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ΔΡΓΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ
1.

ΔΙΑΓΩΓΗ

1.1

Τπνρξεωηηθή Δθαξκνγή
Σν παξφλ ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (Σ.Π.) πεξηιακβάλεη ηνπο ηερληθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο
ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ζα
εθηειεζζνχλ νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ)
θαη νη ΚΤΑ πεξί ππνρξεσηηθήο ελζσκάησζεο πιηθψλ κε ζήκαλζε CE, ππεξηζρχνπλ ησλ ινηπψλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.

1.2

πκπιεξωκαηηθέο Πξνδηαγξαθέο
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαηαζθεπή,
πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο / κεζφδνπο / δνθηκέο θιπ.) ζα εθαξκφδνληαη:


Οη αλαθεξφκελεο ηζρχνπζεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Δ.ΣΔ.Π.) θαη νη πξνζσξηλέο
Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Δ.ΣΔ.Π.)



Οη Δπξσθψδηθεο



Σα ζεζκνζεηεκέλα ελαξκνληζκέλα πξφηππα, φπσο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 4 ηεο
ΓΙΠΑΓ/νηθ/356/04-10-2012



Σα ινηπά ηζρχνληα επξσπατθά πξφηππα, θαη απνπζία απηψλ, ηα δηεζλή πξφηππα ISO θαη ηα
εζληθά πξφηππα (ASTM, BS, DIN, ΔΛΟΣ θιπ.)



Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο αληηζηνίρηζεο ησλ ΔΣΔΠ κε ηηο βαζηθέο πξνβιεπφκελεο
εξγαζίεο ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαζψο θαη κε ηα ζρεηηθά άξζξα Σηκνινγίνπ ΤΠΟΜΔΓΙ
θαη ηα άξζξα ΝΔΣ ΤΓΡ, ΟΙΚ, ΟΓΟ θιπ. εκεηψλεηαη φηη ηα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο
αλαθέξνληαη ζηα θπζηθά κέξε ηνπ έξγνπ θαη φρη ζε εξγαζίεο, δηφηη έρεη εθπνλεζεί ε
πξνκειέηε.

Δίδνο Δξγαζηώλ

Αξηζκόο
Σηκνινγίνπ

ΚΩΓΙΚΟ
ΑΝΑΘ/Η

ΚΩΓ. ΔΣΔΠ
'ΔΛΟΣ ΣΠ
1501-"+

Α-1

ΟΓΟ-1110

02-01-02-00

3.10.01.01

ΤΓΡ 6081.1

ΟΜΑΓΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ
Α.1: ΔΚΚΑΦΔ
Δθζθαθέο ραιαξψλ εδαθψλ
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή
εκηβξαρψδεο. Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή
απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο. Με
πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ
πξντφλησλ εθζθαθήο. Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m
Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζε έδαθνο γαηψδεοεκηβξαρψδεο
Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο ρσξίο
ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ.

02-02-01-00
08-01-03-01
3.11.01.01

ΤΓΡ 6082.1

3.17

ΤΓΡ 6054
02-02-01-00
02-04-00-00

3.18.1

ΤΓΡ 6055

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε πξντφληα εθζθαθψλ, κε
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο

5.04

ΤΓΡ 6067

08-01-03-02

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν
πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ

5.07

ΤΓΡ 6069

08-01-03-02

Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ

20.10

ΟΙΚ-2162

02-07-02-00

Α.2: ΔΠΙΥΩΜΑΣΑ - ΔΠΙΥΩΔΙ

Α.3: ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΙΙΑ
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Δίδνο Δξγαζηώλ

Πιαθνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ

Αξηζκόο
Σηκνινγίνπ
4.10

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ

ΚΩΓΙΚΟ
ΑΝΑΘ/Η
ΤΓΡ 6804

ΟΓΟ 4521-Β

ΚΩΓ. ΔΣΔΠ
'ΔΛΟΣ ΣΠ
05-02-02-00
1501-"+
05-03-01-00
05-03-03-00
05-03-11-01

ΟΜΑΓΑ Β: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ, ΣΔΓΑΝΟΠΟΙΗΔΙ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ,
ΛΟΙΠΔ ΔΡΓΑΙΔ
Β.1: ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ
Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. πλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε
αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα,
εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ)

4.01.01

ΤΓΡ 6082.1

Ξπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ

9.01

ΤΓΡ 6301

Ξπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη θακπχισλ επηθαλεηψλ

9.02

ΤΓΡ 6302

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε
ζθπξνδέκαηνο

9.10

15-02-01-01

Β.2: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ
01-03-00-00
01-04-00-00

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

Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10

9.10.01

ΤΓΡ 6323

Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C10/12

9.10.02

ΤΓΡ 6325

Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25

9.10.05

ΤΓΡ 6329

Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C30/37

9.10.07

ΤΓΡ 6331

ηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο

9.23.04

ΤΓΡ 6320.1

9.26

ΤΓΡ 6311

01-02-01-00

10.02.02

ΤΓΡ 6373

08-05-02-01

Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ

77.17.01

OIK 7737

03-10-02-00

Κνπθψκαηα, παιφζπξεο, παινζηάζηα/

65.01.02

ΟΙΚ 6501

03-08-03-00

Δπηζηξψζεηο ηνίρσλ θαη δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα.

73.33.03

ΟΙΚ 7331

03-07-02-00

Καηαζθεπή αληηνιηζζεξνχ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ κε επνμεηδηθφ
ξεηηλνθνλίακα

73.93

ΟΙΚ 7373.1

---

Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ
γαιάθησκα

79.02

ΟΙΚ 7902

---

Β-52

ΟΓΟ-2922

79.01

ΟΙΚ 7901

05-02-02-00
03-06-01-01
08-05-01-02

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ
πδξαπιηθψλ έξγσλ
Β.3: ΣΔΓΑΝΟΠΟΙΗΔΙ-ΑΡΜΟΙ
Δχθακπηεο ηαηλίεο ζηεγαλνπνίεζεο αξκψλ θαηαζθεπψλ απφ
ζθπξφδεκα εζσηεξηθνχ ηχπνπ (Waterstops). Γηα ηαηλίεο πιάηνπο
240 mm
Β.4: ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ

Πιαθφζηξσζε πεδνδξνκίνπ
ηεγαλνπνίεζε θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε αζθαιηηθέο
κεκβξάλεο

ΟΜΑΓΑ Γ: ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΔ - ΩΛΗΝΩΔΙ / ΓΙΚΣΤΑ - ΛΟΙΠΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ
ΓΙΚΣΤΩΝ
Γ.1: ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΔ
Καηαζθεπέο απφ ραιχβδηλα πξνθίι θαη ιακαξίλεο, ρσξίο ηελ
αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ηελ βαθή, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Καηαζθεπέο κε πεξηνξηζκέλε κεραλνπξγηθή επεμεξγαζία

11.05.02

ΤΓΡ 6751

---
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Αξηζκόο
Σηκνινγίνπ

ΚΩΓΙΚΟ
ΑΝΑΘ/Η

11.07.01

ΤΓΡ 6751

ΚΩΓ. ΔΣΔΠ
'ΔΛΟΣ ΣΠ
1501-"+
08-07-02-01

Σειηθή βαθή ραιπβδίλσλ θαηαζθεπψλ. Σειηθή βαθή ραιπβδίλσλ
θαηαζθεπψλ ζε δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ

11.08.04

ΤΓΡ 6751

08-07-02-01

Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνχ επνμεηδηθνχ, πνιπνπξεζαληθνχ ή
αθξπιηθνχ ηειηθνχ ρξψκαηνο δχν ζπζηαηηθψλ

77.20.04

ΟΙΚ 7744

03-10-03-00

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα
αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ

77.55

ΟΙΚ 7755

03-10-03-00

Δίδνο Δξγαζηώλ
Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ραιπβδίλσλ θαηαζθεπψλ. Δθαξκνγή
δηπιήο αληηζθσξηαθήο επάιεηςεο (αζηάξη, rust primer) κε πιηθφ
επνμεηδηθήο βάζεσο

Γ.2: ΩΛΗΝΩΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ
σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE)

12.14.

Γίθηπα απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο u-PVC

12.10

Δξγνζηαζηαθέο αληιήζεηο πδάησλ

6.01

ΤΓΡ 6621.1
ΤΓΡ 6621.3
ΤΓΡ 6621.6
ΤΓΡ 5711.2
ΤΓΡ 6711.6
ΤΓΡ 6106

16.14.01

ΤΓΡ 6327

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θπθιηθά θξεάηηα επίζθεςεο αγσγψλ
αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα.

--08-06-02-02
08-10-01-00
08-06-08-06

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αληηζηνηρία ησλ ΔΣΔΠ κε ηνπο αληίζηνηρνπο
θσδηθνχο άξζξσλ ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο, ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην
Σηκνιφγην θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο Σεχρνπο.

1.3

Τπνρξεώζεηο Γηαγωληδόκελωλ θαη Αλαδόρνπ
Κάζε Γηαγσληδφκελνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ αλαγλσξίδεη φηη νη πξναλαθεξζείζεο
πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη φηη αλαιακβάλεη θάζε
ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο.

1.4

Γαπάλεο Αλαδόρνπ
Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Σεχρνπο θαη ησλ ζρεηηθψλ θαη/ή
αλαθεξφκελσλ θσδηθψλ/πξνδηαγξαθψλ/θαλνληζκψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν αζρέησο αλ γίλεηαη
ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη.
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2.

ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ

2.1

Έξγα από ζθπξόδεκα

2.1.1

Γεληθά
Όιεο νη εξγαζίεο απφ ζθπξφδεκα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Οη επηκέξνπο κνλάδεο ηνπ έξγνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ δχν (2) θαηεγνξίεο θαηαζθεπψλ:
(1)

(2)

2.1.2

Καηεγνξία 1: Καηαζθεπέο, νη νπνίεο δελ ππφθεηληαη ζε πδξνζηαηηθή πίεζε ή / θαη ζε σζήζεηο
γαηψλ. Δλδεηθηηθά, ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ:

-

Σα θηίξηα ζηα νπνία επηθξαηνχλ ελ γέλεη μεξέο ζπλζήθεο, φπσο ηα θηίξηα
εμππεξέηεζεο θηι..

-

Οη αλσδνκέο (ππέξγεηεο θαηαζθεπέο) θηηξίσλ, αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ πνπ
δελ είλαη άκεζα βξερφκελεο θαη δελ ππφθεηληαη ζε ελδερφκελε έληνλε δξάζε
πδξαηκψλ ή δηαβξνρή, ιφγσ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζηεγάδνπλ.

Καηεγνξία 2: Καηαζθεπέο πνπ ππφθεηληαη ζε πδξνζηαηηθή πίεζε ή / θαη ζε σζήζεηο γαηψλ,
δειαδή ζπγθξαηνχλ πγξά ή /θαη έξρνληαη ζε επαθή κε ην έδαθνο. Δλδεηθηηθά, ζε απηή ηελ
θαηεγνξία αλήθνπλ:

-

δεμακελέο.

-

πγξνί ζάιακνη αληιηνζηαζίσλ

-

ηκήκαηα θηηξίσλ ζηα νπνία γίλεηαη δηαθίλεζε πγξψλ, φπσο ε ππνδνκή ηεο
πξνεπεμεξγαζίαο

-

Οη αλσδνκέο (ππέξγεηεο θαηαζθεπέο) θηηξίσλ, αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ πνπ
ελψ δελ είλαη άκεζα βξερφκελεο, ππφθεηληαη ζε ελδερφκελε έληνλε δξάζε
πδξαηκψλ ή δηαβξνρή, ιφγσ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζηεγάδνπλ.

-

Λνηπέο θαηαζθεπέο κφληκα ή πεξηνδηθά πγξέο, φπσο: Απνζηξαγγηζηηθέο ηάθξνη,
Ορεηνί πγξψλ ή θαη εμππεξέηεζεο δηθηχσλ ππνδνκήο θιπ.

Τιηθά
ην έξγν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο ζθπξνδέκαηνο θαη νπιηζκνχ:
 ΚΤΡΟΓΔΜΑ


θπξφδεκα θαζαξηφηεηαο:

C 12/15 ηνπιάρηζηνλ



Άνπιν ή ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα δηακνξθψζεσλ,
ξχζεσλ θαη εγθηβσηηζκψλ, θξαζπεδφξεηζξσλ, επελδχζεσλ
ηάθξσλ θηι.:

C 16/20 ηνπιάρηζηνλ



Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα:
θαηαζθεπέο θαηεγνξίαο 1:
C 25/30 ηνπιάρηζηνλ
θαηαζθεπέο θαηεγνξίαο 2:
C 30/37 ηνπιάρηζηνλ
γηα θαηαζθεπέο εθηεζεηκέλεο ζε δπζκελείο παξάγνληεο, ζχκθσλα κε ην ΔΝ 206-1:
C 30/37 ηνπιάρηζηνλ



ηνηρεία απφ πξνθαηαζθεπαζκέλν ζθπξφδεκα:

C 30/37 θαη φρη κηθξφηεξε

απφ ηελ θαηεγνξία θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο.
 ΥΑΛΤΒΑ ΟΠΛΙΜΟΤ


Υάιπβαο νπιηζκνχ γηα φιεο ηηο θαηαζθεπέο

Β500C
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Σν ζθπξφδεκα ησλ Καηεγνξηψλ 2 ζα δηαζέηεη επηπιένλ ζηεγαλσηηθφ κάδαο θαη θαηά πεξίπησζε
ηζηκέλην αλζεθηηθφ ζε ζεητθά, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Σερλνινγίαο
θπξνδέκαηνο 2016. Δπίζεο, νη βξερφκελεο ή/θαη εθηεζεηκέλεο ζε πδξαηκνχο θαη δηαβξσηηθά αέξηα
επηθάλεηεο ησλ κνλάδσλ ζα δηαζέηνπλ ζχζηεκα επηθαλεηαθήο πξνζηαζίαο, αλάινγν κε ηνλ βαζκφ
έθζεζήο ηνπο ζε δηαβξσηηθνχο παξάγνληεο. Η πνηφηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ηζηκέληνπ ζα είλαη
ζχκθσλν κε ηνλ ΔΛΟΣ EN 206-1.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλσδνκή κίαο κνλάδαο θαηαηάζζεηαη, ζε άιιε θαηεγνξία θαηαζθεπήο απφ
ηελ ππνδνκή ηεο, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε πςειφηεξε πνηφηεηα ζθπξνδέκαηνο ζην ζχλνιν ηνπ
θνξέα.
Οη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο πφζηκνπ λεξνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ θάησ επηθαλεηψλ ηεο πιάθαο νξνθήο, ζα εθνδηάδνληαη κε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε,
έλαληη ηεο δηαβξσηηθήο δξάζεο ηνπ πεξηερφκελνπ ρισξίνπ, ζηνλ ράιπβα νπιηζκνχ.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζα εθαξκνζηεί ζχζηεκα πξνζηαηεπηηθήο βαθήο επνμεηδηθήο βάζεο, δχν
ζπζηαηηθψλ, γηα πξνζηαζία ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο ζε δεμακελέο απνζήθεπζεο πνζίκνπ λεξνχ. Η
βαθή απηή εθαξκφδεηαη ζε επηθάλεηα ζηελ νπνία έρεη πξνεγεζεί ε ζθξάγηζε ηνπ πνξψδνπο ηεο,
κέζσ ηεο εθαξκνγήο επνμεηδηθνχ ηζηκεληνεηδνχο ππνζηξψκαηνο. ηελ αξρή ζα πξέπεη λα
πξνεγείηαη θαζαξηζκφο γηα ηελ αθαίξεζε ηπρφλ ζηνηρείσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξφζθπζε, φπσο
αιαηψζεηο, ηζηκεληνεπηδεξκίδα, ζαζξά ηκήκαηα θιπ. Αθνινπζεί ζηξψζε ζθξάγηζεο απηνχ θαη
δηεπζέηεζεο επηθαλείαο κε πιηθφ ηξηψλ ζπζηαηηθψλ, ηζηκεληνεηδνχο βάζεο, βαζηζκέλν ζε επνμεηδηθέο
ξεηίλεο πηζηνπνηεκέλν θαηά ΔΝ 1504-2 θαη ΔΝ 1504-3 (R3), αλζεθηηθφ έλαληη ζεηηθψλ, ζε πάρνο
αλάπηπμεο 2,5-3 mm, θαηάιιειν γηα ηελ πξνζηαζία ζε νξηδφληηεο θαη θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο γηα
επηδηφξζσζε αηειεηψλ, ζθξάγηζε κηθξνπνξψδνπο, θαζψο θαη ζαλ επίζηξσζε πξνζηαζίαο γηα
ζθπξφδεκα ζε επηβαξεκέλν ρεκηθά πεξηβάιινλ, ζε ειάρηζην πάρνο ζηξψζεο 2mm. Αθνινπζεί
πξνεπάιεηςε σο ζηξψζε αζηαξψκαηνο, επί ηεο πξναλαθεξζείζαο επηθαλείαο, ζε κία ζηξψζε
εθαξκνγήο, εηδηθνχ άρξσκνπ επνμεηδηθνχ πιηθνχ δχν ζπζηαηηθψλ. Σέινο, εθαξκφδεηαη ε ηειηθή
ζηξψζε πξνζηαζίαο δηα βαθήο επνμεηδηθήο βάζεο, δχν ζπζηαηηθψλ, ζχκθσλε κε ην ΔΝ 1504-2,
πηζηνπνηεκέλε γηα επαθή κε πφζηκν λεξφ.
ε θάζε πεξίπησζε, ζα ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπνζέηεζεο θαη ηα ειάρηζηα πάρε εθαξκνγήο, πνπ
νξίδνληαη ζηα θπιιάδηα ηερληθψλ νδεγηψλ, ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ησλ πιηθψλ εθαξκνγήο.
Σα πιηθά πνπ ζα εθαξκνζηνχλ, ζα απνηεινχλ «ζχζηεκα» πξνζηαζίαο θαη γη’ απηφ ην ιφγν,
ζπληζηάηαη ε ρξήζε πιηθψλ ηεο ίδηαο εηαηξείαο παξαζθεπήο. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά, ζα θέξνπλ
ηηο απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο θαηά ην πξφηππν ΔΝ 1504 θαη ζήκαλζε CE.

2.1.3

Έιεγρνο ζε ξεγκάησζε
Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ ησλ κνλάδσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία 2 είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ησλ ξσγκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάκςε ή θαζαξφ
εθειθπζκφ γηα ηνπο πην δπζκελείο ζπλδπαζκνχο δξάζεσλ ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο.
Γηα ηα έξγα ηεο θαηεγνξίαο 2 ην εχξνο ξσγκψλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα νξηδφκελα ζηνλ
Δπξσθψδηθα 2, Σκήκα 3, παξ.7.3.1. Γηα ηα έξγα ηεο θαηεγνξίαο 1, αθνινπζνχληαη ηα νξηδφκελα ζηνλ
Δπξσθψδηθα 2, Σκήκα 1, παξ.7.3.1.
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3.

ΔΚΚΑΦΔ

3.1

Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί
Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο πάζεο θχζεσο εθζθαθέο πνπ γίλνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή
ησλ θάζε είδνπο ηερληθψλ έξγσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ εθζθαθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πάζεο
θχζεσο δηθηχσλ. Οη εθζθαθέο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αθαίξεζε
ησλ ζπζηαηηθψλ πιηθψλ ηνπ εδάθνπο θάησ απφ ηελ επηθάλεηά ηνπ ζε δηαζηάζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο
γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, φπσο απηά θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο.
Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο Πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΣΠ-1501-:
02-01-01-00 (Καζαξηζκφο εθρέξζσζε θαη θαηεδαθίζεηο ζηε δψλε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ)
02-01-02-00 (Αθαίξεζε επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο εδαθηθνχ πιηθνχ)
02-02-01-00 (Γεληθέο εθζθαθέο νδνπνηίαο θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ)
02-03-00-00 (Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ)
02-04-00-00 (Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ)
02-05-00-00 (Γηαρείξηζε πιηθψλ απφ εθζθαθέο θαη αμηνπνίεζε απνζεζηνζαιάκσλ)
08-01-03-01 (Δθζθαθή ηάθξσλ θαη δησξχγσλ)
02-08-00-00 (Αληηκεηψπηζε δηθηχσλ ΟΚΩ θαηά ηηο εθζθαθέο)
08-10-01-00 (Δξγνηαμηαθέο αληιήζεηο πδάησλ)

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Οη εθζθαθέο δηαθξίλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο :


Γεληθέο εθζθαθέο: νη εθζθαθέο νη νπνίεο δελ ραξαθηεξίδνληαη σο εθζθαθέο ζεκειίσλ
ηερληθψλ έξγσλ ή εθζθαθέο αγσγψλ.



Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ: νη εθζθαθέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ
θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ (αληιηνζηάζηα, δεμακελέο, θηίξηα ΔΔΛ θηι.) θαζψο επίζεο θαη
2
φπνπ ε ζπλνιηθή επηθάλεηα εθζθαθήο είλαη κηθξφηεξε απφ 100 m , ή ην πιάηνο ηνπ
ζθάκκαηνο είλαη κηθξφηεξν απφ 5,00m θαη δελ αλαθέξεηαη σο εθζθαθή αγσγψλ, ή φπνπ
αιινχ νξίδεηαη ξεηά ζηελ Μειέηε.



Δθζθαθέο νξπγκάησλ αγσγψλ: νη εθζθαθέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε αγσγψλ θαζψο θαη γηα ηελ
θαηαζθεπή θξεαηίσλ θάζε ηχπνπ.

Οη εθζθαθέο ραξαθηεξίδνληαη σο πξνο ην βαζκφ δπζθνιίαο ζε εθζθαθέο ζε εδάθε γαηψδε θαη
εκηβξαρψδε, φπνπ δελ απαηηείηαη ε ρξήζε εθξεθηηθψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζε εθζθαθέο ζε
βξαρψδε εδάθε, φπνπ απαηηείηαη ε ρξήζε εθξεθηηθψλ (ζπλήζε ή πεξηνξηζκέλε) ή θξνπζηηθνχ
εμνπιηζκνχ (αεξφζθπξα ή πδξαπιηθή ζθχξα).

