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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΦΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΦΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ 

Α.Σ. Κωδικόσ ΝΕΣ φντομθ Περιγραφι Κωδικόσ ΕΣΕΠ 
υμπλθρωματικζσ 

Σεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ 

ΟΜΑΔΑ 1.  ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΑ 

1.1 ΝΑΟΔΟ-Α-2 Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ - θμιβραχϊδεσ  02-02-01-00 --- 

1.2 ΝΑΟΔΟ-Α-3.3 
Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ. Γενικζσ εκςκαφζσ 
ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ χωρίσ χριςθ εκρθκτικϊν 

02-04-00-00 --- 

1.3 ΝΑΟΔΟ-Α-4.1 
Διάνοιξθ τάφρων. Διάνοιξθ τάφρου ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ - 
θμιβραχϊδεσ 

08-01-01-00 --- 

1.4 ΝΑΟΔΟ-Α-4.2 Διάνοιξθ τάφρων. Διάνοιξθ τάφρου ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ  08-01-01-00 --- 

1.5 ΝΑΥΔ-2.01 
Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφισ γαιωδϊν ι 
θμιβραχωδϊν και αμμοχαλίκων με τθν μεταφορά ςε 
οποιαδιποτε απόςταςθ 

--- Σ.Τ.Ρ. - 01 

1.6 ΝΑΥΔ-2.02 
Φορτοεκφόρτωςθ βραχωδϊν υλικϊν ι κακαιρεκζντοσ  
οπλιςμζνου ι άοπλου ςκυροδζματοσ με τθν μεταφορά ςε 
οποιαδιποτε απόςταςθ 

--- Σ.Τ.Ρ. - 01 

1.7 ΝΑΥΔ-3.16 Διάςτρωςθ προϊόντων εκςκαφισ 02-05-00-00 --- 

ΟΜΑΔΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ 

2.1 ΝΑΟΔΟ-Β-1 
Εκςκαφι κεμελίων τεχνικϊν ζργων και τάφρων πλάτουσ 
ζωσ 5,0 m 

02-04-00-00 --- 

2.2 ΝΑΟΔΟ-Β-29.2.2 
Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15.  
Κοιτοςτρϊςεισ, περιβλιματα αγωγϊν, εξομαλυντικζσ 
ςτρϊςεισ κλπ από ςκυρόδεμα C12/15  

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

--- 

2.3 ΝΑΥΔ-5.05.01 
Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με 
διαβακμιςμζνο κραυςτό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
ςυνολικό πάχοσ επίχωςθσ ζωσ 50 cm 

08-01-03-02 --- 

2.4 ΝΑΥΔ-12.30.02.27 

Δίκτυα αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από 
πλαςτικοφσ ςωλινεσ δομθμζνου τοιχϊματοσ, με λεία 
εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίθςθ 
ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) κατά τθν εξωτερικι 
διάμετρο *DN/ΟD+. Δίκτυα με ςωλινεσ SN8, DN/ΟD 500 
mm 

--- Σ.Τ.Ρ. - 02 

2.5 ΝΑΟΔΟ-Β-66 
Τυποποιθνζνα φρεάτια αποςτράγγιςθσ και αποχζτευςθσ 
ομβρίων. Φρεάτιο υδροςυλλογισ τφπου Φ1Ν (ΡΚΕ)  

--- Σ.Τ.Ρ. - 03 

ΟΜΑΔΑ 3. ΟΔΟΣΤΩΣΙΑ 

3.1 ΝΑΟΔΟ-Γ-1.1 
Υπόβαςθ οδοςτρωςίασ. Υπόβαςθ οδοςτρωςίασ 
μεταβλθτοφ πάχουσ 

05-03-03-00 --- 

3.2 ΝΑΟΔΟ-B-29.3.1 
Καταςκευι ρείκρων, τραπεηοειδϊν τάφρων, ςτρϊςεων 
προςταςίασ ςτεγάνωςθσ γεφυρϊν κλπ με ςκυρόδεμα 
C16/20 

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

--- 

3.3 ΝΑΟΔΟ-Β-30.3 
Xαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων. Χαλφβδινο δομικό 
πλζγμα B500C εκτόσ υπογείων ζργων 

01-02-01-00 --- 
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1. ΓΕΝΙΚΑ  
 

1.1 ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΩΝ ΕΣΕΠ κλπ  

1.1.1 Το παρόν τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Τ.Ρ.) περιλαμβάνει τουσ τεχνικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ ςφμφωνα 
με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των υπολοίπων ςυμβατικϊν τευχϊν, ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει τισ 
καταςκευζσ του ζργου.  

1.1.2 Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν με τουσ γενικά παραδεκτοφσ κανόνεσ τθσ Επιςτιμθσ και τθσ Τεχνικισ και 
ςφμφωνα με όςα ειδικότερα αναφζρονται ςτο παρόν τεφχοσ.  

1.1.3 Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ζχουν υποχρεωτικι εφαρμογι οι εγκεκριμζνεσ Ελλθνικζσ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ), ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων με κζμα: «Ζγκριςη τετρακοςίων ςαράντα (440) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή ςε όλα τα Δημόςια Ζργα» (ΦΕΚ 2221Β / 30-
7-2012). Σφμφωνα με τθν Εγκφκλιο 26 (ΑΘΗΝΑ, 4 - 10 -2012, Αρ. πρωτ. : ΔΙΡΑΔ/οικ/ 356) του ΥΡΟΥΓΕΙΟ 
ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΡΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΩΝ &ΔΙΚΤΥΩΝ, για τθν αποφυγι ογκωδϊν και 
δαπανθρϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ, οι ΕΤΕΡ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφι 
αρχείων PDF, (ιδιαίτερο αρχείο ανά τίτλο ΕΤΕΡ) με εμφανζσ υδατογράφθμα τθσ ΓΓΔΕ, με δυνατότθτα μόνον 
ανάγνωςθσ και εκτφπωςθσ. Με τον τρόπο αυτό τα επίςθμα εγκεκριμζνα κείμενα κα είναι προςπελάςιμα από κάκε 
ενδιαφερόμενο, χωρίσ όμωσ δυνατότθτα επζμβαςθσ επί του περιεχομζνου τουσ.  

Επιςθμαίνεται, ότι ςτο ΦΕΚ 2524/Β/2016, δθμοςιεφκθκε θ υπ.αρ. ΔΚΠ/οικ. 1211/01-08-2016 Απόφαςθ του 
Τπουργοφ Τποδομών, Μεταφορών & Δικτφων με κζμα «Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα εννζα 
(59) Ελλθνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΣ-ΕΣΕΠ)». Θ αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ οφείλεται 
ςτθν ανάγκθ επικαιροποίθςισ τουσ.  

