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ΜΕΡΟΣ Α: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ 
 
 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύµφωνα µε το ΦΕΚ B’2221/30-7-
2012. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος αντίστοιχη 
ΕΤΕΠ αλλά περιλαμβάνονται στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες Τεχνικές Προδιαγραφές του 
παρόντος Τεύχους, οι οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν µέχρι τη σύνταξη 
του παρόντος.  
 

1.2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Σύµφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης, και σύμφωνα µε την παράγραφο 4 
της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών & ∆ικτύων, στη σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών, προηγείται το Τιµολόγιο 
Μελέτης των Τεχνικών Προδιαγραφών.  
Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχόµενων στα ως άνω συµβατικά 
τεύχη όρων σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την επιµέτρηση και 
πληρωµή των εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόµενα στο Τιµολόγιο Μελέτης.  
Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες -βάσει του Τιµολογίου Μελέτης περιλαµβάνονται 
στην τιµή ενός άρθρου Τιµολογίου, δεν θα προµετρώνται / πληρώνονται ιδιαιτέρως, 
ανεξαρτήτως διαφορετικής σχετικής αναφοράς στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  
 

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

1.4 ΥΛΙΚΑ 
 

1.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 
(α) Στις εργασίες περιλαµβάνεται η προµήθεια των αναγκαίων υλικών και δοµικών στοιχείων 
καθώς και η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο.  
(β) Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να 
ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο.  
(γ) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο, πρέπει να 
είναι κατάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση τους και να είναι συµβατά µεταξύ τους.  
(δ) Με την πρόσφατη δηµοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕ∆Ι, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 
Β / 15-06-2012 (σε εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 334/94), αλλά και των προγενέστερων 
σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις 
δοµικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα 
αντίστοιχα για κάθε προϊόν Eναρµονισµένα Eυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν µεταφερθεί στο 
Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης και να φέρουν την σήµανση CE.  
 

1.4.2 ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγµατα και δεν 
ενσωµατώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι µεταχειρισµένα ή αµεταχείριστα κατ’ επιλογή 
του Αναδόχου.  
 

1.4.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
(α) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, 
να ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούργια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται 
καινούργια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.4.1, εδάφιο (γ).  
(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δοµικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν 
πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές αυτές.  
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1.5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(α) Σχετικά µε τα συναντώµενα εµπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήµατα, 
δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις διατάξεις και εντολές των 
αρµοδίων φορέων.  
(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόµους και τις λοιπές κυκλοφοριακές 
προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε 
εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριµµάτων, σε εγκαταστάσεις της 
πυροσβεστικής, των σιδηροδρόµων, σε τριγωνοµετρικά σηµεία κτλ. πρέπει να παραµένει 
κατά το δυνατόν ανεµπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα 
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών 
οχλήσεων.  
(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. 
στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δοµικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενηµερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άµεσου 
κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας. Τυχόν 
αναγκαία πρόσθετα µέτρα θα συµφωνηθούν από κοινού µεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι 
δαπάνες για τα ληφθέντα άµεσα µέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον 
Ανάδοχο. Επί πλέον επισηµαίνονται τα ακόλουθα:  
Κατά τη σύνταξη των σχεδίων εφαρµογής από τον Ανάδοχο µπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα 
η κατά µήκος κλίση ώστε να προσαρµοστεί στα οριστικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή θα 
καταβάλλεται προσπάθεια να µην τροποποιούνται, όσο είναι δυνατό, τα υψόµετρα του 
πυθµένα του αγωγού.  
Οι οριζοντιογραφίες θα συνταχθούν σε κλίµακα 1:1000 και οι µηκοτοµές σε κλίµακα 1:2000 
για τα µήκη και 1:200 για τα ύψη. Ειδικά στις θέσεις διέλευσης ρεµάτων ή γεφυρών καθώς και 
στις θέσεις κατασκευής ειδικών έργων (ειδικά φρεάτια) οι οριζοντιογραφίες θα συνταχθούν σε 
κλίµακα 1:100, 1:50 ή 1:20 (ανά περίπτωση). Εφόσον προκύψουν σηµαντικές διαφορές, κατά 
την κρίση της Υπηρεσίας, µεταξύ των πραγµατικών στοιχείων του εδάφους (υψόµετρα, 
αποστάσεις, κτλ.) και των αντιστοίχων στοιχείων της µελέτης, η Υπηρεσία θα αναλάβει να 
ανασυντάξει τη µελέτη σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο Π∆ 696/1974, λαµβάνοντας υπόψη 
και όλες τις παραδοχές της υπάρχουσας µελέτης. Για τις τυχόν, γενικότερα, τροποποιήσεις 
της µελέτης θα ζητείται η γνώµη του µελετητή, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  
Μόνο µετά από την εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και την έγκριση από την 
Υπηρεσία της επί τόπου χάραξης των έργων µπορεί ν' αρχίσει η κατασκευή των έργων 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα έχει καθοριστεί.  
 

1.6 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε 
βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και 
πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν 
οριζοµένων ανοχών.  
Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο 
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 
ελέγχου.  
Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως 
ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή 
καθορίζεται στο Τιµολόγιο.  
Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος 
πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί µέρους εργασιών του 
παρόντος.  
Αν η παράγραφος «Επιµέτρηση και Πληρωµή» µιας επιµέρους ΤΠ του παρόντος που 
αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για 
την ολοκλήρωση των εργασιών της συγκεκριµένης εργασίας, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες 
δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο καµίας άλλης εργασίας που 
εµφανίζεται στο Τιµολόγιο.  
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2 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ETEΠ)  
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) -ΦΕΚ B’2221/30-7-2012 και ειδικότερα, 
σύµφωνα µε τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του Παραρτήµατος 3 της Εγκυκλίου 
26 / 04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & 
∆ικτύων. Στο συγκεκριμένο έργο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες ΕΤΕΠ:  
 

Α.T. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. 
ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

2 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων 
αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 
δικτύων σε εδάφη γαιώδη - 
ημιβραχώδη Με την παράπλευρη 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 

ΝΕΤΥΔΡ 
Β\3.01.01 

08-01-01-00 

4-5 
Προμήθεια δανείων υλικα συνήθη 
δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4   

ΝΕΤΟΔΟ 
Β\Α18.1 

02-06-00-00 

6 Προμήθεια φυτικής γης ΝΕΤΠΡΣ Δ8 02-07-05-00 

ΟΜΑΔΑ Β: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

9 

Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β10) 
κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων 
αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων 
κλπ 

ΝΕΤΥΔΡ 
Β\9.10.03 

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

10 
Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
μικροκατασκευών (φρεατίων, 
ορθογωνικών τάφρων κλπ) 

ΝΕΤΥΔΡ 
Β\9.10.04 

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

11 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισμού σκυροδεμάτων Β500C κατα 
ΕΛΟΤ 1421-3 

ΝΕΤΥΔΡ 
Β\9.26 

01-02-01-00 

12 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
ΝΕΤΥΔΡ 
Β\9.01 

01-03-00-00 
01-04-00-00 

24 
Κατασκευή αργιλικού υποστρώματος 
στεγανοποίησης 

ΝΕΤΥΔΡ 
Β\14.01.01 

08-05-03-01 

27 
Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, 
βιομηχανικής προέλευσης 

ΝΕΤΟΙΚ 
Β\62.50 

03-08-02-00 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

28 
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με 
εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 
0,30 Χ 0,30 m 

ΝΕΤΠΡΣ 
Ε01.1 

10-05-01-00 

29 Θάμνοι, κατηγορίας Θ2 
ΝΕΤΠΡΣ 

Δ02.2 
10-09-01-00 

30 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 
όγκου 2,00 - 4,00 lt 

ΝΕΤΠΡΣ 
Ε09.4 

10-05-01-00 

31 Λίπανση φυτών με τα χέρια 
ΝΕΤΠΡΣ 
ΣΤ03.1 

10-06-03-00 

32 
Σχηματισμός λεκανών άρδευσης 
φυτών, διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 
m 

ΝΕΤΠΡΣ 
ΣΤ01.1 

10-06-01-00 

33 Άρδευση φυτών με βυτίο 
ΝΕΤΠΡΣ 
ΣΤ02.1.1 

10-06-02-01 

 



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελ. 5 

ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΤΕΠ 
 

3 ΓΕΝΙΚΑ 
Τα άρθρα της μελέτης που δεν καλύπτονται σήμερα από τις ΕΤΕΠ είναι: 
 

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠΕΚΑ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1 

Εκσκαφή, επίχωση, διάστρωση, συμπίεση 
και μετακίνηση απορριμμάτων για την 
διαμόρφωση του απορριμματικού 
αναγλύφου    

ΝΕΤΟΔΟ Ν\Α01 --- 

3 

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα 
εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης (διαμορφωση αναγλύφου, 
στρώση εξομάλυνσης) 

ΝΕΤΥΔΡ Β\5.03 --- 

ΟΜΑΔΑ Β: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

7 
Γεωμεμβράνη αμφιπλεύρως τραχεία 
πάχους 1mm 

ΣΧΕΤ ΝΕΤΥΔΡ 
Β\14.04.01 

--- 

8 Γεωύφασμα 200 g/m
2
 

ΝΕΤΥΔΡ 
Β\14.05.01 

--- 

13 
Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεατίων Καλύματα 
χυτοσίδηρο, κοινά 

ΝΕΤΥΔΡ 
Β\11.01.01 

--- 

14 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ500mm 
ΝΕΤΥΔΡ 

Ν\15.01.06 
--- 

15 
Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεατίων Καλύματα 
από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

ΝΕΤΥΔΡ 
Β\11.01.02 

--- 

16 
Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10" d = 
6 mm 

ΝΕΤΥΔΡ Β\15.25 --- 

17 
Πώματα γαλβανισμένου χαλυβδοσωλήνα Φ 
10" d = 6 mm 

ΝΕΤΥΔΡ Ν\12.17.1 --- 

18 
Πιεζομετρικός σωλήνας, Φ 1 1/2" 
υδρογεωτρήσεως 

ΝΕΤΥΔΡ Β\15.12 --- 

19 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων 
κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Ονομαστικής 
διαμέτρου D600 mm 

ΝΕΤΥΔΡ 
Β\12.01.01.05 

--- 

20 Μάρτυρας καθίζησης ΑΤΗΕ Ν\8604.2 --- 

21 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως ΝΕΤΥΔΡ Β\15.14 --- 

22 

Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο 
(HDPE) CE 80, δεύτερης γενιάς, MRS8 
(Minimum Required Strength = Eλάχιστη 
Απαιτούμενη Αντοχή = 8 MPa), κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2:2003, Ονομ. διαμέτρου DN 90 
mm / ΡΝ 10 atm 

ΝΕΤΥΔΡ 
Β\12.14.02.06 

--- 

23 Διάτρηση αγωγών ΝΕΤ ΥΔΡ Ν\18 --- 

25 Βιόφιλτρα ΝΕΤ ΥΔΡ Ν\19 --- 

26 Περίφραξη με συρματόπλεγμα 
ΣΧΕΤ ΝΕΤΥΔΡ 

Β\11.12 
--- 
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4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Για τις εργασίες ή το μέρος των εργασιών που δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω ΕΤΕΠ 
ισχύουν οι ΠΤΠ του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ.  
 

4.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1: Εκσκαφή, επίχωση, διάστρωση, συμπίεση και 
μετακίνηση απορριμμάτων για την διαμόρφωση του απορριμματικού 
αναγλύφου (Α.Τ. 1) 

Προκειμένου να μειωθεί το ενδεχόμενο βλάβης από καθιζήσεις, θα πρέπει κατά την εκτέλεση 
των χωματουργικών εργασιών, όπου θα γίνει αναδιευθέτηση της μάζας των απορριμμάτων:  
• να διαμορφωθούν οι τελικές τους επιφάνειες με το μέγιστο δυνατό βαθμό συμπίεσης 
• να γίνει η διάστρωση τυχόν υλικών εκσκαφής, επί της διαμορφωμένης μάζας των 

απορριμμάτων απολύτως ομοιόμορφα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν 
ομοιόμορφα κατανεμημένη καθίζηση 

 η τελική κλίση μετά από τις καθιζήσεις της επικάλυψης, να βρίσκεται στα επίπεδα του 
πραγματικά επιθυμητού σχεδιασμού.  

Η διαδικασία κατασκευής της επικάλυψης που χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί η τελική 
κλίση, θα λάβει υπόψη τα ακόλουθα:  
Α) Σταθεροποίηση των χωμάτων και υλικών υποστρώματος του χώρου.  
Β) Σταθεροποίηση όλων των τελικών υλικών τελικής κάλυψης.  
 
Καθορισμός της περιοχής 
Πριν από την έναρξη των εργασιών καθαρισμού ο Ανάδοχος θα προβεί στην πασσάλωση επί 
του εδάφους των αξόνων των έργων και στις χωροσταθμήσεις τους, με σύγχρονη λήψη 
διατομών του φυσικού εδάφους. 
Οι εκσκαφές θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της παρούσας μελέτης που έχει εγκρίνει η 
Υπηρεσία. 
Τα προϊόντα εκσκαφής, κατάλληλα για επιχώσεις θα φυλαχθούν σε κατάλληλους 
δανειοθαλάμους και θα χρησιμοποιηθούν σαν υλικό εξομάλυνσης των απορριμμάτων.  
Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές, ο Ανάδοχος θα καθορίσει τον αριθμό και την θέση τυχόν 
υπογείων αγωγών κοινής ωφέλειας ή άλλων έργων κοινής ωφέλειας που γειτονεύουν άμεσα 
με τα έργα.  
Εάν, προκληθούν από τις εργασίες του Αναδόχου ζημίες στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή σε 
έργα κοινής ωφέλειας, αυτές θα αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση από τον Ανάδοχο ή από 
άλλο φορέα που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Η δαπάνη αποκατάστασης των ζημιών βαρύνει τον 
Ανάδοχο.  
Αντιστηρίξεις των παρειών των σκαμμάτων που ενδεχομένως απαιτούνται για την ασφάλεια 
των εργασιών ή των έργων που εκτελούνται, θα εγκατασταθούν από τον Ανάδοχο με ευθύνη 
του. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει τη χρήση αντιστηρίξεων ή την ενίσχυσή 
τους, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο.  
Στην  περίπτωση  που  προκληθούν  καταπτώσεις  παρειών  σκαμμάτων  σε  αντιστηριγμένες  
ή  μη παρειές  με  συνέπεια  οποιαδήποτε  εργατικά  ατυχήματα,  ζημιές  προς  τρίτους,  
ζημιές  έργων,  μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ., βαρύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος, εφ’ 
όσον δεν προχώρησε στη λήψη απολύτως ασφαλών μέτρων αντιστήριξης. Στην περίπτωση 
αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε νόμιμη αποζημίωση, να αποκαταστήσει 
κάθε βλάβη και υπέχει κάθε ποινική και αστική ευθύνη.  
Στην περίπτωση που θα προκληθούν ζημίες σε γειτονικές κατασκευές λόγω μη κανοποιητικής 
αντιστήριξης, οι απαραίτητες επισκευές ή κατασκευές θα γίνουν από τον Ανάδοχο ή άλλο 
φορέα μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες των επισκευών ή των κατασκευών 
αυτών θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο.  
Στην περίπτωση που θα γίνουν κεκλιμένα πρανή σκαμμάτων χωρίς αντιστήριξη, μετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας, τα πρανή θα έχουν σταθερές κλίσεις.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τον έλεγχο των νερών σε όλη τη διάρκεια κατασκευής 
και μέχρι  πέρατος  του  όλου  έργου.  Για  τη  διευθέτηση  της  ροής  των  επιφανειακών  
νερών  και  την απομάκρυνσή τους από τα σκάμματα, o Ανάδοχος θα κατασκευάσει τα 
αναγκαία έργα εκτροπής τους, ενώ για την απομάκρυνση των υπόγειων νερών ή για την 
στεγανοποίηση των σκαμμάτων θα χρησιμοποιήσει κατάλληλα μέσα, αντλίες, well-points, 
κλπ. 
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4.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2: Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών 
χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης (Α.Τ. 3) 

Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί 
(α) Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει τις επανεπιχώσεις του απομένοντας όγκου, μετά την 
κατασκευή των έργων, στις εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων, στις τάφρους τοποθέτησης 
των πάσης φύσης αγωγών δικτύων ΟΚΩ (αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, ύδρευσης, 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, φωτοσήμανσης κτλ.) ή εκσκαφών θεμελίων 
κατασκευής φρεατίων κτλ. και ειδικότερα: 

 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 

 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά «μεταβατικών επιχωμάτων» 

 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια 

 Επιχώματα πάνω από τη «ζώνη αγωγού» με κατάλληλα προϊόντα 
(β) Για το παραπάνω αντικείμενο έχουν εφαρμογή η ΠΤΠ Ο 150, η ΠΤΠ Χ1, και η ΠΤΠ Τ 110, 
με τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συμπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω.  
(γ) «Επανεπίχωση απομένοντος όγκου εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων» 
νοείται η επίχωση με κατάλληλα εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατομείων ή και δάνεια): 

 της «ζώνης αγωγών και οχετών» 

 των «μεταβατικών επιχωμάτων» πίσω από τα τεχνικά έργα 

 της «περιοχής πάνω από τη ζώνη αγωγών και οχετών» 

 κάτω από πεζοδρόμια 
(δ) «Ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή μεταξύ του δαπέδου και των τοιχωμάτων 
της τάφρου και μέχρι ύψος 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. 
(ε) «Περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή μεταξύ της άνω 
επιφάνειας της «ζώνης αγωγών και οχετών» και του χείλους της τάφρου. 
(στ) «Μεταβατικά επιχώματα» νοούνται τα επιχώματα πίσω από τα τεχνικά έργα. 
 
Υλικά 
Επανεπιχώσεις όλων των κατηγοριών 
(α) Ανάλογα με την περιοχή της επανεπίχωσης θα χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα, στην κάθε 
περίπτωση, εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατομείων δάνεια), σύμφωνα με τα 
προδιαγραφόμενα κατωτέρω. 
(β)  Προϊόντα λατομείων ή δάνεια υλικά θα χρησιμοποιούνται μόνον όταν τούτο απαιτείται 
από τις προδιαγραφές του υλικού ή όταν δεν υπάρχουν κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 
αυτά δεν επαρκούν.  
(γ) Τα κατάλληλα εδαφικά υλικά διαχωρίζονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στον 
παρακάτω Πίνακα και είναι τα μόνα που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τέτοιου είδους 
επανεπιχώσεις. 
 

Α/Α Κατηγορία ανάλογα 
προς την ικανότητα 

συμπύκνωσης 

Συνοπτική περιγραφή Κατάταξη κατά ϋΙΝ 
18196 

1 V1 Μη συνεκτικά έως ελαφρώς 
συνεκτικά, χονδρόκοκκα και 

μικτόκοκκα εδάφη 

GW, Gl, GE, SW, SI, 
SE, GU, GT, SU, ST 

2 V2 Συνεκτικά, μικτόκοκκα εδάφη GU, GT, SU, ST 

3 V3 Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη UL, UM, TL, TM, TA 

 
Τα οργανικά κτλ εδάφη των υπολοίπων κατηγοριών της κατάταξης DIN 18196 (ΗΝ, ΗΖ, F, 
OU, ΟΤ, ΟΗ, ΟΚ) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν. 
(δ) Η ικανότητα συμπύκνωσης των κατηγοριών του εδάφους του παραπάνω Πίνακα 
εξαρτάται από τη σύνθεση των κόκκων του εδάφους, τη μορφή των κόκκων και την 
περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα: 

 Για την κατηγορία V1, βαρύνουσα σημασία στην ικανότητα συμπύκνωσης έχει κυρίως η 
σύνθεση των κόκκων και η μορφή τους και μικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό και κατά 
συνέπεια η επίδραση των καιρικών συνθηκών 

 Για τις κατηγορίες V2 και V3, βαρύνουσα σημασία στη συμπύκνωση έχει η επίδραση της 
περιεκτικότητας σε νερό 

 Η συμπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της μικρής ευπάθειας τους στο 
νερό και στην αποσάθρωση, είναι ευχερέστερη από τη συμπύκνωση εδαφών των 
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κατηγοριών V2 και V3 
(ε) Για την επιλογή του καταλληλότερου για κάθε περίπτωση υλικού θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα: 

 Σε πολύ υγρά συνεκτικά εδάφη δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός 
συμπύκνωσης 

 Σε πολύ ξηρά συνεκτικά εδάφη η απαιτούμενη κατά στρώσεις συμπύκνωση μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μετά από έργο συμπύκνωσης αισθητά μεγαλύτερο από τα συνηθισμένα 

(στ) Για να αποφεύγονται οι υποχωρήσεις στο σκάμμα που επαναπληρώθηκε, θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την επαναπλήρωση των τάφρων αγωγών κατά πρώτο λόγο μη 
συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια 
τέτοιων προϊόντων εκσκαφών, να χρησιμοποιούνται και εδάφη των κατηγοριών V2 και V3. 
 
Επανεπίχωση ζώνης αγωγών 
(α) Η επίχωση πρέπει να εξασφαλίζει μια όσο το δυνατόν ομοιόμορφη και σταθερή κατανομή 
των κινητών και μόνιμων φορτίων πάνω από τον αγωγό. Για το λόγο αυτό, ως υλικό 
πλήρωσης, πρέπει να χρησιμοποιείται αμμοχάλικο κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης, 
όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. 

Α/Α Διάμετρος κόσκινου [mm] Ποσοστό διερχόμενο κατά βάρος 
[%] 

1 40 100 

2 30 70 - 100 

3 15 50 - 85 

4 7 35 - 80 

5 3 25 - 70 

6 0,075 (No. 200) <12 
 

(β) Το υλικό πρέπει να είναι καλά κοκκομετρικά διαβαθμισμένο, δηλαδή πρέπει να ισχύει D60 
/ D10 > 5, όπου: 
D60 = Η διάμετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του υλικού 
D10 = Η διάμετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) του υλικού 
(γ) Εάν το ποσοστό (Ρ) του λεπτόκοκκου του διερχόμενου από το κόσκινο No. 200 είναι 
12%>Ρ>5%, τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη πλαστικότητας ΡΙ < 10%. 
 
Μεταβατικά επιχώματα 
Τα υλικά της επανεπίχωσης θα πρέπει να είναι θραυστά επίλεκτα υλικά προέλευσης 
λατομείου, κατηγορίας Ε4, με δείκτη πλαστικότητας μικρότερο του 4. 
 
Επιχώματα κάτω από πεζοδρόμια 
Θα χρησιμοποιηθεί κοκκώδες υλικό που η κοκκομετρική διαβάθμιση του θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στα αναφερόμενα όρια του ακόλουθου Πίνακα: 

 Αριθμός κόσκινου (Αμερικανικά πρότυπα 
τετραγωνικής οπής AASHTO Μ-92) 

Ποσοστό διερχόμενο κατά 
βάρος 

 Άνοιγμα οπής Διαβάθμιση 
[%] 

Διαβάθμιση 

 Σε ίντσες [in] Σε χιλιοστά [mm]   

1 3" 76,2   

2 2" 50,8   

3 11/2" 38,1   

4 11/4" 31,7 100  

5 1" 25,4 83-100 100 

6 3/4" 19,1 65-95 70-100 

7 3/8" 9,52 47-77 50-80 

8 No. 4 4,76 33-63 35-65 

9 No. 10 2,00 23-50 25-50 

10 No. 40 0,42 13-30 15-30 

11 No. 200 0,074 5-15 5-15 

 
Το υλικό θα τοποθετηθεί μεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώματος» και 
της στρώσης των τσιμεντοπλακών πεζοδρομίων (ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων) και 
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θα συμπυκνωθεί σε ποσοστό 90% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που λαμβάνεται κατά 
την τροποποιημένη μέθοδο Proctor. 
 
Εκτέλεση εργασιών 
Επανεπιχώσεις όλων των κατηγοριών 
(α) Ο καθορισμός του τρόπου συμπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων συναρτάται από 
τα διατιθέμενα από τον Ανάδοχο μηχανήματα και από την κατηγορία των χρησιμοποιουμένων 
εδαφικών υλικών. 
(β) Τα παραπάνω στοιχεία αντιπροσωπεύουν μέσες τιμές απόδοσης. Σε δυσμενείς συνθήκες 
(π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις κτλ) είναι δυνατό να απαιτηθεί να μειωθούν 
τα διδόμενα πάχη των στρώσεων (ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, πιθανό να είναι 
δυνατή μια σχετική υπέρβαση αυτών). Ακριβείς τιμές μπορούν να προκύψουν μόνο σε μία 
δοκιμαστική συμπύκνωση. 
(γ) Έλεγχοι συμπύκνωσης 
Ο βαθμός συμπύκνωσης του υλικού πλήρωσης των τάφρων θα γίνεται σε κάθε διακεκριμένη 
ζώνη, όπως αναφέρεται σε επόμενη παράγραφο με την πρότυπη μέθοδο Proctor (Standard 
Proctor). Η εργαστηριακή δοκιμή συμπύκνωσης θα γίνεται στο υλικό που προήλθε από τα 
προϊόντα κάθε δοκιμαστικής οπής (προσδιορισμός καμπύλης Proctor) γιατί είναι δυνατόν η 
εργαστηριακή πυκνότητα να μεταβάλλεται από θέση σε θέση λόγω αλλαγής της 
κοκκομετρικής σύνθεσης. Όσον αφορά σε χονδρόκοκκα υλικά, θα γίνεται διόρθωση όπως 
ορίζεται στην παράγρ. 2.10.2 και 2.10.3 της ΠΤΠ Χ 1. Ο ελάχιστος αριθμός δοκιμών 
συμπύκνωσης δεν μπορεί να είναι λιγότερος από μία δοκιμή ανά 100 m μήκους τάφρου και 
για κάθε διακεκριμένη ζώνη υλικού πλήρωσης ή κατά μέγιστο ανά 500 m3 όγκου. Αν οι τιμές 
βαθμού συμπύκνωσης που εξακριβώθηκαν με τους παραπάνω ελέγχους είναι μικρότερες 
από τις προδιαγραφόμενες τιμές στην παρούσα παράγραφο, τότε ο Ανάδοχος πρέπει να 
μεταβάλει τον τρόπο εργασίας ώστε να επιτύχει τις προδιαγραφόμενες τιμές συμπύκνωσης. 
Σε περίπτωση ομοιόμορφου υλικού πλήρωσης και αν οι έλεγχοι βαθμού συμπύκνωσης που 
εκτελούνται όπως ορίζεται παραπάνω, αποδείξουν ικανοποιητική ομοιομορφία τότε η 
Υπηρεσία μπορεί, μετά από αίτηση του Αναδόχου και μετά από έγγραφη έγκριση αυτής, να 
περιορίσει τον ελάχιστο αριθμό δοκιμών συμπύκνωσης, με την προϋπόθεση ότι θα γίνεται 
λεπτομερής παρακολούθηση των παχών των στρώσεων που συμπυκνώνονται και του 
αριθμού διελεύσεων του μηχανήματος συμπύκνωσης, ανάλογα προς το είδος του 
μηχανήματος και την ομάδα εδάφους. Η παραπάνω μείωση δεν απαλλάσσει κατά κανένα 
τρόπο τον Ανάδοχο από την ευθύνη για την έντεχνη κατασκευή της πλήρωσης των τάφρων, 
σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή. Το μηχάνημα συμπύκνωσης και το πάχος των 
στρώσεων θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Περιοχή ζώνης αγωγών 
(α) Διαμόρφωση του πυθμένα της τάφρου και τοποθέτηση του αγωγού 
Ο πυθμένας της τάφρου πρέπει να είναι σε όλο το μήκος τοποθέτησης αγωγών ανθεκτικός, 
ελαστικός και ομοιόμορφης αντοχής. Έτσι, συνεκτικό έδαφος που τυχόν χαλαρώθηκε, πρέπει 
να αφαιρείται πριν από τη τοποθέτηση του αγωγού σε όλο το βάθος της χαλάρωσης και να 
αντικαθίσταται με μη συνεκτικό υλικό, κατάλληλα συμπυκνούμενο ώστε να αποφεύγεται 
γραμμική ή σημειακή στήριξη του αγωγού. 
(β) Συμπύκνωση 
Οι απαιτητοί βαθμοί συμπύκνωσης των στρώσεων είναι: 

 100% της Standard Proctor σε μη συνεκτικά υλικά της κατηγορίας V1 ή 103% της 
Standard Proctor σε υλικό κατηγορίας GW και GI κατά DIN 18196 

 97% της Standard Proctor σε συνεκτικά υλικά κατηγοριών V2 και V3 
Κάθε στρώση πλήρωσης πρέπει να συμπυκνώνεται ιδιαιτέρως. Η συμπύκνωση πρέπει να 
γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση της τάφρου και η 
συμπύκνωση του υλικού πλήρωσης πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές 
του αγωγού για την αποφυγή μετατόπισης και υπερύψωσης του. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται 
ιδιαίτερα υπόψη όταν υπάρχουν σωλήνες που μπορούν να παραμορφωθούν. Για τους 
αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου μεγαλύτερης από 0,40 m πρέπει η ζώνη του αγωγού να 
πληρωθεί και να συμπυκνωθεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας. Για σωληνωτούς 
αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου Dex μεγαλύτερης από 1,00 m λόγω των παρουσιαζομένων 
δυσχερειών συμπύκνωσης του υλικού επίχωσης, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού 
πλήρωσης πάχους t=Dex/8 να κατασκευάζεται από σκυρόδεμα κατηγορίας Β10 με ελάχιστο 
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πάχος Un = 0,15 m. 
 
