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ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΦΑΝΙΚΟΤ 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Τποχρεωτικό Εφαρμογό 

Σο παρόν τεύχοσ Σεχνικών Προδιαγραφών (Σ.Π.) περιλαμβϊνει τουσ τεχνικούσ ςυμβατικούσ όρουσ 
ςύμφωνα με τουσ οπούουσ ςε ςυνδυαςμό και με τουσ όρουσ των υπολούπων ςυμβατικών τευχών θα 
εκτελεςθούν οι εργαςύεσ του ϋργου. Επιςημαύνεται ότι οι Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΕΣΕΠ) 
και οι ΚΤΑ περύ υποχρεωτικόσ ενςωμϊτωςησ υλικών με ςόμανςη CE , υπεριςχύουν των λοιπών 
τεχνικών προδιαγραφών. 

1.2 υμπληρωματικϋσ Προδιαγραφϋσ 

Για την εκτϋλεςη των εργαςιών τησ παρούςασ εργολαβύασ και για οποιοδόποτε υλικό, καταςκευό, 
ποιοτικό ϋλεγχο (διαδικαςύεσ/ μεθόδουσ/ δοκιμϋσ κλπ.) θα ε-φαρμόζονται: 

 Οι αναφερόμενεσ ιςχύουςεσ εγκεκριμϋνεσ Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (Ε.ΣΕ.Π.) και οι 
προςωρινϋσ Εθνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (Π.Ε.ΣΕ.Π.) 

 Οι Ευρωκώδικεσ 

 Σα θεςμοθετημϋνα εναρμονιςμϋνα πρότυπα, όπωσ αναφϋρονται ςτο παρϊρτημα 4 τησ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012 

 Σα λοιπϊ ιςχύοντα ευρωπαώκϊ πρότυπα, και απουςύα αυτών, τα διεθνό πρότυπα ISO και τα 
εθνικϊ πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΣ κλπ.) 

ημειώνεται ότι ςε περύπτωςη που δεν υπϊρχει αντιςτοιχύα των ΕΣΕΠ με τουσ αντύςτοιχουσ κωδικούσ 
ϊρθρων του Σιμολογύου τησ παρούςασ εργολαβύασ, ιςχύουν τα αναγραφόμενα ςτο Σιμολόγιο και οι 
ςυμπληρωματικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ του παρόντοσ Σεύχουσ. 

1.3 Τποχρεώςεισ Διαγωνιζόμενων και Αναδόχου 

Κϊθε Διαγωνιζόμενοσ με μόνη την υποβολό τησ Προςφορϊσ του αναγνωρύζει ότι οι προαναφερθεύςεσ 
προδιαγραφϋσ εύναι κατϊλληλεσ και επαρκεύσ για την εκτϋλεςη του Ϊργου και ότι αναλαμβϊνει κϊθε 
υποχρϋωςη, κύνδυνο ό ςυνϋπεια που απορρϋει από την εφαρμογό τουσ. 

1.4 Δαπϊνεσ Αναδόχου 

Όλεσ οι δαπϊνεσ για την εφαρμογό των όρων του παρόντοσ Σεύχουσ και των ςχετικών και/ό 
αναφερόμενων κωδικών/προδιαγραφών/κανονιςμών θα βαρύνουν τον Ανϊδοχο αςχϋτωσ αν γύνεται 
ρητό ςχετικό αναφορϊ τούτου ό όχι. 
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2. ΕΚΚΑΥΕ 

2.1 Πεδύο Εφαρμογόσ - Οριςμού 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτισ πϊςησ φύςεωσ εκςκαφϋσ που γύνονται για την καταςκευό 
των κϊθε εύδουσ τεχνικών ϋργων, καθώσ επύςησ και των εκςκαφών για την καταςκευό των πϊςησ 
φύςεωσ δικτύων. Οι εκςκαφϋσ περιλαμβϊνουν όλεσ τισ εργαςύεσ που απαιτούνται για την αφαύρεςη 
των ςυςτατικών υλικών του εδϊφουσ κϊτω από την επιφϊνειϊ του ςε διαςτϊςεισ που εύναι αναγκαύεσ 
για την καταςκευό των ϋργων, όπωσ αυτϊ φαύνονται ςτα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. Γενικϊ ιςχύουν τα 
αναφερόμενα ςτισ Προδιαγραφϋσ ΕΛΟΣ ΣΠ-1501-:  

i. 02-01-01-00 (Καθαριςμόσ εκχϋρςωςη και κατεδαφύςεισ ςτη ζώνη εκτϋλεςησ των εργαςιών) 

ii. 02-01-02-00 (Αφαύρεςη επιφανειακού ςτρώματοσ εδαφικού υλικού)  

iii. 02-02-01-00 (Γενικϋσ εκςκαφϋσ οδοποιύασ και υδραυλικών ϋργων)  

iv. 02-03-00-00 (Γενικϋσ εκςκαφϋσ κτιριακών ϋργων)  

v. 02-04-00-00 (Εκςκαφϋσ θεμελύων τεχνικών ϋργων) 

vi. 02-05-00-00 (Διαχεύριςη υλικών από εκςκαφϋσ και αξιοπούηςη αποθεςιοθαλϊμων)  

vii. 08-01-03-01 (Εκςκαφό τϊφρων και διωρύγων) 

viii. 02-08-00-00 (Αντιμετώπιςη δικτύων ΟΚΨ κατϊ τισ εκςκαφϋσ) 

ix. 08-10-01-00 (Εργοταξιακϋσ αντλόςεισ υδϊτων) 

Οι εκςκαφϋσ διακρύνονται ςτισ κατηγορύεσ : 

 Γενικϋσ εκςκαφϋσ: οι εκςκαφϋσ οι οπούεσ δεν χαρακτηρύζονται ωσ εκςκαφϋσ θεμελύων τεχνικών 
ϋργων ό εκςκαφϋσ αγωγών. 

 Εκςκαφϋσ θεμελύων τεχνικών ϋργων: οι εκςκαφϋσ που πραγματοποιούνται για την καταςκευό 
τεχνικών ϋργων (αντλιοςτϊςια, δεξαμενϋσ, κτύρια ΕΕΛ κτλ.) καθώσ επύςησ και όπου η ςυνολικό 
επιφϊνεια εκςκαφόσ εύναι μικρότερη από 100m2, ό το πλϊτοσ του ςκϊμματοσ εύναι μικρότερο 
από 5,00m και δεν αναφϋρεται ωσ εκςκαφό αγωγών, ό όπου αλλού ορύζεται ρητϊ ςτην Μελϋτη. 

 Εκςκαφϋσ ορυγμϊτων αγωγών: οι εκςκαφϋσ για την τοποθϋτηςη αγωγών καθώσ και για την 
καταςκευό φρεατύων κϊθε τύπου. 

Οι εκςκαφϋσ χαρακτηρύζονται ωσ προσ το βαθμό δυςκολύασ ςε εκςκαφϋσ ςε εδϊφη γαιώδη και 
ημιβραχώδη, όπου δεν απαιτεύται η χρόςη εκρηκτικών ό κρουςτικού εξοπλιςμού και ςε εκςκαφϋσ ςε 
βραχώδη εδϊφη, όπου απαιτεύται η χρόςη εκρηκτικών (ςυνόθη ό περιοριςμϋνη) ό κρουςτικού 
εξοπλιςμού (αερόςφυρα ό υδραυλικό ςφύρα).   

2.2 Εκτϋλεςη εργαςιών 

2.2.1 Γενικϊ 

Πριν από την ϋναρξη εκτϋλεςησ των εργαςιών ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να επιςημϊνει τυχόν αφανό 
εμπόδια και κυρύωσ τουσ υφιςτϊμενουσ αγωγούσ ύδρευςησ και αποχϋτευςησ καθώσ και αγωγούσ 
Εταιρειών Κοινόσ Ψφϋλειασ (ΔΕΗ, ΟΣΕ κτλ.). Σα αποτελϋςματα τησ παραπϊνω ϋρευνασ θα 
απεικονιςτούν ςε οριζοντιογραφύα και τομϋσ, ςτισ οπούεσ θα περιλαμβϊνονται και οι προσ εκτϋλεςη 
εκςκαφϋσ και θα υποβληθούν ςτην Τπηρεςύα.  

Αμϋςωσ μετϊ την εγκατϊςταςη του ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προβεύ με βϊςη την εγκεκριμϋνη 
μελϋτη ςτη χϊραξη, παςςϊλωςη και χωροςτϊθμηςη των αξόνων των υπό εκτϋλεςη ϋργων, 
τοποθετώντασ όλα τα αναγκαύα ςόματα, για τον καθοριςμό τησ ςε οριζοντιογραφύα και κατϊ μόκοσ 
τομό θϋςεωσ κϊθε ϋργου. 
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Ο Ανϊδοχοσ ευθύνεται για την εξαςφϊλιςη των ςταθερών υψομετρικών αφετηριών, των αξόνων και 
ςτοιχεύων χϊραξησ και τον επύ τόπου ϋλεγχο τησ ακριβούσ εφαρμογόσ των διαγραμμϊτων εκτϋλεςησ. Ο 
Ανϊδοχοσ υποχρεούται όπωσ με δικό του φροντύδα και δαπϊνη προβεύ ςτην εκ νϋου χϊραξη, 
καθοριςμό και αποκατϊςταςη αυτών ςε περύπτωςη βλϊβησ ό καταςτροφόσ τουσ από οποιαδόποτε 
αιτύα. Σϋλοσ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, οποτεδόποτε παραςτεύ ανϊγκη, να θϋςει ςτη διϊθεςη τησ 
Τπηρεςύασ το απαιτούμενο προςωπικό, τα εργαλεύα και υλικϊ για την επαλόθευςη των χαρϊξεων. 

Εϊν κατϊ την εφαρμογό των ςχεδύων ο Ανϊδοχοσ αντιληφθεύ λανθαςμϋνη αναγραφό υψομϋτρου, 
πρϋπει να ενημερώςει την Τπηρεςύα για την ςχετικό διόρθωςη. Ουδεμύα τροποπούηςη δικαιολογεύται 
χωρύσ την προηγούμενη ςυγκατϊθεςη τησ Τπηρεςύασ. 

Πριν από την ϋναρξη εκτϋλεςησ των κυρύωσ εκςκαφών, θα πρϋπει να εκτελεςθούν ερευνητικϋσ τομϋσ 
για την εξακρύβωςη τησ ςύςταςησ του εδϊφουσ και την διερεύνηςη τυχόν εμποδύων, δικτύων κτλ., 
ώςτε ο Ανϊδοχοσ ϋγκαιρα να προγραμματύςει, κατϊ το δυνατόν, τισ αντιςτηρύξεισ και αντλόςεισ, 
καθώσ επύςησ και τισ υποςτηρύξεισ υφιςτϊμενων τεχνικών ϋργων και δικτύων. Οι ερευνητικϋσ αυτϋσ 
τομϋσ θα εκτελεςθούν κατϊ την κρύςη και με δαπϊνεσ του Αναδόχου. 

Οι εκςκαφϋσ θα γύνουν με κατϊλληλα μηχανικϊ μϋςα ό χειρονακτικϊ, κατϊ την κρύςη και ευθύνη του 
Αναδόχου, ο οπούοσ δεν δικαιούται ιδιαύτερησ αποζημύωςησ εϊν και ςε οποιαδόποτε ϋκταςη 
αναγκαςθεύ για οποιονδόποτε λόγο να εκτελϋςει εκςκαφϋσ χειρονακτικϊ.  

Εϊν κατϊ την διενϋργεια των εκςκαφών ςυναντηθούν εμπόδια από ςκυρόδεμα (ϊοπλο ό οπλιςμϋνο), 
λιθοδομϋσ, πλινθοδομϋσ κτλ., αυτϊ πρϋπει να καθαιρεθούν και τα προώόντα τησ καθαύρεςησ να 
απομακρυνθούν, μεταφερόμενα ς' οποιαδόποτε απόςταςη και απορριπτόμενα ςε θϋςεισ που 
επιτρϋπεται/υποδεικνύεται από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ, εκτόσ εϊν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ. 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να προςτατεύει τα ορύγματα από τα επιφανειακϊ νερϊ καθώσ επύςησ και να 
αποχετεύει τα υπόγεια νερϊ, ώςτε να εξαςφαλύζεται κατϊ το δυνατόν η "εν ξηρώ" καταςκευό του 
ϋργου.  

Για τον λόγο αυτό τα ςκϊμματα θα διατηρούνται πϊντοτε χωρύσ νερϊ με την χρόςη αντλητικών 
ςυςτημϊτων  ό ϊλλων μϋςων, ώςτε να αφαιρεύται το νερό από τισ εκςκαφϋσ, ό να προλαμβϊνεται η 
εύςοδόσ του ςε αυτϋσ. Ιδιαύτερη προςοχό θα δοθεύ ςτην προςταςύα των επιφανειών επϊνω ό ςε επαφό 
με τισ οπούεσ θα γύνουν θεμελιώςεισ τεχνικών ϋργων. 

Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να διαθϋςει όλο τον απαραύτητο εξοπλιςμό και μϋςα (π.χ. αντλύεσ, αναχώματα 
κτλ.), για την απομϊκρυνςη των νερών από τα ϋργα κατϊ τη διϊρκεια τησ καταςκευόσ. Επιπλϋον των 
παραπϊνω, ο Ανϊδοχοσ θα φροντύςει για την απομϊκρυνςη από το ϋργο και την διϊθεςη όλων των 
νερών και για το ςκοπό αυτό θα πρϋπει να εγκαταςτόςει προςωρινούσ αγωγούσ, να καταςκευϊςει 
ειδικϋσ προςτατευτικϋσ τϊφρουσ κτλ. 

2.2.2 Γενικϋσ εκςκαφϋσ 

τισ γενικϋσ εκςκαφϋσ περιλαμβϊνονται και όλεσ οι εκςκαφϋσ που θα γύνουν για την αφαύρεςη του 
ακατϊλληλου επιφανειακού υλικού ςε όλη την ϋκταςη καταςκευόσ του ϋργου, καθώσ επύςησ και η 
εκρύζωςη δϋνδρων και θϊμνων. 

Πριν από την ϋναρξη των εκςκαφών, ο Ανϊδοχοσ θα οριοθετόςει την περύμετρο τησ αντύςτοιχησ 
εκςκαφόσ, ώςτε να ελεγχθεύ από την Τπηρεςύα. 

2.2.3 Εκςκαφϋσ θεμελύων τεχνικών ϋργων 

Οι εκςκαφϋσ των θεμελύων τεχνικών ϋργων θα γύνουν με μηχανικϊ μϋςα ό όχι και κατϊ τρόπο ώςτε οι 
τελικϋσ διαςτϊςεισ, μετϊ την μόρφωςη, να ανταποκρύνονται ςτισ διαςτϊςεισ των ςχεδύων, με ανοχό το 
πολύ 0,10m υπολογιζόμενη καθϋτωσ ωσ προσ τισ γραμμϋσ τησ διατομόσ. 

Εϊν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ, η εκςκαφό αυτό εκτεύνεται μϋχρι την ςτϊθμη τοποθϋτηςησ του 
ςκυροδϋματοσ ϋδραςησ (10cm χαμηλότερα από την ςτϊθμη θεμελύωςησ του αντύςτοιχου τεχνικού 
ϋργου). Σο πλϊτοσ των εκςκαφών αυτών λαμβϊνεται ςυμβατικϊ 1,00 m μεγαλύτερο από κϊθε παρειϊ 
τησ καταςκευόσ. 
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Επύςησ ωσ εκςκαφό θεμελύων τεχνικών ϋργων θεωρεύται ςυμβατικϊ και το ςύνολο των θεμελιώςεων 
των κτιριακών ϋργων, καθώσ επύςησ και των διωρύγων, δηλαδό η απαιτούμενη εκςκαφό από την 
επιφϊνεια του εδϊφουσ μϋχρι την ςτϊθμη τοποθϋτηςησ του ςκυροδϋματοσ ϋδραςησ (10cm 
χαμηλότερα από την ςτϊθμη θεμελύωςησ). Σο πλϊτοσ τησ εκςκαφόσ ςτισ δύο αυτϋσ κατηγορύεσ 
τεχνικών ϋργων λαμβϊνεται 1,00m μεγαλύτερο από κϊθε παρειϊ τησ καταςκευόσ. 

Οποιαδόποτε επιπλϋον εκςκαφό θα γεμιςτεύ μϋχρι την ςωςτό ςτϊθμη με κατϊλληλο υλικό ό 
ςκυρόδεμα ποιότητασ C12/15, ώςτε η ϋδραςη του θεμελύου να ανταποκρύνεται ςτισ απαιτόςεισ τησ 
μελϋτησ. Η ςχετικό δαπϊνη βαρύνει τον Ανϊδοχο. 

Οι πυθμϋνεσ των θεμελιώςεων θα διαμορφωθούν, ώςτε να μην υφύςτανται χαλϊρωςη του 
επιφανειακού εδαφικού υλικού και πρϋπει να πϊρουν τισ ακριβεύσ διαςτϊςεισ των ςχεδύων. Καμύα 
εργαςύα ςκυροδϋτηςησ δεν θα επιτραπεύ να γύνει πριν από την παραλαβό, από την Τπηρεςύα, τησ 
επιφϊνειασ θεμελύωςησ. 

ε περύπτωςη που η επιφϊνεια, που ϋχει εκςκαφθεύ, χαλαρώςει λόγω παρατεταμϋνησ ϋκθεςησ πριν 
την ςκυροδϋτηςη, θα πρϋπει να γύνει πρόςθετη εκςκαφό, ςύμφωνα με τισ Οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ και 
το κενό που θα δημιουργηθεύ θα γεμύςει, με δαπϊνεσ του Αναδόχου, από ςκυρόδεμα C12/15.  

Εϊν η ποιότητα του εδϊφουσ ςτη ςτϊθμη θεμελύωςησ οποιουδόποτε τεχνικού ϋργου, δεν κριθεύ από 
την Τπηρεςύα κατϊλληλη για αςφαλό θεμελύωςη, τότε ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προβεύ ςε 
πρόςθετη εκςκαφό, μϋχρι οποιαδόποτε ςτϊθμη ορύςει η Τπηρεςύα και η πρόςθετη αυτό εκςκαφό θα 
γεμύςει με κατϊλληλο υλικό πλόρωςησ, αποδεκτόσ ςυμπύεςησ, ό με ςκυρόδεμα, ςύμφωνα με τισ 
οδηγύεσ που θα δοθούν. Οι ςχετικϋσ δαπϊνεσ βαρύνουν την Τπηρεςύα.  

Η επανεπύχωςη των εκςκαφών θεμελύων τεχνικών ϋργων πρϋπει να γύνει με κατϊλληλα προώόντα 
εκςκαφόσ, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην ςχετικό Σεχνικό Προδιαγραφό. 

2.2.4 Εκςκαφό ορυγμϊτων αγωγών 

Δεν θα ξεκινόςει η εκςκαφό ορύγματοσ για την τοποθϋτηςη ςωλόνωςησ πριν καθοριςτεύ ο ϊξονασ, 
τοποθετηθούν πϊςςαλοι οριοθϋτηςησ κατϊ μόκοσ τησ χϊραξησ και δοθεύ η ςχετικό ϋγκριςη από την 
Τπηρεςύα.  

Σα ςκϊμματα αγωγών θα εκςκαφθούν ςτισ διαςτϊςεισ που καθορύζονται ςτην μελϋτη ό ςύμφωνα με 
τισ οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ, με ανοχό το πολύ 0.10m. Εϊν τα ςκϊμματα εκςκαφθούν ςε μεγαλύτερο 
βϊθοσ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να τα επιχώςει μϋχρι του οριζομϋνου βϊθουσ με λεπτόκοκκο υλικό. 
Σόςο για την επιπλϋον εκςκαφό όςο και για την επιπλϋον επύχωςη ο Ανϊδοχοσ δεν αποζημιώνεται 
ιδιαιτϋρωσ. 

Ο πυθμϋνασ του ορύγματοσ θα βαθαύνει και το πλϊτοσ θα αυξϊνει τοπικϊ ςτισ ςυνδϋςεισ και όπου 
αλλού εύναι αναγκαύο, ώςτε να εξαςφαλύζεται η ϊρτια τοποθϋτηςη των ςωλόνων. Όλα τα ςκορπιςμϋνα 
ό θρυμματιςμϋνα υλικϊ πρϋπει να απομακρύνονται από τον πυθμϋνα του ορύγματοσ, ϋτςι ώςτε το 
υλικό εγκιβωτιςμού τησ ςωληνογραμμόσ να εδρϊζεται ςε ςταθερό και καθαρό ϋδαφοσ. 

2.2.5 Αποκομιδό Προώόντων Εκςκαφόσ  

Οι αναπετϊςεισ γύνονται εύτε με τα χϋρια με δημιουργύα ενδιϊμεςων ξύλινων δαπϋδων (παταριών), 
εύτε με μηχανικϊ μϋςα. Κατϊ την αναπϋταςη των προώόντων εκςκαφόσ πρϋπει να αφόνεται χώροσ 
τουλϊχιςτον 0,50m από το χεύλοσ τησ τϊφρου για την κυκλοφορύα των εργατών και την αςφϊλειϊ 
τουσ. 

Σα προώόντα εκςκαφόσ θα μεταφϋρονται ςε οποιαδόποτε θϋςη ςτην περιοχό του ϋργου, ςύμφωνα με 
τισ υποδεύξεισ τησ Τπηρεςύασ για επανεπύχωςη του απομϋνοντοσ όγκου ςκϊμματοσ αν εύναι κατϊλληλα 
ό για χρηςιμοπούηςη ςε ϊλλεσ θϋςεισ ωσ υλικών επιχωμϊτων ό θα μεταφϋρονται εκτόσ του ϋργου ςε 
οποιαδόποτε απόςταςη για οριςτικό απομϊκρυνςη ςε θϋςεισ επιτρεπόμενεσ από την Αςτυνομύα μετϊ 
από ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ. 

Η διαλογό των προώόντων εκςκαφόσ ςε κατϊλληλα και ακατϊλληλα ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα 
τεύχη δημοπρϊτηςησ και την ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-01-00 (Καταςκευό επιχωμϊτων με κατϊλληλα 
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προώόντα εκςκαφών ό δανειοθαλϊμων), γύνεται κατϊ την κρύςη του Αναδόχου και τισ οδηγύεσ τησ 
Τπηρεςύασ. 

2.2.6 Αντιςτηρύξεισ 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει με δικϊ του μϋςα και δαπϊνεσ να αντιςτηρύξει όλεσ τισ παρειϋσ των ςκαμμϊτων, 
όπωσ επιβϊλλουν οι κανόνεσ αςφαλεύασ. 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι μοναδικόσ υπεύθυνοσ για την επιλογό του κατϊλληλου τρόπου, τύπου και τησ 
εκτϊςεωσ των απαιτουμϋνων ςε κϊθε περύπτωςη αντιςτηρύξεων προκειμϋνου να εξαςφαλύζονται ςτην 
εκςκαφό αςφαλεύσ ςυνθόκεσ εργαςύασ. 

Κϊθε κατϊπτωςη παρειϊσ ορύγματοσ ς' οποιαδόποτε περύπτωςη και υπό οποιεςδόποτε ςυνθόκεσ και 
εϊν ϋγινε, ςε αντιςτηριζόμενεσ ό όχι παρειϋσ και οι οποιεςδόποτε ςυνϋπειϋσ τησ (όπωσ π.χ. εργατικϊ 
ατυχόματα, ατυχόματα τρύτων ό οποιεςδόποτε ϊλλεσ ζημιϋσ) βαρύνουν αποκλειςτικϊ και μόνο τον 
Ανϊδοχο, ο οπούοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ ςε κϊθε νόμιμη αποζημύωςη και αποκατϊςταςη των ζημιών 
και αναλαμβϊνει κϊθε γενικώσ ςχετικό ποινικό και αςτικό ευθύνη. 

2.2.7 Περιφρϊξεισ - Διαβϊςεισ - Μϋτρα αςφαλεύασ  

Για την πρόληψη ατυχημϊτων πρϋπει να τοποθετηθούν ςτα ϊκρα των ορυγμϊτων και ςκαμμϊτων 
κατϊλληλα ςόματα για την ημϋρα και λυχνύεσ αςφαλεύασ για την νύχτα. 

Κατϊ μόκοσ των ορυγμϊτων και ςκαμμϊτων, πρϋπει κατϊ την κρύςη του Αναδόχου ωσ μόνου 
υπεύθυνου για κϊθε ατύχημα να τοποθετούνται ανθεκτικϊ ςυνεχό ξύλινα περιφρϊγματα προσ 
πρόληψη ατυχημϊτων εκ πτώςεωσ εργατών ό διαβατών ό τροχοφόρων εντόσ του ορύγματοσ. Η 
μορφό των περιφραγμϊτων και ο τρόποσ ςτηρύξεωσ θα πρϋπει να εγκριθούν από την Τπηρεςύα. Ο 
Ανϊδοχοσ, οφεύλει επύςησ να εξαςφαλύςει την επικοινωνύα μεταξύ των δύο πλευρών των ςκαμμϊτων 
καταςκευϊζοντασ ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ Τπηρεςύασ προςωρινϋσ πεζογϋφυρεσ.  

Σϋλοσ, και κατϊ μόκοσ των ςκαμμϊτων ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να δημιουργόςει μικρού ύψουσ ξύλινα 
φρϊγματα για την ςυγκρϊτηςη λύθων, ςκύρων κτλ., για την αποφυγό πτώςεων εντόσ του ορύγματοσ, 
ώςτε να μην υφύςταται κύνδυνοσ ατυχημϊτων για τουσ εργαζόμενουσ, ό την πρόκληςη τησ 
οποιαςδόποτε ζημιϊσ. 

2.2.8 Τφιςτϊμενοι αγωγού και τεχνικϊ ϋργα  

τα ςχϋδια Δημοπρϊτηςησ παρουςιϊζονται τα υφιςτϊμενα ϋργα και οι αγωγού, που διϋρχονται ςτην 
περιοχό των εργαςιών. Η πληρότητα και η ακρύβεια των πληροφοριών αυτών δεν απαλλϊςςει τον 
Ανϊδοχο από την πλόρη προςταςύα και αποκατϊςταςη από τυχόν ζημιϋσ των ϋργων αυτών.  

Όπου απαιτεύται ο Ανϊδοχοσ θα διανούξει με δαπϊνεσ του, πριν την ϋναρξη των εργαςιών εκςκαφόσ 
και μετϊ από ςχετικό ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ, ερευνητικϋσ τομϋσ, για να καθορύςει με ακρύβεια την 
θϋςη των υφιςτϊμενων ϋργων. Οι εκςκαφϋσ κϊτω και δύπλα από τα ϋργα κοινόσ ωφελεύασ θα γύνονται, 
εφ' όςον απαιτεύται, χειρωνακτικϊ. 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να προβαύνει με δαπϊνεσ του κατϊ την καταςκευό των ϋργων ςτην κατϊλληλη 
υποςτόριξη ό ανϊρτηςη των αγωγών ύδρευςησ, αποχϋτευςησ, διακύνηςησ λυμϊτων και ιλύοσ, παροχόσ 
ηλεκτρικού ρεύματοσ, φωτιςμού, τηλεπικοινωνιών κτλ., που ςυναντϊ και πρϋπει να λϊβει κϊθε 
απαραύτητο μϋτρο προςταςύασ. Ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για κϊθε βλϊβη, που 
προξενηθεύ ςε αυτούσ από την εκτϋλεςη των ϋργων. 

