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1.  ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  

1.1. Διιεληθέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο (ΔΡΔΞ / ΞΔΡΔΞ) 

Ηζρχνπλ νη εγθεθξηκέλεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΡΔΞ) / ΦΔΘ B’2221/30-7-2012, 
σο ηζρχνπλ κεηά ηελ αλαζηνιή (ΦΔΘ 2524Β/16-08-16) θαη αληηθαηάζηαζε (Δγθχθιηνο 
ΤΠΟΚΔΓΗ 17/2016 ΓΘΠ/νηθ/1322/07-09-2016) κεξηθψλ εμ΄απηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο 
Πξνζσξηλέο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΞΔΡΔΞ), πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ έξγν. 

Οη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ ΔΣΔΠ / ΠΔΣΔΠ ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
ΓΓΓΔ (www.ggde.gr). 

Οη πξφζζεηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο Σεχρνπο, ζπκπιεξψλνπλ θαη εμεηδηθεχνπλ 
ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηηο ΔΣΔΠ / ΠΔΣΔΠ. ε πεξίπησζε εξγαζίαο ηνπ Σηκνινγίνπ, ε νπνία 
δελ θαιχπηεηαη απφ ΔΣΔΠ / ΠΔΣΔΠ ή πξφζζεηε πξνδηαγξαθή ηνπ παξφληνο ηεχρνπο, ε 
εξγαζία ζα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ηηκνινγίνπ (ζε ζρέζε κε πξνδηαγξαθή 
πιηθψλ, πξφηππα, ηξφπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο) θαη ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ παξφληνο. 

1.2. Ξαξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην Ρηκνιόγην Κειέηεο 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηεο νηθείαο Γηαθήξπμεο (ζε ζρέζε κε ηε ζεηξά ηζρχνο 
ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ), θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηεο Δγθπθιίνπ 26/04-10-2012 
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, ζηε 
ζεηξά ηζρχνο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ πξνεγείηαη ην Σηκνιφγην Κειέηεο απφ ηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο Σεχρνπο. 

ην πιαίζην απηφ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηα σο άλσ ζπκβαηηθά 
ηεχρε φξσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηελ επηκέηξεζε θαη 
πιεξσκή ηνπο, ππεξηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Σηκνιφγην Κειέηεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, 
φπνπ δελ ππάξρεη αζπκθσλία, ε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ν ηξφπνο επηκέηξεζεο 
θαη πιεξσκήο ηνπ Σηκνινγίνπ Κειέηεο αλαιχεηαη πεξαηηέξσ θαη ζπκπιεξψλεηαη φπνπ 
απαηηείηαη, κε ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Σεχρνπο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

Σέινο αλαθέξεηαη φηη εξγαζίεο νη νπνίεο - βάζεη ηνπ Σηκνινγίνπ Κειέηεο - πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ ηηκή ελφο άξζξνπ Σηκνινγίνπ, δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο, 
αλεμαξηήησο δηαθνξεηηθήο ζρεηηθήο αλαθνξάο ζην παξφλ Σεχρνο ησλ Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ. 

1.3. Ξεδίν εθαξκνγήο - Νξηζκνί 

Οη παξφληεο γεληθνί φξνη ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο. 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ φξνη ησλ ινηπψλ νκάδσλ εξγαζηψλ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 
(ΣΠ) πνπ αθνινπζνχλ παξεθθιίλνπλ απφ ηνπο γεληθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, απηνί 
ππεξηζρχνπλ ησλ γεληθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο ΣΠ. 
  

1.4. ιηθά 

1.4.1. Γεληθά 

(α) ηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη 
εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε θφξησζε, κεηαθνξά, εθθφξησζε θαη απνζήθεπζε απηψλ ζην 
εξγνηάμην. 
(β) Τιηθά θαη ζηνηρεία ηα νπνία δηαζέηεη ν Δξγνδφηεο ζηνλ Αλάδνρν, πξέπεη λα δεηνχληαη 
έγθαηξα απφ ηνλ Αλάδνρν. 
(γ) Σα πιηθά θαη ζηνηρεία πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν, πξέπεη λα είλαη 
θαηάιιεια γηα ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπο θαη λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο. 
(δ) Κε ηελ δεκνζίεπζε ηεο ΘΤΑ ΤΠΑΛ – ΤΠΤΚΔΓΗ, ππ' αξηζ. 6690 ζην ΦΔΘ 1914 Β / 15-06-
2012 (ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 334/94), αιιά θαη ησλ πξνγελέζηεξσλ ζρεηηθψλ 
ΘΤΑ, επξεία πνηθηιία πξντφλησλ ηα νπνία δηαθηλνχληαη ή δηαηίζεληαη γηα ρξήζε ζηηο δνκηθέο 
θαηαζθεπέο εληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα 
γηα θάζε πξντφλ Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζην Διιεληθφ 
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χζηεκα Σππνπνίεζεο, θαζψο θαη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε «CE». Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 
απαίηεζε ππνρξεσηηθήο ζήκαλζεο «CE», αθνξά απνθιεηζηηθψο ηα πξντφληα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ σο άλσ ΘΤΑ. 

Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο ζηνηρείσλ απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηα πιηθά θαη έγθξηζεο απηψλ απφ ηεο 
Τπεξεζία, θαζνξίδεηαη ζην ηεχρνο ηεο νηθείαο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (.Τ.). 

1.4.2. Γείγκαηα 

Τιηθά θαη δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν σο δείγκαηα θαη δελ 
ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, επηηξέπεηαη λα είλαη κεηαρεηξηζκέλα ή ακεηαρείξηζηα θαη’ επηινγή 
ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.4.3. Ξξνκήζεηα 

(α) Σα πιηθά θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξφθεηηαη, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ, λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα. Πξντφληα αλαθχθισζεο 
ζεσξνχληαη θαηλνχξγηα, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1.4.1, εδάθην (γ). 

(β) Οη δηαζηάζεηο θαη ε πνηφηεηα πιηθψλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία ππάξρνπλ 
πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο. 

1.5. Δθηέιεζε εξγαζηώλ 

(α) ρεηηθά κε ηα ζπλαληψκελα εκπφδηα ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, π.ρ. αξραηνινγηθά επξήκαηα, 
δίθηπα ΟΘΩ θηι., ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο θαη εληνιέο ησλ 
αξκνδίσλ θνξέσλ. 

(β) Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θξαηά ειεχζεξνπο ηνπο δξφκνπο θαη ηηο ινηπέο θπθινθνξηαθέο 
πξνζβάζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ξνήο ηεο θπθινθνξίαο. Ζ πξφζβαζε ζε 
εγθαηαζηάζεηο ησλ ΟΘΩ, ζε εγθαηαζηάζεηο απφξξηςεο απνξξηκκάησλ, ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο 
ππξνζβεζηηθήο, ησλ ζηδεξνδξφκσλ, ζε ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία θηι. πξέπεη λα παξακέλεη θαηά 
ην δπλαηφλ αλεκπφδηζηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζα θαηαβάιιεηαη 
θάζε πξνζπάζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ νριήζεσλ. 

(γ) ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, αλεπξεζνχλ επηθίλδπλα πιηθά, π.ρ. 
ζην έδαθνο, ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο ή ζε δνκηθά ζηνηρεία θαη θαηαζθεπέο, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ Δξγνδφηε ρσξίο θαζπζηέξεζε. ε πεξίπησζε άκεζνπ 
θηλδχλνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη άκεζα φια ηα αλαγθαία κέηξα αζθαιείαο. Σπρφλ 
αλαγθαία πξφζζεηα κέηξα ζα ζπκθσλεζνχλ απφ θνηλνχ κεηαμχ Δξγνδφηε θαη Αλαδφρνπ. Οη 
δαπάλεο γηα ηα ιεθζέληα άκεζα κέηξα θαη ηα ηπρφλ πξφζζεηα πιεξψλνληαη πξφζζεηα ζηνλ 
Αλάδνρν. 

 

1.6. Δπηκέηξεζε θαη πιεξωκή 

1.6.1. Γεληθά 

Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ κε ηε βνήζεηά 
ηνπο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ησλ ηπρφλ νξηδνκέλσλ αλνρψλ. 

Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, 
πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν 
Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν 
εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ 
ειέγρνπ. 
Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο 
αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή 
θαζνξίδεηαη ζην Σηκνιφγην αθνχ εθαξκνζηεί ην εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ηνπ Αλάδνρνπ ζηελ  
αληίζηνηρε Οκάδαο εξγαζηψλ πνπ εληάζζεηαη ε εξγαζία. 

Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο 
πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ 
παξφληνο.  

Αλ ε παξάγξαθνο «Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή» κηαο επηκέξνπο Σ.Π. ηνπ παξφληνο πνπ 
αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα 
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ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο 
δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην θακίαο άιιεο εξγαζίαο πνπ 
εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. 

1.6.2. Δπηκέηξεζε πιηθώλ κε δύγηζε  

Γηα ηα πιηθά ηα νπνία βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Σηκνινγίνπ, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη κε 
βάξνο, ηφηε ε επηκέηξεζε θαη παξαιαβή ζα γίλεηαη είηε απφ πίλαθεο ηνπ αληίζηνηρνπ 
πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηα ζρεηηθά άξζξα ηηκνινγίνπ ή/θαη 
θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο) είηε κε δχγηζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ζα εθαξκφδεηαη ζε θακία 
πεξίπησζε επηκέηξεζε κε δχγηζε γηα πιηθά / θαηαζθεπέο γηα ηα νπνία νξίδεηαη ξεηψο ζην 
Σηκνιφγην ηεο κειέηεο ελφο Α.Σ. (π.ρ. ΤΓΡ 11.01.02  «Θαιχκκαηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 
(ductile iron)»), φηη ε επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε βάζε ηνπο πίλαθεο ηνπ πξνκεζεπηή. 

ηελ πεξίπησζε επηκέηξεζεο θαη παξαιαβήο κε δχγηζε ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 
151 ηνπ Λ. 4412/16 σο ηζρχεη. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηελ Δπηηξνπή ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Λ. 4412/16, θαη ηνλ επηβιέπνληα, πξνθεηκέλνπ λα 
πξνβνχλ απφ θνηλνχ ζηελ δχγηζε θαη λα ζπληάμνπλ πξσηφθνιιν δπγίζεσο.  

Σν πξσηφθνιιν απηφ, ππνγξαθφκελν απφ ηνλ αλάδνρν, ηνλ Δπηβιέπνληα θαη ηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. 

1.7. Γνθηκέο ζηεγαλόηεηαο 

Οη δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο γηα ηα βαξπηηθά δίθηπα αθαζάξησλ (θξεάηηα επίζθεςεο θαη αγσγνί), 
πξνδηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ΣΠ 9. ηνπ παξφληνο.  
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2.  ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ (ETEΞ) – 
ΞΟΝΠΥΟΗΛΔΠ ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
(ΞΔΡΔΞ) 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη πίλαθαο ησλ εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 
(ΔΡΔΞ) / ΦΔΘ B’2221/30-7-2012, σο ηζρχνπλ κεηά ηελ αλαζηνιή (ΦΔΘ 2524Β/16-08-16) θαη 
αληηθαηάζηαζε (Δγθχθιηνο ΤΠΟΚΔΓΗ 17/2016 ΓΘΠ/νηθ/1322/07-09-2016) κεξηθψλ εμ΄απηψλ 
κε ηηο αληίζηνηρεο Πξνζσξηλέο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΞΔΡΔΞ), πνπ έρνπλ 
εθαξκνγή ζηνλ έξγν. 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθροσ 

Κωδ. ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ 
Αρ. 
Τιμ.  

Μονάδα 

1 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε 
έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο. Με πιάηνο 
ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ 
πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απόζηαζε. Γηα βάζνο 
νξύγκαηνο έσο 4,00 m  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  
3.10.2.1 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-
03-01 

Α.01  m3 

2 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε 
έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο. Με πιάηνο 
ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ 
πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απόζηαζε. ΓΙα βάζνο 
νξύγκαηνο 4,01 έσο 6,00 m  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  
3.10.2.2 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-
03-01 

Α.02  m3 

3 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε 
έδαθνο βξαρώδεο. Με πιάηνο ππζκέλα έσο 
3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ 
εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απόζηαζε. Γηα βάζνο 
νξύγκαηνο έσο 4,00 m  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  
3.11.2.1 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-
03-01 

Α.03  m3 

4 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε 
έδαθνο βξαρώδεο. Με πιάηνο ππζκέλα έσο 
3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ 
εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απόζηαζε. Γηα βάζνο 
νξύγκαηνο 4,01 έσο 6,00 m  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  
3.11.2.2 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-
03-01 

Α.04  m3 

5 

Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηύσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
πξνζζέησλ δπζρεξεηώλ από δηεξρόκελα 
θαηά κήθνο δίθηπα ΟΚΩ.   

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  
3.12 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-08-
00-00 

Α.05  m 

6 Γηάζηξσζε πξνηόλησλ εθζθαθήο.   
ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  

3.16 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-05-

00-00 
Α.07  m3 

7 

Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή 
ηκεκάησλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν 
ζθπξόδεκα. πλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε 
αεξνζπκπηεζηώλ θιπ ζπκβαηηθώλ κέζσλ 
(πδξαπιηθή ζθύξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ 
αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ)  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  
4.1.1 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-15-02-
01-01 

Α.08  m3 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθροσ 

Κωδ. ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ 
Αρ. 
Τιμ.  

Μονάδα 

8 

Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή 
ηκεκάησλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν 
ζθπξόδεκα. Με ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 
αθξηβείαο κε ρξήζε εηδηθνύ εμνπιηζκνύ 
αδηαηάξαθηεο θνπήο ζθπξνδέκαηνο 
(ζπξκαηνθνπή, δηζθνθνπή, θνπή κε ζεξκηθή 
ιόγρε, πδαηνθνπή)  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  
4.1.2 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-15-02-
01-01 

Α.09  m3 

9 
Τπόβαζε νδνζηξσζίαο. Τπόβαζε 
νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο.  

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α  
Γ-1.1 

ΠΔΣΔΠ 05-03-03-00 Α.13  m3 

10 
Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ 
λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηύσλ.   

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  
4.10 

ΠΔΣΔΠ 08-06-08-03 Α.16  m2 

11 

Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε 
δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν 
ιαηνκείνπ. Γηα ζπλνιηθό πάρνο επίρσζεο 
έσο 50 cm  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  
5.5.1 

ΠΔΣΔΠ 08-01-03-02 Α.19  m3 

12 

Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε 
δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν 
ιαηνκείνπ. Γηα ζπλνιηθό πάρνο επίρσζεο 
άλσ ησλ 50 cm  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  
5.5.2 

ΠΔΣΔΠ 08-01-03-02 Α.20  m3 

13 
ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο 
ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ   

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  
5.7 

ΠΔΣΔΠ 08-01-03-02 Α.21  m3 

14 

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, 
ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο. 
Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο 
C16/20  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  
9.10.4 

ΠΔΣΔΠ 01-01-01-00 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-

02-00 
ΠΔΣΔΠ 01-01-03-00 
ΠΔΣΔΠ 01-01-04-00 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-
05-00 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-
07-00 

Β.01  m3 

15 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ 
νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθώλ έξγσλ   

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  
9.26 

ΠΔΣΔΠ 01-02-01-00 Β.02  Kg 

16 

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θπθιηθά θξεάηηα 
επίζθεςεο αγσγώλ αθαζάξησλ από 
ζθπξόδεκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1917, εληόο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ. Φξεάηην 
εζση.δηακέηξνπ 1,20 m  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Β  
16.14.1 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-
08-06 

Β.03  Σεκ. 
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3.  ΦΝΟΡΝΔΘΦΝΟΡΥΠΖ & ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ 
ΔΘΠΘΑΦΖΠ 

3.1. Αληηθείκελν 

Ζ Σερληθή Πξνδηαγξαθή απηή αλαθέξεηαη ζηε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ 
πιενλαδφλησλ θαη άρξεζησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ γηα ηελ απφζεζή ηνπο ζε θαηάιιεινπο 
ρψξνπο, πνπ πξνβιέπνληαη ζπκβαηηθψο γηα ην δεκνπξαηνχκελν έξγν θαη ζα εγθξηζνχλ απφ 
ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

3.2. Δξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ 

Οη θνξηνεθθνξηψζεηο ησλ πξνο κεηαθνξά πξντφλησλ εθζθαθήο ζα γίλνληαη είηε κε κεραληθά 
κέζα είηε κε ηα ρέξηα φηαλ ηα κεραληθά κέζα δελ κπνξνχλ λα πιεζηάζνπλ ή φηαλ ε πνζφηεηα 
ησλ πιηθψλ δελ είλαη κεγάιε γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε κεηάβαζε θνξησηηθνχ κεραλήκαηνο.  
Ο Αλάδνρνο δελ απνδεκηψλεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ θαζπζηέξεζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
(ζηαιία) ζηε θνξηνεθθφξησζε επεηδή ε ακνηβή γη' απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε απφζηαζε κεηαθνξάο ζα ινγίδεηαη κε ην 
ζπληνκφηεξν δξφκν. 

3.3. Δπηκέηξεζε θαη Ξιεξωκή 

Ζ επηκέηξεζε ελ γέλεη ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο γηα ηηο εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο θαη 
κεηαθνξάο ζα γίλεηαη  ζε θπβηθά κέηξα (m3) φγθνπ νξχγκαηνο. 
Όπνπ αλαθέξεηαη ξεηά ζην Σηκνιφγην, ε δαπάλε θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ 
πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πεξηιακβάλεηαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ησλ εθζθαθψλ κε 
θαηάιιειε πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ηεο εθζθαθήο. 
Ζ ηηκή θαη πιεξσκή απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εγθαηαζηάζεσλ εθνδίσλ, πιηθψλ θαη 
εξγαζίαο.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ επίζθεςεο δηθηχσλ 
βαξχηεηαο ή/θαη φπνπ αιινχ πξνβιέπεηαη απφ ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ κειέηεο, νη 
θνξηνεθθνξηψζεηο & κεηαθνξέο (θαη γηα ηε δηάζηξσζε) δελ επηκεηξψλεηαη νχηε πιεξψλνληαη 
ηδηαηηέξσο, εθφζνλ νη εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ.  
 