Με ςκοπό τθν αποφυγι προβλθμάτων ςτθν εκτζλεςθ των Δθμοςίων Ζργων και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των 
διαδικαςιών επικαιροποίθςθσ, το Τπουργείο Τποδομών, Μεταφορών & Δικτφων, με τθν εγκφκλιο 17 (Ακινα, 7-
9-2016, Αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322), πρότεινε ςτθ κζςθ τουσ να χρθςιμοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ πενιντα εννζα 
(59) Προςωρινζσ Εκνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΠΕΣΕΠ). Θ αντιςτοιχία των υπό αναςτολι ΕΣΕΠ με τισ 
αντίςτοιχεσ ΠΕΣΕΠ παρουςιάηεται ςτον πίνακα Α τθσ ωσ άνω εγκυκλίου.  

τθν αρχι του παρόντοσ τεφχοσ επιςυνάπτεται πίνακασ αντιςτοίχιςθσ των ΕΣΕΠ (κατά περίπτωςθ ΠΕΣΕΠ) με τουσ 
αντίςτοιχουσ κωδικοφσ άρκρων του Περιγραφικοφ Σιμολογίου. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει αντιςτοιχία, 
ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτo Σιμολόγιo και οι επιςυναπτόμενεσ ςτο παρόν Σεφχοσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ 
μελζτθσ.  

1.1.4 Οι ΕΤΕΡ παραπζμπουν κατά ςυςτθματικό τρόπο ςτα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα και τα πάςθσ φφςεωσ 
ενςωματοφμενα υλικά ςτισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ και ςτισ υποχρεϊςεισ ςιμανςθσ CE που προβλζπονται από τα 
Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (hEN) ςτο πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 89/106.  

1.1.5 Για τα ενςωματοφμενα υλικά, εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ κ.λ.π. ιςχφουν οι απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτθν 
εκάςτοτε ιςχφουςα ζκδοςθ των Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων.  

1.1.6 Η ενςωμάτωςθ ςτα ζργα, υλικϊν με ςιμανςθ CE είναι επιβεβλθμζνθ, ανεξαρτιτωσ αν τα άρκρα των 
Συμβατικϊν Τιμολογίων, οι Ειδικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και οι λοιπζσ Συμβατικζσ Ρροδιαγραφζσ αναφζρουν 
τοφτο ρθτά ι όχι.  

1.1.7 Αν ο Διαγωνιηόμενοσ διαπιςτϊςει απόκλιςθ ςυγκεκριμζνου όρου των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν από τθν 
Κοινοτικι Νομοκεςία οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, εκπνζουςασ τθν 
θμζρα κατάκεςθσ των προςφορϊν, δι ́ειδικισ επιςτολισ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ:  

α. ςτερείται του δικαιϊματοσ οποιαςδιποτε οικονομικισ αποηθμίωςθσ  

β. ςτθν περίπτωςθ που αναδειχκεί Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί πλζον να ςυμπράξει με το ΚτΕ ςτθν εναρμόνιςθ του 
αποκλίνοντοσ όρου με τθν Κοινοτικι Νομοκεςία ζςτω κι αν τοφτο ςυνεπάγεται οικονομικι του επιβάρυνςθ, επειδι 
αυτι (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται ςτον εφλογο επιχειρθματικό κίνδυνο. 
 

1.2 ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

1.2.1 Πςον αφορά ςτα εν ιςχφ εκνικά κανονιςτικά κείμενα (Υπουργικζσ Αποφάςεισ, Εγκφκλιοι, Ρροδιαγραφζσ 
κ.λ.π.), όςα δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ ι δεν περιλαμβάνονται ςτο κεματολόγιο αυτϊν, 
εξακολουκοφν να ιςχφουν υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά 
Ρρότυπα (hEN) που ζχουν κεςπιςκεί με τισ ςχετικζσ ΚΥΑ.  

1.2.2 Συμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω και κατά ςειράν ιςχφοσ κα εφαρμόηονται:  
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α. Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ 
- μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ και ζχουν 
δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.  

β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ καταλλθλότθτασ ενόσ 
προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι 
χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και χριςθσ του. Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται 
από τον οργανιςμό που είναι αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ.  

γ. Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΤΡ) του πρϊθν Ελλθνικοφ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και 
Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ι του προγενζςτερου Υπουργείου Δθμοςίων Ζργων (Υ.Δ.Ε) κακϋ ο μζροσ αυτζσ δεν 
αντιβαίνουν τθν Κοινοτικι Νομοκεςία και ςτισ ΕΤΕΡ.  

δ. Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι Ρροδιαγραφζσ ISO (International Standards 
Organization) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν τα γερμανικά DIN και τα βρεττανικά BS, τα γαλλικά AFNOR και οι ASTM 
και AWWA των ΗΡΑ. Εφόςον δεν αναφζρεται χρονολογία εκδόςεωσ αυτϊν, νοείται θ πλζον πρόςφατθ ζκδοςθ 
τουσ.  
 
1.3 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

Εφιςτάται θ προςοχι ςτουσ παρακάτω όρουσ: 1.3.1 Με τθν επιφφλαξθ ιςχφοσ των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο 
Ανάδοχοσ κα κακορίηει με λεπτομζρεια, ςε κάκε μελζτθ όλεσ τισ εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ. Τοφτο κα γίνεται όχι 
αργότερα από τθν υποβολι τθσ ςυναφοφσ μελζτθσ.  

1.3.2 Κάκε διαγωνιηόμενοσ και ςυνεπϊσ ο Ανάδοχοσ με μόνθ τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ του αναγνωρίηει ότι οι 
προαναφερκείςεσ προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ του Ζργου και ότι αναλαμβάνει 
κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει από τθν εφαρμογι των.  

 
1.4 ΔΑΠΑΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

Πλεσ οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι των όρων των παρόντων Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των ςχετικϊν και/ι 
αναφερομζνων κωδίκων / προδιαγραφϊν / κανονιςμϊν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο αςχζτωσ αν γίνεται ρθτι ςχετικι 
αναφορά τοφτου ι όχι. Ο Ανάδοχοσ δεν κα επιβαρυνκεί τισ δαπάνεσ για μία ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα μόνον αν 
γίνεται ρθτι και αδιαμφιςβιτθτθ αναφορά ςε ςχετικό άρκρο των Τεχνικϊν προδιαγραφϊν περί του αντικζτου.  
 
