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Α.

ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων Πολιτικού Μηχανικού είναι η
διατύπωση των ειδικών τεχνικών όρων σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τα
εγκεκριμένα από τον ΚτΕ τεύχη και σχέδια της μελέτης, θα εκτελεστεί το υπόψη έργο.
Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων Πολιτικού Μηχανικού αποτελείται από δύο
επιμέρους τμήματα. Στην παράγραφο Β του παρόντος παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στον παρόν έργο. Οι
αναλυτικές περιγραφές των ΕΤΕΠ υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ
(www.ggde.gr). Στην παράγραφο Γ του παρόντος υπό τον τίτλο Συμπληρωματικές Τεχνικές
Προδιαγραφές παρατίθενται συμπληρωματικοί όροι των ΕΤΕΠ και τεχνικές προδιαγραφές για τα
αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ.

Β.

Πίνακας εγκεκριμένων ελληνικών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012)
τίθεται υποχρεωτική η εφαρμογή των ΕΤΕΠ (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) σε όλα τα Δημόσια
Έργα με τον τρόπο που περιγράφεται από την σχετική εγκύκλιο 26/04-10-2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ.
Στα πλαίσια της εφαρμογής της ανωτέρω νομοθεσίας έχει συνταχθεί το παρόν τεύχος, το οποίο έχει
ως στόχο την παράθεση των χρησιμοποιούμενων ΕΤΕΠ στο έργο αλλά και την συμπλήρωση των
εγκεκριμένων ΕΤΕΠ με συμπληρωματικούς όρους ή με αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις
ΕΤΕΠ.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στο παρόν έργο σύμφωνα με την Εγκύκλιο
1
26/04-10-2012.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Α/Α
ΦΕΚ

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΟ
1501-" +
01
01-01

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Παραγωγή σκυροδέματος εργασίες σκυροδέτησης
Παραγωγή και μεταφορά
σκυροδέματος
Διάστρωση σκυροδέματος
Συντήρηση σκυροδέματος

1

01-01-01-00

2
3

01-01-02-00
01-01-03-00

4

01-01-04-00

Εργοταξιακά συγκροτήματα
παραγωγής σκυροδέματος

5

01-01-05-00

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

6
7

01-01-06-00
01-01-07-00

Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

1

συμπληρώνεται / διαγράφεται ο πίνακας κατά περίπτωση

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΓΓΛΙΚΗ

Concrete production and
transportation
Concrete casting
Concrete curing
Work site concrete
batching
plants
Concrete compaction by
vibration
Self compacting concrete
Mass concrete

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΟ
1501-" +
01-02

Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων

8

01-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

9

01-02-02-00

Προένταση σκυροδέματος

10

01-03 κλπ
01-03-00-00

11

01-04-00-00

Ικριώματα - καλούπια
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)

12

01-05-00-00

Α/Α
ΦΕΚ

08
08-01

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου)
έγχυτου σκυροδέματος

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΓΓΛΙΚΗ
Steel reinforcement for
concrete
Concrete post- & pretensioning
Scaffolding (falsework)
Concrete formwork
Formation of final surfaces
in cast concrete without
use of mortars

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων
Ditch and channel
excavations
Clearing, snagging and
dredging of rivers,
streams and drainage
ditches
Trench excavations for
utility networks
Underground utilities
trench backfilling

172

08-01-01-00

Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων

173

08-01-02-00

Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης
ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων

174

08-01-03-01

Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων

175

08-01-03-02

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων

176

08-01-04-01

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων
χωρίς διάνοιξη ορύγματος με
εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού

Trenchless utilities
installation with soil
displacement methods

177

08-01-04-02

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων
χωρίς διάνοιξη ορύγματος με
εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού

Trenchless utilities
installation with soil
removal methods

08-02

Έργα Προστασίας Κοίτης και Πρανών

178

08-02-01-00

Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης,
πρανών και επιχωμάτων(Serasanetti)

179

08-02-02-00

Λιθοριππές επί γεωϋφασμάτων για
την προστασία κοίτης και πρανών

180

08-03-02-00

Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή

181

08-03-03-00

Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων

08-03

Wire-mesh gabions for
slope, river bed and
embankment protection
Rip-rap on geotextile for
slope and river bed
protection

Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών
Underdrain filters with
graded aggregates
Geotextiles for
underdrains

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Α/Α
ΦΕΚ

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΟ
1501-" +

182

08-03-04-00

Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων
διωρύγωνεπενδεδυμένων με σκυρόδεμα

183

08-03-06-00

Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα

08-04

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΓΓΛΙΚΗ
Drain relief valves (vents)
in concrete lined channels
Surface drainage with
geosynthetics

Τεχνικά Έργα από Σκυρόδεμα

184

08-04-01-00

Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής
επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών

185

08-04-02-00

Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων
με χρήση μηχανικού εξοπλισμού

186

08-04-03-00

Κατασκευές υδραυλικών έργων από
σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις
υδατοστεγανότητας και αντοχής σε
επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές

08-05

Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών Έργων

187

08-05-01-02

Στεγανοποίηση κατασκευών από
σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες

188

08-05-01-04

Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών
έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα

189

08-05-02-01

Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος

190

08-05-02-02

191

08-05-02-03

192

08-05-02-04

Σφράγιση αρμών κατασκευών από
σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες

193

08-05-02-05

Σφράγιση αρμών κατασκευών από
σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά

194

08-05-03-01

Υπόστρωμα στεγανοποίησης
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά

195

08-05-03-02

Υπόστρωμα στεγανοποιητικής
μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ
από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό

196

08-05-03-03

Επίστρωση προστασίας/στρώση
φίλτρου συνθετικών μεμβρανών
στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες
διαβαθμισμένο υλικό

Ταινίες στεγάνωσης αρμών
κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops)
Πλήρωση διάκενου αρμών
κατασκευών από σκυρόδεμα

Channels and reservoirs
concrete lining. Porous
concrete substrate
Concrete casting using
slipform pavers
Concrete structures with
special waterproofing,
abrasion and chemical
attack resistance
requirements
Waterproofing of concrete
structures using asphaltic
membranes
Protective coatings of
hydraulic concrete
structures using in-situ or
ready-mixed cement
mortars
Saw cutting joints in
concrete slabs
Waterstops for concrete
joints
Concrete structures joint
gap filling
Concrete structures
jointsealing using
asphaltic mastics
Concrete structures joint
sealing using elastomeric
materials
Clay barrier liners for
ponds and landfills
Pond and landfill
membrane lining cushion
layer of fine graded
granular materials
Pond and landfill
membrane lining
protection/filter layer of
graded granular materials

