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Πξφινγνο 
Νη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο απηνχ ηνπ ηεχρνπο αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε έξγσλ πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ “ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ ΛΔΙΦΤΓΡΙΑ - ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ 

ΤΓΡΔΤΗ Γ.Δ. ΥΔΡΟΤ”. 

Πηηο πξνδηαγξαθέο απηέο δίδνληαη νη ηξφπνη εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 
πιηθψλ θαζψο θαη ε απαηηνχκελε πνηφηεηα πιηθψλ θαη εξγαζηψλ. 
Γηα φζεο εξγαζίεο δελ δίδνληαη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ζην ηεχρνο απηφ, ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη 
ζην ηηκνιφγην, ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ζε άιιεο γλσζηέο πξνδηαγξαθέο ησλ Γεκνζίσλ 
πεξεζηψλ. 
Πηε ζεηξά πξνηάζζνληαη φζεο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ άκεζα ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηεο 
κειέηεο, θπξίσο γηα πδξαπιηθά έξγα. 
Δηδηθά γηα ηα ζθπξνδέκαηα, ηνλ ζηδεξέλην νπιηζκφ θαη ηνπο μπιφηππνπο έρνπλ εθαξκνγή νη 
αθφινπζεο βαζηθέο δηαηάμεηο: 

 Θαλνληζκφο Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (Θ.Ρ.Π. - 97). Ηζρχεη απφ 17-101997. (Απφθαζε 
Γ14/19164/28.3/17.4.1997 - Φ.Δ.Θ. 315 Β') θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ (Φ. Δ. Θ. 537/8/1-5-2002) 
θαη ηξνπνπνίεζε 2008, θαζψο θαη ην ζπλνδεπηηθφ ηνπ πξφηππν. 

 Ν Διιεληθφο Θαλνληζκφο γηα Κειέηε θαη Θαηαζθεπή Έξγσλ απφ Νπιηζκέλν Πθπξφδεκα πνπ 
έρεη εγθξηζεί κε ηελ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. αξηζ. Γ17α/116/4/ΦΛ429 ηεο 
18/10/2000 (Φ.Δ.Θ. 1329 Β' 6/11/2000). Ν Θαλνληζκφο απηφο (Δ.Θ.Υ.Π. - 2000) εθαξκφδεηαη 
φπσο ηζρχεη ζήκεξα, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο 2001, 2004 θαη 2007. 

 Ν Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Θαλνληζκφο (Δ.Α.Θ. - 2000) φπσο ηξνπνπνηήζεθε (Φ.Δ.Θ. Β' 
1154/12-8-2003). 

 Ν Θαλνληζκφο Ρερλνινγίαο ραιχβσλ νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο ηνπ 2008. 
Άζρεηα αλ θάπνηα εξγαζία αλαθέξεηαη ή φρη ζην ηεχρνο απηφ, ν αλάδνρνο εξγνιάβνο νθείιεη λα 
ηελ εθηειέζεη ηφζν σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ ηεο φζν θαη σο πξνο ηελ ζχλζεζή ηεο ζαλ 
εληαίν ζχλνιν, κε φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο θαη ηεο επηζηήκεο ρσξίο λα επηθαιεζζεί ηπρφλ 
έιιεηςε ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ. 
Γεληθά γηα ηηο ηηκέο εθαξκνγήο αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα: 
α) Θάζε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή πεξηιακβάλεη πιήξε εθηέιεζε κε ηα απαηηνχκελα πιηθά φπσο 
αλαγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο, γηα θάζε ζέζε 
πνπ εθηεινχληαη ηα έξγα. 
β) Ρα πεηξψδε θαη παξεκθεξή πιηθά πνπ απαηηνχληαη, δειαδή ζπγθεθξηκέλα, ηα ζθχξα, νη 
ράιηθεο, ε άκκνο θ.ι.π. ζα ιεθζνχλ απφ ηηο ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ Δξγνδφηε ή απφ 
νπνηαδήπνηε ζέζε πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ πεξεζία Γηνίθεζεο 'Δξγνπ. Όιεο νη κεηαθνξέο ησλ 
πιηθψλ βαξχλνπλ ηνλ Δξγνιάβν, εθηφο εθείλσλ πνπ ξεηά αλαγξάθνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν 
ηνπ ηηκνινγίνπ θαη αλαθέξνληαη ζηηο επφκελεο πξνδηαγξαθέο. 
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1 ΕΚΚΑΦΕ ΣΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΡΤΓΩΝ 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-01-00:2009 

 
1 Αληηθείκελν 

Οη εξγαζίεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αθνξνχλ ζηνπο φξνπο 

εθηέιεζεο ησλ εθζθαθψλ νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηάθξσλ θαη 

δησξχγσλ θαζψο θαη γηα ηελ δηαπιάηπλζε ηάθξσλ απνρέηεπζεο - απνζηξάγγηζεο. 

2 Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο 

Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή ελζσκαηψλεη, κέζσ παξαπνκπψλ, πξνβιέςεηο άιισλ 

δεκνζηεχζεσλ, ρξνλνινγεκέλσλ ή κε. Οη παξαπνκπέο απηέο αλαθέξνληαη ζηα 

αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαη θαηάινγνο ησλ δεκνζηεχζεσλ απηψλ παξνπζηάδεηαη 

ζηε ζπλέρεηα. Πξνθεηκέλνπ πεξί παξαπνκπψλ ζε ρξνλνινγεκέλεο δεκνζηεχζεηο, ηπρφλ 

κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ή αλαζεσξήζεηο απηψλ ζα έρνπλ εθαξκνγή ζην παξφλ 

φηαλ ζα ελζσκαησζνχλ ζε απηφ, κε ηξνπνπνίεζε ή αλαζεψξεζή ηνπ. Όζνλ αθνξά ηηο 

παξαπνκπέο ζε κε ρξνλνινγεκέλεο δεκνζηεχζεηο ηζρχεη ε ηειεπηαία έθδνζή ηνπο. 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-01-02-00 Top soil removal -- Αθαίξεζε επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο 

εδαθηθνχ πιηθνχ. 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-08-00-00 Requirements in case utilities are encountered during 

excavation- Αληηκεηψπηζε δηθηχσλ ΟΚΩ θαηά ηηο εθζθαθέο. 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00 General excavations -- Road and hydraulic works 

Γεληθέο εθζθαθέο νδνπνηίαο θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ. 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-05-00-00 Surplus excavation materials and dump sites management 

– Γηαρείξηζε πξντφλησλ εθζθαθψλ - αμηνπνίεζε απνζεζηνζαιάκσλ. 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-10-01-00 Work-site water pumping -- Δξγνηαμηαθέο αληιήζεηο 

πδάησλ 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-10-02-00 Wastewater and sludge pumping -- Αληιήζεηο Βνξβφξνπ - 

Λπκάησλ. 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-10-03-00 Dewatering w η well points -- Αληιήζεηο ππνβηβαζκνχ 

πδξνθφξνπ νξίδνληα κε well points. 

 
3 Όξνη θαη νξηζκνί 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ εθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη φξνη θαη νξηζκνί: 

3.1 Υαξαθηεξηζκόο εθζθαθώλ 

3.1.1 Χο πξνο ηνλ ηξόπν εθζθαθήο: 

Σα πξνο εθζθαθή εδάθε ζχκθσλα θαη κε ηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00 δηαθξίλνληαη 

γεληθά ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο: 
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    «Υαιαξά εδάθε» 

«Γαηώδε - εκηβξαρώδε εδάθε» θαηά ηελ εθζθαθή ησλ νπνίσλ δελ απαηηείηαη 

ε ρξήζε 

θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ (αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο) ή εθξεθηηθψλ. 

«Βξαρώδε εδάθε» θαηά ηελ εθζθαθή ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε ρξήζε 

θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ ή/θαη εθξεθηηθψλ. 

Οπφηε κε βάζε ηα αλσηέξσ νη εθζθαθέο, σο πξνο ηελ ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο, 

δηαθξίλνληαη ζε: 

• εθζθαθέο ζε Υαιαξά εδάθε 

• εθζθαθέο γαηψδεηο - εκηβξαρψδεηο 

• εθζθαθέο βξαρψδεηο κε δπλαηφηεηα ρξήζεο εθξεθηηθψλ πιψλ θαη 

• εθζθαθέο βξαρψδεηο ρσξίο δπλαηφηεηα ρξήζεο εθξεθηηθψλ 

3.1.2 Χο πξνο ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντόλησλ 

Οη ηξεηο σο άλσ θαηεγνξίεο εθζθαθψλ δηαθξίλνληαη θαη σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ησλ 

πξντφλησλ εθζθαθψλ: 

• κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ πξνο κεηαθνξά ζηνλ 

ρψξν απφζεζεο ή απφξξηςεο. 

• κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (ρσξίο θφξησζε). 

4 Απαηηήζεηο 

Όια ηα αθαηάιιεια πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ εθξίδσζε, ηελ 

θνπή δέλδξσλ, θνξκψλ θ.ιπ. θαη απφ ηελ θαηεδάθηζε θηηξίσλ, εξεηπίσλ, θξαθηψλ θαη 

παιαηψλ νδνζηξσκάησλ, ζα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε 

ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε πεξηβαιινληηθή κειέηε, ζηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζα ιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο άδεηεο απφ ηηο 

αξκφδηεο Αξρέο. 

Μεηά ηελ εθρέξζσζε - εθξίδσζε θαη αθαίξεζε ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο ηεο θπηηθήο 

γεο ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ ζα επαθνινπζήζνπλ νη θπξίσο εθζθαθέο. Οη 

εθζθαθέο ζα γίλνπλ κε θαηάιιεια κέζα ηεο επηινγήο ηνπ Αλαδφρνπ, θαηά ηξφπν ψζηε 

νη ηειηθέο δηαζηάζεηο κεηά ηελ κφξθσζή ηνπο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο 

γξακκέο ηεο δηαηνκήο. 

Σα πξντφληα ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο θπηηθήο γεο ζα 

κεηαθεξζνχλ εθηφο ηεο δψλεο θαηάιεςεο έξγσλ θαη ζα απνηεζνχλ γηα πεξαηηέξσ 

δηάζεζε. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή αλαρσκάησλ ή 

επηρσκάησλ. 
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Όηαλ απαηηείηαη ε εθηέιεζε εθζθαθψλ ζε βξαρψδεο έδαθνο, γηα ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη ε 

ρξήζε εθξεθηηθψλ, ζα εμαζθαιηζηνχλ φια ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη νη απαξαίηεηεο άδεηεο 

φπσο νξίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο (βιέπε θαη ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00). 

Δάλ νη αλαηηλάμεηο είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ δεκηέο ζην βξάρν ή ζε πθηζηάκελεο 

θαηαζθεπέο, λα δηαηαξάμνπλ πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο, λα δεκηνπξγήζνπλ ππεξεθζθαθέο 

ή λα επεξεάζνπλ ηελ επζηάζεηα ηνπ εδάθνπο, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δψζεη εληνιή ζηνλ 

Αλάδνρν λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ. 

Γεληθά ζα ιακβάλνληαη κέηξα ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ βιάβεο ζε παξαθείκελεο 

θαηαζθεπέο. 

Γελ επηηξέπεηαη λα εθηεινχληαη επί πιένλ εθζθαθέο, ηδηαίηεξα ζε ζέζεηο φπνπ 

πξνβιέπεηαη επέλδπζε επηθαλεηψλ κε ζθπξφδεκα. Τπεξεθζθαθέο, πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο λα έρεη δνζεί ζρεηηθή εληνιή ή έγθξηζε ηεο πεξεζίαο, ζα 

πιεξνχληαη κε ζθπξφδεκα ή κε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν νξίζεη ε πεξεζία, πνπ ζα εθδψζεη θαη 

ηελ ζρεηηθή κε ην ζέκα απηφ εληνιή. 

Πε θάζε πεξίπησζε ζα απνθεπρζεί ε ραιάξσζε ή ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν αδηθαηνιφγεηε κείσζε 

ηεο αληνρήο ηνπ εδάθνπο. 

5 Δθηέιεζε εθζθαθώλ  

5.1 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

Νη εξγαζίεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ζα πινπνηεζνχλ κεηά απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ - πξνθαηαξθηηθψλ εξγαζηψλ φπσο: 

 Απνηχπσζε ηνπ εδάθνπο, νξηνζέηεζε ηνπ ρψξνπ θαηάιεςεο, ράξαμε ηνπ έξγνπ, 

έιεγρνο ζπκθσλίαο κε ηελ νξηδνληηνγξαθία θαη ηελ πςνκεηξία ηεο εγθεθξηκέλεο 

κειέηεο. 

 Έξεπλα γηα ηπρφλ χπαξμε δηθηχσλ Ν.Θ.Υ. ζηελ δψλε εθηέιεζεο ησλ εθζθαθψλ ή δίπια ζε 

απηέο θαη ζρεηηθέο ελέξγεηεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΔΙΝΡ 

ΡΞ 1501-02-08-00-00. 

 Θνπή θαη εθξίδσζε θάζε είδνπο δέλδξσλ ή ζάκλσλ θαη δηαρείξηζε πξντφλησλ, ζχκθσλα κε 

ηελ ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-02-01-01-00. 

 Αθαίξεζε ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο ηεο θπηηθήο γεο θαη δηαρείξηζε πξντφλησλ 

ζχκθσλα κε ηελ ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-02-01-02-00. 

 Θαηεδάθηζε ηπρφλ ππαξρφλησλ θηηζκάησλ ή ινηπψλ θαηαζθεπψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΙΝΡ 

ΡΞ 1501-02-01-01-00. 

 Θαζαίξεζε αζθαιηηθψλ θαη ινηπψλ νδνζηξσκάησλ εθφζνλ είλαη ζην εχξνο θαηάιεςεο 

ησλ έξγσλ. 

 Έιεγρνο επηθαλεηαθψλ πδάησλ, ππνβηβαζκφο ππνγείνπ νξίδνληα εθ‟ φζνλ απαηηείηαη γηα 

ιφγνπο αζθαιείαο θαη δπλαηφηεηαο έλαξμεο εθζθαθψλ. 
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5.2 Μόξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πξαλώλ 

Η επηθάλεηα ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πξαλψλ ηεο εθζθαθήο ησλ ηάθξσλ θαη ησλ δησξχγσλ 

ζα δηακνξθψλεηαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην απαηηνχκελν πάρνο 

εμνκαιπληηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ έδξαζεο πνξψδνπο ζθπξνδέκαηνο ή 

ζθπξνδέκαηνο επελδχζεσλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Δάλ θαηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ παξνπζηαζηεί ζπκπαγήο βξάρνο, ηφηε ν βξάρνο απηφο 

ζα εθζθάπηεηαη θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ. Σπρφλ ππεξεθζαθέο, πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ, ζα 

επαλεπηρψλνληαη κε ηζρλφ ζθπξφδεκα ή κε ζξαπζηφ πιηθφ (ιαηνκείνπ ή ακκνράιηθν απφ 

πνηακφ) ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

Όηαλ απαηηείηαη ε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ ηνπ ζθάκκαηνο, νη επηθάλεηεο επαθήο ησλ 

πξαλψλ ηεο εθζθαθήο κε ηελ επηθάλεηα αληηζηήξημεο ζα κνξθψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιή επαθή απηψλ. 

Η κφξθσζε ησλ επηθαλεηψλ ηάθξσλ ζα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ 

παξνπζηάδνληαη αλσκαιίεο κεγαιχηεξεο απφ + 0,02 m ζε γαηψδε - εκηβξαρψδε εδάθε 

θαη + 0,05 m ζε βξαρψδε εδάθε. 

Όηαλ πξνβιέπεηαη ε ζεκειίσζε δησξχγσλ ζε λαηψδεο έδαθνο ζα δηαζηξψλεηαη 

ππνρξεσηηθά εμνκαιπληηθή ζηξψζε θαζαξηφηεηαο απφ ζθπξφδεκα C 8/12 (ειάρηζηνπ 

πάρνπο 0,10 m). 

Νη επηθάλεηεο ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πξαλψλ επελδπνκέλσλ δησξχγσλ ζα έρνπλ νκαιή κφξθσζε 

κε αλνρέο, σο πξνο ηελ θάζεην πξνο ηηο γξακκέο ηεο δηαηνκήο, πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην ± 

0,01 m γηα δηψξπγεο πιάηνπο κέρξη 3,00 m ζηελ ζηέςε ηνπο, θαη ην ± 0,02 m γηα κεγαιχηεξεο 

δηψξπγεο. Ξαξέθθιηζε απφ ην φξην απηφ επηηξέπεηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο εθζθαθψλ ζε βξαρψδεο 

έδαθνο κέρξη ± 0,04 κ. 

Γελ γίλνληαη δεθηέο ηπρφλ πξνεμνρέο βξάρνπ κέζα ζηηο εμσηεξηθέο γξακκέο ησλ θαηαζθεπψλ, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ζρέδηα. 

5.3 Διεγρνο ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ πδάησλ 

Νη εξγαζίεο εθζθαθψλ εθηεινχληαη είηε ελ πγξψ είηε ελ μεξψ εθηφο θαη εάλ ππάξμεη ζπγθεθξηκέλε 

εληνιή ηεο πεξεζίαο γηα εθηέιεζε απηψλ κφλνλ ελ μεξψ. 

Νη εληφο ησλ ζθακκάησλ θαηαζθεπέο γίλνληαη πάληνηε ελ μεξψ. 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε 

ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ, ψζηε λα κελ εηζέξρνληαη εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη γηα ηελ θαηάιιειε 

δηεπζέηεζε ηεο ξνήο ησλ ππνγείσλ λεξψλ ψζηε λα θαζνδεγνχληαη ζηνπο θπζηθνχο απνδέθηεο. 

Ρέηνηα κέηξα ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά είλαη: 

 Αλαραίηηζε ή/θαη απνζηξάγγηζε ησλ επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ. 
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 Ξξνθχιαμε γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ θαη νξχγκαηνο κε πξνζσξηλά έξγα 

θαζνδήγεζεο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ ζηνλ πιεζηέζηεξν απνδέθηε (π.ρ. ηάθξνπο, 

αλαρψκαηα εθηξνπήο) έηζη ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα απνξξνήο 

νκβξίσλ ηεο εγγχηεξεο δψλεο θαη λα κελ ζίγεηαη ε αζθάιεηα θαη ε πξνζπέιαζε 

ησλ ηδηνθηεζηψλ. 

 Απνζηξάγγηζε ηεο επηθάλεηαο εθζθαθήο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ελ μεξψ εξγαζία 

θαη λα απνθεχγεηαη ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο. 

 Ηδηαίηεξα κέηξα ζα ιακβάλνληαη γηα ηελ απνθπγή ηνπ δηαπνηηζκνχ ηνπ νξχγκαηνο 

απφ ππφγεηα λεξά. 

Ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα  γίλεηαη έηζη ψζηε ηα επηθαλεηαθά λεξά λα 

θαζνδεγνχληαη κε θπζηθή ξνή ζηνπο απνδέθηεο γηα λα απνθεπρζνχλ νη αληιήζεηο (νη εθζθαθέο 

ηάθξσλ ζα γίλνληαη απφ ηα θαηάληε - απνδέθηεο - πξνο ηα αλάληε). 

Πε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, γηα εθζθαθέο δησξχγσλ ή ηκεκάησλ απηψλ, φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε, 

θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, θαζνδήγεζε ησλ λεξψλ κέρξη ηνλ θπζηθφ απνδέθηε, ηα 

ππφγεηα λεξά ζα αληινχληαη θαη ζα παξνρεηεχνληαη κε πξνζσξηλφ ζχζηεκα ζε θπζηθφ απνδέθηε, 

ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-10-01-00, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 

πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζρεηηθή έγθξηζε ηεο πεξεζίαο. 

Νη εθηεινχκελεο αληιήζεηο ζα γίλνληαη θαηά ηξφπν ηέηνην πνπ λα απνθιείεη ηνλ θίλδπλν 

δηαζσιήλσζεο (“piping”) θαη απνξξφθεζεο ιεπηψλ θφθθσλ απφ ηα παξαθείκελα εδαθηθά 

ζηξψκαηα ηδηαίηεξα κάιηζηα φηαλ ππάξρνπλ θαη άιιεο θαηαζθεπέο. 

Ζ δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξαπεί ε θαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο 

απηνχ ησλ έξγσλ ζε ειεγρφκελεο θαη αζθαιείο ζπλζήθεο θαη λα γίλνπλ θαη νη ζρεηηθνί έιεγρνη 

πνηφηεηαο απφ ηελ πεξεζία. 

Ζ παξνρέηεπζε ζε θπζηθφ απνδέθηε ζα κπνξεί λα γίλεηαη κφλνλ έπεηηα απφ έγθξηζε ηεο 

πεξεζίαο κεηά θαη απφ ηελ ζρεηηθή αδεηνδφηεζε ησλ ηπρφλ Αξκνδίσλ Αξρψλ. 

Ο πιεκκειήο έιεγρνο ησλ πδάησλ θαη ε εμ' απηνχ πξφθιεζε δεκηάο ζε ηκήκα ηνπ έξγνπ 

ζεσξείηαη θαθνηερλία. 

 

5.4 Αλαπεηάζεηο 

Οη αλαπεηάζεηο γίλνληαη κε κεραληθά κέζα, κε ή ρσξίο ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε. Καηά 

ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζα αθήλεηαη θαηάιιεινο ρψξνο, ηνπιάρηζηνλ 

0,60 m απφ ην ρείινο ηεο ηάθξνπ γηα ηελ θπθινθνξία ησλ εξγαηνηερληηψλ θαη ηελ 

αζθάιεηά ηνπο. 

Σα πξντφληα εθζθαθήο πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επαλεπίρσζε νξπγκάησλ 

(πιενλάδνληα πξντφληα εθζθαθήο ή αθαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο), ζα κεηαθέξνληαη κε 

ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. Σα θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα  επαλεπίρσζε, κπνξεί λα απνηεζνχλ πξνζσξηλά εληφο ηεο δψλεο 

θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ. 
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5.5 Δπηινγή - Γηάζεζε - Μεηαθίλεζε πξντόλησλ εθζθαθήο 

Σα θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο ζα δηαρσξίδνληαη θαηά θνξηία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθζθαθήο θαη είηε ζα πξνσζνχληαη ζηηο νξηζηηθέο ζέζεηο απφζεζεο ή ζα απνηίζεληαη ζε 

πξνζσξηλνχο ρψξνπο απνζήθεπζεο, απφ φπνπ ζα κεηαθέξνληαη ζε άιιεο νξηζηηθέο 

ζέζεηο πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν (απηφ ηζρχεη θαη γηα πεξηπηψζεηο δηάλνημεο θαη 

επαλεπίρσζεο ζθακκάησλ θαηά ηκήκαηα). 

Σα θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 

α. Τιηθά θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επηρψζεηο θαη αλαρψκαηα. 

β. Βξαρψδε πιηθά, θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επίρσζε κε βξαρψδε πιηθά ή 

ιηζνζχληξηκκα θαη ιηζνξξηπέο πξνζηαζίαο πξαλψλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο, φπνπ απαηηείηαη. 

γ. Τιηθά θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηά απφ επεμεξγαζία γηα αδξαλή 

ζθπξνδέκαηνο. 

 

Καηά ηελ πξνζσξηλή ελαπφζεζε, επαλαθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ θαηαιιήισλ 

πξντφλησλ εθζθαθήο, φηαλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε άκεζε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, ζα 

ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή αλάκημεο ησλ βξαρσδψλ κε ηα ινηπά πιηθά. 

Αθαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο ή πξντφληα εθζθαθήο πνπ δελ ζα ελζσκαησζνχλ ζε 

κφληκεο θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ ζα απνκαθξχλνληαη πξνο απφζεζε θαη δηάζηξσζε ζε 

ζέζεηο πνπ νξίδεη ε πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ζε πεξίπησζε κε πξφβιεςεο 

ζε πξννξηζκνχο πνπ ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε νη 

επηιεγφκελεο ζέζεηο γηα απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθήο δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ 

δπζκελείο επηπηψζεηο γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ. Η πξνζσξηλή απφζεζε ησλ 

πξντφλησλ εθζθαθήο ζα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη επζηαζή θαη νκνηφκνξθα 

πξαλή κε θαιαίζζεηε εκθάληζε ελψ ζα εμνκαιχλνληαη θαη ζα δηακνξθψλνληαη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε απνζηξάγγηζε. Η δηάζηξσζε ησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ 

εθζθαθήο ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο απφξξηςεο ζα γίλεηαη ζε ζηξψζεηο πάρνπο κηθξφηεξνπ ή 

ίζνπ ηνπ ελφο θαη ήκηζπ κέηξνπ (1,50 m) ρσξίο θακία άιιε ζπκπχθλσζε, εθηφο απφ 

εθείλε πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηα κεραλήκαηα κεηαθνξάο θαη δηάζηξσζεο. 

5.6 Αληηζηεξίμεηο 

θάκκαηα κε θαηαθφξπθα πξαλή θαη βάζνο κεγαιχηεξν απφ 1,25 m, κέζα ζηα νπνία 

πξνβιέπεηαη ζηελ ζπλέρεηα λα εθηεινχληαη εξγαζίεο απφ πξνζσπηθφ, ζα 

αληηζηεξίδνληαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο. Γεληθά ζε 

ζέζεηο αζηαζψλ εδαθψλ (ζχκθσλα κε ηελ γεσηερληθή έξεπλα θαη ηελ εδαθνηερληθή 

κειέηε) ζα γίλεηαη ε επηβαιιφκελε απφ ηηο ζπλζήθεο, θαηάιιειε θαη αζθαιήο 

αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ηνπ ζθάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο εγθεθξηκέλεο 
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κειέηεο, ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδηθψλ απηψλ 

εξγαζηψλ ή θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή (ζε πεξίπησζε ρξήζεο εηδηθήο κνξθήο 

κεηαιινηχπσλ). 

6 Γνθηκέο - Έιεγρνη 

Γηα λα γίλεη απνδεθηή σο πεξαησκέλε ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή κηα 

εξγαζία ζα ηθαλνπνηνχληαη νη θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο: 

 Ο έιεγρνο θιίζεο θαη ζηάζκεο ππζκέλα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε δελ ζα θαηαιήγεη ζε αλνρέο κεγαιχηεξεο ησλ 

θαζνξηδνκέλσλ ζηελ § 5.2 ηεο παξνχζαο. 

 Οη ηειηθέο δηαζηάζεηο δηαηνκψλ εθζθαθψλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Δξγαζία κε εθζθαθέο κηθξφηεξεο 

απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ κειέηε δελ ζεσξείηαη πεξαησκέλε θαη νη 

δηαζηάζεηο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

 Θα έρεη νινθιεξσζεί ν έιεγρνο κφξθσζεο ηνπ ππζκέλα θαη παξεηψλ 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία εθζθαθήο. Αλνρέο κεγαιχηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο 

ζηελ § 5.2 δελ γίλνληαη απνδεθηέο.  

 Όια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ ησλ επηθαλεηαθψλ θαη 

ππνγείσλ πδάησλ ζα έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ § 5.3. 

 Θα έρνπλ νινθιεξσζεί φιεο νη πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο - φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζα έρεη νινθιεξσζεί ε κεηαθνξά θαη 

δηάζηξσζε αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζχκθσλα κε ηα φζα 

αλαθέξνληαη ζηελ § 5.5 ηεο πξνδηαγξαθήο απηήο, ζηελ εγθεθξηκέλε 

κειέηε, ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαζψο θαη ζηνπο ζρεηηθνχο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ. 

7 Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο  

7.1 Πεγέο θηλδύλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 

■ Οιηζζήζεηο αζηαζψλ πξαλψλ. 

■ Δηζξνή πδάησλ. 

■ Πηψζε εμνπιηζκνχ ή αληηθεηκέλσλ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο εληφο ηνπ 

νξχγκαηνο. 

■ Καηάξξεπζε παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ. 

■ Ηιεθηξνπιεμία, αλαζπκηάζεηο, έθξεμε ζε πεξίπησζε πξφθιεζεο βιάβεο ζε 

πθηζηάκελα ελ ιεηηνπξγία ππφγεηα ή ππέξγεηα δίθηπα. 

■ Οιηζζήζεηο - πηψζεηο αηφκσλ. 

■ Αλαηξνπή κεραλεκάησλ έξγσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία θαη δηαθίλεζή ηνπο ζε έληνλν 
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ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν. 

■ Σξαπκαηηζκνί ιφγσ θαθήο νξαηφηεηαο ηνπ ρεηξηζηή ηνπ εμνπιηζκνχ εληφο ηνπ 

ζθάκκαηνο ή θπθινθνξίαο πξνζψπσλ ζηελ δψλε ειηγκνχ ησλ κεραλεκάησλ ή θαηά 

ηελ ρξήζε νπνησλδήπνηε εξγαιείσλ θαηά ηελ εθζθαθή θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

απαηηνχκελσλ αληηζηεξίμεσλ θ.ιπ. 

■ Απνζήθεπζε εθξεθηηθψλ. 

■ Υξήζε εθξεθηηθψλ. 

 

 

7.2 Κέηξα πγείαο – αζθαιείαο 

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/EE, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

«Διάρηζηεο Απαηηήζεηο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσξηλψλ θαη Κηλεηψλ Δξγνηαμίσλ» 

(φπσο ελζσκαηψζεθε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κε ην ΠΓ 305/96) θαη πξνο ηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο (Π.Γ. 17/96 θαη Π.Γ. 159/99 θ.ιπ.). 

Ο ρεηξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εξγαιείσλ ζα γίλεηαη κφλνλ απφ εμνπζηνδνηεκέλα 

άηνκα. Καλέλα άηνκν ρσξίο ηελ επαξθή θαζνδήγεζε θαη εθπαίδεπζε θαη ρσξίο 

πηζηνπνίεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα ρεηξίδεηαη αζθαιψο ηνλ εμνπιηζκφ ή ηα εξγαιεία δελ 

ζα εμνπζηνδνηείηαη πξνο ηνχην. 

Γηα ηα εθξεθηηθά, ηνπο ππξνθξνηεηέο θαη ηα θπηίιηα ζα πξνβιέπνληαη δηαρσξηζκέλνη 

ρψξνη απνζήθεπζεο, κε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 30 m ρσξίο εκπφδην 

αλάκεζά ηνπο θαη ηνπιάρηζηνλ 15 m κε εκπφδην αλάκεζά ηνπο. 

Η πεξηνρή γχξσ απφ ηηο απνζήθεο ησλ εθξεθηηθψλ ζα δηαηεξείηαη θαζαξή. 

ε πεξηνρή φπνπ ππάξρνπλ νπέο κε γφκσζε δελ ζα επηηξέπεηαη λα πιεζηάδεη 

πξνζσπηθφ ή κεράλεκα πνπ δελ ζα έρεη ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο γφκσζεο. 

Πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα ζα ερεί πάληα πξηλ απφ θάζε ππξνδφηεζε 

Τπνρξεσηηθή επίζεο είλαη ε ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΞ) θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ. Νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο είλαη νη εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ     11 

 

Πίλαθαο 1 – ΜΑΠ 
 

Κξάλνο πξνζηαζίαο 
απφ θξνχζεηο, 

πξνζθξνχζεηο θαη 
επαθή κε ζηνηρεία ππφ 

ηάζε 

ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

Βηνκεραληθά θξάλε 
αζθαιείαο 

 

Industrial safety helmets 

Γάληηα πξνζηαζίαο 
έλαληη Μεραληθψλ 

θηλδχλσλ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 388 

Γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη 
Μεραληθψλ θηλδχλσλ 

Protective gloves 
against mechanical 

risks 

Πξνζηαηεπηηθή 
ελδπκαζία έλαληη 

αληνρήο ζε δηάηξεζε 
ΔΛΟΣ EN 863 

Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία - 
Μεραληθέο ηδηφηεηεο - 

Μέζνδνο Γνθηκήο - Αληνρή 
ζε δηάηξεζε 

Protective clothing - 
Mechanical properties - 
Test method: Puncture 

resistance 

Τπνδήκαηα ηχπνπ 
αζθαιείαο 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
20345 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
- Τπνδήκαηα ηχπνπ 

αζθαιείαο 

Personal protective 
equipment - Safety 

footwear 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
20345/A1 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
- Τπνδήκαηα ηχπνπ 

αζθαιείαο 

Personal protective 
equipment - Safety 

footwear 

ΔΛΟΣ ΔΝ 
ISO20345/CO

R 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
- Τπνδήκαηα ηχπνπ 

αζθαιείαο 

Personal protective ' 
equipment - Safety 

footwear 

 

7.3 Μέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη πέξαλ ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζα ιακβάλνληαη κέηξα ειαρηζηνπνίεζεο ησλ 

δηαηαξαρψλ θαη νριήζεσλ ζην πεξηβάιινλ. Σέηνηα κέηξα, ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά, κπνξεί λα είλαη ηα εμήο: 

 Μέηξα αληηκεηψπηζεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ηεο 

εξγαζίαο. 

 Μέηξα θαηαθξάηεζεο θεξηψλ πιψλ θαη ηιχνο απφ ηα λεξά πνπ ζα απνρεηεχνληαη 

απφ ηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη 

πξνβιήκαηα ζηνπο απνδέθηεο. 

 Μέηξα πεξηνξηζκνχ δεκηνπξγίαο ζθφλεο (θαηάβξεγκα κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ 

εθζθαθήο θαη  ρξεζηκνπνηνχκελσλ κε αζθαιηνζηξσκέλσλ νδψλ, 

ζπζηεκαηηθφο θαζαξηζκφο νδνζηξσκάησλ θ.ιπ.). 

 Πξνζηαζία ρισξίδαο γχξσ απφ ηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. 
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 Υξήζε κεραλεκάησλ έξγσλ αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο γηα ηελ κείσζε ησλ 

ξππνγφλσλ εθπνκπψλ φηαλ νη εξγαζίεο εθηεινχληαη πιεζίνλ θαηνηθεκέλσλ 

πεξηνρψλ. 

 Απνθπγή εθξνψλ ιηπαληηθψλ, πδξνγνλαλζξάθσλ, πγξψλ ζπζζσξεπηψλ ή 

άιισλ πγξψλ απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκνχο ζε 

γπκλφ έδαθνο ηδηαίηεξα κάιηζηα ζε πεξηπηψζεηο γεηηλίαζεο κε πεξηβαιινληηθά 

επαίζζεηεο πεξηνρέο. 

 

 

8 Σξόπνο επηκέηξεζεο εξγαζηώλ  

8.1 Δθζθαθέο 

Η επηκέηξεζε γίλεηαη ζε m
3
 φγθνπ εθζθαθήο φπσο νξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ΓΡΑΜΜΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΔΚΚΑΦΗ (Γ.Θ.Δ.) ηεο ηππηθήο δηαηνκήο ηεο εγθεθξηκέλεο 

κειέηεο, κε βάζε ηελ ρσξνζηάζκεζε ή/θαη ηελ ηαρπκεηξηθή απνηχπσζε ηνπ εδάθνπο, 

αλεμάξηεηα εάλ ηα πξαγκαηηθά φξηα εθζθαθήο βξίζθνληαη έμσ απφ ηηο γξακκέο απηέο. 

α. Ππζκέλαο ζθάκκαηνο 

Σα πςφκεηξα ηνπ ππζκέλα ηνπ ζθάκκαηνο είλαη ηα νξηδφκελα ζηα ζρέδηα κεθνηνκψλ 

ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη νξίδνληαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ζθάκκαηνο θαη ηελ 

ηππηθή δηαηνκή απηνχ κε αθεηεξία ηελ ζηάζκε ξνήο ηεο ηάθξνπ, απφ ηελ νπνία 

αθαηξείηαη ην πάρνο ηπρνχζαο εμπγίαλζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ έγθξηζε ή 

εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, ην πάρνο ηεο εμηζσηηθήο ζηξψζεο απφ ζθπξφδεκα θαη ην 

πάρνο ηνπ θνξέα νρεηνχ ή ηάθξνπ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ζρεδίνπ κεθνηνκήο 

θαη ηππηθήο δηαηνκήο ππεξηζρχεη ε ηππηθή δηαηνκή. 

β. Άλσ επηθάλεηα ζθάκκαηνο 

Ωο άλσ επηθάλεηα, ε νπνία ζα ιεθζεί ππφςε ζηελ επηκέηξεζε ησλ εθζθαθψλ, 

νξίδεηαη ε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο φπσο ηπρφλ απηή έρεη δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ 

εθηέιεζε ππαξρφλησλ έξγσλ (π.ρ. ηειηθή ζηάζκε έξγσλ νδνπνηίαο, εξγαζηψλ 

γεληθψλ εθζθαθψλ πνπ απνδεκηψλεηαη κε ηα νηθεία άξζξα θ.ιπ.). 

γ. "Σππηθή δηαηνκή” 

Η δηακφξθσζε ησλ παξεηψλ ηνπ ζθάκκαηνο γίλεηαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Μειέηε 

ή θαηφπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο. Η ηππηθή δηαηνκή νξίδεηαη γηα ηελ επηκέηξεζε 

ζπκβαηηθά, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζθάκκαηνο. 

Η επηκέηξεζε γίλεηαη κε κέηξεζε δηαηνκψλ κεηά ηελ εθζθαθή. ε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζνχλ κηθξφηεξεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο κε βάζε ηελ κειέηε θαη ηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε δηαηνκέο, ηφηε κε βάζε ηελ απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο είηε ππνινγίδνληαη σο έρνπλ, 

είηε ππνρξεψλεηαη ν Αλάδνρνο ζηελ δηαπιάηπλζή ηνπο. Οη πνζφηεηεο ησλ εθζθαθψλ ζα 

ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ κέζνδν «εκηάζξνηζκα δηαηνκψλ επί ηελ αληίζηνηρε 
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απφζηαζε κεηαμχ ηνπο», κε αλαιπηηθφ ππνινγηζκφ ή κε νπνηαδήπνηε άιιε θαηάιιειε 

κέζνδν πνπ ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

Γελ πξνζκεηξψληαη νη εξγαζίεο γηα ππεξβάζεηο ζε δηαζηάζεηο ή αλνρέο ησλ εθζθαθψλ, 

νη εξγαζίεο γηα ηηο αζηνρίεο πνπ νθείινληαη ζε ακέιεηα, θαθνηερλία, πιεκκειή κέηξα 

αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή είηε 

αλαιχνληαη ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο. 

 

8.2 Μόξθσζε επηθαλεηώλ γηα επέλδπζε 

Η επηκέηξεζε ζα γίλεη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m
2
) επηθάλεηαο εθζθαθήο ε νπνία 

επελδχζεθε κε ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε κειέηε. 

 

8.3 Πεξηερόκελν ησλ επηκεηξνπκέλσλ κνλάδσλ εξγαζηώλ 

Οη επηκεηξνχκελεο κνλάδεο πεξηιακβάλνπλ: 

• Σελ εθζθαθή, αλαιφγσο ηεο θχζεσο ηνπ εδάθνπο (γαηψδεο - εκηβξαρψδεο, 

βξαρψδεο), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη πεηξσκάησλ κε δπζρέξεηεο εθζθαθήο, 

θαηεγνξίαο γξαληηηθψλ ή θξνθαινπαγψλ, ζε νπνηνδήπνηε βάζνο κε νπνηαδήπνηε 

θιίζε πξαλψλ, κε νπνηνδήπνηε θαηάιιειν εθζθαπηηθφ κέζν κε ή ρσξίο 

ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, ρσξίο ηελ ρξήζε εθξεθηηθψλ ή κε ρξήζε (θαλνληθή ή 

πεξηνξηζκέλε) εθξεθηηθψλ, κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ελ μεξψ ή κέζα 

ζην λεξφ. 

• Σελ κφξθσζε ησλ πξαλψλ θαη ππζκέλα (εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ επελδπφκελσλ 

δησξχγσλ ε νπνία ακείβεηαη ηδηαίηεξα). 

• Σελ θαηαζθεπή ησλ πξνζσξηλψλ νδψλ πξνζπέιαζεο ζε ρψξνπο φπνπ πξφθεηηαη λα 

εθηειεζζνχλ νη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο. 

• Ρελ ηπρφλ δηακφξθσζε δαπέδσλ εξγαζίαο γηα ηελ αλαπέηαζε θαη απνθνκηδή ησλ 

πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

• Ρελ δηαινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 

• Ρελ απφζεζε θνληά ζην ζθάκκα ησλ θαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθήο γηα ηελ επαλεπίρσζε 

ηνπ απνκέλνληνο ππνιεηπνκέλνπ φγθνπ ηνπ, κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

• Ρελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ απνζηξαγγηζηηθψλ κέηξσλ θαη φισλ ηα θαηαιιήισλ κέηξσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θάζε είδνπο επηθαλεηαθψλ ή ππνγείσλ πδάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ ηπρφλ αληιήζεσλ, εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη άιιν ηη ζηε κειέηε θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε 

ηνπ έξγνπ. 

• Ρηο ηπρφλ απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο, ήηνη έσο 2,00 m2 αλά 20 m2 παξεηάο 

νξχγκαηνο. (μπινδεχμεηο ζπλήζνπο ηχπνπ) φηαλ απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε δελ πξνβιέπεηαη 

ζπζηεκαηηθή αληηζηήξημε. 

• Ρελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ππεξεθζθαθψλ (ζθπξνδέκαηα, επηρψζεηο θ.ιπ.), θαζψο θαη ησλ ηπρφλ 
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αληιήζεσλ φηαλ απηέο απαηηεζνχλ ιφγσ ειιηπψλ ή πιεκκειψλ κέηξσλ ειέγρνπ πδάησλ. 

Γελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλεο, φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο, θαζψο θαη ηα 

πάζεο θχζεσο πιηθά θαη εμνπιηζκφο, ε εμαζθάιηζε θαη ε θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη 

θάζε άιιε ζπκπαξνκαξηνχζα δξάζε απαηηνχκελε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηά ηα αλσηέξσ 

θαηαζθεπή ηνπο. 

Δηδηθφηεξα ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, δελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά ηα παξαθάησ: 

• Η πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ αλαιψζηκσλ ή κε πιηθψλ. 

• Η κεηαθνξά θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζή ηνπο ζην έξγν  

• Η ελζσκάησζε ή ε ρξήζε ηνπο ζην έξγν. 

• Η θζνξά θαη απνκείσζε ησλ πιηθψλ θαη ε απφζβεζε θαη νη ζηαιηέο ηνπ εμνπιηζκνχ, 

• Η δηάζεζε θαη απαζρφιεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη 

εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο. 

• Η ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ πάζεο θχζεσο πνπ πξνθχπηνπλ θαη εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο πξνο νξηζηηθή απφζεζε. 

• Η πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ δνθηκψλ, ειέγρσλ θιπ γηα ηελ πιήξε 

θαη έληερλε εθηέιεζε  ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή, θαζψο 

θαη ησλ ηπρφλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ (εξγαζία θαη πιηθά) εάλ δηαπηζησζνχλ κε 

ζπκκνξθψζεηο θαηά ηηο δθηκέο θαη ηνπο ειέγρνπο. 

ηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο δελ πεξηιακβάλνληαη: 

- Οη ζπζηεκαηηθέο αληιήζεηο γηα ηνλ ππνβηβαζκφ ηνπ ππφγεηνπ νξίδνληα, φηαλ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ  εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ. 

- Οη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε. Γεδνκέλνπ φηη νη αληηζηεξίμεηο παξεηψλ νξπγκάησλ ηάθξσλ θαη 

δησξχγσλ κέρξη πνζνζηνχ 10% επί ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο απηψλ ζεσξνχληαη 

αλνηγκέλεο ζηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο ησλ εθζθαθψλ, ζηελ πεξίπησζε απηή ζα 

επηκεηξψληαη ην 90% ησλ επηθαλεηψλ πνπ θαηά ηε κειέηε πξνβιέπεηαη λα 

αληηζηεξηρηνχλ. 

Οη δπζρέξεηεο εθζθαθψλ ιφγσ ζπλάληεζεο αγσγψλ Ο.Κ.Ω. Δλ πξνθεηκέλσ έρεη 

εθαξκνγή ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-08-00-00: Αληηκεηψπηζε δηθηχσλ 

Ο.Κ.Ω. ζπλαλησκέλσλ θαηά ηηο  εθζθαθέο. 

8.4 Μεηαθνξά πξντόλησλ εθζθαθώλ 

Γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε. 
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2 ΕΚΚΑΦΕ ΟΡΤΓΜΑΣΩΝ ΤΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-01:2009 
1 Αληηθείκελν 

Οη εξγαζίεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αθνξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειαρίζησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο νξπγκάησλ ππνδνρήο 

ππνγείσλ δηθηχσλ. 

Ωο ―εθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ" λννχληαη νη αλνηθηέο εθζθαθέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε, 

εγθαηάζηαζε ή θαηαζθεπή ππνγείσλ δηθηχσλ θάζε είδνπο: 

 Δθζθαθέο νξπγκάησλ ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζσιήλσλ απνζηξάγγηζεο, 

φκβξησλ, αθαζάξησλ, αγσγψλ κεηαθνξάο λεξνχ, δηθηχσλ χδξεπζεο, άξδεπζεο, αεξίνπ, 

ππνγείσλ γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαισδίσλ θσηνζήκαλζεο θ.ιπ. κε 

πιάηνο νξχγκαηνο κέρξη θαη 5,00 m. 

 Δθζθαθέο νξπγκάησλ θαηαζθεπήο ρπηψλ επί ηφπνπ (αγσγψλ δηαηνκήο θπθιηθήο, 

νξζνγσληθήο, σνεηδνχο, ζθνπθνεηδνχο θ.ιπ.) γηα πιάηνο νξχγκαηνο κέρξη θαη 5,0 m. 

 Γηεξεπλεηηθέο ηνκέο εληνπηζκνχ αγσγψλ δηθηχσλ Ν.Θ.Υ. ή άιισλ ππνγείσλ θαηαζθεπψλ 

πιάηνπο εθζθαθήο κέρξη θαη 5,0 m. 

ηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο εθζθαθέο αλεμαξηήησο 

δηαζηάζεσλ θαη επηθάλεηαο νξχγκαηνο, πνπ ηπρφλ ζα εθηειεζζνχλ παξνπζία θαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο 

Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, ζε δψλεο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ησλ έξγσλ.  

 

2 Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο 

Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή ελζσκαηψλεη, κέζσ παξαπνκπψλ, πξνβιέςεηο άιισλ δεκνζηεχζεσλ, 

ρξνλνινγεκέλσλ ή κε. Οη παξαπνκπέο απηέο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαη 

θαηάινγνο ησλ δεκνζηεχζεσλ απηψλ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Πξνθεηκέλνπ πεξί παξαπνκπψλ ζε 

ρξνλνινγεκέλεο δεκνζηεχζεηο, ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ή αλαζεσξήζεηο απηψλ ζα έρνπλ 

εθαξκνγή ζην παξφλ φηαλ ζα ελζσκαησζνχλ ζε απηφ, κε ηξνπνπνίεζε ή αλαζεψξεζή ηνπ. Όζνλ αθνξά 

ηηο παξαπνκπέο ζε κε ρξνλνινγεκέλεο δεκνζηεχζεηο ηζρχεη ε ηειεπηαία έθδνζή ηνπο. 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-01-02-00 Top soil removal -- Αθαίξεζε επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο εδαθηθνχ πιηθνχ. 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-08-00-00 Requirements in case utilities are encountered during excavation 

Αληηκεηψπηζε δηθηχσλ ΟΚΩ θαηά ηηο εθζθαθέο. 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00 General excavations. Road and hydraulic works -- Γεληθέο εθζθαθέο 

νδνπνηίαο θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ. 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-05-00-00 Surplus excavation materials and dump sites management –                  

                                              Γηαρείξηζε πξντφλησλ εθζθαθψλ - αμηνπνίεζε απνζεζηνζαιάκσλ. 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-10-01-00 Work-site water pumping —Δξγνηαμηαθέο αληιήζεηο πδάησλ 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-10-02-00 Wastewater and sludge pumping-Αληιήζεηο Βνξβφξνπ -- Λπκάησλ. 

ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-10-03-00 Dewatering with well points – Αληιήζεηο ππνβηβαζκνχ 

πδξνθφξνπ νξίδνληα κε well points 

 

3 Όξνη θαη νξηζκνί 
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Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ εθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη φξνη θαη νξηζκνί: 

3.1 Υαξαθηεξηζκόο εθζθαθώλ 

3.1.1 Χο πξνο ηε κέζνδν εθζθαθήο 

Σα πξνο εθζθαθή εδάθε ζχκθσλα θαη κε ηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00 δηαθξίλνληαη γεληθά ζηηο πην 

θάησ θαηεγνξίεο: 

•  «Υαιαξά -αζηαζή εδάθε»: θπηηθέο γαίεο, ηιχο, ηχξθε θαη ινηπά εδάθε πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ 

επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά, κε ζπλεθηηθή άκκνο θαη ακκνράιηθα δηακέηξνπ κέρξη 70 mm, ηα 

νπνία ιφγσ πνιχ κηθξήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε άξγηιν (πνζνζηφ ιεπηφθνθθνπ εδάθνπο), είλαη ραιαξά ή 

δελ παξνπζηάδνπλ θακία ζπλνρή. 

•  «Γαηώδε - εκηβξαρώδε εδάθε»: θαηά ηελ εθζθαθή ησλ νπνίσλ δελ απαηηείηαη ε ρξήζε θξνπζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ (αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο) ή εθξεθηηθψλ. Δίλαη δπλαηφλ λα γίλεη ε εθζθαθή 

απνηειεζκαηηθά κε πδξαπιηθφ εθζθαθέα (ηζάπα) ηζρχνο έσο 120 Hp ρσξίο ηελ ρξήζε θξνπζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ φπσο αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο. 

• «Βξαρώδε εδάθε»: φια ηα κε απνζαζξσκελα ζπκπαγή πεηξψκαηα, ηα νπνία δελ κπνξνχλ 

λα εθζθαθζνχλ αλ δελ ραιαξσζνχλ κε θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ φπσο αεξφζθπξεο θαη 

πδξαπιηθέο ζθχξεο ή κε ηελ ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ. 

• Δμαηξεηηθά ζθιεξά θξνθαινπαγή θαη γξαληηηθά εδάθε: κε απνζαζξσκέλα ζπκπαγή ηζρπξψο 

ηζηκελησκέλα θξνθαινπαγή πεηξψκαηα θαη γξαληηηθά πεηξψκαηα θαη γεληθά ηδηαηηέξσο ζθιεξά 

πεηξψκαηα ε εθζθαθή ησλ νπνίσλ είλαη δπζρεξήο θαη κηθξήο απνδφζεσο θαη απαηηεί θξνπζηηθφ 

εμνπιηζκφ ή ρξήζε εθξεθηηθψλ. 

•  

3.1.2 Χο πξνο ηε ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο 

Οη εθζθαθέο δηαθξίλνληαη, σο πξνο ηελ ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο, ζε: 

• Δθζθαθέο ζε Υαιαξά εδάθε 

• Δθζθαθέο γαηψδεηο - εκηβξαρψδεηο 

• Δθζθαθέο βξαρψδεηο θαη 

• Δθζθαθέο γξαληηηθψλ ή θξνθαινπαγψλ πεηξσκάησλ 

3.1.3 Χο πξνο ηνλ ρώξν εθηέιεζεο 

Οη σο άλσ θαηεγνξίεο εθζθαθψλ δηαθξίλνληαη θαη σο πξνο ηνλ ρψξν εθηέιεζεο ησλ εθζθαθψλ ζε : 

• Δθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εθζθαθέο πνπ εθηεινχληαη εληφο 

ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο νδηθψλ έξγσλ ρσξίο δηεξρφκελε θπθινθνξία). 

• Δληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ θαη ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθψλ αμφλσλ ππφ θπθινθνξία. 

• Τπό ζπλζήθεο ζηελόηεηαο ρώξνπ φπνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απαηηείηαη εηδηθφο 

κεραληθφο εμνπιηζκφο (κηθξψλ δηαζηάζεσλ). 

 
3.1.4 Χο πξνο ην βάζνο ηνπ νξύγκαηνο 

3.1.5 Χο πξνο ην πιάηνο ηνπ νξύγκαηνο 

3.1.6 Χο πξνο ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ πξντόλησλ 

Οη εθζθαθέο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ δηαθξίλνληαη θαη κε βάζε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ 

ή ηελ απ' επζείαο θφξησζή ηνπο επί απηνθηλήηνπ πξνο κεηαθνξά. 

4 Απαηηήζεηο 

4.1 ηάζκεο θαη θιίζεηο ππζκέλα 

Οη ζηάζκεο θαη θιίζεηο ηνπ ππζκέλα ζα είλαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 
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• Γηα ηηο εθζθαθέο ηνπνζέηεζεο αγσγψλ δηθηχσλ βαξχηεηαο ζα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζηάζκεο θαη θιίζεο ηνπ ππζκέλα ηνπ αγσγνχ. 

• Γηα ηηο εθζθαθέο ηνπνζέηεζεο θαισδηψζεσλ ή δηθηχσλ ππφ πίεζε ζα εμαζθαιίδεηαη ην ειάρηζην 

πξνδηαγξαθφκελν βάζνο (επηθάιπςε) απφ ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. 

4.2 Πιάηνο νξύγκαηνο 

Γηα εθζθαθέο νξπγκάησλ εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ηα πξαλή ζα είλαη γεληθψο θαηαθφξπθα, εθηφο εάλ ε 

κειέηε πξνβιέπεη δηαθνξεηηθή δηακφξθσζε. 

Σν πιάηνο ηνπ νξχγκαηνο ζα είλαη ην ειάρηζην απαηηνχκελν γηα ηελ έληερλε εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ θαη 

ηελ ζπκπχθλσζε ησλ πιηθψλ επίρσζεο, ζχκθσλα κε ηελ δηάκεηξν ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ θαη ην 

βάζνο ηνπνζέηεζήο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εηδηθή αλαθνξά ζηελ κειέηε θαη ζηα ηππηθά 

ζρέδηα, ην πιάηνο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

Πίλαθαο 1 - Διάρηζην πιάηνο νξπγκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ δηάκεηξν ηνπ αγσγνύ θαη ην βάζνο 

εθζθαθήο 

 

Σν ειάρηζην θαζαξφ πιάηνο ηνπ νξχγκαηνο, γηα βάζνο κέρξη 1,25 m κεηξάηαη κεηαμχ ησλ παξεηψλ ηνπ 

εδάθνπο, θαη γηα βάζνο κεγαιχηεξν ηνπ 1.25 m κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ησλ πεηαζκάησλ 

αληηζηήξημεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρ. 1. 

Αλεμάξηεηα ηεο δηακέηξνπ ηνπ ππφ ηνπνζέηεζε δηθηχνπ, ην ειεχζεξν πιάηνο νξχγκαηνο κε θαηαθφξπθεο 

παξεηέο φηαλ πξνβιέπεηαη ε εξγαζία πξνζσπηθνχ εληφο απηνχ, ζα είλαη θαη' ειάρηζηνλ ζχκθσλν κε ηα 

νξηδφκελα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 2 κεηξνχκελν κεηαμχ ησλ παξεηψλ ηνπ εδάθνπο ή ησλ επηθαλεηψλ 

αληηζηήξημεο, γηα εθζθαθέο ρσξίο ή κε αληηζηήξημε αληίζηνηρα. 

 
 
 
 
 

Δμσηεξηθή δηάκεηξνο 

αγσγνύ ζε mm De 

Βάζνο εθζθαθήο ζε m 

<1,25 > 1,25*1,75 > 1,75 έσο 4,00 > 4,00 

250 600 600 700 900 

300 700 700 800 900 

350 750 800 900 1000 

400 800 900 1000 1100 

450 950 1050 1050 1150 

500 1000 1100 1100 1200 

600 1100 1200 1200 1300 

700 
 

1200 1300 1300 1400 
 

 

 

 

Δμσηεξηθή δηάκεηξνο 

αγσγνύ ζε mm De 

Βάζνο εθζθαθήο ζε m 

<1,25 > 1,25+1,75 > 1,75+4,00 > 4,00 

800 1400 1400 1500 1600 

900 1600 1700 1700 1800 

1000 1700 1800 1800 1900 

>1500 De+1000 De+1000 De+1100 De+1200 
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ρήκα 1 - Διάρηζην ειεύζεξν πιάηνο νξύγκαηνο κε ρώξν εξγαζίαο [b], επηκεηξνύκελν πιάηνο 
νξύγκαηνο [Β] ζε πεξίπησζε ύπαξμεο κέηξσλ αληηζηήξημεο 

Σν ειάρηζην πιάηνο νξπγκάησλ βάζνπο κέρξη 1,25 m ηα νπνία είλαη κελ πξνζπειάζηκα αιιά δελ 

απαηηείηαη ε χπαξμε ρψξνπ εξγαζίαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ή ηνλ έιεγρν ηνπ δηθηχνπ ζα είλαη ζχκθσλα 

κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 2. 

Πίλαθαο 3 - Διάρηζην πιάηνο εθζθαθήο ρσξίο ρώξν εξγαζίαο 
 

Βάζνο νξύγκαηνο ζε m 
 <0,70 

> 0,70 έσο 
0,90 

 

> 0,90 έσο 
1,00 

> 1,00 έσο 
1,25 

Πιάηνο νξύγκαηνο ζε m 0,30 0,40 0,50 0,60 

Δθζθαθή κε πιάηνο κηθξφηεξν απφ ηα θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα επηηξέπεηαη  κφλν θαη’ εμαίξεζε θαη 

γηα  πεξηνξηζκέλα κήθε ζε εμαηξεηηθά δχζθνιεο ηνπηθέο ζπλζήθεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα ιακβάλνληαη 

ηδηαίηεξα κέηξα αζθαιείαο. 

Σν βάζνο εθζθαθήο θαζνξίδεηαη απφ ην πςφκεηξν ηνπ δηθηχνπ (θαηά κήθνο ηεο ηνκήο ησλ έξγσλ) 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ πάρνπο ηνπ αγσγνχ θαη ησλ ππνθεηκέλσλ ζηξψζεσλ έδξαζεο ή/θαη 

εμπγίαλζεο. 
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Δθζθαθέο βάζνπο κηθξφηεξνπ ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε κειέηε θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε δελ γίλνληαη 

απνδεθηέο. 

5 Δθηέιεζε εθζθαθώλ 

5.1 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο ζα γίλεη παζζάισζε ηεο φδεπζεο ηνπ δηθηχνπ επί ηνπ εδάθνπο θαη 

έξεπλα (πξνο επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο) ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζρεηηθά κε 

ηελ χπαξμε ή/θαη ηηο ζέζεηο αγσγψλ. 

Αλ αγσγνί θνηλήο σθέιεηαο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία, θαηαιακβάλνπλ ηνλ ίδην ρψξν κε ηνλ ππφ 

θαηαζθεπή αγσγφ, πξέπεη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία θαη ηνλ νηθείν Ο.Κ.Ω. λα πξνηαζεί ν ηξφπνο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ ηπρφλ χπαξμε άιισλ εκπνδίσλ (βι. ζρεηηθή ΔΛΟΣ ΣΠ 

Ο.Κ.Ω.). 

Γηα ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο ζα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα 

κέηξα αζθαιείαο, ζε ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο, φπσο ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε ηνπ ηκήκαηνο 

ηνπ δξφκνπ ζηνλ νπνίν εθηεινχληαη ζρεηηθέο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζα ιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 

 

5.2 Μόξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πξαλώλ -αλνρέο 

Ο ππζκέλαο ησλ ηάθξσλ ζα δηακνξθψλεηαη κε νκαιή επηθάλεηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη νκνηφκνξθε έδξαζε 

ησλ αγσγψλ θαζ' φιν ην κήθνο ηνπο. 

πλεθηηθέο ζηξψζεηο πνπ ηπρφλ ραιαξψζεθαλ θαηά ηελ εθζθαθή ζα αθαηξνχληαη θαη ζα αληηθαζίζηαληαη κε 

θνθθψδεο πιηθφ θαηάιιεια ζπκππθλνχκελν.  

Σπρφλ ππεξεθζθαθή ζα επαλεπηρψλεηαη κε επηιεγκέλν πιηθφ έδξαζεο ζσιήλα, πνπ ζα πγξαίλεηαη θαη ζα 

ζπκππθλψλεηαη ζε ζηξψζεηο πάρνπο 15 cm. 

Όηαλ πξνβιέπεηαη αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ ηνπ ζθάκκαηνο, νη επηθάλεηεο επαθήο ησλ πξαλψλ ηεο 

εθζθαθήο κε ηελ επηθάλεηα αληηζηήξημεο ζα κνξθψλνληαη έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαιή επαθή απηψλ. 

Η κφξθσζε ησλ επηθαλεηψλ γεληθά ζα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ παξνπζηάδνληαη αλσκαιίεο 

κεγαιχηεξεο απφ 0,03 m ζε γαηψδε - εκηβξαρψδε εδάθε θαη 0,05 m ζε βξαρψδε εδάθε. 

5.3 Έιεγρνο ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππνγείσλ πδάησλ 

Οη εξγαζίεο εθζθαθψλ κπνξνχλ λα εθηεινχληαη είηε ελ πγξψ είηε ελ μεξψ. 

 Η θαηαζθεπή ή ηνπνζέηεζε ησλ αγσγψλ θαη ε επαλεπίρσζε ζα γίλνληαη πάληα ελ μεξψ. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ιακβάλνληαη κέηξα δηεπζέηεζεο ηεο ξνήο ησλ φκβξησλ θαη 

θαζνδήγεζήο ηνπο εθηφο ηεο δψλεο ηνπ νξχγκαηνο, γηα ηελ απνθπγή εηζξνψλ εληφο απηνχ. 

Σέηνηα κέηξα ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά είλαη: 

 πιινγή θαη θαζνδήγεζε ησλ επηθαλεηαθφ 

 Λήςε κέηξσλ απνζηξάγγηζεο ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ην φξπγκα, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη 

ιηκλάδνληα χδαηα (π.ρ. κεηαμχ ησλ ζεηξαδίσλ ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη νξίσλ παξαθείκελσλ 

θαηαζθεπψλ) θαη λα κελ δπζρεξαίλεηαη ε πξνζπέιαζε πξνο ηηο γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο. 

 Απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

 Απνζηξάγγηζε ηνπ εθάζηνηε ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο (θαηά ηελ πξφνδν ησλ εθζθαθψλ) ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ελ μεξψ εξγαζία θαη λα απνθεχγεηαη ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο. 
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 Αληιήζεηο πδάησλ θαη παξνρέηεπζή ηνπο κε ζσιελψζεηο ζε θαηάιιειν απνδέθηε πιεζίνλ ηνπ 

έξγνπ. 

 Η δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ή 

ηκεκάησλ απηψλ ππφ ειεγρφκελεο θαη αζθαιείο ζπλζήθεο θαη ε δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

έιεγρσλ πνηφηεηαο απφ ηελ Τπεξεζία (αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δηθηχνπ πνπ εγθαζίζηαηαη). 

 Απνθπγή δηαπνηηζκνχ ζπλεθηηθψλ εδαθψλ κε λεξφ. 

 Οη αληιίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άληιεζε ησλ πδάησλ ζα είλαη επαξθνχο ηζρχνο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ, αιιά φρη ππεξβνιηθήο πξνθεηκέλνπ λα απνθιείνληαη θαηλφκελα 

δηαζσιήλσζεο θαη απνξξφθεζεο ιεπηψλ θφθθσλ απφ ηα παξαθείκελα εδαθηθά ζηξψκαηα. Η 

ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ ζα θαζνξίδεηαη κεηά απφ δνθηκαζηηθέο αληιήζεηο. 

Ο απνδέθηεο (ή νη απνδέθηεο) ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δερζεί ηηο αληινχκελεο ή θαζνδεγνχκελεο κε 

ηελ βαξχηεηα πνζφηεηεο λεξνχ, ηα δε λεξά ζα είλαη απαιιαγκέλα θεξηψλ πιψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε έθζεζε κεζνδνινγίαο αληιήζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηηο απαηηνχκελεο αληιίεο (παξνρή, ηζρχο, δηάηαμε) θαη ηνπο απνδέθηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε 

θάζε πεξίπησζε ζα εμαζθαιηζηνχλ νη απαξαίηεηεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εγθξίζεηο απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο. 

Αλ δελ ππάξρνπλ θπζηθνί ή ηερλεηνί απνδέθηεο θαη εθφζνλ ηνχην είλαη εθηθηφ, είηε ζα θαηαζθεπάδνληαη 

θαηάιιειεο απνξξνθεηηθέο ηάθξνη (ζε έξγα εθηφο νηθηζκψλ), ιακβαλνκέλσλ ππ' φςε ησλ φζσλ 

αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο γηα κέηξα αζθάιεηαο φκνξσλ ηδηνθηεζηψλ ή θαηαζθεπψλ, 

είηε ζα απμάλεηαη αλάινγα ε ηθαλφηεηα ησλ αληιεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ απνξξνψλ ζε 

κεγαιχηεξε απφζηαζε. 

Η απ' επζείαο ζηελ ζάιαζζα παξνρέηεπζε ζα κπνξεί λα γίλεηαη κφλνλ έπεηηα απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο 

θαη κεηά απφ ηελ ζρεηηθή αδεηνδφηεζε ηπρφλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ. 

 

5.4 Αλαπεηάζεηο 

Οη αλαπεηάζεηο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζα γίλνληαη απφ νπνηνδήπνηε βάζνο, είηε κε κεραληθά κέζα είηε 

κε ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε κε ή ρσξίο δεκηνπξγία ελδηάκεζσλ δαπέδσλ εξγαζίαο, αλάινγα κε ην βάζνο 

θαη ηηο ζπλζήθεο εθζθαθήο (κεγάια βάζε ή ρψξνη εληφο πφιεο κε δπζθνιίεο πξνζέγγηζεο κεραλεκάησλ). 

Καηά ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζα αθήλεηαη ειεχζεξνο ρψξνο ηνπιάρηζηνλ 0,60 m ζην 

ρείινο ηνπ ζθάκκαηνο γηα ηελ θπθινθνξία ησλ εξγαηνηερληηψλ θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο. 

Σα θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επαλεπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο κπνξεί λα 

απνηίζεληαη πξνζσξηλά ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ζην ηκήκα ηνπ αγσγνχ πνπ έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί, κεηά 

απφ ζρεηηθή άδεηα ησλ αξκφδησλ Αξρψλ. 

5.5 Αληηζηεξίμεηο 

Όηαλ ε θχζε ησλ εδαθψλ ην απαηηεί, ζα εθαξκφδεηαη ε θαηάιιειε αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, 

φπσο απηή επηβάιιεηαη απφ ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή κειέηε ή/ θαη ηηο νδεγίεο 

θαη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

Οξχγκαηα κε θαηαθφξπθα πξαλή θαη βάζνο κεγαιχηεξν απφ 1,25 m ζα εμαζθαιίδνληαη γεληθψο κε 

θαηάιιειε αληηζηήξημε, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ επζηαζνχο βξάρνπ ή εδαθψλ κε επαξθή επζηάζεηα. 

Καηαθφξπθεο παξεηέο βάζνπο κέρξη 1,25 m κπνξεί λα επηηξαπνχλ γεληθά ρσξίο εηδηθφηεξα κέηξα 

αληηζηήξημεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θιίζε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο δελ είλαη κεγαιχηεξε απφ 1:10 γηα κε 

ζπλεθηηθά εδάθε ή 1:2 γηα ζπλεθηηθά εδάθε. ε ζθιεξά ή ζπλεθηηθά εδάθε θαζψο θαη βξάρν κπνξεί λα 
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επηηξαπεί ε εθζθαθή κέρξη βάζνπο 1,75 m φηαλ ην ηκήκα ηεο παξεηάο άλσ ηνπ 1,25 m απφ ηνλ ππζκέλα 

εθζθαθήο γίλεηαη ππφ θιίζε (ζρήκα 2), ή εμαζθαιίδεηαη κε αληηζηήξημε (ζρήκα 3α) θαη κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ε θιίζε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο δελ είλαη κεγαιχηεξε απφ 1:10. 

Γηα εθζθαθέο ζε νδνχο κε ζηξψζεηο ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηχπνπ, κπνξεί λα επηηξαπεί επίζεο εθζθαθή κε 

εμαζθάιηζε κέζσ αληηζηήξημεο ζε 20 cm ηνπ άλσ ηκήκαηνο ηεο παξεηάο ηνπ νξχγκαηνο (ζρήκα 3β). 

ρήκα 2 - Δθζθαθή κε θεθιηκέλν άλσ ηκήκα ρήκα 3 - Δθζθαθή κε αληηζηήξημε άλσ ηκήκαηνο 

Σν είδνο ηεο εθαξκνδφκελεο αληηζηήξημεο εάλ δελ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Μειέηε ζα επηιέγεηαη ζε ζπλάξηεζε 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο (επηβαξχλζεηο απφ θηίζκαηα θαη ινηπέο 

θαηαζθεπέο, ζηάζκε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θ.ιπ.). ηελ εθαξκνγή ηεο αληηζηήξημεο ζα ιακβάλνληαη 

επίζεο ππφςε νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ νξχγκαηνο αλνηρηνχ, ην είδνο θαη ν ηξφπνο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Σα κέηξα αληηζηήξημεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο 

αζθαιείαο. 

Σχπνη αληηζηεξίμεσλ 

Γηα ηελ αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ησλ νξπγκάησλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά : 

• Αληηζηήξημε κε μπινδεχγκαηα (κε νξηδφληην ή θαηαθφξπθν ζαλίδσ 

• Δηδηθέο αληηζηεξίμεηο κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία 

• χζηεκα αληηζηήξημεο ηχπνπ ―Βεξνιίλνπ". 

• Αληηζηήξημε κε παζζαινζαλίδεο. 

• Αληηζηήξημε κε ειψζεηο ε κε νπνηνδήπνηε άιιν δφθηκν ηξφπν αληηζηήξημεο 

Ο ηχπνο αληηζηήξημεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαζψο θαη ε απαηηνχκελε θέξνπζα ηθαλφηεηά ηεο απνηεινχλ  

αληηθείκελν εηδηθήο κειέηεο. 

Η πνξεία εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αληηζηήξημεο ησλ εθζθαθψλ ζα είλαη αλάινγε ηεο πξνφδνπ ησλ 

εθζθαθψλ. Η θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο αληηζηήξημεο ζα αληαπνθξίλεηαη πξνο φιεο ηηο θαηαζθεπαζηηθέο 

θνξηίζεηο κέρξη ηελ επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αληηζηήξημεο ησλ παξεηψλ ησλ ζθακκάησλ, ε επέλδπζε (ζαλίδσκα, 

πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία θ.ιπ.) ζα δεκηνπξγεί εληαία επηθάλεηα ψζηε λα κελ εηζρσξεί εδαθηθφ πιηθφ 

απφ αξκνχο ή ζπλδέζεηο θαη ζα εθαξκφδεη πιήξσο ζηα πξαλή. 

Η επέλδπζε (πέηζσκα) επίζεο ζα εμέρεη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαηά 15 cm ψζηε λα 

παξεκπνδίδεηαη ε πηψζε ιίζσλ, ρσκάησλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ εληφο ηνπ ζθάκκαηνο. 

5.6 Τπνζηεξίμεηο αγσγώλ νξγαληζκώλ Κνηλήο Οθειείαο 

Μεηά απφ πξνεγνχκελε πξνζεθηηθή αλαγλψξηζε ηνπ εδάθνπο ζα ιακβάλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ ηα θαηάιιεια κέηξα ππνζηήξημεο ή αλάξηεζεο ησλ αγσγψλ πνπ ζπλαληψληαη κέζα ζην 

φξπγκα θαη θάζε κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αγσγψλ απηψλ. 
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Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ππνζηήξημεο ή/ θαη αλάξηεζεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ 

αξκνδίσλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο θαη ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-08-00-00. 

Δπίζεο ζα ιακβάλνληαη ηα εθάζηνηε απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ή/ θαη ηξίησλ απφ 

πηζαλνχο θηλδχλνπο ιφγσ ηεο απνθάιπςεο ησλ αγσγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. 

Δλδεηθηηθφο ηξφπνο ζηήξημεο αγσγψλ: 

Όηαλ εληνπηζζεί αγσγφο εγθάξζηα πξνο ηελ ηάθξν πνπ πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί, δηαθφπηεηαη ε εθζθαθή 

ζηελ ζέζε εθείλε ζε πιάηνο 0,50 m απφ θάζε πιεπξά ηεο ζσιήλσζεο θαη ζε βάζνο κέρξη ηνλ ππζκέλα ηεο 

ηάθξνπ. Σν ηκήκα απηφ ζα εθζθάπηεηαη κε πξνζνρή αθφκε θαη ρεηξσλαθηηθά, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

ζηεξηρζεί αζθαιψο ε ζσιήλσζε θαη απνθαιπθζεί κέρξη ηε ζηάζκε έδξαζήο ηεο. 

Γεληθά ε ζηήξημε ζα γίλεηαη κε αλάξηεζε ηεο ζσιήλσζεο. Πξνο ηνχην ζα ηνπνζεηνχληαη εγθάξζηά ζηελ 

ηάθξν θαη πάλσ απφ ηελ ζσιήλσζε δχν δνθνί (μπινδνθνί, ζηδεξνδνθνί ή ζηδεξνζσιήλεο) θαηάιιειεο 

δηαηνκήο, κε επαξθή αληνρή γηα ηελ αλάιεςε ηνπ βάξνπο ηεο ζσιήλσζεο θαη ηνπ βάξνπο ελφο εξγάηε πνπ 

πηζαλφλ λα ζηεξηρζεί ζε απηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, ρσξίο θίλδπλν ζξαχζεο ή αηζζεηή θάκςε 

απηψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε επηθφξηηζε αλαξηεκέλσλ ή ππνζηεξηγκέλσλ δηθηχσλ ή ε πξφζβαζε ζε 

απηά. 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δνθψλ αλάξηεζεο δηαηάζζνληαη θάησ απφ εγθάξζηα ππνζέκαηα ηα νπνία 

δέλνληαη ζηηο δνθνχο (ζην κέζν θαη ηάθξνπ). 

Δάλ ε ζσιήλσζε πνπ πξφθεηηαη λα ζηεξηρζεί απνηειείηαη απφ πεινζσιήλεο ή ηζηκεληνζσιήλεο κηθξνχ 

κήθνπο, ηφηε ζα αλαξηεζνχλ φινη νη επί κέξνπο ζσιήλεο κε ηνπνζέηεζε ππνζέκαηνο ζε φιν ην κήθνο ηεο 

ζσιήλσζεο. 

Γελ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη απ' επζείαο πξφζδεζε ηεο ζσιήλσζεο, ρσξίο ηνπνζέηεζε ησλ ππνζεκάησλ 

πξνζηαζίαο ηεο ζσιήλσζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ (εθζθαθψλ, ηνπνζέηεζεο 

ζσιήλσλ θ.ιπ.). Η αλάξηεζε θαη πξφζδεζε ζα είλαη ηζρπξή, νκνηφκνξθεο ηάλπζεο αιιά φρη ππεξβνιηθή, 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε θαηαπφλεζε ησλ ζηεξηδφκελσλ ζσιήλσλ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ θαη ηελ 

επίρσζε ηεο ηάθξνπ ζα αθαηξεζνχλ ηα κέηξα αλάξηεζεο θαη ζα ζπλερηζηεί ε επίρσζε. 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα ιακβάλεηαη θαηά ηελ επίρσζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ππνρσξήζεηο ηνπ 

εδάθνπο. 

5.7 Πεξηθξάγκαηα - Φξάγκαηα αζθάιεηαο 

Σα νξχγκαηα ζε νδνχο ζα πεξηθξάζζνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεξαζηηθψλ. 

ε πεξηπηψζεηο εθηέιεζεο εξγαζηψλ δηάξθεηαο κηθξφηεξεο ηεο κίαο εβδνκάδαο ε πεξίθξαμε απνζθνπεί 

θπξίσο ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πεδψλ θαη κπνξεί λα απνηειείηαη απφ 

κεηαιιηθά ζσιελσηά πιαίζηα χςνπο 1 κε 1,20 m απφ ην έδαθνο θαη κήθνπο έσο 2,5 m, κε θαηάιιειν 

ζχζηεκα γηα ηελ κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε. 

ε πεξηπηψζεηο αλνηρηψλ νξπγκάησλ επί δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ επηά εκεξνινγηαθέο εκέξεο ζα 

ηνπνζεηνχληαη ζηαζεξά πεηάζκαηα χςνπο ηνπιάρηζηνλ ελφο 1 m, κνξθήο θαη ηξφπνπ ζηήξημεο απηψλ ηεο 

έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Δπί πιένλ ζα ηνπνζεηνχληαη ζηα άθξα ησλ ζθακκάησλ θαη ζε άιια επίθαηξα 

ζεκεία θαηάιιεια ζήκαηα θαη αλαιάκπνληεο θαλνί γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ. 

Δάλ δελ πξνβιέπεηαη επέλδπζε ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο θαη θαη' επέθηαζε ππεξχςσζε ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.6. ηεο παξνχζαο, ζα δεκηνπξγνχληαη μχιηλα θξάγκαηα κηθξνχ χςνπο, 

ηθαλά λα ζπγθξαηήζνπλ ζθχξα, ιίζνπο ή ρψκαηα πνπ παξαζχξνληαη σο εθεί, ψζηε λα κελ πέθηνπλ ζην 

ζθάκκα. 