1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΤΛΙΚΩΝ ΜΕ ΗΤΓΙΘ  

1.5.1 Για τθν παραλαβι υλικϊν που γίνεται με ηφγιςθ, εφόςον ςτο αντικείμενο τθσ εργολαβίασ περιλαμβάνεται 
εκτζλεςθ τζτοιων εργαςιϊν (χυτοςιδθρά είδθ, ςιδθρά είδθ κλπ) ο ανάδοχοσ κα φροντίηει να εκδίδει τριπλότυπο 
ηφγιςθσ και παραλαβισ ςτο οποίο κα αναγράφεται:  

1. Το είδοσ του υλικοφ (προεπαλειμμζνεσ αντιολιςκθρζσ ψθφίδεσ, χυτοςιδθρά υλικά κλπ)  
2. Οι διαςτάςεισ καρότςασ αυτοκινιτου  
3. Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου  
4. Η κζςθ λιψθσ  
5. Η κζςθ απόκεςθσ  
6. Η ϊρα φόρτωςθσ  
7. Η ϊρα και θ κζςθ εκφόρτωςθσ  
8. Το κακαρό βάροσ, και  

9. Το απόβαρο αυτοκινιτου κλπ  

1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο κα υπογράφεται, κατά τθν εκφόρτωςθ ςτο ζργο, από τον ι τουσ υπαλλιλουσ τθσ 
Υπθρεςίασ και τον Ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του.  

1.5.3 Κάκε φορτίο αυτοκινιτου πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από το παραπάνω δελτίο ηφγιςισ του.  

1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, κα πρζπει να ςυνοδευτοφν ςτθ ςυνζχεια από αναλυτικι 
επιμζτρθςθ και ςχζδια τοποκζτθςθσ του υλικοφ (π.χ. για χυτοςιδθρά είδθ οι κζςεισ τοποκζτθςθσ αυτϊν, κλπ)  

Τα παραπάνω ςχζδια τοποκζτθςθσ κα είναι τα εγκεκριμζνα ςχζδια εφαρμογισ τθσ Υπθρεςίασ.  

1.5.5 Βάςει των παραπάνω δελτίων ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, των αναλυτικϊν επιμετριςεων και των ςχεδίων 
εφαρμογισ, κα ςυντάςςεται από τθν Υπθρεςία πρωτόκολλο παραλαβισ του υλικοφ.  
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2. ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Στον πίνακα που ακολουκεί δίνονται οι ςυμπλθρωματικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπου αυτό επιβάλλεται λόγω 
του αντικειμζνου και με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ ι όπου το αντικείμενο δεν καλφπτεται με εγκεκριμζνθ 
ΕΤΕΡ, ενϊ ςτα κεφάλαια που ακολουκοφν δίνονται οι ςυμπλθρωματικζσ προδιαγραφζσ. 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ 
ΚΩΔΙΚΟ ΕΣΕΠ ΠΟΤ 
ΤΜΠΛΘΡΩΝΕΣΑΙ 
"ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-" + 

1 ΣΠ-01 
Φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά προϊόντων εκςκαφϊν και 
κατεδαφίςεων 

--- 

2 ΣΠ-02 
Αγωγοί αποχζτευςθσ όμβριων και ακάκαρτων από πλαςτικοφσ 
ςωλινεσ δομθμζνου τοιχϊματοσ 

--- 

3 ΣΠ-03 
Εργαςίεσ καταςκευισ ι ανακαταςκευισ φρεατίων 
υδροςυλογισ και ςφνδεςθ με το δίκτυο ομβρίων  

--- 
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.Σ.Π. - 01  ΦΟΡΣΟΕΚΦΟΡΣΩΘ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΚΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΕΔΑΦΙΕΩΝ 

 
1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η τεχνικι αυτι προδιαγραφι αναφζρεται ςτθ φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά των άχρθςτων προϊόντων εκςκαφϊν 
και τθν απόκεςι τουσ ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ, που κα εγκρικοφν από τθν επιβλζπουςα υπθρεςία, κακϊσ επίςθσ 
και ςτθ φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά πλεοναηόντων προϊόντων εκςκαφισ από γειτονικό ζργο με ςκοπό τθν 
χριςθ τουσ για επίχωςθ ορυγμάτων (δάνεια χϊματα). 
 
2. ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Τα προϊόντα που κα φορτοεκφορτωκοφν και κα μεταφερκοφν, κα προζρχονται από εκςκαφζσ που γίνονται για τθν 
καταςκευι του δικτφου αποχζτευςθσ και τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ των λυμάτων. 

Τα άχρθςτα και τα πλεονάηοντα προϊόντα εκςκαφϊν κα απομακρυνκοφν από το ζργο και κα αποτεκοφν ςε κζςεισ 
που κα υποδειχκοφν από τθν επιβλζπουςα Υπθρεςία. 

Άχρθςτα προϊόντα για τθν απομάκρυνςθ κεωροφνται: 

 Τα προϊόντα άρςθσ μόνιμων οδοςτρωμάτων και πεηοδρομίων. 

 Τα προϊόντα κατεδαφίςεων (ςκυροδζματα, πζτρεσ, κ.λ.π.). 

 Τα προϊόντα τυχόν βραχωδϊν εκςκαφϊν και άλλων εκςκαφϊν τα οποία κα χαρακτθρίηονται από τθν 
υπθρεςία ωσ ακατάλλθλα για επανεπίχωςθ. 

 Οι επιβλαβείσ οργανικζσ φλεσ που βρίςκονται ςτα προϊόντα θμιβραχωδϊν ι γαιωδϊν εκςκαφϊν. 

Ρλεονάηοντα προϊόντα εκςκαφϊν είναι εκείνα τα οποία δεν κα ξαναχρθςιμοποιθκοφν για επιχϊςεισ επειδι θ 
τάφροσ εκςκαφισ κα καταλθφκεί από τον αγωγό και από τα άλλα προϊόντα επιχϊςεωσ. Επίςθσ, τα εδάφθ που 
προζρχονται από τισ εκςκαφζσ κεμελίων και δεν κα χρθςιμοποιθκοφν για επανεπίχωςθ. Στθν κατθγορία των 
πλεοναηόντων και επομζνωσ προϊόντων που πρζπει να απομακρυνκοφν κατατάςςονται και αυτά που ανεξάρτθτα 
από τθν φφςθ τουσ εμποδίηουν τθν κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ επιβλζψεωσ και 
κατόπιν γραπτισ εντολισ τθσ. 