Περιοχή Πάνω από την ζώνη αγωγών 
(α) Διάστρωση 
Το πάχος των μεμονωμένων στρώσεων θα επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο που το μηχάνημα 
συμπύκνωσης που χρησιμοποιείται να είναι σε θέση να επιτύχει τέλεια συμπύκνωση της κάθε 
μιας στρώσης με τον αναγκαίο αριθμό διελεύσεων. Σε δυσμενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή 
περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις κτλ), είναι δυνατό να απαιτηθεί να μειωθούν τα πάχη 
των στρώσεων, ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες πιθανό να είναι δυνατή σχετική 
υπέρβαση αυτών. Ακριβείς τιμές μπορούν να προκύψουν μόνο μετά από δοκιμαστική 
συμπύκνωση.  
(β) Συμπύκνωση 
Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού κάτω από οδόστρωμα τότε ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 
m κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της υπόβασης θα συμπυκνώνεται σε ποσοστό: 

 100% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard 
Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DIN 18196 

 97% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3. 
Ζώνη που βρίσκεται κάτω από τη προηγούμενη και μέχρι τη ζώνη του αγωγού πρέπει να 
συμπυκνώνεται σε ποσοστό: 

 95% της Standard Proctor για μη συνεκτικό υλικό πλήρωσης κατηγορίας V1 ή 97% της 
Standard Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DIN 18196) 

 95% της Standard Proctor προκειμένου για συνεκτικό υλικό πλήρωσης της κατηγορίας V2 
και V3 

Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού εκτός οδοστρώματος τότε το υλικό πλήρωσης από την τελική 
επιφάνεια του εδάφους (μετά την τυχόν προβλεπόμενη διαμόρφωση) μέχρι τη ζώνη του 
αγωγού θα συμπυκνώνεται όπως ορίζεται στο παραπάνω εδάφιο. Συμπύκνωση με μηχανικά 
μέσα επιτρέπεται σε ύψος μεγαλύτερο από 75 cm πάνω από την κορυφή του σωλήνα αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά στη μελέτη του Έργου. Το είδος της μηχανικής συμπύκνωσης εξαρτάται 
από τις εδαφικές συνθήκες, την αντιστήριξη και το σωλήνα του αγωγού.  
(γ) Ειδικές Επισημάνσεις 
Ειδικές φορτίσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής (π.χ. κυκλοφορία οχημάτων 
πάνω στον επιχωθέντα αγωγό) δεν επιτρέπονται. Σε περιπτώσεις που νερά προσβάλλουν 
τους αγωγούς, πράγμα που μπορεί να συνεπάγεται πρόκληση φθορών στους σωλήνες ή την 
προστατευτική τους επένδυση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα 
ειδικά προστατευτικά μέτρα. 
 
Μεταβατικά επιχώματα 
(α) Τοποθέτηση 
Το υλικό θα τοποθετείται στις διαστάσεις και κλίσεις που προσδιορίζονται στη μελέτη του 
Έργου ή/και σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Η πλήρωση των σκαμμάτων για την κατασκευή των μεταβατικών επιχωμάτων θα γίνεται, 
κατά το δυνατόν, ταυτόχρονα και συμμετρικά ως προς τον άξονα της κατασκευής και από τις 
δύο πλευρές, για την αποφυγή μετατόπισης των υλικών ή έκκεντρης φόρτισης.  
(β) Συμπύκνωση 
Ο βαθμός συμπύκνωσης των μεταβατικών επιχωμάτων ορίζεται ως ακολούθως: 

 Για οχετούς ή φρεάτια κτλ. κάτω από οδόστρωμα: 

 Ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της υπόβασης, θα 
συμπυκνώνεται σε ποσοστό 103% της Standard Proctor 

 Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την ανωτέρω ζώνη, θα συμπυκνώνεται σε ποσοστό 97% 
της Standard Proctor 

 Για οχετούς ή φρεάτια κτλ εκτός οδοστρώματος, όλο το υλικό θα συμπυκνώνεται σε 
ποσοστό 97% της Standard Proctor 

Για τη συμπύκνωση των μεταβατικών επιχωμάτων, εφόσον δεν υπάρχουν διαφορετικές 
προβλέψεις, ισχύουν τα αναφερόμενα για την περιοχή πάνω από τη ζώνη του αγωγού. Ο 
Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην υποστούν βλάβες οι τυχόν 
υπάρχουσες προστατευτικές επενδύσεις των οχετών, φρεατίων κτλ. 
 
ΠρόσθετεςΑπαιτήσεις 
(α) Τάφροι Αγωγών με Αντιστήριξη 
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Η τοποθέτηση και συμπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα εκτελείται, ανάλογα με το είδος της 
αντιστήριξης που χρησιμοποιείται κάθε φορά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σε 
κάθε περίπτωση η συναρμογή και συνεργασία του υλικού πλήρωσης και των παρειών της 
τάφρου. Για αυτό το λόγο, σε περίπτωση οριζόντιας αντιστήριξης πρέπει τα τμήματα αυτής να 
απομακρύνονται τμηματικά με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η άμεση σε στρώσεις 
πλήρωση του τμήματος της τάφρου που ελευθερώθηκε με υλικό πλήρωσης και η 
συμπύκνωση αυτού. Όμοια, σε περίπτωση κατακόρυφης αντιστήριξης πρέπει τα κατακόρυφα 
τμήματα αυτής (δοκοί τάφρων, πασσαλοσανίδες) να ανασύρονται τμηματικά σε τόσο δε ύψος 
κάθε φορά ώστε στο τμήμα της τάφρου που ελευθερώθηκε να είναι δυνατή η τοποθέτηση σε 
στρώσεις του υλικού πλήρωσης και η συμπύκνωση αυτού. 
(β) Αποκατάσταση οδοστρώματος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάμενη 
Οδό Σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υπάρχον οδόστρωμα πρέπει αμέσως 
μετά την τοποθέτηση του αγωγού η τάφρος να επαναπληρωθεί και να συμπυκνωθεί το υλικό 
πλήρωσης. Η οριστική ανακατασκευή του οδοστρώματος πρέπει να γίνει αμέσως. Η σύνδεση 
με το υφιστάμενο οδόστρωμα πρέπει να γίνει με ευθύγραμμη και αιχμηρή ακμή, και να είναι 
ομαλή και ανθεκτική. Χαλαρά τμήματα οδοστρώματος κοντά στην ακμή πρέπει να 
απομακρύνονται επιμελώς με νέα κοπή και με τη χρήση μηχανήματος κοπής οδοστρωμάτων. 
Η αποκατάσταση του οδοστρώματος πρέπει να εκτελεστεί κατά τον ίδιο τρόπο και στην ίδια 
ποιότητα με το συνεχόμενο οδόστρωμα. Αν κατ' εξαίρεση η οριστική αποκατάσταση του 
οδοστρώματος δεν μπορεί να γίνει αμέσως πρέπει ευθύς μετά την επαναπλήρωση της 
τάφρου του αγωγού, αυτή να καλυφθεί με προσωρινή επικάλυψη ασφαλτομίγματος. Αν 
εμφανιστούν βλάβες της προσωρινής επικάλυψης πρέπει αυτές να αποκατασταθούν αμέσως. 
 

4.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3: Γεωμεμβράνη 1,0 mm αμφιπλεύρως τραχεία 
(Α.Τ. 6) 

Προμήθεια και τοποθέτηση γεωμεμβράνη HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) πάχους 
1,0 χιλιοστών, αμφιπλεύρως τραχείας. 
Η μεμβράνη στεγανοποίησης θα πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες προδιαγραφές σύμφωνα με 
την Κ.Υ.Α.114218/17-11-97.  

Ελάχιστες τιμές των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών γεωμεμβράνης: 

Ιδιότητα Προδιαγραφή Δοκιμής Ελάχιστες Τιμές 

Εφελκυστική Αντοχή Διαρροής (N/mm
2
) DIN 53455 15 

Εφελκυστική Αντοχή Θραύσης (N/mm
2
) DIN 53455 24 

Επιμήκυνση σε Διαρροή (%) DIN 53455 8 

Επιμήκυνση σε Θρaύση (%) DIN 53455 600 

Πολυαξονική Επιμήκυνση σε Θραύση (%) DIN 53861 15 

Όριο Σχίσματος (Ν) DIN 53363 500 

Αντοχή σε Εφελκυσμό κατά τη Θραύση (Ν/mm2) DIN 53515 120 

Αντοχή σε σχίσιμο (N/mm
2
) DIN 53457 500 

Αντοχή σε διάτρηση (N/mm
2
) DIN 16726 300 

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατασκευασμένα σε γνωστό εργοστάσιο παραγωγής 
και θα καλύπτονται από τουλάχιστον 10ετή εγγύηση, για μεν την ποιότητά τους από το 
εργοστάσιο παραγωγής, για δε την τοποθέτηση, λειτουργία και αντοχή από τον Ανάδοχο.  
Οι βασικές ιδιότητες της γεωμεμβράνης είναι η αμελητέα υδροπερατότητα, η αντοχή σε 
φυσική καταπόνηση, σε χημική και βιολογική προσβολή, σε χρονική γήρανση (>50έτη), η 
ευκολία διαχείρισης (μεταφορά, προσκόμιση στον τόπο του έργου), η ευκολία διάστρωσης, η 
ευκολία στον έλεγχο της αξιοπιστίας κλπ. 
Τα υλικά θα παραδίδονται συσκευασμένα σε ρολά με ενδεικτική πινακίδα χαρακτηριστικών 
και διαστάσεων ανά ρολό. Η γεωμεμβράνη θα πρέπει να είναι συνεχής χωρίς συγκολλήσεις. 
Υπεύθυνος για την προσκόμιση στο έργο είναι ο Ανάδοχος. Κάθε ρολό γεωμεμβράνης θα έχει 
διαστάσεις (ενδεικτικές): μήκος: 100m x πλάτος: 5m. 
Τα προσκομιζόμενα ρολά γεωμεμβράνης θα ελέγχονται πριν την τοποθέτησή τους για τυχόν 
ρηγματώσεις, σχισίματα, οπές ή άλλες φθορές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
στεγανωτική της ικανότητα. 
Προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την τοποθέτηση της γεωμεβράνης, ώστε αυτή να 
αποφεύγεται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιμώνται συνθήκες όπως άπνοια, όχι 
βροχόπτωση, όχι παγετός ή υπερβολικά αυξημένες θερμοκρασίες. Επιθυμητή θερμοκρασία 
αέρα +5 έως +40

ο
C. Εάν κατά την διάρκεια της τοποθέτησης της γεωμεμβράνης υπάρξουν 

άσχημες συνθήκες ανέμου, θα λαμβάνονται μέτρα προσωρινής στερέωσής της. 



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελ. 12 

Η τοποθέτηση των φύλλων γεωμεμβράνης ακολουθεί την κλίση των πρανών. Τα φύλλα θα 
πρέπει να επικαλύπτονται. Θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας των διαστρωθέντων 
φύλλων (απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων, επιβάλλονται κατάλληλα υποδήματα στην 
επιφάνεια εργασίας). 
Η διάστρωση θα γίνεται επιμελώς. Προσοχή θα δίδεται στα σημεία αστοχίας της συγκόλλησης 
ώστε να αποκαθίσταται άμεσα. Η ένωση δύο φύλλων γίνεται με δύο παράλληλες 
συγκολλήσεις με ενδιάμεσο κενό πλάτους 5mm τουλάχιστον. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Το υλικό συγκόλλησης θα 
είναι ίδιας ποιότητας με το υλικό της μεμβράνης. 
Θα λαμβάνεται κάθε μέτρο προστασίας του υλικού από τραυματισμούς και θα γίνεται έλεγχος 
της συγκόλλησης καθημερινά παράλληλα με τις εργασίες, με δοκιμές συγκολλήσεων (οπτική 
μέθοδος, μέθοδος ηλεκτρικού σπινθήρα, μέθοδος υπερήχων, μέθοδος κιβωτίου κενού). 
Οι έλεγχοι ποιότητας κολλήσεων των ραφών κατά την διάρκεια τοποθέτησης της 
γεωμεμβράνης είναι δύο ειδών: Μη καταστροφικοί έλεγχοι ανά 200χιλ. ραφής ή στο 10% των 
ραφών και καταστροφικοί έλεγχοι με δειγματοληψία σύμφωνα με τα ISO-R 527  ή ASTM D-
4437 όπου λαμβάνονται δύο δείγματα ημερησίως ή ένα δείγμα ανά 200μ. ραφής (όποιο δίνει 
τον μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων). 
Επιπλέον, είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη να απαιτήσει διενέργεια 
δειγματοληπτικών ελέγχων στα υλικά προ της τοποθέτησής τους στο έργο, σύμφωνα με τις 
διεθνείς προδιαγραφές των μεθόδων ASTM ή DIN όπως φαίνεται στον πίνακα 6 ενώ η 
συχνότητα δειγματοληψίας μπορεί να είναι τουλάχιστον 1 δείγμα ανά 10.000m

2
 μεμβράνης. 

Μέθοδοι Εργαστηριακών Ελέγχων Μεμβρανών HDPE 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Πάχος 
ASTM D-751 (τροποποίηση 54/1993) 

ASTM D 1593 
DIN 53370 

Πυκνότητα ASTM 1505, ASTM D-729  

Εφελκυστική αντοχή στο σημείο 
διαρροής 

ASTM D 638 (54/93) DIN 53455 

Εφελκυστική αντοχή στη θραύση ASTM D 638 (54/93) DIN 53455 

Επιμήκυνση στο σημείο διαρροής ASTM D 638 (54/93) DIN 53455 

Επιμήκυνση στη θραύση ASTM D 638 (54/93) DIN 53455 

Αντοχή στον ψαλιδισμό ASTM D 1004 DIN 53515 

Διαστασιολογική σταθερότητα ASTM D 1204 DIN 5337 

Αντοχή στη διάτρηση 
FTMS 101c M 2065 

ASTM D 4833 
DIN 54307 

Carbon black content ASTM D 1603  

Carbon black dispersion ASTM D 3015 (54/93)  

Low temperature impact ASTM D 746 (54/93) Procedure B DIN 53361 

Environmental stress – cracking 
ASTM D 1693 

Condition B (54/93) 
 

Melt index ASTM D 1238  

 

4.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4: Γεωύφασμα 200 g/m2 (Α.Τ. 7) 
Προμήθεια και τοποθέτηση γεωϋφάσματος μή υφαντού, 200 gr/m

2
. Το γεωύφασμα θα είναι 

από παρθένο πολυπροπυλαίνιο (PP), συνεχούς νήματος (CF), μη υφαντό (ΝONWOVEN). 
Τα ελάχιστα μηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά του προδιαγράφονται ως εξής: 
1. Βάρος 200 g/m

2
. 