Η υποςτόριξη αυτό, όπου παρύςταται ανϊγκη, θα εκτελεύται ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ 
Τπηρεςύασ.  

Ιδιαύτερα μϋριμνα πρϋπει να ληφθεύ κατϊ την επύχωςη των ςκαμμϊτων ςτα οπούα βρύςκονται τϋτοιοι 
αγωγού, για να αποφευχθούν τυχόν υποχωρόςεισ, θραύςη ό γενικϊ παραμόρφωςη των αγωγών. Κϊθε 
βλϊβη ςτουσ αγωγούσ αυτούσ, η οπούα θα διαπιςτωθεύ ακόμη και μετϊ την επύχωςη, βαρύνει τον 
Ανϊδοχο, η δε επιςκευό, που θα απαιτηθεύ θα γύνεται εισ βϊροσ του Αναδόχου ςτον οπούο θα 
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καταλογύζονται και όλεσ οι προσ τρύτουσ τυχόν αποζημιώςεισ, λόγω ζημιών που ϋγιναν ςε αυτούσ από 
την παραπϊνω αιτύα. 

Ομούωσ ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να αντιςτηρύξει όλουσ τουσ ςτύλουσ ΔΕΗ, ΟΣΕ κτλ. που βρύςκονται 
κοντϊ ςτισ παρειϋσ ςκαμμϊτων, ευθυνόμενοσ για κϊθε ζημιϊ που μπορεύ να προκληθεύ ςε αυτούσ. 

ε περύπτωςη κατϊ την οπούα η θϋςη των αγωγών και ςτύλων εύναι τϋτοια, ώςτε να απαιτηθεύ η 
μετϊθεςό τουσ, αυτό θα εκτελεύται με δαπϊνεσ τησ Τπηρεςύασ. την περύπτωςη αυτό, ο Ανϊδοχοσ δεν 
δικαιούται αποζημιώςεωσ ωσ αποτϋλεςμα προςθϋτων δυςχερειών ό καθυςτϋρηςησ δοθϋντοσ ότι κατϊ 
την υποβολό τησ προςφορϊσ του επιςκϋφθηκε την περιοχό, ϋλαβε όλεσ τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ 
και εκτύμηςε τισ δυςχϋρειεσ και τισ τυχόν καθυςτερόςεισ τισ οπούεσ θα του επιφϋρει τυχόν μετϊθεςη 
αγωγών και δικτύων.  

Σϋλοσ ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να λϊβει κϊθε μϋτρο για την εξαςφϊλιςη του προςωπικού του, ό τρύτων από 
την διατόρηςη των αγωγών αυτών ςτο ύπαιθρο για όςο διϊςτημα απαιτηθεύ, παραμϋνοντασ μόνοσ 
υπεύθυνοσ για κϊθε ατύχημα που τυχόν προκληθεύ από τον λόγο αυτόν. 

2.3 Αντλόςεισ 

Αν κατϊ τη διενϋργεια των εκςκαφών διαπιςτωθεύ η ύπαρξη υδϊτων θα τελεςτεύ εργοταξιακό 
ϊντληςό τουσ, ςύμφωνα με την ΕΛΟΣ ΣΠ-1501-08-10-01-00. 
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3. ΕΠΙΦΩΕΙ 

3.1 Πεδύο Εφαρμογόσ - Οριςμού 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτισ πϊςησ φύςεωσ επιχώςεισ που γύνονται ςτην περιοχό των 
ϋργων για την καταςκευό επιχωμϊτων, καθώσ και των επιχωμϊτων πλόρωςησ τϊφρων και 
ςκαμμϊτων τεχνικών ϋργων, περιλαμβανομϋνων των επιχώςεων με θραυςτό υλικό λατομεύου και τον 
εγκιβωτιςμό ςωλόνων με ϊμμο λατομεύου. Γενικϊ ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτισ Προδιαγραφϋσ ΕΛΟΣ 
ΣΠ-1501-:  

i. 02-07-01-00 (Καταςκευό επιχωμϊτων με κατϊλληλα προώόντα εκςκαφών ό δανειοθαλϊμων)  

ii. 02-07-02-00 (Επανεπιχώςεισ ςκαμμϊτων θεμελύων τεχνικών ϋργων)  

iii. 08-01-03-02 (Επανεπύχωςη ορυγμϊτων υπογεύων ϋργων) 

3.2 Τλικϊ 

Σα υλικϊ που θα χρηςιμοποιηθούν για την καταςκευό τόςο των επιχωμϊτων, όςο και την πλόρωςη 
των ςκαμμϊτων, θα ληφθούν κατ' αρχό από κατϊλληλα προώόντα εκςκαφών γενικών ό/και θεμελύων 
τεχνικών ϋργων, μετακινούμενα ό μεταφερόμενα με κατϊλληλα μϋςα, ςε οποιαδόποτε απόςταςη από 
τη θϋςη εκςκαφόσ, ό τη θϋςη τησ προςωρινόσ τουσ απόθεςησ. 

Σα υλικϊ που θα χρηςιμοποιηθούν για την καταςκευό των επιχωμϊτων πρϋπει να μην περιϋχουν 
κλϊδουσ, ρύζεσ, λύθουσ μεγϊλων διαςτϊςεων, οποιοδόποτε εύδοσ οργανικών ουςιών και να μην 
αποςυντύθεται ςτισ ατμοςφαιρικϋσ επιδρϊςεισ.  

Για το χαρακτηριςμό των κατϊλληλων για την επύχωςη υλικών, ιςχύει η κατϊταξη AASHΣO ςε 
ςυνδυαςμό με τα εξόσ : 

 Οργανικϊ εδϊφη και εδϊφη που περιϋχουν διατομικό γη τησ ομϊδασ Α-5 του AASHΣO 
θεωρούνται ακατϊλληλα για επιχώςεισ. 

 Για επιχώςεισ θα χρηςιμοποιούνται κοκκώδη εδαφικϊ υλικϊ, με ό χωρύσ ςυνδετικό ύλη, 
καταταςςόμενα κατϊ AASHΣO ςτισ ομϊδεσ Α-1, Α-2-4, Α-2-5 ό Α-3 και ςυμπυκνούμενα 
τουλϊχιςτον εισ το 95% τησ μϋγιςτησ πυκνότητασ, τησ λαμβανόμενησ κατϊ την μϋθοδο AASHO 
T-180-D. 

 Τλικϊ, που κατϊ AASHTO κατατϊςςονται ςτισ ομϊδεσ Α-2-6, Α-2-7, Α-4, Α-6 ό Α-7, μπορούν να 
χρηςιμοποιηθούν για επύχωςη εφ’ όςον δοθεύ ειδικό προςοχό κατϊ τη διϊρκεια τησ 
καταςκευόσ, ούτωσ ώςτε να επιτευχθεύ πυκνότητα μεγαλύτερη του 95% τησ μϋγιςτησ τϋτοιασ 
λαμβανόμενησ όπωσ παραπϊνω, με υγραςύα 95% - 100% τησ βϋλτιςτησ. 

Η ζώνη του αγωγού, περιλαμβϊνει το χώρο μεταξύ του πυθμϋνα του ορύγματοσ και των τοιχωμϊτων 
τησ τϊφρου και μϋχρι ύψοσ 0,30 m πϊνω από το εξωρρϊχιο του αγωγού. ε αυτό τη ζώνη οι 
απαιτόςεισ καταςκευόσ ςυμπεριλαμβανομϋνου του υλικού πληρώςεωσ και τησ ςυμπυκνώςεωσ εύναι 
αυξημϋνεσ, δεδομϋνου ότι αυτϋσ ϋχουν ουςιώδη επύδραςη ςτην παραδοχό τησ ςτατικόσ και δυναμικόσ 
καταπονόςεωσ του αγωγού.  

ε περύπτωςη που δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ, το υλικό επανεπύχωςησ ςτη ζώνη του αγωγού 
πρϋπει να ικανοποιεύ τα παρακϊτω: 

 

Διϊμετροσ κοςκύνου [mm] Διερχόμενο ποςοςτό [%κ.β.] 

40 100 

31,5 85-100 
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Διϊμετροσ κοςκύνου [mm] Διερχόμενο ποςοςτό [%κ.β.] 

16 50-87 

8 35-80 

4 25-70 

0,063  <10 

Σο υλικό πρϋπει να εύναι καλώσ διαβαθμιςμϋνο, δηλαδό πρϋπει να εύναι: D60 / D10 ≥ 5, όπου: 

- D60 η διϊμετροσ του κόςκινου δια του οπούου διϋρχεται το 60% (κατϊ βϊροσ) του υλικού 

- D10 η διϊμετροσ του κόςκινου δια του οπούου διϋρχεται το 10% (κατϊ βϊροσ) του υλικού 

Εϊν το ποςοςτό (P) του λεπτόκοκκου υλικού (του διερχόμενου από κόςκινο 0,063 εύναι 10%>Ρ>5%, 
τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρϋπει να ϋχει δεύκτη πλαςτικότητασ Ρ.Ι.10% 

Η ϊμμοσ για τον εγκιβωτιςμό των ςωλόνων θα προϋρχεται από χεύμαρρο ό λατομεύο τησ ϋγκριςησ τησ 
Τπηρεςύασ. Θα αποτελεύται από κόκκουσ ςκληρούσ και ανθεκτικούσ και θα εύναι απαλλαγμϋνη από 
βώλουσ αργύλου και οργανικών ουςιών και πρϋπει να ικανοποιούνται τα παρακϊτω:  

Διϊμετροσ κοςκύνου [mm] Διερχόμενο ποςοςτό [%κ.β.] 

10 100 

4 90-100 

2 55-85 

0,063 < 5 

ε περύπτωςη ύπαρξησ υπογεύων υδϊτων ςτη ζώνη του αγωγού, το ποςοςτό του λεπτόκοκκου υλικού 
(κόςκινο 0,063mm) δεν θα υπερβαύνει το 3%.  

3.3 Εκτϋλεςη Εργαςιών 

3.3.1 Γενικϊ 

Καμιϊ επύχωςη δε θα γύνει πριν το ςκυρόδεμα των τεχνικών ϋργων αποκτόςει την αντοχό του και εφ' 
όςον δεν ολοκληρωθούν με επιτυχύα οι δοκιμϋσ ςτεγανότητασ δεξαμενών και αγωγών.  

Γενικϊ για τισ επιχώςεισ θα χρηςιμοποιηθούν κατϊλληλα προώόντα εκςκαφών και ςε περιπτώςεισ που 
τα προώόντα εκςκαφών εύναι ακατϊλληλα ό ανεπαρκό ςε όγκο, τότε θα χρηςιμοποιηθούν δϊνεια 
χώματα.  

Η ςυμπύκνωςη των υλικών θα πραγματοποιηθεύ με οποιονδόποτε τρόπο, ώςτε να επιτευχθεύ ο 
ζητούμενοσ βαθμόσ ςυμπύκνωςησ, χωρύσ ταυτόχρονα να παραλεύπεται η εφαρμογό οποιουδόποτε 
όρου από τα ςυμβατικϊ τεύχη. 

Η εκλογό του μϋςου το οπούο θα χρηςιμοποιηθεύ ςε κϊθε περύπτωςη εξαρτϊται από την ποιότητα του 
εδϊφουσ, από την πιθανό φθορϊ που μπορεύ να υποςτούν τα ϋργα που εύναι πολύ κοντϊ (αγωγού, 
ςωληνώςεισ κτλ.), από την θϋςη που γύνεται η ςυμπύκνωςη, από το χώμα που διατύθεται για την 
κύνηςη και λειτουργύα των μϋςων ςυμπύκνωςησ κτλ.  

Κϊθε ζημιϊ κατϊ τη ςυμπύκνωςη ςτουσ αγωγούσ ό ςε οποιοδόποτε ϋργο μϋςα ςτο επύχωμα βαρύνει 
τον Ανϊδοχο. 

Η τοποθϋτηςη και η ςυμπύκνωςη του υλικού πλόρωςησ θα πρϋπει να γύνεται με τϋτοιο τρόπο, ώςτε 
κανϋνα τμόμα του τεχνικού ϋργου να μην υπερενταθεύ, εξαςθενόςει, υποςτεύ ζημιϊ ό βρεθεύ ςε κύνδυνο 
κατϊρρευςησ. Για τον λόγο αυτό οι ςχετικϋσ εργαςύεσ θα ξεκινούν, αφού πρώτα το ςκυρόδεμα 
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αποκτόςει την καθοριςμϋνη αντοχό του και θα καταβϊλλεται προςπϊθεια ώςτε η φόρτιςη ςτα 
τεχνικϊ ϋργα να εύναι ςυμμετρικό. 

Η επύχωςη θα γύνεται ςε ςτρώςεισ αςυμπύεςτου υλικού το πολύ 30 cm. υμπύκνωςη με μηχανικϊ μϋςα 
επιτρϋπεται ςε ύψοσ μεγαλύτερο από 75 cm από την κορυφό του ςωλόνα. Ο βαθμόσ ςυμπύκνωςησ 
πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον 95% τησ τροποποιημϋνησ μεθόδου Proctor, εκτόσ εϊν ορύζεται 
διαφορετικϊ ςτη Μελϋτη και τισ Ειδικϋσ Προδιαγραφϋσ.  

H τοποθϋτηςη και ςυμπύκνωςη του υλικού πληρώςεωσ πρϋπει να γύνεται με τρόπο κατϊλληλο 
ανϊλογα προσ το εύδοσ τησ αντιςτηρύξεωσ που χρηςιμοποιεύται κϊθε φορϊ. Η ςυναρμογό και 
ςυνεργαςύα του υλικού πλόρωςησ και των παρειών τησ εκςκαφόσ πρϋπει να εύναι εξαςφαλιςμϋνη, 
ανεξϊρτητα προσ το εύδοσ τησ αντιςτηρύξεωσ. 

Για τον λόγο αυτό και ςε περύπτωςη οριζόντιασ αντιςτόριξησ πρϋπει τα τμόματα αυτόσ να 
απομακρύνονται τμηματικϊ, με τϋτοιο τρόπο, ώςτε να εύναι δυνατό η ϊμεςη πλόρωςη του τμόματοσ 
τησ παρειϊσ που ελευθερώθηκε με κατϊλληλο υλικό πληρώςεωσ ςε ςτρώςεισ και η ςυμπύκνωςό του. 

ε περύπτωςη κατακόρυφησ αντιςτηρύξεωσ, πρϋπει τα κατακόρυφα τμόματα αυτόσ (δοκού τϊφρων, 
παςςαλοςανύδεσ) να αναςύρονται τμηματικϊ, ςε τόςο ύψοσ κϊθε φορϊ, ώςτε ςτο τμόμα τησ τϊφρου 
που ελευθερώθηκε να εύναι δυνατό η τοποθϋτηςη, ςε ςτρώςεισ του υλικού πληρώςεωσ, και η 
ςυμπύκνωςό του. 

Ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλόνων με ϊμμο θα γύνει ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ Προδιαγραφϋσ. 

Η πλόρωςη τησ τϊφρου και η ςυμπύκνωςη του υλικού πληρώςεωσ πρϋπει να γύνεται ταυτόχρονα και 
από τισ δύο πλευρϋσ του αγωγού, για την αποφυγό μετατοπύςεωσ και υπερυψώςεωσ. Αυτό πρϋπει να 
λαμβϊνεται ιδιαύτερα υπόψη, όταν υπϊρχουν ςωλόνεσ που μπορούν να παραμορφωθούν. 

Για αγωγούσ εξωτερικόσ διαμϋτρου μεγαλύτερησ από 0,40m πρϋπει η ζώνη του αγωγού να πληρωθεύ 
και να ςυμπιεςτεύ ςε περιςςότερεσ από δύο φϊςεισ εργαςύασ. Για ςωληνωτούσ αγωγούσ εξωτερικόσ 
διαμϋτρου, Dεξ, μεγαλύτερησ από 1,00m, λόγω των παρουςιαζομϋνων δυςχερειών ςυμπύκνωςησ του 
υλικού επύχωςησ, θα πρϋπει η κϊτω ςτρώςη του υλικού πλόρωςησ, πϊχουσ t=Dεξ/8 να καταςκευϊζεται 
από ςκυρόδεμα με ελϊχιςτο πϊχοσ tmin=0,15m 

Ο Ανϊδοχοσ θα εκτελϋςει τισ εργαςύεσ διαθϋτοντασ όλα τα αναγκαύα μηχανόματα, μεταφορικϊ μϋςα, 
υλικϊ, εφόδια, εγκαταςτϊςεισ και προςωπικό, για να επιτευχθεύ η καλύτερη δυνατό διϊθεςη των 
ανωτϋρω υλικών. 

3.3.2 Δοκιμϋσ Επιχώςεων 

Για τον ϋλεγχο τησ ςυμπύκνωςησ που θα επιτευχθεύ θα γύνονται δοκιμϋσ ςύμφωνα με την μϋθοδο 
AASHTO T-147.  

την περύπτωςη επιχώςεων πλόρωςησ μύα τουλϊχιςτον δοκιμό θα γύνεται ςτο καταςκευαςμϋνο 
επύχωμα πύςω από πλευρικούσ τούχουσ καταςκευόσ καθώσ επύςησ και για κϊθε 100 m μόκουσ τϊφρου 
αγωγού ό μικρότερο αυτοτελϋσ τμόμα ςωλόνωςησ. 

την περύπτωςη του κοινού επιχώματοσ, δοκιμϋσ θα πραγματοποιούνται για κϊθε 1000 m3 ετούμου 
επιχώματοσ. 

Εϊν οι τιμϋσ βαθμού ςυμπύκνωςησ που εξακριβώθηκαν με τουσ παραπϊνω ελϋγχουσ εύναι μικρότερεσ 
από τισ προδιαγραφόμενεσ τιμϋσ το επύχωμα δεν παραλαμβϊνεται και ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να 
μεταβϊλει τον τρόπο εργαςύασ, ώςτε να επιτευχθούν οι προδιαγραφόμενεσ τιμϋσ ςυμπύκνωςησ. 

3.3.3 Δϊνεια Φώματα 

Όταν τα προώόντα εκςκαφόσ δεν επαρκούν ό εύναι ακατϊλληλα για την καταςκευό επιχώςεων, τα 
χώματα που λεύπουν θα ληφθούν από δανειοθϊλαμουσ μετϊ από ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ. τισ 
περιπτώςεισ αυτϋσ ο Ανϊδοχοσ θα προτεύνει ςτην Τπηρεςύα θϋςεισ διϊνοιξησ δανειοθαλϊμων με 
ςτοιχεύα εργαςτηριακόσ ϋρευνασ από όπου να προκύπτει ότι το υλικό του δανειοθαλϊμου εύναι 
κατϊλληλο για τον ςκοπό που προορύζεται. 
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Η Τπηρεςύα θα καθορύςει, με ϋγγραφη εντολό τησ, τη θϋςη και τον όγκο λόψησ των δανεύων κατϊ 
περύπτωςη. Η εκςκαφό θα γύνεται ςύμφωνα με τισ αντύςτοιχεσ Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ 
(ΕΣΕΠ). Μετϊ την αποπερϊτωςη των εργαςιών οι θϊλαμοι δανεύων θα διευθετηθούν και οι τελικϋσ 
τουσ επιφϊνειεσ θα διαμορφωθούν ώςτε να γύνουν αρκετϊ ομαλϋσ και να εξαςφαλύζεται κατϊ το 
δυνατό η αποχϋτευςη των όμβριων υδϊτων και η αποκατϊςταςη του φυςικού περιβϊλλοντοσ. 

ημειώνεται ότι ςε κϊθε περύπτωςη ςτην τιμό τησ προςφορϊσ του Αναδόχου περιλαμβϊνονται οι 
δαπϊνεσ καταςκευόσ και ςυντόρηςησ των οδών που θα απαιτηθούν για την προςπϋλαςη και 
μεταφορϊ των υλικών που θα ληφθούν από οποιαδόποτε πηγό.  

τον Ανϊδοχο δεν θα αναγνωριςτεύ καμύα αξύωςη για πληρωμό ϊλλησ αποζημύωςησ λόγω προςθϋτων 
τυχόν μεταφορών, ό δυςμενών ςυνθηκών μύςθωςησ, αγορϊσ, βραχωδών εμφανύςεων ό λατομεύων, 
αποκϊλυψησ εκμετϊλλευςησ και απόδοςησ τούτων κτλ. 

Επύςησ, ςημειώνεται ότι ςτισ τιμϋσ προςφορϊσ του Αναδόχου περιλαμβϊνονται οι οποιεςδόποτε 
δαπϊνεσ χρειαςθούν για την διαμόρφωςη του διατιθϋμενου χώρου (ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ του 
Αναδόχου και κϊτω από τουσ περιοριςμούσ τησ κεύμενησ Νομοθεςύασ και των Αρμοδύων Αρχών) για τη 
διαμόρφωςη των ςυνδϋςεων προσ υπϊρχουςεσ οδούσ για την προςταςύα, αναγκαύα μεταφορϊ, 
αποκατϊςταςη βλαβών ςε οποιαδόποτε δύκτυα και εγκαταςτϊςεισ κοινόσ ωφελεύασ, βλαβών ό 
προκλόςεισ αποθετικών ζημιών ςε κτύςματα, καλλιϋργειεσ, παρακεύμενεσ εκτϊςεισ κτλ. 

την περύπτωςη κατϊ την οπούα προκύψει, κατϊ την διϊρκεια τησ εκτϋλεςησ του ϋργου, ότι ο 
δανειοθϊλαμοσ ό οποιαδόποτε ϊλλη εγκατϊςταςη ό αποθηκευτικόσ χώροσ κτλ. δεν επαρκεύ, εύναι 
ακατϊλληλοσ ό ϋγινε ακατϊλληλοσ, τότε ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ με φροντύδα του και δαπϊνεσ 
του να εξεύρει νϋο κατϊλληλο χώρο, να πραγματοποιόςει τισ εγκαταςτϊςεισ που απαιτούνται ό να 
προβεύ ςε μεταφορϊ των εγκαταςτϊςεων που εύχε όδη καταςκευϊςει ό/και λειτουργόςει, ϋτςι ώςτε η 
εκτϋλεςη των οποιωνδόποτε εργαςιών να εύναι ςύμφωνη με τισ προδιαγραφϋσ και οι προθεςμύεσ που 
ϋχουν τεθεύ να μεύνουν αναλλούωτεσ από τυχόν προβλόματα που θα προκύψουν από αυτό το θϋμα. 
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4. ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ 

4.1 Πεδύο Εφαρμογόσ - Οριςμού 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτην εκτϋλεςη τμημϊτων του ϋργου από ϊοπλο ό οπλιςμϋνο 
ςκυρόδεμα, το οπούο καταςκευϊζεται από ςυνόθη αδρανό, φαινόμενου ειδικού βϊρουσ 2,40 ϋωσ 
3,00t/m3, που προςδιορύζεται ςύμφωνα με την ASTM C 127 και C 128. Γενικϊ ιςχύουν τα 
αναφερόμενα ςτισ Προδιαγραφϋσ ΕΛΟΣ ΣΠ-1501-:  

i. 01-01-01-00 (Παραγωγό και μεταφορϊ ςκυροδϋματοσ) 

ii. 01-01-02-00 (Διϊςτρωςη ςκυροδϋματοσ) 

iii. 01-01-03-00 (υντόρηςη ςκυροδϋματοσ)  

iv. 01-01-04-00 (Εργοταξιακό ςκυρόδεμα)  

v. 01-01-05-00 (Δονητκό ςυμπύκνωςη ςκυροδϋματοσ) 

vi. 01-01-06-00 (Αυτοςυμπυκνούμενο ςκυρόδεμα) 

vii. 01-01-07-00 (κυροδετόςεισ ογκωδών καταςκευών)  

viii. 08-04-03-00 (Καταςκευϋσ με αυξημϋνεσ απαιτόςεισ υδατοςτεγανότητασ και αντοχόσ ςε 
επιφανειακό φθορϊ και χημικϋσ προςβολϋσ)  

ix. 08-05 (τεγανώςεισ και αρμού τεχνικών ϋργων)  

Για την παραγωγό, διϊςτρωςη, ςυμπύκνωςη, ϋλεγχο κτλ. των ςκυροδεμϊτων του παρόντοσ ϋργου 
ιςχύουν οι παρούςεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ, ο Νϋοσ Κανονιςμόσ Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ ΚΣ 
2016 (ΥΕΚ 1561Β – 02/06/2016) ο αντύςτοιχοσ ευρωπαώκόσ κανονιςμόσ ΕΝ 206-1 και ο ευρωπαώκόσ 
κανονιςμόσ τςιμϋντου ΕΝ 197-1. υμπληρωματικϊ μπορούν να χρηςιμοποιηθούν και ο Κανονιςμόσ 
Σςιμϋντων για ϋργα από ςκυρόδεμα (ΠΔ.244/80) καθώσ και οι λοιπϋσ ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ ΕΛΟΣ. 

4.2 Τλικϊ 

4.2.1 Νερό 

Σο νερό που θα χρηςιμοποιηθεύ για την ανϊμιξη και την παραγωγό του ςκυροδϋματοσ θα εύναι 
ςύμφωνο με το πρότυπο EΛΟΣ ΕΝ-1008. Θαλαςςινό νερό δεν επιτρϋπεται για την παραγωγό 
ςκυροδϋματοσ. 

Για τον υπολογιςμό του νερού ανϊμιξησ πρϋπει να λαμβϊνεται υπ' όψη η επιφανειακό υγραςύα των 
αδρανών και το νερό που περιϋχουν τα πρόςθετα. Σα παραπϊνω πρϋπει να αφαιρούνται από την 
καθοριζόμενη ποςότητα του νερού ανϊμιξησ που ϋχει προςδιοριςτεύ από την μελϋτη ςύνθεςησ. 

Η ποςότητα νερού ανϊμιξησ που θα προςτύθεται ςτο μύγμα θα πρϋπει να μετρϊται με ειδικό αυτόματη 
ςυςκευό μϋτρηςησ προςαρμοςμϋνη ςτον αναμικτόρα του ςκυροδϋματοσ. 

4.2.2 Σςιμϋντο 

Σο τςιμϋντο που θα χρηςιμοποιηθεύ για την παραγωγό ςκυροδϋματοσ ό για την καταςκευό κτιριακών 
ϋργων ό δεξαμενών θα εύναι ςύμφωνο με τα οριζόμενα ςτο ΕΝ 197-1. Ειδικϊ ςτισ μονϊδεσ όπου, με 
βϊςη την Μελϋτη ό τισ Ειδικϋσ Προδιαγραφϋσ, κριθεύ ότι υπόκεινται ςτισ κατηγορύεσ ϋκθεςησ ςε 
χημικό προςβολό ΦΑ2 ό ΦΑ3 κατϊ ΕΝ 206-1, το τςιμϋντο που θα χρηςιμοποιηθεύ θα ϋχει υψηλό αντοχό 
ςε θειώκϊ, ςύμφωνα με τισ προβλϋψεισ του ΕΝ 197-1. 

