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ΠΙΝΑΚΑ 1. ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΘ ΕΣΕΠ ΚΑΙ ΙΧΤΟΝΣΩΝ ΝΕΣ 

Αρ. 
Σιμ/γιου 

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 

02-02-01-00   

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 ΝΑΟΔΟ-Α-19 
Ρρομικεια κοκκϊδουσ υλικοφ μεγζκουσ κόκκων ζωσ 
200mm 

02-06-00-00 --- 

1.6 ΝΑΟΔΟ-Α-20 Καταςκευι επιχωμάτων 02-07-01-00 --- 

1.7 ΝΑΥΔ-3.16 Διάςτρωςθ προϊόντων εκςκαφισ --- --- 

ΟΜΑΔΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ 

2.1 ΝΑΟΔΟ-Β-1 
Εκςκαφι κεμελίων τεχνικϊν ζργων και τάφρων πλάτουσ 
ζωσ 5,00 m 

02-04-00-00 --- 

2.2 ΝΑΟΔΟ-Β-4.2 
Επιχϊματα από κοκκϊδθ υλικά ςε πεηοδρόμια και κζςεισ 
τεχνικϊν ζργων. Μεταβατικά επιχϊματα τεχνικϊν ζργων 
και επιχϊματα ηϊνθσ αγωγϊν 

02-07-03-00 --- 

2.3 ΝΑΟΔΟ-Β-7 Λικορριπι κοιτοςτρϊςεων, αναβακμϊν κ.λ.π. --- --- 

2.4 ΝΑΟΔΟ-Β-29.2.2 
Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα. 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 

--- 

2.5 ΝΑΟΔΟ-Β-29.3.1 

Kαταςκευζσ από ςκυρόδεμα. Kαταςκευζσ από ςκυρόδεμα 
κατθγορίασ C16/20. 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 

--- 

2.6 ΝΑΟΔΟ-Β-30.2 
Xαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων. Χάλυβασ οπλιςμοφ 
ςκυροδζματοσ B500C εκτόσ υπογείων ζργων 

01-02-01-00 --- 

2.7 ΝΑΥΔ-12.01.01.03 

Ρρομικεια, μεταφορά ςτθ κζςθ εγκατάςταςθσ, και 
τοποκζτθςθ προκαταςκευαςμζνων τςιμεντοςωλινων κατα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τςιμεντοςωλινεσ αποχζτευςθσ κλάςεωσ 
αντοχισ 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαςτικισ διαμζτρου 
D400 mm 

--- Σ.Τ.Ρ. - 01 

2.8 ΝΑΥΔ-12.01.01.08 

Ρρομικεια, μεταφορά ςτθ κζςθ εγκατάςταςθσ, και 
τοποκζτθςθ προκαταςκευαςμζνων τςιμεντοςωλινων κατα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τςιμεντοςωλινεσ αποχζτευςθσ κλάςεωσ 
αντοχισ 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαςτικισ διαμζτρου 
D1200 mm 

--- Σ.Τ.Ρ. - 01 

ΟΜΑΔΑ 3. ΟΔΟΣΤΩΣΙΑ    

3.1 ΝΑΟΔΟ-Γ-1.1 Υπόβαςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ 05-03-03-00 --- 

3.2 ΝΑΟΔΟ-Γ-4 Ιςοπεδωτικι ςτρϊςθ εφαρμοηόμενθ ςε βραχϊδθ ορφγματα 05-03-03-00 --- 
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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 Τποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων με κζμα «Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα εννζα 
(59) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (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 
διαδικαςιϊν επικαιροποίθςθσ, το Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν & 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-" + 

2 ΣΠ-01 Ρρόχυτοι τςιμεντοςωλινεσ --- 
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.Σ.Π. - 01 ΠΡΟΧΤΣΟΙ ΣΙΜΕΝΣΟΩΛΘΝΕ  

 
1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ είναι θ καταςκευι υπογείων δικτφων βαρφτθτασ για τθν 
αποχζτευςθ όμβριων και ακακάρτων από τςιμεντοςωλινεσ άοπλουσ ι οπλιςμζνουσ με ι χωρίσ προςτατευτικι 
επζνδυςθ. 
  
2. ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΣΙΜΕΝΣΟΩΛΘΝΩΝ  

Οι τςιμεντοςωλινεσ κατατάςςονται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ:  

 Άοπλοι: κατθγορίεσ Α1 (ςυνικουσ αντοχισ) και Α2 (εξαιρετικισ αντοχισ) με ςφνδεςθ δια τόρμου – εντορμίασ 
(τθσ παλαιάσ ΡΤΡ Τ-110 του ΥΡΕΧΩΔΕ).  

 Οπλιςμζνοι: ςωλινεσ με κϊδωνα και ελαςτικό δακτφλιο κατθγοριϊν Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V με τεχνικά χαρακτθριςτικά 
ςφμφωνα με τθν Υπουργικι Απόφαςθ ΕΔ2α/02/44/Φ1.1/84 (ΦΕΚ 253/τΒ/84). Από τισ κατθγορίεσ αυτζσ 
ςυνικεισ είναι οι Ι, ΙΙ και IV, οι οποίεσ ζχει επικρατιςει να χαρακτθρίηονται ωσ ςειρζσ 75, 100 και 150 (ο 
αρικμόσ υποδθλϊνει το φορτίο κραφςεωσ ςε Ν/m ανά mm διαμζτρου αγωγοφ).  

 Ειδικι κατθγορία οπλιςμζνων τςιμεντοςωλινων αποτελοφν οι ςωλινεσ που προορίηονται για τοποκζτθςθ με 
τεχνικζσ χωρίσ επιφανειακι εκςκαφι (trenghless techniques).  

Η κατθγορία των ςωλινων (τφποσ και πάχοσ τοιχωμάτων), κακϊσ και ο τρόποσ εγκιβωτιςμοφ τουσ κα κακορίηεται 
ςτθν μελζτθ του ζργου.  

Οι προκαταςκευαςμζνοι τςιμεντοςωλινεσ παράγονται με δυνθτικζσ ι φυγοκεντρικζσ μεκόδουσ ςε εργοςταςιακζσ ι 
εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ κατάλλθλα εξοπλιςμζνεσ. Συνικωσ εφαρμόηονται τεχνικζσ επιτάχυνςθσ τθσ ωρίμανςθσ 
με χριςθ ατμοφ.  

Οι τςιμεντοςωλινεσ όλων των κατθγοριϊν παραδίδονται κατά κανόνα ςε τεμάχια μικουσ 1,0 μ. Οι οπλιςμζνοι 
ςωλινεσ μεγάλων διαμζτρων διατίκενται και ςε μικθ 2,0 μ.  

Στισ περιπτϊςεισ δικτφων αποχζτευςθσ ακακάρτων ι δικτφων διερχόμενων από διαβρωτικά εδάφθ ι κοντά ςτθν 
κάλαςςα ςυνιςτάται θ χριςθ τςιμεντοςωλινων με εςωτερικι ι εξωτερικι προςταςία (αςφαλτικι ι εποξειδικι).  
 
3. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ  

Η προμικεια και/ι παραςκευι, τοποκζτθςθ και λειτουργία υπόγειων τςιμζντινων ι και από άλλα υλικά 
καταςκευαςμζνων αγωγϊν ςυνιςτά ιδιαίτερα ευαίςκθτθ καταςκευι, λόγω και των καταπονιςεων που υφίςτανται 
οι ςωλινεσ από τθν επικάλυψθ τουσ και τθ φόρτιςθ τθσ κυκλοφορίασ. Γιϋ αυτό ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί 
και να εφαρμόηει με απόλυτθ ακρίβεια τουσ κανόνεσ τθσ Τζχνθσ και τισ Ρροδιαγραφζσ, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά τθν 
προμικεια και καταςκευι των τςιμεντοςωλινων, τθν κατάλλθλθ ζδραςι τουσ, τθν τοποκζτθςθ τουσ και τθν 
πλιρωςθ και επιμελι ςυμπφκνωςθ με τα κατάλλθλα υλικά, τθσ περιοχισ γφρω και πάνω από αυτοφσ ϊςτε να 
επιτευχκεί ο πλιρθσ εγκιβωτιςμόσ τουσ και να εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι λειτουργία τουσ.  
 