2. Πάχος σε 2,0 mm 
3. Αντοχή σε διάτρηση 1200 N. 
4. Αντοχή σε εφελκυσμό 5 KN/m 
5. Επιμήκυνση στη θραύση 50/70%. 
Τα γεωυφάσματα τα οποία τελικά θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα συνοδεύονται από τα 
σχετικά πιστοποιητικά, από εγκεκριμένα εργαστήρια, τα οποία θα αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση των υλικών ως προς τις απαιτούμενες ιδιότητες.  
Οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που παρουσιάζονται στον ακόλουθο 
πίνακα. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Πάχος DIN 53855/2 

Βάρος (gr/m
2
) DIN 53854 

Αντίσταση σε κτύπο (CBR) DIN 54307 

Αντοχή εφελκυσμού  ASTM D 4595 

Ο έλεγχος του γεωυφάσματος προστασίας που θα παραδίδεται στο εργοτάξιο, θα 
περιλαμβάνει τα εξής:  
−  Μετρήσεις βάρους(σε δείγματα)  
−  Οπτικό έλεγχο για τυχόν βλάβες από τη μεταφορά 
Κατά την τοποθέτηση του γεωυφάσματος, θα ελέγχεται ότι η διάστρωση των φύλλων του 
γίνεται με την  προδιαγραφόμενη  αλληλοεπικάλυψη,  τουλάχιστον0,50m και  ότι  η  στερέωση  
των  φύλλων γίνεται με χρήση βαρυδίων άμμου.  
Κάθε ρολό υλικού που θα παραδίδεται στο εργοτάξιο, θα συνοδεύεται από ταμπέλα στην 
οποία θα αναγράφεται:  

 ο κατασκευαστής του υφάσματος 

 η πρώτη ύλη κατασκευής και ο τύπος υφάσματος 

 η χώρα προέλευσης 

 η ημερομηνία παραγωγής και η παρτίδα 

 το βάρος του υφάσματος 
 
 

4.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5: Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεατίων 
Καλύμματα από φαιό χυτοσίδηρο, κοινά (Α.Τ. 13) 

Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί  
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η κατασκευή χυτοσιδηρών 
καλυμμάτων φρεατίων, καθώς και χυτοσιδηρών εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής των 
δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και γενικά απλών χυτοσιδηρών τεμαχίων, όπως βαθμίδων 
φρεατίων. 
Υλικά 

Όλα τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα κατασκευασθούν από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 
(ductile iron) βάσει του Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 
Ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη θα είναι της κατηγορίας 400-15 και οι μηχανικές του 
ιδιότητες θα ανταποκρίνονται προς εκείνες του πίνακα 1 του διεθνούς προτύπου ISO 1083, 
σε δοκίμια που χυτεύονται σε χωριστούς τύπους αλλά κατασκευασμένους από το ίδιο 
μέταλλο χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήματα και συγκεκριμένα: 
 

 Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό: 400 N/mm
2
 

 Ελάχιστη επιμήκυνση:  15% 

 Όρια σκληρότητας:  130 - 180 κατά Brinell 
 

Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τομή από τη θραύση του θα είναι χρώματος 
φαιού και υφής λεπτόκοκκης, πυκνής και ομοιόμορφης. Η χύτευσή του θα έχει γίνει με 
επιμέλεια και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώματα. Θα 
πρέπει να είναι ταυτόχρονα μαλακός, ανθεκτικός και εύκολα κατεργάσιμος με λίμα ή κόπτη, 
καθώς και να διατρήεται εύκολα. 
Ο χυτοσίδηρος που θα χρησιμοποιηθεί, θα ικανοποιεί όλους τους όρους χύτευσης κατά DIN 
1000. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα προϊόντα της μη συμμορφούμενης χύτευσης θα 
απορρίπτονται χωρίς άλλη εξέταση. 
Οι διαστάσεις των τεμαχίων θα είναι εκείνες ακριβώς που ορίζονται στα σχέδια της 
εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης. Ως περιθώρια ανοχής ορίζονται τα ακόλουθα: 
 

 Για το βάρος: +8%. 

 Για το πάχος: +8% έως -5% (με μέγιστο όμως περιθώριο:+2,5 mm έως -1,5 mm) 
Η φέρουσα ικανότητα των καλυμμάτων και των εσχαρών των φρεατίων επιλέγονται, ανάλογα 
με τη θέση τοποθέτησης τους, δηλ. με βάση τις συνθήκες κυκλοφορίας και πρέπει να 
ανταποκρίνεται προς τις ακόλουθες κατηγορίες, κατ' ελάχιστο: 
 

 Κατηγορία Θέση τοποθέτησης Φέρουσα 
ικανότητα [tn] 

1 A Περιοχές κυκλοφορίας πεζών ή/και ποδηλάτων 1,5 
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μόνο 

2 B Πεζόδρομοι και περιοχές κυκλοφορίας πεζών, 
χώροι στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων 

12,5 

3 C Περιοχές δίπλα στο ρείθρο του πεζοδρομίου που 
δεν εκτείνονται περισσότερο από 0,5 m μέσα στο 
οδόστρωμα ή περισσότερο από 0,2 m μέσα στο 
πεζοδρόμιο 

25 

4 D Καταστρώματα οδών (συμπεριλαμβανομένων των 
πεζοδρομίων) και χώροι στάθμευσης όλων των 
τύπων οχημάτων 

40 

5 E Περιοχές όπου ασκούνται μεγάλα φορτία ανά 
τροχό, π.χ. λιμάνια, εμπορευματικοί σταθμοί, 
βιομηχανικές περιοχές κτλ. 

60 

 
Εκτέλεση Εργασιών 
Παρακολούθηση της Κατασκευής 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, μέσω εκπροσώπου της, να παρακολουθεί την κατασκευή των 
χυτοσιδηρών τεμαχίων και να ελέγχει τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή. Ο 
Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επιτρέπει και να διευκολύνει την παρακολούθηση αυτή. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν 
από κάθε τμηματική χύτευση για να μπορέσει η Υπηρεσία να παρακολουθήσει την κατασκευή 
και να λάβει δοκίμια. Το δικαίωμα αυτό της Υπηρεσίας, είτε ασκείται είτε όχι, δεν απαλλάσσει 
τον Ανάδοχο από την ευθύνη της ποιότητας του υλικού ή από τις άλλες υποχρεώσεις του. 
Σήμανση 
Όλα τα καλύμματα, οι εσχάρες και τα πλαίσια πρέπει να φέρουν ανάγλυφη σήμανση σε μέρος 
που να φαίνεται και μετά την τοποθέτησή τους στην προβλεπόμενη θέση τους, με τα εξής 
στοιχεία: 

 το πρότυπο ΕΝ 124 

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

 το όνομα ή/και το σήμα του κατασκευαστή 

 το έτος και το μήνα χύτευσης 

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

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

i. Κατά την προσωρινή και τμηματική παραλαβή θα εξετάζονται τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών δοκιμών στα δοκίμια της αντίστοιχης χύτευσης και στη συνέχεια τα 
είδη που παραδίνονται θα εξετάζονται μακροσκοπικά. 

ii. Η οριστική παραλαβή θα γίνεται αφού παραδοθεί ολόκληρη η προμήθεια και το 
νωρίτερο δύο (2) μήνες μετά την τελευταία παράδοση, έτσι ώστε να είναι δυνατόν, 
μέσα στο διάστημα αυτό, να εξακριβωθεί η τυχόν ύπαρξη κρυφών ελαττωμάτων. 

Σε περίπτωση απόρριψης μιας ποσότητας ειδών της προμήθειας λόγω ύπαρξης 
ελαττωμάτων, ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά τεμάχια μέσα σε ένα (1) 
μήνα. Αν η αντικατάσταση δεν γίνει στην προθεσμία αυτή, η Υπηρεσία αγοράζει η ίδια τον 
αντίστοιχο αριθμό τεμαχίων κατά είδος και χρεώνει την αξία τους σε βάρος του Αναδόχου. 
Έλεγχοι 
Αριθμός Δοκιμίων 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χυτοσιδήρου θα ελέγχονται με δοκιμές. Σε κάθε χύτευση και 
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για κάθε είδος δοκιμής θα λαμβάνονται δοκίμια ως κατωτέρω: 
 

 Παρτίδα Αριθμός Δοκιμίων 

1 1 - 100 3 

2 101 - 200 4 

3 201 - 400 5 

4 401 - 800 7 

5 801 - 1500 10 

Σε κάθε χύτευση, ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων για κάθε είδος δοκιμής δεν πρέπει να 
είναι μικρότερος (μεγαλύτερος) από την ελάχιστη (μέγιστη) τιμή που κάθε φορά ορίζεται. 
Επιπλέον, κάθε μία δοκιμή δεν πρέπει να δίνει τιμή μικρότερη του 90% της ελάχιστης τιμής ή 
τιμή μεγαλύτερη του 110% της μέγιστης τιμής που έχει οριστεί αντίστοιχα. 
Μηχανικές Δοκιμές Παραλαβής 
Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσιδήρου θα γίνονται σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιμές 
κάμψης, κρούσης και σκληρότητας κατά Brinell. 
Για τη δοκιμή κάμψης θα χρησιμοποιούνται απόλυτα κυλινδρικά δοκίμια με διάμετρο 25 mm 
και μήκος 600 mm. Το δοκίμιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη μηχανή δοκιμής κάμψης, μεταξύ 
εδράνων που απέχουν μεταξύ τους 500 mm. Το δοκίμιο θα πρέπει να αντέχει, χωρίς να 
θραύεται, ολικό φορτίο 320 kg, εφαρμοζόμενο στο μέσο του ανοίγματος των εδράνων. Η 
υπόψη καταπόνηση αντιστοιχεί σε τάση 26 kg/mm2. Το βέλος, τη στιγμή της θραύσης του 
δοκιμίου, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm. 
Για τη δοκιμή κρούσης θα χρησιμοποιούνται απόλυτα ορθογώνια πρισματικά δοκίμια, 
πλευράς 40 mm και μήκους 200 mm. Το δοκίμιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη μηχανή 
κρούσης με κριό, επάνω σε έδρανα που απέχουν μεταξύ τους 160 mm. Το δοκίμιο πρέπει να 
αντέχει, χωρίς να θραύεται, την κρούση κριού βάρους 12 kg που πέφτει ελεύθερο από ύψος 
40 cm επάνω στο δοκίμιο και ακριβώς στη μέση του ανοίγματος μεταξύ των εδράνων. Η 
κεφαλή του κριού θα αποτελείται από κυλινδρικό τομέα επίκεντρης γωνίας 90° και ακτίνας 50 
mm. Ο άξονας του κυλινδρικού τομέα θα είναι οριζόντιος και κάθετος στον άξονα του 
δοκιμίου. 
Επανάληψη Δοκιμής 
Εάν ένα δοκίμιο αστοχήσει σε ένα είδος δοκιμής τότε η δοκιμή επαναλαμβάνεται σε δύο άλλα 
δοκίμια. Αν το ένα από τα δύο δοκίμια αστοχήσει τότε η παρτίδα απορρίπτεται. 
Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν λαμβάνονται υπόψη, σε περίπτωση ανεπαρκών 
αποτελεσμάτων που δεν οφείλονται στην ποιότητα του ίδιου του μετάλλου αλλά οφείλονται σε 
οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: 
 

 Εσφαλμένη τοποθέτηση του δοκιμίου ή ελαττωματική λειτουργία της μηχανής δοκιμής. 

 Ελαττωματική χύτευση ή ελαττωματική τόρνευση του δοκιμίου. 

 Θραύση του δοκιμίου εφελκυσμού πέραν από το όριο μέτρησης. 

 Ελαττώματα χύτευσης στο δοκίμιο, εμφανή μετά τη θραύση. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνεται νέο δοκίμιο, επαναλαμβάνονται οι αντίστοιχες δοκιμές και 
τα νέα αποτελέσματά τους αντικαθιστούν εκείνα του ελαττωματικού δοκιμίου. 
 

4.6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6: Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ500mm (Α.Τ. 
14) 

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως μεγάλης διαμέτρου, βάθους έως 20 m, σε μαλακά πετρώματα με 
σκληρότητα έως 4 Mohs με περιστροφικό υδρογεωτρύπανο που έχει ήδη εγκατασταθεί στην 
θέση διατρήσεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-09-01-00 "Διάνοιξη 
υδρογεωτρήσεων". 
 

4.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7: Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεατίων 
Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) (Α.Τ. 15) 

Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί  
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η κατασκευή χυτοσιδηρών 
καλυμμάτων φρεατίων, καθώς και χυτοσιδηρών εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής των 
δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και γενικά απλών χυτοσιδηρών τεμαχίων, όπως βαθμίδων 
φρεατίων. 
Υλικά 
Όλα τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα κατασκευασθούν από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελ. 16 

(ductile iron) βάσει του Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 
Ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη θα είναι της κατηγορίας 400-15 και οι μηχανικές του 
ιδιότητες θα ανταποκρίνονται προς εκείνες του πίνακα 1 του διεθνούς προτύπου ISO 1083, 
σε δοκίμια που χυτεύονται σε χωριστούς τύπους αλλά κατασκευασμένους από το ίδιο 
μέταλλο χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήματα και συγκεκριμένα: 
 

 Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό: 400 N/mm
2
 

 Ελάχιστη επιμήκυνση:  15% 

 Όρια σκληρότητας:  130 - 180 κατά Brinell 
 

Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τομή από τη θραύση του θα είναι χρώματος 
φαιού και υφής λεπτόκοκκης, πυκνής και ομοιόμορφης. Η χύτευσή του θα έχει γίνει με 
επιμέλεια και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώματα. Θα 
πρέπει να είναι ταυτόχρονα μαλακός, ανθεκτικός και εύκολα κατεργάσιμος με λίμα ή κόπτη, 
καθώς και να διατρήεται εύκολα. 
Ο χυτοσίδηρος που θα χρησιμοποιηθεί, θα ικανοποιεί όλους τους όρους χύτευσης κατά DIN 
1000. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα προϊόντα της μη συμμορφούμενης χύτευσης θα 
απορρίπτονται χωρίς άλλη εξέταση. 
Οι διαστάσεις των τεμαχίων θα είναι εκείνες ακριβώς που ορίζονται στα σχέδια της 
εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης. Ως περιθώρια ανοχής ορίζονται τα ακόλουθα: 
 

 Για το βάρος: +8%. 