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Α/Α
ΦΕΚ

201

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΟ
1501-" +
08-06

Σωληνώσεις - Δίκτυα

08-06-02-02

Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC

08-07
218
219

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

pressurized u-PVC pipe
networks for sewage

Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές

08-07-01-04

Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο

Ductile iron gully tops

08-07-01-05

Βαθμίδες φρεατίων

Manhole steps

15
15-01
430

15-01-01-00

431

15-01-02-00

432

15-01-03-00
15-02

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ
Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών
Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με
χρήση εκρηκτικών
Πλήρεις κατεδαφίσεις με αιωρούμενο βάρος
Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με
μηχανικά μέσα
Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών

433

15-02-01-01

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου
σκυροδέματος με μηχανικά μέσα

434

15-02-01-02

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου
σκυροδέματος με θερμικές μεθόδους

435

15-02-01-03

Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή

436

15-02-02-02
15-03

Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών
με θερμικές μεθόδους
Καθαιρέσεις ειδικών κατασκευών

437

15-03-01-00

Καθαιρέσεις στοιχείων
προεντεταμένου σκυροδέματος

438

15-03-02-00

Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδων

439

15-03-03-00

Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους

15-04

440

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΓΓΛΙΚΗ

15-04-01-00

Structures demolition with
explosives
Structures demolition with
the falling weight method
Structures demolition with
mechanical means
Demolition of members of
concrete structures by
mechanical means
Thermic demolition of
members of concrete
structures
Hydrodemolition of
members of concrete
structures
Thermic demolition of
steel structures
Demolition of posttensioned concrete
structures
Piles and pile-sheets
pullout
Demolition of slabs on the
ground

Ειδικές απαιτήσεις υγιεινήςασφάλειας και προστασίας του
περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσειςκαθαιρέσεις
Μέτρα υγείας - ασφάλεια και
απαιτήσεις περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

Health - Safety and
Environmental Protection
requirements for
demolition works

Γ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές, όπου αυτό
επιβάλλεται λόγω του αντικειμένου και με βάση τις απαιτήσεις της μελέτης ή όπου το αντικείμενο
δεν καλύπτεται με εγκεκριμένη ΕΤΕΠ, ενώ στα κεφάλαια που ακολουθούν δίνονται οι
συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές των έργων πολιτικού μηχανικού.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΥ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +
1
08-06-**-**
ΣΤΠ-ΠΜ-1 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ
08-07-01-01 έως 082
07-01-04
ΣΤΠ-ΠΜ-2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08-07-01-05

1.

ΣΤΠ-ΠΜ-1: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ

1.1

Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και τις δοκιμές
στεγανότητας των δικτύων σωληνώσεων πεδίου διακίνησης λυμάτων, στραγγιδίων, ομβρίων,
ιλύος και νερού, περιλαμβανομένων και των φρεατίων συγκράτησης υγρών (δίκτυο στραγγιδίων,
ομβρίων κτλ.) και των ξηρών φρεατίων (φρεάτια δικλείδων). Οι σωληνογραμμές εντός
αντλιοστασίων και κτιριακών έργων καλύπτονται από την Συμπληρωματική Προδιαγραφή «ΣΤΠΗΜ-3: Σωληνώσεις και εξαρτήματα δικτύων».
Το υλικό των αγωγών θα είναι για τα δίκτυα που λειτουργούν υπό πίεση όπως προσδιορίζεται στις
Ειδικές Προδιαγραφές και μπορεί να είναι:


uPVC 6 atm ή ανώτερης εφ’ όσον προδιαγράφεται διαφορετικά



HDPE 3ης γενιάς 10 atm ή ανώτερης εφ΄ όσον προδιαγράφεται διαφορετικά



Χυτοσίδηρος (Χυτοσίδηρο με σφαιροειδή γραφίτη)



Χαλύβδινοι ελικοειδούς ραφής

Τα δίκτυα βαρύτητας κατασκευάζονται από:


uPVC σειράς 41



σωλήνες δομημένου τοιχώματος από HDPE



Ελικοειδείς σωλήνες SPIRAL από uPVC-HDPE



Τσιμεντοσωλήνες για δίκτυα όμβριων και όπου αλλού ρητά προβλέπεται από την Μελέτη και
τις Ειδικές Προδιαγραφές.

1.2

Υλικά

1.2.1

Σωλήνες από HDPE 3ης γενιάς 10 atm ή ανώτερης
Οι σωλήνες από HDPE, ονομαστικής πίεσης 10 atm., θα είναι τρίτης γενεάς θα κατασκευάζονται
σύμφωνα με την ΕΝ 12201. Οι συνδέσεις θα γίνονται :
(1)

Πολυαιθυλένιο - πολυαιθυλένιο
Mε μετωπική συγκόλληση (butt fusion), για διαμέτρους σωλήνων μεγαλύτερες από Φ110. Για
μικρότερες από Φ110 διαμέτρους σωληνώσεων, είναι επιτρεπτή η σύνδεση των
σωληνώσεων με :

(2)

-

ηλεκτροσυγκόλληση (Electrofusion Welding). Η σύνδεση σε αυτή την περίπτωση
γίνεται μέσω ειδικού εξαρτήματος (ηλεκτρομούφα), κατάλληλων διαστάσεων
ανάλογα με τις διαμέτρους των σωληνώσεων και σύμφωνα με τα σχέδια της
Μελέτης και τις Ειδικές Προδιαγραφές.

-

μηχανικό τρόπο. Η σύνδεση σε αυτή την περίπτωση γίνεται με συνδέσμους και
ρακόρ από πολυπροπυλένιο. Ειδικά για την διακίνηση πόσιμου και βιομηχανικού
νερού και για διαμέτρους μέχρι και DN 32, η σύνδεση μπορεί να γίνει και με
ορειχάλκινους συνδέσμους και ρακόρ.

Πολυαιθυλένιο - PVC ή με μεταλλικούς σωλήνες
Η σύνδεση θα γίνεται με χαλύβδινες φλάντζες. O υποδοχέας φλάντζας θα είναι από
πολυαιθυλένιο. Η σύνδεση με τον σωλήνα πολυαιθυλενίου θα γίνεται με μετωπική
συγκόλληση ή με ηλεκτροσυγκόλληση (βλέπε παραπάνω προδιαγραφή “Σύνδεση

πολυαιθυλένιο - πολυαιθυλένιο”).
χυτοσιδηρά τεμάχια ζιμπώ.