4. ΣΕΧΝΙΚΕ ΚΑΙ ΤΜΒΑΣΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ 

Τα παρακάτω αναφερόμενα ιςχφουν για το ςφνολο των πρόχυτων τςιμεντοςωλινων (άοπλοι, οπλιςμζνοι κ.λ.π.).  
 
4.1 Τλικά  

α.  Το τςιμζντο που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι των τςιμεντοςωλινων κα πρζπει να είναι κακαρό 
τςιμζντο Portland χωρίσ κθραϊκι ι άλλεσ προςμίξεισ και να πλθροί τισ απαιτιςεισ του Κ.Τ.Σ ‘97.  

 Για αγωγοφσ ακακάρτων ι εντόσ διαβρωτικϊν εδαφϊν κα επιλζγεται τςιμζντο κατθγορίασ IV 45 SR (sulfate 
resistant: ανκεκτικό ςτα κειικά). Η χριςθ τςιμζντου ανκεκτικοφ ςτο κείο κα πιςτοποιείται με εργαςτθριακοφσ 
ελζγχουσ τεμαχίων ςωλινα (π.χ. κρυςταλλογραφικι ανάλυςθ με περίκλαςθ ακτίνων Χ, χθμικι ανάλυςθ, 
φαςματομετρία ατομικισ απορρόφθςθσ ι άλλθ δόκιμθ μζκοδο).  

β.  Τα αδρανι υλικά και το νερό πρζπει επίςθσ να πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Κ.Τ.Σ’97.  

γ.  Τα αδρανι υλικά κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ, ανάλογα με τισ διαςτάςεισ των τςιμεντοςωλινων, 
κοκκομετρικζσ διαβακμίςεισ και ςε κάκε περίπτωςθ το μζγεκοσ των κόκκων τουσ να μθν υπερβαίνει τα 20 χλςτ. 
δ. Για τθν ποςότθτα του νεροφ που κα χρθςιμοποιθκεί πρζπει να λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ το ποςοςτό 
υγραςίασ των αδρανϊν υλικϊν.  

 
4.2 Καταςκευι  
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 Τα άκρα των ςωλινων πρζπει να είναι ζτςι καταςκευαςμζνα ϊςτε όταν οι ςωλινεσ τοποκετθκοφν ο ζνασ μετά 
τον άλλο να εφαρμόηουν απολφτωσ και να ζχουν ςυνεχι και λεία εςωτερικι επιφάνεια και οι αρμοί τουσ 
πρζπει να ζχουν τζτοιο ςχιμα, ϊςτε να επιτρζπουν ςωςτι προςαρμογι.  

 Οι ςωλινεσ πρζπει να ζχουν ενϊςεισ κεφαλισ, εντορμίασ κ.λ.π. μεγάλθσ αντοχισ. Απαγορεφεται θ χριςθ 
ρθγματωμζνων ι φκαρμζνων ςωλινων.  

 
4.3 Μεταφορά και αποκικευςθ  

 Οι προκαταςκευαςμζνοι ςωλινεσ κα μεταφζρονται και κα αποκθκεφονται με προςοχι για τθν αποφυγι 
οποιαςδιποτε ηθμιάσ.  

 Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα:  

α.  Απαγορεφεται θ εκφόρτωςθ με πτϊςθ.  

β.  Ο χειριςμόσ των ςωλινων (ανφψωςθ – καταβιβαςμόσ) κα γίνεται με ανυψωτικά μζςα (γερανοφσ ι εκςκαφείσ) 
εφοδιαςμζνα με ειδικό άγγιςτρο ανάρτθςθσ ςωλινων. 