 

4.  ΞΟΝΠΥΟΗΛΔΠ ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΔΗΠ 

4.1. Γεληθά πεξί αληηζηεξίμεωλ 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο εξγαζίεο αληηζηεξίμεσλ ησλ παξεηψλ ηνπ 
ζθάκκαηνο. Βάζεη ηεο ΔΣΔΠ 08-01-03-01 «Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ», ηζρχνπλ 
ηα αθφινπζα : 

 Όηαλ ε θχζε ησλ εδαθψλ ην απαηηεί, ζα εθαξκφδεηαη ε θαηάιιειε αληηζηήξημε ησλ 
παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, φπσο απηή επηβάιιεηαη απφ ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη 
ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή κειέηε ή/ θαη ηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

 Γηα βάζε νξπγκάησλ κεγαιχηεξα ηνπ 1,75m επηβάιιεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε εθαξκνγή 
θαηάιιειεο αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ ησλ νξπγκάησλ, ψζηε λα πιεξνχληαη νη θαλφλεο 
αζθαιείαο γηα ην πξνζσπηθφ θαηά ηελ θαηαζθεπή. 

 Ζ πνξεία εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αληηζηήξημεο ησλ εθζθαθψλ ζα είλαη αλάινγε ηεο 
πξνφδνπ ησλ εθζθαθψλ. Ζ θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο αληηζηήξημεο ζα αληαπνθξίλεηαη πξνο 
φιεο ηηο θαηαζθεπαζηηθέο θνξηίζεηο κέρξη ηελ επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο. 

Σν είδνο / ηχπνο ηεο αληηζηήξημεο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θάζε ηχπνπ αληηζηήξημεο, 
θαζνξίδνληαη (πνηνηηθψο, θαζψο θαη σο πεδίν εθαξκνγήο) ζηελ Οξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 «Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηχσλ», ε απαηηνχκελε θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ αληηζηεξίμεσλ αλά εθαξκνδφκελν ηχπν 
απνηειεί αληηθείκελν εηδηθήο κειέηεο (ε νπνία  απηή εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ ζχληαμεο ησλ 
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θαηαζθεπαζηηθψλ κειεηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηνπο ΓΔΛΗΘΟΤ ΟΡΟΤ ηνπ Σηκνινγίνπ 
κειέηεο). 

Κε ηελ κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ ζα ηεξνχληαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηηο αληηζηεξίμεηο θαη ζα 
ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν ην νπνίν ζα ππνγξάςεη θαη ν Δπηβιέπσλ ψζηε λα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ γηα πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ.  

Θαζνξίδεηαη ξεηψο φηη ζε πεξίπησζε αλάγθεο αληηζηεξίμεσλ ησλ παξεηψλ ησλ νξπγκάησλ ν 
Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ ππφδεημε απηήο ηεο αλάγθεο ζηνλ Δπηβιέπνληα, ζε 
πεξίπησζε άκεζνπ θηλδχλνπ λα εθηειεί απηέο ηηο εξγαζίεο ρσξίο πξνέγθξηζε ηνπ Δπηβιέπνληα 
ν νπνίνο φκσο κπνξεί λα θξίλεη εθ ησλ πζηέξσλ γηα ην δηθαηνινγεκέλν ή κε ηεο άκεζεο θαη 
ρσξίο πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Θάζε θαηάπησζε παξεηάο νξχγκαηνο ζε νπνηαδήπνηε πεξίζηαζε θαη ζε νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο 
ζε αληηζηεξίμεηο ή κε θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο απφ απηή (εξγαηηθά αηπρήκαηα, δεκηέο πξνο 
ηξίηνπο, δεκηέο έξγσλ θ.ιπ.) θαη ε νπνία δελ ήηαλ δπλαηφλ λα απνθεπρζεί γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν εθ' φζνλ δελ δήηεζε έγθαηξα ζρεηηθή έγθξηζε ή δελ 
πξνέβε απηεπάγγειηα ζηελ έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο θαηάπησζεο. Ο 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη θάζε λφκηκε απνδεκίσζε, λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο 
θαη λα αλαιάβεη θάζε πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε. 

Ο Δπηβιέπσλ κπνξεί λα επηβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε πξφζζεησλ αληηζηεξίμεσλ, ή 
ελίζρπζε ησλ ππαξρνπζψλ ζηα ζεκεία ηα νπνία απηφο ην θξίλεη απαξαίηεην. 

Παξά ην δηθαίσκα απηφ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε κφλνο θαη απφιπηνο ππεχζπλνο γηα ηελ 
αζθάιεηα ησλ εθζθαθψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ. 

4.2. ιηθά – Δθηέιεζε εξγαζηώλ 

Σα πιηθά αληηζηήξημεο ζα είλαη θαηάιιειεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαη πνηφηεηαο γηα ηνλ ζθνπφ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαη ζα παξακείλνπλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο ζηελ θπξηφηεηα ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

Οη αληηζηεξίμεηο ζα βεβαηψλνληαη σο «αθαλείο εξγαζίεο» απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Γελ γίλνληαη δεθηέο γηα επηκέηξεζε αληηζηεξίμεηο, ε 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ δελ είρε εγθαίξσο βεβαησζεί απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ ηεο αλαγξαθφκελεο πνζφηεηαο θαη είδνπο 
αληηζηήξημεο, ζα ζεκεηψλεηαη απαξαηηήησο ν ραξαθηεξηζκφο εδάθνπο πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα 
ην επηκεηξνχκελν ζθάκκα, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί ε αλαθεξφκελε εξγαζία. 

Γηα ηελ αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ησλ νξπγκάησλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλά 
πεξίπησζε ηα είδε πξνζσξηλήο αληηζηήξημεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

4.3. Δθαξκνδόκελνη ηύπνη αληηζηήξημεο ζην έξγν 

4.3.1. Αληηζηήξημε κε μπινδεύγκαηα 

Ζ επαθή κε ηηο παξεηέο γίλεηαη κε μπιεία θαη ε ζηήξημε κε δηακήθεηο δνθνχο θαη εγθάξζηεο 
μχιηλεο αληεξίδεο ή ελαιιαθηηθψο κε κεηαιιηθέο θνριησηέο αληεξίδεο.  

Δθαξκφδεηαη γηα ηελ αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ ησλ νξπγκάησλ θαη ζε πεξηπηψζεηο  ζηαζεξψλ 
εδαθψλ, ήηνη εδαθψλ ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο εθζθαθήο ηνπ νξχγκαηνο 
ρσξίο ζεκαληηθέο θαηαπηψζεηο ζηηο παξεηέο, θαζψο θαη ηελ κεηέπεηηα πινπνίεζε ηεο 
αληηζηήξημεο. 

Σν επάλσ κέξνο ηεο αληηζηήξημεο πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ην 
ιηγφηεξν θαηά 0,15m (σο ηζρχεη ζχκθσλα κε ην ρήκα 1, ηεο ΔΣΔΠ 08-01-03-01 «Δθζθαθέο 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ») εθηφο αλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηνπ πξνζσπηθνχ εξγαζίαο 
εληφο ηνπ νξχγκαηνο απαηηεζεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξν χςνο. 
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4.3.2. Αληηζηήξημε κε πξνθαηαζθεπαζκέλα κεηαιιηθά πεηάζκαηα 

4.3.2.1. Δηζαγωγή 

Ζ αληηζηήξημε κε πξνθαηαζθεπαζκέλα κεηαιιηθά ζηνηρεία (κεηαιιηθά πεηάζκαηα ελδεηθηηθνχ 
ηχπνπ KRINGS ή αλάινγνπ) εθαξκφδεηαη γηα νξχγκαηα αγσγψλ ή ηερληθψλ έξγσλ, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ νη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο - ήηνη ραιαξά ή αζηαζή εδάθε - θαζηζηνχλ ηελ 
ρξήζε μπινδεπγκάησλ αδχλαηε ή επηθίλδπλε. 

χκθσλα κε ην ζπκβαηηθφ Άξζξν Σηκνινγίνπ (ΤΓΡ 7.06. «Αληηζηεξίμεηο παξεηψλ ράλδαθνο κε 
κεηαιιηθά πεηάζκαηα»), ηζρχνπλ - εθηφο άιισλ - ηα αθφινπζα : 
 Σν ζχζηεκα κεηαιιηθψλ ακθηπιεχξσλ πεηαζκάησλ ζα είλαη βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, 

ελδεηθηηθνχ ηχπνπ KRINGS ή αλαιφγνπ, κε ηελ απαηηνχκελε θέξνπζα ηθαλφηεηα γηα 
ηελ παξαιαβή ησλ σζήζεσλ γαηψλ θαη ησλ πιεπξηθψλ επηθνξηίζεσλ απφ κφληκα ή 
θηλεηά θνξηία θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ ή κεραλεκάησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε ηνπ έξγνπ ή ηελ κειέηε εθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ πεηαζκάησλ ζην πξνο 
εθζθαθή φξπγκα θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε βνεζεηηθή έκπεμε. 

 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ζηαδηαθή εμφιθπζε θαηά ηελ επίρσζε ηνπ 
νξχγκαηνο. 

 Σν ζρεηηθφ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ φηαλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ. 

 

ην πιαίζην απηφ : 
 Ζ κεηαιιηθή αληηζηήξημε πνπ ζα εθαξκνζηεί ζην έξγν, ζα απνηειείηαη απφ 

πξνθαηαζθεπαζκέλα κεηαιιηθά ζηνηρεία βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο αλαγλσξηζκέλνπ 
νίθνπ (ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα απνηεινχλ ηδηνθαηαζθεπή), ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 
KRINGS ή αλαιφγνπ. 

 Ζ πξνβιεπφκελε ζπκβαηηθψο εξγαζία αληηζηήξημεο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα  
πινπνηείηαη ζε αζηαζή εδάθε, φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε ηεο εθζθαθήο θαη ε 
κεηέπεηηα πινπνίεζε ηεο αληηζηήξημεο (φπσο γίλεηαη κε ηα μπινδεχγκαηα). Γηα ηνλ 
ιφγν απηφ ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ, πξνβιέπεηαη ε εξγαζία αληηζηήξημεο 
κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα ζε εδάθε γαηψδε – εκηβξαρψδε, φπνπ αλακέλνληαη 
ζπλζήθεο αζηάζεηαο ησλ πξαλψλ ηνπ νξχγκαηνο θαη δελ κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ελ 
γέλεη ε ζπκβαηηθή εξγαζία αληηζηήξημεο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα ζε βξαρψδε εδάθε.   

 ε πεξίπησζε πνπ ζε έλα φξπγκα πξαγκαηνπνηεζεί ραξαθηεξηζκφο βξαρσδψλ 
εδαθψλ ζε πνζνζηφ X%, ηφηε ε επκέηξεζε ηεο εξγαζίαο αληηζηήξημεο κε κεηαιιηθά 
πεηάζκαηα – εθφζνλ έρεη εθαξκνζηεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε – δελ ζα 
ππεξβαίλεη ην σο άλσ πνζνζηφ X% (επηκεηξνχκελν ζηελ κηα παξεηά ηνπ νξχγκαηνο), 
αλεμαξηήησο εάλ ν αλάδνρνο εθάξκνζε αληηζηήξημε ζε κεγαιχηεξε επηθάλεηα πξνο 
εμππεξέηεζε ηεο θαηαζθεπήο. 

 Ζ εθαξκνγή ησλ αληηζηεξίμεσλ ηχπνπ κεηαιιηθψλ πεηαζκάησλ – σο πξνδηαγξάθεηαη 
αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο Σ.Π. - ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ 
εθζθαθή κε ηξφπν πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ επζηάζεηα ησλ πξαλψλ ηνπ νξχγκαηνο. Ζ 
θαηαβίβαζή ηνπο ζα είλαη ζηαδηαθή θαη ζα πινπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ εθζθαθή 
ηνπ νξχγκαηνο, ελψ ζα πξνβιέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο αζηαζψλ εδαθψλ ε ζηαδηαθή 
έκπεμή ηνπο. Ζ αθαίξεζή ηνπο ζα γίλεηαη επίζεο ηαπηφρξνλα θαη παξάιιεια κε ηηο 
εξγαζίεο εγθηβσηηζκνχ ηνπ αγσγνχ θαη επίρσζεο ηνπ νξχγκαηνο.  

4.3.2.2. Ρύπνη αληηζηεξίμεωλ κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα 

Σα ζπζηήκαηα πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ 
έξγνπ, ηηο ηπρφλ πιεπξηθέο επηθνξηίζεηο απφ κφληκα θνξηία ή θηλεηά θνξηία θπθινθνξίαο 
απηνθηλήηνπ ή κεραλεκάησλ έξγσλ θαη ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα εμαξηήκαηα, 
φπσο κεηαιιηθνχο θαηαθφξπθνπο νδεγνχο – νξζνζηάηεο, ζπλδέζκνπο, αληεξίδεο, ζχζηεκα 
παλέισλ θ.ιπ.  
Σν ζχζηεκα αληηζηήξημεο ζα είλαη επίζεο θαηάιιειν γηα ηελ αληηκεηψπηζε εκπνδίσλ, φπσο 
αγσγψλ, θαισδίσλ θ.ιπ. ηα νπνία δηέξρνληαη εγθαξζίσο ζην φξπγκα θαη πξέπεη λα 
δηαηεξεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή.  
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Σα κεηαιιηθά πεηάζκαηα ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηελ απαίηεζε πινπνίεζεο ηεο 
αληηζηήξημεο ηαπηφρξνλα κε ηελ εθζθαθή (σο νξίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ 
κειέηεο) ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηαδηαθήο βχζηζεο – έκπεμεο θαηά ην ζηάδην ησλ 
εθζθαθψλ θαη δηαθξίλνληαη ελ γέλεη ζε δχν ζπζηήκαηα : 
α. Σν ζχζηεκα ησλ «ζηαζεξψλ αληεξίδσλ» (Trench Boxes), ζην νπνίν νη αληεξίδεο 
ζπλδένληαη κε ζηαζεξφ / αξζξσηφ ηξφπν κε θαηαθφξπθνπο νξζνζηάηεο, νη νπνίνη θέξνπλ 
ζηαζεξά εδξαζκέλα πεηάζκαηα (panels). Σν ζχζηεκα επηηξέπεη αληηζηήξημε κέρξη βάζνπο έσο 
4,0m πεξίπνπ (αλάινγα κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ ζπζηήκαηνο). 
β. Σν ζχζηεκα ησλ «πιεπξηθψλ νδεγψλ» (Side Rail). Σν ζχζηεκα απαξηίδεηαη απφ ηνπο 
πιεπξηθνχο νδεγνχο / νξζνζηάηεο (γιχζηξεο) κε ηηο αληεξίδεο, νη νπνίνη ζα έρνπλ θαηάιιειε 
δηακφξθσζε ψζηε εληφο απηψλ λα κπνξνχλ λα ζχξνληαη ηα πεηάζκαηα (panels). Σα 
πεηάζκαηα (panels) κπνξεί λα είλαη κνλά ή δηπιά (επάιιεια) αλά παξεηά. Σν ζχζηεκα απηφ 
επηηπγράλνληαη βάζε αληηζηήξημεο κέρξη θαη 8,0m (αλάινγα κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 
ζπζηήκαηνο). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δηαηίζεληαη ζην εκπφξην ζπζηήκαηα ηχπνπ Trench box κε ζηαζεξή θαη φρη 
αξζξσηή αληεξίδα θαη κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο κφλν ηνπ αλνίγκαηνο (πιάηνπο) ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Σα ζπζηήκαηα απηά πξνθαηαζθεπάδνληαη πιήξσο εθηφο ηνπ νξχγκαηνο θαη 
ηνπνζεηνχληαη εθ ησλ πζηέξσλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε εθζθαθή 
ζην επηζπκεηφ βάζνο, σο εθ ηνχηνπ δελ θαηαβηβάδνληαη ζηαδηαθά ζην φξπγκα κε ηαπηφρξνλε 
πινπνίεζε ηεο εθζθαθήο θαη βνεζεηηθή έκπμεμε ηνπ πεηάζκαηνο. Δίλαη δπλαηή ε εθαξκνγή 
ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ζην έξγν – κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο – κφλν ζε 
πεξηπηψζεηο αζηαζψλ ζρεηηθά εδαθψλ, ηα νπνία φκσο επηηξέπνπλ ηελ εμαξρήο πινπνίεζε ηεο 
εθζθαθήο ηνπ νξχγκαηνο ζην ζπκβαηηθφ πιάηνο νξχγκαηνο ηεο κειέηεο (θαη φρη ζε 
κεγαιχηεξν ιφγσ π.ρ. θαηαπηψζεσλ θαηά ην ζηάδην ηεο εθζθαθήο). ηελ πεξίπησζε απηή 
κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο εθζθαθήο έσο ην ζπκβαηηθφ βάζνο, ζα ηνπνζεηείηαη ε 
πξνθαηαζθεπαζκέλε κνλάδα αληηζηήξημεο θαη ε ηπρφλ επέθηαζή ηεο εληφο ηνπ νξχγκαηνο ζα 
επηρψλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ην θελφ κεηαμχ παξεηάο ηνπ νξχγκαηνο θαη πεηάζκαηνο θαη ζα 
γίλεηαη θαηάιιειε ξχζκηζε ηεο αληεξίδαο ψζηε λα κεγαιψζεη ηνπ άλνηγκα θαη λα 
αληηζηεξηρηεί πιήξσο ην φξπγκα. Γηα ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ 
ηζρχνπλ, ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 4.5.1.2. ηεο παξνχζαο Σ.Π. 

ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ησλ πξναλαθεξφκελσλ, ε  εμφιθπζε ηεο αληηζηήξημεο ζα 
γίλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηελ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο, θάζε θαηά ηελ νπνία ζα ζπληεινχληαη 
παξάιιεια ε πξνβιεπφκελε ζπκβαηηθψο ζπκπίεζε ησλ πιηθψλ έδξαζεο -  εγθηβσηηζκνχ ηνπ 
αγσγνχ θαη επίρσζεο ηνπ νξχγκαηνο.  

Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ αληηζηήξημεο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα πνπ ζα εθαξκνζηεί 
ζην έξγν ζα απνδεηθλχεηαη απφ κειέηε εθαξκνγήο πνπ ζα ζπληάμεη ν Αλάδνρνο (βάζεη ησλ 
ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ κεηαιιηθψλ πεηαζκάησλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπο) θαη ζα εγθξίλεη ε 
Τπεξεζία. Αλεμαξηήησο ηεο έγθξηζεο απηήο, ν Αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε κφλνο θαη 
απφιπηνο ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εθζθαθψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ. 

4.3.2.3. Γηαδηθαζία αξρηθήο εγθαηάζηαζεο  

Αξρηθψο ζα γίλεηαη κηα πξνεθζθζθαθή πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο (αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ 
εδάθνπο) θαη κήθνπο ιίγν κεγαιχηεξνπ κε ην κήθνο ηεο κνλάδαο αληηζηήξημεο. ε πεξίπησζε 
πνιχ αζηαζψλ εδαθψλ ε εθζθαθή απηή ζα αθνξά  κφλν ηελ επηκειεκέλε θαζαίξεζε ησλ 
νδνζηξσκάησλ (αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα, νδνζηξψκαηα απφ ζθπξφδεκα θ.ιπ.). 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο αξρήο ηεο εθζθαθήο θαη ηεο νινθιήξσζεο ηεο ηνπνζέηεζεο 
ηνπ αξρηθνχ πεηάζκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζηελ δεκηνπξγία θαηαπηψζεσλ. 
Σα πξαλή δελ ζα πξέπεη λα θαηαπνλνχληαη απφ εμσηεξηθά θηλεηά θνξηία (π.ρ. θπθινθνξία 
κεραλεκάησλ θαη απηνθηλήησλ), κέρξη ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ηεο θχξηαο (πξψηεο) κνλάδαο 
ηεο αληηζηήξημεο, σο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
Σα ζπζηήκαηα ηχπνπ Trench Box θαζψο θαη πιεπξηθνί νδεγνί ησλ ζπζηεκάησλ ηχπνπ Side 
Rail (νξζνζηάηεο – αληεξίδεο), ζα πξνζπλαξκνινγνχληαη θαη ζα ξπζκίδνληαη πιήξσο εθηφο 
νξχγκαηνο, πξηλ ηελ ζηαδηαθή ηνπνζέηεζή ηνπο εληφο ηνπ νξχγκαηνο κε ηε δηαδηθαζία ηεο 
έκπεμεο - βχζηζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.  
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ηα ζπζηήκαηα ηχπνπ Trench Box ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ αξρηθή 
ηνπνζέηεζε ψζηε ην θάησ κέξνο ηεο ηνπνζεηεκέλεο κνλάδαο λα έρεη ειαθξψο κεγαιχηεξν 
πιάηνο απφ ην πάλσ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ησλ πεηαζκάησλ (εάλ απηφ δελ 
εθαξκνζηεί, ηα δεπγάξηα ησλ πιαθψλ ηνπνζεηνχληαη κε κνξθή ζθελνεηδή θαη εκπνδίδεηαη ε 
βχζηζή ηνπο, ελψ ζηξαβψλεη θαη ην δεχγνο ησλ πιαθψλ απφ ηελ πίεζε). 
ηα ζπζηήκαηα ηχπνπ Side Rail, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ελδειερψο ε παξαιιειία ησλ 
νξζνζηαηψλ θαη ησλ panels θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πξνεθζθαθή θαη πξηλ 
ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο έκπεμεο – βχζηζεο. Απηφ ζα γίλεηαη κε ην έιεγρν ηήξεζεο ίζεο 
απφζηαζεο ζηα ηέζζεξα άθξα ηεο θάηνςεο ηεο δηάηαμεο ησλ ηεζζάξσλ νξζνζηαηψλ θαη ησλ 
δχν παξάιιεισλ panels ηφζν παξάιιεια φζν θαη δηαγψληα. 

4.3.2.4. Γηαδηθαζία βύζηζεο (έκπεμεο) 

ηε δηαδηθαζία βχζηζεο (έκπεμεο) νη κνλάδεο αληηζηήξημεο (panels) σζνχληαη ζην έδαθνο 
ηαπηφρξνλα κε ηελ πινπνίεζε ηεο εθζθαθή, ζπλήζσο κε ηελ βνήζεηα ηνπ εθζθαθέα.  
Αξρηθψο ζα ηνπνζεηεζεί θαη ζα βπζηζηεί πξψηα ε θχξηα (πξψηε) κνλάδα αληηζηήξημεο θαη ζηε 
ζπλέρεηα νη επηθαζήκελεο κνλάδεο (επεθηάζεηο), εθφζνλ απηφ απαηηείηαη βάζεη ηνπ επηζπκεηνχ 
βάζνπο εθζθαθήο. 
Ζ βχζηζε ησλ κεηαιιηθψλ panels πξέπεη λα γίλεη ζε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξα βήκαηα (δελ 
επηηξέπεηαη ην βάζνο ηεο εθζθαθήο λα ππεξβαίλεη ηα 0,50m ρσξίο λα αθνινπζεί ε έκπεμε), 
ψζηε λα απνθεπρζεί αιιαγή ηνπ πιάηνπο ηνπο απφ ηηο δηάθνξεο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην 
έδαθνο.  
Γηαδηθαζία θαηαβίβαζεο / βχζηζεο θαη έκπεμεο θχξηαο κνλάδαο 
α. ηελ πεξίπησζε ζπζηεκάησλ ηχπνπ Trench Box ζα πηέδεηαη ελαιιάμ ην έλα panel ηεο 
θχξηαο κνλάδαο θαη ζηε ζπλέρεηα ην παξάιιειν (νη αξζξσηέο αληεξίδεο εμαζθαιίδνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα απηή), έσο φηνπ ην πάλσ κέξνο ηεο θχξηαο  κνλάδαο θζάζεη πεξίπνπ 10cm πάλσ 
απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο κέζα ζην έδαθνο. Παξάιιεια κε ηελ έκπεμε απηή ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά θαη ε εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο κέζσ εθζθαθέα θαηάιιεινπ 
πιάηνπο. Σα δχν παξάιιεια panels ηεο θχξηαο κνλάδαο ζα έρνπλ θαηάιιειε δηακφξθσζε 
αηρκήο ζην θάησ άθξν ηνπο, ψζηε λα βπζίδνληαη κε επθνιία ζην ραιαξφ έδαθνο.  

β. ηελ πεξίπησζε ζπζηεκάησλ ηχπνπ Side Rail ζα πηέδεηαη θαη ζα ηνπνζεηείηαη πξψηα ην έλα 
πξνθαηαζθεπαζκέλν πιαίζην δεχγνπο νξζνζηαηψλ / αληεξίδσλ, θάζεηα ζην φξπγκα. Ο θάζε 
κεηαιιηθφο νξζνζηάηεο ζα έρεη νξζνγσληθή δηαηνκή θαη  ζε φιν ην κήθνο ζα είλαη 
πξνζαξκνζκέλεο ππνδνρέο – νδεγνχο κέζα ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη νη θαζ’ 
χςνο πιεπξέο ησλ κεηαιιηθψλ panels. ηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηνχληαη θαη ζα 
επζπγξακκίδνληαη ηα δχν panels ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ νξχγκαηνο, ηα νπνία ζα πηέδνληαη θαη 
ζα γιηζηξνχλ ζηνλ νξζνζηάηε - νδεγφ ψζηε λα θαηέιζνπλ έσο ζην πςφκεηξν ηνπ αξρηθνχ 
βάζνπο εθζθαθήο.  Θαηφπηλ ζα ηνπνζεηείηαη ην δεχηεξν πξνθαηαζθεπαζκέλν πιαίζην δεχγνπο 
νξζνζηαηψλ / αληεξίδσλ θάζεηα ζην φξπγκα. Σα panels ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ νξχγκαηνο  
πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλα κε αθξίβεηα, ψζηε λα είλαη παξάιιεια (ζα ειεγρζεί ε 
νξηδφληηα ε δηαγψληα απφζηαζε ζηα ηέζζεξα ηεο θάηνςεο ηνπ δηακνξθνχκελνπ πιαηζίνπ). ηε 
ζπλέρεηα ζα πηέδνληαη θαηάιιεια θαη ελαιιάμ νη νξζνζηάηεο θαη ηα panels, έσο φηνπ ην πάλσ 
κέξνο ηεο θχξηαο  κνλάδαο θζάζεη πεξίπνπ 10cm πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο κέζα ζην 
έδαθνο. Παξάιιεια κε ηελ έκπεμε απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά θαη ε εθζθαθή ηνπ 
νξχγκαηνο. Σα δχν παξάιιεια panels ηεο θχξηαο κνλάδαο ζα έρνπλ θαηάιιειε δηακφξθσζε 
αηρκήο ζην θάησ άθξν ηνπ, ψζηε λα βπζίδνληαη κε επθνιία ζην έδαθνο.  

Γηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο θαη βχζηζεο κνλάδαο επέθηαζεο 
Όηαλ ηνπνζεηεζεί ε θχξηα (πξψηε) κνλάδα θαη εθφζνλ ην πξνβιεπφκελν βάζνο ηνπ 
νξχγκαηνο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην χςνο ηεο βαζηθήο κνλάδαο, ζα γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε 
κνλάδαο επέθηαζεο. 
ηελ πεξίπησζε ζπζηεκάησλ ηχπνπ Trench Box ε κνλάδα ζα είλαη πξνζπλαξκνινγεκέλε  θαη 
πιήξσο ξπζκηζκέλε εθηφο ηνπ νξχγκαηνο. ηελ πεξίπησζε ζπζηεκάησλ ηχπνπ Side Rail ζα 
ηνπνζεηνχληαη επηπιένλ panels εληφο ησλ νδεγψλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ εμαξρήο πξνβιεθζεί κε 
ην θαηάιιειν κήθνο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  
Ζ επηθαζήκελε κνλάδα ζα ζπλδέεηαη κε ηελ βαζηθή κε ζπλδεηήξεο, πχξνπο θαη αζθάιεηεο 
(ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή) θαη ζα ζπλερίδεηαη ε ηνπνζέηεζε αληηζηήξημεο 
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έσο ην επηζπκεηφ βάζνο, κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιειεο ψζεζεο. Παξάιιεια κε ηελ έκπεμε 
απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά θαη ε εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε έκπεμε ησλ κνλάδσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πίεζε ζην πάλσ κέξνο ησλ 
panels ή/θαη ζηνπο νξζνζηάηεο, ελψ απαγνξεχεηαη ε έκπεμε κε άζθεζε πίεζεο ζηηο αληεξίδεο. 
 

4.3.2.5. Γηαδηθαζία απεγθαηάζηαζεο (εμαγωγήο) 

Κεηά ηελ πιήξε εθζθαθή έσο ην πξνβιεπφκελν βάζνο ηνπ νξχγκαηνο, πξαγκαηνπνηείηαη ε 
ηνπνζέηεζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο ηνπ αγσγνχ. Θαηφπηλ αλπςψλνληαη ελαιιάμ νη νξζνζηάηεο 
θαη ηα panels ησλ κνλάδσλ αληηζηήξημεο πάλσ απφ ην άλσ πςφκεηξν ηεο ζηξψζεο έδξαζεο, 
πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ πιηθνχ έδξαζεο θαη ε ζπκπίεζε ηεο 
ζηξψζεο έδξαζεο ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο πξνδηαγξαθέο.  
ηε ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αθξηβήο ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα ζχκθσλα κε ην 
αληίζηνηρν ζρέδην  κεθνηνκήο ηεο κειέηεο, θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ εγθηβσηηζκνχ 
πιεπξηθά ηνπ ζσιήλα θαη έσο ηελ άληπγα ηνπ αγσγνχ. Θαηφπηλ αλπςψλνληαη ελαιιάμ ηα 
panels ησλ κνλάδσλ αληηζηήξημεο πάλσ απφ ην άλσ πςφκεηξν ηεο άληπγαο ηνπ αγσγνχ, 
πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ πιηθνχ θαη ε ζπκπίεζε ηνπ πιηθνχ 
ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο πξνδηαγξαθέο.  
Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη έσο θαη ηελ πιήξε επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε αθαίξεζή ησλ αληηζηεξίμεσλ ηαπηφρξνλα κε ηελ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο. 
 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ γηα ηελ αζθαιή θαη άξηηα πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ, είλαη 
απαξαίηεην λα πινπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνκάθξπλζεο ηεο αληηζηήξημεο, δηαδνρηθά, 
ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 κεξηθή επίρσζε ζην επηζπκεηφ χςνο 
 εμαγσγή ηεο κνλάδαο αληηζηήξημεο έσο θαηάιιειν χςνο  
 ζπκπιήξσζε πιηθνχ - ζπκπχθλσζε 
 ζπλέρηζε κε ηελ ίδηα ζεηξά 

4.3.2.6. Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

Θα αληηζηεξίδνληαη - εθφζνλ απαηηείηαη - θαη ηα κεησπηθά (θάζεηα ζηνλ άμνλα ηνπ νξχγκαηνο) 
πξαλή. Απηφ έρεη ηδηαίηεξε εθαξκνγή γηα ηε θαηαζθεπή θξεαηίσλ έσο έλα φξην πιάηνπο 
εθζθαθήο, ην νπνίν κπνξεί λα αλέιζεη έσο θαη 6,0m (αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ 
πεηαζκάησλ). 

Σν επάλσ κέξνο ησλ κνλάδσλ αληηζηήξημεο πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 
ην ιηγφηεξν θαηά 0,15m (ζχκθσλα κε ην ρήκα 1 ηεο ΔΣΔΠ 08-01-03-01 «Δθζθαθέο 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ») εθηφο αλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηνπ πξνζσπηθνχ εξγαζίαο 
εληφο ηνπ νξχγκαηνο απαηηεζεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξν χςνο. ε φινπο ηνπο 
ηχπνπο εδαθψλ εθηφο απφ βξάρνπο, επηηξέπεηαη λα ζηακαηά ε αληηζηήξημε ζηελ βξαρψδε 
δψλε, αθνχ ε κνλάδα δελ κπνξεί λα βπζηζηεί ζε απηή. 

Οη κνλάδεο αληηζηήξημεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ρσξίο θαλέλα θελφ δηάζηεκα κεηαμχ ηνπο.  

Όηαλ νη κνλάδεο ηνπνζεηνχληαη ε κηα πάλσ ζηελ άιιε, πξέπεη λα ζπλδένληαη θαηάιιεια 
κεηαμχ ηνπο, βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ κνλάδσλ αληηζηήξημεο. 

Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, νη κνλάδεο πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 
αληηζηεξίδνπλ θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζθάκκαηνο θαη ζε κήθνο ηφζν φζν θαη ην ζπλνιηθφ 
κήθνο ηνπ αλνηθηνχ νξχγκαηνο. 

Οη κνλάδεο αληηζηήξημεο πξέπεη λα ζηνηβάδνληαη θαη λα θπιάζζνληαη κε αζθάιεηα. Γηα λα 
απνθεπρζνχλ ηπρφλ πηψζεηο ηνπο, ζα είλαη θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλεο έηζη ψζηε θαηά ηελ 
ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επίπεδν έδαθνο, ε επηθάλεηά ηνπο λα κελ δεκηνπξγεί θιίζε άλσ ησλ 5 
κνηξψλ ζε ζρέζε κε ηνλ νξηδφληην άμνλα. ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα ζηεξεσζνχλ, 
λα κεηαθνκηζζνχλ, ή λα βγνπλ απφ ηηο ηάθξνπο κε ηελ βνήζεηα ησλ αληεξίδσλ, επεηδή απηέο  
δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο  γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Δάλ ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ ζέζε εγθαηάζηαζεο γίλεη ρεηξσλαθηηθά, ηφηε πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απαξαίηεηα θάπνηα βνεζεηηθά κέζα, φπσο π.ρ. ζρνηλί, αιπζίδεο, 
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ζπξκαηφζρνηλν. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο κεηαθνξάο ησλ κνλάδσλ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε 
ηνπ θάδνπ ηνπ εθζθαθέα ή θάπνηνπ γεξαλνχ θαη κε ηελ βνήζεηα ζπξκαηφζρνηλνπ. 

Οη κνλάδεο ζα εμεηάδνληαη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία γηα πηζαλέο ειιείςεηο 
θαη ειαηηψκαηα. Δάλ δηαπηζησζνχλ κηθξέο βιάβεο, απηέο πξέπεη πξψηα λα επηζθεπαζζνχλ θαη 
κεηά λα ηνπνζεηεζνχλ νη κνλάδεο. Δάλ νη βιάβεο δελ είλαη επηζθεπάζηκεο, ηφηε νη κνλάδεο δελ 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη αλαληίξξεηα λα ηηο απνζχξεη.  

4.4. Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο - αζθάιεηαο εξγαδνκέλωλ θαη 
πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 7 ηεο ΔΣΔΠ 08-01-03-01 «Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ». 

4.5. Ξεξηιακβαλόκελεο δαπάλεο - Δπηκέηξεζε θαη πιεξωκή 

4.5.1.1. Αληηζηήξημε κε μπινδεύγκαηα 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο αληηζηήξημεο κε μπινδεχγκαηα, ζαληδψκαηα, καδέξηα ή 
παξεκθεξνχο ηχπνπ κεζνδνινγία ζε νπνηνδήπνηε πιάηνο ή βάζνο ζθάκκαηνο, κε ηα 
απαηηνχκελα πιηθά θαη ζπλδέζκνπο θαζψο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, απνζχλδεζεο 
θαη απνκάθξπλζεο ησλ πιηθψλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε. 
Ζ επηκέηξεζε ησλ μπινδεχμεσλ αληηζηεξίμεσλ ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2) ηεο ζε 
επαθή κε ηηο παξεηέο ηνπ ζθάκκαηνο επηθάλεηαο ηεο μπιείαο (ήηνη επηκεηξάηαη ε πξαγκαηηθή 
αληηζηεξηδφκελε επηθάλεηα θαη φρη ην ζχλνιν ηνπ βάζνπο ηνπ ζθάκκαηνο). 