1.2.2

Εναλλακτικά

μπορεί

να

χρησιμοποιηθούν

ειδικά

Σωλήνες δομημένου τοιχώματος από HDPE
Οι αγωγοί θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΝ 13476, τύπος Β. Σε περιπτώσεις αλλαγής
κατεύθυνσης, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις αλλαγής διατομών καθώς και διακλαδώσεων θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13476, για
να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή καθώς και η στεγανότητα του δικτύου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
αποφεύγεται η χρήση εξαρτημάτων που έχουν παραχθεί από διαφορετικές πρώτες ύλες από αυτές
των ευθύγραμμων σωλήνων. Οι συνδέσεις των σωλήνων θα γίνεται με μούφα και ελαστικό
δακτύλιο.

1.2.3

Ελικοειδής σωλήνες SPIRAL από uPVC ή HDPE
Για σωλήνες μεγάλων διαμέτρων (πάνω από Φ600) σε δίκτυο βαρύτητας θα χρησιμοποιηθούν
σωλήνες ελικοειδείς (SPIRAL) από uPVC ή HDPE σύμφωνα με DIN 16961, ΕΛΟΤ 1169.
Η σύνδεση των SPIRAL σωλήνων από uPVC γίνεται μέσω συνδέσμου (μούφα) όπως και για τους
σωλήνες από uPVC με συμπαγή τοιχώματα. Η στεγανότητα εξασφαλίζεται από τον ενσωματωμένο
ελαστικό δακτύλιο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση ελαστικός δακτύλιος
(στεγανωτικό) ο οποίος συσφίγγει πάνω στον σωλήνα μέσω μεταλλικού στεφανιού. Το μεταλλικό
στεφάνι όπως και οι βίδες που το σφίγγουν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Η σύνδεση των SPIRAL σωλήνων από HDPE, εκτός από το ανοξείδωτο μεταλλικό στεφάνι με τον
ελαστικό δακτύλιο (στεγανωτικό), μπορεί να επιτευχθεί και με την μέθοδο της αυτογενούς
συγκόλλησης.

1.2.4

Τσιμεντοσωλήνες
Οι τσιμεντοσωλήνες θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή δικτύων ομβρίων και μόνο μετά από
σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. Θα προέρχονται από το εμπόριο και θα ανταποκρίνονται πλήρως
με την Υπουργική Απόφαση ΕΔ2α/02/44/Φ.1.1 του ΦΕΚ 253/Β/84 χωρίς εσωτερική επένδυση. Η
κατηγορία σωλήνων, ο τύπος τοιχωμάτων των σωλήνων, η διάμετρος και ο τρόπος έδρασής τους
θα καθορίζονται στην Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγραφές.
Σε κάθε περίπτωση για τον καθορισμό των παραπάνω παραμέτρων και τελικά την επιλογή των
τσιμεντοσωλήνων θα λαμβάνεται κινητό φορτίο κατηγορίας SLW60 κατά DIN 1072

1.2.5

Φρεάτια
Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα. Εναλλακτικά μπορεί να εγκατασταθούν
προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυαιθυλένιο μεσαίας πυκνότητας, ή υψηλής πυκνότητας
ανάλογα με τα βάθη τοποθέτησης και την ύπαρξη ή όχι υδροφόρου ορίζοντα.

1.3

Εκτέλεση Εργασιών

1.3.1

Διακίνηση και αποθήκευση σωλήνων
Οι σωλήνες θα μεταφέρονται, αποθηκεύονται και θα διακινούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Οι σωλήνες πρέπει να μεταφέρονται διατεταγμένοι για να μην προκαλούνται ζημιές
κατά την μεταφορά τους στο εργοτάξιο.
Οι χειρισμοί κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται με μεγάλη προσοχή και ανάλογα με το
βάρος των σωλήνων με τα χέρια, με σχοινιά και ξύλινους ολισθητήρες (από μαδέρια) ή ανυψωτικό
μηχάνημα. Όταν χρησιμοποιούνται άγκιστρα για την ανύψωση τα άκρα τους θα καλύπτονται με
λάστιχο, για να μην καταστρέφονται τα χείλη των σωλήνων.
Οι αγωγοί θα αποθηκεύονται σε ομαλές και επίπεδες επιφάνειες απαλλαγμένες από διαβρωτικά
υλικά, χωριστά ανά υλικό κατασκευής. Σωλήνες διαφορετικών διαμέτρων επίσης πρέπει να
αποθηκεύονται χωριστά, ή εάν αυτό είναι αδύνατο οι μεγαλύτερες διάμετροι πρέπει να
τοποθετούνται στις κάτω στρώσεις.

Οι σωλήνες από PVC και HDPE πρέπει να προστατεύονται από την απ' ευθείας έκθεσή τους στον
ο
ήλιο. Επίσης καλό είναι όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη των 0 C να
αποφεύγονται τα απότομα κτυπήματα στους σωλήνες.
Οι σωλήνες από PVC και HDPE θα στοιβάζονται εναλλάξ του αρσενικού και θηλυκού άκρου και με
τις κεφαλές προεξέχουσες ώστε να εφάπτονται μεταξύ τους κατά το μήκος μίας γενέτειρας.
Εναλλακτικά, οι σωλήνες μπορούν να στοιβάζονται σταυρωτά ώστε κάθε στρώση να είναι σε ορθή
γωνία σε σχέση με την προηγούμενη, η δε κάτω στρώση πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωμένη
ώστε να είναι αδύνατη η κύλιση των σωλήνων.. Εάν αυτοί οι τρόποι είναι αδύνατο, τότε μπορούν να
τοποθετηθούν κάτω από τους σωλήνες ξύλινοι δοκοί, πλάτους τουλάχιστον 50 mm και σε
απόσταση όχι μεγαλύτερη από 2 m μεταξύ τους. Το συνολικό ύψος των στρώσεων δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 1,50 m.
Οι χυτοσιδηροί σωλήνες στοιβάζονται με ανάλογους τρόπους αυτών των σωλήνων PVC και HDPE.
O μέγιστος αριθμός των στρώσεων καθορίζεται από τον τρόπο στοίβαξης τους, τον συντελεστή
κατηγορίας πάχους και την διάμετρο.
Οι ελαστικοί δακτύλιοι πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό μέρος, μακριά από την ηλιακή
ακτινοβολία και να παραμένουν μέσα στους σάκους ή τα κιβώτια συσκευασίας μέχρι την
χρησιμοποίησή τους. Το ίδιο ισχύει και για τα ειδικά εξαρτήματα από uPVC και HDPE.