Ο καταςκευαςτισ πρζπει να απομακρφνει μζςα ςε 48 ϊρεσ τα προϊόντα εκςκαφισ όλων των οδϊν, πεηοδρομίων, 
λεωφορειακϊν γραμμϊν, άςχετα με τον τρόπο καταςκευισ του οδοςτρϊματοσ ι πεηοδρομίου. H απομάκρυνςθ κα 
γίνεται ςυγχρόνωσ με τθν εκςκαφι. Συνιςτάται να απομακρφνονται αμζςωσ τα προϊόντα άρςθσ αςφαλτικϊν 
ταπιτων και πεηοδρομίων για να μθν αναμιγνφονται με κατάλλθλα υλικά επίχωςθσ. 

Πλα τα προϊόντα εκςκαφισ ςτουσ δρόμουσ κα φορτϊνονται κατευκείαν ςε ανατρεπόμενα αυτοκίνθτα για να 
διευκολφνεται θ κυκλοφορία και να μθ γεμίηουν οι δρόμοι μπάηα και μόνο όταν δε μπορεί να πλθςιάςει αυτοκίνθτο 
ςτο ςκάμμα κα ςυςςωρεφονται ςε ςωροφσ χωρίσ να παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία των οχθμάτων και των πεηϊν. Η 
φόρτωςθ ςτα φορτθγά αυτά κα γίνεται είτε με φορτωτζσ είτε με τα χζρια. Η απομάκρυνςθ των άχρθςτων και 
πλεοναηόντων προϊόντων κα γίνει με φορτθγά. Η απόρριψθ των προϊόντων εκςκαφϊν κα γίνεται ςε κζςεισ που κα 
υποδειχκοφν από τθν υπθρεςία. 

 
3. ΕΠΙΜΕΣΡΘΘ - ΠΛΘΡΩΜΘ 

Τα απομακρυνόμενα και απορριπτόμενα υλικά εκςκαφϊν επιμετροφνται ςε κυβικά μζτρα πραγματικοφ όγκου 
ορφγματοσ από τον οποίο προζκυψαν δθλ. επιμετρείται ο όγκοσ πριν από τθν εκςκαφι. 

Η πλθρωμι για φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά κα γίνεται με τθν τιμι μονάδασ του αντίςτοιχου άρκρου του 
τιμολογίου (κυβικό μζτρο ι κυβοχιλιόμετρο αντιςτοίχωσ) για βραχϊδθ ι/και γαιϊδθ και θμιβραχϊδθ. Αυτι θ τιμι 
και πλθρωμι αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςθ του αναδόχου για τθν παροχι όλων των απαιτοφμενων μθχανθμάτων, 
μεταφορικϊν μζςων, εγκαταςτάςεων εφοδίων, υλικϊν και εργαςίασ κακϊσ και οι τυχόν απαιτοφμενεσ 
διαμορφϊςεισ των υλικϊν εκςκαφισ ςτο χϊρο απόρριψθσ ϊςτε να είναι δυνατι θ βατότθτα των αυτοκινιτων που 
μεταφζρουν τα προϊόντα. 

Στθν προςφερόμενθ τιμι για μεταφορά περιλαμβάνονται θ δαπάνθ για μεταφορά και απόκεςθ ςτισ κζςεισ που κα 
κακορίηονται από τθν υπθρεςία τθσ επιβλζψεωσ, ενϊ θ δαπάνθ φορτοεκφόρτωςθσ κακϊσ και θ ςταλία του 
αυτοκινιτου περιλαμβάνονται ςτθν τιμι του αντίςτοιχου άρκρου για φορτοεκφόρτωςθ. 

Η δαπάνθ για τισ επιςτροφζσ κενοφ του αυτοκινιτου περιλαμβάνεται ςτθν τιμι του άρκρου μεταφοράσ προϊόντων 
εκςκαφισ, δθλαδι πλθρϊνεται μόνο το μικοσ τθσ φορτωμζνθσ διαδρομισ. 

Με τθν ίδια τιμι του άρκρου του τιμολογίου μεταφοράσ προϊόντων εκςκαφισ κα πλθρωκεί και θ εργαςία 
προςκόμιςθσ δανείων χωμάτων. Τα δάνεια τότε κα προζρχονται από άλλθ κζςθ εκςκαφισ καταλλιλων χωμάτων 
και θ φορτοεκφόρτωςθ τουσ και θ ςταλία του αυτοκινιτου δεν κα πλθρωκοφν ιδιαίτερα γιατί περιλαμβάνονται 
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ςτθν τιμι των άρκρων. Με τισ τιμζσ του τιμολογίου αποηθμιϊνονται θ φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά των 
προϊόντων εκςκαφισ ανεξάρτθτα από τισ δυςκολίεσ λόγω τθσ φφςθσ αυτϊν δθλ. π.χ. λαςπϊδθ ι ιλυϊδθ εδάφθ και 
κάκε είδουσ. 
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.Σ.Π. - 03 ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΙΚΟΤ ΩΛΘΝΕ ΔΟΜΘΜΖΝΟΤ 
  ΣΟΙΧΩΜΑΣΟ 

 
1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Η παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αφορά ςτουσ αγωγοφσ και τα ειδικά τεμάχια αποχζτευςθσ ακακάρτων από 
πλαςτικοφσ ςωλινεσ δομθμζνου τοιχϊματοσ με λεία εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 και ςε διάτρθτουσ αγωγοφσ αποςτράγγιςθσ δομθμζνου τοιχϊματοσ με λεία εςωτερικι και 
αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9969.  
 
2. ΓΕΝΙΚΑ  

Οι προβλεπόμενεσ εργαςίεσ για τθν καταςκευι των πλαςτικϊν αγωγϊν ακακάρτων δομθμζνου τοιχϊματοσ, είναι 
ςυνοπτικά οι εξισ:  

 • Η προμικεια των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων και οι κάκε είδουσ δοκιμζσ ςτο  

 εργοςτάςιο πριν τθν παραλαβι.  

 • Πλεσ οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων από το εργοςτάςιο 
καταςκευισ ςτθν κζςθ ςυγκζντρωςθσ και μετά από εκεί ςτθ κζςθ τοποκζτθςθσ.  

 • Η τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ των ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων μζςα ςτο όρυγμα.  

 • Η διαδικαςία επίχωςθσ του ςκάμματοσ του αγωγοφ.  

 • Οι κάκε είδουσ δοκιμαςίεσ παραλαβισ των καταςκευαςμζνων αγωγϊν.  

Πλεσ οι προαναφερκείςεσ εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με όςα λεπτομερϊσ ορίηονται ςτθν παροφςα Τεχνικι 
Ρροδιαγραφι.  