ηα νξχγκαηα ζηα νπνία εηζέξρεηαη πξνζσπηθφ ζα εμαζθαιίδεηαη πξφζβαζε κε θιίκαθεο θαηά δηαζηήκαηα 

φρη κεγαιχηεξα ησλ 25,0 m 
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Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ηνπ νξχγκαηνο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο, 

νη νπνίεο ζα νξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, πεδνγέθπξεο αζθαιείαο κε θηγθιηδψκαηα ή γεθπξψζεηο 

δηέιεπζεο ηξνρνθφξσλ κε ιακαξίλα. 

6 Γνθηκέο-Έιεγρνη 

Γηα λα γίλεη απνδεθηή σο πεξαησκέλε ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή κηα εξγαζία ζα 

ηθαλνπνηνχληαη νη θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο: 

 Έιεγρνο θαηά κήθνπο θιίζεο θαη ζηάζκεο ππζκέλα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε. Τςνκεηξηθέο αλνρέο κεγαιχηεξεο απφ ± 0,03 m δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

 Έιεγρνο δηαζηάζεσλ δηαηνκψλ εθζθαθήο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

Δθζθαθέο κηθξφηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ κειέηε δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

 Έιεγρνο κφξθσζεο ππζκέλα θαη παξεηψλ ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα. Η 

νκαιφηεηα ηεο επηθάλεηαο ησλ ζηξψζεσλ ζα ειέγρεηαη κε θαλφλα ηξηψλ κέηξσλ. 

 Έιεγρνο αληηκεηψπηζεο επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

παξνχζα ΔΛΟΣ ΣΠ. 

 Γηαινγή θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ή πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 

 Απνκάθξπλζε αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε 

θαζψο θαη ζηνπο ζρεηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

7 Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο - αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 

7.1 Πεγέο θηλδύλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 

 Οιηζζήζεηο αζηαζψλ πξαλψλ. 

 Δηζξνή πδάησλ. 

 Πηψζε εμνπιηζκνχ ή αληηθεηκέλσλ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο εληφο ηνπ νξχγκαηνο. 

 Ηιεθηξνπιεμία, αλαζπκηάζεηο, έθξεμε ππφγεηα ή ππέξγεηα δίθηπα. 

 Πηψζε αηφκσλ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο εληφο ηνπ νξχγκαηνο. 

 Σξαπκαηηζκφο ιφγσ θαθήο νξαηφηεηαο ηνπ ρεηξηζηή ηνπ εμνπιηζκνχ εληφο ηνπ ζθάκκαηνο, ή 

θπθινθνξίαο πξνζψπσλ ζηελ δψλε ειηγκνχ ησλ κεραλεκάησλ ή θαηά ηελ ρξήζε νπνησλδήπνηε 

εξγαιείσλ θαηά ηελ εθζθαθή θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ αληηζηεξίμεσλ θ.ιπ. 

 Σξαπκαηηζκφο πεξαζηηθψλ απφ πιεκκειή κέηξα πεξίθξαμεο. 

 

7.2 Μέηξα πγείαο - αζθάιεηαο 

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/EE, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο «Διάρηζηεο Απαηηήζεηο 

Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσξηλψλ θαη Κηλεηψλ Δξγνηαμίσλ» (φπσο ελζσκαηψζεθε ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία κε ην ΠΓ 305/96) θαη πξνο ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο (Π.Γ. 17/96 θαη 

Π.Γ. 159/99 θ.ιπ.)θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (.Α.Τ.) ηνπ έξγνπ. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ζα ιακβάλνληαη ηα εμήο κέηξα: 

 Καηά κήθνο ησλ εθζθαθψλ ζα ηνπνζεηείηαη πξνζσξηλή πεξίθξαμε, ζήκαλζε γηα ηηο 

θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, επηζήκαλζε ησλ θηλδχλσλ, επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ησλ αηφκσλ θαη 

νρεκάησλ πνπ δηέξρνληαη πιεζίνλ θαζψο θαη αλαιάκπνληεο πεξηνδηθά θαλνί.  

 Αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ § 5.5 ηεο παξνχζαο.  
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 Ξξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ εληνπηζκφο φισλ ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ ή άιισλ 

δηθηχσλ δηαλνκήο θαη ζήκαλζή ηνπο.  

 Γηακφξθσζε δηαδξφκσλ ή/ θαη γεθπξψλ κε πιεπξηθά θηγθιηδψκαηα φπνπ ην πξνζσπηθφ ή ην θνηλφ 

ρξεηάδεηαη λα δηέξρεηαη πάλσ απφ ζθάκκαηα (βιέπε § 5.7).  

 Γηάηαμε θιηκάθσλ θαζ νδφλ ηνπ πξνζσπηθνχ εληφο ησλ νξπγκάησλ 

Τπνρξεσηηθή επίζεο είλαη ε ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

(πίλαθαο 4). 
 

 
7.3 Μέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφδεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ 

εγθεθξηκέλε πεξηβαιινληηθή κειέηε θαη ζε ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο εγθξηηηθέο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο θαη 

ηεο Τπεξεζίαο. 

Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ζπκπεξηιακβάλνληαη : 

 Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 

 Μέηξα θαηαθξάηεζεο θεξηψλ πιψλ θαη ηιχνο απφ ηα λεξά πνπ ζα απνρεηεχνληαη απφ ηνπο ρψξνπο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ψζηε λα κελ επηβαξχλνληαη νη ζρεηηθνί απνδέθηεο. 

 Μέηξα κείσζεο ηνπ ζνξχβνπ ζηα απνδεθηά απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φξηα (πξνζσξηλά 

ερνπεηάζκαηα, πξνγξακκαηηζκφο θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο). 

 Μέηξα πεξηνξηζκνχ δεκηνπξγίαο ζθφλεο (θαηάβξεγκα κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ εθζθαθήο θαη 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ κε αζθαιηνζηξσκέλσλ νδψλ, ζπζηεκαηηθφο θαζαξηζκφο νδνζηξσκάησλ 

θ.ιπ.). 

Πίλαθαο 4 - ΜΑΠ 

Κξάλνο πξνζηαζίαο απφ 
θξνχζεηο, πξνζθξνχζεηο 

θαη επαθή κε ζηνηρεία 
ππφ ηάζε 

ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

Βηνκεραληθά θξάλε αζθαιείαο 

 

Industrial safety helmets 

Γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη 
Μεραληθψλ θηλδχλσλ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 388 
Γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη 

Μεραληθψλ θηλδχλσλ 
Protective gloves against 

mechanical risks 

Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία 
έλαληη αληνρήο ζε 

δηάηξεζε 
ΔΛΟΣ EN 

863 
Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία - 

Μεραληθέο ηδηφηεηεο - Μέζνδνο 
Γνθηκήο - Αληνρή ζε δηάηξεζε 

Protective clothing - 
Mechanical properties - 
Test method: Puncture 

resistance 

Τπνδήκαηα ηχπνπ 
αζθαιείαο 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
20345 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο - 
Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

Personal protective 
equipment - Safety 

footwear 

ΔΛΟΣ ΔΝ Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο - 
Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

Personal protective 
equipment - Safety 

footwear 

ΔΛΟΣ ΔΝ Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο - Personal protective 

ISO Τπνδήκαηα ηχπνπ equipment – Safety 

 20345/COR αζθαιείαο footwear 
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 Πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο γχξσ απφ ηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο 

εθηφο πφιεσλ. 

 Υξήζε κεραλεκάησλ έξγσλ αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο γηα ηελ κείσζε ησλ ξππνγφλσλ 

εθπνκπψλ φηαλ νη εθζθαθέο εθηεινχληαη εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. 

 Απνθπγή εθξνψλ ιηπαληηθψλ, πδξνγνλαλζξάθσλ, πγξψλ ζπζζσξεπηψλ ή άιισλ πγξψλ απφ ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκνχο ζην έδαθνο. 

8 Σξόπνο επηκέηξεζεο εξγαζηώλ 

Οη εθζθαθέο ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.1.1 ηεο παξνχζαο ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

α) Ωο πξνο ηελ θαηεγνξία ηνπ εδάθνπο 

• Δθζθαθέο νξπγκάησλ ζε έδαθνο γαηψδεο - εκηβξαρψδεο 

• Δθζθαθέο νξπγκάησλ ζε έδαθνο βξαρψδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ 

θαη ησλ ηζρπξψο ηζηκελησκέλσλ θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ . 

β) Ωο πξνο ηνλ ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

• Δθζθαθέο νξπγκάησλ ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ 

θπθινθνξία 

• Δθζθαθέο ραλδάθσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, εμσηεξηθψλ 

πδξαγσγείσλ ή ππνγείσλ θαισδίσλ, εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ θαη εθηφο θαηαζηξψκαηνο νδψλ, κε 

ηελ επαλαπιήξσζε ηνπ ράλδαθα 

γ) Ωο πξνο ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο. 

δ) Ωο πξνο ην πιάηνο ηνπ νξχγκαηνο. 

ε. Ωο πξνο ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 

• πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ 

• απ' επζείαο θφξησζή ηνπο επί απηνθηλήηνπ πξνο κεηαθνξά. 

Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε m
3
 φγθνπ νξχγκαηνο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ΓΡΑΜΜΔ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ 

ΔΚΚΑΦΗ (Γ.Θ.Δ.). 

ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζνχλ έξγα εμπγίαλζεο ηνπ εδάθνπο ή έξγα απνζηξάγγηζεο ζηνλ ππζκέλα ηεο 

εθζθαθήο, ππνινγίδνληαη θαη νη πέξαλ ησλ Γ.Θ.Δ. πνζφηεηεο εθζθαθήο πνπ εθηειέζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνο ηνχην εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

Οη πνζφηεηεο ησλ εθζθαθψλ ζα ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ κέζνδν «εκηάζξνηζκα ησλ δηαηνκψλ επί ηελ 

αληίζηνηρε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο», κε αλαιπηηθφ ππνινγηζκφ ή κε νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν πνπ ζα 

εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

Οη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε 

εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ. 

Οη Γ.Θ.Δ. θαζνξίδνληαη σο αθνινχζσο: 

α. Ππζκέλαο νξχγκαηνο 

Σα πςφκεηξα ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο πξνθχπηνπλ απφ ηα πδξαπιηθά ζηνηρεία ησλ δηθηχσλ 

(πςφκεηξα ξνήο θαη θαηά κήθνο θιίζε), αθνχ ζπλππνινγηζζεί ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο ηνπ αγσγνχ, ε 

ζηξψζε έδξαζεο απφ ζθπξνδέκα, ή /θαη άιιεο πξνβιεπφκελεο ζηξψζεηο. 
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Όηαλ πξνβιέπεηαη παξάιιειε ηνπνζέηεζε αγσγψλ κε δηαθνξεηηθή ζηάζκε ξνήο εληφο ηνπ απηνχ 

ζθάκκαηνο, ν ππζκέλαο ζα ιακβάλεηαη (γηα ηελ επηκέηξεζε) κε βαζκίδεο πιάηνπο αλαιφγνπ ηνπ θάζε 

αγσγνχ θαη κε θαηαθφξπθν ζθαινπάηη κεηαμχ ηνπ.  

β. Ξιάηνο νξχγκαηνο 

Νη παξεηέο ηνπ νξχγκαηνο ζα θαζνξίδνληαη ζκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο εγθεθξηκέλεο 

κειέηεο θαη ζα ινγίδνληαη πάληνηε γηα ηελ επηκέηξεζε θιίζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξαγκαηηθή 

ηνπο θιίζε, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε. 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ρπηψλ επί ηφπνπ αγσγψλ απνρέηεπζεο φκβξησλ ή αθαζάξησλ νπνηνζδήπνηε 

δηαηνκήο (σνεηδνχο, ζηνκαηνεηδνχο, ζθνπθνεηδνχο, νξζνγσληθήο θ.ιπ.), ην ζπκβαηηθφ πιάηνο ηνπ 

ζθάκκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξνβνιή ηνπ ζηεξενχ ηνπ νρεηνχ κε πξνζαχμεζε εθαηέξσζελ φπσο 

νξίδεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

Γηα ηηο δηεξεπλεηηθέο ηνκέο εληνπηζκνχ αγσγψλ Ο.Κ.Ω. ην πιάηνο νξίδεηαη ζπκβαηηθά ζε 0,70 m, εθηφο 

αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε. 

γ. Άλσ επηθάλεηα νξχγκαηνο 

Ωο άλσ επηθάλεηα, ε νπνία ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εθζθαθψλ, νξίδεηαη ε 

ζηάζκε ηνπ εδάθνπο φπσο απηή ζα δηακνξθσζεί κεηά ηελ εθηέιεζε ηπρφλ γεληθψλ εθζθαθψλ πνπ 

επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο 

Γελ πξνζκεηξψληαη εθζθαθέο εθηφο ησλ σο άλσ Γ.Θ.Δ.. 

Οη σο άλσ επηκεηξνχκελεο κνλάδαο ησλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ πεξηιακβάλνπλ ηηο 

αθφινπζεο εξγαζίεο: 

 Σελ εθζθαθή ζε πάζεο θχζεσο έδαθνο ζε νπνηνδήπνηε βάζνο αιιά ζε πιάηνο κηθξφηεξν ησλ 5,0 

m, κε νπνηαδήπνηε θιίζε πξαλψλ, νπνηνδήπνηε θαηάιιειν εθζθαπηηθφ κέζν, κε ή ρσξίο 

ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, κε ή ρσξίο ηελ ρξήζε εθξεθηηθψλ ή κε πεξηνξηζκέλε κφλνλ ρξήζε 

εθξεθηηθψλ (εθ’ φζνλ ε ρξήζε εθξεθηηθψλ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο), ελ μεξψ ή κέζα 

ζην λεξφ. 

 Σελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ γηα ηνκέο νδνζηξσκάησλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 

 Σελ απνμήισζε ιηζνδνκψλ ζηελ δψλε ηνπ νξχγκαηνο θαη πάζεο θχζεσο εκπνδίσλ 

(κηθξνθαηαζθεπψλ, θξεαηίσλ νπιηζκέλσλ κέρξη 1,00 m
3
 ζπκπαγνχο φγθνπ θαη αφπισλ 

ζθπξνδεκάησλ). Φξεάηηα θαη ινηπέο θαηαζθεπέο ζπκπαγνχο φγθνπ κεγαιχηεξνπ ηνπ 1,00 m
3
 αλά 

ηεκάρην επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα. 

 Σελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε δέληξσλ θαη δελδξπιιίσλ ζηηο παξεηέο ηνπ 

νξχγκαηνο. 

 Σελ κφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πξαλψλ ηεο εθζθαθήο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα. 

 Σελ δηακφξθσζε αλ απαηηνχληαη πξνζσξηλψλ δαπέδσλ εξγαζίαο γηα ηελ αλαπέηαζε θαη 

απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

 Σελ δηαινγή θαη επηινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 

 Σελ απφζεζε θνληά ζην ζθάκκα ησλ θαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθήο γηα ηελ επαλεπίρσζε ηνπ 

απνκέλνληνο ππνιεηπνκέλνπ φγθνπ ηνπ, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε / εγθαηάζηαζε ηνπ ππνγείνπ 

δηθηχνπ. 
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 Σελ δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ πξνζσξηλψλ ή θαη νξηζηηθψλ απνζέζεσλ. 

 Σελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ απνζηξάγγηζεο θαη πξνζηαζίαο απφ ηελ εηζξνή 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ § 3.4 ηεο παξνχζαο. 

 Σελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο πνπ ζα απαηηεζεί ζε πεξίπησζε 

ππεξεθζθαθψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο (ζθπξνδέκαηα, επηρψζεηο θ.ιπ.). 

Γελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλεο, φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο, θαζψο θαη ηα πάζεο 

θχζεσο πιηθά θαη εμνπιηζκφο, ε εμαζθάιηζε θαη ε θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη θάζε άιιε 

ζπκπαξνκαξηνχζα δξάζε απαηηνχκελε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηά ηα αλσηέξσ θαηαζθεπή ηνπο. 

Δηδηθφηεξα ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, δελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά ηα παξαθάησ: 

■ Η πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ αλαιψζηκσλ ή κε πιηθψλ 

■ Η κεηαθνξά θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζή ηνπο ζην έξγν 

■ Η ελζσκάησζε ή ε ρξήζε ηνπο ζην έξγν 

■ Η θζνξά θαη απνκείσζε ησλ πιηθψλ θαη ε απφζβεζε θαη νη ζηαιηέο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

■ Η δηάζεζε θαη απαζρφιεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο. 

■ Η ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ πάζεο θχζεσο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο πξνο νξηζηηθή απφζεζε. 

■ Η πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ δνθηκψλ, ειέγρσλ θιπ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ (εξγαζία θαη πιηθά) εάλ δηαπηζησζνχλ κε ζπκκνξθψζεηο θαηά ηηο δνθηκέο θαη 

ηνπο ειέγρνπο. 

ηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο δελ πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη ζπζηεκαηηθέο αληιήζεηο γηα ηνλ ππνβηβαζκφ ηνπ ππφγεηνπ νξίδνληα, φηαλ πξνβιέπνληαη απφ 

ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ. 

 Οη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

Γεδνκέλνπ φηη νη αληηζηεξίμεηο παξεηψλ νξπγκάησλ ηάθξσλ θαη δησξχγσλ κέρξη πνζνζηνχ 10% επί ηεο 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο απηψλ ζεσξνχληαη αλεγκέλεο ζηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο ησλ εθζθαθψλ, ζηελ 

πεξίπησζε απηή ζα επηκεηξψληαη ην 90% ησλ επηθαλεηψλ πνπ θαηά ηε κειέηε πξνβιέπεηαη λα 

αληηζηεξηρηνχλ. 

 Νη δπζρέξεηεο εθζθαθψλ ιφγσ ζπλάληεζεο αγσγψλ Ν.Θ.Υ. Δλ πξνθεηκέλσ έρεη εθαξκνγή 

ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-08-00-00: Αληηκεηψπηζε δηθηχσλ ΟΚΩ ζπλαλησκέλσλ θαηά ηηο 

εθζθαθέο. 

 Οη εξγνηαμηαθέο πεξηθξάμεηο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ή θαηά κήθνο νδψλ ππφ θπθινθνξία. 

• Οη πξνζσξηλέο γεθπξψζεηο νξπγκάησλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξία ησλ πεδψλ θαη 

ηξνρνθφξσλ. 

Γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 
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3 Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ 

ΔΙΝΡΡΞ 1501-08-01-03-02:2009 
1. Αληηθείκελν 

Νη εξγαζίεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Ξξνδηαγξαθή αθνξνχλ ζηηο επαλεπηρψζεηο 

νξπγκάησλ, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πάζεο θχζεσο αγσγψλ θαη εμαξηεκάησλ ησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηξψζεο έδξαζήο ηνπο, εθηφο θαη αλ πξνβιέπεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε, θαη εηδηθφηεξα αθνξνχλ: 

■ Δπηρψκαηα απφ θνθθψδε πιηθά "δψλεο αγσγψλ θαη νρεηψλ". 

■ Δπηρψκαηα απφ θνθθψδε πιηθά θάησ απφ πεδνδξφκηα.^ 

■ Δπηρψκαηα πάλσ απφ ηελ "δψλε αγσγνχ" κε θαηάιιεια πξντφληα. 

Νη εξγαζίεο αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή δηθηχσλ χδξεπζεο, άξδεπζεο, αηηνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη 

αθαζάξησλ, ππνγείσλ θαισδηψζεσλ θαη παληφο ηχπνπ ππνγείσλ δηθηχσλ 

Νη εξγαζίεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ πξνδηαγξαθή απηή πξνυπνζέηνπλ ηελ νινθιήξσζε ζε 

πξψηε θάζε ησλ εξγαζηψλ δηάλνημεο νξχγκαηνο θαη ηνπνζέηεζεο δηθηχνπ, πνπ εθηεινχληαη κε 

βάζε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο.    ' 

2 Ρπηηνηηνηεηηθέο παξαπνκπέο 

Ζ παξνχζα ελζσκαηψλεη, κέζσ παξαπνκπψλ, πξνβιέςεηο άιισλ δεκνζηεχζεσλ, ρξνλνινγεκέλσλ 
ή κε. Νη παξαπνκπέο απηέο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαη θαηάινγνο ησλ 
δεκνζηεχζεσλ απηψλ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Ξξνθεηκέλνπ πεξί παξαπνκπψλ ζε 
ρξνλνινγεκέλεο δεκνζηεχζεηο, ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ή αλαζεσξήζεηο απηψλ ζα 
έρνπλ εθαξκνγή ζην παξφλ φηαλ ζα ελζσκαησζνχλ ζε απηφ, κε ηξνπνπνίεζε ή αλαζεψξεζε ηνπ. 
Όζνλ αθνξά ηηο παξαπνκπέο ζε κε ρξνλνινγεκέλεο δεκνζηεχζεηο ηζρχεη ε ηειεπηαία δεκνζίεπζή 
ηνπο. 

 

ΔΙΝΡΡΞ 1501-08-10-01-00 Δξγνηαμηαθέο αληιήζεηο πδάησλ 

ΔΙΝΡΡΞ 1501-08-10-02-00 Αληιήζεηο Βνξβφξνπ - Ιπκάησλ 

ΔΙΝΡΡΞ 1501-08-10-03-00 
Αληιήζεηο   ππνβηβαζκνχ   πδξνθφξνπ νξίδνληα 
κε well points 

ΔΙΝΡΡΞ 1501-08-01-01-00 Δθζθαθέο Ράθξσλ θαη Γησξχγσλ 

ΔΙΝΡΡΞ 1501-08-01-03-01 

 

Δθζθαθέο   Νξπγκάησλ πνγείσλ Γηθηχσλ 

ΔΙΝΡΡΞ 1501-02-02-01-00 

 

Γεληθέο εθζθαθέο νδνπνηίαο θαη πδξαπιηθψλ 
έξγσλ 

DΗΛ 18196:2000-12 

 

Ππκβαηηθέο δηαδηθαζίεο δνκηθψλ έξγσλ - Κέξνο 
Γ: Γεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπψλ - 
Δξγαζίεο δηάηξεζε/ ηνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ 

ΔΙΝΡ ΔΛ 933-2 

Γνθηκέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ   ησλ 
γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  ησλ αδξαλψλ   
-   Κέξνο   2:.Ξξνζδηνξηζκφο θνθθνκεηξηθψλ   
θιαζκάησλ   -Θφζθηλα δνθηκψλ, νλνκαζηηθφ 
κέγεζνο δηαηνκψλ θνζθίλσλ 
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Δπίζεο ηζρχνπλ νη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε εγθαζηζηάκελνπ δηθηχνπ 

(αλάινγα κε ην πιηθφ ησλ ζσιήλσλ). 

3 Όξνη θαη νξηζκνί 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ εθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη φξνη/αη νξηζκνί: 

3.1   Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ 

Κε ηνλ φξν απηφ ελλνείηαη ε επίρσζε κε θαηάιιεια, σο πξνο ηελ ζχζηαζε θαη ζχλζεζε πιηθά 

(πξντφληα εθζθαθψλ, ιαηνκείσλ ή θαη δάλεηα), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ρερληθήο 

Ξξνδηαγξαθήο. 

3.2 Εώλε έδξαζεο 

 
Κε ηνλ φξν απηφ ελλνείηαη ε ζηξψζε έδξαζεο ηνπ αγσγνχ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ  

Γηθηχνπ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο εγθαηάζηαζήο ηνπ (αληηθείκελα ηδηαίηεξσλ  

Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ, θαηά πεξίπησζε). 

 

 
3.3 Εώλε αγσγνύ 

Κε ηνλ φξν απηφ ελλνείηαη ε πεξηνρή κεηαμχ ηνπ ππζκέλα θαη ησλ ηνηρσκάησλ ηεο ηάθξνπ θαη 

κέρξη χςνο 0,30m πάλσ απφ ην εμσξξάρην ηνπ αγσγνχ πνπ απνηειείηαη απφ ηα ηκήκαηα 

"έδξαζεο", πιεπξηθήο πιήξσζεο" θαη "επηθάιπςεο". 

  

3.4 Ξεξηνρή πάλσ από ηε δώλε αγσγνύ/ 

Κε ηνλ φξν απηφ ελλνείηαη ην ηκήκα απφ ηελ άλσ επηθάλεηα ηεο "δψλεο αγσγψλ θαη νρεηψλ" κέρξη 

ηελ ζηάζκε ησλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ή ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο (ζηηο πεξηπηψζεηο δηθηχσλ εθηφο 

δψλεο νδνχ). 
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4   Απαηηήζεηο 

4.1 Δλζσκαηνύκελα πιηθά 

Ρα εδαθηθά πιηθά επαλεπίρσζεο ζα ιακβάλνληαη θαη‟ αξρήλ απφ ηα πξντφληα εθζθαθήο 

νξπγκάησλ, θαη κφλν φηαλ απηά δελ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ή δελ επαξθνχλ ή 

δελ είλαη δηαζέζηκα (ιφγσ εθηέιεζεο ησλ εθζθαθψλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο ζχκθσλα 

κε ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα εξγαζηψλ) ζα γίλεηαη δαλεηνιεςία, κεηά απφ έγγξαθε έγθξηζε ηεο 

πεξεζίαο. 

Γεληθψο ε εθηέιεζε ησλ πάζεο θχζεσο πξνβιεπνκέλσλ εθζθαθψλ ζα πξνγξακκαηίδεηαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν κε ηξφπν ηέηνην ψζηε ηα θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επαλεπίρσζε ησλ νξπγκάησλ ή ζε άιιεο θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε. 

4.2 Δδαθηθά πιηθά 

Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ εδαθηθψλ πιηθψλ γηα ηελ επαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 

εμαξηάηαη απφ ηηο εδαθνηερληθέο ηδηφηεηεο/αη ηελ ηθαλφηεηα ζπκπχθλσζεο ηνπο. 
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Ζ ηαμηλφκεζε ησλ θαηάιιεισλ γηα ηελ επαλαζπκπιήξσζε ζθακκάησλ πιηθψλ κε βάζε ηηο 

εδαθνηερληθέο ηδηφηεηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ζπκπχθλσζεο ηνπο, ζχκθσλα κε ην DIN 18196 δίδεηαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

 

 

 
Πίλαθαο 1 - Καηεγνξίεο Καηαιιήισλ Δδαθηθώλ Τιηθώλ 

 

Καηεγνξία 
ζπκππθλσζηκόηεηαο πλνπηηθή πεξηγξαθή 

Καηάηαμε θαηά  

DIN 18196 

V1 
Με ζπλεθηηθά έσο ειαθξώο ζπλεθηηθά, 

ρνλδξόθνθθν θαη κηθηόθνθθα εδάθε 
 

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

V2 πλεθηηθά, κηθηόθνθθα εδάθε GU, GT, SU, ST 

V3 πλεθηηθά, ιεπηόθνθθα εδάθε UL, TL  

 
 

Ζ ηθαλφηεηα ζπκπχθλσζεο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ εδάθνπο εμαξηάηαη απφ ηελ δηαβάζκηζε, 

ηελ κνξθή ησλ θφθθσλ θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ. Δηδηθφηεξα: 

■ Γηα ηα πιηθά ηεο θαηεγνξίαο V1,  βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ ηθαλφηεηα ζπκπχθλσζεο έρεη ε 

δηαβάζκηζε, ε κνξθή ησλ πιηθψλ ηνπο θαη κηθξφηεξε ε πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ (θαη θαηά 

ζπλέπεηα ε επίδξαζε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ). 

■ Γηα ηα πιηθά ησλ θαηεγνξηψλ V2 θαη V3 βαξχλνπζα ζεκαζία έρεη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε 

λεξφ. 

■ Γεληθά, ε ζπκπχθλσζε ησλ εδαθψλ ηεο θαηεγνξίαο V1 ιφγσ ηεο κηθξήο εππάζεηάο ηνπο 

ζην λεξφ θαη ζε θαηλφκελα απνζάζξσζεο, είλαη επρεξέζηεξε έλαληη εδαθψλ ησλ 

θαηεγνξηψλ V2 θαη V3. 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ θαηά πεξίπησζε πιηθνί ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα αθφινπζα: 

■ Πε πνιχ πγξά, ζπλεθηηθά εδάθε, δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ν απαηηνχκελνο βαζκφο 

ζπκπχθλσζεο. 

■ Πε μεξά ζπλεθηηθά εδάθε, ε απαηηνχκελε θαηαθπξψζεηο ζπκπχθλσζε κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κφλν κεηά απφ έξγν ζπκπχθλσζεο ζεκαληηθψο κεγαιχηεξν έλαληη απηνχ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε ζπλζήθεο βέιηηζηεο πγξαζίαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ απνθπγή ησλ ζπληδήζεσο ηεο επαλεπίρσζεο, θαη ηδηαίηεξα εληφο πφιεσλ 

ή εληφο ηνπ θαηαζηξψκαηνο νδψλ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ θαηά 

πξψην ιφγν κε ζπλεθηηθά εδάθε ηεο θαηεγνξίαο V1 θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

πεξίζζεηα ηέηνησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη εδάθε ησλ θαηεγνξηψλ V2 θαη 

V3. 
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4.3 ιηθά επαλεπίρσζεο δώλεο αγσγώλ 

4.3.1      ιηθά πιήξσζεο 

Ζ δηακφξθσζε ηεο δψλεο απηήο απνζθνπεί ζηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ θηλεηψλ θαη κφληκσλ 

θνξηίσλ επί ηνπ αγσγνχ. Υο εθ ηνχηνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ακκνράιηθα (θνθθψδε πιηθά), 

θαηάιιειεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο, αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ θαη 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε. 

Πε πεξίπησζε πνπ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε, ην πιηθφ ηεο δψλεο αγσγψλ ζα 

έρεη ηελ αθφινπζε δηαβάζκηζε: 

 

Ξίλαθαο 2 - Θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε πιηθώλ επαλεπίρσζεο δώλεο αγσγώλ 
 

Νλνκαζηηθό άλνηγκα θόζθηλνπ θαηά 
ΔΙΝΡ ΔΛ 933-2 

[MM] 

Γηεξρόκελα θαηά βάξνο 
[%] 

 

40 100 

31.5 85 ÷ 100 

16 50 ÷ 87 

8 35 ÷ 80 

4 25 ÷ 70 

0.063 <10 

Ρν πιηθφ ζα είλαη νκαιήο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη ζα ηζρχεη: 

D60 / D10 >= 

5 

φπνπ:  

D60:     Ζ δηάκεηξνο ηνπ θφζθηλνπ, δηα ηνπ νπνίνπ δηέξρεηαη ην 60% (θαηά βάξνο) ηνπ 

πιηθνχ 

D10:     Ζ δηάκεηξνο ηνπ θφζθηλνπ, δηα ηνπ νπνίνπ δηέξρεηαη ην 10% (θαηά βάξνο) ηνπ 

πιηθνχ 

Δάλ ην πνζνζηφ (Ο) ηνπ ιεπηφθνθθνπ ηνπ δηεξρφκελνπ απφ ην θφζθηλν 0,063mm είλαη 

10%>Ο>5%, ηφηε ην ιεπηφθνθθν πιηθφ πξέπεη λα έρεη δείθηε πιαζηηθφηεηαο ΟΗ<=10%. 
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4.3.2 Άκκνο εγθηβσηηζκνύ ζσιελώζεσλ 

Ζ άκκνο ζα πξνέξρεηαη απφ ιαηνκείν θαη ζα απνηειείηαη απφ θφθθνπο ζθιεξνχο θαη αλζεθηηθνχο, 

ζα είλαη απαιιαγκέλε απφ ζβψινπο αξγίινπ θαη νξγαληθέο νπζίεο, θαη ε θνθθνκεηξηθή ηεο 

δηαβάζκηζε ζα βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ παξαθάησ πίλαθα 3. 

Ξίλαθαο 3 - Θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε άκκνπ εγθηβσηηζκνύ 

Ολνκαζηηθό άλνηγκα θόζθηλνπ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 933-2  

[mm 

Γηεξρόκελα θαηά βάξνο  

[%] 

10 100 

4 90 έσο 100 

2 55 έσο 85 

0,063 <5 

Πε πεξίπησζε χπαξμεο ππνγείσλ πδάησλ ζηελ δψλε ηνπ αγσγνχ ην πνζνζηφ ηνπ ιεπηφθνθθνπ 

πιηθνχ (θφζθηλν 0, 063 mm) δελ ζα ππεξβαίλεη ην 3%. 

4.4 ιηθά επαλεπίρσζεο ππό ηα πεδνδξόκηα 

Θα ρξεζηκνπνηνχληαη θνθθψδε πιηθά κε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ παξαθάησ 
πίλαθα 4. 

 

Ξίλαθαο 4 - Θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε πιηθνύ εηηαλεηηηρώζεσλ ππό πεδίζξόκΊα 
 

Νλνκαζηηθό άλνηγκα θόζθηλνπ θαηά 

ΔΙΝΡ ΔΛ 933-2 

[mm] 

Γηεξρόκελα θαηά βάξνο [%] 

31.5   90 ÷ 99 

16 
55 ÷ 85 

 

8 35 ÷ 68 

4 22 ÷ 60 

2 16 ÷ 47 

1 9 ÷ 40 

0.5 5 ÷ 35 

0.063 0 ÷-10 
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5    Κέζνδνο θαηαζθεπήο 

5.1     Γεληθά 

Ν   θαζνξηζκφο   ηεο   κεζόδνπ   ζπκπχθλσζεο θαη ηνπ πάρνπο   ησλ   ζηξψζεσλ   εμαξηάηαη   

απφ   ηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη απφ ηελ θαηεγνξία ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 

εδαθηθψλ πιηθψλ. 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα 5 παξέρνληαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ζηξψζεσλ 

επίρσζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ πιηθνχ 

επίρσζεο. 

Ξίλαθαο 5 -Ππληζηάκελεο δηαδηθαζίεο ζπκπύθλσζεο 

Δίδνο κεραλήκαηνο 
πεξεζηαθό βάξνο [kgr] 

Καηεγνξία Ιθαλόηεηαο πκπύθλσζεο Δδάθνπο 

V1 V2 V3 

Καηαιιειόη
εηα 

Πάρνο 

ζηξώζε
ο 

(CM) 

Καηαιιειόηε
ηα 

Πάρνο 

ζηξώζε
ο 

(CM) 

Καηαιιειόηε
ηα 

Πάρνο 

ζηξώζεο 

(CM

) 

 
Διαθξά κεραλήκαηα ζπκπύθλσζεο (θπξίσο γηα ηε δώλε ηνπ αγσγνύ) 
 

Γνλεηηθφ
ο 

ζπκπηεζ
ηήο 

Διαθξφο έσο 

25 

+ έσο 15 + έσο 15 + έσο 
10 

Κέζνο 25-60 + 20-40 + 15-30 + 10-30 

Γνλεηήο 

εθξήμεσλ 
Διαθξφο 

έσο 

100 

Ο 20-30 + 15-20 + 20-30 

Γνλεηηθέο 
πιάθεο 

Διαθξέο 
Έσο 
100 

+ Έσο 20 
Ο έσο 15 

  

Κέζεο 
100-
300 

+ 20 - 30 
Ο 15-20 

  

Γνλεηηθφο 
θχιηλδξνο 

Διαθξφο Έσο 600 + 20 - 30 
Ο 15-20 

  

Κέζα θαη βαξηά κεραλήκαηα ζπκπύθλσζεο (πάλσ από ηε δώλε αγσγνύ)  

Γνλεηηθφο 
ζπκπηεζηήο 

Μέζνο 25-60 + 20-40 + 15 - 30 + 10-30 

Βαξχο 60-200 + 40-50 + 20-40 + 20-30 

Γνλεηήο 

εθξήμεσλ 

Μέζνο 100-
500 

Ο 20-40 + 25-35 + 20-30 

Βαξχο 
500 Ο 30-50 

+ 30-50 
+ 30-40 
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Γνλεηηθέο 
πιάθεο 

Κέζεο 
300-
750 

+ 30-50 
Ο 20-40 

  

Βαξηέο   40-70 
Ο 30-50 

  

Γνλεηηθφο 
θχιηλδξνο 

 600-800 + 20 - 50 
+ 20-40 

  

+ = Ππληζηάηαη 

0= σο επί ην πιείζηνλ θαηάιιειν 

 

Ζ εξγαζία ηεο επαλεπίρσζεο ζα γίλεηαη ζην ζχλνιν ηεο ελ μεξψ. Κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ην 

φξπγκα ζα πξνζηαηεχεηαη απφ επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-01-03-01. 

Ζ πγξαζία ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κπνξεί λα επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε 

ζπκπχθλσζε. ιηθά πνπ εκθαλίδνπλ απμεκέλε πγξαζία δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

επαλαπιήξσζε θαη ζα αθήλνληαη λα ζηεγλψζνπλ. 

Ν απαηηνχκελνο βαζκφο ζπκπχθλσζεο ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο έλαληη ηεο βέιηηζηεο εξγαζηεξηαθήο 

ζπκπχθλσζεο θαηά Proctor θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε ζηα επφκελα εδάθηα. 

Ν ειάρηζηνο αξηζκφο δνθηκψλ ζπκπχθλσζεο ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ κία δνθηκή αλά 100 m 

κήθνπο νξχγκαηνο θαη γηα θάζε δηαθεθξηκέλε δψλε πιηθνχ πιήξσζεο ή κηθξφηεξνο απφ κία δνθηκή 

αλά 500 m3 δηαζηξσλφκελνπ πιηθνχ. 

Αλ νη ηηκέο ηνπ βαζκνχ ζπκπχθλσζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο παξαπάλσ ειέγρνκαη κηθξφηεξεο απφ ηηο 

πξνδηαγξαθφκελεο ζα κεηαβάιιεηαη ν ηξφπνο εξγαζίαο ψζηε λα θαιχπηνληαη νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο, 

ζχκθσλα κε ηα επφκελα εδάθηα ηεο παξνχζαο. 

Πε πεξίπησζε νκνηφκνξθνπ πιηθνχ πιήξσζεο, θαη αλ νη έιεγρνη βαζκνχ ζπκπχθλσζεο πνπ εθηεινχληαη 

φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ απνδείμνπλ ηθαλνπνηεηηθή νκνηνκνξθία, ηφηε ε πεξεζία έρεη ηελ δπλαηφηεηα, 

κεηά απφ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, λα εγθξίλεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθηεινχκελψλ δνθηκψλ ζπκπχθλσζεο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα γίλεηαη ιεπηνκεξήο παξαθνινχζεζε ηνπ πάρνπο ησλ ζηξψζεσλ πνπ 

ζπκππθλψλνληαη θαη ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο (ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα θαη θαηεγνξίεο 

ελζσκαηνχκελσλ πιηθψλ). 
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5.2    Ξεξηνρή δώλεο αγσγώλ 

5.2.1       Γεληθά 

Ζ ραιάξσζε ηνπ ηειηθνχ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ ζε θάζε πεξίπησζε ζα απνθεχγεηαη θαηά ηελ εθζθαθή. Ρπρφλ 

ραιαξά πιηθά ζα αθαηξνχληαη πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππνζηξψκαηνο 

έδξαζεο απηνχ θαη ζα αληηθαζίζηαληαη κε κε ζπλεθηηθφ πιηθφ (θνθθψδεο), ην νπνίν ζα ζπκππθλψλεηαη κε 

κεραληθά κέζα. 

Ζ επίρσζε ζηελ δψλε απηή απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο ησλ θηλεηψλ θαη κνλίκσλ 

θνξηίσλ ζηνλ αγσγφ θαη ζηελ απνθπγή γξακκηθήο ζεκεηαθήο ζηήξημήο ηνπο. 

Πρεηηθά ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ζσιελψζεσλ θαηαζθεπήο δηθηχσλ. 

Πε θάζε πεξίπησζε ζα ειέγρνληαη επηζηακέλσο ηπρφλ αιιαγέο ζπλζεθψλ έδξαζεο θαηά κήθνο ηνπ 

νξχγκαηνο, ηδηαηηέξσο φηαλ νη αγσγνί είλαη άθακπηνη. 

Κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη ε έδξαζε ηνπ αγσγνχ ζε ακκψδεο 

ππφζηξσκα, ε ρξήζε κε άθακπησλ ζπλδέζκσλ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε κηθξψλ αγσγψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα. 

Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο δηάλνημεο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ κφξθσζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ππζκέλα ζα 

αθνινπζεί ε έδξαζε ηνπ αγσγνχ θαη ε επίρσζή ηνπ κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε πιηθφ ζην χςνο 

πάλσ απφ ην εμσξξάρην ηνπ αγσγνχ, ην νξίδεηαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηππηθψλ δηαηνκψλ. 

Πε πεξίπησζε πνπ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε, ε έδξαζε ηνπ αγσγνχ ζα γίλεηαη ζε 

ππφζηξσκα πάρνπο 100 mm ζε εδάθε γαηψδε θαη 150 mm ζε βξαρψδε ή ζθιεξά εδάθε, θαη ε επηθάιπςε 

ηνπ ζα εθηείλεηαη θαηά 30 cm πάλσ απφ ην εμσξξάρην. 

Νη αγσγνί ζα εγθηβσηίδνληαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο. Ρν πάρνο γηα ηελ έδξαζε θαη ηελ 

επηθάιπςε ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη ηνπιάρηζην/ά£ν αλαγξάθεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Ρν πιηθφ εγθηβσηηζκνχ ζα δηαζηξψλεηαη, ζα δηαβξέρεηαη θαη ζα ζπκππθλψλεηαη θαηά νκνηφκνξθεο 

ζηξψζεηο κε ηδηαίηεξε θξνληίδα, κε ρξήζε ειαθξνχ εμνπιηζκνχ ζπκπχθλσζεο, ψζηε λα κελ πξνθιεζεί 

θζνξά ζηνπο ζσιήλεο θαη ζηελ εμσηεξηθή ηνπο πξνζηαζία. 

Πην ζηάδην απηφ ηεο επίρσζεο νη πεξηνρέο ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ ζα κέλνπλ ειεχζεξεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ ζηεγαλφηεηαο ησλ ζσιελψζεσλ. Νη πεξηνρέο ησλ ζπλδέζεσλ ζα θαιχπηνληαη κεηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ θα/α πεξίπησζε δνθηκψλ. 

5.2.2 Ππκπύθλσζε 

Νη απαηηεηνί βαζκνί ζπκπχθλσζεο ησλ ζηξψζεσλ θαζνξίδνληαη σο εμήο:  

.       100% ηεο Standard Proctor ζε κε ζπλεθηηθά πιηθά ηεο θαηεγνξίαο V1 ή 103%ηεο 

Standard Proctor ζε πιηθφ θαηεγνξίαο GW θαη GΗ θαηά DΗΛ 18196. 

.      97% ηεο Standard Proctor ζε ζπλεθηηθά πιηθά θαηεγνξηψλ V2 θαη V3. 
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Θάζε ζηξψζε πιήξσζεο ζα ζπκππθλψλεηαη ηδηαηηέξσο. 

Ζ ζπκπχθλσζε ζα γίλεηαη απφ ηελ παξεηά ηεο ηάθξνπ πξνο ηνλ αγσγφ. Ζ πιήξσζε ηεο ηάθξνπ 

θαη ε ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο ζα γίλνληαη ηαπηφρξνλα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ 

αγσγνχ γηα ηελ απνθπγή κεηαηφπηζεο θαη ππεξχςσζεο ηνπ. Απηφ ζα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε 

φηαλ ππάξρνπλ ζσιήλεο πνπ κπνξνχλ λα παξακνξθσζνχλ (π.ρ. πιαζηηθνί ζσιήλεο κεγάισλ 

δηαηνκψλ). 

Γηα ηνπο αγσγνχο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ κεγαιχηεξεο απφ 0,40 m ε δψλε ηνπ αγσγνχ ζα 

επηρψλεηαη θαη ζα ζπκππθλψλεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ δχν θάζεηο (δχν ζηξψζεηο). 

5.3    Ξεξηνρή πάλσ από ηε δώλε αγσγώλ 

5.3.1       Γηάζηξσζε 

Ρν πάρνο ησλ κεκνλσκέλσλ ζηξψζεσλ ζα επηιεγεί θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε ην κεράλεκα 

ζπκπχθλσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη ζε ζέζε λα επηηχρεη ηέιεηα ζπκπχθλσζε ηεο θάζε κηαο 

ζηξψζεο κε ηνλ αλαγθαίν αξηζκφ δηειεχζεσλ. 

5.3.2 Ππκπύθλσζε 

Πε πεξίπησζε αγσγνχ ππφ ην νδφζηξσκα ηφηε δψλε πάρνπο θαη‟ ειάρηζην 0,50 m θάησ απφ ηελ 

θαηψηαηε επηθάλεηα ηεο νδνζηξσζίαο ζα ζπκππθλψλεηαη ζε πνζνζηφ: 

.       100% ηεο Standard Proctor ζε κε ζπλεθηηθά πιηθά ηεο θαηεγνξίαο V1 ή 103%ηεο Standard 

Proctor ζε πιηθφ θαηεγνξίαο GW θαη GΗ θαηά DΗΛ 18196. 

.      97% ηεο Standard Proctor ζε ζπλεθηηθά πιηθά θαηεγνξηψλ V2 θαη V3. 

Εψλε πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη κέρξη ηελ δψλε ηνπ αγσγνχ ζα 

ζπκππθλψλεηαη ζε πνζνζηφ: 

.       95% ηεο Standard Proctor ζε κε ζπλεθηηθφ πιηθφ πιήξσζεο ηεο θαηεγνξίαο V1 ή 97% ηεο 

Standard Proctor ζε πιηθφ θαηεγνξίαο GW θαη GΗ θαηά DΗΛ 18196. 

.      95% ηεο Standard Proctor πξνθεηκέλνπ γηα ζπλεθηηθφ πιηθφ πιήξσζεο ηεο θαηεγνξίαο V2 θαη 

V3. 

Πε πεξίπησζε αγσγνχ εθηφο νδνζηξψκαηνο ην πιηθφ πιήξσζεο απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο (κεηά ηελ ηπρφλ πξνβιεπφκελε δηακφξθσζε) κέρξη ηελ δψλε ηνπ αγσγνχ ζα 

ζπκππθλψλεηαη φπσο νξίδεηαη ζην παξαπάλσ εδάθην. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη ε επηβνιή θνξηίζεσλ επί ηνπ αγσγνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ θαηαζθεπήο (π.ρ. θπθινθνξία νρεκάησλ πάλσ ζηνλ επηρσζέληα αγσγφ), πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επίρσζεο. 

5.4 
Ξεξηνρή θάησ από ηα πεδνδξόκηα 

Ρν πιηθφ ζα ηνπνζεηεζεί κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηεο «ζηξψζεο έδξαζεο νδνζηξψκαηνο» (φπσο 

απηή νξίδεηαη ζηα ζρέδηα ησλ δηαηνκψλ νδνπνηταο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο) θαη ηεο ζηξψζεο 

έδξαζεο ησλ ηζηκεληνπιαθψλ πεδνδξνκίσλ (ή άιιεο ηειηθήο ζηξψζεο πεδνδξνκίσλ). 
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Ζ πεξηνρή απηή ζα ζπκππθλψλεηαη ζε πνζνζηφ 90% ηεο μεξάο θαηλφκελεο ππθλφηεηαο πνπ ιακβάλεηαη 

θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε κέζνδν PROCTOR. 

5.5 Ράθξνη αγσγώλ κε αληηζηήξημε 

Ζ ηνπνζέηεζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο ζα εθηειείηαη, αλάινγα κε ην είδνο ηεο αληηζηήξημεο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε  πιήξσζε κέρξη ηηο παξεηέο 

ηεο ηάθξνπ. 

Γηα απηφ ην ιφγν, ζε πεξίπησζε νξηδφληησλ αληηζηεξίμεσλ (κπνπληέιηα) νη εγθάξζηνη ζχλδεζκνη ζα 

απνκαθξχλνληαη ζηαδηαθά έηζη ψζηε λα ειεπζεξψλεηαη θαηά ηκήκαηα ε δηαηνκή ηεο ηάθξνπ γηα ηελ 

πιήξσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ επίρσζεο. 

Όκνηα,   ζε   πεξίπησζε   θαηαθφξπθσλ   αληηζηεξίμεσλ   ηα   ζηνηρεία απηήο (πεηάζκαηα   ηχπνπ Krings, 

παζζαινζαλίδεο θ.ιπ.) ζα αλαζχξνληαη ζηαδηαθά ζε ηέηνην χςνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ζε 

ζηξψζεηο ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο θαη ε ζπκπχθλσζε απηνχ. 

Πε θακία πεξίπησζε δελ ζα αθαηξνχληαη φιεο νη αληηζηεξίμεηο θαζ‟ χςνο, Ζ αθαίξεζε ζα πεξηνξίδεηαη θάζε 

θνξά ζην χςνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξψζεο. 

 

5.6 Ρνπνζέηεζε αγσγνύ θάησ από πθηζηάκελε νδό 

Ακέζσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ ε ηάθξνο ζα επαλαπιεξψλεηαη θαη ην πιηθφ πιήξσζεο ζα 

ζπκππθλψλεηαη. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηαο κε ην πθηζηάκελν νδφζηξσκα ζα γίλεηαη θαηά 

επζχγξακκε αθκή, νκαιή θαη κε απνζαζξσκέλε (πξνυπνηίζεηαη ηνκή κε αξκνθφθηε). 

Ρπρφλ ραιαξά ηκήκαηα ηνπ νδνζηξψκαηνο ζηηο παξεηέο ηεο ζα απνκαθξχλνληαη επηκειψο κε λέα θνπή. Ζ 

απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα γίλεηαη κε εθαξκνγή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο θαη 

αζθαιηηθψλ πνπ πεξηιακβάλεη ε εθζθαθζείζα νδφο. 

Αλ θαη' εμαίξεζε ε νξηζηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο δελ κπνξεί λα γίλεη επζχο ακέζσο κεηά ηελ 

επαλαπιήξσζε ηεο ηάθξνπ ηνπ αγσγνχ, ζα εθαξκφδεηαη πξνζσξηλή ζηξψζε αζθαιηνκίγκαηνο. Αλ 

εκθαληζηνχλ βιάβεο ηεο πξνζσξηλήο απηήο επηθάιπςεο ζα απνθαζίζηαληαη άκεζα. 

 

6 Γνθηκέο 

Γηα λα είλαη απνδεθηή ε εξγαζία επαλεπίρσζεο πξέπεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ έιεγρνη: .      

 Έιεγρνο απνηειεζκάησλ θνθθνκεηξηθήο αλάιπζεο πιηθψλ επίρσζεο. 



 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ     39 

 

 Έιεγρνο απνηειεζκάησλ δνθηκψλ ζπκπχθλσζεο. 

 Έιεγρνο πεξαησκέλεο εξγαζίαο. 

 Έιεγρνο απαηηήζεσλ ηεο ΡΝ. 

Ζ   δηαπίζησζε   κε   ζπκκφξθσζεο   κε   ηηο  απαηηήζεηο   ηεο  παξνχζαο   ΔΙΝΡ  ΡΞ   γηα  ηα  πιηθά   θαη   

ηελ ζπκπχθλσζε ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο. 

7      Όξνη   θαη   απαηηήζεηο   πγείαο   -   αζθάιεηαο   εξγαδνκέλσλ  θαη πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο 

7.1 Ξεγέο θηλδύλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 

 Νιηζζήζεηο αζηαζψλ πξαλψλ θαηά ηελ θάζε ηεο εηηίρσζεο. 

 Δηζξνή πδάησλ. 

 Ξηψζε εμνπιηζκνχ ή αληηθεηκέλσλ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο εληφο ηνπ 

νξχγκαηνο. 

 Ξηψζεηο πξνζψπσλ (εξγαδνκέλσλ θαη πεξαζηηθψλ) εληφο ηνπ νξχγκαηνο.  

 Ρξαπκαηηζκφο πξνζσπηθνχ  εξγαδνκέλνπ  εληφο  ηνπ νξχγκαηνο ιφγσ θαθήο 

νξαηφηεηαο ηνπ ρεηξηζηή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Ρξαπκαηηζκφο πξνζψπσλ θηλνχκελσλ ζηελ δψλε ειηγκψλ ησλ κεραλεκάησλ. 

 Σξήζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ζπκπχθλσζεο εληφο ηνπ νξχγκαηνο. 

 Δθθφξησζε κε αλαηξνπή. 

 Θαηαπηψζεηο/ νιηζζήζεηο πξαλψλ νξχγκαηνο θαη/ θλ ζπκπχθλσζε ησλ 

ζηξψζεσλ ηνπ πιηθνχ επίρσζεο εληφο ηνπ νξχγκαηνο ιφγσ ησλ 

δεκηνπξγνχκελσλ δνλήζεσλ. 

7.2 Κέηξα πγείαο-αζθάιεηαο 
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Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία92/57/EE,πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

«Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γείαο θαη Αζθάιεηαο Ξξνζσξηλψλ θαη Θηλεηψλ Δξγνηαμίσλ» 

(φπσο ελζσκαηψζεθε ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία κε ην ΞΓ 305/96) θαη πξνο ηελ Διιεληθή 

Λνκνζεζία πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο (Ξ.Γ. 17/96 θαη Ξ.Γ. 159/99 θ.ιπ). 

Ππκκφξθσζε κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο (ΠΑ) ηνπ έξγνπ. 

Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά/ ιακβάλνληαη ηα εμήο κέηξα: 

.    Θαηά κήθνο ηνπ νξχγκαηνο ζα ηνπνζεηείηαη πξνζσξηλή πεξίθξαμε θαη ε θαηάιιειε 

ζήκαλζε. 

. Πηηο ζέζεηο πνπ απαηηείηαη ζα ηνπνζεηνχληαη δηαβάζξεο κε πιεπξηθά θηγθιηδψκαηα 

ηππνπνηεκέλεο ή θαηαζθεπαζκέλεο επί ηφπνπ, επαξθνχο αληνρήο. 

πνρξεσηηθή επίζεο είλαη ε ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΚΑΞ) θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ. Νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο είλαη νη εμήο: 

Πίλαθαο 6 – ΜΑΠ 
 

Κξάλνο πξνζηαζίαο απφ 
θξνχζεηο, πξνζθξνχζεηο θαη 
επαθή κε ζηνηρεία ππφ ηάζε 

ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

Βηνκεραληθά θξάλε αζθαιείαο 

 

Industrial safety helmets 

Γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη 
Μεραληθψλ θηλδχλσλ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 388 
Γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη 

Μεραληθψλ θηλδχλσλ 
Protective gloves against 

mechanical risks 

Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία 
έλαληη αληνρήο ζε δηάηξεζε 

ΔΛΟΣ EN 863 
Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία - 

Μεραληθέο ηδηφηεηεο - Μέζνδνο 
Γνθηκήο - Αληνρή ζε δηάηξεζε 

Protective clothing - 
Mechanical properties - Test 
method: Puncture resistance 

Τπνδήκαηα ηχπνπ 
αζθαιείαο 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
20345 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο - 
Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

Personal protective 
equipment - Safety footwear 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
20345/A1 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο - 
Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

Personal protective 
equipment - Safety footwear 

ΔΛΟΣ ΔΝ 
ISO20345/COR 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο - 
Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

Personal protective ' 
equipment - Safety footwear 
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Νη εξγαζίεο ζπκπχθλσζεο ησλ πιηθψλ επαλεπίρσζεο είλαη πςεινχ θηλδχλνπ, ηδηαίηεξα ζηηο 

πεξηπηψζεηο αληηζηεξηδφκελσλ νξπγκάησλ, δεδνκέλνπ φηη νη αληηζηεξίμεηο πξέπεη  λα 

αθαηξνχληαη ζηαδηαθά πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ν απαηηνχκελνο ρψξνο γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ. 

Ζ ρξήζε ηειεθαηεπζπλφκελνπ απφ ηελ επηθάλεηα εμνπιηζκνχ ζπκπχθλσζεο ραλδάθσλ 

κεηψλεη ζεκαληηθά ηνπο θίλδπλνπο γηα ηνλ ρεηξηζηή θαη ζπληζηάηαη. 

 

8 Ρξόπνο επηκέηξεζεο ησλ εξγαζηώλ 

Γηα ηελ επηκέηξεζε έρνπλ εθαξκνγή ηα θαζνξηδφκελα γηα ηηο εθζθαθέο ηνπ νξχγκαηνο (βι. ΔΙΝΡ 

ΡΞ 1501-08-03-01-00). Δπηρψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εθζθαθέο νξπγκάησλ ζε κεγαιχηεξα βάζε ή 

πιάηε ππζκέλα ή θιίζεηο πξαλψλ θ.ιπ., έλαληη ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ επηκέηξεζε. 

Νη εξγαζίεο επαλεπίρσζεο ησλ νξπγκάησλ δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πξνο 

ηνχην πιηθά.. 

α.    Δπίρσζε απφ θνθθψδε πιηθά «δψλεο αγσγνχ» 

Ζ επίρσζε ηεο δψλεο ηνπ αγσγνχ επηκεηξάηαη ζε θπβηθά κέηξα (κ3) , κε βάζε ηηο γξακκέο 

ζεσξεηηθήο εθζθαθήο (Γ.Θ.Δ.) ππζκέλα θαη παξεηψλ (βιπ. Ξξνδηαγξαθή ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-03-

01-00). Υο άλσ επηθάλεηα ιακβάλεηαη ε ζηάζκε ηεο δψλεο ηνπ αγσγνχ, αθαηξείηαη δε ν φγθνο 

ηνπ αγσγνχ θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο έδξαζεο απηνχ (εάλ πξνβιέπεηαη). 

Πηελ πεξίπησζε παξαιιήισλ νρεηψλ ή αγσγψλ εληφο ηνπ απηνχ νξχγκαηνο σο άλσ επηθάλεηα 

ηνπ πιηθνχ ηεο δψλεο αγσγνχ ιακβάλεηαη ζηάζκε ζε χςνο 0.30 m απφ ηελ  θνηλή εθαπηφκελε 

ησλ δχν αγσγψλ. Ζ κέγηζηε θιίζε ηεο επηθάλεηαο απηήο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 45° 

β.    Δπίρσζε πε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ πάλσ απφ ηελ «δψλε αλσλνχ» 

Ζ επίρσζε ηεο πεξηνρήο άλσ απφ ηελ "δψλε αγσγνχ" επηκεηξάηαη ζε θπβηθά κέηξα (ΓΞ
3) κε βάζε 

ηηο γξακκέο ζεσξεηηθήο εθζθαθήο (Γ.Θ.Δ.) ππζκέλα θαη παξεηψλ (βιπ. Ξξνδηαγξαθή ΔΙΝΡ ΡΞ 

1501-08-03-01-00). Υο άλσ επηθάλεηα ιακβάλεηαη ε ζθάθε ηεο νδνχ (ζηάζκε έδξαζεο 

νδνζηξψκαηνο ή ζηάζκε εθαξκνγήο θπηηθψλ γαηψλ, θαηά πεξίπησζε). 

γ.    Δπαλεπηρψζεηο πε θνθθψδε πιηθά θάησ απφ πεδνδξφκηα 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε m³ κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

πεξεζίαο θαη παξνπζία εθπξνζψπνπ απηήο. 

Πηηο σο άλσ επηκεηξνχκελεο κνλάδεο εξγαζηψλ, πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζέγγηζε, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζηνλ 

πξνβιεπφκελν βαζκφ ησλ πξνβιεπνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, πιηθψλ επαλεπίρσζεο ηνπ 

ππνγείνπ δηθηχνπ. 



 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ     42 

 

 Ρα απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κεραληθά κέζα, πιηθά, εξγαιεία θαη 

εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ. 

 Ζ ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ δηεξρφκελσλ αγσγψλ, νρεηψλ ή 

θαισδίσλ πνπ έρνπλ απνθαιπθζεί θαη επξίζθνληαη εληφο ηνπ νξχγκαηνο. 

  Ζ ιήςε φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δνθηκψλ, ειέγρσλ θ.ι.π., ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα Ξξνδηαγξαθή. 

Γελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλεο, φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο, θαζψο θαη ηα 

πάζεο θχζεσο πιηθά θαη εμνπιηζκφο, ε εμαζθάιηζε θαη ε θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη 

θάζε άιιε ζπκπαξνκαξηνχζα δξάζε απαηηνχκελε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηά  ηα αλσηέξσ 

θαηαζθεπή ηνπο. Δηδηθφηεξα ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, δελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά ηα 

παξαθάησ: 

■ Ζ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ αλαιψζηκσλ ή κε πιηθψλ. 

■ Ζ κεηαθνξά θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηνπο ζην έξγν. 

■ Ζ ελζσκάησζε ή ε ρξήζε ηνπο ζην έξγν. 

■ Ζ θζνξά θαη απνκείσζε ησλ πιηθψλ θαη ε  απφζβεζε θαη νη ζηαιίεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

■ Ζ δηάζεζε θαη απαζρφιεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ξξνδηαγξαθήο. 

■ Ζ ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ πάζεο θχζεσο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο πξνο νξηζηηθή απφζεζε. 

■ Ζ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ δνθηκψλ, ειέγρσλ θιπ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Ξξνδηαγξαθή, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ (εξγαζία θαη πιηθά) εάλ δηαπηζησζνχλ κε ζπκκνξθψζεηο θαηά ηηο δνθηκέο 

θαη ηνπο ειέγρνπο. 

Γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε.  
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4  ΔΞΗΣΥΠΔΗΠ ΚΔ ΑΚΚΝ ή ΑΚΚΝΣΑΙΗΘΝ ή ΠΘΟΑ 

4.1 Γεληθά ζηνηρεία θαη πνηόηεηα πιηθώλ 

Απηή ε ηερληθή πξνδηαγξαθή έρεη αληηθείκελν ηελ εμεχξεζε, πξνζθφκηζε, δηάζηξσζε θαη 
ζπκπχθλσζε άκκνπ, γχξσ θαη θάησ απφ ηνπο ζσιελσηνχο αγσγνχο, γηα ηελ επηηπρία εγθηβσηηζκνχ 
πξνζηαζίαο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηελ ζθπξφζηξσζε θαη ακκνραιηθφζηξσζε επηθαλεηαθά ζηνπο 
δξφκνπο. 
Νη πεξίπνπ δηαβαζκίζεηο ηνπ ακκνράιηθνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
 

Γηάκεηξνο Πνζνζηά πνπ 

θφζθηλνπ πεξλνχλ 

(ρηιηνζηφκεηξα) (%) γηα ην βάξνο 

50 100 

30 85-95 

20 80-90 

15 60-90 

7 40-80 

3 30-70 

Αλεμάξηεηα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζεκεηψλεηαη φηη επηβάιιεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε 
ιεπηνχ ακκνράιηθνπ απφ ην νπνίν ζα αθαηξεζνχλ ραιίθηα κε δηάκεηξν θφθθσλ κεγαιχηεξε απφ 35 - 
40ριζη.  

4.2 Δθηέιεζε θαηαζθεπήο 

Ρφζν ε άκκνο φζν θαη ην ακκνράιηθν νδνζηξσζίαο ή εγθηβσηηζκνχ θπθιηθψλ αγσγψλ πξέπεη λα 
ζπκππθλψλεηαη κε επηκέιεηα γηα ηελ επίηεπμε νκνηφκνξθνπ εγθηβσηηζκνχ, κε ζθνπφ ηελ 
απαηηνχκελε αληνρή ησλ έξγσλ.  
Ν εγθηβσηηζκφο ησλ αγσγψλ ζα γίλεηαη ζε δηαδνρηθέο ζηξψζεηο πάρνπο 0,10 έσο 0,12 κέηξα, 
ζπκππθλσκέλεο.  
Ζ ζπκπχθλσζε ζα γίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη απφ ηηο δπν κεξηέο ηνπ αγσγνχ γηα ηελ απνθπγή 
νπνηαζδήπνηε κεηαθίλεζήο ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ θνπάλσλ πνπ 
κπνξνχλ, εμαηηίαο ηνπ θακπχινπ ζρήκαηφο ηνπο, λα πεηχρνπλ θαιή ζπκπχθλσζε θαη ζηηο δπν κεξηέο 
ηνπ ζσιήλα. Θαηά ηελ πιεπξηθή απηή ζπκπχθλσζε πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα λα 
απνθεπρζνχλ θζνξέο ζηνπο αγσγνχο. Θαηά ζπλέπεηα νη θφπαλνη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ 
καιαθφ πιηθφ, (μχιηλνη, ειαζηηθνί θ.ι.π.) κε νκαιέο ηηο άθξεο ηνπο.  
Νη ζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα εθηειεζζνχλ επηρψζεηο κε άκκν ή ακκνράιηθν, εθηφο απφ απηέο πνπ 
πεξηέρνληαη ζηε κειέηε, ζα ππνδείρλνληαη απφ ηελ πεξεζία επίβιεςεο πξνο ηνλ αλάδνρν 
εξγνιάβν, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ εληνιψλ. 
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5 ΘΑΘΑΗΟΔΠΔΗΠ ΘΑΗ ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΔΠ 

5.1 Αληηθείκελν 

Ζ πξνδηαγξαθή ησλ θαζαηξέζεσλ θαη αλαθαηαζθεπψλ αθνξά ζηελ ηνκή θαη επαλαθνξά 
αζθαιηνζηξσκέλσλ νδνζηξσκάησλ ή άιισλ ραιηθφζηξσησλ δξφκσλ θαη ζε νπνηαδήπνηε 
θαζαίξεζε ζεκειίσλ ή αλσδνκψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, ζηηο ζέζεηο πνπ εθηεινχληαη έξγα ηνπ 
δηθηχνπ.  
Ζ πξνδηαγξαθή πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο θαζαηξέζεηο θαη αλαθαηαζθεπέο πιαθφζηξσησλ 
πεδνδξνκίσλ θαη θξαζπέδσλ.  
 

5.2 Δξγαζίεο πάλσ ζε αζθαιηνζηξσκέλα νδνζηξώκαηα 

5.2.1 Ξξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

Ξξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ηνκήο ζην νδφζηξσκα ζα ραξάδνληαη πάλσ ζ' απηφ κε 
φξγαλν πνπ ηέκλεη (αεξφζθπξα κε πιαηπζκέλε βειφλα θ.ι.π.) ή άιιν ηξφπν, ηα φξηα εθζθαθήο. Ζ 
απνζχλζεζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα γίλεηαη είηε κε ρέξηα είηε κε κεραληθά κέζα κε ηξφπν ψζηε απηή 
λα πεξηνξίδεηαη φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο πξνβιεπφκελεο ειάρηζηεο δηαζηάζεηο. Βαζηθά 
πξνβιέπεηαη απνζχλζεζε νδνζηξψκαηνο κε πιάηνο φζν ηνπ ράλδαθα πνπ ζθάβεηαη, ζπλ 10 
εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ.    
Ρα πιηθά πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ αζθαιηνζηξσκέλν ηάπεηα ζα δηαρσξίδνληαη πξνζεθηηθά γηα 
ηε ρξεζηκνπνίεζε πάιη θαηά ζηξψζεηο, αλ θξηζνχλε θαηάιιεια γηα επηρψζεηο ζαλ πξντφληα 
εθζθαθψλ θαη φρη ζαλ ζξαπζηφ πιηθφ θάησ απφ επηζθεπαδφκελν αζθαιηηθφ νδφζηξσκα γηα ην νπνίν 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί λέν πιηθφ πνπ ζα κεηαθεξζεί απφ ην ιαηνκείν. Ζ θαζαίξεζε ζα γίλεηαη θαηά 
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κε δηαθφπηεηαη ηειείσο ε ιεηηνπξγία ηνπ δξφκνπ νχηε γηα κηθξφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα. Γη' απηφ ηνλ ιφγν ζα εθηειεζζεί θαηάιιειε αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο θαη 
ζα θαηαζθεπαζζεί πξνζσξηλή γεθχξσζε πάλσ απφ απηφ γηα ην πέξαζκα ησλ νρεκάησλ. Γηα ηελ 
εξγαζία ησλ γεθπξψζεσλ ν εξγνιάβνο ζα ακεηθζεί ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ 
ηηκνινγίνπ. Πε φζα ηκήκαηα ηέκλνληαη εγθάξζηα νη δξφκνη θαη ην πιάηνο ηνπο ην επηηξέπεη, ε 
θαζαίξεζε ζα γίλεηαη ζε δχν ρσξηζηέο θάζεηο.  

5.2.2 Δπίρσζε ηάθξσλ θάησ από αζθαιηόδξνκνπο 

Ζ επίρσζε ηεο ηάθξνπ ζα γίλεη πξνζεθηηθά, ψζηε λα απνθιεηζζεί ε πηζαλφηεηα θαζίδεζεο. Ηζρχνπλ 
εδψ απηά πνπ γξάθεθαλ γηα ηηο πξνδηαγξαθέο γηα επηρψζεηο κε γαίεο ή άκκν ή ακκνράιηθν. Πηελ 
πεξίπησζε εκθάληζεο θαζίδεζεο ζην νδφζηξσκα, ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε δηθέο ηνπ 
δαπάλεο γηα ηελ αθαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ. 
Αλ ν κεραληθφο ηεο πεξεζίαο επίβιεςεο ζεσξήζεη απαξαίηεην, κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ επηπξφζζεηε 
επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο κέρξη 15εθ θαη ηε ζπκπίεζε ησλ ρσκάησλ επίρσζεο κε επαλεηιεκκέλεο 
δηαβάζεηο νδνζηξσηήξα θαη ζχγρξνλε δηαβξνρή. Ύζηεξα ζα γίλεηαη ε αθαίξεζε ησλ ρσκάησλ πνπ 
πιενλάδνπλ έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο ζην απαηηνχκελν γηα θάζε 
θνξά πάρνο. Νη παξαπάλσ εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ άξζξνπ ησλ 
επηρψζεσλ κε πξντφληα εθζθαθψλ. 
 

5.2.3 Αλαθαηαζθεπέο ππνβάζεσλ νδνζηξσκάησλ 

Πε φζα ζεκεία ησλ δξφκσλ ζα γίλεη αλαθαηαζθεπή ηνπ αζθαιηνζηξσκέλνπ νδνζηξψκαηνο, νη δχν 
ηειεπηαίεο ζηξψζεηο ζα είλαη ζθπξφζηξσηεο (απφ ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ) ζπκπηεζκέλεο ζε πάρνο 
15 εθ. ε θάζε κία.  
Ρν ζξαπζηφ ή θπζηθφ πιηθφ, φπσο αλαγξάθεηαη θαη ζηελ ΞΡΞ 0150 θαη 0155 ζα απνηειείηαη απφ 
ζθιεξά, πγηή, αλζεθηηθά ηεκάρηα θαζνξηζκέλεο θνθθνκεηξηθήο ζχλζεζεο. Ρν αξγφ πιηθφ ζα είλαη 
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απαιιαγκέλν θπηηθψλ ή άιισλ μέλσλ πξνζκίμεσλ, αξγίιινπ, ρσκάησλ θ.ι.π. Νη θφθθνη ηνπ ζα είλαη 
φζν ην δπλαηφ κνξθήο θπβηθήο.  
Θα παξακείλεη ζηελ ηάθξν, χζηεξα απφ ηελ ηειηθή επίρσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ ζηξψκαηνο ησλ 
βάζεσλ, ηκήκα ρσξίο επίρσζε πάρνπο 10 εθ., κέρξη ηελ γξακκή θχιηζεο ηνπ δξφκνπ χζηεξα απφ 
ζπλελλφεζε κε ηελ πεξεζία επίβιεςεο.  
Νη επηρψζεηο κε ην ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ γίλνληαη θάησ απφ ηα θαζαηξνχκελα αζθαιηηθά 
νδνζηξψκαηα είηε κέζα είηε έμσ απφ ηηο πφιεηο.  
  

5.2.4 Δπηζθεπέο θζνξώλ αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηηθό κίγκα 

Ξάλσ απφ ην ζπκπηεζκέλν ζηξψκα ησλ βάζεσλ θαη ζε πάρνο 10εθ ζα γίλεη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ 
αζθαιηηθνχ ηάπεηα, φπσο πξνβιέπεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. 
Νη εξγαζίεο ηεο αζθαιηφζηξσζεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ Ξ.Ρ.Ξ. Α245 (επηζθεπή ηνπ 
αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηηθή ζηξψζε αλνηθηήο ζχλζεζεο θαη αλάκημε πάλσ ζην δξφκν). 
Δηδηθά νη εξγαζίεο γίλνληαη ζε ηξία ζηάδηα γηα δηπιφ πάρνο αζθαιηφζηξσζεο.  

- Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 

- Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο 

- Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο  
Ζ επηθάλεηα πνπ ζα επηζηξσζεί κε άζθαιην πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη 
νκαιέο επηθάλεηεο θαη θιίζεηο θαηά κήθνο θαη θαηά πιάηνο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
ηεο κειέηεο ή ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε πξν ησλ εξγαζηψλ.  
Νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αζθαιηηθήο ζηξψζεο κε αλάκημε πάλσ ζην δξφκν 
θαη δηπιφ πάρνο αζθαιηφζηξσζεο είλαη νη παξαθάησ:  

- Θαζαξηζκφο ηνπ δξφκνπ θαη ζάξσκα (ζθνχπηζκα) απφ εξγαηνηερλίηεο θαη κε ηελ βνήζεηα 
κεραλεκάησλ.  

- Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-4 κε πεξηεθηηθφηεηα 0,4-0,6ργξ/κ2 
επηθάλεηαο. Ρν δηάιπκα απηφ αθήλεηαη γηα μήξαλζε κέρξη λααπνθηήζεη ηέηνηεο   
ζπγθνιιεηηθέο ηδηφηεηεο ψζηε λα δέρεηαη επίζηξσζε. Ρν θσηηζηηθφ πεηξέιαην πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ δηαιχηεο δελ ζα ππεξβαίλεη πνζνζηφ 3-4% θαηά βάξνο.  

- Γηάζηξσζε ηνπ αξγνχ πιηθνχ πεξηεθηηθφηεηαο 0,06 κ3/κ2 επηθάλεηαο δξφκνπ γηα λα 
θαηαζθεπαζζεί αζθαιηηθφο ηάπεηαο 50ριζη. Ζ δηάζηξσζε γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα κεραληθνχ 
δηαλνκέα ή θηβσηίνπ δηαλνκήο.  

- Ίζσκα (απίζσζε) ηνπ αξγνχ πιηθνχ κε ζβάξλα (κεραληθφ ζάξσζξν) ή κεραληθφ 
δηακνξθσηήξα.  

- Δκπνηηζκφο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-4 ζε πνζφηεηα 3-3,4% ηνπ βάξνπο ηνπ αξγνχ 
πιηθνχ.  

- Αλάκημε κε ζβάξλα ή δηακνξθσηήξα (GRADER), εμαεξηζκφο κε κεηαθίλεζε νιφθιεξνπ ηνπ 
ζεηξαδίνπ κε ηελ βνήζεηα ηνπ δηακνξθσηήξα απφ ηελ κηα ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ δξφκνπ. 
Κεηά ηνλ πιήξε εμαεξηζκφ ησλ πηεηηθψλ, γίλεηαη νκνηφκνξθε δηάζηξσζε κε ηνλ 
δηακνξθσηήξα ζε φιν ην θαζνξηζκέλν πιάηνο ηνπ δξφκνπ.  

- Πε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απηνθηλνχκελνο κεραληθφο αλακηθηήξαο, γίλεηαη   
ηαπηφρξνλα   εκπνηηζκφο   θαη   αλάκημε   ηνπ   ζεηξαδίνπ,   πιήξεο εμαεξηζκφο θαη 
νκνηφκνξθε δηάζηξσζε κε ηνλ δηακνξθσηήξα ζε φιν ην θαζνξηζκέλν πιάηνο ηνπ δξφκνπ.  

- Διαθξή  θπιίλδξσζε  θαη  άκεζε  δηάζηξσζε  0,0028  κ3 αξγνχ   πιηθνχ επάιεηςεο αλά κ2 
επηθάλεηαο κε κεραληθφ δηαλνκέα (FEDERAL), γίλεηαη ειαθξή θπιίλδξσζε, νκνηφκνξθε 
θαηαλνκή κε ζπξφκελν κεραληθφ ζάξσζξν (ζθνχπα) θαη εληαηηθή θπιίλδξσζε κέρξη 
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νινθιεξσηηθήο πάθησζεο.  

- Κεηά απφ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ 24ψξνπ γίλεηαη επάιεηςε κε 1,0- 1,2 ργξ. αζθαιηηθνχ 
δηαιχκαηνο.  

- Άκεζε δηάζηξσζε 0,0042 κ3 αξγνχ πιηθνχ επάιεηςεο αλά κ2 επηθάλεηαο, κε ηελ βνήζεηα 
κεραληθνχ δηαλνκέα θαη γίλεηαη ειαθξή θπιίλδξσζε. 

- Γίλεηαη ζάξσκα κε ζπξφκελν κεραλνθίλεην ζάξσζξν θαη θαηφπηλ εληαηηθή θπιίλδξσζε κε 
ηξίηξνρν νδνζηξσηήξα βάξνπο πεξίπνπ 10 ηνλ. 