ηελ πεξίπησζε αληηζηήξημεο παξεηψλ νξπγκάησλ αγσγψλ, ε επηκέηξεζε ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη γηα κήθνο νξχγκαηνο αθαηξνπκέλνπ ηνπ ηκήκαηνο εθζθαθήο γηα ηελ 
πεξίπησζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ επίζθεςεο δηθηχσλ βαξχηεηαο, νη εξγαζίεο 
αληηζηεξίμεο ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπ ησλ θξεαηίσλ. Γηα ηελ 
πεξίπησζε απηή, ην σο άλσ φξην εθζθαθήο νξίδεηαη αθαηξψληαο θαηά ηελ επηκέηξεζε ησλ 
εξγαζηψλ αληηζηήξημεο νξπγκάησλ αγσγψλ, απφζηαζε κήθνπο νξχγκαηνο ηνπιάρηζηνλ ίζε κε  
κήθνο  ίζν κε 0,30m θαη΄ειάρηζην απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ θξεαηίνπ, πξνο ηελ πιεπξά 
ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη εμεξρφκελνπ αγσγνχ ζην θξεάηην. Οη σο άλσ απνζηάζεηο ζα πξέπεη ζε 
θάζε πεξίπησζε λα εθαξκφδνληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ δεδνκέλνπ φηη 
αμηνινγνχληαη νη ειάρηζηεο γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ. 
Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ επηθάλεηα πνπ επηκεηξάηαη επί ηελ ηηκή ηνπ 
Σηκνινγίνπ γηα αληηζηήξημε παξεηψλ ζθάκκαηνο κε μπινδεχγκαηα.  

 

4.5.1.2. Αληηζηήξημε κε πξνθαηαζθεπαζκέλα κεηαιιηθά πεηάζκαηα 

ηελ ηηκή κνλάδαο αληηζηεξίμεσλ κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα (άξζξν ΤΓΡ 7.06.) 
πεξηιακβάλνληαη ε απνδεκίσζε γηα ηελ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
απαηηνχκελσλ αληεξίδσλ, ζπλδέζκσλ θ.ιπ.) ε θζνξά, ε πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε θαη νη 
κεηαθηλήζεηο απφ ζέζε ζε ζέζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ε εξγαζία ζπλαξκνιφγεζεο θαη 
απνζπλαξκνιφγεζεο, ε απαζρφιεζε ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ γηα ηελ 
ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ πεηαζκάησλ ζην πξνο εθζθαθή φξπγκα θαη ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε 
βνεζεηηθή έκπεμε, ηε ζηαδηαθή εμφιθπζε/απνκάθξπλζε θαηά ηελ επίρσζε θαη θάζε άιιε 
ζρεηηθή εξγαζία θαη δαπάλε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ.  
Οη εξγαζίεο αληηζηήξημεο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξ. 4.3.2.  

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο αμηνινγήζεη φηη, βάζεη ησλ ηνπηθψλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, δελ είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε ηεο αληηζηήξημεο κε ηηο πξνβιεπφκελεο 
ζην Σηκνιφγην κειέηεο εξγαζίεο, δειαδή  

 νχηε κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή θαη ηνπο φξνπο 
ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ηνπ Σηκνινγίνπ ζρεηηθά κε ηελ αληηζηήξημε κε κεηαιιηθά 
πεηάζκαηα (δειαδή λα πινπνηήζεη ηελ αληηζηήξημε κε ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ 
πεηαζκάησλ ζην πξνο εθζθαθή φξπγκα θαη ηε ζηαδηαθή εμφιθεζε απηψλ θαηά ηελ 
επίρσζε), 
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 νχηε κε μπινδεχγκαηα ζηηο πεξηπηψζεηο βξαρσδψλ -ζηαζεξψλ εδαθψλ, φπνπ δελ 
κπνξεί λα πινπνηεζεί ε πξναλαθεξφκελε αληηζηήξημε κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα 

ηφηε, 
ζα πξνηείλεη έγθαηξα θαη ηεθκεξησκέλα ζηελ Τπεξεζία ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν πινπνίεζεο 
ηεο εξγαζίαο αληηζηήξημεο (βι. σο άλσ παξ. 4.1). ηελ πεξίπησζε απηή ε Τπεξεζία ζα 
αμηνινγεί ηελ δπλαηφηεηα πινπνίεζεο δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ αληηζηήξημεο βάζεη ησλ 
ηνπηθψλ ζπλζεθψλ π.ρ.  
 Αληηζηήξημε κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθζθαθήο ηνπ 

νξχγκαηνο έσο ην ζπκβαηηθφ βάζνο, κε ηελ κεηέπεηηα θαηαβίβαζε 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ εμσηεξηθά ηνπ νξχγκαηνο κεηαιιηθψλ πεηαζκάησλ. ηελ 
πεξίπησζε απηή γηα ηελ εξγαζία (ελδεηθηηθή πεξηγξαθή εξγαζίαο) "Αληηζηεξίμεηο 
παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα νη νπνίεο δελ πινπνηνχληαη  ηαπηφρξνλα κε 
ηελ εθζθαθή" ζα ζπληαρζεί ηηκή κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 156 ηνπ Λ. 4412/16, σο ηζρχεη. Δλαιιαθηηθά θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο κπνξεί λα ζπληαρζεί ηηκή κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ γηα ηελ 
εξγαζία (ελδεηθηηθή πεξηγξαθή εξγαζίαο) «Δπη έιαηηνλ εξγαζία λένπ ηχπνπ 
αληηζηεξίμεσλ παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα», ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 
ηελ επί έιαηηνλ ηηκή ηεο ζπκβαηηθήο εξγαζίαο ηνπ άξζξνπ ΤΓΡ 7.06. ηνπ Σηκνινγίνπ 
κειέηεο (σο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5. ηνπ Άξζξνπ 156, Λ. 4412/16 σο ηζρχεη). 

 Άιινπ ηχπνπ αληηζηήξημε, κε πξνβιεπφκελε ζην Σηκνιφγην κειέηεο. Θαη ζηελ 
πεξίπησζε απηή, ζα ζπληαρζεί ηηκή κνλάδαο λέσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 156 ηνπ Λ. 4412/16 σο ηζρχεη.  

 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηπρφλ επεηγνπζψλ γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ λέσλ εξγαζηψλ αληηζηήξημεο, 
ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Λ. 4412/16, σο ηζρχεη. 

Δηδηθψο επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε αληηζηήξημεο παξεηψλ νξπγκάησλ αγσγψλ κε 
κεηαιιηθά πεηάζκαηα, ε επηκέηξεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη γηα κήθνο νξχγκαηνο αθαηξνπκέλνπ 
ηνπ ηκήκαηνο εθζθαθήο γηα ηελ πεξίπησζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ επίζθεςεο 
δηθηχσλ βαξχηεηαο, νη εξγαζίεο αληηζηεξίμεο ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπ 
ησλ θξεαηίσλ. Γηα ηελ πεξίπησζε απηή, ην σο άλσ φξην εθζθαθήο νξίδεηαη αθαηξψληαο θαηά 
ηελ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ αληηζηήξημεο νξπγκάησλ αγσγψλ, απφζηαζε κήθνπο νξχγκαηνο 
ηνπιάρηζηνλ ίζε κε  κήθνο  ίζν κε 0,30m θαη΄ειάρηζην απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ 
θξεαηίνπ, πξνο ηελ πιεπξά ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη εμεξρφκελνπ αγσγνχ ζην θξεάηην. Οη σο 
άλσ απνζηάζεηο ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα εθαξκφδνληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ 
θξεαηίσλ δεδνκέλνπ φηη αμηνινγνχληαη νη ειάρηζηεο γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή ησλ 
θξεαηίσλ. 

Ζ επηκέηξεζε νινθιεξσκέλσλ εξγαζηψλ αληηζηεξίμεσλ κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα ζχκθσλα κε 
ηα πξναλαθεξφκελα, ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2) επηθάλεηαο αληηζηήξημεο ζε επαθή 
κε ηηο παξεηέο ηνπ ζθάκκαηνο/νξχγκαηνο (ήηνη επηκεηξάηαη ε πξαγκαηηθή αληηζηεξηδφκελε 
επηθάλεηα θαη φρη ην ζχλνιν ηνπ βάζνπο ηνπ ζθάκκαηνο), επηκεηξνχκελεο κφλνλ ηεο κίαο 
παξεηάο ηνπ ζθάκκαηνο απηνχ θαη γηα νπνηνδήπνηε βάζνο θαη πιάηνο νξχγκαηνο πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο. 

Θα επηκεηξάηαη κφλν ην ηκήκα ησλ αληηζηεξίμεσλ πάλσ απφ ηελ ζηάζκε εθζθαθήο ηνπ 
ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη 20cm πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. Έηζη ζε 
πεξίπησζε, πνπ ηα κεηαιιηθά πεηάζκαηα πνπ ζα εθαξκνζηνχλ εμέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 
20cm απφ ηε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο, ζα επηκεηξεζεί ηειηθψο χςνο 20cm θαη φρη πεξηζζφηεξν. 

Δπηπιένλ, βάζεη ηεο ηεο ΔΣΔΠ ΔΙΟΣ ΣΠ 1501- 08-01-03-01 «Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηχσλ», ζε φηη αθνξά ηελ επηκέηξεζε θαη ηελ πιεξσκή ησλ αληηζηεξίμεσλ κε κεηαιιηθά 
πεηάζκαηα, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Γεδνκέλνπ φηη νη αληηζηεξίμεηο παξεηψλ νξπγκάησλ 
ηάθξσλ θαη δησξχγσλ κέρξη πνζνζηνχ 10% επί ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο απηψλ ζεσξνχληαη 
αλεγκέλεο ζηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο ησλ εθζθαθψλ, ζα επηκεηξψληαη ην 90% ησλ 
επηθαλεηψλ πνπ θαηά ηε κειέηε πξνβιέπεηαη λα αληηζηεξηρηνχλ.  
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5.  ΔΞΑΛΔΞΗΣΥΠΖ ΝΟΓΚΑΡΥΛ ΞΝΓΔΗΥΛ ΓΗΘΡΥΛ  

Έρεη εθαξκνγή ε ΠΔΣΔΠ 08-01-03-02 «Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππφγεησλ δηθηχσλ». ε 
ζρέζε κε ηα νξηδφκελα ζηελ σο άλσ ΠΔΣΔΠ, επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα : 

 χκθσλα κε ηελ παξ. 5.5 (Σάθξνη αγσγψλ κε αληηζηήξημε) ηεο ΠΔΣΔΠ 08-01-03-02, 
ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : 

«Ζ ηνπνζέηεζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο ζα εθηειείηαη, αλάινγα κε ην είδνο 
ηεο αληηζηήξημεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
ε πιήξσζε κέρξη ηηο παξεηέο ηεο ηάθξνπ. 
Γηα απηφ ην ιφγν, ζε πεξίπησζε νξηδφληησλ αληηζηεξίμεσλ (κπνπληέιηα) νη εγθάξζηνη 
ζχλδεζκνη ζα απνκαθξχλνληαη ζηαδηαθά έηζη ψζηε λα ειεπζεξψλεηαη θαηά ηκήκαηα ε 
δηαηνκή ηεο ηάθξνπ γηα ηελ πιήξσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ επίρσζεο. 
Όκνηα, ζε πεξίπησζε θαηαθφξπθσλ αληηζηεξίμεσλ ηα ζηνηρεία απηήο (πεηάζκαηα ηχπνπ 
Krings, παζζαινζαλίδεο θ.ιπ.) ζα αλαζχξνληαη ζηαδηαθά ζε ηέηνην χςνο ψζηε λα είλαη 
δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ζε ζηξψζεηο ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο θαη ε ζπκπχθλσζε απηνχ. 
ε θακία πεξίπησζε δελ ζα αθαηξνχληαη φιεο νη αληηζηεξίμεηο θαζ’ χςνο. Ζ αθαίξεζε ζα 
πεξηνξίδεηαη θάζε θνξά ζην χςνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξψζεο». 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγή πξνζσξηλήο αληηζηήξημεο 
(αλεμαξηήησο ηχπνπ αληηζηήξημεο) ζηα νξχγκαηα ηνπνζέηεζεο ησλ αγσγψλ, είλαη 
ππνρξεσηηθή ε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ηεο αληηζηήξημεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε 
ζε ζηξψζεηο ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο ηνπ νξχγκαηνο θαη ε ζπκπχθλσζε απηνχ. Κε ηνλ ηξφπν 
απηφ εμαζθαιίδεηαη ε άξηηα θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ θαη ε απνθπγή πξνβιεκάησλ θαζίδεζεο 
ηνπ πιηθνχ επίρσζεο θαη παξακφξθσζεο ησλ ππφγεησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ. 

 Βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε επαλεπίρσζε ησλ νξπγκάησλ (κεηά 
ηελ ζηξψζε άκκνπ πάλσ απφ ηνλ αγσγφ), ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε δηαβαζκηζκέλν 
ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ. 

 ε θάζε πεξίπησζε γηα λα γίλεη απνδεθηή ε εξγαζία επαλεπίρσζεο, αλεμαξηήησο πιηθνχ, 
ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν νη έιεγρνη ηεο παξ. 6 «Γνθηκέο»  ηεο 
ΠΔΣΔΠ 08-01-03-02. Δηδηθψο γηα ηηο δνθηκέο ζπκπχθλσζεο επηζεκαίλεηαη φηη βάζεη ηεο σο 
άλσ ΠΔΣΔΠ ν ειάρηζηνο αξηζκφο δνθηκψλ ζπκπχθλσζεο δελ ζα είλαη ζε θακία πεξίπησζε 
κηθξφηεξνο απφ : 
 κία δνθηκή αλά 100m κήθνπο νξχγκαηνο θαη γηα θάζε δηαθεθξηκέλε δψλε πιηθνχ 

πιήξσζεο, ή  
 κηθξφηεξνο απφ κία δνθηκή αλά 500 m3 δηαζηξσλφκελνπ πιηθνχ. 

Οη δαπάλεο γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο εξγαζίεο δεηγκαηνιεςίαο, εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ θ.ιπ. 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ Σηκνινγίνπ πεξί επηρψζεσλ 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ. 

 
 
 

6.  ΘΑΘΑΗΟΔΠΖ ΘΑΗ ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ ΝΓΝΠΡΟΥΚΑΡΥΛ 

6.1. Αληηθείκελν - Θαηεγνξίεο νδνζηξωκάηωλ 

Απηή ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν ηνκήο θαη επαλαθνξάο ησλ 
νδνζηξσκάησλ ησλ νδψλ φπνπ αλνίγνληαη νξχγκαηα θιπ. γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ 
θιπ. ηνπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ ή ζπλαθψλ Σερληθψλ Έξγσλ. 
Σα νδνζηξψκαηα αλάινγα κε ην πιηθφ δηάζηξσζεο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε : 

α) Οδνζηξψκαηα κε αζθαιηηθφ ηάπεηα 
β) Θπβνιηζφζηξσηα νδνζηξψκαηα 
γ) Οδνζηξψκαηα ιηζφζηξσηα κε πιάθεο ε ιίζνπο πνπ δελ έρνπλ θαλνληθφ ζρήκα 
δ) Οδνζηξψκαηα απφ ζθπξφδεκα 
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6.2. Ρξόπνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο - ιηθά 

6.2.1. Νδνζηξώκαηα κε αζθαιηηθό ηάπεηα 

Πξηλ αξρίζνπλ νη εθζθαθέο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δεηήζεη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία άδεηα 
ηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο. Οη δαπάλεο έθδνζεο ηεο άδεηαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
Δλδερφκελε θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ηεο άδεηαο απηήο απφ ππαηηηφηεηα ησλ αξκνδίσλ 
Τπεξεζηψλ, έρεη ζαλ κφλε ζπλέπεηα γηα ηνλ Δξγνδφηε ηελ έγθξηζε αληίζηνηρεο παξάηαζεο  ηεο 
πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  Άδεηεο ηνκήο ζα δεηνχληαη αθφκε θη φηαλ πξφθεηηαη γηα 
ηνκή ρσκάηηλσλ ή αδηακφξθσησλ νδνζηξσκάησλ θαη γεληθά γηα εθηέιεζε εθζθαθψλ, αλ απηφ 
απαηηείηαη απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ ρψξσλ, φπνπ ζα εθηειεζζνχλ νη εξγαζίεο. 