τη περύπτωςη, που προβλϋπεται ςτο Σεύχοσ 3 (Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων) παραςκευό 
εργοταξιακού ςκυροδϋματοσ, τότε το τςιμϋντο ςτο εργοτϊξιο θα αποθηκεύεται ςε ειδικϊ μεταλλικϊ 
silo. Για μικροποςότητεσ τςιμϋντου εύναι δυνατό να επιτραπεύ από την Τπηρεςύα η προςκόμιςη 
τςιμϋντου ςε χϊρτινουσ ςϊκουσ των 50kg. Οι αποθόκεσ χαρτοςϊκων τςιμϋντου θα πρϋπει να εύναι 
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κλειςτϋσ, αλλϊ να αερύζονται καλϊ. Η αποθόκευςη θα πρϋπει να γύνεται πϊνω ςε ξύλινα δϊπεδα, που 
θα βρύςκονται τουλϊχιςτον 0,30m ψηλότερα από το ϋδαφοσ ώςτε να μην κινδυνεύει το τςιμϋντο από 
τισ βροχϋσ και την υγραςύα. 

Πρϋπει να γύνεται ϋγκαιρα η κατϊλληλη πρόβλεψη, ώςτε να υπϊρχει πϊντοτε ςτο εργοτϊξιο αρκετό 
ποςότητα τςιμϋντου για την απρόςκοπτη πρόοδο των ϋργων και την πρόληψη κϊθε ϋλλειψόσ του. 
Δηλώνεται δε ςαφώσ, ότι κϊθε καθυςτϋρηςη των ϋργων από αυτό την αφορμό, θα βαρύνει τον 
Ανϊδοχο και μόνον αυτόν. 

Επύ πλϋον, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να αποθηκεύςει χωριςτϊ τισ διϊφορεσ προμόθειεσ τςιμϋντου, ςε 
τρόπο ώςτε να γύνεται δυνατό κϊθε ςτιγμό η δειγματοληψύα τουσ και κατ' ακολουθύα ο εντοπιςμόσ 
των αποτελεςμϊτων αυτόσ, ςε τελεύωσ καθοριςμϋνη ποςότητα. Σςιμϋντο που ϋχει υποςτεύ βλϊβη από 
την πολυκαιρύα, ό περιϋχει όγκουσ ό βώλουσ που ϋχουν ςκληρυνθεύ, τόςο ώςτε να μην διαλύονται με 
ελαφριϊ ςυμπύεςη του χεριού, θα απομακρύνεται αμϋςωσ από το εργοτϊξιο. 

Η Τπηρεςύα μπορεύ να ζητόςει ανϊ 50 τόνουσ τςιμϋντου, εργαςτηριακό δοκιμό του τςιμϋντου, 
ςύμφωνα προσ τισ διατϊξεισ του ΠΔ.244/1980, με φροντύδα και δαπϊνεσ του Αναδόχου. Με τισ 
δοκιμϋσ αυτϋσ θα ελϋγχεται : 

 μϋτρηςη αδιϊλυτου υπολεύμματοσ 

 ανϊπτυξη αντοχόσ 

 ςυμπεριφορϊ ςε πόξη (ϋναρξη και λόξη) 

 ςταθερότητα του όγκου 

 λεπτότητα ϊλεςησ 

 ανθεκτικότητα ςε χημικϋσ προςβολϋσ 

4.2.3 Αδρανό ςκυροδϋματοσ 

Θα χρηςιμοποιηθούν θραυςτϊ αδρανό υλικϊ, ςκληρϊ, ανθεκτικϊ, καθαρϊ και απαλλαγμϋνα από 
επιβλαβεύσ προςμύξεισ και ςύμφωνα με το Ωρθρο 4 του ΚΣ 2016. Σα θραυςτϊ υλικϊ θα πρϋπει να 
ικανοποιούν τισ απαιτόςεισ του Πρότυπου ΕΛΟΣ - 408. 

Ο Ανϊδοχοσ πριν την ϋναρξη των εργαςιών οφεύλει να υποβϊλλει ςτην Τπηρεςύα την πηγό και τα 
χαρακτηριςτικϊ των θραυςτών υλικών που προτύθεται να χρηςιμοποιόςει και ειδικότερα θα πρϋπει 
να υποβϊλει τα παρακϊτω αποτελϋςματα δοκιμών: 

 κοκκομετρικό ανϊλυςη αδρανών (ςύμφωνα με  320-84 ό ASTM C 136), 

 προςδιοριςμόσ φαινόμενου βϊρουσ και κενών ςτα αδρανό υλικϊ (ςύμφωνα με 322-84 ό 
ASTM C 24), 

 πετρογραφικό εξϋταςη αδρανών (ςύμφωνα με 332-84 ό ASTM C 295), 

 οργανικϋσ προςμύξεισ ςε λεπτόκοκκα αδρανό για ςκυρόδεμα (ςύμφωνα με 315-84 ό 
ASTM C 40), 

 προςδιοριςμόσ πιθανόσ δραςτηριότητασ των αδρανών με τα αλκϊλια του τςιμϋντου (μϋθοδοσ 
ρϊβδου κονιϊματοσ ςύμφωνα με 312-84 ό ASTM C 280 ό την χημικό μϋθοδο  317-84 ό 
ASTM C 627). 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει με δαπϊνεσ του να προβαύνει ςε κοκομετρικό ανϊλυςη αδρανών μετϊ την 
κατανϊλωςη 80 m3 ςκύρων, 40 m3 γαρμπιλιού και 80 m3 ϊμμου, εκτόσ εϊν κατϊ την διϊςτρωςη μιασ 
ημϋρασ καταναλύςκονται μεγαλύτερεσ ποςότητεσ, οπότε ο ϋλεγχοσ θα επαναλαμβϊνεται ςτην αρχό 
κϊθε διϊςτρωςησ.  

Η αποθόκευςη, δειγματοληψύα και ϋλεγχοσ των αδρανών θα γύνεται ςύμφωνα με το Ωρθρο 4, 
παρ. 4.3.4 του ΚΣ 2016. 
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4.2.4 Πρόςθετα ςκυροδϋματοσ  

τεγανωτικό μϊζασ θα χρηςιμοποιεύται ςτα ςκυροδϋματα κατηγορύασ C20/25 ό ανώτερησ που θα 
προορύζονται για την καταςκευό δεξαμενών και όπου αλλού δοθούν ςχετικϋσ Οδηγύεσ από την 
Τπηρεςύα. Ο τύποσ και η αναλογύα πρόςμιξησ του ςτεγανωτικού που θα χρηςιμοποιηθεύ θα προταθεύ 
από τον Ανϊδοχο και θα εγκριθεύ από την Τπηρεςύα. 

Κατϊ τα λοιπϊ πρόςθετα ςκυροδϋματοσ θα χρηςιμοποιηθούν μόνο μετϊ από ςχετικό ϋγκριςη τησ 
Τπηρεςύασ και γενικϊ πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ απαιτόςεισ του Ωρθρου 4, παρ. 4.5 του 
ΚΣ. Απαγορεύεται η χρόςη πρόςθετων που δημιουργούν ιόντα χλωρύου ςε περύπτωςη που ςτο 
ςκυρόδεμα θα ενςωματωθούν εξαρτόματα από αλουμύνιο. 

Σα αερακτικϊ πρόςθετα πρϋπει να ςυμφωνούν με τισ απαιτόςεισ τησ Ειδικόσ Προδιαγραφόσ Κ-307. 
Σα επιταχυντικϊ, επιβραδυντικϊ, ρευςτοποιητικϊ, υπερ-ρευςτοποιητικϊ ό ϊλλα πρόςθετα πρϋπει να 
ςυμφωνούν με τισ απαιτόςεισ τησ Ειδικόσ Προδιαγραφόσ Κ-308 για τον αντύςτοιχο τύπο. 

Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να εφοδιϊςει την Τπηρεςύα με τα πιςτοποιητικϊ ελϋγχου του πρόςθετου καθώσ 
επύςησ και με τισ ακόλουθεσ πληροφορύεσ : 

 Λεπτομερεύσ οδηγύεσ χρόςησ. 

 Συπικό δόςη και βλαβερϋσ επιδρϊςεισ ςε περύπτωςη χρηςιμοπούηςησ μεγαλύτερησ δόςησ. 

 Φημικό ονοματολογύα των κυρύωσ ενεργών ςυςτατικών του πρόςθετου. 

 Εϊν το πρόςθετο προκαλεύ ανϊπτυξη φυςαλλύδων αϋρα. 

 Σον επιτρεπόμενο χρόνο αποθόκευςησ και οδηγύεσ για τισ απαιτούμενεσ ςυνθόκεσ 
αποθόκευςησ. 

 Δόλωςη ςυμβατότητασ των πρόςθετων ςε περύπτωςη που χρηςιμοποιούνται ςυγχρόνωσ δύο ό 
περιςςότερα πρόςθετα. 

Η Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα να ζητόςει πιςτοποιητικό ελϋγχου από το αναγνωριςμϋνο εργαςτόριο 
τησ προτύμηςόσ τησ. 

Η μελϋτη ςύνθεςησ του ςκυροδϋματοσ πρϋπει να ϋχει γύνει με πρόςμιξη του πρόςθετου ό των 
πρόςθετων, αν αυτϊ εύναι περιςςότερα. Σο πρόςθετο ό τα πρόςθετα θα προςτύθενται ςτο μύγμα με 
την αναλογύα που προβλϋπει η Μελϋτη ςύνθεςησ του ςκυροδϋματοσ. Μεταβολό αυτόσ τησ αναλογύασ 
μπορεύ να γύνει μόνο μετϊ από ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ. 

Σα πρόςθετα και οι χημικϋσ ενώςεισ για τη ςυντόρηςη του ςκυροδϋματοσ πρϋπει να διατηρούνται ςτισ 
αρχικϋσ τουσ ςυςκευαςύεσ και να προςτατεύονται από τισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ, τισ ακραύεσ 
θερμοκραςύεσ και την αλλούωςη. Για την αποθόκευςη πρϋπει να τηρούνται οι οδηγύεσ του 
καταςκευαςτό. 

4.2.5 τεγανωτικϋσ ταινύεσ – τεγανωτικϊ υλικϊ 

Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να υποβϊλλει ςτην Τπηρεςύα για ϋγκριςη τα χαρακτηριςτικϊ των υλικών που 
θα χρηςιμοποιόςει για την καταςκευό των αρμών, μαζύ με τα χαρακτηριςτικϊ των ταινιών 
ςτεγϊνωςησ. 

Δεν θα επιτραπεύ να ξεκινόςουν οι εργαςύεσ ςκυροδϋτηςησ εϊν δεν ϋχουν εγκριθεύ από την Τπηρεςύα 
τα παραπϊνω υλικϊ. Σα υλικϊ πρϋπει να εύναι ςυμβατϊ μεταξύ τουσ. 

Εϊν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ οι ςτεγανωτικϋσ ταινύεσ που θα χρηςιμοποιηθούν ςε αρμούσ 
διακοπόσ εργαςύασ ό μερικόσ ςυςτολόσ, πρϋπει να εύναι από ελαςτικό ό PVC, ανθεκτικό ςτη φθορϊ 
από γόρανςη, ςτισ μηχανικϋσ τριβϋσ και ςτισ προςβολϋσ από νερό, οικιακϊ λύματα και φυςικϊ ϊλατα, 
ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-05-02-02. Οι ταινύεσ που θα χρηςιμοποιηθούν 
ςε αρμούσ ςυςτολόσ/διαςτολόσ πρϋπει να ϋχουν ελϊχιςτο πλϊτοσ 240 mm.  
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Οι εςωτερικϋσ ταινύεσ ςτεγϊνωςησ ςτουσ αρμούσ διαςτολόσ και ςε αρμούσ πλόρουσ ςυςτολόσ πρϋπει 
να ϋχουν κεντρικό κούλο βολβό, ενώ οι επιφανειακϋσ ταινύεσ ςτεγϊνωςησ πρϋπει να εύναι τύπου 
διαςτολόσ και θα τοποθετούνται μόνο κϊτω από πλϊκεσ βϊςεωσ. 

Σα ελαςτομερό ςτεγανωτικϊ θα εύναι πολυθειούχα ό παρόμοιων ςυνθϋςεων, ςύμφωνα με τισ 
απαιτόςεισ του πρότυπου BS 4254 κατϊλληλα για εφαρμογό ςε κατακόρυφουσ και οριζόντιουσ 
αρμούσ, με καλό πρόςφυςη ςτο ςκυρόδεμα, κατϊλληλεσ για εμβύθιςη ςτο νερό και με αντοχό ςε 
διαλυμϋνα οξϋα και βϊςεισ, ζωικϊ, φυτικϊ και ορυκτϊ ϋλαια. Σα ςτεγανωτικϊ που θα ϋρχονται ςε 
ϊμεςη επαφό με τα λύματα θα πρϋπει να ϋχουν αντοχό ςε βιολογικό προςβολό. 

Σα μαςτιχοειδό ςτεγανωτικϊ θα πρϋπει να παρϋχουν καλό πρόςφυςη ςε ξύλο, γυαλύ και ςκυρόδεμα 
και να παραμϋνουν ελαςτικϊ και ςτεγανϊ ςε μετακύνηςη, κρούςη ό κραδαςμούσ. Σο υλικό θα πρϋπει 
να παρουςιϊζει μεγαλύτερη από 100% επιμόκυνςη αλλϊ μικρό επαναφορϊ, δηλαδό κϊτω του 10%. 

τισ καταςκευϋσ ςυγκρϊτηςησ του νερού θα χρηςιμοποιούνται υλικϊ πλόρωςησ με ςυνδετικό 
αςφαλτικό ύλη. Σο υλικό δεν θα πρϋπει να εύναι απορροφητικό και πρϋπει να δύναται να υποςτεύ 
ςυμπύεςη μϋχρι του 50% του αρχικού του πϊχουσ και μετϊ να ϋχει ϊμεςη επαναφορϊ ςτο 80%, όταν 
υγρανθεύ. 

4.3 Εκτϋλεςη εργαςιών 

4.3.1 Ποιότητα ςκυροδϋματοσ 

Οι αναλογύεσ των υλικών για την παραςκευό ςκυροδϋματοσ θα καθοριςτούν από εργαςτηριακό 
μελϋτη ςύνθεςησ. Η μελϋτη ςύνθεςησ εύναι υποχρεωτικό για τα ςκυροδϋματα κατηγορύασ C16/20 ό 
ανώτερησ.  

ε όλεσ τισ καταςκευϋσ που μόνιμα ό προςωρινϊ αποθηκεύονται ό διακινούνται υγρϊ θα 
χρηςιμοποιεύται ςκυρόδεμα μειωμϋνησ υδατοπερατότητασ μεγϊλων ϋργων και διϋπεται από τα 
καθοριζόμενα του νϋου ΚΣ 2016.  

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να πραγματοποιόςει ςε αναγνωριςμϋνο εργαςτόριο τισ μελϋτεσ για τισ διϊφορεσ 
κατηγορύεσ ςκυροδεμϊτων, ςύμφωνα με το Ωρθρο 5 του ΚΣ και να υποβϊλλει την ςχετικό μελϋτη για 
ϋγκριςη. Καμιϊ ςκυροδϋτηςη μονύμων ϋργων δεν θα επιτραπεύ, πριν την ϋγκριςη τησ μελϋτησ ςύνθεςησ 
από την Τπηρεςύα. Η μελϋτη ςύνθεςησ θα επαναλαμβϊνεται ςτισ παρακϊτω περιπτώςεισ εκτόσ αν 
δοθούν ϊλλεσ οδηγύεσ από την Τπηρεςύα: 

 όταν αλλϊζει η πηγό λόψησ αδρανών, 

 όταν τα αδρανό παρουςιϊζουν διαφορετικό διαβϊθμιςη από εκεύνη που εύχαν ςτη μελϋτη 
ςύνθεςησ, 

 όταν αλλϊζουν τα πρόςθετα ό ο τύποσ του τςιμϋντου. 

4.3.2 Ανϊμιξη - Μεταφορϊ- Διϊςτρωςη - υντόρηςη 

Οι εργαςύεσ ανϊμιξησ, μεταφορϊσ, διϊςτρωςησ, ςυμπύκνωςησ και ςυντόρηςησ πρϋπει να εκτελεςθούν 
ςύμφωνα με ςχετικϊ Ωρθρα του ΚΣ 2016.  

Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να υποβϊλλει ςτον Εργοδότη για ϋγκριςη τα παρακϊτω ςτοιχεύα και 
πληροφορύεσ, για κϊθε επιμϋρουσ καταςκευό: 

 του ςυγκροτόματοσ παραγωγόσ - ανϊμιξησ, 

 των μϋςων μεταφορϊσ, 

 του τρόπου διϊςτρωςησ, 

 των δονητών και τησ θϋςησ τουσ, 

 την μϋθοδο ςυντόρηςησ. 
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Ο Ανϊδοχοσ μπορεύ να εκτελϋςει την ςκυροδϋτηςη χρηςιμοποιώντασ αντλύεσ, μετϊ από ϋγκριςη του 
Εργοδότη και ςύμφωνα με το Ωρθρο 12, παρ.12.10 του ΚΣ 2016. 

Κατϊ τη ςκυροδϋτηςη, πρϋπει να υπϊρχει επιτόπου ειδικευμϋνοσ τεχνύτησ οπλιςμού ο οπούοσ θα 
διευθετεύ και θα διορθώνει τον οπλιςμό που τυχόν μετακινόθηκε. 

Κατϊ την ςκυροδϋτηςη θα πρϋπει να ςυμπληρώνεται ο Πύνακασ Ελϋγχου Ποιότητασ κυροδϋματοσ. 

4.3.3 Δειγματοληψύεσ και ϋλεγχοσ ςκυροδϋματοσ  

Για τα ςκυροδϋματα κατηγορύασ C16/20 ό ανώτερησ οι δειγματοληψύεσ και ο ϋλεγχοσ ςυμμόρφωςησ 
θα εύναι ςύμφωνα με το Ωρθρο 13, του ΚΣ 2016.  

Σο ςκυρόδεμα εξομϊλυνςησ θα ελϋγχεται μόνο ωσ προσ την περιεκτικότητϊ του ςε τςιμϋντο. 

4.3.4 Αρμού 

Οι ταινύεσ ςτεγϊνωςησ πρϋπει να τοποθετούνται ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του καταςκευαςτό. Θα 
πρϋπει να εύναι καλϊ ςτερεωμϋνεσ ςτη ςωςτό τουσ θϋςη κατϊ τη ςκυροδϋτηςη και το ςκυρόδεμα να 
ςυμπυκνώνεται καλϊ γύρω από αυτϋσ, ϋτςι ώςτε να μην υπϊρξουν κενϊ. Όπου υπϊρχει οπλιςμόσ, θα 
πρϋπει να αφεθεύ κατϊλληλη απόςταςη μεταξύ αυτού και των ταινιών ςτεγϊνωςησ για να εύναι 
δυνατό να γύνει καλό ςυμπύκνωςη του ςκυροδϋματοσ ςτα ςημεύα αυτϊ. Οι θϋςεισ των μϋςων ςτόριξησ 
των επιφανειακών ταινιών θα εύναι ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ του καταςκευαςτό. Δεν επιτρϋπεται να 
δημιουργηθούν ϊλλεσ τρύπεσ δια μϋςου των ταινιών ςτεγϊνωςησ. 

Οι ςυνδϋςεισ των ελαςτικών ταινιών και των ταινιών από PVC θα πραγματοποιούνται με κατϊλληλεσ 
θερμοςυγκολλητικϋσ μεθόδουσ, ςύμφωνα με τισ ςυςτϊςεισ του καταςκευαςτό. 

Οι αρμού των καταςκευών ςυγκρϊτηςησ νερού πρϋπει να περαςτούν με αςτϊρι, που θα προμηθεύςει ο 
καταςκευαςτόσ του υλικού, πριν τοποθετηθεύ το ςτεγανωτικό. Σα πολυθειούχα ςτεγανωτικϊ δεν 
πρϋπει να τοποθετούνται απ' ευθεύασ επϊνω ςε υλικϊ πλόρωςησ αρμών που ϋχουν βϊςη την ϊςφαλτο, 
χωρύσ τη χρηςιμοπούηςη ενόσ υλικού για τη διϊλυςη τησ ςυνϊφειασ, ςύμφωνα με τισ ςυςτϊςεισ του 
καταςκευαςτό. 

(1) Αρμού εργαςύασ  

Εκτόσ από τισ περιπτώςεισ αναπόφευκτων αρμών (π.χ. ςτισ βϊςεισ τοιχύων), οι αρμού 
καταςκευόσ πρϋπει να τοποθετούνται ϋτςι ώςτε να αποφεύγονται, κατϊ το δυνατόν, περιοχϋσ 
υψηλών τϊςεων. Η θϋςη των αρμών εργαςύασ, ςτην περύπτωςη που δεν καθορύζονται ςτα 
ςχϋδια, θα εγκρύνεται από την Τπηρεςύα μετϊ από ςχετικό πρόταςη του Αναδόχου, πριν την 
ϋναρξη τησ ςκυροδϋτηςησ τησ υπόψη καταςκευόσ. 

Οι αρμού εργαςύασ θα προετοιμϊζονται, ςύμφωνα με το Ωρθρο 14, παρ. 3 του ΚΣ 2016 και ςε 
καταςκευϋσ που θα ςυγκρατούν νερό πρϋπει να ϋχουν απαραύτητα ςτεγανωτικό ταινύα. 

Λύγη ώρα μετϊ την ςκυροδϋτηςη οι αρμού εργαςύασ θα τρύβονται με ςυρματόβουρτςα, ϋτςι 
ώςτε να απομακρύνεται η τςιμεντοκονύα και να απογυμνώνονται οι κόκκοι των αδρανών. Κατϊ 
τη διαδικαςύα αυτό θα πρϋπει να προφυλϊςςονται από την ενδεχόμενη βλϊβη οι επιφϊνειεσ 
ςκυροδϋματοσ που δεν ανόκουν ςτον αρμό. 

Πριν από τη νϋα ςκυροδϋτηςη οι αρμού θα καθαρύζονται από κϊθε ξϋνο ςώμα και θα πλϋνονται 
με νερό υπό πύεςη. Κατϊ τη ςτιγμό τησ ςκυροδϋτηςησ οι αρμού πρϋπει να εύναι κορεςμϋνοι χωρύσ 
όμωσ να ϋχουν ελεύθερο νερό ςτισ κοιλότητεσ τησ επιφϊνειϊσ τουσ. Απαγορεύεται η επϊλειψη 
των αρμών με τςιμεντοκονύα. 

Αν υπϊρχει κατακόρυφοσ αρμόσ η ςκυροδϋτηςη θα αρχύζει από τη θϋςη του αρμού. ε 
οριζόντιουσ αρμούσ τοιχύων θα διαςτρώνεται πρώτα μια ςτρώςη μικρού πϊχουσ ςε όλο το 
μόκοσ του αρμού η οπούα και θα δονεύται προςεκτικϊ. 

(2) Αρμού διαςτολόσ και ςυςτολόσ 

Οι αρμού διαςτολόσ και ςυςτολόσ θα γύνουν ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ.  
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Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να υποβϊλλει ςτην Τπηρεςύα για ϋγκριςη, τα υλικϊ και τον τρόπο 
καταςκευόσ των αρμών διαςτολόσ και ςυςτολόσ, πριν την καταςκευό τουσ. Γενικϊ οι εργαςύεσ 
θα πρϋπει να γύνονται ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του καταςκευαςτό των ςχετικών υλικών. 

τουσ αρμούσ πλόρουσ ςυςτολόσ, ο κύριοσ οπλιςμόσ τησ καταςκευόσ διακόπτεται. Οι όψεισ του 
ςκυροδϋματοσ θα εύναι βαμμϋνεσ με δύο ςτρώςεισ αςφαλτικόσ βαφόσ και οι ςυνδετικού ρϊβδοι 
(βλότρα) των αρμών θα επαλειφθούν κατϊ το όμιςυ με ςύνθεςη για την παρεμπόδιςη τησ 
ςυνϊφειασ. 

τουσ αρμούσ διαςτολόσ, οι όψεισ του ςκυροδϋματοσ θα ϋχουν διϊκενο, που θα μπορεύ να 
παραλϊβει την εκτιμώμενη θερμικό διαςτολό. Ο οπλιςμόσ θα διακόπτεται και οι ςυνδετικού 
ρϊβδοι (βλότρα) θα επαλειφθούν κατϊ το όμιςυ με ςύνθεςη για την παρεμπόδιςη τησ 
ςυνϊφειασ. 
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4.3.5 Δοκιμϋσ ςτεγανότητασ 

Όλεσ οι καταςκευϋσ των οπούων οι εςωτερικϋσ επιφϊνειεσ μπορεύ να ϋρχονται ςε επαφό με 
αποθηκευμϋνα ό μεταφερόμενα υγρϊ θα δοκιμϊζονται για τη ςτεγανότητϊ τουσ με δαπϊνεσ του 
Αναδόχου. Οι δοκιμϋσ ςτεγανότητασ με νερό θα γύνονται πριν γύνει η τυχόν επιχωμϊτωςη των 
εξωτερικών τοιχωμϊτων και πριν τοποθετηθούν οι τυχόν υδατοςτεγανϋσ μεμβρϊνεσ ςτισ εξωτερικϋσ 
επιφϊνειεσ. Όλεσ οι ςωληνώςεισ ςύνδεςησ και τα ϊλλα εξαρτόματα που περνούν δια μϋςου των 
καταςκευών που δοκιμϊζονται, θα πρϋπει να ϋχουν τοποθετηθεύ πριν γύνουν οι δοκιμϋσ. 

Οι καταςκευϋσ θα γεμύςουν με νερό και αφού περϊςει μύα περύοδοσ επτϊ ημερών για απορρόφηςη, θα 
μετρηθεύ η ςτϊθμη του νερού με ϋνα όργανο μϋτρηςησ ςτϊθμησ ςε ςυνδυαςμό με ϋνα βερνιϋρο ό με 
ϊλλο εγκεκριμϋνο μϋςο. Σο νερό θα αφεθεύ να παραμεύνει επύ επτϊ ημϋρεσ και η ςυνολικϊ 
επιτρεπόμενη πτώςη τησ ςτϊθμησ τησ περιόδου αυτόσ, λαμβϊνοντασ υπόψη την εξϊτμιςη, δεν θα 
πρϋπει να υπερβαύνει τα 1‰ του μϋςου βϊθουσ τησ γεμϊτησ δεξαμενόσ και ςε κϊθε περύπτωςη όχι 
ϊνω των 10 mm. 

Εϊν η καταςκευό δεν ικανοποιόςει τισ ςυνθόκεσ τησ δοκιμόσ αλλϊ η ημερόςια πτώςη τησ ςτϊθμησ 
μειώνεται, δύναται η περύοδοσ τησ δοκιμόσ να επεκταθεύ για ϊλλεσ επτϊ ημϋρεσ και εφ' όςον κατϊ την 
περύοδο αυτό δεν ξεπεραςτεύ το καθοριςμϋνο όριο, η καταςκευό μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ 
ικανοποιητικό. 