 

5.3 Δξγαζίεο ζε ραιηθόζηξσηνπο δξόκνπο 

Γηα εξγαζίεο ζε δξφκνπο ραιηθφζηξσηνπο, (ζπλήζσο εληφο ησλ πεξηνρψλ πνπ θαηνηθνχληαη), 
ζεκεηψλεηαη φηη νη ηνκέο θαη επηρψζεηο ζα γίλνπλ κε πξνζνρή.  
Ρν πάλσ κέξνο ησλ ζηξψζεσλ ησλ δξφκσλ, δειαδή ην ακκνράιηθν ή ηα ζθχξα ζα μερσξηζηνχλ γηα 
λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ ηειεπηαία ζηξψζε επηρψζεσλ φπνπ είλαη δπλαηφ. Γεληθά ζα δνζεί 
πξνζνρή ψζηε λα κε δηαηαξαρζεί κεηά ηηο επηρψζεηο ε θαιή βαηφηεηα ησλ δξφκσλ.  
Γηα ην γέκηζκα ησλ ηάθξσλ ζα εθαξκνζζνχλ νη πξνδηαγξαθέο γηα επηρψζεηο κε γαίεο θαη κε 
ακκνράιηθν ή άκκν ή ζθχξα.  
 

5.4 Ξεδνδξόκηα - Θξάζπεδα - Άιιεο επηρώζεηο 

Νη θαζαηξέζεηο ζθπξνδέκαηνο νδνζηξσκάησλ θ.ι.π. ζα γίλνπλ θαη ζα πιεξσζνχλ ζχκθσλα κε ην 
αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ.  
Θαηά ηηο θαζαηξέζεηο ησλ πιαθφζηξσησλ πεδνδξνκίσλ, είηε κε κηθξά πιαθίδηα είηε κε ρνλδξφπιαθεο, 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί κηθξφ κφλν κέξνο ησλ θαζαηξνχκελσλ πιαθψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εμαρζεί 
ρσξίο ηνλ παξακηθξφ ηξαπκαηηζκφ. Ζ εξγαζία ζα γίλεη κε πξνζνρή ψζηε λα κελ ππνζηνχλ 
ηξαπκαηηζκνχο νη γεηηνληθέο πιάθεο πνπ ζα κείλνπλ. Πε πεξίπησζε θαη ηεο πην κηθξήο βιάβεο 
γεηηνληθήο πιάθαο ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ βγάιεη θαη λα ηελ αληηθαηαζηήζεη ρσξίο 
πξφζζεηε ακνηβή. 
Ζ θαζαίξεζε ησλ πιαθφζηξσησλ πεδνδξνκίσλ ζα πεξηιακβάλεη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε 
επηθάλεηα. Ζ αλαθαηαζθεπή ζα γίλεη θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

- Κεηά ηελ ζπκπίεζε ησλ γαηψλ ζα αθεζεί ειεχζεξν χςνο κέρξη ηελ ζηάζκε θπθινθνξίαο 
ηνπ πεδνδξνκίνπ (εξπζξάο), ίζν κε 16 εθ, γηα ηελ δηάζηξσζε κε ρνλδξφπιαθεο πάρνπο 5 εθ. 
Ξάλσ ζηελ ζπκπηεζκέλε ππφβαζε ησλ γαηψλ ζα θαηαζθεπαζζεί ε βάζε ηεο πιαθφζηξσζεο 
κε άνπιν ζθπξφδεκα ησλ 200ργξ (C8/10) ηζηκέληνπ ζε πάρνο 8 έσο 9 εθ. Ρν ππφινηπν 
χςνο ησλ 7εθ., ζα θαιπθζεί κε ην πάρνο ησλ ηεηξαγσληθψλ πιαθψλ θαη ηνπ θνληάκαηνο. 

- Πηελ πεξίπησζε πιαθφζηξσζεο κε κηθξέο πιάθεο ην χςνο πνπ ζα αθεζεί κεηά ηελ 
ζπκπίεζε ησλ γαηψλ ζα είλαη κφλν 13 έσο 14εθ., ψζηε λα θαιπθζεί απηφ κε ηε βάζε ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 8 έσο 9 εθ., ην ηζηκεληνθνλίακα ππνζηξψκαηνο θαη ην πάρνο ησλ 
πιαθηδίσλ. 

- Νη πιάθεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο αλαθαηαζθεπέο πεδνδξνκίσλ ζα είλαη παξφκνηεο κε 
ηηο θαζαηξνχκελεο, ηεηξαγσληθήο κνξθήο. Ζ πξνκήζεηα ησλ πιαθψλ, φπσο θαη φισλ ησλ 
άιισλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηνλ εξγνιάβν, ε πνηφηεηά ηνπο φκσο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο 
πεξεζίαο επίβιεςεο. 

- Ρνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ ζα γίλεη χζηεξα απφ δηαβξνρή ηνπο κε πνιχ λεξφ, πάλσ ζην 
ππφζηξσκα ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 650ργξ.ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 εθ.,(κε ηειηθφ πάρνο 
ζπκπηεζκέλν πεξίπνπ 2,0εθ), πνπ ζα δηαζηξσζεί ζην ζθπξφδεκα βάζεο κεηά ηνλ θαζαξηζκφ 
θαη ηελ δηαβξνρή ηνπ. Θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ αθήλνληαη αξκνί πνπ γεκίδνπλ κε 
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ηζηκεληνθνλίακα ησλ 650ργξ. ηζηκέληνπ αθνχ θαζαξηζζνχλ κε επηκέιεηα απφ ην θνλίακα 
ηνπ ππνζηξψκαηνο πνπ ζα εηζρσξήζεη ζ' απηνχο. 

Ζ εξγαζία θαζαίξεζεο θαη αλαθαηαζθεπήο θξαζπέδσλ πεδνδξνκίσλ, πεξηιακβάλεη ην ζπάζηκν ηνπ 
πθηζηάκελνπ θξαζπέδνπ θαη πηζαλψο θαη ηεο βάζεο ηνπ, ηα πιηθά θαηαζθεπήο λέσλ θξαζπέδσλ ή ηα 
πξνθαηαζθεπαζκέλα θξάζπεδα θαη ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζήο ηνπο. Γηα θάζε ηξέρνλ κέηξν 
θξαζπέδσζεο απαηηνχληαη πιηθά ηνπνζέηεζεο ζε θπβηθά κέηξα, ζθπξφδεκα ησλ 300ργξ (0,02κ3) 
θαη ηζηκεληνθνλία ησλ 650ργξ (0,002 κ3). 
Όπνπ ππάξρεη πεδνδξφκην κφλν κε ζθπξφδεκα, ε εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ θαζαίξεζε θαη ηελ 
αλαθαηαζθεπή ηνπ, ζαλ ρσξηζηά θνλδχιηα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
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6 ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΛΔΟΥΛ - ΑΛΡΙΖΠΔΗΠ 

6.1 Αληηθείκελν 

Απηή ε ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ άληιεζε λεξψλ απφ ηηο ηάθξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα 
ηελ εγθαηάζηαζε αγσγψλ ηνχ δηθηχνπ ή ηα νξχγκαηα πνπ ζθάβνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ 
έξγσλ γεληθά. 

6.2 Δθηέιεζε εξγαζηώλ 

Ν αλάδνρνο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα νξγαλψζεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηερληθά θαη 
ρξνληθά κε ηξφπν ψζηε ηα ππφγεηα λεξά λα νδεγεζνχλ κε θπζηθή ξνή ζηνπο απνδέθηεο ηνπο, αλ 
απηφ κπνξεί λα γίλεη, γηα λα απνθεπρζνχλ νη αληιήζεηο.  
Θξηηήξην γεληθά γηα ηελ δπλαηφηεηα απνκάθξπλζεο ησλ λεξψλ κε θπζηθή ξνή, νξίδεηαη ην γεγνλφο 
φηη ην πςφκεηξν ηνπ ππζκέλα εθζθαθήο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ αλψηεξε ζηάζκε ηνπ απνδέθηε. 
Πε ηέηνηα πεξίπησζε ζα εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ηάθξνπ ή άιινπ ηερληθνχ έξγνπ γηα 
ηελ απνκάθξπλζε ησλ λεξψλ ή ε δηνρέηεπζε ησλ λεξψλ ζε άιιν ηερληθφ έξγν ην νπνίν ππάξρεη 
ζηελ πεξηνρή.  
Ζ δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ηάθξνπ ή άιινπ ηερληθνχ ή ε δπλαηφηεηα δηνρέηεπζεο ησλ λεξψλ ζε 
ηερληθφ έξγν ην νπνίν ππάξρεη ζα πξέπεη λα κειεηάηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη λα εγθξίλεηαη απφ ηελ 
πεξεζία επίβιεςεο.  
Ξηζαλέο αληιήζεηο λεξψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε θξνληίδα ηνπ εξγνιάβνπ ζε πεξίπησζε πνπ 
κπνξεί λα απνκαθξπλζεί ην λεξφ κε θπζηθή ξνή θαη κε βάζε ην παξαπάλσ θξηηήξην, ζα 
επηβαξχλνπλ ηνλ ίδην. Πηηο πεξηπηψζεηο νκσο ζηηο νπνίεο γηα ιφγνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ επζχλε 
ηνπ εξγνιάβνπ δελ είλαη δπλαηή ε δηνρέηεπζε ησλ λεξψλ κέρξη ηνπ θπζηθνχ απνδέθηε ζηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, νη αληιήζεηο επηβαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε. Π' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε έιιεηςε 
ηεο επζχλεο ηνπ εξγνιάβνπ ζα πξέπεη λα δηαπηζησζεί κε δηθαηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ κεραληθνχ 
ηεο πεξεζίαο επίβιεςεο χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ. Κε φκνηεο απνθάζεηο ζα πξέπεη λα 
θαζνξίδνληαη ηα ρξνληθά φξηα, ηα επηηξεπηά χςε λεξνχ κέζα ζηα ζθάκκαηα θαη ηα πην πξφζθνξα 
κέζα κε ηα νπνία κπνξεί λα γίλεηαη ε απνκάθξπλζε ησλ λεξψλ κε δηάθνξν ηξφπν απφ ηε θπζηθή 
ηνπο ξνή.  
Γεληθά νη αληιήζεηο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ είηε ζπλερείο είηε κε δηαθνπέο. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ 
ππφγεηα θαηάζηαζε ησλ λεξψλ θαη ηελ επηηξεπηή ζηάζκε ζηα ζθάκκαηα. 
Ζ απνκάθξπλζε κέρξη ηνλ θπζηθφ απνδέθηε ησλ αληινχκελσλ λεξψλ, ζα εθηειείηαη κε ηξφπν 
παξαδεθηφ απφ ηελ πεξεζία Δπίβιεςεο, ψζηε λα κε παξνπζηαζζνχλ εκπφδηα ζηελ θπθινθνξία 
πεδψλ θαη νρεκάησλ. Κηθξνθαηαζθεπέο γηα ηελ αζθαιή απνκάθξπλζε ησλ λεξψλ, ηελ 
ρξεζηκνπνίεζε ζσιελψζεσλ θ.ι.π. δελ ζα θαηαβιεζνχλ ηδηαίηεξα ζηνλ αλάδνρν, γηαηί ε 
απνδεκίσζε γηα ηε ρξήζε ησλ εθνδίσλ θαη ηελ θαηαβαιιφκελε εξγαζία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο 
ηηκέο κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

6.3 Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 

Ζ επηκέηξεζε γηα θάζε ηχπν αληιίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γίλεηαη ζε ψξεο ιεηηνπξγίαο, αλαγφκελε 
ζε αληιία θαζνξηζκέλνπ δηακεηξήκαηνο (ίληζεο). 
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδαο. Απηή ε ηηκή θαη ε πιεξσκή 
απνηειεί νινθιεξσηηθή απνδεκίσζε γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ εξγαζηψλ. 
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7  ΠΡΟΧΡΙΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΑΓΧΓΧΝ ΚΑΙ ΣΤΛΧΝ 

7.1 Αληηθείκελν 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ εθζθαθψλ πηζαλφλ λα απνθαιπθζεί αξηζκφο ζσιελψζεσλ νη 
νπνίεο ζπλαληνχλ ηελ ηάθξν ζε δηάθνξα βάζε. Ρέηνηεο ζσιελψζεηο κπνξεί λα είλαη αγσγνί 
χδξεπζεο, απνρέηεπζεο,αεξίνπ θιπ. ζε ιεηηνπξγία, γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνθεπρζνχλ 
νπνηεζδήπνηε βιάβεο ζε φιν ην δηάζηεκα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ.  
Δθηφο απφ ηηο ζσιελψζεηο πηζαλφλ λα ζπλαληεζνχλ θαιψδηα ηεο Γ.Δ.Ζ., ηνπ Ν.Ρ.Δ., θ.ι.π., 
ηνπνζεηεκέλα ή φρη κέζα ζε πξνζηαηεπηηθέο ζσιελψζεηο. Δπίζεο ζα απαηηεζνχλ αληηζηεξίμεηο ζε 
ζηχινπο (Γ. Δ. Ζ., Ν.Ρ. Δ., ζεκαηνδνζίαο θ.ι.π.).  
Ζ πξνδηαγξαθή απηή αλαθέξεηαη ζηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ παξαπάλσ ζσιελψζεσλ θαη θαισδίσλ 
θαη φρη ζηελ επηβάξπλζε ηνπ έξγνπ εμαηηίαο θαζπζηεξήζεσλ, ε νπνία θαιχπηεηαη θαη 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ δαπάλε ησλ θχξησλ εξγαζηψλ, δειαδή ησλ ρσκαηνπξγηθψλ θαη ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ.  
 

7.2 Ρξόπνο ζηήξημεο θαη εξγαζίαο 

Πηε ζέζε θάζε ζσιήλσζεο πνπ εληνπίδεηαη, νη εθζθαθέο ηεο ηάθξνπ κε φπνην ηξφπν θαη αλ γίλνληαη 
ζα ζπλερηζζνχλ απφ ηηο δχν πιεπξέο ηεο ζσιήλσζεο, ελψ ζα αθεζεί άζηθην αξθεηφ πιάηνο 
εδαθηθήο δψλεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαζθεπψλ, (πεξίπνπ 0,5κ απφ θάζε κεξηά θαη ζε βάζνο 
κέρξη ηνλ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ). Ρν ηκήκα απηφ ηνπ εδάθνπο πνπ αθήλεηαη ζα εθζθαθεί κε ρέξηα 
θαη χζηεξα απφ ηελ θαηαζθεπή ηεο πξνζσξηλήο ζηήξημεο ηεο ζσιήλσζεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε 
ζπλέρεηα.  
Θα γίλεη πξνζεθηηθή απνθάιπςε ηεο ζσιήλσζεο κέρξη ηε ζηάζκε έδξαζήο θαη ζα αθνινπζήζεη ε 
ζηήξημε. Πηελ αξρή ε ζηήξημε ζα γίλεη κε αλάξηεζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πάλσ ζηε ζσιήλσζε ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ηνπιάρηζην δχν δνθάξηα ηθαλνπνηεηηθήο αληνρήο γηα ηελ αλάξηεζε ηεο ζσιήλσζεο 
πνπ κπνξεί λα είλαη είηε θαδξφληα απφ αλζεθηηθή μπιεία κε δηαηνκή ηνπιάρηζην 8εθ * 8εθ είηε 
ραιπβδνζσιήλεο ή άιιν πιηθφ. Ζ αληνρή ησλ δνθαξηψλ πξέπεη λα είλαη ηφζε ψζηε λα κπνξνχλ λα 
θέξνπλ ην βάξνο ηεο ζσιήλσζεο θαη ηαπηφρξνλα λα θέξνπλ ην βάξνο ηνπ εξγάηε πνπ ηπρφλ ζα 
ζηεξηρζεί πξνζσξηλά ζ' απηά θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ρσξίο θίλδπλν λα ζπάζνπλ ή λα 
ππνρσξήζνπλ αηζζεηά, κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζηε ζσιήλσζε. Ζ ζηήξημε 
ησλ δνθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή ζηα άθξα ηνπο πάλσ ζε θνηλή βάζε έδξαζεο 
απφ μχιηλνπο ηάθνπο ή άιιν πιηθφ, κε ηελ νπνία ζα πξνζδέλνληαη ή ζα θαξθψλνληαη γηα λα 
δεκηνπξγεζεί θαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαη απνθπγή νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζεο. Αλ 
ρξεηαζζεί ζα δεκηνπξγεζνχλ θαηάιιειεο ππνδνρέο (θσιηέο) γηα ηελ ζηήξημε ησλ δνθψλ. Νη ζρεηηθέο 
κηθξνεθζθαθέο ή άιιεο εξγαζίεο θαιχπηνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο. 
Κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δνθψλ αλάξηεζεο πεξλνχληαη θάησ απ' ηε ζσιήλσζε θαη θάζεηα ζ' 
απηήλ θαηάιιεια ππνζέκαηα ζε επαθή ηα νπνία δέλνληαη ζηηο άθξεο ηνπο κε απηήλ κε ρνληξφ 
ζχξκα. Θαηά θαλφλα ηα παξαπάλσ ππνζέκαηα ζα είλαη ηξία, έλα ζην κέζν θαη δχν ζηηο πιεπξέο ηεο 
ηάθξνπ.  
Αλ νη αγσγνί πνπ πξφθεηηαη λα ζηεξηρζνχλ, απνηεινχληαη απφ πεινζσιήλεο ή ηζηκεληνζσιήλεο 
κηθξνχ κήθνπο, ηφηε ην θάζε ηεκάρην ζα αλαξηεζεί ηδηαίηεξα. Αλ ε θχζε ηεο ζσιήλσζεο επηηξέπεη 
ηελ πιήξε απνθάιπςε ρσξίο θίλδπλν κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κφλν έλα ππφζεκα θάησ απφ ηνλ 
αγσγφ ζ' φιν ην πιάηνο ηεο ηάθξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα πξφζδεζή ηνπ ζηηο δνθνχο ζηήξημεο. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα ππνζέκαηα δελ πξέπεη λα παξαιείπνληαη αθφκα θαη αλ ην πιηθφ ηεο ζσιήλσζεο 
επηηξέπεη ηελ απεπζείαο πξφζδεζε κε ζχξκα θη απηφ γηα λα πξνζηαηεχεηαη ε ζσιήλσζε ζηελ θάησ 
πιεπξά θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππφινηπσλ εξγαζηψλ, (απνπεξάησζε εθζθαθψλ, ηνπνζέηεζε ηνπ 
αγσγνχ πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί θ.ι.π.). Δπίζεο ε αλάξηεζε θαη ε πξφζδεζε ησλ ζπξκάησλ 
πξέπεη λα είλαη ηζρπξή θαη νκνηφκνξθα ηαλπζκέλε αιιά φρη ππεξβνιηθά σζηε λα απνθεπρζεί 
νπνηαδήπνηε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο ή θαηαπφλεζεο ησλ ζηεξηδφκελσλ ζσιελψζεσλ.  
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Πε πεξηπηψζεηο πνπ ζπλαληηνχληαη κεηαιιηθνί αγσγνί χδξεπζεο δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε ζηήξημε 
εθηφο απφ ηα ζπλεζηζκέλα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αλάγνληαη ζηηο γεληθέο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ, 
ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.  
Γηα ηηο αληηζηεξίμεηο ζηχισλ μχιηλσλ, κεηαιιηθψλ ή απφ ζθπξφδεκα, φηαλ ππάξρεη θφβνο 
θαηαζηξνθήο ηνπο απφ γεηηνληθέο εθζθαθέο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γλσζηέο κέζνδνη θαη πιηθά 
(μπιεία, ζχλδεζκνη θ.ι.π.), ζε ζπλδπαζκφ κε φζα αλαθέξνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ εθζθαθψλ. 
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8 ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΑΓΧΓΧΝ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ 

ΚΟΙΝΗΧΦΔΛΔΙΑ (ΟΚΧ) Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

8.1 Αληηθείκελν 

Νη εξγαζίεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ πεξίπησζε ζπλάληεζεο αγσγψλ 
θνηλήο σθέιεηαο (ΝΘΥ) ζε ιεηηνπξγία. 
 

8.2 Δθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο 

Νη θαζνξηδφκελεο ζην παξφλ άξζξν πξνδηαγξαθέο 
 

8.3 Νξηζκνί 

«Αληηκεηψπηζε ζπλάληεζεο αγσγψλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο (ΝΘΥ) ζε ιεηηνπξγία» λννχληαη νη 
εξγαζίεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ πεξίπησζε ζπλάληεζεο θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο πάζεο θχζεσο εθζθαθψλ (Γεληθψλ θαη ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ) ηέηνησλ 
αγσγψλ θαη νη εμ απηψλ επί πιένλ δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ εθθξάδνληαη ζαλ πξφζζεηε ηηκή ησλ 
εθζθαθψλ, ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ ηνπο απφ ηνπο ζπλαληψκελνπο αγσγνχο.  
«Αγσγνί» γεληθά λννχληαη νη θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εθζθαθψλ ζπλαληψκελνη αγσγνί εηαηξεηψλ ή 
θαη νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο (Ν.Θ.Υ.), νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ θαη είδνπο πεξηβιήκαηνο, ζε 
νπνηνδήπνηε βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη κε νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε. Παλ «αγσγνί» 
λννχληαη επίζεο θαη νη  ζπλαληψκελνη αξδεπηηθνί αχιαθεο ππεξθείκελνη ηεο επηθαλείαο ηνπ εδάθνπο 
ή ζθαθηνί κε ή ρσξίο επέλδπζε.  
«Αγσγνί ζε ιεηηνπξγία» λννχληαη νη αγσγνί πνπ πξνβιέπεηαη λα δηαηεξεζνχλ ή πνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εθζθαθψλ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. Ζ έθθξαζε «ζε ιεηηνπξγία» δελ αλαηξείηαη απφ 
ηπρφλ πξνζσξηλή ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ.  

«Μεηαηνπηδφκελνη αγσγνί» λννχληαη νη θαηαζθεπαδφκελνη ζε άιιε ζέζε νπφηε ην 
εκπίπηνλ ζηηο πεξηνρέο ηκήκα ηνπο εγθαηαιείπεηαη, φπσο επίζεο θαη νη ππάξρνληεο 
αγσγνί πνπ ρξήδνπλ αλαθαηαζθεπήο, ιφγσ αλαγθαίαο αχμεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο 
ραξαθηεξηζηηθψλ.  
«Γλσζηνί αγσγνί» λννχληαη νη αγσγνί γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπληαρζεί ζρεηηθέο κειέηεο 
ηεο επηξξνήο ησλ θαηαζθεπαδφκελσλ έξγσλ θαη ππάξρεη πξφβιεςε απνθαηάζηαζεο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο ή θαη επαχμεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε 
απμεκέλεο ζεκεξηλέο ή θαη κειινληηθέο αλάγθεο.  
«Άγλσζηνη αγσγνί» λννχληαη νη αγσγνί γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ ζπληαρζεί νη σο άλσ κειέηεο 
απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  
 

8.4 Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαζηώλ 

Γηα θάζε ζπλαληψκελν αγσγφ («γλσζηφ» ή «άγλσζην»), πνπ εκπίπηεη ζηηο εθζθαθέο ηνπ έξγνπ ή 
γεηηνλεχεη κε απηέο, ν Αλάδνρνο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ ππνρξενχηαη:  

- Λα δηαθξηβψζεη ηε θχζε ηνπ αγσγνχ θαη ηελ νξηδνληηνγξαθηθή θαη πςνκεηξηθή ηνπ ζέζε. 

- Λα δηαθξηβψζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ 

- Λα πξνηείλεη γηα θάζε «άγλσζην αγσγφ» - θαηά πεξίπησζε - ηε δηαηήξεζή ηνπ ή ηε 
κεηαηφπηζή ηνπ ή λα αμηνινγήζεη ηε δνζείζα ιχζε ησλ «γλσζηψλ αγσγψλ» ζε ζπζρεηηζκφ 
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κε ηελ αλεπξεζείζα θαηάζηαζε (χπαξμε ηπρφλ λέσλ εκπνδίσλ πνπ δελ έρνπλ παξζεί ππφςε 
ζηε κειέηε, δηαθνξεηηθή πςνκεηξηθή θαη νξηδνληηνγξαθηθή ζέζε θιπ).  

- Λα έξζεη ζε ζρεηηθέο ζπλελλνήζεηο κε ηνλ νηθείν Ν.Θ.Υ. γηα φια ηα παξαπάλσ θαη ηδηαίηεξα 
γηα λα αλαθεξφκελα ζην εδάθην (γ)  

- Λα ελεκεξψζεη έγθαηξα γηα φια ηα παξαπάλσ ηελ πεξεζία.  

- Γηα θάζε «άγλσζην αγσγφ» φπσο επίζεο θαη γηα θάζε «γλσζηφ αγσγφ», ζηα πιαίζηα θπζηθά 
ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δνζείζαο ιχζεο ηεο κειέηεο ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ αλεπξεζείζα 
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη, πάληνηε ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ νηθείν Ν. 
Θ. Υ. θαη ηελ πεξεζία, απφθαζε σο πξνο ηελ ηχρε ηνπ. Ζ απφθαζε απηή ελαιιαθηηθά 
κπνξεί λα είλαη:  

- Λα δηαηεξεζεί ζε «ιεηηνπξγία» θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ησλ εθζθαθψλ θαη 
θαηαζθεπψλ ρσξίο λα κεηαηνπηζζεί, ή κε κηθξή κεηαηφπηζε (αλ ηνχην είλαη δπλαηφλ).  

- Λα δηαηεξεζεί «ζε ιεηηνπξγία» ρσξίο κεηαηφπηζε, ή κε κηθξή κεηαηφπηζε (αλ είλαη δπλαηή), 
ζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ κε κηθξέο κφλνλ δηαθνπέο ζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

- Λα κεηαηνπηζζεί, δειαδή λα θαηαζθεπαζηεί ζε άιιε ζέζε, νπφηε ην εκπίπηνλ ζηηο πεξηνρέο 
εθζθαθψλ ηκήκα ηνπ ζα εγθαηαιεηθζεί.  

- Λα αλαθαηαζθεπαζηεί ιφγσ αλαγθαίαο αχμεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

- Πε θάζε πεξίπησζε ην πξφγξακκα εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη έγθαηξα γλσζηφ 
θαη απνδεθηφ απφ ηνλ νηθείν Ν.Θ.Υ. 

 

8.5 Ρερληθέο θαη ζπκβαηηθέο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ θαη εξγαζίαο 

πνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηξφπνο θαηαζθεπήο γηα ηελ πεξίπησζε αγσγψλ πνπ ζα 
κεηαηνπηζζνχλ  
Ζ ζχληαμε (κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ) πιήξνπο κειέηεο κεηαηφπηζεο 
ηφζν ησλ «αγλψζησλ αγσγψλ» φζν θαη ησλ «γλσζηψλ αγσγψλ» αλ, γη απηνχο, 
πξνθχςνπλ λέα ζηνηρεία απφ ηελ αλεπξεζείζα επί ηφπνπ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, πνπ 
επηβάιινπλ αλαπξνζαξκνγή ηεο ππάξρνπζαο κειέηεο. Ζ ππνρξέσζε ζχληαμεο ηεο σο 
άλσ αλαπξνζαξκνγήο ηεο κειέηεο «γλσζηψλ αγσγψλ» πεξηιακβάλεη, εθ φζνλ ηνχην 
είλαη αλαγθαίν, θαη ηπρφλ ηκήκαηα ηνπ κεηαηνπηδφκελνπ αγσγνχ πέξαλ ησλ γεσγξαθηθψλ 
νξίσλ ηεο ζπκβαηηθήο αξρήο θαη πέξαηνο ηνπ «γλσζηνχ αγσγνχ».  
Πεκεηψλεηαη φηη νη σο άλσ κειέηεο ζπληάζζνληαη θαηά θαλφλα απφ ηνπο αξκφδηνπο Ν.Θ.Υ. (ΓΔΖ, 
ΝΡΔ θιπ), πξνηηκήζεθε φκσο λα ζπκπεξηιεθζεί ε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηεο ζχληαμεο ηνπο ζηηο 
πνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη επηηάρπλζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ. Φπζηθά απαηηείηαη ε ζρεηηθή ζχκθσλε γλψκε θαη έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ Ν.Θ.Υ.  
Ζ θαηαζθεπή «γλσζηψλ θαη αγλψζησλ αγσγψλ» ζηε λέα ζέζε ηνπο καδί κε ηηο 
ζπλδέζεηο ηνπο ππφ ηελ (πξφζζεηε) επίβιεςε θαη νδεγίεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ 
Ν.Θ.Υ. Πηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία 
«πξνζσξηλά έξγα» γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ αγσγψλ θαηά 
ηε δηάξθεηα πνπ ζα γίλνληαη νη ζπλδέζεηο ησλ κεηαηνπηδνκέλσλ «γλσζηψλ θαη αγλψζησλ 
αγσγψλ» , κε ηνπο ππάξρνληεο αγσγνχο, φπσο επίζεο θαη ηα έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο 
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηε δψλε δηέιεπζεο ηνπ κεηαηνπηδνκέλνπ αγσγνχ, 
(επαλεπίρσζε, απνθαηάζηαζε ππάξρνληνο νδνζηξψκαηνο-πεδνδξνκίσλ θιπ).  
Ζ θαηαζθεπή ησλ «γλσζηψλ θαη αγλψζησλ αγσγψλ», καδί κε ηα αληίζηνηρα αλαγθαία ηκήκαηα 
«πξνζσξηλψλ έξγσλ» θαη ηα έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηε δψλε δηέιεπζεο 
ησλ κεηαηνπηδνκέλσλ αγσγψλ ακείβεηαη ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ (θαη 
κε Ξ.Θ.Ρ.Κ.Λ.Δ. γηα ηα είδε εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ηηκνιφγην).  
Πεκεηψλεηαη εδψ φηη:  
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- Αλ ηπρφλ πξνθχςεη αιιαγή ηνπ κήθνπο ησλ «πξνζσξηλψλ έξγσλ» ζε ζρέζε κε ηελ 
ππάξρνπζα κειέηε «γλσζηψλ αγσγψλ», ηφηε θαη νη επί πιένλ εξγαζίεο ησλ «πξνζσξηλψλ 
έξγσλ» θαη ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαηαηάζζνληαη ζηηο 
εξγαζίεο ησλ «αγλψζησλ αγσγψλ».  

- Γηα νξηζκέλνπο «γλσζηνχο αγσγνχο» ησλ νπνίσλ ηα κεηαηνπηδφκελα ηκήκαηα εθηείλνληαη 
ζε κεγάια κήθε εθηφο ηεο θπξίαο δψλεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ηεο εξγνιαβίαο, είλαη 
δπλαηφλ λα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο «φξηα έξγνπ» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχκβαζε, 
θάπνηα ελδηάκεζα ζεκεία ηνπ κεηαηνπηδνκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ «γλσζηνχ αγσγνχ». Πηελ 
πεξίπησζε απηή, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή 
ηνπ κεηαμχ ησλ νξίσλ, ηκήκαηνο ηνπ «γλσζηνχ αγσγνχ», ελψ ηα εθηφο ησλ «νξίσλ 
έξγνπ» ηκήκαηα, ζα απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα 
πξνσζήζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπο κε ζχζηαζε αλεμάξηεηεο(σλ) εξγνιαβίαο(σλ), ή θαζ' 
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, αλαιακβάλνληαο παξάιιεια ηελ ππνρξέσζε λα νινθιεξψζεη 
έγθαηξα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζρεηηθψλ ηκεκάησλ, ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 
αληίζηνηρα έγθαηξα θαη ν κεηαηνπηδφκελνο «γλσζηφο αγσγφο»  

Πηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη εγθαίξσο ηελ νινθιήξσζε ηεο 
κειέηεο κεηαηφπηζεο γηα φιν ην ηκήκα (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηκεκάησλ πνπ επξίζθνληαη έμσ απφ 
ηα «φξηα ηνπ έξγνπ» κέρξη ηα ζεκεία ζχλδεζεο κε ηνλ ππάξρνληα αγσγφ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 
δπλαηή ε θαηαζθεπή ηνπ ππφινηπνπ έξγνπ απφ ηελ (ηηο) άιιε(εο) εξγνιαβία(εο).  
Αλ δελ γίλεηαη ηδηαίηεξε δηαθνξεηηθή αλαθνξά ζηνπο εηδηθνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (Δ.Π. θιπ) ν 
αλάδνρνο ζα ακείβεηαη γηα ηε ζρεηηθή κειέηε ζχκθσλα κε ην ελ ηζρχεη θψδηθα ακνηβψλ κειεηψλ. 

- Κε ηελ εμαίξεζε ησλ θαισδηαθψλ εξγαζηψλ (ΓΔΖ, ΝΡΔ) ηηο νπνίεο εθηεινχλ ηα αξκφδηα 
ζπλεξγεία ησλ Ν.Θ.Υ., νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ παξαιιαγψλ ησλ «αγλψζησλ αγσγψλ» 
ζα γίλνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ.  

Όκσο ν Θχξηνο ηνπ Έξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε θαηάηκεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ 
παξαιιαγψλ ζεκαληηθψλ «αγλψζησλ αγσγψλ» θαη λα εθηειέζεη ηκήκα ηνπο, πνπ δελ εκπίπηεη ζηελ 
θχξηα δψλε ησλ έξγσλ ηεο εξγνιαβίαο, κε άιιε(εο) εξγνιαβία(εο), εθφζνλ απηή ε θαηάηκεζε δελ 
δεκηνπξγεί θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.  
 

8.5.1.1 Ν κεηαηνπηδφκελνο ή αλαθαηαζθεπαδφκελνο αγσγφο ζα πξέπεη λα έρεη:  

- Σαξαθηεξηζηηθά πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κειεηεζέληνο αγσγνχ, 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε ησλ «γλσζηψλ αγσγψλ», ή ραξαθηεξηζηηθά θαη' ειάρηζηνλ ίδηα κε 
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππάξρνληνο αγσγνχ, πξνθεηκέλνπ πεξί «αγλψζησλ αγσγψλ», εθηφο 
αλ ν νηθείνο Ν.Θ.Υ. δεηήζεη λα γίλεη αλαθαηαζθεπή «αγλψζηνπ αγσγνχ» κε απμεκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηνλ ππάξρνληα, νπφηε ζα πξέπεη ν κεηαηνπηδφκελνο - 
αλαθαηαζθεπαδφκελνο αγσγφο λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηά.  

- Ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ κειεηεζέληνο αγσγνχ, 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε ησλ «γλσζηψλ αγσγψλ», ή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη' ειάρηζηνλ ίδηα κε 
ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ππάξρνληνο αγσγνχ, πξνθεηκέλνπ πεξί «αγλψζησλ αγσγψλ», εθηφο 
αλ ν νηθείνο Ν.Θ.Υ. δεηήζεη λα γίλεη αλαθαηαζθεπή «αγλψζηνπ αγσγνχ» κε απμεκέλε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ ππάξρνληα, νπφηε ζα πξέπεη ν κεηαηνπηδφκελνο - 
αλαθαηαζθεπαδφκελνο αγσγφο λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηή.  

- ιηθά, πξνζηαζία, έδξαζε, ή (αλ απαηηείηαη) επηζήκαλζε θιπ ηεο απνδνρήο ηνπ νηθείνπ 
Ν.Θ.Υ. θαη ηεο πεξεζίαο.  

Νη ζπλδέζεηο ηνπ λένπ (κεηαηνπηζκέλνπ) αγσγνχ ζηα άθξα ηνπ ζα γίλνληαη κε 
άθξα επηκέιεηα θαη, αλ απαηηείηαη, κε ηελ παξεκβνιή θξεαηίνπ επίζθεςεο. Όηαλ δελ 
παξεκβάιινληαη θξεάηηα επίζθεςεο νη ζπλδέζεηο ζα επηζεκαίλνληαη.  
Ζ γεληθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα παξαδίδεη ζηελ πεξεζία ζρέδηα «σο θαηαζθεπάζζε» 
επεθηείλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αγσγψλ Ν. Θ. Υ. θαη ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ηέηνηα ζρέδηα 
θαη ζηνλ νηθείν Ν.Θ.Υ.  



 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ     54 

 

Νη εξγαζίεο εθζθαθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφ κεηαηφπηζε αγσγνχ δελ ζα αξρίζνπλ πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ κεηαηνπηζκέλνπ - αλαθαηαζθεπαζκέλνπ αγσγνχ. Πηελ πεξίπησζε πνπ 
ε εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ πνπ ζα αρξεζηεπζεί είλαη 
απαξαίηεηε ιφγσ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζα ηεξεζνχλ νη απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 20.5.2 ηνπ 
παξφληνο.  
Αθνχ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν κεηαηνπηζζείο αγσγφο, ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο εθζθαθψλ ζηελ πεξηνρή 
ηνπ αρξεζηεπζέληνο (πιένλ) ηκήκαηνο. 
Δηδηθφηεξα:  

- Γηα ηα πάζεο θχζεο θαιψδηα (ειεθηξνδφηεζεο, ηειεθσληθά) θαζψο θαη ηνπο πάζεο θχζεσο 
ζσιήλεο πδξνδφηεζεο, κεηαθνξάο πγξψλ θαη θαπζίκσλ θαζψο θαη αεξίνπ, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ζηελ κεηά πάζεο πξνζνρήο (ψζηε λα απνθεπρζεί νηαδήπνηε δεκηά ησλ) 
απφιεςε ησλ εληφο ηεο εθζθαθήο ηκεκάησλ θαη παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ηνχηνπ ζηηο 
γεηηνληθφηεξεο απνζήθεο ηνπ νηθείνπ Ν.Θ.Υ., ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.  

- Γηα ηνπο αγσγνχο νκβξίσλ θαη ιπκάησλ δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξφλνηα. Υζηφζν αλ είλαη 
δπλαηή ε απφιεςε ρξήζηκνπ πιηθνχ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζρεηηθή 
πξνζπάζεηα. Ρν απνιακβαλφκελν ρξήζηκν πιηθφ ζα κεηαθέξεηαη θαη παξαδίδεηαη ζηηο 
γεηηνληθφηεξεο απνζήθεο ηνπ νηθείνπ Ν.Θ.Υ. κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.  

 

8.5.2 Ρξόπνο εθηέιεζεο εθζθαθώλ ζηελ πεξηνρή αγσγώλ πνπ είλαη ζε ιεηηνπξγία 

Νη εθζθαθέο ζηελ πεξηνρή ησλ αγσγψλ Ν.Θ.Υ. ζα γίλνληαη κε άθξα πξνζνρή, κε πνιχ ειαθξά 
κεραλήκαηα, αθφκα θαη κε ηα ρέξηα, φηαλ ππάξρνπλ θίλδπλνη γηα ηνπο αγσγνχο θαη ππφ ηηο νδεγίεο 
ηφζνλ ηεο Δπηβιέπνπζαο πεξεζίαο, φζν θαη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ Ν.Θ.Υ.  
Νη ηπρφλ απνθαιππηφκελνη θαη αησξνχκελνη νρεηνί, πνπ ζα έρνπλ αλάγθε ππνζηήξημεο ή 
αληηζηήξημεο, ζα ππνζηεξίδνληαη θαη αληηζηεξίδνληαη κε θαηάιιεια ππνζηεξίγκαηα (μχιηλα, 
ζηδεξέληα, απφ ζθπξφδεκα θιπ) θαηά ηξφπν, πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε απφιπηε αζθάιεηα ηνπο θαη ε 
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο φζν θαη κειινληηθά κεηά ηελ ηπρφλ 
επαλαπιήξσζε ηνπ ζθάκκαηνο.  
Γηα ηνπο ζνβαξνχο αγσγνχο, φπνπ απαηηείηαη (κε πξσηνβνπιία ηνπ Αλαδφρνπ ή θαηφπηλ εληνιήο ηεο 
Δπίβιεςεο) θαη εθφζνλ δελ είλαη πξνθαλήο ε επάξθεηα ησλ κέζσλ ππνζηήξημεο θαη αληηζηήξημεο, ζα 
ζπληάζζεηαη εηδηθή κειέηε ηεο ππνζηήξημεο θαη αληηζηήξημεο ησλ αγσγψλ. 
Θαηά ηελ επαλεπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ αγσγψλ Ν.Θ.Υ. ζα πξέπεη λα παίξλνληαη 
φια ηα θαηάιιεια κέηξα:  

- γηα ηελ αζθαιή έδξαζε ησλ αγσγψλ  

- γηα ηελ επαλεπίρσζε κε εηδηθφ θνθθψδεο πιηθφ ηεο «δψλεο αγσγνχ» θαη κε ρξήζε 
θαηάιιεισλ κέζσλ θαη κεζφδνπ εξγαζίεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν Γ-2 ηεο Ρ. Π.   

- γηα ηελ ππφινηπε επαλεπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο κε ηα θαηά ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 
θαηάιιεια πιηθά.  

- Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα εηδηθά πξνζηαηεπηηθά έξγα, 
φπσο π. πξνζηαζία ηεο άλσ επηθάλεηαο κε ηνχβια ή κε πιάθα ζθπξνδέκαηνο θιπ. 

Δάλ απαηηεζεί πιάγηα κεηαθίλεζε εχθακπησλ αγσγψλ Ν.Θ.Υ., απηή ζα γίλεηαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή 
πξνζνρή θαη ηα θαηάιιεια κέζα θαη πξνζσπηθφ, ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ησλ 
αγσγψλ Ν.Θ.Υ.  
Δάλ θξηζεί αλαγθαίν, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, λα γίλεη πξνζσξηλή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ 
εηδψλ αγσγψλ (π.ρ. αγσγνί ΝΡΔ, ΓΔΖ, θιπ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ν 
αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πάξεη ηηο ζρεηηθέο άδεηεο. Ζ Δπίβιεςε ζα ηνλ βνεζήζεη κε ζρεηηθή ελέξγεηά 
ηεο, αιιά δελ αλαιακβάλεηαη νπδεκία επζχλε απφ ηελ Δπίβιεςε φηη ζα γίλεη δπλαηή ε δηαθνπή ηεο 
ιεηηνπξγίαο ή θαη, αλ γίλεη απηή ε δηαθνπή, πνηα ζα είλαη ε δηάξθεηα ηεο, πνηα ψξα ηεο εκέξαο ή 
λχρηαο θιπ. Θα πξέπεη επνκέλσο ν αλάδνρνο θαηά ηελ κφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ λα ζεσξήζεη 
φηη θαηά ηελ θαηαζθεπή φινη νη ζπλαληψκελνη αγσγνί ζα βξίζθνληαη ζε «ιεηηνπξγία».  
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Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ή πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ε θάιπςε (ππαξρφλησλ θαη 
δηαηεξνπκέλσλ ζηελ ζέζε ηνπο ) αγσγψλ Ν.Θ.Υ. κε θαηαζθεπέο ζθπξνδέκαηνο έηζη, ψζηε λα 
γίλεηαη δπζρεξήο ε κειινληηθή δπλαηφηεηα επηζθέςεσο ησλ αγσγψλ, θαη νη λέεο εξγαζίεο 
πιεζηάδνπλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 0,50κ απφ ηελ πξνζθείκελε πιεπξηθή παξεηά ή 1,00κ απφ 
ηελ άλσ παξεηά ηνπ ππάξρνληνο ππφγεηνπ αγσγνχ, ή κηθξφηεξε απφ 2,00κ απφ ηελ πξνζθείκελε 
πιεπξά αξδεπηηθνχ αχιαθα, ηφηε ζα παίξλνληαη ηα αθφινπζα κέηξα:  

- Γίλεηαη εθζθαθή κε ειαθξά κεραληθά κέζα ή/θαη κε ηα ρέξηα, θαη απνθαιχπηεηαη ν αγσγφο 
έσο ην βάζνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηε κειέηε (αλ δελ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ κειέηε νη 
ζσιελσηνί αγσγνί απνθαιχπηνληαη σο ην κηζφ βάζνο ηνπο θαη νη ζνισηνί ή σνεηδείο νρεηνί 
σο ηε ζηάζκε ηεο γελέζεσο ηνπ ζφινπ).  

- Δπηζεσξείηαη ν αγσγφο πνπ απνθαιχθζεθε, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη δελ ππέζηε δεκηέο, ή 
αλ έρεη ππνζηεί, απηέο ζα επηδηνξζψλνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ  

- Δπαλεπηρψλεηαη κε πξνζνρή θαη ρξήζε κφλν ειαθξψλ κεραληθψλ κέζσλ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 3, ψζηε λα δηακνξθσζεί ζθάκκα κε ην γεσκεηξηθφ ζρήκα ηνπ πξνο θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ (πξηλ απφ ηελ εθζθαθή επηζεσξήζεσλ). Ζ επαλεπίρσζε απηή, φπνπ απαηηείηαη, ζα 
γίλεηαη κε ρξήζε μπινηχπσλ.  

- Πε πεξίπησζε πνπ κεηαβηβάδνληαη πξφζζεηα κεγάια θνξηία απφ ηηο λέεο θαηαζθεπέο (π.ρ. 
βάζξα γεθπξψλ, πςειά επηρψκαηα), ηφηε, πάλσ απφ ηε δψλε ηνπ αγσγνχ, ε επαλεπίρσζε 
ζα γίλεηαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απαξαίηεηε ειαζηηθφηεηα θάησ απφ ηελ 
θαηαζθεπή απφ ζθπξφδεκα, γηα λα απνθεπρζεί ε κεηαθνξά θνξηίσλ απφ ηελ ππεξθείκελε 
θαηαζθεπή ζηνλ ππνθείκελν αγσγφ. Όηαλ ε θαηαζθεπή απφ ζθπξφδεκα πιεζηάδεη ζε πνιχ 
κηθξή απφζηαζε ζηνλ ππνθείκελν ή πεξηβαιιφκελν αγσγφ, ηφηε ζα πξέπεη λα πιεξψλεηαη ε 
κεζνιάβεζε θαηάιιεισλ αγσγψλ κεηαμχ ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ αγσγνχ, κε ηελ νπνία 
ζα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ κεηαθέξνληαη ηα πξναλαθεξζέληα κεγάια θνξηία ζηνλ αγσγφ 
(π.ρ. ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηξψζε δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο θαηάιιεινπ πάρνπο θιπ).  

- Πε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη πεξί κφληκεο εθζθαθήο θαη απαηηείηαη αληηζηήξημε ηνπ αγσγνχ 
ή αξδεπηηθνχ αχιαθα, ε κφληκε αληηζηήξημε ζα θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηελ πξφνδν ησλ 
εθζθαθψλ.  

 

8.6 Δξγαζίεο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζε απηό ην άξζξν  

Ξξφζζεηε ηηκή ησλ πάζεο θχζεσο εθζθαθψλ ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ ηνπο απφ ζπλαληψκελνπο 
αγσγνχο Ν.Θ.Υ. ζε ιεηηνπξγία.  
 
Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη:  

- Ρελ εθπφλεζε ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ κεηαηφπηζεο ή θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ αγσγψλ, 
φπσο επίζεο θαη ησλ ηπρφλ κειεηψλ αληηζηήξημεο θαη ππνζηήξημεο ησλ ζνβαξψλ αγσγψλ.  

- Όιεο ηηο ζπλελλνήζεηο, δηαδηθαζίεο θιπ γηα ηελ ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ ζρεδίσλ, αδεηψλ, 
εγθξίζεσλ θιπ απφ ηα αξκφδηα Ν.Θ.Υ.  

- Ρε ζχληαμε ζρεδίσλ απνηχπσζεο ησλ ζπλαληψκελσλ αγσγψλ ή νρεηψλ ππφ θαηάιιειε 
θιίκαθα θαη κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη θαη ε επηκέηξεζε ησλ 
εξγαζηψλ (βι. θαη παξάγξ. 7.1.1.γ).  

Ρελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ δπζρεξεηψλ εθζθαθήο, ιφγσ ηεο ζπλάληεζεο «γλσζηψλ ή αγλψζησλ 
αγσγψλ» Ν.Θ.Υ. ζε ιεηηνπξγία θαη εηδηθφηεξα:  

- Ρελ αλάγθε δηελέξγεηαο ησλ εθζθαθψλ κφλν κε ρξήζε ειαθξψλ κεραληθψλ κέζσλ ή αθφκε θαη 
κε ηα ρέξηα, γηα λα απνθεπρζεί ή βιάβε ησλ ππαξρφλησλ αγσγψλ Ν.Θ.Υ. 
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- Ρελ αδπλακία ή απαγφξεπζε ρξήζεο κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθήο, νπφηε απηή (απνθνκηδή) ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε δηαδνρηθέο αλαπεηάζεηο κε ην 
θηπάξη κέρξηο απνκαθξχλζεσο απφ ηελ πεξηνρή ησλ αγσγψλ  

- Ρελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ δπζρεξεηψλ εθζθαθήο ιφγσ ρνξήγεζεο ζρεδίσλ ησλ αγσγψλ 
ειιηπψλ ή θαη αλαθξηβψλ.  

Έηζη ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηελεξγεί ηηο εθζθαθέο κε κεγάιε πξνζνρή σο εάλ ππήξραλ 
θαη άιινη αγσγνί ή νρεηνί πνπ δελ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα.  

- Ρα πιηθά θαη ηελ εξγαζία αληηζηήξημεο ή ππνζηήξημεο ησλ αγσγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θζνξάο μπιείαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αληηζηήξημεο ησλ παξεηψλ νξπγκάησλ 
θαηά ηξφπν ζπκβηβαζηφ κε ηνπο ζπλαληψκελνπο αγσγνχο Ν.Θ.Υ.  

- Ρελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ πνπ ζα γίλνπλ ζηνπο αγσγνχο (αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 
σο άλσ παξαγξάθνπ ε) θαηά ηελ εθζθαθή ή θαηά ηελ ηπρφλ επαλεπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο σο 
θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζηήξημεο επηθάιπςεο θαη πξνζηαζίαο ησλ αγσγψλ.  

 

8.7 Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 

8.7.1 Ξξόζζεηε ηηκή ιόγσ δπζρεξεηώλ ησλ εθζθαθώλ από ζπλαληώκελνπο αγσγνύο Ν. 
Θ. Υ. ζε ιεηηνπξγία. 

8.7.1.1 Δπηκέηξεζε 

- Νη δπζρέξεηεο απφ ηελ ζπλάληεζε, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πάζεο θχζεσλ εθζθαθψλ, αγσγψλ 
Ν.Θ.Υ. ζε ιεηηνπξγία εθθξάδνληαη ζε «πξφζζεηε ηηκή» απηψλ ησλ εθζθαθψλ θαη ζα 
επηκεηξψληαη ζε φγθν εθζθαθψλ ζε κ3 , πνπ πεξηβάιεη ηνπο ζπλαληψκελνπο αγσγνχο. 

- Απηφο ν φγθνο εθζθαθψλ πνπ ζα επηκεηξάηαη γηα πιεξσκή ζα νξίδεηαη σο αθνινχζσο:  
Η. Κήθνο αγσγνχ ζα είλαη απηφ ζην νπνίν ζα εθηειεζζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν νη εξγαζίεο 
εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ, φζν θαη νη εθζθαθέο ζηα πξφζζεηα ηκήκαηα ζηα νπνία ζα εθηειέζεη 
εξγαζίεο κεηαηφπηζεο-αλαθαηαζθεπήο αγσγψλ, πνπ επξίζθνληαη ζηε δψλε επηξξνήο 
ππαξρφλησλ αγσγψλ.  
ΗΗ. Ξάλσ επηθάλεηα ζα νξίδεηαη κέρξη έλα κέηξν (1,00κ) ςειφηεξα απφ ηε ζηάζκε ηεο πάλσ 
επηθάλεηαο ηνπ αγσγνχ. Γηα αγσγνχο πνπ κέζα ζηελ έθηαζε ηνπ ζθάκκαηνο έρνπλ δηαθνξεηηθή 
πάλσ ζηάζκε, ε κνξθή ηεο πάλσ επηθάλεηαο ζα ζεσξείηαη βαζκηδσηή κε νξηδφληηα ηκήκαηα θαη 
θαηαθφξπθν ζθαινπάηη. Ρν θαηαθφξπθν ζθαινπάηη ζα πξνζδηνξίδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
επάλσ επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ.  
Θαη γηα ηα ζθαινπάηηα απηά ζα πξνζαπμάλεηαη ν φγθνο ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηεο επφκελεο 
παξαγξάθνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη φηαλ επηθαιχπηνληαη νη δψλεο πνπ επεξεάδνπλ δχν αγσγνί ζην 
αληίζηνηρν ηκήκα ηζρχεη ε πςειφηεξε πάλσ επηθάλεηα.  
ΗΗΗ. Ξιάηνο πνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο δπζρέξεηεο ζα νξίδεηαη γηα νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε 
αγσγνχ ζρεηηθά κε ην ζθάκκα, ην πιάηνο ηνπ αγσγνχ πνπ ζπλαληηέηαη πξνζαπμεκέλν θαη απφ 
ηηο δχν πιεπξέο θαηά 0,25κ (25 εθ.ζε θάζε πιεπξά). 
Όηαλ ζπλαληεζνχλ αγσγνί κε ειεχζεξε κεηαμχ ηνπο νξηδφληηα απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 
0,25+0,25=0,50κ ηφηε ε πξνζαχμεζε θαη γηα ηνπο δχν αγσγνχο δελ ζα είλαη αζξνηζηηθά 
κεγαιχηεξε απφ ην πιάηνο πνπ πξαγκαηηθά ππάξρεη.  
IV.Θάησ επηθάλεηα ζα ππνινγίδεηαη ε πξαγκαηηθή επηθάλεηα εθζθαθήο ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε πνπ ζα θηάλεη ην πνιχ κέρξη δχν κέηξα (2,00κ) ρακειφηεξα απφ ηε 
ζηάζκε ηεο θάησ επηθάλεηαο έδξαζεο ηνπ αγσγνχ.  

Γηα ζπλαληψκελνπο παξάιιεινπο αγσγνχο κε δηαθνξεηηθή θάησ ζηάζκε έδξαζεο, ε κνξθή ηεο 
θάησ επηθάλεηαο ζα θαζνξίδεηαη φπσο πξνβιέπεηαη θαη γηα ηελ πάλσ επηθάλεηα. 

- Απφ ηνλ φγθν πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα παξαπάλσ εδάθηα (I), (II), (III) 
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θαη (IV) ζα αθαηξείηαη ν φγθνο ησλ αγσγψλ ή νρεηψλ Ν.Θ.Υ. θαη ην απνηέιεζκα ζα εθθξάδεη 
ηελ επηκεηξνχκελε γηα πιεξσκή πνζφηεηα.  

- Ζ ζρεηηθή επηκέηξεζε πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ πςνκεηξηθή 
νξηδνληηνγξαθία ησλ αγσγψλ ζε θιίκαθα 1:500 ( ή αθφκα ιεπηνκεξέζηαηα ζε θιίκαθα 1:100 ή 
1:200 φηαλ ε ππθλφηεηα ή άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγσγψλ ην απαηηήζνπλ) θαη απφ 
ραξαθηεξηζηηθέο ηνκέο θιπ, ζηηο νπνίεο ζα δίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγσγψλ πνπ 
ζπλαληηφληαη (δηάκεηξνη, πιηθφ θαηαζθεπήο εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο, αλαγλψξηζε Ν.Θ.Υ. , 
πςφκεηξν ηνπ αλψηεξνπ θαη θαηψηεξνπ ζεκείνπ ησλ αγσγψλ, πιάηνο αγσγψλ θιπ).  

- Νη εθζθαθέο επηζεψξεζεο (Αξ.5.2.7) επηκεηξψληαη θαη ακείβνληαη ηφζν κε ην νηθείν άξζξν 
Ρηκνινγίνπ «Δθζθαθέο Θεκειίσλ» φζν θαη κε ηελ πξφζζεηε απνδεκίσζε ηνπ άξζξνπ 
«Ξξφζζεηε ηηκή ιφγσ δπζρεξεηψλ απφ ζπλαληψκελνπο αγσγνχο ΝΘΥ ζε ιεηηνπξγία».  

 

8.7.1.2 Ξιεξσκή  

- Πηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην 
παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαγξάθνπο 6.1.α έσο θαη δ.  

- Πηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη επί πιένλ δαπάλεο απφ: 
Γπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ. 
Γπζρέξεηεο ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ πνπ κπνξεί λα θζάλνπλ θαη κέρξη πιήξνπο απαγφξεπζεο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο.  
Γπζρέξεηεο αλάθηεζεο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ησλ 
ζθακκάησλ πνπ κπνξεί λα θζάζνπλ θαη κέρξη νιηθήο απψιεηαο ηνπο.  
Ρπρφλ θαζπζηεξήζεηο ηεο εξγαζίαο απφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο 
απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Ν.Θ.Υ. (ζηηο νπνίεο θαζπζηεξήζεηο ζα 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο πξνζέιεπζεο ηνπ επνπηεχνληνο πξνζσπηθνχ ησλ 
Ν.Θ.Υ. ή θαη ε εξγαζία απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ην σξάξην ηεο πεξεζίαο ηνπ, 
πξάγκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φηαλ ζα ππνβιεζεί απφ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο Ν.Θ.Υ. ε απαίηεζε λα παξεπξίζθεηαη ππάιιεινο ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θιπ).  

- Ρέινο, ζηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ πξνζθφκηζε, ρξήζε θαη 
απνθφκηζε ησλ απαηηνπκέλσλ κεραληθψλ κέζσλ εξγαιείσλ θαη νξγάλσλ, ηελ πξνκήζεηα ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη κε νπνηνδήπνηε κέζν, ηε 
δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, ηα έμνδα αδεηψλ, ηελ απαζρφιεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε, έζησ θη αλ δελ πξνδηαγξάθεηαη ξεηά 
αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.  

- Γηεπθξηλίδνληαη θαη ηα εμήο:  
Η . Κε ηελ πξφζζεηε απηή ηηκή ν Αλάδνρνο, φπσο είλαη επλφεην, απνδεκηψλεηαη κφλνλ γηα ηηο επί 
πιένλ δπζρέξεηεο ησλ πάζεο θχζεσο εθζθαθψλ, φπσο αλαπηχζζνληαη ζην παξφλ άξζξν, ελψ 
γηα ηηο ινηπέο εξγαζίεο θαηαζθεπήο λέσλ αγσγψλ ή θαη απνθαηάζηαζεο ηεο ππάξρνπζαο 
θαηάζηαζεο φπσο επίζεο θαη θάζε άιιεο ζπλαθνχο εξγαζίεο ηεο δψλεο αγσγψλ θαη 
κεηαβαηηθψλ επηρσκάησλ, επίρσζε ηεο πεξηνρήο πάλσ απφ ηε δψλε αγσγνχ κε πιηθά 
επαλεπίρσζεο, ηπρφλ εηδηθά πξνζηαηεπηηθά έξγα πνπ απαηηνχλ νη δηάθνξνη Ν.Θ.Υ. , φπσο 
πξνζηαζία ηεο άλσ επηθάλεηαο κε ηνχβια, κε πιάθα ζθπξνδέκαηνο ή κε εηδηθέο ηαηλίεο θιπ) , ζα 
ακείβεηαη ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ ή κε Ξ.Θ.Ρ.Κ.Λ.Δ. γηα ηηο εξγαζίεο πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ, εθηφο εάλ ε αλάγθε θαηαζθεπήο ή θαη απνθαηάζηαζεο ηνπο αλέθπςε 
απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ νπφηε ε δαπάλε ηνπο πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ θαη ν Αλάδνρνο δελ απνδεκηψλεηαη ηδηαίηεξα γηα απηέο.  
ΗΗ. Ζ πξφζζεηε απηή ηηκή ηζρχεη θαη γηα ηηο εξγαζίεο εθηέιεζεο δηεξεπλεηηθψλ ηνκψλ γηα ηνλ 
εληνπηζκφ δηθηχσλ Ν.Θ.Υ., φπσο επίζεο θαη γηα ηηο εθζθαθέο ηνπνζέηεζεο εγθάξζησλ αγσγψλ 
θαη νρεηψλ ζε ππάξρνπζα νδφ, θάησ απφ ζχγρξνλε δηεξρφκελε θπθινθνξία (φρη εξγνηαμηαθή). 
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 ΗΗΗ. Ζ παξνχζα πξφζζεηε ηηκή δελ ρνξεγείηαη γηα ηελ πεξίπησζε ζπλάληεζεο ελαεξίσλ αγσγψλ 
Ν.Θ.Υ. (π.ρ. αγσγψλ ΓΔΖ), αλεμάξηεηα απφ ηηο νπνηεζδήπνηε δπζρέξεηεο πνπ κπνξεί λα 
δεκηνπξγεζνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
IV. Όκνηα δελ πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο πιαγηνθίλεζεο ησλ ππαξρφλησλ αγσγψλ ή/θαη 
θαηαζθεπήο λέσλ αγσγψλ. 
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8. ΠΖΚΑΛΠΖ - ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ 

8.8 Αληηθείκελν 

Ζ ζήκαλζε θαη ε πξνζηαζία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηνπο δξφκνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπψλ 
ησλ δηθηχσλ ή θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

8.8.1 Ξηλαθίδεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο 

8.8.2 Ξιαζηηθά εξγνηαμηαθά ζηεζαία δξόκσλ ηύπνπ New Jersey 

8.8.3 Αλαιάκπνληεο θαλνί επηζήκαλζεο θηλδύλνπ 

8.8.4 Ξξνζσξηλέο γεθπξώζεηο νξπγκάησλ θπθινθνξίαο πεδώλ 

 

8.9 Δθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο 

8.9.1 Θαηαθόξπθε ζήκαλζε 

Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.2696/99 (ΘΝΘ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΞΡΞ Π-301, Π-302, Π-303, Π-
304, Π-305 θαη Π-306 (ΦΔΘ 676Β'/74) γηα ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο ε νδεγία 1-92 ηεο ΓΓΓΔ (ΓΚΔΝ 
ε/νηθ/720/13-11-92) γηα ζέκαηα ζήκαλζεο πνπ δελ θαιχπηνληαλ απφ ηηο ππφινηπεο πξνδηαγξαθέο, 
ηελ Ξξνζσξηλή Ξξνδηαγξαθή ηεο ΓΓΓΔ (ΦΔΘ 953 Β'/24-10-97) γηα ηελ επηινγή αληαλαθιαζηηθψλ 
κεκβξαλψλ, θαηά πεξίπησζε, θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηχπνπ ΗΗΗ (ππεξπςειήο 
αληαλαθιαζηηθφηεηαο) ηηο ΞΡΞ Π-310 θαη Π-311 (ΦΔΘ 954Β'/ 31-12-96) γηα ηηο ρξσκαηηθέο 
ζπληεηαγκέλεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαλαθιαζηηθψλ κεκβξαλψλ ηχπσλ Η θαη ΗΗ, ηηο ΞΡΞ Π-
301-75 θαη Π-  302-75, νη νπνίεο αληηθαηέζηεζαλ ηα ζρεηηθά άξζξα ησλ ΞΡΞ Π-301 θαη Π-302, 
ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αινπκηλίνπ ησλ πηλαθίδσλ (ΦΔΘ 99Β'/28-1-76), ηελ ΞΡΞ γηα ηνπο 
ζηχινπο ζηήξημεο ησλ πηλαθίδσλ (ΦΔΘ 1061 Β'/13-10-80), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ δηάηαμε 
ΒΚ5/ν/40229/27-10-80, ηελ Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή ΓΘ8 (ΔΖ 3/ν/107/22-1-86) γηα ηνπο ζηχινπο γηα 
έθθεληξεο πηλαθίδεο, ην Διιεληθφ Ξξφηππν ΔΙΝΡ, γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ Διιεληθνχ αιθάβεηνπ ζε 
ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο γηα ηηο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ηνπσλπκίσλ (πνπ ηξνπνπνηεί ηηο ζρεηηθέο 
ΞΡΞ), ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή θσηεηλψλ πηλαθίδσλ (Γ3γ/ν/15/11-Υ/28-2-91) , ηνλ ΘΚΔ θαη ηελ 
λνκνζεζία πεξί δηαθεκηζηηθψλ θαη παξεκθεξψλ πηλαθίδσλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Λ.2696/99 θαη 
ηα ζρεηηθά κε απηφλ Γηαηάγκαηα. 
  

8.9.2 Νξηνδείθηεο  

Ηζρχεη ε πξνζσξηλή πξνδηαγξαθή πιαζηηθψλ νξηνδεηθηψλ ηεο ΓΓΓΔ ηνπ ΞΔΣΥΓΔ.  

  

8.10 Νξηζκνί 

Πηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή θαη εηδηθφηεξα ζηα αλαθεξφκελα ζηελ ζήκαλζε, ηζρχνπλ νη αληίζηνηρνη 
νξηζκνί ηνπ Λ. 2696/99 (ΘΝΘ) ζρεηηθψο κε ηηο έλλνηεο απηνθηλεηφδξνκνο, Γεκφζηα θπθινθνξία 
θ.ιπ. (άξζξν 2), ζήκαλζε νδψλ κε πηλαθίδεο (άξζξν 4) θαη νξηδφληηα ζήκαλζε νδψλ.  
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8.11 Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαζηώλ 

Αλάινγα κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο (θφξηνο θπθινθνξίαο, δηαηνκή, νξηδνληηνγξαγηθά θαη κεθνηνκηθά 
ραξαθηεξηζηηθά, θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, αλάγιπθν εδάθνπο, θιπ) θάζε 
ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο, εθιέγνληαη ηα θαηάιιεια, θαηά πεξίπησζε, πιηθά ζήκαλζεο, ζχκθσλα κε 
ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 2.1, ελψ ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη πιήξσο απφ απηέο, ν θαηαζθεπαζηήο ππνρξενχηαη λα 
ρξεζηκνπνηεί ηα πιηθά εθείλα πνπ εγγπψληαη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ άπνςε αζθάιεηαο ησλ 
ρξεζηψλ θαη δηάξθεηαο δσήο ηεο θαηαζθεπήο, αθνχ θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο θζείξνληαη ππέξκεηξα.  
 

8.12  Ρερληθέο θαη ζπκβαηηθέο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ θαη εξγαζίαο 

8.12.1 Θαηαθόξπθε ζήκαλζε  

Ηζρχνπλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νη ζρεηηθέο κε ηελ θαηαθφξπθε ζήκαλζε πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 2.1. Δπί πιένλ, φπσο θαη ζηνλ ΘΚΔ νξίδεηαη ν ζηαηηθφο ππνινγηζκφο γηα ηηο πηλαθίδεο 
ζήκαλζεο (πιελ γεθπξψλ ζήκαλζεο) ζα γίλεηαη κε ηζνδχλακν ζηαηηθφ θνξηίν αλεκνπίεζεο, 
150kp/m2.  
Υο πξνο ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ ηεο πξφζζηαο επηθάλεηαο ζα ηζρχεη ν θαησηέξσ πίλαθαο ηεο 
πξνζσξηλήο πξνδηαγξαθήο ηεο ΓΓΓΔ/ΓΚΔΝ/ε (Απφθαζε ΓΚΔΝ/ε/νηθ/1102/2-10-97) (ΦΔΘ 953Β'/24-
10-97). 
 

Ρχπνο Ξηλαθίδαο Αλ. Θηλδχλνπ Οπζκηζηηθή Ξιεξνθνξηαθή 

Ξεξηβαι. φριεζε 
Θέζε πηλαθίδαο 

ςειή Σακειή ςειή Σακειή ςειή Σακειή 

Γεμηά ΙΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ 

Αξηζηεξά ΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ ΙΙ 
ΙΙΙ ή ΙΙΙ ζε 

ΙΙ 

ΙΙΙ ή ΙΙΙ ζε 

ΙΙ 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεηαη «ΗΗΗ ή ΗΗΗ ζε ΗΗ» (ην ΗΗΗ ζε ΗΗ λνείηαη γξάκκαηα ηχπνπ ΗΗΗ, ππφβαζξν 
ηχπνπ ΗΗ) ε επηινγή ηεο κίαο απφ ηηο δχν ιχζεηο ελαπφθεηηαη ζε ζπκθσλία εξγνδφηε θαη Αλαδφρνπ, 
αλαιφγσο ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ππφςε έξγνπ (θιηκαηνινγηθψλ, 
πξνζαλαηνιηζκνχ, θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ, εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ θιπ) 
Ζ ζηήξημε ησλ πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ ζα γίλεηαη ζε γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο ISO 
MEDIUM βαξείο (πξάζηλε εηηθέηα) πνπ ζα ππνινγίδνληαη ζηαηηθά κε ηα θνξηία αλεκψζεζεο ηνπ 
ΘΚΔ. 
 Ζ ειάρηζηε δηάκεηξνο ησλ ζηδεξνζσιήλσλ ζηήξημεο γηα κηθξέο πηλαθίδεο κε χςνο ζηχινπ κέρξη 
2,5m είλαη ίζε κε 1 1/2'' θαη ην πάρνο ηνηρσκάησλ 3,4 ριζη κε θαηαζθεπαζηηθή δηακφξθσζε 
ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΒΚ5/Ν/40124/30-9-80 η.ΓΔ  
Γηα ηελ πεξίπησζε νγθσδψλ πιεπξηθψλ πηλαθίδσλ πνπ απαηηνχλ θαηαζθεπή εηδηθψλ δηθηπσκάησλ ή 
πιαηζίσλ ζηήξημεο, απηά ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ δνκηθφ ράιπβα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο 
ζχκθσλα κε ηνλ ΘΚΔ θαη ζχκθσλα κε ζηαηηθφ ππνινγηζκφ πνπ ζα γίλεηαη θαη κε ηελ απαίηεζε 
ειάρηζηνπ πάρνπο ηνηρψκαηνο δηαηνκήο ίζνπ πξνο 3ριζη.  
Ζ δηακφξθσζε ηεο δηάηαμεο ζηήξημεο ηεο πηλαθίδαο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
επρεξήο πξνζαξκνγή ηεο πηλαθίδαο ή/θαη αληηθαηάζηαζε  
Όινη νη θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη γαιβαληζκέλα ή απφ αλνμείδσην 
ράιπβα.  
Νη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο θαη νη πηλαθίδεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηα 
δηαιακβαλφκελα ζηα άξζξα ηνπ ΘΚΔ.  
Ζ δηακφξθσζε ηεο δηάηαμεο ζηήξημεο ηεο πηλαθίδαο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
επρεξήο πξνζαξκνγή ηεο πηλαθίδαο ή/θαη αληηθαηάζηαζε. Όινη νη θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη γαιβαληζκέλα ή απφ αλνμείδσην ράιπβα.  
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Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, γηα φια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά, λα πξνζθνκίδεη εγγχεζε ηεο 
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο σο πξνο ηελ αληνρή θαη ηελ δηάξθεηα δσήο ησλ πιηθψλ απηψλ πνπ λα 
αληηζηνηρνχλ ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ (πρ 10 έηε ζα δηαηεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 80% ηεο 
νπηζζαλαθιαζηηθφηεηάο ηνπο, φπσο ε ΞΡΞ-Π-311 νξίδεη). Δηδηθά ζα δηαηεξνχλ ηελ αλαθιαζηηθφηεηα 
θαηά ηελ κεηαηφπηζή ηνπο ηνπιάρηζην ζε 50 ζέζεηο.  
Νη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ππφ ηνλ φξν «θαηαθφξπθε ζήκαλζε» πεξηιακβάλνπλ:   
α. Ρελ πιήξε θαηαζθεπή ησλ πηλαθίδσλ θαη ησλ ζηεξίμεψλ ηνπο 
Ρελ κεηαθνξά ηνπο ζηνλ αθξηβή ηφπν πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ε θάζε κία θαη ηηο δηαδνρηθέο 
κεηαθνξέο ζε θάζε ζέζε Ρηο    εξγαζίεο    ηνπνζέηεζήο    ηνπο    αξρηθά    θαη    ηηο    κεηαθνξέο    
θαη επαλαηνπνζεηήζεηο ζε δηάθνξεο ζέζεηο.  
Γελ πεξηιακβάλεηαη ηπρφλ απαηηνχκελε αζθάιηζε θαζψο θαη, φπνπ απαηηείηαη, ειεθηξνθσηηζκφο 
απηψλ.  
Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ θαη φζα πεξηιακβάλνληαη ζην ηηκνιφγην γηα ηηο πηλαθίδεο εξγνηαμηαθήο 
ζήκαλζεο.  
 

8.12.2 Πηεζαία ηύπνπ New Jersey 

Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα ζηεζαία γηα ηελ εξγνηαμηαθή ζήκαλζε ζα είλαη ηχπνπ New Jersey απφ ζθιεξφ 
πιαζηηθφ πνιπαηζπιελίνπ ζεκαληηθήο αληνρήο, βάξνπο κέρξη 10ργξ., πιάηνπο βάζεο 0,40κ. θαη 
ζηέςεο 0,14κ., χςνπο 0,60κ. Θα έρνπλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο πξνεμνρέο γηα εχθνιε 
ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε. Ρν ρξψκα ηνπο ζα ελαιιάζζεηαη απφ ιεπθφ ζε εξπζξφ γηα 
ηελ θαιή δηάθξηζή ηνπο θαηά ηελ εκέξα θαη λχθηα. 
Θαηά ηα ινηπά ζα εθαξκφδνληαη φζα αλαγξάθνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ηελ 
πνιιαπιή ρξήζε ησλ ακθίπιεπξσλ εξγνηαμηαθψλ ζηεζαίσλ δξφκνπ, ηχπνπ New Jersey. 
 

8.12.3 Αλαιάκπνληεο θαλνί επηζήκαλζεο θηλδύλνπ  

Ν θάζε θαλφο ζα ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθή βάζε κε δπλαηφηεηα εχθνιεο κεηαθίλεζήο ηνπ απφ ζέζε ζε 
ζέζε. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζα δηαξθή ηνπιάρηζηνλ γηα 900 ψξεο κε αιιαγή κπαηαξίαο ηξεηο θνξέο ζην 
ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. Δπεηδή νη θαλνί ιεηηνπξγνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο φηαλ δελ 
ππάξρεη εξγαδφκελν πξνζσπηθφ ζε θνληηλή απφζηαζε, ε ζηεξέσζε ηεο βάζεο ηνπνζέηεζεο ζην 
έδαθνο ζα πξέπεη λα ζηαζεξνπνηείηαη έλαληη ηνπ αλέκνπ.  
 

8.12.4 Ξξνζσξηλέο γεθπξώζεηο νξπγκάησλ  

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ πεδψλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζα 
θαηαζθεπαζηνχλ πξνζσξηλέο γεθπξψζεηο κε μπινθαηαζθεπέο. Νη γεθπξψζεηο ζα δηαιχνληαη θαη ζα 
κεηαθέξνληαη ζε άιιεο ζέζεηο.  
Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα αλαγξάθνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ πεξηγξαθηθνχ ηηκνινγίνπ.  
 

8.13 Δξγαζίεο   ηνπ   ηηκνινγίνπ   πνπ   πεξηιακβάλνληαη   ζηελ παξνύζα 

πξνδηαγξαθή  

8.13.1 Θαηαθόξπθε ζήκαλζε  

Νη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ:  
α. Ρελ θαηαζθεπή ηεο πηλαθίδαο (πιηθά θαη εξγαζία) κε ηα εηδηθά εμαξηήκαηα θαη θνριηνθφξνπο 
ήινπο αλάξηεζεο ηεο πηλαθίδαο.  
Ρελ κεηαθνξά απηήο ζηνλ ηφπν ηνπνζέηεζεο ηεο καδί κε φια ηα απαηηνχκελα πιηθά γηα ηελ 
ζχλδεζε θαη ηελ ζηήξημε ηεο θαη ηηο απαξαίηεηεο ζπζθεπαζίεο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά θαζψο θαη 
ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ινηπέο απαξαίηεηεο γηα ηελ κεηαθνξά εξγαζίεο  
Ρε ζχλδεζε ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ  
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Ρελ ζηήξημε θαη νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε εξγαζία απαηηείηαη γηα πιήξσο ηειεησκέλε εξγαζία 
θαηαζθεπήο θαη ζηεξέσζεο ηεο πηλαθίδαο ζε ζηχιν ή γέθπξα ζήκαλζεο.  
Ξξνθεηκέλνπ πεξί ησλ ζηχισλ ζηήξημεο ησλ πηλαθίδσλ θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 
δηαηάμεηο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ θαη κεηαθνξά ηνπ ζηχινπ απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, 
εξγαζίεο θαηαθνξχθσζεο θαη ζηήξημεο ηνπ ζηχινπ ζην έδαθνο (δηαθνξνπνηνχκελεο αλαιφγσο ηνπ 
ηχπνπ ηνπ ζηχινπ) δαπάλε εθζθαθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζηήξημε θαη 
νπνηαζδήπνηε άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα πιήξσο ηειεησκέλε εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο 
ηνπ ζηχινπ.  
Ρηο δηάθνξεο επαλαηνπνζεηήζεηο ζε λέεο ζέζεηο ζε φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  
 

8.13.2 Ακθίπιεπξα εξγνηαμηαθά ζηεζαία  

Ν αξηζκφο ησλ ζηεζαίσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνκεηξήζεηο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ή πηζαλφ θαη 
κεγαιχηεξνο ζχκθσλα κε νδεγίεο ηεο πεξεζίαο επίβιεςεο ζα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ 
ζε φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζήο ηνπο, είηε ζε απνζήθεο είηε επί ηφπνπ. Πηελ ηηκή κνλάδαο αλά κέηξν 
ζηεζαίσλ πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα:  
Ζ δέζκεπζή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο θαη κέρξη λα κε είλαη απαξαίηεηε ε ρξεζηκνπνίεζε 
ηνπ ζπλφινπ ή κέξνο απηψλ.  
Ζ πξνκήζεηα, ε ρξήζε, ε ζπληήξεζε θαη νη νπνηεζδήπνηε κεηαθηλήζεηο ζε λέεο ζέζεηο.  
Νη ηπρφλ απψιεηεο απφ θινπή, θζνξά, θαηαζηξνθή ή άιινπο ιφγνπο, κε εμαίξεζε ηελ απψιεηα 
εμαηηίαο απηνθηλεηηζηηθψλ αηπρεκάησλ.  
Ζ πνιιαπιή ρξήζε ησλ ζηεζαίσλ γηα ηηο αλαγθαίεο εθηξνπέο ζε λέεο ζέζεηο γηα εμαζθάιηζε ηεο 
ζσζηήο θπθινθνξίαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
θνξηνεθθνξηψζεσλ, κεηαθνξψλ, ηνπνζεηήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ.  
 