Για όλεσ τισ άλλεσ εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του δικτφου ακακάρτων, όπωσ εκςκαφζσ και 
επανεπιχϊςεισ ορυγμάτων, φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ προϊόντων εκςκαφισ, καταςκευι υποςτρϊματοσ 
άμμου, καταςκευι φρεατίων κ.λπ. ιςχφουν οι ETEΡ και για όςεσ εργαςίεσ δεν προβλζπονται ςε αυτζσ, ιςχφουν οι 
αντίςτοιχεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του παρόντοσ Τεφχουσ.  
 
3. ΠΟΙΟΣΘΣΑ, ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΩΛΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΕΜΑΧΙΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΤΛΙΚΩΝ  

Η ποιότθτα, τα χαρακτθριςτικά, οι ζλεγχοι και οι δοκιμαςίεσ αποδοχισ ςτο εργοςτάςιο των ςωλινων και των 
ειδικϊν τεμαχίων τθσ ςειράσ που κακορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ κα ςυμφωνοφν πλιρωσ με τα 
προδιαγραφόμενα ςτα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 και ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9969. Καταςκευαςτισ ςφμφωνα με το υπόψθ 
πρότυπο είναι το εργοςτάςιο, από το οποίο ο Ανάδοχοσ κα προμθκευτεί τουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ.  

Σθμειϊνεται ότι, οι ςωλινεσ που κα ενςωματωκοφν ςτο εν λόγω ζργο κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνεσ με 
Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ από τθν ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. βάςει του ΦΕΚ Β’ 3346/14-12-12 και γενικά να πλθροφν όλεσ τισ 
απαιτιςεισ του εν λόγω ΦΕΚ.  
 
4. ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΟΚΙΜΩΝ 

 • ΕΛΟΤ EN ISO 9969 Θερμοπλαςτικοί ςωλινεσ - Ρροςδιοριςμόσ τθσ ακαμψίασ δακτυλίου (Thermoplastics 
pipes - Determination of ring stiffness)  

 • ΕΛΟΤ EN 744 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων και αγωγϊν - Θερμοπλαςτικοί  

 ςωλινεσ - Δοκιμι αντοχισ ςε εξωτερικά κτυπιματα με τθ μζκοδο του ρολογιοφ (Plastics piping and ducting 
systems - Thermoplastics pipes - Test method for resistance to external blows by the round-the-clοck 
method)  

 • EN 9967 Ρλαςτικοί ςωλινεσ - Ρροςδιοριςμόσ του λόγου ερπυςμοφ (Determination of Creep ratio)  

 • ΕΛΟΤ ΕΝ 3126 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Ρλαςτικά εξαρτιματα - Ρροςδιοριςμόσ διαςτάςεων 
(Plastics piping systems - Plastics components - Determination of dimensions)  

Οι αγωγοί και τα ειδικά τεμάχια από το ίδιο υλικό κα παραδίδονται ςτον Ανάδοχο ςτο εργοςτάςιο, αφοφ ζχουν 
πραγματοποιθκεί όλεσ οι υποχρεωτικζσ και οι τυχόν προαιρετικζσ δοκιμζσ αποδοχισ, που ζχουν κρικεί ςκόπιμεσ, 
όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ. Η Επιβλζπουςα Υπθρεςία του ζργου ζχει το δικαίωμα να 
παρίςταται ςτισ δοκιμζσ ελζγχου των προϊόντων με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τθσ. Στθν περίπτωςθ που 
δεν παραςτεί εκπρόςωποσ τθσ Υπθρεςίασ Επίβλεψθσ ςτθν διεξαγωγι των δοκιμϊν, ο καταςκευαςτισ των ςωλινων 
είναι υποχρεωμζνοσ να χορθγιςει ςτθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ βεβαίωςθ ςφμφωνα με τθν οποία κα πιςτοποιείται ότι 
όλοι οι ςωλινεσ και τα εξαρτιματα ζχουν υποβλθκεί με επιτυχία ςτισ παραπάνω δοκιμαςίεσ.  
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Διευκρινίηεται ότι θ παρουςία εκπροςϊπου τθσ Υπθρεςίασ Επίβλεψθσ ςτισ δοκιμαςίεσ παραλαβισ των ςωλινων και 
εξαρτθμάτων ι θ ςφμφωνα με τα παραπάνω χοριγθςθ του ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ από τον καταςκευαςτι, δεν 
προδικάηει τθν τελικι παραλαβι των εγκατεςτθμζνων ςωλθνϊςεων επιτόπου των ζργων από τθν Υπθρεςία 
Επίβλεψθσ.  
 
5. ΔΙΑΣΑΕΙ ΩΛΘΝΩΝ  

Οι διαςτάςεισ των ςωλινων κα ςυμφωνοφν με τα όςα αναφζρονται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Η τυποποίθςθ 
τθσ ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) γίνεται κατά τθν εςωτερικι διάμετρο *DN/ΟD].  
 
6. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΘΚΕΤΘ ΤΛΙΚΩΝ  

Η διακίνθςθ και θ αποκικευςθ των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων κα γίνεται με προςοχι για τθν αποφυγι 
φκορϊν. Τα οχιματα μεταφοράσ κα ζχουν μικοσ τζτοιο ϊςτε οι αγωγοί να μθν εξζχουν από τθν καρότςα.  

Για τθν φορτοεκφόρτωςθ κα χρθςιμοποιοφνται γερανοί ι λοιπά ανυψωτικά μθχανιματα. Σε καμία περίπτωςθ δεν 
επιτρζπεται θ εκφόρτωςθ με ανατροπι. Απαγορεφεται θ χριςθ ςυρματόςχοινου ι αλυςίδων για τουσ χειριςμοφσ 
των ςωλινων. Οι χειριςμοί κα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντεσ (ςαμπάνια).  

Οι ςωλινεσ κα αποκθκεφονται ςε περιφραγμζνουσ χϊρουσ και κα τοποκετοφνται ςε τζτοια διάταξθ (π.χ. διάταξθ 
πυραμίδασ), ϊςτε να αποφευχκοφν ςτρεβλϊςεισ και παραμορφϊςεισ λόγω υπερκείμενου βάρουσ. Κάκε διάμετροσ 
κα ςτοιβάηεται χωριςτά.  

Μζχρι τθν τοποκζτθςι τουσ τα τεμάχια ςφνδεςθσ των ςωλινων κα παραμζνουν ςτα κιβϊτια ςυςκευαςίασ τουσ.  

Επιςθμαίνονται προσ αποφυγι τα ακόλουκα:  

α) Η ανομοιόμορφθ κατανομι κερμοκραςίασ περιφερειακά ςτθν διατομι, κακ’ όςον μπορεί να προκαλζςει 
ςτρζβλωςθ ι λυγιςμό ςτον ςωλινα.  

