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160. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 

161. ΠΡΟΧΥΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ 

161.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

161.1.1 Πεδίο Εφαρµογής  
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατασκευές: 

- αγωγοί οµβρίων από προκατασκευασµένους άοπλους πρεσσαριστούς τσιµεντοσωλήνες, διαφόρων 
διαµέτρων 

- αγωγοί οµβρίων από προκατασκευασµένους οπλισµένους πρεσσαριστούς τσιµεντοσωλήνες, διαφό-
ρων διαµέτρων 

- αγωγοί οµβρίων από οπλισµένους δονητικούς ή φυγοκεντρικούς τσιµεντοσωλήνες τύπου «κώδωνα» 
µε παρεµβολή ελαστικού δακτυλίου 

- στραγγιστήρια από διάτρητους προκατασκευασµένους άοπλους τσιµεντοσωλήνες, διαφόρων διαµέ-
τρων. 

β. Επίσης, στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά, φορτοεκφόρ-
τωση, τοποθέτηση, σύνδεση, καθώς και οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των προδιαγραφών και η δο-
κιµή στεγανότητας υπογείων αγωγών αποχέτευσης από τσιµεντοσωλήνες. 

161.1.2 Ορισµοί 
Πρόχυτοι τσιµεντοσωλήνες είναι οι προκατασκευασµένοι άοπλοι ή οπλισµένοι πλήρεις ή διάτρητοι τσιµεντοσωλή-
νες που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή αγωγών οµβρίων, όπως επίσης και για την κατασκευή στραγγιστη-
ρίων (µε διάτρητους τσιµεντοσωλήνες). 

161.2 Υλικά 

161.2.1 Γενικά 
(1) Για το ως άνω αντικείµενο, έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Τ-110 (ΦΕΚ 203 Β/67), στον Κα-

νονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) '97, στην προδιαγραφή Ε∆2α/02/44/Φ.1.1/4-4-84 (ΦΕΚ 253 
Β/84), καθώς επίσης και στα υπόλοιπα άρθρα της παρούσας ΓΤΣΥ, µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιή-
σεις ή/και συµπληρώσεις αναφέρονται κατωτέρω. 

(2) Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των τσιµεντοσωλήνων θα πρέπει να είναι καθαρό 
τσιµέντο Portland χωρίς θηραϊκή γη ή άλλες προσµίξεις και να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του ΚΤΣ '97 
και της παραγράφου 341.2.2 του άρθρου «Άοπλα και Οπλισµένα Σκυροδέµατα» της παρούσας. 

(3) Τα αδρανή υλικά και το νερό πρέπει επίσης να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του ΚΤΣ '97. 
(4) Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούµενες, ανάλογα µε τις διαστάσεις των τσιµεντοσωλή-

νων, κοκκοµετρικές διαβαθµίσεις και σε κάθε περίπτωση το µέγεθος των κόκκων τους να µην υπερβαίνει τα 
20 mm. 

(5) Για την ποσότητα του νερού που θα χρησιµοποιηθεί, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό υγρασίας 
των αδρανών υλικών. 

(6) Τα άκρα των σωλήνων πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε η συναρµογή των τµηµάτων 
των σωλήνων να είναι τέλεια και οι σωλήνες να έχουν συνεχή και λεία εσωτερική επιφάνεια. Οι αρµοί πρέ-
πει να είναι διαµορφωµένοι κατάλληλα, ώστε να επιτρέπουν τη σωστή προσαρµογή των τµηµάτων των σω-
λήνων. 

(7) ∆εν επιτρέπεται η χρήση ρηγµατωµένων ή φθαρµένων σωλήνων. 

161.2.2 Προκατασκευασµένοι Άοπλοι Πρεσσαριστοί Τσιµεντοσωλήνες 
α. Σκυρόδεµα 
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Το σκυρόδεµα κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων µπορεί να είναι είτε συνήθους αντοχής (Σ-220) είτε εξαι-
ρετικής αντοχής (Σ-250), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110. 

β. ∆ιαστασιολόγηση, Μορφή και Αντοχή 
Τα αναφερόµενα στην ΠΤΠ Τ-110, συνιστούν τα ελάχιστα επιτρεπόµενα όρια και ισχύουν µε την προϋπό-
θεση µη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων στην τεχνική µελέτη του έργου. 