 γ.  Οι ςωλινεσ κα ςτακεροποιοφνται κατά τθν μεταφορά τουσ με τακαρίεσ για τθν αποφυγι μετακινιςεων και 
κροφςεων.  

δ.  Οι ςωλινεσ κα εδράηονται ςε ομαλό ζδαφοσ ι επί ςτρϊςεωσ γαιωδϊν ι αμμοχαλικωδϊν υλικϊν χωρίσ 
μεγάλουσ λίκουσ και κα αςφαλίηονται ζναντι ολιςκιςεωσ με παρεμβολι κατάλλθλων εμποδίων.  

 
4.4 Σοποκζτθςθ  

α.  Οι τςιμεντοςωλινεσ υποχρεωτικά πρζπει να τοποκετοφνται μθκοτομικά και οριηοντιογραφικά ςφμφωνα με τθν 
εγκεκριμζνθ μελζτθ, με επιτρεπόμενθ μζγιςτθ απόκλιςθ από τισ κεωρθτικζσ γραμμζσ και κλίςεισ πζντε (5) χλςτ. 
ανά μζτρο αγωγοφ και με επιτρεπόμενθ μζγιςτθ απόλυτθ απόκλιςθ τζςςερα (4) cm για κάκε αυτοτελζσ μικοσ 
αγωγοφ μεταξφ φρεατίων.  

β.  Η τοποκζτθςθ των τςιμεντοςωλινων κα αρχίηει πάντα από το ςθμείο εκροισ ι από το πιο χαμθλό άκρο του 
αγωγοφ και με τθν «αρςενικι» του πλευρά προσ το κατϊτερο ςθμείο εκροισ.  

γ.  Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν ζδραςθ των ςωλινων που κα γίνει ςε όλο το μικοσ τουσ και πάνω ςτο 
κατάλλθλο υλικό, ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ 
ελαςτικότθτα και θ ομοιομορφία τθσ ζδραςθσ.  

 Ειδικότερα θ ζδραςθ των αγωγϊν και θ επίχωςι τουσ επάνω, κάτω και γφρω από αυτοφσ κα γίνει ςφμφωνα με 
τα προδιαγραφόμενα ςτθν Τεχνικι Ρροδιαγραφι Χ-3 «Επανεπίχωςθ απομζνοντοσ όγκου εκςκαφϊν υπογείων 
δικτφων».  

 Οι προκαταςκευαςμζνοι ςωλινεσ με τόρμο/εντορμία εδράηονται, κατά κανόνα, επί υποςτρϊςεωσ από ιςχνό 
ςκυρόδεμα (κοιτόςτρωςθ C8/10 ι C10/12).  

 Κοιτόςτρωςθ απαιτείται επίςθσ για τουσ αυτοφσ επιτόπου ςωλινεσ (είτε διαμορφϊνονται με πνευματικοφσ 
τφπουσ είτε με λυόμενουσ ςυμβατικοφσ ξυλότυπουσ ι ςιδθρότυπουσ).  

 Οι ςωλινεσ με κϊδωνα εδράηονται, κατά κανόνα, επί κοκκϊδουσ υποςτρϊματοσ (π.χ. κραυςτό υλικό 
οδοςτρωςίασ). Το υπόςτρωμα διαμορφϊνεται ενιαίο ςτον πυκμζνα του ορφγματοσ ςτισ προβλεπόμενεσ κλίςεισ 
και ςυμπυκνϊνεται. Η τοποκζτθςθ των ςωλινων γίνεται ςυνικωσ από τα κατάντθ προσ τα ανάντθ, οι δε 
ςωλινεσ διατάςςονται ζτςι ϊςτε οι κϊδωνεσ να βρίςκονται ανάντθ κατά τθν ροι. Για τθν τοποκζτθςθ του 
ςωλινα αναςκάφτεται τοπικά το υπόςτρωμα για να ειςχωριςει θ προεξοχι του κϊδωνα. Οι τςιμεντοςωλινεσ 
με κϊδωνα ςυνδζονται μεταξφ τουσ με εφαρμογι ελαςτικοφ δακτυλίου, ςτο εςωτερικό τθσ μοφφασ. Ο 
ελαςτικόσ δακτφλιοσ εφαρμόηεται ςτθν εγκοπι που υπάρχει και ο ςωλινασ προωκείται από τθν πλευρά του 
κϊδωνα πριν τον προθγοφμενο ιδθ τοποκετθμζνο ςωλινα με κατάλλθλεσ μθχανικζσ ι υδραυλικζσ διατάξεισ. 
Κατά τθν εφαρμογι τθσ δφναμθσ προϊκθςθσ πρζπει να λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αποφυγι 
μονομεροφσ φόρτιςθσ τθσ μοφφασ, που μπορεί να οδθγιςει ςε κραφςθ. Η φόρτιςθ πρζπει να είναι 
ιςοκατανεμθμζνθ ςε όλθ τθν περίμετρο τθσ μοφφασ.  

