασίου παραγωγής
3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ
α. Τσιμέντο
Το χρησιμοποιούμενο τσιμέντο θα πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος
(Κ.Τ.Σ.), του προτύπου ΕΝ 1971 και της Προδιαγραφής σωλήνων από οπλισμένο σκυρόδεμα µε ή
χωρίς προστατευτική επένδυση για μεταφορά οικιακών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και οµβρίων
(ΦΕΚ 253/τΒ/84).
Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την Μελέτη, για τους αγωγούς οµβρίων θα επιλέγεται τσιμέντο
κατηγορίας CEΜ I κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000.
Για αγωγούς ακαθάρτων ή εντός διαβρωτικών εδαφών θα επιλέγεται τσιμέντο κατηγορίας IV 45 SR (sulfate
resistant: ανθεκτικό στα θειϊκά). Η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού στο θείο θα πιστοποιείται µε
εργαστηριακούς ελέγχους τεμαχίων σωλήνα (π.χ. µε κρυσταλλογραφική ανάλυση µε περίθλαση ακτίνων
Χ, χημική ανάλυση, φασματομετρία ατομικής απορρόφησης ή άλλη δόκιμη μέθοδο).
Η ελάχιστη ποσότητα τσιμέντου προκατασκευασμένων σωλήνων συνιστάται να είναι 350 kg ανά κυβικό
µμέτρο σκυροδέματος.
β. Αδρανή
Τα αδρανή υλικά θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ. και της «Προδιαγραφής Σωλήνων από Οπλισμένο
Σκυρόδεμα µε ή χωρίς Προστατευτική Επένδυση για Μεταφορά Οικιακών Λυμάτων, Βιομηχανικών
Αποβλήτων και Οµβρίων» (ΦΕΚ 253/Β/84).
Θα είναι σκληρά, ασβεστολιθικής προέλευσης, µε ελεγμένη κοκκοµετρική διαβάθμιση και μικρή
περιεκτικότητα σε παιπάλη. Ο μέγιστος κόκκος αδρανών δεν θα υπερβαίνει τα 20 mm. Η κοκκοµετρική
διαβάθμιση των αδρανών και η εν γένει σύνθεση του σκυροδέματος θα καθορίζεται εργαστηριακά στο
εργοστάσιο παραγωγής ανάλογα µε την διάμετρο ή /και το πάχος τοιχώματος των σωλήνων.
γ. Οπλισμός
Ο χρησιμοποιούμενος οπλισμός S 400s ή S 500s θα πληροί τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ. και της αντίστοιχης
ΠΕΤΕΠ «Χαλύβδινοι Οπλισμοί».
Ο οπλισμός θα καθορίζεται µε βάση την απαιτούμενη φέρουσα ικανότητα των σωλήνων, είτε από την
µελέτη του έργου (περίπτωση χυτών επί τόπου σωλήνων) είτε μετά από τις προβλεπόμενες δοκιμές
στο εργοστάσιο παραγωγής (προκατασκευασμένοι σωλήνες διαφόρων κατηγοριών).
 ΕΝ 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.
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ΕΝ 197-2:2000: Cement - Part 2: Conformity evaluation- Τσιμέντο Μέρος 2: Αξιολόγηση
συμμόρφωσης.

Οι βασικές απαιτήσεις διαμόρφωσης του εκάστοτε απαιτούμενου οπλισμού είναι οι εξής:
-

Ο οπλισμός θα είναι μορφής κλωβού (μονής ή διπλής) µε περιφερειακές και διαμήκεις ράβδους. Οι
ράβδοι του περιφερειακού οπλισμού θα προσδένονται µε τις διαμήκεις ράβδους οι οποίες θα
επεκτείνονται σε όλο το μήκος του σωλήνα, και θα χρησιμοποιούνται αναβολείς (αποστάτες,
spacers) καταλλήλων διαστάσεων για την προβλεπόμενη επικάλυψη, η οποία δεν πρέπει να είναι
μικρότερη από 25 mm.

-

Η εξωτερική εσχάρα του οπλισμού θα επεκτείνεται μέχρι τα άκρα του σωλήνα, τα οποία (τόσο ο
κώδωνας όσο και το αρσενικό άκρο) θα φέρουν πρόσθετο οπλισμό ενίσχυσης.

-

Οι σωλήνες που προορίζονται για την κατασκευή δικτύων σε διαβρωτικό περιβάλλον ή πλησίον της
θάλασσας συνιστάται να είναι διαμορφωμένοι µε πάχος επικάλυψης οπλισμού τουλάχιστον 35 mm.