161.2.3 Προκατασκευασµένοι Ωπλισµένοι Πρεσσαριστοί Τσιµεντοσωλήνες 
α. Σιδηρούς Οπλισµός 

Ο σιδηρούς οπλισµός των τσιµεντοσωλήνων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του ΚΤΣ ’97 και του σχετικού 
άρθρου «Άοπλα και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα» της παρούσας ΓΤΣΥ και να είναι κατηγορίας S 400 ή S 500 
(St III ή St IV). Η τοποθέτηση του οπλισµού εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 
4.3.1.1.6.1.3 της ΠΤΠ Τ-110. 

β. ∆ιαστασιολόγηση, Μορφή και Αντοχή 
Τα προβλεπόµενα στους ακόλουθους πίνακες της ΠΤΠ Τ-110 αποτελούν τα ελάχιστα επιτρεπόµενα όρια 
και ισχύουν µε την προϋπόθεση µη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων στην τεχνική µελέτη του έργου. Οι 
σειρές τσιµεντοσωλήνων που διατίθενται στο εµπόριο, είναι οι ακόλουθες: 

- Σειρά 75 (ως σειρά 75 νοείται η σειρά µε φορτίο θραύσης κατά την αντιδιαµετρική θλίψη µε τη µέθο-
δο των «τριών ακµών» ίσο µε 75 Ν/m ανά mm διαµέτρου σωλήνα), οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας II 
της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110. 

- Σειρά 100, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας II της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110. 

- Σειρά 150, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας III της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110. 

- Σκυροδέµατος Σ-420, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας IV της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-
110. 

161.2.4 Ωπλισµένοι ∆ονητικοί ή Φυγοκεντρικοί Τσιµεντοσωλήνες 
α. Γενικά 

Ισχύει η προδιαγραφή Ε∆2α/02/44/Φ.1.1/4-4-84 (ΦΕΚ 253 Β/4-4-84). 
β. Σιδηρούς Οπλισµός 

i. Η ποσότητα του κυκλικού οπλισµού δίδεται από τους πίνακες 6 ή 7 της προδιαγραφής 
Ε∆2α/02/44/Φ.1.1/4-4-84 (ΦΕΚ 253 Β/84) ανάλογα µε τη διάµετρο και την κατηγορία του σωλήνα. Ο 
οπλισµός αυτός είναι ο ελάχιστος που πρέπει να τοποθετείται σε κάθε σωλήνα σε µονό ή διπλό 
κλωβό και είναι υποχρεωτικός για όλους τους τύπους των οπλισµένων τσιµεντοσωλήνων. 

ii. Οι τσιµεντοσωλήνες που περιέχουν λιγότερο του προβλεπόµενου ελάχιστου οπλισµού θα απορρί-
πτονται ως εκτός προδιαγραφών. 

iii. Κάθε γραµµή περιφερειακού οπλισµού πρέπει να συνενώνεται και να στηρίζεται σε διαµήκεις ρά-
βδους ανάλογης διατοµής που να επεκτείνονται σε όλο το µήκος του σωλήνα ώστε να δηµιουργείται 
ένας συµπαγής και άκαµπτος κλωβός, ο οποίος κατά την σκυροδέτηση, µε τη βοήθεια αποστατών, 
παραµένει σε σταθερή θέση εντός του σωλήνα και µε επαρκή επικάλυψη. 

iv. Ο διαµήκης οπλισµός πρέπει να είναι της αυτής κατηγορίας µε τον περιφερειακό, αναλόγου διατοµής 
και η απόσταση µεταξύ των ράβδων δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 30 cm. 

v. Η ελάχιστη επικάλυψη µε σκυρόδεµα του σιδηρού οπλισµού (περιφερειακού και διαµήκους) πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 25 mm. 

vi. Ο εξωτερικός ή ο µονός κλωβός, διευρυµένος στο κάτω άκρο, πρέπει να επεκτείνεται έως τη «µού-
φα» (καµπάνα), την οποία να καλύπτει πλήρως και µε πρόσθετο περιφερειακό οπλισµό (ενίσχυση 
αρσενικού και καµπάνας). 

vii. Η ενίσχυση των άκρων των σπονδύλων είναι απαραίτητη διότι τα άκρα καταπονούνται ιδιαίτερα τόσο 
κατά την τοποθέτηση όσο κυρίως κατά τη λειτουργία του αγωγού (λόγω δυναµικών καταπονήσεων). 