Παρϊ την ικανοποιητικό διαδικαςύα τησ παραπϊνω δοκιμόσ, οτιδόποτε εμφανεύσ διαρροϋσ ςτην 
επιφϊνεια τησ καταςκευόσ θα πρϋπει να ςταματόςουν. Συχόν καλαφατύςματα ό επιδιορθώςεισ 
ρωγμών θα γύνονται, όπου εύναι εφικτό, από την εςωτερικό πλευρϊ. 
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5. ΙΔΗΡΟΤ ΟΠΛΙΜΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΩΝ 

5.1 Πεδύο εφαρμογόσ - Οριςμόσ  

Η Σεχνικό αυτό Προδιαγραφό αφορϊ τον ςιδηρού οπλιςμό του ςκυροδϋματοσ. Γενικϊ ιςχύουν τα 
αναφερόμενα ςτισ Προδιαγραφϋσ ΕΛΟΣ ΣΠ-1501-01-02-01-00 (Φαλύβδινοι οπλιςμού ςκυροδϋματοσ), 
ςτον Νϋο Κανονιςμό Σεχνολογύασ Φαλύβων Οπλιςμού κυροδϋματοσ ΚΣΦ 2008 (ΥΕΚ 2113Β/2008) 
και ςτον Νϋο Κανονιςμό Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ ΚΣ 2016 (ΥΕΚ 1561Β – 02/06/2016). Επύςησ 
εφαρμόζονται και οι ςχετικϋσ παρϊγραφοι του Ευρωκώδικα ΕΝ 1992-1-1 ό και του ελληνικού 
”Κανονιςμού για την Μελϋτη και Καταςκευό ϋργων από ςκυρόδεμα E.Κ.Ψ.. 2000” (ΥΕΚ 1239Β –
18/10/2000).  

5.2 Τλικϊ 

Γενικϊ ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτον ΚΣΦ 2008. Ο ςιδηρούσ οπλιςμόσ θα εύναι καινούριοσ, καθαρόσ, 
ευθύσ και χωρύσ ςκουριϊ. Θα αποθηκεύεται πϊνω ςε υποθϋματα ό θα προφυλϊςςεται από την ϊμεςη 
επαφό με το ϋδαφοσ με ϊλλο τρόπο, εγκεκριμϋνο από την Τπηρεςύα. 

Πριν την αποςτολό του υλικού ςτο εργοτϊξιο, ο Ανϊδοχοσ υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα αντύγραφο όλων 
των εκθϋςεων ελϋγχων που ϋγιναν ςτο εργαςτόριο του καταςκευαςτό ό ςε ϊλλο αναγνωριςμϋνο 
εργαςτόριο. 

5.3 Εκτϋλεςη εργαςιών 

Ο χϊλυβασ, πριν τοποθετηθεύ ςτα ϋργα, πρϋπει να καθαρύζεται από τυχόν ςυςτατικϊ που πιθανόν να 
βλϊψουν τη ςυνϊφεια με το ςκυρόδεμα όπωσ π.χ. ακαθαρςύεσ, λύπη και χαλαρϋσ ςκουριϋσ. 

Ιδιαύτερη προςοχό πρϋπει να δύνεται ςτην τόρηςη τησ μορφόσ και τησ θϋςησ του οπλιςμού, όπωσ 
προβλϋπεται ςτα ςχϋδια τησ μελϋτησ καθώσ και ςτην καλό ςύνδεςη με ςύρμα των ςυνεχών 
εφελκυόμενων ό θλιβόμενων χαλύβδινων ρϊβδων (κύριοι οπλιςμού) με τον οπλιςμό διανομόσ και τουσ 
ςυνδετόρεσ. Οι ςχετικϋσ εργαςύεσ, τα μόκη επικϊλυψησ και αγκύρωςησ καθώσ και ελϊχιςτεσ ακτύνεσ 
καμπυλότητασ του οπλιςμού θα εύναι ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του Ε.Κ.Ψ.. 2000.  

Όλεσ οι διαςταυρώςεισ των ρϊβδων οπλιςμού θα εύναι γερϊ δεμϋνεσ με γαλβανιςμϋνο ςύρμα. Σα ϊκρα 
του ςύρματοσ θα εύναι γυριςμϋνα προσ το κύριο ςώμα του ςκυροδϋματοσ και δεν θα ϋρχονται ςε 
επαφό με το καλούπι. Η ςυγκόλληςη χαλύβδινου οπλιςμού θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνη με το 
DIN 4099 και επιτρϋπεται μόνο μετϊ από ϋγκριςη του Εργοδότη. 

Θα πρϋπει να τηρηθεύ με προςοχό η απαιτούμενη, από τα ςχϋδια τησ μελϋτησ, επικϊλυψη όλων των 
οπλιςμών με ςκυρόδεμα. Για το ςκοπό αυτό, ο Ανϊδοχοσ θα υποβϊλλει για ϋγκριςη λεπτομϋρειεσ του 
εξοπλιςμού που θα χρηςιμοποιηθεύ. 

Ιδιαύτερη προςοχό πρϋπει να δύνεται ςτην πλευρικό επικϊλυψη ςυνδετόρων, ενώ ο πϊνω οπλιςμόσ 
των πλακών και δοκών πρϋπει να εξαςφαλύζεται από την βύθιςη μϋςα ςτο ςκυρόδεμα. 

Οι οπλιςμού πρϋπει να περιβϊλλονται πυκνϊ από την μϊζα του ςκυροδϋματοσ. Κατϊ την ςκυροδϋτηςη 
δεν θα πρϋπει να διαταραχθεύ ο οπλιςμόσ. ε περύπτωςη μετακύνηςησ του οπλιςμού, ο οπλιςμόσ θα 
επαναφερθεύ ςτην θϋςη του από ειδικευμϋνο τεχνύτη. Εϊν βρεθεύ ότι ϋχει μετακινηθεύ ο οπλιςμόσ, 
αφού ςκληρυνθεύ το ςκυρόδεμα, και κατϊ την ϊποψη τησ Τπηρεςύασ η ςταθερότητα ό η αντοχό τησ 
καταςκευόσ εύναι δυνατό να διαταραχθεύ, τότε ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να καθαιρϋςει το ελαττωματικό 
τμόμα και να το ανακαταςκευϊςει ςτην ςωςτό του μορφό. 
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6. ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ - ΜΕΣΑΛΛΟΣΤΠΟΙ - ΜΟΡΥΩΗ ΕΠΙΥΑΝΕΙΩΝ 

6.1 Πεδύο Εφαρμογόσ - Οριςμού 

Η παρούςα Σεχνικό Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτουσ ξυλότυπουσ και μεταλλότυπουσ που απαιτούνται 
για την καταςκευό των καταςκευών από ςκυρόδεμα καθώσ επύςησ και ςτισ εργαςύεσ τελειωμϊτων 
των επιφανειών του ςκυροδϋματοσ. 

Γενικϊ ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτισ Προδιαγραφϋσ ΕΛΟΣ ΣΠ-1501-:  

i. 01-03-00-00 (Ικριώματα),  

ii. 01-04-00-00 (Καλούπια καταςκευών από ςκυρόδεμα)  

iii. 01-05-00-00 (Καλούπια εμφανούσ ϋγχυτου ςκυροδϋματοσ). 

6.2 Τλικϊ 

Γενικϊ, για την καταςκευό μεταλλοτύπων και ξυλοτύπων πρϋπει να εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα 
ςτο πρότυπο EN 13670:2009 και ςτον Ευρωκώδικα ΕΝ 1992-1-1, αλλϊ και ςυμπληρωματικϊ ςτο 
Ωρθρο 11 του ΚΣ 2016. 

6.3 Εκτϋλεςη Εργαςιών  

6.3.1 Γενικϊ 

Οι ξυλότυποι θα πρϋπει να εύναι ςτερεού και ςυμπαγεύσ για να αποφεύγεται η απώλεια κονιϊματοσ από 
το ςκυρόδεμα και να διατηρηθεύ η ςωςτό θϋςη και οι διαςτϊςεισ τησ καταςκευόσ. Οι ξυλότυποι πρϋπει 
να αφαιρούνται από το διαςτρωμϋνο ςκυρόδεμα χωρύσ να δημιουργούνται κρούςεισ ό δονόςεισ ςτην 
καταςκευό. Θα πρϋπει να προβλεφθούν ανούγματα ςτα καλούπια για να εύναι δυνατό η πρόςβαςη των 
δονητών ςε όλεσ τισ περιοχϋσ. Οι ξυλότυποι θα πρϋπει να εύναι κατϊλληλα διαταγμϋνοι ώςτε να 
επιτρϋπουν την πρόςβαςη για την προετοιμαςύα των επιφανειών των αρμών πριν ςκληρυνθεύ το 
ςκυρόδεμα. 

Δεν επιτρϋπεται να γύνεται ςκυροδϋτηςη απ' ευθεύασ επϊνω ςε επιφϊνειεσ εκςκαφόσ, εκτόσ εϊν 
προηγηθεύ ςχετικό ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ.  

Ο χρόνοσ αφαύρεςησ των τύπων θα καθοριςτεύ από τον Ανϊδοχο και γενικϊ θα εύναι ςύμφωνοσ με τα 
καθοριζόμενα ςτον ΚΣ 1997. Οποιαδόποτε ζημιϊ προκληθεύ από την πρόωρη αφαύρεςη των 
καλουπιών και ακόμη οποιαδόποτε μη αποδεκτό παρϋκκλιςη, λόγω ςυςτολών και ερπυςμού, θα 
επιδιορθωθεύ από τον Ανϊδοχο με δικό του επιβϊρυνςη. 

Κατϊ την προετοιμαςύα των τύπων ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να προβλϋψει και να εγκαταςτόςει κιβωτοειδό 
ανούγματα ό τεμϊχια ςωλόνων ςτα τοιχεύα κτλ. των τεχνικών ϋργων, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ 
μελϋτησ, για την ςύνδεςη των δεξαμενών με τα δύκτυα και την προςαρμογό του εξοπλιςμού. 

Μετϊ την ςκυροδϋτηςη πρϋπει να προβεύ ςτισ ςχετικϋσ εργαςύεσ ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτην 
ςχετικό Σεχνικό Προδιαγραφό για την τοποθϋτηςη των ςωλόνων και ειδικών τεμαχύων. Σα κενϊ θα 
ςυμπληρωθούν με δευτερογενϋσ ςκυρόδεμα δημιουργώντασ ομαλό φινύριςμα. Ιδιαύτερη προςοχό θα 
δοθεύ για την διαςφϊλιςη τησ υδατοςτεγανότητασ των καταςκευών. 

ε περιπτώςεισ οπών μικρότερων από 150 mm x 150 mm ςε πλϊκεσ και τοιχύα, ο οπλιςμόσ μπορεύ να 
μετατοπιςτεύ τοπικϊ γύρω από το ϊνοιγμα. ε περιπτώςεισ μεγαλύτερων οπών θα πρϋπει να 
τοποθετηθούν πρόςθετεσ ρϊβδοι οπλιςμού, ύςεσ με τισ ρϊβδουσ που κόπηκαν, επιπροςθϋτωσ δε θα 
πρϋπει να τοποθετηθούν και διαγώνιεσ ρϊβδοι τησ ύδιασ διαμϋτρου περιβϊλλοντασ το ϊνοιγμα. 

6.3.2 Μόρφωςη επιφανειών  

Σα επιφανειακϊ τελειώματα ςκυροδϋματοσ διακρύνονται ςε : 
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 Σελειώματα επιφανειών ςκυροδϋματοσ που προκύπτουν μετϊ την αποξόλωςη των τύπων 

 Σελειώματα ελεύθερων επιφανειών ςκυροδϋματοσ τα οπούα αναφϋρονται ςε επιφϊνειεσ που 
δεν βρύςκονται ςε επαφό με ξυλότυπουσ και ςτισ οπούεσ η επεξεργαςύα που τυχόν γύνεται 
εκτελεύται κατϊ την περύοδο που το ςκυρόδεμα εύναι ακόμη "πλαςτικό". 

(1) Μόρφωςη επιφανειών από ξυλότυπο ό μεταλλότυπο  

Γενικϊ όλεσ οι τελειωμϋνεσ επιφϊνειεσ πρϋπει να εύναι καλόσ ποιότητασ χωρύσ φωλιϋσ, κενϊ ό 
οπϋσ. Μεγϊλεσ ατϋλειεσ μπορούν να προκαλϋςουν την απόρριψη τησ καταςκευόσ του 
ςκυροδϋματοσ. 

ε βϊθοσ μικρότερο από 40 mm από την τελικό εκτεθειμϋνη επιφϊνεια ςκυροδϋματοσ 
απαγορεύεται να υπϊρχουν μεταλλικϊ αντικεύμενα, εκτόσ από αυτϊ που τοποθετόθηκαν ειδικϊ 
για να βρύςκονται ςτην επιφϊνεια. 

Καμύα επιδιόρθωςη τελειωμϋνων επιφανειών δεν θα γύνεται εϊν πρώτα οι επιφϊνειεσ δεν 
επιθεωρηθούν από την Τπηρεςύα. Η Τπηρεςύα πρϋπει να επιθεωρόςει τισ περιοχϋσ που 
παρουςιϊζουν κυψελώςεισ για να αποφαςύςει αν πρόκειται για επιφανειακϋσ ατϋλειεσ, ό δομικϊ 
ελαττώματα. Σα τελευταύα πρϋπει να επιδιορθώνονται ςύμφωνα με τισ μεθόδουσ που 
προτεύνονται από τον Ανϊδοχο και εγκρύνονται από την Τπηρεςύα. 

Οι κοιλότητεσ πρϋπει να καθαρύζονται με επιμϋλεια και να προετοιμϊζονται με ακμϋσ περύπου 
κϊθετεσ ςτην επιφϊνεια του ςκυροδϋματοσ, να τρύβονται οι επιφϊνειεσ για επιδιόρθωςη με 
τςιμεντοπολτό, και να γεμύζονται με τςιμεντοκονύαμα και ϊμμο ςτισ ύδιεσ αναλογύεσ με αυτϋσ 
του ςκυροδϋματοσ που επιδιορθώνεται. Σο κονύαμα πρϋπει να ςυμπιεςτεύ καλϊ ώςτε να γεμύςει 
τελεύωσ την κοιλότητα και να υποβληθεύ ςε τελεύωμα ώςτε να παρουςιϊζει υφό ύδια με αυτό 
των γειτονικών επιφανειών. 

Οι οπϋσ μετϊ την αφαύρεςη των ςυνδετικών ρϊβδων πρϋπει να καθαριςτούν με επιμϋλεια, να 
διαποτιςτούν με νερό και να γεμύςουν με ιςχυρό τςιμεντοκονύα. Πριν από την εφαρμογό τησ 
τςιμεντοκονύασ πρϋπει να απομακρυνθούν τα ελεύθερα νερϊ. 

Σο τελεύωμα των επιφανειών ςκυροδϋματοσ που προκύπτουν μετϊ την αποξόλωςη των τύπων 
θα πρϋπει να ικανοποιεύ τισ παρακϊτω απαιτόςεισ. την περύπτωςη που δεν ικανοποιηθεύ η 
Τπηρεςύα για την ποιότητα τησ επιτευχθεύςησ μόρφωςησ των επιφανειών, ςύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα παρακϊτω, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται χωρύσ πρόςθετη αποζημύωςη να προβεύ ςε 
διϊςτρωςη τησ επιφϊνειασ με τςιμεντοκονύαμα, ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ.  

Η κατηγορύα μόρφωςησ επιφανειών ςκυροδϋματοσ προςδιορύζεται μονοςόμαντα ςτα ςχϋδια 
τησ Μελϋτησ και διακρύνονται ςτισ παρακϊτω κατηγορύεσ: 

i. Ξυλότυποσ F1 

Οι επιφϊνειεσ ςκυροδϋματοσ επύ των οπούων θα τοποθετηθεύ και ϊλλο ςκυρόδεμα ό θα 
επιχωθούν δεν πρϋπει να ϋχουν εμφανεύσ ατϋλειεσ. Μπορεύ να εμφανύζονται επύςησ 
μικρϋσ ατϋλειεσ (κοιλώματα) προκαλούμενεσ από την παγύδευςη αϋρα ό νερού, αλλϊ η 
επιφϊνεια πρϋπει να εύναι απαλλαγμϋνη από κενϊ, ςπογγώδεισ περιοχϋσ και μεγϊλεσ 
ατϋλειεσ. 

Σο διϊκενο κϊτω από οποιοδόποτε τμόμα κανόνα (ευθύγραμμου ό καμπύλου κατϊ 
περύπτωςη), που τοποθετεύται για τον ϋλεγχο μετϊ την καταςκευό και τισ τυχόν 
επιδιορθώςεισ δεν πρϋπει να εύναι μεγαλύτερο από 10 mm. 

ii. Ξυλότυποσ F2: Σελειώματα τύπου Γ και Δ τησ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-05-00-00   

ε επιφϊνειεσ επύ των οπούων προβλϋπονται προςτατευτικϋσ ςτρώςεισ (π.χ. ςοβϊσ) ό 
που μόνιμα ό περιοδικϊ θα βρύςκονται ςε επαφό με αποθηκευόμενα ό μεταφερόμενα 
υγρϊ δεν θα παρουςιϊζουν προεξοχϋσ.  
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Οι προεξοχϋσ που δημιουργούνται θα αφαιρούνται όςο το ςκυρόδεμα εύναι νωπό και οι 
ατϋλειεσ ςτην επιφϊνεια θα διορθώνονται με κονύαμα με λευκό τςιμϋντο, ώςτε το τελικό 
χρώμα του επιδιορθωμϋνου τμόματοσ να εύναι το ύδιο με αυτό τησ υπόλοιπησ επιφϊνειασ. 

Σο διϊκενο κϊτω από οποιοδόποτε τμόμα κανόνα (ευθύγραμμου ό καμπύλου κατϊ 
περύπτωςη), που τοποθετεύται για τον ϋλεγχο μετϊ την καταςκευό και τισ τυχόν 
επιδιορθώςεισ δεν πρϋπει να εύναι μεγαλύτερο από 5 mm. 

iii. Ξυλότυποσ F3: Σελειώματα τύπου Ε τησ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-05-00-00 

Όπου δεύχνεται ςτα ςχϋδια και γενικϊ οι επιφϊνειεσ που εύναι εκτεθειμϋνεσ ςε κοινό θϋα 
(εμφανϋσ ςκυρόδεμα) πρϋπει να εύναι λεύεσ με ακριβεύσ και καθαρϋσ ακμϋσ. 

Δεν γύνονται αποδεκτϊ κοιλώματα από παγύδευςη αϋρα ό νερού κηλύδεσ και αλλούωςη 
του χρώματοσ. Προεξοχϋσ και επιφανειακϋσ ατϋλειεσ που υπϊρχουν πρϋπει να 
αφαιρούνται όπωσ περιγρϊφηκε ςτον ξυλότυπο F2. 

Πρϋπει να χρηςιμοποιηθεύ κατϊλληλα μορφωμϋνοσ ξυλότυποσ με ςκληρό και λεύα 
επιφϊνεια και το διϊκενο κϊτω από οποιοδόποτε τμόμα κανόνα δοκιμόσ δεν πρϋπει να 
εύναι μεγαλύτερο από 5 mm. 

Ιδιαύτερη προςπϊθεια πρϋπει να καταβληθεύ για την επύτευξη ενιαύου χρώματοσ ςτην 
επιφϊνεια ςκυροδϋματοσ. Επύςησ πρϋπει να δοθεύ προςοχό ςτην εκλογό του 
διευκολυντικού αφαύρεςησ των ξυλοτύπων για να εξαςφαλιςθεύ ότι η επιφϊνεια θα εύναι 
απαλλαγμϋνη από κηλύδεσ ό χρωματικϋσ αλλοιώςεισ. 

(2) Μόρφωςη ελεύθερων επιφανειών  

Η ελεύθερη επιφϊνεια του ςκυροδϋματοσ πρϋπει να εύναι καλϊ αλφαδιαςμϋνη και 
ςυμπυκνωμϋνη. 

τουσ πυθμϋνεσ των δεξαμενών και γενικϊ όπου δεν πρόκειται να επακολουθόςει πρόςθετη 
ςτρώςη από ςκυρόδεμα ό από ϊλλο υλικό, η τελικό επιφϊνεια πρϋπει να εύναι ομαλό. 

Η διϊςτρωςη θα γύνεται με μυςτρύ ό με μηχανό και κατϊ περύπτωςη με επύπαςη τςιμϋντου. 
Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ εργαςύασ το διϊκενο κϊτω από κανόνα δοκιμόσ δεν πρϋπει να εύναι 
μεγαλύτερο από 5 mm. 

6.3.3 Επιδιόρθωςη επιφανειών ςκυροδϋματοσ  

την περύπτωςη που παρουςιαςτούν ατϋλειεσ ςτην επιφϊνεια του ςκυροδϋματοσ ο Ανϊδοχοσ οφεύλει 
να προβεύ με δαπϊνεσ του ςε επιδιορθώςεισ. Για τον ςκοπό αυτό θα προτεύνει για ϋγκριςη όλα τα 
υλικϊ που προτύθεται να χρηςιμοποιόςει, με τισ ειδικϋσ προδιαγραφϋσ του καταςκευαςτό. 

Ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ ατϋλειεσ ό ζημιϋσ ςτην μόρφωςη του ςκυροδϋματοσ επιδιορθώνονται 
με τουσ παρακϊτω τρόπουσ : 

α. επιφανειακϋσ κυψελωτϋσ ατϋλειεσ : 

- αφαύρεςη του χαλαρού υλικού, μϋχρισ ότου φανεύ η υγιόσ επιφϊνεια του ςκυροδϋματοσ 

- καθαριςμόσ τησ επιφϊνειασ με βούρτςα ό πεπιεςμϋνο αϋρα 

- τοποθϋτηςη με χρόςη καλουπιού ό όχι και διϊςτρωςη με μυςτρύ κονιϊματοσ από μύγμα 
αντιςυρρικνωτικόσ κονύασ ςυγκολλητικού γαλακτώματοσ νερού 

- εξομϊλυνςη τησ επιφϊνειασ με ςτοκϊριςμα με το ύδιο υλικό 

β. ςπαςύματα από το ξεκαλούπωμα : 

- αφαύρεςη του χαλαρού υλικού, μϋχρισ ότου φανεύ η υγιόσ επιφϊνεια του ςκυροδϋματοσ 

- καθαριςμόσ τησ επιφϊνειασ με βούρτςα ό πεπιεςμϋνο αϋρα 
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- τοποθϋτηςη με χρόςη καλουπιού ό όχι και διϊςτρωςη με μυςτρύ κονιϊματοσ από μύγμα 
εποξειδικόσ ρητύνησ χαλαζιακόσ ϊμμου 

- εξομϊλυνςη τησ επιφϊνειασ με ςτοκϊριςμα με το ύδιο υλικό 

γ. φυςαλύδεσ αϋρα ςτην επιφϊνεια : 

- καθαριςμόσ τησ επιφϊνειασ με βούρτςα ό πεπιεςμϋνο αϋρα 

- τοποθϋτηςη με χρόςη καλουπιού ό όχι και διϊςτρωςη με μυςτρύ κονιϊματοσ από μύγμα 
αντιςυρρικνωτικόσ κονύασ ςυγκολλητικού γαλακτώματοσ - νερού 

- εξομϊλυνςη τησ επιφϊνειασ με ςτοκϊριςμα με το ύδιο υλικό 

6.3.4 τϋψη δεξαμενών  

Η ςτϋψη των δεξαμενών ςτισ οπούεσ κινούνται παλινδρομικϋσ ό περιςτρεφόμενεσ γϋφυρεσ θα πρϋπει 
να καταςκευαςτούν και διαμορφωθούν ςύμφωνα με οριζόμενα ςτον ΚΣ ςχετικϊ με την ςυντόρηςη 
του ςκυροδϋματοσ, τισ υποδεύξεισ του προμηθευτό του εξοπλιςμού και τησ Τπηρεςύασ. 

Λόγω τησ μεγϊλησ μηχανικόσ καταπόνηςησ ςτον οπούα υπόκειται η ςτϋψη των δεξαμενών από τισ 
κινούμενεσ γϋφυρεσ θα πρϋπει να αποφεύγεται η χρόςη κονιαμϊτων με μεγϊλη περιεκτικότητα ςε 
νερό. 

Γενικϊ η ςκυροδϋτηςη θα πρϋπει να γύνεται ςε ψηλότερη ςτϊθμη από αυτό που καθορύζεται ςτην 
Μελϋτη (τουλϊχιςτον 1 cm ψηλότερα από προκαθοριςμϋνη ςτϊθμη μετϊ την ςυμπύκνωςη. Σο 
ςκυρόδεμα, ενώ εύναι ακόμη αρκετϊ πλαςτικό, επαναδονεύται ςε βϊθοσ περύπου 50 cm και το πλούςιο 
ςε κονύαμα υλικό κόβεται ςτην επιθυμητό ςτϊθμη, λειαύνεται χωρύσ περαιτϋρω ύγρανςη και αν εύναι 
απαραύτητο γύνεται ϋνα τελικό φινύριςμα τησ επιφϊνειασ με βούρτςα.  

Εναλλακτικϊ μπορεύ η ςτϋψη των δεξαμενών να διαμορφωθεύ από προκαταςκευαςμϋνα ςτοιχεύα. 
την περύπτωςη αυτό η ςκυροδϋτηςη του τοιχεύου γύνεται μϋχρι ύψουσ 30 cm χαμηλότερα τησ 
ςτϊθμησ ςτϋψησ, ενώ θα πρϋπει να ληφθεύ ιδιαύτερη μϋριμνα για την ςτεγϊνωςη. 

Η τραχύτητα ςτην ςτϋψη μπορεύ να αυξηθεύ με την διαςπορϊ ςκληρών ςωματιδύων ςτο υγρό 
ςκυρόδεμα. 

Εϊν η ςυντόρηςη γύνει με μεμβρϊνη που ςχηματύζεται ςτην επιφϊνεια του ςκυροδϋματοσ θα πρϋπει να 
εξαςφαλύζεται ικανοποιητικό ςύνδεςη ακόμη και ςε υγρό ςκυρόδεμα. 

6.3.5 Εςοχϋσ και ανούγματα για ηλεκτρομηχανολογικϋσ εγκαταςτϊςεισ 

Κατϊ την προετοιμαςύα των τύπων ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να προβλϋψει και να εγκαταςτόςει κιβωτοειδό 
ανούγματα ό τεμϊχια ςωλόνων ςτα τοιχώματα κτλ. των τεχνικών ϋργων, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ 
Μελϋτησ Εφαρμογόσ, για την ςύνδεςη των δεξαμενών με τα δύκτυα και την προςαρμογό του 
εξοπλιςμού. Ιδιαύτερη προςοχό θα δοθεύ για την διαςφϊλιςη τησ υδατοςτεγανότητασ των 
καταςκευών. 

ε περιπτώςεισ οπών μικρότερων από 150 mm x 150 mm ςε πλϊκεσ και τοιχώματα, ο οπλιςμόσ μπορεύ 
να μετατοπιςτεύ τοπικϊ γύρω από το ϊνοιγμα. ε περιπτώςεισ μεγαλύτερων οπών θα πρϋπει να 
τοποθετηθούν πρόςθετεσ ρϊβδοι οπλιςμού, ύςεσ με τισ ρϊβδουσ που κόπηκαν, επιπροςθϋτωσ δε θα 
πρϋπει να τοποθετηθούν και διαγώνιεσ ρϊβδοι τησ ύδιασ διαμϋτρου περιβϊλλοντασ το ϊνοιγμα. 