δ. Το ςφράγιςμα των αρμϊν κα γίνεται με ιςχυρό τςιμεντοκονίαμα, 650χγρ τςιμζντου ανά μ3 ξθράσ άμμου. Στθν 
περίπτωςθ τςιμεντοςωλινων με κϊδωνα, ο αρμόσ που δθμιουργείται μεταξφ των ςυνδεδεμζνων ςπονδφλων 
κα ςφραγίηεται με ειδικά ελαςτομερι υλικά εςωτερικά ςτθν περίπτωςθ μεγάλων διαμζτρων και εξωτερικά 
ςτθν περίπτωςθ μικρϊν διαμζτρων.  

 
4.5 Λιψθ δοκιμίων  

α.  Για να επιτραπεί θ χρθςιμοποίθςθ των τςιμεντοςωλινων ςτο ζργο πρζπει προθγουμζνωσ να γίνει ο ποιοτικόσ 
ζλεγχόσ τουσ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ κα πραγματοποιθκεί με λιψθ ςχετικϊν δοκιμίων που κα παρκοφν ςε ποςοςτό 
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2% για κάκε ξεχωριςτι διάμετρο τςιμεντοςωλινων και κατϋ ελάχιςτον 5 τεμάχια ανά διάμετρο , τα οποία κα 
ελεγχκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ αναγνωριςμζνων εργαςτθρίων με δαπάνθ και μζριμνα του Αναδόχου.  

β.  Τα δοκίμια αυτά κα παίρνονται από το εργοτάξιο καταςκευισ του Αναδόχου ι από τουσ προςκομιςκζντεσ 
τςιμεντοςωλινεσ ςτο εργοτάξιο (ςτθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ τουσ προμθκεφεται από εργοςτάςιο 
παραγωγισ τςιμεντοςωλινων) κατά τυχαίο τρόπο, όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγρ, 4.3.1.1.6.1.2.1.Α.5 τθσ 
ΡΤΡ Τ-110. Τα δοκίμια αυτά κα διατίκενται δωρεάν από τον Ανάδοχο για πραγματοποίθςθ δοκιμϊν.  

Ειδικά  

Ρζραν των προαναφερομζνων, ιςχφουν για κάκε τφπο πρόχυτου τςιμεντοςωλινα και τα ακόλουκα:  

Προκαταςκευαςμζνοι άοπλοι πρεςςαριςτοί τςιμεντοςωλινεσ  

 α. Διαςταςιολόγθςθ, μορφι και αντοχι  

 Το ςκυρόδεμα καταςκευισ των τςιμεντοςωλινων μπορεί να είναι είτε ςυνικουσ αντοχισ (Σ220) οπότε ζχει 
εφαρμογι ο Ρίνακασ Ι τθσ ςελίδασ 94 τθσ ΡΤΡ Τ-110, είτε εξαιρετικισ αντοχισ (Σ250), οπότε ζχει εφαρμογι ο 
πίνακασ ΙΙ τθσ ςελ 95 τθσ ΡΤΡ Τ-110.  