3.2

Δθηέιεζε εξγαζηώλ

3.2.1

Γεληθά
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επηζεκάλεη ηπρφλ αθαλή
εκπφδηα θαη θπξίσο πθηζηάκελνπο αγσγνχο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαζψο θαη ηνπο αγσγνχο
Δηαηξεηψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο (ΓΔΗ, ΟΣΔ θηι.). Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο ζα
απεηθνληζηνχλ ζε νξηδνληηνγξαθία θαη ηνκέο, ζηηο νπνίεο ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνο εθηέιεζε
εθζθαθέο θαη ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία.
Ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε
κειέηε ζηε ράξαμε, παζζάισζε θαη ρσξνζηάζκεζε ησλ αμφλσλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ,
ηνπνζεηψληαο φια ηα αλαγθαία ζήκαηα, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζε νξηδνληηνγξαθία θαη θαηά κήθνο
ηνκή ζέζεσο θάζε έξγνπ.
Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζηαζεξψλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ, ησλ αμφλσλ θαη
ζηνηρείσλ ράξαμεο θαη ηνλ επί ηφπνπ έιεγρν ηεο αθξηβνχο εθαξκνγήο ησλ δηαγξακκάησλ εθηέιεζεο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο κε δηθή ηνπ θξνληίδα θαη δαπάλε πξνβεί ζηελ εθ λένπ ράξαμε,
θαζνξηζκφ θαη απνθαηάζηαζε απηψλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή θαηαζηξνθήο ηνπο απφ νπνηαδήπνηε
αηηία. Σέινο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, νπνηεδήπνηε παξαζηεί αλάγθε, λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηεο
Τπεξεζίαο ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, ηα εξγαιεία θαη πιηθά γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ ραξάμεσλ.
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Δάλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ν Αλάδνρνο αληηιεθζεί ιαλζαζκέλε αλαγξαθή πςνκέηξνπ,
πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία γηα ηελ ζρεηηθή δηφξζσζε. Οπδεκία ηξνπνπνίεζε δηθαηνινγείηαη
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο.
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ησλ θπξίσο εθζθαθψλ, ζα πξέπεη λα εθηειεζζνχλ εξεπλεηηθέο ηνκέο
γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζχζηαζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηελ δηεξεχλεζε ηπρφλ εκπνδίσλ, δηθηχσλ θηι.,
ψζηε ν Αλάδνρνο έγθαηξα λα πξνγξακκαηίζεη, θαηά ην δπλαηφλ, ηηο αληηζηεξίμεηο θαη αληιήζεηο,
θαζψο επίζεο θαη ηηο ππνζηεξίμεηο πθηζηάκελσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη δηθηχσλ. Οη εξεπλεηηθέο απηέο
ηνκέο ζα εθηειεζζνχλ θαηά ηελ θξίζε θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.
Οη εθζθαθέο ζα γίλνπλ κε θαηάιιεια κεραληθά κέζα ή ρεηξνλαθηηθά, θαηά ηελ θξίζε θαη επζχλε ηνπ
Αλαδφρνπ, ν νπνίνο δελ δηθαηνχηαη ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο εάλ θαη ζε νπνηαδήπνηε έθηαζε
αλαγθαζζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν λα εθηειέζεη εθζθαθέο ρεηξνλαθηηθά.
Δάλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ εθζθαθψλ ζπλαληεζνχλ εκπφδηα απφ ζθπξφδεκα (άνπιν ή νπιηζκέλν),
ιηζνδνκέο, πιηλζνδνκέο θηι., απηά πξέπεη λα θαζαηξεζνχλ θαη ηα πξντφληα ηεο θαζαίξεζεο λα
απνκαθξπλζνχλ, κεηαθεξφκελα ζ' νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη απνξξηπηφκελα ζε ζέζεηο πνπ
επηηξέπεηαη / ππνδεηθλχεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζηαηεχεη ηα νξχγκαηα απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά θαζψο επίζεο θαη λα
απνρεηεχεη ηα ππφγεηα λεξά, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαηά ην δπλαηφλ ε "ελ μεξψ" θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα ζθάκκαηα ζα δηαηεξνχληαη πάληνηε ρσξίο λεξά κε ηελ ρξήζε αληιεηηθψλ
ζπζηεκάησλ ή άιισλ κέζσλ, ψζηε λα αθαηξείηαη ην λεξφ απφ ηηο εθζθαθέο, ή λα πξνιακβάλεηαη ε
είζνδφο ηνπ ζε απηέο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηελ πξνζηαζία ησλ επηθαλεηψλ επάλσ ή ζε
επαθή κε ηηο νπνίεο ζα γίλνπλ ζεκειηψζεηο ηερληθψλ έξγσλ.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέζεη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη κέζα (π.ρ. αληιίεο, αλαρψκαηα
θηι.), γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ λεξψλ απφ ηα έξγα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. Δπηπιένλ ησλ
παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη γηα ηελ απνκάθξπλζε απφ ην έξγν θαη ηελ δηάζεζε φισλ ησλ
λεξψλ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη πξνζσξηλνχο αγσγνχο, λα θαηαζθεπάζεη
εηδηθέο πξνζηαηεπηηθέο ηάθξνπο θηι.

3.2.2

Γεληθέο εθζθαθέο
ηηο γεληθέο εθζθαθέο πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη εθζθαθέο πνπ ζα γίλνπλ γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ
αθαηάιιεινπ επηθαλεηαθνχ πιηθνχ ζε φιε ηελ έθηαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ε
εθξίδσζε δέλδξσλ θαη ζάκλσλ.
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εθζθαθψλ, ν Αλάδνρνο ζα νξηνζεηήζεη ηελ πεξίκεηξν ηεο αληίζηνηρεο
εθζθαθήο, ψζηε λα ειεγρζεί απφ ηελ Τπεξεζία.

3.2.3

Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ
Οη εθζθαθέο ησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζα γίλνπλ κε κεραληθά κέζα ή φρη θαη θαηά ηξφπν ψζηε νη
ηειηθέο δηαζηάζεηο, κεηά ηελ κφξθσζε, λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ, κε αλνρή ην
πνιχ 0,10m ππνινγηδφκελε θαζέησο σο πξνο ηηο γξακκέο ηεο δηαηνκήο.
Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ε εθζθαθή απηή εθηείλεηαη κέρξη ηελ ζηάζκε ηνπνζέηεζεο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο έδξαζεο (10cm ρακειφηεξα απφ ηελ ζηάζκε ζεκειίσζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ηερληθνχ
έξγνπ). Σν πιάηνο ησλ εθζθαθψλ απηψλ ιακβάλεηαη ζπκβαηηθά 1,00 m κεγαιχηεξν απφ θάζε
παξεηά ηεο θαηαζθεπήο.
Δπίζεο σο εθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζεσξείηαη ζπκβαηηθά θαη ην ζχλνιν ησλ ζεκειηψζεσλ
ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ δησξχγσλ, δειαδή ε απαηηνχκελε εθζθαθή απφ ηελ
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο κέρξη ηελ ζηάζκε ηνπνζέηεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο έδξαζεο (10cm
ρακειφηεξα απφ ηελ ζηάζκε ζεκειίσζεο). Σν πιάηνο ηεο εθζθαθήο ζηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο
ηερληθψλ έξγσλ ιακβάλεηαη 1,00m κεγαιχηεξν απφ θάζε παξεηά ηεο θαηαζθεπήο.
Οπνηαδήπνηε επηπιένλ εθζθαθή ζα γεκηζηεί κέρξη ηελ ζσζηή ζηάζκε κε θαηάιιειν πιηθφ ή
ζθπξφδεκα πνηφηεηαο C12/15, ψζηε ε έδξαζε ηνπ ζεκειίνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο
κειέηεο. Η ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.
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Οη ππζκέλεο ησλ ζεκειηψζεσλ ζα δηακνξθσζνχλ, ψζηε λα κελ πθίζηαληαη ραιάξσζε ηνπ
επηθαλεηαθνχ εδαθηθνχ πιηθνχ θαη πξέπεη λα πάξνπλ ηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ. Κακία
εξγαζία ζθπξνδέηεζεο δελ ζα επηηξαπεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή, απφ ηελ Τπεξεζία, ηεο
επηθάλεηαο ζεκειίσζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ε επηθάλεηα, πνπ έρεη εθζθαθζεί, ραιαξψζεη ιφγσ παξαηεηακέλεο έθζεζεο πξηλ
ηελ ζθπξνδέηεζε, ζα πξέπεη λα γίλεη πξφζζεηε εθζθαθή, ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη
ην θελφ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα γεκίζεη, κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, απφ ζθπξφδεκα C12/15.
Δάλ ε πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο ζηε ζηάζκε ζεκειίσζεο νπνηνπδήπνηε ηερληθνχ έξγνπ, δελ θξηζεί απφ
ηελ Τπεξεζία θαηάιιειε γηα αζθαιή ζεκειίσζε, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε
πξφζζεηε εθζθαθή, κέρξη νπνηαδήπνηε ζηάζκε νξίζεη ε Τπεξεζία θαη ε πξφζζεηε απηή εθζθαθή ζα
γεκίζεη κε θαηάιιειν πιηθφ πιήξσζεο, απνδεθηήο ζπκπίεζεο, ή κε ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο βαξχλνπλ ηελ Τπεξεζία.
Η επαλεπίρσζε ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ πξέπεη λα γίλεη κε θαηάιιεια πξντφληα
εθζθαθήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή.

3.2.4

Δθζθαθή νξπγκάησλ αγσγψλ
Γελ ζα μεθηλήζεη ε εθζθαθή νξχγκαηνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζσιήλσζεο πξηλ θαζνξηζηεί ν άμνλαο,
ηνπνζεηεζνχλ πάζζαινη νξηνζέηεζεο θαηά κήθνο ηεο ράξαμεο θαη δνζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ
Τπεξεζία.
Σα ζθάκκαηα αγσγψλ ζα εθζθαθζνχλ ζηηο δηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε ή ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, κε αλνρή ην πνιχ 0.10m. Δάλ ηα ζθάκκαηα εθζθαθζνχλ ζε κεγαιχηεξν
βάζνο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηα επηρψζεη κέρξη ηνπ νξηδνκέλνπ βάζνπο κε ιεπηφθνθθν πιηθφ.
Σφζν γηα ηελ επηπιένλ εθζθαθή φζν θαη γηα ηελ επηπιένλ επίρσζε ν Αλάδνρνο δελ απνδεκηψλεηαη
ηδηαηηέξσο.
Ο ππζκέλαο ηνπ νξχγκαηνο ζα βαζαίλεη θαη ην πιάηνο ζα απμάλεη ηνπηθά ζηηο ζπλδέζεηο θαη φπνπ
αιινχ είλαη αλαγθαίν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άξηηα ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ. Όια ηα
ζθνξπηζκέλα ή ζξπκκαηηζκέλα πιηθά πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο,
έηζη ψζηε ην πιηθφ εγθηβσηηζκνχ ηεο ζσιελνγξακκήο λα εδξάδεηαη ζε ζηαζεξφ θαη θαζαξφ έδαθνο.

3.2.5

Απνθνκηδή Πξντφλησλ Δθζθαθήο
Οη αλαπεηάζεηο γίλνληαη είηε κε ηα ρέξηα κε δεκηνπξγία ελδηάκεζσλ μχιηλσλ δαπέδσλ (παηαξηψλ),
είηε κε κεραληθά κέζα. Καηά ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πξέπεη λα αθήλεηαη ρψξνο
ηνπιάρηζηνλ 0,50m απφ ην ρείινο ηεο ηάθξνπ γηα ηελ θπθινθνξία ησλ εξγαηψλ θαη ηελ αζθάιεηά
ηνπο.
Σα πξντφληα εθζθαθήο ζα κεηαθέξνληαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε
ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ζθάκκαηνο αλ είλαη
θαηάιιεια ή γηα ρξεζηκνπνίεζε ζε άιιεο ζέζεηο σο πιηθψλ επηρσκάησλ ή ζα κεηαθέξνληαη εθηφο
ηνπ έξγνπ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα νξηζηηθή απνκάθξπλζε ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηελ
Αζηπλνκία κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Η δηαινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε θαηάιιεια θαη αθαηάιιεια ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα
ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-01-00 (Καηαζθεπή επηρσκάησλ κε θαηάιιεια
πξντφληα εθζθαθψλ ή δαλεηνζαιάκσλ), γίλεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηηο νδεγίεο ηεο
Τπεξεζίαο.

3.2.6

Αληηζηεξίμεηο
Ο Αλάδνρνο νθείιεη κε δηθά ηνπ κέζα θαη δαπάλεο λα αληηζηεξίμεη φιεο ηηο παξεηέο ησλ ζθακκάησλ,
φπσο επηβάιινπλ νη θαλφλεο αζθαιείαο.
Ο Αλάδνρνο είλαη κνλαδηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ, ηχπνπ θαη ηεο
εθηάζεσο ησλ απαηηνπκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε αληηζηεξίμεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνληαη
ζηελ εθζθαθή αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο.
Κάζε θαηάπησζε παξεηάο νξχγκαηνο ζ' νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο
θαη εάλ έγηλε, ζε αληηζηεξηδφκελεο ή φρη παξεηέο θαη νη νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηέο ηεο (φπσο π.ρ.
εξγαηηθά αηπρήκαηα, αηπρήκαηα ηξίησλ ή νπνηεζδήπνηε άιιεο δεκηέο) βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη
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κφλν ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε θάζε λφκηκε απνδεκίσζε θαη απνθαηάζηαζε
ησλ δεκηψλ θαη αλαιακβάλεη θάζε γεληθψο ζρεηηθή πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε.

3.2.7

Πεξηθξάμεηο - Γηαβάζεηο - Μέηξα αζθαιείαο
Γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα άθξα ησλ νξπγκάησλ θαη ζθακκάησλ
θαηάιιεια ζήκαηα γηα ηελ εκέξα θαη ιπρλίεο αζθαιείαο γηα ηελ λχρηα.
Καηά κήθνο ησλ νξπγκάησλ θαη ζθακκάησλ, πξέπεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αλαδφρνπ σο κφλνπ
ππεχζπλνπ γηα θάζε αηχρεκα λα ηνπνζεηνχληαη αλζεθηηθά ζπλερή μχιηλα πεξηθξάγκαηα πξνο
πξφιεςε αηπρεκάησλ εθ πηψζεσο εξγαηψλ ή δηαβαηψλ ή ηξνρνθφξσλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο. Η
κνξθή ησλ πεξηθξαγκάησλ θαη ν ηξφπνο ζηεξίμεσο ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. Ο
Αλάδνρνο, νθείιεη επίζεο λα εμαζθαιίζεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ησλ ζθακκάησλ
θαηαζθεπάδνληαο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο πξνζσξηλέο πεδνγέθπξεο.
Σέινο, θαη θαηά κήθνο ησλ ζθακκάησλ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη κηθξνχ χςνπο μχιηλα
θξάγκαηα γηα ηελ ζπγθξάηεζε ιίζσλ, ζθχξσλ θηι., γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο,
ψζηε λα κελ πθίζηαηαη θίλδπλνο αηπρεκάησλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ή ηελ πξφθιεζε ηεο
νπνηαζδήπνηε δεκηάο.

3.2.8

Τθηζηάκελνη αγσγνί θαη ηερληθά έξγα
Όπνπ απαηηείηαη ν Αλάδνρνο ζα δηαλνίμεη κε δαπάλεο ηνπ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο
θαη κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, εξεπλεηηθέο ηνκέο, γηα λα θαζνξίζεη κε αθξίβεηα ηελ
ζέζε ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ. Οη εθζθαθέο θάησ θαη δίπια απφ ηα έξγα θνηλήο σθειείαο ζα
γίλνληαη, εθ' φζνλ απαηηείηαη, ρεηξσλαθηηθά.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη κε δαπάλεο ηνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζηελ θαηάιιειε
ππνζηήξημε ή αλάξηεζε ησλ αγσγψλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, δηαθίλεζεο ιπκάησλ θαη ηιχνο,
παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θσηηζκνχ, ηειεπηθνηλσληψλ θηι., πνπ ζπλαληά θαη πξέπεη λα ιάβεη
θάζε απαξαίηεην κέηξν πξνζηαζίαο. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε βιάβε, πνπ
πξνμελεζεί ζε απηνχο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ.
Η ππνζηήξημε απηή, φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε, ζα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο
Τπεξεζίαο.
Ιδηαίηεξα κέξηκλα πξέπεη λα ιεθζεί θαηά ηελ επίρσζε ησλ ζθακκάησλ ζηα νπνία βξίζθνληαη ηέηνηνη
αγσγνί, γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ ππνρσξήζεηο, ζξαχζε ή γεληθά παξακφξθσζε ησλ αγσγψλ.
Κάζε βιάβε ζηνπο αγσγνχο απηνχο, ε νπνία ζα δηαπηζησζεί αθφκε θαη κεηά ηελ επίρσζε, βαξχλεη
ηνλ Αλάδνρν, ε δε επηζθεπή, πνπ ζα απαηηεζεί ζα γίλεηαη εηο βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ νπνίν ζα
θαηαινγίδνληαη θαη φιεο νη πξνο ηξίηνπο ηπρφλ απνδεκηψζεηο, ιφγσ δεκηψλ πνπ έγηλαλ ζε απηνχο
απφ ηελ παξαπάλσ αηηία.
Οκνίσο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηζηεξίμεη φινπο ηνπο ζηχινπο ΓΔΗ, ΟΣΔ θηι. πνπ βξίζθνληαη
θνληά ζηηο παξεηέο ζθακκάησλ, επζπλφκελνο γηα θάζε δεκηά πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζε απηνχο.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ζέζε ησλ αγσγψλ θαη ζηχισλ είλαη ηέηνηα, ψζηε λα απαηηεζεί ε
κεηάζεζή ηνπο, απηή ζα εθηειείηαη κε δαπάλεο ηεο Τπεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο
δελ δηθαηνχηαη απνδεκηψζεσο σο απνηέιεζκα πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ ή θαζπζηέξεζεο δνζέληνο φηη
θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ επηζθέθζεθε ηελ πεξηνρή, έιαβε φιεο ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο θαη εθηίκεζε ηηο δπζρέξεηεο θαη ηηο ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ηηο νπνίεο ζα ηνπ επηθέξεη
ηπρφλ κεηάζεζε αγσγψλ θαη δηθηχσλ.
Σέινο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη θάζε κέηξν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ή ηξίησλ
απφ ηελ δηαηήξεζε ησλ αγσγψλ απηψλ ζην χπαηζξν γηα φζν δηάζηεκα απαηηεζεί, παξακέλνληαο
κφλνο ππεχζπλνο γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθιεζεί απφ ηνλ ιφγν απηφλ.

3.3

Αληιήζεηο
Αλ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εθζθαθψλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε πδάησλ ζα ηειεζηεί εξγνηαμηαθή
άληιεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΟΣ ΣΠ-1501-08-10-01-00.
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4.

ΔΠΙΥΩΔΙ

4.1

Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί
Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο πάζεο θχζεσο επηρψζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ
έξγσλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ, θαζψο θαη ησλ επηρσκάησλ πιήξσζεο ηάθξσλ θαη
ζθακκάησλ ηερληθψλ έξγσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηρψζεσλ κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ θαη ηνλ
εγθηβσηηζκφ ζσιήλσλ κε άκκν ιαηνκείνπ. Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο Πξνδηαγξαθέο
ΔΛΟΣ ΣΠ-1501:

4.2

i.

02-07-01-00 (Καηαζθεπή επηρσκάησλ κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ ή δαλεηνζαιάκσλ)

ii.

02-07-02-00 (Δπαλεπηρψζεηο ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ)

iii.

08-01-03-02 (Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ έξγσλ)

Τιηθά
Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηφζν ησλ επηρσκάησλ, φζν θαη ηελ πιήξσζε
ησλ ζθακκάησλ, ζα ιεθζνχλ θαη' αξρή απφ θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ γεληθψλ ή/θαη ζεκειίσλ
ηερληθψλ έξγσλ, κεηαθηλνχκελα ή κεηαθεξφκελα κε θαηάιιεια κέζα, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε
απφ ηε ζέζε εθζθαθήο, ή ηε ζέζε ηεο πξνζσξηλήο ηνπο απφζεζεο.
Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ επηρσκάησλ πξέπεη λα κελ πεξηέρνπλ
θιάδνπο, ξίδεο, ιίζνπο κεγάισλ δηαζηάζεσλ, νπνηνδήπνηε είδνο νξγαληθψλ νπζηψλ θαη λα κελ
απνζπληίζεηαη ζηηο αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο.
Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ γηα ηελ επίρσζε πιηθψλ, ηζρχεη ε θαηάηαμε AASHΣO ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα εμήο :


Οξγαληθά εδάθε θαη εδάθε πνπ πεξηέρνπλ δηαηνκηθή γε ηεο νκάδαο Α-5 ηνπ AASHΣO
ζεσξνχληαη αθαηάιιεια γηα επηρψζεηο.



Γηα επηρψζεηο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θνθθψδε εδαθηθά πιηθά, κε ή ρσξίο ζπλδεηηθή χιε,
θαηαηαζζφκελα θαηά AASHΣO ζηηο νκάδεο Α-1, Α-2-4, Α-2-5 ή Α-3 θαη ζπκππθλνχκελα
ηνπιάρηζηνλ εηο ην 95% ηεο κέγηζηεο ππθλφηεηαο, ηεο ιακβαλφκελεο θαηά ηελ κέζνδν
AASHO T-180-D.



Τιηθά, πνπ θαηά AASHTO θαηαηάζζνληαη ζηηο νκάδεο Α-2-6, Α-2-7, Α-4, Α-6 ή Α-7, κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επίρσζε εθ’ φζνλ δνζεί εηδηθή πξνζνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαηαζθεπήο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί ππθλφηεηα κεγαιχηεξε ηνπ 95% ηεο κέγηζηεο ηέηνηαο
ιακβαλφκελεο φπσο παξαπάλσ, κε πγξαζία 95% - 100% ηεο βέιηηζηεο.

Η δψλε ηνπ αγσγνχ, πεξηιακβάλεη ην ρψξν κεηαμχ ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο θαη ησλ ηνηρσκάησλ
ηεο ηάθξνπ θαη κέρξη χςνο 0,30 m πάλσ απφ ην εμσξξάρην ηνπ αγσγνχ. ε απηή ηε δψλε νη
απαηηήζεηο θαηαζθεπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιηθνχ πιεξψζεσο θαη ηεο ζπκππθλψζεσο είλαη
απμεκέλεο, δεδνκέλνπ φηη απηέο έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηελ παξαδνρή ηεο ζηαηηθήο θαη
δπλακηθήο θαηαπνλήζεσο ηνπ αγσγνχ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ην πιηθφ επαλεπίρσζεο ζηε δψλε ηνπ αγσγνχ
πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηα παξαθάησ:
Γηάκεηξνο θνζθίλνπ [mm]

Γηεξρόκελν πνζνζηό [%θ.β.]

40

100

31,5

85-100

16

50-87

8

35-80

4

25-70

0,063

<10
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Σν πιηθφ πξέπεη λα είλαη θαιψο δηαβαζκηζκέλν, δειαδή πξέπεη λα είλαη: D60 / D10 ≥ 5, φπνπ:

-

D60 ε δηάκεηξνο ηνπ θφζθηλνπ δηα ηνπ νπνίνπ δηέξρεηαη ην 60% (θαηά βάξνο) ηνπ πιηθνχ

-

D10 ε δηάκεηξνο ηνπ θφζθηλνπ δηα ηνπ νπνίνπ δηέξρεηαη ην 10% (θαηά βάξνο) ηνπ πιηθνχ

Δάλ ην πνζνζηφ (P) ηνπ ιεπηφθνθθνπ πιηθνχ (ηνπ δηεξρφκελνπ απφ θφζθηλν 0,063 είλαη 10%>Ρ>5%,
ηφηε ην ιεπηφθνθθν πιηθφ πξέπεη λα έρεη δείθηε πιαζηηθφηεηαο Ρ.Ι.10%
Η άκκνο γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ησλ ζσιήλσλ ζα πξνέξρεηαη απφ ρείκαξξν ή ιαηνκείν ηεο έγθξηζεο
ηεο Τπεξεζίαο. Θα απνηειείηαη απφ θφθθνπο ζθιεξνχο θαη αλζεθηηθνχο θαη ζα είλαη απαιιαγκέλε
απφ βψινπο αξγίινπ θαη νξγαληθψλ νπζηψλ θαη πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη ηα παξαθάησ:
Γηάκεηξνο θνζθίλνπ [mm]

Γηεξρόκελν πνζνζηό [%θ.β.]

10

100

4

90-100

2

55-85

0,063

<5

ε πεξίπησζε χπαξμεο ππνγείσλ πδάησλ ζηε δψλε ηνπ αγσγνχ, ην πνζνζηφ ηνπ ιεπηφθνθθνπ
πιηθνχ (θφζθηλν 0,063mm) δελ ζα ππεξβαίλεη ην 3%.