γ. ∆ιαστασιολόγηση, Μορφή και Αντοχή 
i. Εσωτερική διάµετρος 
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- Η ονοµαστική διάµετρος των τσιµεντοσωλήνων αντιστοιχεί στην εσωτερική τους διάµετρο και 
δίδεται από τους πίνακες 6 ή 7 της προδιαγραφής του ΦΕΚ 253 Β/84. 

- Οι τσιµεντοσωλήνες δεν πρέπει να παρουσιάζουν αποκλίσεις στην ονοµαστική τους διάµετρο 
πέραν των ορίων του σχετικού πίνακα της προαναφερόµενης προδιαγραφής. 

ii. Πάχος τοιχωµάτων 
Τα πάχη των τοιχωµάτων για κάθε ονοµαστική διάµετρο δίνονται στον πίνακα 7 της προδιαγραφής 
του ΦΕΚ 253 Β/84. Επιτρέπεται απόκλιση από τις τιµές των Πινάκων κατά ± 5% ή 5 mm. 

iii. Μήκος σωλήνων 

- Το µήκος των οπλισµένων τσιµεντοσωλήνων τύπου «κώδωνα» (καµπάνα) πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 2,0 m εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπου αυτός ο τύπος σωλήνα µπορεί να κατα-
σκευαστεί σε µικρότερα των 2,0 m µήκη (ειδικά τεµάχια). 

- Οι σωλήνες δεν πρέπει να υπολείπονται σε µήκος του ονοµαστικού περισσότερο από 10 mm - 
13 mm για οποιοδήποτε µήκος σωλήνα. 

161.2.5 ∆ιάτρητοι Τσιµεντοσωλήνες 
α. Σκυρόδεµα 

Το σκυρόδεµα κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων µπορεί να είναι είτε συνήθους αντοχής είτε υψηλής αντο-
χής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.4.2.1.10.5.1 της ΠΤΠ Τ-110. 

β. ∆ιαστασιολόγηση, Μορφή και Αντοχή 
Τα αναφερόµενα στην ΠΤΠ Τ-110, συνιστούν τα ελάχιστα επιτρεπόµενα όρια και ισχύουν µε την προϋπό-
θεση µη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων στην τεχνική µελέτη του έργου. 

γ. Οπές 
Ισχύουν τα προδιαγραφόµενα στην παράγραφο 4.4.2.1.10.5.1 της ΠΤΠ Τ-110. 

161.3 Εκτέλεση Εργασιών 

161.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση  
α. Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές των τσιµεντοσωλήνων και 

εξαρτηµάτων από το εργοστάσιο κατασκευής µέχρι το εργοτάξιο ή το χώρο αποθήκευσης του Αναδόχου και 
από εκεί µέχρι τα χείλη του ορύγµατος όπου θα τοποθετηθούν, πρέπει να ληφθεί κάθε µέριµνα ώστε να 
αποφευχθούν κρούσεις που είναι δυνατό να µειώσουν τη µηχανική αντοχή των υλικών. Θα τηρούνται σχο-
λαστικά οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, τοποθέτη-
σης των σωλήνων στα µεταφορικά µέσα κτλ. 

β. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει κατάλληλα τους σωλήνες επάνω στο µεταφορικό µέσο και θα λαµβάνει όλα τα 
απαιτούµενα µέτρα για την αποφυγή τυχόν φθορών. 

γ. Η φορτοεκφόρτωση των τσιµεντοσωλήνων θα γίνεται µε µεγάλη προσοχή και µε τη χρήση κατάλληλων γε-
ρανών ή ανυψωτικών µέσων και βεβαίως σε καµιά περίπτωση δεν θα ρίπτονται ή θα σύρονται στο έδαφος. 
Σωλήνες και ειδικά τεµάχια που έχουν υποστεί κτυπήµατα κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης ή µετα-
φοράς, θα ελέγχονται πριν από την ενσωµάτωσή τους στο έργο µε τη βοήθεια σφύρας για να διαπιστωθεί 
το συµπαγές και η ακεραιότητα του υλικού. Μεγάλη επίσης προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τις φορτοεκ-
φορτώσεις για την αποφυγή φθορών στις ακµές των σωλήνων. 