-

Η διάμετρος των διαμήκων ράβδων (της ίδιας κατηγορίας µε τον κύριο οπλισμό) θα είναι
τουλάχιστον Φ6 και οι αποστάσεις μεταξύ τους δεν θα υπερβαίνουν τα 30 cm.
δ. Σκυρόδεμα

Το σκυρόδεμα θα πληροί τις απαιτήσεις της
«Προδιαγραφής Σωλήνων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα ή
χωρίς Προστατευτική Επένδυση για Μεταφορά Οικιακών Λυμάτων, Βιομηχανικών Αποβλήτων και Οµβρίων»
(ΦΕΚ Β 253/84).
Η κατηγορία σκυροδέματος θα είναι τουλάχιστον C20/25. Για ειδικές περιπτώσεις εφαρμογών μπορεί να
ζητηθεί από την Υπηρεσία η προσθήκη προσμίκτων στο σκυρόδεμα ή / και εφαρμογή σκυροδέματος
C30/37.
Γενικά το σκυρόδεμα θα περιέχει τουλάχιστον 350 kg τσιμέντο ανά m3 και λόγος νερού προς τσιμέντο δεν θα
υπερβαίνει το 0,45.
Στην περίπτωση εργοστασιακής κατασκευής των σωλήνων η διαδικασία παραγωγής και ελέγχων του
σκυροδέματος θα είναι σύμφωνη µε τα καθοριζόμενα στον Κ.Τ.Σ. Η διαδικασία παραγωγής του
σκυροδέματος θα εξασφαλίζει πλήρη και ομοιόμορφη ανάμιξη και σταθερή ποιότητα όλων των μιγμάτων
(χαρμανιών), και θα χρησιμοποιούνται αναμικτήρες ηλεκτρονικώς ελεγχόμενοι, µε διάταξη προσδιορισμού
της περιεχόμενης υγρασίας των αδρανών και αυτόματης ρύθμισης του παρεχόμενου νερού και µε
δυνατότητα έκδοσης δελτίου σύνθεσης του μίγματος από εκτυπωτή.
Το εργοστάσιο παραγωγής των τσιµεντοσωλήνων θα διατηρεί πλήρες αρχείο (ημερολόγιο) καταγραφής των
αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχής του σκυροδέματος καθώς και των ελέγχων της ποιότητας και της
κοκκοµετρικής διαβάθμισης των αδρανών.
4 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ
5.1 Εσωτερική διάμετρος
Η ονομαστική διάμετρος των τσιμεντοσωλήνων αντιστοιχεί στην εσωτερική τους διάμετρο και δίνεται στους
Πίνακες της Πρότυπης Προδιαγραφής ΦΕΚ 253/Β/84. Γίνονται αποδεκτές όλες οι διάμετροι οπλισμένων
τσιμεντοσωλήνων εφ' όσον έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους Πίνακες της
Προδιαγραφής και συνοδεύονται (οι μεγάλες διάμετροι) και από στατική μελέτη. Οι τσιμεντοσωλήνες δεν
πρέπει να παρουσιάζουν αποκλίσες στην ονομαστική τους διάμετρο πέραν των ορίων του σχετικού Πίνακα
της Προδιαγραφής.
,5.2. Πάχος τοιχωμάτων.
Στο ΦΕΚ 253 οι τσιμεντοσωλήνες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το πάχος του τοιχώματος
τους ως κάτωθι:
Τοίχωμα Α: Λεπτό τοίχωμα
Τοίχωμα Β: Μεσαίου πάχους τοίχωμα Τοίχωμα Γ: Μεγάλου πάχους τοίχωμα Ανοχές διαστάσεων
Η αποδεκτή διαφορά μήκους μεταξύ δύο αντιδιαμετρικών γενετειρών του σωλήνα, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο ΦΕΚ 253/84, έχει ως εξής:
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Αποδεκτή διαφορά μήκους
αντιδιαμετρικών γενετειρών (mm)