 Τα προβλεπόμενα ςτουσ ωσ άνω πίνακεσ ςυνιςτοφν τα ελάχιςτα επιτρεπόμενα όρια και ιςχφουν με τθν 
προχπόκεςθ μθ φπαρξθσ διαφορετικϊν απαιτιςεων ςτθν μελζτθ του Ζργου.  

 β. Ζλεγχοσ ποιότθτασ  

 Ι. Σε περίπτωςθ καταςκευισ των τςιμεντοςωλινων ςτο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, κα γίνονται 
επικουρικά δοκιμζσ κλίψεωσ του ςκυροδζματοσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγρ. 
4.3.1.1.6.1.2.Α3 τθσ ΡΤΡ Τ-110, χωρίσ όμωσ αυτζσ οι δοκιμζσ να αποτελοφν κριτιριο αποδοχισ τουσ.  

 ΙΙ. Κριτιριο αποδοχισ των ςωλινων κα αποτελζςει θ δοκιμι αντοχισ ςε κραφςθ ζτοιμων 
τςιμεντοςωλινων που κα φορτίηονται ςε αντιδιαμετρικι κλίψθ ςφμφωνα με τθν μζκοδο των «τριϊν 
ακμϊν» και κα πρζπει να επιτυγχάνονται ςτα δοκίμια οι αντοχζσ που προβλζπονται ςτισ αντίςτοιχεσ 
προδιαγραφζσ των ςωλινων, ανάλογα με τθν κατθγορία του χρθςιμοποιοφμενου ςκυροδζματοσ (Ρίνακασ Ι 
τθσ ςελ. 94 για ςκυροδζματα κατθγορίασ Σ220 ι Ρίνακασ ΙΙ τθσ ςελ. 95 για ςκυροδζματα κατθγορίασ Σ250 
τθσ ΡΤΡ Τ-110).  

 ΙΙΙ. Οι τςιμεντοςωλινεσ κα γίνονται αποδεκτοί ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγρ.  
4.3.1.1.6.1.2.1.Α1 τθσ ΡΤΡ Τ-110 (δοκιμζσ ι επαναδοκιμζσ) ςφμφωνα με τθν προδιαγραφι ASTM C-14.  

 IV. Εκτόσ από το κριτιριο αποδοχισ των τςιμεντοςωλινων, που είναι θ αντοχι ςε εξωτερικό φορτίο κα 
ιςχφουν επικουρικά και τα κριτιρια υδροαπορροφθτικότθτασ, υδροπερατότθτασ και υδροςτατικϊν 
δοκιμϊν, ςφμφωνα με τθν ΡΤΡ Τ-110.  

 V. Θα ιςχφουν τζλοσ και τα κριτιρια αποδοχισ για επιτρεπόμενεσ αποκλίςεισ διαςτάςεων τθσ παραγρ. 
4.3.1.1.6.1.2.1. Β τθσ ΡΤΡ Τ-110 (Ρίνακασ ΙΙΙ, ςελ 99).  

Προκαταςκευαςμζνοι οπλιςμζνοι πρεςςαριςτοί τςιμεντοςωλινεσ  

 α. Σιδθροφσ οπλιςμόσ Ο ςιδθροφσ οπλιςμόσ των τςιμεντοςωλινων πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ του ΚΤΣ και 
τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ Ο-4 «Σιδθροπλιςμόσ». Η τοποκζτθςθ του οπλιςμοφ κα γίνεται ςφμφωνα με τα 
κακοριηόμενα ςτισ παραγρ. 4.3.1.1.6.1.3.04, 4.3.1.1.6.1.3.05 και 4.3.1.1.6.1.3.06 τθσ ΡΤΡ Τ-110.  

 β. Διαςταςιολόγθςθ, μορφι και αντοχι  

 Οι τςιμεντοςωλινεσ μπορεί να είναι:  

 Ι. Τθσ ςειράσ 75 (ωσ ςειρά 75 νοείται θ ςειρά με φορτίο κραφςθσ κατά τθν αντιδιαμετρικι κλίψθ με τθν 
μζκοδο «τριϊν ακμϊν» = 75/Ν/m.mm διαμζτρου), οπότε ζχει εφαρμογι ο Ρίνακασ ΙΙ τθσ ςελ. 100 τθσ ΡΤΡ 
Τ-110.  