8.13.3 Αλαιάκπνληεο θαλνί 

Πηελ θαη' απνθνπή ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα:  
Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαλνχ κε ηελ βάζε ηνπ γηα ηνπιάρηζηνλ ελληαθφζηεο (900) ψξεο ιεηηνπξγίαο. 
Ζ πξνκήζεηα ηνπ θαλνχ κε ηα   εμαξηήκαηά ηνπ, ηελ εηδηθή βάζε θαη ηελ θαηαλάισζε ησλ 
κπαηαξηψλ.  
Ζ πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ θαλνχ θαη ησλ βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ, ε ζηαζεξνπνίεζε ζηηο 
δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο, νη απαηηνχκελεο ζπληεξήζεηο θαη κεηαθηλήζεηο θαζψο θαη ε 
παξαθνινχζεζε ιεηηνπξγίαο ηνπο.  
Νη ηπρφλ απψιεηεο απφ θινπή, θζνξά, θαηαζηξνθή ή άιινπο ιφγνπο, κε εμαίξεζε ηελ απψιεηα 
εμαηηίαο απηνθηλεηηζηηθψλ αηπρεκάησλ.  
 

8.13.4 Ξξνζσξηλέο γεθπξώζεηο  

Ξξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε νπνηαζδήπνηε γεθχξσζεο νξχγκαηνο γηα νιηγφρξνλε ρξήζε ζα 
παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ εξγνιάβν πξνο ηελ πεξεζία Δπίβιεςεο ζρέδην ηεο γεθχξσζεο κε 
ζηαηηθνχο ππνινγηζκνχο θαη πιήξε πξνκέηξεζε ηνπ φγθνπ ηεο μπιείαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Ζ 
πεξεζία αθνχ πξνβεί ζηνλ ζηαηηθφ έιεγρν θαη ηελ μπιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα εγθξίλεη ηνλ 
έλα ή δχν ή πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ.  

Ν εξγνιάβνο ζην δάπεδν ηεο γεθχξσζεο ή ζε ρεηξνιαβέο θ.ιπ. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη 
κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο απνδεηθλχνληαο ηελ ζηαηηθή επάξθεηά ηνπο, πάληνηε φκσο ζα πιεξψλεηαη κε 
ηελ ηηκή ηεο αληίζηνηρεο μπινθαηαζθεπήο.  
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8.14 Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 

8.14.1 Δπηκέηξεζε 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα θνλδχιηα  ηνπ  ηηκνινγίνπ  
κεηά ηελ  επηβεβαίσζε  ηεο νξζφηεηαο ησλ  πιηθψλ  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηεο χπαξμεο ησλ 
αληηζηνίρσλ γξαπηψλ εγγπήζεσλ ησλ θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξεηψλ ησλ επί κέξνο πιηθψλ (φπνπ 
ηνχην απαηηείηαη). 
 

8.14.2 Ξιεξσκή 

Πηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ζαθψο θαζνξηδφκελεο απφ ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 
παξφληνο θαη ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην εξγαζίεο. 
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9 ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΑ 

9.1 Αληηθείκελν 

Ζ θαηαζθεπή ππαίζξησλ ή ππφγεησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ. 

 

9.2 Δθαξκνζηέο πξνδηαγξαθέο 

Γηα ην παξαπάλσ αληηθείκελν έρνπλ εθαξκνγή ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ Ρερλνινγίαο 
Πθπξνδέκαηνο 1997 κε ηηο φπνηεο βειηηψζεηο , ηξνπνπνηήζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο αλαθέξνληαη 
παξαθάησ. 
Όηαλ ζπκπιεξσζεί ε επεμεξγαζία θαη εθδνζνχλ επηζήκσο νη πξνδηαγξαθέο (Π)ΠΘ ζηηο νπνίεο 
παξαπέκπεη ν Θ.Ρ.Π. '97 (ΦΔΘ 315/Β-17-4-97), ηφηε απηνδίθαηα ζα ζεσξεζεί φηη ηζρχνπλ απηέο ζηε 
ζέζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ ASTM πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζηνλ 
νπνίν δίλεηαη ε αληηζηνηρία ησλ κεζφδσλ ειέγρνπ θαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα έρεη ηζρχ απφ 
ην κεηαβαηηθφ ζηάδην κεηαπήδεζεο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ASTM, DIN θαη ΔΙΝΡ ζηηο ελνπνηεκέλεο 
πξνδηαγξαθέο θ.ι.π. (Π)ΠΘ. 
Ρα πξφηππα (ζρέδηα) ΠΘ ζπλνςίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 
Ξίλαθαο Αληηζηνηρία κεζφδσλ ειέγρνπ θαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ / Ξξφηππα ΠΘ 

 

# 
Αξηζκόο 

πξνηύπνπ ΠΘ 
Αληίζηνηρν άιιν 

πξόηππν Θέκα 

1 2 3 4 

1 ΠΘ301-84 ASTM C 127 
Ξξνζδηνξηζκφο εηδηθνχ βάξνπο θαη απνξξνθεηηθφηεηαο 
ρνλδξφθνθθσλ αδξαλψλ 

2 ΠΘ302-84 ASTM C 128 
Ξξνζδηνξηζκφο θαηλνκέλνπ εηδηθνχ βάξνπο ιεπηφθνθθσλ 
αδξαλψλ 

3 ΠΘ303-84 ΔΙΝΡ 671 Ξαξαζθεπή θαη ζπληήξεζε δνθηκίσλ ζθπξνδέκαηνο 

4 ΠΘ304-84 ΔΙΝΡ 722 
Έιεγρνο    αληνρήο    ζε    ζιίςε    πξνηχπσλ    δνθηκίσλ 
ζθπξνδέκαηνο 

5 ΠΘ305-84 ASTM C 117 
Ξξνζδηνξηζκφο  πιηθνχ  ιεπηφηεξνπ   απφ  75  mm ζε 
αδξαλή πιηθά (πξνζδηνξηζκφο κε πγξφ θνζθίληζκα) 

6 ΠΘ306-84 ASTM C 142 
Ξξνζδηνξηζκφο ζβψισλ αξγίινπ θαη εχζξππησλ θφθθσλ 
ζηα αδξαλή 

7 ΠΘ307-84 
ASTM C 233 θαη C 

260 
Δηδηθή  πξνδηαγξαθή  γηα  αεξαθηηθά  πξφζζεηα  γηα  ην 
ζθπξφδεκα 

8 ΠΘ308-84 ASTM C 494 
Δηδηθή πξνδηαγξαθή γηα ρεκηθά πξφζζεηα ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο 

9 ΠΘ309-84 ΔΙΝΡ 521 Γνθηκή θάζηζεο 

10 ΠΘ310-84 ΔΙΝΡ 520 Γνθηκή VEBE 

11 ΠΘ311-84 ASTM C 231 
Έιεγρνο πνζνζηνχ αέξα λσπνχ ζθπξνδέκαηνο κε ηε 
κέζνδν πίεζεο 

12 ΠΘ312-84 ASTM C 280 
Ξξνζδηνξηζκφο πηζαλήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αδξαλψλ κε 
ηα αιθάιηα ηζηκέληνπ (κέζνδνο ξάβδνπ θνληάκαηνο) 

13 ΠΘ313-84 ASTM C 403 
Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ πήμεο ησλ κηγκάησλ 
ζθπξνδέκαηνο κε αληίζηαζε ζηε δηείζδπζε 

14 ΠΘ314-84 
ASTM C 156 θαη C 

309 
Δηδηθή πξνδηαγξαθή γηα πγξά ζπλζεηηθά πιηθά πνπ 
δεκηνπξγνχλ κεκβξάλε ζπληήξεζεο ζθπξνδέκαηνο 

15 ΠΘ315-84 ASTM C 40 Νξγαληθέο πξνζκίμεηο ζε ιεπηφθνθθα αδξαλή γηα 
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# 
Αξηζκόο 

πξνηύπνπ ΠΘ 
Αληίζηνηρν άιιν 

πξόηππν Θέκα 

1 2 3 4 

ζθπξφδεκα 

16 ΠΘ316-84 ASTM C 642 
Ξξνζδηνξηζκφο εηδηθνχ βάξνπο, πγξαζίαο απνξξφθεζεο 
θαη θελψλ ζην ζθιεξπκέλν ζθπξφδεκα 

17 ΠΘ317-84 ASTM C 627 
Ξξνζδηνξηζκφο δξαζηηθφηεηαο ησλ αδξαλψλ κε ηα αιθάιηα 
ηνπ ηζηκέληνπ (ρεκηθή κέζνδνο) 

18 ΠΘ318-84 DIN 1048 Γνθηκή εμάπισζεο 

19 ΠΘ320-84 ASTM C 1367 Θνθθνκεηξηθή αλάιπζε ησλ αδξαλψλ 

20 ΠΘ321-84 ASTM C 88 
Αλζεθηηθφηεηα ζε απνζάζξσζε (πγεία) αδξαλψλ πιηθψλ 
κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ζεηηθνχ λαηξίνπ ή ζεηηθνχ καγλεζίνπ 

21 ΠΘ322-84 ASTM C 29 
Ξξνζδηνξηζκφο θαηλφκελνπ βάξνπο θαη θελψλ ζηα αδξαλή 
πιηθά 

22 ΠΘ323-84 ASTM C 232 Γνθηκή εμίδξσζεο ζθπξνδέκαηνο 

23 ΠΘ326-84 ASTM C 123 
Ξξνζδηνξηζκφο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ αδξαλψλ ζε 
θφθθνπο κηθξνχ εηδηθνχ βάξνπο 

24 ΠΘ328-84 ΔΙΝΡ 345 
Ξνηνηηθφο έιεγρνο λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην 
ζθπξφδεκα 

25 ΠΘ331-84 
ASTM C 309 θαη C 

156 Έιεγρνο πιηθψλ ζπληήξεζεο ζθπξνδέκαηνο 

26 ΠΘ332-84 ASTM C 295 Ξεηξνγξαθηθή εμέηαζε αδξαλψλ 

27 ΠΘ333-84 ASTM C 496 Πηαηηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο ζθπξνδέκαηνο 

28 ΠΘ334-84 ASTM C 215 Γπλακηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο ζθπξνδέκαηνο 

29 ΠΘ335-84 ASTM C 152 Δξππζκφο ζθπξνδέκαηνο 

30 ΠΘ336-84 ASTM C 157 Ππζηνιή μήξαλζεο 

31 ΠΘ337-84 DIN 1048 Γηαπεξαηφηεηα ζθπξνδέκαηνο 

32 ΠΘ338-84 ASTM C 457 Κηθξνζθνπηθφο πξνζδηνξηζκφο θελψλ αέξα 

33 ΠΘ341-84 ASTM C 496 Έιεγρνο αληνρήο ζε δηάξξεμε δνθηκίσλ ζθπξνδέκαηνο 

34 ΠΘ342-84 ASTM C 597 Κέηξεζε ηαρχηεηαο δηάδνζεο ππεξήρσλ ζην ζθπξφδεκα 

35 ΠΘ343-84 ASTM C 805 Θξνπζηκέηξεζε ζην ζθπξφδεκα 

36 ΠΘ345-84 ASTM C 131 Αληνρή ζε ηξηβή θαη θξνχζε (Los Angeles) 

37 ΠΘ346-84 ASTM D 2419 Ηζνδχλακν άκκνπ 

38 ΠΘ350-84 DIN 4030 Νιηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζεηηθά άιαηα δηαιπηά ζε HCl 

39 ΠΘ363-84 ASTM C 87 
Δπίδξαζε νξγαληθψλ πξνζκίμεσλ ζηελ αληνρή 
ακκνθνληακάησλ κε ιεπηά αδξαλή 

40  ΔΙΝΡ 516 Γεηγκαηνιεςία λσπνχ ζθπξνδέκαηνο 

41  ΔΙΝΡ 739 Έιεγρνο αληνρήο ζε θάκςε 

 
Ρα αθφινπζα Πρέδηα πξνηχπσλ ηνπ ΔΙΝΡ πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα ηνπ ΘΡΠ „97. 
Ξίλαθαο 2 

# 
Αξηζκόο 

πξνηύπνπ ΔΙΝΡ Θέκα 

1 2 3 

2 ΔΙΝΡ 344 
Ππζρέηηζε ηεο αληνρήο απνθνπηφκελνπ ππξήλα ζθπξνδέκαηνο απφ ζξαπζηά 
αζβεζηνιηζηθά αδξαλή κε ηε ζπκβαηηθή αληνρή 

3 ΔΙΝΡ 345 Ρν λεξφ αλάκημεο θαη ζπληήξεζεο ζθπξνδέκαηνο 

4 ΔΙΝΡ 346 Ρν έηνηκν ζθπξφδεκα 

5 ΔΙΝΡ 408 Θξαπζηά αδξαλή γηα ζπλεζηζκέλα ζθπξνδέκαηα 

6 ΔΙΝΡ 515 Πθπξνδέηεζε φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ρακειή 

7 ΔΙΝΡ 517 Πθπξνδέηεζε φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ςειή 
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9.3 Νξηζκνί 

Ηζρχνπλ φπσο αλαπηχζζνληαη ιεπηνκεξψο ζην άξζξν 3 ηνπ Θ.Ρ.Π. '97 
 

9.4 Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαζηώλ 

Νη εξγαζίεο αθνξνχλ ζε απιέο θαηαζθεπέο ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. 
 

9.5 Ρερληθέο θαη ζπκβαηηθέο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ θαη 

εξγαζίαο 

9.5.1 Γεληθά 

Πην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη νη θαλφλεο θαη δηαηάμεηο γηα ηελ παξαζθεπή θαη δηακφξθσζε 
ζθπξνδέκαηνο ηεο επηζπκεηήο θαηεγνξίαο θαη ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα απηφ. 
Αληίζεηα δελ πεξηιακβάλνληαη: 

- Πθπξνδέκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη κε ειαθξχηεξα ή βαξχηεξα αδξαλή, κε πξνζκίμεηο 
ειαθξχηεξσλ ή βαξχηεξσλ αδξαλψλ θαη κε αδξαλή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζξαχζε παιαηνχ 
ζθπξνδέκαηνο. 

- Νη δηαηάμεηο νη ζρεηηθέο κε ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ θνηλψλ ραιχβσλ ηνπ νπιηζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαη ησλ ηελφλησλ πξνέληαζεο ηνπ πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο, 
πεξηιακβάλνληαη φκσο θαηαζθεπαζηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηελ απφζηαζε ησλ ξάβδσλ 
νπιηζκνχ θαη ηηο επηθαιχςεηο ηνπο. 

- Γηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ, ηηο επηηξεπφκελεο ηάζεηο θιπ γηα ηηο νπνίεο 
εθαξκφδνληαη νη θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο, ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπνπλ νη ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηνπ ΘΚΔ. 

 

9.5.2 Ππκπιεξώζεηο ηνπ Θ.Ρ.Π. '97 

Κεηά ηελ παξ. 6.9 ηνπ Θ.Ρ.Π. '97 πξνζηίζεληαη ηα παξαθάησ: 
 

- Ζ αλάκημε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη ζην ζηαζεξφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο 
απαγνξεπκέλεο ηεο αλάκημεο κε ηα ρέξηα. Γηα ηελ αλάκημε ηνπ εξγνηαμηαθνχ έηνηκνπ 
ζθπξνδέκαηνο ηζρχεη ε παξάγξαθνο 12.1.2.3 ηνπ Θ.Ρ.Π.'97. 

- Πηελ ζέζε αλάκημεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλαξηεκέλε πηλαθίδα κε επαλάγλσζηεο νδεγίεο 
αλάκημεο γηα θάζε θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ : 

α.  Θαηεγνξία ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
β. Πηνηρεία   ηζηκέληνπ   (ηχπνπ   θαη   θαηεγνξία   αληνρήο,   πνζφηεηα ηζηκέληνπ θαη   
πεξηεθηηθφηεηα   ζε   ρηιηφγξακκα   αλά   θπβηθφ   κέηξν παξαγψκελνπ ζθπξνδέκαηνο) 
γ. Πηνηρεία αδξαλψλ (είδνο θαηά θιάζκα θαη πνζφηεηα) 
δ. Ζ θάζηζε ηνπ λσπνχ ζθπξνδέκαηνο (ή άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ, 
κέηξεζεο ηνπ εξγάζηκνπ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ζχλζεζεο). 
ε. Ρα πξφζζεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο (είδνο θαη πνζφηεηα)  
ζη.  Ν ιφγνο λεξνχ πξνο ηζηκέλην (ζπληειεζηήο Λ/Ρ) 
δ.  Ρν βάξνο ή φγθνο ηνπ λεξνχ αλά κ3 παξαγφκελνπ ζθπξνδέκαηνο.  

- Ρα κεραλήκαηα αλάκημεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (αλακηθηήξεο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα θαηά 
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηέιεηα αλάκημε θαη νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ 
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ζπζηαηηθψλ ησλ πιηθψλ κέζα ζηε κάδα ην λσπνχ ζθπξνδέκαηνο. Νη αλακηθηήξεο ζα είλαη 
εθνδηαζκέλνη κε δνρείν απνζήθεπζεο λεξνχ, επαξθνχο πνζφηεηαο, φπσο επίζεο θαη κε 
απηφκαηε ζπζθεπή κέηξεζεο ηνπ λεξνχ θάζε κίγκαηνο. Θαιφ είλαη λα ππάξρνπλ κεραληθά 
κέζα κέηξεζεο ησλ ζηξνθψλ ηνπ ηχκπαλνπ ηνπ αλακηθηήξα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ίδηνο 
αξηζκφο ζηξνθψλ γηα θάζε κίγκα θαη λα κελ αδεηάδεη ν αλακηθηήξαο πξηλ λα ζπκπιεξσζεί ν 
παξαπάλσ αξηζκφο ζηξνθψλ. Ξάλησο, ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ηχκπαλνπ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο αλάκημεο πξέπεη λα είλαη απηή πνπ πξνδηαγξάθεηαη απφ ην εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο ηνπ αλακηθηήξα. 

o Ν ρεηξηζκφο ησλ αλακηθηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη ΞΙΖΟΥΠ ΑΡΝΚΑΡΝΞΝΗΖΚΔΛΝΠ, 
λα γίλεηαη απφ πξφζσπα πεπεηξακέλα θαη εμαζθεκέλα ζηελ παξαγσγή 
ζθπξνδέκαηνο κε ζηαζεξή εξγαζηκφηεηα.  

- Γηαθξίλνληαη ηξεηο θχξηνη ηχπνη αλακηθηήξσλ βάζεη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ έρεη ν άμνλαο 
πεξηζηξνθήο:  
α.    Θαηαθφξπθνπ άμνλα 
β.    Νξηδνληίνπ άμνλα (ζηαζεξνί ή αλαηξεπφκελνη)  
γ.     Θεθιηκέλνπ άμνλα (αλαηξεπφκελνη)  
Δμάιινπ απφ πιεπξάο ηεο θηλνχζαο δχλακεο αλάκημεο, νη αλακηθηήξεο δηαθξίλνληαη ζε: 

           α.   Αλακηθηήξεο βηαίαο αλάκημεο 
β.  Αλακηθηήξεο κε ειεχζεξε πηψζε ησλ πιηθψλ κε βαξχηεηα  

Γεληθά θαηά ζεηξά θαηαιιειφηεηαο πξνηηκψληαη αλακηθηήξεο ησλ αξρηθψλ θαηεγνξηψλ ησλ 
παξαπάλσ δηαθξίζεσλ, αλάινγα κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ.  
Έηζη ζε εξγνηάμην πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ επηβάιιεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε αλακηθηήξσλ 
βηαίαο αλάκημεο, ελψ ζε ζνβαξά έξγα απαηηείηαη ε ρξήζε αλακηθηήξα νξηδφληηνπ άμνλα. Πε εηδηθέο 
πεξηπηψζεηο κηθξψλ έξγσλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο θαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο πεξεζίαο, 
κπνξνχλ λα κελ εθαξκνζηνχλ ηα πξνδηαγξαθφκελα ζε απηήλ ηελ παξάγξαθν γηα ηελ εθινγή ησλ 
αλακηθηήξσλ.  

 Νη αλακηθηήξεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή 
θαη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο πεξεζίαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο γηα ηπρφλ θζνξέο ζε 
ζρέζε πξνο ηα ζρέδηα ηνπ εξγνζηαζίνπ, ηπρφλ δε εθζαξκέλα ηκήκαηα πξέπεη λα 
αληηθαζίζηαληαη. 
Δηδηθφηεξα νξίδεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε αλακηθηήξσλ ησλ νπνίσλ νη 
ιεπίδεο αλάκημεο (blades) παξνπζηάδνπλ θζνξά πάλσ απφ 10% ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 
ηνπο δηαηνκή, Γελ ζα επηηξέπεηαη επίζεο ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κεραλήκαηνο αλ 
πξνεγνπκέλσο δελ απνκαθξπλζνχλ εληειψο ηα ζπζζσξεπκέλα ζηεξενπνηεκέλα εληφο ηνπ 
ηπκπάλνπ θαη ησλ κεξψλ ηνπ θνληάκαηα ή ηζηκέληα.  

 Γελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη αλακηθηήξεο απφδνζεο κηθξφηεξεο απφ έλα ζαθί ηζηκέλην θαη δελ 
ζα θνξηψλεηαη ν αλακηθηήξαο κε πνζφηεηα κίγκαηνο κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ εγγπάηαη ην 
εξγνζηάζην ηνπ αλακηθηήξα γηα ηελ ζσζηή αλάκημεο θαη ιεηηνπξγία. 
Παλ απφδνζε ηνπ αλακηθηήξα πάλησο νξίδεηαη σο ν κέγηζηνο φγθνο έηνηκνπ πιήξνπο 
αλακεκηγκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ κπνξεί λα παξάγεη ζε έλα θχθιν ιεηηνπξγίαο ν 
αλακηθηήξαο (γίλεηαη δηάθξηζε απφ ηνλ ζπλνιηθφ γεσκεηξηθφ φγθν ηνπ αλακηθηήξα θαη απφ 
ην άζξνηζκα ησλ φγθσλ ησλ ραιαξψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ κίγκαηνο)  

 Νη αλακηθηήξεο δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κε πνζφηεηα κίγκαηνο κεγαιχηεξεο απηήο πνπ 
ζπλίζηαηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, Ζ πεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη κείσζε ηεο πνζφηεηαο 
ηνπ κίγκαηνο, φηαλ νη δνθηκέο απφδνζεο ηνπ αλακηθηήξα δείμνπλ φηη απηφ είλαη απαξαίηεην.  

 Ζ εθ λένπ αλάκημε ζθπξνδέκαηνο, πνπ έρεη ζθιεξπλζεί κεξηθψο, δειαδή ε επαλάκημε κε ή 
ρσξίο πξφζζεην ηζηκέλην, αδξαλή ή λεξφ, δελ επηηξέπεηαη. Ρν ππφςε ζθπξφδεκα ζα 
απνξξίπηεηαη θαη ε ζρεηηθή επζχλε θαη έμνδα ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.  

 Απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο Απηφκαηεο Κέηξεζεο Ππζηαηηθψλ Κίγκαηνο 
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o Θάζε ζεκείν παξνρήο αδξαλψλ θαη ηζηκέληνπ ζηηο ρνάλεο θφξησζεο ηνπ 
αλακηθηήξα ζα έρεη ζπζθεπή δχγηζεο, ε νπνία ζα δηαζέηεη νξαηφ, ρσξίο ειαηήξηα, 
δείθηε απεπζείαο αλάγλσζεο ζε βαζκνλνκεκέλε θιίκαθα ζε κνλάδεο ρηιηφγξακκσλ 
πνπ ζα παξέρεη έλδεημε βάξνπο ζε θάζε ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο δχγηζεο, απφ κεδέλ 
κέρξη ηνπ κέγηζηνπ θνξηίνπ, ή ςεθηαθή αλάγλσζε πνπ ζα παξέρεη κεδεληθή έλδεημε 
γηα κεδέλ θνξηίν ή θαηάιιειε έλδεημε γηα ην πξνθαζνξηζκέλν θνξηίν δχγηζεο θαη 
αληίζηνηρε έλδεημε γηα νπνηνδήπνηε θνξηίν κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν ηνπ 
πξνθαζνξηζκέλνπ. 

o Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη πξφηππα ζηαζκά δνθηκψλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν 
βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο θαη ζσζηήο 
ιεηηνπξγίαο θάζε ζπζθεπήο δχγηζεο. Ρνπιάρηζηνλ θάζε κήλα, ή πην ζπρλά αλ 
απαηηεζεί απφ ηελ πεξεζία, ζα εθηειείηαη βαζκνλφκεζε ησλ δπγψλ ηνπ 
παξαζθεπαζηεξίνπ κε αθξίβεηα ±1%, ζε φιν ην εχξνο ηεο θιίκαθαο. Ρα ζηνηρεία 
ηεο βαζκνλφκεζεο πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηελ πεξεζία. 

o  Κεηά ην ηέινο θάζε δνθηκήο ειέγρνπ θαη πξηλ απφ ηελ ρξήζε ησλ θαηαγξαθηθψλ 
ζπζθεπψλ, ζα γίλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν νη απαηηνχκελεο πξνζαξκνγέο, 
επηδηνξζψζεηο ή αληηθαηαζηάζεηο, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία 
ησλ ζπζθεπψλ. 

o Ν εμνπιηζκφο κέηξεζεο πξέπεη λα δηαζέηεη απηνκαηηζκφ πνπ ζα επηηξέπεη, αλάινγα 
κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία ησλ αδξαλψλ, ηελ πξνζαξκνγή ηνπ βάξνπο ησλ 
πιηθψλ ηνπ κίγκαηνο, αιιά θαη έκκεζα ηνπ αληίζηνηρνπ βάξνπο απαηηνχκελνπ επί 
πιένλ χδαηνο ζην κίγκα. 

o Ν εμνπιηζκφο κέηξεζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο θαη δηαηεηαγκέλνο έηζη, ψζηε λα 
κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη, ε ζεηξά θαη ν ρξφλνο ηξνθνδνζίαο ησλ πιηθψλ, 
πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη θαιή αλάκημε ησλ αδξαλψλ θαη φπνπ είλαη εθηθηφ, 
ηνπ ηζηκέληνπ κε ηα αδξαλή. Απηή ε ξχζκηζε ζα επηηπγράλεηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ 
ζπξίδσλ εθθφξησζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κέηξεζεο. 

o Ν εμνπιηζκφο κέηξεζεο ζα δηαζέηεη αθξηβή, απηφκαην θαηαγξαθηθφ κεραληζκφ, πνπ 
ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ πεξεζία, θαη ν νπνίνο ζα θαηαγξάθεη ηα βάξε φισλ 
ησλ πιηθψλ θαηά ηελ ηξνθνδνζία ηνπο ζηνλ αλακηθηήξα. 

o Ν κεραληζκφο ζα παξέρεη ζπλερή νξαηή θαηαγξαθή, ζε δηαγξακκηζκέλε 

o ηαηλία, ηνπ βάξνπο ηνπ ηζηκέληνπ, ηνπ λεξνχ θαη θάζε θαηεγνξίαο αδξαλνχο θαη ηνπ 
ρξφλνπ αλάκημεο αλά δηαζηήκαηα φρη κεγαιχηεξα ησλ πέληε ιεπηψλ. 

o Ζ ηαηλία , πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζην θαηαγξαθηθφ, ζα ζηεξίδεηαη θαζ' φιν ην 
πιάηνο ηεο ζε ζηαζεξή θαη ιεία βάζε ψζηε λα είλαη δπλαηέο ζεκεηψζεηο κε ην ρέξη, 
ρσξίο λα θαηαζηξέθεηαη ην πιηθφ ηεο. Ρν νξαηφ ηκήκα ηεο ηαηλίαο ζα πξέπεη λα 
θαιχπηεη πεξίνδν φρη κηθξφηεξε απφ ηξηάληα (30) ιεπηά. 

o Θάζε ηαηλία ζα είλαη δηαγξακκηζκέλε θαη ηππσκέλε ψζηε λα κπνξεί λα 
ραξαθηεξίδεηαη εχθνια, νη δε πνζφηεηεο θαη ν ρξφλνο λα δηαβάδνληαη απεπζείαο, 
ρσξίο κέηξεζε ή ππνινγηζκφ. Όιεο νη ηαηλίεο ηνπ θαηαγξαθηθνχ ζα παξαδίδνληαη 
ζηελ πεξεζία. 

o  Ν εμνπιηζκφο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ζα δηαζέηεη απηνκαηηζκφ επηινγήο κίγκαηνο, 
φπνπ ζα έρνπλ θαηαρσξεζεί φιεο νη επηιεγείζεο ζπλζέζεηο, αλάινγα κε ηελ 
θαηεγνξία ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

o Ρν λεξφ ζα κεηξάηαη θαηά βάξνο ή φγθν, Ν κεραληζκφο παξνρήο λεξνχ ζηνπο 
αλακηθηήξεο δελ ζα επηηξέπεη δηαξξνέο, φηαλ νη βαιβίδεο είλαη θιεηζηέο, ΝΗ βαιβίδεο 
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πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο ηεο δεμακελήο λεξνχ ζα είλαη ζπγρξνληζκέλεο, ψζηε νη 
βαιβίδεο εθθέλσζεο λα κελ αλνίγνπλ πξηλ θιείζνπλ πιήξσο νη βαιβίδεο πιήξσζεο. 
Ν αγσγφο παξνρήο λεξνχ ζην ζπγθξφηεκα παξαγσγήο ζα είλαη επαξθψο 
κνλσκέλνο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζέξκαλζε ή ςχμε ηνπ λεξνχ ζε πεξηφδνπο 
ζεξκνχ ή ςπρξνχ θαηξνχ. 

o Ν εμνπιηζκφο ζα δηαζέηεη ζπζθεπή θαηάιιειε γηα ηελ ξχζκηζε ηεο δφζεο ηνπ 
αεξαθηηθνχ θαη ησλ άιισλ πξνζκίθησλ. Ν κεραληζκφο παξνρήο πιηθψλ ηεο 
ζπζθεπήο απηήο ζα είλαη ζπγρξνληζκέλνο κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ 
κέηξεζεο ηεο δφζεο θαη εθθέλσζεο ηνπ λεξνχ, ψζηε ε αλάκημε ησλ πξνζκίθησλ λα 
είλαη απηφκαηε. Ζ ζπζθεπή ζα έρεη δπλαηφηεηα άκεζεο πξνζαξκνγήο, γηα ηελ 
κεηαβνιή ηεο πνζφηεηαο ησλ πξνζκίθησλ. 

o Ν εμνπιηζκφο ζα δηαζέηεη ζπζθεπή γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαγφκελσλ παξηίδσλ 
ζθπξνδέκαηνο.»  

 

ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 7.3 ηνπ Κ.Σ.. '97 πξνζηίζεληαη ηα παξαθάησ:  

 Γεληθά θάζε ζθπξφδεκα κπνξεί λα κεηαθεξζεί κε θάδνπο  

 Ρν ζθπξφδεκα πνπ κεηαθέξεηαη ζε κεηαθνξηθέο ηαηλίεο πξέπεη λα είλαη ζπλεθηηθφ. Πηηο 
ζέζεηο πνπ ην ζθπξφδεκα πέθηεη απφ ηελ κεηαθνξηθή ηαηλία, πξέπεη λα ππάξρνπλ 
θαηάιιειεο δηαηάμεηο πνπ λα εκπνδίδνπλ ηελ απφκημε»   

Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 8.11 ηνπ Θ.Ρ.Π. '97 πξνζηίζεληαη ηα παξαθάησ:  

 Ρν εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα πξέπεη λα δηαζηξψλεηαη ην ηαρχηεξν δπλαηφ κεηά ηελ αλάκημή 
ηνπ, ψζηε λα κελ ειαηηψλεηαη ην εξγάζηκφ ηνπ θαη λα κελ αιιάδεη ε ζχλζεζή ηνπ. Ν 
ρξφλνο κεηαμχ ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ηζηκέληνπ ζηνλ αλακηθηήξα ζε επαθή κε ηα (πγξά) 
αδξαλή θαη ηεο δηάζηξσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ κία ψξα θαηά 
ηνλ ρεηκψλα θαη 3/4 ηεο ψξαο θαηά ην θαινθαίξη.  

Πε θακία πεξίπησζε, δελ επηηξέπεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ηζηκέληνπ ζηνλ 
αλακηθηήξα ζε επαθή κε ηα (πγξά) αδξαλή θαη ηεο δηάζηξσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο λα ππεξβαίλεη ηα 
3/4 ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο πήμεο ηνπ ηζηκέληνπ.  

 Ρν έηνηκν ζθπξφδεκα ζα πξέπεη, αλ είλαη δπλαηφλ, λα δηαζηξψλεηαη ακέζσο κεηά ηελ 
παξάδνζή ηνπ ζην εξγνηάμην.  

 Ξξηλ απφ ηελ δηάζηξσζε νπνηαζδήπνηε πνζφηεηαο ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
πξνζεθηηθφ θαζάξηζκα ησλ μπιφηππσλ απφ δηάθνξα πιηθά πνπ πηζαλφλ λα ππάξρνπλ, φπσο 
πξηνλίδηα, κηθξά θνκκάηηα μχισλ, άρπξα, ραξηηά, ζθφλεο, απνηζίγαξα θιπ. Ξξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ην ήδε νινθιεξσκέλν ηκήκα πξέπεη λα επηζεσξείηαη 
θαη λα εηδνπνηείηαη ε πεξεζία γηα νηηδήπνηε δηαπηζησζεί φηη ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηε 
ζσζηή ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα 
πξνζδηνξίζεη ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα αξζεί ε επηδήκηα θαηάζηαζε ζε βαζκφ 
απνδεθηφ απφ ηελ πεξεζία. Ζ κεζνδνινγία απηή ππφθεηηαη ζε έγθξηζε απφ ηελ πεξεζία.  

 Ζ δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο επηηξέπεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή απφ ηελ πεξεζία 
ησλ μπιφηππσλ θαη ηνπ νπιηζκνχ, φπσο επίζεο θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιελψζεσλ, 
αγσγψλ, θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πάζεο θχζεο πνπ ηπρφλ 
πξννξίδνληαη λα ελζσκαησζνχλ ζην ζθπξφδεκα. Απαξαίηεηα θαηά ηελ δηάζηξσζε ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη θαηάιιεινο αξηζκφο (ηνπιάρηζηνλ έλαο) μπινπξγψλ 
πνπ ζα παξαθνινπζνχλ ηηο ππνζηεξίμεηο ησλ μπιφηππσλ.  

Πε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ, ε πεξεζία ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ απφ 
θάζε ζθπξνδέηεζε. 
Απαγνξεχεηαη ε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο ππφ βξνρή. Δπίζεο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε δηάζηξσζε, 
φηαλ ππάξρεη πηζαλφηεηα ακέζσο κεηά απφ απηήλ ή θαηά ην πξψην 24σξν λα επαθνινπζήζεη 
λεξνπνληή,  
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Δπίζεο ε πεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απαγνξεχεη ηελ δηάζηξσζε φζεο θνξέο νη θαηξηθέο ζπλζήθεο 
γεληθά (ήιηνο, ζεξκφηεηα, ςχρνο, βξνρή, ρηφλη, άλεκνη θιπ) εκπνδίδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηελ 
θαλνληθή δηάζηξσζε θαη πήμε ηνπ ζθπξνδέκαηνο.  
Ζ δηάζηξσζε ζα γίλεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα απνθεχγεηαη ε κεηάζεζε ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ. Ζ 
πξφνδνο ηεο δηάζηξσζεο πξέπεη λα έρεη ηέηνην ξπζκφ, ψζηε ε εξγαζία λα είλαη ζπλερήο θαη νκαιή 
κέρξη πιήξνπο ζπκπιήξσζεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη πξνθαζνξηζηεί θαη ην ζθπξφδεκα λα 
είλαη πάληνηε λσπφ θαη κε ην εξγάζηκν πνπ έρεη πξνθαζνξηζηεί.  
Ζ δηάζηξσζε ζα γίλεηαη ζε νκνηφκνξθεο ζηξψζεηο, κε πάρνο πνπ λα εμαξηάηαη απφ ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ζπκπχθλσζεο. Γηα λα απνθεπρζεί ν ζρεκαηηζκφο νξηδφληησλ 
αξκψλ εξγαζίαο, ε δηάζηξσζε πξέπεη λα γίλεηαη αξθεηά γξήγνξα θαη ε ζπκπχθλσζε λα γίλεηαη θαηά 
ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζχλδεζε ησλ ζηξψζεσλ ρσξίο λα παξακείλεη νξαηφο 
θαηαζθεπαζηηθφο αξκφο κεηαμχ ησλ ζηξψζεσλ.  
Ρν άδεηαζκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε ζσξνχο θαη ε θαηαλνκή ησλ ζσξψλ κε δνλεηή απαγνξεχεηαη 
επεηδή ππάξρεη θίλδπλνο απφκημεο.  
Ζ δηάζηξσζε ζε εηδηθέο θαηαζθεπέο ή θαηά δηαθφξνπο εηδηθνχο ηξφπνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 
κειέηεο (δηάζηξσζε θάησ απφ ην λεξφ, δηάζηξσζε κε πεπηεζκέλν αέξα, κε εθηφμεπζε, κε ελέζεηο 
θ.ι.π.) ζα γίλεηαη βάζεη εηδηθψλ θάζε θνξά κειεηψλ πνπ απαηηνχλ εηδηθή εκπεηξία θαη πνπ ζα 
εγθξίλνληαη απφ ηελ πεξεζία.  
Ξξηλ απφ θάζε ζθπξνδέηεζε ζα πξνεγείηαη επηζεψξεζε απφ ηελ πεξεζία πνπ ζα αθνξά θαη' 
ειάρηζηνλ:  
Ρελ ζηεξεφηεηα ησλ μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ ( ε επηζεψξεζε ησλ μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ 
αθνξά ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηελ κειέηε, θαζψο θαη ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπο. Ν έιεγρνο 
εμαξηάηαη απφ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ. Ζ επηζεψξεζε πξέπεη λα γίλεηαη ιεπηνκεξψο ζηα 
ζνβαξά θαη δχζθνια έξγα θαη ζηηο ιεπηέο θαηαζθεπέο, ελψ κπνξεί λα πεξηνξηζζεί ζε νπηηθφ έιεγρν 
ζε έλα κεγάιν βαζκφ απφ ζπλήζε νηθνδνκηθά έξγα).  
Ρελ νκνηφκνξθε επηθάιπςε ησλ θαινππηψλ κε πξντφληα πνπ δηεπθνιχλνπλ ην μεθαινχπσκα  
Ρελ ζηεγαλφηεηα ησλ αξκψλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ησλ μπινηχπσλ.  
Ρελ ζπκθσλία ησλ δηαζηάζεσλ ησλ μπινηχπσλ κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα.  
Ρελ θαζαξφηεηα ησλ μπινηχπσλ θαη ησλ επηθαλεηψλ δηαθνπήο ζθπξνδέηεζεο.  
Ρελ επηθαλεηαθή θαηάζηαζε ησλ νπιηζκψλ.  
Ρελ ζέζε θαη δηάκεηξν ησλ νπιηζκψλ, ηελ ζηεξέσζή ηνπο, ηελ πνηφηεηα ησλ ζπλδέζεψλ ηνπο θαη 
ηελ θαηάζηαζε ησλ ζσιήλσλ (αλ πξνβιέπνληαη ζπγθνιιήζεηο, πξέπεη λα ειέγρεηαη ε 
θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ ραιχβσλ θαη ηεο κεζφδνπ πνπ ζα εθαξκνζηεί).  
Ρελ θαλνληθφηεηα ησλ αγθπξψζεσλ, ηελ ζέζε ηνπο θαη ηελ ζηεξέσζή ηνπο.  
Ρελ παξνπζία ζην εξγνηάμην ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ελδερφκελα απαηηείηαη γηα ξχζκηζε ηνπ μπιφηππνπ  
Ρελ παξνπζία ζην εξγνηάμην ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έγρπζε θαη ηελ ζπκπχθλσζε 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο  
-     Ρελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έγρπζε θαη ηελ ζπκπχθλσζε 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο.  

 Δπίζεο ζα πξέπεη, πξηλ απφ θάζε ζθπξνδέηεζε λα έρεη εμαζθαιηζζεί φηη ν ππάξρσλ 
εμνπιηζκφο ιεηηνπξγεί θαιά θαζψο θαη φηη ππάξρεη πξφζζεηνο εμνπιηζκφο ψζηε νη εξγαζίεο 
ζθπξνδέκαηνο λα νινθιεξσζνχλ φπσο πξέπεη αθφκα θαη ζε πεξίπησζε ζνβαξήο κεραληθήο 
βιάβεο.  

 Δπί πιένλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζζεί φηη 
ππάξρνπλ φια ηα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο γηα ηα ηειεηψκαηα θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο.  

 
Πην ηέινο ηεο παξ. 9.5 ηνπ Θ.Ρ.Π. '97 πξνζηίζεληαη ηα παξαθάησ:  

 Ζ ζπκπχθλσζε κε δφλεζε πξέπεη λα γίλεηαη θάησ απφ ηελ επίβιεςε πεπεηξακέλνπ 
πξνζσπηθνχ θαη λα αθνινπζεί ηνπο εμήο θαλφλεο:  
α. Ζ δφλεζε ζα είλαη εζσηεξηθή, εθηφο αλ ήζειε νξηζζεί απφ ηελ πεξεζία δηαθνξεηηθή, 
φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ 
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Ζ ζπκπχθλσζε κε εζσηεξηθνχο δνλεηέο ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη κε δφλεζε κε δνλεηέο 
επηθαλείαο, φπνπ απαηηείηαη ε δηακφξθσζε ιείαο επηθαλείαο. 
Γνλεηέο πάλσ ζηνπο μπιφηππνπο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν φπνπ είλαη αδχλαηε ε 
εθαξκνγή εζσηεξηθψλ δνλεηψλ (πνιχ ιεπηέο δηαηνκέο, ιεπηνί ζηχινη, πξνθαηαζθεπαζκέλα 
ζηνηρεία θιπ). 
β.  Ν ηχπνο ησλ δνλεηψλ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο πεξεζίαο. 
Ξξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα κεηαδψζνπλ ζην ζθπξφδεκα δφλεζε κε ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 
3600 παικψλ αλά πξψην ιεπηφ, φηαλ βξίζθνληαη ζε θφξησζε. 
γ. Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη ζην έξγν επαξθή αξηζκφ δνλεηψλ ψζηε λα γίλεηαη δπλαηή 
ε ζπκπχθλσζε θάζε κίγκαηνο, ακέζσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζηνπο μπιφηππνπο. 

δ.   Ν ρεηξηζκφο ησλ δνλεηψλ ζα είλαη ηέηνηνο, ψζηε λα επεξεάδεηαη ην ζθπξφδεκα ζε θάζε 

ζέζε κέζα ζηνπο μπιφηππνπο γχξσ απφ ηνπο νπιηζκνχο, ζηηο γσλίεο θιπ 
ε. Ζ δφλεζε ζα εθαξκφδεηαη ζην ζθπξφδεκα πνπ έρεη δηαζηξσζεί πξφζθαηα. Νη εζσηεξηθνί   
δνλεηέο ζα κπαίλνπλ θαη ζα βγαίλνπλ απφ ην ζθπξφδεκα βξαδέσο θαη ζαδηαηεξνχληαη θαηά 
ην δπλαηφλ ζε θαηαθφξπθε πεξίπνπ ζέζε, εθηφο απφ εηδηθέο πεξηπηψζεηο (ξερέο δηαηνκέο, ή 
δχζθνια πξνζπειάζηκεο). Ζ δφλεζε ζα έρεη ηέηνηα δηάξθεηα θαη έθηαζε ψζηε λα επέξρεηαη 
ηέιεηα ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο αιιά δελ πξέπεη λα δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ ην 
απαηηνχκελν, γηαηί ηφηε πξνθαιεί απφκημε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
ζη. Νη δνλεηέο επηθαλείαο ζα εθαξκφδνληαη ηφζν ρξφλν, φζνο απαηηείηαη γηα λα βπζηζηνχλ 
ηα ρνλδξά αδξαλή κέζα ζηελ ππνθείκελε κάδα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη λα πξνθχςεη 
νκνηφκνξθε εκθάληζε επαξθνχο πνιηνχ γηα ηελ δηακφξθσζε νκαιήο επηθαλείαο. 
δ. Νη δνλεηέο πνπ εθαξκφδνληαη πάλσ ζηνπο μπιφηππνπο ζα πξνζαξκφδνληαη ζε απηνχο 
θαηά ηξφπν ψζηε λα κεηαδίδνπλ επαξθή δφλεζε ζην ζθπξφδεκα θαη ζα κεηαθηλνχληαη 
θαηαθφξπθα απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, παξάιιεια κε ην αλέβαζκα ησλ ζηξψζεσλ ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο. Ρν χςνο κεηαθίλεζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ην χςνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ 
έρεη επεξεαζζεί απφ ηελ δφλεζε. Νξηδφληηα νη δνλεηέο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε 
απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9.3 ηνπ Θ.Ρ.Π. '97 
ε. Ζ δφλεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη κε αλάδεπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε μχιηλεο ή ζηδεξέο 
ξάβδνπο θνληά ζηνπο μπιφηππνπο ή ζε ζέζεηο φπνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα θηάζνπλ νη 
δνλεηέο (γσλίεο θιπ) ψζηε λα πξνθχπηνπλ νκαιέο επηθάλεηεο θαη ππθλφ ζθπξφδεκα.  
ζ. Πθπξφδεκα πνπ έρεη ήδε ζπκππθλσζεί, κπνξεί λα βειηησζεί κε επαλαδφλεζε αξγφηεξα, 
θάησ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξαγξάθνπ 9.5. Ζ επαλαδφλεζε θιείλεη ηηο ηξηρνεηδείο 
ξσγκέο πιαζηηθήο ζπζηνιήο , ηηο ξσγκέο απφ θαηαθάζηζε θαη ηα θελά θάησ απφ ηηο 
νξηδφληηεο ξάβδνπο νπιηζκνχ.  

Πην ζεκείν δηάζηξσζεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκνη, εθηφο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο δνλεηέο 
πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί θαη πξφζζεηνη δνλεηέο πνπ ζα θαιχπηνπλ πεξηπηψζεηο εθηάθησλ 
αλαγθψλ, βιαβψλ θιπ.  

 

9.5.3 Δπηθαλεηαθά ηειεηώκαηα ζθπξνδέκαηνο  

9.5.3.1 Γεληθά 

α.       Ρα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ζθπξνδέκαηνο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Ρειεηψκαηα   επηθαλεηψλ   ζθπξνδέκαηνο   πνπ   πξνθχπηνπλ   κεηά   ηελ απνμήισζε ησλ 
μπινηχπσλ  

 Ρειεηψκαηα επηθαλεηψλ πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε επηθάλεηεο πνπ 
δελ βξίζθνληαη ζε επαθή κε μπιφηππνπο θαη ζηηο νπνίεο ε επεμεξγαζία πνπ  ηπρφλ γίλεηαη  
εθηειείηαη  θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ην ζθπξφδεκα είλαη αθφκε «πιαζηηθφ»   
 

β.       Ζ   επίηεπμε   ησλ   πξνδηαγξαθφκελσλ   νξαηψλ   επηθαλεηψλ   /   επηθαλεηαθψλ 
ηειεησκάησλ ζθπξνδέκαηνο πξνυπνζέηεη θαηάιιειε κειέηε,  επίβιεςε θαη κέζα θαη απνηειεί 
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.  



 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ     72 

 

γ. Ξξνβιέπνληαη γεληθά πέληε ηχπνη επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ ζθπξνδέκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ 
κεηά ηελ απνμήισζε ησλ μπινηχπσλ:  

 Ρειεηψκαηα ηχπνπ Α 

 Ρειεηψκαηα ηχπνπ Β  
Αλαιπηηθφηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηειεησκάησλ απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ μπιφηππνπ θαη ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη λα επηηεπρζνχλ νη απαηηνχκελεο 
ηδηφηεηεο, αλαπηχζζνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 5.3.2 κέρξη 5.3.6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη λα παξακείλεη ην ζθπξφδεκα αλεπίρξηζην αλαθχπηνπλ δηάθνξεο 
απαηηήζεηο επηινγήο ηειεηψκαηνο σο άλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζέζε ηεο επηθάλεηαο θαη κε άιινπο 
παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 
Κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη άιινη ηχπνη επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ γηα αλεπίρξηζηα 
ζθπξνδέκαηα, νη νπνίνη ζα πξνδηαγξάθνληαη ηδηαίηεξα ζε θάζε πεξίπησζε.  
δ.       Ζ εθινγή ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε μπιφηππνπο είλαη ζε 
κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθή, αιιά θαηά ηελ επηινγή παίξλεηαη ππφςε: 

 Ρν θφζηνο ηειεηψκαηνο 

 Ζ επθνιία επίηεπμεο ηειεηψκαηνο πςειήο ζηάζκεο 

 Ζ αιιαγή ηεο εκθάληζεο φηαλ επηδξάζνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ν ρξφλνο, ή ε ρξήζε 

 Ζ επθνιία ζπληήξεζεο  

Ρν είδνο ησλ επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ θαζνξίδεηαη ζηα Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο. Πε 
πεξίπησζε έιιεηςεο ηέηνηνπ θαζνξηζκνχ, νξίδεηαη απφ ηελ πεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο. 

ε .  Ηδαληθά, νπνηνδήπνηε ηειείσκα πξέπεη λα κε έρεη αλεπηζχκεηεο ελαιιαγέο ρξψκαηνο ή θπζηθέο 

αζπλέρεηεο. Απηφο ν βαζκφο ηειεηφηεηαο δελ κπνξεί πνηέ λα επηηεπρζεί. Διαηηψκαηα ζηελ επηθάλεηα 
απφ ηελ δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε έρνπλ απνθαζηζηηθή ζεκαζία ζηελ επίηεπμε πςειήο πνηφηεηαο 
επηθαλεηαθνχ ζθπξνδέκαηνο. Ρν ζθπξφδεκα πξέπεη λα παξάγεηαη έηζη ψζηε λα ειαηηψλεηαη ε 
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο επηθαλεηαθψλ θειίδσλ. Ρνχην απαηηεί πξνζνρή πνπ πξέπεη λα δνζεί ζε 
δηάθνξεο θάζεηο ηεο παξαγσγήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, πξφζζεηα κε εθείλεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 
παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο θαιήο αληνρήο θαη αλζεθηηθφηεηαο. 
ζη. Ζ απνξξφθεζε ηεο επηθαλείαο ηνπ μπιφηππνπ επεξεάδεη ην βάζνο θαη ηελ νκνηνκνξθία ηνπ 
ρξψκαηνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Ζ επηθάλεηα ηνπ μπιφηππνπ, αλάινγα πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ 
ηειεηψκαηνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, δελ πξέπεη λα ιεθηάδεη ην ζθπξφδεκα ή λα αληηδξά ρεκηθά καδί ηνπ. 
Ξξηλ απφ ηελ δηάζηξσζε πξέπεη λα επαιείθεηαη κε ιεπηή, νκνηφκνξθε ζηξψζε, απφ έλα θαηάιιειν 
πιηθφ, γηα λα απνθνιιάηαη απφ ην ζθπξφδεκα. Νη αξκνί ησλ θαινππηψλ πξέπεη λα θιείλνπλ 
πδαηνζηεγαλά. 
δ. Ρν κίγκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθά ζπλεθηηθφ ψζηε λα ειαηηψλεηαη ε 
θίλεζε ηνπ λεξνχ σο πξνο ηα ζηεξεά ζπζηαηηθά, Ρα ρξψκαηα ησλ ζπζηαηηθψλ, ε δηαβάζκηζε ησλ 
αδξαλψλ θαη νη αλαινγίεο κίμεο κπνξεί αλ εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ απαηηνχκελε εκθάληζε. 
ε. Νη κέζνδνη κεηαθνξάο, δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο, πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα 
ειαηηψλεηαη ε απφκημε θαη εμαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθή ζπκπχθλσζε. Ρν ζθπξφδεκα πξέπεη, 
εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, λα ζπκππθλψλεηαη ζπλερψο θαζψο δηαζηξψλεηαη, κε εζσηεξηθφ δνλεηή, πνπ 
λα έρεη επαξθή ηζρχ, θαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ εγθιείεηαη αέξαο απφ ην ζθπξφδεκα πνπ 
ζα ζπκππθλσζεί απφ πάλσ.  
ζ. Ρν ζθπξφδεκα πξέπεη λα ζπληεξείηαη θαηά ζηαζεξφ θαη φκνην ηξφπν θαη πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη 
απφ κεραληθέο βιάβεο (πρ. απφ θξνχζε) ή απφ ιέθηαζκα (πρ απφ πξνεμέρνπζεο ξάβδνπο) 
 η. ςειήο πξνζηαζίαο επηθάλεηεο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κφλν απφ επζπλείδεηνπο πεπεηξακέλνπο 
ηερλίηεο κε επαξθή επηηήξεζε θαη επίβιεςε. Θα πξέπεη θαηά ζπλέπεηα ν Αλάδνρνο λα εμαζθαιίζεη 
πξνζσπηθφ κε θαηάιιεια πξνζφληα θαη λα ηνπο επηηεξεί κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα απνδνζνχλ, 
φπνπ πξνδηαγξάθνληαη ζρεηηθά, νη απαηηνχκελεο πςειήο πνηφηεηαο επηθάλεηαο αλεπίρξηζηνπ 
ζθπξνδέκαηνο. 
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ηα. Ξξνβιέπνληαη γεληθά δχν ηχπνη επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ ζθπξνδέκαηνο πνπ δελ βξίζθεηαη ζε 
επαθή κε μπιφηππνπο: 

 Ρειείσκα πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΞΑ 

 Ρειείσκα πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΞΒ  
ηβ. Γηα ηηο επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην έδαθνο, ή πνπ πξφθεηηαη λα 
επηρσζνχλ ζα αθνινπζνχληαη νη θαηαζθεπαζηηθέο κνξθέο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ. Πε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο ζα είλαη δπλαηή ε παξάιεηςε ρξεζηκνπνίεζεο μπιφηππνπ θαη ε ζθπξνδέηεζε ησλ 
έξγσλ ζε απεπζείαο επαθή κε ην έδαθνο, αλ ην πξνβιέπεη ε κειέηε, ή αλ ην εγθξίλεη ε πεξεζία, 
χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ.  
 

9.5.3.2 Απαηηήζεηο γηα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε μπιφηππνπο  

α.       Θέζε εθαξκνγήο θαη είδνο ηειεηψκαηνο 
Η Ν ηχπνο ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ζθπξφδεκα ζε επαθή κε μπιφηππνπο 
εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ (πιάθα, ηνηρείν, θιπ) ηελ ζέζε ηνπ ζηελ θαηαζθεπή 
θαη ην εάλ πξνβιέπεηαη λα δερζεί πξφζζεην ηειείσκα. 
ΗΗ Πε θάζε πεξίπησζε, ν ηχπνο ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ζα πξνδηαγξάθεηαη κε ζαθήλεηα 
ΗΗΗ Όηαλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζηελ ηηκή κνλάδαο 
θαηαζθεπήο ζθπξνδεκάησλ ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο, ζα πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ε δαπάλε 
πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηακφξθσζε επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε 
μπιφηππνπο ηχπνπ Α.  
β.       Έιεγρνο ρξψκαηνο 
Όηαλ απαηηείηαη νκνηνκνξθία ρξψκαηνο ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θάζε ρξεζηκνπνηνχκελν 
πιηθφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζηαζεξά απφ ηελ ίδηα πεγή (αδξαλή, ηζηκέλην, ηπρφλ πξφζζεην, λεξφ). 
Ν Αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο λα έρεη εμαζθαιίζεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνκεζεπηεί απφ ηελ 
ίδηα πεγή φιεο ηηο πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ρα αδξαλή πξέπεη λα 
είλαη αλζεθηηθά ζε δηάξθεηα θαη απαιιαγκέλα απφ ξππάλζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θειίδεο. 
Νη αλαινγίεο κίμεο θαη ε θνθθνκέηξεζε ηδηαίηεξα ησλ ιεπηψλ αδξαλψλ, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 
ζηαζεξέο. Πε κεγάια «παλψ» μπινηχπσλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ απφ 
θφληξα-πιαθέ κε μχιν θαη αληίζηξνθα. Δπίζεο πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 
νκνηνκνξθία ηεο ζπληήξεζεο γηαηί κπνξεί λα επεξεαζζεί ην ρξψκα.   
γ. Γηεπθνιπληηθά απνμήισζεο (πιηθά απνθφιιεζεο) μπινηχπσλ Ρα δηεπθνιπληηθά απνμήισζεο ησλ 
μπινηχπσλ πξέπεη λα επηιέγνληαη θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπφ πνπ θαινχληαη λα επηηχρνπλ. Πε εληαίεο, 
νξαηέο επηθάλεηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην δηεπθνιπληηθφ απνμήισζεο μπινηχπσλ. Ζ 
επάιεηςε ηνπ δηεπθνιπληηθνχ ηεο απνθφιιεζεο πιηθνχ πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθε θαη πξέπεη λα 
απνθεχγεηαη ε επαθή ηνπ κε νπιηζκφ. Αλ ε επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξννξίδεηαη λα δερζεί θαη 
πξφζζεην ηειείσκα (κε θνλίακα, ρξσκαηηζκφ θιπ) ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ην ζπκβαηφ ηνπ 
δηεπθνιπληηθνχ απνμήισζεο κε ην είδνο ηεο επίζηξσζεο.   
δ.       Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
Ζ πθή, ην ρξψκα θαη ε αληνρή ζε δηάξθεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο επεξεάδνληαη απφ ηελ ζπληήξεζε. 
Όπνπ ε εκθάληζε απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα, ε κέζνδνο ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
θαη ηνπ ρξφλνπ αθαίξεζεο ησλ μπινηχπσλ πξέπεη λα πξνζέρνληαη ηδηαίηεξα θαη ππφθεηληαη ζηελ 
έγθξηζε ηεο πεξεζίαο. Πηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη λα έρνπλ ην ίδην επηθαλεηαθφ ηειείσκα, πξέπεη λα 
έρνπλ ηελ ίδηα ζπληήξεζε.  
ε.        Ξξνζηαζία ησλ ηειεησκάησλ 
Δπηθαλεηαθά ηειεηψκαηα πςειήο πνηφηεηαο είλαη επαίζζεηα ζε ηξαπκαηηζκφ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 
μπιφηππνπ θαη ρξεηάδνληαη εηδηθή πξνζηαζία ζε πεξηνρέο πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζε θίλδπλν 
ηξαπκαηηζκνχ. Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ απφ ηελ πεξεζία ηέηνηνη θίλδπλνη 
ηξαπκαηηζκνχ, ε πεξεζία είλαη δπλαηφλ λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα ιάβεη εηδηθά πξφζζεηα 
κέηξα, ρσξίο απφ ηνλ ιφγν απηφ λα πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα γηα πξφζζεηε 
απνδεκίσζε ή παξάηαζε πξνζεζκίαο.  
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9.5.3.3 Ξεξηγξαθή ηχπσλ επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε μπιφηππνπο  

α.       Ρειείσκα ηχπνπ Α 
Ρν ηειείσκα απηφ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε ζσζηά κνξθσκέλνπ μπιφηππνπ απφ ζαλίδεο πξηζηήο 
μπιείαο κε θιεηζηνχο αξκνχο. Πηελ επηθάλεηα ζα θαίλνληαη ηα απνηππψκαηα ησλ λεξψλ ηεο πξηζηήο 
μπιείαο θαη ησλ αξκψλ. Κπνξεί λα εκθαλίδνληαη επίζεο κηθξέο αηέιεηεο (θνηιψκαηα) πξνθαινχκελεο 
απφ ηελ παγίδεπζε αέξα ή λεξνχ, αιιά ε επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε απφ θελά, 
ζπνγγψδεηο πεξηνρέο θαη κεγάιεο αηέιεηεο 
Πηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα ηειεηψκαηα θαινππσκέλσλ επηθαλεηψλ νη νπνίεο δελ είλαη νξαηέο 
θαη ζπλεπψο ελδερφκελε ηξαρχηεηα δελ είλαη αλεπηζχκεηε. Ζ επηθάλεηα ηφηε γεληθά δελ ρξεηάδεηαη 
άιιε επεμεξγαζία κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ μπινηχπσλ εθηφο απφ επηδηφξζσζε ειαηησκαηηθνχ 
ζθπξνδέκαηνο, γέκηζκα ησλ νπψλ ησλ ζπλδέζκσλ ησλ μπινηχπσλ θαη ηελ θαζνξηζκέλε ζπληήξεζε.  
β.       Ρειείσκα ηχπνπ Β 
Ρν ηειείσκα απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ζσζηά κνξθσκέλνπ μπιφηππνπ απφ πιαληζκέλεο 
ζαλίδεο. Πηελ επηθάλεηα ζα θαίλνληαη ειαθξά απνηππψκαηα ησλ λεξψλ ηεο μπιείαο θαη ησλ αξκψλ. 
Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηδεξφηππνο ή ηχπνο απφ άιιν θαηάιιειν πιηθφ, Κπνξεί λα 
εκθαλίδνληαη επίζεο κηθξέο αηέιεηεο (θνηιψκαηα) πξνθαινχκελεο απφ ηελ παγίδεπζε αέξα ή λεξνχ, 
αιιά ε επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε απφ θελά, ζπνγγψδεηο πεξηνρέο θαη κεγάιεο αηέιεηεο 
Πε πεξηνρέο φπνπ νη νπέο απφ ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ μπιφηππνπ έρεη θαζνξηζηεί λα παξακείλνπλ ζαλ 
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ην ζε εζνρή εθηεζεηκέλν άθξν ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 
ζπλδέζκνπ ηνπ μπιφηππνπ πνπ παξακέλεη ζην ζθπξφδεκα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε εηδηθή 
θαηεξγαζία. Πε πεξηνρέο φπνπ νη νπέο απφ ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ μπινηχπνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί λα 
παξακείλνπλ ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (ε παξαδνρή απηή ζα ηζρχεη 
γεληθά, εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο), νη θνηιφηεηεο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ μπινηχπνπ πξέπεη λα γεκίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.3.5 γηα ηηο επηδηνξζψζεηο ησλ άιισλ νπψλ θαη ειαηησκάησλ. 
Ν ηξφπνο απηφο είλαη ίδηνο κε απηφλ πνπ θαζνξίζηεθε ζηα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ηχπνπ Α εθηφο 
απφ ην φηη ην θνλίακα είλαη δπλαηφλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
πεξεζίαο, λα πεξηέρεη θαη ιίγν ιεπθφ ηζηκέλην ψζηε ην ηειηθφ ρξψκα ηνπ επηδηνξζσκέλνπ 
ηκήκαηνο λα είλαη ίδην κε απηφ ηεο ππφινηπεο επηθάλεηαο. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πθή ηνπ 
ηκήκαηνο. Ξξνηνχ γίλεη ε επηδηφξζσζε ζηελ θαηαζθεπή πξέπεη λα θηηαρηνχλ δνθηκαζηηθά κίγκαηα 
θνληάκαηνο θαη ιεπθνχ ηζηκέληνπ θαη λα αθεζνχλ λα μεξαζνχλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ 
ρξψκα πνπ ζα εγθξίλεη ε πεξεζία. Θα αθνινπζήζεη ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζχκθσλα κε 
ηα θαζνξηδφκελα.  
 

9.5.3.4 Θαζνξηζκφο ησλ ηχπσλ ησλ ηειεησκάησλ ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε μπιφηππνπο 
γηα ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 

α. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε επηινγή ησλ ηχπσλ ησλ ηειεησκάησλ γηα ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ 
έξγνπ απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
β. Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζηελ 
θαηαζθεπή ησλ έξγσλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλεηαη θαη ην επηθαλεηαθφ ηειείσκα ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο, ζαλ ηειείσκα ηχπνπ Α 
Κεγάιεο αηέιεηεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Γηα ηηο κηθξφηεξεο αηέιεηεο φκσο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αληνρήο ζε 
δηάξθεηα ζα γίλνληαη δηνξζψζεηο απηψλ ησλ αηειεηψλ κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαθάησ 
παξάγξαθν 5.3.5. Πηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα, αλ δελ 
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ε θαηαζθεπή επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ηχπνπ Α  
 

9.5.3.5 Γηφξζσζε κηθξψλ αηειεηψλ ζε επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ηχπνπ Α  

Ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ μπινηχπσλ φιεο νη αλψκαιεο πξνεμνρέο ζηηο επηθάλεηεο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο ζα αθαηξεζνχλ. Ρπρφλ ππάξρνληα θελά ή νπέο πνπ ζα είλαη ζρεκαηηζκέλεο κεηά ηελ 
αθαίξεζε ησλ ζπλδεηηθψλ ξάβδσλ ζα θαζαξηζηνχλ, ζα δηαπνηηζηνχλ πιήξσο, ηνπιάρηζηνλ επί 3 
ψξεο κε λεξφ θαη ζα γεκίζνπλ κε πξνζνρή κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλία.  
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Ξξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ηζηκεληνθνλίαο πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ ηα ειεχζεξα λεξά.  
Ζ ηζηκεληνθνλία απηή πξέπεη λα πεξηέρεη ηζηκέλην θαη ιεπηή άκκν δηεξρφκελε απφ θφζθηλν 0.65 
ριζη. ζηηο αλαινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα ην ζθπξφδεκα πνπ ππνβάιιεηαη ζε ηειείσκα, 
θαζψο επίζεο θαη λεξφ αξθεηφ ψζηε λα δίλεη επάιεηςε ππθλή θαη ζπλεθηηθή. Ρν θνλίακα πξέπεη λα 
πξνζπζηαιεί κε ην λα αλακηρζεί ηνπιάρηζηνλ κία ψξα πξηλ απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαη λα 
μαλααλακηρζεί, ρσξίο πξνζζήθε λεξνχ, ακέζσο πξηλ απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ.  
Πηε ζπλέρεηα ελφζσ ην εθαξκνζκέλν θνλίακα είλαη αθφκε πιαζηηθφ, ζα γίλεη ζπζηεκαηηθφ ηξίςηκν 
κε ιηλάηζα, κε θνλίακα απφ ηζηκέλην θαη ιεπηφ αδξαλέο. Ρν κίγκα ηζηκέληνπ θαη ιεπηνχ αδξαλνχο 
ζα έρεη ηα ίδηα ζπζηαηηθά κε απηφ πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ εθηφο απφ ην φηη δελ πξέπεη λα 
πεξηέρεη λεξφ. Ρν ηειηθφ απηφ ηξίςηκν πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα γεκηζκέλα θελά λα 
έξζνπλ ζην ίδην επίπεδν (πεξαζηά) κε ηελ επηθάλεηα ηνπ γεηηνληθνχ ζθπξνδέκαηνο θαη νιφθιεξε ε 
επηθάλεηα λα απνθηήζεη νκνηφκνξθε πθή θαη ρξσκαηηζκφ. Θα αθνινπζήζεη ε ζπληήξεζε ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηζκέλα.  
Κηθξήο έθηαζεο ειαηησκαηηθέο επηθάλεηεο (κεγάιεο έθηαζεο ειαηησκαηηθέο επηθάλεηεο ζπληζηνχλ 
ιφγν απφξξηςεο ηεο θαηαζθεπήο) ζα επηζθεπάδνληαη κε θαζαίξεζε ηνπ ειαηησκαηηθνχ ηκήκαηνο θαη 
ηνπνζέηεζε λένπ ζθπξνδέκαηνο θαη ζχλδεζε απηνχ κε ην ππάξρνλ ζε ζρήκα «θιείδνο», 
«ρειηδνλνπξάο» ή «άγθηζηξνπ». Ρν ζθπξφδεκα γηα ηελ επηζθεπή (κπαιψκαηα) ζα είλαη μεξφηεξν 
απφ ην ζπλεζηζκέλν θαη ζα θνπαλίδεηαη πιήξσο, ζα ιεθζεί δε πξφλνηα ψζηε πξηλ απφ θάζε ηειηθή 
επεμεξγαζία λα έρεη απνκαθξπλζεί θάζε πιεφλαζκα λεξνχ. 
Ζ ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ησλ παξαπάλσ επηζθεπψλ, ε επεμεξγαζία ησλ επηθαλεηψλ, πξέπεη 
λα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Θ.Ρ.Π. '97. 
 

9.5.3.6 Αηέιεηεο επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ μπιφηππσλ 

α. Πε βάζνο 40ριζη απφ ηελ ηειηθή εθηεζεηκέλε επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο απαγνξεχεηαη λα 
ππάξρνπλ ζηδεξνχρα κεηαιιηθά αληηθείκελα, εθηφο απφ ηα απαηηνχκελα είδε πνπ έρνπλ 
θαηαζθεπαζηεί εηδηθά γηα λα βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα. 
 β. Γελ πξέπεη λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ αηέιεηεο ή λα γίλεη ην ηειείσκα 
θαινππσκέλσλ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κέρξη λα επηζεσξεζνχλ απφ ηελ πεξεζία, Ζ πεξεζία 
πξέπεη λα επηζεσξήζεη ηδηαίηεξα ηηο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ θπςειψζεηο γηα λα απνθαζίζεη  αλ 
πξφθεηηαη γηα επηθαλεηαθέο αηέιεηεο ή  δνκηθά ειαηηψκαηα. Ρα ηειεπηαία πξέπεη λα επηδηνξζψλνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ πεξεζία. 
γ. Νη πεξηνρέο εγθνπψλ, ζθνηηψλ θαη θνηινηήησλ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε επηκέιεηα θαη λα 
πξνεηνηκάδνληαη κε αθκέο πεξίπνπ θάζεηεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, λα ηξίβνληαη νη 
επηθάλεηεο γηα επηδηφξζσζε κε ηζηκεληνπνιηφ, θαη λα γεκίδνληαη κε ηζηκεληνθνλίακα θαη άκκν ζηηο 
ίδηεο αλαινγίεο κε απηέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ επηδηνξζψλεηαη. Ρν θνλίακα πξέπεη λα ζπκπηεζηεί 
θαιά ψζηε λα γεκίζεη ηειείσο ηελ θνηιφηεηα θαη λα ππνβιεζεί ζε ηειείσκα ψζηε λα παξνπζηάδεη 
πθή θαη κνξθή ίδηα κε απηή ησλ γεηηνληθψλ επηθαλεηψλ. 
δ. Ρπρφλ εμαλζήκαηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηεο πεξεζίαο, κε δηάιπκα πδξνρισξηθνχ νμένο 10% θαη λα μεπιπζεί ε πεξηνρή επηκειψο κε 
λεξφ απφ κάληθα ακέζσο κφιηο ε επηθάλεηα ηνπ λεξνχ παχζεη λα αθξίδεη. 
  

9.5.3.7 Γηακφξθσζε επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο  

α.       Ρειείσκα πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΞΑ 
Η . Νη επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο πνπ δελ εθάπηνληαη ζε ηχπνπο θαη δηακνξθψλνληαη κε 
ηειείσκα ηχπνπ ΞΑ ζα δηακνξθψλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα ζρέδηα κνξθέο θαη 
ζρήκαηα, κε ηελ ζπλήζε επηπεδφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κφξθσζε ηεο επηθαλείαο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ ζπκπχθλσζε ηνπ θαη αθνχ ηππαλζεί κε θαηάιιειν πήρπ 
ζθπξνδέηεζεο κε επζείεο αθκέο. Ν έιεγρνο επηπεδφηεηαο πνπ ζα γίλεηαη κε πήρπ ηξηψλ (3) 
κέηξσλ δελ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη αλσκαιίεο κεγαιχηεξεο απφ 10 ριζη. Ζ κεηαθίλεζε 
ηνπ πήρπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο επηπεδφηεηαο ζα γίλεηαη ην πνιχ θαηά ην κηζφ ηνπ κήθνο γηα 
ην έιεγρν ηεο επηπεδφηεηαο ζε λέα ζέζε . 
ΗΗ . Όηαλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο νη επηθάλεηεο πνπ 
πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ κε πιηθφ θάιπςεο (δηακφξθσζε δαπέδνπ ή θάιπςε κε ρψκαηα 
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ζθπξνδέκαηνο θιπ) κε ηελ εμαίξεζε ηεο θαηαζθεπήο ζηεγαλσηηθψλ ζηξψζεσλ, ηφηε ζηελ 
ηηκή ηνπ ζθπξνδέκαηνο πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ε δαπάλε γηα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα 
πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΞΑ.  

β.       Ρειείσκα πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΞΒ (ηειείσκα κε ιείαλζε)  
Γεληθψο φπνπ πξνβιέπεηαη λα ππάξμνπλ επηθάλεηεο γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζεί ηειείσκα πιαζηηθνχ 
ζθπξνδέκαηνο κε ιείαλζε (ηχπνπ ΞΒ).  
 

9.5.4 Ξνηνηηθόο έιεγρνο 

9.5.4.1 Γεληθά  

α. Όιεο νη εξγαζίεο ζθπξνδέκαηνο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο πεξεζίαο ηεο νπνίαο ην έξγν ζα 
πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν. Ν έιεγρνο απηφο ζα αζθείηαη είηε απφ ηα εληεηαγκέλα 
φξγαλα ηεο πεξεζίαο είηε απφ εηδηθνχο Όξνπο Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ, νη νπνίνη ζα εθδίδνπλ θαη ηα 
ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη ησλ νπνίσλ ν ξφινο ζα θαζνξίδεηαη ζηε Πχκβαζε. Ζ αξκνδηφηεηα ηεο 
πεξεζίαο εθηείλεηαη ζε φια ηα κέξε ηεο θαηαζθεπήο, πξνπαξαζθεπήο, ηξφπνπ παξαγσγήο, 
ηδηνηήησλ ησλ πξνζθνκηδφκελσλ πιηθψλ θιπ.  
β. Ν πνηνηηθφο έιεγρνο έρεη ζθνπφ λα απνδείμεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο θαηαζθεπήο γηα ηε ρξήζε γηα 
ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθε ην έξγν. 
γ. Όινη νη ζπζηεκαηηθνί έιεγρνη ησλ πιηθψλ, ησλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο θαη ησλ ηειεησκέλσλ 
πξντφλησλ ζα γίλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα, 
εκθάληζε, αζθάιεηα θαη αλζεθηηθφηεηα ζε δηάξθεηα ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ. Όιεο νη δαπάλεο 
γηα ηνπο παξαθάησ ειέγρνπο θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν. 
δ. Νη έιεγρνη πνπ ζα θάλεη ε πεξεζία δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν θαη γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ην έληερλν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
ε. Ζ πεξεζία έρεη αξκνδηφηεηα λα θαζνξίδεη φια ηα επί κέξνπο εηδηθά ζέκαηα, φπσο πξνθχπηνπλ θαη 
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή ή θαη ζε άιια ζέκαηα, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη 
ξεηά, αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηε πιήξε έληερλε, αζθαιή, θαιαίζζεηε θιπ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 
ζη. Ζ πεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ζηακαηά θάζε εξγαζία ζθπξνδέκαηνο, αλ ν Αλάδνρνο δελ 
ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο ή θαη άιισλ 
 εηδηθφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε έξγν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο θαη 
ηηο ζπγθεθξηκέλεο, γηα θάζε έξγν νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο πεξεζίαο. 
 δ. Ζ πεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηάζζεη ηελ θαηεδάθηζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο, έξγνπ απφ 
ζθπξφδεκα, ην νπνίν δελ ήζειε θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή θαη ηνπο 
φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή ήζειε απνδεηρζεί απφ ηνπο πξνδηαγξαθφκελνπο ειέγρνπο θαη δνθηκαζίεο φρη 
ζχκθσλν πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ιφγσ 
θαθήο εξγαζίαο, ή ρξήζεο ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ ή δεκηψλ, ιφγσ κε επαξθνχο πξνζνρήο θαη 
θαζνδήγεζεο θιπ. Απηή ε θαηεδάθηζε ζα γίλεηαη αθφκε θη αλ ε ειαηησκαηηθή εξγαζία, έγηλε ζε 
γλψζε ή απφ ακέιεηα ηεο πεξεζίαο θαηά ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ . 
ε.       Θάζε δαπάλε ή δεκηά απφ απηή ηε θαηεδάθηζε βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, εθηφο αλ γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ειαηησκαηηθήο εξγαζίαο ππάξρεη έγγξαθε εληνιή ηεο πεξεζίαο, κε ηελ 
νπνία λα ηξνπνπνηνχληαη νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ. 
ζ.       Ν αλαθεξφκελνο πνηνηηθφο έιεγρνο είλαη δεηγκαηνιεπηηθφο θαη ηνλ δηελεξγεί ε 
πεξεζία αλεμάξηεηα απφ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν πνπ εθηειεί ν Αλάδνρνο γηα ινγαξηαζκφ 
ηνπ κε ηνλ ζθνπφ λα γίλνπλ απνδεθηά ηα πιηθά, ε εξγαζία θαη νη θαηαζθεπέο ηνπο απφ ηελ 
πεξεζία. 
η. Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ ε πεξεζία λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
εζσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Αλαδφρνπ (ζε φζε έθηαζε θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 
επηζπκεί) γηα ηνλ εμσηεξηθφ πνηνηηθφ έιεγρν. Ρέηνηα δπλαηφηεηα πρ αλαθέξεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ 
ν Αλάδνρνο έρεη εγθαηαζηήζεη επί ηφπνπ θαηάιιειν εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην ζθπξνδέκαηνο (κε ηνλ 
απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, ην επηζηεκνληθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θιπ) θαη εθφζνλ ε πεξεζία 
ζεσξεί , θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ εθηεινχληαη 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαηά αδηάβιεην ηξφπν. 
ηα. Δπηζεκαίλεηαη θαη πάιη φηη ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο δειαδή γηα ηελ αληνρή ηνπ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ρξφλν, ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπ 
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ζε αηκνζθαηξηθέο ή ρεκηθέο πξνζβνιέο θαη γεληθά γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξφλ ηεχρνο θαζψο θαη ζηελ Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ.  