β) Η αξονικι ι εγκάρςια φόρτιςθ κακ’ όςον μπορεί να προκαλζςει παραμόρφωςθ (πλάτυνςθ) τθσ διαμζτρου.  

γ) Το ςφρςιμο, ρίψθ ι ςτοίβαξθ ςε τραχείεσ επιφάνειεσ. Εάν οι ςωλινεσ φορτοεκφορτϊνονται με ςυρματόςχοινα ι 
αλυςίδεσ κα προςτατεφονται κατάλλθλα από εκδορζσ και χαράξεισ.  

δ) Η υπερβολικι επιφόρτιςθ των αποκθκευμζνων ςωλινων (π.χ. εςφαλμζνθ ςτοίβαξθ). Ορκι προοπτικι αποτελεί θ 
ςτοίβαξθ ςε φψοσ ζωσ 1,5 m, με επαφι των ςωλινων κατά γενζτειρα. Η κάτω ςτρϊςθ κα εδράηεται ςε επίπεδθ 
κακαρι επιφάνεια και κακ’ όλο το μικοσ των ςωλινων.  

Κατά τθν αποκικευςθ ςωλινων διαφορετικϊν ςειρϊν και διαμζτρων, οι πλζον άκαμπτοι κα διατάςςονται ςτο 
κάτω μζροσ τθσ ςτοίβασ.  

Αν οι ςωλινεσ ζχουν προδιαμορφωμζνα άκρα (π.χ. φλαντηωτοί ςωλινεσ), τα άκρα αυτά κα προεξζχουν. Τα άκρα 
των ςωλινων που ζχουν υποςτεί επεξεργαςία για ςφνδεςθ κα προςτατεφονται από χτυπιματα.  

Τα φορτθγά αυτοκίνθτα που χρθςιμοποιοφνται για τθν μεταφορά των ςωλινων κα ζχουν καρότςα με λείεσ 
επιφάνειεσ, χωρίσ προεξοχζσ αιχμθρϊν αντικειμζνων που κα μποροφςαν να τραυματίςουν τουσ ςωλινεσ.  
 
7. ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ ΩΛΘΝΩΝ ΣΟ ΟΡΤΓΜΑ  

Για τθν ςωςτι τοποκζτθςθ του ςωλινα ςε όρυγμα, πρζπει να τθροφνται οι ακόλουκεσ οδθγίεσ :  

α) Το βάκοσ του ορφγματοσ πρζπει να είναι τζτοιο ϊςτε να επιτρζπει τθν ςτρϊςθ κατ’ ελάχιςτο 10 cm άμμου ςτον 
πυκμζνα, πάνω ςτο οποίο κα πραγματοποιθκεί θ τοποκζτθςθ των ςωλινων (για τουσ αγωγοφσ αποχζτευςθσ).  

β) Ρρζπει να ζχουν απομακρυνκεί οι αιχμθρζσ ι πολφ μεγάλεσ πζτρεσ από τον πυκμζνα του ορφγματοσ.  

γ) Η επιλογι τθσ κοκκομετρίασ των υλικϊν κα πρζπει να γίνεται με το κριτιριο τθσ εφκολθσ ειςχϊρθςθσ ςτισ 
αυλακϊςεισ του ςωλινα. Η βάςθ και θ προςτατευτικι επίχωςθ πρζπει να αποτελοφνται από τα προαναφερκζντα 
υλικά, τα οποία διαςτρϊνονται κατά διαδοχικά ςτρϊματα και ακολουκεί ςυμπφκνωςθ μζχρι του φψουσ των 30 cm 
πάνω από τθν ςτζψθ του ςωλινα.  

δ) Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να επιδεικνφεται ςτθν ςυμπφκνωςθ τθσ επίχωςθσ πλευρικά του αγωγοφ. Η 
ςυμπφκνωςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται, αφοφ θ επίχωςθ υπερβεί ςε φψοσ το ιμιςυ τθσ διαμζτρου του 
αγωγοφ για να αποτρζπεται θ ανφψωςι του και ωσ εκ τοφτου θ αλλαγι τθσ κλίςθσ του αγωγοφ και ςυνεχίηουμε τθν 
επίχωςθ και τθν ςυμπφκνωςθ όπωσ περιγράφεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. Στθ ςυνζχεια το ςκάμμα δφναται 
να πλθρωκεί με τα υλικά εκςκαφισ, αφοφ ζχουν απομακρυνκεί οι αιχμθρζσ και οι πολφ μεγάλεσ πζτρεσ. Ο βακμόσ 
ςυμπφκνωςθσ τθσ επίχωςθσ που απαιτείται είναι ίςοσ ι ανϊτεροσ με 90% κατά Proctor (Optimum).  
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ε) Σε περίπτωςθ φπαρξθσ υδροφόρου ορίηοντα θ τοποκζτθςθ των ςωλινων αποχζτευςθσ κα πρζπει να 
πραγματοποιείται μετά τθν απομάκρυνςθ των υδάτων και να γίνεται θ επίχωςι τουσ για τθν αποφυγι του 
φαινομζνου τθσ άνωςθσ.  

ςτ) Συνιςτάται θ χριςθ μθχανικϊν μζςων, όπωσ θ τοποκζτθςθ μίασ ςανίδασ κατάλλθλων διαςτάςεων για τθν 
ιςοκατανομι των φορτίων και τθν αποφυγι φκορϊν ςτα άκρα των ςωλινων.  

η) Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτο φαινόμενο τθσ διαςτολισ των ςωλινων, όταν αυτοί τοποκετοφνται ςε 
περιβάλλον υψθλϊν κερμοκραςιϊν. Σε αυτι τθν περίπτωςθ είναι απαραίτθτθ θ επικάλυψθ των ςωλινων με μερικι 
επίχωςθ.  
 
8. ΤΝΔΕΘ ΩΛΘΝΩΝ  

Οι ςωλινεσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ με μοφφα και ελαςτικό δακτφλιο. Στουσ ςωλινεσ αποχζτευςθσ από DN/OD 
250mm ζωσ DN/OD 1200mm και από DN/ID 300 ζωσ DN/ID800mm ο δακτφλιοσ τοποκετείται ςτθν πρϊτθ 
αυλάκωςθ, ςτουσ δε ςωλινεσ από DN/OD 160mm ζωσ DN/OD 200mm ο δακτφλιοσ τοποκετείται ςτθν δεφτερθ 
αυλάκωςθ ι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Καταςκευαςτι.  