300 - 600

6 mm

600 - 1500

10 mm

1650 - 2100

16 mm

2250 και άνω

19 mm

5,3 Απόκλιση από την ευθυγραμμία
Η μέγιστη αποδεκτή απόκλιση από την ευθυγραμμία μετρούμενη κατά γενέτειρα καθορίζεται σε 5 mm ανά
τρέχον μέτρο μήκους σωλήνα..
5. ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ - ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ
Οι χρησιμοποιούμενοι ελαστικοί δακτύλιοι θα είναι κατασκευασμένοι από συνθετικό ελαστικό, κυκλικής ή
σύνθετης διατομής, και θα είναι συμπαγείς, ομοιογενείς και χωρίς ατέλειες, πόρους και φουσκάλες. Για τα
χαρακτηριστικά του υλικού κατασκευής των δακτυλίων έχει εφαρμογή το πρότυπο:
ΕΝ 681-1:1996: Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage
applications - Part 1: Vulcanized rubber -- Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης
συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό.
Για
τους
ελέγχους
των
δακτυλίων
στεγάνωσης
υδατοαπορροφητικότητα και γήρανση ισχύει το πρότυπο:

σε

εφελκυσμό,

σκληρότητα,

ASTM C443Μ
Standard specification for joints for concrete pipe and manholes, using rubber gaskets
(metric): Πρότυπη προδιαγραφή αρμών τσιμεντοσωλήνων και φρεατίων με ελαστικούς δακτυλίους
(μετρικό σύστημα).
Σχετικά Βρετανικά Πρότυπα:
BS 903-0:2003

Physical testing of rubber. General -- Φυσικοί έλεγχοι ελαστικού. Γενικότητες.

Εάν προβλέπεται και σφράγιση του αρμού θα χρησιμοποιούνται ελαστομερή υλικά ψυχρού βουλκανισμού,
δύο συστατικών, σουλφιδικής ή πολυουρεθανικής βάσης, με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:
-

Να μην αποκολλώνται από την επιφάνεια του σκυροδέματος υπό εσωτερική πίεση 300 kPa (3,0
atm).

-

Να διαθέτουν ικανότητα επαναφοράς 85% μετά από επιμήκυνση κατά 100% επί 24 ώρες
Ισχύοντα πρότυπα δοκιμών:




DIN 52453-2:1977-09
Testing of sealing compounds for sealing and glazing in
building constructions; Migration of binder, paper filter method -- Έλεγχοι σφραγιστικών
υλικών
αρμών
και
υαλοστασίων
δομικών
κατασκευών.
Προσδιορισμός απωλειών συνδετικού υλικού με την μέθοδο του χάρτινου
φίλτρου.
EN ISO 11600:2004-04 Building construction - Jointing products - Classification and
requirements for sealants (ISO 11600:2002). Δομικές κατασκευές. Προϊόντα αρμών.
Κατηγοριοποίηση και απαιτήσεις για τα σφραγιστικά.

6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
Οι προκατασκευασμένοι σωλήνες θα μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται µε προσοχή για την αποφυγή
οποιασδήποτε ζημιάς. Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
-

Απαγορεύεται η εκφόρτωση µε πτώση.

-

Ο χειρισμός των σωλήνων (ανύψωση - καταβιβασμός) θα γίνεται µε ανυψωτικά μέσα (γερανούς
ή εκσκαφείς) εφοδιασμένα µε ειδικό άγκιστρο ανάρτησης σωλήνων.
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μεταφορά τους

µε τακαρίες για την αποφυγή

-

Οι σωλήνες θα σταθεροποιούνται κατά την
μετακινήσεων και κρούσεων.

-

Οι σωλήνες θα εδράζονται σε ομαλό έδαφος ή επί στρώσεως γαιωδών ή αμμοχαλικωδών υλικών
χωρίς μεγάλους λίθους και θα ασφαλίζονται έναντι ολισθήσεως µε παρεμβολή κατάλληλων
εμποδίων.

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

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Κατά την παραλαβή του δικτύου από τσιµεντοσωλήνες θα διενεργείται: έλεγχος φακέλου εργαστηριακών
δοκιμών και πιστοποιητικών. Σε περίπτωση προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων που φέρουν
σήµανση CE, συμμόρφωσης µε το νέο ΕΝ 1916:2002 δεν απαιτούνται περαιτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Απόφαση υπ’ αρ.πρωτ.

Η επιβλέπουσα
Ο Πρ/νος ΥΕ -ΛΕ

Χρ. Ντάλας

………………Ζ.Κουρουνάκου…………….

……Αρ. Κοντογιάννης

Αγρ. Τοπ. & Πολ.
Μηχανικός

Αγρ. – Τοπ. Μηχ/κος

Πολ. Μηχ/κος
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