1.3.2

Εγκιβωτισμός σωλήνων
Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
Η ζώνη του αγωγού περιλαμβάνει το χώρο μεταξύ του πυθμένα και των τοιχωμάτων της τάφρου και
μέχρι ύψος 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. Στη ζώνη του αγωγού πρέπει οι
απαιτήσεις κατασκευής του υλικού πληρώσεως που θα χρησιμοποιηθεί και ιδιαίτερα της
συμπυκνώσεως να είναι αυξημένες, δεδομένου ότι αυτές έχουν ουσιώδη επίδραση στην παραδοχή
της στατικής και δυναμικής καταπονήσεως του αγωγού.
Το υλικό πλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί για τον εγκιβωτισμό των σωλήνων πρέπει να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.
Μετά την ισοπέδωση και την συμπίεση του πυθμένα του ορύγματος θα τοποθετηθεί το υλικό
εγκιβωτισμού κάτω από τον σωλήνα (υπόστρωμα σωλήνα), σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. H
επιφάνεια θα ελεγχθεί στην συνέχεια ως προς την στάθμη και την ομοιομορφία και εάν χρειασθεί θα
γίνουν οι τελικές διορθώσεις για την σωστή στάθμη.
Δεν θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των σωλήνων εάν δεν γίνει ο έλεγχος και η παραλαβή του
υποστρώματος του σωλήνα. Σε περίπτωση που το υπόστρωμα έχει υποστεί βλάβη από νερά, ή
άλλη αιτία, ο Ανάδοχος πρέπει να το αφαιρέσει και να το κατασκευάσει εκ νέου με νέα υλικά.
Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνει ο πλευρικός εγκιβωτισμός με τύπανση ώστε να
αποφεύγονται κενά στην περιοχή κάτω από τον σωλήνα. Η ολοκλήρωση του εγκιβωτισμού θα γίνει
με τύπανση και από τις δύο πλευρές του σωλήνα για να αποφευχθεί η εγκάρσια μετακίνησή του και
η υπερύψωση του. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, όταν υπάρχουν σωλήνες που
μπορούν να παραμορφωθούν. Το ύψος του εγκιβωτισμού θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια της
μελέτης.
Οι προστατευτικές επενδύσεις των αγωγών δεν επιτρέπεται να υποστούν βλάβη κατά την
διαδικασία εγκιβωτισμού των σωλήνων.
Για αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου μεγαλύτερης από 0,40 m πρέπει η ζώνη του αγωγού να
πληρωθεί και να συμπιεστεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας.
Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου Dεξ
μεγαλύτερη από 1,00 m, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού πλήρωσης, πάχους t=Dεξ/8 να
κατασκευάζεται από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, με ελάχιστο πάχος tmin=0,15 m.

Κατά την τοποθέτηση του υλικού υποστρώματος και εγκιβωτισμού θα αφαιρούνται προοδευτικά οι
προσωρινές αντιστηρίξεις.
Η όλη εργασία του εγκιβωτισμού των σωλήνων με άμμο πρέπει να γίνει εν ξηρώ και ο Ανάδοχος
οφείλει να προστατεύσει το σκάμμα από επιφανειακά νερά με την κατασκευή πρόχειρων
αναχωμάτων και τάφρων κατά μήκος του σκάμματος και να αποχετεύει τα υπεδάφια νερά με
άντληση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.
Οι θέσεις συνδέσεων δεν θα καλυφθούν στην αρχή με άμμο και θα καλυφθούν μετά την εκτέλεση
των αντίστοιχων δοκιμών.
Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης στις σωληνογραμμές από uPVC και HDPE, θα γίνεται
εγκιβωτισμός με σκυρόδεμα. Κατά τον εγκιβωτισμό (αγκύρωση) σε σκυρόδεμα πρέπει να μην
καλύπτονται οι συνδέσεις (μούφα – ευθύ άκρο) εκτός και ορίζεται αλλιώς από την μελέτη. Το
σκυρόδεμα θα δονηθεί και δουλευτεί καλά από κάτω και γύρω από τον σωλήνα και θα είναι σε
πλήρη επαφή με την κάτω επιφάνεια του σωλήνα. Η επάνω επιφάνεια του σκυροδέματος θα έχει
εξομαλυνθεί με φτυάρι και θα φθάνει ομαλά μέχρι τις πλευρές του ορύγματος.
Ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να εξασφαλιστεί ότι οι σωλήνες
δεν θα μετακινηθούν κατά την σκυροδέτηση και, όπου είναι δυνατόν, η σκυροδέτηση θα γίνει σε μία
φάση.

1.3.3

Τοποθέτηση σωλήνων
Οι σωλήνες θα τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη Μελέτη.
Οι σωλήνες κατ' αρχάς πρέπει να τοποθετηθούν κατά μήκος του χείλους των τάφρων για
επιθεώρηση. Σωλήνες οι οποίοι έχουν υποστεί βλάβη, θα απορρίπτονται.
Το εσωτερικό των σωλήνων πρέπει να διατηρείται καθαρό από χώματα, ξένα σώματα και νερά.
Έτσι στη διάρκεια διακοπών της εργασίας και κυρίως τη νύκτα, το στόμιο του τελευταίου σωλήνα
που τοποθετήθηκε θα φράσσεται κατάλληλα.
Στη συνέχεια πρέπει να γίνει η καταβίβαση προσεκτικά και χωρίς κρούσεις. Η υψομετρική
τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του υποστρώματος και δεν
επιτρέπεται η χρήση λίθων ή άλλων υλικών. Η σύνδεση σωλήνων εκτός της τάφρου απαγορεύεται.
Όλοι οι αγωγοί θα τοποθετηθούν επακριβώς οριζοντιογραφικά και υψομετρικά στις θέσεις που
φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης. Μεταξύ φρεατίων (προκειμένου για αγωγούς βαρύτητας) ο
αγωγός πρέπει να είναι σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή απόλυτα ευθύγραμμος.
Προκειμένου για αγωγούς πιέσεως τα τμήματα των αγωγών που σε οριζοντιογραφία ή μηκοτομή
προβλέπονται σε καμπύλη θα κατασκευασθούν από σωλήνες κανονικού ή μικρότερου μήκους σε
συνδυασμό με την επιτρεπόμενη απόκλιση των συνδέσμων ή από ειδικά τεμάχια (καμπύλες).
Πάντως σε καμία περίπτωση η απόκλιση των αξόνων δύο συνδεόμενων σωλήνων δεν μπορεί να
υπερβαίνει την επιτρεπόμενη για το είδος του. Για να αποφεύγεται η απόκλιση και τυχόν
αποσύνδεση του αγωγού στις θέσεις όπου τοποθετούνται τα ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταυ,
πώματα) λόγω των δημιουργούμενων εκεί ωθήσεων είναι απαραίτητη η αγκύρωσή τους.
Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων και εφ' όσον παραστεί η ανάγκη να κοπούν σε μήκος
μικρότερο του ονομαστικού για την ακριβή τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων, οι
σχετικές εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με ειδικό εξοπλισμό. Σε
κάθε περίπτωση τα κομμένα άκρα θα πρέπει να λοξοτομούνται (φρεζάρισμα). Οι ελαστικοί
δακτύλιοι στεγανότητας, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με λίπη, γράσα και έλαια.
Δεν επιτρέπεται η κάμψη των σωλήνων από PVC για την δημιουργία αλλαγών στην διεύθυνση,
ο
μεγαλύτερη από 3 . Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει οι σωλήνες να κάμπτονται συγχρόνως κατά την
οριζόντια και την κατακόρυφη έννοια για την δημιουργία καμπύλης παρά μόνο οριζόντια ή
κατακόρυφη.