 Για το πάχος: +8% έως -5% (με μέγιστο όμως περιθώριο:+2,5 mm έως -1,5 mm) 
Η φέρουσα ικανότητα των καλυμμάτων και των εσχαρών των φρεατίων επιλέγονται, ανάλογα 
με τη θέση τοποθέτησης τους, δηλ. με βάση τις συνθήκες κυκλοφορίας και πρέπει να 
ανταποκρίνεται προς τις ακόλουθες κατηγορίες, κατ' ελάχιστο: 

 Κατηγορία Θέση τοποθέτησης Φέρουσα 
ικανότητα [tn] 

1 A Περιοχές κυκλοφορίας πεζών ή/και ποδηλάτων μόνο 1,5 

2 B Πεζόδρομοι και περιοχές κυκλοφορίας πεζών, χώροι 
στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων 

12,5 

3 C Περιοχές δίπλα στο ρείθρο του πεζοδρομίου που δεν 
εκτείνονται περισσότερο από 0,5 m μέσα στο οδόστρωμα ή 
περισσότερο από 0,2 m μέσα στο πεζοδρόμιο 

25 

4 D Καταστρώματα οδών (συμπεριλαμβανομένων των 
πεζοδρομίων) και χώροι στάθμευσης όλων των τύπων 
οχημάτων 

40 

5 E Περιοχές όπου ασκούνται μεγάλα φορτία ανά τροχό, πχ 
λιμάνια, εμπορευματικοί σταθμοί, βιομηχανικές περιοχές κτλ 

60 

Εκτέλεση Εργασιών 
Παρακολούθηση της Κατασκευής 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, μέσω εκπροσώπου της, να παρακολουθεί την κατασκευή των 
χυτοσιδηρών τεμαχίων και να ελέγχει τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή. Ο 
Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επιτρέπει και να διευκολύνει την παρακολούθηση αυτή. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν 
από κάθε τμηματική χύτευση για να μπορέσει η Υπηρεσία να παρακολουθήσει την κατασκευή 
και να λάβει δοκίμια. Το δικαίωμα αυτό της Υπηρεσίας, είτε ασκείται είτε όχι, δεν απαλλάσσει 
τον Ανάδοχο από την ευθύνη της ποιότητας του υλικού ή από τις άλλες υποχρεώσεις του. 
Σήμανση 
Όλα τα καλύμματα, οι εσχάρες και τα πλαίσια πρέπει να φέρουν ανάγλυφη σήμανση σε μέρος 
που να φαίνεται και μετά την τοποθέτησή τους στην προβλεπόμενη θέση τους, με τα εξής 
στοιχεία: 

 το πρότυπο ΕΝ 124 

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

 το όνομα ή/και το σήμα του κατασκευαστή 

 το έτος και το μήνα χύτευσης 

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

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

iii. Κατά την προσωρινή και τμηματική παραλαβή θα εξετάζονται τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών δοκιμών στα δοκίμια της αντίστοιχης χύτευσης και στη συνέχεια τα 
είδη που παραδίνονται θα εξετάζονται μακροσκοπικά. 

i. Η οριστική παραλαβή θα γίνεται αφού παραδοθεί ολόκληρη η προμήθεια και το 
νωρίτερο δύο (2) μήνες μετά την τελευταία παράδοση, έτσι ώστε να είναι δυνατόν, 
μέσα στο διάστημα αυτό, να εξακριβωθεί η τυχόν ύπαρξη κρυφών ελαττωμάτων. 

Σε περίπτωση απόρριψης μιας ποσότητας ειδών της προμήθειας λόγω ύπαρξης 
ελαττωμάτων, ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά τεμάχια μέσα σε ένα (1) 
μήνα. Αν η αντικατάσταση δεν γίνει στην προθεσμία αυτή, η Υπηρεσία αγοράζει η ίδια τον 
αντίστοιχο αριθμό τεμαχίων κατά είδος και χρεώνει την αξία τους σε βάρος του Αναδόχου. 
Έλεγχοι 
Αριθμός Δοκιμίων 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χυτοσιδήρου θα ελέγχονται με δοκιμές. Σε κάθε χύτευση και 
για κάθε είδος δοκιμής θα λαμβάνονται δοκίμια ως κατωτέρω: 

 Παρτίδα Αριθμός Δοκιμίων 

1 1 - 100 3 

2 101 - 200 4 

3 201 - 400 5 

4 401 - 800 7 

5 801 - 1500 10 

Σε κάθε χύτευση, ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων για κάθε είδος δοκιμής δεν πρέπει να 
είναι μικρότερος (μεγαλύτερος) από την ελάχιστη (μέγιστη) τιμή που κάθε φορά ορίζεται. 
Επιπλέον, κάθε μία δοκιμή δεν πρέπει να δίνει τιμή μικρότερη του 90% της ελάχιστης τιμής ή 
τιμή μεγαλύτερη του 110% της μέγιστης τιμής που έχει οριστεί αντίστοιχα. 
Μηχανικές Δοκιμές Παραλαβής 
Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσιδήρου θα γίνονται σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιμές 
κάμψης, κρούσης και σκληρότητας κατά Brinell. 
Για τη δοκιμή κάμψης θα χρησιμοποιούνται απόλυτα κυλινδρικά δοκίμια με διάμετρο 25 mm 
και μήκος 600 mm. Το δοκίμιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη μηχανή δοκιμής κάμψης, μεταξύ 
εδράνων που απέχουν μεταξύ τους 500 mm. Το δοκίμιο θα πρέπει να αντέχει, χωρίς να 
θραύεται, ολικό φορτίο 320 kg, εφαρμοζόμενο στο μέσο του ανοίγματος των εδράνων. Η 
υπόψη καταπόνηση αντιστοιχεί σε τάση 26 kg/mm2. Το βέλος, τη στιγμή της θραύσης του 
δοκιμίου, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm. 
Για τη δοκιμή κρούσης θα χρησιμοποιούνται απόλυτα ορθογώνια πρισματικά δοκίμια, 
πλευράς 40 mm και μήκους 200 mm. Το δοκίμιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη μηχανή 
κρούσης με κριό, επάνω σε έδρανα που απέχουν μεταξύ τους 160 mm. Το δοκίμιο πρέπει να 
αντέχει, χωρίς να θραύεται, την κρούση κριού βάρους 12 kg που πέφτει ελεύθερο από ύψος 
40 cm επάνω στο δοκίμιο και ακριβώς στη μέση του ανοίγματος μεταξύ των εδράνων. Η 
κεφαλή του κριού θα αποτελείται από κυλινδρικό τομέα επίκεντρης γωνίας 90° και ακτίνας 50 
mm. Ο άξονας του κυλινδρικού τομέα θα είναι οριζόντιος και κάθετος στον άξονα του 
δοκιμίου. 
Επανάληψη Δοκιμής 
Εάν ένα δοκίμιο αστοχήσει σε ένα είδος δοκιμής τότε η δοκιμή επαναλαμβάνεται σε δύο άλλα 
δοκίμια. Αν το ένα από τα δύο δοκίμια αστοχήσει τότε η παρτίδα απορρίπτεται. 
Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν λαμβάνονται υπόψη, σε περίπτωση ανεπαρκών 
αποτελεσμάτων που δεν οφείλονται στην ποιότητα του ίδιου του μετάλλου αλλά οφείλονται σε 
οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: 
 

 Εσφαλμένη τοποθέτηση του δοκιμίου ή ελαττωματική λειτουργία της μηχανής δοκιμής. 

 Ελαττωματική χύτευση ή ελαττωματική τόρνευση του δοκιμίου. 
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 Θραύση του δοκιμίου εφελκυσμού πέραν από το όριο μέτρησης. 

 Ελαττώματα χύτευσης στο δοκίμιο, εμφανή μετά τη θραύση. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνεται νέο δοκίμιο, επαναλαμβάνονται οι αντίστοιχες δοκιμές και 
τα νέα αποτελέσματά τους αντικαθιστούν εκείνα του ελαττωματικού δοκιμίου. 
 

4.8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8: Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10" d = 
6 mm (Α.Τ. 16) 

Χρησιμοποιούνται για μεγέθη DN-65 και μεγαλύτερα, κατά DIN-2440. Τα εξαρτήματα 
σύνδεσης θα είναι με κοχλιώσεις, ήτοι λυόμενοι σύνδεσμοι του τύπου "φλαντζών", χαλύβδινοι, 
σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς DIN-2632, με παρέμβυσμα στεγανότητας 
ανάλογα με το από την σωλήνωση διερχόμενο υγρό και συνδεόμενα με τους σωλήνες με 
συγκόλληση. 
Η ραφή συγκόλλησης των φλαντζών θα υποστεί ψυχρό γαλβάνισμα για αποφυγή οξείδωσης. 
 
 
 

4.9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9: Πώματα γαλβανισμένου χαλυβδοσωλήνα Φ 
10" (Α.Τ. 17) 

Πώματα γαλβανισμένου χαλυβδοσωλήνα από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα προσκομιζόμενα 
πώματα θα φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ενωσης και θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 
 

4.10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10: Πιεζομετρικός σωλήνας, Φ1 1/2" 
υδρογεωτρήσεως (Α.Τ. 18) 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση (στο διάκενο μεταξύ της 
σωλήνωσης και του τοιχώματος της οπής), γαλβανισμένου σωλήνα Φ 1 1/2 '' για την 
διαμόρφωση πιεζομετρικής στήλης. 
 

4.11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 11: Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων 
κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm (Α.Τ. 19) 

Αντικείμενο 
Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 
τσιμεντοσωλήνων άοπλων ή οπλισμένων με ή χωρίς προστατευτική επένδυση.  
 
Χαρακτηριστικά τσιμεντοσωλήνων 
Οι τσιμεντοσωλήνες κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:  

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

 οπλισμένοι: σωλήνες με κώδωνα και ελαστικό δακτύλιο κατηγοριών I, II, III, IV και V, με 
τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΕΔ2α/02/44/Φ1.1/84 (ΦΕΚ 
253/τΒ/84). Από τις κατηγορίες αυτές συνήθεις είναι οι IΙ, IIΙ και IV οι οποίες έχει 
επικρατήσει να χαρακτηρίζονται ως σειρές 75, 100 και 150 (ο αριθμός υποδηλώνει το 
φορτίο θραύσεως σε Ν/m ανά mm διαμέτρου αγωγού).  

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

Η κατηγορία των σωλήνων (τύπος και πάχος τοιχωμάτων) καθώς και ο τρόπος εγκιβωτισμού 
τους θα καθορίζονται στην μελέτη του έργου.  
Οι προκατασκευασμένοι τσιμεντοσωλήνες παράγονται με δονητικές ή φυγοκεντρικές 
μεθόδους σε εργοστασιακές ή εργοταξιακές εγκαταστάσεις κατάλληλα εξοπλισμένες. 
Συνήθως εφαρμόζονται τεχνικές επιτάχυνσης της ωρίμανσης με χρήση ατμού.  
Οι τσιμεντοσωλήνες όλων των κατηγοριών παραδίδονται κατά κανόνα σε τεμάχια μήκους 1,0 
m. Οι οπλισμένοι σωλήνες διατίθενται και σε μήκη 2,0 m ή 2,5 m.  
Στις περιπτώσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ή δικτύων διερχομένων από διαβρωτικά 
εδάφη ή κοντά στην θάλασσα συνιστάται η χρήση τσιμεντοσωλήνων με εσωτερική ή και 
εξωτερική προστασία (ασφαλτική ή εποξειδική).  
Σχετικά πρότυπα:  
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• EN 598:1994 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage 
application - Requirements and test methods -- Σωλήνες, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και 
σύνδεσμοί τους από ελατό χυτοσίδηρο για αποχετευτικές εφαρμογές - Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής.  

• ΕΝ 1916:2002 Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced. 
Τσιμεντοσωλήνες και εξαρτήματα, από άοπλο, ινοπλισμένο ή οπλισμένο σκυρόδεμα.  

• ΕΝ 639:1994 Common requirements for concrete pressure pipes including joints and 
fittings -- Κοινές απαιτήσεις για σωλήνες πίεσης από σκυρόδεμα συμπεριλαμβανομένων 
των συνδέσμων και εξαρτημάτων.  

• ΕΝ 12763:2000 Fibre-cement pipes and fittings for discharge systems for buildings - 
Dimensions and technical terms of delivery -- Σωλήνες και εξαρτήματα ινοτσιμέντου για 
συστήματα απορροής κτιρίων - Διαστάσεις και τεχνικοί όροι παράδοσης.  

• ASTM C497-04 Standard Test Methods for Concrete Pipe, Manhole Sections, or Tile.  
• Προσφάτως έχει τεθεί σε ισχύ το πρότυπο ΕΝ 1916:2002: Concrete pipes and fittings, 

unreinforced, steel fibre and reinforced. Τσιμεντοσωλήνες και εξαρτήματα, από άοπλο, 
ινοπλισμένο ή οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι διατάξεις του προτύπου αυτού υπερισχύουν 
όλων των προηγουμένων.  

Οι προσκομιζόμενοι στο εργοτάξιο προκατασκευασμένοι σωλήνες προς εγκατάσταση θα 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου από τα οποία θα προκύπτει η 
συμμόρφωσή τους προς τις ισχύουσες προδιαγραφές για εκάστη κατηγορία σωλήνων, 
αόπλων, οπλισμένων, επενδεδυμένων και μη.  
Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει πρόσθετες δοκιμές επί τυχαίων δειγμάτων 
προσκομισθέντων σωλήνων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούμενες 
διευκολύνσεις προς τον σκοπό αυτό.  
 
Παραγωγή / Κατασκευή τσιμεντοσωλήνων 
Οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμεντοσωλήνων:  
• θα εφαρμόζουν μεθόδους πλήρους ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα τα 

στάδια αυτής, υπό την εποπτεία Διπλωματούχων Μηχανικών.  
• θα διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο δοκιμών των σωλήνων σε κάθε φάση 

παραγωγής τους.  
• θα εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9002:2000 

από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης (EQNET).  
Η προκατασκευή σωλήνων στο εργοτάξιο επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση λεπτομερή 
σχέδια των εγκαταστάσεων και λεπτομερή περιγραφή του τρόπου κατασκευής και δοκιμών 
των τσιμεντοσωλήνων.  
Οι αγωγοί αποχέτευσης από σκυρόδεμα μπορεί να είναι και χυτοί επί τόπου, εάν αυτό 
προβλέπεται από την Μελέτη.  
Η κατασκευή χυτών σωληνωτών αγωγών μπορεί εναλλακτικά να γίνει με πνευματικό τύπο 
(φουσκωτό καλούπι) ή λυόμενους ξυλότυπους/ σιδηρότυπους, με εφαρμογή της ποιότητας 
σκυροδέματος, της διάταξης του σιδηροπλισμού και του πάχους τοιχώματος που 
προβλέπεται εκάστοτε από την μελέτη.  
 