4.3

Δθηέιεζε Δξγαζηώλ

4.3.1

Γεληθά
Κακηά επίρσζε δε ζα γίλεη πξηλ ην ζθπξφδεκα ησλ ηερληθψλ έξγσλ απνθηήζεη ηελ αληνρή ηνπ θαη εθ'
φζνλ δελ νινθιεξσζνχλ κε επηηπρία νη δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο δεμακελψλ θαη αγσγψλ.
Γεληθά γηα ηηο επηρψζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ θαη ζε πεξηπηψζεηο
πνπ ηα πξντφληα εθζθαθψλ είλαη αθαηάιιεια ή αλεπαξθή ζε φγθν, ηφηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δάλεηα
ρψκαηα.
Η ζπκπχθλσζε ησλ πιηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ψζηε λα επηηεπρζεί ν
δεηνχκελνο βαζκφο ζπκπχθλσζεο, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα παξαιείπεηαη ε εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε
φξνπ απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε.
Η εθινγή ηνπ κέζνπ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε πεξίπησζε εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ
εδάθνπο, απφ ηελ πηζαλή θζνξά πνπ κπνξεί λα ππνζηνχλ ηα έξγα πνπ είλαη πνιχ θνληά (αγσγνί,
ζσιελψζεηο θηι.), απφ ηελ ζέζε πνπ γίλεηαη ε ζπκπχθλσζε, απφ ην ρψκα πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ
θίλεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ ζπκπχθλσζεο θηι.
Κάζε δεκηά θαηά ηε ζπκπχθλσζε ζηνπο αγσγνχο ή ζε νπνηνδήπνηε έξγν κέζα ζην επίρσκα βαξχλεη
ηνλ Αλάδνρν.
Η ηνπνζέηεζε θαη ε ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε
θαλέλα ηκήκα ηνπ ηερληθνχ έξγνπ λα κελ ππεξεληαζεί, εμαζζελήζεη, ππνζηεί δεκηά ή βξεζεί ζε
θίλδπλν θαηάξξεπζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα μεθηλνχλ, αθνχ πξψηα ην
ζθπξφδεκα απνθηήζεη ηελ θαζνξηζκέλε αληνρή ηνπ θαη ζα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε ε θφξηηζε
ζηα ηερληθά έξγα λα είλαη ζπκκεηξηθή.
Η επίρσζε ζα γίλεηαη ζε ζηξψζεηο αζπκπίεζηνπ πιηθνχ ην πνιχ 30 cm. πκπχθλσζε κε κεραληθά
κέζα επηηξέπεηαη ζε χςνο κεγαιχηεξν απφ 75 cm απφ ηελ θνξπθή ηνπ ζσιήλα. Ο βαζκφο
ζπκπχθλσζεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 95% ηεο ηξνπνπνηεκέλεο κεζφδνπ Proctor, εθηφο εάλ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε Μειέηε θαη ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο.
H ηνπνζέηεζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ πιεξψζεσο πξέπεη λα γίλεηαη κε θαηάιιειν ηξφπν
αλάινγα πξνο ην είδνο ηεο αληηζηεξίμεσο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά. Η ζπλαξκνγή θαη
ζπλεξγαζία ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο θαη ησλ παξεηψλ ηεο εθζθαθήο πξέπεη λα είλαη εμαζθαιηζκέλε,
αλεμάξηεηα πξνο ην είδνο ηεο αληηζηεξίμεσο.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη ζε πεξίπησζε νξηδφληηαο αληηζηήξημεο πξέπεη ηα ηκήκαηα απηήο λα
απνκαθξχλνληαη ηκεκαηηθά, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε άκεζε πιήξσζε ηνπ ηκήκαηνο
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ηεο παξεηάο πνπ ειεπζεξψζεθε κε θαηάιιειν πιηθφ πιεξψζεσο ζε ζηξψζεηο θαη ε ζπκπχθλσζή
ηνπ.
ε πεξίπησζε θαηαθφξπθεο αληηζηεξίμεσο, πξέπεη ηα θαηαθφξπθα ηκήκαηα απηήο (δνθνί ηάθξσλ,
παζζαινζαλίδεο) λα αλαζχξνληαη ηκεκαηηθά, ζε ηφζν χςνο θάζε θνξά, ψζηε ζην ηκήκα ηεο ηάθξνπ
πνπ ειεπζεξψζεθε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε, ζε ζηξψζεηο ηνπ πιηθνχ πιεξψζεσο, θαη ε
ζπκπχθλσζή ηνπ.
Ο εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο.
Η πιήξσζε ηεο ηάθξνπ θαη ε ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ πιεξψζεσο πξέπεη λα γίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη
απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ αγσγνχ, γηα ηελ απνθπγή κεηαηνπίζεσο θαη ππεξπςψζεσο. Απηφ πξέπεη
λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε, φηαλ ππάξρνπλ ζσιήλεο πνπ κπνξνχλ λα παξακνξθσζνχλ.
Γηα αγσγνχο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ κεγαιχηεξεο απφ 0,40m πξέπεη ε δψλε ηνπ αγσγνχ λα πιεξσζεί
θαη λα ζπκπηεζηεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν θάζεηο εξγαζίαο. Γηα ζσιελσηνχο αγσγνχο εμσηεξηθήο
δηακέηξνπ, Dεμ, κεγαιχηεξεο απφ 1,00 m, ιφγσ ησλ παξνπζηαδνκέλσλ δπζρεξεηψλ ζπκπχθλσζεο
ηνπ πιηθνχ επίρσζεο, ζα πξέπεη ε θάησ ζηξψζε ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο, πάρνπο t=Dεμ/8 λα
θαηαζθεπάδεηαη απφ ζθπξφδεκα κε ειάρηζην πάρνο tmin=0,15 m
Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο δηαζέηνληαο φια ηα αλαγθαία κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα,
πιηθά, εθφδηα, εγθαηαζηάζεηο θαη πξνζσπηθφ, γηα λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή δηάζεζε ησλ
αλσηέξσ πιηθψλ.

4.3.2

Γνθηκέο Δπηρψζεσλ
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπχθλσζεο πνπ ζα επηηεπρζεί ζα γίλνληαη δνθηκέο ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν
AASHTO T-147.
ηελ πεξίπησζε επηρψζεσλ πιήξσζεο κία ηνπιάρηζηνλ δνθηκή ζα γίλεηαη ζην θαηαζθεπαζκέλν
επίρσκα πίζσ απφ πιεπξηθνχο ηνίρνπο θαηαζθεπήο θαζψο επίζεο θαη γηα θάζε 100 m κήθνπο
ηάθξνπ αγσγνχ ή κηθξφηεξν απηνηειέο ηκήκα ζσιήλσζεο.
3

ηελ πεξίπησζε ηνπ θνηλνχ επηρψκαηνο, δνθηκέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη γηα θάζε 1000 m εηνίκνπ
επηρψκαηνο.
Δάλ νη ηηκέο βαζκνχ ζπκπχθλσζεο πνπ εμαθξηβψζεθαλ κε ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο είλαη
κηθξφηεξεο απφ ηηο πξνδηαγξαθφκελεο ηηκέο ην επίρσκα δελ παξαιακβάλεηαη θαη ν Αλάδνρνο νθείιεη
λα κεηαβάιεη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη πξνδηαγξαθφκελεο ηηκέο ζπκπχθλσζεο.

4.3.3

Γάλεηα Υψκαηα
Όηαλ ηα πξντφληα εθζθαθήο δελ επαξθνχλ ή είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή επηρψζεσλ, ηα
ρψκαηα πνπ ιείπνπλ ζα ιεθζνχλ απφ δαλεηνζάιακνπο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ν Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ζηελ Τπεξεζία ζέζεηο δηάλνημεο δαλεηνζαιάκσλ κε
ζηνηρεία εξγαζηεξηαθήο έξεπλαο απφ φπνπ λα πξνθχπηεη φηη ην πιηθφ ηνπ δαλεηνζαιάκνπ είλαη
θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη.
Η Τπεξεζία ζα θαζνξίζεη, κε έγγξαθε εληνιή ηεο, ηε ζέζε θαη ηνλ φγθν ιήςεο ησλ δαλείσλ θαηά
πεξίπησζε. Η εθζθαθή ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
(ΔΣΔΠ). Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ νη ζάιακνη δαλείσλ ζα δηεπζεηεζνχλ θαη νη ηειηθέο
ηνπο επηθάλεηεο ζα δηακνξθσζνχλ ψζηε λα γίλνπλ αξθεηά νκαιέο θαη λα εμαζθαιίδεηαη θαηά ην
δπλαηφ ε απνρέηεπζε ησλ φκβξησλ πδάησλ θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη
δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νδψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ πνπ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε πεγή.
ηνλ Αλάδνρν δελ ζα αλαγλσξηζηεί θακία αμίσζε γηα πιεξσκή άιιεο απνδεκίσζεο ιφγσ
πξνζζέησλ ηπρφλ κεηαθνξψλ, ή δπζκελψλ ζπλζεθψλ κίζζσζεο, αγνξάο, βξαρσδψλ εκθαλίζεσλ ή
ιαηνκείσλ, απνθάιπςεο εθκεηάιιεπζεο θαη απφδνζεο ηνχησλ θηι.
Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη νπνηεζδήπνηε
δαπάλεο ρξεηαζζνχλ γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ δηαηηζέκελνπ ρψξνπ (ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
Αλαδφρνπ θαη θάησ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο θαη ησλ Αξκνδίσλ Αξρψλ) γηα
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ηε δηακφξθσζε ησλ ζπλδέζεσλ πξνο ππάξρνπζεο νδνχο γηα ηελ πξνζηαζία, αλαγθαία κεηαθνξά,
απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζε νπνηαδήπνηε δίθηπα θαη εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθειείαο, βιαβψλ ή
πξνθιήζεηο απνζεηηθψλ δεκηψλ ζε θηίζκαηα, θαιιηέξγεηεο, παξαθείκελεο εθηάζεηο θηι.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθχςεη, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φηη ν
δαλεηνζάιακνο ή νπνηαδήπνηε άιιε εγθαηάζηαζε ή απνζεθεπηηθφο ρψξνο θηι. δελ επαξθεί, είλαη
αθαηάιιεινο ή έγηλε αθαηάιιεινο, ηφηε ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε θξνληίδα ηνπ θαη
δαπάλεο ηνπ λα εμεχξεη λέν θαηάιιειν ρψξν, λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ
απαηηνχληαη ή λα πξνβεί ζε κεηαθνξά ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ είρε ήδε θαηαζθεπάζεη ή/θαη
ιεηηνπξγήζεη, έηζη ψζηε ε εθηέιεζε ησλ νπνησλδήπνηε εξγαζηψλ λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη νη πξνζεζκίεο πνπ έρνπλ ηεζεί λα κείλνπλ αλαιινίσηεο απφ ηπρφλ πξνβιήκαηα
πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηφ ην ζέκα.

ειίδα 13

Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΡΟΤ

Έξγα εθζπγρξνληζκνύ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ΒΙΟΚΑ Παξνηθηάο Πάξνπ
κε ζθνπό ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάηωλ
Σεύρε Γεκνπξάηεζεο
Σεύρνο 5. Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο
Σεχρνο 5.1. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ

5.

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ

5.1

Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί
Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα, ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη απφ ζπλήζε αδξαλή, θαηλφκελνπ εηδηθνχ βάξνπο 2,40 έσο
3
3,00 t/m , πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ASTM C 127 θαη C 128. Γεληθά ηζρχνπλ ηα
αλαθεξφκελα ζηηο Πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΣΠ-1501-:
i.

01-01-01-00 (Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο)

ii.

01-01-02-00 (Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο)

iii.

01-01-03-00 (πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο)

iv.

01-01-04-00 (Δξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα)

v.

01-01-05-00 (Γνλεηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο)

vi.

01-01-06-00 (Απηνζπκππθλνχκελν ζθπξφδεκα)

vii.

01-01-07-00 (θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ)

viii.

08-04-03-00 (Καηαζθεπέο κε απμεκέλεο απαηηήζεηο πδαηνζηεγαλφηεηαο θαη αληνρήο ζε
επηθαλεηαθή θζνξά θαη ρεκηθέο πξνζβνιέο)

ix.

08-05 (ηεγαλψζεηο θαη αξκνί ηερληθψλ έξγσλ)

Γηα ηελ παξαγσγή, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε, έιεγρν θηι. ησλ ζθπξνδεκάησλ ηνπ παξφληνο έξγνπ
ηζρχνπλ νη παξνχζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ν Νένο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο ΚΣ
2016 (ΦΔΚ 1561Β – 02/06/2016) ν αληίζηνηρνο επξσπατθφο θαλνληζκφο ΔΝ 206-1 θαη ν επξσπατθφο
θαλνληζκφο ηζηκέληνπ ΔΝ 197-1. πκπιεξσκαηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ν Καλνληζκφο
Σζηκέλησλ γηα έξγα απφ ζθπξφδεκα (ΠΓ.244/80) θαζψο θαη νη ινηπέο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ.

5.2

Τιηθά

5.2.1

Νεξφ
Σν λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάκημε θαη ηελ παξαγσγή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα είλαη
ζχκθσλν κε ην πξφηππν EΛΟΣ ΔΝ-1008. Θαιαζζηλφ λεξφ δελ επηηξέπεηαη γηα ηελ παξαγσγή
ζθπξνδέκαηνο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ λεξνχ αλάκημεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ' φςε ε επηθαλεηαθή πγξαζία ησλ
αδξαλψλ θαη ην λεξφ πνπ πεξηέρνπλ ηα πξφζζεηα. Σα παξαπάλσ πξέπεη λα αθαηξνχληαη απφ ηελ
θαζνξηδφκελε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ αλάκημεο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ κειέηε ζχλζεζεο.
Η πνζφηεηα λεξνχ αλάκημεο πνπ ζα πξνζηίζεηαη ζην κίγκα ζα πξέπεη λα κεηξάηαη κε εηδηθή απηφκαηε
ζπζθεπή κέηξεζεο πξνζαξκνζκέλε ζηνλ αλακηθηήξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο.

5.2.2

Σζηκέλην
Σν ηζηκέλην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο ή γηα ηελ θαηαζθεπή θηηξηαθψλ
έξγσλ ή δεμακελψλ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην ΔΝ 197-1. Δηδηθά ζηηο κνλάδεο φπνπ, κε
βάζε ηελ Μειέηε ή ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο, θξηζεί φηη ππφθεηληαη ζηηο θαηεγνξίεο έθζεζεο ζε
ρεκηθή πξνζβνιή ΥΑ2 ή ΥΑ3 θαηά ΔΝ 206-1, ην ηζηκέλην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα έρεη πςειή
αληνρή ζε ζεητθά, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΔΝ 197-1.
ηε πεξίπησζε, πνπ πξνβιέπεηαη ζην Σεχρνο 3 (Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ) παξαζθεπή
εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ηφηε ην ηζηκέλην ζην εξγνηάμην ζα απνζεθεχεηαη ζε εηδηθά κεηαιιηθά
silo. Γηα κηθξνπνζφηεηεο ηζηκέληνπ είλαη δπλαηφ λα επηηξαπεί απφ ηελ Τπεξεζία ε πξνζθφκηζε
ηζηκέληνπ ζε ράξηηλνπο ζάθνπο ησλ 50kg. Οη απνζήθεο ραξηνζάθσλ ηζηκέληνπ ζα πξέπεη λα είλαη
θιεηζηέο, αιιά λα αεξίδνληαη θαιά. Η απνζήθεπζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη πάλσ ζε μχιηλα δάπεδα, πνπ
ζα βξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ 0,30 m ςειφηεξα απφ ην έδαθνο ψζηε λα κελ θηλδπλεχεη ην ηζηκέλην απφ
ηηο βξνρέο θαη ηελ πγξαζία.
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Πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα ε θαηάιιειε πξφβιεςε, ψζηε λα ππάξρεη πάληνηε ζην εξγνηάμην αξθεηή
πνζφηεηα ηζηκέληνπ γηα ηελ απξφζθνπηε πξφνδν ησλ έξγσλ θαη ηελ πξφιεςε θάζε έιιεηςήο ηνπ.
Γειψλεηαη δε ζαθψο, φηη θάζε θαζπζηέξεζε ησλ έξγσλ απφ απηή ηελ αθνξκή, ζα βαξχλεη ηνλ
Αλάδνρν θαη κφλνλ απηφλ.
Δπί πιένλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζεθεχζεη ρσξηζηά ηηο δηάθνξεο πξνκήζεηεο ηζηκέληνπ,
ζε ηξφπν ψζηε λα γίλεηαη δπλαηή θάζε ζηηγκή ε δεηγκαηνιεςία ηνπο θαη θαη' αθνινπζία ν εληνπηζκφο
ησλ απνηειεζκάησλ απηήο, ζε ηειείσο θαζνξηζκέλε πνζφηεηα. Σζηκέλην πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε
απφ ηελ πνιπθαηξία, ή πεξηέρεη φγθνπο ή βψινπο πνπ έρνπλ ζθιεξπλζεί, ηφζν ψζηε λα κελ
δηαιχνληαη κε ειαθξηά ζπκπίεζε ηνπ ρεξηνχ, ζα απνκαθξχλεηαη ακέζσο απφ ην εξγνηάμην.
Η Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη αλά 50 ηφλνπο ηζηκέληνπ, εξγαζηεξηαθή δνθηκή ηνπ ηζηκέληνπ,
ζχκθσλα πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ.244/1980, κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. Με ηηο
δνθηκέο απηέο ζα ειέγρεηαη :

5.2.3



κέηξεζε αδηάιπηνπ ππνιείκκαηνο



αλάπηπμε αληνρήο



ζπκπεξηθνξά ζε πήμε (έλαξμε θαη ιήμε)



ζηαζεξφηεηα ηνπ φγθνπ



ιεπηφηεηα άιεζεο



αλζεθηηθφηεηα ζε ρεκηθέο πξνζβνιέο

Αδξαλή ζθπξνδέκαηνο
Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά, ζθιεξά, αλζεθηηθά, θαζαξά θαη απαιιαγκέλα απφ
επηβιαβείο πξνζκίμεηο θαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ ΚΣ 2016. Σα ζξαπζηά πιηθά ζα πξέπεη λα
ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξφηππνπ ΔΛΟΣ - 408.
Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ηελ πεγή θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζξαπζηψλ πιηθψλ πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη εηδηθφηεξα ζα πξέπεη
λα ππνβάιεη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα δνθηκψλ:


θνθθνκεηξηθή αλάιπζε αδξαλψλ (ζχκθσλα κε  320-84 ή ASTM C 136),



πξνζδηνξηζκφο θαηλφκελνπ βάξνπο θαη θελψλ ζηα αδξαλή πιηθά (ζχκθσλα κε 322-84 ή
ASTM C 24),



πεηξνγξαθηθή εμέηαζε αδξαλψλ (ζχκθσλα κε 332-84 ή ASTM C 295),



νξγαληθέο πξνζκίμεηο ζε ιεπηφθνθθα αδξαλή γηα ζθπξφδεκα (ζχκθσλα κε 315-84 ή
ASTM C 40),



πξνζδηνξηζκφο πηζαλήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αδξαλψλ κε ηα αιθάιηα ηνπ ηζηκέληνπ (κέζνδνο
ξάβδνπ θνληάκαηνο ζχκθσλα κε 312-84 ή ASTM C 280 ή ηελ ρεκηθή κέζνδν  317-84 ή
ASTM C 627).

Ο Αλάδνρνο νθείιεη κε δαπάλεο ηνπ λα πξνβαίλεη ζε θνθνκεηξηθή αλάιπζε αδξαλψλ κεηά ηελ
3
3
3
θαηαλάισζε 80 m ζθχξσλ, 40 m γαξκπηιηνχ θαη 80 m άκκνπ, εθηφο εάλ θαηά ηελ δηάζηξσζε κηαο
εκέξαο θαηαλαιίζθνληαη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, νπφηε ν έιεγρνο ζα επαλαιακβάλεηαη ζηελ αξρή
θάζε δηάζηξσζεο.
Η απνζήθεπζε, δεηγκαηνιεςία θαη έιεγρνο ησλ αδξαλψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4,
παξ. 4.3.4 ηνπ ΚΣ 2016.

5.2.4

Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο
ηεγαλσηηθφ κάδαο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζθπξνδέκαηα θαηεγνξίαο C20/25 ή αλψηεξεο πνπ ζα
πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή δεμακελψλ θαη φπνπ αιινχ δνζνχλ ζρεηηθέο Οδεγίεο απφ ηελ
Τπεξεζία. Ο ηχπνο θαη ε αλαινγία πξφζκημεο ηνπ ζηεγαλσηηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξνηαζεί
απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
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Καηά ηα ινηπά πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο
Τπεξεζίαο θαη γεληθά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Άξζξνπ 4, παξ. 4.5
ηνπ ΚΣ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε πξφζζεησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηφληα ρισξίνπ ζε πεξίπησζε πνπ ζην
ζθπξφδεκα ζα ελζσκαησζνχλ εμαξηήκαηα απφ αινπκίλην.
Σα αεξαθηηθά πξφζζεηα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δηδηθήο Πξνδηαγξαθήο Κ-307.
Σα επηηαρπληηθά, επηβξαδπληηθά, ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξ-ξεπζηνπνηεηηθά ή άιια πξφζζεηα πξέπεη λα
ζπκθσλνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δηδηθήο Πξνδηαγξαθήο Κ-308 γηα ηνλ αληίζηνηρν ηχπν.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθνδηάζεη ηελ Τπεξεζία κε ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ηνπ πξφζζεηνπ θαζψο
επίζεο θαη κε ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο :







Λεπηνκεξείο νδεγίεο ρξήζεο.
Σππηθή δφζε θαη βιαβεξέο επηδξάζεηο ζε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο κεγαιχηεξεο δφζεο.
Υεκηθή νλνκαηνινγία ησλ θπξίσο ελεξγψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πξφζζεηνπ.
Δάλ ην πξφζζεην πξνθαιεί αλάπηπμε θπζαιιίδσλ αέξα.
Σνλ επηηξεπφκελν ρξφλν απνζήθεπζεο θαη νδεγίεο γηα ηηο απαηηνχκελεο ζπλζήθεο
απνζήθεπζεο.
Γήισζε ζπκβαηφηεηαο ησλ πξφζζεησλ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγρξφλσο δχν ή
πεξηζζφηεξα πξφζζεηα.

Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ απφ ην αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην
ηεο πξνηίκεζήο ηεο.
Η κειέηε ζχλζεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα έρεη γίλεη κε πξφζκημε ηνπ πξφζζεηνπ ή ησλ
πξφζζεησλ, αλ απηά είλαη πεξηζζφηεξα. Σν πξφζζεην ή ηα πξφζζεηα ζα πξνζηίζεληαη ζην κίγκα κε
ηελ αλαινγία πνπ πξνβιέπεη ε Μειέηε ζχλζεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Μεηαβνιή απηήο ηεο αλαινγίαο
κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Σα πξφζζεηα θαη νη ρεκηθέο ελψζεηο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη
ζηηο αξρηθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηηο αθξαίεο
ζεξκνθξαζίεο θαη ηελ αιινίσζε. Γηα ηελ απνζήθεπζε πξέπεη λα ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή.

5.2.5

ηεγαλσηηθέο ηαηλίεο – ηεγαλσηηθά πιηθά
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ πνπ
ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αξκψλ, καδί κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηαηληψλ
ζηεγάλσζεο.
Γελ ζα επηηξαπεί λα μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο εάλ δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία
ηα παξαπάλσ πιηθά. Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο.
Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη ζηεγαλσηηθέο ηαηλίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε αξκνχο
δηαθνπήο εξγαζίαο ή κεξηθήο ζπζηνιήο, πξέπεη λα είλαη απφ ειαζηηθφ ή PVC, αλζεθηηθφ ζηε θζνξά
απφ γήξαλζε, ζηηο κεραληθέο ηξηβέο θαη ζηηο πξνζβνιέο απφ λεξφ, νηθηαθά ιχκαηα θαη θπζηθά άιαηα,
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-05-02-02. Οη ηαηλίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ζε αξκνχο ζπζηνιήο/δηαζηνιήο πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην πιάηνο 240 mm.
Οη εζσηεξηθέο ηαηλίεο ζηεγάλσζεο ζηνπο αξκνχο δηαζηνιήο θαη ζε αξκνχο πιήξνπο ζπζηνιήο
πξέπεη λα έρνπλ θεληξηθφ θνίιν βνιβφ, ελψ νη επηθαλεηαθέο ηαηλίεο ζηεγάλσζεο πξέπεη λα είλαη
ηχπνπ δηαζηνιήο θαη ζα ηνπνζεηνχληαη κφλν θάησ απφ πιάθεο βάζεσο.
Σα ειαζηνκεξή ζηεγαλσηηθά ζα είλαη πνιπζεηνχρα ή παξφκνησλ ζπλζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ BS 4254 θαηάιιεια γηα εθαξκνγή ζε θαηαθφξπθνπο θαη νξηδφληηνπο
αξκνχο, κε θαιή πξφζθπζε ζην ζθπξφδεκα, θαηάιιειεο γηα εκβχζηζε ζην λεξφ θαη κε αληνρή ζε
δηαιπκέλα νμέα θαη βάζεηο, δσηθά, θπηηθά θαη νξπθηά έιαηα. Σα ζηεγαλσηηθά πνπ ζα έξρνληαη ζε
άκεζε επαθή κε ηα ιχκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ αληνρή ζε βηνινγηθή πξνζβνιή.
Σα καζηηρνεηδή ζηεγαλσηηθά ζα πξέπεη λα παξέρνπλ θαιή πξφζθπζε ζε μχιν, γπαιί θαη ζθπξφδεκα
θαη λα παξακέλνπλ ειαζηηθά θαη ζηεγαλά ζε κεηαθίλεζε, θξνχζε ή θξαδαζκνχο. Σν πιηθφ ζα πξέπεη
λα παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε απφ 100% επηκήθπλζε αιιά κηθξή επαλαθνξά, δειαδή θάησ ηνπ 10%.
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ηηο θαηαζθεπέο ζπγθξάηεζεο ηνπ λεξνχ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πιήξσζεο κε ζπλδεηηθή
αζθαιηηθή χιε. Σν πιηθφ δελ ζα πξέπεη λα είλαη απνξξνθεηηθφ θαη πξέπεη λα δχλαηαη λα ππνζηεί
ζπκπίεζε κέρξη ηνπ 50% ηνπ αξρηθνχ ηνπ πάρνπο θαη κεηά λα έρεη άκεζε επαλαθνξά ζην 80%, φηαλ
πγξαλζεί.