Οι βϊςεισ και τα μπουλόνια ςτόριξησ των μηχανημϊτων θα πρϋπει να πληρωθούν με τςιμεντοκονύαμα 
με κατϊλληλο προςθετικό διαςτολόσ. τισ περιπτώςεισ, που ενςωματώνονται ςτο ςκυρόδεμα 
ανομοιογενό μϋταλλα ςε κοντινό απόςταςη το ϋνα με το ϊλλο, θα πρϋπει να ληφθούν μϋτρα για να 
εξαςφαλιςτεύ ότι δεν θα παρουςιαςτεύ ηλεκτρολυτικό διϊβρωςη.  

6.3.6 Δοκιμϋσ ςτεγανότητασ 

Όλεσ οι καταςκευϋσ των οπούων οι εςωτερικϋσ επιφϊνειεσ μπορεύ να ϋρχονται ςε επαφό με 
αποθηκευμϋνα ό μεταφερόμενα υγρϊ θα δοκιμϊζονται για τη ςτεγανότητϊ τουσ με δαπϊνεσ του 
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Αναδόχου. Οι δοκιμϋσ ςτεγανότητασ με νερό θα γύνονται πριν γύνει η τυχόν επιχωμϊτωςη των 
εξωτερικών τοιχωμϊτων και πριν τοποθετηθούν οι τυχόν υδατοςτεγανϋσ μεμβρϊνεσ ςτισ εξωτερικϋσ 
επιφϊνειεσ. Όλεσ οι ςωληνώςεισ ςύνδεςησ και τα ϊλλα εξαρτόματα που περνούν δια μϋςου των 
καταςκευών που δοκιμϊζονται, θα πρϋπει να ϋχουν τοποθετηθεύ πριν γύνουν οι δοκιμϋσ. 

Οι καταςκευϋσ θα γεμύςουν με νερό και αφού περϊςει μύα περύοδοσ επτϊ ημερών για απορρόφηςη, θα 
μετρηθεύ η ςτϊθμη του νερού με ϋνα όργανο μϋτρηςησ ςτϊθμησ ςε ςυνδυαςμό με ϋνα βερνιϋρο ό με 
ϊλλο εγκεκριμϋνο μϋςο. Σο νερό θα αφεθεύ να παραμεύνει επύ επτϊ ημϋρεσ και η ςυνολικϊ 
επιτρεπόμενη πτώςη τησ ςτϊθμησ τησ περιόδου αυτόσ, λαμβϊνοντασ υπόψη την εξϊτμιςη, δεν θα 
πρϋπει να υπερβαύνει τα 1‰ του μϋςου βϊθουσ τησ γεμϊτησ δεξαμενόσ και ςε κϊθε περύπτωςη όχι 
ϊνω των 10 mm. 

Εϊν η καταςκευό δεν ικανοποιόςει τισ ςυνθόκεσ τησ δοκιμόσ αλλϊ η ημερόςια πτώςη τησ ςτϊθμησ 
μειώνεται, δύναται η περύοδοσ τησ δοκιμόσ να επεκταθεύ για ϊλλεσ επτϊ ημϋρεσ και εφ' όςον κατϊ την 
περύοδο αυτό δεν ξεπεραςτεύ το καθοριςμϋνο όριο, η καταςκευό μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ 
ικανοποιητικό. 

Παρϊ την ικανοποιητικό διαδικαςύα τησ παραπϊνω δοκιμόσ, οτιδόποτε εμφανεύσ διαρροϋσ ςτην 
επιφϊνεια τησ καταςκευόσ θα πρϋπει να ςταματόςουν. Συχόν καλαφατύςματα ό επιδιορθώςεισ 
ρωγμών θα γύνονται, όπου εύναι εφικτό, από την εςωτερικό πλευρϊ. 
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7. ΩΛΗΝΩΕΙ ΠΕΔΙΟΤ 

7.1 Πεδύο Εφαρμογόσ - Οριςμού 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτην προμόθεια, τοποθϋτηςη, ςύνδεςη και τισ δοκιμϋσ 
ςτεγανότητασ των δικτύων ςωληνώςεων πεδύου διακύνηςησ λυμϊτων, ςτραγγιδύων, ομβρύων, ιλύοσ 
και νερού, περιλαμβανομϋνων και των φρεατύων ςυγκρϊτηςησ υγρών (δύκτυο ςτραγγιδύων, ομβρύων 
κτλ.) και των ξηρών φρεατύων (φρεϊτια δικλεύδων). Οι ςωληνογραμμϋσ εντόσ αντλιοςταςύων και 
κτιριακών ϋργων καλύπτονται από την Προδιαγραφό «4: ωληνώςεισ και εξαρτόματα δικτύων» του 
Σεύχουσ 5.2. Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ Μηχανολογικών Εργαςιών. 

Οι χωματουργικϋσ εργαςύεσ των ςωληνώςεων πεδύου θα εύναι ςύμφωνεσ με τα αναφερόμενα ςτισ 
παραγρϊφουσ 1 και 2 του παρόντοσ Σεύχουσ. Γενικϊ ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτισ Προδιαγραφϋσ 
ΕΛΟΣ ΣΠ-1501-08-06 (ςωληνώςεισ – δύκτυα).  

Σο υλικό των αγωγών θα εύναι για τα δύκτυα που λειτουργούν υπό πύεςη προςδιορύζεται ςτην Σεχνικό 
υγγραφό Τποχρεώςεων (Σεύχοσ 3) και μπορεύ να εύναι: 

 uPVC 6 atm ό ανώτερησ εφ’ όςον προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ 

 HDPE 3ησ γενιϊσ 6 atm ό ανώτερησ εφ΄ όςον προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ 

 Πλαςτικού αγωγού δομημϋνου τοιχώματοσ 

 Φαλύβδινοι ελικοειδούσ ραφόσ 

Σα δύκτυα βαρύτητασ καταςκευϊζονται από: 

 uPVC ςειρϊσ 41 

 ςωλόνεσ δομημϋνου τοιχώματοσ  

7.2 ωληνώςεισ και εξαρτόματα δικτύων  

7.2.1 ωλόνεσ από uPVC 6 atm ό ανώτερησ 

Οι ςωλόνεσ από PVC θα εύναι ονομαςτικόσ πύεςησ ΡΝ 6atm ό ανώτερησ, εφόςον προδιαγρϊφεται 
ςχετικϊ, και θα εύναι ςύμφωνοι με το πρότυπο ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-08-06-02-01 (δύκτυα υπό πύεςη με 
ςωλόνεσ από uPVC).  

Για μικρόσ διαμϋτρου ςωλόνεσ (μϋχρι 2”), που χρηςιμοποιούνται για την διακύνηςη πόςιμου - 
βιομηχανικού νερού και μόνο, εύναι δυνατό η χρόςη uPVC ςωλόνων 16 atm με ςπεύρωμα. Η ςύνδεςη 
των ςωλόνων με ςπεύρωμα θα γύνεται ςύμφωνα με το κατϊ DIN 2999. Όπου απαιτεύται θα 
χρηςιμοποιηθούν ειδικϊ τεμϊχια από uPVC με υδραυλικό ςπεύρωμα. 

7.2.2 ωλόνεσ από u PVC ςειρϊσ 41 ό ανώτερησ 

Οι ςωλόνεσ βαρύτητασ υπογεύων δικτύων θα εύναι από uPVC ςειρϊσ 41, καταςκευαςμϋνοι ςύμφωνα 
με τον ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-08-06-02-02 με ενςωματωμϋνο ςύνδεςμο (μούφα) και ελαςτικό δακτύλιο 
ςτεγανότητασ.  

7.2.3 ωλόνεσ από HDPE 3ησ γενιϊσ 6 atm ό ανώτερησ 

Οι ςωλόνεσ από HDPE, ονομαςτικόσ πύεςησ 6 atm., θα εύναι τρύτησ γενεϊσ θα καταςκευϊζονται 
ςύμφωνα με την ΕΝ 12201. Οι ςυνδϋςεισ θα γύνονται : 

(1) Πολυαιθυλϋνιο - πολυαιθυλϋνιο 

Mε μετωπικό ςυγκόλληςη (butt fusion), για διαμϋτρουσ ςωλόνων μεγαλύτερεσ από Υ110. Για 
μικρότερεσ από Υ110 διαμϋτρουσ ςωληνώςεων, εύναι επιτρεπτό η ςύνδεςη των ςωληνώςεων 
με : 
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- ηλεκτροςυγκόλληςη (Electrofusion Welding). Η ςύνδεςη ςε αυτό την περύπτωςη γύνεται 
μϋςω ειδικού εξαρτόματοσ (ηλεκτρομούφα), κατϊλληλων διαςτϊςεων ανϊλογα με τισ 
διαμϋτρουσ των ςωληνώςεων και ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ και τισ Ειδικϋσ 
Προδιαγραφϋσ.  

- μηχανικό τρόπο. Η ςύνδεςη ςε αυτό την περύπτωςη γύνεται με ςυνδϋςμουσ και ρακόρ 
από πολυπροπυλϋνιο. Ειδικϊ για την διακύνηςη πόςιμου και βιομηχανικού νερού και για 
διαμϋτρουσ μϋχρι και DN 32, η ςύνδεςη μπορεύ να γύνει και με ορειχϊλκινουσ ςυνδϋςμουσ 
και ρακόρ.  

(2) Πολυαιθυλϋνιο - PVC ό με μεταλλικούσ ςωλόνεσ 

Η ςύνδεςη θα γύνεται με χαλύβδινεσ φλϊντζεσ. O υποδοχϋασ φλϊντζασ θα εύναι από 
πολυαιθυλϋνιο. Η ςύνδεςη με τον ςωλόνα πολυαιθυλενύου θα γύνεται με μετωπικό ςυγκόλληςη 
ό με ηλεκτροςυγκόλληςη (βλϋπε παραπϊνω προδιαγραφό “ύνδεςη πολυαιθυλϋνιο - 
πολυαιθυλϋνιο”). Εναλλακτικϊ μπορεύ να χρηςιμοποιηθούν ειδικϊ χυτοςιδηρϊ τεμϊχια ζιμπώ.  

7.2.4 Aνοξεύδωτοι ςωλόνεσ 

τισ Ειδικϋσ προδιαγραφϋσ θα καθορύζεται η ποιότητα του ανοξεύδωτου χϊλυβα (π.χ. AISI 304, 
AISI 316 κτλ.).  

Οι φλϊντζεσ θα εύναι ςύμφωνεσ με την ΕΝ 1092-1 και τα παρεμβύςματα φλαντζών ςύμφωνα με το ΕΝ 
1514-1. Όλα τα εξαρτόματα (καμπύλεσ, ταυ, ςυςτολϋσ κτλ.) θα εύναι τύπου μεταλλικόσ ςυγκόλληςησ, 
κατηγορύασ Β, ςύμφωνα με το ΕΝ-10253-2.. Εκτόσ εϊν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ, οι καμπύλεσ θα 
εύναι ςύμφωνεσ με την ΕΛΟΣ-ΕΝ-10253, κατηγορύασ 3D (R=1,5D).  

Όλεσ οι ραφϋσ μετϊ το τϋλοσ τησ καταςκευόσ θα πρϋπει να καθαριςτούν με ςυρματόβουρτςα. Κατόπιν 
θα ακολουθόςει καθαριςμόσ με κατϊλληλο μϋςο επϊλειψησ για την απομϊκρυνςη των καμϋνων, λόγω 
τησ ςυγκόλληςησ επιφανειών. 

Σα πϊχη των αγωγών θα καθοριςτούν, ώςτε να εξαςφαλύζεται αντοχό για την μϋγιςτη πύεςη 
λειτουργύασ τησ ςωληνογραμμόσ, περιλαμβανόμενησ και τησ πύεςησ πλόγματοσ. ύμφωνα με την ΕΝ-
12255-1 και εφόςον δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ τα ελϊχιςτα πϊχη των ανοξεύδωτων ςωλόνων 
θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με τον Πύνακα 1 του ISO 4200 (κατηγορύα Α),ςύμφωνα με την ΕΝ-12255-
1. 

7.2.5 ωλόνεσ από χϊλυβα 

Οι ςωληνώςεισ από χϊλυβα θα εύναι ελικοειδούσ ραφόσ, ςπειροειδούσ ςυγκόλληςησ, ςύμφωνα με το 
DIN 1626. Εκτόσ εϊν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ, το ελϊχιςτο πϊχοσ των χαλυβδοςωλόνων θα 
πρϋπει να εύναι ςύμφωνο με τον επόμενο πύνακα : 

 

Εςωτερικό Διϊμετροσ [mm] Πϊχοσ Σοιχώματοσ [mm] 

80 2,9 

100 3,2 

125 3,6 

150 4,0 

200 4,5 

250 5,0 

300 5,6 

350 5,6 

400 6,3 
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Εςωτερικό Διϊμετροσ [mm] Πϊχοσ Σοιχώματοσ [mm] 

500 6,3 

600 6,3 

700 7,1 

800 8,0 

900 10,0 

1000 10,0 

1200 12,5 

1400 14,2 

Οι φλϊντζεσ, θα εύναι γενικϊ ςύμφωνεσ με την ΕΝ 1514. Όλα τα εξαρτόματα (καμπύλεσ, ταυ, ςυςτολϋσ 
κτλ) θα εύναι τύπου μεταλλικόσ ςυγκόλληςησ (ςύμφωνα με την ΕΝ 10253, κατηγορύασ 3). Οι κοχλύεσ 
και τα περικόχλια θα εύναι καταςκευαςμϋνα από χϊλυβα ςε θερμό γαλβϊνιςμα, ςύμφωνα με την 
ΕΝ 10253. 

Όλα τα ϊκρα των ςωλόνων, που θα ςυγκολληθούν θα υποςτούν προηγούμενα λοξοτόμιςη 

(φρεζϊριςμα) υπό γωνύα 30

 ϋωσ 35


. Όλεσ οι εγκϊρςιεσ ραφϋσ, θα ςυγκολληθούν εξωτερικϊ και 

εςωτερικϊ, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ.  

Οι χαλυβδοςωλόνεσ θα φϋρουν κατϊλληλη αντιδιαβρωτικό προςταςύα. 

τα ςημεύα των ςυγκολλόςεων ο αγωγόσ θα επικαλύπτεται με ταινύα πολυαιθυλενύου 3 ςτρωμϊτων 
ςυνολικού πϊχουσ τουλϊχιςτον 3,2 mm. Η ταινύα που θα χρηςιμοποιηθεύ θα εύναι καταςκευαςμϋνη 
ςύμφωνα με το DIN 30672, το πϊχοσ τησ θα εύναι 0,75 mm ϋωσ 0,80 mm και το πλϊτοσ τησ 100 mm, 
ενώ η επικϊλυψη 50 mm.  

τα ϊκρα των ςωλόνων ςτα οπούα πιθανόν να ϋχει παρουςιαςθεύ οξεύδωςη, θα πρϋπει να προηγηθεύ 
καθϊριςμα με βούρτςα. 

7.2.6 ωλόνεσ δομημϋνου τοιχώματοσ  

7.2.7 ωλόνεσ δομημϋνου τοιχώματοσ  

Οι αγωγού θα εύναι ςύμφωνοι με το πρότυπο ΕΝ 13476-1 ϋωσ ΕΝ 13476-3. ε περιπτώςεισ αλλαγόσ 
κατεύθυνςησ, καθώσ επύςησ και ςτισ περιπτώςεισ  αλλαγόσ διατομών καθώσ και διακλαδώςεων θα 
πρϋπει να χρηςιμοποιούνται εξαρτόματα καταςκευαςμϋνα ςύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13476, για να 
εξαςφαλύζεται η ομαλό ροό καθώσ και η ςτεγανότητα του δικτύου. ε κϊθε περύπτωςη πρϋπει να 
αποφεύγεται η χρόςη εξαρτημϊτων που ϋχουν παραχθεύ από διαφορετικϋσ πρώτεσ ύλεσ από αυτϋσ 
των ευθύγραμμων ςωλόνων. Οι ςυνδϋςεισ των ςωλόνων θα γύνεται με μούφα και ελαςτικό δακτύλιο. 

Εϊν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ ςτη μελϋτη, οι ςωλόνεσ θα εύναι SN8. τη περύπτωςη που κϊτω 
από οδούσ το βϊθοσ επύχωςησ εύναι μικρότερο από 60cm, οι ςωλόνεσ θα εύναι SN16, εκτόσ εϊν 
προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ. 

7.2.8 Σςιμεντοςωλόνεσ 

Οι τςιμεντοςωλόνεσ θα χρηςιμοποιηθούν για την καταςκευό δικτύων ομβρύων και μόνο μετϊ από 
ςχετικό ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ. Θα προϋρχονται από το εμπόριο και θα ανταποκρύνονται πλόρωσ με 
την Τπουργικό Απόφαςη ΕΔ2α/02/44/Υ.1.1 του ΥΕΚ 253/Β/84 χωρύσ εςωτερικό επϋνδυςη. Η 
κατηγορύα ςωλόνων, ο τύποσ τοιχωμϊτων των ςωλόνων, η διϊμετροσ και ο τρόποσ ϋδραςόσ τουσ θα 
καθορύζονται ςτην Μελϋτη και τισ Ειδικϋσ Προδιαγραφϋσ. 

ε κϊθε περύπτωςη για τον καθοριςμό των παραπϊνω παραμϋτρων και τελικϊ την επιλογό των 
τςιμεντοςωλόνων θα λαμβϊνεται κινητό φορτύο κατηγορύασ SLW60 κατϊ DIN 1072 
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7.2.9 Υρεϊτια 

Σα φρεϊτια θα καταςκευαςτούν από ςκυρόδεμα. Εναλλακτικϊ μπορεύ να εγκαταςταθούν 
προκαταςκευαςμϋνα φρεϊτια από ςυνθετικϊ υλικϊ, όπωσ πολυπροπυλϋνιο, πολυαιθυλϋνιο μεςαύασ 
πυκνότητασ, ό υψηλόσ πυκνότητασ κτλ ανϊλογα με τα βϊθη τοποθϋτηςησ και την ύπαρξη ό όχι 
υδροφόρου ορύζοντα. 

7.3 Εκτϋλεςη Εργαςιών 

7.3.1 Διακύνηςη και αποθόκευςη ςωλόνων 

Οι ςωλόνεσ θα μεταφϋρονται, αποθηκεύονται και θα διακινούνται ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του 
καταςκευαςτό. Οι ςωλόνεσ πρϋπει να μεταφϋρονται διατεταγμϋνοι για να μην προκαλούνται ζημιϋσ 
κατϊ την μεταφορϊ τουσ ςτο εργοτϊξιο. 

Οι χειριςμού κατϊ τη φόρτωςη και εκφόρτωςη θα γύνονται με μεγϊλη προςοχό και ανϊλογα με το 
βϊροσ των ςωλόνων με τα χϋρια, με ςχοινιϊ και ξύλινουσ ολιςθητόρεσ (από μαδϋρια) ό ανυψωτικό 
μηχϊνημα. Όταν χρηςιμοποιούνται ϊγκιςτρα για την ανύψωςη τα ϊκρα τουσ θα καλύπτονται με 
λϊςτιχο, για να μην καταςτρϋφονται τα χεύλη των ςωλόνων.   

Οι αγωγού θα αποθηκεύονται ςε ομαλϋσ και επύπεδεσ επιφϊνειεσ απαλλαγμϋνεσ από διαβρωτικϊ υλικϊ, 
χωριςτϊ ανϊ υλικό καταςκευόσ. ωλόνεσ διαφορετικών διαμϋτρων επύςησ πρϋπει να αποθηκεύονται 
χωριςτϊ, ό εϊν αυτό εύναι αδύνατο οι μεγαλύτερεσ διϊμετροι πρϋπει να τοποθετούνται ςτισ κϊτω 
ςτρώςεισ. 

Οι ςωλόνεσ από PVC και HDPE πρϋπει να προςτατεύονται από την απ' ευθεύασ ϋκθεςό τουσ ςτον όλιο. 
Επύςησ καλό εύναι όταν η θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ εύναι χαμηλότερη των 0οC να αποφεύγονται 
τα απότομα κτυπόματα ςτουσ ςωλόνεσ.  

Οι ςωλόνεσ από PVC και HDPE θα ςτοιβϊζονται εναλλϊξ του αρςενικού και θηλυκού ϊκρου και με τισ 
κεφαλϋσ προεξϋχουςεσ ώςτε να εφϊπτονται μεταξύ τουσ κατϊ το μόκοσ μύασ γενϋτειρασ. Εναλλακτικϊ, 
οι ςωλόνεσ μπορούν να ςτοιβϊζονται ςταυρωτϊ ώςτε κϊθε ςτρώςη να εύναι ςε ορθό γωνύα ςε ςχϋςη 
με την προηγούμενη, η δε κϊτω ςτρώςη πρϋπει να εύναι κατϊλληλα ςτερεωμϋνη ώςτε να εύναι 
αδύνατη η κύλιςη των ςωλόνων.. Εϊν αυτού οι τρόποι εύναι αδύνατο να εφαρμοςθούν, τότε μπορούν 
να τοποθετηθούν κϊτω από τουσ ςωλόνεσ ξύλινοι δοκού, πλϊτουσ τουλϊχιςτον 50 mm και ςε 
απόςταςη όχι μεγαλύτερη από 2 m μεταξύ τουσ. Σο ςυνολικό ύψοσ των ςτρώςεων δεν πρϋπει να 
υπερβαύνει το 1,50 m. 

Οι χυτοςιδηρού ςωλόνεσ ςτοιβϊζονται με ανϊλογουσ τρόπουσ αυτών των ςωλόνων PVC και HDPE. O 
μϋγιςτοσ αριθμόσ των ςτρώςεων καθορύζεται από τον τρόπο ςτούβαξησ τουσ, τον ςυντελεςτό 
κατηγορύασ πϊχουσ και την διϊμετρο. 

Οι ελαςτικού δακτύλιοι πρϋπει να αποθηκεύονται ςε δροςερό μϋροσ, μακριϊ από την ηλιακό 
ακτινοβολύα και να παραμϋνουν μϋςα ςτουσ ςϊκουσ ό τα κιβώτια ςυςκευαςύασ μϋχρι την 
χρηςιμοπούηςό τουσ. Σο ύδιο ιςχύει και για τα ειδικϊ εξαρτόματα από uPVC και HDPE. 

7.3.2 Εγκιβωτιςμόσ ςωλόνων 

Ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλόνων θα γύνει ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. 

Η ζώνη του αγωγού περιλαμβϊνει το χώρο μεταξύ του πυθμϋνα και των τοιχωμϊτων τησ τϊφρου και 
μϋχρι ύψοσ 0,30 m πϊνω από το εξωρρϊχιο του αγωγού. τη ζώνη του αγωγού πρϋπει οι απαιτόςεισ 
καταςκευόσ του υλικού πληρώςεωσ που θα χρηςιμοποιηθεύ και ιδιαύτερα τησ ςυμπυκνώςεωσ να εύναι 
αυξημϋνεσ, δεδομϋνου ότι αυτϋσ ϋχουν ουςιώδη επύδραςη ςτην παραδοχό τησ ςτατικόσ και δυναμικόσ 
καταπονόςεωσ του αγωγού. 

Σο υλικό πλόρωςησ που θα χρηςιμοποιηθεύ για τον εγκιβωτιςμό των ςωλόνων πρϋπει να ικανοποιεύ 
τισ απαιτόςεισ που αναφϋρονται ςτην ςχετικό Σεχνικό Προδιαγραφό.  
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Μετϊ την ιςοπϋδωςη και την ςυμπύεςη του πυθμϋνα του ορύγματοσ θα τοποθετηθεύ το υλικό 
εγκιβωτιςμού κϊτω από τον ςωλόνα (υπόςτρωμα ςωλόνα), ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. H 
επιφϊνεια θα ελεγχθεύ ςτην ςυνϋχεια ωσ προσ την ςτϊθμη και την ομοιομορφύα και εϊν χρειαςθεύ θα 
γύνουν οι τελικϋσ διορθώςεισ για την ςωςτό ςτϊθμη. 

Δεν θα ξεκινόςει η τοποθϋτηςη των ςωλόνων εϊν δεν γύνει ο ϋλεγχοσ και η παραλαβό του 
υποςτρώματοσ του ςωλόνα. ε περύπτωςη που το υπόςτρωμα ϋχει υποςτεύ βλϊβη από νερϊ, ό ϊλλη 
αιτύα, ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να το αφαιρϋςει και να το καταςκευϊςει εκ νϋου με νϋα υλικϊ. 

Μετϊ την τοποθϋτηςη των ςωλόνων θα γύνει ο πλευρικόσ εγκιβωτιςμόσ με τύπανςη ώςτε να 
αποφεύγονται κενϊ ςτην περιοχό κϊτω από τον ςωλόνα. Η ολοκλόρωςη του εγκιβωτιςμού θα γύνει με 
τύπανςη και από τισ δύο πλευρϋσ του ςωλόνα για να αποφευχθεύ η εγκϊρςια μετακύνηςό του και η 
υπερύψωςη του. Αυτό πρϋπει να λαμβϊνεται ιδιαύτερα υπόψη, όταν υπϊρχουν ςωλόνεσ που μπορούν 
να παραμορφωθούν. Σο ύψοσ του εγκιβωτιςμού θα εύναι ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ. 

Οι προςτατευτικϋσ επενδύςεισ των αγωγών δεν επιτρϋπεται να υποςτούν βλϊβη κατϊ την διαδικαςύα 
εγκιβωτιςμού των ςωλόνων. 

Για αγωγούσ εξωτερικόσ διαμϋτρου μεγαλύτερησ από 0,40 m πρϋπει η ζώνη του αγωγού να πληρωθεύ 
και να ςυμπιεςτεύ ςε περιςςότερεσ από δύο φϊςεισ εργαςύασ. 

Κατϊ την τοποθϋτηςη του υλικού υποςτρώματοσ και εγκιβωτιςμού θα αφαιρούνται προοδευτικϊ οι 
προςωρινϋσ αντιςτηρύξεισ. 

Η όλη εργαςύα του εγκιβωτιςμού των ςωλόνων με ϊμμο πρϋπει να γύνει εν ξηρώ και ο Ανϊδοχοσ 
οφεύλει να προςτατεύςει το ςκϊμμα από επιφανειακϊ νερϊ με την καταςκευό πρόχειρων 
αναχωμϊτων και τϊφρων κατϊ μόκοσ του ςκϊμματοσ και να αποχετεύει τα υπεδϊφια νερϊ με ϊντληςη 
ό οποιοδόποτε ϊλλο πρόςφορο μϋςο. 

Οι θϋςεισ ςυνδϋςεων δεν θα καλυφθούν ςτην αρχό με ϊμμο και θα καλυφθούν μετϊ την εκτϋλεςη των 
αντύςτοιχων δοκιμών. 