9.5.4.2 Δλέξγεηεο Ξνηνηηθνχ ειέγρνπ 

α. Ν πνηνηηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ζπζηεκαηηθνχο έιεγρνπο ησλ πιηθψλ, ησλ 
κεζφδσλ θαηαζθεπήο θαη ησλ ηειεησκέλσλ πξντφλησλ. 
Η.     Έιεγρνη κε ηε βνήζεηα κέηξεζεο 

 δνθηκέο ησλ πιηθψλ γηα ηελ παξαιαβή ηνπο, 

 έιεγρνη δηαζηάζεσλ μπιφηππνπ, νπιηζκνχ θιπ 
ΗΗ .    Νπηηθνί έιεγρνη (επηζεψξεζε) 

 αλαγλψξηζε ησλ πιηθψλ 

 εμέηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο 

 έιεγρνο ηεο αληηζηνίρηζεο ησλ κεηξήζεσλ πξνο ηελ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

 έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

 έιεγρνο ησλ μπιφηππσλ, νπιηζκψλ, δηάζηξσζεο ζθπξνδέκαηνο θιπ 
β. Γηα ηνπο έιεγρνπο κε ηε βνήζεηα νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ηνπο νπηηθνχο ειέγρνπο (επηζεψξεζε) 
έρεη γίλεη αλαθνξά ζηα επί κέξνπο θεθάιαηα απηήο ηεο πξνδηαγξαθήο. Ππκπιεξσκαηηθά ζα πξέπεη 
λα ηεξνχληαη θαη ηα παξαθάησ πνπ εληάζζνληαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 
 

9.5.4.3 Ξαξαιαβή εξγνζηαζηαθνχ ζθπξνδέκαηνο 

 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο εξγνζηαζηαθνχ ζθπξνδέκαηνο ζα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:  
α. Ξξηλ απφ ηελ έγρπζε ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ζθπξνδέκαηνο ην εξγνζηάζην παξαζθεπήο ζα πξέπεη λα 
παξαδίλεη ζηνλ Αλάδνρν δειηίν απνζηνιήο γηα θάζε πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο πνπ πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:  

 Ρν φλνκα ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο 

 Ρνλ ραξαθηεξηζηηθφ αξηζκφ ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο 

 Ρελ εκεξνκελία θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ θνξηεγνχ 

 Ρν φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ ( ή ηελ επσλπκία ηεο Αλαδφρνπ εηαηξείαο) 

 Ρν έξγν θαη ηελ ηνπνζεζία ηεο εξγαζίαο θαη/ή ην φλνκα ηνπ ηερληθνχ έξγνπ 

 Ρελ πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο ζε θπβηθά κέηξα 

 Ρνλ ρξφλν θφξησζεο θαη ηελ ππνγξαθή απνζηνιέα 

 Ρελ ραξαθηεξηζηηθή αληνρή (ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή) 

 Ρελ αλαινγία ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ κίγκαηνο αλά m 3 παξαγσγήο 

 Ρελ θάζηζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο (ή άιιν ζηνηρείν κέηξεζεο ηεο εξγαζηκφηεηαο αλ έρεη 
πξνβιεθζεί δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο) 

 Ρνλ ηχπν θαη ηελ θαηεγνξία αληνρήο ηνπ ηζηκέληνπ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί  
β. Δπίζεο θαηά πεξίπησζε, θαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή ζα πξέπεη λα δίλνληαη θαη ηα 
αθφινπζα ζηνηρεία 
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 Ζ ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην 

 Ζ κέγηζηε δηάκεηξνο αδξαλψλ 

 Ζ ρξήζε θαη ν ηξφπνο πξνζζήθεο πξφζζεησλ  
γ. Δπίζεο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ρψξνο γηα λα πξνζηεζνχλ θαηά ηελ άθημε ηνπ έηνηκνπ 
ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην θαη ηα εμήο: 

 Ώξα άθημεο ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην 

 Ώξα ζπκπιήξσζεο ηεο δηάζηξσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο.  
 

9.5.4.4 Έιεγρνο κεζφδνπ ζπληήξεζεο (κε δνθίκηα)  

Γηα φζεο πεξηπηψζεηο επηζπκεί ε πεξεζία, φπσο επίζεο θαη φηαλ πξνδηαγξάθεηαη εηδηθά ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο, ζα κπνξνχλ λα παξζνχλ «δνθίκηα ηνπ έξγνπ» ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 10.4, 
10.5 θαη 10.6 ηνπ Θ.Ρ.Π. '97 γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κεζφδνπ ζπληήξεζεο. 
Ζ δαπάλε ησλ δνθηκίσλ απηψλ βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Ρα δνθίκηα απηά ζα θαηαζθεπάδνληαη θαη ζα 
ζπληεξνχληαη σο δίδπκα ησλ δνθηκηψλ 7 ή 28 εκεξψλ (αληηδείγκαηα).  

9.5.4.5 Έιεγρνο αληνρήο ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ ελσξίηεξε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο επηδεηεί πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ ζθπξνδέκαηνο πξηλ απφ ηηο 28 
εκέξεο, ή αλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζα παίξλνληαη θαη δνθίκηα πνπ ζα 
ειέγρνληαη ζε 7 εκέξεο (θαλνληθά ζπληεξνχκελα θαηά DIN 1048) ίζα ζηνλ αξηζκφ θαη απφ ηα ίδηα ηα 
κίγκαηα κε ηα ζπκβαηηθά δνθίκηα ηνπ θαλνληθνχ ειέγρνπ ησλ 28 εκεξψλ.  
 

9.5.4.6 Ζκεξνιφγην εξγαζηψλ 

Πην εξγνηάμην πξέπεη λα ηεξείηαη έλα εκεξνιφγην εξγαζηψλ (ην εκεξνιφγην αλήθεη ζηηο ρσξίο ακνηβή 
εηδηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ), πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ 
πιεξνθνξίεο: 

 Κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο αέξα 

 Ζκεξνκελίεο ζθπξνδέηεζεο θαη αθαίξεζεο μπινηχπσλ 

 Απνδνρή πιηθψλ θαη ζπζηαηηθψλ 

 Απνηειέζκαηα δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ 

 Ρελ ζχλζεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (ηχπν ηζηκέληνπ θαη αδξαλψλ) 

 Δπηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο ηνπνζέηεζεο ησλ νπιηζκψλ . 

 Ρελ ζεξκνθξαζία ηνπ ζθπξνδέκαηνο (φηαλ ε ζθπξνδέηεζε γίλεηαη κε πνιχ ςπρξφ θαηξφ) 

 Ρηο ζεκαληηθέο νδεγίεο πνπ ειήθζεζαλ ζην εξγνηάμην 

 Ρελ πεξηγξαθή ζπκβάλησλ. 
 

9.6 Δξγαζίεο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζε απηό ην άξζξν 

Νη θαηεγνξίεο ησλ ζθπξνδεκάησλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαιχπηνπλ ελδεηθηηθά θαη 
φρη πεξηνξηζηηθά ηηο παξαθάησ εξγαζίεο 

 Άνπιν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10 (θνηηνζηξψζεηο, εμνκαιπληηθέο ζηξψζεηο, 
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θ. ιπ.) 
Σξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή κε νπιηζκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ θνηηνζηξψζεσλ, 
εμνκαιπληηθψλ ζηξψζεσλ ζεκειίσλ, έξκαηνο θ.ιπ.  

 Νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 (ηνίρνη, βάζξα, πηεξπγφηνηρνη, ιαηκνί 
θξεαηίσλ, θαιχκκαηα θξεαηίσλ, βάζεηο θξεαηίσλ θ.ιπ.). 
Σξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ πνιπαηζπιελίνπ, ησλ 
ππζκέλσλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ ζθπξνδέκαηνο, ιαηκψλ θξεαηίσλ θ. ιπ.  

 Νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 (κηθξνθαηαζθεπέο, θξεάηηα, 
νξζνγσληθέο ηάθξνη, ζεκέιηα θαη αλσδνκέο). 
Σξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή: 
α.  Ρνπ ππζκέλα θαη ησλ ηνηρσκάησλ θξεαηίσλ ζθπξνδέκαηνο θάζε είδνπο αγσγψλ 
(απνρέηεπζεο, χδξεπζεο θιπ) θαη ινηπψλ κηθξνθαηαζθεπψλ 
β.  Δπελδχζεσλ πξαλψλ θαη ππζκέλα ηάθξσλ. 
γ.  Θαηαζθεπψλ ησλ αληιηνζηαζίσλ.  

Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ: 
α. Ρελ πξνκήζεηα ησλ θάζε θχζεο απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηα κεηαθνξά ηνπο ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε (αδξαλή νπνηαζδήπνηε δηαβάζκηζεο θαη κεγίζηνπ θφθθνπ, λεξφ, 
ηζηκέλην νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη αληνρήο θαη ζε νπνηαδήπνηε απαηηνχκελε πνζφηεηα, 
ηπρφλ απαηηνχκελα πξφζζεηα ξεπζηνπνηεηηθά ε ππεξξεπζηνπνηεηηθά θαη ζηαζεξνπνηεηηθά, 
θαηάιιεια πξφζζεηα ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο ψζηε ην ζθπξφδεκα 
λα παξακέλεη ζε εξγάζηκε θαηάζηαζε φπσο θαη νπνηαδήπνηε άιια πξφζζεηα κάδεο 
ζθπξνδέκαηνο) 
β. Ρελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο (μπιφηππνη, ηθξηψκαηα, 
πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα). 
γ. Ρελ αλάκημε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ηελ κεηαθνξά ζην εξγνηάμην, ηελ δηάζηξσζε, 
ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζή ηνπ. 
δ. Ρελ ζχληαμε κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο θαη παξαζθεπήο δνθηκαζηηθψλ κηγκάησλ 
πξηλ απφ ηελ έλαξμε παξαζθεπήο ζθπξνδεκάησλ. 
ε. Ρηο δεηγκαηνιεςίεο θαη ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζην παξφλ άξζξν. 
ζη. Ρα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ηχπνπ Α φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζηα πξνεγνχκελα γηα 
επηθάλεηεο ζε επαθή κε μπιφηππν. 
 δ.  Ρελ επηδηφξζσζε ησλ ηπρψλ αηειεηψλ ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηα 
πξνεγνχκελα. 
ε.  Ρελ κφξθσζε ηειεησκάησλ πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο. 
ζ. Ρελ θαηαζθεπή λέαο πξνζπέιαζεο εμππεξέηεζεο ηνπ έξγνπ ή δηακφξθσζε ηπρφλ 
ππάξρνπζαο πξνζπέιαζεο (ηφζν γηα ηηο εξγαζίεο απιψλ ζθπξνδεηήζεσλ φζν θαη γηα ηηο 
ππφινηπεο εξγαζίεο) 
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10 ΡΠΗΚΔΛΡΑ 

10.1 Αληηθείκελν 

Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, απνζήθεπζε επί ηφπνπ ηνπ Έξγνπ θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηζηκέληνπ θάζε 
ηχπνπ εθηφο ηνπ ηχπνπ IV ζηηο πάζεο θχζεο θαηαζθεπέο. 

 

10.2 Δθαξκνζηέο πξνδηαγξαθέο 

 Διιεληθφο Θαλνληζκφο Ρζηκέλησλ (ΞΓ 244/80) 

 ΘΡΠ 97 

 Όζα αλαγξάθνληαη γηα ηα ζθπξνδέκαηα 

 

10.3 Νξηζκνί 

Υο ηζηκέλην πεξηγξάθεηαη έλα πιηθφ, ην νπνίν παξνπζηάδεη ζπλεθηηθέο θαη ζπλδεηηθέο ηδηφηεηεο πνπ 
ην θαζηζηνχλ θαηάιιειν γηα ηελ ζχλδεζε αδξαλψλ πιηθψλ ζε έλα ζπκπαγέο ζχλνιν. Δπηπιένλ, κε 
ηελ ρξήζε λεξνχ, κέζσ ρεκηθήο αληίδξαζεο ην ηζηκέλην εκθαλίδεη ηδηφηεηεο πήμεο θαη ζθιήξπλζεο. 

 

10.4 Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαζηώλ 

Ζ δαπάλε πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο απνζήθεπζεο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ηζηκέληνπ ζηηο πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο (εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα   ινηπά   Ππκβαηηθά   
Ρεχρε)   δελ   πιεξψλεηαη   μερσξηζηά   ζηνλ   Αλάδνρν   αιιά 
 ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ ζηηο νπνίεο γίλεηαη ρξήζε ηνπ 
 

10.5 Ρερληθέο    θαη    ζπκβαηηθέο    πξνδηαγξαθέο    πιηθώλ    θαη εξγαζίαο 

10.5.1 Ρύπνη ηζηκέληνπ 

α. Νη ηχπνη ηζηκέληνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα νξηδφκελα ζην ΞΓ 244/80 
θαη αλάινγα κε ηελ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ηελ αθνξνχζα ζηηο κειέηεο ζχλζεζεο 
ησλ ζθπξνδεκάησλ. 
β. Πε πεξίπησζε ζπλάληεζεο δπζκελψλ ζπλζεθψλ ππνγείσλ λεξψλ, πξάγκα πνπ κπνξεί λα έρεη ζαλ 
ζπλέπεηα ηελ πξνζβνιή ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ ρεκηθέο νπζίεο, είλαη πηζαλφ λα θαηαζηεί αλαγθαία ε 
ρξεζηκνπνίεζε ηζηκέληνπ ηχπνπ IV. Γηα κηα ηέηνηα ρξεζηκνπνίεζε ηζηκέληνπ θαηεγνξίαο IV 
απαηηείηαη νπσζδήπνηε αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη έγθξηζε ηεο πεξεζίαο. Πηελ 
πεξίπησζε απηή ζα πιεξσζεί ζηνλ Αλάδνρν ε επί πιένλ δαπάλε ηνπ γηα ηελ πξνκήζεηα επί ηφπνπ 
ηζηκέληνπ ηχπνπ IV. γ. Ρνλίδεηαη φηη ε πεξίπησζε ρξήζεο ηζηκέληνπ IV δελ ζπληζηά ιφγν παξάηαζεο 
ηεο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ. 
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10.5.2 Ρξόπνο παξάδνζεο θαη κεηαθνξάο ηζηκέληνπ  

Ρν ηζηκέλην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην Έξγν ζα παξαδίλεηαη ζε ζάθνπο ή ρχδελ, Ρν ηζηκέλην ζε 
ζάθνπο ζα παξαδίλεηαη ζην εξγνηάμην ζε αλζεθηηθνχο, θαινθαηαζθεπαζκέλνπο ράξηηλνπο ζάθνπο, 
ζθξαγηζκέλνπο ζην εξγνζηάζην, νη νπνίνη δελ ζα είλαη ζρηζκέλνη θαη δελ ζα έρνπλ θζνξέο. Ρν 
πεξηερφκελν πιηθφ φισλ ησλ ζάθσλ ζα είλαη ην ίδην θαη ζα δπγίδεη 50 kgr. Ρν ηζηκέλην κπνξεί λα 
παξαδνζεί ρχκα, αξθεί ν Αλάδνρνο λα εμαζθαιίζεη επαξθή κεηαθνξηθά κέζα θαη αλ πξνβιέπνληαη 
απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ζπζθεπέο δχγηζεο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο, πνπ ζα 
εμαζθαιίδνπλ ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ πιηθνχ θαη πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ αθξηβή δχγηζε κφιηο ηα 
θνξηία θαηαθζάλνπλ ζην ζηιφ απνζήθεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ κέρξη ηελ ζηηγκή ηεο ελζσκάησζήο ηνπο 
ζηα ζθπξνδέκαηα.  
Όιεο νη απνζηνιέο ηζηκέληνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα παξαθάησ έγγξαθα απνζηνιήο: 
Βεβαίσζε φηη ην ηζηκέλην αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ππφςε πξνδηαγξαθψλ 

- Ρχπν ηνπ απνζηειιφκελνπ ηζηκέληνπ 

- Ρφπν θαη εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ ηζηκέληνπ 

- Ζκεξνκελία απνζηνιήο θαη πνζφηεηα ηνπ απνζηειιφκελνπ ηζηκέληνπ.  
Ζ κεηαθνξά ηζηκέληνπ ρχδελ, ζα γίλεηαη κε εηδηθά ζηινθφξα νρήκαηα πνπ δηαζέηνπλ θαζαξνχο θαη 
πδαηνζηεγείο ρψξνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαη ζσζηά ζρεδηαζκέλνπο, ψζηε λα παξέρνπλ πιήξε 
πξνζηαζία ηνπ ηζηκέληνπ απφ ηελ πγξαζία.  
Ζ κεηαθνξά ηζηκέληνπ ζε ζάθνπο, αλ ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη εμ ίζνπ 
ηθαλνπνηεηηθά ηελ πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία. Αλ θαηά ηελ κεηαθνξά, δηαθίλεζε ή απνζήθεπζε 
ηνπ, ην ηζηκέλην ππνζηεί δεκηά ζα απνκαθξχλεηαη ακέζσο απφ ην Δξγνηάμην κε έμνδα ηνπ 
Αλαδφρνπ.  
Ν ηξφπνο κεηαθνξάο θαη δηαθίλεζεο ηνπ ηζηκέληνπ ζα ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο πεξεζίαο  

10.5.3 Απνζήθεπζε  

Ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ζην εξγνηάμην, ην ηζηκέλην ζα απνζεθεχεηαη ζε θαηαζθεπέο 
ζηεγαλέο, πνπ εμαζθαιίδνπλ πιήξε πξνζηαζία απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη επαξθψο αεξηδφκελεο. 
Ρζηκέλην ζε ζάθνπο ζα θπιάζζεηαη ζε θιεηζηέο απνζήθεο. Ρν πάησκα ησλ απνζεθψλ ζα έρεη μχιηλε 
εζράξα ππεξπςσκέλε θαηά πελήληα (50) εθαηνζηά πάλσ απφ ην έδαθνο θαη ζθεπαζκέλε κε 
πδαηνζηεγή κεκβξάλε. Ζ απνζήθεπζε ηζηκέληνπ ζε ζάθνπο ζην έδαθνο δελ ζα επηηξαπεί ζε θακία 
πεξίπησζε. Αλ απαηηεζεί, ην ηζηκέλην ζα θαιπθζεί, φπσο πξέπεη, κε κνπζακάδεο ή άιια αδηάβξνρα 
θαιχκκαηα. Ζ ζέζε πνπ ζα επηιεγεί γηα ηέηνηα απνζήθεπζε ζα είλαη ππεξπςσκέλε θαη ζα 
πξνζθέξεηαη γηα επρεξή απνζηξάγγηζε. Ρν ρχδελ ηζηκέλην ζα θπιάζζεηαη ζε πδαηνζηεγαλά ζηιφ, 
πνπ ζα αδεηάδνληαη θαη ζα θαζαξίδνληαη ζε θαλνληθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, φρη πιένλ ησλ ηεζζάξσλ 
κελψλ, ή φπσο αιιηψο θαζνξηζηεί απφ ηελ πεξεζία.  
Ρζηκέλην δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ζα απνζεθεχεηαη ζε ρσξηζηά ηκήκαηα ηεο απνζήθεο, ή ζε 
δηαθνξεηηθά ζηιφ. Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο, ζα ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο πεξεζίαο 
θαη ζα είλαη ηέηνηεο, πνπ λα επηηξέπνπλ εχθνιε πξνζπέιαζε γηα επηζεψξεζε θαη αλαγλψξηζε. Νη 
ρψξνη απνζήθεπζεο ζα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ Έξγνπ ή ζην ζεκείν παξάδνζεο θαη ζα έρνπλ 
επαξθή απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα ηζηκέληνπ, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπλέρηζε ησλ Έξγσλ 
ρσξίο δηαθνπή ή θαζπζηέξεζε. Γηα λα απνθεχγεηαη ππεξβνιηθή παιαίσζε ηνπ ηζηκέληνπ ζε ζάθνπο, 
κεηά ηελ παξάδνζε ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί ηζηκέλην ζε ζάθνπο, θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά 
παξάδνζεο ηνπο ζην Δξγνηάμην. Θάζε θνξηίν ηνπ ηζηκέληνπ ζε ζάθνπο ζα απνζεθεχεηαη, νχησο 
ψζηε λα δηαθξίλεηαη εχθνια απφ ηα άιια θνξηία. Ρζηκέλην ζε ζάθνπο δελ ζα ζηνηβάδεηαη ζε ζηνίβεο 
χςνπο κεγαιχηεξνπ ησλ δεθαπέληε (15) ζάθσλ θαη κφλν γηα κηθξέο πεξηφδνπο απνζήθεπζεο θαη 
πάληα φρη κεγαιχηεξεο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ θαη ζε ζηνίβεο χςνπο φρη πάλσ απφ επηά(7) 
ζάθνπο γηα κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο.  
Ρζηκέλην απνζεθεπκέλν ζην Δξγνηάμην γηα πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ ζαξάληα (40) εκεξψλ ή 
ηζηκέλην ακθίβνιεο πνηφηεηαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν αθνχ έρεη ειεγρζεί δεηγκαηνιεπηηθά 
απφ ηελ πεξεζία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά. Ρν ηζηκέλην δελ ζα πξέπεη 
λα πεξηέρεη ζβψινπο θαη λα έρεη ππνζηεί νπνηαδήπνηε δεκηά πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζθπξφδεκα.  
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Ρζηκέλην θαηεζηξακκέλν ή ρπκέλν ζην έδαθνο, ιφγσ απξνζεμίαο θαηά ηελ εθθφξησζε, 
απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζε, θαζψο θαη ηζηκέλην αρξεζηεπκέλν ιφγσ ελπδαηψζεσο δελ ζα γίλεηαη 
δεθηφ θαη ε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.  
Ρζηκέλην ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξαζθεπή ηνπ δελ ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή.  

10.5.4 Απαηηήζεηο δνθηκώλ  

Ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη πξηλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα, θνλίακα ή έλεκα, 
Δπηθπξσκέλεο Δθζέζεηο Γνθηκψλ ηνπ Δξγνζηαζίνπ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα ASTM, 
ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο πνπ έγηλαλ ζην Δξγνζηάζην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ ηζηκέληνπ πνπ πξνηείλεηαη γηα ην Έξγν. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα 
πξέπεη λα πξνζθνκίζεη καδί κε θάζε θνξηίν ηζηκέληνπ, πηζηνπνηεηηθφ κε ην νπνίν λα δίλεηαη 
εγγχεζε φηη ην ηζηκέλην είλαη ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Ξξνδηαγξαθψλ. Ρν πηζηνπνηεηηθφ ζα 
αλαθέξεη ηελ εκεξνκελία άθημεο θάζε θνξηίνπ ζην Έξγν, ηελ πνζφηεηα θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 
ζηιφ θαη ηεο παξηίδαο πξνέιεπζεο ηνπ ηζηκέληνπ ζην Δξγνζηάζην. 
Ζ πεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ ηζηκέληνπ πνπ πξνηίζεηαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο θαη ηελ ππνβνιή ηνπ ζε δνθηκέο. Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηζηκέλην κέρξηο 
φηνπ ε πεξεζία κείλεη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ. Δάλ νη δνθηκέο δείμνπλ 
φηη ην ηζηκέλην πνπ έρεη παξαδνζεί δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ απηφ ζα αληηθαηαζηαζεί κε έμνδα ηνπ 
Αλαδφρνπ.  

10.5.5 Θεξκνθξαζία ηνπ ηζηκέληνπ  

Ζ κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ηζηκέληνπ θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζηνπο αλακηθηήξεο δελ ζα 
ππεξβαίλεη ηνπο εμήληα (60°C) C εθηφο θαη αλ εγθξηζεί αιιηψο απφ ηελ πεξεζία.  

10.6 Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 

Ζ δαπάλε πξνκεζείαο, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, δηαθίλεζεο, δνθηκψλ θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ηζηκέληνπ θάζε ηχπνπ, εθηφο ηνπ ηχπνπ IV, ζηηο πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο δελ πιεξψλεηαη 
μερσξηζηά ζηνλ Αλάδνρν αιιά ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ ζηηο 
νπνίεο γίλεηαη ρξήζε ηνπ.  
Πε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ηζηκέληνπ ηχπνπ IV, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
παξαπάλσ ηφηε ην ηζηκέλην απηφ ζα πιεξψλεηαη μερσξηζηά κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή κνλάδαο ηνπ 
ηηκνινγίνπ (αλ ππάξρεη) ή κε ζχληαμε Ξ.Θ.Ρ.Κ.Λ.Δ. πνπ ζα ππνινγηζζεί κε βάζε ηελ επί πιένλ 
δαπάλε πξνκήζεηαο θιπ ηζηκέληνπ ηχπνπ IV.  
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11 ΜΙΝΡΞΝΗ 

11.1 Αληηθείκελν 

Κειέηε θαη θαηαζθεπή ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ 
Κειέηε θαη θαηαζθεπή ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ γηα επηθαλεηαθφ ηειείσκα ζθπξνδέκαηνο 
πνηφηεηαο ηχπνπ Β.  

11.2 Δθαξκνζηέο πξνδηαγξαθέο 

Γηα ην παξαπάλσ αληηθείκελν έρνπλ εθαξκνγή ν θαλνληζκφο Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο 1997 θαη ηα 
θαζνξηδφκέλα ζηελ πξνδηαγξαθή 3 ηεο παξνχζαο θπξίσο ζε φηη αθνξά ηα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα 
ζθπξνδεκάησλ ζε επαθή κε μπινηχπνπο.  

11.3 Νξηζκνί 

Μπιφηππνο ή ηθξίσκα λνείηαη ν ζθειεηφο ηεο θαηαζθεπήο ν νπνίνο: 
α.     Γίλεη ζην ζθπξφδεκα ηελ κνξθή ηνπ 
β.      Ξαξέρεη ηα κέζα γηα λα πξνθχςεη ε απαηηνπκέλε δηακφξθσζε θαη εκθάληζε ησλ επηθαλεηψλ. 
γ.     Πηεξίδεη ηνλ θνξέα κέρξηο φηνπ κπνξέζεη λα θέξεη ηα θνξηία γηα ηα νπνία κειεηήζεθε.  
 

11.4 Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαζηώλ  

Σσξίο λα πεξηνξίδνληαη αλαγθαζηηθά ζ' απηέο, νη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνκήζεηα φισλ ησλ 
πιηθψλ, φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα, ηηο ππνδνρέο μπινηχπσλ θαη αγθχξσζεο, ηηο ζπκπιεξψζεηο 
κε ηζηκεληνθνλίακα, εμαξηήκαηα γηα ηελ ζηεξέσζε δηαθφξσλ ελζσκαηψζεσλ, θαζψο θαη ηελ 
επηζεψξεζε ησλ μπινηχπσλ.  
Ρα ηθξηψκαηα θαη νη μπιφηππνη ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ ζίδεξν ή μχιν, ή άιιν πιηθφ ηεο έγθξηζεο 
ηεο πεξεζίαο. Δπίζεο, ηεο έγθξηζεο ηεο πεξεζίαο, ζα είλαη ην ζρήκα, νη δηαζηάζεηο, ε πνηφηεηα 
θαη ε αληνρή ησλ δηαθφξσλ ηεκαρίσλ ησλ ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ. Ζ παξαπάλσ έγθξηζε δελ 
απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ πιήξε θαη απφιπηε επζχλε πνπ έρεη (πνηληθή θαη αζηηθή) γηα ηελ 
έληερλε, αζθαιή θαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο θαηαζθεπή ησλ ηθξησκάησλ θαη 
μπινηχπσλ.  
Νπνπδήπνηε αλαθέξεηαη, φηη ε δαπάλε κίαο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ θαη 
μπινηχπσλ, ή νπνπδήπνηε πξνβιέπεηαη εηδηθή ηηκή γηα ηα ηθξηψκαηα θαη μπινηχπνπο, ηφηε ε ηηκή 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα 
πξνδηαγξαθή, ψζηε λα αληέμνπλ ζηηο νπνηεζδήπνηε δξάζεηο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη λα είλαη 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα (αλεμάξηεηα απφ ηελ νπνηαδήπνηε θζνξά πιηθνχ πνπ ζα ήζειε ρξεηαζζεί). 
Ρα ηθξηψκαηα θαη νη μπιφηππνη ζα θαηαζθεπαζζνχλ ψζηε λα αληέρνπλ αζθαιψο ζηηο δξάζεηο πνπ 
κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή. Νη επηβαιιφκελεο δξάζεηο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ 
ηελ θπθινθνξία ηνπ πξνζσπηθνχ, απφ ηελ ζηεξέσζε ησλ νπιηζκψλ, απφ ηελ δηάζηξσζε θαη 
ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο (εηδηθά απφ ηελ νξηδφληηα ζπληζηψζα ηεο ψζεζεο ηνπ λσπνχ 
ζθπξνδέκαηνο), απφ ην βάξνο ησλ θαηαζθεπψλ πνπ ηπρφλ ζα εδξαζζνχλ πάλσ ζ' απηά, απφ ηελ 
αλεκνπίεζε, ηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, ηηο θαζηδήζεηο. Ζ εθινγή ηνπ ηθξηψκαηνο θαη ησλ 
μπινηχπσλ έρεη κεγάιε ζεκαζία. Ρα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ 
νθείινληαη ζε αλεπάξθεηα ησλ ηθξησκάησλ θαη ησλ μπινηχπσλ. Πε θάζε πεξίπησζε ε θαηαζθεπή ησλ 
ηχπσλ θαη ησλ ηθξησκάησλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο αληηζηνίρνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ. 
Ζ αληνρή θαη επζηάζεηα ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη κε βάζε ηηο κεζφδνπο 
ππνινγηζκνχ πνπ δηέπνπλ ηα πιηθά απφ ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη. Σαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη σο 
δηέπνπζα ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ ηθξησκάησλ ε παξάγξαθνο 3.3 ηνπ DIN 1045/1972 θαη ην 



 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ     84 

 

DIN 4420. Δπίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιινη ζπλαθείο θαλνληζκνί ηεο έγθξηζεο ηεο 
πεξεζίαο.  
Νη παξακνξθψζεηο ησλ ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ πξέπεη λα ζπκβηβάδνληαη κε ηηο αλνρέο 
θαηαζθεπήο θαη λα κελ επεξεάδνπλ δπζκελψο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ έξγνπ.  
Ζ δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ κπνξεί λα γίλεη ζηελ πεξίπησζε απιψλ θαηαζθεπψλ 
θαη κε ηελ εθαξκνγή αλαγλσξηζκέλσλ θαη απνδεθηψλ εκπεηξηθψλ θαλφλσλ, πάληνηε φκσο απφ 
πξνζσπηθφ θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν.  
Νη εκπεηξηθνί θαλφλεο αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε: 

- ζσζηήο ζηήξημεο ζε θαηάιιειν έδαθνο 

- ζπλδέζεσλ πνπ λα κεηαβηβάδνπλ αζθαιψο ηηο δπλάκεηο ησλ ζιηβνκέλσλ ζηνηρείσλ  
Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη ε πεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη, γηα νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ 
έξγνπ, κειέηε μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο παξακέλεη πάληνηε ν κφλνο 
ππεχζπλνο γηα ηνπο μπινηχπνπο θαη ηα ηθξηψκαηα, έζησ θαη αλ ε πεξεζία δελ έθαλε ρξήζε ηνπ 
παξαπάλσ δηθαηψκαηνο ηεο λα δεηήζεη κειέηε μπινηχπνπ θαη ηθξησκάησλ.  
Ρα ηθξηψκαηα θαη νη μπιφηππνη πξέπεη λα ζπκβηβάδνληαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν ηξφπν ζθπξνδέηεζεο 
θαη ηελ ηαρχηεηα ζθπξνδέηεζεο κε ηνλ ηξφπν δφλεζεο (π.ρ. ζε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο 
δνλεηψλ εθαξκνδνκέλσλ πάλσ ζηνλ μπιφηππν γηα ηελ ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, πξέπεη λα 
απνθεχγνληαη νη κεγάιεο απψιεηεο ελέξγεηαο ζηηο ζηεξίμεηο-(ειαζηηθή ζηήξημε μπινηχπσλ)..  
Ν μπιφηππνο πξέπεη λα είλαη έηζη κειεηεκέλνο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε απψιεηα πιηθνχ θαηά ηελ 
ζθπξνδέηεζε. Ζ ζηεγαλφηεηα ησλ αξκψλ κπνξεί λα εμαζθαιηζζεί κε ηελ ζσζηή απεπζείαο επαθή 
ησλ άθξσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζαληδψκαηνο, ηα νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ εηδηθά δηακνξθσζεί. Πε 
εηδηθέο πεξηπηψζεηο ρξεηάδνληαη αξκνθάιππηξα.  
Πε πεξηπηψζεηο κνλίκνπ μπινηχπνπ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ θαηαζθεπή πξέπεη λα ειέγρεηαη ε 
αληνρή ηνπ ζε δηάξθεηα, εάλ απνηειεί ιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν. Αλ είλαη ζηνηρείν κε ιεηηνπξγηθφ πξέπεη 
λα ειέγρεηαη ην φηη ηνπιάρηζηνλ δελ είλαη επηβιαβέο.  
Νη δηαηάμεηο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ μπινηχπσλ πνπ δηαζρίδνπλ ην ζθπξφδεκα, δελ πξέπεη λα ην 
επεξεάδνπλ. Ρα ζηεξίγκαηα ησλ νπιηζκψλ (απνζηάηεο) πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ θαηαζθεπή δελ 
πξέπεη λα επεξεάδνπλ νχηε ηελ αληνρή ζε δηάξθεηα νχηε ηελ εκθάληζε ιεθέδσλ (π.ρ. ίρλε ζθνπξηάο 
ε δηείζδπζε λεξνχ).  
Ρέινο ν μπιφηππνο πξέπεη λα είλαη κειεηεκέλνο έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ηελ ζσζηή αθαίξεζή ηνπ 
ρσξίο λα πξνθαινχληαη δεκηέο ζην ζθπξφδεκα.  
Κεξηθά ζθπξνδέκαηα (αληινχκελα ζθπξνδέκαηα κε επηβξαδπληηθά πήμεο ε ξεπζηνπνηεηηθά) 
πξνθαινχλ κεγαιχηεξεο σζήζεηο απφ ηα ζπλεζηζκέλα ζθπξνδέκαηα, θαη απηφ πξέπεη λα ιεθζεί 
ππφςε.  

  

 

11.5 Ρερληθέο    θαη    ζπκβαηηθέο    πξνδηαγξαθέο    πιηθώλ    θαη εξγαζίαο 

11.5.1 ιηθά   

α .       Ηθξηψκαηα 

Ρα πιηθά ησλ ηθξησκάησλ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 
ηθξησκάησλ γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα (μπιεία ιαξηδίλε (ιαηάθηα), μπιεία πξηζηή, κνξθνζίδεξνο 
θαηαιιήισλ δηαηνκψλ, ζσιελσηά ηθξηψκαηα θ.ι.π). Ρα ηθξηψκαηα θέξνπλ νξηδνληίνπο θαη ρηαζηί 
ζπλδέζκνπο πξνο δχν δηεπζχλζεηο γηα ηελ παξαιαβή ησλ νξηδνληίσλ δπλάκεσλ. Νη ζηχινη ησλ 
ηθξησκάησλ ζε θνηλά νηθνδνκηθά έρνπλ ειαρίζηε πιεπξά δηαηνκήο 7.0 cm. Θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο 
επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ππνζηπισκάησλ απνηεινπκέλσλ απφ δχν θαη' επέθηαζε ζπλδεφκελα 
ηεκάρηα.  

β.       Μπιφηππνη (Η)      

Γεληθά 
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Νη ηχπνη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη έηζη ψζηε λα αληέρνπλ ηελ πίεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε 
δηάζηξσζε θαη δφλεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ζα ζπγθξαηνχληαη ζηεξεά ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε. Νη 
ηχπνη ζα είλαη επαξθψο ζηεγαλνί γηα λα εκπνδίδνπλ ηε δηαξξνή θνληάκαηνο απφ ην ζθπξφδεκα. Ζ 
μπιεία ησλ ηχπσλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν AASHO M168 ή κε άιιν αλ ηζρχεη πξφηππν ηεο 
Γεξκαλίαο.  
(ΗΗ).   Μπιφηππνη κε εκθαλνχο ζθπξνδέκαηνο 
Αλαθέξεηαη ζε ηχπνπο ζθπξνδέκαηνο κε επηθαλεηαθφ ηειείσκα ΡΞΝ Α  
Θα ρξεζηκνπνηείηαη μπιεία πξηζηή κε νξζνγσληθέο δηαηνκέο, θφληξα - πιαθέ, ιακαξίλα ή άιιν πιηθφ 
θαηάιιειν γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ρσξίο δηαξξνέο ή παξακνξθψζεηο  
γ.     Σάιπβαο 
Θα είλαη ζχκθσλνο πξνο ην ASTM A36 ή θαιχηεξνο.   
δ.      Ζινη, ζθήλεο, γάληδνη 
Θα είλαη ζχκθσλα κε ην θαλαδηθφ πξφηππν C.S.A.B 111, ή ζα είλαη ζχκθσλα κε άιιν ελ ηζρχεη 
πξφηππν ηεο Γεξκαλίαο ή ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. 
  
ε.      Θνριίεο θαη πεξηθφριηα 
Θα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ASTM A307 (Grade A) κε εμαγσληθέο θεθαιέο θαη πεξηθφριηα, ή ζχκθσλα 
κε ην πξφηππν AASHO M 164 (ASTM A 325) γηα θνριίεο πςειήο αληνρήο. ζη. Δγθαηαιεηπφκελνη 
μπιφηππνη 
Πε θελά φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε αθαηξνπκέλσλ ηχπσλ, ζα επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηχπνη εγθαηαιεηπφκελνη (πνπ δελ επαλαθηψληαη). Απηνί ζα είλαη απφ πιηθά ηθαλήο 
αληνρήο θαη ζηεξεφηεηαο, ψζηε λα δηαηεξνχλ ην ζρήκα ηνπο ρσξίο ππεξβνιηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 
έγρπζε θαη ηε ζθιήξπλζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, λα κελ έρνπλ δε επηβιαβή επίδξαζε ζην ζθπξφδεκα 
ακέζσο, ή θαη θαζ' φιε ηε δσή ηεο θαηαζθεπήο. Ρνχην ηζρχεη θαη γηα ηα ζηνηρεία ησλ κνλίκσλ 
μπινηχπσλ. Ρέηνηα είδε κνλίκσλ μπινηχπσλ ζα απνηεινχληαη απφ πιαζηηθφ εληζρπκέλν κε ίλεο 
πάινπ, απφ ζθπξφδεκα εληζρπκέλν κε ίλεο πάινπ ή θαη άιια θαηάιιεια είδε πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ 
εγθξηζεί απφ ηελ πεξεζία.  

11.5.2 Ρνηρώκαηα ησλ μπινηύπσλ  

Θα θαηαζθεπαζζνχλ απφ θαιά ζπλαξκνινγεκέλα θχιια, κε ζθηθηνχο αξκνχο, αξθεηά άθακπηα, 
ψζηε λα απνθεχγνληαη νη επηβιαβείο παξακνξθψζεηο θαη ε δηαξξνή ηεο ηζηκεληνθνλίαο  
Νη ελψζεηο κεηαμχ ησλ θχιισλ ζα έρνπλ ηέιεηα πξνζαξκνγή, ψζηε λα απνθεχγεηαη δηαθνξνπνίεζε 
ζηηο παξακνξθψζεηο θαη δηαξξνή ηζηκεληνθνλίαο θαηά κήθνο ηνπ αξκνχ.  
Νη ηπρφλ θπκαηψζεηο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ απνθιίζεηο ησλ μπινηχπσλ δελ ζα 
ππεξβαίλνπλ ηα 3 ριζη  
 

11.5.3 Δμαξηήκαηα 

11.5.3.1 Πχλδεζκνη μπινηχπσλ 

Θα κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ κέρξη βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 40 ριζη. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο. Ρν αθαηξνχκελν κέξνο ηνπ ζπλδέζκνπ ζα απνηειείηαη είηε απφ πιαζηηθφ θψλν, είηε 
απφ άιιν πιηθφ κε θσληθή επηθάλεηα.  
Ρν αθαηξνχκελν ηκήκα ηνπ ζπλδέζκνπ ζα αθήλεη θαζαξή θαινζρεκαηηζκέλε νπή κέζα ζην 
ζθπξφδεκα, ρσξίο ζπαζκέλεο αηρκέο.  
Ρα κεγέζε θαη νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζπλδέζκσλ ζα θαζνξηζζνχλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
παξαιαβή ησλ πξνβιεπνκέλσλ πηέζεσλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη απφ ηηο 
εξγαζίεο δφλεζεο.  
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζπλδέζκσλ απφ ζχξκαηα, ή ζχλδεζκνη πνπ ζξαχνληαη θαηά ηελ αθαίξεζή 
ηνπο.  
Ζ δηάηαμε ησλ ζπλδέζκσλ ζα είλαη νκνηφκνξθε θαη ζπκκεηξηθή.  
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11.5.3.2 Θεθαιέο ζθξαγίζκαηνο ζπλδέζκσλ  

Ρα εθηεζεηκέλα άθξα ησλ ζπλδέζκσλ ζε εζνρή κέζα ζηηο νπέο ησλ μπινηχπσλ ζα ζθξαγίδνληαη κε 
πιαζηηθέο θεθαιέο ή πψκαηα απφ ζπγθνιιεκέλε ηζηκεληνθνλία. Ζ θεθαιή ή ην πψκα ζα βξίζθεηαη 
ζε εζνρή απφ ηελ πεξηβάιινπζα επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπιάρηζηνλ θαηά 6 ριζη.  

11.5.3.3 Γηεπθνιπληηθά ηεο αθαίξεζεο ησλ μπινηχπσλ  

Θα είλαη ρεκηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ρεκηθήο αληίδξαζεο κε ηελ ειεχζεξε άζβεζην ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαη παξάγνπλ είδνο ζαπνπληνχ αδηαιχηνπ ζην λεξφ, πνπ εκπνδίδεη ηελ πήμε ηεο 
κεκβξάλεο ζθπξνδέκαηνο πνπ εθάπηεηαη ζηνλ μπιφηππν.  
Νη νπζίεο απηέο πξέπεη λα είλαη άρξσκεο, λα κε δεκηνπξγνχλ θειίδεο θαη λα κε βιάπηνπλ ηελ ηειηθή 
επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Ζ ζπλερήο ρξήζε ηνπο ζα εμαξηεζεί απφ ην ηθαλνπνηεηηθφ 
απνηέιεζκα ηεο αξρηθήο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο ζην ζθπξφδεκα ησλ ζεκειίσλ. 
 

11.5.4 Θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε μπινηύπσλ  

11.5.4.1 Ρνπνζέηεζε  

Θα πξνεγείηαη έιεγρνο ζηηο ραξάμεηο θαη ζηα πςφκεηξα (ζηάζκεο) πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
μπινηχπσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκθσλία ησλ δηαζηάζεσλ κε ηα ζρέδηα.  
Νη μπιφηππνη ζα θαηαζθεπάδνληαη θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ, ψζηε 
ην ηειηθφ ζθπξφδεκα λα ζπκθσλεί κε ηηο ελδείμεηο ησλ ζρεδίσλ σο πξνο ην ζρήκα, ηηο δηαζηάζεηο, 
ηηο ζέζεηο θαη ηα πςφκεηξα (ζηάζκεο) κέζα ζηα φξηα ησλ επηηξεπφκελσλ απνθιίζεσλ.  
Νη αξκνί ησλ μπινηχπσλ ζα επζπγξακκίδνληαη θαη ζα ζηεγαλνπνηνχληαη. Ν αξηζκφο ησλ αξκψλ ζα 
δηαηεξείηαη ζην ειάρηζην δπλαηφλ. 
Νη μπιφηππνη ζα πξνζαξκφδνληαη ην δπλαηφλ ηειεηφηεξα ζηηο ππάξρνπζεο επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο 
θαη ε επαθή ζα είλαη εληειψο ζηεγαλή.  
Δγθνπέο, αλνίγκαηα, ππνδνρέο θ.ι.π ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο ησλ ζρεδίσλ, 
αλεμάξηεηα απφ ηελ ηπρφλ θζνξά πνπ ζα πξνθαινχλ ζηνπο μπινηχπνπο θαη ηθξηψκαηα ρσξίο 
πξφζζεηε ακνηβή γηαηί δηεπθξηλίδεηαη φηη νη θζνξέο θάζε είδνπο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζηηο 
ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.  
Πηηο γσλίεο ζα ηνπνζεηνχληαη θηιέηα γηα ινμνηκήζεηο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ή θαη ηηο εληνιέο ηεο 
πεξεζίαο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εκθαλνχο ζθπξνδέκαηνο ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ακνηβή.  
Έιεγρνη δηαξξνήο ηζηκεληνθνλίαο ζα γίλνληαη ζε φινπο ηνπο νξηδφληηνπο αξκνχο.  
Νη ζχλδεζκνη μπινηχπσλ ζα ηνπνζεηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηηο ζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηψλ. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ ηέηνηα ζρέδηα ε ηνπνζέηεζε ησλ ζπλδέζκσλ 
μπινηχπσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ππεπζχλνπ Ξνιηηηθνχ Κεραληθνχ ηνπ Αλαδφρνπ 
γηα ηνπο μπινηχπνπο.  
Νη μπιφηππνη θαη ηα ηθξηψκαηα ζα ειέγρνληαη ηαθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζθπξνδεηήζεσλ, νη 
νπνίεο ζα δηαθφπηνληαη ζηε πεξίπησζε πνπ, ζηνπο μπινηχπνπο ή ζηα ηθξηψκαηα, εκθαληζζνχλ 
ζεκεία παξακφξθσζεο. Πηα ζεκεία απηά ζα εθηεινχληαη επαλνξζσηηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηελ 
ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ έγθξηζε ηεο πεξεζίαο.  
Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ μπινηχπσλ ή θαη ηθξησκάησλ ζα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο πεξεζίαο 
κεηά απφ ζρεηηθή επηζεψξεζε.  
Νη ζηεξίμεηο ζην έδαθνο, ηα ηθξηψκαηα θαη νη μπιφηππνη πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ εηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ θαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο. Ξξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 
ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλδέζκσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ε ζηαηηθή 
ηζνξξνπία, ε ζσζηή κεηαβίβαζε ησλ δπλάκεσλ θαη ε αληνρή ζε ιπγηζκφ, αλαηξνπή θαη πιεπξηθή 
επζηάζεηα. 
Νη εζσηεξηθέο παξεηέο ησλ μπινηχπσλ ζα θαζαξίδνληαη επηκειψο πξηλ απφ ηελ ζθπξνδέηεζε. Θα 
πξέπεη λα πξνβιέπνληαη νπέο θαζαξηζκνχ πξν πάλησλ ζην πφδη ησλ ηνηρσκάησλ.  
Ιίγν πξηλ απφ ηε ζθπξνδέηεζε, νη μπιφηππνη ζα αιείθνληαη κε θαηάιιειν δηεπθνιπληηθφ πιηθφ 
αθαίξεζεο ησλ μπινηχπσλ. Ρν δηεπθνιπληηθφ πιηθφ αθαίξεζεο ησλ μπινηχπσλ ππφθεηηαη ζηελ 
έγθξηζε ηεο πεξεζίαο. Ρν πιηθφ ζα ηνπνζεηείηαη ζε ζπλερείο νκνηφκνξθεο ζηξψζεηο. Ρν ζθπξφδεκα 
πξέπεη λα δηαζηξψλεηαη ζε φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
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δηεπθνιπληηθνχ πιηθνχ αθαίξεζεο θαη φζν απηφ δηαηεξεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ (είλαη 
αλαγθαίν γη' απηφ λα ππνβάιινληαη ζηελ πεξεζία νη νδεγίεο ρξήζεο θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ).  
Ζ θαηαζθεπή ησλ μπινηχπσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ε απνμήισζε λα γίλεηαη ρσξίο ρηχπεκα ησλ 
επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ζθπξί θαη ρσξίο λα πξνθαινχληαη άιιεο δεκηέο ζην ζθπξφδεκα.  
Ζ επηθάλεηα ησλ μπινηχπσλ ζα είλαη επίπεδε ή ζα έρεη ηελ νξηδνκέλε θακππιφηεηα, ψζηε κεηά ηελ 
αθαίξεζή ηνπο λα απνδίδνληαη ηειείσο επίπεδεο, ή κε ηηο πξνδηαγξαθφκελεο θακπχιεο επηθάλεηεο.  
 

11.5.4.2 Δπηηξεπφκελεο απνθιίζεηο 

Νη μπιφηππνη ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζηεξεά ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε θαηαζθεπή ησλ ζηνηρείσλ 
ζθπξνδέκαηνο κε ηηο αθφινπζεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο απνθιίζεηο απφ ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ:  
 
α)     Θεκειηψζεηο: 

 δηαζηάζεηο δηαηνκψλ ζθπξνδέκαηνο        -12 ριζη έσο +50ριζη 

 ζηάζκε θνξπθήο + -12 ριζη 

 εθθεληξφηεηα + -30 ριζη  
β) Απφθιηζε απφ ηελ θαηαθφξπθν ή  1 : 500 (φρη φκσο πεξηζζφηεξν απφ απφ ηελ θαζνξηζκέλε    
θιίζε 30ριζη απφ ηε ζηέςε ησλ ζεκειίσλ επζπγξακκηψλ θαη επηθαλεηψλ ησλ ηνηρσκάησλ.  
γ)  Γηαθνξέο ζηα κεγέζε θαη ζηηο ζέζεηο αλνηγκάησλ ζηα ηνηρψκαηα  + -12ριζη  
δ)  Απφθιηζε απφ ηελ επζεία επίπεδσλ επηθαλεηψλ κεηξνπκέλε κε πήρπ κήθνπο 4.00 κ. ζε θάζε   
δηεχζπλζε.  

 

11.5.4.3 Έλζεηα - Δλζσκαηνχκελα ζηνηρεία - Αλνίγκαηα  

α) Θα θαηαζθεπαζζνχλ αλνίγκαηα ζε ζπγθεθξηκέλε κνξθή φπνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηέιεπζε 
ζσιήλσλ, αγσγψλ, πεξηβιεκάησλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ κέζα απφ ην ζθπξφδεκα.  
β) Πηνηρεία πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ακέζσο ζην ζθπξφδεκα, ζα ηνπνζεηνχληαη κε αθξίβεηα 
θαη ζα ζηεξεψλνληαη ζηε ζέζε ηνπο. 
γ) Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, φηαλ δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί ε ρξεζηκνπνίεζε δνκηθψλ 
ζηνηρείσλ, ηδηαίηεξα νξηδνληίσλ ζηνηρείσλ, θαηά ηηο πξψηεο κέξεο κεηά ηελ θαηαζθεπή ή κεηά ηελ 
αθαίξεζε ησλ μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ. 
δ) Θαηά θαλέλα ηξφπν δελ επηηξέπεηαη λα απνξξίπηνληαη ε λα ζπζζσξεχνληαη ή λα ηνπνζεηνχληαη, 
ζε απαξάδεθηεο πνζφηεηεο, πέηξεο, δνθνί, ζαλίδεο, δνθίδεο θιπ., πάλσ ζε νξηδφληηα ζηνηρεία πνπ 
θαηαζθεπάζζεθαλ πξφζθαηα. 

 

11.5.4.4 Ππληήξεζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ μπινηχπσλ 

α)     Ν ρεηξηζκφο ησλ μπινηχπσλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιειν ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη νη θζνξέο 
ζηηο επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην ζθπξφδεκα. 
 β)     Νη θζνξέο ζα επηζθεπάδνληαη θαηάιιεια κε ηελ έγθξηζε ηεο πεξεζίαο, ηα δε πιηθά πνπ θαηά 
ηε γλψκε ηεο πεξεζίαο δελ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δψζνπλ ηελ απαηηνπκέλε πνηφηεηα ηειηθήο 
επηθαλείαο ζα αληηθαζίζηαληαη. 
γ) Κεηά απφ θάζε ρξήζε θαη απφ ηε δηάζηξσζε λένπ ζθπξνδέκαηνο νη μπιφηππνη ζα θαζαξίδνληαη 
θαη ζα αιείθνληαη κε πιηθφ δηεπθνιπληηθφ ηεο αθαίξεζεο ησλ μπινηχπσλ. 
 δ) Ρν δηεπθνιπληηθφ πιηθφ ηεο αθαίξεζεο δελ ζα επηηξέπεηαη λα έξζεη ζε επαθή κε επηθάλεηεο 
ζθιεξπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε ηνλ ζηδεξφ νπιηζκφ ή κε άιια ζηνηρεία πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην 
ζθπξφδεκα.  



 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ     88 

 

11.5.4.5 Σξφλνο δηαηεξήζεσο θαη αθαηξέζεσο μπινηχπσλ  

Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηεξήζεσο ησλ μπινηχπσλ κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο δηάζηξσζεο 
εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, απφ ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ θαη απφ ηηο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο θαηά ηελ πεξίνδν ζθιεξχλζεψο ηνπ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή επηβάιιεηαη γηα ηα ηκήκαηα ηνπ 
έξγνπ ηα νπνία θαηά ην ρξφλν αθαηξέζεσο ησλ μπινηχπσλ θνξηίδνληαη απφ πξφζζεηα θνξηία 
πξνεξρφκελα απφ ηηο ζηεξίμεηο ζ' απηά ησλ ηθξησκάησλ ησλ ππεξθεηκέλσλ θαηαζθεπψλ.  
Νη ηχπνη ζα αθαηξνχληαη κφλνλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
κεζφδνπ πξνζηαζίαο θαηά ηελ ζθιήξπλζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Ρν ιαζθάξηζκα 
ησλ μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ κειέηε, 
ψζηε λα απνθεχγνληαη θνξηία θξνχζεο ζην ζθπξφδεκα (ζα εθαξκφδνληαη θαζαξά ζηαηηθέο 
δπλάκεηο) θαη θζνξέο ζηελ επηθάλεηά ηνπ.  
Ζ αθαίξεζε ησλ ζηχισλ ησλ ηθξησκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κελ πξνθαιεί 
ππέξβαζε ησλ επηηξεπνκέλσλ ηάζεσλ θαη έηζη ψζηε λα θνξηίδεηαη βαζκηαία θαη νκνηφκνξθα ε 
θέξνπζα θαηαζθεπή.  
Γεληθά, νξίδεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη ε αθαίξεζε μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο 
πεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν θαη ηελ κέζνδν αθαίξεζεο.  

11.5.4.6 Φφξηηζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ κεηά απφ πξφζθαηε αθαίξεζε ησλ μπινηχπσλ θαη 
ηθξησκάησλ  

Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, φηαλ δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί ε ρξεζηκνπνίεζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ, 
ηδηαίηεξα πιαθψλ, θαηά ηηο πξψηεο κέξεο κεηά ηελ θαηαζθεπή ή κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ μπινηχπσλ 
θαη ηθξησκάησλ. 
Θαηά θαλέλα ηξφπν δελ επηηξέπεηαη λα απνξξίπηνληαη ε λα ζπζζσξεχνληαη ή λα ηνπνζεηνχληαη, ζε 
απαξάδεθηεο πνζφηεηεο, πέηξεο, δνθνί, ζαλίδεο, δνθίδεο θιπ, πάλσ ζε παηψκαηα πνπ 
θαηαζθεπάζζεθαλ πξνζθάησο.  
 

11.5.4.7 Δπηζεσξήζεηο θαη έιεγρνη ησλ μπινηχπσλ  

Νη νινθιεξσκέλνη μπιφηππνη θαη ηα ηθξηψκαηα ζα επηζεσξνχληαη θαη ζα ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5.4.8 απηνχ ηνπ άξζξνπ.  
Θα βεβαηψλεηαη ε ζηεξεφηεηα θαη αζθάιηζε ησλ ζηεξηγκάησλ, ζηεξεψζεσλ, ζθελψλ, ζπλδέζεσλ 
θαη άιισλ ζηνηρείσλ εμαξηεκάησλ.  
Κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ηχπσλ, ζα εηδνπνηείηαη ε πεξεζία γηα λα ηνπο 
επηζεσξήζεη πξηλ απφ ηελ έγρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο .  
Ζ επηζεψξεζε ηεο πεξεζίαο ζα αθνξά, εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξαγ. 5.4.8 θαη ηα 
αθφινπζα: 

 Θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ ηνπ μπινηχπνπ γηα λα αληαπνθξηζεί, εθηφο απφ ηα 
άιια, ζηνλ πξνδηαγξαθφκελν ηχπν επηθαλείαο ηνπ ηειεηψκαηνο. 

 Απαηηνπκέλε θάιπςε ζηδεξνχ νπιηζκνχ 

 Πηεξέσζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ ζηνηρείσλ 

 Ρνπνζέηεζε   ζπλδέζκσλ   μπινηχπνπ   πνπ   δηαπεξλνχλ   ηελ   κάδα   ηνπ ζθπξνδέκαηνο.  

 

11.5.4.8 Ξαξαιαβή μπινηχπσλ 

Ν Αλάδνρνο θέξεη ηελ επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ησλ μπινηχπσλ θαη ησλ ηθξησκάησλ πξηλ ηε 
δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, αλεμάξηεηα απφ ηνλ έιεγρν ηεο πεξεζίαο, 
ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ακέζσο πξηλ απφ θάζε ζθπξνδέηεζε λα εθηειεί έιεγρν ησλ 
μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ απφ δηπισκαηνχρν Ξνιηηηθφ Κεραληθφ, ν νπνίνο θαη ζα ζπληάζζεη 
πηζηνπνηεηηθφ ζην νπνίν: 
α.     Θα αλαθέξεηαη δηεμνδηθά ην αληηθείκελν ηεο επηζεψξεζεο πνπ πξνεγήζεθε. 
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β.     Θα βεβαηψλεηαη φηη νη μπιφηππνη θαη ηα ηθξηψκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηα 
ηειεπηαία εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηηο ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο ππνδείμεηο, ή ζα 
βεβαηψλεηαη φηη νη ηπρφλ ππνδεηγκέλεο αληηζηεξίμεηο βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπο. 
γ.     Ρν πηζηνπνηεηηθφ ζα βξίζθεηαη πάληα ζην εξγνηάμην γηα ηπρφλ έιεγρν απφ ηελ πεξεζία.  
Ρπρφλ αηηηνινγεκέλεο ππνδείμεηο ηεο πεξεζίαο ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζα εθηεινχληαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ρσξίο πξφζζεηε 
ακνηβή. Αληίζεηα ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ πιήξε επζχλε πνπ έρεη ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ε πεξεζία δελ θάλεη ρξήζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο.  
πνγεγξακκέλν αληίγξαθν ηνπ παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθνχ παξαιαβήο μπινηχπσλ ζα ππνβάιιεηαη 
ζηελ πεξεζία πξηλ απφ θάζε ζθπξνδέηεζε. 
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12 ΠΗΓΖΟΝΞΙΗΠΚΝΠ 

12.1 Αληηθείκελν 

Ζ πξνκήζεηα, θνπή θαη ηνπνζέηεζε ζε ζθπξνδέκαηα ζηδεξνχ νπιηζκνχ δηαθφξσλ δηακέηξσλ θαη 
θαηεγνξίαο ράιπβα.  

12.2 Δθαξκνζηέο πξνδηαγξαθέο  

Δθηφο εάλ ππάξρνπλ άιιεο νδεγίεο, φινο ν νπιηζκφο ζα απνηειείηαη απφ ξάβδνπο κε λεπξψζεηο θαη 
ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ DIN 488 γηα ξάβδνπο κε λεπξψζεηο πνηφηεηαο 42/50 RU ή 42/50RK ,ή 
50/55 GK, ή 50/55 PK, ή 50/55 RK, ή ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΙΝΡ 959 γηα ξάβδνπο πνηφηεηαο S500 θαη 
S500s θαζφο θαη λένπ ηχπνπ B500c, ή γηα πιέγκαηα ξάβδσλ πνηφηεηαο 50/55 GK, ή 50/55 PK ή 
50/55 RK. Νη κεηαιιηθέο ξάβδνη νπιηζκνχ ζα ζπκθσλνχλ κε ηα παξαπάλσ πξφηππα ή ηζνδχλακα 
ρξεζηκνπνηνχκελα πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο, αληί ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνηχπσλ θαη 
πξνδηαγξαθψλ, φπσο ζα εγθξίλεη ε πεξεζία.  

12.3 Νξηζκνί  

Κε ηελ έλλνηα ζηδεξνπιηζκφο λννχληαη φινη εθείλνη νη ζηδεξνί νπιηζκνί πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηε 
κάδα ηνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαθάησ ζηφρσλ :  

- Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηάζεσλ εθειθπζκνχ. 

- Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ησλ ξεγκάησλ εθειθπζκνχ. 

- Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ξεγκάησλ ειθπζκνχ πνπ νθείινληαη ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαη 
ηελ ζπζηνιή θαηά ηελ πήμε. 

- Γηα ηελ αχμεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ζιηβνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη θπξίσο γηα ηε κείσζε ηνπ 
θηλδχλνπ ςαζεξήο ζξαχζεο ηνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα δνκηθνχ ζηνηρείνπ.  

12.4 Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαζηώλ 

12.4.1 Δθηέιεζε εξγαζίαο  

Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο γεληθά ζα είλαη πςειήο πνηφηεηαο θαη ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηειεπηαίεο θαη θαιχηεξεο πξφηππεο κεζφδνπο.  

12.4.2 Θνπή θαη θάκςε  

Νη ξάβδνη νπιηζκνχ κπνξνχλ λα γσληάδνληαη ζην εξγνζηάζην ή επί ηφπνπ. Ζ θνπή θαη ε θάκςε ζα 
γίλεηαη ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλε πξφηππε κέζνδν θαη κε εγθεθξηκέλεο κεραληθέο κεζφδνπο. Ζ 
θάκςε ηνπ νπιηζκνχ κεηά απφ ζέξκαλζε δελ ζα επηηξέπεηαη, εθηφο αλ εηδηθψο εγθξίλεηαη απφ ηελ 
πεξεζία.  

12.4.3 Ππλδέζεηο 

α. Όιεο νη ζπλδέζεηο ζηνλ νπιηζκφ ζα είλαη, φπσο δείρλνπλ ηα ζρέδηα ή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
πεξεζίαο, ή φπσο δείρλνπλ ηα πξφηππα, πνπ πξνηείλεη ν Αλάδνρνο θαη εγθξίλεη ε πεξεζία. 
Πχλδεζε ξάβδσλ κε επηθάιπςε κπνξεί λα εθαξκφδεηαη, εθφζνλ νη ξάβδνη ζπλδένληαη γεξά θαηά 
ηξφπν, πνπ εγθξίλεη ε πεξεζία, ή κπνξνχλ λα είλαη αξθεηά απνκαθξπζκέλα, ψζηε λα επηηξέπνπλ 
ηελ ελζσκάησζε νιφθιεξεο ηεο επηθάλεηαο θάζε ξάβδνπ ζην ζθπξφδεκα.  
β. Ζ κεησπηθή ζπγθφιιεζε ησλ ξάβδσλ, αληί ηεο ζχλδεζεο κε επηθάιπςε δελ ζα επηηξέπεηαη.  
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12.5 Ρερληθέο    θαη    ζπκβαηηθέο    πξνδηαγξαθέο    πιηθώλ    θαη εξγαζίαο 

12.5.1 ιηθά  

Όινο ν ραιχβδηλνο νπιηζκφο ζα είλαη θαηλνχξηνο, θαζαξφο, επζχο θαη ρσξίο ζθνπξηά. Ν 
ζηδεξνπιηζκφο ζα απνζεθεχεηαη πάλσ ζε ππνζέκαηα ή ζα πξνθπιάζζεηαη κε άιιν ηξφπν απφ ηελ 
επαθή ηνπ κε ην έδαθνο.  
 

12.5.2 Ρνπνζέηεζε  

α. Νη ξάβδνη νπιηζκνχ ζα ηνπνζεηνχληαη, φπσο δείρλνπλ ηα ζρέδηα ή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
πεξεζίαο. Δθηφο αλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά, νη κεηξήζεηο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ξάβδσλ 
νπιηζκνχ ζα γίλνληαη ζηνλ άμνλα ησλ ξάβδσλ. Ζ ειεχζεξε απφζηαζε κεηαμχ ησλ παξάιιεισλ 
ξάβδσλ δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ κηάκηζε θνξά (1 11) ηε δηάκεηξν ηεο ξάβδνπ θαη πάλησο φρη 
κηθξφηεξε απφ 25 ριζη. 
β. Κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ν νπιηζκφο ζα ειέγρεηαη γηα ηε ζπκθσλία ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
κειέηεο σο πξνο ηε δηάκεηξν, ην ζρήκα, ην κήθνο, ηε ζέζε θαη ηελ πνζφηεηα. 
γ. Ξξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκνχ, νη επηθάλεηεο ησλ ξάβδσλ, φπσο θαη νη επηθάλεηεο ησλ 
νπνηνλδήπνηε ππνζηεξηγκάησλ κεηαιιηθψλ ξάβδσλ, ζα θαζαξίδνληαη απφ ηελ παρεηά ιεπηνεηδή 
ζθνπξηά, ραιαξέο ζθνπξηέο, αθαζαξζίεο, ιηπαξέο θαη άιιεο μέλεο νπζίεο, νη νπνίεο, θαηά ηε γλψκε 
ηεο πεξεζίαο, είλαη απαξάδεθηεο. 
Ξαρεηά ιεπηνεηδήο ζθνπξηά, πνπ κπνξεί λα απνκαθξπλζεί κε γεξφ ηξίςηκν κε θαλαβάηζν ή κε 
παξφκνηα επεμεξγαζία, ζεσξείηαη απαξάδεθηε. 
δ. Κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο νη ξάβδνη νπιηζκνχ ζα δηαηεξνχληαη θαζαξέο, ψζπνπ λα 
ελζσκαησζνχλ ζην ζθπξφδεκα. Νη ξάβδνη νπιηζκνχ ζα ηνπνζεηνχληαη αθξηβψο φπσο δείρλνπλ ηα 
ζρέδηα, ή εγθξίλεη ε πεξεζία θαη ζα ζπγθξαηνχληαη ζηε ζέζε ηνπο έηζη, ψζηε λα κελ 
κεηαηνπίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάζηξσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Δηδηθή κέξηκλα ζα ιακβάλεηαη 
γηα ηελ απνθπγή δηαηάξαμεο ηνπ ήδε ηνπνζεηεκέλνπ ζην ζθπξφδεκα νπιηζκνχ. Κεηαιιηθά 
άγθηζηξα, κεηαιιηθά δηαζηήκαηα ή άιια ηθαλνπνηεηηθά ζηεξίγκαηα απφ κέηαιιν ή ζθπξφδεκα ηεο 
έγθξηζεο ηεο πεξεζίαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ππνζηήξημε ξάβδσλ 
νπιηζκνχ. Ρέηνηα ζηεξίγκαηα ζα έρνπλ επαξθή αληνρή, ψζηε λα δηαηεξνχλ ηνλ νπιηζκφ ζηε ζέζε 
ηνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζθπξνδέηεζεο. 
 ε. Ρα ππνζηεξίγκαηα (απνζηάηεο) ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κε ζπκβάιινπλ 
ζηνλ απνρξσκαηηζκφ ή δηάβξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Όηαλ είλαη αλαγθαίν, γηα λα απνθεχγνληαη 
άζρεκνη ιεθέδεο πάλσ ζε εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο, ηα ππνζηεξίγκαηα ηνπ νπιηζκνχ ζα 
θαηαζθεπάδνληαη απφ ζθπξφδεκα, κέηαιιν ή άιιν πιηθφ πνπ δελ ιεθηάδεη. Νη ειάρηζηεο θαζαξέο 
απνζηάζεηο απφ ηελ άθξε ηνπ θχξηνπ νπιηζκνχ σο ηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή άιιεο 
επηθάλεηεο ζα ζπκθσλνχλ κε ηα ζρέδηα ή κε ηηο νδεγίεο ηεο πεξεζίαο. 
Ζ απφ ζθπξφδεκα επηθάιπςε αλαβνιέσλ, ξάβδσλ δηαζηεκάησλ θαη παξφκνηνπ δεπηεξεχνληνο 
νπιηζκνχ κπνξεί λα κηθξχλεη θαηά ηε δηάκεηξν ησλ ξάβδσλ απηψλ, αλ ην εγθξίλεη ε πεξεζία. 

 

 

12.6 Δξγαζίεο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζε απηό ην άξζξν 

Οη ζηδεξνπιηζκνί πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαιχπηνπλ ελδεηθηηθά 
θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηηο παξαθάησ εξγαζίεο.  

- Πηδεξνί νπιηζκνί S 220 (St I) 

- Πηδεξνί νπιηζκνί S 400 (St III) 

- Πηδεξνί νπιηζκνί S 500- S500s (St IV) θαζψο θαη B500c 
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- Γαιβαληζκέλν Πηδεξφ πιέγκα.  

 

Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ: 

- Ρελ πξνκήζεηα ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ. 

- Ρελ θνπή, θαηεξγαζία θαη επηκειή θαη έληερλε ηνπνζέηεζε ηνπ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ησλ 
έξγσλ (αλσδνκή, ζεκέιηα, πάζζαινη νπνηνπδήπνηε ηχπνπ) κε/ή ρσξίο παξνπζία λεξνχ. 

- Ρελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζχξκαηνο πξφζδεζεο. 

- Ρελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ αλαγθαίσλ ππνζηεξηγκάησλ απνζηαηψλ (θαβίιηεο) πνπ 
ηπρφλ ήζειαλ απαηηεζεί. 
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13 ΠΥΙΖΛΔΠ ΘΑΗ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ ΑΞΝ ΞΝΙΑΗΘΙΔΛΗΝ 

ΤΖΙΖΠ ΞΘΛΝΡΖΡΑΠ (HIGH DENSITY POLYETHYLENE - 

HDPE) ΓΗΑ ΡΖΛ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΟΔΠΡΥΛ ΚΔ ΞΗΔΠΖ 

 

13.1 Αληηθείκελν 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηνπο ζσιήλεο θαη ζηα εμαξηήκαηα πνπ 
ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE) γηα κεηαθνξά 
ξεπζηψλ κε πίεζε. 
Ζ θαηαζθεπή ησλ ζσιήλσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά: 

 ISO/DIS 4427 

 DIN 8074, DIN 8075 

 CEN: ΡΝ 155/WG 12/20.1/ΛΡ10 

 TC 155/20.2/N 100. REV. 

 EN 12201 
Πηελ παξνχζα πεξίπησζε ε εμσηεξηθή δηάκεηξνο θαη ην πάρνο ησλ 
ζσιήλσλ ζα είλαη θαηά EN 12201-2, αληαπνθξηλφκελνη ζηελ ηξίηε γεληά (ζ8,0, 
MRS10, PE100) θαη γηα πίεζε PN10. 

 

13.2 Θαηαζθεπαζηηθά 

13.2.1 Ξξώηεο ύιεο 

Νη ζσιήλεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ πςειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην πνπ πεξηέρεη 
αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ αληνρή ησλ  ζσιήλσλ.   Ζ  πξψηε  χιε  ηνπ  
πνιπαηζπιέληνπ  είλαη  πνιπκεξέο ηνπ αηζπιελίνπ κε ρεκηθφ ηχπν (CH2 - CH2 )λ θαη εηδηθέο ζπλζήθεο 
πνιπκεξηζκνχ παξάγνπλ κηα πνηθηιία ξεηίλσλ πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο. Νη 
πξψηεο χιεο ζα αληαπνθξίλνληαη θαη πξνο ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ISO DTR 9080. Ζ πξψηε χιε 
γηα ηνπο ζσιήλεο ζα γίλεηαη απνδεθηή ζε έηνηκα ηππνπνηεκέλα ηεκάρηα πνπ παξάγνληαη απεπζείαο 
απφ ηηο αληίζηνηρεο βηνκεραλίεο πεηξνρεκηθψλ. Ξξφζζεηα πιηθά επηηξέπνληαη κφλν γηα ηελ 
δηεπθφιπλζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ, γηα παξαγσγή ζηεξενχ αγσγνχ, καθξάο δηάξθεηαο δσήο, 
άξηηαο εκθάληζεο θαη κεραληθήο αληνρήο. 
 
Ρν πιηθφ ηεο πξψηεο χιεο ζα έρεη πηζηνπνηεζεί γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ απφ ηνλ αληίζηνηρν 
Δπίζεκν Νξγαληζκφ ηεο Σψξαο φπνπ παξάγεηαη. Ζ πηζηνπνίεζε απηή ρνξεγείηαη ζην εξγνζηάζην 
παξαγσγήο είηε απεπζείαο απφ ηνλ Δπίζεκν Νξγαληζκφ, είηε κέζσ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηεο 
πξψηεο χιεο ησλ πεηξνρεκηθψλ.  
Δπηηξέπεηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη γλσζηή ε ζχζηαζή ηνπ 
θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο βαζηθέο δηεζλείο ή Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο.  
Ζ πξψηε απηή χιε ηνπ πνιπαηζπιελίνπ απνδίδεη ζηνπο ζσιήλεο θαη ζηα εμαξηήκαηα ηξείο 
θαηεγνξίεο πνιπαηζπιελίνπ: 
πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE) πνιπαηζπιέλην κέζεο ππθλφηεηαο (MDPE) πνιπαηζπιέλην 
ρακειήο ππθλφηεηαο     (LDPE,LLDPE)  
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Ρα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε θαηαζθεπή ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ απφ πνιπαηζπιέλην 
είλαη ηα εμήο: 

 Κηθξφ βάξνο 

 Κηθξφ θνζηνιφγην κεηαθνξηθψλ 

 Δχθνιε εγθαηάζηαζε ζηελ ηάθξν 

 Άξηζηεο κεραληθέο αληνρέο 

 ςειή αληνρή ζε δηαβξσηηθά πγξά 

 Ηθαλνπνηεηηθή επθακςία 

 Ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα - Κηθξή απψιεηα ηξηβψλ 

 Απαιιαγή  απφ  ηελ  απφζεζε   θαη   ζπζζψξεπζε   ζηα  ηνηρψκαηα  ζηεξεψλ 
ππνιεηκκάησλ θαη δηαθφξσλ αιάησλ, θ.ι.π. 

 Αληνρή ζε θαηαζηξνθή απφ ειηαθή αθηηλνβνιία, γηαηί νη ζσιήλεο πεξηέρνπλ αηζάιε θαη 
θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά πξφζζεηα, αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπο. 

 Θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά ζην πδξαπιηθφ πιήγκα.  
 

13.2.2 Δκθάληζε 

Νη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα απφ HDPE επηβάιιεηαη ζε εγθάξζηα ηνκή λα εκθαλίδνπλ θπθιηθή 
δηαηνκή θαη λα είλαη ίζνπ πάρνπο. 
Νη εμσηεξηθέο επηθάλεηέο ηνπο πξέπεη λα είλαη ιείεο, ρσξίο θπζαιίδεο, θνηιφηεηεο θαη αλνκνηνγέλεηεο. 
Ξαξφκνηα νκαιέο ζα είλαη θαη νη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο.  
Ν ρξσκαηηζκφο ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη νκνηφκνξθνο ζε φιε ηε κάδα ηνπ, ηππνπνηεκέλνο ζε κπιέ γηα 
ηνπο ζσιήλεο ππφγεησλ εθαξκνγψλ. Ρν κπιέ ρξψκα δηαθέξεη γηα ηνπο ζσιήλεο 2εο θαη 3εο γεληάο. 
Καχξν ρξψκα έρνπλ νη ζσιήλεο γηα επηθαλεηαθή ή ππνζαιάζζηα εθαξκνγή. Ζ πξψηε χιε ησλ 
ζσιήλσλ ζα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά (θαηά DIN 8075):  
Ξίλαθαο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ, πάρνπο θαη κέζνπ βάξνπο γηα ζσιήλεο HDPE, πίεζεο 10 αηκ. θαηά 
EN 12201-2, 3εο γεληάο (ζ8,0, MRS10). 
 

Δμσηεξηθή δηάκεηξνο 

ριζη. 

Πάρνο ηνηρώκαηνο 

ριζη. 

Μέζν βάξνο 

ργξ/κ. 