5.3

Δθηέιεζε εξγαζηώλ

5.3.1

Πνηφηεηα ζθπξνδέκαηνο
Οη αλαινγίεο ησλ πιηθψλ γηα ηελ παξαζθεπή ζθπξνδέκαηνο ζα θαζνξηζηνχλ απφ εξγαζηεξηαθή
κειέηε ζχλζεζεο. Η κειέηε ζχλζεζεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα ζθπξνδέκαηα θαηεγνξίαο C16/20 ή
αλψηεξεο.
ε φιεο ηηο θαηαζθεπέο πνπ κφληκα ή πξνζσξηλά απνζεθεχνληαη ή δηαθηλνχληαη πγξά ζα
ρξεζηκνπνηείηαη ζθπξφδεκα κεησκέλεο πδαηνπεξαηφηεηαο κεγάισλ έξγσλ θαη δηέπεηαη απφ ηα
θαζνξηδφκελα ηνπ λένπ ΚΣ 2016.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζε αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ηηο κειέηεο γηα ηηο δηάθνξεο
θαηεγνξίεο ζθπξνδεκάησλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηνπ ΚΣ θαη λα ππνβάιιεη ηελ ζρεηηθή κειέηε
γηα έγθξηζε. Κακηά ζθπξνδέηεζε κνλίκσλ έξγσλ δελ ζα επηηξαπεί, πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο
ζχλζεζεο απφ ηελ Τπεξεζία. Η κειέηε ζχλζεζεο ζα επαλαιακβάλεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο
εθηφο αλ δνζνχλ άιιεο νδεγίεο απφ ηελ Τπεξεζία:




5.3.2

φηαλ αιιάδεη ε πεγή ιήςεο αδξαλψλ,
φηαλ ηα αδξαλή παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή δηαβάζκηζε απφ εθείλε πνπ είραλ ζηε κειέηε
ζχλζεζεο,
φηαλ αιιάδνπλ ηα πξφζζεηα ή ν ηχπνο ηνπ ηζηκέληνπ.

Αλάκημε - Μεηαθνξά- Γηάζηξσζε - πληήξεζε
Οη εξγαζίεο αλάκημεο, κεηαθνξάο, δηάζηξσζεο, ζπκπχθλσζεο θαη ζπληήξεζεο πξέπεη λα
εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ζρεηηθά Άξζξα ηνπ ΚΣ 2016.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηνλ Δξγνδφηε γηα έγθξηζε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο, γηα θάζε επηκέξνπο θαηαζθεπή:






ηνπ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο - αλάκημεο,
ησλ κέζσλ κεηαθνξάο,
ηνπ ηξφπνπ δηάζηξσζεο,
ησλ δνλεηψλ θαη ηεο ζέζεο ηνπο,
ηελ κέζνδν ζπληήξεζεο.

Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα εθηειέζεη ηελ ζθπξνδέηεζε ρξεζηκνπνηψληαο αληιίεο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ
Δξγνδφηε θαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 12, παξ.12.10 ηνπ ΚΣ 2016.
Καηά ηε ζθπξνδέηεζε, πξέπεη λα ππάξρεη επηηφπνπ εηδηθεπκέλνο ηερλίηεο νπιηζκνχ ν νπνίνο ζα
δηεπζεηεί θαη ζα δηνξζψλεη ηνλ νπιηζκφ πνπ ηπρφλ κεηαθηλήζεθε.
Καηά ηελ ζθπξνδέηεζε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη Πίλαθαο Διέγρνπ Πνηφηεηαο θπξνδέκαηνο.

5.3.3

Γεηγκαηνιεςίεο θαη έιεγρνο ζθπξνδέκαηνο
Γηα ηα ζθπξνδέκαηα θαηεγνξίαο C16/20 ή αλψηεξεο νη δεηγκαηνιεςίεο θαη ν έιεγρνο ζπκκφξθσζεο
ζα είλαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 13, ηνπ ΚΣ 2016.
Σν ζθπξφδεκα εμνκάιπλζεο ζα ειέγρεηαη κφλν σο πξνο ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε ηζηκέλην.

5.3.4

Αξκνί
Οη ηαηλίεο ζηεγάλσζεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Θα
πξέπεη λα είλαη θαιά ζηεξεσκέλεο ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θαη ην ζθπξφδεκα λα
ζπκππθλψλεηαη θαιά γχξσ απφ απηέο, έηζη ψζηε λα κελ ππάξμνπλ θελά. Όπνπ ππάξρεη νπιηζκφο,
ζα πξέπεη λα αθεζεί θαηάιιειε απφζηαζε κεηαμχ απηνχ θαη ησλ ηαηληψλ ζηεγάλσζεο γηα λα είλαη
δπλαηφ λα γίλεη θαιή ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηα ζεκεία απηά. Οη ζέζεηο ησλ κέζσλ
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ζηήξημεο ησλ επηθαλεηαθψλ ηαηληψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γελ
επηηξέπεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ άιιεο ηξχπεο δηα κέζνπ ησλ ηαηληψλ ζηεγάλσζεο.
Οη ζπλδέζεηο ησλ ειαζηηθψλ ηαηληψλ θαη ησλ ηαηληψλ απφ PVC ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε θαηάιιειεο
ζεξκνζπγθνιιεηηθέο κεζφδνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Οη αξκνί ησλ θαηαζθεπψλ ζπγθξάηεζεο λεξνχ πξέπεη λα πεξαζηνχλ κε αζηάξη, πνπ ζα πξνκεζεχζεη
ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πιηθνχ, πξηλ ηνπνζεηεζεί ην ζηεγαλσηηθφ. Σα πνιπζεηνχρα ζηεγαλσηηθά δελ
πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη απ' επζείαο επάλσ ζε πιηθά πιήξσζεο αξκψλ πνπ έρνπλ βάζε ηελ
άζθαιην, ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο πιηθνχ γηα ηε δηάιπζε ηεο ζπλάθεηαο, ζχκθσλα κε ηηο
ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
(1)

Αξκνί εξγαζίαο
Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο αλαπφθεπθησλ αξκψλ (π.ρ. ζηηο βάζεηο ηνηρίσλ), νη αξκνί
θαηαζθεπήο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη, θαηά ην δπλαηφλ, πεξηνρέο
πςειψλ ηάζεσλ. Η ζέζε ησλ αξκψλ εξγαζίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαζνξίδνληαη ζηα
ζρέδηα, ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο ζθπξνδέηεζεο ηεο ππφςε θαηαζθεπήο.
Οη αξκνί εξγαζίαο ζα πξνεηνηκάδνληαη, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 14, παξ. 3 ηνπ ΚΣ 2016 θαη ζε
θαηαζθεπέο πνπ ζα ζπγθξαηνχλ λεξφ πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα ζηεγαλσηηθή ηαηλία.
Λίγε ψξα κεηά ηελ ζθπξνδέηεζε νη αξκνί εξγαζίαο ζα ηξίβνληαη κε ζπξκαηφβνπξηζα, έηζη
ψζηε λα απνκαθξχλεηαη ε ηζηκεληνθνλία θαη λα απνγπκλψλνληαη νη θφθθνη ησλ αδξαλψλ. Καηά
ηε δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη απφ ηελ ελδερφκελε βιάβε νη επηθάλεηεο
ζθπξνδέκαηνο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ αξκφ.
Πξηλ απφ ηε λέα ζθπξνδέηεζε νη αξκνί ζα θαζαξίδνληαη απφ θάζε μέλν ζψκα θαη ζα πιέλνληαη
κε λεξφ ππφ πίεζε. Καηά ηε ζηηγκή ηεο ζθπξνδέηεζεο νη αξκνί πξέπεη λα είλαη θνξεζκέλνη
ρσξίο φκσο λα έρνπλ ειεχζεξν λεξφ ζηηο θνηιφηεηεο ηεο επηθάλεηάο ηνπο. Απαγνξεχεηαη ε
επάιεηςε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλία.
Αλ ππάξρεη θαηαθφξπθνο αξκφο ε ζθπξνδέηεζε ζα αξρίδεη απφ ηε ζέζε ηνπ αξκνχ. ε
νξηδφληηνπο αξκνχο ηνηρίσλ ζα δηαζηξψλεηαη πξψηα κηα ζηξψζε κηθξνχ πάρνπο ζε φιν ην
κήθνο ηνπ αξκνχ ε νπνία θαη ζα δνλείηαη πξνζεθηηθά.

(2)

Αξκνί δηαζηνιήο θαη ζπζηνιήο
Οη αξκνί δηαζηνιήο θαη ζπζηνιήο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε, ηα πιηθά θαη ηνλ ηξφπν
θαηαζθεπήο ησλ αξκψλ δηαζηνιήο θαη ζπζηνιήο, πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Γεληθά νη εξγαζίεο
ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ.
ηνπο αξκνχο πιήξνπο ζπζηνιήο, ν θχξηνο νπιηζκφο ηεο θαηαζθεπήο δηαθφπηεηαη. Οη φςεηο
ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα είλαη βακκέλεο κε δχν ζηξψζεηο αζθαιηηθήο βαθήο θαη νη ζπλδεηηθνί
ξάβδνη (βιήηξα) ησλ αξκψλ ζα επαιεηθζνχλ θαηά ην ήκηζπ κε ζχλζεζε γηα ηελ παξεκπφδηζε
ηεο ζπλάθεηαο.
ηνπο αξκνχο δηαζηνιήο, νη φςεηο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα έρνπλ δηάθελν, πνπ ζα κπνξεί λα
παξαιάβεη ηελ εθηηκψκελε ζεξκηθή δηαζηνιή. Ο νπιηζκφο ζα δηαθφπηεηαη θαη νη ζπλδεηηθνί
ξάβδνη (βιήηξα) ζα επαιεηθζνχλ θαηά ην ήκηζπ κε ζχλζεζε γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο
ζπλάθεηαο.
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5.3.5

Γνθηκέο ζηεγαλφηεηαο
Όιεο νη θαηαζθεπέο ησλ νπνίσλ νη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο κπνξεί λα έξρνληαη ζε επαθή κε
απνζεθεπκέλα ή κεηαθεξφκελα πγξά ζα δνθηκάδνληαη γηα ηε ζηεγαλφηεηά ηνπο κε δαπάλεο ηνπ
Αλαδφρνπ. Οη δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο κε λεξφ ζα γίλνληαη πξηλ γίλεη ε ηπρφλ επηρσκάησζε ησλ
εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ θαη πξηλ ηνπνζεηεζνχλ νη ηπρφλ πδαηνζηεγαλέο κεκβξάλεο ζηηο εμσηεξηθέο
επηθάλεηεο. Όιεο νη ζσιελψζεηο ζχλδεζεο θαη ηα άιια εμαξηήκαηα πνπ πεξλνχλ δηα κέζνπ ησλ
θαηαζθεπψλ πνπ δνθηκάδνληαη, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί πξηλ γίλνπλ νη δνθηκέο.
Οη θαηαζθεπέο ζα γεκίζνπλ κε λεξφ θαη αθνχ πεξάζεη κία πεξίνδνο επηά εκεξψλ γηα απνξξφθεζε,
ζα κεηξεζεί ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ κε έλα φξγαλν κέηξεζεο ζηάζκεο ζε ζπλδπαζκφ κε έλα βεξληέξν ή
κε άιιν εγθεθξηκέλν κέζν. Σν λεξφ ζα αθεζεί λα παξακείλεη επί επηά εκέξεο θαη ε ζπλνιηθά
επηηξεπφκελε πηψζε ηεο ζηάζκεο ηεο πεξηφδνπ απηήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμάηκηζε, δελ ζα
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 1‰ ηνπ κέζνπ βάζνπο ηεο γεκάηεο δεμακελήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη
άλσ ησλ 10 mm.
Δάλ ε θαηαζθεπή δελ ηθαλνπνηήζεη ηηο ζπλζήθεο ηεο δνθηκήο αιιά ε εκεξήζηα πηψζε ηεο ζηάζκεο
κεηψλεηαη, δχλαηαη ε πεξίνδνο ηεο δνθηκήο λα επεθηαζεί γηα άιιεο επηά εκέξεο θαη εθ' φζνλ θαηά ηελ
πεξίνδν απηή δελ μεπεξαζηεί ην θαζνξηζκέλν φξην, ε θαηαζθεπή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
ηθαλνπνηεηηθή.
Παξά ηελ ηθαλνπνηεηηθή δηαδηθαζία ηεο παξαπάλσ δνθηκήο, νηηδήπνηε εκθαλείο δηαξξνέο ζηελ
επηθάλεηα ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ. Σπρφλ θαιαθαηίζκαηα ή επηδηνξζψζεηο
ξσγκψλ ζα γίλνληαη, φπνπ είλαη εθηθηφ, απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά.
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6.

ΙΓΗΡΟΤ ΟΠΛΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΩΝ

6.1

Πεδίν εθαξκνγήο - Οξηζκόο
Η Σερληθή απηή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηνλ ζηδεξνχ νπιηζκφ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Γεληθά ηζρχνπλ ηα
αλαθεξφκελα ζηηο Πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΣΠ-1501-01-02-01-00 (Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο),
ζηνλ Νέν Καλνληζκφ Σερλνινγίαο Υαιχβσλ Οπιηζκνχ θπξνδέκαηνο ΚΣΥ 2008 (ΦΔΚ 2113Β/2008)
θαη ζηνλ Νέν Καλνληζκφ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο ΚΣ 2016 (ΦΔΚ 1561Β – 02/06/2016). Δπίζεο
εθαξκφδνληαη θαη νη ζρεηηθέο παξάγξαθνη ηνπ Δπξσθψδηθα ΔΝ 1992-1-1 ή θαη ηνπ ειιεληθνχ
”Καλνληζκνχ γηα ηελ Μειέηε θαη Καηαζθεπή έξγσλ απφ ζθπξφδεκα E.Κ.Ω.. 2000” (ΦΔΚ 1239Β –
18/10/2000).

6.2

Τιηθά
Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηνλ ΚΣΥ 2008. Ο ζηδεξνχο νπιηζκφο ζα είλαη θαηλνχξηνο, θαζαξφο,
επζχο θαη ρσξίο ζθνπξηά. Θα απνζεθεχεηαη πάλσ ζε ππνζέκαηα ή ζα πξνθπιάζζεηαη απφ ηελ
άκεζε επαθή κε ην έδαθνο κε άιιν ηξφπν, εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τπεξεζία.
Πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ πιηθνχ ζην εξγνηάμην, ν Αλάδνρνο ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία αληίγξαθν φισλ
ησλ εθζέζεσλ ειέγρσλ πνπ έγηλαλ ζην εξγαζηήξην ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ζε άιιν αλαγλσξηζκέλν
εξγαζηήξην.

6.3

Δθηέιεζε εξγαζηώλ
Ο ράιπβαο, πξηλ ηνπνζεηεζεί ζηα έξγα, πξέπεη λα θαζαξίδεηαη απφ ηπρφλ ζπζηαηηθά πνπ πηζαλφλ λα
βιάςνπλ ηε ζπλάθεηα κε ην ζθπξφδεκα φπσο π.ρ. αθαζαξζίεο, ιίπε θαη ραιαξέο ζθνπξηέο.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ ηήξεζε ηεο κνξθήο θαη ηεο ζέζεο ηνπ νπιηζκνχ, φπσο
πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαζψο θαη ζηελ θαιή ζχλδεζε κε ζχξκα ησλ ζπλερψλ
εθειθπφκελσλ ή ζιηβφκελσλ ραιχβδηλσλ ξάβδσλ (θχξηνη νπιηζκνί) κε ηνλ νπιηζκφ δηαλνκήο θαη
ηνπο ζπλδεηήξεο. Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο, ηα κήθε επηθάιπςεο θαη αγθχξσζεο θαζψο θαη ειάρηζηεο
αθηίλεο θακππιφηεηαο ηνπ νπιηζκνχ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δ.Κ.Ω.. 2000.
Όιεο νη δηαζηαπξψζεηο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα είλαη γεξά δεκέλεο κε γαιβαληζκέλν ζχξκα. Σα
άθξα ηνπ ζχξκαηνο ζα είλαη γπξηζκέλα πξνο ην θχξην ζψκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη δελ ζα έξρνληαη
ζε επαθή κε ην θαινχπη. Η ζπγθφιιεζε ραιχβδηλνπ νπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην
DIN 4099 θαη επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Δξγνδφηε.
Θα πξέπεη λα ηεξεζεί κε πξνζνρή ε απαηηνχκελε, απφ ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, επηθάιπςε φισλ ησλ
νπιηζκψλ κε ζθπξφδεκα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ιεπηνκέξεηεο
ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ πιεπξηθή επηθάιπςε ζπλδεηήξσλ, ελψ ν πάλσ νπιηζκφο
ησλ πιαθψλ θαη δνθψλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ βχζηζε κέζα ζην ζθπξφδεκα.
Οη νπιηζκνί πξέπεη λα πεξηβάιινληαη ππθλά απφ ηελ κάδα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Καηά ηελ
ζθπξνδέηεζε δελ ζα πξέπεη λα δηαηαξαρζεί ν νπιηζκφο. ε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο ηνπ νπιηζκνχ, ν
νπιηζκφο ζα επαλαθεξζεί ζηελ ζέζε ηνπ απφ εηδηθεπκέλν ηερλίηε. Δάλ βξεζεί φηη έρεη κεηαθηλεζεί ν
νπιηζκφο, αθνχ ζθιεξπλζεί ην ζθπξφδεκα, θαη θαηά ηελ άπνςε ηεο Τπεξεζίαο ε ζηαζεξφηεηα ή ε
αληνρή ηεο θαηαζθεπήο είλαη δπλαηφ λα δηαηαξαρζεί, ηφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαζαηξέζεη ην
ειαηησκαηηθφ ηκήκα θαη λα ην αλαθαηαζθεπάζεη ζηελ ζσζηή ηνπ κνξθή.

ειίδα 21

Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΡΟΤ

Έξγα εθζπγρξνληζκνύ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ΒΙΟΚΑ Παξνηθηάο Πάξνπ
κε ζθνπό ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάηωλ
Σεύρε Γεκνπξάηεζεο
Σεύρνο 5. Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο
Σεχρνο 5.1. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ

7.

ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ - ΜΔΣΑΛΛΟΣΤΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ

7.1

Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί
Η παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνπο μπιφηππνπο θαη κεηαιιφηππνπο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα θαζψο επίζεο θαη ζηηο εξγαζίεο
ηειεησκάησλ ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο Πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΣΠ-1501-:
01-03-00-00 (Ιθξηψκαηα),
01-04-00-00 (Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα)
01-05-00-00 (Καινχπηα εκθαλνχο έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο).

i.
ii.
iii.

7.2

Τιηθά
Γεληθά, γηα ηελ θαηαζθεπή κεηαιινηχπσλ θαη μπινηχπσλ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα θαζνξηδφκελα
ζην πξφηππν EN 13670:2009 θαη ζηνλ Δπξσθψδηθα ΔΝ 1992-1-1, αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην
Άξζξν 11 ηνπ ΚΣ 2016.

7.3

Δθηέιεζε Δξγαζηώλ

7.3.1

Γεληθά
Οη μπιφηππνη ζα πξέπεη λα είλαη ζηεξενί θαη ζπκπαγείο γηα λα απνθεχγεηαη ε απψιεηα θνληάκαηνο
απφ ην ζθπξφδεκα θαη λα δηαηεξεζεί ε ζσζηή ζέζε θαη νη δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο. Οη μπιφηππνη
πξέπεη λα αθαηξνχληαη απφ ην δηαζηξσκέλν ζθπξφδεκα ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη θξνχζεηο ή
δνλήζεηο ζηελ θαηαζθεπή. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ αλνίγκαηα ζηα θαινχπηα γηα λα είλαη δπλαηή
ε πξφζβαζε ησλ δνλεηψλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο. Οη μπιφηππνη ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια
δηαηαγκέλνη ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ ησλ αξκψλ
πξηλ ζθιεξπλζεί ην ζθπξφδεκα.
Γελ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη ζθπξνδέηεζε απ' επζείαο επάλσ ζε επηθάλεηεο εθζθαθήο, εθηφο εάλ
πξνεγεζεί ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Ο ρξφλνο αθαίξεζεο ησλ ηχπσλ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη γεληθά ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηα
θαζνξηδφκελα ζηνλ ΚΣ 2016. Οπνηαδήπνηε δεκηά πξνθιεζεί απφ ηελ πξφσξε αθαίξεζε ησλ
θαινππηψλ θαη αθφκε νπνηαδήπνηε κε απνδεθηή παξέθθιηζε, ιφγσ ζπζηνιψλ θαη εξππζκνχ, ζα
επηδηνξζσζεί απφ ηνλ Αλάδνρν κε δηθή ηνπ επηβάξπλζε.
Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηχπσλ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνβιέςεη θαη λα εγθαηαζηήζεη θηβσηνεηδή
αλνίγκαηα ή ηεκάρηα ζσιήλσλ ζηα ηνηρεία θηι. ησλ ηερληθψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο
κειέηεο, γηα ηελ ζχλδεζε ησλ δεμακελψλ κε ηα δίθηπα θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ εμνπιηζκνχ.
Μεηά ηελ ζθπξνδέηεζε πξέπεη λα πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ
ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ. Σα θελά ζα
ζπκπιεξσζνχλ κε δεπηεξνγελέο ζθπξφδεκα δεκηνπξγψληαο νκαιφ θηλίξηζκα. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα
δνζεί γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πδαηνζηεγαλφηεηαο ησλ θαηαζθεπψλ.
ε πεξηπηψζεηο νπψλ κηθξφηεξσλ απφ 150 mm x 150 mm ζε πιάθεο θαη ηνηρία, ν νπιηζκφο κπνξεί
λα κεηαηνπηζηεί ηνπηθά γχξσ απφ ην άλνηγκα. ε πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξσλ νπψλ ζα πξέπεη λα
ηνπνζεηεζνχλ πξφζζεηεο ξάβδνη νπιηζκνχ, ίζεο κε ηηο ξάβδνπο πνπ θφπεθαλ, επηπξνζζέησο δε ζα
πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαη δηαγψληεο ξάβδνη ηεο ίδηαο δηακέηξνπ πεξηβάιινληαο ην άλνηγκα.