Μετά τθν τοποκζτθςθ του ελαςτικοφ δακτυλίου προσ διευκόλυνςθ τθσ ςφνδεςθσ επαλείφεται εςωτερικά θ προσ 
ςφνδεςθ μοφφα με υγρό ςαποφνι. Η επάλειψθ του ελαςτικοφ δακτυλίου με ςαποφνι πρζπει να αποφεφγεται για να 
μθ προκλθκεί επικόλλθςθ μικροςωματιδίων άμμου ι χϊματοσ, τα οποία πικανόν να επθρεάςουν τθν ςτεγανότθτα 
τθσ ςφνδεςθσ. Κατά τθν ζνωςθ των ςωλινων μεγάλων διαμζτρων ςυνιςτάται θ χριςθ μθχανικϊν μζςων. Σε αυτζσ 
τισ περιπτϊςεισ είναι αναγκαία θ προςταςία του ελεφκερου άκρου του ςωλινα με τθν τοποκζτθςθ μίασ ςανίδασ 
κατάλλθλων διαςτάςεων για τθν ιςοκατανομι των φορτίων και τθν αποφυγι τραυματιςμοφ του ςωλινα.  

Οι μοφφεσ πρζπει να τοποκετθκοφν ςτθν ςωςτι τουσ κζςθ για να εξαςφαλίηουν τθν ομαλι ροι εςωτερικά του 
δικτφου (να τερματίςουν μζχρι τον εςωτερικό δακτφλιο που διακζτουν) .  

Σημείωςη: Ειδικότερα για τα δίκτυα ακακάρτων ςε περιπτϊςεισ όπου υπάρχει υψθλόσ υδροφόροσ ορίηοντασ, 
ςυνιςτάται θ χριςθ δεφτερου ελαςτικοφ δακτυλίου ο οποίοσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ειδικά υλικά τα οποία 
διογκϊνονται κατά τθν επαφι τουσ με το νερό (υδρόφιλα) με αποτζλεςμα τθν εξαςφάλιςθ τθσ απόλυτθσ 
αμφίδρομθσ ςτεγανότθτασ του δικτφου ι οποιουδιποτε άλλου ςτοιχείου το οποίο κα εξαςφαλίηει τθν απόλυτθ 
ςτεγανότθτα τθσ ςφνδεςθσ.  
 
9. ΔΟΚΙΜΕ ΣΕΓΑΝΟΣΘΣΑ  

Στον αγωγό πραγματοποιοφνται δοκιμζσ ςτεγανότθτασ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1277 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - 
Συςτιματα κερμοπλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για υπόγειεσ εφαρμογζσ χωρίσ πίεςθ - Μζκοδοι δοκιμισ ςτεγανότθτασ 
ελαςτομερϊν ςυνδζςμων τφπου ςτεγανωτικοφ δακτυλίου (Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems 
for buried non-pressure applications - Test methods for leak tightness of elastomeric sealing ring type joints) 
  
10. ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΑΛΑΒΘ  

α) Ζλεγχοσ δελτίων αποςτολισ ενςωματωμζνων υλικϊν.  

β) Ζλεγχοσ προςκόμιςθσ Ριςτοποιθτικοφ Συμμόρφωςθσ ι απουςία αυτοφ ζλεγχοσ των αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν 
Ελζγχων από τθν ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο ΦΕΚ Β’ 3346/14-12-12.  

γ) Ζλεγχοσ οριηοντιογραφικισ και υψομετρικισ τοποκζτθςθσ ςωλινων και ςυνδεςμολογίασ τουσ ςφμφωνα με τθν 
εγκεκριμζνθ μελζτθ.  

δ) Ζλεγχοσ πρακτικϊν τζλεςθσ δοκιμϊν πιζςεωσ.  

ε) Ζλεγχοσ τθσ εγκατάςταςθσ ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, ϊςτε να διαπιςτωκεί εάν ζχουν 
τοποκετθκεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτιματα και εάν ζχουν τθρθκεί επακριβϊσ οι κλίςεισ (περίπτωςθ δικτφων 
βαρφτθτασ).  

ςτ) Εξαρτιματα που εμφανίηουν κακϊςεισ, ςτρεβλϊςεισ ι διάβρωςθ δεν κα γίνονται αποδεκτά και κα δίδεται 
εντολι αντικατάςταςθσ αυτϊν με δαπάνεσ του Αναδόχου.  
 
11. ΣΕΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ  

Ρριν από τθν παραλαβι του ζργου από τθν Διευκφνουςα Αρχι, το όλο ςφςτθμα των αγωγϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των φρεατίων, πρζπει να κακαριςκεί για να απομακρυνκοφν τα πικανά φερτά υλικά 
που ζχουν ειςχωριςει ςτο δίκτυο, ζτςι ϊςτε οι αγωγοί να είναι εντελϊσ κακαροί και ελεφκεροι από εμπόδια. Ρριν 
τθν παραλαβι κα γίνεται επικεϊρθςθ του δικτφου από τθν Διευκφνουςα Αρχι.  
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12. ΕΠΙΜΕΣΡΘΘ ΚΑΙ ΠΛΘΡΩΜΘ  

Η επιμζτρθςθ των αγωγϊν για κάκε διάμετρο γίνεται με βάςθ τα τρζχοντα μζτρα (αξονικό μικοσ) τθσ ςωλινωςθσ, 
τα οποία καταςκευάςκθκαν ικανοποιθτικά και ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ και τθσ 
Μελζτθσ και ζγιναν αποδεκτζσ από τθ Διευκφνουςα Αρχι. Το μικοσ μετράται από τθν εςωτερικι παρειά του ενόσ 
φρεατίου ζωσ τθν εςωτερικι παρειά του επομζνου φρεατίου.  

Η πλθρωμι κα γίνεται για τα μικθ του αγωγοφ ανά ονομαςτικι διάμετρο που επιμετρικθκαν ςφμφωνα με τα 
παραπάνω και με ςυμβατικι τιμι μονάδασ του Τιμολογίου που αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για 
όλεσ τισ δαπάνεσ προμικειασ των ςωλινων, τοποκετιςεωσ και ςυνδζςεωσ των ςωλινων ςτθν τάφρο (διευκζτθςθ 
τθσ τάφρου, διάνοιξθ φωλεϊν, διαπλάτυνςθ των παρειϊν τθσ τάφρου για άμεςθ ςφνδεςθ ςωλινων και ειδικϊν 
τεμαχίων), ωσ και οι δαπάνεσ για τισ δοκιμζσ ςτεγανότθτασ των αγωγϊν, περιλαμβανομζνθσ και τθσ δαπάνθσ 
προμικειασ του νεροφ.  