ε περύπτωςη αλλαγόσ διεύθυνςησ ςτισ ςωληνογραμμϋσ από uPVC και HDPE, θα γύνεται εγκιβωτιςμόσ 
με ςκυρόδεμα. Κατϊ τον εγκιβωτιςμό (αγκύρωςη) ςε ςκυρόδεμα πρϋπει να μην καλύπτονται οι 
ςυνδϋςεισ (μούφα – ευθύ ϊκρο) εκτόσ και ορύζεται αλλιώσ από την μελϋτη. Σο ςκυρόδεμα θα δονηθεύ 
και δουλευτεύ καλϊ από κϊτω και γύρω από τον ςωλόνα και θα εύναι ςε πλόρη επαφό με την κϊτω 
επιφϊνεια του ςωλόνα. Η επϊνω επιφϊνεια του ςκυροδϋματοσ θα ϋχει εξομαλυνθεύ με φτυϊρι και θα 
φθϊνει ομαλϊ μϋχρι τισ πλευρϋσ του ορύγματοσ. 

Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να πϊρει όλεσ τισ απαραύτητεσ προφυλϊξεισ για να εξαςφαλιςτεύ ότι οι ςωλόνεσ 
δεν θα μετακινηθούν κατϊ την ςκυροδϋτηςη και, όπου εύναι δυνατόν, η ςκυροδϋτηςη θα γύνει ςε μύα 
φϊςη.  

7.3.3 Σοποθϋτηςη ςωλόνων 

Οι ςωλόνεσ θα τοποθετούνται ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του καταςκευαςτό και τη Μελϋτη. 

Οι ςωλόνεσ κατ' αρχϊσ πρϋπει να τοποθετηθούν κατϊ μόκοσ του χεύλουσ των τϊφρων για επιθεώρηςη. 
ωλόνεσ οι οπούοι ϋχουν υποςτεύ βλϊβη, θα απορρύπτονται. 

Σο εςωτερικό των ςωλόνων πρϋπει να διατηρεύται καθαρό από χώματα, ξϋνα ςώματα και νερϊ. Ϊτςι 
ςτη διϊρκεια διακοπών τησ εργαςύασ και κυρύωσ τη νύκτα, το ςτόμιο του τελευταύου ςωλόνα που 
τοποθετόθηκε θα φρϊςςεται κατϊλληλα. 

τη ςυνϋχεια πρϋπει να γύνει η καταβύβαςη προςεκτικϊ και χωρύσ κρούςεισ. Η υψομετρικό 
τοποθϋτηςη των ςωλόνων θα γύνεται με κατϊλληλη διαμόρφωςη του υποςτρώματοσ και δεν 
επιτρϋπεται η χρόςη λύθων ό ϊλλων υλικών. Η ςύνδεςη ςωλόνων εκτόσ τησ τϊφρου απαγορεύεται.  

Όλοι οι αγωγού θα τοποθετηθούν επακριβώσ οριζοντιογραφικϊ και υψομετρικϊ ςτισ θϋςεισ που 
φαύνονται ςτα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. Μεταξύ φρεατύων (προκειμϋνου για αγωγούσ βαρύτητασ) ο 
αγωγόσ πρϋπει να εύναι ςε οριζοντιογραφύα και μηκοτομό απόλυτα ευθύγραμμοσ. 
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Προκειμϋνου για αγωγούσ πιϋςεωσ τα τμόματα των αγωγών που ςε οριζοντιογραφύα ό μηκοτομό 
προβλϋπονται ςε καμπύλη θα καταςκευαςθούν από ςωλόνεσ κανονικού ό μικρότερου μόκουσ ςε 
ςυνδυαςμό με την επιτρεπόμενη απόκλιςη των ςυνδϋςμων ό από ειδικϊ τεμϊχια (καμπύλεσ). Πϊντωσ 
ςε καμύα περύπτωςη η απόκλιςη των αξόνων δύο ςυνδεόμενων ςωλόνων δεν μπορεύ να υπερβαύνει 
την επιτρεπόμενη για το εύδοσ του. Για να αποφεύγεται η απόκλιςη και τυχόν αποςύνδεςη του 
αγωγού ςτισ θϋςεισ όπου τοποθετούνται τα ειδικϊ τεμϊχια (καμπύλεσ, ταυ, πώματα) λόγω των 
δημιουργούμενων εκεύ ωθόςεων εύναι απαραύτητη η αγκύρωςό τουσ. 

Μετϊ την τοποθϋτηςη των ςωλόνων και εφ' όςον παραςτεύ η ανϊγκη να κοπούν ςε μόκοσ μικρότερο 
του ονομαςτικού για την ακριβό τοποθϋτηςη των ειδικών τεμαχύων και εξαρτημϊτων, οι ςχετικϋσ 
εργαςύεσ θα γύνουν ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του καταςκευαςτό, με ειδικό εξοπλιςμό. ε κϊθε 
περύπτωςη τα κομμϋνα ϊκρα θα πρϋπει να λοξοτομούνται (φρεζϊριςμα). Οι ελαςτικού δακτύλιοι 
ςτεγανότητασ, δεν πρϋπει να ϋρχονται ςε επαφό με λύπη, γρϊςα και ϋλαια. 

Δεν επιτρϋπεται η κϊμψη των ςωλόνων από PVC για την δημιουργύα αλλαγών ςτην διεύθυνςη, 
μεγαλύτερη από 3ο. ε κϊθε περύπτωςη δεν πρϋπει οι ςωλόνεσ να κϊμπτονται ςυγχρόνωσ κατϊ την 
οριζόντια και την κατακόρυφη ϋννοια για την δημιουργύα καμπύλησ παρϊ μόνο οριζόντια ό 
κατακόρυφη.  

Η ακτύνα καμπυλότητασ των ςωλόνων από HDPE πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον 30D, όπου D η 
εξωτερικό διϊμετροσ του ςωλόνα εκτόσ αν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ. 

Σο ςκϊμμα ςτο οπούο θα τοποθετηθούν οι ςωλόνεσ πρϋπει να ϋχει το ελϊχιςτο πλϊτοσ που 
καθορύζεται ςτα ςχϋδια τησ μελϋτησ, η δε απόςταςη τησ εξωτερικόσ παρειϊσ του ςωλόνα ςε  καμύα 
θϋςη του αγωγού δεν πρϋπει να εύναι μικρότερη από εκεύνη που καθορύζεται ωσ ελϊχιςτη ςτα ςχϋδια 
τησ μελϋτησ. 

Η ςύνδεςη των ειδικών τεμαχύων και εξαρτημϊτων με φλϊντζεσ, από χυτοςύδηρο με ςφαιροειδό 
γραφύτη θα γύνεται με παρϋνθεςη μεταξύ των φλαντζών ελαςτομερούσ δακτυλύου ςτεγανότητασ. Οι 
κοχλιοφόροι όλοι θα ςυςφύγγονται επαρκώσ, ϋτςι ώςτε να εξαςφαλύζεται η ςτεγανότητα του αρμού, 
χωρύσ όμωσ να δημιουργούνται εφελκυςτικϋσ τϊςεισ ςτα ςυνδεόμενα μϋρη. 

7.3.4 Υρεϊτια  

7.3.4.1 Υρεϊτια από ςκυρόδεμα  

Ο πυθμϋνασ, η οροφό και τα τοιχώματα των φρεατύων που ςυγκρατούν υγρϊ θα καταςκευαςτούν από 
οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα κατηγορύασ C30/37 ό ανώτερησ, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και τισ 
Ειδικϋσ Προδιαγραφϋσ. το ςκυρόδεμα των φρεατύων τα οπούα θα καταςκευαςθούν κϊτω από τη 
ςτϊθμη του υπόγειου ορύζοντα θα γύνει πρόςμιξη ςτεγανωτικού μϊζασ, ςύμφωνα με όςα αναφϋρονται 
ςτη ςχετικό Σεχνικό Προδιαγραφό.  

το πυθμϋνα των φρεατύων επύςκεψησ θα διαμορφωθούν «αυλϊκια» διευκόλυνςησ τησ ροόσ με 
εκατϋρωθεν «πεζοδρόμια» από ϊοπλο ςκυρόδεμα C12/16.  

Για την καταςκευό των τοιχωμϊτων των φρεατύων θα χρηςιμοποιηθεύ εξωτερικόσ ξυλότυποσ, ενώ 
απαγορεύεται η χρηςιμοπούηςη τησ παρειϊσ τησ εκςκαφόσ ωσ ξυλοτύπου. 

Οι εςωτερικϋσ και εξωτερικϋσ επιφϊνειεσ των φρεατύων θα επιχριςθούν ςύμφωνα με τα εγκεκριμϋνα 
ςχϋδια τησ μελϋτησ και τισ ςχετικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 

ε όλα τα φρεϊτια τοποθετούνται χυτοςιδηρϋσ βαθμύδεσ ό βαθμύδεσ από GRP, ςύμφωνα με τα ςχϋδια 
τησ μελϋτησ. Σα καλύμματα οι εςχϊρεσ και τα ςτόμια υδροςυλλογόσ των φρεατύων θα εύναι από 
χυτοςύδηρο, χαλύβδινα ό από GRP, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα ςχϋδια τησ 
μελϋτησ. 

Όςον αφορϊ τισ προςτατευτικϋσ επενδύςεισ των φρεατύων των δικτύων ιςχύουν τα κϊτωθι: 

(1) Επύχριςμα με πατητό τςιμεντοκονύα  
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Οι εςωτερικϋσ επιφϊνειεσ των φρεατύων ςυγκρϊτηςησ υγρών (εςωτερικϋσ παρειϋσ των 
πλευρικών τούχων, δϊπεδο, κϊτω επιφϊνεια πλϊκασ οροφόσ), καθώσ επύςησ και όπου αλλού 
ζητηθεύ από την Τπηρεςύα, θα επιχριςθούν με πατητό τςιμεντοκονύα. Η τςιμεντοκονύα θα γύνει 
ςε τρεισ ςτρώςεισ. 

Ψσ υλικϊ καταςκευόσ θα χρηςιμοποιηθούν τςιμϋντο και ϊμμοσ ςε αναλογύα 650 kg τςιμϋντου ςε 
1,0 m3 ϊμμου για την πρώτη και δεύτερη ςτρώςη και 900 kg τςιμϋντου ςε 0,8 m3 ϊμμου για την 
τρύτη ςτρώςη. 

Η ϊμμοσ πρϋπει να εύναι λεπτόκοκκοσ και τελεύωσ απαλλαγμϋνη γαιωδών και οργανικών 
προςμύξεων. Η μϋτρηςη τησ ϊμμου πρϋπει απαραύτητα να γύνεται με κιβώτιο οριςμϋνου όγκου 
και το τςιμϋντο να προςτύθεται ςε βϊροσ. Η ανϊμιξη των υλικών και η παραςκευό των 
μιγμϊτων πρϋπει να γύνεται επύ επιπϋδων λαμαρινών ό με ειδικούσ αναμικτόρεσ. 

Η πρώτη ςτρώςη τησ τςιμεντοκονύασ θα εύναι πεταχτό, η δεύτερη ςτρώςη ςτρωτό και η τρύτη 
πατητό, θα ςυμπιϋζεται δε και λειαύνεται με το μυςτρύ. Σο τελικό ςυμπιεςτό πϊχοσ τησ 
τςιμεντοκονύασ πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον 2 cm. 

τισ γωνύεσ θα διαμορφώνονται καμπύλεσ με ειδικϊ εργαλεύα. Κϊθε ςτρώςη θα καταβρϋχεται 
επανειλημμϋνα μετϊ το πόξιμο του τςιμϋντου. Πριν από τη διϊςτρωςη κϊθε ςτρώςησ η 
επιφϊνεια θα καθαρύζεται και θα πλϋνεται και τϋλοσ θα διαβρϋχεται με γαλϊκτωμα τςιμϋντου 
(αριϊνι). 

(2) Μόνωςη με αςφαλτικό επϊλειψη  

Εϊν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ οι εξωτερικϋσ επιφϊνειεσ όλων των φρεατύων, καθώσ 
επύςησ και όπου αλλού ζητηθεύ από την Τπηρεςύα, θα επαλειφθούν με διπλό αςφαλτικό 
ςτρώςη. 

Σο υλικό θα διαςτρωθεύ ςε δύο ςτρώςεισ, ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του Εργοςταςύου 
παραγωγόσ. την Τπηρεςύα θα δοθούν από τον Ανϊδοχο όλα τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ του 
υλικού, καθώσ επύςησ και οι οδηγύεσ για τον τρόπο εφαρμογόσ του, προσ ϋγκριςη. 

Πριν από την οποιαδόποτε επύςτρωςη υλικού, οι επιφϊνειεσ εφαρμογόσ θα πρϋπει να 
καθαριςτούν ςχολαςτικϊ από ςκόνεσ, λϊδια κτλ. και αφού γύνει επύςτρωςη με το αςτϊρι, θα 
εφαρμοςτεύ το αςφαλτογαλϊκτωμα ςε δύο ςτρώςεισ ςταυρωτϊ.  

(3) Μόνωςη με διπλό ςτρώςη αςφαλτοπϊνου  

Όπου ζητηθεύ από την Τπηρεςύα, ο Ανϊδοχοσ θα προβεύ ςτην μόνωςη των εξωτερικών 
επιφανειών από ςκυρόδεμα, με διπλό ςτρώςη αςφαλτοπϊνου, πϊχουσ 2 mm και βϊρουσ 2,20 
 kg/m2 μϋχρι 2,50 kg/m2. Η προςταςύα τησ μόνωςησ θα γύνει με τςιμεντοκονύα πϊχουσ 2 cm και 
αναλογύα 650 kg/m3 τςιμϋντου. 

7.3.4.2 Προκαταςκευαςμϋνα φρεϊτια  

(1) Προκαταςκευαςμϋνα φρεϊτια από ςκυρόδεμα:  

Ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτισ ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-08-06-08-06 (Προκαταςκευαςμϋνα φρεϊτια από 
ςκυρόδεμα) και ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-08-06-08-07 (Προκαταςκευαςμϋνα φρεϊτια από πολυμερϋσ 
ςκυρόδεμα) 

(2) Προκαταςκευαςμϋνα φρεϊτια από ςυνθετικϊ υλικϊ:  

Η ποιότητα, τα χαρακτηριςτικϊ, οι ϋλεγχοι και οι δοκιμαςύεσ αποδοχόσ ςτο εργοςτϊςιο των 
φρεατύων που καθορύζεται ςτα ςχϋδια τησ μελϋτησ θα ςυμφωνούν πλόρωσ με τα αναφερόμενα 
ςτισ ΕΛΟΣ-13598-1 και 13598-2. 

Σα φρεϊτια θα εύναι από μη πλαςτικοποιημϋνο πολυβυνοχλωρύδιο (PVC- U), πολυπροπυλϋνιο 
(ΡΡ) ό πολυαιθυλϋνιο (PE), ςτεγανϊ, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτόματα ςύνδεςησ και 
ςτεγϊνωςησ. Σα φρεϊτια αποτελούνται από το χυτό ςτοιχεύο βϊςησ, τον θϊλαμο, ο οπούοσ 
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διαμορφώνεται ςτο εκϊςτοτε απαιτούμενο ύψοσ με ςτοιχεύο διαμόρφωςησ θαλϊμου (ειδικό 
τεμϊχιο), την κωνικό απόληξη (κεντρικό ό ϋκκεντρη) και τον δακτύλιο ϋδραςησ του καλύμματοσ 
ςτην ςτϋψη για την κατανομό των φορτύων.  

Η βϊςη του φρεατύου θα εύναι μονολιθικόσ καταςκευόσ με διαμορφώςεισ ρύςεων (κανϊλια 
ροόσ) των ειςερχομϋνων και εξερχομϋνων αγωγών. Οι εύςοδοι και ϋξοδοι θα εύναι 
προδιαμορφωμϋνεσ με τυποπούηςη κατϊ την ονομαςτικό διϊμετρο των ςωλόνων, ενώ πρϋπει 
να παρϋχεται δυνατότητα διϊτρηςησ για ςύνδεςη ςωλόνων ςε οποιοδόποτε ύψοσ, ςύμφωνα με 
την μελϋτη ϋργου. Η κωνικό απόληξη θα φϋρει ςταθερό ό τηλεςκοπικό προϋκταςη, διαμϋτρου 
αντύςτοιχησ των διαςτϊςεων του καλύμματοσ και θα ςυναρμόζεται με τον θϊλαμο μϋςω 
ςτεγανοποιητικού δακτυλύου. 

Σα καλύµµατα των φρεατύων θα εύναι χυτοςιδηρϊ, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ Προδιαγραφϋσ και 
θα εδρϊζονται επύ χυτοςιδηρών πλαιςύων πακτωμϋνων ςε πλϊκα από ςκυρόδεμα κατϊλληλων 
διαςτϊςεων. 

Σα βαςικϊ τμόματα των φρεατύων πρϋπει να ςυνδϋονται μεταξύ τουσ εύτε με την χρόςη 
ελαςτικών δακτυλύων εύτε με αυτογεννό ςυγκόλληςη  

H εγκατϊςταςη των φρεατύων θα γύνεται ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του καταςκευαςτό και τα 
ςχϋδια λεπτομερειών τησ μελϋτησ. Πρϋπει να αποφεύγεται η χρόςη τςιμεντοκονύασ και 
μονωτικών υλικών ςτο εςωτερικό του φρεατύου. Η επύχωςη του εναπομϋνοντοσ διακϋνου θα 
γύνεται με κατϊλληλα προώόντα εκςκαφών ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ Προδιαγραφϋσ. 

Η ϋδραςη των φρεατύων, εϊν δεν προβλϋπεται διαφορετικϊ από την μελϋτη θα γύνεται επύ 
υποςτρώματοσ ςυνολικού πϊχουσ 40cm, αποτελούμενου από χονδρϊ ςκύρα (πϊχοσ 30cm) και 
επιφανειακό ςτρώςη ϊμμου (πϊχουσ 10cm). 

7.3.5 Δοκιμό ϋτοιμων ςωληνώςεων 

Όλεσ οι δαπϊνεσ για την δοκιμό των αγωγών ςύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακϊτω, 
περιλαμβανομϋνησ και τησ προμόθειασ των απαραύτητων για τη δοκιμό οργϊνων, βαρύνουν τον 
Ανϊδοχο. Οι προςωρινϋσ αγκυρώςεισ, που τυχόν απαιτηθούν, δεν πληρώνονται ιδιαύτερα και η ςχετικό 
δαπϊνη περιλαμβϊνεται ςτην τιμό καταςκευόσ τησ ςωληνογραμμόσ. 

Μετϊ το τϋλοσ κϊθε δοκιμόσ θα ςυντϊςςεται πρωτόκολλο που θα υπογρϊφεται από την Τπηρεςύα και 
από τον Ανϊδοχο. Κανϋνα τμόμα αγωγού δεν θεωρεύται ότι παραλόφθηκε αν δεν ϋχει γύνει η δοκιμό 
ςτεγανότητασ ς' αυτό. Επύςησ απαγορεύεται κϊθε επύχωςη ορύγματοσ ςτο οπούο υπϊρχει αγωγόσ που 
δεν ϋχει δοκιμαςτεύ. 

(1) Δύκτυα πύεςησ 

Μετϊ την πλόρη εγκατϊςταςη και ςύνδεςη των αγωγών και των διαφόρων ειδικών τεμαχύων 
και εξαρτημϊτων θα εκτελεύται δοκιμό ςτεγανότητασ και αντοχόσ των ςωληνώςεων και των 
ςυνδϋςμων ςε εςωτερικό υδραυλικό πύεςη. Η δοκιμό θα γύνεται κατϊ τμόματα, μετϊ από 
πρόταςη του Αναδόχου και ςχετικό ϋγκριςη του Εργοδότη. 

Πριν από την δοκιμό ςε πύεςη, η ςωληνογραμμό θα επιχωθεύ κατϊ τμόματα, εκτόσ των 
ςυνδϋςεων, των διακλαδώςεων και των καμπυλών, που θα μεύνουν ακϊλυπτεσ, θα ςτερεωθεύ 
και θα αγκυρωθεύ, ώςτε να μην μετακινηθεύ κατϊ τη διϊρκεια τησ δοκιμόσ. Για το ςφρϊγιςμα 
των ϊκρων τησ ςωληνογραμμόσ δεν πρϋπει να χρηςιμοποιούνται δικλεύδεσ, αλλϊ τυφλϋσ 
φλϊντζεσ ό πώματα. 

Η υδραυλικό πύεςη ςτο τμόμα δοκιμόσ εξαςκεύται με τη βοόθεια κατϊλληλησ αντλύασ. Η 
δεξαμενό τησ αντλύασ πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνη με ςύςτημα μϋτρηςησ που θα επιτρϋπει την 
μϋτρηςη του προςτιθϋμενου όγκου, για την διατόρηςη τησ πύεςησ με ακρύβεια 1%. Ϊνα 
καταγραφικό μανόμετρο ελεγμϋνησ και κατϊλληλησ ακριβεύασ εγκαθύςταται ςτην 
ςωληνογραμμό, κατϊ το δυνατόν ςτο χαμηλότερο ςημεύο. 
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Κατϊ την διϊρκεια τησ δοκιμαςύασ καμιϊ εργαςύα δεν επιτρϋπεται μϋςα ςτα ορύγματα όςο το 
τμόμα βρύςκεται ςε δοκιμαςύα. 

i. Προ-δοκιμαςύα 

Η ςωληνογραμμό θα γεμύςει με νερό, προςεκτικϊ και αργϊ, από το χαμηλότερο ςημεύο 
ώςτε να βγει τελεύωσ ο αϋρασ. Μεταξύ πλόρωςησ και δοκιμόσ πρϋπει να μεςολαβόςει 
αρκετό διϊςτημα (περύπου 24 ώρεσ), ώςτε να δοθεύ καιρόσ ςε αϋρα που ϋχει μεύνει μϋςα 
ςτη ςωληνογραμμό να απομακρυνθεύ βαθμιαύα. Η αντλύα θα τοποθετηθεύ ςτο 
χαμηλότερο ςημεύο τησ ςωληνογραμμόσ. 

ii. Κυρύωσ δοκιμαςύα πιϋςεωσ 

την περύπτωςη που διαπιςτωθούν κατϊ την προηγούμενη φϊςη μετατοπύςεισ των 
ςωλόνων, ό διαφυγϋσ νερού, η διαδικαςύα δοκιμών θα ςταματόςει προκειμϋνου να 
αποκαταςταθούν οι βλϊβεσ. Μετϊ τισ επιδιορθώςεισ η διαδικαςύα θα αρχύςει από την 
αρχό. 

Η πύεςη δοκιμόσ θα εύναι ύςη με την ονομαςτικό πύεςη και θα διατηρεύται για μιςό ώρα 
ανϊ 100 m δοκιμαζόμενου τμόματοσ, αλλϊ ποτϋ η ολικό διϊρκεια τησ δοκιμαςύασ δεν θα 
εύναι μικρότερη των δύο (2) ωρών. 

Η ποςότητα του νερού που αντλεύται κατϊ την περύοδο αυτό θα μετρϊται και δεν πρϋπει 
να υπερβαύνει τα 0,1 λύτρα ανϊ mm εξωτερικόσ διαμϋτρου και χιλιόμετρο μόκοσ αγωγού 
για κϊθε 24 ώρεσ. 

Εϊν παρατηρηθεύ πτώςη πύεςησ μεγαλύτερη του ανωτϋρου ορύου, ελϋγχεται οπτικϊ η 
ςωληνογραμμό για αναζότηςη ενδεχόμενων διαρροών. Εϊν βρεθούν διαρροϋσ, αυτϋσ 
επιςκευϊζονται και η δοκιμαςύα επαναλαμβϊνεται εξαρχόσ. 

Εϊν δεν βρεθούν διαρροϋσ νερού, παρϊ το γεγονόσ ότι προςετϋθηςαν ςημαντικϋσ 
ποςότητεσ νερού για την διατόρηςη τησ πιϋςεωσ, πρϋπει εκ νϋου να επιχειρηθεύ 
εκκϋνωςη του αϋρα ςτο δύκτυο πριν εκτελεςθεύ νϋα δοκιμό. 

(2) Δύκτυα βαρύτητασ 

i. Αρχικό δοκιμό ςτεγανότητασ 

Μετϊ την τοποθϋτηςη και ςύνδεςη των ςωλόνων θα γύνει δοκιμό ςτεγανότητασ του 
δικτύου. αν μόκοσ δοκιμόσ λαμβϊνεται το μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατύων τμόμα του 
αγωγού. Ο κορμόσ του ςωλόνα εγκιβωτύζεται με ϊμμο ό ςκυρόδεμα αλλϊ οι ςύνδεςμοι 
μϋνουν ακϊλυπτοι για τον ϋλεγχο κατϊ την δοκιμό. 

Πριν από την ϋναρξη τησ δοκιμόσ θα ελεγχθεύ η απρόςκοπτη ροό με την παροχϋτευςη 
ποςότητασ νερού ςτο ανϊντη φρεϊτιο και θα παρατηρηθεύ η διϋλευςη του προσ το 
κατϊντη. την ςυνϋχεια τα δύο ϊκρα του αγωγού κλεύνονται με ςτεγανϊ πώματα που να 
επιτρϋπουν το γϋμιςμα τησ γραμμόσ με νερό, καθώσ επύςησ και την εξαϋρωςη. Σο γϋμιςμα 
γύνεται αργϊ ώςτε να εξαςφαλύζεται η εξαγωγό του αϋρα. Σο νερό μπαύνει από το 
χαμηλότερο ςημεύο. Η εξαϋρωςη γύνεται ςτο ψηλότερο ϊκρο. 

Όταν γεμύςει ο αγωγόσ με νερό και γύνει πλόρησ εξαϋρωςη αυξϊνει η πύεςη ςτισ 0,4 atm 
(4 m ύψοσ νερού) ςτο ψηλότερο ϊκρο του αγωγού. Η πύεςη αυτό διατηρεύται 30' ςτη 
διϊρκεια των οπούων δεν πρϋπει να εμφανιςτούν διαρροϋσ ςτουσ ςυνδϋςμουσ. 

Όλα τα απαραύτητα όργανα για την διεξαγωγό των δοκιμών οφεύλει να τα προμηθεύςει 
και μεταφϋρει ςτον χώρο του ϋργου ο Ανϊδοχοσ. 

Εφ' όςον κατϊ τη δοκιμό εμφανιςτούν ςημεύα μη ςτεγανϊ, εύτε ςτα τοιχώματα των 
ςωλόνων, εύτε τισ ςυνδϋςεισ, πρϋπει να διακοπεύ ο ϋλεγχοσ και να αδειϊςει βαθμιαύα ο 
αγωγόσ, να γύνει η επιςκευό των ελαττωμϊτων και μετϊ να ξαναρχύςει η όλη διαδικαςύα. 
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Κϊθε ατϋλεια εγκατϊςταςησ ό ςύνδεςησ που διαπιςτώνεται κατϊ τισ δοκιμϋσ 
διορθώνεται από τον Ανϊδοχο χωρύσ πρόςθετη αποζημύωςη. Επύςησ ο Ανϊδοχοσ 
υποχρεούται με δικϊ του ϋξοδα να προβεύ ςτην αντικατϊςταςη ςωλόνων ό ςυνδϋςμων 
που ϋπαθαν ζημιϋσ κατϊ τη δοκιμό. 