 ΙΙ. Τθσ ςειράσ 100, οπότε ζχει εφαρμογι ο Ρίνακασ ΙΙ τθσ ςελ. 101 τθσ ΡΤΡ Τ-110.  

 ΙΙΙ. Τθσ ςειράσ 150, οπότε ζχει εφαρμογι ο Ρίνακασ ΙΙΙ τθσ ςελ. 102 τθσ ΡΤΡ Τ-110.  

 ΙV. Σκυροδζματοσ Σ-420, οπότε ζχει εφαρμογι ο Ρίνακασ ΙV τθσ ςελ. 103 τθσ ΡΤΡ Τ-110 

 Τα προβλεπόμενα ςτουσ ανωτζρω πίνακεσ ςυνιςτοφν τα ελάχιςτα επιτρεπόμενα όρια και ιςχφουν με τθν 
προχπόκεςθ μθ φπαρξθσ διαφορετικϊν απαιτιςεων ςτθν μελζτθ του ζργου.  

 γ. Ζλεγχοσ ποιότθτασ  

 Ι. Σε περίπτωςθ καταςκευισ των τςιμεντοςωλινων ςτο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, κα γίνονται 
επικουρικά δοκιμζσ κλίψθσ του ςκυροδζματοσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγρ. 
4.3.1.1.6.1.2.2.Α2 τθσ ΡΤΡ Τ-110, χωρίσ όμωσ αυτζσ οι δοκιμζσ να αποτελοφν κριτιριο αποδοχισ τουσ.  
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 ΙΙ. Κριτιριο αποδοχισ των ςωλινων κα αποτελζςει θ δοκιμι αντοχισ ςε κραφςθ ζτοιμων 
τςιμεντοςωλινων που κα φορτίηονται ςε αντιδιαμετρικι κλίψθ ςφμφωνα με τθν μζκοδο των «τριϊν 
ακμϊν» και κα πρζπει να επιτυγχάνονται ςτα δοκίμια οι αντοχζσ, οι οποίεσ προβλζπονται ςτισ αντίςτοιχεσ 
προδιαγραφζσ των ςωλινων (πίνακεσ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV των ςελ. 100, 101, 102 και 103 τθσ ΡΤΡ Τ-110).  

 ΙΙΙ. Οι τςιμεντοςωλινεσ κα γίνονται αποδεκτοί ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγρ.  
4.3.1.1.6.1.2.2.Α1 τθσ ΡΤΡ Τ-110 (δοκιμζσ και επαναδοκιμζσ) ςφμφωνα με τθν προδιαγραφι ASTU C76 
πλθν τθσ υδροπερατότθτασ που κα γίνει ςφμφωνα με τθν προδιαγραφι DIN 4035.  

 IV. Εκτόσ από το κριτιριο αποδοχισ των τςιμεντοςωλινων που είναι θ αντοχι ςε εξωτερικό φορτίο κα 
ιςχφουν επικουρικά και τα κριτιρια απορροφθτικότθτασ νεροφ και υδροπερατότθτασ (υδατοςτεγανότθτασ) 
ςφμφωνα με τθν ΡΤΡ Τ-110.  

 V. Θα ιςχφουν τζλοσ και τα κριτιρια αποδοχισ για επιτρεπόμενεσ αποκλίςεισ διαςτάςεων τθσ παρ. 
4.3.1.1.6.1.2.Β τθσ ΡΤΡ Τ-110.  

 
5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΤΓΙΕΙΝΘ ΑΦΑΛΕΙΑ  
 
5.1. Πικανοί κίνδυνοι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν  

Η καταςκευι δικτφων αποχζτευςθσ με τςιμεντοςωλινεσ απαιτεί τθν διακίνθςθ αντικειμζνων μεγάλου βάρουσ με 
μθχανικά μζςα και μάλιςτα υπό ςυνκικεσ ςτενότθτασ χϊρου (εντόσ του ορφγματοσ).  