Η ακτίνα καμπυλότητας των σωλήνων από HDPE πρέπει να είναι τουλάχιστον 30D, όπου D η
εξωτερική διάμετρος του σωλήνα εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά.
Το σκάμμα στο οποίο θα τοποθετηθούν οι σωλήνες πρέπει να έχει το ελάχιστο πλάτος που
καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης, η δε απόσταση της εξωτερικής παρειάς του σωλήνα σε καμία
θέση του αγωγού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από εκείνη που καθορίζεται ως ελάχιστη στα
σχέδια της μελέτης.
Η σύνδεση των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων με φλάντζες, από χυτοσίδηρο με σφαιροειδή
γραφίτη θα γίνεται με παρένθεση μεταξύ των φλαντζών ελαστομερούς δακτυλίου στεγανότητας. Οι
κοχλιοφόροι ήλοι θα συσφίγγονται επαρκώς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του αρμού,
χωρίς όμως να δημιουργούνται εφελκυστικές τάσεις στα συνδεόμενα μέρη.

1.3.4

Φρεάτια

1.3.4.1

Φρεάτια από σκυρόδεμα
Ο πυθμένας, η οροφή και τα τοιχώματα των φρεατίων που συγκρατούν υγρά θα κατασκευαστούν
από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ή ανώτερης και τύπου II ή ΙV (Sulfate Resisting),
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις Ειδικές Προδιαγραφές. Εάν δεν προδιαγράφεται
διαφορετικά τα ξηρά φρεάτια κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25,
τύπου ΙΙ, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. Στο σκυρόδεμα των φρεατίων τα οποία θα
κατασκευασθούν κάτω από τη στάθμη του υπόγειου ορίζοντα θα γίνει πρόσμιξη στεγανωτικού
μάζας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.
Για την κατασκευή των τοιχωμάτων των φρεατίων θα χρησιμοποιηθεί εξωτερικός ξυλότυπος, ενώ
απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της παρειάς της εκσκαφής ως ξυλοτύπου.
Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των φρεατίων θα επιχρισθούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα
σχέδια της μελέτης και τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές.
Σε όλα τα φρεάτια τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθμίδες ή βαθμίδες από GRP, σύμφωνα με τα
σχέδια της μελέτης. Τα καλύμματα οι εσχάρες και τα στόμια υδροσυλλογής των φρεατίων θα είναι
από χυτοσίδηρο, χαλύβδινα ή από GRP, σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τα
σχέδια της μελέτης.
Στην Μελέτη και στις Ειδικές Προδιαγραφές προσδιορίζονται οι προστατευτικές επενδύσεις των
φρεατίων των δικτύων.
(1)

Επίχρισμα με πατητή τσιμεντοκονία
Οι εσωτερικές επιφάνειες των φρεατίων συγκράτησης υγρών (εσωτερικές παρειές των
πλευρικών τοίχων, δάπεδο, κάτω επιφάνεια πλάκας οροφής), καθώς επίσης και όπου αλλού
ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα επιχρισθούν με πατητή τσιμεντοκονία. Η τσιμεντοκονία θα γίνει
σε τρεις στρώσεις.
Ως υλικά κατασκευής θα χρησιμοποιηθούν, τσιμέντο τύπου ΙΙ και άμμος σε αναλογία 650 kg
3
τσιμέντου σε 1,0 m άμμου για την πρώτη και δεύτερη στρώση και 900 kg τσιμέντου σε
3
0,8 m άμμου για την τρίτη στρώση.
Η άμμος πρέπει να είναι λεπτόκοκκος και τελείως απαλλαγμένη γαιωδών και οργανικών
προσμίξεων. Η μέτρηση της άμμου πρέπει απαραίτητα να γίνεται με κιβώτιο ορισμένου
όγκου και το τσιμέντο να προστίθεται σε βάρος. Η ανάμιξη των υλικών και η παρασκευή των
μιγμάτων πρέπει να γίνεται επί επιπέδων λαμαρινών ή με ειδικούς αναμικτήρες.
Η πρώτη στρώση της τσιμεντοκονίας θα είναι πεταχτή, η δεύτερη στρώση στρωτή και η τρίτη
πατητή, θα συμπιέζεται δε και λειαίνεται με το μυστρί. Το τελικό συμπιεστό πάχος της
τσιμεντοκονίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 cm.
Στις γωνίες θα διαμορφώνονται καμπύλες με ειδικά εργαλεία. Κάθε στρώση θα καταβρέχεται
επανειλημμένα μετά το πήξιμο του τσιμέντου. Πριν από τη διάστρωση κάθε στρώσης η

επιφάνεια θα καθαρίζεται και θα πλένεται και τέλος θα διαβρέχεται με γαλάκτωμα τσιμέντου
(αριάνι).
(2)

Μόνωση με ασφαλτική επάλειψη
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι εξωτερικές επιφάνειες όλων των φρεατίων, καθώς
επίσης και όπου αλλού ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα επαλειφθούν με διπλή ασφαλτική
στρώση.
Το υλικό θα διαστρωθεί σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εργοστασίου
παραγωγής. Στην Υπηρεσία θα δοθούν από τον Ανάδοχο όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
υλικού, καθώς επίσης και οι οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής του, προς έγκριση.
Πριν από την οποιαδήποτε επίστρωση υλικού, οι επιφάνειες εφαρμογής θα πρέπει να
καθαριστούν σχολαστικά από σκόνες, λάδια κτλ. και αφού γίνει επίστρωση με το αστάρι, θα
εφαρμοστεί το ασφαλτογαλάκτωμα σε δύο στρώσεις σταυρωτά.