Μετϊ την επύχωςη των ςκαμμϊτων, η Τπηρεςύα μπορεύ να ζητόςει επανϊληψη τησ 
δοκιμόσ κατϊ τα ανωτϋρω, εϊν κρύνει ότι η επύχωςη ϋγινε κατϊ τρόπο που θα όταν 
δυνατό να προκαλϋςει ζημιϋσ ςτουσ αγωγούσ. 

ii. Σελικό δοκιμό ςτεγανότητασ 

Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αρχικόσ δοκιμόσ ςτεγανότητασ, θα ακολουθόςουν δοκιμϋσ 
μεγαλύτερων τμημϊτων του δικτύου και ανϊ τμόματα δικτύου μόκουσ μϋχρι 300-500m 
τα οπούα θα επιλεγούν από την Τπηρεςύα, ώςτε να μην παρουςιϊζουν ςοβαρϋσ 
υψομετρικϋσ διαφορϋσ του εδϊφουσ για να διενεργηθεύ η τελικό δοκιμό ςτεγανότητασ.  

Πριν από την ϋναρξη τησ δοκιμόσ θα παροχετευθεύ η ποςότητα νερού ςε καθϋνα ανϊντη 
φρεϊτιο χωριςτϊ και θα παρατηρηθεύ η απρόςκοπτη ροό του προσ τα κατϊντη φρεϊτια. 

την ςυνϋχεια θα πληρωθεύ ο αγωγόσ και τα φρεϊτια επιςκϋψεωσ μϋχρι το ϋδαφοσ με 
νερό, θα ςφραγιςθούν τα φρεϊτια και θα μετρηθούν οι απώλειεσ του νερού μετϊ από 
24ώρεσ. Οι απώλειεσ νερού δεν πρϋπει να εύναι μεγαλύτερεσ από 3% του ςυνολικού 
περιεχομϋνου όγκου νερού. 

iii. Ειδικϋσ δοκιμϋσ 

Όπου ο αγωγόσ βρύςκεται μϋςα ςε υδροπερατϊ εδϊφη και κυρύωσ μϋςα ςε υδροφόρο 
ορύζοντα ό / και ςε όποιεσ και όςεσ θϋςεισ επιλϋξει η Τπηρεςύα, ελϋγχεται η ςτεγανότητα 
του αγωγού ςε ειςροϋσ από το εξωτερικό προσ το εςωτερικό, αφού προηγουμϋνωσ 
αφαιρεθεύ το νερό από το εςωτερικό και τα φρεϊτια. 
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8. ΒΟΗΘΗΣΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ 

8.1 Πεδύο Εφαρμογόσ - Οριςμού 

Η παρούςα Προδιαγραφό Σο πεδύο εφαρμογόσ περιλαμβϊνει την καταςκευό και τοποθϋτηςη 
βοηθητικών καταςκευών και ειδικότερα ςτα:  

 καλύμματα φρεατύων και εςχϊρεσ ομβρύων  

 κιγκλιδώματα  

 κλύμακεσ και 

 δϊπεδα διαδρόμων (από εςχϊρεσ και αντιολιςθηρϋσ επιφϊνειεσ).  

Γενικϊ ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτισ Προδιαγραφϋσ ΕΛΟΣ ΣΠ-1501-08-07 (Μεταλλικϊ ςτοιχεύα και 
καταςκευϋσ)  

8.2 Τλικϊ 

τισ Ειδικϋσ Προδιαγραφϋσ και την Μελϋτη καθορύζονται τα χρηςιμοποιούμενα κατϊ περύπτωςη 
υλικϊ: 

Σα καλύμματα, οι εςχϊρεσ και τα ςτόμια υδροςυλλογόσ θα εύναι καταςκευαςμϋνα από: 

 ελατό χυτοςύδηρο, ςύμφωνα με την ΕΛΟΣ-ΣΠ-08-07-01-04 

 φαιό χυτοςύδηρο, ςύμφωνα με την ΕΛΟΣ-ΣΠ-08-07-01-01 

 ανοξεύδωτο χϊλυβα (AISI 304) 

 χϊλυβα, γαλβανιςμϋνο εν θερμώ, ςύμφωνα με την ΕΛΟΣ-ΣΠ-08-07-01-02 και ΕΛΟΣ-ΣΠ-08-07-
01-03, με ελϊχιςτο πϊχοσ επικϊλυψησ 50 μm (350 kg/m2), ςτην περύπτωςη πϊχουσ χϊλυβα 
μικρότερου από 5 mm ό 65 μm (450 kg/m2) ςτη περύπτωςη χϊλυβα πϊχουσ μεγαλύτερου από 
5mm.  

 Πλαςτικό ενιςχυμϋνο με ύνεσ υϊλου και κατϊλληλη προςταςύα από την υπεριώδη ακτινοβολύα 
και (UV). Οι ύνεσ υϊλου θα πρϋπει να εύναι ομοιόμορφα κατανεμημϋνεσ, χωρύσ διακύμανςη τησ 
πυκνότητασ.  

Οι βαθμύδεσ φρεατύων θα εύναι καταςκευαςμϋνεσ από: 

 φαιό χυτοςύδηρο ςύμφωνα με την ΕΛΟΣ-ΣΠ-08-07-01-05 και την ΕΝ 1561 

 χυτοςύδηρο ςφαιροειδούσ γραφύτη, ςύμφωνα με την ΕΛΟΣ-ΣΠ-08-07-01-04 και την ΕΝ 1563 

 χϊλυβα με επικϊλυψη από πλαςτικό, ςύμφωνα με την ΕΛΟΣ-ΣΠ-08-07-01-04 και ΕΛΟΣ ΕΝ-ΙSO 
1872-1 και 1872-2.  

 Πολυεςτερικό ρητύνη ενιςχυμϋνη με ύνεσ γυαλιού, ςύμφωνα με την ΕΛΟΣ-ΣΠ-08-07-01-04 

Σα κιγκλιδώματα θα εύναι καταςκευαςμϋνα από: 

 ςιδηροςωλόνεσ (medium size) γαλβανιςμϋνουσ εν θερμώ, ονομαςτικόσ διαμϋτρου DN 40, 
ςύμφωνα με το DIN 2440. Σα εξαρτόματα ςύνδεςησ των ςωλόνων και ςτερϋωςησ των 
ορθοςτατών θα εύναι χυτοςιδηρϊ γαλβανιςμϋνα εν θερμώ. Η ςτερϋωςη των ορθοςτατών 
γύνεται με μεταλλικϊ βύςματα εκτονώςεωσ 10 mm ςε δϊπεδο από ςκυρόδεμα, ό με 
φρεζαριςτούσ κοχλύεσ Μ10 ςε μεταλλικό δϊπεδο. 

 oρθογωνικϊ, κυκλικϊ και γραμμικϊ προφύλ από πολυεςτερικό ρητύνη ενιςχυμϋνη με ύνεσ υϊλου. 
Σα εξαρτόματα ςύνδεςησ των προφύλ θα εύναι από πλαςτικό ανθεκτικό ςτη διϊβρωςη ό 
ανοξεύδωτο χϊλυβα. Σα υλικϊ θα πρϋπει να πληρούν την ΕΝ 13706. 
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Οι κλύμακεσ και τα καλύμματα δαπϋδων (εςχαρωτϊ δϊπεδα ό αντιολιςθηρϋσ επιφϊνειεσ) θα εύναι 
καταςκευαςμϋνεσ από:   

 ανοξεύδωτο χϊλυβα (AISI 316) ό  

 χϊλυβα, γαλβανιςμϋνο εν θερμώ με ελϊχιςτο πϊχοσ επικϊλυψησ 50 μm (350 kg/m2), ςτην 
περύπτωςη πϊχουσ χϊλυβα μικρότερου από 5 mm ό 65 μm (450 kg/m2) ςτη περύπτωςη χϊλυβα 
πϊχουσ μεγαλύτερου από 5 mm. 

 Πολυεςτερικό ρητύνη ενιςχυμϋνη με ύνεσ υϊλου (GRP) και κατϊλληλη προςταςύα από την 
υπεριώδη ακτινοβολύα (UV). Οι ύνεσ υϊλου θα πρϋπει να εύναι ομοιόμορφα κατανεμημϋνεσ, 
χωρύσ διακύμανςη τησ πυκνότητασ. 

Όςον αφορϊ ςτην αντιδιαβρωτικό προςταςύα λοιπών μεταλλικών καταςκευών από γαλβανιςμϋνο 
χϊλυβα που ενδϋχεται να εγκαταςταθούν γενικϊ ϋχει εφαρμογό το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-07-02-
01 "Αντιςκωριακό προςταςύα ςιδηροκαταςκευών υδραυλικών ϋργων" και το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΣΠ 
1501-03-10-03-00 “Αντιςκωριακό προςταςύα και χρωματιςμόσ ςιδηρών επιφανειών” με τισ 
παρακϊτω πρόςθετεσ απαιτόςεισ. 

Οι κατηγορύεσ διϊβρωςησ των μεταλλικών επιφανειών διακρύνονται ςε ϋξι κατηγορύεσ ςύμφωνα με το 
ISO 12944-2 ανϊλογα με τισ επικρατούςεσ περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ, οι οπούεσ παρουςιϊζονται 
αναλυτικϊ ςτο Σεύχοσ 5.2: Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ Μηχανολογικών Εργαςιών.  

Εϊν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ τα ςυςτόματα αντιδιαβρωτικόσ προςταςύασ μεταλλικών 
επιφανειών πρϋπει να εύναι κατϊλληλεσ για την αντιμετώπιςη των παρακϊτω κατηγοριών διϊβρωςησ:  

 Εξωτερικϋσ επιφϊνειεσ:  C5-Μ  

 Εςωτερικϋσ επιφϊνειεσ:  C5-Μ 

Όπου δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ, τα ςυςτόματα προςταςύασ πρϋπει να παρϋχουν 
ανθεκτικότητα βαφόσ (durability) μϋςη Μ (medium), ςύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944-1. 

ε κϊθε περύπτωςη και εφ’όςον δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ ςτην Μελϋτη και τισ Ειδικϋσ 
Προδιαγραφϋσ ο γαλβανιςμϋνοσ χϊλυβασ θα πρϋπει να ϋχει αντιδιαβρωτικό προςταςύα ςύμφωνη με 
τουσ πύνακεσ του Παραρτόματοσ Α τησ ISO 12944-5 ανϊλογα με τη προδιαγραφόμενη κατηγορύα 
διϊβρωςησ και ανθεκτικότητα τησ βαφόσ. Ενδεικτικϊ αναφϋρονται οι παρακϊτω εργαςύεσ: 

 Προετοιμαςύα επιφανεύασ:  

Καθαριςμόσ γαλβανιςμϋνησ επιφϊνειασ με ςυρματόβουρτςα για να αφαιρεθούν τα οξεύδια και 
λεύανςη με αδιϊβροχο γυαλόχαρτο (μεςαύο νούμερο)  

 Αςτϊρωμα:  

Μύα ςτρώςη με εποξειδικό αςτϊρι δύο ςυςτατικών, με βϊςη εποξειδικϋσ ρητύνεσ, πολυαμιδικό 
ςκληρυντό και αντιςκωρικϋσ ουςύεσ ελεύθερεσ μολύβδου (ΠΞ 50 μm) 

 Σελικό βαφό:  

Κϊτω επιφϊνεια καλύμματοσ υγρού φρεατύου ό διαδρόμου, κϊτω από τον οπούο διακινούνται 
υγρϊ: 

- Μύα ςτρώςη με εποξειδικό βαφό δύο ςυςτατικών με βϊςη εποξειδικϋσ ρητύνεσ, 
πολυαμιδικό ςκληρυντό και λιθανθρακόπιςςα (ΠΞ 300 μm).  

Επιφϊνειεσ μη εκτεθειμϋνεσ ςτην ηλιακό ακτινοβολύα: 

- Δύο ςτρώςεισ με εποξειδικό χρώμα δύο ςυςτατικών με βϊςη εποξειδικϋσ ρητύνεσ 
και πολυαμιδικό ςκληρυντό (ΠΞ 100 μm) 

Επιφϊνειεσ εκτεθειμϋνεσ ςτην ηλιακό ακτινοβολύα: 

- Μύα ςτρώςη με εποξειδικό χρώμα δύο ςυςτατικών με βϊςη εποξειδικϋσ ρητύνεσ και 
πολυαμιδικό ςκληρυντό (ΠΞ 100 μm) 
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- Μύα ςτρώςη με πολυουρεθανικό χρώμα δύο ςυςτατικών με βϊςη ακρυλικϋσ 
ρητύνεσ και αλειφατικό ιςοκυανικό ςκληρυντό (ΠΞ 50 μm). 

8.3 Εκτϋλεςη εργαςιών  

Η τοποθϋτηςη πρϋπει να εύναι επιμελημϋνη, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ, το εξωτερικό 
φινύριςμα θα πρϋπει να εύναι επιμελημϋνο ϋτςι ώςτε η επιφϊνεια να ϋχει ομοιόμορφο χρώμα και υφό, 
να εύναι λεύα χωρύσ προεξοχϋσ και απαλλαγμϋνη από ξϋνα ςώματα, αγώγιμα τεμϊχια, οπϋσ, κτυπόματα, 
κενϊ , ξϋςματα, ρυτιδώςεισ ό φυςαλύδεσ.  

8.3.1 Καλύμματα φρεατύων και εςχϊρεσ 

ε φρεϊτια και δεξαμενϋσ, όπου απαιτεύται πρόςβαςη ςτο εςωτερικό προβλϋπεται η τοποθϋτηςη 
ςτεγανών αντιολιςθηρών καλυμμϊτων, ό εςχαρωτών δαπϋδων. Σα καλύμματα και εςχαρωτϊ δϊπεδα 
θα εύναι καταςκευαςμϋνα από ανοξεύδωτο χϊλυβα ό από GRP, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ 
προδιαγραφϋσ.  

Σο καθαρό πλϊτοσ των καλυμμϊτων φρεατύων ςε οδούσ με κυκλοφορύα πρϋπει να εύναι μεγαλύτερο 
από 600mm, ενώ ςε περιοχϋσ εκτόσ κυκλοφορύασ μεγαλύτερο από 800mm, ςύμφωνα με την EN 124. 

Σα καλύμματα των φρεατύων πρϋπει να ςτερεώνονται καλϊ ώςτε να εμποδύζεται η ακούςια 
μετατόπιςη τουσ. Σα ανακλινόμενα καλύμματα πρϋπει να αςφαλύζουν ςτην ανοιχτό θϋςη, ενώ τα 
βαριϊ καλύμματα πρϋπει να εύναι εξοπλιςμϋνα με αντύβαρα, υδραυλικούσ ό πνευματικούσ μηχανιςμούσ 
ανύψωςησ.  

Θα πρϋπει να ικανοποιούνται οι παρακϊτω απαιτόςεισ ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην ΕΝ 124: 
Περιοχό ϋργου Κατηγορύα ΕΝ 124 

Οδοςτρώματα D400 
Πεζοδρόμια – χώροι ςτϊθμευςησ C250 
Φώροι πραςύνου A15 

Σα ςτεγανϊ καλύμματα από GRP θα διαθϋτουν πλαύςιο καταςκευαςμϋνο από GRP με αγκύρια 
πϊκτωςησ και επϋνδυςη από EPDM. Η καταςκευό θα εύναι τύπου sandwich με εξωτερικϊ φύλλα 
καταςκευαςμϋνα από ιςοφθαλικό ρητύνη με UV inhibitor, ενιςχυμϋνη με ύνεσ γυαλιού και πυρόνα από 
κατϊλληλο αφρώδεσ υλικό (πολυουρεθϊνη, πολυπροπυλϋνιο κτλ.).   

Σα εςχαρωτϊ δϊπεδα από GRP καταςκευϊζονται από πολυεςτερικό ρητύνη ενιςχυμϋνη με ύνεσ 
γυαλιού. Οι διαςτϊςεισ του βρόγχου θα εύναι 40x40mm και ύψουσ 25mm, ώςτε να εξαςφαλύζεται 
καθαρό επιφϊνεια απορροόσ 70%. 

8.3.2 Κιγκλιδώματα 

Όπου δεύχνονται ςτα ςχϋδια και γενικϊ όπου υπϊρχει υψομετρικό διαφορϊ μεγαλύτερη από 0,50m θα 
εγκαταςταθούν κιγκλιδώματα. Σα κιγκλιδώματα θα ϋχουν ενιαύα μορφό ςε όλη την εγκατϊςταςη και 
θα εύναι ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. Σα κιγκλιδώματα θα ϋχουν ύψοσ 1.100mm και η 
απόςταςη των ορθοςτατών θα εύναι μικρότερη από 1.200mm.  

Σο οριζόντιο ςυνεχϋσ φορτύο θα λαμβϊνεται τουλϊχιςτον ύςο με 1.000 N/m, ςύμφωνα με την 
ΕΝ 12255-10, εκτόσ εϊν ορύζεται διαφορετικϊ. 

ύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, εϊν προβλϋπεται παραπϋτο ύψουσ 0,10m, η μϋγιςτη επιτρεπτό 
απόςταςη τησ οριζόντιασ ρϊβδου του κιγκλιδώματοσ από την ςτϊθμη εργαςύασ ανϋρχεται ςε 0,50m. 
την περύπτωςη που δεν προβλϋπεται παραπϋτο, τότε  η απόςταςη του πρώτου οριζόντιου ςτοιχεύου 
του κιγκλιδώματοσ από την ςτϊθμη εργαςύασ δεν πρϋπει να ξεπερνϊ τα 0,30m.  

Σα κιγκλιδώματα από GRP αποτελούνται από ςωληνωτϊ προφύλ διαμϋτρου 50mm από πολυεςτερικό 
ρητύνη, ενιςχυμϋνη με ύνεσ γυαλιού. Οι ορθοςτϊτεσ, πϊχουσ 6mm προβλϋπονται ςε αποςτϊςεισ του 
1,0m, ενώ οι οριζόντιοι ρϊβδοι (τρεισ ςειρϋσ) θα ϋχουν πϊχοσ 4mm. ε περύπτωςη που το ύψοσ τησ 
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ανεμόςκαλασ ξεπερνϊ τα 2,0 m προβλϋπεται κλωβόσ αςφαλεύασ, διαμϋτρου 800mm, ο οπούοσ 
προςαρμόζεται ςτην κατακόρυφη κλύμακα. 

8.3.3 Κλύμακεσ  

Όπου δεύχνεται ςτα ςχϋδια και γενικϊ όπου απαιτεύται πρόςβαςη για λειτουργύα, ςυντόρηςη ό 
επιθεώρηςη ςε επύπεδο με διαφορϊ μεγαλύτερη από 50cm από το επύπεδο εργαςύασ πρϋπει να 
προβλεφθούν κλύμακεσ πρόςβαςησ. Οι μεταλλικϋσ κλύμακεσ καταςκευϊζονται από χϊλυβα 
γαλβανιςμϋνο εν θερμώ, ό από ανοξεύδωτο χϊλυβα και διακρύνονται  ςε οικοδομικϋσ κλύμακεσ, 
ανεμόςκαλεσ και κατακόρυφεσ κλύμακεσ.  

Οι μεταλλικϋσ κλύμακεσ πρϋπει να εύναι ςύμφωνεσ με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. Πρϋπει να αποφεύγονται 
κλύμακεσ με κλύςη ανόδου μεταξύ 500 και 650. 

(1) Οικοδομικϋσ κλύμακεσ.  

Φρηςιμοποιούνται όταν η κλύςη ανόδου κυμαύνεται μεταξύ 300 και 450 και υπολογύζονται για 
ομοιόμορφο φορτύο 5 kΝ/m2 και ϋχουν ελϊχιςτο πλϊτοσ 600 mm. Η αλληλοεπικϊλυψη των 
βαθμύδων πρϋπει να εύναι μεγαλύτερη από 10 mm. 

ύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόςταςη από την πλευρϊ ανόδου τησ 
κλύμακασ πρϋπει να εύναι μεγαλύτερη από 1.100 mm. 

Οικοδομικϋσ κλύμακεσ με περιςςότερα από πϋντε βαθμύδεσ πρϋπει να ςυνοδεύονται με 
κιγκλύδωμα από την μύα τουλϊχιςτον πλευρϊ και ςε περιπτώςεισ πλϊτουσ βαθμύδων 
μεγαλύτερου των 1.000 mm και από τισ δύο πλευρϋσ. Σα κιγκλιδώματα θα εύναι ςύμφωνα με τισ 
ςχετικϋσ Προδιαγραφϋσ.  

Οι βαθμύδεσ πρϋπει να εύναι αντιολιςθητικϋσ, καταςκευαςμϋνεσ από αντιολιςθητικό επιφϊνεια 
(π.χ. μπακλαβαδωτό λαμαρύνα), ό εςχϊρα, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ Προδιαγραφϋσ. 

(2) Ανεμόςκαλεσ 

Οι ανεμόςκαλεσ χρηςιμοποιούνται όταν η κλύςη ανόδου κυμαύνεται μεταξύ 650 και 750, πλϊτουσ 
500mm ϋωσ 600mm. Η ελϊχιςτη απόςταςη από το κατακόρυφο τοιχύο πρϋπει να εύναι 
τουλϊχιςτον 650mm, για να εξαςφαλύζεται ελεύθερο ϊνοιγμα 200mm από το πϋρασ τησ 
βαθμύδασ μϋχρι το τοιχύο τησ δεξαμενόσ. Η αλληλοεπικϊλυψη των βαθμύδων πρϋπει να εύναι 
μεγαλύτερη από 10mm και η κατακόρυφη απόςταςη (πλατύςκαλο-πλατύςκαλο) τησ 
ανεμόςκαλασ δεν πρϋπει να ξεπερνϊ τα 3.500 mm. 

ύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόςταςη από την πλευρϊ ανόδου τησ 
κλύμακασ πρϋπει να εύναι μεγαλύτερη από 1.100mm. 

Οι ανεμόςκαλεσ πρϋπει να ςυνοδεύονται με κιγκλύδωμα ύψουσ περύ τα 200mm και από τισ δύο 
πλευρϋσ. Σα κιγκλιδώματα θα εύναι ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ Προδιαγραφϋσ.  

Οι βαθμύδεσ πρϋπει να εύναι αντιολιςθητικϋσ, καταςκευαςμϋνεσ από μπακλαβαδωτό λαμαρύνα, ό 
εςχϊρα, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ Προδιαγραφϋσ.  

(3) Κατακόρυφεσ κλύμακεσ 

Κατακόρυφεσ κλύμακεσ χρηςιμοποιούνται όταν η κλύςη ανόδου εύναι μεγαλύτερη από 750, και 
ϋχουν πλϊτοσ 400mm ϋωσ 500mm. ε περύπτωςη κατακόρυφου ύψουσ μεγαλύτερου από 
3.000mm πρϋπει να ςυνοδεύονται με κλωβό αςφαλεύασ. Η κατακόρυφη απόςταςη 
(πλατύςκαλο-πλατύςκαλο) τησ κατακόρυφησ κλύμακασ δεν πρϋπει να ξεπερνϊ τα 6.000mm. 

ύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόςταςη από την πλευρϊ ανόδου τησ 
κλύμακασ πρϋπει να εύναι μεγαλύτερη από 650mm 

Η ελϊχιςτη απόςταςη από το κατακόρυφο τοιχύο πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον 150mm. Η 
κατακόρυφη κλύμακα θα πρϋπει να ςυνοδεύεται από χειρολιςθόρα ύψουσ περύ τα 1.000 mm, 
ςαν προϋκταςη του ςκελετού τησ κλύμακασ. 
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Οι βαθμύδεσ, εφ’ όςον δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ θα πρϋπει να διαμορφώνονται από 
ςυμπαγό χϊλυβα ελϊχιςτησ διαμϋτρου 20 mm.  

8.3.4 Δϊπεδα διαδρόμων 

Η φϋρουςα ικανότητα των μεταλλικών διαδρόμων πρϋπει να εύναι κατ’ ελϊχιςτον 3,5 kN/m2 και το 
βϋλοσ κϊμψησ μικρότερο από 10 mm ό L/200 (όπου L το ϊνοιγμα του διαδρόμου), ςύμφωνα με 
ΕΝ 12255-1.  

Όπου δεύχνεται ςτα ςχϋδια και γενικϊ ςτισ περιοχϋσ, όπου εύναι αναγκαύα η οπτικό παρακολούθηςη 
κϊτω από το δϊπεδο εργαςύασ θα τοποθετούνται εςχαρωτϊ δϊπεδα από πλϋγμα (εςχϊρεσ). ε όλεσ τισ 
ϊλλεσ περιπτώςεισ τα δϊπεδα θα ϋχουν αντιολιςθητικό επιφϊνεια (μπακλαβαδωτό λαμαρύνα). 

Γενικϊ τα εςχαρωτϊ δϊπεδα καθώσ και τα δϊπεδα με αντιολιςθητικό επιφϊνεια πρϋπει να ϋχουν 
ενιαύα μορφό ςε όλο το ϋργο και θα εύναι ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ.  

Σα εςχαρωτϊ δϊπεδα πρϋπει να εύναι αντιολιςθητικϊ, ηλεκτροπρεςςαριςτϊ ό πρεςςαριςτϊ ςύμφωνα 
με DIN 24537 ό περαςτϊ, καταςκευαςμϋνα από ανοξεύδωτο χϊλυβα ό από χϊλυβα γαλβανιςμϋνα εν 
θερμώ.  

Σα δϊπεδα από λαμαρύνα θα πρϋπει να ϋχουν αντιολιςθητικό επιφϊνεια. Η μπακλαβαδωτό λαμαρύνα 
θα εύναι καταςκευαςμϋνη από ανοξεύδωτο χϊλυβα ό από χϊλυβα γαλβανιςμϋνα εν θερμώ.  

Σα εςχαρωτϊ δϊπεδα από GRP καταςκευϊζονται από πολυεςτερικό ρητύνη ενιςχυμϋνη με ύνεσ 
γυαλιού. Οι διαςτϊςεισ του βρόγχου θα εύναι 40x40mm και ύψουσ 25mm, ώςτε να εξαςφαλύζεται 
καθαρό επιφϊνεια απορροόσ 70%.   

Σα αντιολιςθηρϊ καλύμματα από GRP θα διαθϋτουν πλαύςιο καταςκευαςμϋνο από GRP με αγκύρια 
πϊκτωςησ και επϋνδυςη από EPDM. Η καταςκευό θα εύναι τύπου sandwich με εξωτερικϊ φύλλα 
καταςκευαςμϋνα από ιςοφθαλικό ρητύνη με UV inhibitor, ενιςχυμϋνη με ύνεσ γυαλιού και πυρόνα από 
κατϊλληλο αφρώδεσ υλικό (πολυουρεθϊνη, πολυπροπυλϋνιο κτλ.).   
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9. EPΓA ΔΙΑΜΟΡΥΩΗ ΦΩΡΟΤ 

9.1 Πεδύο Εφαρμογόσ - Οριςμού  

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτα ϋργα διαμόρφωςησ χώρου των Εγκαταςτϊςεων 
Επεξεργαςύασ Λυμϊτων και ειδικότερα ςτισ οδοςτρωςύεσ και πεζοδρομόςεισ. Γενικϊ ιςχύουν τα 
αναφερόμενα ςτισ Προδιαγραφϋσ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-:  

i. 05-03 (Οδοςτρώματα) 

ii. 02-01-00 (Κραςπεδόρειθρα) 

iii. 02-02-00 (Πλακοςτρώςεισ) και  

iv. 05-05-06-00 (Μόνιμη περύφραξη).  