7.3.2

Μφξθσζε επηθαλεηψλ
Σα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ζθπξνδέκαηνο δηαθξίλνληαη ζε :


Σειεηψκαηα επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ απνμήισζε ησλ ηχπσλ
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(1)

Σειεηψκαηα ειεχζεξσλ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε επηθάλεηεο πνπ
δελ βξίζθνληαη ζε επαθή κε μπιφηππνπο θαη ζηηο νπνίεο ε επεμεξγαζία πνπ ηπρφλ γίλεηαη
εθηειείηαη θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ην ζθπξφδεκα είλαη αθφκε "πιαζηηθφ".
Μφξθσζε επηθαλεηψλ απφ μπιφηππν ή κεηαιιφηππν
Γεληθά φιεο νη ηειεησκέλεο επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο ρσξίο θσιηέο, θελά ή
νπέο. Μεγάιεο αηέιεηεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο.
ε βάζνο κηθξφηεξν απφ 40 mm απφ ηελ ηειηθή εθηεζεηκέλε επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο
απαγνξεχεηαη λα ππάξρνπλ κεηαιιηθά , εθηφο απφ απηά πνπ ηνπνζεηήζεθαλ εηδηθά γηα λα
βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα.
Κακία επηδηφξζσζε ηειεησκέλσλ επηθαλεηψλ δελ ζα γίλεηαη εάλ πξψηα νη επηθάλεηεο δελ
επηζεσξεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. Η Τπεξεζία πξέπεη λα επηζεσξήζεη ηηο πεξηνρέο πνπ
παξνπζηάδνπλ θπςειψζεηο γηα λα απνθαζίζεη αλ πξφθεηηαη γηα επηθαλεηαθέο αηέιεηεο, ή δνκηθά
ειαηηψκαηα. Σα ηειεπηαία πξέπεη λα επηδηνξζψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο πνπ
πξνηείλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία.
Οη θνηιφηεηεο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε επηκέιεηα θαη λα πξνεηνηκάδνληαη κε αθκέο πεξίπνπ
θάζεηεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, λα ηξίβνληαη νη επηθάλεηεο γηα επηδηφξζσζε κε
ηζηκεληνπνιηφ, θαη λα γεκίδνληαη κε ηζηκεληνθνλίακα θαη άκκν ζηηο ίδηεο αλαινγίεο κε απηέο
ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ επηδηνξζψλεηαη. Σν θνλίακα πξέπεη λα ζπκπηεζηεί θαιά ψζηε λα
γεκίζεη ηειείσο ηελ θνηιφηεηα θαη λα ππνβιεζεί ζε ηειείσκα ψζηε λα παξνπζηάδεη πθή ίδηα κε
απηή ησλ γεηηνληθψλ επηθαλεηψλ.
Οη νπέο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζπλδεηηθψλ ξάβδσλ πξέπεη λα θαζαξηζηνχλ κε επηκέιεηα, λα
δηαπνηηζηνχλ κε λεξφ θαη λα γεκίζνπλ κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλία. Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
ηζηκεληνθνλίαο πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ ηα ειεχζεξα λεξά.
Σν ηειείσκα ησλ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ απνμήισζε ησλ
ηχπσλ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ
ηθαλνπνηεζεί ε Τπεξεζία γηα ηελ πνηφηεηα ηεο επηηεπρζείζεο κφξθσζεο ησλ επηθαλεηψλ,
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα παξαθάησ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο πξφζζεηε
απνδεκίσζε λα πξνβεί ζε δηάζηξσζε ηεο επηθάλεηαο κε ηζηκεληνθνλίακα, ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο.
Η θαηεγνξία κφξθσζεο επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κνλνζήκαληα ζηα ζρέδηα
ηεο Μειέηεο θαη δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
i.

Ξπιφηππνο F1
Οη επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο επί ησλ νπνίσλ ζα ηνπνζεηεζεί θαη άιιν ζθπξφδεκα ή ζα
επηρσζνχλ δελ πξέπεη λα έρνπλ εκθαλείο αηέιεηεο. Μπνξεί λα εκθαλίδνληαη επίζεο
κηθξέο αηέιεηεο (θνηιψκαηα) πξνθαινχκελεο απφ ηελ παγίδεπζε αέξα ή λεξνχ, αιιά ε
επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε απφ θελά, ζπνγγψδεηο πεξηνρέο θαη κεγάιεο
αηέιεηεο.
Σν δηάθελν θάησ απφ νπνηνδήπνηε ηκήκα θαλφλα (επζχγξακκνπ ή θακπχινπ θαηά
πεξίπησζε), πνπ ηνπνζεηείηαη γηα ηνλ έιεγρν κεηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηηο ηπρφλ
επηδηνξζψζεηο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 10 mm.

ii.

Ξπιφηππνο F2: Σειεηψκαηα ηχπνπ Γ θαη Γ ηεο ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-05-00-00
ε επηθάλεηεο επί ησλ νπνίσλ πξνβιέπνληαη πξνζηαηεπηηθέο ζηξψζεηο (π.ρ. ζνβάο) ή
πνπ κφληκα ή πεξηνδηθά ζα βξίζθνληαη ζε επαθή κε απνζεθεπφκελα ή κεηαθεξφκελα
πγξά δελ ζα παξνπζηάδνπλ πξνεμνρέο.
Οη πξνεμνρέο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζα αθαηξνχληαη φζν ην ζθπξφδεκα είλαη λσπφ θαη νη
αηέιεηεο ζηελ επηθάλεηα ζα δηνξζψλνληαη κε θνλίακα κε ιεπθφ ηζηκέλην, ψζηε ην ηειηθφ
ρξψκα ηνπ επηδηνξζσκέλνπ ηκήκαηνο λα είλαη ην ίδην κε απηφ ηεο ππφινηπεο
επηθάλεηαο.
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Σν δηάθελν θάησ απφ νπνηνδήπνηε ηκήκα θαλφλα (επζχγξακκνπ ή θακπχινπ θαηά
πεξίπησζε), πνπ ηνπνζεηείηαη γηα ηνλ έιεγρν κεηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηηο ηπρφλ
επηδηνξζψζεηο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 5 mm.
iii.

Ξπιφηππνο F3: Σειεηψκαηα ηχπνπ Δ ηεο ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-05-00-00
Όπνπ δείρλεηαη ζηα ζρέδηα θαη γεληθά νη επηθάλεηεο πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζε θνηλή ζέα
(εκθαλέο ζθπξφδεκα) πξέπεη λα είλαη ιείεο κε αθξηβείο θαη θαζαξέο αθκέο.
Γελ γίλνληαη απνδεθηά θνηιψκαηα απφ παγίδεπζε αέξα ή λεξνχ θειίδεο θαη αιινίσζε
ηνπ ρξψκαηνο. Πξνεμνρέο θαη επηθαλεηαθέο αηέιεηεο πνπ ππάξρνπλ πξέπεη λα
αθαηξνχληαη φπσο πεξηγξάθεθε ζηνλ μπιφηππν F2.
Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιεια κνξθσκέλνο μπιφηππνο κε ζθιεξή θαη ιεία
επηθάλεηα θαη ην δηάθελν θάησ απφ νπνηνδήπνηε ηκήκα θαλφλα δνθηκήο δελ πξέπεη λα
είλαη κεγαιχηεξν απφ 5 mm.
Ιδηαίηεξε πξνζπάζεηα πξέπεη λα θαηαβιεζεί γηα ηελ επίηεπμε εληαίνπ ρξψκαηνο ζηελ
επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο. Δπίζεο πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηελ εθινγή ηνπ
δηεπθνιπληηθνχ αθαίξεζεο ησλ μπινηχπσλ γηα λα εμαζθαιηζζεί φηη ε επηθάλεηα ζα είλαη
απαιιαγκέλε απφ θειίδεο ή ρξσκαηηθέο αιινηψζεηο.

(2)

Μφξθσζε ειεχζεξσλ επηθαλεηψλ
Η ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα είλαη θαιά αιθαδηαζκέλε θαη
ζπκππθλσκέλε.
ηνπο ππζκέλεο ησλ δεμακελψλ θαη γεληθά φπνπ δελ πξφθεηηαη λα επαθνινπζήζεη πξφζζεηε
ζηξψζε απφ ζθπξφδεκα ή απφ άιιν πιηθφ, ε ηειηθή επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη νκαιή.
Η δηάζηξσζε ζα γίλεηαη κε κπζηξί ή κε κεραλή θαη θαηά πεξίπησζε κε επίπαζε ηζηκέληνπ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ην δηάθελν θάησ απφ θαλφλα δνθηκήο δελ πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξν απφ 5 mm.

7.3.3

Δπηδηφξζσζε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο
ηελ πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηνχλ αηέιεηεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ν Αλάδνρνο νθείιεη
λα πξνβεί κε δαπάλεο ηνπ ζε επηδηνξζψζεηο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξνηείλεη γηα έγθξηζε φια ηα
πιηθά πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη, κε ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αηέιεηεο ή δεκηέο ζηελ κφξθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο επηδηνξζψλνληαη
κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο :
α.

επηθαλεηαθέο θπςεισηέο αηέιεηεο :
αθαίξεζε ηνπ ραιαξνχ πιηθνχ, κέρξηο φηνπ θαλεί ε πγηήο επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο
θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο κε βνχξηζα ή πεπηεζκέλν αέξα
ηνπνζέηεζε κε ρξήζε θαινππηνχ ή φρη θαη δηάζηξσζε κε κπζηξί θνληάκαηνο απφ κίγκα
αληηζπξξηθλσηηθήο θνλίαο ζπγθνιιεηηθνχ γαιαθηψκαηνο λεξνχ
εμνκάιπλζε ηεο επηθάλεηαο κε ζηνθάξηζκα κε ην ίδην πιηθφ

β.

ζπαζίκαηα απφ ην μεθαινχπσκα :
αθαίξεζε ηνπ ραιαξνχ πιηθνχ, κέρξηο φηνπ θαλεί ε πγηήο επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο
θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο κε βνχξηζα ή πεπηεζκέλν αέξα
ηνπνζέηεζε κε ρξήζε θαινππηνχ ή φρη θαη δηάζηξσζε κε κπζηξί θνληάκαηνο απφ κίγκα
επνμεηδηθήο ξεηίλεο ραιαδηαθήο άκκνπ
εμνκάιπλζε ηεο επηθάλεηαο κε ζηνθάξηζκα κε ην ίδην πιηθφ

γ.

θπζαιίδεο αέξα ζηελ επηθάλεηα :
θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο κε βνχξηζα ή πεπηεζκέλν αέξα
ηνπνζέηεζε κε ρξήζε θαινππηνχ ή φρη θαη δηάζηξσζε κε κπζηξί θνληάκαηνο απφ κίγκα
αληηζπξξηθλσηηθήο θνλίαο ζπγθνιιεηηθνχ γαιαθηψκαηνο - λεξνχ
εμνκάιπλζε ηεο επηθάλεηαο κε ζηνθάξηζκα κε ην ίδην πιηθφ
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8.

ΩΛΗΝΩΔΙ ΠΔΓΙΟΤ

8.1

Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί
Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε θαη ηηο δνθηκέο
ζηεγαλφηεηαο ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ πεδίνπ δηαθίλεζεο ιπκάησλ, ζηξαγγηδίσλ, νκβξίσλ, ηιχνο
θαη λεξνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξεαηίσλ ζπγθξάηεζεο πγξψλ (δίθηπν ζηξαγγηδίσλ, νκβξίσλ
θηι.) θαη ησλ μεξψλ θξεαηίσλ (θξεάηηα δηθιείδσλ). Οη ζσιελνγξακκέο εληφο αληιηνζηαζίσλ θαη
θηηξηαθψλ έξγσλ θαιχπηνληαη απφ ηελ Πξνδηαγξαθή «4: σιελψζεηο θαη εμαξηήκαηα δηθηχσλ» ηνπ
Σεχρνπο 5.2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ.
Οη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ησλ ζσιελψζεσλ πεδίνπ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο
παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο Σεχρνπο. Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο Πξνδηαγξαθέο
ΔΛΟΣ ΣΠ-1501-08-06 (ζσιελψζεηο – δίθηπα).
Σν πιηθφ ησλ αγσγψλ ζα είλαη γηα ηα δίθηπα πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ πίεζε πξνζδηνξίδεηαη ζηελ Σερληθή
Πεξηγξαθή – Δηδηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Σεχρνο 3) θαη κπνξεί λα είλαη:


HDPE 3εο γεληάο 6 atm ή αλψηεξεο εθ΄ φζνλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά



πιαζηηθνί ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο



αλνμείδσηνο ράιπβαο

Σα δίθηπα βαξχηεηαο θαηαζθεπάδνληαη απφ:


uPVC ζεηξάο 41



ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο

8.2

ωιελώζεηο θαη εμαξηήκαηα δηθηύωλ

8.2.1

σιήλεο απφ HDPE 3εο γεληάο 6 atm ή αλψηεξεο
Οη ζσιήλεο απφ HDPE, νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 atm., ζα είλαη ηξίηεο γελεάο ζα θαηαζθεπάδνληαη
ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 12201. Οη ζπλδέζεηο ζα γίλνληαη :
(1)

Πνιπαηζπιέλην - πνιπαηζπιέλην
Mε κεησπηθή ζπγθφιιεζε (butt fusion), γηα δηακέηξνπο ζσιήλσλ κεγαιχηεξεο απφ Φ110. Γηα
κηθξφηεξεο απφ Φ110 δηακέηξνπο ζσιελψζεσλ, είλαη επηηξεπηή ε ζχλδεζε ησλ ζσιελψζεσλ
κε :

(2)

-

ειεθηξνζπγθφιιεζε (Electrofusion Welding). Η ζχλδεζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη
κέζσ εηδηθνχ εμαξηήκαηνο (ειεθηξνκνχθα), θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ αλάινγα κε ηηο
δηακέηξνπο ησλ ζσιελψζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο θαη ηηο Δηδηθέο
Πξνδηαγξαθέο.

-

κεραληθφ ηξφπν. Η ζχλδεζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη κε ζπλδέζκνπο θαη ξαθφξ
απφ πνιππξνππιέλην. Δηδηθά γηα ηελ δηαθίλεζε πφζηκνπ θαη βηνκεραληθνχ λεξνχ θαη γηα
δηακέηξνπο κέρξη θαη DN 32, ε ζχλδεζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε νξεηράιθηλνπο
ζπλδέζκνπο θαη ξαθφξ.

Πνιπαηζπιέλην - PVC ή κε κεηαιιηθνχο ζσιήλεο
Η ζχλδεζε ζα γίλεηαη κε ραιχβδηλεο θιάληδεο. O ππνδνρέαο θιάληδαο ζα είλαη απφ
πνιπαηζπιέλην. Η ζχλδεζε κε ηνλ ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ ζα γίλεηαη κε κεησπηθή
ζπγθφιιεζε ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε (βιέπε παξαπάλσ πξνδηαγξαθή “χλδεζε
πνιπαηζπιέλην - πνιπαηζπιέλην”). Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά ρπηνζηδεξά
ηεκάρηα δηκπψ.

ειίδα 25

Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΡΟΤ

Έξγα εθζπγρξνληζκνύ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ΒΙΟΚΑ Παξνηθηάο Πάξνπ
κε ζθνπό ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάηωλ
Σεύρε Γεκνπξάηεζεο
Σεύρνο 5. Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο
Σεχρνο 5.1. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ

8.2.2

Aλνμείδσηνη ζσιήλεο
ηηο Δηδηθέο πξνδηαγξαθέο ζα θαζνξίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα (π.ρ. AISI 304,
AISI 316 θηι.).
Οη θιάληδεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ΔΝ 1092-1 θαη ηα παξεκβχζκαηα θιαληδψλ ζχκθσλα κε ην
ΔΝ 1514-1. Όια ηα εμαξηήκαηα (θακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο θηι.) ζα είλαη ηχπνπ κεηαιιηθήο
ζπγθφιιεζεο, θαηεγνξίαο Β, ζχκθσλα κε ην ΔΝ-10253-2.. Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά,
νη θακπχιεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ΔΛΟΣ-ΔΝ-10253, θαηεγνξίαο 3D (R=1,5D).
Όιεο νη ξαθέο κεηά ην ηέινο ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα θαζαξηζηνχλ κε ζπξκαηφβνπξηζα.
Καηφπηλ ζα αθνινπζήζεη θαζαξηζκφο κε θαηάιιειν κέζν επάιεηςεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ
θακέλσλ, ιφγσ ηεο ζπγθφιιεζεο επηθαλεηψλ.
Σα πάρε ησλ αγσγψλ ζα θαζνξηζηνχλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη αληνρή γηα ηελ κέγηζηε πίεζε
ιεηηνπξγίαο ηεο ζσιελνγξακκήο, πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο πίεζεο πιήγκαηνο. χκθσλα κε ηελ
ΔΝ-12255-1 θαη εθφζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα ειάρηζηα πάρε ησλ αλνμείδσησλ
ζσιήλσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1 ηνπ ISO 4200 (θαηεγνξία Α),ζχκθσλα κε ηελ
ΔΝ-12255-1.

8.2.3

σιήλεο απφ u PVC ζεηξάο 41 ή αλψηεξεο
Οη ζσιήλεο βαξχηεηαο ππνγείσλ δηθηχσλ ζα είλαη απφ uPVC ζεηξάο 41, θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα
κε ηνλ ΔΛΟΣ-ΣΠ-1501-08-06-02-02 κε ελζσκαησκέλν ζχλδεζκν (κνχθα) θαη ειαζηηθφ δαθηχιην
ζηεγαλφηεηαο.

8.2.4

σιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο
Οη αγσγνί ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν ΔΝ 13476-1 έσο ΔΝ 13476-3. ε πεξηπηψζεηο αιιαγήο
θαηεχζπλζεο, θαζψο επίζεο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αιιαγήο δηαηνκψλ θαζψο θαη δηαθιαδψζεσλ ζα
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εμαξηήκαηα θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 13476, γηα
λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ξνή θαζψο θαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ δηθηχνπ. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα
απνθεχγεηαη ε ρξήζε εμαξηεκάησλ πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ δηαθνξεηηθέο πξψηεο χιεο απφ απηέο
ησλ επζχγξακκσλ ζσιήλσλ. Οη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη κε κνχθα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην.
Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηε κειέηε, νη ζσιήλεο ζα είλαη SN8. ηε πεξίπησζε πνπ
θάησ απφ νδνχο ην βάζνο επίρσζεο είλαη κηθξφηεξν απφ 60cm, νη ζσιήλεο ζα είλαη SN16, εθηφο εάλ
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά.

8.2.5

Φξεάηηα
Σα θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ζθπξφδεκα. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα εγθαηαζηαζνχλ
πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απφ πνιπαηζπιέλην κεζαίαο ππθλφηεηαο, ή πςειήο ππθλφηεηαο
αλάινγα κε ηα βάζε ηνπνζέηεζεο θαη ηελ χπαξμε ή φρη πδξνθφξνπ νξίδνληα.

8.3

Δθηέιεζε Δξγαζηώλ

8.3.1

Γηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε ζσιήλσλ
Οη ζσιήλεο ζα κεηαθέξνληαη, απνζεθεχνληαη θαη ζα δηαθηλνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή. Οη ζσιήλεο πξέπεη λα κεηαθέξνληαη δηαηεηαγκέλνη γηα λα κελ πξνθαινχληαη δεκηέο
θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο ζην εξγνηάμην.
Οη ρεηξηζκνί θαηά ηε θφξησζε θαη εθθφξησζε ζα γίλνληαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη αλάινγα κε ην
βάξνο ησλ ζσιήλσλ κε ηα ρέξηα, κε ζρνηληά θαη μχιηλνπο νιηζζεηήξεο (απφ καδέξηα) ή αλπςσηηθφ
κεράλεκα. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη άγθηζηξα γηα ηελ αλχςσζε ηα άθξα ηνπο ζα θαιχπηνληαη κε
ιάζηηρν, γηα λα κελ θαηαζηξέθνληαη ηα ρείιε ησλ ζσιήλσλ.
Οη αγσγνί ζα απνζεθεχνληαη ζε νκαιέο θαη επίπεδεο επηθάλεηεο απαιιαγκέλεο απφ δηαβξσηηθά
πιηθά, ρσξηζηά αλά πιηθφ θαηαζθεπήο. σιήλεο δηαθνξεηηθψλ δηακέηξσλ επίζεο πξέπεη λα
απνζεθεχνληαη ρσξηζηά, ή εάλ απηφ είλαη αδχλαην νη κεγαιχηεξεο δηάκεηξνη πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη
ζηηο θάησ ζηξψζεηο.
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Οη ζσιήλεο απφ PVC θαη HDPE πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ απ' επζείαο έθζεζή ηνπο ζηνλ
ν
ήιην. Δπίζεο θαιφ είλαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ρακειφηεξε ησλ 0 C λα
απνθεχγνληαη ηα απφηνκα θηππήκαηα ζηνπο ζσιήλεο.
Οη ζσιήλεο απφ PVC θαη HDPE ζα ζηνηβάδνληαη ελαιιάμ ηνπ αξζεληθνχ θαη ζειπθνχ άθξνπ θαη κε
ηηο θεθαιέο πξνεμέρνπζεο ψζηε λα εθάπηνληαη κεηαμχ ηνπο θαηά ην κήθνο κίαο γελέηεηξαο.
Δλαιιαθηηθά, νη ζσιήλεο κπνξνχλ λα ζηνηβάδνληαη ζηαπξσηά ψζηε θάζε ζηξψζε λα είλαη ζε νξζή
γσλία ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε, ε δε θάησ ζηξψζε πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζηεξεσκέλε
ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε θχιηζε ησλ ζσιήλσλ. Δάλ απηνί νη ηξφπνη είλαη αδχλαην λα εθαξκνζζνχλ,
ηφηε κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάησ απφ ηνπο ζσιήλεο μχιηλνη δνθνί, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 50 mm
θαη ζε απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε απφ 2 m κεηαμχ ηνπο. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ ζηξψζεσλ δελ πξέπεη
λα ππεξβαίλεη ην 1,50 m.
Οη ρπηνζηδεξνί ζσιήλεο ζηνηβάδνληαη κε αλάινγνπο ηξφπνπο απηψλ ησλ ζσιήλσλ PVC θαη HDPE.
O κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ζηξψζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν ζηνίβαμεο ηνπο, ηνλ ζπληειεζηή
θαηεγνξίαο πάρνπο θαη ηελ δηάκεηξν.
Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε δξνζεξφ κέξνο, καθξηά απφ ηελ ειηαθή
αθηηλνβνιία θαη λα παξακέλνπλ κέζα ζηνπο ζάθνπο ή ηα θηβψηηα ζπζθεπαζίαο κέρξη ηελ
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα εηδηθά εμαξηήκαηα απφ uPVC θαη HDPE.

8.3.2

Δγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ
Ο εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο.
Η δψλε ηνπ αγσγνχ πεξηιακβάλεη ην ρψξν κεηαμχ ηνπ ππζκέλα θαη ησλ ηνηρσκάησλ ηεο ηάθξνπ θαη
κέρξη χςνο 0,30 m πάλσ απφ ην εμσξξάρην ηνπ αγσγνχ. ηε δψλε ηνπ αγσγνχ πξέπεη νη απαηηήζεηο
θαηαζθεπήο ηνπ πιηθνχ πιεξψζεσο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηδηαίηεξα ηεο ζπκππθλψζεσο λα είλαη
απμεκέλεο, δεδνκέλνπ φηη απηέο έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηελ παξαδνρή ηεο ζηαηηθήο θαη
δπλακηθήο θαηαπνλήζεσο ηνπ αγσγνχ.
Σν πιηθφ πιήξσζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί
ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
Μεηά ηελ ηζνπέδσζε θαη ηελ ζπκπίεζε ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζα ηνπνζεηεζεί ην πιηθφ
εγθηβσηηζκνχ θάησ απφ ηνλ ζσιήλα (ππφζηξσκα ζσιήλα), ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. H
επηθάλεηα ζα ειεγρζεί ζηελ ζπλέρεηα σο πξνο ηελ ζηάζκε θαη ηελ νκνηνκνξθία θαη εάλ ρξεηαζζεί ζα
γίλνπλ νη ηειηθέο δηνξζψζεηο γηα ηελ ζσζηή ζηάζκε.
Γελ ζα μεθηλήζεη ε ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ εάλ δελ γίλεη ν έιεγρνο θαη ε παξαιαβή ηνπ
ππνζηξψκαηνο ηνπ ζσιήλα. ε πεξίπησζε πνπ ην ππφζηξσκα έρεη ππνζηεί βιάβε απφ λεξά, ή
άιιε αηηία, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ην αθαηξέζεη θαη λα ην θαηαζθεπάζεη εθ λένπ κε λέα πιηθά.
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεη ν πιεπξηθφο εγθηβσηηζκφο κε ηχπαλζε ψζηε λα
απνθεχγνληαη θελά ζηελ πεξηνρή θάησ απφ ηνλ ζσιήλα. Η νινθιήξσζε ηνπ εγθηβσηηζκνχ ζα γίλεη
κε ηχπαλζε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζσιήλα γηα λα απνθεπρζεί ε εγθάξζηα κεηαθίλεζή ηνπ θαη ε
ππεξχςσζε ηνπ. Απηφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε, φηαλ ππάξρνπλ ζσιήλεο πνπ
κπνξνχλ λα παξακνξθσζνχλ. Σν χςνο ηνπ εγθηβσηηζκνχ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο
κειέηεο.
Οη πξνζηαηεπηηθέο επελδχζεηο ησλ αγσγψλ δελ επηηξέπεηαη λα ππνζηνχλ βιάβε θαηά ηελ δηαδηθαζία
εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ.
Γηα αγσγνχο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ κεγαιχηεξεο απφ 0,40 m πξέπεη ε δψλε ηνπ αγσγνχ λα
πιεξσζεί θαη λα ζπκπηεζηεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν θάζεηο εξγαζίαο.
Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ ππνζηξψκαηνο θαη εγθηβσηηζκνχ ζα αθαηξνχληαη πξννδεπηηθά νη
πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο.
Η φιε εξγαζία ηνπ εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πξέπεη λα γίλεη ελ μεξψ θαη ν Αλάδνρνο
νθείιεη λα πξνζηαηεχζεη ην ζθάκκα απφ επηθαλεηαθά λεξά κε ηελ θαηαζθεπή πξφρεηξσλ
αλαρσκάησλ θαη ηάθξσλ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο θαη λα απνρεηεχεη ηα ππεδάθηα λεξά κε
άληιεζε ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν.
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Οη ζέζεηο ζπλδέζεσλ δελ ζα θαιπθζνχλ ζηελ αξρή κε άκκν θαη ζα θαιπθζνχλ κεηά ηελ εθηέιεζε
ησλ αληίζηνηρσλ δνθηκψλ.
ε πεξίπησζε αιιαγήο δηεχζπλζεο ζηηο ζσιελνγξακκέο απφ uPVC θαη HDPE, ζα γίλεηαη
εγθηβσηηζκφο κε ζθπξφδεκα. Καηά ηνλ εγθηβσηηζκφ (αγθχξσζε) ζε ζθπξφδεκα πξέπεη λα κελ
θαιχπηνληαη νη ζπλδέζεηο (κνχθα – επζχ άθξν) εθηφο θαη νξίδεηαη αιιηψο απφ ηελ κειέηε. Σν
ζθπξφδεκα ζα δνλεζεί θαη δνπιεπηεί θαιά απφ θάησ θαη γχξσ απφ ηνλ ζσιήλα θαη ζα είλαη ζε
πιήξε επαθή κε ηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα. Η επάλσ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα έρεη
εμνκαιπλζεί κε θηπάξη θαη ζα θζάλεη νκαιά κέρξη ηηο πιεπξέο ηνπ νξχγκαηνο.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα πάξεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη ζσιήλεο
δελ ζα κεηαθηλεζνχλ θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε θαη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ε ζθπξνδέηεζε ζα γίλεη ζε κία
θάζε.