(3)

Μόνωση με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου
Όπου ζητηθεί από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα προβεί στην μόνωση των εξωτερικών
επιφανειών από σκυρόδεμα, με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου, πάχους 2 mm και βάρους
2
2
2,20 kg/m μέχρι 2,50 kg/m . Η προστασία της μόνωσης θα γίνει με τσιμεντοκονία πάχους
3
2 cm και αναλογία 650 kg/m τσιμέντου, όπως ορίζεται στην παρ. 9.23.2 της ΠΤΠ Τ110.

1.3.4.2

Προκατασκευασμένα φρεάτια
Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιμασίες αποδοχής στο εργοστάσιο των
φρεατίων που καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης θα συμφωνούν πλήρως με τα προδιαγραφόμενα
στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13598.
Τα φρεάτια θα είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), κυλινδρικού σχήματος, τυποποιημένης εσωτερικής
διαμέτρου DΝ 1000mm, σύμφωνα με την μελέτη και θα απαρτίζονται από 3 τμήματα:


την βάση,



τον ενδιάμεσο ανυψωτικό δακτύλιο και τον



έκκεντρο ή ομόκεντρο κώνο.

Τα πλαστικά φρεάτια θα διαθέτουν προδιαμορφωμένες εισόδους και εξόδους τυποποιημένης
διατομής ή, εναλλακτικά, οι είσοδοι και οι έξοδοι θα είναι προχαραγμένες από το εργοστάσιο ούτως
ώστε ο εγκαταστάτης να πραγματοποιεί την ανάλογη διαμόρφωση της οπής. Εξάλλου, πρέπει να
υπάρχει η δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος.
Η τελική ρύθµιση του ύψους του φρεατίου γίνεται μέσω του έκκεντρου ή ομόκεντρου κώνου, ο
οποίος θα κόβεται στο απαιτούμενο ύψος για την επίτευξη της προβλεπόμενης τελικής στάθμης.
Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά, σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές και θα
εδράζονται επί χυτοσιδηρών πλαισίων πακτωμένων σε πλάκα από σκυρόδεμα κατάλληλων
διαστάσεων.
Τα βασικά τμήματα των φρεατίων πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους είτε με την χρήση ελαστικών
δακτυλίων είτε με αυτογεννή συγκόλληση
H εγκατάσταση των φρεατίων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τα σχέδια
λεπτομερειών της μελέτης. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τσιμεντοκονίας και μονωτικών υλικών
στο εσωτερικό του φρεατίου. Η επίχωση του εναπομένοντος διακένου θα γίνεται με κατάλληλα
προϊόντα εκσκαφών σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές.
Η έδραση των φρεατίων, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη θα γίνεται επί
υποστρώματος συνολικού πάχους 40cm, αποτελούμενου από χονδρά σκύρα (πάχος 30cm) και
επιφανειακή στρώση άμμου (πάχους 10cm).

Οι είσοδοι και οι έξοδοι απορροής πρέπει να είναι κατάλληλες για σύνδεση με αγωγούς PVC,
πολυαιθυλενίου συμπαγούς τοιχώματος, ή πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος.

1.3.5

Δοκιμή έτοιμων σωληνώσεων
Όλες οι δαπάνες για την δοκιμή των αγωγών σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω,
περιλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων για τη δοκιμή οργάνων, βαρύνουν τον
Ανάδοχο. Οι προσωρινές αγκυρώσεις, που τυχόν απαιτηθούν, δεν πληρώνονται ιδιαίτερα και η
σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στην τιμή κατασκευής της σωληνογραμμής.
Μετά το τέλος κάθε δοκιμής θα συντάσσεται πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από την Υπηρεσία
και από τον Ανάδοχο. Κανένα τμήμα αγωγού δεν θεωρείται ότι παραλήφθηκε αν δεν έχει γίνει η
δοκιμή στεγανότητας σ' αυτό. Επίσης απαγορεύεται κάθε επίχωση ορύγματος στο οποίο υπάρχει
αγωγός που δεν έχει δοκιμαστεί.
Δίκτυα βαρύτητας
i.

Αρχική δοκιμή στεγανότητας
Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων θα γίνει δοκιμή στεγανότητας του
δικτύου. Σαν μήκος δοκιμής λαμβάνεται το μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων τμήμα του
αγωγού. Ο κορμός του σωλήνα εγκιβωτίζεται με άμμο ή σκυρόδεμα αλλά οι σύνδεσμοι
μένουν ακάλυπτοι για τον έλεγχο κατά την δοκιμή.
Πριν από την έναρξη της δοκιμής θα ελεγχθεί η απρόσκοπτη ροή με την παροχέτευση
ποσότητας νερού στο ανάντη φρεάτιο και θα παρατηρηθεί η διέλευση του προς το
κατάντη. Στην συνέχεια τα δύο άκρα του αγωγού κλείνονται με στεγανά πώματα που
να επιτρέπουν το γέμισμα της γραμμής με νερό, καθώς επίσης και την εξαέρωση. Το
γέμισμα γίνεται αργά ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή του αέρα. Το νερό μπαίνει από
το χαμηλότερο σημείο. Η εξαέρωση γίνεται στο ψηλότερο άκρο.
Όταν γεμίσει ο αγωγός με νερό και γίνει πλήρης εξαέρωση αυξάνει η πίεση στις
0,4 atm (4 m ύψος νερού) στο ψηλότερο άκρο του αγωγού. Η πίεση αυτή διατηρείται
30' στη διάρκεια των οποίων δεν πρέπει να εμφανιστούν διαρροές στους συνδέσμους.
Όλα τα απαραίτητα όργανα για την διεξαγωγή των δοκιμών οφείλει να τα προμηθεύσει
και μεταφέρει στον χώρο του έργου ο Ανάδοχος.
Εφ' όσον κατά τη δοκιμή εμφανιστούν σημεία μη στεγανά, είτε στα τοιχώματα των
σωλήνων, είτε τις συνδέσεις, πρέπει να διακοπεί ο έλεγχος και να αδειάσει βαθμιαία ο
αγωγός, να γίνει η επισκευή των ελαττωμάτων και μετά να ξαναρχίσει η όλη
διαδικασία.
Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύνδεσης που διαπιστώνεται κατά τις δοκιμές
διορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Επίσης ο Ανάδοχος
υποχρεούται με δικά του έξοδα να προβεί στην αντικατάσταση σωλήνων ή συνδέσμων
που έπαθαν ζημιές κατά τη δοκιμή.
Μετά την επίχωση των σκαμμάτων, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει επανάληψη της
δοκιμής κατά τα ανωτέρω, εάν κρίνει ότι η επίχωση έγινε κατά τρόπο που θα ήταν
δυνατό να προκαλέσει ζημιές στους αγωγούς.

ii.