Οι εργαςύεσ πραςύνου θα πραγματοποιηθούν ςύμφωνα με τα τισ Προδιαγραφϋσ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10 
(Ϊργα πραςύνου).  

9.2 Τλικϊ 

Σα χρηςιμοποιούμενα υλικϊ για την καταςκευό των ϋργων οδοποιύασ, πεζοδρομύων και περιφρϊξεων 
πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτισ επιμϋρουσ Προδιαγραφϋσ. 

9.2.1 Γενικϊ 

9.2.2 Οδοςτρώματα  

Οι εκςκαφϋσ και τα επιχώματα για την καταςκευό των οδοςτρωμϊτων θα γύνουν ςύμφωνα με τισ 
ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ και τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και ςε ςυμμόρφωςη με τισ ΕΣΕΠ 02-02-01-00 και 
ΕΣΕΠ 02-07-01-00. 

Η χϊραξη τησ εςωτερικόσ οδοποιύασ θα εύναι ςύμφωνη με τισ Οδηγύεσ Μελετών Οδικών Ϊργων. Όλη η 
εςωτερικό οδοποιύα ςτην εγκατϊςταςη θα επιςτρωθεύ με αςφαλτικό τϊπητα, ςύμφωνα με τα ςχϋδια 
τησ μελϋτησ. Ειδικότερα προβλϋπονται οι παρακϊτω ςτρώςεισ: 

 τρώςεισ βϊςησ και υπόβαςησ ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτισ ΕΛΟΣ-ΣΠ-05-03-03-00  

 Αςφαλτικό προεπϊλειψη, , ςύμφωνα με την ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-11-01 

 Αςφαλτικϋσ ςτρώςεισ, ςύμφωνα με την ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-11-04) 

 Αντιολιςθηρό ςτρώςη κυκλοφορύασ, ςύμφωνα με την ΕΛΟΣ ΣΟ 1501-05-03-12-01 

9.2.3 Κραςπεδόρειθρα και ςτερεϊ εγκιβωτιςμού  

τερεϊ εγκιβωτιςμού θα τοποθετηθούν ςτην εξωτερικό οριογραμμό των περιφερειακών δρόμων ςτισ 
θϋςεισ που φαύνονται ςτα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. ε όλεσ τισ ϊλλεσ περιπτώςεισ θα τοποθετηθούν 
κραςπεδόρειθρα. ε καμπύλεσ ακτύνασ μικρότερησ των 5m θα χρηςιμοποιούνται ειδικϊ καμπύλα 
προκαταςκευαςμϋνα τεμϊχια. 

Σα ρεύθρα και ςτερεϊ εγκιβωτιςμού θα καταςκευϊζονται ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και θα 
τοποθετούνται ςτισ ςωςτϋσ τουσ ευθυγραμμύεσ και ςτϊθμεσ. 

Σα κρϊςπεδα και τα ρεύθρα θα εύναι ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην ΕΛΟΣ-ΣΠ-05-02-01-00. 

9.2.4 Πεζοδρόμια 

Η πλακόςτρωςη των πεζοδρομύων, νηςύδων, πλατειών κλπ. θα γύνει με αντιολιςθητικϋσ τςιμεντϋνιεσ 
πλϊκεσ βαριϊσ κυκλοφορύασ (κατηγορύασ Ι), ςύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΣ-ΕΝ-1339 και ΕΛΟΣ-ΕΝ-
13369, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ και τισ απαιτόςεισ του ΕΛΟΣ-ΣΠ-05-02-02-00.  
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10. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ  

10.1 Πεδύο Εφαρμογόσ – Οριςμού 

Η παρούςα Σεχνικό Προδιαγραφό αφορϊ ςτισ οικοδομικϋσ εργαςύεσ των κτιρύων του ϋργου. Γενικϊ τα 
κτιριακϊ ϋργα θα εύναι καταςκευαςμϋνα από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα και θα φϋρουν τοιχοποιύα 
πλόρωςησ από οπτοπλινθοδομϋσ, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ.  

10.2 Τλικϊ  

Σα χρηςιμοποιούμενα υλικϊ για τισ οικοδομικϋσ εργαςύεσ θα εύναι ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ 
παρούςεσ Προδιαγραφϋσ, καθώσ επύςησ και των οριζομϋνων ςτισ Εθνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και 
ειδικότερα:  

i. 03-02 (τοιχοδομϋσ),  

ii. 03-03 (επιχρύςματα),  

iii. 03-06 (μονώςεισ),  

iv. 03-07 (επενδύςεισ – επιςτρώςεισ - ψευδοροφϋσ),  

v. 03-08 (κουφώματα – υαλουργικϊ),  

vi. 03-09 (ξυλουργικϋσ εργαςύεσ),  

vii. 03-10 (χρωματιςμού),  

viii. 04 (Η/Μ κτιριακών ϋργων) 

Όλα τα υλικϊ που προςκομύζονται ςτο εργοτϊξιο πρϋπει να προϋρχονται από προμηθευτϋσ 
εγκεκριμϋνουσ από την Τπηρεςύα. Σα πϊςησ φύςεωσ υλικϊ ςυνοδεύονται από τα αντύςτοιχα 
πιςτοποιητικϊ ποιότητασ, τα οπούα υποβϊλλονται προσ ϋγκριςη από την Τπηρεςύα. Ο Ανϊδοχοσ θα 
υποβϊλλει ςτην Τπηρεςύα δεύγματα κϊθε εύδουσ υλικού προσ ϋγκριςη, τα οπούα ςυνοδεύονται από τα 
απαραύτητα πιςτοποιητικϊ ελϋγχου και όλεσ τισ διαθϋςιμεσ τεχνικϋσ πληροφορύεσ του καταςκευαςτό 
τουσ, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτη παρ.7.8.4(2). Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται επιπλϋον 
αποζημύωςη για την προςκόμιςη δειγμϊτων και δοκιμύων. 

10.3 Σοιχοποιύεσ 

Ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-02-01-00 (Λιθόκτιςτοι τούχοι) και ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-
03-02-02-00 (Σούχοι από οπτόπλινθουσ), καθώσ επύςησ και ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-06-02-02 
(Θερμομόνωςη εξωτερικών τούχων).  

10.4 Εςωτερικϊ και Εξωτερικϊ Επιχρύςματα 

10.4.1 Επιχρύςματα επύ τόπου  

Ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-03-01-00 (Επιχρύςματα με κονιϊματα που 
παραςκευϊζονται επύ τόπου).  

10.4.2 Ϊτοιμα Επιχρύςματα 

Η εφαρμογό των ϋτοιμων επιχριςμϊτων γύνεται αμϋςωσ μετϊ την ανϊμιξη τουσ με τη χρόςη ςωλόνα 
εκτόξευςησ. Η απαιτούμενη ποςότητα εκτοξεύεται ςτην επιφϊνεια του τούχου, όπου ϋχουν 
τοποθετηθεύ γαλβανιςμϋνοι μεταλλικού οδηγού. τη ςυνϋχεια διαςτρώνεται το επύχριςμα. Η επόμενη 
ςτρώςη μπορεύ να εφαρμοςτεύ λύγεσ ώρεσ αργότερα ό την επόμενη μϋρα. Γενικϊ για την ανϊμιξη και 
την εφαρμογό των ϋτοιμων κονιαμϊτων ωσ επιχρύςματα, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ακολουθεύ 
πιςτϊ τισ οδηγύεσ εφαρμογόσ των εργοςταςύων παραγωγόσ των υλικών. Η προςθόκη χημικών 
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βελτιωτικών πρόςμικτων, χωρύσ ςχετικό οδηγύα του εργοςταςύου παραγωγόσ του υλικού 
απαγορεύεται. 

Σα επιχρύςματα από ακρυλικϊ κονιϊματα εφαρμόζονται επύ όλων των ςταθερών επιφανειών με 
κατϊλληλη μϋθοδο ανϊλογα με την υφό τησ προσ επύχριςη επιφϊνειασ, ςε 2 ςτρώςεισ πεταχτού και 
τελικόσ ςτρώςησ πϊχουσ 12mm – 15mm αναλόγωσ των οδηγιών του εργοςταςύου παραγωγόσ. την 
περύπτωςη που οι προσ επύχριςη επιφϊνειεσ ϋχουν μεγϊλεσ ανωμαλύεσ, θα προηγεύται η διϊςτρωςη 
πρώτησ και δεύτερησ ςτρώςησ με αςβεςτοτςιμεντοκονιϊματα ικανού πϊχουσ και κατόπιν θα 
διαςτρώνεται το ακρυλικό κονύαμα με πϊχοσ 5mm – 6mm. 

10.5 Επιςτρώςεισ - Επενδύςεισ 

10.5.1 Επιςτρώςεισ με πλϊκεσ τςιμϋντου  

Για τισ επιςτρώςεισ των δωμϊτων, θα χρηςιμοποιηθούν λευκϋσ ό ϋγχρωμεσ πλϊκεσ τςιμϋντου, 
ςύμφωνα με την παρούςα Σεχνικό Προδιαγραφό και τισ εντολϋσ τησ Τπηρεςύασ. Οι πλϊκεσ τςιμϋντου 
που θα χρηςιμοποιηθούν για την επύςτρωςη δαπϋδων, πρϋπει να εύναι Α΄ διαλογόσ, αρύςτησ ποιότητασ, 
ευθύγραμμεσ, δύχωσ ρωγμϋσ και με ομοιόμορφεσ τισ διαςτϊςεισ τουσ. 

Σο τςιμεντο-αςβεςτο-κονύαμα των πλακών τςιμϋντου προσ επύςτρωςη των δωμϊτων πρϋπει να εύναι 
περιεκτικότητασ των 350kg τςιμϋντου. Η προσ επύςτρωςη επιφϊνεια πρϋπει να εύναι καθαρό, 
απαλλαγμϋνη από κϊθε ϊχρηςτο υλικό και ςωςτϊ αλφαδιαςμϋνη. Η τοποθϋτηςη των πλακών 
τςιμϋντου ωσ τελικό επύςτρωςη δώματοσ γύνεται επύ του γεωώφϊςματοσ προςταςύασ. Σο κονύαμα τησ 
επύςτρωςησ των πλακών τςιμϋντου (τςιμεντοκονύα των 350 kg) εύναι πϊχουσ 2cm – 3cm περύπου. 
Κατϊ την τοποθϋτηςη των πλακών τςιμϋντου θα πρϋπει να δύδεται ιδιαύτερη προςοχό ςτην 
ευθυγρϊμμιςη των αρμών (πϊχουσ ϋωσ 5 mm). Η πλόρωςη των αρμών θα γύνει με τςιμεντοπολτό των 
600kg τςιμϋντου. 

10.5.2 Επενδύςεισ με κεραμικϊ πλακύδια  

Ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-07-02-00 (Επενδύςεισ με κεραμικϊ πλακύδια, 
εςωτερικϋσ και εξωτερικϋσ)  

10.5.3 Βιομηχανικό δϊπεδο  

Σα δϊπεδα επιςτρώνονται με χημικό ςκληρυντικό αποτελούμενο από ειδικϊ πρόςμικτα και 
βελτιωτικϊ, χαλαζιακϊ αδρανό και τςιμϋντο. Σο ςκληρυντικό υλικό πρϋπει να εύναι ςύμφωνο με το ΕΝ-
13813 και εφόςον δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ να εύναι κατηγορύασ κατ’ ελϊχιςτον:  

 αντοχό ςε θλύψη: Κατηγορύα C70 (70 N/mm2)  

 αντοχό ςε κϊμψη: Κατηγορύα F7 (7 N/mm2) 

 αντοχό ςε τριβό: Κατηγορύα AR0,5 (50 μm) 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να υποβϊλλει ςτην Τπηρεςύα ϋγγραφα που περιϋχουν πληροφορύεσ για τα 
τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ, την εφαρμογό, τη δοςολογύα και λοιπϊ ςτοιχεύα του προτεινόμενου 
ςκληρυντικού.Όλα τα αδρανό, οι προςμύξεισ και οι ςυγκολλητικϋσ ουςύεσ θα εύναι εγκεκριμϋνησ 
ποιότητασ και θα ςυνοδεύονται από επύςημα πιςτοποιητικϊ. Οι οδηγύεσ του καταςκευαςτό κϊθε 
υλικού θα τηρούνται αυςτηρϊ. ε κϊθε περύπτωςη ο Ανϊδοχοσ εύναι ο μόνοσ υπεύθυνοσ για τισ ουςύεσ 
και τα αδρανό που θα χρηςιμοποιηθούν. Η χρόςη προςμύξεων δεν πρϋπει να προκαλεύ οςμϋσ ό 
οποιεςδόποτε ϊλλεσ ενοχλόςεισ ςτο τελειωμϋνο κτύριο. 

Σο υπόςτρωμα επύ του οπούου διαςτρώνεται το βιομηχανικό δϊπεδο πρϋπει να ϋχει ςκληρυνθεύ και 
εκτραχυνθεύ πριν τη διϊςτρωςη. Η διαδικαςύα που ακολουθεύται εύναι η εξόσ: 

 Σοποθϋτηςη δομικού πλϋγματοσ τουλϊχιςτον Σ131 και διϊςτρωςη τςιμεντοκονύασ των 300kg 
τςιμϋντου, και με λόγο νερού – τςιμϋντου (Ν/Σ=0,45  0,50), με χονδρόκοκκη ϊμμο (0/7), 
ςυνεχούσ κοκκομετρικόσ διαβϊθμιςησ. Πρϋπει να λαμβϊνονται όλα τα μϋτρα για την 
εξαςφϊλιςη των απαραύτητων ρόςεων και τησ ενςωμϊτωςησ του εξοπλιςμού.  
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 Κατϊ το χρόνο που η τςιμεντοκονύα εύναι νωπό αλλϊ ϋχει αποκτόςει ικανό αντοχό (πρϋπει να 
ϋχει κϊθιςη περύπου 4cm – 6cm και να ρευςτοποιεύται με ρευςτοποιητό) διαςπεύρεται το 
ςκληρυντικό ςε 2 φϊςεισ. Μετϊ κϊθε διαςπορϊ του ςκληρυντικού υλικού ςτη τςιμεντοκονύα, 
εφαρμόζεται ςυμπύεςη με μηχανικούσ λειαντόρεσ, ώςτε να ενςωματώνεται το υλικό και να 
διαμορφώνεται μονολιθικό δϊπεδο χωρύσ κύνδυνο αποκόλληςησ.  

 Για την ωρύμανςη, ςκλόρυνςη και ςφρϊγιςη του δαπϋδου θα εφαρμοςτεύ ρυτινούχο διϊλυμα, 
ςύμφωνα με το ΕΝ 13813 με αντοχό ςε πρόςφυςη Β1,5 (1,5 Ν/mm2) 

υνοπτικϊ τα ςτϊδια εφαρμογόσ εύναι τα ακόλουθα: 

i. διαμόρφωςη με δονητικό πόχη τησ επιφϊνειασ τησ τςιμεντοκονύασ 

ii. διαςπορϊ του ςκληρυντικού υλικού (2/3 τησ ποςότητασ), κατϊ το πρώτο ςτϊδιο τησ 
πόξησ τησ τςιμεντοκονύασ 

iii. επεξεργαςύα τησ επιφϊνειασ με μηχανικό λειαντόρα 

iv. διαςπορϊ του υπόλοιπου ςκληρυντικού υλικού (υπόλοιπο 1/3 τησ ποςότητασ) 

v. φινύριςμα τησ επιφϊνειασ με μηχανικό λειαντόρα προσ καταςκευό λεύασ και 
αντιολιςθηρόσ επύςτρωςησ 

vi. χϊραξη και κοπό των ψευδοαρμών, διατομόσ 5 mm x 10 mm (η βϊθουσ ύςου με το 1/4 
του ςυνολικού πϊχουσ τησ τςιμεντοκονύασ), ςε φϊτνωμα περύπου 20 m2 - 25 m2 

Οι ψευδοαρμού πληρούνται με αςφαλτικό υλικό. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διϊςτρωςησ του 
βιομηχανικού δαπϋδου, θα πρϋπει να προςτατεύεται η διαςτρωθεύςα επιφϊνεια προσ αποφυγό 
ρηγματώςεων: 

vii. με βρεγμϋνεσ λινϊτςεσ επύ 7 ημϋρεσ,  

viii. από την ελαφρϊ κυκλοφορύα πεζών για ϊλλεσ 36 h - 48 h  

ix. και από την κυκλοφορύα οχημϊτων για ϊλλεσ 5 ημϋρεσ. 

Η ςτϊθμη των καλυμμϊτων και εςχϊρων φρεατύων και ςιφωνιών δαπϋδου θα εύναι κατϊ 5mm 
χαμηλότερη από την ςτϊθμη του γύρω δαπϋδου και ςε καμύα περύπτωςη ύςη ό υψηλότερη. 

10.6 Κουφώματα  

10.6.1 ιδηρϊ κουφώματα  

Ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-08-02-00 (ιδηρϊ κουφώματα).  

10.6.2 Κουφώματα αλουμινύου 

Ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-08-03-00 (Κουφώματα αλουμινύου) 

10.6.3 Ξύλινα κουφώματα  

Ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-08-01-00 (Ξύλινα κουφώματα) 

10.6.4 υνθετικϊ κουφώματα   

Ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-08-04-00 (Κουφώματα από ςυνθετικϊ υλικϊ)  

10.6.5 Ταλουργικϊ   

Ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-08-07-01 (Μονού και πολλαπλού υαλοπύνακεσ ςε 
επαφό), ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-08-07-02 (Διπλού υαλοπύνακεσ με ενδιϊμεςο κενό), ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-08-
07-03 (Πυρϊντοχοι υαλοπύνακεσ), ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-08-07-04 (Ταλόθυρεσ από γυαλύ αςφαλεύασ).  
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10.7 τεγανώςεισ 

10.7.1 Γενικϊ 

Ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτισ ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-06-01-01 (τεγανοπούηςη δωμϊτων και ςτεγών με 
αςφαλτικϋσ μεμβρϊνεσ), ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-06-01-02 (τεγανοπούηςη δωμϊτων και ςτεγών με 
μεμβρϊνεσ PVC), ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-06-02-01 (Θερμομονώςεισ δωμϊτων) και ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-03-06-
02-03 (Θερμομονώςεισ κεραμοςκεπών ςτεγών).  

10.7.2 τεγϊνωςη δώματοσ 

το ϊβατο δώμα θα ακολουθόςει η εξόσ ςειρϊ εργαςιών : 

 Προςεκτικόσ καθαριςμόσ τησ φϋρουςασ πλϊκασ από ςκόνεσ και ξϋνα αντικεύμενα και ςτη 
ςυνϋχεια καταςκευό περιμετρικού περιθωρύου (λούκι) από τςιμεντοκονύα για ϊμβλυνςη τησ 
γωνύασ μεταξύ δώματοσ και ςτηθαύου. 

 Επϊλειψη (αςτϊρωμα) τησ φϋρουςασ πλϊκασ του δώματοσ με ρευςτό αςφαλτικό γαλϊκτωμα 
για την δημιουργύα φρϊγματοσ υδρατμών.  

 Σοποθϋτηςη τησ θερμομόνωςησ με πλϊκεσ από εξηλαςμϋνη πολυςτερύνη, κατϊλληλου πϊχουσ, 
ςύμφωνα με την μελϋτη θερμομόνωςησ.  

 Καταςκευό ςτρώςησ ρύςεων από ελαφροςκυρόδεμα (π.χ. περλομπετόν) ελϊχιςτου πϊχουσ 
4cm. 

 Μετϊ την πλόρη ξόρανςη του ελαφροςκυροδϋματοσ γύνεται επϊλειψη τησ επιφανεύασ και των 
ςτηθαύων με αςφαλτικό βερνύκι και ακολουθεύ διϊςτρωςη χωρύσ κόλληςη τησ  εξαεριςτικόσ 
μεμβρϊνησ. 

 Επικόλληςη ςτεγανοποιητικόσ ελαςτοεμερούσ αςφαλτικόσ μεμβρϊνησ ςε όλη την επιφϊνεια 
του δώματοσ και μϋχρι 15cm ϋωσ 20cm επύ των κατακορύφων επιφανειών. Σα αςφαλτόπανα 
θα αλληλοεπικαλύπτονται ςε όλο τουσ το μόκοσ κατϊ 10cm και θα κολληθούν με φλόγιςτρο.  

 Διϊςτρωςη τησ τελικόσ επιφϊνειασ με βότςαλα ό ταρατςόπλακεσ, αφού προηγηθεύ ειδικό 
προςτατευτικό γεωώφαςμα πϊνω από την ςτεγανωτικό ςτρώςη. 

10.7.3 τεγϊνωςη επιφανειών ςε επαφό με το ϋδαφοσ 

Οι περιμετρικϋσ επιφϊνειεσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ που βρύςκονται ςε επαφό με το ϋδαφοσ πριν τισ 
επιχώςεισ ςτεγανοποιούνται ωσ εξόσ:  

 φρϊγιςη τυχόν οπών, αρμών κτλ. με ταχύπυκτο τςιμϋντο, καθαριςμόσ τησ επιφανεύασ και 
διαβροχό τησ μϋχρι κορεςμού 

 Διϊςτρωςη τησ επιφανεύασ ςε δύο ςτρώςεισ με επαλειφόμενο ςτεγανωτικό τςιμεντοειδϋσ  

 Διαμόρφωςη ςτραγγιςτηρύου περιμετρικϊ του κτιρύου για την ςυλλογό και διϊθεςη των 
ομβρύων υδϊτων 

 Σοποθϋτηςη γεωφϊςματοσ για την προςταςύα του ςτραγγιςτηρύου και προςεκτικό επύχωςη  

10.8 Φρωματιςμού 

Ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτισ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-10-01-00 (Φρωματιςμού επιφανειών ςκυροδϋματοσ), 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-10-02-00 (Φρωματιςμού επιφανειών επιχριςμϊτων), ΕΛΟΣ ΣΠ -1501-03-10-03-00 
(Φρωματιςμού ςιδηρών επιφανειών) και ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-10-05-00 (Φρωματιςμού ξύλινων 
επιφανειών). 
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10.9 Η/Μ εγκαταςτϊςεισ κτιριακών ϋργων  

Ο Ανϊδοχοσ θα καταςκευϊςει και θα παραδώςει ςε λειτουργύα τισ υδραυλικϋσ εγκαταςτϊςεισ των 
κτιριακών ϋργων, δηλαδό: 

 πλόρη δύκτυα αποχϋτευςησ, ύδρευςησ, εξαεριςμού, απορροόσ ομβρύων με τουσ υδραυλικούσ 
υποδοχεύσ και τα εξαρτόματϊ τουσ (νιπτόρεσ, λεκϊνεσ αςιατικού ό ευρωπαώκού τύπου, 
καζανϊκια πλύςεωσ, ουρητόρια, νεροχύτεσ, νιπτόρεσ εργαςτηρύων, υδροπύδακεσ, ποδόλουτρα, 
SINK, μπαταρύεσ, κϊνουλεσ, ςιφώνια, βαλβύδεσ, καθύςματα λεκανών, εταζϋρεσ, καθρϋπτεσ, 
ςαπουνοθόκεσ, αντλύεσ κτλ.)  

 τισ απαραύτητεσ ςωληνώςεισ (πλαςτικού ςωλόνεσ πύεςησ 6atm, γαλβανιςμϋνοι ςιδηροςωλόνεσ 
υπερβαρϋωσ τύπου - πρϊςινη ετικϋτα, τςιμεντοςωλόνεσ, μολυβδοςωλόνεσ κτλ.),  

 τα διϊφορα εξαρτόματα και μϋςα ςύνδεςησ (φρεϊτια με χυτοςιδηρϊ διπλϊ καλύμματα, γωνύεσ, 
ταυ, μούφεσ, καπϋλλα εξαεριςμού, μπαταρύεσ νιπτόρων και καταιωνιςτόρων, διακόπτεσ, βϊννεσ 
ςιφώνια, οχετού, κανϊλια, εςχϊρεσ καναλιών, εςχϊρεσ ομβρύων, ταρατςομόλυβα κτλ.)  

 τουσ χρωματιςμούσ (τελικό χρώμα δικτύου ύδρευςησ μπλϋ)  

 και κϊθε ϊλλη εργαςύα, υλικϊ και μικροώλικϊ που απαιτούνται. 

Ο Ανϊδοχοσ θα καταςκευϊςει και θα παραδώςει ςε λειτουργύα τισ ηλεκτρικϋσ εγκαταςτϊςεισ των 
κτιριακών εγκαταςτϊςεων, δηλαδό ςωληνώςεισ, καλώδια, αγωγού κουτιϊ διακλαδώςεων, εξαρτόματα 
ςύνδεςησ, φωτιςτικϊ πυρακτώςεωσ με τουσ λαμπτόρεσ και τα καλύμματα, φωτιςτικϊ φθοριςμού με 
τουσ λαμπτόρεσ, τουσ εκκινητϋσ, τουσ πυκνωτϋσ, φωτιςτικϊ για τον εξωτερικό φωτιςμό με τουσ 
λαμπτόρεσ, εξαεριςτόρεσ, θερμοςύφωνεσ, ρευματοδότεσ αςφαλεύασ για τα γραφεύα, τισ αύθουςεσ και 
τα εργαςτόρια, ηλεκτρικού πύνακεσ τύπου STAB ό παρεμφερεύσ (μετϊ των απαραιτότων διακοπτών, 
αςφαλεύασ, αςφαλειοδιακοπτών, ρελϋ διαφυγόσ, θυρών, ενδεικτικών λυχνιών), ηλεκτρικού διακόπτεσ, 
ηλεκτρικϊ κουδούνια, τηλεφωνικό δύκτυο, τρύγωνο γεύωςησ, φωτιςμό αςφαλεύασ, πυροςβεςτόρεσ, 
πύνακεσ ςυναγερμού (όπου απαιτούνται), καθώσ και κϊθε ϊλλη εργαςύα, υλικϊ και μικροώλικϊ, που 
απαιτούνται. 
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Γενικϊ θα πρϋπει να ικανοποιούνται οι παρακϊτω απαιτόςεισ των Προδιαγραφών:  

i. ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-04-01: Δύκτυα υγρών υπό πύεςη 

ii. ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-04-02: Βαρυτικϊ δύκτυα υγρών  

iii. ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-04-04: Αποχϋτευςη 

iv. ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-04-05: Πυρόςβεςη 

v. ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-04-07: Εγκαταςτϊςεισ κλιματιςμού, αεριςμού, αεραγωγού 

vi. ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-04-09: Λεβητοςτϊςια - Χυχροςτϊςια 

vii. ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-04-20: Καλωδιώςεισ ηλεκτρικών εγκαταςτϊςεων  

viii. ΕΛΟΣ-ΣΠ-1501-04-50: υςτόματα αντικεραυνικόσ προςταςύασ  

 

 

Πϊροσ, Υεβρουϊριοσ 2023 

 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Μ. Καλούδησ 

 

 Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΕΤΑΠ 

 

 

ΚΑΡΑΜΑΝΕ ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΦ/ΚΟ ΠΕ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ. 33/2023 (ΑΔΑ:6153ΟΡΓΠ-9Ν3) απόφαςη Δ.. ΔΕΤΑ Πϊρου 
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