Πξηλ γίλεη ε ηνκή, ζα ραξάδνληαη ηα φξηά ηεο ζην νδφζηξσκα κε κεράλεκα αδηαηάξαθηεο 
θνπήο νδνζηξσκάησλ. Ζ απνζχλζεζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα γίλεη είηε κε ηα ρέξηα είηε κε 
κεραληθά κέζα, πάλησο φκσο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε εξγαζία λα πεξηνξίδεηαη φζν ην δπλαηφλ 
αθξηβέζηεξα ζηηο δηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ηελ εξγαζία 
απνζχλζεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε απφζεζε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ ή εθείλσλ πνπ ζα 
μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, ζε ζέζεηο θνληά ζηα ζθάκκαηα, απ’ φπνπ λα είλαη δπλαηή ε θφξησζε 
ηνπο γηα λα απνκαθξπλζνχλ, ή ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Όηαλ ε ηνκή γίλεηαη εγθάξζηα 
ζηελ νδφ, ε θαζαίξεζε ζα γίλεηαη πξψηα ζην κηζφ πιάηνο ηεο θαη αθνχ ηειεηψζεη ε εθζθαθή 
απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ζα γίλεη ε θαηάιιειε αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο θαη ζα 
θαηαζθεπαζηνχλ μχιηλεο ε κεηαιιηθέο γεθπξψζεηο πάλσ απφ ηα νξχγκαηα γηα ηε δηέιεπζε 
ησλ νρεκάησλ θαη ησλ πεδψλ.  
ηε ζπλέρεηα ζα δηαλνίγεηαη ην άιιν κηζφ ηνπ πιάηνπο ηεο νδνχ, θαη αθνχ εγθαηαζηαζεί ν 
αγσγφο θαη κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ ε ηάθξνο ζα επηρσζεί ακέζσο θαη ζα 
ζπκππθλσζεί ην πιηθφ πιεξψζεσο.  
παζκέλα θνκκάηηα νδνζηξψκαηνο θνληά ζηελ αθκή πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη κε λέα θνπή, 
κε κεράλεκα θνπήο νδνζηξσκάησλ. 
Θαηά ηελ εξγαζία ηεο επαλαθνξάο ηνπ νδνζηξψκαηνο, ην επίρσκα ηνπ ζθάκκαηνο πξέπεη λα 
ζπκπηεζηεί ηφζν θαιά πξηλ ηνπνζεηεζεί ην ηειηθφ νδφζηξσκα ψζηε λα απνθιεηζηεί ε 
πηζαλφηεηα θαζίδεζεο. Ο Αλάδνρνο έρεη ηε ζρεηηθή επζχλε κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 
έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηνχλ θαζηδήζεηο ζην νδφζηξσκα, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 
επηδηνξζψζεη ην ηκήκα κε δαπάλε ηνπ αθαηξψληαο ην ππάξρνλ νδφζηξσκα ή θαη ην επίρσκα 
ηνπ ζθάκκαηνο θαη αλαθαηαζθεπάδνληάο ηα. 
Ζ ζπκπχθλσζε ηνπ αλαθαηαζθεπαδφκελνπ επηρψκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε θξνπζηηθφ 
πηζηνιέην,  ζηελ αηρκή ηνπ νπνίνπ ζα έρεη ηνπνζεηεζεί δίζθνο δηακέηξνπ 20 εθ.  ’ απηή ηελ 
πεξίπησζε ε πξψηε ζηξψζε ηεο επίρσζεο πξέπεη λα έρεη ηέηνην πάρνο πνπ λα κελ ππάξρεη 
θίλδπλνο δεκηάο ζηνλ αγσγφ. Σελ επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αγσγψλ έρεη ν Αλάδνρνο, ν 
νπνίνο νθείιεη ζε πεξίπησζε δεκηάο λα ηνπο αλαθαηαζθεπάζεη κε δαπάλε ηνπ. Δάλ ν 
Δπηβιέπσλ κεραληθφο ην ζεσξήζεη απαξαίηεην, κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ ππεξεπίρσζε ηνπ 
νξχγκαηνο κέρξη 15 εθ. θαη ηε ζπκπίεζε κε επαλεηιεκκέλεο δηαβάζεηο νδνζηξσηήξα θαη 
ζχγρξνλε δηαβξνρή. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ ηα ρψκαηα πνπ πεξηζζεχνπλ, 
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο ζην απαηηνχκελν θάζε θνξά πάρνο. 
Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή κνλάδαο απνθαηάζηαζεο ησλ 
νδνζηξσκάησλ. 
Ζ αλαθαηαζθεπή ησλ νδνζηξσκάησλ πνπ θάζε θνξά ηέκλνληαη ζα γίλεηαη ζε νξζνγσληζκέλα 
ηκήκαηα θαη κε ηξφπν αλάινγν πξνο ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππφινηπνπ ηκήκαηνο ηνπ 
νδνζηξψκαηνο, ψζηε κεηά ηελ απνθαηάζηαζε λα κελ ππάξρεη θαηά ην δπλαηφλ δηαθνξά 
κεηαμχ ηνπ παιηνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηνπ ηκήκαηνο πνπ απνθαηαζηάζεθε.  Έηζη νη ππνβάζεηο 
ησλ αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πνπ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζθπξφδεκα ζα 
απνθαζίζηαηαη κε λέα ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο πνπ ζα εδξάδεηαη ζε ζηξψζε ζπκππθλσκέλνπ 
ακκνράιηθνπ. Οη ππνβάζεηο - βάζεηο απφ αξγφ πιηθφ ζα απνθαζίζηαληαη κε ζηξψζεηο 
ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ, βάζεη ησλ ηππηθψλ δηαηνκψλ πνπ θαίλνληαη ζηε κειέηε θαη 
πεξηγξάθνληαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.  
Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απνθαηάζηαζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο ν Αλάδνρνο πξέπεη 
λα ζπλελλνεζεί κε ηνλ θχξην ηεο νδνχ γηα ηνλ ηξφπν απνθαηάζηαζεο ηνπ ζηγφκελνπ 
νδνζηξψκαηνο θαη λα ελεξγήζεη αλάινγα, ζε ζπλελλφεζε πάληνηε κε ηελ Δπηβιέπνπζα 
Τπεξεζία. 
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Πξηλ απφ ηελ δηάζηξσζε ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα, ζα γίλεηαη επάιεηςε ησλ άθξσλ ηεο ηνκήο 
ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ςπρξή άζθαιην ε άιιν θαηάιιειν αζθαιηηθφ πιηθφ, γηα λα 
εμαζθαιηζηεί ε ζχλδεζε ηνπ λένπ κε ην παιηφ νδφζηξσκα.  
Ζ επαλαθνξά ησλ αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ (ζε αληηζηνηρία κε ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ 
Σηκνινγίνπ Κειέηεο, πεξί "Απνθαηάζηαζεο Αζθαιηηθψλ Οδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο 
νξπγκάησλ ππφγεησλ δηθηχσλ") πεξηιακβάλεη: 

 Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε πιηθνχ νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, θαηά 
ζηξψζεηο πάρνπο έσο 15 cm θαη ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ. 

 Δθαξκνγή αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο.   

 Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε 
εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm   

 Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε αζθαιηνκίγκαηνο παξαγφκελνπ ελ ζεξκψ ζε κφληκε 
εγθαηάζηαζε, ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ θαηά ζηξψζεηο 
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο έσο 50 mm. 

 Δθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο ζηελ πεξίπησζε  εθαξκνγήο δηπιήο 
αζθαιηηθήο ζηξψζεο.   

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηξψζεσλ κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ ηζρχεη ε ΠΔΣΔΠ 05-03-03-00 
"ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά". 
Γηα ηελ αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε ηζρχεη ε ΔΣΔΠ 05-03-11-01 "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε". 
Γηα ηηο αζθαιηηθέο ζηξψζεηο βάζεο θαη θπθινθνξίαο, ηζρχεη ε ΠΔΣΔΠ 05-03-11-04 
"Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".  

ηελ εξγαζία πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (m2) απνμεισζέληνο 
αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ 
ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ, ε ιήςε κέηξσλ γηα ηηο απαηηνχκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ε 
απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε 
ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο 
κε ρξήζε κεραληθνχ ζαξψζξνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 

Σα σο άλσ έρνπλ εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.  

6.2.2. Θπβνιηζόζηξωηα νδνζηξώκαηα 

Γηα ηηο εξγαζίεο θαζαίξεζεο ησλ θπβνιηζφζηξσησλ νδνζηξσκάησλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 6.2.1 γηα ηα αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα. 
Ζ επίρσζε ηεο ηάθξνπ ζα γίλεηαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
Πάλσ απφ ηελ επίρσζε ζα θαηαζθεπαζηεί βάζε απφ ζθπξφδεκα ησλ 200 ργξ. ηζηκέληνπ κε 
κέζν πάρνο 15 εθ. θαη πάλσ ζ’ απηή, αθνχ ζθιεξπλζεί, ζα γίλεη επίζηξσζε κε ρνλδξφθνθθε 
άκκν πνπ ζα έρεη ειάρηζην ζπκπηεζκέλν πάρνο 7 εθ. ηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζνχλ νη 
θπβφιηζνη, πνπ ζα έρνπλ πξνεγνπκέλσο  θαζαξηζηεί θαιά θαη ζα γίλεη ην αξκνιφγεκα ηνπο κε 
άκκν θαη ε ηχπαλζε.   
Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε θπβφιηζσλ ζε ζηάζκε ρακειφηεξε απφ ηελ θαλνληθή (επεηδή 
ίζσο πξνβιέπεηαη ε ππνρψξεζε ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ). Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ 
ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη θάζε ππνρψξεζε ηνπ θπβνιηζφζηξσηνπ πνπ ζα ζπκβεί σο ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ κε άξζε θαη αλαθαηαζθεπή, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, επεηδή 
απηή ε εξγαζία, πνπ ζεσξείηαη ζπκβαηηθή, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
Αλαδφρνπ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. 
ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ θπβνιηζφζηξσηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο 
ηεο ππφβαζεο, δηάζηξσζεο ηεο άκκνπ, κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ θπβφιηζσλ, νη 
εξγαζίεο αξκνιφγεζεο θαη ηχπαλζεο θαζψο θαη ε εξγαζία θαζαξηζκνχ ηνπ νδνζηξψκαηνο 
κεηά ην ηέινο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (φπσο ζθπξφδεκα, άκκνο, 
θπβφιηζνη θιπ.). 

6.2.3. Ιηζόζηξωηα νδνζηξώκαηα 

Γηα ηηο εξγαζίεο θαζαίξεζεο ησλ ιηζφζηξσησλ νδνζηξσκάησλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηε 
παξάγξαθν 6.2.1 γηα ηα αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα. 
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Ζ επίρσζε ηεο ηάθξνπ ζα γίλεη φπσο πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή Πξνδηαγξαθή ησλ επηρψζεσλ. 
Πάλσ απφ ηελ επίρσζε ζα γίλεη δηάζηξσζε ρνλδξφθνθθεο άκκνπ ζε ζπκπηεζκέλν πάρνο 10 εθ.  
Αθνινχζσο ζα ηνπνζεηεζνχλ νη πέηξεο πνπ ζα έρνπλ θαζαξηζηεί θαιά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 
γίλεη ην αξκνιφγεκα ηνπο κε άκκν θαη ηχπαλζε. 
Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ιίζσλ ζε ζηάζκε ςειφηεξε απφ ηελ θαλνληθή (επεηδή ίζσο 
πξνβιέπεηαη ππνρψξεζε). Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη ηηο 
ππνρσξήζεηο απηέο, πνπ ελδερφκελα ζα ζπκβνχλ σο ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, ρσξίο ηδηαίηεξε 
απνδεκίσζε. ηελ εξγαζία θαηαζθεπήο ηνπ ιηζφζηξσηνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαζίεο 
ζπκπίεζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ, νη κεηαθνξέο ησλ ιίζσλ θαη ησλ άιισλ πιηθψλ θαζψο θαη ε 
ηνπνζέηεζε ηνπο. Ο Αλάδνρνο δε ζα απνδεκησζεί ηδηαίηεξα γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο βάζεο 
απφ άκκν κε πάρνο έσο 10 εθ. πνπ ζεσξείηαη φηη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 
Δπίζεο δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηα ηελ αμία ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

6.2.4. Νδνζηξώκαηα από ζθπξόδεκα 

Γηα ηηο εξγαζίεο θαζαίξεζεο ησλ νδνζηξσκάησλ απφ ζθπξφδεκα ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 6.2.1 γηα ηα αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα. 
Ζ επίρσζε ηεο ηάθξνπ ζα γίλεη φπσο πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή ησλ 
επηρψζεσλ. Πάλσ ζηα ζπκππθλσκέλα επηρψκαηα ζα δηαζηξσζεί θαη ζα ζπκππθλσζεί ζηξψζε 
απφ ακκνράιηθν ηειηθνχ πάρνπο 20 εθ. ηε ζπλέρεηα ζα δηαζηξσζεί άνπιν ή ειαθξά 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνηφηεηαο C12/16 θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 10εθ. Πξηλ απφ ηε 
δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ν ππζκέλαο ηεο ζθάθεο θαη ηα ρείιε ηεο πξέπεη λα θαζαξηζηνχλ 
θαιά θαη λα βξαρνχλ κε λεξφ. ηα ρείιε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ θφπεθε πξέπεη λα 
εθαξκνζηνχλ θαηάιιειεο επνμεηδηθέο ξεηίλεο  γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή ζχλδεζε ηνπ 
παιηνχ κε ην λέν ζθπξφδεκα.  
Γελ γίλεηαη δεθηή νπνηαδήπνηε ππνρψξεζε ηνπ νδνζηξψκαηνο πνπ απνθαηαζηάζεθε κέρξη 
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηηο ηπρφλ ππνρσξήζεηο πνπ ζα 
ζπκβνχλ (κε άξζε θαη αλαθαηαζθεπή) ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε επεηδή ε εξγαζία απηή 
ζεσξείηαη φηη είλαη ζπκβαηηθή θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ αλάδνρνπ λα 
ζπληεξήζεη ην έξγν. 

6.3. Δπηκέηξεζε θαη πιεξωκή 

6.3.1. Θαζαίξεζε νδνζηξωκάηωλ 

Ζ θαζαίξεζε - απνμήισζε νδνζηξσκάησλ πεξηιακβάλεηαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ησλ Σηκνινγίσλ 
ηεο εθζθαθήο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ (άξζξα ΤΓΡ 3.10.xx. θαη ΤΓΡ 3.11.xx). 
Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

 Ζ ρξήζε αξκνθφθηε γηα ηελ θνπή ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή 
ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, πεξηιακβάλεηαη ζηα νηθεία άξζξα εθζθαθψλ 
ΤΓΡ. 3.10.xx θαη 3.11.xx  ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 Οη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν 
ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηα νηθεία άξζξα ΤΓΡ. 3.11.xx, ηα 
νπνία αθνξνχλ εθζθαθέο νξπγκάησλ ππφγεησλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο θαη 
επηκεηξψληαη ζε θπβηθά κέηξα (m3), ζχκθσλα κε ηα σο άλσ άξζξα Σηκνινγίνπ. 

 Οη εθζθαθέο ζηξψζεσλ βάζεο θαη ππφβαζεο νδνζηξσζίαο απφ αδξαλή πιηθά 
εληάζζνληαη ζηα άξζξα ΤΓΡ. 3.10.xx, ηα νπνία αθνξνχλ εθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππφγεησλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο - εκηβξαρψδεο θαη επηκεηξψληαη ζε θπβηθά 
κέηξα (m3), ζχκθσλα κε ηα σο άλσ άξζξα Σηκνινγίνπ. 

 Ζ απνμήισζε πιηθψλ επίζηξσζεο (ηζηκεληνπιαθψλ, θπβνιίζσλ, ιηζνζσκάησλ, 
καξκάξσλ θιπ.) ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί 
ην πνζνζηφ ζξαπνκέλσλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. 

6.3.2. Απνθαηάζηαζε  νδνζηξωκάηωλ 

Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νδνζηξσκάησλ ζα γίλεηαη γηα θάζε 
ηχπν νδνζηξψκαηνο μερσξηζηά ζχκθσλα ζε m2 πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο πνπ εθηειέζηεθε. 
Δηδηθφηεξα γηα ηελ θαηαζθεπή νδνζηξσκάησλ απφ ζθπξφδεκα ε επηκέηξεζε θαη ε πιεξσκή ζα 
γίλεηαη ζε m3 θαηαζθεπαζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ζε kg ρξεζηκνπνηνχκελνπ νπιηζκνχ, βάζεη 
ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ Σηκνινγίνπ.  
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ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ε πιεξσκή ηνπ Αλάδνρνπ ζα γίλεηαη γηα ηελ επηθάλεηα πνπ 
επηκεηξήζεθε κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο θαη ηνπο φξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο πεξηιακβάλνληαη ζε 
ζπγθεθξηκέλα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ κειέηεο, φπσο γηα ηελ πεξίπησζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
θξεαηίσλ επίζθεςεο δηθηχσλ βαξχηεηαο θαζψο θαη ζε φπνηεο άιιεο εξγαζίεο πξνβιέπεηαη απφ 
ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ Κειέηεο, νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο δελ ζα επηκεηξψληαη 
νχηε ζα πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. ηελ πεξίπησζε απηή, απφ ηα κήθε ησλ νξπγκάησλ γηα ηα 
νπνία απαηηείηαη αλαθαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο ην νπνίν απνμειψζεθε θαηά ηελ εθζθαθή, 
ζα αθαηξείηαη κήθνο  ίζν κε 0,30m θαη΄ειάρηζην απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ θξεαηίνπ, 
πξνο ηελ πιεπξά ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη εμεξρφκελνπ αγσγνχ ζην θξεάηην. 

Οη ηηκέο γηα ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ νδνζηξσκάησλ, απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε 
γηα ηελ παξνρή απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ, εγθαηαζηάζεσλ, εθνδίσλ, πιηθψλ (π.ρ. άζθαιηνο, αδξαλή πιηθά θ.ιπ.) κε ηε ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ, θαη εξγαζίαο γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη 
ζηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

 

7.  ΞΟΝΘΑΡΑΠΘΔΑΠΚΔΛΑ ΘΘΙΗΘΑ ΦΟΔΑΡΗΑ ΔΞΗΠΘΔΤΖΠ 
ΑΞΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑ 

Έρεη εθαξκνγή ε ΔΣΔΠ 08-06-08-06 "Πξνθαηαζθεπαζκέλα Φξεάηηα απφ ζθπξφδεκα" θαη ην 
πξφηππν ΔΙΟΣ ΔΛ 1917.  

χκθσλα κε ηελ σο άλσ ΔΣΔΠ ην ειάρηζην πάρνο ηνηρσκάησλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θξεαηίνπ 
(ζπφλδπινη, βάζεηο θ.ιπ.) ζα είλαη 150mm. Πεξαηηέξσ, ζα κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ θηλεηά 
θνξηία θαη’ ειάρηζηνλ 300kN ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΟΣ EN 1917. ε θάζε πεξίπησζε θαη 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΟΣ ΔΛ 1917, ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ (πάρνο ζπνλδχινπ, ιαηκνχ θ.ιπ.) ζα ηεθκεξηψλνληαη απφ ηα 
πξνζθνκηδφκελα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ θξεαηίνπ, βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζέηεη 
ην σο άλσ πξφηππν.  

Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ ΔΣΔΠ : 

 Παξ. 4.1. ΔΣΔΠ : Σα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ (ιαηκφο 
θξεαηίνπ, βάζε θξεαηίνπ, ζπφλδπινη θ.ιπ.), ζα είλαη ζχκθσλα κε ην ρήκα 1. 

 Παξ. 4.2. ΔΣΔΠ : Σν ζθπξφδεκα θαηαζθεπήο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ θξεαηίσλ ζα 
είλαη θαηεγνξίαο θαη΄ειάρηζην C25/30.  

 Παξ. 4.6. ΔΣΔΠ : Θα πξνβιεθζνχλ ειαζηνκεξείο δαθηχιηνη νη νπνίνη ζα πιεξνχλ ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ΔΙΟΣ EN 681-1/A1. 

 Παξ. 5.3. ΔΣΔΠ : Σα θξεάηηα αθαζάξησλ ζα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθέο επηζηξψζεηο, απφ 
αζθαιηηθφ πιηθφ εμσηεξηθά θαη απφ επνμεηδηθήο βάζεο πιηθφ εζσηεξηθά. 

 Σα σο άλσ πιηθά ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ζηξψζεσλ, ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, βάζεη βεβαίσζεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ 
πιηθνχ πνπ ζα πξνζθνκηζηεί πξηλ ηελ παξαγγειία ηνπο, θαζψο θαη ηεο έγθξηζεο ηεο 
Τπεξεζίαο. 

Σα θξεάηηα ζα είλαη ειάρηζηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ1,20m θαη ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζηελφηεηαο ρψξνπ θαη 
πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο θαη θαηφπηλ εηδηθήο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζα 
εθαξκνζηνχλ ζην έξγν πξνθαηαζθεπαζκέλα θπθιηθά θξεάηηα απφ ζθπξφδεκα, εζσηεξηθήο 
δηακέηξνπ 0,60m. 

ε ζρέζε κε ηελ επηκέηξεζε θαη πιεξσκή θαη ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηηκνινγίνπ, απηή 
ζα γίλεηαη αλά ηεκάρην (ηεκ.) πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ απφ ζθπξφδεκα. ηελ ηηκή 
κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
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 Ζ ράξαμε κε αζθαιηνθφπηε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο απαηηνχκελεο εθζθαθήο θαη ε 
δηάλνημε ηνπ νξχγκαηνο ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο 
αληιήζεηο θαη αληηζηεξίμεηο. 

 Ζ θφξησζε θαη κεηαθνξά πξνο απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε. 

 Ζ θνηηφζηξσζε απφ ζθπξφδεκα C8/10. 
 Ζ πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θξεαηίνπ (δαθηχιηνη, 

πιάθα ζηέςεο, ζηνηρείν ιαηκνχ, θάιπκκα θαηά ΔΙΟΣ ΔΛ 124 θαη ζχκθσλα κε ηελ 
ζρεηηθή Σ.Π. ηνπ παξφληνο Σεχρνπο, βαζκίδεο, ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θ.ιπ.) 
θαη ε ζπλαξκνιφγεζή ηνπ. Οη βαζκίδεο ζα είλαη ρπηνζηδεξέο ζχκθσλα ηελ ΠΔΣΔΠ 08-
07-01-05 «Βαζκίδεο Φξεαηίσλ».   

 Ζ ζχλδεζε ησλ αγσγψλ αθίμεσο θαη αλαρσξήζεσο. ηηο εξγαζίεο ζχλδεζεο 
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα νπνηαδήπνηε απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα ζσιήλσλ γηα ηελ 
ζχλδεζε ησλ αγσγψλ κε ην θξεάηην, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ησλ 
αληίζηνηρσλ ζσιήλσλ. 

 Ζ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ νξχγκαηνο κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ 
πιηθφ ιαηνκείνπ ζπκππθλσκέλν θαηά ζηξψζεηο ή πιηθφ ειεγρφκελεο ρακειήο αληνρήο 
(ΤΔΥΑ), ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

 Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε (αλαθαηαζθεπή 
γχξσ απφ ην φξπγκα ησλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ πνπ 
απνμειψζεθαλ γηα ηελ εθζθαθή) ζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηνπ θξεαηίνπ ζε 
πθηζηάκελν νδφζηξσκα. 

 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ζηελ ηηκή ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ απφ 
ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη - εθηφο άιισλ – νη πιήξεηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο εθζθαθψλ 
θαη επηρψζεσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο κε ηηο αληίζηνηρεο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο, νη 
αληηζηεξίμεηο θάζε είδνπο, θαζψο θαη νη απνθαηαζηάζεηο νδνζηξσκάησλ θάζε είδνπο. ην 
πιαίζην απηφ θαηά ηελ επηκέηξεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ εξγαζηψλ ζην πιαίζην ηεο 
επηκέηξεζεο ησλ αγσγψλ αθίμεσο θαη αλαρσξήζεσο, ζα πηνζεηείηαη σο φξην εθζθαθήο γηα ηα 
πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απφ ζθπξφδεκα ίζν θαη' ειάρηζην κε 0,30m απφ ηελ εμσηεξηθή 
πιεπξά ηνπ θξεαηίνπ. Οη σο άλσ απνζηάζεηο ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα εθαξκφδνληαη 
θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ δεδνκέλνπ φηη αμηνινγνχληαη νη 
ειάρηζηεο γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηνπο. 
 

 
 

8.  ΣΡΝΠΗΓΖΟΑ ΘΑΙΚΚΑΡΑ ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΑΞΝ ΔΙΑΡΝ 
ΣΡΝΠΗΓΖΟΝ 

8.1. Αληηθείκελν 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαιπκκάησλ θξεαηίσλ κε πιαίζην 
θαηεγνξίαο D400 (θφξηηζε δνθηκήο 400ΘΛ θαη’ ειάρηζην), κε ειάρηζην θαζαξφ άλνηγκα 
600mm απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε. Δπίζεο κε ηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή 
θαιχπηνληαη θαη ηα ινηπά ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα εθηφο θαηαζηξσκάησλ νδψλ (π.ρ. 
θαηεγνξίαο έσο C250). 
 

8.2. Ηζρύνληα πξόηππα     

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή ελζσκαηψλεη ην ελαξκνληζκέλν Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΛ 124 κε 
ηίηιν «Θνξνλίδεο νρεηψλ θαη ζπξίδεο θξεαηίσλ επηζθέςεσο γηα πεξηνρέο πεδψλ θαη νρεκάησλ 
- Απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ, Γνθηκή ηχπνπ, ήκαλζε», γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
θαιπκκάησλ θξεαηίσλ, κεηά ησλ πιαηζίσλ ηνπο, ζην Έξγν. Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά, ζα 
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αθφινπζα πξφηππα:  

ISO 1083:2004-07 :   Spheroidal graphite cast irons – Classification  
   Υπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε - Σαμηλφκεζε. 

ΔΙΟΣ  ΔΛ 1563     :   Founding - Spheroidal graphite cast irons  
   Υπηεχζεηο - Υπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε. 
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Όπνπ παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζε Διιεληθά ή Γηεζλή πξφηππα, νη πξνδηαγξαθέο απηέο 
λννχληαη ηεο ηειεπηαίαο εθδφζεψο ηνπο. Όια ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα Σερληθή 
πξνδηαγξαθή θαηηζρχνπλ θάζε άιιεο δηαηχπσζεο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ.   
 

8.3. Ξξόηππν θαηαζθεπήο  

Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, νη δνθηκέο, ε  ζήκαλζε θαη γεληθφηεξα φινη νη έιεγρνη πνηφηεηαο, 
ζα είλαη θαζ’ φια ζχκθσλνη κε ηελ πξνδηαγξαθή  ΔΛ124:1994 (ή λεφηεξεο έθδνζεο). 
 

8.4. Ξνηόηεηα πιηθνύ 

Σα θαιχκκαηα θξεαηίσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε 
αξίζηεο πνηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο ISO 
1083:2004-07 (ή λεφηεξεο έθδνζεο), θαηά πξνηίκεζε πνηφηεηαο 500-7. Απνδεθηή είλαη θαη ε 
πνηφηεηα ρπηνζηδήξνπ 400-15.  
Κεηά ηελ ρχηεπζε ηνπο ηα θαιχκκαηα ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα δίρσο 
ξσγκέο, ζπειαηψζεηο, θπζαιίδεο, δίρσο νπνηαδήπνηε άιια ειαηηψκαηα ή αζηνρίεο ρπηεξίνπ 
ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο ζηελ ρξήζε. Πιήξσζε ησλ 
φπνησλ θελψλ κε ηδία ή μέλε χιε, απαγνξεχεηαη ξεηψο. 
 

8.5. Θαηαζθεπή 

Σα πξνζθεξφκελα θαιχκκαηα θξεαηίσλ ζα ζπλδένληαη επί ηνπ πιαηζίνπ ηνπο κέζσ 
άξζξσζεο, ρσξίο ηελ ρξήζε θνριηψλ. Θα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλνίγνπλ θαη λα 
παξακέλνπλ ζηηο 110ν- 130ν. Γε ζα κπνξνχλ λα αθαηξνχληαη απφ ην πιαίζην ελψ ε άξζξσζε 
ζα παξέρεη ηελ κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα ζηνλ έρνληα εξγαζία εληφο ηνπ θξεαηίνπ, 
κπινθάξνληαο ην θιείζηκν ηνπ θαιχκκαηνο ζηηο 90ν.  
Σν θάιπκκα ζηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα θέξεη νδεγνχο, πνπ ζα 
εμαζθαιίδνπλ ηελ απφιπηε εθαξκνγή επί ηνπ πιαηζίνπ, θαηά ην θιείζηκφ ηνπ. Δπίζεο, ζα 
θέξεη ρπηή δηάηαμε (π.ρ. δαθηπιίδη), επί ηεο νπνίαο ζα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί αιπζίδα, 
νχησο ψζηε λα απνηξέπεηαη ην πιήξεο άλνηγκα ηνπ θαιχκκαηνο, ζε πεξίπησζε ππεξρείιηζεο 
ηνπ θξεαηίνπ.   
Ζ ειάρηζηε εμσηεξηθή δηάζηαζε ηνπ πιαηζίνπ (θπθιηθφ, πνιπγσληθφ ή ηεηξαγσληθφ) ζα είλαη 
780mm, ην ειάρηζην χςνο 100mm  θαη ην ειάρηζην θαζαξφ άλνηγκα 600mm (αθνξά ηα 
θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο ηνπ δηθηχνπ αθαζάξησλ ζηα θαηαζηξψκαηα νδψλ θαη 
ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο φισλ ησλ ηχπσλ νρεκάησλ).  
Ζ θαηαζθεπή ησλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
ζσζηή θαη θαιή εθαξκνγή ηνπο, πάλσ ζηηο βάζεηο έδξαζήο ηνπο. Οη εδξάζεηο απηέο ζα πξέπεη 
λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο θαηά ηέηνην ηξφπν, νχησο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα 
θαη ε απνπζία ζνξχβσλ, αλεμάξηεηα ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ. Πξνο ηνχην, κεηαμχ ηεο 
επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ  θαιχκκαηνο επί ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ θαιχκκαηνο, ζα παξεκβάιιεηαη 
εηδηθφο δαθηχιηνο απφ πνιπαηζπιέλην, ή EPDM, ή άιιν, απνδεδεηγκέλα θαιχηεξν, πιηθφ. Ο 
δαθηχιηνο απηφο, ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη εχθνια, ρσξίο ηελ ρξήζε (εηδηθψλ γηα ην ζθνπφ  
απηφ) εξγαιείσλ.  
 Ζ άλσ επηθάλεηα ηνπ θαιχκκαηνο ζα είλαη θαηάιιειεο αληηνιηζζεηηθήο θαηαζθεπήο (πνπ ζα 
δηεπθνιχλεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ φκβξησλ πδάησλ, ελψ φζνλ αθνξά ην χςνο θαη ην εκβαδφλ 
ηεο αλάγιπθεο επηθάλεηαο, ζα ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΛ124:1994.   
Σα θαιχκκαηα θξεαηίσλ ζα παξαδίδνληαη κε κε ηνμηθή καχξε βαθή βάζεο λεξνχ, ζχκθσλα 
κε ηελ πξνδηαγξαθή  BS3416 θαη ζα απνδεηθλχεηαη - πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
Θαιχκκαηα ρσξίο βαθή, δελ γίλνληαη απνδεθηά. 
 

8.6. Έιεγρνη - δνθηκέο 

Σα θαιχκκαηα θξεαηίσλ ζα έρνπλ ππνβιεζεί ζε φινπο ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο δνθηκέο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή EN124:1994, ελψ ζα πξνηηκεζνχλ θαιχκκαηα θξεαηίσλ πνπ 
έρνπλ ππνβιεζεί θαη ζε εθηεηακέλεο δνθηκέο επί δξφκνπ.   
 

8.7. Πήκαλζε 

Σα πξνζθεξφκελα θαιχκκαηα θξεαηίσλ θαη ηα πιαίζηα ηνπο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ 
αθφινπζε ζήκαλζε : 

 ηελ  έλδεημε ΔΙΟΣ “ΔΛ 124” (σο έλδεημε ζπκθσλίαο κε ην πξφηππν) 
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 ηελ  θαηεγνξία (π.ρ. «C250», «D400») 
 ην φλνκα ή/θαη ην ζήκα αλαγλψξηζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 ηνλ αξηζκφ ρχηεπζεο  
 ην ινγφηππν Γ.Δ.Τ.Α.Κ.Β. θαη ην έηνο παξαγσγήο.  

Όιεο νη σο άλσ αλαθεξφκελεο ζεκάλζεηο, πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηεο θαη αλζεθηηθέο ζηνλ 
ρξφλν. Πξέπεη δε, λα είλαη ζε ζεκεία, πνπ λα είλαη νξαηέο θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. 
 

8.8. Έιεγρνο πνηόηεηαο 

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ 
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηνο ζεηξάο ISO 9001:2000 ή αληίζηνηρν, πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηνλ 
ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή θαιπκκάησλ θξεαηίσλ. Γηα λα απνδεηρζεί ε ζπκκφξθσζε απηή, 
ν θαηαζθεπαζηήο ζα ρξεηαζηεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο εθδνζέληα απφ 
αλεμάξηεην ηξίην θνξέα (ΔΙΟΣ, TUV, NF). 
 

8.9. Έιεγρνο ηωλ πξνο εγθαηάζηαζε θαιπκκάηωλ 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξάζρεη ηα απαξαίηεηα κέζα θαζψο θαη θάζε πιεξνθνξία θαη επθνιία 
γηα ηελ εμέηαζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ θαιπκκάησλ. Τπνρξενχηαη λα  θαηαζέζεη ην 
πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ην ΔΛ 124:1994, ην έληππν εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ησλ 
δνθηκίσλ ζηε θάζε παξαγσγήο θαη έλα δείγκα γηα ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο γηα θάζε 
παξηίδα.  
ε πεξίπησζε απφξξηςεο θάπνηαο παξηίδαο, κεηά ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο, ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ζηελ απνθαηάζηαζε απηψλ. Οη έιεγρνη πνπ ζα γίλνπλ ζα είλαη αθελφο 
επηθαλεηαθνί θαη ζα αθνξνχλ ηελ εηθφλα θαη ηελ ζπλαξκνγή (πιαίζην - θαπάθη) ησλ ηεκαρίσλ 
θαη αθεηέξνπ εξγαζηεξηαθνί θαη ζα αθνξνχλ ηελ αληνρή ηνπ θαη ελδερνκέλσο ηελ ζχζηαζή 
ηνπ. 
 

8.10. Ξεξηερόκελν – δηάξζξωζε πξόηαζεο πξνζθεξόκελνπ θαιύκκαηνο  

Γηα ηελ  αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο  θαη ηειηθή επηινγή 
ησλ θαιπκκάησλ πνπ πξνζθέξεη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ησλ 
παξαθάησ:  

 Πιήξε ζηνηρεία θαηαζθεπαζηή θαη εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ 
θαιπκκάησλ θξεαηίσλ θαη ησλ πιαηζίσλ ηνπο (επσλπκία, δηεχζπλζε).  

 Πιήξε ζηνηρεία εκπνξηθήο εηαηξείαο πνπ ελδερνκέλσο κεζνιαβεί κεηαμχ ηνπ 
εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο (επσλπκία, δηεχζπλζε).  

 Πηζηνπνηεηηθφ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2000 ή αληίζηνηρν, ηνπ 
θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ πξνζθεξφκελσλ θαιπκκάησλ 
θξεαηίσλ.  

 Πξσηφηππα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πξντφλησλ πνπ πξνηείλνληαη, 
θαη ηα λφκηκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή αληίγξαθά ηνπο.  Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα 
δηάθνξα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά,  δειψζεηο, θιπ. ησλ μελφγισζζσλ νίθσλ ζα είλαη 
λφκηκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή.  

 ρέδηα ηνπ πιαηζίνπ – θαιχκκαηνο ζε έληππε αιιά θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αξρεία 
pdf).  

 Πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηχπνπ θαιχκκαηνο θξεαηίνπ κε 
ηελ πξνδηαγξαθή ΔΛ 124 θαη δνθηκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

 Πιήξε ζηνηρεία ηνπ  Αλεμάξηεηνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο (επσλπκία, δηεχζπλζε) θαζψο 
επίζεο θαη ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηά ηνπ λα κπνξεί λα πηζηνπνηεί 
απνηειέζκαηα δνθηκψλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ.  

 Βεβαίσζε ηνπ Αλεμάξηεηνπ Φνξέα φηη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ έγηλαλ ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 10.3.1 ηνπ  ΔΛ 124.  

 Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο ηνπ Αλεμάξηεηνπ Φνξέα πνπ ζα πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ 
πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 10.3.2  ηνπ ΔΛ 124, θαη ηα αθφινπζα:  

 ηηο αλεμάξηεηεο δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηα ηειηθά πξντφληα  
 ηνλ αξηζκφ αλαθνξάο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηχπνπ θαιχκκαηνο  
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 αληίγξαθα ησλ δνθηκψλ ζε ζπλζήθεο δξφκνπ, εθφζνλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, πνπ 
επνπηεχηεθαλ θαη  ειέγρζεθαλ απφ ηνλ Αλεμάξηεην  Φνξέα Πηζηνπνίεζεο  

 αλαθνξά ηνπ  Αλεμάξηεηνπ  Φνξέα Πηζηνπνίεζεο αλαθνξηθά κε  ηνπο ειέγρνπο θαη  
ηελ  ρεκηθή αλάιπζε ηεο βαθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε   

  έλα (1) ηνπιάρηζηνλ δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηχπνπ θαιχκκαηνο θξεαηίνπ κε 
πιαίζην, κε κνλαδηθή απφθιηζε ηνπ απνηππψκαηνο ηεο επηθαλείαο ηνπ θαιχκκαηνο.  

 
 

8.11. Απνδνρή πξόηαζεο 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ ειέγρεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 
θαιπκκάησλ θξεαηίσλ θαη ηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ 
έξγνπ θαη πξνβαίλεη ζηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο.  

Πξνηάζεηο νη νπνίεο δελ πιεξνχλ ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, απνθιείνληαη απφ ηελ  
πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε, σο ηερληθά κε απνδεθηέο.  
 

8.12. Δπηκέηξεζε θαη Ξιεξωκή 

Δθφζνλ νη εξγαζίεο ησλ ρπηνζηδεξψλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή 
άιιεο εξγαζίαο, νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ρπηνζηδεξψλ θαιπκκάησλ απφ ειαηφ ρπηζίδεξν ζα 
επηκεηξψληαη ζε ρηιηφγξακκα (kg) πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ θαη ε πιεξσκή ζα γίλεηαη 
βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ Σηκνινγίνπ.  
ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηκέηξεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη, είηε βάζεη πηλάθσλ ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ πξνκεζεπηή (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ 
Κειέηεο), είηε κε δχγηζε θαη ζρεηηθφ  Γειηίν Επγίζεσο (βι. παξ. 1.6.2. παξφληνο Σεχρνπο). 
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα επίζθεςεο αθαζάξησλ, ζηελ ηηκή 
κνλάδαο ησλ θξεαηίσλ  πεξηιακβάλνληαη εθηφο άιισλ ηα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα, σο εθ 
ηνχηνπ δελ επηκεηξψληαη νχηε πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 
 
 

 

9.  ΞΙΑΠΡΗΘΝΗ ΠΥΙΖΛΔΠ ΓΝΚΖΚΔΛΝ ΡΝΗΣΥΚΑΡΝΠ ΚΔ ΙΔΗΑ 
ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΘΑΗ ΑΙΑΘΥΡΖ (CORRUGATED) ΔΜΥΡΔΟΗΘΖ 
ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ 

9.1. Αληηθείκελν 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηνπο αγσγνχο απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ειεχζεξεο 
ξνήο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα απηψλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο (HDPE ή 
PP) κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΙΟΣ ΔΛ 13476-3, 
δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN 4 ή 8 (βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηεο εγθεθξηκέλεο νξηζηηθήο 
κειέηεο) θαηά ΔΙΟΣ EN ISO 9969 κε έλα ηεκάρην ζχλδεζεο (κνχθα) θαη δχν δαθηπιίνπο 
ζηεγάλσζεο αλά κνχθα.  
Ζ ηειηθή επηινγή ηνπ πιηθνχ απφ ηνλ αλάδνρν (HDPE ή PP), ζα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο 
Τπεξεζίαο. 

9.2. Γεληθά 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πιαζηηθψλ αγσγψλ αθαζάξησλ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο πεξηιακβάλεη 
ζπλνπηηθά ηηο εμήο εξγαζίεο: 

 Πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη θάζε είδνπο δνθηκέο ζην 
εξγνζηάζην πξηλ ηελ παξαιαβή. 

 Φνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζηε ζέζε ζπγθέληξσζεο θαη κεηά απφ εθεί ζηε ζέζε 
ηνπνζέηεζεο. 

 Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ κέζα ζην φξπγκα. 
 Γηαδηθαζία επίρσζεο ηνπ ζθάκκαηνο ηνπ αγσγνχ. 
 Θάζε είδνπο δνθηκαζίεο παξαιαβήο ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ αγσγψλ. 
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9.3. Θξηηήξηα απνδνρήο ζωιήλωλ 

9.3.1. Απνδεθηά πιηθά  

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ θαη ζα παξάγνληαη ζχκθσλα κε απηά. 
Γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνηεηλφκελσλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν 
ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε θάθειν κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 παξνπζίαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ, πξσηφηππν ηερληθφ 
θπιιάδην θαη αθξηβή κεηάθξαζή ηνπ ζηελ Διιεληθή γιψζζα  

 πίλαθεο δηαζηάζεσλ/ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ 
 ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

παξάγεη ην εξγνζηάζην 
 πίλαθεο/ ζηνηρεία αλάινγσλ εθαξκνγψλ ησλ πξντφλησλ 
 πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

ΔΙΟΣ ΔΛ ISO 9001, ζε ηζρχ 
 πηζηνπνηεηηθφ παξαγσγήο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΟΣ 

ΔΛ 13476-3, πνπ εθδίδεηαη απφ αλεμάξηεην, αλαγλσξηζκέλν θαη δηαπηζηεπκέλν 
θνξέα πηζηνπνίεζεο,  ζε ηζρχ 

 πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο παξηίδαο κε ην πξφηππν 
ΔΙΟΣ ΔΛ 13476-3 

 νδεγίεο εγθαηάζηαζεο/ ζχλδεζεο 

9.3.2. Ξνηόηεηα, ραξαθηεξηζηηθά ζωιήλωλ θαη εηδηθώλ ηεκαρίωλ  

Ζ πνηφηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη έιεγρνη θαη νη δνθηκαζίεο απνδνρήο ζην εξγνζηάζην ησλ 
ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηεο ζεηξάο ζα ζπκθσλνχλ πιήξσο κε ηα 
πξνδηαγξαθφκελα ζην Πξφηππν ΔΙΟΣ EN 13476-3. Οη πιαζηηθνί ζσιήλεο δνκεκέλνπ 
ηνηρψκαηνο (HDPE θαη PP) κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα ζα είλαη 
δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΟΣ EN ISO 9969. 
Οη πιαζηηθνί ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο ζα παξαδίδνληαη ζε 
απνζεθεπηηθφ ρψξν ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ Αλαδφρνπ, αθνχ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί φιεο νη 
ππνρξεσηηθέο θαη ηπρφλ πξναηξεηηθέο δνθηκέο απνδνρήο πνπ ζα θξηζνχλ ζθφπηκεο, φπσο απηέο 
θαζνξίδνληαη ζην πξναλαθεξζέλ πξφηππν.  
εκεηψλεηαη φηη, νη ζσιήλεο πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν ζα πξέπεη λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλνη κε πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή ΔΙΟΣ EN 13476-3 
θαη ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξ. νηθ. 14097/757/2012 (ΦΔΘ 3346Β) «Έιεγρνο 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο θαη ζηα εμαξηήκαηα απηψλ γηα κεηαθνξά 
πφζηκνπ λεξνχ, απνρεηεπηηθψλ ιπκάησλ θαη ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε». 
Σν εζσηεξηθφ ηνίρσκα ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη αλνηθηνχ ρξψκαηνο, θαηάιιεινπ γηα ηελ επρεξή 
ηειενπηηθή επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε. 
Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ζηηο δνθηκέο ειέγρνπ ησλ πξντφλησλ κε λφκηκα 
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ παξαζηεί εθπξφζσπνο ηεο 
Τπεξεζίαο ζηε δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ, ν θαηαζθεπαζηήο ησλ ζσιήλσλ είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα ρνξεγήζεη ζηελ Τπεξεζία βεβαίσζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη φηη νη ζσιήλεο 
θαη ηα εμαξηήκαηα έρνπλ ππνβιεζεί κε επηηπρία ζηηο παξαπάλσ δνθηκαζίεο, ζχκθσλα κε ηα 
πξνδηαγξαθφκελα ζην Πξφηππν ΔΙΟΣ EN 13476-3. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο Τπεξεζίαο ζηηο δνθηκαζίεο παξαιαβήο ησλ 
ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ή ε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ρνξήγεζε ηνπ ζρεηηθνχ 
πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, δελ πξνδηθάδεη ηελ ηειηθή παξαιαβή ησλ 
εγθαηεζηεκέλσλ ζσιελψζεσλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

9.3.3. Πήκαλζε ηωλ ζωιήλωλ  

Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην πξφηππν ΔΙΟΣ ΔΛ 13476-3. 
Σα ειάρηζηα πνπ απαηηνχληαη λα αλαγξάθνληαη είλαη: 

 ην πξφηππν ΔΛ 13476-3 
 ε δηάκεηξνο 
 ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 ε θιάζε αθακςίαο (SNxx) 
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 ην πιηθφ θαηαζθεπήο (HDΡΔ, ΡΡ) 
 πιεξνθνξίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ηρληιαζηκφηεηα (εκεξνκελία/ηφπνο 

παξαγσγήο) 

9.3.4. Δμαξηήκαηα 

Σα εμαξηήκαηα πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ ζην έξγν, ζχκθσλα κε ηε κειέηε (ζπζηνιηθέο κνχθεο, 
ηαχ, εκηηαχ, ζπζηνιηθά εκηηαχ θιπ.) ζα είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΟΣ ΔΛ 13476-3, 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ξνή θαζψο θαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηελ 
ζπλδεζκνινγία πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα 
απνθεχγεηαη ε ρξήζε εμαξηεκάησλ πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ δηαθνξεηηθέο πξψηεο χιεο απφ 
απηέο ησλ αληίζηνηρσλ ζσιήλσλ δηθηχσλ (εθηφο πνιχ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη θαηφπηλ 
ζρεηηθήο απαίηεζεο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία).  

9.4. Κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζωιήλωλ 

Γεληθά, γηα ηνλ ρεηξηζκφ, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ δνκεκέλνπ 
ηνηρψκαηνο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ρεηηθφ πξφηππν είλαη ην 
πξφηππν ΔΙΟΣ ΔΛ 1610. 

9.4.1. Σεηξηζκόο -Φόξηωζε - Κεηαθνξά 

Σν κηθξφ βάξνο ησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο γεληθά θαζηζηά άλεηε  θαη 
αζθαιή ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ ζσιήλσλ. 
Ζ δηαθίλεζε θαη ε απνζήθεπζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα γίλεηαη κε πξνζνρή 
γηα ηελ απνθπγή θζνξψλ. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα έρνπλ κήθνο ηέηνην ψζηε νη ζσιήλεο λα 
κελ εμέρνπλ απφ ηελ θαξφηζα.  
Γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γεξαλνί ή ινηπά αλπςσηηθά κεραλήκαηα. ε 
θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε εθθφξησζε κε αλαηξνπή. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε 
ζπξκαηφζρνηλνπ ή αιπζίδσλ γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ ζσιήλσλ. Οη ρεηξηζκνί ζα γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά κε ηκάληεο (ζακπάληα).  
Σα θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ ζα έρνπλ 
θαξφηζα κε ιείεο επηθάλεηεο, ρσξίο πξνεμνρέο αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
ηξαπκαηίζνπλ ηνπο ζσιήλεο. 

9.4.2. Απνζήθεπζε 

Οη ζσιήλεο ζα απνζεθεχνληαη ζε πεξηθξαγκέλνπο ρψξνπο θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηα 
δηάηαμε (π.ρ. δηάηαμε ππξακίδαο), ψζηε λα απνθεπρζνχλ ζηξεβιψζεηο θαη παξακνξθψζεηο 
ιφγσ ππεξθείκελνπ βάξνπο. Θάζε δηάκεηξνο ζα ζηνηβάδεηαη ρσξηζηά. Κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή 
ηνπο ηα ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ ζα παξακέλνπλ ζηα θηβψηηα ζπζθεπαζίαο ηνπο. 
Δπηζεκαίλνληαη πξνο απνθπγή ηα αθφινπζα: 

α) Ζ απνζήθεπζε ζε έδαθνο πνπ δελ είλαη επίπεδν, νκαιφ θαη ζηεξεφ  
β) Ζ αμνληθή ή εγθάξζηα θφξηηζε θαζ’ φζνλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξακφξθσζε 
(πιάηπλζε) ηεο δηακέηξνπ. 
γ) Σν ζχξζηκν, ξίςε ή ζηνίβαμε ζε ηξαρείεο επηθάλεηεο. Δάλ νη ζσιήλεο 
θνξηνεθθνξηψλνληαη κε ζπξκαηφζρνηλα ή αιπζίδεο ζα πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια απφ 
εθδνξέο θαη ραξάμεηο. 
δ) Ζ ππεξβνιηθή επηθφξηηζε ησλ απνζεθεπκέλσλ ζσιήλσλ (π.ρ. εζθαικέλε ζηνίβαμε). 

εκεηψλεηαη φηη, νη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο απφ EPDM πνπ ηνπνζεηνχληαη γηα ηελ 
ζηεγάλσζε ησλ ζσιήλσλ ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζε θαηάιιεια δνρεία ζε ζθηεξφ κέξνο 
(λα απνζεθεχνληαη ζε θιεηζηφ ρψξν πξνζηαηεπκέλνη απφ ην θξχν, ηε δέζηε θαη ην θσο). Θα 
ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ζσιήλεο ακέζσο πξηλ ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζην έξγν. 
Οξζή πξαθηηθή απνηειεί ε ζηνίβαμε ζε χςνο έσο 4m, κε επαθή ησλ ζσιήλσλ θαηά γελέηεηξα. 
Ζ θάησ ζηξψζε ζα εδξάδεηαη ζε επίπεδε θαζαξή επηθάλεηα θαη θαζ΄ φιν ην κήθνο ησλ 
ζσιήλσλ. 
Θαηά ηελ απνζήθεπζε ζσιήλσλ δηαθνξεηηθψλ ζεηξψλ θαη δηακέηξσλ νη κεγαιχηεξεο 
ζεηξέο/δηάκεηξνη ζα δηαηάζζνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζηνίβαο. 
Αλ νη ζσιήλεο έρνπλ πξνδηακνξθσκέλα άθξα, ηα άθξα απηά ζα πξνεμέρνπλ. Σα άθξα ησλ 
ζσιήλσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία γηα ζχλδεζε ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ρηππήκαηα. 
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9.5. Ρνπνζέηεζε ζωιήλωλ 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζρέδηα. Ζ πξνζέγγηζε ησλ 
ζσιήλσλ ζην φξπγκα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά θαη ν Αλάδνρνο έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα 
νπνηαδήπνηε βιάβε ζην ζσιήλα. Πξέπεη λα ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
Σα αθφινπζα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα ζε φξπγκα: 

 Οη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζηε ζέζε ηνπο επηκειψο έλαο πξνο έλαλ κε ηελ θιίζε 
πνπ πξέπεη θαη ζε απφιπηε επζπγξακκία κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ θξεαηίσλ. 

 Πξηλ θαηεβεί ν ζσιήλαο ζην φξπγκα πξέπεη λα δηαπηζησζεί φηη ν ζσιήλαο δελ είλαη 
θηππεκέλνο θαη φηη δελ έρεη κέζα πέηξεο θαη ρψκαηα. Ο ζσιήλαο ζπλήζσο 
θαηεβάδεηαη ζην φξπγκα κε ηα ρέξηα θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε ειαθξά 
κεραληθά κέζα ή ζρνηληά. 

 Σν βάζνο ηνπ νξχγκαηνο πξέπεη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα ηεξείηαη ην ηππηθφ ζθάκκα 
θαη ζε ε ζηξψζε έδξαζεο άκκνπ ζηνλ ππζκέλα πάλσ ζηελ νπνία ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ λα κελ είλαη κηθξφηεξε απφ 15cm 
(εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε). Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα 
αξρίδεη θάζε θνξά απφ ην θαηάληε θξεάηην. 

 Πξέπεη λα έρνπλ απνκαθξπλζεί νη αηρκεξέο ή πνιχ κεγάιεο πέηξεο απφ ηνλ ππζκέλα 
ηνπ νξχγκαηνο. 

 Ζ επηινγή ηεο θνθθνκεηξίαο ησλ πιηθψλ επίρσζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ην 
θξηηήξην ηεο εχθνιεο εηζρψξεζεο ζηηο απιαθψζεηο ηνπ ζσιήλα. Ζ βάζε θαη ε 
πξνζηαηεπηηθή επίρσζε πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ηα πξναλαθεξζέληα πιηθά, ηα 
νπνία δηαζηξψλνληαη θαηά δηαδνρηθά ζηξψκαηα θαη αθνινπζεί ζπκπχθλσζε κέρξη 
ηνπ χςνπο ησλ 30cm πάλσ απφ ηελ ζηέςε ηνπ ζσιήλα (εθηφο εάλ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε).   

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ζηελ ζπκπχθλσζε ηεο επίρσζεο πιεπξηθά 
ηνπ αγσγνχ. Ζ ζπκπχθλσζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη, αθνχ ε επίρσζε 
ππεξβεί ζε χςνο ην ήκηζπ ηεο δηακέηξνπ ηνπ αγσγνχ γηα λα απνηξέπεηαη ε 
αλχςσζή ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ε αιιαγή ηεο θιίζεο ηνπ αγσγνχ θαη ζπλερίδεηαη ε 
επίρσζε θαη ε ζπκπχθλσζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. ηε 
ζπλέρεηα ην ζθάκκα δχλαηαη λα πιεξσζεί κε ηα πιηθά εθζθαθήο, αθνχ έρνπλ 
απνκαθξπλζεί νη αηρκεξέο θαη νη πνιχ κεγάιεο πέηξεο. Ο βαζκφο ζπκπχθλσζεο ηεο 
επίρσζεο πνπ απαηηείηαη είλαη ίζνο ή αλψηεξνο κε 95% θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε 
δνθηκή Proctor. 
Γηα ηα πιηθά εγθηβσηηζκνχ θαη επαλεπίρσζεο έρεη ζε θάζε πεξίπησζε εθαξκνγή ε 
ΠΔΣΔΠ 08-01-03-02 «Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππφγεησλ δηθηχσλ». 