Η προςωρινι εναπόκεςθ των ςωλινων κατά μικοσ του ορφγματοσ ενζχει πάντοτε τον κίνδυνο ολιςκιςεων εάν δεν 
λθφκοφν κατάλλθλα μζτρα ςτιριξθσ/ςτακεροποίθςθσ των ςωλινων. 

Κατά τθν διάρκεια ςφινωςθσ των ςωλινων με κϊδωνα αςκοφνται ιςχυρζσ δυνάμεισ ςτθν περίμετρο του ςωλινα με 
υδραυλικά ι μθχανικά μζςα.  
 
5.2. Μζτρα υγιεινισ - αςφάλειασ  
Γενικά ζχουν ιςχφ οι διατάξεισ του Ρ.Δ. 305/96 περί «Ελαχίςτων απαιτιςεων υγιεινισ και αςφάλειασ προςωρινϊν 
και κινθτϊν Εργοταξίων», ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/57/ΕΕ.  
Ο χειριςμόσ των ςωλινων (ανφψωςθ - καταβιβαςμόσ) κα γίνεται υποχρεωτικά με ειδικζσ εξαρτιςεισ ανάρτθςθσ 
ςωλινων που κα εξαςφαλίηουν το αμετακίνθτο των ςωλινων κατά τουσ χειριςμοφσ.  

 Απαγορεφεται ο χειριςμόσ των ςωλινων με μονό ιμάντα τοποκετοφμενο περιφερειακά. 

 Ιδιαίτερθ προςοχι κα λαμβάνεται κατά τθν ευκυγράμμιςθ των ςωλινων εντόσ του ορφγματοσ. Η εργαςία 
κα επιτθρείται διαρκϊσ από ζμπειρο εργοδθγό κινοφμενο εκτόσ του ορφγματοσ. Το εργαηόμενο προςωπικό κα είναι 
εφοδιαςμζνο με τα μζςα ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ) που προβλζπει το Σχζδιο Αςφάλειασ – Υγείασ του Ζργου 
(ΣΑΥ).  
 
6. ΕΠΙΜΕΣΡΘΘ - ΠΛΘΡΩΜΘ 

Η επιμζτρθςθ κα γίνει ανά μζτρο πραγματικοφ αξονικοφ μικουσ εγκατεςτθμζνου τςιμεντοςωλινα αφαιρουμζνων 
των μθκϊν των εςωτερικϊν διαςτάςεων των παρεμβαλλόμενων φρεατίων. Η πλθρωμι κα γίνει αναλόγωσ τθσ 
διαμζτρου και του είδουσ των τςιμεντοςωλινων (από απλό ι οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, υψθλισ αντοχισ κ.λ.π.). Στθν 
τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ των ςχετικϊν εργαςιϊν που προδιαγράφονται ςτθν παροφςα 
Τεχνικι Ρροδιαγραφι. Διευκρινίηονται και τα ακόλουκα:  

 α. Στθν τιμι μονάδοσ δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ του τυχόν περιβλιματοσ από ςκυρόδεμα και των υλικϊν 
ζδραςθσ και εγκιβωτιςμοφ των αγωγϊν, που πλθρϊνονται ιδιαίτερα με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ μονάδοσ του 
τιμολογίου.  

 β. Στθν τιμι μονάδοσ του οπλιςμζνου τςιμεντοςωλινα περιλαμβάνεται και θ δαπάνθ προμικειασ, 
ενςωμάτωςθσ κ.λ.π. του απαιτοφμενου ςιδθροφ οπλιςμοφ.  

 Θεωρικθκε   Συντάχκθκε 
 Ορχομενόσ 16-10-2020   Ορχομενόσ 16-10-2020 
 Ο  πρ/νοσ Δ.Τ.Υ.    

     
     
     
 Λεμονιά Σταματάκθ   Γρθγόρθσ Ηλιόπουλοσ 
 πολιτικόσ μθχανικόσ   πολιτικόσ μθχανικόσ 
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