8.3.3

Σνπνζέηεζε ζσιήλσλ
Οη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηε Μειέηε.
Οη ζσιήλεο θαη' αξράο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαηά κήθνο ηνπ ρείινπο ησλ ηάθξσλ γηα
επηζεψξεζε. σιήλεο νη νπνίνη έρνπλ ππνζηεί βιάβε, ζα απνξξίπηνληαη.
Σν εζσηεξηθφ ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφ απφ ρψκαηα, μέλα ζψκαηα θαη λεξά. Έηζη
ζηε δηάξθεηα δηαθνπψλ ηεο εξγαζίαο θαη θπξίσο ηε λχθηα, ην ζηφκην ηνπ ηειεπηαίνπ ζσιήλα πνπ
ηνπνζεηήζεθε ζα θξάζζεηαη θαηάιιεια.
ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα γίλεη ε θαηαβίβαζε πξνζεθηηθά θαη ρσξίο θξνχζεηο. Η πςνκεηξηθή
ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη δελ
επηηξέπεηαη ε ρξήζε ιίζσλ ή άιισλ πιηθψλ. Η ζχλδεζε ζσιήλσλ εθηφο ηεο ηάθξνπ απαγνξεχεηαη.
Όινη νη αγσγνί ζα ηνπνζεηεζνχλ επαθξηβψο νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζηηο ζέζεηο πνπ
θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Μεηαμχ θξεαηίσλ (πξνθεηκέλνπ γηα αγσγνχο βαξχηεηαο) ν
αγσγφο πξέπεη λα είλαη ζε νξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή απφιπηα επζχγξακκνο.
Πξνθεηκέλνπ γηα αγσγνχο πηέζεσο ηα ηκήκαηα ησλ αγσγψλ πνπ ζε νξηδνληηνγξαθία ή κεθνηνκή
πξνβιέπνληαη ζε θακπχιε ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζσιήλεο θαλνληθνχ ή κηθξφηεξνπ κήθνπο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηξεπφκελε απφθιηζε ησλ ζπλδέζκσλ ή απφ εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο).
Πάλησο ζε θακία πεξίπησζε ε απφθιηζε ησλ αμφλσλ δχν ζπλδεφκελσλ ζσιήλσλ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηελ επηηξεπφκελε γηα ην είδνο ηνπ. Γηα λα απνθεχγεηαη ε απφθιηζε θαη ηπρφλ
απνζχλδεζε ηνπ αγσγνχ ζηηο ζέζεηο φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο, ηαπ, πψκαηα)
ιφγσ ησλ δεκηνπξγνχκελσλ εθεί σζήζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε αγθχξσζή ηνπο.
ηηο ζσιελψζεηο δηαζχλδεζεο γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, ζηηο νπνίεο αλακέλνληαη δηαθνξηθέο
θαζηδήζεηο κεηαμχ ησλ θαηαζθεπψλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ παξαιαβή ηπρφλ
δηαθνξηθψλ θαζηδήζεσλ κε ηελ εγθαηάζηαζε δεχγνπο ιπφκελσλ ζπλδέζκσλ (δηκπψ).
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ θαη εθ' φζνλ παξαζηεί ε αλάγθε λα θνπνχλ ζε κήθνο κηθξφηεξν
ηνπ νλνκαζηηθνχ γηα ηελ αθξηβή ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ, νη ζρεηηθέο
εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, κε εηδηθφ εμνπιηζκφ. ε θάζε
πεξίπησζε ηα θνκκέλα άθξα ζα πξέπεη λα ινμνηνκνχληαη (θξεδάξηζκα). Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη
ζηεγαλφηεηαο, δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ιίπε, γξάζα θαη έιαηα.
Γελ επηηξέπεηαη ε θάκςε ησλ ζσιήλσλ απφ PVC γηα ηελ δεκηνπξγία αιιαγψλ ζηελ δηεχζπλζε,
ν
κεγαιχηεξε απφ 3 . ε θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη νη ζσιήλεο λα θάκπηνληαη ζπγρξφλσο θαηά ηελ
νξηδφληηα θαη ηελ θαηαθφξπθε έλλνηα γηα ηελ δεκηνπξγία θακπχιεο παξά κφλν νξηδφληηα ή
θαηαθφξπθε.
Η αθηίλα θακππιφηεηαο ησλ ζσιήλσλ απφ HDPE πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30D, φπνπ D ε
εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά.
Σν ζθάκκα ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ζσιήλεο πξέπεη λα έρεη ην ειάρηζην πιάηνο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ε δε απφζηαζε ηεο εμσηεξηθήο παξεηάο ηνπ ζσιήλα ζε θακία
ζέζε ηνπ αγσγνχ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε πνπ θαζνξίδεηαη σο ειάρηζηε ζηα ζρέδηα
ηεο κειέηεο.
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Η ζχλδεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ κε θιάληδεο, απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή
γξαθίηε ζα γίλεηαη κε παξέλζεζε κεηαμχ ησλ θιαληδψλ ειαζηνκεξνχο δαθηπιίνπ ζηεγαλφηεηαο. Οη
θνριηνθφξνη ήινη ζα ζπζθίγγνληαη επαξθψο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ αξκνχ,
ρσξίο φκσο λα δεκηνπξγνχληαη εθειθπζηηθέο ηάζεηο ζηα ζπλδεφκελα κέξε.

8.3.4

Φξεάηηα

8.3.4.1

Φξεάηηα απφ ζθπξφδεκα
Ο ππζκέλαο, ε νξνθή θαη ηα ηνηρψκαηα ησλ θξεαηίσλ πνπ ζπγθξαηνχλ πγξά ζα θαηαζθεπαζηνχλ
απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C30/37 ή αλψηεξεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη
ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο. ην ζθπξφδεκα ησλ θξεαηίσλ ηα νπνία ζα θαηαζθεπαζζνχλ θάησ απφ ηε
ζηάζκε ηνπ ππφγεηνπ νξίδνληα ζα γίλεη πξφζκημε ζηεγαλσηηθνχ κάδαο, ζχκθσλα κε φζα
αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
ην ππζκέλα ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο ζα δηακνξθσζνχλ «απιάθηα» δηεπθφιπλζεο ηεο ξνήο κε
εθαηέξσζελ «πεδνδξφκηα» απφ άνπιν ζθπξφδεκα C12/16.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηνηρσκάησλ ησλ θξεαηίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμσηεξηθφο μπιφηππνο, ελψ
απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο παξεηάο ηεο εθζθαθήο σο μπινηχπνπ.
Οη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θξεαηίσλ ζα επηρξηζζνχλ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα
ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
ε φια ηα θξεάηηα ηνπνζεηνχληαη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο ή βαζκίδεο απφ GRP, ζχκθσλα κε ηα
ζρέδηα ηεο κειέηεο. Σα θαιχκκαηα νη εζράξεο θαη ηα ζηφκηα πδξνζπιινγήο ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη
απφ ρπηνζίδεξν, ραιχβδηλα ή απφ GRP, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα
ζρέδηα ηεο κειέηεο.
(1)

Δπίρξηζκα κε παηεηή ηζηκεληνθνλία
Οη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θξεαηίσλ ζπγθξάηεζεο πγξψλ (εζσηεξηθέο παξεηέο ησλ
πιεπξηθψλ ηνίρσλ, δάπεδν, θάησ επηθάλεηα πιάθαο νξνθήο), θαζψο επίζεο θαη φπνπ αιινχ
δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ζα επηρξηζζνχλ κε παηεηή ηζηκεληνθνλία. Η ηζηκεληνθνλία ζα γίλεη
ζε ηξεηο ζηξψζεηο.
Ωο πιηθά θαηαζθεπήο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηζηκέλην θαη άκκνο ζε αλαινγία 650 kg ηζηκέληνπ
3
3
ζε 1,0 m άκκνπ γηα ηελ πξψηε θαη δεχηεξε ζηξψζε θαη 900 kg ηζηκέληνπ ζε 0,8 m άκκνπ γηα
ηελ ηξίηε ζηξψζε.
Η άκκνο πξέπεη λα είλαη ιεπηφθνθθνο θαη ηειείσο απαιιαγκέλε γαησδψλ θαη νξγαληθψλ
πξνζκίμεσλ. Η κέηξεζε ηεο άκκνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα γίλεηαη κε θηβψηην νξηζκέλνπ φγθνπ
θαη ην ηζηκέλην λα πξνζηίζεηαη ζε βάξνο. Η αλάκημε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ησλ
κηγκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη επί επηπέδσλ ιακαξηλψλ ή κε εηδηθνχο αλακηθηήξεο.
Η πξψηε ζηξψζε ηεο ηζηκεληνθνλίαο ζα είλαη πεηαρηή, ε δεχηεξε ζηξψζε ζηξσηή θαη ε ηξίηε
παηεηή, ζα ζπκπηέδεηαη δε θαη ιεηαίλεηαη κε ην κπζηξί. Σν ηειηθφ ζπκπηεζηφ πάρνο ηεο
ηζηκεληνθνλίαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 cm.
ηηο γσλίεο ζα δηακνξθψλνληαη θακπχιεο κε εηδηθά εξγαιεία. Κάζε ζηξψζε ζα θαηαβξέρεηαη
επαλεηιεκκέλα κεηά ην πήμηκν ηνπ ηζηκέληνπ. Πξηλ απφ ηε δηάζηξσζε θάζε ζηξψζεο ε
επηθάλεηα ζα θαζαξίδεηαη θαη ζα πιέλεηαη θαη ηέινο ζα δηαβξέρεηαη κε γαιάθησκα ηζηκέληνπ
(αξηάλη).

(2)

Μφλσζε κε αζθαιηηθή επάιεηςε
Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο φισλ ησλ θξεαηίσλ, θαζψο
επίζεο θαη φπνπ αιινχ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ζα επαιεηθζνχλ κε δηπιή αζθαιηηθή
ζηξψζε.
Σν πιηθφ ζα δηαζηξσζεί ζε δχν ζηξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Δξγνζηαζίνπ
παξαγσγήο. ηελ Τπεξεζία ζα δνζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πιηθνχ, θαζψο επίζεο θαη νη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ, πξνο έγθξηζε.

ειίδα 29

Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΡΟΤ

Έξγα εθζπγρξνληζκνύ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ΒΙΟΚΑ Παξνηθηάο Πάξνπ
κε ζθνπό ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάηωλ
Σεύρε Γεκνπξάηεζεο
Σεύρνο 5. Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο
Σεχρνο 5.1. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ

Πξηλ απφ ηελ νπνηαδήπνηε επίζηξσζε πιηθνχ, νη επηθάλεηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα
θαζαξηζηνχλ ζρνιαζηηθά απφ ζθφλεο, ιάδηα θηι. θαη αθνχ γίλεη επίζηξσζε κε ην αζηάξη, ζα
εθαξκνζηεί ην αζθαιηνγαιάθησκα ζε δχν ζηξψζεηο ζηαπξσηά.
(3)

Μφλσζε κε δηπιή ζηξψζε αζθαιηνπάλνπ
Όπνπ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ
επηθαλεηψλ απφ ζθπξφδεκα, κε δηπιή ζηξψζε αζθαιηνπάλνπ, πάρνπο 2 mm θαη βάξνπο 2,20
2
2
kg/m κέρξη 2,50 kg/m . Η πξνζηαζία ηεο κφλσζεο ζα γίλεη κε ηζηκεληνθνλία πάρνπο 2 cm θαη
3
αλαινγία 650 kg/m ηζηκέληνπ.

8.3.4.2

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα
(1)

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απφ ζθπξφδεκα:
Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο ΔΛΟΣ-ΣΠ-1501-08-06-08-06 (Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απφ
ζθπξφδεκα) θαη ΔΛΟΣ-ΣΠ-1501-08-06-08-07 (Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απφ πνιπκεξέο
ζθπξφδεκα)

(2)

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απφ ζπλζεηηθά πιηθά:

Η πνηφηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη έιεγρνη θαη νη δνθηκαζίεο απνδνρήο ζην εξγνζηάζην ησλ θξεαηίσλ
πνπ θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ζα ζπκθσλνχλ πιήξσο κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο ΔΛΟΣ13598-1 θαη 13598-2.
Σα θξεάηηα ζα είλαη απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβπλνρισξίδην (PVC- U), πνιππξνππιέλην (ΡΡ)
ή πνιπαηζπιέλην (PE), ζηεγαλά, κε φια ηα απαηηνχκελα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ζηεγάλσζεο. Σα
θξεάηηα απνηεινχληαη απφ ην ρπηφ ζηνηρείν βάζεο, ηνλ ζάιακν, ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη ζην
εθάζηνηε απαηηνχκελν χςνο κε ζηνηρείν δηακφξθσζεο ζαιάκνπ (εηδηθφ ηεκάρην), ηελ θσληθή απφιεμε
(θεληξηθή ή έθθεληξε) θαη ηνλ δαθηχιην έδξαζεο ηνπ θαιχκκαηνο ζηελ ζηέςε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ
θνξηίσλ.
Η βάζε ηνπ θξεαηίνπ ζα είλαη κνλνιηζηθήο θαηαζθεπήο κε δηακνξθψζεηο ξχζεσλ (θαλάιηα ξνήο) ησλ
εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ αγσγψλ. Οη είζνδνη θαη έμνδνη ζα είλαη πξνδηακνξθσκέλεο κε
ηππνπνίεζε θαηά ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ησλ ζσιήλσλ, ελψ πξέπεη λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα
δηάηξεζεο γηα ζχλδεζε ζσιήλσλ ζε νπνηνδήπνηε χςνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε έξγνπ. Η θσληθή
απφιεμε ζα θέξεη ζηαζεξή ή ηειεζθνπηθή πξνέθηαζε, δηακέηξνπ αληίζηνηρεο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ
θαιχκκαηνο θαη ζα ζπλαξκφδεηαη κε ηνλ ζάιακν κέζσ ζηεγαλνπνηεηηθνχ δαθηπιίνπ.
Σα θαιχµµαηα ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη ρπηνζηδεξά, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζα
εδξάδνληαη επί ρπηνζηδεξψλ πιαηζίσλ παθησκέλσλ ζε πιάθα απφ ζθπξφδεκα θαηάιιεισλ
δηαζηάζεσλ.
Σα βαζηθά ηκήκαηα ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο είηε κε ηελ ρξήζε ειαζηηθψλ
δαθηπιίσλ είηε κε απηνγελλή ζπγθφιιεζε.
H εγθαηάζηαζε ησλ θξεαηίσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα
ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηζηκεληνθνλίαο θαη κνλσηηθψλ πιηθψλ
ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξεαηίνπ. Η επίρσζε ηνπ ελαπνκέλνληνο δηαθέλνπ ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια
πξντφληα εθζθαθψλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο.
Η έδξαζε ησλ θξεαηίσλ, εάλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ κειέηε, ζα γίλεηαη επί
ππνζηξψκαηνο ζπλνιηθνχ πάρνπο 40cm, απνηεινχκελνπ απφ ρνλδξά ζθχξα (πάρνο 30cm) θαη
επηθαλεηαθή ζηξψζε άκκνπ (πάρνπο 10cm).

8.3.5

Γνθηκή έηνηκσλ ζσιελψζεσλ
Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ δνθηκή ησλ αγσγψλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ,
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνκήζεηαο ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε δνθηκή νξγάλσλ, βαξχλνπλ ηνλ
Αλάδνρν. Οη πξνζσξηλέο αγθπξψζεηο, πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ, δελ πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα θαη ε
ζρεηηθή δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή θαηαζθεπήο ηεο ζσιελνγξακκήο.
Μεηά ην ηέινο θάζε δνθηκήο ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηελ Τπεξεζία
θαη απφ ηνλ Αλάδνρν. Καλέλα ηκήκα αγσγνχ δελ ζεσξείηαη φηη παξαιήθζεθε αλ δελ έρεη γίλεη ε
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δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζ' απηφ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη θάζε επίρσζε νξχγκαηνο ζην νπνίν ππάξρεη
αγσγφο πνπ δελ έρεη δνθηκαζηεί.
(1)

Γίθηπα πίεζεο
Μεηά ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ησλ αγσγψλ θαη ησλ δηαθφξσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ
θαη εμαξηεκάησλ ζα εθηειείηαη δνθηκή ζηεγαλφηεηαο θαη αληνρήο ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ
ζπλδέζκσλ ζε εζσηεξηθή πδξαπιηθή πίεζε. Η δνθηκή ζα γίλεηαη θαηά ηκήκαηα, κεηά απφ
πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Δξγνδφηε.
Πξηλ απφ ηελ δνθηκή ζε πίεζε, ε ζσιελνγξακκή ζα επηρσζεί θαηά ηκήκαηα, εθηφο ησλ
ζπλδέζεσλ, ησλ δηαθιαδψζεσλ θαη ησλ θακππιψλ, πνπ ζα κείλνπλ αθάιππηεο, ζα ζηεξεσζεί
θαη ζα αγθπξσζεί, ψζηε λα κελ κεηαθηλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο. Γηα ην ζθξάγηζκα
ησλ άθξσλ ηεο ζσιελνγξακκήο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηθιείδεο, αιιά ηπθιέο
θιάληδεο ή πψκαηα.
Η πδξαπιηθή πίεζε ζην ηκήκα δνθηκήο εμαζθείηαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιειεο αληιίαο. Η
δεμακελή ηεο αληιίαο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα κέηξεζεο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ
κέηξεζε ηνπ πξνζηηζέκελνπ φγθνπ, γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πίεζεο κε αθξίβεηα 1%. Έλα
θαηαγξαθηθφ καλφκεηξν ειεγκέλεο θαη θαηάιιειεο αθξηβείαο εγθαζίζηαηαη ζηελ
ζσιελνγξακκή, θαηά ην δπλαηφλ ζην ρακειφηεξν ζεκείν.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο θακηά εξγαζία δελ επηηξέπεηαη κέζα ζηα νξχγκαηα φζν ην
ηκήκα βξίζθεηαη ζε δνθηκαζία.
i.

Πξν-δνθηκαζία
Η ζσιελνγξακκή ζα γεκίζεη κε λεξφ, πξνζεθηηθά θαη αξγά, απφ ην ρακειφηεξν ζεκείν
ψζηε λα βγεη ηειείσο ν αέξαο. Μεηαμχ πιήξσζεο θαη δνθηκήο πξέπεη λα κεζνιαβήζεη
αξθεηφ δηάζηεκα (πεξίπνπ 24 ψξεο), ψζηε λα δνζεί θαηξφο ζε αέξα πνπ έρεη κείλεη κέζα
ζηε ζσιελνγξακκή λα απνκαθξπλζεί βαζκηαία. Η αληιία ζα ηνπνζεηεζεί ζην
ρακειφηεξν ζεκείν ηεο ζσιελνγξακκήο.

ii.

Κπξίσο δνθηκαζία πηέζεσο
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε θάζε κεηαηνπίζεηο ησλ
ζσιήλσλ, ή δηαθπγέο λεξνχ, ε δηαδηθαζία δνθηκψλ ζα ζηακαηήζεη πξνθεηκέλνπ λα
απνθαηαζηαζνχλ νη βιάβεο. Μεηά ηηο επηδηνξζψζεηο ε δηαδηθαζία ζα αξρίζεη απφ ηελ
αξρή.
Η πίεζε δνθηκήο ζα είλαη ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή πίεζε θαη ζα δηαηεξείηαη γηα κηζή ψξα
αλά 100 m δνθηκαδφκελνπ ηκήκαηνο, αιιά πνηέ ε νιηθή δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο δελ ζα
είλαη κηθξφηεξε ησλ δχν (2) σξψλ.
Η πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ αληιείηαη θαηά ηελ πεξίνδν απηή ζα κεηξάηαη θαη δελ πξέπεη
λα ππεξβαίλεη ηα 0,1 ιίηξα αλά mm εμσηεξηθήο δηακέηξνπ θαη ρηιηφκεηξν κήθνο αγσγνχ
γηα θάζε 24 ψξεο.
Δάλ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε ηνπ αλσηέξνπ νξίνπ, ειέγρεηαη νπηηθά ε
ζσιελνγξακκή γηα αλαδήηεζε ελδερφκελσλ δηαξξνψλ. Δάλ βξεζνχλ δηαξξνέο, απηέο
επηζθεπάδνληαη θαη ε δνθηκαζία επαλαιακβάλεηαη εμαξρήο.
Δάλ δελ βξεζνχλ δηαξξνέο λεξνχ, παξά ην γεγνλφο φηη πξνζεηέζεζαλ ζεκαληηθέο
πνζφηεηεο λεξνχ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πηέζεσο, πξέπεη εθ λένπ λα επηρεηξεζεί
εθθέλσζε ηνπ αέξα ζην δίθηπν πξηλ εθηειεζζεί λέα δνθηκή.

(2)

Γίθηπα βαξχηεηαο
i.