Υλικά κατασκευής τσιμεντοσωλήνων 
α. Τσιμέντο 
Το χρησιμοποιούμενο τσιμέντο θα πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.), του προτύπου ΕΝ 197 και της Προδιαγραφής σωλήνων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα με ή χωρίς προστατευτική επένδυση για μεταφορά οικιακών λυμάτων, 
βιομηχανικών αποβλήτων και ομβρίων (ΦΕΚ 253/τΒ/84).  
Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την Μελέτη, για τους αγωγούς ομβρίων θα επιλέγεται 
τσιμέντο κατηγορίας CEΜ I κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000.  
Για αγωγούς ακαθάρτων ή εντός διαβρωτικών εδαφών θα επιλέγεται τσιμέντο κατηγορίας IV 
45 SR (sulfate resistant: ανθεκτικό στα θειϊκά). Η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού στο θείο θα 
πιστοποιείται με εργαστηριακούς ελέγχους τεμαχίων σωλήνα (π.χ. με κρυσταλλογραφική 
ανάλυση με περίθλαση ακτίνων Χ, χημική ανάλυση, φασματομετρία ατομικής απορρόφησης ή 
άλλη δόκιμη μέθοδο).  
Η ελάχιστη ποσότητα τσιμέντου προκατασκευασμένων σωλήνων συνιστάται να είναι 350 kg 
ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος.  
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β. Αδρανή  
Τα αδρανή υλικά θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ.  
Θα είναι σκληρά, ασβεστολιθικής προέλευσης, με ελεγμένη κοκκομετρική διαβάθμιση και 
μικρή περιεκτικότητα σε παιπάλη. Ο μέγιστος κόκκος αδρανών δεν θα υπερβαίνει τα 20 mm. 
Η κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η εν γένει σύνθεση του σκυροδέματος θα 
καθορίζεται εργαστηριακά στο εργοστάσιο παραγωγής ανάλογα με την διάμετρο ή /και το 
πάχος τοιχώματος των σωλήνων.  
γ. Οπλισμός  
Ο χρησιμοποιούμενος οπλισμός S 400s ή S 500s θα πληροί τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ.  
Ο οπλισμός θα καθορίζεται με βάση την απαιτούμενη φέρουσα ικανότητα των σωλήνων, είτε 
από την μελέτη του έργου (περίπτωση χυτών επί τόπου σωλήνων) είτε μετά από τις 
προβλεπόμενες δοκιμές στο εργοστάσιο παραγωγής (προκατασκευασμένοι σωλήνες 
διαφόρων κατηγοριών). 
Οι βασικές απαιτήσεις διαμόρφωσης του εκάστοτε απαιτούμενου οπλισμού είναι οι εξής:  
Ο οπλισμός θα είναι μορφής κλωβού (μονής ή διπλής) με περιφερειακές και διαμήκεις 
ράβδους. Οι ράβδοι του περιφερειακού οπλισμού θα προσδένονται με τις διαμήκεις ράβδους 
οι οποίες θα επεκτείνονται σε όλο το μήκος του σωλήνα, και θα χρησιμοποιούνται αναβολείς 
(αποστάτες, spacers) καταλλήλων διαστάσεων για την προβλεπόμενη επικάλυψη, η οποία 
δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 25 mm.  
Η εξωτερική εσχάρα του οπλισμού θα επεκτείνεται μέχρι τα άκρα του σωλήνα, τα οποία (τόσο 
ο κώδωνας όσο και το αρσενικό άκρο) θα φέρουν πρόσθετο οπλισμό ενίσχυσης.  
Οι σωλήνες που προορίζονται για την κατασκευή δικτύων σε διαβρωτικό περιβάλλον ή 
πλησίον της θάλασσας συνιστάται να είναι διαμορφωμένοι με πάχος επικάλυψης οπλισμού 
τουλάχιστον 35 mm.  
Η διάμετρος των διαμήκων ράβδων (της ίδιας κατηγορίας με τον κύριο οπλισμό) θα είναι 
τουλάχιστον Φ6 και οι αποστάσεις μεταξύ τους δεν θα υπερβαίνουν τα 30 cm.  
δ. Σκυρόδεμα  
Το σκυρόδεμα θα πληροί τις απαιτήσεις της «Προδιαγραφής Σωλήνων από Οπλισμένο 
Σκυρόδεμα ή χωρίς Προστατευτική Επένδυση για Μεταφορά Οικιακών Λυμάτων, 
Βιομηχανικών Αποβλήτων και Ομβρίων» (ΦΕΚ Β 253/84).  
Η κατηγορία σκυροδέματος θα είναι τουλάχιστον C20/25. Για ειδικές περιπτώσεις εφαρμογών 
μπορεί να ζητηθεί από την Υπηρεσία η προσθήκη προσμίκτων στο σκυρόδεμα ή / και 
εφαρμογή σκυροδέματος C30/37.  
Γενικά το σκυρόδεμα θα περιέχει τουλάχιστον 350 kg τσιμέντο ανά m3 και λόγος νερού προς 
τσιμέντο δεν θα υπερβαίνει το 0,45.  
Στην περίπτωση εργοστασιακής κατασκευής των σωλήνων η διαδικασία παραγωγής και 
ελέγχων του σκυροδέματος θα είναι σύμφωνη με τα καθοριζόμενα στον Κ.Τ.Σ. Η διαδικασία 
παραγωγής του σκυροδέματος θα εξασφαλίζει πλήρη και ομοιόμορφη ανάμιξη και σταθερή 
ποιότητα όλων των μιγμάτων (χαρμανιών), και θα χρησιμοποιούνται αναμικτήρες 
ηλεκτρονικώς ελεγχόμενοι, με διάταξη προσδιορισμού της περιεχόμενης υγρασίας των 
αδρανών και αυτόματης ρύθμισης του παρεχόμενου νερού και με δυνατότητα έκδοσης 
δελτίου σύνθεσης του μίγματος από εκτυπωτή.  
Το εργοστάσιο παραγωγής των τσιμεντοσωλήνων θα διατηρεί πλήρες αρχείο (ημερολόγιο) 
καταγραφής των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχής του σκυροδέματος καθώς και των 
ελέγχων της ποιότητας και της κοκκομετρικής διαβάθμισης των αδρανών.  
 
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά τσιμεντοσωλήνων 
Η ονομαστική διάμετρος των οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων αντιστοιχεί στην εσωτερική 
διάμετρο.  
Γίνονται αποδεκτές όλες οι διάμετροι οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων εφ’ όσον έχουν τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην μελέτη και συνοδεύονται και από στατική 
μελέτη.  
 
Πάχος τοιχωμάτων  
Στο ΦΕΚ 253 οι τσιμεντοσωλήνες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το πάχος 
του τοιχώματος τους ως κάτωθι:  
Τοίχωμα Α: Λεπτό τοίχωμα  
Τοίχωμα Β: Μεσαίου πάχους τοίχωμα  
Τοίχωμα Γ: Μεγάλου πάχους τοίχωμα  
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Ανοχές διαστάσεων  

Η αποδεκτή διαφορά μήκους μεταξύ δύο 
αντιδιαμετρικών γενετειρών του σωλήνα, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ΦΕΚ 
253/84, έχει ως εξής: Ονομαστική 
διάμετρος (mm)  

Αποδεκτή διαφορά μήκους 
αντιδιαμετρικών γενετειρών (mm)  

300 – 600  6 mm  

600 – 1500  10 mm  

1650 – 2100  16 mm  

2250 και άνω  19 mm  

 
Υδατοπερατότητα σωλήνων.  
Η δοκιμή γίνεται σύμφωνα με την Πρότυπη Μέθοδο ASTM C497 Μ. Κατά την δοκιμή αυτή ο 
σωλήνας υποβάλλεται επί 10 min σε υδροστατική πίεση 70 kPa. Η εμφάνιση στην επιφάνεια 
του σωλήνα υγρών κηλίδων ή μεμονωμένων σταγόνων δεν θεωρείται διαρροή.  
Για να γίνει δεκτή μια παρτίδα σωλήνων, όλα τα δοκίμια που θα υποβληθούν στις ανωτέρω 
τρεις δοκιμές θα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δοκίμια 
δεν καλύπτει μία εκ των απαιτήσεων η δοκιμή θα επαναλαμβάνεται με δύο επιπρόσθετα 
δοκίμια, από την ίδια παρτίδα σωλήνων.  
 
Ελαστικοί δακτύλιοι – Σφράγιση αρμών  
Οι χρησιμοποιούμενοι ελαστικοί δακτύλιοι θα είναι κατασκευασμένοι από συνθετικό ελαστικό, 
κυκλικής ή σύνθετης διατομής, και θα είναι συμπαγείς, ομοιογενείς και χωρίς ατέλειες, πόρους 
και φουσκάλες. Για τα χαρακτηριστικά του υλικού κατασκευής των δακτυλίων έχει εφαρμογή 
το πρότυπο:  
• ΕΝ 681-1:1996: Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in 

water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber -- Ελαστομερή στεγανωτικά - 
Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και 
αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό.  

Για τους ελέγχους των δακτυλίων στεγάνωσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα, 
υδατοαπορροφητικότητα και γήρανση ισχύει το πρότυπο:  
• ASTM C443Μ Standard specification for joints for concrete pipe and manholes, using 

rubber gaskets (metric): Πρότυπη προδιαγραφή αρμών τσιμεντοσωλήνων και φρεατίων 
με ελαστικούς δακτυλίους (μετρικό σύτημα).  

Σχετικά Βρετανικά Πρότυπα:  
• BS 903-0:2003 Physical testing of rubber. General -- Φυσικοί έλεγχοι ελαστικού. 

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

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

 Να διαθέτουν ικανότητα επαναφοράς 85% μετά από επιμήκυνση κατά 100% επί 24 ώρες.  
Ισχύοντα πρότυπα δοκιμών: 
• DIN 52453-2:1977-09 Testing of sealing compounds for sealing and glazing in building 

constructions; Migration of binder, paper filter method – Ελεγχοι σφραγιστικών υλικών 
αρμών και υαλοστασίων δομικών κατασκευών. Προσδιορισμός απωλειών συνδετικού 
υλικού με την μέθοδο του χαρτίνου φίλτρου.  

• EN ISO 11600:2004-04 Building construction - Jointing products - Classification and 
requirements for sealants (ISO 11600:2002). Δομικές κατασκευές. Προϊόντα αρμών. 
Κατηγοριοποίηση και απαιτήσεις για τα σφραγιστικά.  

 
Προστασία σωλήνων από χημικές επιδράσεις  
Οι οπλισμένοι τσιμεντοσωλήνες διατίθενται με εσωτερική ή /και εξωτερική προστασία για τις 
περιπτώσεις δικτύων ακαθάρτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, ή δικτύων διερχομένων από 
διαβρωτικό περιβάλλον, σε ζώνες με υψηλό υπόγειο ορίζοντα ή πλησίον της θάλασσας.  
Οι προστατευτικές επενδύσεις σε συνδυασμό με την προσθήκη τσιμέντου ανθεκτικού στο θείο 
(SR) συντελούν στην αύξηση της διάρκειας της ζώνης των σωλήνων.  
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Οι συνήθεις τύποι προστασίας και οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα πληρούνται έχουν ως εξής:  
α. Εσωτερική προστασία με επάλειψη με εποξειδική ρητίνη:  
Θα είναι ισόπαχη και θα εφαρμόζεται σε τρεις στρώσεις πάχους από 0,30 έως 0,50 mm αφού 
προηγουμένως ο σωλήνας καθαριστεί επιμελώς και απαλλαγεί πλήρως από σκόνες κ.λπ. Θα 
καλύπτονται πλήρως και οι επιφάνειες των άκρων των σωλήνων. Το πάχος της επένδυσης 
μετράται με παχύμετρο ακριβείας. Οι απαιτήσεις προστασίας των τσιμεντοσωλήνων με 
εποξειδικές ρητίνες περιγράφονται λεπτομερώς στο προαναφερθέν ΦΕΚ 253Β/84.  
β. Εφαρμογή αλουμινούχου τσιμέντου σύμφωνα με την Προδιαγραφή BS.  
γ. Χυτές αυτοεπιπεδούμενες ρητίνες εποξειδικής βάσης τριών συστατικών πάχους 2-3 
mm.  
δ. Επένδυση τσιμεντοσωλήνων με φύλλα πολυαιθυλενίου κατά το στάδιο παραγωγής 
των σωλήνων στο εργοστάσιο:  
Εφαρμόζονται φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 3,00 mm ή μεγαλύτερου, τα οποία στην 
επιφάνεια επαφής τους με το σκυρόδεμα φέρουν κωνοειδείς απολήξεις αγκύρωσης (συνήθως 
400 τεμάχια ανά m2 επιφανείας: κάνναβος 5 x 5 cm). Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί 
και στους χυτούς επί τόπου σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή κατά την σκυροδέτηση για την 
αποφυγή δημιουργίας πτυχώσεων από εγκλωβισμό αέρα.  
Τυπικά χαρακτηριστικά των στοιχείων αγκύρωσης:  

 Αντοχή σε εφελκυσμό (εξόλκυση) ≥ 1000 Ν (100 kg) ανά αγκύριο  

 Αντοχή σε διάτμηση ≥ 7000 Ν (700 kg) ανά αγκύριο 
Τα φύλλα της επένδυσης κατά μήκος του δημιουργούμενου αρμού θα είναι συγκολλημένα με 
θερμικές μεθόδους (αυτογενής συγκόλληση χωρίς ίχνη ραφής) για την εξασφάλιση 
στεγανότητας.  
Ισχύοντα πρότυπα για τα φύλλα πολυαιθυλενίου:  
• DIN 16925:06.87 High Density Polyethylene (HDPE) Extruded Sheet; Technical Delivery 

Conditions. -- Φύλλα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας δι΄εξωθήσεως. Τεχνικοί όροι 
παράδοσης.  

• DIN ΕΝ 1610:1979 Construction and testing ofr drains and sewers -- Κατασκευή και 
δοκιμές και ομβρίων και αποχετεύσεων.  

• ΕΝ 12201-1:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: 
General -- Συστήματα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 1: 
Γενικότητες.  

Οι σωλήνες με προστατευτικές επενδύσεις/ επιστρώσεις θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
αναγνωρισμένων εργαστηρίων για τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τις ιδιότητές τους.  
Τα πιστοποιητικά θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον στις μετρήσεις του πάχους της επένδυσης, 
της πρόσφυσης και της αντοχής σε όξινο και σε αλκαλικό περιβάλλον.  
 
Μεταφορά και αποθήκευση σωλήνων  
Οι προκατασκευασμένοι σωλήνες θα μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται με προσοχή για την 
αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς.  
Επισημαίνονται τα ακόλουθα:  
α. Απαγορεύεται η εκφόρτωση με πτώση.  
β. Ο χειρισμός των σωλήνων (ανύψωση - καταβιβασμός) θα γίνεται με ανυψωτικά μέσα 
(γερανούς ή εκσκαφείς) εφοδιασμένα με ειδικό άγγιστρο ανάρτησης σωλήνων.  
γ. Οι σωλήνες θα σταθεροποιούνται κατά την μεταφορά τους με τακαρίες για την αποφυγή 
μετακινήσεων και κρούσεων.  
δ. Οι σωλήνες θα εδράζονται σε ομαλό έδαφος ή επί στρώσεως γαιωδών ή αμμοχαλικωδών 
υλικών χωρίς μεγάλους λίθους και θα ασφαλίζονται έναντι ολισθήσεως με παρεμβολή 
κατάλληλων εμποδίων.  
 