 ε πεξίπησζε χπαξμεο πδξνθφξνπ νξίδνληα ε ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα πξέπεη 
λα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ πδάησλ θαη λα γίλεηαη άκεζα ε 
επίρσζή ηνπο γηα ηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο άλσζεο. 

 πληζηάηαη ε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ, θαζψο θαη ε 
ηνπνζέηεζε ζαλίδαο θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ ζην ειεχζεξν άθξν ηνπ ζσιήλα θαηά 
ηε δηαδηθαζία ζχλδεζήο ηνπ, γηα ηελ ηζνθαηαλνκή ησλ θνξηίσλ ζχλδεζεο θαη ηελ 
απνθπγή θζνξψλ ζηα άθξα ησλ ζσιήλσλ. 

 ηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ ζε πεξηβάιινλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ 
είλαη απαξαίηεηε ε επηθάιπςή ηνπο κε κεξηθή επίρσζε.  

Κεηά ηε ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ν νινθιεξσκέλνο αγσγφο κεηαμχ ησλ δχν δηαδνρηθψλ 
θξεαηίσλ ζα πξέπεη λα ζρεκαηίδεη έλα ζπλερή ζσιήλα νκνηφκνξθα εδξαδφκελν ζ' φιν ην 
κήθνο ηνπ, κε επζχγξακκν θαη νκαιφ ππζκέλα ζχκθσλα κε ηηο επζπγξακκίεο θαη θιίζεηο πνπ 
ππνδεηθλχνληαη ζηα ζρέδηα ηεο Κειέηεο. Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε θαηαθφξπθε απφθιηζε ηεο 
γξακκήο ηνπ ππζκέλα ηνπ ηνπνζεηεκέλνπ αγσγνχ απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζηα ζρέδηα ηεο 
Κειέηεο, δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 1% ηεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο κεηαμχ δχν 
δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηκήκαηα αγσγνχ κε νξηδφληηα θιίζε ή αξλεηηθή 
θιίζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ξνήο, δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά. 

Δηδηθφηεξα πξνθεηκέλνπ γηα αγσγνχο κε κηθξή θαηά κήθνο θιίζε, ήηνη θιίζε ίζε ή κηθξφηεξε 
ηνπ 1%, ν έιεγρνο ηεο θιίζεο ηνπ ππζκέλα ηνπ ηνπνζεηεκέλνπ αγσγνχ ζα γίλεηαη κε 



Γ.Δ..Α.Κ.Β. 
ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΒΑΟΡΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ ΠΡΗΠ Γ.Δ. ΑΛΥ 

ΙΔΣΥΛΗΥΛ ΘΑΗ ΘΑΡΥ ΙΔΣΥΛΗΥΛ Γ. ΒΝΙΝ 

ΡΡΔΔΣΣΖΖ  ΓΓΖΖΚΚΝΝΞΞΟΟΑΑΡΡΖΖΠΠΖΖΠΠ  

 

ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ.  ζει. 29  

ρσξνζηάζκεζε. Κε ρσξνζηάζκεζε, επίζεο, ζα γίλνληαη νη έιεγρνη ζε φζεο πεξηπηψζεηο θξίλεη 
ζθφπηκν ε Τπεξεζία, ρσξίο ν Αλάδνρνο λα δηθαηνχηαη γη’ απηφ πξφζζεηε απνδεκίσζε.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε νπνηαδήπνηε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ, ζα 
ζθξαγίδνληαη πξνζσξηλά ηα ειεχζεξα άθξα ησλ ήδε ηνπνζεηεκέλσλ αγσγψλ γηα λα 
παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο κηθξψλ δψσλ ή άιισλ μέλσλ ζσκάησλ κέζα ζε απηά. 

9.6. Πύλδεζε ζωιήλωλ 

Ζ ζχλδεζε ησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο γίλεηαη κε εηδηθφ ηεκάρην (κνχθα) 
θαη δηπιφ ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο (αλά κνχθα) απφ EPDM. Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζα 
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 681-1 θαη ζα είλαη δηπινί αλά ζχλδεζε. 

Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο ζχλδεζεο επαιείθεηαη εζσηεξηθά ε πξνο ζχλδεζε κνχθα κε θαηάιιειν 
ιηπαληηθφ ζχλδεζεο πιαζηηθψλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ. Ζ επάιεηςε ηνπ ειαζηηθνχ 
δαθηπιίνπ κε ην ιηπαληηθφ πξέπεη λα απνθεχγεηαη γηα λα κε πξνθιεζεί επηθφιιεζε 
κηθξνζσκαηηδίσλ άκκνπ ή ρψκαηνο, ηα νπνία πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ ηελ ζηεγαλφηεηα ηεο 
ζχλδεζεο. Θαηά ηελ έλσζε ησλ ζσιήλσλ κεγάισλ δηακέηξσλ ζπληζηάηαη ε ρξήζε κεραληθψλ 
κέζσλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη αλαγθαία ε πξνζηαζία ηνπ ειεχζεξνπ άθξνπ ηνπ 
ζσιήλα κε ηελ ηνπνζέηεζε κίαο ζαλίδαο θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ ηζνθαηαλνκή ησλ 
θνξηίσλ θαη ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ζσιήλα. Οη κνχθεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ 
ζηελ ζσζηή ηνπο ζέζε γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή ξνή εζσηεξηθά ηνπ δηθηχνπ δειαδή λα 
ηεξκαηίζνπλ κέρξη ηνλ εζσηεξηθφ δαθηχιην πνπ δηαζέηνπλ. 

εκεηψλεηαη φηη ζα πξέπεη ν ζχλδεζκνο ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ λα δηαζέηεη επαξθέο κήθνο, 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΟΣ ΔΛ 13476-3, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ηνπνζέηεζε ησλ ελ ιφγσ 
ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ. 

Ζ ζχλδεζε ησλ αθξαίσλ ζσιήλσλ ηκήκαηνο αγσγνχ κε ηα αληίζηνηρα θξεάηηα επίζθεςεο ή 
ζπκβνιήο ζα γίλεηαη κε θάζε επηκέιεηα, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηα ζρέδηα. Οη εηζεξρφκελνη 
θαη εμεξρφκελνη ζσιήλεο ζπλδένληαη κε ηα θξεάηηα κε εηδηθά ηεκάρηα πνπ ελζσκαηψλνληαη 
ζην ζθπξφδεκα ησλ πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ θξεαηίνπ, ζηελ πεξίπησζε έγρπησλ 
θξεαηίσλ απνρέηεπζεο ή κε εηδηθά ηεκάρηα θαηάιιεια γηα ηε ζχλδεζε θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
ζηεγαλφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε θξεαηίσλ απφ ζπλζεηηθά πιηθά. 

9.7. Ρνκή πιαζηηθώλ ζωιήλωλ 

Ζ θνπή ησλ ζσιήλσλ ζε κηθξφηεξα κήθε είλαη απνδεθηή θαη δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 
ρξήζε απινχ πξηνληνχ κε κηθξά δφληηα. Πξέπεη λα επηιέγεηαη ζεκείν θνπήο αλάκεζα ζε δχν 
δηαδνρηθέο απιαθψζεηο ηνπ ζσιήλα εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ θαζεηφηεηα ηεο 
ηνκήο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ ζσιήλα. 

Γελ απαηηείηαη ιηκάξηζκα ησλ άθξσλ γηα δεκηνπξγία θιίζεο παξά κφλν θαζαξηζκφο ησλ άθξσλ 
απφ ηα ππνιείκκαηα ηεο θνπήο. 

9.8. Δπίρωζε νξύγκαηνο – έιεγρνο ζωιελώζεωλ 

9.8.1. Δπίρωζε νξύγκαηνο  

Κεηά ηελ ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα, ηνλ έιεγρν ηεο επζπγξακκίαο θαη 
ηεο θιίζεο ηνπ αγσγνχ ζχκθσλα κε ηα σο άλσ αλαθεξφκελα, αθνινπζεί ν εγθηβσηηζκφο ηνπ 
θαη ζηε ζπλέρεηα ε επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο ζχκθσλα κε ηελ νηθεία Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη 
ηα ζρεηηθά ζρέδηα.     

9.8.2. Έιεγρνη ζωιελώζεωλ  

Οη έηνηκεο ζσιελψζεηο ηνπ δηθηχνπ πξέπεη, πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία λα 
έρνπλ ππνβιεζεί κε επηηπρία ζηνπο ειέγρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπλέρεηα, ε δαπάλε ησλ 
νπνίσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 

9.8.3. Έιεγρνη επζπγξακκίαο θαη θιίζεωλ 

Κεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα, ζα ειέγρεηαη ε επζπγξακκία 
θαη ε θιίζε θάζε ηκήκαηνο έηνηκεο ζσιήλσζεο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ, ζχκθσλα 
κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηελ παξ. 9.5. ηεο παξνχζαο. 
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9.8.4. Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο 

Ζ ζηεγαλφηεηα έηνηκεο ζσιήλσζεο ειέγρεηαη κε ηελ εθαξκνγή εζσηεξηθήο πδξαπιηθήο πίεζεο 
ζε απνπεξαηνχκελν ηκήκα αγσγνχ κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο 
ππφδεημεο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ δνθηκαζία απηή ζα δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΟΣ 
ΔΛ 1610.  

Σν ηκήκα πνπ πξφθεηηαη λα δνθηκαζζεί γεκίδεηαη κε λεξφ. Κπνξεί λα απαηηεζεί πεξίνδνο 
εμνκάιπλζεο (conditioning time) κίαο ψξαο. Κεηά ην γέκηζκα απμάλεηαη πξννδεπηηθά ε 
πδξνζηαηηθή πίεζε ζε 1,00m ζηήιεο λεξνχ πάλσ απφ ην εμσξάρην ηνπ αγσγνχ ζην ςειφηεξν 
ζεκείν ηνπ. Ζ δνθηκαζία δηαξθεί 30 ιεπηά θαηά ηα νπνία ε πίεζε δηαηεξείηαη ζηαζεξή. Ζ 
δνθηκαζία ζεσξείηαη επηηπρήο εθφζνλ ε πνζφηεηα λεξνχ πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζηεζεί δελ 
ππεξβαίλεη ηηο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξφηππν ΔΙΟΣ ΔΛ 1610. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαδεηήζεη θαη λα επηζθεπάζεη 
φια ηα ειαηηψκαηα ζηα νπνία νθείινληαη νη δηαξξνέο θαη ζηε ζπλέρεηα ε δνθηκή 
επαλαιακβάλεηαη απφ ηελ αξρή. Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα θαηαξηίδεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν γηα 
ηε δνθηκαζία απηή, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ή εθπξφζσπφ ηνπ θαη ηελ 
Τπεξεζία. 

9.8.5. Γνθηκή θαιήο ξνήο εληόο ηνπ δηθηύνπ 

Ζ δνθηκή ζα εθηειείηαη ζηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ φπνπ ε θιίζε είλαη κηθξή ή/θαη ζε άιια ζεκεία, 
θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο. Ζ θαιή ξνή ειέγρεηαη κε παξνρέηεπζε πεξηνξηζκέλεο 
πνζφηεηαο λεξνχ ζε έλα θξεάηην θαηά δηαζηήκαηα, νπφηε θαη παξαηεξείηαη εάλ ην λεξφ 
δηέξρεηαη απφ ην θαηάληε θξεάηην. 

9.8.6. Ρειηθόο θαζαξηζκόο θαη επηζεώξεζε  

Πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ Τπεξεζία, ην φιν ζχζηεκα ησλ αγσγψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξεαηίσλ, πξέπεη λα θαζαξηζζεί γηα λα απνκαθξπλζνχλ ηα 
πηζαλά θεξηά πιηθά πνπ έρνπλ εηζρσξήζεη ζην δίθηπν, έηζη ψζηε νη αγσγνί λα είλαη εληειψο 
θαζαξνί θαη ειεχζεξνη απφ εκπφδηα. Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη 
ηειενπηηθή επηζεψξεζε ηνπ δηθηχνπ κε θάκεξα πξηλ ηελ παξαιαβή. 

9.9. Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο - αζθάιεηαο εξγαδνκέλωλ θαη 
πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 7 ηεο  ΠΔΣΔΠ 08-06-02-02 " Γίθηπα απνρέηεπζεο απφ 
ζσιήλεο u-PVC". 

9.10. Δπηκέηξεζε θαη πιεξωκή 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεη γηα ηα πξαγκαηηθά κέηξα αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ 
ζηνλ ππζκέλα ηνπ ράλδαθα αλά είδνο αγσγνχ (δηακέηξνπ θαη SN) ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 
κειέηεο.  
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην κήθνο ηνπ αγσγνχ κεηξηέηαη απφ ηελ εζσηεξηθή παξεηά ηνπ ελφο 
θξεαηίνπ έσο ηελ εζσηεξηθή παξεηά ηνπ επφκελνπ θξεαηίνπ. 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη γηα ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ αμνληθνχ κήθνπο ηνπ αγσγνχ πνπ 
επηκεηξήζεθαλ κε ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ δηπιψλ 
ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο θαη κνπθψλ, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ, ν θαηαβηβαζκφο 
ζην φξπγκα, ε επζπγξάκκηζε, ε ζχλδεζε θαη ε εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δνθηκψλ 
ζηεγαλφηεηαο. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ε εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο ηνπνζέηεζεο, ν εγθηβσηηζκφο ησλ 
ζσιήλσλ, ε επαλεπίρσζε θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα - εθφζνλ 
πξνβιέπνληαη απφ ηε κειέηε - ηα νπνία επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
Σηκνινγίνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα νπνηαδήπνηε εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο κε ηα 
πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα επίζθεςεο αθαζάξησλ,  πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή κνλάδαο 
ησλ θξεαηίσλ απηψλ. 
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10.  ΔΞΑΙΔΗΤΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ 

10.1. Αληηθείκελν 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνζηαηεπηηθή επάιεηςε επηθαλεηψλ 
ζθπξνδέκαηνο (γηα πγξνκφλσζε, πξνζηαζία θ.ιπ.) θξεαηίσλ νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην 
δάπεδν εξγαζίαο, κε ην πξνβιεπφκελν γηα θάζε ζέζε πιηθφ, ζχκθσλα κε ηελ νξηζηηθή κειέηε, 
ηα ζρεηηθά άξζξα ηηκνινγίνπ θαη ην παξφλ Σεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.  

Σα πιηθά ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηε εθαξκνγή γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, βάζεη βεβαίσζεο 
θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ πνπ ζα πξνζθνκηζηεί πξηλ ηελ παξαγγειία, 
θαζψο θαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

10.2. ιηθά - Ρξόπνο θαηαζθεπήο 

Οη πξνο ζηεγαλνπνίεζε επηθάλεηεο ζα είλαη επίπεδεο, ζηεγλέο (έρνληαο ζρεηηθή πγξαζία ≤ 
6%)θαη απαιιαγκέλεο απφ ζθφλεο, ηέθξεο, ιάδηα, παξαθίλεο ή άιιεο μέλεο νπζίεο θαη ραιαξά 
πιηθά. Αξρηθά ζα γίλεηαη επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ραιαξά πιηθά θαη ξχπνπο κε 
ρξήζε ζπξκαηφβνπξηζαο ή άιιν θαηάιιειν ηξφπν θαη ζηε ζπλέρεηα ε εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ πνπ ζα εθαξκνζηεί. 
 χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε ΣΠ 7. ηνπ παξφληνο ηεχρνπο,  ηα θξεάηηα επίζθεςεο 
ηνπ δηθηχνπ βαξχηεηαο ζα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθέο επηζηξψζεηο, απνηεινχκελεο απφ 
αζθαιηηθφ πιηθφ εμσηεξηθά θαη απφ επνμεηδηθήο βάζεο πιηθφ εζσηεξηθά.   
 Σν πιηθφ επνμεηδηθήο βάζεο ηεο εζσηεξηθήο κφλσζεο πνπ ζα εθαξκνζηεί εζσηεξηθά ζα 
είλαη θαηάιιειν γηα εθαξκνγή ζε αλεπεμέξγαζηα ιχκαηα. 
 Γηα ηελ εμσηεξηθή κφλσζε ησλ θξεαηίσλ κε αζθαιηηθφ πιηθφ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : 
Θα πξνβιεθζεί εμσηεξηθή επάιεηςε ησλ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα 
πδαηηθήο δηαζπνξάο (black bitumen paint) κε ρξήζε ξνινχ, βνχξηζαο ή πηζηνιέηηνπ. Αξρηθψο 
ζα εθαξκνζηεί ππφζηξσκα (primer) κε αξαίσζε ηνπ γαιαθηψκαηνο κε λεξφ ζε αλαινγία 1:1 
ή κε ρξήζε ηνπ πιηθνχ (πνπ ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο) θαη αλάισζε 0,10 -0,15 lt/m2. Ζ 
εθαξκνγή ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζα γίλεη ζε κηα ηνπιάρηζηνλ ζηξψζε, κε αλάισζε 
(αλά ζηξψζε πνπ ηειηθψο ζα εθαξκνζηεί) ηνπιάρηζηνλ 0,15 lt/m2. 

10.3. Δπηκέηξεζε  -  Ξιεξωκή 

 Οη εξγαζίεο κφλσζεο ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο ησλ δηθηχσλ βαξχηεηαο (εζσηεξηθά θαη 
εμσηεξηθά) δελ επηκεηξψληαη θαη δελ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο δεδνκέλνπ φηη νη εξγαζίεο απηέο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ησλ θξεαηίσλ απηψλ. 
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