75 4,5 1,00 

90 5,4 1,44 

110 6,6 2,14 

125 7,4 2,73 

140 8,3 3,43 

160 9,5 4,47 

180 10,7 5,66 
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200 11,9 6,98 

225 13,4 8,86 

250 14,8 10,90 

280 16,6 13,60 

315 18,7 17,30 

355 21,1 22,00 

400 23,7 27,80 

  

Ζ πξψηε χιε ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο:  
α) Φπζηθέο ηδηφηεηεο  

 Ξπθλφηεηα compound   (ζηνπο 23°C) 953kg/m3 (θαηά ASTM D 792) 

 Γείθηεο ξνήο (190ν , 2,16kg)       0,2gr/10min (θαηά DIN 53735, 

 ISO 1133, ASTM D 1238) 

 Γείθηεο ξνήο (190ν ,5kg) 0,85gr/10min (θαηά DIN 53735, 

 ISO 1133, ASTM D 1238)  
 
β) Κεραληθέο ηδηφηεηεο  

 Ράζε εθειθπζκνχ (ζηνπο 23ν C) 

· ζηα 50 mm/min 20 MPa 

· ζηα 100mm/min 21 MPa 

· (θαηά DIN 53455 θαη ISO R 527) 

 Ξίεζε ζε ζξαχζε (ζηνπο 23ν C) 

· ζηα 50mm/min 34 ΚPa 

· ζηα 100mm/min 35 ΚPa 

· (θαηά ISO R 527) 

 Κέγηζηε επηκήθπλζε κέρξη ηνπ ζεκείνπ ζξαχζεο (ζηνπο 23ν C) 

· ζηα 50 mm/min >600 % 

· ζηα 100mm/min >600 % 

· (θαηά ISO R 527) 

 Διαζηηθφηεηα (ζηνπο 23ν C) 1000 ΚPa 

· (θαηά ISO R 527) 
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 Πθιεξφηεηα (απφ 0ν -80ν ) 64, 57, 53, 52, 48 

· (θαηά DIN 53505, ASTM D 2240)  

 

γ) Ξεξηθεξηθή ηάζε 
(θαηά CEN θαη ISO) 
 

Θεξκνθξαζία / Πίεζε Γηάξθεηα δνθηκήο 

(ψξεο) 

Σππηθέο ψξεο 

(ψξεο) 

20
ν
 C / 10 MPa 100 >1000 

80
o
 C / 4,6 MPa 165 >4000 

80
o
 C /   4 MPa 1000 >10000 

 

δ) Θεξκηθέο ηδηφηεηεο 

 Πεκείν VICAT (θφξηηζε 1 kg) 125oC 

 Πεκείν VICAT (θφξηηζε 5 kg) 72 oC 
(θαηά DIN 53460, ISO 306, ASTM D 1525) 

 Θεξκηθή αγσγηκφηεηα (ζηνπο 23ν C) 0,38W/m*K 
(θαηά DIN 52612) 

 Δηδηθή ζεξκφηεηα (ζηνπο 23ν C) 1,8kj/kg*K 
(θαηά Calorimetric)  

ε) Ηιεθηξηθέο ηδηφηεηεο 

· Δπηθαλεηαθή αληίζηαζε >10
14

 Ω 

(θαηά DIN 53482 θαη VDE 0303/3) 

· Γηειεθηξηθή ζηαζεξά (ζηνπο 23
ν
 C) 2,6 

κεηαμχ 0,1 kHz θαη 10
3
 kHz 

(θαηά DIN 53483 θαη VDE 0303/4) 

· Γηειεθηξηθή πίεζε 3*10
2
 KV/cm 

(θαηά DIN 53481 θαη VDE 0303/2) 

· Αληίζηαζε (ζηνπο 23
ν
 C) > 10

17
 Q*cm 

(θαηά DIN 53482 θαη VDE 0303/3)  

 

13.2.3 Πήκαλζε  

Νη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο ζα ζεκαδεχνληαη ζε ζηαζεξέο απνζηάζεηο αλεμίηεια ζε έλα 
ζεκείν ηνπο. Ζ ζήκαλζε ζα αλαγξάθεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

 Ρελ νλνκαζηηθή εμσηεξηθή δηάκεηξν (mm). 
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 Ρν ειάρηζην πάρνο ηνηρψκαηνο (mm). 

 Ρν πιηθφ, ην φλνκα, ην ζήκα θαη ηνλ ρξφλν παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

 Ρνλ αξηζκφ ηεο πξνδηαγξαθήο (DIN, ISO, ES, ASTM)  

 Ρελ θιάζε θαη πίεζε (atm ή bar)  
Ρα εμαξηήκαηα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ θαη ηελ γσλία (ζε κνίξεο) φηαλ πξφθεηηαη γηα θακπχιεο θαη 
εκηηαχ.  
Ζ ρξήζε εηηθεηηψλ επηηξέπεηαη ζε εμαξηήκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ζσιήλεο.  

 

13.3 Δπηηξεπόκελε   ηάζε   θαη    πίεζε   ιεηηνπξγίαο 

Ζ ειάρηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηεο πεξηθεξεηαθήο ηάζεο θαζνξίδεηαη ζε 
 
ζ = 9,81 MPa (1 MPa = 1MN/m2 ) 
Ζ καζεκαηηθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο δηαζηάζεηο κε ηελ πεξηθεξηθή ηάζε 
θαη ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο είλαη : 
 

 

Όπνπ : 

Ebc(1min) =       Ξίεζε 1 ιεπηνχ ζε N/mm2 
f(1min) =       Ξίεζε δνθηκήο ζε mm (ζηξνγγπιεπκέλε ζην 
0,01 mm) 

 
Ξίεζε ιεηηνπξγίαο ζε N * mm Ξίεζε δνθηκήο ζε mm Ξεξηθεξηθή ηάζε δνθηκήο ζε 1/mm 

 Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαγξάθεη ηελ κέγηζηε επηηξεπφκελε ζπλερή πίεζε 
ιεηηνπξγίαο γηα ζσιήλεο, ζε ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ξεπζηνχ πνπ κεηαθέξεη ν ζσιήλαο.  

  εηξά (θαηά DIN 8074) 

Μεηαθεξφκελν Θεξκν- 1 2 3 4 5 6 

ξεπζηφ θξαζία Πίεζε ιεηηνπξγίαο (atm) 

 (C
o
 ) 2,5 3,2 4 6 10 16 

Νεξφ θαη άιια        

πγξά, ζηα νπνία ≤20 2,5 3,2 4 6 10 16 

ην PE-HD αληέρεη.        

Νεξφ θαη άιια πγξά, ζηα        

νπνία   ην   PE-HD   έρεη ≤20 1,1 2 2,5 3,8 6 10 

πεξηνξηζκέλε αληνρή.        
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13.4 Γηαζηάζεηο θαη αλνρέο 

13.4.1 Πσιήλεο 

Νη ζσιήλεο HDPE αλάινγα κε ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο (6,10 θαη 16 αηκ) ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο 
ζεηξέο. 
Πηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη νη εμσηεξηθέο δηάκεηξνη θαη ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο, γηα πίεζε 
ιεηηνπξγίαο 10 αηκ. 
= Νλνκαζηηθή εμσηεξηθή δηάκεηξνο ε     = Νλνκαζηηθφ πάρνο ηνηρψκαηνο 
 

Ολνκαζηηθή 

Γηάκεηξνο 

Dε 

(mm) 

Δπηηξεπφκελε 

Απφθιηζε 

ΓD 

(mm) 

Δζσηεξηθή 

Γηάκεηξνο 

Dεζ 

(mm) 

Πάρνο 

Σνηρψκαηνο 

ε 

(mm) 

Δπηηξεπφκελε 

Απφθιηζε s 

Γε 

(mm) 

75 0,7 66,0 4,5 0,7 

90 0,8 79,2 5,4 0,8 

110 1,0 96,8 6,6 0,9 

125 1,1 110,2 7,4 1,0 

140 1,3 123,4 8,3 1,1 

160 1,5 141,0 9,5 1,2 

180 1,7 158,6 10,7 1,3 

200 1,8 176,2 11,9 1,4 

225 2,0 198,2 13,4 1,5 

250 2,2 220,4 14,8 1,6 

280 2,4 246,8 16,6 1,7 

315 2,8 277,6 18,7 1,9 

355 3,2 312,8 21,1 2,2 

400 3,6 352,6 23,7 2,5 

 

Μέζε εμσηεξηθή δηάκεηξνο (Dm) θαζνξίδεηαη ζην DIN 19537 

Δμσηεξηθή δηάκεηξνο ζε ηπραία ζέζε (υ,). Ξξνθχπηεη κε κέηξεζε ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ζε 
επίπεδν θάζεην πξνο ηνλ άμνλα ηνπ ζσιήλα θαη ζηξνγγπινπνίεζε ζην ακέζσο κεγαιχηεξν 0,1mm. 
H απφθιηζε ηεο κέζεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ είλαη ε δηαθνξά ηεο κέζεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ απφ 
ηελ νλνκαζηηθή εμσηεξηθή δηάκεηξν, δειαδή υm-υε. Ζ επηηξεπφκελε απφθιηζε αλαγξάθεηαη ζηνλ 
πξνεγνχκελν Ξίλαθα (ζηξνγγπιεπκέλε ζην ακέζσο κεγαιχηεξν 0,1mm). Ζ απφθιηζε επηηξέπεηαη 
κφλν θαηά ηελ ζεηηθή έλλνηα, π.ρ. αγσγφο δηακέηξνπ Φ160 επηηξέπεηαη λα έρεη δηάκεηξν απφ 

160mm. κέρξη 160+1,5=161,5 mm. Ξξέπεη δειαδή γηα ηπραία δηάκεηξν Di λα ηζρχεη: Dε Di 

Dε+ΓD.  
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Ρν νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο (ε) ζε ηπραία ζέζε θαζνξίδεηαη ζην DIN 19537, DIN 8074 θαη 
EN 12201. Ζ απφθιηζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρψκαηνο είλαη ε δηαθνξά ηνπ πάρνπο ηνηρψκαηνο ζε 
ηπραία ζέζε απφ ην νλνκαζηηθφ πάρνοηνηρψκαηνο . Ζ απφθιηζε (Γε) αλαγξάθεηαη ζηνλ παξαπάλσ 
Ξίλαθα. Νκνίσο ε  απφθιηζε επηηξέπεηαη κφλν θαηά ηελ ζεηηθή έλλνηα, π.ρ. αγσγφο δηακέηξνπ Φ200 
θαη πάρνπο ηνηρψκαηνο 11,9mm. επηηξέπεηαη λα έρεη ηνίρσκα πάρνπο 11,9mm. κέρξη 11,9+1,4=13,1 
mm. Ξξέπεη δειαδή γηα ηπραίν πάρνο ζσιήλα εi λα ηζρχεη: ε £ εη £ ε+Γε. Νη δηάθνξεο ζεηξέο ησλ 
ζσιήλσλ φπσο θαίλνληαη ζην DIN 19537, DIN 8074 θαη EN 12201-2 ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε 
ηνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο θαη ηα θνξηία κε ηα νπνία επηβαξχλνληαη. Πηνλ πξνεγνχκελν Ξίλαθα 
θαίλνληαη νη ζσιήλεο θαη ηα πάρε ηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο. 
Νη ζσιήλεο 3εο γεληάο (MRS10, PE100) θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο 
ISO/DIS 4427, CEN/TC 155/WG 20.2 (N698E), DIN 19533 θαη EN 12201. 
Ν εξγνιάβνο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζσιήλεο κε δηάθνξα κήθε. 
Νη δηαζηάζεηο ησλ δηαθφξσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θακπχιεο, εκηηαχ, ζπζηνιέο) αλαγξάθνληαη ζηνπο 
παξαθάησ πίλαθεο. 
Απαηηνχκελν ειεχζεξν κήθνο ησλ επζέσλ άθξσλ ησλ εηδ. ηεκαρίσλ γηα λα κπνξεί λα γίλεη 
ζεξκνζπγθφιιεζε ή ε κεραληθή ζχλδεζε 
Ρν κήθνο te αλαθέξεηαη ζην ειάρηζην απαηηνχκελν κήθνο γηα ζεξκνζπγθφιιεζε. 
Ρν κήθνο tm αλαθέξεηαη ζην ειάρηζην απαηηνχκελν κήθνο γηα κεραληθή ζχλδεζε. 
 

Ολνκαζηηθή Γηάκεηξνο d1 

(mm) Μήθνο 

(mm ) 

Μήθνο 

tm 

(mm) 

160 32 73 

200 75 85 

250 75 110 

315 75 124 

>355 Καηφπηλ εηδηθήο ζπκθσλίαο 

 

 
 

Ολνκαζηηθή     

Γηάκεηξνο α=15
ν 

α=30
ν 

α=45
ν 

α=88,5
ν 

(mm)     
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d1 z1 » z1 » z1 » z1 » 

160 12 24 37 80 

200 15 30 47 109 

250 19 38 58 -- 

315 23 47 73 -- 

355 27 54 83 -- 

>400 Καηφπηλ εηδηθήο ζπκθσλίαο 

 
Ν   ππνινγηζκφο  ηεο  δηάζηαζεο  z1   ππνινγίδεηαη  ζχκθσλα   κε  ηνλ ηχπν 

 
Νη ηηκέο είλαη ζηξνγγπιεκέλεο ζην ακέζσο επφκελν 0,1mm. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο θακπχιεο 
ηχπνπ Β θαη Γ πνπ θαίλνληαη παξαθάησ. 
-    Θακκπχιεο Ρχπνπ Β (ζηνλ πίλαθα δίλνληαη νη δηαζηάζεηο γηα ηηο θακπχιεο) 

 

Ολνκαζηηθή     

Γηάκεηξνο α=15
ν 

α=30
ν 

α=45
ν 

α=88,5
ν 

(mm)     

d1 z1» z1» z1» z1» 

160 21 43 66 156 

200 26 54 83 195 

250 33 67 104 -- 

315 41 84 130 -- 

355 47 96 148 -- 

>400 Καηφπηλ εηδηθήο ζπκθσλίαο 

Κακκπχιεο Σχπνπ Γ (ζηνλ πίλαθα δίλνληαη νη δηαζηάζεηο γηα ηηο θακπχιεο) 

 

Ολνκαζηηθή     

Γηάκεηξνο α=15
ν 

α=30
ν 

α=45
ν 

α=88,5
ν 

(mm)     

d1 z1» z1» z1» z1» 

200 39 80 124 292 

250 49 100 155 -- 

315 62 127 196 -- 

355 71 143 221 -- 

>400 Καηφπηλ εηδηθήο ζπκθσλίαο 
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Ζκηηαχ 450 
Νη δηαζηάζεηο ti, t2, t3 πνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα αλαθέξνληαη ζην απαηηνχκελν ειεχζεξν 
κήθνο ησλ επζχγξακκσλ άθξσλ θαη θαίλνληαη, αλάινγα κε ην είδνο ηεο ζχλδεζήο ηνπο, ζε 
παξαπάλσ πίλαθα. 

 
 
 

Ολνκαζηηθή Ολνκαζηηθή α=45
0 

α=45
0 

α=45
0 

δηάκεηξνο δηάκεηξνο    

di  d2     

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

200 160 20 229 221 

250 160 -1 266 248 

315 160 -29 315 282 

355 160 -47 344 304' 

>400 160 Καηφπηλ εηδηθήο ζπκθσλίαο 

 

13.5 Απαηηήζεηο πνηόηεηαο 

13.5.1 Έιεγρνη  

Νη έιεγρνη ζηνπο ζσιήλεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο θαηά 
DIN 8075. Ζ πεξεζία Δπίβιεςεο ζα παξαθνινπζεί ηηο δνθηκέο θαη ηνπο ειέγρνπο ησλ ζσιήλσλ θαη 
ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ αξρίδνληαο αθφκε θαη απφ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο. Ν Αλάδνρνο Δξγνιάβνο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηεί κε έγγξαθφ ηνπ ηνλ Δξγνδφηε γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ πνξεία 
ησλ ζσιήλσλ.  
Νη ζσιήλεο πξέπεη ζε εγθάξζηα ηνκή λα έρνπλ αθξηβψο θπθιηθή δηαηνκή. Ρν πιηθφ ησλ ζσιήλσλ ζα 
είλαη νκνηνγελέο, ρσξίο θελά ή θπζαιίδεο. Ξαξνκνίσο νκνηνγελέο θαη νκνηφκνξθν ζα είλαη θαη ην 
ρξψκα ηνπο.  
Γεληθά ζε φςε νη ζσιήλεο ζα έρνπλ ηέιεηα εκθάληζε θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο ζα θπκαίλνληαη ζηα φξηα 
ησλ επηηξεπνκέλσλ αλνρψλ (θαηά DIN 8075).  

13.5.2 Κεραληθέο ηδηόηεηεο  

Αληνρή ζε θξνχζε ησλ ζσιήλσλ. Ζ δνθηκή απηή πξαγκαηνπνηείηαη θαηά DIN 8075. Θεξκνθξαζία 
δνθηκήο 800 C. Διάρηζηνο ρξφλνο δνθηκήο 170 ψξεο. Ξεξηθεξηθή ηάζε 4N/mm2 
(1MPa=1MN/m2=1N/mm2=10Kp/cm2=10BAR). 
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Πεξηθεξηθή Διάρηζηε δηάξθεηα πξηλ Θεξκνθξαζία 

ηάζε απφ ηελ ζξαχζε δνθηκήο 

(1N/mm
2
) ή (h) (°C) 

(^Pa)   

4 170 80 

250 2000 110 

380 24 110 

 

Ζ δνθηκή γηα ρξνληθή δηάξθεηα 2000 σξψλ επηβάιιεηαη ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ελψ ε δνθηκή 
παξαιαβήο είλαη πξναηξεηηθή. Αληί απηήο ηεο δνθηκήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί δνθηκή δηάξθεηαο 
24 σξψλ ζε πεξηθεξηθή ηάζε κεγαιχηεξε ησλ 380 Mξa.  
Ρα εμαξηήκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην ίδην πιηθφ ησλ ζσιήλσλ. Θαλέλα απφ ηα δνθίκηα 
δελ πξέπεη λα παξνπζηάζεη ξσγκέο ή λα ζπάζεη. Πηηο πεξηπηψζεηο βιάβεο ησλ δνθηκίσλ απνξξίπηεηαη 
ε παξηίδα. Δμαξηήκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ζσιήλεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο 
αληνρήο ησλ ζσιήλσλ ζε θξίζε θαη ζε εζσηεξηθή πίεζε.  

13.5.3 Φπζηθέο ηδηόηεηεο 

Πσιήλεο: Θεξκνθξαζία καιάθπλζεο VICAT. Ζ δνθηκή γίλεηαη κε βάζε ην DIN 53452, DIN 53457. Ζ 
ζεξκνθξαζία απηή δελ πξέπεη λά είλαη κηθξφηεξε απφ 79°C. Ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζεξκηθήο αληνρήο 
γίλεηαη κε πνζνζηηαία κεηαβνιή θαηά κήθνο θαη δελ ζα μεπεξλά ην 3%.  
Δμαξηήκαηα: Ρα εμαξηήκαηα θαηαζθεπάδνληαη κε έγρπζε. Ζ ζεξκνθξαζία καιάθπλζεο VICAT 
ηνπνζεηείηαη κεηαμχ 720C θαη 770C αλάινγα κε ηελ δηάκεηξν ησλ εμαξηεκάησλ. Ζ δνθηκή απηή 
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά DIN 18200.  

 

13.5.4 Έιεγρνο ζπλδέζκσλ ππνδνρήο 

Νη έιεγρνη ζπλδέζκσλ ππνδνρήο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 
Γνθηκή ζε εζσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε. Ζ ζηεγαλφηεηα ησλ ζπλδέζκσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
εζσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε 50 ΘΟα.  
Γνθηκή ζε εμσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε ή εζσηεξηθή πίεζε. Θαηά ηελ δνθηκαζία πξέπεη νη ζχλδεζκνη 
λα παξακέλνπλ ζηεγαλνί ζε εμσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε απφ 0 κέρξη 30 ΘΟα ή ζε ηζνδχλακε 
εζσηεξηθή πίεζε.  
Γνθηκή ζε εζσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε. Νηαλ δνθηκάδνληαη νη ζχλδεζκνη, πξέπεη λα παξακέλνπλ 
ζηεγαλνί ζε εζσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε απφ 0 κέρξη 50 ΘΟα.  
Γνθηκή ζε γσληαθή εθηξνπή. Θαηά ηελ δνθηκαζία πξέπεη νη ζχλδεζκνη λα παξακέλνπλ ζηεγαλνί ζε 
εζσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε απφ 0 κέρξη 50 ΘΟα.  

 

13.5.5 Κέζνδνη δνθηκήο  

Νη δνθηκέο ζηνπο ζσιήλεο θαη ζηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο (20±3)oC κε ζεξκνθξαζία λεξνχ (15±5)oC.  
Ζ δνθηκή ζε εζσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε DIN 8075 θαη DIN 19550. 
Ζ ζηεγαλνπνίεζε ησλ δνθηκίσλ ζα επηηπγράλεηαη κε ηα θαηάιιεια βχζκαηα (πψκαηα). Ζ 
ζηεγαλνπνίεζε δελ ζα δεκηνπξγεί αμνληθά θνξηία πάλσ ζηελ ζχλδεζε πξηλ εθαξκνζζεί πίεζε 
δνθηκήο. Ζ πδξνζηαηηθή απηή πίεζε πξέπεη λα απμάλεηαη ζηγά-ζηγά, ελψ κηα βαιβίδα εμαέξσζεο ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαθπγή ηνπ αέξα. 
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Ζ δνθηκή ζε εμσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε ή εζσηεξηθή ππνπίεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά DIN 8075 
κε εηδηθή ζπζθεπή, θαη ηελ δεκηνπξγία αλάινγεο ππνπίεζεο . Ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο δνθηκήο πνπ ζα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ 15min, ε εμσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε δελ ζα κεηψλεηαη ζε πνζνζηφ πεξηζζφηεξν 
απφ ην 10% ηεο πίεζεο δνθηκήο. 
Ζ δνθηκή ζε γσληαθή εθηξνπή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε εηδηθά ζπλαξκνινγεκέλν ζσιήλα κε 
ζχλδεζκν. Ζ ζπζθεπή πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο δνθηκήο ζε εζσηεξηθή πδξνζηαηηθή 
πίεζε. Ζ ζπζθεπή δελ πξέπεη λα εληζρχεη ηελ ζχλδεζε θαηά ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο δνθηκήο. Ζ νιηθή 
εθηξνπή είλαη (α+β), φπνπ α= ειεχζεξε γσλία πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ζχλδεζκν ππνδνρήο θαη β= 
γσλία εθηξνπήο (κεηά ηελ επαθή). D 160 mm £β=20 θαη D 160 mm > β=10 . 
Ζ εθηξνπή ηνπ ζσιήλα πξέπεη λα γίλεη θαη νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα. Κε ηελ εθαξκνγή ηεο 
γσληαθήο εθηξνπήο, ε πίεζε ηνπ λεξνχ ζα απμάλεηαη ζηαδηαθά κέρξη ην φξην ησλ 50KPα, κέζα ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα 1min θαη λα δηαηεξεζεί ζηελ ηηκή απηή κέρξη 15min.  
 

13.5.6 Ππγθνιιεηνί ζύλδεζκνη  

Ζ δνθηκή απηή γίλεηαη θαηά DIN 8075 θαη DIN 19550.  
Νη παξαπάλσ δνθηκέο πξέπεη λα γίλνπλ απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ελψ είλαη πξναηξεηηθέο θαηά 
ηελ παξαιαβή ησλ ζπλδέζκσλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ δνθηκψλ γίλεηαη κφλν φηαλ ππάξρεη 
ακθηβνιία σο πξφο ηελ πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ ηνπ ζπλδέζκνπ.  
 

13.6 Σεκηθέο ηδηόηεηεο 

Νη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα έρνπλ θαιή ρεκηθή αληνρή ηεο πςειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιελίνπ 
(HDPE) γηα νηθηαθά θαη βηνκεραληθά ιχκαηα. Γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ κείγκαηνο HDPE ν έιεγρνο γίλεηαη 
θαηά DIN 8075.  
 

13.7 Κεηαθνξά - απνζήθεπζε 

Νη ζσιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην είλαη αξθεηά ειαθξείο γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη πνιχ ηελ κεηαθνξά 
ηνπο. Νη ζσιήλεο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη θαη θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο πάλσ ζηα θνξηεγά 
απηνθίλεηα θαη θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο. Πσζηφο ρεηξηζκφο θαη απνθπγή απφηνκσλ θξνχζεσλ 
ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απνθεχγεη θζνξέο θαη ηξαπκαηηζκνχο. Θαηά ηελ 
δηάξθεηα ησλ ςπρξψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή. Νη ζσιήλεο 
κεηαθέξνληαη πάλσ ζην απηνθίλεην ή ζε ξνιιφ ή ζε ίζνπ κήθνπο ηκήκαηα ζσιήλσλ. 
Γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη ηελ κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ ιακβάλνληαη νη εμήο πξνθπιάμεηο: 

 Λα εθιέγνληαη απηνθίλεηα ή πιαηθφξκεο πνπ ην κήθνο ηεο θαξφηζαο λα είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν 
απφ ην κήθνο ησλ ζσιήλσλ. 

 Ζ ζηνηβαζία ησλ ζσιήλσλ λα γίλεηαη ζε δηαδνρηθέο ζεηξέο. 

 Νη ζσιήλεο πάλσ ζηελ θαξφηζα ηνπ απηνθηλήηνπ λα εδξάδνληαη ζε ζαλίδεο πνπ ηνπνζεηνχληαη 
ζην δάπεδν ηεο θαξφηζαο. Παλίδεο πξέπεη επίζεο λα ηνπνζεηνχληαη θαηαθφξπθα ζηα παξαπέηα 
γηα λα απνθεχγεηαη ν ηξαπκαηηζκφο ησλ ζσιήλσλ απφ βίδεο θαη ζίδεξα ηεο θαξφηζαο. Δπίζεο 
ζην πάλσ κέξνο ηεο ζηνίβαο λα ηνπνζεηνχληαη ηάθνη γηα λα απνθεχγεηαη ν ηξαπκαηηζκφο ησλ 
ζσιήλσλ απφ ηηο κεηαιιηθέο ηαηλίεο ζηεξέσζήο ηνπο.  

Ζ θφξησζε ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη ακηγήο θαη ην θνξηίν πάλσ ζην 
απηνθίλεην θαηαλεκεκέλν κε αλαινγία, ηάμε θαη λα γίλεηαη πξφζδεζε γηα λα 
απνθεπρζεί κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ θαηά ηελ δηαδξνκή.  
Πηελ πεξίπησζε πνιχ ζεξκψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο επηβάιιεηαη ε 
επηθάιπςε ηνπ θνξηίνπ κε απιή κνλσηηθή ηέληα, γηα λα κελ ππάξρεη άκεζε επίδξαζε ηνπ ήιηνπ. 
Θαηά ηηο εθθνξηψζεηο ησλ ζσιήλσλ ζα απνθεχγεηαη νπσζδήπνηε απφηνκν ξίμηκν ζην έδαθνο. Ζ 
κεηαθνξά κε ηα ρέξηα, φπνπ είλαη απαξαίηεην πξέπεη λα γίλεηαη μερσξηζηά γηα ηνλ θαζέλα ζσιήλα 
κεγάιεο δηακέηξνπ, φηαλ νη ζσιήλεο κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη απφ έλαλ εξγάηε. Νη ζσιήλεο 
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κηθξήο δηακέηξνπ δέλνληαη κεηαμχ ηνπο θαηά νκάδεο γηα λα είλαη δπλαηφλ λα κεηαθέξνληαη απφ έλα 
άηνκν.  
Πηελ πεξίπησζε πνπ ζα απνζεθεπηνχλ νη ζσιήλεο, είηε δίπια ζηελ ηάθξν είηε θνληά ζε αλνηθηέο 
απνζήθεο, ιακβάλνληαη νη εμήο πξνθπιάμεηο: 

 Ρν έδαθνο λα είλαη επίπεδν θαη ζηεξεφ. 

 Λα πξνθπιάζζνληαη απφ έληνλν ήιην. 

 Ρν χςνο ζηνηβαζίαο λα κελ είλαη κεγαιχηεξν απφ 1,5κ 

 Λα ζηνηβάδνληαη ζε δηαδνρηθέο ζεηξέο. 

 Νηηδήπνηε δαθηχιηνη λα απνζεθεχνληαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο γηα πξνζηαζία απφ δέζηε, παγσληά 
θαη θσο. 

Δθθφξησζε, κεηαθνξά ή κεηαθίλεζε ησλ ζσιήλσλ ζε ζεξκνθξαζίεο 
θάησ απφ ην κεδέλ (0oC) πξέπεη λα απνθεχγνληαη κε θάζε ηξφπν. 

13.8 Ρνπνζέηεζε ζσιήλσλ 

Κεηά απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ θνληά ζηελ ηάθξν, ε νπνία πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγάιε 
πξνζνρή θαη επηκέιεηα γηα ηελ απνθπγή ησλ θζνξψλ ησλ ζσιήλσλ απφ θαθφ ρεηξηζκφ θαη ηελ 
κείσζε ηεο αληνρήο ηνπο εμαηηίαο θξνχζεσλ. Γηα νπνηαδήπνηε θζνξά πξνθχςεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 
Αλάδνρνπ Δξγνιάβνπ ζηνπο ζσιήλεο θαη ηεκάρηα , απηφο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπο. 
Πηελ ζπλέρεηα νη ζσιήλεο φηαλ είλαη ζε ηεκάρηα (επζχγξακκνη) ή ζε ξνιιφ ηνπνζεηνχληαη κέζα 
ζηελ ηάθξν. Ζ έδξαζή ηνπο γίλεηαη πάλσ ζε ζηξψκα πάρνπο 10 cm απφ θνζθηληζκέλεο γαίεο ή 
ιεπηφ ζθπξφδεκα ησλ 200kg ηζηκέληνπ ή ζηξψκα άκκνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ζε ζπλελλφεζε 
κε ηελ πεξεζία Δπίβιεςεο. 
Ξξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ηάθξν ζα πξαγκαηνπνηείηαη δηεπζέηεζε θαη δηαπιάηπλζή 
ηεο, θαζψο θαη ζσζηή δηακφξθσζε ηνπ ππζκέλα ηεο. 

 

13.9 Ρνκή ζσιήλσλ 

Ζ θνπή ησλ ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ (HDPE) πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ρεηξνθίλεην ή 
κεραλνθίλεην ζηδεξνπξίνλν κέηξηαο ηαρχηεηαο θνπήο. Ζ ηνκή πξέπεη λα γίλεηαη εγθάξζηα ζηνλ 
άμνλα ηνπ ζσιήλα. Ζ ηνκή απηή πξέπεη λα εκθαλίδεη θπθιηθφ ζρήκα. Δπίζεο ζα ιηκάξνληαη ηα 
θνκκέλα άθξα, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη απφηκεζε πεξίπνπ 15ν. 

 

13.10 Θεξκνζπγθόιιεζε ζσιήλσλ 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ζεξκνζπγθφιιεζε ζσιήλσλ δίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε Ρερληθή 
Ξξνδηαγξαθή. 

 

13.11 Γνθηκή ζηεγαλόηεηαο 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ δνθηκή ζηεγαλφηεηαο δίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή. 
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13.12 Έθζεζε δνθηκώλ 

Ζ έθζεζε δνθηκψλ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ πεξεζία Δπίβιεςεο κε παξνπζία ηνπ Αλάδνρνπ 
Δξγνιάβνπ ζα πεξηιακβάλεη: 
Ξαξαπνκπή ζην εηδηθφ Ξξφηππν Ξξνδηαγξαθήο Διιεληθήο ή αιινδαπήο πνπ αθνξά ζηελ δνθηκή. 
Νπνηνδήπνηε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ή απαίηεζε παξαηεξεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο θαη 
αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή. 

 

13.13 Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 
DIN 19533. Πσιήλεο θαη ηεκάρηα απφ πςειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην. 
ISO/DIS 4427 γηα θιάζεηο πίεζεο κέρξη θαη 16 atm. 
ISO DTR 9080 γηα ραξαθηεξηζηηθά πξψηεο χιεο (compound). 
ISO 1183 D, ISO 1872-2B, ASTM D792 γηα ππθλφηεηα (compound). 
ISO 1133, DIN 53735, ASTM D1238 γηα Melt Flow Index. 
ISO 6259, ISO R527 SD, DIN 53455 SVI γηα ηάζε εθειθπζκνχ ζην φξην επαλαθνξάο. 
ISO 6259, ISO R527 SD, DIN 53455 S VI, DIN 16934 γηα κέγηζηε επηκήθπλζε κέρξη ζεκείνπ 
ζξαχζεο. 
ISO/DIS 4437/1994 γηα ρξψκα ζσιήλσλ, νκνηνγέλεηα πιηθνχ. 
ISO/DIS 4427, CEN TC 155/wi 20.2(135), DIN 8075 γηα έιεγρν ζσιήλσλ. 
DIN 19533, DVS 2207, DVS 2203, DVGW GW 330 γηα απηνγελείο ζπγθνιιήζεηο θαη έιεγρνη ηνπο. 
DIN 4033, EN 1046 γηα εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ ζηελ ηάθξν. 
ISO 1183 γηα κεζφδνπο ππθλφηεηαο πιαζηηθψλ. 
CEN/TC 155 WI 020.1(134) γηα πνιπαηζπιέλην γεληθά. 
ISO/DTR 9080 γηα ζεξκνπιαζηηθφηεηα ζσιήλσλ. 
DIN 558 γηα ηχπνπο κέηξεζεο. 
DIN 933 γηα ηχπνπο θαη ζρεδίαζε κέηξεζεο. 
DIN 18200 γηα αληνρή πιηθνχ θαη κέζνδνη αληνρήο. 
DIN 50011 γηα ξχζκηζε ηερληηήο αηκφζθαηξαο θαη θιίκαηνο, θιηκαηηθέο παξάκεηξνη, ζεξκνθξαζία 
αέξα. 
DIN 53452, DIN 53457, DIN 53735, DIN 54852, δνθηκαζία πιαζηηθφηεηαο,ειαζηηθφηεηαο, 
ζεξκνπιαζηηθφηεηα.  
DIN 1045 γηα ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή.  
DIN 1229 γηα θαηάηαμε, έιεγρν. 
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14 ΘΔΟΚΝΠΓΘΝΙΙΖΠΔΗΠ ΠΥΙΖΛΥΛ ΘΑΗ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ΑΞΝ 

ΞΝΙΑΗΘΙΔΛΗΝ (H.D.P.E.) 

14.1 Αληηθείκελν 

Ζ πξνδηαγξαθή δίδεηαη σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ πξνδηαγξαθψλ ζσιήλσλ HD.P.E. 
Βαζηθά ε πξνδηαγξαθή πεξηιακβάλεη ηα κεραλήκαηα, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθηέιεζε 
ζεξκνζπγθνιιήζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα εηδηθά ηεκάρηά ηνπο, είηε ζηελ επηθάλεηα 
ηνπ εδάθνπο είηε ζε νπνηνδήπνηε βάζνο κέζα ζε ράλδαθα ή θξεάηην. 
 

14.2 Δίδνο θαη ηερλνινγία ρξεζηκνπνίεζεο ησλ κεραλεκάησλ 

Γηα ηελ ζπγθφιιεζε ησλ αγσγψλ HDPE απαηηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ κεραλψλ 
απηνγελνχο ζπγθφιιεζεο ζχκθσλα κε ηηο Γεξκαληθέο νδεγίεο DVS ή ηηο πθηζηάκελεο Δζληθέο 
Νδεγίεο, Θαλνληζκνχο ή Ξξνδηαγξαθέο. 
Ρα κεραλήκαηα κε ηα εμαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ ζπγθφιιεζε 
ζσιήλσλ φισλ ησλ δηακέηξσλ κέρξη Φ500 ριζη. Δπεηδή ηα πεξηζζφηεξα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 
κεραλεκάησλ είλαη ηθαλφηεηαο γηα ζπγθνιιήζεηο δηακέηξσλ Φ200 ριζη. έσο Φ630 ριζη., 
ζεκεηψλεηαη φηη ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη κεράλεκα γηα ζπγθνιιήζεηο 
αγσγψλ θαη κηθξφηεξεο δηακέηξνπ ηνπιάρηζην απφ Φ63 ριζη. έσο θαη Φ180 ριζη. 
Ρα κεραλήκαηα ζα κπνξεί λα ζπγθνιιήζνπλ ηνπιάρηζην ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 Πσιήλα κε άιιν ζσιήλα ηεο ίδηαο δηακέηξνπ. Πσιήλα κε γσλία Πσιήλα κε ηαχ ή εκηηαχ  

 Πσιήλα κε θνιάξν ζσιήλα 
Θάζε κεράλεκα ζπγθφιιεζεο κε ηα εμαξηήκαηα ηνπ ζα είλαη θαηάιιειν 
γηα ρξεζηκνπνίεζε είηε σο θαηλνχξγην είηε σο κεηαρεηξηζκέλν πνπ ηπγράλεη φκσο θαιήο θαη 
ζπλερνχο ζπληήξεζεο. Ζ κνλάδα απηνγελνχο ζπγθφιιεζεο ζα ειέγρεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα. Γεληθά απαηηνχληαη ηνπιάρηζην ηα αθφινπζα: 

 Ν δίζθνο θνπήο, ν δίζθνο ζέξκαλζεο θαη ε πδξαπιηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ 
ζχκθσλα κε ηελ παξνρή ηζρχνο πνπ πξνβιέπεηαη. 

 Ν δίζθνο ζέξκαλζεο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζπλερψο θαζαξφο. Γελ επηηξέπεηαη ε 
επηθάλεηά ηνπ λα έρεη ππνζηεί νπνηαδήπνηε δεκηά, νχηε θαη θάπνην ξάγηζκα. Πηελ πεξίπησζε 
απηή ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί. 

 Αλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία παξακείλνπλ ππνιείκκαηα ζσιήλα ζηελ επηθάλεηα ηνπ δίζθνπ 
ζέξκαλζεο ηφηε απηά ζα απνκαθξπλζνχλ. Αλ απηφ δελ είλαη εχθνιν ζα γίλεη θαη πάιη 
επάιεηςε ηνπ δίζθνπ. 

 Ζ ζηάζκε ιαδηνχ ζα ειέγρεηαη ηαθηηθά, ψζηε λα βξίζθεηαη κεηαμχ ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο. 
Ρν ιάδη ζα αληηθαζίζηαηαη ηνπιάρηζην θάζε 6 κήλεο ή θαη λσξίηεξα, αλάινγα κε ηελ ρξήζε 
ηνπ κεραλήκαηνο. Θα ηεξνχληαη νη θαλνληζκνί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ 
απνκάθξπλζε ηνπ ιαδηνχ. 

 Θα πξέπεη, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. θάζε δίκελν) λα ειέγρεηαη ε ζπκπίεζε θαη αλ 
ππάξρεη ζνβαξή απψιεηα ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ εκβφισλ θ. ι. π. 

 Όπνπ γίλνληαη ηαρείεο ζπλδέζεηο, ε πδξαπιηθή κνλάδα πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα ηπρφλ 
δηαξξνέο. Θα ζπζθίγγνληαη ηα ραιαξά ηκήκαηα. Νη πδξαπιηθέο ζπλδέζεηο ηεο κεραλήο κε 
ηνπο ζσιήλεο θαη ηελ πδξαπιηθή κνλάδα πξέπεη λα θξαηνχληαη θαζαξέο. Ξξηλ απφ ηελ 
ρξεζηκνπνίεζε ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζεί νπνηαδήπνηε ξχπαλζε. 
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 Όηαλ νη ιεπίδεο ηνπ δίζθνπ θνπήο παχζνπλ λα είλαη αηρκεξέο ζα πξέπεη λα 
αληηθαηαζηαζνχλ ακέζσο. 

Γηα ηελ ηήξεζε θαλφλσλ αζθαιείαο ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη θαηάιιεια κέηξα κε 
απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ κέξηκλα, επεηδή ε επζχλε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο βαξχλεη κφλν ηνλ ίδην. 
Δηδηθά κεηαμχ ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο πνπ απαηηνχληαη, ελδεηθηηθά γηα φζα αθνξνχλ ζηηο 
ζπγθνιιήζεηο, αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα: 
Ν ρψξνο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξφο. Ηδηαίηεξα φηαλ ε εξγαζία γίλεηαη ζε εθζθαθέο κε 
κεγάια βάζε ή θνληά ζε επηθάλεηα λεξψλ, αλ δελ είλαη δπλαηφ λα κεηαθεξζεί έμσ απφ ηνλ ράλδαθα 
ηφηε ζα πξέπεη λα ηαθηνπνηείηαη ν ρψξνο γεηηνληθά ζηελ ζέζε εξγαζίαο γηα λα πξνθπιαρζεί απφ 
θαηαπηψζεηο ή λεξά. 
Ρα εξγαιεία θαη νη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κεραλέο απηνγελνχο ζπγθφιιεζεο ζα 
θξαηνχληαη απφ ρεξνχιηα. 
Ρα ειεθηξηθά εξγαιεία ζα πξνθπιάζζνληαη απφ βξνρή θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πγξνχο 
ρψξνπο ή ζε ζπλζήθεο πγξαζίαο. Ν ρψξνο εξγαζίαο (εξγνηάμην, επηθάλεηα εδάθνπο γεηηνληθά ζε 
εθζθαθέο ή κέζα ζε ράλδαθα) ζα θσηίδεηαη θαιά. Ρα θαιψδηα θαη νη πδξαπιηθνί ζσιήλεο ζα 
θξαηνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή θαη αζθαιή απφζηαζε απφ ηνλ ρψξν πνπ θηλνχληαη νη εξγαδφκελνη. 
Ρα κεραλήκαηα ζα ηα ρεηξίδνληαη εηδηθά εθπαηδεπκέλα θαη θαζνδεγνχκελα άηνκα ελψ νη πεξίεξγνη 
θαη νη επηζθέπηεο ζα πξέπεη λα θξαηνχληαη ζε απφζηαζε αζθαιείαο. 
Νη εξγαδφκελνη δελ ζα θνξνχλ ξνχρα ραιαξά θαη δελ ζα θέξνπλ πξνεμέρνληα θνζκήκαηα γηα λα 
κελ πηαζηνχλ ζε θηλνχκελα κεραληθά κέξε. Δπίζεο νη εξγαδφκελνη δελ ζα θξεκνχλ ή ζχξνπλ 
εξγαιεία κε ειεθηξηθφ θαιψδην νχηε ζα βγάδνπλ θαιψδηα απφ ξεπκαηνδφηεο κε έιμε ηνπο, αιιά 
κφλνλ πξνζεθηηθά κε θξάηεζε ηνπ ξεπκαηνιήπηε. Νη ίδηνη ζα πξνζηαηεχνπλ ηα θαιψδηα απφ 
αηρκεξά αληηθείκελα, ςειή ζεξκνθξαζία θαη ιάδηα. 
Ρα ειεθηξηθά κεραλήκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξνζηαηεχνληαη ζηεγλά θαη ζε απφζηαζε 
αζθαιείαο απφ παηδηά θαη αλεθπαίδεπηα άηνκα. 
Δπεηδή ε ζεξκνθξαζία ηνπ δίζθνπ ζέξκαλζεο κπνξεί λα θζάζεη κέρξη 300 0C, ακέζσο κεηά ηελ 
ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ ζήθε. Ν εξγνιάβνο πξέπεη λα έρεη άκεζε γλψζε 
θηλδχλνπ ππξθαγηάο αλ αθεζεί ν ζεξκφο δίζθνο ζε μεξή ριφε ε γεηηνληθά ζε ζάκλνπο. 
Ρα ρέξηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη λα απέρνπλ απφ ζέζεηο κεηαμχ ζθηγθηήξσλ θαη ζσιήλσλ φηαλ 
ιεηηνπξγεί ην κεράλεκα. πάξρεη θίλδπλνο ζχλζιηςεο. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν δίζθνο θνπήο ηα 
ρέξηα θαη ηα δάθηπια ζα παξακέλνπλ εθηφο ηνπ ηκήκαηνο εξγαζίαο. Ν δίζθνο θνπήο κπαίλεη ζε 
ιεηηνπξγία κφλν ζηελ ζέζε εξγαζίαο. Κεηά ηελ εξγαζία ν δίζθνο ζα επαλαηνπνζεηείηε ζηελ ζέζε 
απνζήθεπζεο αθνχ γίλεη ε επηβεβαίσζε φηη ν δηαθφπηεο αζθαιείαο είλαη έμσ απφ ην κεράλεκα. 
Γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ δίδνληαη νη αθφινπζεο νδεγίεο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκφζεη ν εξγνιάβνο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ: 

 Λα γίλεηαη κειέηε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο θαη ρξεζηκνπνίεζεο γηα θάζε κεράλεκα ή 
ζπζθεπή ρξήζεο θαη λα δνζεί πξνζνρή ζηηο νδεγίεο ζπληήξεζήο ηνπο. 

 Ππαζκέλα, ξαγηζκέλα ή ρακέλα εμαξηήκαηα κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο ή θαη φζα έρνπλ 
ππνζηεί ζεκαληηθή θζνξά ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ ακέζσο. Λα επαθνινπζήζεη 
έιεγρνο γηα ηελ νξζή ζπλαξκνιφγεζή ηνπο. Λέα, θαζαξά θαη επεμεξγαζκέλα ηεκάρηα θαη 
εξγαιεία δίδνπλ πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη είλαη αζθαιέζηεξα. 

 Γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε λα ρξεζηκνπνηνχληαη εγθεθξηκέλα εμαξηήκαηα. Ζ επηζθεπή 
λα γίλεηαη κφλν απφ εμεηδηθεπκέλα άηνκα. 

 Αλ ην κεράλεκα δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζα πξέπεη λα έρεη απνζπλδεζεί απφ ηελ παξνρή ηζρχνο. 
Δπίζεο πξηλ απφ ζπληήξεζε ή αιιαγή εμαξηήκαηνο ην πξψην κέιεκα ζα είλαη ε 
απνζχλδεζε ηνπ κεραλήκαηνο ή ηεο ζπζθεπήο απφ ηελ ηξνθνδνζία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
Ξξηλ απφ επαλαζχλδεζε ηνπ κεραλήκαηνο λα επηβεβαηψλεηαη φηη είλαη θιεηζηνί νη δηαθφπηεο 
ηνπ κεραλήκαηνο θαη ησλ εμαξηεκάησλ. 

 Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα θαιψδηα επέθηαζεο γηα παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα πξέπεη   λα   
έρνπλ   ηελ   απαηηνχκελε   δηαηνκή   θαη   κφλσζε.   Ξξηλ   λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη 
λα ειεγρζεί ε αζθάιεηα θαη ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπο. (Πσζηέο ζπλδέζεηο, θζνξέο θ.ι.π.) 
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 Γελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία θαη κεραλήκαηα αλ ηα πεξηβιήκαηα ή ηα ρεξνχιηα ηνπο 
είλαη ξαγηζκέλα ή παξνπζηάδνπλ άιιεο δεκίεο, εηδηθά αλ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθφ 
πιηθφ. Δπίζεο βξψκηθα εξγαιεία, βξεγκέλα ή κε δεκηέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αηπρήκαηα 
εμαηηίαο δηέιεπζεο ειεθηξηθήο ηζρχνο. 
 

14.3 Ξξνεηνηκαζία γηα ηελ ζεξκνζπγθόιιεζε 

Ρφζν γηα ηελ πξνεηνηκαζία φζν θαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απαηηείηαη ε πηζηή εθαξκνγή ησλ 
αληίζηνηρσλ νδεγηψλ θαη πξνδηαγξαθψλ. Υο βαζηθέο νδεγίεο κπνξεί λα ιεθζνχλ νη θαλνληζκνί DVS - 
NR 2207, ηκήκα 1,2,11,15 θαη 2208, ηκήκα 2. 
Ζ πξνεηνηκαζία γίλεηαη σο εμήο: 

 Ρνπνζεηείηαη ην κεράλεκα, ζπλδένληαη φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηά ηνπ θαη ελεξγνπνηνχληαη 
νη δηαθφπηεο. Αληίζηνηρα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πξνθπιάζζεηαη ην κεράλεκα κε ηέληα ή άιιν 
θάιπκκα. Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ζεξκνζπγθνιιήζεσλ ζην εξγνηάμην νπσζδήπνηε νη 
εξγαζίεο ζα γίλνληαη θάησ απφ κφληκν πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα. 

 Θαζαξίδνληαη πξνζεθηηθά ηα ηκήκαηα πνπ ζα ζπγθνιιεζνχλ θαη ζθίγγνληαη ζην κεράλεκα. 
Δμαζθαιίδεηαη ε επζπγξάκκηζε ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. Πηνπο επηκήθεηο 
ζσιήλεο ρξεζηκνπνηνχληαη βάζεηο ππνζηήξημεο. Δίλαη απαξαίηεην νη ζθηγθηήξεο ηνπ 
κεραλήκαηνο λα ηαηξηάδνπλ ζηνπο ζπγθνιινχκελνπο ζσιήλεο. 

 Ξξηλ πξνζαξκνζηεί ν δίζθνο θνπήο γίλεηαη έιεγρνο ηεο απφιπηεο θαζαξφηεηαο ησλ ηκεκάησλ 
πνπ ζα ζπγθνιιεζνχλ θαζψο επίζεο θαη θαζεηφηεηαο ησλ επηθαλεηψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 
αμνληθή γξακκή ηνπο θαη ηεο απφιπηεο επζπγξακκίαο ηνπο. 

 Κεηά ηελ θνπή απνκαθξχλεηαη ν δίζθνο θαη ζηελ ζπλέρεηα θαζαξίδνληαη πξνζεθηηθά ηα μχζκαηα 
ρσξίο λα κεηαηνπηζηνχλ νη ηαηξηαζκέλεο επηθάλεηεο ησλ ζσιήλσλ. 

 Διέγρεηαη ε παξαιιειία ησλ ηαηξηαζκέλσλ επηθαλεηψλ κε ην θιείζηκν ηνπ κεραλήκαηνο, (γηα 
κέγηζην θελφ κέρξη 0,6 ριζη). Διέγρεηαη ην ηαίξηαζκα ζηα ρείιε ησλ ζσιήλσλ (γηα κέγηζην 
πεξηζψξην 10% ηνπ πάρνπο ηνπ ζσιήλα). 

 Αλ είλαη απαξαίηεην θαζαξίδνληαη νη επηθάλεηεο ηνπ δίζθνπ ζέξκαλζεο κε θαζαξηζηηθή αιθνφιε 
ή κε πγξφ κεζπιελίνπ. 

Γεληθά  ζηνηρεία γηα  ηελ πξνεηνηκαζία ηεο  ζεξκνζπγθφιιεζεο αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα: 

 Ρνπνζεηνχληαη νη ζσιήλεο ή ηα ηεκάρηα εξγαζίαο θαηά ην δπλαηφλ κε ηα γξάκκαηα επηγξαθήο 
πξνο ηελ πάλσ πιεπξά κέζα ζε ζθηγθηήξεο δαθηπιίδηα θαη ζθίγγνληαη ηα πάλσ κηζά κε ηα 
αληίζηνηρα πεξηθφριηα (ζπλήζσο κπξνχηδηλα). Δπζχγξακκνη ζσιήλεο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ 
κε κεγάιε αθξίβεηα κε ηελ ραιάξσζε ή ην ζθίμηκν ησλ πεξηθνριίσλ ξχζκηζεο. Ζ κεγάιε δχλακε 
ζθημίκαηνο ελδέρεηαη λα βιάςεη ηελ πνηφηεηα ζπγθφιιεζεο. 

 Ρα ζπλήζε κεραλήκαηα έρνπλ 4 ζθηγθηήξεο (δαθηπιίδηα) θηλνχκελνπο θαη ξχζκηζεο. Γηα 
ζπγθφιιεζε ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο (ζσιήλα κε ζσιήλα), ην εμάξηεκα πνπ νξίδεη δηαζηήκαηα 
είλαη θιεηδσκέλν ζηα δχν δαθηπιίδηα, ελψ κε ηα άιια δχν ξπζκίδεηαη ε ζέζε ηνπ δεχηεξνπ 
ζσιήλα. Πηελ πεξίπησζε απηή ε ζπγθφιιεζε γίλεηαη ζην κέζν ηνπ εμαξηήκαηνο. Αλ γίλεη 
ζπγθφιιεζε ζσιήλα κε εηδηθφ ηεκάρην, (γσλία, εκηηαχ θ.ι.π.), ν ζσιήλαο ζθίγγεηαη ζε ηξεηο 
ζέζεηο θαη ην εμάξηεκα (εκηηαχ θ.ι.π.) ζε κία ζέζε. 

 

14.4 Ινηπέο εξγαζίεο θαη ζεξκνζπγθόιιεζε 

Διέγρεηαη ζην κεράλεκα ε ζεξκνθξαζία ζπγθφιιεζεο ε νπνία γηα ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα HDPE 
είλαη 200 έσο 220 0C. 
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Ξξνζδηνξίδεηαη ε πίεζε θίλεζεο πνπ είλαη ζηαζεξή. Απηή είλαη ε πίεζε κε ηελ νπνία ν ζσιήλαο ή ην 
εηδηθφ ηεκάρην πιεζηάδεη ζηνλ αθηλεηνπνηεκέλν ζσιήλα κε πνιχ κηθξή ηαρχηεηα πνπ ξπζκίδεηαη απφ 
ηνλ πίλαθα ηνπ κεραλήκαηνο. Ζ ηηκή ηεο πίεζεο θίλεζεο δηαβηβάδεηαη ζε κεηξεηή ηνπ κεραλήκαηνο. 
Πε πίλαθεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα ζηνηρεία ησλ ζσιήλσλ πεξηιακβάλεηαη ε αξρηθή πίεζε ζπγθφιιεζεο 
πνπ απαηηείηαη ε νπνία πξνζηηζέκελε ζηελ πίεζε θίλεζεο ηνπ ηεκαρίνπ δίδεη ηελ πίεζε ζπγθφιιεζεο. 
Ζ κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε είλαη ε απηνγελήο κεησπηθή ζπγθφιιεζε 
(butt fusion welding), δειαδή ρσξίο ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνκνχθαο (electrofusion welding). 
Ρνπνζεηείηαη ν δίζθνο ζέξκαλζεο αλάκεζα ζηα δχν άθξα ησλ ζσιήλσλ κέζα ζην κεράλεκα κε ηελ 
πίεζε πνπ ππνινγίζηεθε, φπσο αλαθέξζεθε. Ππλδέεηαη ν δίζθνο ειεθηξηθά θαη ζεξκαίλεηαη 
κεηαβηβάδνληαο ηε ζεξκφηεηα ζηα άθξα ησλ ζσιήλσλ. 
Όηαλ ζηα άθξα ηνπ θάζε ζσιήλα ζρεκαηηζηεί πεξηκεηξηθά ν πξνβιεπφκελνο ιησκέλνο δαθηχιηνο 
ηνπ απηνγελνχο πιηθνχ HDPE, κεηψλεηαη ε πίεζε κε βξαδχ άλνηγκα ηεο βαιβίδαο ραιάξσζεο ελψ νη 
ζσιήλεο κέλνπλ ζηνλ δίζθν ζέξκαλζεο κφλν κε ηελ πίεζε ζέξκαλζεο θαη ζπλερίδεηαη ε επαθή ηνπο 
κε ηνλ δίζθν ζέξκαλζεο. 
Πην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ζέξκαλζεο, (ρξφλνο πνπ δίδεηαη επίζεο ζηα έληππα ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο) αλνίγεη ην κεράλεκα θαη απνκαθξχλεηαη ν δίζθνο ζέξκαλζεο πξνζεθηηθά ρσξίο λα 
πξνθιεζνχλ δεκίεο ζηνπο ιησκέλνπο δαθηπιίνπο ησλ άθξσλ ησλ ζσιήλσλ ή ηεκαρίσλ. 
Ξιεζηάδεη ν θηλεηφο ζσιήλαο ή ην εμάξηεκα ηνλ ζηαζεξφ ζσιήλα θαη κέλεη ζε επαθή κε απηφλ κε 
ηελ πίεζε ζπγθφιιεζεο, ζηελ ηηκή πνπ έρεη ιεθζεί θαη ππνινγηζηεί. Ζ θάζε απηή είλαη γηα ηελ 
απηνγελή ζεξκηθή ζπγθφιιεζε θαη ςχμε. Θα πξέπεη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο λα θξαηείηαη 
αθίλεηε ε ιησκέλε πεξηκεηξηθή επαθή κε ζηαζεξή πίεζε ζπγθφιιεζεο. 
Νη δηάθνξεο θάζεηο (ζηάδηα) ζπγθφιιεζεο, κε αληίζηνηρεο αξηζκεηηθέο ηηκέο είλαη ηα αθφινπζα: 
Θέξκαλζε ππφ πίεζε 
Ζ ζέξκαλζε θαζψο θαη φιε ε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πεξηβάιινλ μεξφ, 
πξνθπιαγκέλν απφ πγξαζία, ξεχκαηα αέξα θαη ζεξκνθξαζία κεηαμχ ησλ νξίσλ -5 0C κέρξη θαη 40 
0C. Ν δίζθνο ζέξκαλζεο (ή ζεξκαληηθή πιάθα) πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα νκνηφκνξθε 
ζεξκνθξαζία ζηα άθξα ησλ ζσιήλσλ ή εμαξηεκάησλ πνπ ζα ζπγθνιιεζνχλ. Νη ζεξκνθξαζηαθέο 
ηηκέο πνπ ξπζκίδνληαη ζηνλ ζεξκνζηάηε είλαη (210±10) 0C γηα πάρνο κηθξφηεξν απφ 12 ριζη. θαη 
(200±10) 0C γηα πάρνο κεγαιχηεξν απφ 12 ριζη. Νη ηηκέο απηέο ειέγρνληαη απφ ηνλ ρεηξηζηή 
ζπλερψο. Ρα άθξα ησλ ζσιήλσλ πξνζαξκφδνληαη ζηνλ δίζθν ζέξκαλζεο κε πίεζε πνπ είλαη 
δηαθνξεηηθή γηα θάζε δηάκεηξν θαη πάρνο ηνηρψκαηνο ησλ ζσιήλσλ. Ζ ζπγθφιιεζε απαηηεί πίεζε 
ζχλδεζεο 0,15 Λ/mm2 = 1,5 Kp/cm2 = 1,5 bar. Πχκθσλα κε ηελ πίεζε απηή ν θαηαζθεπαζηήο ηεο 
ζπζθεπήο ζπγθφιιεζεο δίδεη ηηο ηηκέο ηεο πίεζεο αλάινγα κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν, ζε 
αληίζηνηρνπο πίλαθεο. Ζ ζέξκαλζε ππφ πίεζε ζηακαηά φηαλ ζρεκαηηζηεί πεξηκεηξηθά ν ιησκέλνο 
δαθηχιηνο (θνξδφλη) ηνπ πιηθνχ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ην πάρνο ηνπ ζσιήλα. 
 
Θέξκαλζε ρσξίο πίεζε 
Κεηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ αλαδηπισκέλνπ πιηθνχ, πνπ ζρεκαηίδεηαη ζε κηθξφ ζρεηηθά ρξνληθφ 
δηάζηεκα θαη απνηειεί έλδεημε ηεο ηήμεο ηνπ πιηθνχ, ειαηηψλεηαη ε πίεζε ζε 0,02 Λ/mm2 = 0,2 bar 
πεξίπνπ, γηα λα απνθεπρζεί ππεξρείιηζε πνπ δελ ζπκβάιιεη ζηελ θαιή πνηφηεηα ηεο ζπγθφιιεζεο. 
Ζ επηθαλεηαθή ζέξκαλζε ησλ άθξσλ ησλ ζσιήλσλ ή ηεκαρίσλ ζπλερίδεηαη ζρεδφλ ρσξίο εθαξκνγή 
πίεζεο θαη ρσξίο λα απμάλεηαη ν φγθνο ηνπ αλαδηπινχκελνπ πιηθνχ, (δαθηπιίνπ ιησκέλνπ HDPE). 
 
Απνκάθξπλζε ηνπ δίζθνπ ζέξκαλζεο 
Όηαλ ηειεηψζεη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο ζέξκαλζεο ηα άθξα ησλ ζσιελψζεσλ κεηαθηλνχληαη γηα λα 
απνκαθξπλζεί ν δίζθνο ζέξκαλζεο ή ε ζεξκαληηθή πιάθα. Πηε ζπλέρεηα ηα άθξα πιεζηάδνπλ πάιη γηα 
ηελ ζχλδεζε. Δδψ πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ν ρεηξηζηήο απαξαίηεηα ζα είλαη εηδηθφο 
ηερλίηεο γηα ηελ εξγαζία απηή. Αλ ηα δχν άθξα ελσζνχλ κε κεγάιε πίεζε κεηαμχ ηνπο, ην ιησκέλν 
πιηθφ κπνξεί λα βγεη απφ ηελ ζχλδεζε θαη θξχν ζρεηηθά πιηθφ λα έξζεη ζε επαθή κε απνηέιεζκα 
θαθήο ζχλδεζεο. Αλ ε έλσζε γίλεη κε κηθξή πίεζε, πηζαλφ λα ζπλελσζνχλ κφλν ηα ιησκέλα ηκήκαηα 
κε απνηέιεζκα ε ζπγθφιιεζε λα κελ νινθιεξσζεί. 
Θεξκνζπγθφιιεζε ππφ πίεζε 
Ζ πίεζε επαλέξρεηαη ζηελ ίδηα ηηκή ηεο ζέξκαλζεο δειαδή ζε 0,15 Λ/mm2 = = 1,5 bar θαη 
δηαηεξείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ δηάκεηξν θαη ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο ηνπ 
ζσιήλα ή ηνπ εμαξηήκαηνο. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε πίεζε είλαη κεγαιχηεξε ζα πξέπεη λα 
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απνθεπρζεί απφηνκε πηψζε ηεο γηα λα κε επέιζεη θαηαπφλεζε εμαηηίαο απνζπκπίεζεο θαη 
θαηαζηξνθή ηεο ζχλδεζεο. 
Τχμε 
Όηαλ ηειεηψζεη ν ρξφλνο ζπγθφιιεζεο ππφ πίεζε δηαθφπηεηαη ε δξάζε ηεο πίεζεο θαη ηα ηκήκαηα 
πνπ ζπλδέζεθαλ ειεπζεξψλνληαη απφ ηνπο ζθηγθηήξεο. Ξξηλ φκσο ιπζεί πιήξσο ε φιε δηάηαμε 
ζπγθφιιεζεο απαηηείηαη λα δνζεί θάπνηνο ρξφλνο αζθαιείαο γηα ηελ ςχμε ηεο έλσζεο. Ζ ςχμε ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη πξννδεπηηθά θαη φρη απφηνκα κε θξχν λεξφ, πεπηεζκέλν αέξα ή άιιν ηξφπν. 
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15 ΓΝΘΗΚΔΠ ΠΡΔΓΑΛΝΡΖΡΑΠ ΠΡΑ ΓΗΘΡΑ   

15.1 Γεληθά γηα ηηο δνθηκαζίεο ζηεγαλόηεηαο 

Ζ ηερληθή πξνδηαγξαθή ησλ δνθηκαζηψλ αλαθέξεηαη ζηελ επηβνιή πδξνζηαηηθήο πίεζεο ζηνπο 
αγσγνχο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηκεκαηηθά θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ θαη ηειηθά ζ' φιε ηελ 
έθηαζε ησλ δηθηχσλ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηθαλνπνηεηηθήο θαηαζθεπήο ηνπο θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο 
εξγαζίεο ζπλδέζεσλ πνπ ζα γίλνπλ ζην εξγνηάμην ή κέζα ζηνπο ράλδαθεο. 
Όιεο νη δνθηκέο ζα εθηειεζζνχλ ζε έηνηκα ηκήκαηα ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ πξηλ απφ ηελ 
επηρσκάησζε. Ρα ηκήκαηα απηά γηα ηηο θχξηεο δνθηκέο ζα έρνπλ κήθνο κεηαμχ 60 θαη 500 κέηξα θαη 
ζα θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηελ πεξεζία επίβιεςεο, εθηφο ηελ δνθηκαζία πνπ γίλεηαη γηα 
κεγάιεο πεξηνρέο ησλ δηθηχσλ. 
Νη δνθηκαζίεο ζα δηελεξγνχληαη ηφζν γηα ηελ αληνρή θαη ηελ ζηεγαλφηεηα ησλ ζσιήλσλ φζν θαη γηα 
ηνπο αξκνχο, ηηο δηθιείδεο, ηηο αγθπξψζεηο, ηηο ζπγθνιιήζεηο θαη φιεο ηηο θαηαζθεπέο δηακφξθσζεο 
ησλ δηθηχσλ. Ζ δηαδηθαζία ησλ δνθηκαζηψλ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ πεξεζία επίβιεςεο ζηε 
ιεπηνκέξεηά ηεο. 
 
Νη δνθηκαζίεο ζπλίζηαληαη απφ ηα αθφινπζα ζηάδηα: 
α.    Απφ ηελ πξνδνθηκαζία πνπ κπνξεί λα γίλεη ηαπηφρξνλα κε ηελ θχξηα δνθηκαζία. 
β.    Απφ ηελ θχξηα δνθηκαζία. 
γ.    Απφ ηελ γεληθή δνθηκαζία ζ' νιφθιεξν ην δίθηπν. 

 

1.5. Ζ πίεζε δνθηκψλ νξίδεηαη γεληθά ζην δηπιάζην ηεο κέγηζηεο ζηαηηθήο πίεζεο ηνπ αγσγνχ 
ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ δηάγξακκα ηεο πηεδνκεηξηθήο γξακκήο κε ειάρηζην φξην 10 αηκ. γηα ηα 
ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ πνπ επηβαξχλεηαη ιηγφηεξν. 

 

15.2 Βαζηθόο εμνπιηζκόο γηα ηηο δνθηκαζίεο 

Ν αλάδνρνο εξγνιάβνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα εθφδηα θαη ηηο 
θαηάιιειεο ζπζθεπέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ. Κεηαμχ ησλ εθνδίσλ ζα πξέπεη 
λα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε θαη ηα παξαθάησ: 

 δξνπηεζηήξην γηα ηελ άζθεζε ηεο πίεζεο. 

 Γηάθνξα πψκαηα H.D.P.E. ή ρπηνζηδεξέληα, ή απφ άιια πιηθά, ηα νπνία ζα εθαξκφδνληαη 
πξνζσξηλά κε ζπλδέζκνπο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζηα άθξα ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 
αγσγνχ πνπ ζα δνθηκαζζεί. Νξηζκέλα απφ ηα πψκαηα ζα θέξνπλ ππνδνρέο γηα ηελ 
πξνζσξηλή ζπλαξκνγή ηεο ζπζθεπήο πίεζεο, ησλ καλνκέηξσλ θαη ησλ ινηπψλ 
απαηηνχκελσλ εμαξηεκάησλ. 

 Γχν ηνπιάρηζην καλφκεηξα αθξίβεηαο, γηα ηε κέηξεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πίεζεο. 

 Γηάθνξνπο θαηάιιεινπο ειεθηξηθνχο θαλνχο θαη πξνβνιείο.  

 ιηθά γηα πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο ηνπ αγσγνχ. 

 Δθφδηα γηα ηελ πξνζσξηλή πδξνιεςία θαη κεηαθνξηθά κέζα λεξνχ. Αληιίεο γηα ηελ 
απνκάθξπλζε λεξψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα απνρεηεπζνχλ κε θπζηθή ξνή. 

 Γηάθνξα βνεζεηηθά εξγαιεία θαη πιηθά. 
Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα δηαζέηεη γηα ηηο δνθηκέο θαηάιιειν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ. 
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Ρν πδξνπηεζηήξην ζα έρεη επαξθή ηθαλφηεηα ηξνθνδφηεζεο λεξνχ κε πίεζε θαη ζα κπνξεί λα 
ιεηηνπξγεί ρσξίο θακηά δηαξξνή κέρξη ηελ απαηηνχκελε πίεζε. 
Θα είλαη εθνδηαζκέλν κε βαιβίδα αζθάιεηαο γηα ηελ πξφιεςε ππέξβαζεο ηεο πίεζεο. 
Ρα πψκαηα, φπνπ απαηηείηαη, ζα θέξνπλ ζηφκηα εμαεξηζκνχ κε πδαηνζηεγή δηαθφπηε. Δπίζεο ζα 
θέξνπλ ζηφκην πδξνιεςίαο ηνπιάρηζην 50ριζη. (δει. 2") κε δηθιείδα, ζην νπνίν κπνξεί λα 
πξνζαξκφδεηαη ζσιήλαο γηα ηε δηνρέηεπζε λεξνχ πνπ ζα γεκίδεη ην δνθηκαδφκελν ηκήκα ηνπ 
αγσγνχ. Απφ ην ίδην ζηφκην αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, πξέπεη λα είλαη δπλαηή θαη ε κεξηθή ή 
ε νιηθή εθθέλσζε ηνπ αγσγνχ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο. Ρα ζηφκηα πξνζαξκνγήο πνπ ζα 
θέξνπλ ηα πψκαηα γηα ηε ζχλδεζε ησλ καλνκέηξσλ ζα βξίζθνληαη ζε ζέζε πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ 
εχθνιε παξαθνινχζεζε ησλ ελδείμεσλ, άζρεηα αλ ην πδξνπηεζηήξην είλαη εθνδηαζκέλν κε δηθφ ηνπ 
καλφκεηξν. Ρν ζηφκην πξνζαξκνγήο ηνπ θαηαζιηπηηθνχ ζσιήλα ηνπ πδξνπηεζηεξίνπ ζα έρεη 
νπσζδήπνηε πδαηνζηεγή δηαθφπηε. 
Ρα καλφκεηξα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα έρνπλ ζεκαληηθφ κέγεζνο θαη ζα θέξνπλ 
θαζαξνγξακκέλεο ελδείμεηο γηα πεδίν ιεηηνπξγίαο ην πνιχ κέρξη 15 έσο 20 αηκ. ψζηε ε δνθηκαζηηθή 
πίεζε πνπ ζα αζθεζεί λα κή απέρεη πνιχ απφ ηε κέζε ηεο θιίκαθαο έλδεημεο ηνπ καλνκέηξνπ. Ξξηλ 
απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ηα καλφκεηξα ζα ειεγρζνχλ γηα ηελ θαιή ηνπ ιεηηνπξγία. 
Νη αληιίεο γηα ηελ απνκάθξπλζε λεξψλ ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ άληιεζε κε επαξθή ηζρχ γηα ηελ 
αλαξξφθεζε απφ ηε ζέζε εθξνήο ή ηηο ζέζεηο ζπγθέληξσζεο νπνπδήπνηε κέζα ζηελ ηάθξν θαη ηελ 
θαηάζιηςή ηνπο κε πξνζσξηλή ζσιήλσζε ζηελ πην θνληηλή ζέζε πνπ κπνξεί λα απνξξηθζνχλ. 
Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ ζα δηαηίζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν εξγνιάβν βπηηνθφξν φρεκα θαη 
θαηάιιεινη ζσιήλεο (ειαζηηθνί, πάληλνη θ.ι.π.). 

 

15.3 Ξξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

Ξξηλ απφ ηελ πιήξσζε ηνπ αγσγνχ κε λεξφ ζα ιεθζνχλ κέηξα ζηαζεξνπνίεζεο θαη απνθιεηζκνχ 
νπνηαζδήπνηε κεηαθίλεζεο ή παξακφξθσζήο ηνπ εμαηηίαο ησλ δπλάκεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηελ 
αχμεζε ηεο πδξαπιηθήο πίεζεο. 
Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα γίλεη κεξηθή επίρσζε ησλ ζσιήλσλ ηνπ αγσγνχ κε άκκν ή θνηλέο γαίεο 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, αθνχ ιεθζεί πξφλνηα ψζηε φιεο νη ζπλδέζεηο (ζχλδεζκνη,σηίδεο θ.ι.π.) λα 
παξακείλνπλ ειεχζεξεο κέρξη ην ηέινο ην δνθηκήο. Δπίζεο ζα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ πξνζσξηλή 
αληηζηήξημε ηνπ αγσγνχ ζε θακπχιεο ή ζε άιια ηκήκαηα. Νη παθηψζεηο θαη νη κφληκεο αληηζηεξίμεηο 
ζα εθηειεζζνχλ κεηά ηελ επηηπρεκέλε δνθηκή. 
Παλ δεχηεξν ζηάδην ησλ πξνθαηαξθηηθψλ εξγαζηψλ αλαθέξεηαη ε εζσηεξηθή επηζεψξεζε ηνπ 
ηκήκαηνο πνπ ζα δνθηκαζζεί απφ θαηάιιειν ζπλεξγείν εξγνιάβνπ θαη ν ηειηθφο θαζαξηζκφο ησλ 
ηνηρσκάησλ απφ ηπρφλ πξνζθνιιεκέλε ιάζπε, θαζψο θαη ε απνκάθξπλζε θάζε ηπρφλ μέλνπ 
ζψκαηνο πνπ ζα ππάξρεη ζηνλ αγσγφ. Ν θαζαξηζκφο ζα ζπληειεζζεί κε θαηάιιεια παληά θαη 
καιαθέο ζθνχπεο ή πηεζκέλν αέξα. 
 
Θα γίλεη ν επνπηηθφο έιεγρνο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ αγσγνχ απφ πξφζσπν ηεο πεξεζίαο επίβιεςεο 
πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ εθπξφζσπν ηνπ αλάδνρνπ εξγνιάβνπ. Ν έιεγρνο ζα γίλεη κε ηελ βνήζεηα 
ειεθηξηθψλ θαλψλ θ.ι.π. Κεηά ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ έιεγρν θαη ηελ εμέηαζε ησλ κέηξσλ πνπ 
ιακβάλνληαη εμσηεξηθά ζα γίλεη ε ηνπνζέηεζε ησλ πσκάησλ ζηα άθξα ηνπ αγσγνχ θαη ζηα ηπρφλ 
ελδηάκεζα ζηφκηα εθθέλσζεο. 
Κεηά ηνλ εμνπιηζκφ ησλ πσκάησλ ζηηο άθξεο ηνπ αγσγνχ, δειαδή ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
καλνκέηξσλ, ηελ πξνζσξηλή πδξνιεςία θ.ι.π., ζα αξρίζεη ε πιήξσζε ηνπ αγσγνχ κε λεξφ. 
Θαηά ηελ πιήξσζε ηεο ζσιήλσζεο κε λεξφ δελ πξέπεη λα κείλνπλ ζχιαθεο αέξα κέζα ζ' απηήλ. Ζ 
ηαρχηεηα πιήξσζεο ησλ ζσιήλσλ εθθξαζκέλε ζε αληίζηνηρε παξνρή (ιηη/δι) ζα πξέπεη λα κελ 
ππεξβαίλεη ηηο αθφινπζεο ηηκέο: 

Γηάκεηξνο αγσγνχ (ριζη) 
80 100 150 200 250 300 400 

Παξνρή (ιηη/δι) 0.2 0.3 0.7 1.5 2.0 3.0 6.0 

Ζ πιήξσζε κε λεξφ γίλεηαη απφ ηελ θαηψηεξε ζηάζκε πξνο ηελ αλψηεξε 
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κε αληιία. Έηζη είλαη δπλαηφ λα αθαηξείηαη φινο ν αέξαο ζηε δηάξθεηα ηεο πιήξσζεο. Ρα ζηφκηα 
εμαεξηζκνχ ζα παξακείλνπλ κε ηνπο δηαθφπηεο αλνηθηνχο κέρξη λα εμαρζεί φινο ν αέξαο απφ θάζε 
θιάδν ηνπ ηκήκαηνο πνπ δνθηκάδεηαη. 