Τοποθέτηση σωλήνων  
Η τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται επί του υποστρώματος που προβλέπεται από την 
μελέτη.  
Οι προκατασκευασμένοι σωλήνες με τόρμο/ εντορμία εδράζονται κατά κανόνα επί 
υποστρώσεως από ισχνό σκυρόδεμα (κοιτόστρωση C 8/10 ή C 10/12).  
Κοιτόστρωση απαιτείται επίσης και για τους κατασκευαζόμενους επί τόπου σωλήνες (είτε 
διαμορφώνονται με πνευματικούς τύπους είτε με λυόμενους συμβατικούς ξυλότυπους ή 
σιδηρότυπους).  
Η γεωμετρική ακρίβεια της στάθμης της κοιτόστρωσης είναι ουσιώδης για την υδραυλική 
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συμπεριφορά του δικτύου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. Απαιτείται ως εκ 
τούτου ιδιαίτερη προσοχή για την διαμόρφωση των απαιτουμένων μηκοτομικών κλίσεων (π.χ. 
τοποθέτηση σε τακτές αποστάσεις πασσάλων επισήμανσης με χρωματισμένη την στάθμη 
αναφοράς ή χρήση συστημάτων οπτικής καθοδήγησης laser).  
Οι σωλήνες με κώδωνα εδράζονται κατά κανόνα επί κοκκώδους υποστρώματος (π.χ. 
θραυστό υλικό οδοστρωσίας). Το υπόστρωμα διαμορφώνεται ενιαίο στον πυθμένα του 
ορύγματος στις προβλεπόμενες κλίσεις και συμπυκνώνεται. Η τοποθέτηση των σωλήνων 
γίνεται συνήθως από τα κατάντη προς τα ανάντη, οι δε σωλήνες διατάσσονται έτσι ώστε οι 
κώδωνες να ευρίσκονται ανάντη κατά την ροή.  
Για την τοποθέτηση του σωλήνα ανασκάπτεται τοπικά το υπόστρωμα για να εισχωρήσει η 
προεξοχή του κώδωνα.  
Οι τσιμεντοσωλήνες με κώδωνα συνδέονται μεταξύ τους με εφαρμογή ελαστικού δακτυλίου 
στο εσωτερικό του κώδωνα.  
Ο ελαστικός δακτύλιος εφαρμόζεται στην εγκοπή που υπάρχει και ο σωλήνας προωθείται 
από την πλευρά του κώδωνα πριν από τον προηγούμενο ήδη τοποθετημένο σωλήνα με 
κατάλληλες μηχανικές ή υδραυλικές διατάξεις. Κατά την εφαρμογή της δύναμης προώθησης 
θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή μονομερούς φόρτισης της μούφας, που 
μπορεί να οδηγήσει σε θραύση. Η φόρτιση θα είναι ισοκατανεμημένη σε όλη την περίμετρο 
του κώδωνα.  
Ο αρμός που δημιουργείται μεταξύ των συνδεδεμένων σπονδύλων θα σφραγίζεται με ειδικά 
ελαστομερή υλικά εσωτερικά στην περίπτωση μεγάλων διαμέτρων και εξωτερικά στην 
περίπτωση μικρών διαμέτρων.  
 
Έλεγχοι τσιμεντοσωλήνων  
α. Εργαστηριακοί έλεγχοι  

 Στην περίπτωση εργοταξιακής παραγωγής τσιμεντοσωλήνων θα πραγματοποιούνται 
εργαστηριακοί έλεγχοι των σωλήνων σε ποσοστό 2% ανά διάμετρο και τύπο 
τσιμεντοσωλήνων και κατ’ ελάχιστον σε 5 τεμάχια ανά διάμετρο, σε κατάλληλα 
εξοπλισμένα και κατά προτίμηση πιστοποιημένα εργαστήρια με δαπάνη και μέριμνα του 
Αναδόχου. Η επιλογή των δειγμάτων θα γίνεται από την Επίβλεψη.  

 Για κάθε δοκιμαζόμενη παρτίδα σωλήνων θα συντάσσεται πρακτικό δοκιμών στο οποίο 
καταγράφονται τα αποτελέσματα των δοκιμών σε καμπτικό φορτίο θραύσης, η 
συμπεριφορά των σπονδύλων σε δοκιμή υδατοστεγανότητας, το πάχος του τοιχώματος, 
η ποιότητα του σκυροδέματος και η διάταξη των ράβδων οπλισμού (περιμετρικών και 
διαμήκων).  

Μία παρτίδα σωλήνων θα γίνεται αποδεκτή όταν όλα τα εξεταζόμενα δοκίμια δίνουν αποδεκτά 
αποτελέσματα. Για κάθε δοκίμιο που πιθανόν βρεθεί εκτός Προδιαγραφής η δοκιμή θα 
επαναλαμβάνεται με δύο πρόσθετα δοκίμια από την ίδια παρτίδα σωλήνων. Στην περίπτωση 
αυτή όλα τα επανελεγχόμενα δοκίμια πρέπει να πληρούν την προδιαγραφή.  
Για την εξακρίβωση της χρήσης τσιμέντου ανθεκτικού σε θείο (SR) θα προσκομίζονται 
πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου ή θα ζητείται ανάλογος εργαστηριακός έλεγχος 
(ειδικές χημικές αναλύσεις, κρυσταλλογραφία κ.λπ.).  
 
β. Μακροσκοπικοί έλεγχοι  
Συνιστάται η εκτέλεση μακροσκοπικών δειγματοληπτικών ελέγχων για την επί τόπου 
διαπίστωση των ιδιοτήτων των σωλήνων.  
Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά καλής ποιότητας των σωλήνων.  

 Κατά την κρούση του σωλήνα με σφυρί θα παράγεται ήχος μεταλλικής χροιάς 
(κωδωνισμός).  

 Κατά την θραύση τμήματος του σωλήνα τα αδρανή θα θραύονται χωρίς να 
αποκολλούνται.  

 Οι σωλήνες θα εμφανίζουν εικόνα συμπαγή, χωρίς ελαττώματα, ρωγμές, φυσαλίδες και 
αποκολλημένα τμήματα.  

 Κώδωνες μη ομαλοί ή φθαρμένοι από κρούσεις επηρεάζουν την σωστή σύνδεση των 
σωλήνων και την στεγανότητα. Σωλήνες με τέτοιους κώδωνες είναι ακατάλληλοι και θα 
απορρίπτονται.  

 Σωλήνες με εμφανή οπλισμό δεν θα γίνονται αποδεκτοί.  

 Οι σωλήνες δεν θα εμφανίζουν ρωγμές και η εσωτερική τους επιφάνεια θα είναι ομαλή και 
λεία.  
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 Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΦΕΚ 253/84 ως μη αποδεκτοί χαρακτηρίζονται οι 
τσιμεντοσωλήνες που εμφανίζουν τα ακόλουθα:  

 σπασίματα ή διαμπερείς ρωγμές  

 ελαττώματα ενδεικτικά κακής αναλογίας, ανάμιξης ή συμπύκνωσης του 
σκυροδέματος  

 επιφάνεια κυψελωτή ή πορώδη  

 βλάβες ή σπασίματα στα άκρα, που πιθανόν θα εμποδίσουν την ικανοποιητική 
σύνδεση των σωλήνων  

 οποιοδήποτε συνεχές ράγισμα που έχει επιφανειακά πλάτος ≥ 0,3 mm και μήκος ≥ 
300 mm, ανεξάρτητα από την θέση του στο τοίχωμα του σωλήνα  

 Τα άκρα τους δεν θα εμφανίζουν σκασίματα ή ελαττώματα και το επίπεδό τους θα είναι 
κάθετο προς τον άξονα του σωλήνα.  

 Οι σωλήνες θα είναι λείοι και ευθύγραμμοι.  
 
 
Δοκιμές στεγανότητας τσιμεντοσωλήνων  

Για αγωγούς διαμέτρου άνω των 700 mm η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει 
έλεγχο στεγανότητας με ειδικά όργανα στο σύνολο ή σε τμήμα του αγωγού με χρήση ειδικών 
τεχνικών και εξοπλισμού (π.χ. έμφραξη αρμών με μπαλόνια και εφαρμογή αρχικής 
υδροστατικής πίεσης ελεγχόμενης χρονικά μέσω μανομέτρων).  
Τυχόν ελαττώματα που θα διαπιστώνονται κατά τις δοκιμασίες αυτές θα αποκαθίστανται από 
τον Ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη προς τούτο αποζημίωση. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την 
αποκατάσταση των ελαττωμάτων θα γίνεται νέα δοκιμασία του τμήματος της σωλήνωσης.  
Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή  
Κατά την παραλαβή του δικτύου από τσιμεντοσωλήνες θα διενεργούνται οι ακόλουθοι 
έλεγχοι:  

 Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιμών και πιστοποιητικών. Σε περίπτωση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων που φέρουν σήμανση CE, συμμόρφωσης με το 
νέο ΕΝ 1916:2002 δεν απαιτούνται περαιτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι.  

 Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη.  

 Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως (εφ’ όσον προβλέπονται από την μελέτη).  
Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει βιντεοσκόπηση του εσωτερικού της 
σωληνογραμμής, εάν αυτό προβλέπεται από την μελέτη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του 
έργου.  
 
Τρόπος επιμέτρησης εργασίας 
Η επιμέτρηση των προκατασκευασμένων σωλήνων θα γίνεται με βάση το αξονικό μήκος του 
δικτύου σε μέτρα (m), κατά διάμετρο και τύπο σωλήνα (οπλισμένοι κατά σειρά αντοχών, 
άοπλοι, με επενδύσεις προστασίας κ.λπ.).  
Τα μήκη των σωληνώσεων θα επιμετρούνται μεταξύ των εσωτερικών παρειών των 
διαδοχικών φρεατίων.  
Τμήματα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί με σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου ή 
ανώτερης ποιότητας θα επιμετρώνται με βάση τα προβλεπόμενα από την Μελέτη.  
Οι χυτοί επί τόπου σωληνωτοί αγωγοί θα επιμετρώνται αναλυτικά ως κατασκευές 
σκυροδέματος:  

 Προμήθεια σκυροδέματος, μεταφορά επί τόπου, σκυροδέτηση και συμπύκνωση σε 
κυβικά μέτρα ανά κατηγορία σκυροδέματος.  

 Διατομές στερεού με διαστάσεις (εξωτερικές) μεγαλύτερες των προβλεπομένων από την 
Μελέτη δεν γίνονται αποδεκτές.  

 Κατασκευή καλουπιού, ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας.  

 Τα καλούπια θα διακρίνονται σε πνευματικά (φουσκωτά) και συμβατικά (λυόμενοι 
ξυλότυποι ή σιδηρότυποι).  

 Χαλύβδινος οπλισμός σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών πινάκων οπλισμού.  

 Η τυχόν τοποθέτηση σιδηροπλισμού πέραν του προβλεπομένου στην Μελέτη δεν θα 
γίνεται αποδεκτή προς επιμέτρηση.  

 Πρόσθετα σκυροδέματος, πλην ρευστοποιητικών, ανά kg βάρους σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως, για το αποδεκτό προς επιμέτρηση σκυρόδεμα.  
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Συμπεριλαμβάνονται στεγανοποιητικά μάζας, επιταχυντές ή επιβραδυντές πήξης, ίνες και 
ειδικά τσιμέντα (π.χ. ανθεκτικά στο θείο).  
Η εκσκαφή και επαναπλήρωση των σκαμμάτων των δικτύων, καθώς και ο εγκιβωτισμός τους 
επιμετρώνται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην τυπική διατομή της Μελέτης.  
Στις ως άνω τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:  

 Η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, εργαλείων 
κ.λπ. εξοπλισμού για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα 
Προδιαγραφή.  

 Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των πάσης 
φύσεως σωλήνων και των λοιπών ενσωματούμενων υλικών.  

 Η φθορά και απομείωση των υλικών.  

 Η πραγματοποίηση όλων των προβλεπομένων δοκιμών και ελέγχων σύμφωνα με την 
παρούσα Προδιαγραφή.  

 Η δαπάνη εργασίας και υλικών για τυχόν αποκατάσταση ατελειών ή μη αποδεκτών 
κατασκευών κατά τον έλεγχο. 

4.12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 12 : Μάρτυρας καθίζησης (Α.Τ. 20) 
Ο κάθε μάρτυρας συντίθεται από μεταλλική βάση (0,30m

2
 περίπου) από λαμαρίνα 4mm και 

έναν ιστό ύψους 2m (σωλήνα 2’’). Ο ιστός είναι κολλημένος στο κέντρο της μεταλλικής βάσης. 
Η βάση τοποθετείται σε μία ρηχή εκσκαφή 0,50m περίπου μέσα στη στρώση της τελευταίας 
κάλυψης, πάνω, σε σκυρόδεμα καθαριότητας 5cm. Ακολουθεί σκυρόδεμα (έρμα) 15cm 
επάνω από την πλάκα. Η υπόλοιπη εκσκαφή επιχώνεται με αμμοχάλικο κάλυψης. Ιδιαίτερη 
σημασία προσδίδεται στην αντισκωριακή προστασία, έτσι ώστε το υλικό να διατηρεί την 
ακεραιότητά του σε περίοδο τουλάχιστον 20 χρόνων.  
Ο κωδικός μάρτυρα θα συμφωνείται με την αρμόδια υπηρεσία και θα φέρεται χαραγμένος στο 
πλευρό του σωλήνα ακριβώς κάτω από το πώμα. Πριν από την κατασκευή της γεωκάλυψης ο 
ιστός θα προεξέχει από το έδαφος. Οι μάρτυρες χωροσταθμούνται με απλές γεωδαιτικές 
μεθόδους (γεωμετρική χωροστάθμιση) σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η συχνότητα μετρήσεων 
στους μάρτυρες προτείνεται να είναι στην αρχή μηνιαία, από την έναρξη των εργασιών ως την 
περάτωσή τους, στη συνέχεια τριμηνιαία για ένα έτος και τέλος 6μηνιαία μέχρι το πέρας της 
επιτήρησης του έργου. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η αξιοποίηση των αρχικών μετρήσεων 
για τον έλεγχο των θεμελιώσεων και των διαμορφώσεων που θα γίνουν κατά τις εργασίες 
διαμόρφωσης του χώρου. Οι μετρήσεις θα καταχωρούνται στη βάση δεδομένων.  
 

4.13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 13: Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως (Α.Τ. 21) 
Το χαλικοφίλτρο υδρογεωτρήσεως θα αποτελείται από χονδρόκοκκο υλικό, διαβάθμισης 16-
32 mm, πλυμένο και απαλλαγμένο από λεπτόκοκκα υλικά και θα ενσωματώνεται στο έργο 
μόνο μετά από έλεγχο και έγκριση της Υπηρεσίας. 
Ο έλεγχος αυτός, που αφορά στην καταλληλότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών και 
συγκεκριμένα στην εργαστηριακή εξέταση της ποιότητας και της κοκκομετρικής διαβάθμισης, 
ανάλογα με την χρησιμοποίησή τους (αυτούσια, μετά από διαλογή ή/και σταθεροποιούμενου 
τύπου υλικό που θα παραχθεί με θραύση), θα γίνεται υποχρεωτικά με μέριμνα και δαπάνες 
του Αναδόχου, θα απορρίπτεται δε η ποσότητα στην περίπτωση ακαταλληλότητας των 
υλικών.  
 