Αξρηθή δνθηκή ζηεγαλφηεηαο
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεη δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ηνπ
δηθηχνπ. αλ κήθνο δνθηκήο ιακβάλεηαη ην κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ ηκήκα ηνπ
αγσγνχ. Ο θνξκφο ηνπ ζσιήλα εγθηβσηίδεηαη κε άκκν ή ζθπξφδεκα αιιά νη ζχλδεζκνη
κέλνπλ αθάιππηνη γηα ηνλ έιεγρν θαηά ηελ δνθηκή.
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Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δνθηκήο ζα ειεγρζεί ε απξφζθνπηε ξνή κε ηελ παξνρέηεπζε
πνζφηεηαο λεξνχ ζην αλάληε θξεάηην θαη ζα παξαηεξεζεί ε δηέιεπζε ηνπ πξνο ην
θαηάληε. ηελ ζπλέρεηα ηα δχν άθξα ηνπ αγσγνχ θιείλνληαη κε ζηεγαλά πψκαηα πνπ λα
επηηξέπνπλ ην γέκηζκα ηεο γξακκήο κε λεξφ, θαζψο επίζεο θαη ηελ εμαέξσζε. Σν
γέκηζκα γίλεηαη αξγά ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εμαγσγή ηνπ αέξα. Σν λεξφ κπαίλεη απφ
ην ρακειφηεξν ζεκείν. Η εμαέξσζε γίλεηαη ζην ςειφηεξν άθξν.
Όηαλ γεκίζεη ν αγσγφο κε λεξφ θαη γίλεη πιήξεο εμαέξσζε απμάλεη ε πίεζε ζηηο 0,4 atm
(4 m χςνο λεξνχ) ζην ςειφηεξν άθξν ηνπ αγσγνχ. Η πίεζε απηή δηαηεξείηαη 30' ζηε
δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δελ πξέπεη λα εκθαληζηνχλ δηαξξνέο ζηνπο ζπλδέζκνπο.
Όια ηα απαξαίηεηα φξγαλα γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ νθείιεη λα ηα πξνκεζεχζεη
θαη κεηαθέξεη ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο.
Δθ' φζνλ θαηά ηε δνθηκή εκθαληζηνχλ ζεκεία κε ζηεγαλά, είηε ζηα ηνηρψκαηα ησλ
ζσιήλσλ, είηε ηηο ζπλδέζεηο, πξέπεη λα δηαθνπεί ν έιεγρνο θαη λα αδεηάζεη βαζκηαία ν
αγσγφο, λα γίλεη ε επηζθεπή ησλ ειαηησκάησλ θαη κεηά λα μαλαξρίζεη ε φιε δηαδηθαζία.
Κάζε αηέιεηα εγθαηάζηαζεο ή ζχλδεζεο πνπ δηαπηζηψλεηαη θαηά ηηο δνθηκέο
δηνξζψλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. Δπίζεο ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ζσιήλσλ ή ζπλδέζκσλ
πνπ έπαζαλ δεκηέο θαηά ηε δνθηκή.
Μεηά ηελ επίρσζε ησλ ζθακκάησλ, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη επαλάιεςε ηεο
δνθηκήο θαηά ηα αλσηέξσ, εάλ θξίλεη φηη ε επίρσζε έγηλε θαηά ηξφπν πνπ ζα ήηαλ
δπλαηφ λα πξνθαιέζεη δεκηέο ζηνπο αγσγνχο.
ii.

Σειηθή δνθηκή ζηεγαλφηεηαο
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αξρηθήο δνθηκήο ζηεγαλφηεηαο, ζα αθνινπζήζνπλ δνθηκέο
κεγαιχηεξσλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ θαη αλά ηκήκαηα δηθηχνπ κήθνπο κέρξη 300-500m
ηα νπνία ζα επηιεγνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, ψζηε λα κελ παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο
πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ηνπ εδάθνπο γηα λα δηελεξγεζεί ε ηειηθή δνθηκή ζηεγαλφηεηαο.
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δνθηκήο ζα παξνρεηεπζεί ε πνζφηεηα λεξνχ ζε θαζέλα αλάληε
θξεάηην ρσξηζηά θαη ζα παξαηεξεζεί ε απξφζθνπηε ξνή ηνπ πξνο ηα θαηάληε θξεάηηα.
ηελ ζπλέρεηα ζα πιεξσζεί ν αγσγφο θαη ηα θξεάηηα επηζθέςεσο κέρξη ην έδαθνο κε
λεξφ, ζα ζθξαγηζζνχλ ηα θξεάηηα θαη ζα κεηξεζνχλ νη απψιεηεο ηνπ λεξνχ κεηά απφ
24ψξεο. Οη απψιεηεο λεξνχ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ 3% ηνπ ζπλνιηθνχ
πεξηερνκέλνπ φγθνπ λεξνχ.

iii.

Δηδηθέο δνθηκέο
Όπνπ ν αγσγφο βξίζθεηαη κέζα ζε πδξνπεξαηά εδάθε θαη θπξίσο κέζα ζε πδξνθφξν
νξίδνληα ή / θαη ζε φπνηεο θαη φζεο ζέζεηο επηιέμεη ε Τπεξεζία, ειέγρεηαη ε ζηεγαλφηεηα
ηνπ αγσγνχ ζε εηζξνέο απφ ην εμσηεξηθφ πξνο ην εζσηεξηθφ, αθνχ πξνεγνπκέλσο
αθαηξεζεί ην λεξφ απφ ην εζσηεξηθφ θαη ηα θξεάηηα.
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9.

ΒΟΗΘΗΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

9.1

Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί
Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή Σν πεδίν εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε
βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη εηδηθφηεξα ζηα:
 θαιχκκαηα θξεαηίσλ θαη εζράξεο νκβξίσλ
 θηγθιηδψκαηα
 θιίκαθεο θαη
 δάπεδα δηαδξφκσλ (απφ εζράξεο θαη αληηνιηζζεξέο επηθάλεηεο).
Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο Πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΣΠ-1501-08-07 (Μεηαιιηθά ζηνηρεία θαη
θαηαζθεπέο)

9.2

Τιηθά
ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ Μειέηε θαζνξίδνληαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα θαηά πεξίπησζε
πιηθά:
Σα θαιχκκαηα, νη εζράξεο θαη ηα ζηφκηα πδξνζπιινγήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ:



αλνμείδσην ράιπβα AISI 316
πνιπκεξέο εληζρπκέλν κε ίλεο πάινπ θαη θαηάιιειε πξνζηαζία απφ ηελ ππεξηψδε
αθηηλνβνιία θαη (UV). Οη ίλεο πάινπ ζα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλεο, ρσξίο
δηαθχκαλζε ηεο ππθλφηεηαο.
Οη βαζκίδεο θξεαηίσλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιπκεξέο εληζρπκέλν κε ίλεο
πάινπ, ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΟΣ-ΣΠ-08-07-01-04
Σα θηγθιηδψκαηα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ:




αλνμείδσην ράιπβα AISI 316, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 40. Σα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο
ησλ ζσιήλσλ θαη ζηεξέσζεο ησλ νξζνζηαηψλ ζα είλαη αληίζηνηρα απφ αλνμείδσην ράιπβα.
Η ζηεξέσζε ησλ νξζνζηαηψλ γίλεηαη κε κεηαιιηθά βχζκαηα εθηνλψζεσο 10 mm ζε δάπεδν
απφ ζθπξφδεκα, ή κε θξεδαξηζηνχο θνριίεο Μ10 ζε κεηαιιηθφ δάπεδν.
oξζνγσληθά, θπθιηθά θαη γξακκηθά πξνθίι απφ πνιπκεξέο εληζρπκέλν κε ίλεο πάινπ. Σα
εμαξηήκαηα ζχλδεζεο ησλ πξνθίι ζα είλαη απφ πιαζηηθφ αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε ή
αλνμείδσην ράιπβα. Σα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηελ ΔΝ 13706.

Οη θιίκαθεο θαη ηα θαιχκκαηα δαπέδσλ (εζραξσηά δάπεδα ή αληηνιηζζεξέο επηθάλεηεο) πξέπεη λα
είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ:
 αλνμείδσην ράιπβα AISI 316 ή
 πνιπκεξέο εληζρπκέλν κε ίλεο πάινπ (GRP) θαη θαηάιιειε πξνζηαζία απφ ηελ ππεξηψδε
αθηηλνβνιία (UV). Οη ίλεο πάινπ ζα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλεο, ρσξίο
δηαθχκαλζε ηεο ππθλφηεηαο.
Όζνλ αθνξά ζηελ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ινηπψλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ απφ γαιβαληζκέλν
ράιπβα πνπ ελδέρεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ γεληθά έρεη εθαξκνγή ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-0702-01 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ζηδεξνθαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ" θαη ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΣΠ
1501-03-10-03-00 “Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ” κε ηηο
παξαθάησ πξφζζεηεο απαηηήζεηο.
Οη θαηεγνξίεο δηάβξσζεο ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ δηαθξίλνληαη ζε έμη θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην
ISO 12944-2 αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη
αλαιπηηθά ζην Σεχρνο 5.2: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ.
Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα ζπζηήκαηα αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο κεηαιιηθψλ
επηθαλεηψλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαθάησ θαηεγνξηψλ δηάβξσζεο:



Δμσηεξηθέο επηθάλεηεο: C5-Μ
Δζσηεξηθέο επηθάλεηεο: C5-Μ
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Όπνπ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πξέπεη λα παξέρνπλ
αλζεθηηθφηεηα βαθήο (durability) κέζε Μ (medium), ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 12944-1.
ε θάζε πεξίπησζε θαη εθ’φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ Μειέηε θαη ηηο Δηδηθέο
Πξνδηαγξαθέο ν γαιβαληζκέλνο ράιπβαο ζα πξέπεη λα έρεη αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ζχκθσλε κε
ηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο ISO 12944-5 αλάινγα κε ηε πξνδηαγξαθφκελε θαηεγνξία
δηάβξσζεο θαη αλζεθηηθφηεηα ηεο βαθήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο:


Πξνεηνηκαζία επηθαλείαο:
Καζαξηζκφο γαιβαληζκέλεο επηθάλεηαο κε ζπξκαηφβνπξηζα γηα λα αθαηξεζνχλ ηα νμείδηα θαη
ιείαλζε κε αδηάβξνρν γπαιφραξην (κεζαίν λνχκεξν)



Αζηάξσκα:
Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ, κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ
ζθιεξπληή θαη αληηζθσξηθέο νπζίεο ειεχζεξεο κνιχβδνπ (ΠΞ 50 κm)



Σειηθή βαθή:
Κάησ επηθάλεηα θαιχκκαηνο πγξνχ θξεαηίνπ ή δηαδξφκνπ, θάησ απφ ηνλ νπνίν δηαθηλνχληαη
πγξά:
Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο,
πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή θαη ιηζαλζξαθφπηζζα (ΠΞ 300 κm).
Δπηθάλεηεο κε εθηεζεηκέλεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία:

-

Γχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο
θαη πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή (ΠΞ 100 κm)
Δπηθάλεηεο εθηεζεηκέλεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία:

-

9.3

-

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο
θαη πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή (ΠΞ 100 κm)

-

Μία ζηξψζε κε πνιπνπξεζαληθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε αθξπιηθέο
ξεηίλεο θαη αιεηθαηηθφ ηζνθπαληθφ ζθιεξπληή (ΠΞ 50 κm).

Δθηέιεζε εξγαζηώλ
Η ηνπνζέηεζε πξέπεη λα είλαη επηκειεκέλε, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο, ην εμσηεξηθφ
θηλίξηζκα ζα πξέπεη λα είλαη επηκειεκέλν έηζη ψζηε ε επηθάλεηα λα έρεη νκνηφκνξθν ρξψκα θαη πθή,
λα είλαη ιεία ρσξίο πξνεμνρέο θαη απαιιαγκέλε απφ μέλα ζψκαηα, αγψγηκα ηεκάρηα, νπέο,
θηππήκαηα, θελά, μέζκαηα, ξπηηδψζεηο ή θπζαιίδεο.

9.3.1

Καιχκκαηα θξεαηίσλ θαη εζράξεο
ε θξεάηηα θαη δεμακελέο, φπνπ απαηηείηαη πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε
ζηεγαλψλ αληηνιηζζεξψλ θαιπκκάησλ, ή εζραξσηψλ δαπέδσλ. Σα θαιχκκαηα θαη εζραξσηά
δάπεδα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316 ή απφ GRP, ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο.
Σν θαζαξφ πιάηνο ησλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ ζε νδνχο κε θπθινθνξία πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν
απφ 600mm, ελψ ζε πεξηνρέο εθηφο θπθινθνξίαο κεγαιχηεξν απφ 800mm, ζχκθσλα κε ηελ
EN 124.
Σα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη θαιά ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε αθνχζηα
κεηαηφπηζε ηνπο. Σα αλαθιηλφκελα θαιχκκαηα πξέπεη λα αζθαιίδνπλ ζηελ αλνηρηή ζέζε, ελψ ηα
βαξηά θαιχκκαηα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε αληίβαξα, πδξαπιηθνχο ή πλεπκαηηθνχο
κεραληζκνχο αλχςσζεο.
Θα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη παξαθάησ απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΔΝ 124:
Πεξηνρή έξγνπ
Καηεγνξία ΔΝ 124
Οδνζηξψκαηα
D400
Πεδνδξφκηα – ρψξνη ζηάζκεπζεο
C250
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Σα ζηεγαλά θαιχκκαηα απφ GRP ζα δηαζέηνπλ πιαίζην θαηαζθεπαζκέλν απφ GRP κε αγθχξηα
πάθησζεο θαη επέλδπζε απφ EPDM. Η θαηαζθεπή ζα είλαη ηχπνπ sandwich κε εμσηεξηθά θχιια
θαηαζθεπαζκέλα απφ ηζνθζαιηθή ξεηίλε κε UV inhibitor, εληζρπκέλε κε ίλεο γπαιηνχ θαη ππξήλα απφ
θαηάιιειν αθξψδεο πιηθφ (πνιπνπξεζάλε, πνιππξνππιέλην θηι.).
Σα εζραξσηά δάπεδα απφ GRP θαηαζθεπάδνληαη απφ πνιπεζηεξηθή ξεηίλε εληζρπκέλε κε ίλεο
γπαιηνχ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ βξφγρνπ ζα είλαη 40x40mm θαη χςνπο 25mm, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη
θαζαξή επηθάλεηα απνξξνήο 70%.

9.3.2

Κηγθιηδψκαηα
Όπνπ δείρλνληαη ζηα ζρέδηα θαη γεληθά φπνπ ππάξρεη πςνκεηξηθή δηαθνξά κεγαιχηεξε απφ 0,50 m
ζα εγθαηαζηαζνχλ θηγθιηδψκαηα. Σα θηγθιηδψκαηα ζα έρνπλ εληαία κνξθή ζε φιε ηελ εγθαηάζηαζε
θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Σα θηγθιηδψκαηα ζα έρνπλ χςνο 1.100 mm θαη ε
απφζηαζε ησλ νξζνζηαηψλ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 1.200 mm.
Σν νξηδφληην ζπλερέο θνξηίν ζα ιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 1.000 N/m, ζχκθσλα κε ηελ
ΔΝ 12255-10, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά.
χκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255-10, εάλ πξνβιέπεηαη παξαπέην χςνπο 0,10m, ε κέγηζηε επηηξεπηή
απφζηαζε ηεο νξηδφληηαο ξάβδνπ ηνπ θηγθιηδψκαηνο απφ ηελ ζηάζκε εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε 0,50m.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη παξαπέην, ηφηε ε απφζηαζε ηνπ πξψηνπ νξηδφληηνπ ζηνηρείνπ
ηνπ θηγθιηδψκαηνο απφ ηελ ζηάζκε εξγαζίαο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 0,30m.
Σα θηγθιηδψκαηα απφ GRP απνηεινχληαη απφ ζσιελσηά πξνθίι δηακέηξνπ 50mm απφ
πνιπεζηεξηθή ξεηίλε, εληζρπκέλε κε ίλεο γπαιηνχ. Οη νξζνζηάηεο, πάρνπο 6mm πξνβιέπνληαη ζε
απνζηάζεηο ηνπ 1,0m, ελψ νη νξηδφληηνη ξάβδνη (ηξεηο ζεηξέο) ζα έρνπλ πάρνο 4mm. ε πεξίπησζε
πνπ ην χςνο ηεο αλεκφζθαιαο μεπεξλά ηα 2,0 m πξνβιέπεηαη θισβφο αζθαιείαο, δηακέηξνπ
800mm, ν νπνίνο πξνζαξκφδεηαη ζηελ θαηαθφξπθε θιίκαθα.

9.3.3

Κιίκαθεο
Όπνπ δείρλεηαη ζηα ζρέδηα θαη γεληθά φπνπ απαηηείηαη πξφζβαζε γηα ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε ή
επηζεψξεζε ζε επίπεδν κε δηαθνξά κεγαιχηεξε απφ 50cm απφ ην επίπεδν εξγαζίαο πξέπεη λα
πξνβιεθζνχλ θιίκαθεο πξφζβαζεο. Οη κεηαιιηθέο θιίκαθεο θαηαζθεπάδνληαη απφ ράιπβα
γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ, ή απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη δηαθξίλνληαη ζε νηθνδνκηθέο θιίκαθεο,
αλεκφζθαιεο θαη θαηαθφξπθεο θιίκαθεο.
Οη κεηαιιηθέο θιίκαθεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Πξέπεη λα
0
0
απνθεχγνληαη θιίκαθεο κε θιίζε αλφδνπ κεηαμχ 50 θαη 65 .
(1)

Οηθνδνκηθέο θιίκαθεο.
0

0

Υξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ε θιίζε αλφδνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 30 θαη 45 θαη ππνινγίδνληαη γηα
2
νκνηφκνξθν θνξηίν 5 kΝ/m θαη έρνπλ ειάρηζην πιάηνο 600 mm. Η αιιεινεπηθάιπςε ησλ
βαζκίδσλ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 10 mm.
χκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255-10, ε ειεχζεξε νξηδφληηα απφζηαζε απφ ηελ πιεπξά αλφδνπ ηεο
θιίκαθαο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 1.100 mm.
Οηθνδνκηθέο θιίκαθεο κε πεξηζζφηεξα απφ πέληε βαζκίδεο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε
θηγθιίδσκα απφ ηελ κία ηνπιάρηζηνλ πιεπξά θαη ζε πεξηπηψζεηο πιάηνπο βαζκίδσλ
κεγαιχηεξνπ ησλ 1.000 mm θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Σα θηγθιηδψκαηα ζα είλαη ζχκθσλα κε
ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο.
Οη βαζκίδεο πξέπεη λα είλαη αληηνιηζζεηηθέο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα
(π.ρ. κπαθιαβαδσηή ιακαξίλα), ή εζράξα, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο.
(2)

Αλεκφζθαιεο
0

0

Οη αλεκφζθαιεο ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ε θιίζε αλφδνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 65 θαη 75 ,
πιάηνπο 500mm έσο 600mm. Η ειάρηζηε απφζηαζε απφ ην θαηαθφξπθν ηνηρίν πξέπεη λα
είλαη ηνπιάρηζηνλ 650mm, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ειεχζεξν άλνηγκα 200mm απφ ην πέξαο ηεο
βαζκίδαο κέρξη ην ηνηρίν ηεο δεμακελήο. Η αιιεινεπηθάιπςε ησλ βαζκίδσλ πξέπεη λα είλαη
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κεγαιχηεξε απφ 10mm θαη ε θαηαθφξπθε απφζηαζε (πιαηχζθαιν-πιαηχζθαιν) ηεο
αλεκφζθαιαο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 3.500 mm.
χκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255-10, ε ειεχζεξε νξηδφληηα απφζηαζε απφ ηελ πιεπξά αλφδνπ ηεο
θιίκαθαο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 1.100mm.
Οη αλεκφζθαιεο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε θηγθιίδσκα χςνπο πεξί ηα 200mm θαη απφ ηηο δχν
πιεπξέο. Σα θηγθιηδψκαηα ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο.
Οη βαζκίδεο πξέπεη λα είλαη αληηνιηζζεηηθέο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ κπαθιαβαδσηή ιακαξίλα,
ή εζράξα, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο.
(3)

Καηαθφξπθεο θιίκαθεο
0

Καηαθφξπθεο θιίκαθεο ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ε θιίζε αλφδνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ 75 , θαη
έρνπλ πιάηνο 400mm έσο 500mm. ε πεξίπησζε θαηαθφξπθνπ χςνπο κεγαιχηεξνπ απφ
3.000mm πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε θισβφ αζθαιείαο. Η θαηαθφξπθε απφζηαζε
(πιαηχζθαιν-πιαηχζθαιν) ηεο θαηαθφξπθεο θιίκαθαο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 6.000mm.
χκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255-10, ε ειεχζεξε νξηδφληηα απφζηαζε απφ ηελ πιεπξά αλφδνπ ηεο
θιίκαθαο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 650mm
Η ειάρηζηε απφζηαζε απφ ην θαηαθφξπθν ηνηρίν πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 150mm. Η
θαηαθφξπθε θιίκαθα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ρεηξνιηζζήξα χςνπο πεξί ηα 1.000 mm,
ζαλ πξνέθηαζε ηνπ ζθειεηνχ ηεο θιίκαθαο.

9.3.4

Γάπεδα δηαδξφκσλ
2

Η θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ κεηαιιηθψλ δηαδξφκσλ πξέπεη λα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ 3,5 kN/m θαη ην
βέινο θάκςεο κηθξφηεξν απφ 10 mm ή L/200 (φπνπ L ην άλνηγκα ηνπ δηαδξφκνπ), ζχκθσλα κε
ΔΝ 12255-1.
Όπνπ δείρλεηαη ζηα ζρέδηα θαη γεληθά ζηηο πεξηνρέο, φπνπ είλαη αλαγθαία ε νπηηθή παξαθνινχζεζε
θάησ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο ζα ηνπνζεηνχληαη εζραξσηά δάπεδα απφ πιέγκα (εζράξεο). ε φιεο
ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ηα δάπεδα ζα έρνπλ αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα (κπαθιαβαδσηή ιακαξίλα).
Γεληθά ηα εζραξσηά δάπεδα θαζψο θαη ηα δάπεδα κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα πξέπεη λα έρνπλ
εληαία κνξθή ζε φιν ην έξγν θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο.
Σα εζραξσηά δάπεδα πξέπεη λα είλαη αληηνιηζζεηηθά, ειεθηξνπξεζζαξηζηά ή πξεζζαξηζηά
ζχκθσλα κε DIN 24537 ή πεξαζηά, θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα ή πνιπεζηεξηθή
ξεηίλε εληζρπκέλε κε ίλεο πάινπ (GRP).
Σα δάπεδα απφ ιακαξίλα ζα πξέπεη λα έρνπλ αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. Η κπαθιαβαδσηή ιακαξίλα
ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα ή πνιπεζηεξηθή ξεηίλε εληζρπκέλε κε ίλεο πάινπ
(GRP).
Σα εζραξσηά δάπεδα απφ GRP θαηαζθεπάδνληαη απφ πνιπεζηεξηθή ξεηίλε εληζρπκέλε κε ίλεο
πάινπ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ βξφγρνπ ζα είλαη 40x40mm θαη χςνπο 25mm, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη
θαζαξή επηθάλεηα απνξξνήο 70%.
Σα αληηνιηζζεξά θαιχκκαηα απφ GRP ζα δηαζέηνπλ πιαίζην θαηαζθεπαζκέλν απφ GRP κε αγθχξηα
πάθησζεο θαη επέλδπζε απφ EPDM. Η θαηαζθεπή ζα είλαη ηχπνπ sandwich κε εμσηεξηθά θχιια
θαηαζθεπαζκέλα απφ ηζνθζαιηθή ξεηίλε κε UV inhibitor, εληζρπκέλε κε ίλεο γπαιηνχ θαη ππξήλα απφ
θαηάιιειν αθξψδεο πιηθφ (πνιπνπξεζάλε, πνιππξνππιέλην θηι.).
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10.

EPΓA ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΥΩΡΟΤ

10.1

Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί
Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηα έξγα δηακφξθσζεο ρψξνπ. Γεληθά ηζρχνπλ ηα
αλαθεξφκελα ζηηο Πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-:

10.2

i.

05-03 (Οδνζηξψκαηα)

ii.

02-01-00 (Κξαζπεδφξεηζξα)

iii.

02-02-00 (Πιαθνζηξψζεηο) θαη

Τιηθά
Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ νδνπνηίαο, πεδνδξνκίσλ θαη πεξηθξάμεσλ
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο.

10.3

Δθηέιεζε εξγαζηώλ

10.3.1

Οδνζηξψκαηα
Οη εθζθαθέο θαη ηα επηρψκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ νδνζηξσκάησλ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο ΔΣΔΠ 02-02-01-00 θαη
ΔΣΔΠ 02-07-01-00.
Η ράξαμε ηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ. Όιε
ε εζσηεξηθή νδνπνηία ζηελ εγθαηάζηαζε ζα επηζηξσζεί κε αζθαιηηθφ ηάπεηα, ζχκθσλα κε ηα
ζρέδηα ηεο κειέηεο. Δηδηθφηεξα πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ ζηξψζεηο:

10.3.2



ηξψζεηο βάζεο θαη ππφβαζεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο ΔΛΟΣ-ΣΠ-05-03-03-00



Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε, ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-11-01



Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-11-04)



Αληηνιηζζεξή ζηξψζε θπθινθνξίαο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-05-03-12-01

Κξαζπεδφξεηζξα θαη ζηεξεά εγθηβσηηζκνχ
ηεξεά εγθηβσηηζκνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ εμσηεξηθή νξηνγξακκή ησλ πεξηθεξεηαθψλ δξφκσλ ζηηο
ζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ζα ηνπνζεηεζνχλ
θξαζπεδφξεηζξα. ε θακπχιεο αθηίλαο κηθξφηεξεο ησλ 5m ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά θακπχια
πξνθαηαζθεπαζκέλα ηεκάρηα.
Σα ξείζξα θαη ζηεξεά εγθηβσηηζκνχ ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ζα
ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζσζηέο ηνπο επζπγξακκίεο θαη ζηάζκεο.
Σα θξάζπεδα θαη ηα ξείζξα ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΔΛΟΣ-ΣΠ-05-02-01-00.