 

15.4 Ξξνδνθηκαζία θαη δνθηκαζία 

Κεηά ηελ πιήξσζε ηνπ αγσγνχ κε λεξφ ζα επηρεηξεζεί ν ηειηθφο εμαεξηζκφο θαη ν έιεγρνο ηεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηπρφλ ππαξρφλησλ απηφκαησλ ζπζθεπψλ εμαεξηζκνχ. 
Θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ πδξνπηεζηεξίνπ, ηνχην ηξνθνδνηεί ηνλ αγσγφ κε κηθξέο 
πνζφηεηεο λεξνχ, ελψ πεξηνδηθά γίλεηαη ν αλαγθαίνο ζπκπιεξσκαηηθφο εμαεξηζκφο. Ζ ιεηηνπξγία 
ηνπ πδξνπηεζηεξίνπ ζπλερίδεηαη κέρξη άζθεζεο πίεζεο ζηελ ηηκή ησλ 10 αηκ. θαη ε δηαηήξεζή ηεο 
ηνπιάρηζην γηα δχν ψξεο. Ύζηεξα ζα απμεζεί ε πίεζε κέρξη ηε κέγηζηε ηηκή φπσο δίλεηαη απηή ζηελ 
παξάγξαθν 1.5. ηεο πξνδηαγξαθήο απηήο θαη ε δηαηήξεζή ηεο επίζεο ηνπιάρηζηνλ γηα δχν ψξεο. 
Π' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, δειαδή απφ ηελ έλαξμε πιήξσζεο ηνπ αγσγνχ κε λεξφ κέρξη ηελ 
αχμεζε ηεο πίεζεο ζηε κέγηζηε ηηκή ηεο ζα γίλεηαη έιεγρνο ηνπ ηκήκαηνο πνπ δνθηκάδεηαη ζ' φιεο 
ηηο ζπλδέζεηο θαη ηηο αληηζηεξίμεηο θαη ηπρφλ ελίζρπζή ηνπο αλ εκθαλίδνπλ ελδείμεηο ηάζεο 
ππνρψξεζεο. 
Νπνηαδήπνηε δηαξξνή λεξνχ απφ ηηο ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ είλαη απαξάδεθηε θαη ζπλεπάγεηαη ηελ 
άκεζε δηαθνπή ηεο δνθηκήο, ηελ εθθέλσζε ηνπ αγσγνχ, αλ απαηηείηαη, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
θαθνηερλίαο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο πεξεζίαο επίβιεςεο, ηνλ θαηαινγηζκφ φισλ ησλ ζρεηηθψλ 
δαπαλψλ ζηνλ αλάδνρν εξγνιάβν θαη ηελ επαλάιεςε ηεο δνθηκήο ή ησλ δνθηκψλ κέρξη ηελ πιήξε 
επηηπρία ηνπο. Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πξνδνθηκαζία ζα δηαπηζησζνχλ είηε κεηαηνπίζεηο 
ζσιήλσλ είηε δηαθπγέο ηφηε ε πίεζε ζα πξέπεη λα απμεζεί κέρξη ηελ ηειηθή ηηκή δνθηκήο ηεο ζε 
ηξφπν ψζηε λα θαηαζηεί επρεξέζηεξε ε δηαπίζησζε ησλ ηπρφλ αηειεηψλ ηεο ζσιήλσζεο. 
Κεηά ην πέξαο ηεο θχξηαο δνθηκαζίαο ε νπνία ζα έρεη επηηχρεη ηέιεηα ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε 
κέγηζηε ζηαηηθή πίεζε κέζα ζηνπο ζσιήλεο κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ε επίρσζε ζε χςνο ηνπιάρηζην 
30εθ. πάλσ απφ ηελ γελέηεηξα ησλ ζσιήλσλ, έηζη πνπ λα θαηαθαλεί απφ ηελ έλδεημε ησλ 
καλνκέηξσλ θάζε ηπρφλ βιάβε πνπ ζα κπνξνχζε λα παξνπζηαζζεί θαηά ηελ εξγαζία επίρσζεο. 

 

15.5 Γεληθέο θαη ηειηθέο δνθηκαζίεο 

Κεηά ηελ θαηαζθεπή ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο ζσιήλσζεο (ζαλ ηέηνην ηκήκα αλαθέξεηαη ην 
κεηαμχ δχν θξεαηίσλ κεγάινπ κήθνπο ) ζα πξέπεη λα γίλεη ζπκπιεξσκαηηθή δνθηκαζία ζ' φιν ην 
δίθηπν κε εθαξκνγή πίεζεο γηα δχν ψξεο ίζεο ηνπιάρηζην κε ηελ κέγηζηε ζηαηηθή πίεζε. Έηζη 
ειέγρνληαη νη ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηα ηκήκαηα πνπ δνθηκάζζεθαλ ρσξηζηά. Νη ζέζεηο ζχλδεζεο ησλ 
ηκεκάησλ απηψλ ζα κέλνπλ αθάιππηεο κέρξη ηελ απνπεξάησζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο απηήο 
δνθηκαζίαο. 
Πηελ πεξίπησζε γεληθήο δνθηκήο ηκεκάησλ κεηαμχ θξεαηίσλ, ζε αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ 
πσκάησλ, ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηθιείδεο ησλ θξεαηίσλ φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. 
Άιιεο γεληθέο δνθηκέο θαζψο θαη ηειηθή δνθηκή είλαη δπλαηφ λα γίλνπλ γηα ηκήκαηα κεγαιχηεξα απφ 
απηά πνπ αληηζηνηρνχλ αλάκεζα ζε δχν θξεάηηα, δειαδή γηα ηκήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ δίθηπα κε 
νξηζκέλν αξηζκφ θξεαηίσλ ή ζηνκίσλ πδξνιεςίαο. 

 

15.6 Ξξσηόθνιιν δνθηκαζηώλ 

Ζ φιε δηαδηθαζία θάζε δνθηκαζίαο κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηκήκαηνο αγσγνχ πνπ δνθηκάδεηαη, νη 
δηαδνρηθέο ελέξγεηεο θαη νη ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο 
θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ κε αθξηβή ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ ζε ηξηπιφηππν "βηβιίν 
δνθηκψλ", ην νπνίν πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλάδνρνπ εξγνιάβνπ θαη εθπξφζσπν 
ηεο πεξεζία επίβιεςεο. 
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Ρα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη ζηηο δνθηκαζίεο επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ ηνλ αλάδνρν 
ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. 
Ν κεραληθφο επίβιεςεο θαζνξίδεη ηελ εκεξνκελία ηεο λέαο δνθηκαζίαο ηνπ ηκήκαηνο ηεο 
ζσιήλσζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα απνθαηαζηαζνχλ νη βιάβεο ή νη ειιείςεηο θαηά 
ηελ δνθηκαζία. 
Νη ζρεηηθέο εγγξαθέο ζην βηβιίν δνθηκψλ απνηεινχλ ζηνηρεία θαηάξηηζεο "πξσηνθφιινπ δνθηκήο" 
χζηεξα απφ ηε ζεψξεζε ηνπο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο πεξεζίαο επίβιεςεο πνπ δηεπζχλεη ηα 
έξγα. 
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16 ΞΝΒΑΠΔΗΠ ΝΓΝΠΡΟΥΚΑΡΥΛ ΚΔ ΑΓΟΑΛΖ 

ΠΡΑΘΔΟΝΞΝΗΝΚΔΛΝ ΡΞΝ (ΣΥΟΗΠ ΠΛΓΔΡΗΘΝ ΙΗΘΝ) 

16.1 Γεληθά 

Πε ζρέζε κε ηελ Ξ.Ρ. Ξ. Ν 150 εθδφζεσο 1966 απφ ην η. .Γ.Δ. ζα ηζρχνπλ νη παξαθάησ 
ζπκπιεξψζεηο - ηξνπνπνηήζεηο. 
Δλαιιαθηηθά, θαη θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ πεξεζία, είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 
παξάγξαθνο 3.3 ηνπ άξζξνπ Δ-3 ηεο Ρ.Π.. έξγσλ νδνπνηίαο, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ζηελ 
θνθθνκέηξεζε ησλ πιηθψλ θαη ηα ππφινηπα ζέκαηα ηα ζηγφκελα ζηε ζρεηηθή παξάγξαθν 3.3, αληί 
ησλ αληίζηνηρσλ ηεο ΞΡΞ Ν 150. 
 

16.2 Κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά πιηθνύ 

Νη ππνβάζεηο απφ ζξαπζηφ ή ζπιιεθηφ ακκνράιηθν κε θαηεξγαζκέλν (ρσξίο ζπλδεηηθφ πιηθφ) ζα 
θαηαζθεπαζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ ΞΡΞ Ν 150 κε ηελ αθφινπζε κεηαβνιή ζρεηηθά κε ηα 
απαηηνχκελα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.3 ηεο ΞΡΞ 
Ν 150. 
Ζ θζνξά ζε ηξηβή θαη θξνχζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηελ Κέζνδν Los Angeles AASHTO : T-96 δελ 
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 40%. 

16.3 Απαηηήζεηο επηθάλεηαο 

Νη "απαηηήζεηο επηθάλεηαο" πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 8.2 ηεο Ξ.Ρ.Ξ. Ν 150 
ηξνπνπνηνχληαη σο αθνινχζσο : 

16.3.1 Πηάζκε άλσ επηθάλεηαο 

Ζ άλσ επηθάλεηα πνπ πξνθχπηεη, κεηά ηελ θαηαζθεπή νιφθιεξεο ηεο ππφβαζεο, πξέπεη λα 
αληαπνθξίλεηαη πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο κειέηεο θαη δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη πςνκεηξηθέο 
απνθιίζεηο κεγαιχηεξεο απφ ± 2,0 cm. 
 

16.3.2 Νκαιόηεηα άλσ επηθάλεηαο 

Ρνπηθέο αλσκαιίεο ή θπκαηηζκνί ζα ειέγρνληαη κε ηνλ 4κεηξν επζχγξακκν πήρπ, παξάιιεια θαη 
θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ. Πε θάζε πεξίπησζε, κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο επαθήο ηνπ πήρπ θαη 
ηεο θάησζελ απηνχ ειεγρφκελεο επηθάλεηαο, νη θπκαηηζκνί (θνηιφηεηεο) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ 
ηα 2,0 cm. 
 
Νη κεηξήζεηο παξάιιεια πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ ζα γίλνληαη θαηά θαλφλα ζην κέζνλ ηνπ πιάηνπο 
θάζε ισξίδαο θπθινθνξίαο θαη ζην κέζνλ ηνπ πιάηνπο ηεο Ισξίδαο Έθηαθηεο Αλάγθεο (Ι.Δ.Α.) 
φπνπ ππάξρεη. 
 
Νη κεηξήζεηο εγθάξζηα πξνο ηνλ άμνλα ζα γίλνληαη ζε δηαηνκέο απέρνπζεο κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 10 
κ., αλ πξφθεηηαη επί ηεο άλσ επηθάλεηαο λα θαηαζθεπαζζεί ζηξψζε κε ζπλδεηηθφ (άζθαιην, 
ηζηκέλην θιπ.), ή ην πνιχ 20 κ., αλ πξφθεηηαη επί ηεο άλσ επηθάλεηαο λα θαηαζθεπαζζεί ζηξψζε 
ρσξίο ζπλδεηηθφ (κε κεραληθή ζηαζεξνπνίεζε). 
Ζ εθαξκνγή ηνπ 4κεηξνπ πήρπ ζα γίλεηαη ζηα ηκήκαηα εθείλα ζηα νπνία ππάξρεη ππνςία 
δηαθπκάλζεσλ κεγαιχηεξσλ απφ ηηο επηηξεπφκελεο. 
Ζ κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ φξσλ ζπληζηά θαθνηερλία γηα ηελ άξζε ηεο νπνίαο 
επζχλεηαη ν Αλάδνρνο. 
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17 ΒΑΠΔΗΠ ΝΓΝΠΡΟΥΚΑΡΥΛ ΚΔ ΑΓΟΑΛΖ 

ΠΡΑΘΔΟΝΞΝΗΝΚΔΛΝ ΡΞΝ (ΣΥΟΗΠ   ΠΛΓΔΡΗΘΝ 

ΙΗΘΝ) 

17.1 Γεληθά 

Πε ζρέζε κε ηελ Ξ.Ρ.Ξ. Ν 155 εθδφζεσο 1966 απφ ην η. .Γ.Δ. ζα ηζρχνπλ νη παξαθάησ 
ζπκπιεξψζεηο - ηξνπνπνηήζεηο. 
Δλαιιαθηηθά, θαη θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ πεξεζία, είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 
παξάγξαθνο 3.3 ηνπ άξζξνπ Δ-3 ηεο Ρ.Π.. έξγσλ νδνπνηίαο, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ζηελ 
θνθθνκέηξεζε ησλ πιηθψλ θαη ηα ππφινηπα ζέκαηα ηα ζηγφκελα ζηε ζρεηηθή παξάγξαθν 3.3, αληί 
ησλ αληίζηνηρσλ ηεο ΞΡΞ Ν 155. 

 

17.2 Κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά πιηθνύ 

Νη ππνβάζεηο απφ ζξαπζηφ ή ζπιιεθηφ ακκνράιηθν κε θαηεξγαζκέλν (ρσξίο ζπλδεηηθφ πιηθφ) ζα 
θαηαζθεπαζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ ΞΡΞ Ν 150 κε ηελ αθφινπζε κεηαβνιή ζρεηηθά κε ηα 
απαηηνχκελα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.3 ηεο ΞΡΞ 
Ν 155. 
Ζ θζνξά ζε ηξηβή θαη θξνχζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηελ Κέζνδν Los Angeles AASHTO : T-96 δελ 
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 30%. 
 

17.3 Απαηηήζεηο επηθάλεηαο 

Νη "απαηηήζεηο επηθάλεηαο" πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 8.2 ηεο Ξ.Ρ. Ξ. Ν 155 
ηξνπνπνηνχληαη σο αθνινχζσο : 
 

17.3.1 Πηάζκε άλσ επηθάλεηαο 

Ζ άλσ επηθάλεηα πνπ πξνθχπηεη, κεηά ηελ θαηαζθεπή νιφθιεξεο ηεο βάζεο, πξέπεη λα 
αληαπνθξίλεηαη πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο κειέηεο θαη δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη πςνκεηξηθέο 
απνθιίζεηο κεγαιχηεξεο απφ ± 2,0 cm. 

 

17.3.2 Νκαιόηεηα άλσ επηθάλεηαο 

Ρνπηθέο αλσκαιίεο ή θπκαηηζκνί ζα ειέγρνληαη κε ηνλ 4κεηξν επζχγξακκν πήρπ, παξάιιεια θαη 
θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ. Πε θάζε πεξίπησζε, κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο επαθήο ηνπ πήρπ θαη 
ηεο θάησζελ απηνχ ειεγρφκελεο επηθάλεηαο, νη θπκαηηζκνί (θνηιφηεηεο) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ 
ηα 2,0 cm. 
Νη κεηξήζεηο παξάιιεια πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ ζα γίλνληαη θαηά θαλφλα ζην κέζνλ ηνπ πιάηνπο 
θάζε ισξίδαο θπθινθνξίαο θαη ζην κέζνλ ηνπ πιάηνπο ηεο Ισξίδαο Έθηαθηεο Αλάγθεο (Ι.Δ.Α.) 
φπνπ ππάξρεη. 
Νη κεηξήζεηο εγθάξζηα πξνο ηνλ άμνλα ζα γίλνληαη ζε δηαηνκέο απέρνπζεο κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 10 
κ., αλ πξφθεηηαη επί ηεο άλσ επηθάλεηαο λα θαηαζθεπαζζεί ζηξψζε κε ζπλδεηηθφ (άζθαιην, 
ηζηκέλην θιπ.), ή ην πνιχ 20 κ., αλ πξφθεηηαη επί ηεο άλσ επηθάλεηαο λα θαηαζθεπαζζεί ζηξψζε 
ρσξίο ζπλδεηηθφ (κε κεραληθή ζηαζεξνπνίεζε). 
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Ζ εθαξκνγή ηνπ 4κεηξνπ πήρπ ζα γίλεηαη ζηα ηκήκαηα εθείλα ζηα νπνία ππάξρεη ππνςία 
δηαθπκάλζεσλ κεγαιχηεξσλ απφ ηηο επηηξεπφκελεο. 
Ζ κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ φξσλ ζπληζηά θαθνηερλία γηα ηελ άξζε ηεο νπνίαο 
επζχλεηαη ν Αλάδνρνο. 
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18 ΑΠΦΑΙΡΗΘΔΠ ΒΑΠΔΗΠ ΚΔ ΑΠΦΑΙΡΝΚΗΓΚΑ ΔΛ ΘΔΟΚΥ ΞΝ 

ΘΑΡΑΠΘΔΑΕΔΡΑΗ ΠΔ ΚΝΛΗΚΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

(Ππκπιεξώζεηο) 

18.1 Γεληθά 

Πε ζρέζε κε ηελ ΞΡΞ Α260 εθδφζεσο 1966 απφ ην η. .Γ.Δ. ζα ηζρχνπλ νη παξαθάησ ζπκπιεξψζεηο 
- ηξνπνπνηήζεηο. 
 

18.2 Αζθαιηνκίγκαηα 

Ρα αζθαιηηθφ κίγκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή αζθαιηηθψλ βάζεσλ ζα ηθαλνπνηεί 
ηηο απαηηήζεηο ηεο ΞΡΞ Α 260 θαη ησλ ζπκπιεξψζεσλ ηνπ άξζξνπ ΠΡ- 3.1, 3.2 ηεο Ρ.Π.. έξγσλ 
νδνπνηίαο σο πξνο ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαηαζθεπήο ησλ ζηξψζεσλ κε ηηο αθφινπζεο 
πξνζζήθεο ή κεηαβνιέο. 
Ζ θζνξά ησλ αδξαλψλ ζε ηξηβή θαη θξνχζε θαηά ηε Κέζνδν Los Angeles 
AASHTO : T-96 δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 28%. 
Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ κίγκαηνο ζηε ζέζε δηάζηξσζεο, γηα ηθαλνπνηεηηθή 
ζπκπχθλσζε, είλαη επηζπκεηφ λα βξίζθεηαη κεηαμχ 140-160o C. 
 

18.3 Θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο 

Ρν πάρνο ηεο ζπκππθλσκέλεο ζηξψζεο αζθαιηνκίγκαηνο δελ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 4 εθ. νχηε 
κεγαιχηεξν απφ 10 εθ. γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο εθηφο ηεο δηαβάζκηζεο Γ, 
φπνπ ην πάρνο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 9 εθ. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
δηαζέηεη ηνπο θαηάιιεινπο νδνζηξσηήξεο (ζηαηηθνχο δίηξνρνπο κε ιείνπο θπιίλδξνπο, δνλεηηθνχο ή 
θαη ειαζηηρνθφξνπο) ζε αξηζκφ θαη απφδνζε ηέηνηα ψζηε λα επηηχρεη ηελ απαηηνχκελε ζπκπχθλσζε 
πξηλ ην κίγκα θξπψζεη. 
Γηα ηελ αξρηθή ηνπιάρηζηνλ θπιίλδξσζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξεζηκνπνίεζε ζηαηηθνχ 
δίηξνρνπ νδνζηξσηήξα (έλαο θχιηλδξνο κπξνζηά θαη έλαο πίζσ, βάξνπο 8 - 10 ηφλσλ). 
 

18.4 Ξξόζζεηνο πνηνηηθόο έιεγρνο ησλ εξγαζηώλ 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΞΡΞ Α 260 
(ηχπνο Α 260 Δ) θαη ζηνπο ινηπνχο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. 
Θαηά ηα ινηπά ζηε ζέζε δηάζηξσζεο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο θαη γηα ηελ θαηαζθεπαζκέλε αζθαιηηθή 
ζηξψζε ζα γίλνληαη νη παξαθάησ έιεγρνη θαη δνθηκέο : 

 

18.4.1 Θεξκνθξαζία αζθαιηνκίγκαηνο ζηε ζέζε δηάζηξσζεο 

Πε θάζε παξάδνζε θνξηίνπ απηνθηλήηνπ ζα ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ κίγκαηνο. Ζ ζεξκνθξαζία 
δελ επηηξέπεηαη λα είλαη θαηψηεξε απφ 130ν C. 
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18.4.2 Γεηγκαηνιεςίεο πνηνηηθνύ ειέγρνπ θαηαζθεπαζκέλεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο 

Θάζε 6000 κ2 απφ θάζε θαηαζθεπαδφκελε αζθαιηηθή ζηξψζε [πάρνπο ζχκθσλα κε φζα 
αλαθέξζεθαλ ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 1.3] ζα απνθφπηνληαη απφ ηπραίεο ζέζεηο 5 ππξήλεο θαη 
ζα πξνζδηνξίδνληαη : 

- ην πάρνο ζηξψζεο 

- ην θαηλφκελν βάξνο θαη πνζνζηφ θελψλ (AASHTO : T-166) 

- ην πνζνζηφ αζθάιηνπ (AASHTO : T-30 ή Ρ-164 θαηά ηελ θξίζε ηεο πεξεζίαο). 

 

18.4.3 Βαζκόο ζπκπύθλσζεο 

Κεηά ηε ζπκπχθλσζε, ζην ζπκππθλσκέλν αζθαιηφκηγκα, ν κέζνο φξνο ησλ θαηλνκέλσλ βαξψλ 
ησλ 5 ππξήλσλ (παξ. 1.4.2) δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 97% ηνπ θαηλφκελνπ βάξνπο 
πνπ πξνζδηνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ κέζνδν Marshall θαη θαλέλαο κεκνλσκέλνο ππξήλαο δελ 
πξέπεη λα έρεη θαηλφκελν βάξνο κηθξφηεξν ηνπ 95%. 
 

18.4.4 Ξνζνζηό αζθάιηνπ 

Νη έιεγρνη πνζνζηνχ αζθάιηνπ ζα γίλνληαη ζε δχν απφ ηνπο 5 ππξήλεο (παξ. 4.2) θαηά ηηο 
ππνδείμεηο ηεο πεξεζίαο. 
Ζ πεξεζία κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα ειαηηψζεη ηηο δνθηκέο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ 
αζθάιηνπ εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή νκνηνκνξθία. 

 

18.4.5 Ξπξεληθέο κέζνδνη ειέγρνπ 

Ρν θαηλφκελν βάξνο, ην πνζνζηφ ησλ θελψλ θαη ην πνζνζηφ ηεο αζθάιηνπ κπνξνχλ λα 
πξνζδηνξίδνληαη θαη κε ππξεληθέο κεζφδνπο, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα φξγαλα. 

 

18.5 Γνθηκαζηηθό ηκήκα 

Πε πεξίπησζε πνπ ζα ζπκππθλσζεί αζθαιηηθή ζηξψζε πάρνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 6 εθ. ν Αλάδνρνο 
ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη αξρηθά έλα δνθηκαζηηθφ ηκήκα κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 30 κ. θαη 
κηθξφηεξνπ ησλ 60 κ., ην νπνίν κπνξεί λα εληαρζεί ζην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο εθφζνλ νη 
έιεγρνη απνδεηρζνχλ ηθαλνπνηεηηθνί. 
Πην ηκήκα απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ίδην αζθαιηφκηγκα θαη ηα ίδηα κεραλήκαηα δηάζηξσζεο θαη 
ζπκπχθλσζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θχξηνπ έξγνπ ηεο εξγνιαβίαο. Πην 
ηκήκα απηφ ζα γίλνπλ φινη νη έιεγρνη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 1.4 ζε 5 ππξήλεο, αλεμάξηεηα 
απφ ην κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ δνθηκαζηηθνχ ηκήκαηνο θαη επηπιένλ νη έιεγρνη επηπεδφηεηαο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξαγξ. 4.11 ηεο Ξ.Ρ.Ξ. Α 260 (φπσο ζπκπιεξψζεθαλ - ηξνπνπνηήζεθαλ 
κε ηελ παξαθάησ παξάγξαθν 1.6). Θα γίλεη έιεγρνο αλ, κε ηνλ δηαηηζέκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ, ηα 
πιηθά θαη ην πξνζσπηθφ, ν αλάδνρνο κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη ηελ αζθαιηηθή ζηξψζε ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηεο ΞΡΞ Α 260 θαη ησλ ινηπψλ φξσλ Γεκνπξάηεζεο. 
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18.6 Ππκπιήξσζε    -    ηξνπνπνίεζε    ειέγρνπ    επηπεδόηεηαο    ηεο 

παξαγξάθνπ 4.11 ηεο Ξ.Ρ.Ξ. Α260 

Η παξάγξαθνο ηεο ΠΣΠ Α 260 ζπκπιεξψλεηαη - ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο : 

18.6.1 Πηάζκε 

Ζ άλσ επηθάλεηα πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ θαηαζθεπή νιφθιεξεο ηεο ππφ έιεγρν αζθαιηηθήο 
ζηξψζεο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο κειέηεο θαη δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη 
πςνκεηξηθέο απνθιίζεηο κεγαιχηεξεο απφ ± 15 mm 

18.6.2 Ξπθλόηεηα ρσξνζηαζκηθώλ ζεκείσλ 

Ζ ππθλφηεηα ησλ ρσξνζηαζκηθψλ ζεκείσλ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ηεξεί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο : 

- Σσξνζηαζκηθά ζεκεία αλά δηαηνκή : Θα ρσξνζηαζκνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο 
δηαηνκήο (άμνλαο δηαηνκήο ή θεληξηθέο νξηνγξακκέο θαη άθξα δηαηνκήο) θαη πξφζζεηα ηπρφλ 
αλαγθαία ζεκεία ζε ηξφπν πνπ ε κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ρσξνζηαζκηθψλ ζεκείσλ ζηε 
δηαηνκή λα κελ ππεξβαίλεη ηα 5,0 κ. 

- Κέγηζηεο απνζηάζεηο ρσξνζηαζκηθψλ ζεκείσλ κεηαμχ δηαηνκψλ : 10 κ. 
 

18.6.3 Νκαιόηεηα 

Ρνπηθέο αλσκαιίεο ή θπκαηηζκνί ζα ειέγρνληαη κε ηνλ 4κεηξν επζχγξακκν πήρπ παξάιιεια θαη 
θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ. 
Πε θάζε πεξίπησζε, κεηαμχ ηεο θάησ επηθάλεηαο ηνπ πήρπ θαη ηεο θάησζελ απηνχ ειεγρφκελεο 
επηθάλεηαο, νη θπκαηηζκνί (θνηιφηεηεο) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ : 

- Ξξνθεηκέλνπ πεξί ηεο άλσ ζηξψζεο ηεο αζθαιηηθήο βάζεο : Ρα 15 mm 

- Ξξνθεηκέλνπ πεξί ησλ ππνθείκελσλ ζηξψζεσλ ηεο αζθαιηηθήο βάζεο : Ρα 20 mm 
Νη κεηξήζεηο παξάιιεια πξνο ηνλ άμνλα ζα γίλνληαη ζην κέζνλ ηνπ πιάηνπο θάζε ισξίδαο 
θπθινθνξίαο θαη ζην κέζνλ ηνπ πιάηνπο ηεο Ισξίδαο Έθηαθηεο Αλάγθεο (Ι. Δ.Α.) φπνπ ππάξρεη. 
Νη κεηξήζεηο θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ζα γίλνληαη ζε δηαηνκέο απέρνπζεο κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 10 κ. 
Ζ εθαξκνγή ηνπ 4κεηξνπ πήρπ ζα γίλεηαη ζηα ηκήκαηα εθείλα ζηα νπνία ππάξρεη ππνςία 
δηαθπκάλζεσλ κεγαιχηεξσλ απφ ηηο επηηξεπφκελεο. 
Όηαλ πξφθεηηαη λα παξαδνζεί ζηελ θπθινθνξία αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο, κέρξη ηελ θαηαζθεπή ηεο 
επφκελεο ζηξψζεο, νη κεγαιχηεξνπ κήθνπο θπκαηηζκνί θαη ε ζπλνιηθή άλεζε θπθινθνξίαο ζηηο 
πεξηπηψζεηο ζεκαληηθψλ έξγσλ, ζα ειέγρεηαη κε ην νκαιφκεηξν ηχπνπ BUMP-INTEGRATOR ή άιινπ 
δηεζλψο απνδεθηνχ ηξφπνπ ειέγρνπ νκαιφηεηαο νδνζηξσκάησλ. Ν δείθηεο αλσκαιηψλ κε ηε 
κέζνδν απηή ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 1.750 mm/km. 
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19 ΑΠΦΑΙΡΗΘΔΠ ΠΡΟΥΠΔΗΠ ΚΔ ΑΠΦΑΙΡΗΘΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑ 

19.1 Γεληθά 

Πε ζρέζε κε ηελ ΞΡΞ Α265 εθδφζεσο 1966 απφ ην η. .Γ.Δ. ζα ηζρχνπλ νη παξαθάησ ζπκπιεξψζεηο 
- ηξνπνπνηήζεηο. 
 

19.2 Αζθαιηνκίγκαηα 

Ρα αζθαιηηθφ κίγκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ζηξψζεσλ θπθινθνξίαο θαη 
ζπλδεηηθψλ ή/θαη ηζνπεδσηηθψλ ζηξψζεσλ ζα θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηελ ΞΡΞ Α265 θαη ησλ 
ζπκπιεξψζεσλ ηνπ άξζξνπ ΠΡ-3 ηεο Ρ.Π.. έξγσλ νδνπνηίαο ζρεηηθά κε ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 
θαηαζθεπήο ησλ ζηξψζεσλ κε ηηο αθφινπζεο πξνζζήθεο ή κεηαβνιέο : 
 

(1) Ζ θζνξά ησλ αδξαλψλ ζε ηξηβή θαη θξνχζε θαηά ηε Κέζνδν Los Angeles AASHTO : T-96 δελ 
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 28%. 

(2) Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ κίγκαηνο ζηηο ζέζεηο δηάζηξσζεο, γηα ηθαλνπνηεηηθή ζπκπχθλσζε, είλαη 
επηζπκεηφ λα βξίζθεηαη κεηαμχ 140 - 160o C. 

 

19.3 Θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο 

Ρν πάρνο ηεο ζπκππθλσκέλεο ζηξψζεο αζθαιηνκίγκαηνο δελ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 4 εθ. νχηε 
κεγαιχηεξν απφ 8 εθ. γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο εθηφο ηεο δηαβάζκηζεο Γ 
φπνπ ην πάρνο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 7 εθ. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
δηαζέηεη ηνπ θαηάιιεινπο νδνζηξσηήξεο (ζηαηηθνχο δίηξνρνπο κε ιείνπο θπιίλδξνπο, δνλεηηθνχο ή 
θαη ειαζηηρνθφξνπο) ζε αξηζκφ θαη απφδνζε ηέηνηα ψζηε λα επηηχρεη ηελ απαηηνχκελε ζπκπχθλσζε 
πξηλ ην κίγκα θξπψζεη. 
Γηα ηελ αξρηθή ηνπιάρηζηνλ θπιίλδξσζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξεζηκνπνίεζε ζηαηηθνχ 
δίηξνρνπ νδνζηξσηήξα (έλαο θχιηλδξνο κπξνζηά θαη έλαο πίζσ, βάξνπο 8 - 10 ηφλσλ). 

 

19.3.1 Ξξόζζεηνο πνηνηηθόο έιεγρνο ησλ εξγαζηώλ 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΞΡΞ Α 265 θαη 
ζηνπο ινηπνχο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. 
Θαηά ηα ινηπά ζηε ζέζε δηάζηξσζεο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο θαη γηα ηελ θαηαζθεπαζκέλε αζθαιηηθή 
ζηξψζε ζα γίλνληαη νη παξαθάησ έιεγρνη θαη δνθηκέο : 

 

 

19.3.2 Θεξκνθξαζία αζθαιηνκίγκαηνο ζηε ζέζε δηάζηξσζεο 

Πε θάζε παξάδνζε θνξηίνπ απηνθηλήηνπ ζα ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ κίγκαηνο. Ζ ζεξκνθξαζία 
δελ επηηξέπεηαη λα είλαη θαηψηεξε απφ 130ν C. 
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19.3.3 Γεηγκαηνιεςίεο πνηνηηθνύ ειέγρνπ θαηαζθεπαζκέλεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο 

Θάζε 6000 κ2 απφ θάζε θαηαζθεπαδφκελε αζθαιηηθή ζηξψζε [πάρνπο ζχκθσλα κε φζα 
αλαθέξζεθαλ ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 3 ηεο πξνεγνχκελεο πξνδηαγξαθήο] ζα απνθφπηνληαη 
απφ ηπραίεο ζέζεηο 5 ππξήλεο θαη ζα πξνζδηνξίδνληαη : 
α.      ην πάρνο ζηξψζεο 
β.      ην θαηλφκελν βάξνο θαη πνζνζηφ θελψλ (AASHTO : T-166)  
γ.      ην πνζνζηφ αζθάιηνπ (AASHTO : T-30 ή Ρ-164 θαηά ηελ θξίζε ηεο πεξεζίαο). 
 

19.3.4 Βαζκόο ζπκπύθλσζεο  

Κεηά ηε ζπκπχθλσζε, ζην ζπκππθλσκέλν αζθαιηφκηγκα, ν κέζνο φξνο ησλ θαηλνκέλσλ βαξψλ 
ησλ 5 ππξήλσλ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 97% ηνπ θαηλφκελνπ βάξνπο πνπ 
πξνζδηνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ κέζνδν Marshall θαη θαλέλαο κεκνλσκέλνο ππξήλαο δελ 
πξέπεη λα έρεη θαηλφκελν βάξνο κηθξφηεξν ηνπ 95%. 

 

19.3.5 Ξνζνζηό αζθάιηνπ 

Νη έιεγρνη πνζνζηνχ αζθάιηνπ ζα γίλνληαη ζε δχν απφ ηνπο 5 ππξήλεο θαηά ηηο ππνδείμεηο ηεο 
πεξεζίαο. 
Ζ πεξεζία κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα ειαηηψζεη ηηο δνθηκέο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ 
αζθάιηνπ, εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή νκνηνκνξθία. 

 

19.3.6 Ξπξεληθέο κέζνδνη ειέγρνπ 

Ρν θαηλφκελν βάξνο, ην πνζνζηφ ησλ θελψλ θαη ην πνζνζηφ ηεο αζθάιηνπ κπνξνχλ λα 
πξνζδηνξίδνληαη θαη κε ππξεληθέο κεζφδνπο, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα φξγαλα. 
 

19.4 Γνθηκαζηηθό ηκήκα 

Πε πεξίπησζε πνπ ζα ζπκππθλσζεί αζθαιηηθή ζηξψζε πάρνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 6 εθ. ν Αλάδνρνο 
ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη αξρηθά έλα δνθηκαζηηθφ ηκήκα κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 30 κ. θαη 
κηθξφηεξνπ ησλ 60 κ., ην νπνίν κπνξεί λα εληαρζεί ζην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο εθφζνλ νη 
έιεγρνη απνδεηρζνχλ ηθαλνπνηεηηθνί. 
Πην ηκήκα απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ίδην αζθαιηφκηγκα θαη ηα ίδηα κεραλήκαηα δηάζηξσζεο θαη 
ζπκπχθλσζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θχξηνπ έξγνπ ηεο εξγνιαβίαο. Πην 
ηκήκα απηφ ζα γίλνπλ φινη νη έιεγρνη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 4 ζε 5 ππξήλεο, αλεμάξηεηα 
απφ ην κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ δνθηκαζηηθνχ ηκήκαηνο θαη επηπιένλ νη έιεγρνη επηπεδφηεηαο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξαγξ. 4.11 ηεο Ξ.Ρ.Ξ. Α 265 (φπσο ζπκπιεξψζεθαλ - ηξνπνπνηήζεθαλ 
κε ηελ παξαθάησ παξάγξαθν 6). Θα γίλεη έιεγρνο αλ, κε ηνλ δηαηηζέκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ, ηα 
πιηθά θαη ην πξνζσπηθφ, ν αλάδνρνο κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη ηελ αζθαιηηθή ζηξψζε ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηεο ΞΡΞ Α 265 θαη ησλ ινηπψλ φξσλ Γεκνπξάηεζεο. 

19.5 Ππκπιήξσζε    -    ηξνπνπνίεζε    ειέγρνπ    επηπεδόηεηαο    ηεο 

παξαγξάθνπ 4.11 ηεο Ξ.Ρ.Ξ. Α260 

Η παξάγξαθνο 4.11 ηεο ΠΣΠ Α 265 ζπκπιεξψλεηαη - ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο : 
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19.5.1 Πηάζκε 

Ζ άλσ επηθάλεηα πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ θαηαζθεπή νιφθιεξεο ηεο ππφ έιεγρν αζθαιηηθήο 
ζηξψζεο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο κειέηεο θαη δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη 
πςνκεηξηθέο απνθιίζεηο κεγαιχηεξεο απφ ± 10 mm. 

 

19.5.2 Ξπθλόηεηα ρσξνζηαζκηθώλ ζεκείσλ 

Ζ ππθλφηεηα ησλ ρσξνζηαζκηθψλ ζεκείσλ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ηεξεί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο : 

- Σσξνζηαζκηθά ζεκεία αλά δηαηνκή : Θα ρσξνζηαζκνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο 
δηαηνκήο (άμνλαο δηαηνκήο ή θεληξηθέο νξηνγξακκέο θαη άθξα δηαηνκήο) θαη πξφζζεηα ηπρφλ 
αλαγθαία ζεκεία ζε ηξφπν πνπ ε κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ρσξνζηαζκηθψλ ζεκείσλ 
ζηε δηαηνκή λα κελ ππεξβαίλεη ηα 5,0 κ. 

- Κέγηζηεο απνζηάζεηο ρσξνζηαζκηθψλ ζεκείσλ κεηαμχ δηαηνκψλ : 10 κ. 

 

19.5.3 Νκαιόηεηα 

Ρνπηθέο αλσκαιίεο ή θπκαηηζκνί ζα ειέγρνληαη κε ηνλ 4κεηξν επζχγξακκν πήρπ παξάιιεια θαη 
θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ. 
Πε θάζε πεξίπησζε, κεηαμχ ηεο θάησ επηθάλεηαο ηνπ πήρπ θαη ηεο θάησζελ απηνχ ειεγρφκελεο 
επηθάλεηαο, νη θπκαηηζκνί (θνηιφηεηεο) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ : 

- Ξξνθεηκέλνπ πεξί ηζνπεδσηηθήο / ζπλδεηηθήο ζηξψζεο :       Ρα 10 mm 

- Ξξνθεηκέλνπ πεξί ηεο ζηξψζεο θπθινθνξίαο   :     Ρα   5 mm 
Νη κεηξήζεηο παξάιιεια πξνο ηνλ άμνλα ζα γίλνληαη ζην κέζνλ ηνπ πιάηνπο θάζε ισξίδαο 
θπθινθνξίαο θαη ζην κέζνλ ηνπ πιάηνπο ηεο Ισξίδαο Έθηαθηεο Αλάγθεο (Ι.Δ.Α.) φπνπ ππάξρεη. 
Νη κεηξήζεηο θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ζα γίλνληαη ζε δηαηνκέο απέρνπζεο κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 10 κ. 
Ζ εθαξκνγή ηνπ 4κεηξνπ πήρπ ζα γίλεηαη ζηα ηκήκαηα εθείλα ζηα νπνία ππάξρεη ππνςία 
δηαθπκάλζεσλ κεγαιχηεξσλ απφ ηηο επηηξεπφκελεο. 
Νη κεγαιχηεξνπ κήθνπο θπκαηηζκνί θαη ε ζπλνιηθή άλεζε θπθινθνξίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο 
ζεκαληηθψλ έξγσλ ζα ειέγρεηαη κε ην νκαιφκεηξν ηχπνπ Bump-Integrator ή άιινπ δηεζλψο 
απνδεθηνχ ηξφπνπ ειέγρνπ νκαιφηεηαο νδνζηξσκάησλ. Ν δείθηεο αλσκαιηψλ κε ηε κέζνδν απηή 
ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 1.300 mm/km. 
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20. Ρεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπώλ 

ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-06-07-05:2009 
1 Αληηθείκελν 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηα ηεκάρηα εμάξκσζεο 

ζπζθεπψλ δηθηχσλ ππφ πίεζε. 

Σα ηεκάρηα εμάξκσζεο εθαξκφδνληαη γηα ηελ γεθχξσζε ηνπ δηαθέλνπ κεηαμχ δχν παξαθεηκέλσλ σηίδσλ 

(θιαληδψλ) ηνπ δηθηχνπ. 

Με ηελ παξεκβνιή ηνπο επηηπγράλεηαη ε επρεξήο αθαίξεζε ζπζθεπψλ ξπζκίζεσο ηνπ δηθηχνπ (δηθιείδσλ 

δηαθφξσλ ηχπσλ) πξνο επηζεψξεζε, ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε, θαζήθνληα ηδηαίηεξα δπζρεξή ζηηο 

πεξηπηψζεηο κεγάισλ δηακέηξσλ (αλ δελ ππάξρεη ην ζηνηρείν εμάξκσζεο). 

2 Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο 

Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή ελζσκαηψλεη, κέζσ παξαπνκπψλ, πξνβιέςεηο άιισλ δεκνζηεχζεσλ, 

ρξνλνινγεκέλσλ ή κε. Οη παξαπνκπέο απηέο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαη θαηάινγνο 

ησλ δεκνζηεχζεσλ απηψλ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Πξνθεηκέλνπ πεξί παξαπνκπψλ ζε ρξνλνινγεκέλεο 

δεκνζηεχζεηο, ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ή αλαζεσξήζεηο απηψλ ζα έρνπλ εθαξκνγή ζην παξφλ 

φηαλ ζα ελζσκαησζνχλ ζε απηφ, κε ηξνπνπνίεζε ή αλαζεψξεζή ηνπ. Όζνλ αθνξά ηηο παξαπνκπέο ζε κε 

ρξνλνινγεκέλεο δεκνζηεχζεηο ηζρχεη ε ηειεπηαία έθδνζή ηνπο. 

 
ΔΙΝΡ EN ISO 9001 
 

πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο - Απαηηήζεηο. 

Quality management systems - Requirements 

 

3 Όξνη θαη νξηζκνί 

ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξνη φξνη θαη πεξηνξηζκνί. 

4 Απαηηήζεηο 

Δάλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε, νη ζπζθεπέο ζα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

• Σν ζψκα ηνπ ηεκαρίνπ (ζσιελσηά κέξε) ζα είλαη ραιχβδηλν ή απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν. 

•  Οη θνριίεο ζα είλαη ραιχβδηλνη, πςειήο αληνρήο, επηςεπδαξγπξσκέλνη (γαιβαληζκέλνη ελ ζεξκψ) ή 

επηθαδκησκέλνη. 

• Η πξνζηαηεπηηθή ζηξψζε (εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή) ζα είλαη επνμεηδηθήο βάζεο πάρνπο 120 κm ή 

ζπζηήκαηνο Rilsan πάρνπο 80 κm ή ηζνδχλακνπ ζπζηήκαηνο. 

• Ο δαθηχιηνο ζηεγάλσζεο ζα είλαη ηχπνπ θαηαιιήινπ γηα ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ, 

ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ην ηεκάρην εμάξκσζεο. 

• Οη πξνζθνκηδφκελεο ζην εξγνηάμην ζπζθεπέο πξνο εγθαηάζηαζε ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 
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αλαγλσξηζκέλσλ εξγαζηεξίσλ πνπ ζα πηζηνπνηνχλ ηελ ζπκκφξθσζε ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ κε 

ηηο θαηά πεξίπησζε ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα. 

• Θα ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ πηζηνπνηεηηθφ πδξαπιηθήο δνθηκήο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο γηα ηα 

πξντφληα ηεο απηήο ζεηξάο κε ηα πξνζθνκηδφκελα. 

• Πξνθεηκέλνπ πεξί ζπζθεπψλ πξνο εγθαηάζηαζε ζε δίθηπα χδξεπζεο ζα πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ  

θαηαιιειφηεηαο γηα εθαξκνγέο πφζηκνπ λεξνχ (potability certificate) απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξνο 

ηνχην θνξέα ηεο Δ.Δ. 

• Θα πξνζθνκίδεηαη επίζεο αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή κε δηαγξάκκαηα ηχπνπ εθξήμεσο (blow-up 

diagrams), πίλαθα νλνκαηνινγίαο / ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ζπζθεπψλ θαη 

δπλαλνκεηξηθά ζηνηρεία ζχζθημεο ησλ θνριηψλ ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ζηεγαλσηηθνχ παξεκβχζκαηνο. 

• Οη θιάληδεο ζχλδεζεο ηεο ζπζθεπήο κε ην δίθηπν ζα είλαη κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

4.1 Σύπνη δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο 

Αλαθέξνληαη, ελδεηθηηθά, νη αθφινπζνη ηχπνη δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο (ηζηκνχρεο, gaskets): 

Πίλαθαο 1 - Σχπνη δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο 

Σ ύπνο δαθηπιίνπ 

 
Υεκηθή ζύλζεζε 

 

Θεξκνθξαζία 
Λεηηνπξγίαο Πεδίν εθαξκνγήο 

χλεζεο ειαζηηθφ ηπξέλην - βνπηαδηέλην 
(SBR) 

50° Καζαξφ λεξφ, αικπξφ λεξφ, 
ιχκαηα 

Νενπξέλην Πνιπρισξνπξέλην (CR) 95° Καζαξφ λεξφ, ιχκαηα, εμσηεξηθή 
έθζεζε 

Φζνξνειαζηνκεξέο 
Fluorel Viton 

FKM 

110° 

Αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο, 
βελδίλε, πξντφληα δηχιηζεο 
πεηξειαίνπ, ρεκηθά δηάθνξα θαη 
δηαιχηεο, πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 
αέξαο 

Buta - N Νηηξίιην Αθξπινληηξίιην, βνπηαδηέλην 50° 

Με αξσκαηηθνί 
πδξνγνλάλζξαθεο, πδξαπιηθά 
ιάδηα, βαξχ πεηξέιαην, ιίπε θαη 
έιαηα 

EPDM Μνλνκεξέο αηζπιελίνπ, 
πξνππιελίνπ, δηελίνπ 

110° 
Νεξφ, ιχκαηα, νμέα θαη αιθάιηα, 
αιθνφιεο, αέξαο, έθζεζε ζην 
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 
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ρήκα 2 - ηνηρεία ηεκαρίνπ εμάξκσζεο ρήκα 3 - Σππηθό ηεκάρην εμάξκσζεο 

 

4.2 Υαξαθηεξηζηηθά ζπζθεπώλ 

Οη ζπζθεπέο ζα είλαη νλνκαζηηθήο πίεζεο ίζεο ηνπιάρηζηνλ κε ηελ νλνκαζηηθή πίεζε ηνπ δηθηχνπ (ΡΝ) θαη ζα 

πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπαζηή κε ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πηζηνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ 

ISO 9001. 

Σα ηεκάρηα εμάξκσζεο απνηεινχληαη απφ δχν ηκήκαηα ζσιήλα κε θιαληδσηά άθξα, ησλ νπνίσλ ην εζσηεξηθφ 

νιηζζαίλεη εληφο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Η ζηεγαλφηεηα επηηπγράλεηαη κέζσ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ, ν νπνίνο εκθξάδεη ην δηάθελν κεηαμχ νπ εμσηεξηθνχ 

ηνηρψκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ζσιήλα θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ηνηρψκαηνο ηνπ εμσηεξηθνχ ζσιήλα. Ο δαθηχιηνο 

ζπζθίγγεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη κέζσ θνριηψλ δηαηεηαγκέλν 

Σν εχξνο ξχζκηζεο είλαη ζπλήζσο ηεο ηάμεο ησλ 50 mm (2" ) ,  επαξθέο γηα ηηο ζπλήζεηο εθαξκνγέο θαη 

επηηπγρνχκελεο ζηελ πξάμε, αλνρέο. 
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5 Μέζνδνο ηνπνζέηεζεο 

5.1 Μεηαθνξά θαη απόζεζε δηθιείδσλ 

Σν ηππηθφ βάξνο ησλ ζπζθεπψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 60 kg (γηα ηεκάρην εμάξκσζεο DN350/ PN 10 at) θαη 600 kg 

(γηα ηεκάρην εμάξκσζεο DN 1200 mm / PN 16 at). 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα βαξηά αληηθείκελα πνπ απαηηνχλ αλπςσηηθφ εμνπιηζκφ γηα ρεηξηζκφ ηνπο 

Η αλάξηεζε ζα γίλεηαη κε επίπεδνπο ηκάληεο ή άγθηζηξα πξφζδεζεο άθξσλ θαη απαγνξεχεηαη ε ρξήζε 

ζπξκαηφζρνηλσλ ή αιπζίδσλ, πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θζνξέο ζηηο πξνζηααηεπηηθέο ζηξψζεηο. 

Θα ζηνηβάδνληαη επί μχιηλσλ ππνζεκάησλ, ζε ρψξνπο πξνζηαηεπκέλνπο απφ ηελ πγξαζία, ηνπο 

εξγνηαμηαθνχο ξχπνπο θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

5.2 Σνπνζέηεζε ζπζθεπώλ 

Η ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ έρεη ζε γεληθέο γξακκέο σο εμήο: 

 Δπηκειήο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ησλ θιαληδψλ αλακνλήο ηνπ δηθηχνπ επί ησλ νπνίσλ ζα 

ηνπνζεηεζεί ε ζπζθεπή. 

 Έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο ησλ θιαληδψλ αλακνλήο (ηνπ δηθηχνπ) θαη ησλ θιαληδψλ ηεο ζπζθεπήο. 

 Έιεγρνο ηνπ δηάθελνπ κεηαμχ ησλ θιαληδψλ ηνπ δηθηχνπ θαη ζχγθξηζή ηνπ κε ην κέγεζνο θαη ην εχξνο 

ξπζκίζεσλ ηεο ζπζθεπήο. 

 Υαιάξσζε ησλ θνριηψλ ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ θηλεηνχ κέξνπο, ρσξίο φκσο ηελ πιήξε 

απνζπλαξκνιφγεζε ησλ δχν κεξψλ ηεο ζπζθεπήο, θαη ζχκπεμεο ησλ δχν κεξψλ ζην κέγηζην 

(ηειεζθνπηθή θίλεζε). 

 Σνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο κεηαμχ ησλ θιαληδψλ αλακνλήο ηεο ζσιήλσζεο, ηνπνζέηεζε ησλ δαθηπιίσλ 

ζηεγάλσζεο ησλ θιαληδψλ (ηζηκνχρεο), επέθηαζε ηεο ζπζθεπήο ψζηε λα θαιπθζεί ην δηάθελν θαη 

δηαδνρηθή ζχζθημε ησλ θνριηψλ ησλ θιαληδψλ (ελαιιάμ). 

 χζθημε ησλ θνριηψλ ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ζηεγαλσηηθνχ δαθηπιίνπ ππνρξεσηηθά, κε ρξήζε 

δπλακνθιείδνπ κε εθαξκνγή ηεο ξνπήο πνπ ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο.
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ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-05:2009 

6 Έιεγρνη θαη Γνθηκέο 

• Έιεγρνο πηζηνπνηεηηθψλ θαη θαθέινπ ηερληθψλ ζηνηρείσλ, 

• Η εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο ζεσξείηαη νινθιεξσζείζα κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνβιεπφκελεο 

γεληθήο πδξαπιηθήο δνθηκήο ηνπ δηθηχνπ. 

• ε πεξίπησζε εκθάληζεο δηαξξνψλ ζα ειέγρνληαη νη ζπζθίμεηο θαη ζα αληηθαζίζηαληαη, εάλ θξηζεί 

απαξαίηεην απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, νη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ησλ θιαληδψλ ή ην ειαζηηθφ 

παξέκβπζκα ζηεγαλνπνίεζεο ηεο ζπζθεπήο κε δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ. 
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7 Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο - αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 

7.1 Πεγέο θηλδύλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 

• Γηαδηθαζίεο θνξηνεθθφξησζεο βαξέσλ αληηθεηκέλσλ κε ρξήζε γεξαλνχ. 

• Δθηέιεζε εξγαζηψλ ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηαο ρψξνπ (εληφο νξχγκαηνο ή θξεαηίσλ). 

7.2 Μέηξα πγείαο - αζθάιεηαο 

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/EE, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο «Διάρηζηεο Απαηηήζεηο 

Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσξηλψλ θαη Κηλεηψλ Δξγνηαμίσλ» θαη ελζσκαηψζεθε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία 

κε ην Π.Γ 305/96 θαζψο επίζεο θαη ε ινηπή Διιεληθή Ννκνζεζία πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο (Π.Γ. 17/96, Π. Γ. 

159/99 θ.ιπ.). 

Τπνρξεσηηθή επίζεο είλαη ε ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Οη 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο είλαη νη εμήο: 

Πίλαθαο 2 - ΜΑΠ 

 

8 Σξόπνο επηκέηξεζεο 

Σα ηεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) θαη ηελ 

νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο (PN). 

Γελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλεο, φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο, θαζψο θαη ηα πάζεο 

θχζεσο πιηθά θαη εμνπιηζκφο, ε εμαζθάιηζε θαη ε θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη θάζε άιιε 

ζπκπαξνκαξηνχζα δξάζε απαηηνχκελε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηά ηα αλσηέξσ θαηαζθεπή ηνπο. 

Δηδηθφηεξα ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, δελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά ηα παξαθάησ: 

Κξάλνο πξνζηαζίαο απφ 
θξνχζεηο, πξνζθξνχζεηο θαη 
επαθή κε ζηνηρεία ππφ ηάζε 

ΔΛΟΣ ΔΝ 397 Βηνκεραληθά θξάλε 
αζθαιείαο 

Industrial safety helmets 

Γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη 
Μεραληθψλ θηλδχλσλ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 388 Γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη 
Μεραληθψλ θηλδχλσλ 

Protective gloves against 
mechanical risks 

Τπνδήκαηα ηχπνπ 
αζθαιείαο 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
20345 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
- Τπνδήκαηα ηχπνπ 
αζθαιείαο 

Personal protective equipment - 
Safety footwear 

 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
20345/Α1 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
- Τπνδήκαηα ηχπνπ 
αζθαιείαο 

ΠΙ 

Personal protective equipment - 
Safety footwear 

 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 

20345/COR 
Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
- Τπνδήκαηα ηχπνπ 
αζθαιείαο 

Personal protective equipment - 

Safety footwear 
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 Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ ηεκαρίσλ, πιήξσλ κε ηνπο δαθηπιίνπο ζηεγαλνπνίεζεο 

(gaskets), ηνπο θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα (πςειήο αληνρήο, γαιβαληζκέλα ή επηθαδκησκέλα). 

 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε απνζήθεπζε θαη ε θχιαμε ζην εξγνηάμην. 

 Η ελζσκάησζε ή ε ρξήζε ηνπο ζην έξγν. 

 Η θζνξά θαη απνκείσζε ησλ πιηθψλ θαη ε απφζβεζε θαη νη ζηαιηέο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Η πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ αλαιψζηκσλ ή κε πιηθψλ.  

 Η κεηαθνξά θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζή ηνπο ζην έξγν. 

 Η δηάζεζε θαη απαζρφιεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο. 

 Η αληηθαηάζηαζε ησλ παξεκβπζκάησλ ζηεγάλσζεο ζηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο δηαξξνψλ θαηά 

ηελ πδξαπιηθή δνθηκή (κε νθεηινκέλσλ ζε ζπζθίμεηο). 

Η δαπάλε απνθαηάζηαζεο εθδνξψλ θαη θζνξψλ ηεο πξνζηαηεπηηθήο επίζηξσζεο ησλ ζπζθεπψλ (εάλ 

πξνθχςνπλ) ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 
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21. ΠΛΓΔΠΔΗΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΥΛ ΡΔΚΑΣΗΥΛ 

21.1 Γεληθά γηα ηηο ζπλδέζεηο 

Ζ πξνδηαγξαθή απηή αθνξά ζηηο ζπλδέζεηο ησλ θιαληδσηψλ ηεκαρίσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηηο 
θιάληδεο ησλ εμαξηεκάησλ, (δηθιείδσλ, ηεκαρίσλ εμάξκνζεο, ηαπ θ.ι.π.), κέζα ζηα θξεάηηα ησλ 
αγσγψλ. Δπίζεο αθνξά ζηηο ζπλδέζεηο ραιχβδηλσλ θιαληδψλ. 
Νη εξγαζίεο πξνζέγγηζεο ησλ εηδηθψλ ζσιελσηψλ θιαληδσηψλ κεηαιιηθψλ ηεκαρίσλ θαη ησλ 
εμαξηεκάησλ κέρξη θαη ηελ ηειηθή ζέζε ηνπο γηα ελζσκάησζε ζηα δίθηπα πεξηιακβάλνληαη επίζεο 
ζηελ πξνδηαγξαθή απηή. 
Πηηο ζπλδέζεηο θιαληδψλ ησλ κεηαιιηθψλ ηεκαρίσλ ε δηαηνκή ησλ θνριηψλ ιακβάλεηαη εληζρπκέλε 
γηα λα εμαζθαιίζεη κεγάιε δηάξθεηα δσήο. Ν αξηζκφο ησλ θνριηψλ εθιέγεηαη θαηά ηξφπν πνπ 
εμαζθαιίδεη νκνηφκνξθε ζχζθημε. Νη θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα ζα είλαη γαιβαληζκέλα 
(επηθαδκησκέλα) ζηελ εμσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ηνπο ζηηο 
ηνπνζεηήζεηο ζε πγξνχο ρψξνπο. 

21.2 Ππλδέζεηο σηίδσλ 

Ρα πιηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ σηίδσλ, είλαη ηα παξεκβχζκαηα 
κεηαμχ ησλ αληίζηνηρσλ παξεηψλ πνπ έρνπλ θαηεξγαζζεί, γηα λα επηηχρνπκε ζηεγαλφηεηα θαη ηα 
θνριηνθφξα κπνπιφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχζθημε. 
Νη απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο θαη ε κνξθή γηα ηε ζχλδεζε ησλ σηίδσλ, δειαδή νη δηάκεηξνη, ε 
δηάηξεζε θαη ε δηάηαμε ησλ νπψλ, άζρεηα απφ ην πιηθφ γηα  θάζε κηα απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο σηίδεο, 
ζα ιεθζνχλ γεληθά θαηά DIN 2501 ή 2508 γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 16 αηκ. ή πεξίπνπ ίδηεο κε απηέο, 
εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. 
Ρα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ σηίδσλ πίεζεο 16 αηκ. θαζψο θαη ησλ κπνπινληψλ δίδνληαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα. Πεκεηψλεηαη φηη νη νπέο ησλ θιαληδψλ ηζαπέρνπλ κεηαμχ ηνπο θαη βξίζθνληαη 
ζπκκεηξηθά πξνο ηνπο θχξηνπο άμνλεο, ρσξίο λα πέθηεη θακηά απφ απηέο πάλσ ζηνπο άμνλεο απηνχο, 
(ζηνλ θαηαθφξπθν θαη νξηδφληην). Ν αξηζκφο ησλ νπψλ ζα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ αξηζκνχ ηέζζεξα 
(4). 
 

Ολνκαζηηθ
ή 

δηάκεηξνο 
ζσιήλα 

Αξηζκφο 
νπψλ θαη 
θνριηψλ 

Γηάκεηξνο 
νπψλ 

ΚΟΥΛΙΟΦΟΡΟΙ ΗΛΟΙ 
(ΜΠΟΤΛΟΝΙΑ) 

ΔΛΑΣΙΚΑ ΠΑΡΔΜΒYΜΑΣΑ 

(ριζη)  (ριζη) Γηάκεηξνο 
θνριία 

ίληζεο ή 
ριζη 

Μήθνο 
θνριία 

(ριζη) 

Βάξνο 
θνριία κε 
πεξηθφριη

ν & 

ξνδέιιεο 

(ργξ) 

Γηάκεηξνο 
ειαζηηθνχ 
εμσηεξηθή 

(ριζη) 

Πάρνο 
ειαζηηθνχ 

(ριζη) 

Βάξνο 
ειαζηηθνχ 

(ργξ) 

65 4 19 5/8''-16 70 0,20 122 3 0,042 

80 8 19 5/8''-16 75 0,21 138 3 0,054 

100 8 19 5/8''-16 75 0,21 158 3 0,064 

Ζ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ ζα είλαη άξηζηε. Ρα θνριηνθφξα θαξθηά ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζθιεξφ 
ράιπβα κε θεθαιή θαη πεξηθφριην εμαγσληθήο κνξθήο θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ κεγάιν αξηζκφ 
βνεζεηηθψλ δαθηπιίσλ (ξνδειιψλ). Ρα κπνπιφληα απηά ζα γαιβαληζζνχλ θαη ζα επηθαδκησζνχλ. Ρν 
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ειαζηηθφ παξέκβαζκα ζα είλαη νπιηζκέλν θαη ζα θέξεη πξνεμνρέο δηάηξεηεο, ζαλ νδεγνχο, γηα ηε 
δηεπθφιπλζε ηεο ζσζηήο ηνπνζέηεζεο. Ρν παξέκβαζκα ζα πξέπεη λα είλαη αθέξαην (κνλνθφκκαην). 
Όια ηα ζσιελσηά θιαληδσηά ηεκάρηα θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηα, (δηθιείδεο, ηεκάρηα εμάξκνζεο, 
βαιβίδεο θ.ι.π.) ζα αγνξαζηνχλ θαη ζα πξνζθνκηζηνχλ νπσζδήπνηε απφ ηνλ Δξγνιάβν. Ρα πην 
πάλσ πιηθά θαη κηθξνυιηθά (θνριίεο, πεξηθφριηα, παξεκβχζκαηα, ξνδέιιεο θ.ι.π.) ζα ελζσκαησζνχλ 
ζηα έξγα απφ ηνλ Δξγνιάβν. Ξξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ζα επηδεηρζνχλ ζηελ πεξεζία επίβιεςεο 
δείγκαηα γηα λα γίλνπλ απνδεθηά. 
Ξξηλ απφ ηελ ηειηθή πξνζέγγηζε ησλ σηίδσλ πνπ ζα ζπλδεζνχλ, ζα θαζαξηζηνχλ νη θαηεξγαζκέλεο 
επηθάλεηεο (επαθήο ηνπο κε ην ίδην παξέκβπζκα) κε κεηαιιηθή ςήθηξα θαη κε επηκέιεηα, ψζηε λα 
απνθαιπθζνχλ νη θπθινηεξείο ξαβδψζεηο ηνπο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε κεγαιχηεξεο 
ζηεγαλήο επηθάλεηαο ηνπ παξεκβχζκαηνο κε ηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε 
ζχζθημε. 
Ζ ζέζε ησλ σηίδσλ κέζα ζην θξεάηην ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε ζχλδεζε ζηνλ 
ηφπν θαζψο θαη ε απνζχλδεζε ησλ σηίδσλ. Έηζη νη σηίδεο νη νπνίεο βξίζθνληαη θνληά ζηα 
ηνηρψκαηα, πξέπεη λα απέρνπλ απφ απηά ηνπιάρηζηνλ φζν ρξεηάδεηαη γηα ηελ εχθνιε ηνπνζέηεζε θαη 
άξζε ησλ θνριηνθφξσλ θαξθηψλ. Ζ απνζχλδεζε θαη ε επαλαζχλδεζε ππνβνεζείηαη θαη απφ ηα 
ηεκάρηα εμάξκσζεο. 
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο, ζα γίλεη κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα θαιχπηεη 
νινθιεξσηηθά ηηο έδξεο ησλ σηίδσλ, ρσξίο λα πξνεμέρεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ αγσγνχ θαη λα 
αθηλεηνπνηείηαη κε ειάρηζηε ζχζθημε νξηζκέλνπ αξηζκνχ πεξηθνριίσλ. 
Αθνινπζεί ε ζχζθημε ησλ πεξηθνριίσλ, ε νπνία πξέπεη λα ζπληειεζζεί πξννδεπηηθά κε δηαδνρηθέο 
θαη ζπλερείο ελέξγεηεο κε θαηάιιειν θιεηδί ρεηξηζκνχ. Ρειηθά ζπκπιεξψλεηαη ε ζχζθημε φισλ ησλ 
πεξηθνριίσλ έηζη πνπ ε ζχλδεζε λα ζεσξείηαη έηνηκε γηα έιεγρν. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηαμχ ησλ σηίδσλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ησλ νπνίσλ ηα ίζηα άθξα έρνπλ 
ζπγθνιιεζεί ή πξνζδεζεί κε ηα ηκήκαηα ηνπ αγσγνχ θαη απφ ηηο δχν κεξηέο, απαγνξεχεηαη ε 
ηνπνζέηεζε εμαξηήκαηνο κε θιάληδεο κεηέπεηηα κε φζε αθξίβεηα θαη αλ θαζνξίζζεθε ε αλαγθαία 
απφζηαζε, αλ δελ παξεκβιεζεί εηδηθφ εμάξηεκα θηλεηήο σηίδαο (ηεκάρην εμάξκσζεο) γηα ηελ νπνία 
ππάξρεη ζρεηηθή ηερληθή πξνδηαγξαθή. 
Ζ δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ησλ ζπλδέζεσλ ησλ σηίδσλ πνπ ζα γίλεη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ έιεγρν 
ζηεγαλφηεηαο ηνπ αγσγνχ. 
2.12 Πηελ πεξίπησζε δηθιείδσλ ηνπ αγσγνχ ζα γίλεη ηέηνηνο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ θχξησλ αμφλσλ 
ησλ σηίδσλ ηνπο ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ρεηξηζκφο ηεο δηθιείδαο κε ηνπνζέηεζε θαηαθφξπθα 
ξάβδνπ κε έκκεζν ηξφπν. 

 

21.3 Δλζσκάησζε εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ 

Ρν κέξνο απηφ ηεο πξνδηαγξαθήο αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ησλ θάζε είδνπο εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη 
εμαξηεκάησλ κέρξη ηελ ηειηθή ηνπο ζέζε, ζην αληιηνζηάζην ή γηα ελζσκάησζε ζηνπο αγσγνχο ηνπ 
δηθηχνπ. 
Δηδηθά ηεκάρηα, εθηφο απφ ηα νπνηαδήπνηε απιά εμαξηήκαηα κε σηίδεο είλαη νη θακπχιεο, ηα 
ρπηνζηδεξέληα ηαχ, νη ζηαπξνί, νη ζπζηνιέο, ηα πψκαηα ησλ άθξσλ θ.ι.π. Νη ζπζθεπέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη δηθιείδεο ζπξηαξσηέο ή ηχπνπ πεηαινχδαο, εηδηθά ηεκάρηα εμάξκνζεο θ.ι.π. 
Ρα εηδηθά ηεκάρηα, εμαξηήκαηα θαη ζπζθεπέο αλεμάξηεηα απφ ην βάξνο ηνπο θαη ηε δπζθνιία ζηε 
κεηαθίλεζε θαη πξνζέγγηζε ζηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ζπλδένληαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ έρεη αλαθεξζεί 
ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ησλ ζπλδέζεσλ σηίδσλ. 
Θαηά ηελ κεηαθίλεζε, ηδηαίηεξα ησλ ηεκαρίσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ έρνπλ ζεκαληηθφ βάξνο (δειαδή 
απηψλ πνπ απαηηνχλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ απφ έλα πξφζσπα ή κεραλήκαηα), πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη αλάινγα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ζηε κεηαθίλεζε θαη ηνπο ρεηξηζκνχο, ψζηε λα 
πξνιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε βιάβε ή αηχρεκα θαζψο θαη θαηαζηξνθή ησλ ζσιήλσλ πνπ 
πξνέξρεηαη απφ αλαηξνπέο, απφηνκεο ελαπνζέζεηο, πξνζθξνχζεηο θ.ι.π. Δηδηθφηεξα ζηελ εξγαζία 
αλάξηεζεο κεγάισλ δηθιείδσλ, ζα ιακβάλεηαη πξφλνηα πξφζδεζεο θαη ζηήξημεο ηνπ ζψκαηνο ηεο 
δηθιείδαο θαη φρη ηνπ άμνλά ηεο γηα λα κε επέιζεη παξακφξθσζή ηνπο. Κεηά ηελ πξνζέγγηζε θάζε 
εηδηθνχ ηεκαρίνπ ή εμαξηήκαηνο ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε, ζα ζηεξεψλεηαη θαη ζα αθηλεηνπνηείηαη απηφ 



 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ     133 

 

 

κε επηκέιεηα θαη θαηάιιεια πξνζσξηλά ππνζέκαηα, (κε ζηαζεξά ζηεξίγκαηα θαη αλάξηεζε) ηα νπνία 
ζα αξζνχλ κφλν χζηεξα απφ ηελ νινθιεξσηηθή εθηέιεζε ησλ ζπλδέζεσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ 
αλαγθαίσλ κφληκσλ ππνζεκάησλ ηνπο. 
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22. ΓΗΘΙΔΗΓΔΠ ΣΡΝΠΗΓΖΟΔΠ ΠΟΡΑΟΥΡΔΠ 

ΔΙΝΡΡΞ 1501-08-06-07-02:2009 
1 Αληηθείκελν 

Ζ παξνχζα Ξξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα, ηελ κεηαθνξά, ηελ εγθαηάζηαζε, ηνπο ειέγρνπο 

θαη ηηο δνθηκέο ησλ ζπξηαξσηψλ ρπηνζηδήξσλ δηθιείδσλ κε σηίδεο θαη ειαζηηθή έκθξαμε, πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζε δίθηπα ππφ πίεζε. 

 

2 Ρππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο 

Ζ παξνχζα Ξξνδηαγξαθή ελζσκαηψλεη, κέζσ παξαπνκπψλ, πξνβιέςεηο άιισλ δεκνζηεχζεσλ, 

ρξνλνινγεκέλσλ ή κε. Νη παξαπνκπέο απηέο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαη 

θαηάινγνο ησλ δεκνζηεχζεσλ απηψλ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Ξξνθεηκέλνπ πεξί παξαπνκπψλ 

ζε ρξνλνινγεκέλεο δεκνζηεχζεηο, ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ή αλαζεσξήζεηο απηψλ ζα 

έρνπλ εθαξκνγή ζην παξφλ φηαλ ζα ελζσκαησζνχλ ζε απηφ, κε ηξνπνπνίεζε ή αλαζεψξεζή ηνπ. 

Όζνλ αθνξά ηηο παξαπνκπέο ζε κε ρξνλνινγεκέλεο δεκνζηεχζεηο ηζρχεη ε ηειεπηαία έθδνζή ηνπο. 

 

ΔΙΝΡ EN 19 
 

Βηνκεραληθέο βαιβίδεο - Πήκαλζε ησλ 
κεηαιιηθψλ βαιβίδσλ. Industrial valves - 

Marking of metallic valves 

ΔΙΝΡ EN 1563 
 

Σχηεπζε - Σπηνζίδεξνη ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε 

Founding - Spheroidal gr cast irons 
 

ΔΙΝΡ EN 1561 
 

Σχηεπζε - Φαηφο ρπηνζίδεξνο 
 Founding - Grey cast 

ΔΙΝΡ EN 681-1 
 

Διαζηνκεξή ζηεγαλσηηθά - Απαηηήζεηο γηα ηα 
πιηθά ζηεγάλσζεο ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο χδξεπζεο θαη 
απνρέηεπζεο Κέξνο 1: Βνπιθαληζκέλν 

ειαζηηθφ 

Elastomeric seals - Materials requirements for 
pipe joint seals used in water and drainage 

applications - Part 1: Vulcanized rubber 
 

ΔΙΝΡ EN 12266-1 
 

Βηνκεραληθέο βαιβίδεο - Γνθηκέο βαιβίδσλ - 
Κέξνο 1: Γνθηκέο πίεζεο, δηαδηθαζίεο δνθηκήο 

θαη θξηηήξηα απνδνρήο - πνρξεσηηθέο 
απαηηήζεηο. 

Industrial valves -Testing of valves - Part 1: 
Pressure tests, test procedures and 

acceptance criteria - Mandatory 
requirements. 

ΔΙΝΡ EN 12266-2 
 

Βηνκεραληθέο βαιβίδεο - Γνθηκέο βαιβίδσλ - 
Κέξνο 2: Γνθηκέο, δηαδηθαζίεο δνθηκψλ θαη 

θξηηήξηα απνδνρήο - Ππκπιεξσκαηηθέο 
απαηηήζεηο. 

Industrial valves -Testing of valves - Part 2: 
Tests, test procedures and acceptance 
criteria - Supplementary requirements 
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3 Όξνη θαη νξηζκνί 

Πηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξνη φξνη θαη νξηζκνί. 

 
4 Απαηηήζεηο 

4.1 Γηθιείδεο 

Η θαηαζθεπή ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απφιπηε ζηεγαλφηεηα θαηά ην θιείζηκν θαη 

πξνο ηηο δχν πιεπξέο (αλάληε θαη θαηάληε). Καη' εμαίξεζε νη δηθιείδεο εθθέλσζεο επηηξέπεηαη λα θέξνπλ 

παξεκβχζκαηα ζηεγαλνπνίεζεο κφλνλ απφ ηελ κία πιεπξά. Οη δηθιείδεο ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη 

καθξφρξνλεο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο θαη λα έρνπλ ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. 

Η πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα είλαη 10 ή 16 atm ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. (πλήζσο δελ 

εθαξκφδνληαη ζπξηαξσηέο δηθιείδεο ζε δίθηπα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πςειφηεξεο πηέζεηο). 

Οη δηθιείδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ειαζηηθή έκθξαμε θαη σηίδεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηεο παξνχζαο. 

Σν ζψκα ηεο δηθιείδαο ζα έρεη ππνρξεσηηθά ελδείμεηο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 19 γηα ηελ νλνκαζηηθή 

δηάκεηξν (DN θαη κέγεζνο), ηελ νλνκαζηηθή πίεζε (PN), έλδεημε γηα ην πιηθφ ηνπ ζψκαηνο, ζήκα ή επσλπκία 

θαηαζθεπαζηή θαη αξηζκφ παξαγσγήο. 

Ο αξηζκφο παξαγσγήο κπνξεί λα είλαη γξακκέλνο ζε πξφζζεηε θαηάιιειε κεηαιιηθή πηλαθίδα, ζηαζεξά 

ζηεξεσκέλε ζην ζψκα ηεο δηθιείδαο, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη ν αξηζκφο παξαγγειίαο. 

Οη δηθιείδεο φηαλ είλαη αλνηθηέο ζα ειεπζεξψλνπλ πιήξσο ηελ δηαηνκή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο 

δηάκεηξν θαη ζα έρνπλ εζσηεξηθά θαηάιιειε δηακφξθσζε, απαιιαγκέλε απφ εγθνπέο θ.ιπ. ζην θάησ κέξνο, 

ψζηε λα απνηξέπεηαη ελδερφκελε επηθάζεζε θεξηψλ πιψλ πνπ ζα θαζηζηνχλ πξνβιεκαηηθή ηελ ζηεγαλφηεηα 

θαηά ην θιείζηκν ηεο δηθιείδαο 

Ζ θαηαζθεπή ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη ηέηνηα, ψζηε ζε πεξίπησζε ελδερφκελεο επηζθεπήο ην θπξίσο 

κέξνο ηνπο λα κελ απνζπλδέεηαη απφ ηελ ζσιήλσζε θαη λα επηηξέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ άλσ 

ηκήκαηνο ζχξηε, βάθηξνπ θ.ιπ. 

Σν ζψκα ησλ δηθιείδσλ ζα έρεη θαη ζηα δχν άθξα θιάληδεο αλάινγεο νλνκαζηηθήο πίεζεο. Σν κήθνο ησλ 

δηθιείδσλ, νη θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο παξνχζαο. 

Σα ζψκα θαη ηα θαιχκκαηα ησλ δηθιείδσλ γηα ΡΝ 10 ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηφ ρπηνζίδεξν, ηχπνπ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1561, ελψ γηα ΡΝ 16 θαη κεγαιχηεξν ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηνπ ηχπνπ 

ηνπιάρηζηνλ GGG-40 ζχκθσλα κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ 1563. 

Σα ζψκαηα θαη ηα θαιχκκαηα ησλ δηθιείδσλ κεηά ηελ ρχηεπζε ζα παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα ρσξίο ιέπηα, 

εμνγθψκαηα, θνηιφηεηεο απφ ηελ άκκν θαη νπνηαδήπνηε άιιν ειάηησκα. Απαγνξεχεηαη ε θάιπςε ησλ 

παξαπάλσ θνηινηήησλ κε ζηνθάξηζκα θ.ιπ. 
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Σν ζψκα ησλ δηθιείδσλ, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, ζα βάθεηαη κε αληηζθσξηαθφ ππφζηξσκα (rust primer) 

ςεπδαξγπξηθήο βάζεσο, κεηά απφ εθηέιεζε ακκνβνιήο θαηεγνξίαο SA 1/2 πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 50 κm. 

Η ηειηθή βαθή ζα είλαη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θαη ζα γίλεηαη κε ρξψκαηα πςειήο αληνρήο ζε δηάβξσζε, 

φπσο ρξψκαηα επνμεηδηθήο βάζεσο. 

Δμσηεξηθά ην ζπλνιηθφ πάρνο βαθήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 300 pm θαη εζσηεξηθά ηνπιάρηζηνλ 200 κm. 

Ο θαηαζθεπαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο βαθήο γηα πφζηκν 

λεξφ. Η ζχλδεζε ζψκαηνο θαη θαιχκκαηνο ζα γίλεηαη κε σηίδεο θαη θνριίεο απφ αλνμείδσην ράιπβα, ειάρηζηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ρξψκην 11,5%. 

Οη θνριίεο, ηα πεξηθφριηα θαη νη ξνδέιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο δηθιείδαο ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην πην πάλσ πιηθφ (11,5% Cr ηνπιάρηζηνλ). Μεηαμχ ησλ σηίδσλ ζψκαηνο θαη 

θαιχκκαηνο ζα ππάξρεη ειαζηηθφ παξέκβπζκα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1. 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε θαηάιιειεο εμσηεξηθήο δηακφξθσζεο ηνπ θαιχκκαηνο (θακπάλαο) γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε νδεγνχ πξνζηαηεπηηθνχ ζσιήλα (protection tube). 

Οη δηθιείδεο ζα είλαη κε αλπςνχκελνπ βάθηξνπ. Σν βάθηξν ζα είλαη επίζεο θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην 

ράιπβα κε ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξψκην 11,5%. 

Η δηθιείδα ζα θιείλεη φηαλ ην βάθηξν πεξηζηξέθεηαη δεμηφζηξνθα. Η ζηεγαλνπνίεζε ηνπ βάθηξνπ ζα 

επηηπγράλεηαη κε δαθηπιίνπο O-RING πςειήο αληνρήο ζε δηάβξσζε θαη θαηάιιεινπο γηα ζηεγαλφηεηα ζε 

ζεξκνθξαζίεο κέρξη 60°C, ή κε άιιν ηζνδχλακν ηξφπν ζηεγαλνπνίεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα 

απαηηείηαη ζχζθημε γηα ηελ επίηεπμε ζηεγάλσζεο. 

Η θαηαζθεπή ηνπ βάθηξνπ ζα εμαζθαιίδεη απφιπηα ιεία επηθάλεηα επαθήο βάθηξνπ θαη δηάηαμεο ζηεγάλσζεο. 