4.14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 14: Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο 
(HDPE) CE 80, δεύτερης γενιάς, MRS8 (Minimum Required Strength = 
Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 8 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003, 
Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm (Α.Τ. 22) 

Γενικά 
Οι αγωγοί πολυαιθυλενίου που θα κατασκευαστούν θα αντέχουν σε πιέσεις λειτουργίας με 
νερό τουλάχιστον ίση με την απαιτούμενη (10 atm.). Σαν ελάχιστη απαίτηση σε αντοχή στην 
εσωτερική πίεση και στο χρόνο είναι τα 50 χρόνια ζωής στους 20

ο
C. Η προσκόμιση 

πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO είναι απολύτως υποχρεωτική. 
Διεθνή πρότυπα 
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας κατασκευάζονται 
σύμφωνα με τα 
παρακάτω πρότυπα: 
DIN 8074 ως προς τις διαστάσεις και ανοχές 
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DIN8075 ως προς τις γενικές απαιτήσεις και έλεγχο ποιότητας 
DIN 16934 ως προς τη χημική αντίσταση 
DIN 16932 ως προς τη μέθοδο και τις απαιτήσεις για την αυτογενή συγκόλληση 

σωλήνων 
DIN 4279 ως προς τις δοκιμές πίεσης στο εργοτάξιο 
Αποδεκτά Υλικά 
Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν τα εξής: 

 Το υλικό κατασκευής του σωλήνα θα είναι πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE. 

 Το πολυμερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 - 960 
Kg/m

3
 στους 23

ο
 C. 

 Ο δείκτης ροής MFI (Melt flow index) θα είναι το πού 0,4 - 0,5 g/10min. 

 Η επιτρεπόμενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350 kg/m3, η δε επιτρεπόμενη απώλεια 
νερού κάτω από 300 mg/kg. 

Σήμανση Σωλήνων 

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήμανσης χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά τυπωμένες και 

ανά μέτρο μήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική μορφή π.χ για PE 100 και PN 

10: Φορέας Έργου - ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 10 XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 = 

όπου: 

 HDPE πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

 ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ εξωτερική διάμετρος Χ πάχος τοιχώματος 

 PN 10 κλάση πίεσης σε atm ή bar 

 XXXX όνομα κατασκευαστή 

 YYYY χρόνος παραγωγής από την μία πλευρά και αύξων αριθμός μήκους από την 

αντιδιαμετρική 

 ZZZZ τα εφαρμοζόμενα πρότυπα για την παραγωγή και την δοκιμασία των 

σωλήνων στο εργοστάσιο των σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών PE 100 η 

κατάταξη της πρώτης ύλης 
Είδος Αγωγών - Διαστάσεις Σωλήνων 
Οι αγωγοί που θα είναι διάτρητοι κατά τα 2/3 θα έχουν κατ' ελάχιστο τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Ονομαστική πίεση: τουλάχιστον 10 atm (για αγωγούς κατά DIN 8074/8075) 

 Μήκη αγωγών (κατά DIN 8074): 5, 6, 12 m 

 Οπές: διαμέτρου 8 mm 

 Πυκνότητα οπών: τουλάχιστον μια (1) οπή ανά 100 cm2 

 Σχισμές: Αντί οπών είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σχισμές πλάτους 12 mm, μήκους 

10-12 mm με ισοδύναμο ή μεγαλύτερο ποσοστό συνολικής επιφάνειας ανοιγμάτων. 

Οι αγωγοί που θα είναι αδιάτρητοι θα έχουν τα ίδια γενικά χαρακτηριστικά, και θα πληρούν 

κατ' ελάχιστον τα εξής: 

 Ονομαστική πίεση: τουλάχιστον 10 atm (για αγωγούς κατά DIN 8074/8075) 

 Μήκη αγωγών (κατά DIN 8074): 5, 6, 12 m 
Μέθοδος Κατασκευής - Απαιτήσεις Τελειωμένης Εργασίας  
Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 
Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με 
προσοχή για την αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι 
σωλήνες να μην εξέχουν από την καρότσα. Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται 
γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση 
με ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινου ή αλυσίδων για τους χειρισμούς των 
σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντες (σαμπάνια). Οι σωλήνες θα 
αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ. 
διάταξη πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω 
υπερκείμενου βάρους. Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά. Μέχρι την τοποθέτησή τους 
τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους. 
Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 
α) Η μεγάλη παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η μέγιστη παραμονή 
των μπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες. 
β) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή, καθ' όσον μπορεί να 
προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισμό στον σωλήνα. 
γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ' όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση) 
της διαμέτρου. 



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελ. 27 

δ) Το σύρσιμο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται 
με συρματόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις. 
ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη στοίβαση). 
Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων κατά 
γενέτειρα. Η κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ' όλο το μήκος 
των σωλήνων. Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαμέτρων, οι πλέον 
άκαμπτοι θα διατάσσονται στο κάτω μέρος της στοίβας. Αν οι σωλήνες έχουν 
προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα προεξέχουν. Τα άκρα 
των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα προστατεύονται από 
χτυπήματα.Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων θα 
έχουν καρότσα με λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα 
μπορούσαν να τραυματίσουν τους σωλήνες. 
Τοποθέτηση Σωλήνων στο Όρυγμα 
Ο πυθμένας του ορύγματος θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα βάθη και 
κλίσεις από την εγκεκριμένη μελέτη. Οι σωλήνες τοποθετούνται επί κατάλληλης στρώσης 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη. Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα 
γίνεται με χρήση ιμάντων. Η χρήση μεταλλικών αλυσίδων, καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών 
εξαρτημάτων που μπορεί να βλάψουν την προστατευτική επένδυση απαγορεύεται. Η 
εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόμενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά δεν θα 
υπερβαίνει τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιμοποιουμένων 
συνδέσμων. Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο 
τέτοιο ώστε να περιβάλλουν τον αγωγό και να συμπληρώνουν πλήρως το διάκενο μεταξύ 
σωλήνος και ορύγματος (πλήρες πλευρικό σφήνωμα αγωγού). Καθ' όλη την διάρκεια της 
τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τα απαραίτητα 
μέτρα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία. Σε κάθε 
διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα φράσσεται για 
προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών. 
Σύνδεση Σωλήνων 
Η μέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο μεταξύ τους όσο και με τα ειδικά 
τεμάχια ΡΕ εξαρτάται από την διάμετρο και την πίεση λειτουργίας τους. Για διαμέτρους 
σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά κανόνα η σύνδεση γίνεται με 
ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding). Για μεγαλύτερες διαμέτρους ή υψηλότερες 
πιέσεις λειτουργίας εφαρμόζεται η μετωπική θερμική συγκόλληση (butt fusion welding). Το ΡΕ 
συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης, στους 220 °C και υπό πίεση δημιουργούνται 
νέοι δεσμοί μεταξύ των μορίων του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο 
διαφορετικών τεμαχίων σωλήνων, η κατανομή των φορτίων σε ολόκληρο το μήκος της 
σωληνογραμμής και η διατήρηση λείας εσωτερικής επιφάνειας. 
Ηλεκτροσυγκόλληση 
Η συγκόλληση επιτυγχάνεται με χρήση ειδικού τεμαχίου από ΡΕ με ενσωματωμένη σπιροειδή 
διάταξη ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτρομούφα (electrofusion socket). Η ηλεκτρομούφα 
τροφοδοτείται από ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθμίζεται αναλόγως της 
διαμέτρου του σωλήνα. Προετοιμασία: οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή 
γωνία ως προς άξονα του σωλήνα) με κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωμάτων 
επιφανειακής οξείδωσης. Καθαρίζεται επιμελώς το επίστρωμα και στα δύο τμήματα που 
πρόκειται να συγκολληθούν και σε μήκος κατά τουλάχιστον 10 mm μεγαλύτερο της 
ημιδιάστασης της ηλεκτρομούφας. Οι επιφάνειες που έχουν αδροποιηθεί θα καθαρίζονται με 
καθαρό ύφασμα χωρίς χνούδι ή με μαλακό χαρτί εμποτισμένο σε απορρυπαντικό (π.χ. 
ασετόν). Σε κάθε περίπτωση θα αποφεύγεται η χρήση υλικών απόξεσης (γυαλόχαρτου, λίμας, 
τροχού λείανσης) καθώς και η χρήση διαλυτικών, που περιέχουν τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, 
αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα). 
Τα προς σύνδεση τμήματα θα ευθυγραμμίζονται και θα διατηρούνται ομοαξονικά με χρήση 
συσφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραμένουν μέχρι να ψυχθεί πλήρως η ηλεκτρομούφα. Κατά την 
συγκόλληση δεν επιτρέπεται η μετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράμμισης, η άσκηση πίεσης 
στο σημείο σύνδεσης, καθώς και η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας (με νερό, 
πεπιεσμένο αέρα κλπ). Για την δοκιμή του συγκολλημένου σωλήνα είναι απαραίτητο να 
παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ωρών μετά την ηλεκτροσυγκόλληση. 
Μετωπική Συγκόλληση 
Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιμελής προετοιμασία των άκρων που πρόκειται να 
συγκολληθούν. Τα προς σύνδεση τμήματα σωλήνων εξαρτημάτων θα στερεώνονται στις 
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σιαγόνες στερέωσης της μηχανής μετωπικής συγκόλλησης και θα ευθυγραμμίζονται. Η 
απόκλιση από την ευθυγραμμία δεν θα υπερβαίνει το 10% του πάχους τοιχώματος του 
σωλήνα ή τα 2 mm (ό,τι είναι μικρότερο). Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο θα 
αντιμετωπίζεται είτε με αύξηση της πίεσης των σφιγκτήρων, είτε με επαναπροσαρμογή των 
σωλήνων μέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επαφή και η μικρότερη δυνατή απόκλιση. Τα 
άκρα των σωλήνων / εξαρτημάτων θα πλανίζονται πριν την κόλληση και θα καθαρίζονται με 
απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες ουσίες. Επίσης θα 
καθαρίζεται και η θερμαντική πλάκα από ξένα σώματα, σκόνη ή υπολείμματα πολυαιθυλενίου 
όταν είναι ακόμη ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική θήκη της, προς αποφυγή φθοράς της 
επικάλυψης από τεφλόν. Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγματοποιείται σε ξηρό 
περιβάλλον, προφυλαγμένο από υγρασία και ρεύματα αέρος, σε θερμοκρασίες στην περιοχή 
από - 5 °C έως + 40 °C. Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της 
τάξης των 0,15 N/mm2, η οποία θα διατηρείται μέχρι να αρχίσει να σχηματίζεται αναδίπλωση 
τηγμένου υλικού (κορδόνι) στο άκρο του σωλήνα / εξαρτήματος, το ύψος του οποίου ποικίλει, 
ανάλογα με το πάχος του τοιχώματος του σωλήνα. Στην συνέχεια θα ελαττώνεται η πίεση στα 
0,02 N/mm2 περίπου, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού η οποία επιδρά 
δυσμενώς στην ποιότητα της συγκόλλησης και συνεχίζεται η επιφανειακή θέρμανση. Μετά την 
παρέλευση του προβλεπόμενου από τον κατασκευαστή χρόνου απομακρύνεται η θερμαντική 
πλάκα και τα άκρα των σωλήνων πλησιάζουν μεταξύ τους με προσοχή ώστε να μην ωθηθεί 
όλο το τηγμένο υλικό εκτός της σύνδεσης μέχρι να επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστημα που 
εξαρτάται από τη διάμετρο και το πάχος τοιχώματος του σωλήνα/ εξαρτήματος). Μετά την 
σταδιακή ψύξη της ζώνης συγκόλλησης θα αποσυναρμολογούνται οι συσφιγκτήρες. Σε κάθε 
περίπτωση αποφεύγεται η απότομη ψύξη των σωλήνων με νερό, πεπιεσμένο αέρα κ.λπ. 
Απαιτήσεις Ποιοτικών Ελέγχων για την Παραλαβή 

 Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματούμενων υλικών. 

 Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων και συνδεσμολογίας 
τους σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 

 Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως. 

 Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να 
διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και εάν έχουν 
τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας). 

 Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται 
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου. 

 

4.15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 15: Διάτρηση αγωγών (Α.Τ. 23)  
Η διάτρηση των αγωγών θα γίνει κατά DIN 4262-1. Οι αγωγοί θα είναι διάτρητοι κατά τα 2/3 
της περιμέτρου τους με οπές σχήματος παραλληλογράμμου με πλάτος ανοίγματος 12mm και 
μήκος ανοίγματος από 10 έως 20mm. Οι οπές θα πραγματοποιούνται σε 3 ή 4 σειρές με 
μετατόπιση η μία από την άλλη. Η επιφάνεια των οπών ανταποκρινόμενη ως προς την 
εσωτερική επιφάνεια του αγωγού θα είναι τουλάχιστον 50cm2/m μήκους αγωγού και όχι 
μεγαλύτερη από 650cm2/m μήκους αγωγού. Η επιφάνεια ανοιγμάτων σε σχέση με την 
συνολική εσωτερική επιφάνεια του αγωγού θα κυμαίνεται από 4% έως 8%.  
 

4.16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 16: Βιόφιλτρο (Α.Τ. 25) 
Ο σωλήνας του βιόφιλτρου θα είναι από HDPE και το καπάκι του θα είναι κατασκευασμένο 
από ανοξείδωτο χάλυβα. Η λειτουργία του βιόφιλτρου βασίζεται σε βακτηριακή βιομάζα που 
αναπτύσσεται σε ειδικό υπόστρωμα (φλύδες δέντρων ή ροκανίδια με ώριμο compost) και 
αφομοιώνει τις ουσίες που περιέχουν τα οσμαέρια. Η απόδοση καθαρισμού του βιόφιλτρου 
θα κυμαίνεται μεταξύ 90 και 99%.  
 

4.17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 17: Περίφραξη με συρματόπλεγμα (Α.Τ. 26)  
Πλήρης κατασκευή περιφράξεως τεχνικών έργων ύψους 1,50 μ, βαθμιδωτής ή μη 
διάταξης, αποτελούμενης από δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα Νο 17 
(διαμέτρου 3 mm, ρομβοειδούς βροχίδας 50x50 mm, βάρους περίπου 2,36 kg/m2), 
στηριζόμενο σε σιδηροπασσάλους γαλβανισμένους διατομής σχήματος Γ (γωνιώδεις) 
40x40x4 mm. Οι πάσσαλοι θα τοποθετούνται σε απόσταση 2,0 μ μεταξύ τους και σε ύψος 
1,50 μ από το έδαφος. Η πάκτωσή τους θα γίνεται σε βάση από σκυρόδεμα, διατομής 
40x40cm και βάθους 40cm. Ανά 10,0 μ. θα τοποθετηθούν αντηρίδες ίδιας διατομής με αυτήν 
των κατακόρυφων πασσάλων. Οι αντηρίδες θα είναι πακτωμένες σε βάση από σκυρόδεμα, 
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διαστάσεων 40x40x40cm και θα ενωθούν με τους πασσάλους με ηλεκτροσυγκόλληση. Οι 
βάσεις πάκτωσης των σιδηροπασσάλων και των αντηρίδων τους θα κατασκευαστούν από 
σκυρόδεμα C12/15.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΤΕΠ 05-
05-06-00. 
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