Τελική δοκιμή στεγανότητας
Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής δοκιμής στεγανότητας, θα ακολουθήσουν δοκιμές
μεγαλύτερων τμημάτων του δικτύου και ανά τμήματα δικτύου μήκους μέχρι 300-500m
τα οποία θα επιλεγούν από την Υπηρεσία, ώστε να μην παρουσιάζουν σοβαρές
υψομετρικές διαφορές του εδάφους για να διενεργηθεί η τελική δοκιμή στεγανότητας.
Πριν από την έναρξη της δοκιμής θα παροχετευθεί η ποσότητα νερού σε καθένα
ανάντη φρεάτιο χωριστά και θα παρατηρηθεί η απρόσκοπτη ροή του προς τα κατάντη
φρεάτια.

Στην συνέχεια θα πληρωθεί ο αγωγός και τα φρεάτια επισκέψεως μέχρι το έδαφος με
νερό, θα σφραγισθούν τα φρεάτια και θα μετρηθούν οι απώλειες του νερού μετά από
24ώρες. Οι απώλειες νερού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 3% του συνολικού
περιεχομένου όγκου νερού.
iii.

Ειδικές δοκιμές
Όπου ο αγωγός βρίσκεται μέσα σε υδροπερατά εδάφη και κυρίως μέσα σε υδροφόρο
ορίζοντα ή / και σε όποιες και όσες θέσεις επιλέξει η Υπηρεσία, ελέγχεται η
στεγανότητα του αγωγού σε εισροές από το εξωτερικό προς το εσωτερικό, αφού
προηγουμένως αφαιρεθεί το νερό από το εσωτερικό και τα φρεάτια.

ΣΤΠ-ΠΜ-2: ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
1.4

Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί
Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση βοηθητικών κατασκευών και
ειδικότερα στα:


1.5

καλύμματα φρεατίων και εσχάρες ομβρίων

Υλικά
Στις Ειδικές Προδιαγραφές και την Μελέτη καθορίζονται τα χρησιμοποιούμενα κατά περίπτωση
υλικά:
Τα καλύμματα, οι εσχάρες και τα στόμια υδροσυλλογής θα είναι κατασκευασμένα από:


ελατό χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την ΕΝ 1563

Οι βαθμίδες φρεατίων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από:


φαιό χυτοσίδηρο σύμφωνα με την ΕΝ 1561



χάλυβα με επικάλυψη από πλαστικό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές BS 3412 ή BS 5139. Οι
διαστάσεις θα είναι σύμφωνες με το ΕΝ 10301.

Τα κιγκλιδώματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από:


σιδηροσωλήνες (medium size) γαλβανισμένους εν θερμώ, ονομαστικής διαμέτρου DN 40,
σύμφωνα με το DIN 2440. Τα εξαρτήματα σύνδεσης των σωλήνων και στερέωσης των
ορθοστατών θα είναι χυτοσιδηρά γαλβανισμένα εν θερμώ. Η στερέωση των ορθοστατών
γίνεται με μεταλλικά βύσματα εκτονώσεως 10 mm σε δάπεδο από σκυρόδεμα, ή με
φρεζαριστούς κοχλίες Μ10 σε μεταλλικό δάπεδο.



oρθογωνικά, κυκλικά και γραμμικά προφίλ από πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες
υάλου. Τα εξαρτήματα σύνδεσης των προφίλ θα είναι από πλαστικό ανθεκτικό στη διάβρωση
ή ανοξείδωτο χάλυβα. Τα υλικά θα πρέπει να πληρούν την ΕΝ 13706.

Οι κλίμακες και τα καλύμματα δαπέδων (εσχαρωτά δάπεδα ή αντιολισθηρές επιφάνειες) πρέπει να
είναι κατασκευασμένες από:


ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) ή



χάλυβα, γαλβανισμένο εν θερμώ με ελάχιστο πάχος επικάλυψης 50 μm (350 kg/m ), στην
2
περίπτωση πάχους χάλυβα μικρότερου από 5 mm ή 65 μm (450 kg/m ) στη περίπτωση
χάλυβα πάχους μεγαλύτερου από 5 mm.



Πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες υάλου (GRP) και κατάλληλη προστασία από την
υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Οι ίνες υάλου θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες,
χωρίς διακύμανση της πυκνότητας.

2

Σε κάθε περίπτωση και εφ’όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην Μελέτη και τις Ειδικές
Προδιαγραφές ο γαλβανισμένος χάλυβας θα πρέπει να έχει την παρακάτω τουλάχιστον
αντιδιαβρωτική προστασία:


Προετοιμασία επιφανείας:
Καθαρισμός γαλβανισμένης επιφάνειας με συρματό-βουρτσα για να αφαιρεθούν τα οξείδια
και λείανση με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο νούμερο)



Αστάρωμα:
Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, με βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό
σκληρυντή και αντισκωρικές ουσίες ελεύθερες μολύβδου (ΠΞΣ 50 μm)



Τελική βαφή:
Κάτω επιφάνεια καλύμματος υγρού φρεατίου ή διαδρόμου, κάτω από τον οποίο διακινούνται
υγρά:

-

Μία στρώση με εποξειδική βαφή δύο συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες,
πολυαμιδικό σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 300 μm).

Επιφάνειες μη εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία:

-

Δύο στρώσεις με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες
και πολυαμιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 μm)

Επιφάνειες εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία:

1.6

-

Μία στρώση με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες
και πολυαμιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 μm)

-

Μία στρώση με πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών με βάση ακρυλικές
ρητίνες και αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή (ΠΞΣ 50 μm).

Εκτέλεση εργασιών
Η τοποθέτηση πρέπει να είναι επιμελημένη, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, το εξωτερικό
φινίρισμα θα πρέπει να είναι επιμελημένο έτσι ώστε η επιφάνεια να έχει ομοιόμορφο χρώμα και
υφή, να είναι λεία χωρίς προεξοχές και απαλλαγμένη από ξένα σώματα, αγώγιμα τεμάχια, οπές,
κτυπήματα, κενά , ξέσματα, ρυτιδώσεις ή φυσαλίδες.