Η αληηθαηάζηαζε ηνπ βάθηξνπ θαη ηεο δηάηαμεο ζηεγάλσζεο ζα γίλεηαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ θπξίσο θαιχκκαηνο (θακπάλα) απφ ην ζψκα ηεο δηθιείδαο. 

Σν πεξηθφριην ηνπ βάθηξνπ (stem nut) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θξάκα ραιθνχ πςειήο αληνρήο(π.ρ. 

θσζθνξνχρν νξείραιθν) ή απφ αλνμείδσην ράιπβα 

Θα ππάξρεη δηάηαμε ζηεξέσζεο ηνπ πεξηθνριίνπ ζηνλ ζχξηε, ψζηε κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ βάθηξνπ λα 

παξακέλεη ζηελ ζέζε ηνπ θαη ηα δηάθελα κεηαμχ ζχξηνπ θαη πεξηθνριίνπ λα είλαη ηα ειάρηζηα δπλαηά. 

Ο ζχξηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ρπηνζίδεξν πνηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ GG 25 ζχκθσλα κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ 

1561 γηα ΡΝ 10, ελψ γηα ΡΝ 16 θαη κεγαιχηεξν ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηνπ πνηφηεηαο 

ηνπιάρηζηνλ GGG 40 ζχκθσλα κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ 1563. Δπίζεο ζα είλαη αδηαίξεηνο θαη επηθαιπκκέλνο κε 

ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ, πςειήο αληνρήο ζχκθσλα κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1 θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ειαζηηθή έκθξαμε (Resilient sealing). 

Η θίλεζε ηνπ ζχξηε ζα γίλεηαη κέζα ζε πιεπξηθνχο νδεγνχο ζην ζψκα ηεο δηθιείδαο. Οη δηθιείδεο ζα έρνπλ 

ζην επάλσ άθξν ηνπ βάθηξνπ θεθαιή ζρήκαηνο θφινπξνπ ππξακίδαο, κε ηεηξάγσλεο βάζεηο δηαζηάζεσλ 40 x 

40 mm θαη 50 x 50 mm θαη σθέιηκν κήθνο ηνπιάρηζηνλ 50 mm, πξνζαξκνζκέλε θαη ζηεξεσκέλε κε 
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αζθαιηζηηθφ θνριία ζην άθξν ηνπ βάθηξνπ. Η ηεηξάγσλε απηή θεθαιή ηνπνζεηείηαη γηα λα είλαη δπλαηή ε 

ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο κε ηα ζπλήζε θιεηδηά ρεηξηζκνχ ησλ δηθιείδσλ. 

5 Μέζνδνο ηνπνζέηεζεο 

5.1 Μεηαθνξά θαη απόζεζε δηθιείδσλ 

Γεληθά ε ζπζθεπαζία, ε απνζήθεπζε θαη ε δηαθίλεζε ησλ δηθιείδσλ ζα γίλνληαη κε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή 

θζνξψλ. Οη δηθιείδεο ζα απνζεθεχνληαη ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο κε ηελ εξγνζηαζηαθή ζπζθεπαζία ηνπο, 

θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ δεκηέο ιφγσ ππεξθείκελνπ βάξνπο. ε θακία πεξίπησζε δελ 

επηηξέπεηαη ε εθθφξησζε κε αλαηξνπή. 

5.2 Σνπνζέηεζε - ύλδεζε δηθιείδσλ 

Θα ηνπνζεηνχληαη θαηαθφξπθα θαη ζα ζπλδένληαη ζηνπο ζσιήλεο κε ηηο σηίδεο πνπ έρνπλ ζηα άθξα ηνπο. 

Η ζχλδεζε κε σηίδεο ζα γίλεηαη κε ραιχβδηλνπο, γαιβαληζκέλνπο ελ ζεξκψ θνριίεο. Σν ζπείξσκά ηνπο ζα 

αθνινπζεί ην δηεζλέο ζχζηεκα. Οη θεθαιέο θαη ηα πεξηθφριηα ζα είλαη εμαγσληθά. 

Η ζηεγάλσζε ηεο ζχλδεζεο ζα επηηπγράλεηαη κε ηελ παξεκβνιή ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ, πάρνπο 3 mm (Φ60- 

Φ350). Η εζσηεξηθή δηάκεηξνο ησλ δαθηπιίσλ απηψλ ζα είλαη θαηά 10 mm κεγαιχηεξε απφ ηελ εζσηεξηθή 

δηάκεηξν ηνπ αγσγνχ θαη ε εμσηεξηθή ζα εθάπηεηαη ζρεδφλ ζηνπο θνριίεο. 

Πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηθιείδσλ ζα θαζαξίδνληαη νη ζσιήλεο γηα λα απνκαθξπλζνχλ μέλα ζψκαηα 

πνπ έρνπλ ηπρφλ εηζρσξήζεη θαη πνπ κπνξνχλ λα παξαζπξζνχλ κέζα ζηηο δηθιείδεο θαη λα εκπνδίζνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο ή λα κεηψζνπλ ηελ ζηεγαλφηεηά ηνπο. Θα απνθεχγεηαη κε θάζε ηξφπν ε επαθή γαηψλ ή 

ραιηθηψλ κε ην εζσηεξηθφ ησλ δηθιείδσλ. 

Γηα ηελ ζχλδεζε κε σηίδεο ηα ηεκάρηα επζπγξακκίδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε νη νπέο ησλ σηίδσλ λα 

βξίζθνληαη αθξηβψο ε κία απέλαληη ζηελ άιιε θαη αθήλεηαη κηθξφ θελφ γηα λα κπεη ν ειαζηηθφο δαθηχιηνο. 

Δηζέξρεηαη ν δαθηχιηνο θαη κεηά ηα κπνπιφληα, γίλεηαη θέληξσζε ηνπ δαθηπιίνπ, εηζέξρνληαη θαη νη θνριίεο θαη 

ζθίγγνληαη βαζκηαία κε δηαδνρηθή θνριίσζε ησλ αληηδηακεηξηθψλ κπνπινληψλ. 

6 Έιεγρνη θαη Γνθηκέο 

6.1 Έιεγρνο πιηθώλ - Γνθηκέο παξαιαβήο 

Πξνβιέπνληαη δχν βαζηθέο δνθηκέο, νη νπνίεο ζα γίλνληαη ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο: 

α) Γνθηκαζία ησλ δηθιείδσλ ζε πδξαπιηθή πίεζε, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1226-1 

θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 12266-2. Η πίεζε δνθηκήο ηνπ ζψκαηνο ηεο δηθιείδαο ζα είλαη θαηά 1,5 θνξά κεγαιχηεξε 

ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο ιεηηνπξγίαο. 
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β) Γνθηκαζία ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 12266-1 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 12266-2 γηα έιεγρν ζηεγαλφηεηαο 

(Seal test) ζε πίεζε ίζε κε 1,10 θνξέο ηελ ΡΝ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ δνθηκήο δελ ζα πξέπεη λα 

εκθαληζηεί θακία νξαηή δηαξξνή. Η δνθηκή ζα γίλεηαη θαη θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο ιεηηνπξγίαο. 

Οη πξνζθνκηδφκελεο πξνο εγθαηάζηαζε δηθιείδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά απφ ηα νπνία ζα 

πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζε πξνο ηα αλσηέξσ. 

Οη δηθιείδεο ζα ειέγρνληαη θαηά ηελ δνθηκή ηνπ δηθηχνπ φπνπ ελζσκαηψλνληαη. 

 

6.2 Έιεγρνη πεξαησκέλεο εξγαζίαο 

Η δηαπίζησζε κε ζπκκφξθσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηα παξαθάησ ζπλεπάγεηαη κε απνδνρή απηήο. 

• Έιεγρνο ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ (πηζηνπνηεηηθψλ, ηεχρνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θ.ιπ.). 

•  Οπηηθφο έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί ε αθεξαηφηεηα ηνπ πιηθνχ. Διαηησκαηηθά, θζαξκέλα, 

δηαβξσκέλα ή παξαπνηεκέλα πιηθά δελ ζα παξαιακβάλνληαη. 

• Έιεγρνο ηεο ζσζηήο εγθαηάζηαζεο ησλ δηθιείδσλ. Αλαιπηηθά ειέγρνληαη ηα 

παξαθάησ:  

 α) Σνπνζέηεζε φισλ ησλ δηθιείδσλ φπσο θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

β) σζηή ζχλδεζε ησλ δηθιείδσλ. 

γ) Σπρφλ χπαξμε δηαξξνψλ. 

Άξηζηε ζπκπεξηθνξά θαηά ηηο δνθηκέο πίεζεο ηνπ δηθηχνπ. 

 

7 Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο - αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 

7.1 Πεγέο θηλδύλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 

• Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεζαίνπ βάξνπο. 

• Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηαο ρψξνπ. 

Ο ρεηξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εξγαιείσλ ζα γίλεηαη κφλνλ απφ εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Καλέλα άηνκν 

ρσξίο ηελ επαξθή θαζνδήγεζε θαη εθπαίδεπζε θαη ρσξίο πηζηνπνίεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα ρεηξίδεηαη 

αζθαιψο ηνλ εμνπιηζκφ ή ηα εξγαιεία δελ ζα εμνπζηνδνηείηαη πξνο ηνχην. 

7.2 Μέηξα πγείαο - αζθάιεηαο 

Δθαξκφδεηαη ε νδεγία 92/57/EE, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο "Διάρηζηεο Απαηηήζεηο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο 

Πξνζσξηλψλ θαη Κηλεηψλ Δξγνηαμίσλ" θαη ελζσκαηψζεθε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κε ην Π.Γ 305/96 θαζψο 

επίζεο θαη ε ινηπή Διιεληθή Ννκνζεζία ζηα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο (Π.Γ. 17/96 , Π.Γ. 159/99 θ.ιπ. ). 

Τπνρξεσηηθή επίζεο είλαη ε ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Οη 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο είλαη νη εμήο: 

Πίλαθαο 1 - ΜΑΠ 

Κξάλνο πξνζηαζίαο απφ 
θξνχζεηο, πξνζθξνχζεηο 

θαη επαθή κε ζηνηρεία 
ππφ ηάζε 

ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

Βηνκεραληθά θξάλε αζθαιείαο 

 

Industrial safety helmets 
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Γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη 
Μεραληθψλ θηλδχλσλ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 388 
Γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη 

Μεραληθψλ θηλδχλσλ 
Protective gloves against 

mechanical risks 

Τπνδήκαηα ηχπνπ 
αζθαιείαο 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
20345 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο - 
Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

Personal protective 
equipment - Safety 

footwear 

ΔΛΟΣ ΔΝ Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο - 
Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

Personal protective 
equipment - Safety 

footwear 

ΔΛΟΣ ΔΝ 
ISO20345/COR 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο - 
Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

Personal protective 
equipment – Safety 

footwear 

 

8 Σξόπνο επηκέηξεζεο 

Η επηκέηξεζε γίλεηαη αλά δηθιείδα, θαηά νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) θαη νλνκαζηηθή πίεζε (PN). 

Γελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλεο, φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο, θαζψο θαη ηα πάζεο 

θχζεσο πιηθά θαη εμνπιηζκφο, ε εμαζθάιηζε θαη ε θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη θάζε άιιε 

ζπκπαξνκαξηνχζα δξάζε απαηηνχκελε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηά ηα αλσηέξσ θαηαζθεπή ηνπο. 

Δηδηθφηεξα ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, δελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά ηα παξαθάησ: 

 Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε απνζήθεπζε ησλ δηθιείδσλ θαη ησλ 

απαηηνχκελσλ σηίδσλ, ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ, θνριηψλ, πεξηθφριησλ θ.ι.π. 

 Η δηάζεζε θαη απαζρφιεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο. 

 Η ελζσκάησζε ή ε ρξήζε ηνπο ζην έξγν. 

 Η θζνξά θαη απνκείσζε ησλ πιηθψλ θαη ε απφζβεζε θαη νη ζηαιίεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Η πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ αλαιψζηκσλ ή κε πιηθψλ. 

 Η κεηαθνξά θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζή ηνπο ζην έξγν. 

 πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ δνθηκψλ, ειέγρσλ θιπ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε 

ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ 

(εξγαζία θαη πιηθά) εάλ δηαπηζησζνχλ κε ζπκκνξθψζεηο θαηά ηηο δνθηκέο θαη ηνπο ειέγρνπο. 

 Οη ηνπηθέο επηζθεπέο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ επηζηξψζεσλ ησλ δηθιείδσλ (εθ' φζνλ ε Τπεξεζία 

απνδερζεί ηνχην). 

 Οη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηπρφλ δηαξξνψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πδξαπιηθψλ δνθηκψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ζηεγαλσηηθψλ δαθηπιίσλ (αλ απαηηεζεί). 
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23. ΒΑΙΒΗΓΔΠ ΔΗΠΑΓΥΓΖΠ – ΔΜΑΓΥΓΖΠ ΓΗΞΙΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΔΛΟΣ TΠ 1501-08-06-07-07:2009 

1 Αληηθείκελν 

Οη εξγαζίεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη 

εγθαηάζηαζε ησλ ζπζθεπψλ εηζαγσγήο - εμαγσγήο αέξα δηπιήο πίεζε ζε δίθηπα ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε. 

2 Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο 

Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή ελζσκαηψλεη, κέζσ παξαπνκπψλ, πξνβιέςεηο άιισλ δεκνζηεχζεσλ, 

ρξνλνινγεκέλσλ ή κε. Οη παξαπνκπέο απηέο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαη θαηάινγνο 

ησλ δεκνζηεχζεσλ απηψλ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Πξνθεηκέλνπ πεξί παξαπνκπψλ ζε ρξνλνινγεκέλεο 

δεκνζηεχζεηο, ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ή αλαζεσξήζεηο απηψλ ζα έρνπλ εθαξκνγή ζην παξφλ 

φηαλ ζα ελζσκαησζνχλ ζε απηφ, κε ηξνπνπνίεζε ή αλαζεψξεζή ηνπ. Όζνλ αθνξά ηηο παξαπνκπέο ζε κε 

ρξνλνινγεκέλεο δεκνζηεχζεηο ηζρχεη ε ηειεπηαία έθδνζή ηνπο  έθδνζή ηνπο. 

ΔΙΝΡ EN ISO 9001 
 

πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο 

πνηφηεηαο - Απαηηήζεηο. 

Quality management systems - Requirements. 

 

3 Όξνη θαη νξηζκνί 

ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξνη φξνη θαη νξηζκνί. 

4 Απαηηήζεηο 

Οη βαιβίδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο έηζη ψζηε λα απνθιείνληαη βιάβεο ιφγσ ζθσξίσζεο θηλεηψλ κεξψλ θαη 

νδεγψλ θαη ζα εμαζθαιίδνπλ πιήξε ζηεγαλφηεηα, φηαλ δελ είλαη αλνηθηέο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αέξα. 

 

4.1 Λεηηνπξγία ησλ βαιβίδσλ 

Οη βαιβίδεο εηζαγσγήο - εμαγσγήο αέξα ιεηηνπξγνχλ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

α. Καηά ηελ πιήξσζε ηνπ πδξαγσγείνπ γηα ηελ απαγσγή ηνπ εθδησθφκελνπ αέξα. 

β. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πδξαγσγείνπ γηα ηελ απαγσγή ηνπ δηαιπκέλνπ κέζα 

ζηε κάδα ηνπ λεξνχ αέξα, πνπ ειεπζεξψλεηαη. 

γ. ε πεξίπησζε πιήγκαηνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε κέζα ζηνλ αγσγφ ησλ ζπλζεθψλ αηκνζθαηξηθήο 

πίεζεο κε άκεζε εηζαγσγή αέξα. 

Οη ζπζθεπέο ζπλδένληαη κφληκα κε ην δίθηπν. Θα εγθαζίζηαληαη ζε θαζαξά θξεάηηα ρσξίο ιηκλάδνληα 

αθάζαξηα λεξά, πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηπρφλ ππάξρνληα θξεάηηνπ νξίδνληα. 

 

4.2 Υαξαθηεξηζηηθά βαιβίδσλ 
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Οη ζπζθεπέο ζα πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπαζηέο κε παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ην 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001. 

Καηά ηελ πξνζθφκηζε ζην εξγνηάμην ζα ειέγρνληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά θαζψο θαη νη 

βεβαηψζεηο επηηπρνχο εθαξκνγήο ησλ ζπζθεπψλ. 

Οη βαιβίδεο εηζαγσγήο - εμαγσγήο αέξα ζα πιεξνχλ θαη' ειάρηζην ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο 

 Θα εμαζθαιίδνπλ ηελ απηφκαηε εηζαγσγή θαη εμαγσγή αέξα, αθελφο κελ θαηά ηηο εξγαζίεο ηαρείαο 

πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο ηνπ αγσγνχ θαη αθ' εηέξνπ θαηά ηελ ζπλήζε ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ, κέζσ 

δηπιψλ πισηήξσλ, ζθαηξηθψλ ή άιινπ ζρήκαηνο. 

 Θα αληέρνπλ ζε πίεζε ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ πίεζε δνθηκήο ηνπ αγσγνχ. 

 Η δηάκεηξνο ηνπ κηθξνχ αθξνθπζίνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 mm. Γηα ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο o 

πισηήξαο, εθφζνλ δεκηνπξγεζεί αέξαο, ζα ειεπζεξψλεη ην αθξνθχζην θαη ζα ην απνθξάζζεη κφιηο 

εμαληιεζεί ν αέξαο. 

 Σν κεγάιν αθξνθχζην ησλ αεξνβαιβίδσλ ζα κέλεη αλνηθηφ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, εθφζνλ 

εμαθνινπζεί λα εμέξρεηαη αέξαο ή έζησ θαη κίγκα αέξα-λεξνχ, θαη ζα θιείλεη φηαλ εμέξρεηαη κφλν 

λεξφ. 

 Ο πισηήξαο ηνπ κεγάινπ αθξνθπζίνπ ζα θζάζεη ην αθξνθχζην κφιηο εμαληιεζεί o αέξαο θαη ζε 

θακία πεξίπησζε δελ ζα ην απνθξάζζεη, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζπγθέληξσζε ή κε αέξα, παξά κφλν 

ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζα δεκηνπξγεζεί κέζα ζηνλ αγσγφ πίεζε κηθξφηεξε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο. 

 Οη αεξνβαιβίδεο ζα κπνξνχλ λα ζπλαξκνινγνχληαη θαη λα απνζπλαξκνινγνχληαη επί ηφπνπ. 

Δπηζπκεηφ είλαη ε επηζεψξεζε θαη ν έιεγρφο ηνπο λα γίλνληαη ππφ πίεζε. 

 Οη αεξνβαιβίδεο ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ εθθέλσζε ηνπ αέξα κε ηαρχ ξπζκφ θαη ζα παξέρνπλ αζθάιεηα 

ζηνλ πισηήξα ηνπ κεγάινπ αθξνθπζίνπ θαηά ηελ πιήξσζε ηνπ αγσγνχ κε λεξφ, ψζηε λα κελ θιείλεη 

ε βαιβίδα πξνηνχ φινο ν αέξαο εμέιζεη απφ ηνλ αγσγφ. 

 Η θαηαζθεπή ησλ αεξνβαιβίδσλ ζα είλαη απφ πιηθά πνπ δελ ζα νμεηδψλνληαη θαη δελ ζα 

αιινηψλνληαη. 

 Οη αεξνβαιβίδεο δηπινχ αθξνθπζίνπ ζα αληέρνπλ ζηηο κέγηζηεο πηέζεηο ειέγρνπ ηνπ αγσγνχ. 

4.3 Δμαξηήκαηα βαιβίδσλ 

Σα εμαξηήκαηα ησλ βαιβίδσλ εηζαγσγήο - εμαγσγήο αέξα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά, 

εθηφο αλ άιισο πξνδηαγξάθεηαη ζηελ κειέηε. 
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Πίλαθαο 1 - Δμαξηήκαηα βαιβίδσλ 

 

 
 

5 Μέζνδνο ηνπνζέηεζεο 

5.1 Μεηαθνξά θαη απόζεζε βαιβίδσλ 

Απφ ηελ θχζε ηνπο, νη βαιβίδεο εηζαγσγήο - εμαγσγήο αέξα είλαη πιηθά κηθξήο κεραληθήο αληνρήο θαη εχθνια 

παξακνξθψζηκα. 

πλεπψο θαηά ηελ θφξησζε θαη εθθφξησζή ηνπο ζα δίδεηαη ε αλάινγε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή θαθψζεσλ. 

Καηά ηελ κεηαθνξά, φπσο θαη θαηά ηελ απνζήθεπζε, ζα ειέγρνληαη ηα ππεξθείκελα βάξε. 

Καηά ηελ θχιαμε, επηπιένλ, νη βαιβίδεο ζα παξακέλνπλ ζηα θηβψηηα ζπζθεπαζίαο ηνπο θαη ζα πξνζηαηεχνληαη 

απφ ειηαθφ θσο, ιίπε, έιαηα, πεγέο ζεξκφηεηαο θ.ιπ. 

5.2 ύλδεζε βαιβίδσλ 

Οη ζπζθεπέο ζα ζπλδένληαη κφληκα κε ην δίθηπν. Η ζχλδεζε κε ηνλ αγσγφ ζα γίλεηαη κε ραιχβδηλα εηδηθά 

ηεκάρηα, ηα νπνία ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε σηίδεο. 

Αλάληε ηεο αεξνβαιβίδαο ζα ηνπνζεηεζνχλ δχν δηθιείδεο ηχπνπ ζχξηνπ. Μεηαμχ ηνπ αγσγνχ θαη ηεο 

αεξνβαιβίδαο ζα παξεκβιεζεί ραιχβδηλν ηαπ, πνπ ζα έρεη ζηελ κία πιεπξά (νξηδφληηα) ηελ δηθιείδα ηαρείαο 

εμαγσγήο ή / θαη εηζαγσγήο αέξα θαη ζηελ άιιε (θαηαθφξπθε) ηελ δηθιείδα απνκφλσζεο. Η κία δηθιείδα 

ηνηρείν ζπζθεπήο Υαξαθηεξηζηηθά πιηθνύ 

ψκα Υπηνζίδεξνο GG 25/GGG 40 

Φινηέξ ABS 
 

ψκα θινηέξ Υπηνζίδεξνο GG 25/GGG 40 

Βαιβίδα εμαγσγήο ABS 

Κάιπκκα εμαγσγήο ABS 

Κχιηλδξνο ABS 

Καπάθη βαιβίδαο Υπηνζίδεξνο + NBR 

Κάιπκκα Υπηνζίδεξνο GG 25/GGG 40 
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ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηαρχηεξε εμαγσγή ή / θαη εηζαγσγή αέξα ζηνλ αγσγφ θαη ε άιιε γηα ηελ απνκφλσζε 

ηεο αεξνβαιβίδαο. 

 

6 Έιεγρνη θαη Γνθηκέο 

6.1 Γνθηκέο βαιβίδσλ 

Γηα ηηο βαιβίδεο απαηηνχληαη νη αθφινπζεο δνθηκέο: 

 

α) Ξαξνρέηεπζε αέξα δηα κέζνπ ηεο αεξνβαιβίδαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αεξνβαιβίδαο 

(π.ρ. φηη δελ ζα θιείζεη απφηνκα). 

 

β) Παξνρέηεπζε αέξα ελαιιαζζφκελεο πίεζεο. 

Γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο δνθηκέο απαηηείηαη αεξνζπκπηεζηήο κε καλφκεηξν αθξηβείαο. Οη δνθηκέο απηέο ζα 

εθηεινχληαη θαη' επαλάιεςε (ηνπιάρηζηνλ δέθα δνθηκέο). 

 

6.2 Έιεγρνη πεξαησκέλεο εξγαζίαο  

 Έιεγρνο Πξσηνθφιισλ Παξαιαβήο ζπζθεπψλ. 

 Έιεγρνο πξαθηηθψλ εθηέιεζεο δνθηκψλ. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο αλεπαξθνχο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα, αξηζκνχ ειέγρσλ ζα δίδνληαη εληνιέο επαλειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο βαιβίδαο. 

 Έιεγρνο ζπλδεζκνινγίαο ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

 Σα εκθαλή ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζα ειέγρνληαη σο πξνο ηελ δηάηαμε θαη ηηο ζπλδέζεηο. 

 Δμαξηήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ θαθψζεηο, ζηξεβιψζεηο ή δηάβξσζε δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζα 

δίδεηαη εληνιή αληηθαηάζηαζήο ηνπο. 

 

 

7 Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο - αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 

7.1 Πεγέο θηλδύλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 

 Δθθφξησζε πιηθψλ κέζσ γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο (γηα ηεο κεγάιεο δηακέηξνπ ζπζθεπέο). 

 Μεηαθνξά δηα ρεηξφο ή κεραληθψλ κέζσλ αληηθεηκέλσλ κεγάινπ βάξνπο. 

 Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηαο ρψξνπ 

 Υξήζε εξγαιείσλ ρεηξφο 

 Υεηξηζκφο αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ (επηθάλεηεο ηνκήο ζσιήλσλ) 

Ο ρεηξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εξγαιείσλ ζα γίλεηαη κφλνλ απφ εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Καλέλα άηνκν 

ρσξίο ηελ επαξθή θαζνδήγεζε θαη εθπαίδεπζε θαη ρσξίο πηζηνπνίεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα ρεηξίδεηαη 

αζθαιψο ηνλ εμνπιηζκφ ή ηα εξγαιεία δελ ζα εμνπζηνδνηείηαη πξνο ηνχην. 

7.2 Μέηξα πγείαο - αζθάιεηαο 

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/EE, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο «Διάρηζηεο Απαηηήζεηο 

Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσξηλψλ θαη Κηλεηψλ Δξγνηαμίσλ» θαη ελζσκαηψζεθε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία 

κε ην Π.Γ 305/96 θαζψο επίζεο θαη ε ινηπή Διιεληθή Ννκνζεζία πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο (Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 

159/99 θ.ιπ.). 
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Οη εθηεινχληεο ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο ζα δηαζέηνπλ επαξθή εκπεηξία ζηηο πδξαπιηθέο / 

ζσιελνπξγηθέο εξγαζίεο. 

Τπνρξεσηηθή επίζεο είλαη ε ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Οη 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο είλαη νη εμήο: 

Πίλαθαο 2 - ΜΑΠ 

Πξνζηαζία καηηψλ απφ 
κεραληθνχο θηλδχλνπο , 
πηηζηιίζκαηα ρεκηθψλ 

νπζηψλ θαη απφ ζηαγφλεο 
ιπζκέλνπ κεηάιινπ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 166 
Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

καηηψλ - Πξνδηαγξαθέο 

Personal eye-protection - 
Specifications 

w 

Κξάλνο πξνζηαζίαο απφ 
θξνχζεηο, πξνζθξνχζεηο 

θαη επαθή κε ζηνηρεία 
ππφ ηάζε 

ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

Βηνκεραληθά θξάλε αζθαιείαο 

, 

Industrial safety helmets 

 

Γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη 
Μεραληθψλ θηλδχλσλ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 388 

Γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη / / 

V i 

Protective gloves against 
mechanical risks 

Τπνδήκαηα ηχπνπ 
αζθαιείαο 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
20345 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο - 
Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

Personal protective equipment - 
Safety footwear 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
20345/Α1 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο - 
Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

Personal protective equipment - 
Safety footwear 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
20345/COR 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο - 
Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

Personal protective equipment - 
Safety footwear 

 

 

8 Σξόπνο επηκέηξεζεο 

Η επηκέηξεζε γίλεηαη αλά βαιβίδα, ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) θαη ηελ νλνκαζηηθή πίεζε 

ιεηηνπξγίαο (PN). 

Γελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλεο, φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο, θαζψο θαη ηα πάζεο 

θχζεσο πιηθά θαη εμνπιηζκφο, ε εμαζθάιηζε θαη ε θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη θάζε άιιε 

ζπκπαξνκαξηνχζα δξάζε απαηηνχκελε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηά ηα αλσηέξσ θαηαζθεπή ηνπο. 

Δηδηθφηεξα ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, δελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά ηα παξαθάησ: 

• Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, απνζήθεπζε θαη πξνζηαζία ησλ βαιβίδσλ θαη ησλ 

εμαξηεκάησλ ηνπο. 

• Οη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε απνζήθεπζε θαη ε θχιαμε ζην εξγνηάμην. 

• Η ελζσκάησζε ή ε ρξήζε ηνπο ζην έξγν 

• Η θζνξά θαη απνκείσζε ησλ πιηθψλ θαη ε απφζβεζε θαη νη ζηαιηέο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

• Η πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ αλαιψζηκσλ ή κε πιηθψλ 
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• Οη ηνπηθέο επηζθεπέο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ επηζηξψζεσλ ησλ βαιβίδσλ (εθ' φζνλ ε Τπεξεζία 

απνδερζεί ηνχην). 

• Η δηάζεζε θαη απαζρφιεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο. 

• Οη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηπρφλ δηαξξνψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πδξαπιηθψλ δνθηκψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ζηεγαλσηηθψλ δαθηπιίσλ (αλ απαηηεζεί). 

Η πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ δνθηκψλ, ειέγρσλ θιπ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο 
εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ (εξγαζία θαη 

πιηθά) εάλ δηαπηζησζνχλ κε ζπκκνξθψζεηο θαηά ηηο δνθηκέο θαη ηνπο ειέγρνπο. 
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24. ΣΡΝΠΗΓΔΟΔΛΗΑ ΡΔΚΑΣΗΑ ΑΞΝ ΦΑΗΝ ΣΡΝΠΗΓΖΟΝ 

24.1 Αληηθείκελν 

Ζ ηερληθή πξνδηαγξαθή γηα ηα ρπηνζηδεξέληα ηεκάρηα, απνβιέπεη ζηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 
ζηα θξεάηηα θάζε ρπηνζηδεξέληνπ ηεκαρίνπ ή εμαξηήκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηκήκα ηνπ έξγνπ, 
(φπσο ρπηνζηδεξέληεο βαζκίδεο, ηεκάρηα δηέιεπζεο ζσιελψζεσλ θ.ι.π), εθηφο απφ θαιχκκαηα 
θξεαηίσλ (νξζνγσληθά ή θπθιηθά). 

 

24.2 Αλαινγίεο 

Ρν πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζην θαηά πελήληα εθαηνζηά ρπηνζίδεξν 
θαζαξήο πξνέιεπζεο (ΞΗΘ) ζε ρειψλεο. Ρν ππφινηπν πιηθφ κπνξεί λα είλαη παιηφο ρπηνζίδεξνο ζε 
άξηζηε πνηφηεηα. 

 

24.3 θή πιηθνύ ρπηώλ ηεκαρίσλ 

Ζ θαηαζθεπή ησλ ρπηψλ ηεκαρίσλ πξέπεη λα γίλεη κε εμαηξεηηθή επηκέιεηα, λα παξνπζηάδεη επηθάλεηα 
ζξαχζεο θαηά, κάδα ζπκπαγή θαη νκνηνγελή πνπ λα απνηειείηαη απφ ιεπηνχο θαη θαλνληθνχο 
θφθθνπο. Ρν κέηαιιν πξέπεη λα είλαη αξθεηά καιαθφ ψζηε λα γίλεηαη ε δηάηξεζε θαη ε ηνκή ηνπ, 
θαζψο θαη ε θαηεξγαζία ηνπ κε ιίκα, κε ηξππάλη θαη πξηφλη εχθνια. Ζ ζθιεξφηεηά ηνπ δελ ζα πξέπεη 
λα μεπεξλά ηηο 210 κνλάδεο BRINEL. 
 

24.4  Όςε ρπηώλ ηεκαρίσλ 

Ρν πιηθφ θαηά ην ρχζηκν ζα πξέπεη λα γεκίζεη ηέιεηα ηα θαινχπηα θαη λα κή παξνπζηάδεη ειάηησκα, 
π.ρ. θπζζαιίδεο, ξσγκέο, αξκνχο ηήμεο θαη δηαθνπήο ζπλέρεηαο, ζθνπξηέο θ.ι.π. Ζ επηθάλεηα ησλ 
ηεκαρίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέιεηα νκαιή ρσξίο ειαηηψκαηα κε κνξθή ςσξίαζεο. 

 

24.5 5. Δπηθάλεηα έδξαζεο 

Δηδηθή πξνζνρή ζα δνζεί ψζηε νη επηθάλεηεο ζηεξέσζεο (ζπξίδεο, θιάληδεο θ.ι.π.) λα είλαη απφιπηα 
επίπεδεο, κε δπλαηφηεηα ηέιεηαο επαθήο κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιή έδξαζε, (φρη 
ζηξεβιέο επηθάλεηεο). Γηα ηελ θαλνληθή επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ν εξγνιάβνο ζα ππνρξεψζεη ηνλ 
πξνκεζεπηή ηνπ (ρπηήξην θ. ι. π.) ζηελ ηφξλεπζε ή πιάληζε ησλ επηθαλεηψλ ζηεξέσζεο ζχκθσλα 
κε ηελ θξίζε ηεο πεξεζίαο, ρσξίο αμίσζε ηδηαίηεξεο πιεξσκήο. Θάζε ειαηησκαηηθφ ηεκάρην ζηε 
ζηεξέσζε ζα απνκαθξχλεηαη ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 
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24.6 Ξαξαθνινύζεζε εξγαζηώλ 

Ξξηλ απφ θάζε ρχηεπζε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ πιηθψλ, ηεο εξγαζίαο 
ρχηεπζεο πξέπεη λα θαιείηαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο πεξεζίαο ν νπνίνο θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ φιε εξγαζία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
εηδνπνηεί ηελ πεξεζία δχν ηνπιάρηζην κέξεο πξηλ απφ θάζε ηκεκαηηθή ηήμε γηα ηελ παξαγσγή ησλ 
εηδψλ πνπ έρνπλ παξαγγειζεί, γηα ην ζθνπφ ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ιήςεο δνθηκίσλ, 
αλ θξίλεη απηφ απαξαίηεην ε πεξεζία. Απηφ ην δηθαίσκα ηεο πεξεζίαο είηε εμαζθεζεί είηε φρη, δελ 
κεηψλεη ηελ επζχλε ηνπ αλάδνρνπ εξγνιάβνπ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ θαη γηα ηηο ππφινηπεο 
ππνρξεψζεηο ηνπ. 
 

24.7 Γηαζηάζεηο ρπηώλ ηεκαρίσλ 

Νη δηαζηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε αθξίβεηα πξνο απηέο πνπ δείρλνληαη ζηα 
ζρέδηα, ηα νπνία ζπλνδεχνπλ ηελ κειέηε ή ηηο εληνιέο ηεο πεξεζίαο Γηνίθεζεο Έξγνπ. Παλ 
πεξηζψξηα αλνρήο νξίδνληαη: 
α.    γηα βάξνο + 8% 
β.    γηα πάρνο + 8% θαη -5% κε κέγηζην πεξηζψξην +2,5ρηι. θαη - 1,5ρηι. 

 

24.8 Κεραληθέο δνθηκέο παξαιαβήο ησλ ρπηώλ ηεκαρίσλ 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ ρπηνζηδήξνπ ε πεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη ηελ εθηέιεζε, ζε 
θαηάιιειν επίζεκν εξγαζηήξην, ησλ παξαθάησ δνθηκψλ: (Γηα θάζε είδνο δνθηκήο ζα ιακβάλνληαη 
κέρξη ηξία δνθίκηα θάζε ρχηεπζεο πνπ ζα ειέγρνληαη). 
α. Γνθηκή θάκςεο: Γηα ηελ δνθηκή θάκςεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηέιεηα θπιηλδξηθά δνθίκηα 
δηακέηξνπ 25 ριζη θαη κήθνπο 600 ριζη. Ρν δνθίκην ζα ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιειε κεραλή δνθηκήο 
θάκςεο, κεηαμχ εδξάλσλ πνπ απέρνπλ ην έλα απφ ην άιιν 500ριζη, πνπ ζα πξέπεη λα βαζηάμεη 
ρσξίο λα ζπάζεη νιηθφ θνξηίν 320 ργξ εθαξκνζκέλν ζηε κέζε ηνπ αλνίγκαηνο κεηαμχ ησλ 
εδξάλσλ. Απηφ αληηζηνηρεί ζε ηάζε 26 ργξ/ριζη2. Ρν βέινο ηε ζηηγκή ηεο ζξαχζεο ζα πξέπεη λα 
είλαη ηνπιάρηζην 5 ριζη. Νη πιεπξέο ησλ αθκψλ ησλ εδξάλσλ θαη ηνπ ηκήκαηνο εθαξκνγήο ηνπ 
θνξηίνπ ζα ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ ηνπο γσλία 45ν θαη ζα ελψλνληαη κε θχιηλδξν αθηίλαο 2 ριζη. 
β. Γνθηκή θξνύζεο: Γηα ηελ δνθηκή θξνχζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφιπηα νξζνγσληθά πξηζκαηηθφ 
δνθίκην, κε πιεπξά 40 ριζη θαη κε κήθνο 200 ριζη. Ρν δνθίκην ζα ηνπνζεηεζεί κέζα ζε θαηάιιειε 
κεραλή θξνχζεο, κε θξηφ, πάλσ ζε έδξαλα πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 160 ριζη. Ρν δνθίκην ζα 
πξέπεη λα αληέμεη ρσξίο λα ζπάζεη, ζε θηχπεκα ηνπ θξηνχ βάξνπο 12 ργξ, ην νπνίν πέθηεη ειεχζεξα 
απφ χςνο 400ριζη πάλσ ηνπ θαη αθξηβψο ζηε κέζε ηνπ αλνίγκαηνο πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ησλ 
εδξάλσλ. Ζ θεθαιή ηνπ θξηνχ ζα απνηειείηαη απφ θπιηλδξηθφ ηνκέα κε επίθεληξε γσλία 90ν θαη 
αθηίλα 50 ριζη. Ν άμνλαο ηνπ θπιίλδξνπ ζα είλαη νξηδφληηνο θαη θάζεηνο πάλσ ζηνλ άμνλα ηνπ 
δνθηκίνπ. Νη αθκέο ηνπ εδξάλνπ ζα είλαη φπσο δηαγξάθνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
Πεκείσζε: Ν κέζνο φξνο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ δνθηκψλ δελ πξέπεη λα είλαη 
θαηψηεξνο ηεο νξηδφκελεο ειάρηζηεο ηηκήο θάζε θνξά. Ππλάκα ην απνηέιεζκα θάζε ρσξηζηήο 
δνθηκήο δελ επηηξέπεηαη λα δίλεη ηηκή κηθξφηεξε θαηά 10% απφ απηήλ πνπ νξίδεηαη ζαλ ειάρηζηε 
ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ φξνπο. Αθνχ ζπκπιεξσζνχλ θαη νη ππφινηπνη φξνη ηεο πξνδηαγξαθήο 
απηήο, ζα παξαιακβάλνληαη ηα πξντφληα ρχηεπζεο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε φια ηα πξντφληα ηεο 
αληίζηνηρεο ρχηεπζεο ζα απνκαθξχλνληαη ρσξίο θακηά εμέηαζε. 
γ. Ξαξαιαβή ρπηώλ ηεκαρίσλ: Απφ ηελ πεξεζία Γηνίθεζεο Έξγνπ ζα γίλεηαη πξνζσξηλή 
ηκεκαηηθή παξαιαβή θαη δχγηζε ησλ ρπηψλ ηεκαρίσλ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ πηζαλψλ 
δνθηκψλ θξνχζεο θαη θάκςεο πνπ εθηεινχληαη, θαζψο θαη ηεο καθξνζθνπηθήο εμέηαζήο ηνπο. Ρν 
θάιπκκα ζα έρεη πεξηκεηξηθά ζε δχν ζεκεία θσιηέο κε ζηηβαξνχο βξαρίνλεο γηα ηελ θαηάιιειε 
ζηεξέσζε ινζηνχ ή εηδηθνχ εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κεηαηφπηζή ηνπ απφ ην ζηφκην ηνπ 
θξεαηίνπ. Κε ηελ πξνζσξηλή θαη ηκεκαηηθή παξαιαβή ζα παίξλνληαη ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πάλσ ζηα δνθίκηα ηεο αληίζηνηρεο ρχηεπζεο. Ρα είδε πνπ παξαδίδνληαη ζα 
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εμεηάδνληαη εξγαζηεξηαθά. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεη κεηά ηελ παξάδνζε νιφθιεξεο ηεο 
πξνκήζεηαο θαη ην λσξίηεξν ζε ηξεηο κήλεο κεηά απφ ηελ ηειεπηαία παξάδνζε, ζε ηξφπν ψζηε λα 
κπνξεί θαηά ην δηάζηεκα απηφ λα εμαθξηβσζεί ε πηζαλή χπαξμε θξπκκέλσλ ειαηησκάησλ. 

 

 

24.9 Ρνπνζέηεζε 

Ρα ρπηνζηδεξέληα ηεκάρηα ζα ηνπνζεηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν φπσο θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο 
κειέηεο. 
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25.  ΔΚΚΔΠΝΠ ΣΔΗΟΗΠΚΝΠ ΓΗΘΙΔΗΓΥΛ 

25.1 Πθνπηκόηεηα θαη αληηθείκελν 

Ζ πξνδηαγξαθή απηή αθνξά ζηα αλαθεξφκελα εμαξηήκαηα έκκεζνπ ρεηξηζκνχ, δειαδή ζηα ζηφκηα, 
ηα ζηειέρε, ηα βάθηξα θαη ηνπο ζπλδέζκνπο. 
Γπλαηφηεηα έκκεζνπ ρεηξηζκνχ δηθιείδσλ πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο 
νπνίεο είλαη αλαγθαία θαη ζθφπηκε ε γξήγνξε θαη εχθνιε επέκβαζε θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. Ρέηνηνο ρεηξηζκφο ζα γίλεηαη ζε φιεο ηηο δηθιείδεο ηνπ δηθηχνπ θελνχ πνπ είλαη 
ζακκέλεο ζην έδαθνο. 
 

25.2 Ρερληθά ζηνηρεία 

Γηα θάζε δηάκεηξν δηθιείδαο απαηηείηαη αληίζηνηρν ρπηνζηδεξέλην θάιπκκα πξνζηαζίαο (θψδσλαο) 
πνπ ηνπνζεηείηαη θαη εθαξκφδεη ζην άλσ κέξνο ηεο θαη ζθεπάδεη ην ζηέιερνο ηνπ ρεηξηζκνχ ηεο. 
Πηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ηνπνζεηείηαη εγθηβσηηζκέλν ζε ζθπξφδεκα ρπηνζηδεξέλην θπιηλδξηθφ 
θξεάηην (θαηαζθεπαζκέλν DIN 4056 size 1) ζην απαηηνχκελν βάζνο κε ππνδνρή, ζηαζεξφ δίζθν κε 
νπή δηέιεπζεο ζηειέρνπο θαη θηλεηφ θάιπκκα δεκέλν κε αιπζίδα ή ζπγθξαηνχκελν κε άιιν ηξφπν. 
Απφ ηνλ θψδσλα κέρξη ηνλ δίζθν ηνπ ρπηνζηδεξέληνπ θξεαηίνπ ηνπνζεηείηαη ηεκάρην απφ 
ρπηνζηδεξέλην θχιηλδξν (πξνζηαηεπηηθφο ζσιήλαο). Ρν ηεκάρην απηφ πξνζαξκφδεηαη ζηελ θεθαιή 
ηνπ θψδσλα θαη ζην θξεάηην εδάθνπο.   Κέζα ζηνλ θχιηλδξν ηνπνζεηείηαη ραιχβδηλν ζηέιερνο 
ρεηξηζκνχ. 
Ρν ζηέιερνο απηφ ζα είλαη αλζεθηηθφ απφ ζθιεξφ ράιπβα κε αλάινγν κήθνο θαη απαηηνχκελε 
δηαηνκή. Πην άλσ κέξνο ηνπ ζα θέξεη βάθηξν κε πξηζκαηηθή ππνδνρή θαη αλάινγε θεθαιή γηα ηελ 
πξνζαξκνγή ηνπ θνξεηνχ θιεηδηνχ ρεηξηζκνχ. 

 

25.3 Δξγαζίεο γηα δηθιείδεο ζην έδαθνο 

Ζ ηνπνζέηεζε είλαη απιή. Πηεξεψλεηαη ν θψδσλαο πάλσ ζηε δηθιείδα. Πηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ν 
πξνζηαηεπηηθφο ζσιήλαο πνπ ζην θάησ κέξνο ηνπ θέξεη ππνδνρή γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 
θψδσλα. Δίλαη δπλαηφ ν πξνζηαηεπηηθφο ζσιήλαο λα απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα ηεκάρηα, 
(επηκεθπληηθά) κε θαηάιιειεο ππνδνρέο πξνζαξκνγήο. Ρα ηεκάρηα απηά εμαηηίαο ηεο εηδηθήο 
θαηαζθεπήο ηνπο πξνζηίζεληαη ην έλα επάλσ ζην άιιν. 
Ρν ραιχβδηλν ζηέιερνο ρεηξηζκνχ ζα έρεη ην ίδην κήθνο κε ηνλ επηκεθπληηθφ πξνζηαηεπηηθφ ζσιήλα 
θαη ζα πξνζαξκφδεηαη παξφκνηα κε πξηζκαηηθέο ππνδνρέο ζε πεξίπησζε πνιιψλ ηεκαρίσλ. 
Αθνχ γίλεη θνπή θαη θαηεξγαζία ησλ άθξσλ ηνπ ζηειέρνπο ρεηξηζκνχ, ησλ ππνδνρψλ θ.ι.π. θαη ε 
επηρσκάησζε, ηνπνζεηείηαη ην θπιηλδξηθφ θξεάηην εδάθνπο ζηελ θαζνξηζκέλε ζέζε θαη 
εγθηβσηίδεηαη ή πξνζδέλεηαη ζην ζθπξφδεκα. Γηα ην ζηέιερνο ηνπ ζπξνθξάγκαηνο ζα δηακνξθσζεί 
αλάινγα θψδσλαο ν νπνίνο ζα πξνζδεζεί θαηάιιεια γηα δπλαηφηεηα ζηαζεξήο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
πξνζηαηεπηηθνχ ζσιήλα. 



 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ     150 

 

 

 

 

26.  Αληηπιεγκαηηθέο βαιβίδεο 

ΔΙΝΡ TΞ 1501-08-06-07-06:2009 
1 Αληηθείκελν 

ηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο γηα πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ 

αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο ζε δίθηπα ππφ πίεζε. 

2 Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο 

Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή ελζσκαηψλεη, κέζσ παξαπνκπψλ, πξνβιέςεηο άιισλ δεκνζηεχζεσλ, 

ρξνλνινγεκέλσλ ή κε. Οη παξαπνκπέο απηέο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαη θαηάινγνο 

ησλ δεκνζηεχζεσλ απηψλ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Πξνθεηκέλνπ πεξί παξαπνκπψλ ζε ρξνλνινγεκέλεο 

δεκνζηεχζεηο, ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ή αλαζεσξήζεηο απηψλ ζα έρνπλ εθαξκνγή ζην παξφλ 

φηαλ ζα ελζσκαησζνχλ ζε απηφ, κε ηξνπνπνίεζε ή αλαζεψξεζή ηνπ. Όζνλ αθνξά ηηο παξαπνκπέο ζε κε 

ρξνλνινγεκέλεο δεκνζηεχζεηο ηζρχεη ε ηειεπηαία έθδνζή ηνπο. 

ΔΙΝΡ EN 1561 
 

Υχηεπζε - Φαηφο ρπηνζίδεξνο Founding – 

Grey cast irons 

ΔΙΝΡ EN 1092-2 
 

Φιάληδεο θαη νη ζπλδέζεηο Θπθιηθέο θιάληδεο γηα 
ζσιήλεο, δηθιείδεο, εηδηθά ηεκάρηα θαη εμαξηήκαηα, 

ραξαθηεξηζκέλα κε ΟΛ - Κέξνο 2: Σπηνζηδεξέο 
θιάληδεο Flanges and their joints- Circular flanges 

for pipes, valves, fittings and accessories, PN 
designate - Part 1: Cast iron flanges 

 

ΔΛΟΣ EN ISO 9001 

 

πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο - Απαηηήζεηο. 
Quality Management Systems - Requirements 

 

 

 

 

3 Όξνη θαη νξηζκνί 

ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξνη φξνη θαη νξηζκνί.  

4 Απαηηήζεηο 

Οη βαιβίδεο ζα πιεξνχλ θαη' ειάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

Οη βαιβίδεο ζα πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπαζηέο κε πηζηνπνηεκέλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001. 



 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ     151 

 

 

Σν πιηθφ ηνπ ζψκαηνο ησλ βαιβίδσλ ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν GG25 ζχκθσλα κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ 1561. 

Σα ζψκαηα ησλ βαιβίδσλ κεηά ηελ ρχηεπζε ζα παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα απαιιαγκέλε απφ ιέπηα, 

θνηιφηεηεο απφ άκκν, ζπνγγψδεηο κάδεο θαη γεληθφηεξα νπνηαζδήπνηε θχζεσο ειαηηψκαηα. Γελ επηηξέπεηαη 

ε θάιπςε εθ ησλ πζηέξσλ νπνηνπδήπνηε ειαηηψκαηνο κε ζηνθάξηζκα θ.ιπ. 

Σν ζψκα ησλ βαιβίδσλ, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, ζα βάθεηαη κε αληηζθσξηαθφ ππφζηξσκα ςεπδαξγπξηθήο 

βάζεο κεηά απφ ηελ εθηέιεζε ακκνβνιήο θαηεγνξίαο SA 1/2. 

Η ηειηθή βαθή ζα είλαη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θαη ζα γίλεηαη κε ρξψκαηα πςειήο αληνρήο ζε πγξφ 

πεξηβάιινλ (φπσο ρξψκαηα επνμεηδηθήο βάζεσο ή πνιπεζηεξηθά). 

Απαηηνχκελν πάρνο ππνζηξψκαηνο 50 κπη θαη ζπλνιηθφ πάρνο βαθήο >=200 κm. 

Οη νπέο ησλ σηίδσλ ζχλδεζεο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1092-2 αλάινγα κε ηελ πίεζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. 

4.1 Υαξαθηεξηζηηθά αληηπιεγκαηηθώλ βαιβίδσλ 

Οη βαιβίδεο ζπληζηάηαη λα πεξηιακβάλνπλ ηα θαηά ην δπλαηφλ ιηγφηεξα θηλεηά κέξε θαη λα κελ έρνπλ 

εμαξηήκαηα ππνθείκελα ζε ζθσξίαζε πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηφζν ζε πξννδεπηηθή (ιφγσ παιαηψζεσο) 

απνξξχζκηζε φζν θαη ζε αβεβαηφηεηα γηα ηελ πίεζε ζηεγαλφηεηαο (πίεζε ζηεγαλφηεηαο νλνκάδεηαη ε πίεζε γηα 

ηελ νπνία ε βαιβίδα παξακέλεη θιεηζηή). 

Η ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο πξέπεη λα είλαη νκαιή θαη ζε πιήξε θαη άκεζε αληαπφθξηζε πξνο ηηο απμνκεηψζεηο 

ησλ ππεξπηέζεσλ. πζθεπέο πνπ πξνθαινχλ θξαδαζκνχο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζα απνθιείνληαη. 

Οη αληηπιεγκαηηθέο βαιβίδεο είλαη ζπζθεπέο επαίζζεηεο θαη επηηξέπνπλ ηελ αθξηβή ξχζκηζή ηνπο ψζηε κε 

αθαξηαίν άλνηγκα λα εθηνλψλεηαη ε ππεξπίεζε. 

Η ξχζκηζε ηνπ πηιφηνπ ηεο βαιβίδαο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηθέξεη άκεζν άλνηγκα ηεο πιάθαο εκθξάμεσο 

ζηνλ θχξην θνξκφ ηεο βαιβίδαο, φηαλ ζεκεησζεί ππέξβαζε ηεο θαζνξηδφκελεο πίεζεο. 

Ο ξπζκηδφκελνο πηιφηνο εθηφλσζεο θαη ν θπξίσο θνξκφο ηεο βαιβίδαο ζα ζπλδένληαη έηζη ψζηε λα 

ιεηηνπξγνχλ ζαλ εληαίν ζψκα. Η βαιβίδα ζα ξπζκίδεηαη γηα ηελ κέγηζηε παξνρή εμφδνπ θαη ηελ πίεζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ κειέηε. Δπίζεο ζα ξπζκίδεηαη ε απαξαίηεηε πνζφηεηα 

εθηνλνχκελνπ λεξνχ γηα ηελ απφζβεζε ηνπ πιήγκαηνο. 

Με ηηο ξπζκίζεηο απηέο επηδηψθεηαη αθαξηαίν άλνηγκα θαη νκαιφ ζηαδηαθφ θιείζηκν, γηα ηελ απνθπγή 

παξάπιεπξσλ ή δηαδνρηθψλ πιεγκάησλ ιφγσ απφηνκσλ θιεηζηκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ θξαδαζκνχο ζην 

δίθηπν θαη έληνλε ζπζηνιή / δηαζηνιή ησλ ζσιήλσλ (ιφγσ δηαθνξάο πίεζεο θαηά ηελ εθηφλσζε). 

Ζ ξχζκηζε ηεο πηέζεσο εθηνλψζεσο ησλ βαιβίδσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην κέγηζην πςφκεηξν ηεο 

πηεδνκεηξηθήο γξακκήο ηνπ δηθηχνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο: 
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HF = πίεζε ζηεγαλφηεηαο ζε κέηξα χςνπο ζηήιεο χδαηνο = 1,05 x(ΗΜ-Η)  

HM = κέγηζην πςφκεηξν πηεδνκεηξηθήο γξακκήο (κεδεληθή παξνρή) 

H = ην πςφκεηξν ηεο σηίδαο ζπλδέζεσο ηεο ζπζθεπήο. 
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4.2 Δμαξηήκαηα βαιβίδσλ 
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5 Μέζνδνο ηνπνζέηεζεο 

5.1 Μεηαθνξά θαη απόζεζε ζπζθεπώλ 

Καηά ηελ κεηαθνξά, ηελ θφξησζε θαη ηελ απνζήθεπζή ηνπο νη βαιβίδεο ζα ζηεξίδνληαη θαηά ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα απνθεχγνληαη ε θαηαπφλεζε, νη θξνχζεηο θαη ν ηξαπκαηηζκφο ηνπο. 

Οη ρεηξηζκνί θαηά ηελ θφξησζε θαη εθθφξησζε ζα γίλνληαη κε κεγάιε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή 

θαθψζεσλ αλάινγα κε ην βάξνο ηνπο, κε ηα ρέξηα, κε ζρνηληά θαη μχιηλα ππνζέκαηα ή κε αλπςσηηθφ 

εμνπιηζκφ. 

Οη ζπζθεπέο ζα απνζεθεχνληαη ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θαη ζε ηέηνηα δηάηαμε ψζηε λα απνθεχγνληαη 

ιφγσ ππεξθείκελνπ βάξνπο ζηξεβιψζεηο θαη παξακνξθψζεηο. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε 

απφηνκε εθθφξησζε ή ε ξίςε ηνπο. 

Μέρξη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζα παξακέλνπλ ζηα θηβψηηα ζπζθεπαζίαο γηα λα πξνζηαηεχνληαη απφ ην 

ειηαθφ θσο, έιαηα, ιίπε, πεγέο ζεξκφηεηαο θ.ιπ. 

5.2 ύλδεζε βαιβίδσλ 

Οη αληηπιεγκαηηθέο βαιβίδεο είλαη θαηά θαλφλα κε σηίδεο (θιαληδσηέο). ηηο κεγάιεο δηακέηξνπο κεηαμχ 

ηεο ζσιήλσζεο θαη ηεο βαιβίδαο ζα παξεκβάιιεηαη ηεκάρην εμάξκσζεο (ή άιιε δηακφξθσζε πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε). 

6 Έιεγρνη θαη Γνθηκέο 

6.1 Γνθηκέο βαιβίδσλ 

Πξνβιέπνληαη δχν βαζηθέο δνθηκέο: 

α. Γηνρέηεπζε αέξα ππφ πίεζε δηακέζνπ ηεο βαιβίδαο γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έιεγρνο ηεο 

απφθξηζήο ηεο (π.ρ. φηη παξακέλεη αλνηθηή θαη δελ θιείλεη απφηνκα). 

β. Δθαξκνγή πεπηεζκέλνπ αέξα κεηαβιεηήο πίεζεο θαη έιεγρνο ησλ θηλήζεσλ ηεο βαιβίδαο. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ απηψλ απαηηείηαη αεξνζπκπηεζηήο πςειήο πηέζεσο θαη βαζκνλνκεκέλν 

καλφκεηξν (ζηελ πεξηνρή πηέζεσλ δνθηκήο). 

Οη αλσηέξσ δηαηνκέο κπνξνχλ λα εθηειεζζνχλ θαη ζην εξγνηάμην, πξηλ ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηεο 

βαιβίδαο ζην δίθηπν. 

6.2 Έιεγρνη πεξαησκέλεο εξγαζίαο 

Η δηαπίζησζε κε ζπκκφξθσζεο ηεο ζπζθεπήο κε ηα παξαθάησ ζπλεπάγεηαη κε απνδνρή απηήο:  

• Έιεγρνο Πξσηνθφιισλ Παξαιαβήο ζπζθεπήο θαη παξειθφκελσλ απηήο. 

 Έιεγρνο ζπλνδεπηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ δνθηκψλ. 

 Έιεγρνο ζπκκφξθσζεο ηεο ζπλδεζκνινγίαο κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 
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 Έιεγρνο πξαθηηθψλ ηέιεζεο δνθηκψλ. 

Σα εκθαλή ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζα ειέγρνληαη επίζεο νπηηθψο σο πξνο ηελ δηάηαμε θαη ηηο 

ζπλδέζεηο. 

Δμαξηήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ θαθψζεηο, ζηξεβιψζεηο ή δηάβξσζε δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζα 

δίδεηαη εληνιή αληηθαηάζηαζήο ηνπο. 

7 Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο - αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 

7.1 Πεγέο θηλδύλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 

Καηά ηελ κεηαθνξά, απφζεζε θαη δηαθίλεζε ησλ ζπζθεπψλ: 

• Υξήζε αλπςσηηθψλ κέζσλ (πεξίπησζε βαιβίδσλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ). 

• Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ βάξνπο. 

• Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηαο ρψξνη 

Ο ρεηξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εξγαιείσλ ζα γίλεηαη κφλν απφ άηνκα κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία 

(πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο ή ηίηινη εθπαίδεπζεο). Η εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ (πςειέο πηέζεηο) ζα 

γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ παξνπζία Μεραληθνχ. 

7.2 Μέηξα πγείαο - αζθάιεηαο 

Δθαξκφδεηαη ε νδεγία 92/57/EE, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο "Διάρηζηεο Απαηηήζεηο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο 

Πξνζσξηλψλ θαη Κηλεηψλ Δξγνηαμίσλ" θαη ελζσκαηψζεθε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κε ην Π.Γ 305/96 

θαζψο επίζεο θαη ε ινηπή Διιεληθή Ννκνζεζία ζηα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο (Π.Γ. 17/96 , Π.Γ. 

159/99 θ.ιπ. ). 

Οη εθηεινχληεο ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο ζα δηαζέηνπλ επαξθή εκπεηξία ζηηο 

πδξαπιηθέο / ζσιελνπξγηθέο εξγαζίεο. 

Τπνρξεσηηθή επίζεο είλαη ε ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο είλαη νη εμήο: 
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Πίλαθαο 2 - ΜΑΠ 

Πξνζηαζία καηηψλ απφ 
κεραληθνχο θηλδχλνπο , 
πηηζηιίζκαηα ρεκηθψλ 

νπζηψλ θαη απφ ζηαγφλεο 
ιπζκέλνπ κεηάιινπ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 166 
Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

καηηψλ - Πξνδηαγξαθέο 
Personal eye-protection - 

Specifications 

Κξάλνο πξνζηαζίαο απφ 
θξνχζεηο, πξνζθξνχζεηο 

θαη επαθή κε ζηνηρεία 
ππφ ηάζε 

ΔΛΟΣ ΔΝ 397 Βηνκεραληθά θξάλε αζθαιείαο Industrial safety helmets 

Γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη 
Μεραληθψλ θηλδχλσλ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 388 
Γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη 

Μεραληθψλ θηλδχλσλ 
Protective gloves against 

mechanical risks 

Τπνδήκαηα ηχπνπ 
αζθαιείαο 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
20345 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο - 
Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

Personal protective equipment - 
Safety footwear 

 
ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 

20345/Α1 
Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο - 
Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

Personal protective equipment 
r― 

 
ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
20345/COR 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο - 
Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

Personal protective equipment - 
Safety footwear 
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8 Σξόπνο επηκέηξεζεο 

Οη αληηπιεγκαηηθέο βαιβίδεο, κε ηηο θιάληδεο, ηνπο θνριίεο ζχλδεζεο θαη ηα παξειθφκελα εμαξηήκαηα, 

επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ηνπ ζηνκίνπ ζχλδεζεο απηψλ. 

Γελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλεο, φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο, θαζψο θαη ηα πάζεο 

θχζεσο πιηθά θαη εμνπιηζκφο, ε εμαζθάιηζε θαη ε θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη θάζε άιιε 

ζπκπαξνκαξηνχζα δξάζε απαηηνχκελε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηά ηα αλσηέξσ θαηαζθεπή ηνπο, 

Δηδηθφηεξα ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, δελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά ηα παξαθάησ; 

 Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, απνζήθεπζε θαη πξνζηαζία ησλ βαιβίδσλ θαη 

ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο, 

 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε απνζήθεπζε θαη ε θχιαμε ζην εξγνηάμην, 

 Η ελζσκάησζε ή ε ρξήζε ηνπο ζην έξγν 

 Η θζνξά θαη απνκείσζε ησλ πιηθψλ θαη ε απφζβεζε θαη νη ζηαιηέο ηνπ εμνπιηζκνχ, 

 Η πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ αλαιψζηκσλ ή κε πιηθψλ 

 Οη ηνπηθέο επηζθεπέο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ επηζηξψζεσλ ησλ βαιβίδσλ (εθ' φζνλ ε Τπεξεζία 

απνδερζεί ηνχην), 

 Η δηάζεζε θαη απαζρφιεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο,, 

 Οη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηπρφλ δηαξξνψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πδξαπιηθψλ δνθηκψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ζηεγαλσηηθψλ δαθηπιίσλ (αλ απαηηεζεί), 

Η πραγμαηοποίηζη όλων ηων απαιηοσμένων δοκιμών, ελέγτων κλπ για ηην πλήρη και 
ένηετνη εκηέλεζη ηης εργαζίας ζύμθωνα με ηην παρούζα Προδιαγραθή, καθώς και ηων 
ηστόν διορθωηικών μέηρων (εργαζία και σλικά) εάν διαπιζηωθούν μη ζσμμορθώζεις καηά 

ηις δοκιμές και ηοσς ελέγτοσς. 
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28 Σαηλίεο εκάλζεσο Τπνγείσλ Γηθηύσλ 

ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-08-06-08-01:2009 

1 Αληηθείκελν 

Οη εξγαζίεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αθνξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

απαηηήζεσλ γηα ηηο ηαηλίεο ζήκαλζεο πνπ ηνπνζεηνχληαη εληφο ηνπ νξχγκαηνο ησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε εθζθαθψλ 

θαη γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο δεκηψλ. 

2 Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο 

Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή ελζσκαηψλεη, κέζσ παξαπνκπψλ, πξνβιέςεηο άιισλ δεκνζηεχζεσλ, 

ρξνλνινγεκέλσλ ή κε. Οη παξαπνκπέο απηέο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαη 

θαηάινγνο ησλ δεκνζηεχζεσλ απηψλ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Πξνθεηκέλνπ πεξί παξαπνκπψλ 

ζε ρξνλνινγεκέλεο δεκνζηεχζεηο, ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ή αλαζεσξήζεηο απηψλ ζα 

έρνπλ εθαξκνγή ζην παξφλ φηαλ ζα ελζσκαησζνχλ ζε απηφ, κε ηξνπνπνίεζε ή αλαζεψξεζή ηνπ. 

Όζνλ αθνξά ηηο παξαπνκπέο ζε κε ρξνλνινγεκέλεο δεκνζηεχζεηο ηζρχεη ε ηειεπηαία έθδνζή ηνπο. 

ΔΛΟΣ ΔΝ 12613 Ξιαζηηθέο πξνεηδνπνηεηηθέο δηαηάμεηο γηα ππφγεηα 
θαιψδηα θαη ζσιελψζεηο κε νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
- Plastic warning devices for underground cables 
and pipelines with visual characteristics  
 

ΔΙΝΡ EN ISO 9001 Ππζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο Απαηηήζεηο - 
Quality management systems- Requirements 
 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 175 Πιαζηηθά - Μέζνδνη δνθηκήο γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ κεηά απφ 
εκβάπηηζε ζε ρεκηθά πγξά - Plastics - Methods 
of test for the determination of the effects of 
immersion in liquid chemicals 

 

ΔΛΟΣ EN ISO 527-1 Πιαζηηθά - Πξνζδηνξηζκφο ηδηνηήησλ εθειθπζκνχ - 
Μέξνο 1: Γεληθέο αξρέο - Plastics - Determination 
of tensile properties - Part 1: General principles 

 

ΔΙΝΡ EN ISO 846 
 

Πιαζηηθά - Αμηνιφγεζε 
ηεο δξάζεο 

κηθξννξγαληζκψλ - Plastics - Evaluation of the 
action of microorganisms 

 

 

3 Όξνη θαη νξηζκνί 

Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή δελ θάλεη ρξήζε φξσλ θαη νξηζκψλ, νη νπνίνη λα είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηνπ θεηκέλνπ ηεο. 
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4 Απαηηήζεηο 

Οη ηαηλίεο ζήκαλζεο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 12613. 

Γίλνληαη απνδεθηέο πξνο ηνπνζέηεζε ηαηλίεο ζήκαλζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ πηζηνπνηεκέλε 

δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001. 

Σα ειάρηζηα απαηηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηαηληψλ ζεκάλζεσο είλαη ηα αθφινπζα: 

α. Πιάηνο 

- 25 ± 1 cm γηα ηνπο αγσγνχο ιπκάησλ θαη φκβξησλ δηακέηξνπ έσο 0,60 m 

- 40 ± 1 cm γηα ηνπο αγσγνχο ιπκάησλ θαη φκβξησλ δηακέηξνπ απφ 0,60 m έσο 1,20 m 

- 50 ± 1 cm γηα ηνπο αγσγνχο ιπκάησλ θαη φκβξησλ κε δηάκεηξν άλσ ησλ 1,20 

- γηα ηνπο αγσγνχο χδξεπζεο ην πιάηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 40 ± 2 cm 

- ηα άθξα ησλ ηαηληψλ ζα είλαη επζπγξακκηζκέλα θαη παξάιιεια κεηαμχ ηνπο 

β. Τθή 

Γηθηπσηή κε ζπλερή δψλε ζην θέληξν, πιάηνπο 7 ± 1 cm, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν θνξέαο ηνπ 

έξγνπ θαη ν ηχπνο ηνπ αγσγνχ (ιπκάησλ, φκβξησλ ή χδξεπζεο), κε γξακκαηνζεηξά επαλάγλσζηε, 

κε χςνο ραξαθηήξσλ 4 cm, πιάηνο 2,50 cm θαη πάρνο θνξκνχ 1 cm. Σα γξάκκαηα ζα είλαη 

αλεμίηεια θαη ζα ππφθεηληαη επηηπρψο ζε δνθηκή επηθφιιεζεο - απνθφιιεζεο θνιιεηηθήο ηαηλίαο 

ρσξίο λα αιινηψλνληαη. 

γ. Υξψκα 

Καθέ γηα ηνπο αγσγνχο απνρέηεπζεο θαη κπιε γηα ηνπο γσγνχο χδξεπζεο (ζπλήζεο θσδηθνπνίεζε 

πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.). 

δ. πζθεπαζία 

Σν κήθνο ησλ ξνιψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 250 m (ζην κήθνο απηφ αληηζηνηρεί βάξνο 10 kgr 

πεξίπνπ) 

ε. Τιηθφ 

Πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE).  

ζη. Μνξθή 

Σν ειάρηζην πιάηνο ησλ λεκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο βξφρνπο ζα είλαη 2 mm γηα βξφρνπο 

πεξηκέηξνπ κεγαιχηεξεο ησλ 160 mm, θαη 1 mm γηα βξφρνπο κηθξφηεξεο πεξηκέηξνπ. 

Σν πιηθφ θαη ην ρξψκα ηεο ηαηλίαο ζήκαλζεο ζα είλαη αλζεθηηθά ζε κηθξννξγαληζκνχο θαη γεληθφηεξα ζε 

φινπο ηνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο πνπ ελππάξρνπλ ζην έδαθνο. 

Οη ηαηλίεο ζήκαλζεο, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο αγσγψλ απφ PVC (κε κεηαιιηθψλ), ζα δηαζέηνπλ αλζεθηηθφ 

ζε δηάβξσζε ζχξκα απφ ρξσκηνληθειίλε ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ πνπ αληρλεχεηαη εχθνια κε 

ειεθηξνκαγλεηηθέο ζπζθεπέο γηα λα θαζίζηαηαη δπλαηφο ν άκεζνο εληνπηζκφο ζακκέλσλ πιαζηηθψλ 

ζσιελψζεσλ. 

Η αληνρή ζε εθειθπζκφ ησλ ηαηληψλ ζήκαλζεο ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 350 kg/m. 

Ο ρξφλνο δσήο ηνπο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε απηφλ ηεο ππφγεηαο εγθαηάζηαζεο αγσγνχ ζηελ 

νπνία πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ. 



 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ.  ζει. 160  

5 Σνπνζέηεζε έιεγρνη 

5.1 Μέζνδνο κεηαθνξάο θαη απόζεζεο πιηθώλ 

Καηά ηελ κεηαθνξά, θφξησζε θαη απνζήθεπζε, νη ηαηλίεο ζήκαλζεο ζα ζηεξίδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θάκςε ηνπο, ε παξακφξθσζή ηνπο θαη ν ηξαπκαηηζκφο ηνπο απφ αηρκεξά 

αληηθείκελα. 

Οη ρεηξηζκνί θαηά ηελ θφξησζε θαη εθθφξησζε ζα γίλνληαη κε κεγάιε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή 

θαθψζεσλ θαη, αλάινγα κε ην βάξνο ησλ ξνιψλ, κε ηα ρέξηα, κε ζρνηληά θαη μχιηλνπο νιηζζεηεξεο 

(απφ καδέξηα) ή κε αλπςσηηθφ κεράλεκα. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη άγθηζηξα γηα ηελ αλχςσζε, ηα άθξα 

ηνπο ζα θαιχπηνληαη κε ιάζηηρν γηα λα κελ θαηαζηξέθνληαη νη ηαηλίεο. 

Οη ηαηλίεο ζήκαλζεο ζα απνζεθεχνληαη ππνρξεσηηθά ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ζηελ εξγνζηαζηαθή 

ζπζθεπαζία ηνπο θαη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ην ειηαθφ θψο, απφ έιαηα, ιίπε, πεγέο ζεξκφηεηαο θ.ιπ. 

5.2 Σνπνζέηεζε ησλ ηαηληώλ ζήκαλζεο 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ θαη ηελ επίρσζή ηνπ θαηά 30 cm πάλσ απφ ηελ ζηέςε ηνπ κε 

θαηάιιεια πιηθά, ζα εθηπιίζζεηαη ρεηξσλαθηηθά ή κεραληθά επί ηεο επίρσζεο θαη θαηά κήθνο ηνπ 

νξχγκαηνο ε ηαηλία ζήκαλζεο. 

Η ηαηλία ζήκαλζεο ζα ηνπνζεηείηαη πξνζεθηηθά ζην κέζν ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο κε ηελ έλδεημε 

[θνξέαο ηνπ έξγνπ] _ ΑΓΩΓΟ [χδξεπζεο ή απνρέηεπζεο ή φκβξησλ] πξνο ηα επάλσ ψζηε λα είλαη 

αλαγλψζηκε απφ ην ρείινο ηεο ηάθξνπ θαη ζα επηρψλεηαη θαηά δηαζηήκαηα κε ιίγε άκκν γηα λα 

παξακείλεη ζηελ ζέζε ηεο θαηά ηελ ζπλέρηζε ηεο επίρσζεο. 

Με ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ηαηλίαο είλαη δπλαηή ε πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ χπαξμε ηνπ αγσγνχ ζε 

πεξίπησζε εθηέιεζεο εθζθαθψλ απφ ηξίηνπο, ν εληνπηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ θαη ε απνθπγή πξφθιεζεο 

δεκηάο ζε απηφλ. 

5.3 Έιεγρνη 

Η ηνπνζεηεζείζα ηαηλία ζήκαλζεο ζα ειέγρεηαη πξηλ απφ ηελ επηθάιπςή ηεο κε ηα πιηθά επίρσζεο 

ηνπ νξχγκαηνο. 

Η ηαηλία ζα ειέγρεηαη σο πξνο ην ρξψκα, ηελ ηάλπζε θαη ηελ θνξά ηνπνζέηεζεο, ψζηε λα 

δηαπηζησζεί εάλ έρνπλ ηεξεζεί ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή. 

Οη ηπρφλ πξφζζεηεο απαηηήζεηο ηνπ ΚηΔ ζα θαζνξίδνληαη ζηα ινηπά πκβαηηθά Σεχρε ή / θαη ζηελ 

Μειέηε ηνπ Έξγνπ θαη ζα απνηεινχλ πξνζζήθε ζηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή. 

6 Γνθηκέο 

Οη έιεγρνη θαη νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο αλαθέξνληαη ζην πιηθφ ζχλζεζεο θαζψο θαη ζε ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαηαιιειφηεηαο ησλ ηαηληψλ ζήκαλζεο. Σα πξνζθνκηδφκελα πξνο ηνπνζέηεζε 

πιηθά, ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζε κε ηα 

αθφινπζα: 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ακεηάβιεηνπ ηεο εκθάληζεο θαη ηνπ ρξσκαηηζκνχ ησλ ηαηληψλ ζήκαλζεο ηζρχνπλ 

ηα πξνβιεπφκελα απφ ην ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 175. 
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Γηα ηνλ έιεγρν ζε αληνρή ησλ ηαηληψλ ζήκαλζεο ηζρχεη ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 527-1. 

Γηα ηνλ έιεγρν ζε αληνρή - επαηζζεζία ζε κηθξννξγαληζκνχο θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία ηζρχεη ην 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 846. 

7 Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο – αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θαη πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο 

7.1 Πεγέο θηλδύλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 

 Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηαο ρψξνπ.  

 Δξγαζία εληφο ραλδάθσλ. 

 

7.2 Μέηξα πγείαο - αζθάιεηαο 

Οη εθηεινχληεο ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο, εθ' φζνλ εξγάδνληαη εληφο ηνπ νξχγκαηνο, 

ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηα αθφινπζα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ: 

Πίλαθαο 1 - ΜΑΠ 

8 Σξόπνο επηκέηξεζεο 

Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε κέηξα κήθνπο (m) ηαηληψλ ζήκαλζεο, αλεμαξηήησο ηχπνπ (εληαία 

θαηεγνξία γηα φινπο ηνπ ηχπνπο ηαηλίαο). 

Γελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλεο, φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο, θαζψο θαη ηα 

πάζεο θχζεσο πιηθά θαη εμνπιηζκφο, ε εμαζθάιηζε θαη ε θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη 

Κξάλνο πξνζηαζίαο απφ 

θξνχζεηο, πξνζθξνχζεηο 

θαη επαθή κε ζηνηρεία ππφ 

ηάζε 

ΔΛΟΣ ΔΝ 397 Βηνκεραληθά θξάλε αζθαιείαο Industrial safety helmets 

Γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη 

Μεραληθψλ θηλδχλσλ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 388 

Γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη  

Μεραληθψλ θηλδχλσλ 

Protective gloves against 

mechanical risks 

// 

Τπνδήκαηα ηχπνπ 

αζθαιείαο 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 

20345 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο - 

Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

Personal protective equipment - 

Safety footwear 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 

20345/Α1 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο - 

Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

Personal protective equipment - 

Safety footwear 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 

20345/COR 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο - 

Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο 

Personal protective equipment - 

Safety footwear 

 



 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ.  ζει. 162  

θάζε άιιε ζπκπαξνκαξηνχζα δξάζε απαηηνχκελε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηά ηα αλσηέξσ 

θαηαζθεπή ηνπο. Δηδηθφηεξα ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, δελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά ηα 

παξαθάησ: 

 Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, απνζήθεπζε θαη πξνζηαζία ησλ ηαηληψλ 

ζήκαλζεο. 

 Η πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ αλαιψζηκσλ ή κε πιηθψλ. 

 Η κεηαθνξά θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζή ηνπο ζην έξγν. 

 Η εξγαζία ηνπνζέηεζεο εληφο ηνπ νξχγκαηνο. 

 Η θζνξά θαη απνκείσζε ησλ πιηθψλ θαη ε απφζβεζε θαη νη ζηαιηέο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Η δηάζεζε θαη απαζρφιεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο. 

 Η ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ πάζεο θχζεσο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο πξνο νξηζηηθή απφζεζε. 

Η πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δνθηκψλ, ειέγρσλ θιπ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε 
ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή, θαζψο θαη ηπρφλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ (εξγαζία 
θαη πιηθά) εάλ δηαπηζησζνχλ κε ζπκκνξθψζεηο θαηά ηηο δνθηκέο θαη ηνπο ειέγρνπο. 
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