10.3.3

Πεδνδξφκηα
Η πιαθφζηξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ, πιαηεηψλ θιπ. ζα γίλεη κε αληηνιηζζεηηθέο ηζηκεληέληεο
πιάθεο βαξηάο θπθινθνξίαο (θαηεγνξίαο Ι), ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ-ΔΝ-1339 θαη ΔΛΟΣ-ΔΝ13369, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ-ΣΠ-05-02-02-00.
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11.

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ

11.1

Πεδίν Δθαξκνγήο – Οξηζκνί
Η παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ησλ θηηξίσλ ηνπ έξγνπ. Γεληθά ηα
θηηξηαθά έξγα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ζα θέξνπλ ηνηρνπνηία
πιήξσζεο απφ νπηνπιηλζνδνκέο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο.
Σν ζχλνιν ησλ ρψξσλ εμππεξέηεζεο ηεο ΔΔΛ, ήηνη ρψξνο δηνίθεζεο, γξαθεία, εξγαζηήξην,
απνδπηήξηα, ρψξνο πηλάθσλ θηι πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηνπ θιεηζηνχ θειχθνπο
(θαηάιιειεο γεσκεηξίαο) απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Μφλν ην θηίξην ηνπ ππνζηαζκνχ πξνβιέπεηαη
λα θαηαζθεπαζηεί εθηφο ηνπ θιεηζηνχ θειχθνπο.

11.2

Τιηθά
Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά γηα ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο
παξνχζεο Πξνδηαγξαθέο, θαζψο επίζεο θαη ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
θαη εηδηθφηεξα:
i.

03-02 (ηνηρνδνκέο),

ii.

03-03 (επηρξίζκαηα),

iii.

03-06 (κνλψζεηο),

iv.

03-07 (επελδχζεηο – επηζηξψζεηο - ςεπδνξνθέο),

v.

03-08 (θνπθψκαηα – παινπξγηθά),

vi.

03-09 (μπινπξγηθέο εξγαζίεο),

vii.

03-10 (ρξσκαηηζκνί),

viii.

04 (Η/Μ θηηξηαθψλ έξγσλ)

Όια ηα πιηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ πξνκεζεπηέο
εγθεθξηκέλνπο απφ ηελ Τπεξεζία. Σα πάζεο θχζεσο πιηθά ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα
πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο, ηα νπνία ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο ζα
ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία δείγκαηα θάζε είδνπο πιηθνχ πξνο έγθξηζε, ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ ηα
απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαη φιεο ηηο δηαζέζηκεο ηερληθέο πιεξνθνξίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή
ηνπο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε παξ.7.8.4(2). Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη επηπιένλ
απνδεκίσζε γηα ηελ πξνζθφκηζε δεηγκάησλ θαη δνθηκίσλ.

11.3

Σνηρνπνηίεο
Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΔΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-02-01-00 (Ληζφθηηζηνη ηνίρνη) θαη ΔΛΟΣ-ΣΠ-150103-02-02-00 (Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο), θαζψο επίζεο θαη ΔΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-06-02-02
(Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθψλ ηνίρσλ).

11.4

Δζωηεξηθά θαη Δμωηεξηθά Δπηρξίζκαηα

11.4.1

Γεληθά
Σα θηηξηαθά έξγα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ζα θέξνπλ ηνηρνπνηία
πιήξσζεο απφ νπηνπιηλζνδνκέο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Σφζν εζσηεξηθά, φζν θαη
εμσηεξηθά ησλ θηηξίσλ, πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ζθπξφδεκα πξνβιέπεηαη επίρξηζκα κε ηξηπηφ
ηζηκεληνθνλίακα θαη ζηε ζπλέρεηα νη επηθάλεηεο ζα βαθνχλ κε αθξπιηθά ρξψκαηα. Οη απνρξψζεηο ζα
είλαη ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο.

11.4.2

Δζσηεξηθά Δπηρξίζκαηα επί ηφπνπ
Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΔΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-03-01-00 (Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ
παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ).
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11.4.3

Έηνηκα Δπηρξίζκαηα
Η εθαξκνγή ησλ έηνηκσλ επηρξηζκάησλ γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ αλάκημε ηνπο κε ηε ρξήζε ζσιήλα
εθηφμεπζεο. Η απαηηνχκελε πνζφηεηα εθηνμεχεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ, φπνπ έρνπλ
ηνπνζεηεζεί γαιβαληζκέλνη κεηαιιηθνί νδεγνί. ηε ζπλέρεηα δηαζηξψλεηαη ην επίρξηζκα. Η επφκελε
ζηξψζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ιίγεο ψξεο αξγφηεξα ή ηελ επφκελε κέξα. Γεληθά γηα ηελ αλάκημε θαη
ηελ εθαξκνγή ησλ έηνηκσλ θνληακάησλ σο επηρξίζκαηα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί
πηζηά ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ησλ πιηθψλ. Η πξνζζήθε ρεκηθψλ
βειηησηηθψλ πξφζκηθησλ, ρσξίο ζρεηηθή νδεγία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ πιηθνχ
απαγνξεχεηαη.
Σα επηρξίζκαηα απφ αθξπιηθά θνληάκαηα εθαξκφδνληαη επί φισλ ησλ ζηαζεξψλ επηθαλεηψλ κε
θαηάιιειε κέζνδν αλάινγα κε ηελ πθή ηεο πξνο επίρξηζε επηθάλεηαο, ζε 2 ζηξψζεηο πεηαρηνχ θαη
ηειηθήο ζηξψζεο πάρνπο 12mm – 15mm αλαιφγσο ησλ νδεγηψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. ηελ
πεξίπησζε πνπ νη πξνο επίρξηζε επηθάλεηεο έρνπλ κεγάιεο αλσκαιίεο, ζα πξνεγείηαη ε δηάζηξσζε
πξψηεο θαη δεχηεξεο ζηξψζεο κε αζβεζηνηζηκεληνθνληάκαηα ηθαλνχ πάρνπο θαη θαηφπηλ ζα
δηαζηξψλεηαη ην αθξπιηθφ θνλίακα κε πάρνο 5mm – 6mm.

11.5

Δπηζηξώζεηο - Δπελδύζεηο

11.5.1

Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ
Γηα ηηο επηζηξψζεηο ησλ δσκάησλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιεπθέο ή έγρξσκεο πιάθεο ηζηκέληνπ,
ζχκθσλα κε ηελ ηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. Οη πιάθεο
ηζηκέληνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίζηξσζε δαπέδσλ, πξέπεη λα είλαη Α΄ δηαινγήο,
αξίζηεο πνηφηεηαο, επζχγξακκεο, δίρσο ξσγκέο θαη κε νκνηφκνξθεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπο.
Σν ηζηκελην-αζβεζην-θνλίακα ησλ πιαθψλ ηζηκέληνπ πξνο επίζηξσζε ησλ δσκάησλ πξέπεη λα είλαη
πεξηεθηηθφηεηαο ησλ 350kg ηζηκέληνπ. Η πξνο επίζηξσζε επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη θαζαξή,
απαιιαγκέλε απφ θάζε άρξεζην πιηθφ θαη ζσζηά αιθαδηαζκέλε. Η ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ
ηζηκέληνπ σο ηειηθή επίζηξσζε δψκαηνο γίλεηαη επί ηνπ γεσυθάζκαηνο πξνζηαζίαο. Σν θνλίακα ηεο
επίζηξσζεο ησλ πιαθψλ ηζηκέληνπ (ηζηκεληνθνλία ησλ 350 kg) είλαη πάρνπο 2cm – 3cm πεξίπνπ.
Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ ηζηκέληνπ ζα πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ
επζπγξάκκηζε ησλ αξκψλ (πάρνπο έσο 5 mm). Η πιήξσζε ησλ αξκψλ ζα γίλεη κε ηζηκεληνπνιηφ
ησλ 600kg ηζηκέληνπ.

11.5.2

Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα
Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΔΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-07-02-00 (Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα,
εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο)

11.5.3

Βηνκεραληθφ δάπεδν
Σα δάπεδα επηζηξψλνληαη κε ρεκηθφ ζθιεξπληηθφ απνηεινχκελν απφ εηδηθά πξφζκηθηα θαη
βειηησηηθά, ραιαδηαθά αδξαλή θαη ηζηκέλην. Σν ζθιεξπληηθφ πιηθφ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ην
ΔΝ-13813 θαη εθφζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά λα είλαη θαηεγνξίαο θαη’ ειάρηζηνλ:


αληνρή ζε ζιίςε: Καηεγνξία C70 (70 N/mm )



αληνρή ζε θάκςε: Καηεγνξία F7 (7 N/mm )



αληνρή ζε ηξηβή: Καηεγνξία AR0,5 (50 κm)

2

2

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ εθαξκνγή, ηε δνζνινγία θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ πξνηεηλφκελνπ
ζθιεξπληηθνχ. Όια ηα αδξαλή, νη πξνζκίμεηο θαη νη ζπγθνιιεηηθέο νπζίεο ζα είλαη εγθεθξηκέλεο
πνηφηεηαο θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκα πηζηνπνηεηηθά. Οη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θάζε
πιηθνχ ζα ηεξνχληαη απζηεξά. ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηηο
νπζίεο θαη ηα αδξαλή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Η ρξήζε πξνζκίμεσλ δελ πξέπεη λα πξνθαιεί νζκέο
ή νπνηεζδήπνηε άιιεο ελνριήζεηο ζην ηειεησκέλν θηίξην.
Σν ππφζηξσκα επί ηνπ νπνίνπ δηαζηξψλεηαη ην βηνκεραληθφ δάπεδν πξέπεη λα έρεη ζθιεξπλζεί θαη
εθηξαρπλζεί πξηλ ηε δηάζηξσζε. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο:
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Σνπνζέηεζε δνκηθνχ πιέγκαηνο ηνπιάρηζηνλ Σ131 θαη δηάζηξσζε ηζηκεληνθνλίαο ησλ
300kg ηζηκέληνπ θαη κε ιφγν λεξνχ – ηζηκέληνπ (Ν/Σ=0,45  0,50), κε ρνλδξφθνθθε άκκν
(0/7), ζπλερνχο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα ηελ
εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ξήζεσλ θαη ηεο ελζσκάησζεο ηνπ εμνπιηζκνχ.



Καηά ην ρξφλν πνπ ε ηζηκεληνθνλία είλαη λσπή αιιά έρεη απνθηήζεη ηθαλή αληνρή (πξέπεη λα
έρεη θάζηζε πεξίπνπ 4cm – 6cm θαη λα ξεπζηνπνηείηαη κε ξεπζηνπνηεηή) δηαζπείξεηαη ην
ζθιεξπληηθφ ζε 2 θάζεηο. Μεηά θάζε δηαζπνξά ηνπ ζθιεξπληηθνχ πιηθνχ ζηε ηζηκεληνθνλία,
εθαξκφδεηαη ζπκπίεζε κε κεραληθνχο ιεηαληήξεο, ψζηε λα ελζσκαηψλεηαη ην πιηθφ θαη λα
δηακνξθψλεηαη κνλνιηζηθφ δάπεδν ρσξίο θίλδπλν απνθφιιεζεο.



Γηα ηελ σξίκαλζε, ζθιήξπλζε θαη ζθξάγηζε ηνπ δαπέδνπ ζα εθαξκνζηεί ξπηηλνχρν δηάιπκα,
2
ζχκθσλα κε ην ΔΝ 13813 κε αληνρή ζε πξφζθπζε Β1,5 (1,5 Ν/mm )

πλνπηηθά ηα ζηάδηα εθαξκνγήο είλαη ηα αθφινπζα:
i.

δηακφξθσζε κε δνλεηηθφ πήρε ηεο επηθάλεηαο ηεο ηζηκεληνθνλίαο

ii.

δηαζπνξά ηνπ ζθιεξπληηθνχ πιηθνχ (2/3 ηεο πνζφηεηαο), θαηά ην πξψην ζηάδην ηεο
πήμεο ηεο ηζηκεληνθνλίαο

iii.

επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο κε κεραληθφ ιεηαληήξα

iv.

δηαζπνξά ηνπ ππφινηπνπ ζθιεξπληηθνχ πιηθνχ (ππφινηπν 1/3 ηεο πνζφηεηαο)

v.

θηλίξηζκα ηεο επηθάλεηαο κε κεραληθφ ιεηαληήξα πξνο θαηαζθεπή ιείαο θαη
αληηνιηζζεξήο επίζηξσζεο

vi.

ράξαμε θαη θνπή ησλ ςεπδναξκψλ, δηαηνκήο 5 mm x 10 mm (ε βάζνπο ίζνπ κε ην 1/4
2
2
ηνπ ζπλνιηθνχ πάρνπο ηεο ηζηκεληνθνλίαο), ζε θάηλσκα πεξίπνπ 20 m - 25 m

Οη ςεπδναξκνί πιεξνχληαη κε αζθαιηηθφ πιηθφ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηάζηξσζεο ηνπ
βηνκεραληθνχ δαπέδνπ, ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη ε δηαζηξσζείζα επηθάλεηα πξνο απνθπγή
ξεγκαηψζεσλ:


κε βξεγκέλεο ιηλάηζεο επί 7 εκέξεο,



απφ ηελ ειαθξά θπθινθνξία πεδψλ γηα άιιεο 36 h - 48 h



θαη απφ ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ γηα άιιεο 5 εκέξεο.

Η ζηάζκε ησλ θαιπκκάησλ θαη εζράξσλ θξεαηίσλ θαη ζηθσληψλ δαπέδνπ ζα είλαη θαηά 5mm
ρακειφηεξε απφ ηελ ζηάζκε ηνπ γχξσ δαπέδνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε ίζε ή πςειφηεξε.

11.6

Κνπθώκαηα
Σα θνπθψκαηα, εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά ηνπ έξγνπ ζα είλαη απφ αινπκίλην θαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ
ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-08-03-00 (Κνπθψκαηα αινπκηλίνπ). Θα είλαη απφ έγρξσκν
αινπκίλην, ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο.

11.6.1

Ταινπξγηθά
Οη παινπίλαθεο ησλ εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ ζα είλαη δηπινί κε ελδηάκεζν θελφ αέξνο, ελψ ησλ
εζσηεξηθψλ θνπθσκάησλ ζα απνηεινχληαη απφ κνλφ θξχζηαιιν πάρνπο 2 mm. Γεληθά ηζρχνπλ ηα
αθφινπζα:


θνηλνί παινπίλαθεο κε ειάρηζην πάρνο 2 mm, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπλήζε παξάζπξα κε
κέγηζηε δηάζηαζε πιαηζίνπ 0,80m



παινπίλαθεο απιήο ή δηπιήο ιείαλζεο κε πάρνο 3mm – 5mm (εκηθξχζηαιια),
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παξάζπξα κε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο πιαηζίσλ απφ 0,80m

Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΔΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-08-07-01 (Μνλνί θαη πνιιαπινί παινπίλαθεο ζε
επαθή), ΔΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-08-07-02 (Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ), ΔΛΟΣ-ΣΠ-1501-0308-07-03 (Ππξάληνρνη παινπίλαθεο), ΔΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-08-07-04 (Ταιφζπξεο απφ γπαιί
αζθαιείαο).
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11.7

ηεγαλώζεηο

11.7.1

Γεληθά
Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο ΔΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-06-01-01 (ηεγαλνπνίεζε δσκάησλ θαη ζηεγψλ κε
αζθαιηηθέο κεκβξάλεο), ΔΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-06-01-02 (ηεγαλνπνίεζε δσκάησλ θαη ζηεγψλ κε
κεκβξάλεο PVC), ΔΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-06-02-01 (Θεξκνκνλψζεηο δσκάησλ) θαη ΔΛΟΣ-ΣΠ-1501-0306-02-03 (Θεξκνκνλψζεηο θεξακνζθεπψλ ζηεγψλ).

11.7.2

ηεγάλσζε δψκαηνο
ην θηίξην ηνπ ππνζηαζκνχ ζα θαηαζθεπαζηεί άβαην δψκα, κε ηηο εμήο εξγαζίεο:

11.7.3



Πξνζεθηηθφο θαζαξηζκφο ηεο θέξνπζαο πιάθαο απφ ζθφλεο θαη μέλα αληηθείκελα θαη ζηε
ζπλέρεηα θαηαζθεπή πεξηκεηξηθνχ πεξηζσξίνπ (ινχθη) απφ ηζηκεληνθνλία γηα άκβιπλζε ηεο
γσλίαο κεηαμχ δψκαηνο θαη ζηεζαίνπ.



Δπάιεηςε (αζηάξσκα) ηεο θέξνπζαο πιάθαο ηνπ δψκαηνο κε ξεπζηφ αζθαιηηθφ γαιάθησκα
γηα ηελ δεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκψλ.



Σνπνζέηεζε ηεο ζεξκνκφλσζεο κε πιάθεο απφ εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε, θαηάιιεινπ
πάρνπο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζεξκνκφλσζεο.



Καηαζθεπή ζηξψζεο ξχζεσλ απφ ειαθξνζθπξφδεκα (π.ρ. πεξινκπεηφλ) ειάρηζηνπ πάρνπο
4cm.



Μεηά ηελ πιήξε μήξαλζε ηνπ ειαθξνζθπξνδέκαηνο γίλεηαη επάιεηςε ηεο επηθαλείαο θαη ησλ
ζηεζαίσλ κε αζθαιηηθφ βεξλίθη θαη αθνινπζεί δηάζηξσζε ρσξίο θφιιεζε ηεο εμαεξηζηηθήο
κεκβξάλεο.



Δπηθφιιεζε ζηεγαλνπνηεηηθήο ειαζηνεκεξνχο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο ζε φιε ηελ επηθάλεηα
ηνπ δψκαηνο θαη κέρξη 15cm έσο 20cm επί ησλ θαηαθνξχθσλ επηθαλεηψλ. Σα αζθαιηφπαλα
ζα αιιεινεπηθαιχπηνληαη ζε φιν ηνπο ην κήθνο θαηά 10cm θαη ζα θνιιεζνχλ κε θιφγηζηξν.



Γηάζηξσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο κε βφηζαια ή ηαξαηζφπιαθεο, αθνχ πξνεγεζεί εηδηθφ
πξνζηαηεπηηθφ γεσυθαζκα πάλσ απφ ηελ ζηεγαλσηηθή ζηξψζε.

ηεγάλσζε επηθαλεηψλ θέιπθνπο ζε επαθή κε ην έδαθνο (θαη γεληθφηεξα ζηεγαλνπνίεζε
θαη απνζηξάγγηζε ηεο θαηαζθεπήο)
Α)
Οη πεξηκεηξηθέο επηθάλεηεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θνηηφζηξσζεο) θαζψο θαη ε πιαθά νξνθήο ηνπ θιεηζηνχ θειχθνπο πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε ην
έδαθνο ζηεγαλνπνηνχληαη σο εμήο:
Α.1) Πξνεξγαζία ζηεγαλνπνίεζεο: Γηάλνημε ησλ αξκψλ δηαθνπήο ζθπξνδεηήζεηο, δηάλνημε
απνιήμεσλ θνπξθεηψλ, αθαθηψλ, ηξππνμχισλ, ζαζξψλ, θηι κεξεκεηηψλ, σο πεξηγξάθνληαη θαη ζην
άξζξν πεξί μπινηχπσλ, ζε βάζνο 3 εθαηνζηψλ, θαη γεληθά αθαίξεζε νηηδήπνηε αληηθείκελνπ ππάξρεη
ζηελ πεξηνρή ηεο επηθάιπςεο ζθπξνδέκαηνο. Σξάρπλζε επηθάλεηαο. Δθαξκνγή ηζηκεληνεηδνχο
επηζθεπαζηηθνχ. Δάλ ηπρφλ έρνπλ κείλεη ζην ζθπξφδεκα ηαθάθηα-θνπξθέηεο ζηδεξέληα, εθαξκνγή
επνμεηδηθήο πάζηαο. Δπεμεξγαζία θαη ζηηο 2 πιεπξέο ηνπ ηνηρείνπ – πιάθαο.
Α.2) Γηάζηξσζε απαιεηθφκελνπ ηζηκεληνεηδνχο ζε 2 ή 3 ρέξηα αλάινγα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο. ηελ πιάθα ίζσο ρξεηαζηεί πξηλ εμνκάιπλζε κε επηζθεπαζηηθφ.
Α.3) Σνπνζέηεζε ηζρπξήο απνζηξαγγηζηηθήο κεκβξάλεο επί ηνπ ηζηκεληνεηδνχο. Πξνζνρή
ζηε ζηήξημε ηεο ψζηε λα κελ πιεγσζεί ε ζηεγαλνπνηεηηθή ζηξψζε. Πξνζηαζία ηεο
απνζηξαγγηζηηθήο κεκβξάλεο πξηλ ηελ επίρσζε. ηελ νξνθή πξνζηαζία κε ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο.
Η «απνζηξαγγηζηηθή» κεκβξάλε ζα έρεη ζχλζεηε δηαηνκή θαη ζα επηηξέπεη ηελ «αλαπλνή» ηεο
θαηαζθεπήο, ηελ απνζηξάγγηζε θαη ηελ πξνζηαζία έλαληη ησλ ξηδψλ θηι.
Α.4) Γηακφξθσζε ζηξαγγηζηεξίνπ πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ, φπνπ ζα θαηαιήγεη ε
απνζηξαγγηζηηθή κεκβξάλε. Σν ζηξαγγηζηήξην ζα απνηειείηαη απφ κέζα πξνο ηα έμσ απφ ζσιήλα
απνζηξάγγηζεο, ζθχξα, γεσχθαζκα. Έμνδνο ηνπ ζηξαγγηζηεξίνπ κε ειεχζεξε ξνε.
Α.5) Όιεο νη έμνδνη (πρ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ) απφ ην θέιπθνο, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα
γίλνπλ ζηα ηνηρεία θαη φρη ζηελ νξνθή. Δπίζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο (shafts). Η ζηεγαλνπνίεζε
ζα γίλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο εμφδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο δει. θαη κέζα ζην επίρσκα ή ζηελ
ιηζνδνκή θάιπςεο, θηι. Δπίζεο λα κειεηεζεί ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο εμαεξηζηηθψλ ζην ζχζηεκα
ζηεγαλνπνίεζεο.
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Β)
Πξνζζήθε ζην ζθπξφδεκα ζηεγαλνπνηεηηθνχ κάδεο.
Γ)
Καηαζθεπή κέζα ζηε θνηηφζηξσζε 4 θξεαηίσλ κε ην αληίζηνηρν δίθηπν ζσιήλσλ πνπ ζα
νδεχεη εθηφο ηνπ θηηξίνπ φπνπ ζα ζπιιερζνχλ πξνο απνκάθξπλζε ηπρφλ χδαηα πνπ ζα δηαθχγνπλ
ηεο ζηεγαλνπνίεζεο, ή ππφγεηα, ή αλεξρφκελα, θηι.

11.8

Υξωκαηηζκνί
Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο ΔΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-10-01-00 (Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ
ζθπξνδέκαηνο), ΔΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-10-02-00 (Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ), ΔΛΟΣ-ΣΠ1501-03-10-03-00 (Υξσκαηηζκνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ) θαη ΔΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-10-05-00
(Υξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ).

Πάξνο, επηέκβξηνο 2019
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ &
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

signed by
NIKOLAOS Digitally
NIKOLAOS KARAMANES
2019.10.19
KARAMANES Date:
12:43:43 +03'00'
. Γξφζεο

ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΔ
ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΓΔΤΑ ΠΑΡΟΤ
ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ

Με ηελ αξηζκφ πξση. 112/2019 (ΑΓΑ:Ω5ΚΥΟΡΓΠ-1Μ) Απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ Πάξνπ

ειίδα 42