1.6.1

Καλύμματα φρεατίων και εσχάρες
Το καθαρό πλάτος των καλυμμάτων φρεατίων σε οδούς με κυκλοφορία πρέπει να είναι μεγαλύτερο
από 600mm, ενώ σε περιοχές εκτός κυκλοφορίας μεγαλύτερο από 800mm, σύμφωνα με την
EN 124.
Τα καλύμματα των φρεατίων πρέπει να στερεώνονται καλά ώστε να εμποδίζεται η ακούσια
μετατόπιση τους. Τα ανακλινόμενα καλύμματα πρέπει να ασφαλίζουν στην ανοιχτή θέση, ενώ τα
βαριά καλύμματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με αντίβαρα, υδραυλικούς ή πνευματικούς
μηχανισμούς ανύψωσης.
Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΕΝ 124:
Περιοχή έργου
Κατηγορία ΕΝ 124
Οδοστρώματα
D400
Πεζοδρόμια – χώροι στάθμευσης
C250
Χώροι πρασίνου
A15
Τα στεγανά καλύμματα από GRP θα διαθέτουν πλαίσιο κατασκευασμένο από GRP με αγκύρια
πάκτωσης και επένδυση από EPDM. Η κατασκευή θα είναι τύπου sandwich με εξωτερικά φύλλα

κατασκευασμένα από ισοφθαλική ρητίνη με UV inhibitor, ενισχυμένη με ίνες γυαλιού και πυρήνα
από κατάλληλο αφρώδες υλικό (πολυουρεθάνη, πολυπροπυλένιο κτλ.).
Τα εσχαρωτά δάπεδα από GRP κατασκευάζονται από πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες
γυαλιού. Οι διαστάσεις του βρόγχου θα είναι 40x40mm και ύψους 25mm, ώστε να εξασφαλίζεται
καθαρή επιφάνεια απορροής 70%.

1.6.2

Κιγκλιδώματα
Όπου δείχνονται στα σχέδια και γενικά όπου υπάρχει υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 0,50m
θα εγκατασταθούν κιγκλιδώματα. Τα κιγκλιδώματα θα έχουν ενιαία μορφή σε όλη την εγκατάσταση
και θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. Τα κιγκλιδώματα θα έχουν ύψος 1.100mm και η
απόσταση των ορθοστατών θα είναι μικρότερη από 1.200mm.
Το οριζόντιο συνεχές φορτίο θα λαμβάνεται τουλάχιστον ίσο με 1.000 N/m, σύμφωνα με την
ΕΝ 12255-10, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Σύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, εάν προβλέπεται παραπέτο ύψους 0,10m, η μέγιστη επιτρεπτή
απόσταση της οριζόντιας ράβδου του κιγκλιδώματος από την στάθμη εργασίας ανέρχεται σε 0,50m.
Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται παραπέτο, τότε η απόσταση του πρώτου οριζόντιου
στοιχείου του κιγκλιδώματος από την στάθμη εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,30m.
Τα κιγκλιδώματα από GRP αποτελούνται από σωληνωτά προφίλ διαμέτρου 50mm από
πολυεστερική ρητίνη, ενισχυμένη με ίνες γυαλιού. Οι ορθοστάτες, πάχους 6mm προβλέπονται σε
αποστάσεις του 1,0m, ενώ οι οριζόντιοι ράβδοι (τρεις σειρές) θα έχουν πάχος 4mm. Σε περίπτωση
που το ύψος της ανεμόσκαλας ξεπερνά τα 2,0 m προβλέπεται κλωβός ασφαλείας, διαμέτρου
800mm, ο οποίος προσαρμόζεται στην κατακόρυφη κλίμακα.

ΣΤΠ-ΠΜ-3: ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ
1.7

Αντικείμενο
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή περιφράξεων από συρματόπλεγμα,
όπου απαιτείται.
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ομβρίων της ΕΕΛ.
Το νέο δίκτυο θα αποτελείται από φρεάτια υδροσυλλογής με χυτοσιδηρά καλύμματα και τσιμεντοσωλήνες.
Ο αριθμός και η θέση των στομίων υδροσυλλογής θα καθοριστούν, λαμβανομένης υπόψη και της
τελικής υψομετρικής διαμόρφωσης των επιφανειών των οδών (κλίσεων και επικλήσεων). Ο αριθμός
των στομίων υδροσυλλογής θα πρέπει να είναι ικανός ώστε να εξασφαλίζεται η εισροή στους αγωγούς των παροχών υπολογισμού τους.

1.8

Κατασκευή του δικτύου
Οι αγωγοί του δικτύου ομβρίων (αν απατηθεί) θα κατασκευαστούν από προκατασκευασμένους
σωλήνες από οπλισμένο σκυρόδεμα με μούφα (τους λεγόμενους "τύπου καμπάνας") και με ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας. Οι σωλήνες αυτοί θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του
ΦΕΚ 253/Β/24.4.84. Ο τύπος τους (σειρά) και ο τρόπος έδρασής τους θα καθοριστούν από την
στατική μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου. Για τη μελέτη θα θεωρηθούν "άκαμπτοι σωλήνες" (rigid
pipes).
Τα φρεάτια επίσκεψης θα είναι κυκλικά και θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα οπλισμένο, χυτό
επί τόπου. Στον πυθμένα τους θα διαμορφωθούν ανοικτοί αγωγοί ανάλογοι με του αγωγούς που
συμβάλλουν σ' αυτά. Τα φρεάτια θα επιχρισθούν εσωτερικά και έως το ύψος του μεγαλύτερου από
τους συμβάλλοντες αγωγούς με τσιμεντοκονίαμα πατητό των 650 και 900 χγρ. τσιμέντου, πάχους
1,5 cm. Με το ίδιο τσιμεντοκονίαμα θα επιχρισθούν εξωτερικά και οι οριζόντιες επιφάνειες του
φρεατίου (λ.χ. η πλάκα επικάλυψης). Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στην καλή και
υδατοστεγανή κατασκευή των συνδέσεων των αγωγών με τα φρεάτια επίσκεψης.

1.9

Δοκιμή σε εσωτερική υδραυλική πίεση
Η δοκιμή αυτή θα εκτελεσθεί όπως προδιαγράφεται στην αντίστοιχη ΕΤΕΠ.
Πριν από τη δοκιμή τα σκέλη του ταυ, για των οποίων θα πρόκειται να συνδεθούν τα στόμια
υδροσυλλογής με το δίκτυο θα ταπώνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση του
αέρα κατά τη διαδικασία πλήρωσης του δικτύου με νερό για την εκτέλεση της δοκιμής.
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