Στθν τιμι των αγωγϊν δεν περιλαμβάνεται ο εγκιβωτιςμόσ με άμμο ι κραυςτό υλικό λατομείου, τα οποία 
προμετροφνται και πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ βάςει των ςχετικϊν άρκρων του Τιμολογίου.  
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.Σ.Π. - 04 ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΘ Θ/ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΘ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΤΔΡΟΤΛΛΟΓΘ & ΤΝΔΕΘ ΜΕ ΣΟ 
  ΔΙΚΣΤΟ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 
 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Η Τεχνικι Ρροδιαγραφι αυτι αναφζρεται ςτα φρεάτια υδροςυλλογισ του δικτφου αποχζτευςθσ ομβρίων. Τα 
φρεάτια αυτά κα καταςκευαςτοφν από τον Ανάδοχο ςτισ κζςεισ που προκφπτουν από τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ 
μελζτθσ φςτερα και από τθ ςχετικι ζγκριςθ από τον Επιβλζποντα μθχανικό.  

Οι τφποι των φρεατίων αναφζρονται ςτα εγκεκριμζνα ςχετικά ςχζδια τθσ μελζτθσ.  

 
2. ΚΑΣΑΣΚΕΤΘ ΦΡΕΑΣΙΟΤ  

Τα φρεάτια κα καταςκευαςκοφν ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια και τισ οδθγίεσ του Επιβλζποντα μθχανικοφ. Οι 
αναγραφόμενεσ ςτα ςχζδια εςωτερικζσ διαςτάςεισ των φρεατίων αναφζρονται ςτισ παρειζσ του ςκυροδζματοσ.  
Ο πυκμζνασ και οι πλευρικοί τοίχοι των φρεατίων προβλζπεται να καταςκευαςτοφν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 
C25/30, ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ μελζτθσ.  

Τα φρεάτια κα εδράηονται ςε ςτρϊςθ ςκυροδζματοσ C12/15 πάχουσ 10 εκ.  

Oι εςωτερικζσ επιφάνειεσ του φρεατίου (εςωτερικζσ παρειζσ των πλευρικϊν τοίχων, δάπεδο), κα επιχριςκοφν με 
πατθτι τςιμεντοκονία 650/900 χλγρ. τςιμζντου πάχουσ 2 εκ. Οι εξωτερικζσ επιφάνειεσ κα προςτατεφονται από τισ 
ανεπικφμθτεσ ειςροζσ υδάτων με αςφαλτικι επάλειψθ.  

Η εςχάρα κα είναι από ελατό χυτοςίδθρο (ductileiron), βαρζωσ τφπου (κλάςθ D400-15), θ δαπάνθ για τθν εςχάρα 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τιμι του εκάςτοτε φρεατίου.  

Ράντωσ τόςο για τθ χρθςιμοποίθςθ ςτεγανωτικοφ υλικοφ όςο και για το είδοσ του υλικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί 
απαιτείται θ προθγοφμενθ ζγκριςθ του Επιβλζποντα μθχανικοφ.  

Για τθν καταςκευι των φρεατίων κα χρθςιμοποιθκεί εξωτερικόσ ξυλότυποσ και δε κα ςκυροδετθκοφν τα τοιχϊματα 
ςε επαφι με τισ παρειζσ τθσ εκςκαφισ. Για τον λόγο αυτό θ εκςκαφι προβλζπεται κατά 0,25 μ. μεγαλφτερθ από τθν 
κάτοψθ του φρεατίου (εξωτερικζσ διαςτάςεισ).  

Πλεσ οι χωματουργικζσ εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν καταςκευι των φρεατίων, όπωσ εκςκαφι και 
επανεπίχωςθ ορφγματοσ, κλπ., κα εκτελεςκοφν, κα επιμετρθκοφν και κα πλθρωκοφν ςφμφωνα με τουσ όρουσ των 
αντίςτοιχων Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για τισ εργαςίεσ αυτζσ.  

Η καταςκευι των φρεατίων απαιτεί, εκτόσ των χωματουργικϊν, και τθν εκτζλεςθ των εξισ εργαςιϊν:  

 • Σκυροδζτθςθ τόςον του ςϊματοσ του φρεατίου, ςτισ διαςτάςεισ και με τισ κατθγορίεσ ςκυροδζματοσ που 
αναγράφονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ, με τα απαιτοφμενα πρόςμικτα ι βελτιωτικά τθσ ποιότθτασ και με 
τθν χριςθ των κατάλλθλων κατά περίπτωςθ τφπων (ξυλότυπων ι μεταλότυπων, επίπεδων ι καμπφλων).  

 • Ρρομικεια, μεταφορά, κοπι, κατεργαςία και τοποκζτθςθ κάκε είδουσ ςιδθροπλιςμοφ που απαιτείται  
ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ.  

 • Επίχριςθ με τςιμεντοκονία όλων των εςωτερικϊν επιφανειϊν (δάπεδο, τοιχϊματα,) του φρεατίου.  

 • Κάλυψθ εξωτερικϊν τοιχωμάτων με αςφαλτικι επάλειψθ.  

 • Ρρομικεια, μεταφορά και τοποκζτθςθ των απαιτοφμενων ςιδθρϊν τεμαχίων (εςχάρα μετά πλαιςίου ).  

 • Υποςτιριξθ ι μετατόπιςθ, μόνιμθ ι προςωρινι, οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι περιλαμβάνονται και οι 
εργαςίεσ επαναφοράσ τουσ, αγωγϊν κοινισ ωφελείασ που ςυναντϊνται ςτο ςκάμμα.  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει πρόταςθ τεκμθριωμζνθ ςτθν Υπθρεςία για τον τρόπο καταςκευισ 
των φρεατίων, και μόνον μετά τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ μπορεί να προχωριςει ςτθν καταςκευι των φρεατίων. 
Για να γίνει αποδεκτό κάποιο φρεάτιο πρζπει να εξαςφαλίηεται κατ’ ελάχιςτον θ ποιότθτα που προδιαγράφεται για 
τα χυτά επί τόπου φρεάτια τθσ μελζτθσ (διαςτάςεισ, ςτερεότθτα, ςτεγάνωςθ, επεξεργαςία επιφανειϊν κλπ.). Οι 
διαςτάςεισ που αναφζρονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ είναι οι ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ για λόγουσ λειτουργικότθτασ 
αλλά και ςτερεότθτασ.  

 
3. ΕΠΙΜΕΣΡΘΘ ΚΑΙ ΠΛΘΡΩΜΘ 
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Η επιμζτρθςθ των φρεατίων κα γίνεται ανά είδοσ και τεμάχιο, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και των 
λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων τθσ μελζτθσ για τθν καταςκευι φρεατίων. Η πλθρωμι κα γίνεται με βάςθ 
τα οριηόμενα ςτα οικεία άρκρα του Τιμολογίου ανά είδοσ φρεατίου.  
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