δ. Σηµειώνεται ότι οι ελαστικοί δακτύλιοι που τοποθετούνται στους τσιµεντοσωλήνες τύπου «κώδωνα», θα 
πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλα δοχεία και σε σκιερό µέρος, να προστατεύονται από τυχόν παγωνιά 
και να εφαρµόζονται στους σωλήνες αµέσως πριν τη συναρµολόγηση των σπονδύλων. 

161.3.2 Έδραση και Εγκιβωτισµός 
α. Η έδραση των σωλήνων θα γίνεται σε όλο το µήκος τους και πάνω σε υπόστρωµα από κατάλληλο υλικό 

(π.χ. άοπλο σκυρόδεµα C12/15 ή θραυστό αµµοχάλικο), σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής 
µελέτης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ελαστικότητα και η οµοιοµορφία της έδρασης. ∆ιαφορετικός τρόπος 
έδρασης των τσιµεντοσωλήνων είναι δυνατόν να ορισθεί από την Υπηρεσία, σε συγκεκριµένες περιοχές του 
έργου όπου υπάρχει λόγος, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει τις σχετικές εντολές. 
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β. Στις θέσεις σύνδεσης των σωλήνων που έχουν καµπάνα θα διαµορφωθούν κατάλληλες αναµονές (φωλιές) 
στο υπόστρωµα, ώστε το σώµα του σωλήνα να εδράζεται πλήρως στο υπόστρωµα. 

γ. Ο κορµός του σωλήνα θα εγκιβωτίζεται µε το υλικό εγκιβωτισµού, σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στο 
άρθρο «Επανεπίχωση Αποµένοντος Όγκου Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων» της πα-
ρούσας ΓΤΣΥ και τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, αλλά οι συνδέσεις θα µένουν ακάλυπτες για 
επιθεώρηση κατά τη δοκιµή στεγανότητας. 

161.3.3 Τοποθέτηση 
α. Τα άκρα και το εσωτερικό των τσιµεντοσωλήνων θα διατηρούνται καθαρά από χώµατα, πέτρες, ξένα σώµα-

τα και νερά. Κατά τη διάρκεια διακοπών της εργασίας και κυρίως τη νύκτα το στόµιο του τελευταίου σωλήνα 
που τοποθετήθηκε θα φράσσεται κατάλληλα. 

β. Η καταβίβαση των τσιµεντοσωλήνων εντός της τάφρου γίνεται προσεκτικά και χωρίς κτυπήµατα, µε τη βοή-
θεια ανυψωτικού µηχανήµατος. Η υψοµετρική τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται µε κατάλληλη διαµόρ-
φωση του υποστρώµατος ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση λίθων ή άλλων υλικών. Η σύνδεση σωλήνων εκτός 
της τάφρου απαγορεύεται απολύτως. 

γ. Οι τσιµεντοσωλήνες, υποχρεωτικά, τοποθετούνται υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά σύµφωνα µε την εγκε-
κριµένη τεχνική µελέτη, µε επιτρεπόµενη µέγιστη απόκλιση από τις θεωρητικές γραµµές και κλίσεις 5 mm 
ανά µέτρο µήκους αγωγού και µε επιτρεπόµενη µέγιστη απόλυτη απόκλιση 4 mm για κάθε αυτοτελές µήκος 
αγωγού µεταξύ φρεατίων. Τµήµατα αγωγού µε οριζόντια κλίση ή αρνητική κατά την έννοια της ροής κλίση 
δεν θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία. 

δ. Η τοποθέτηση των τσιµεντοσωλήνων θα αρχίζει πάντα από τα κατάντη του αγωγού, δηλ. από το σηµείο 
εκροής ή από το πιο χαµηλό άκρο του αγωγού και µε την «αρσενική» εγκοπή του προς το κατώτερο σηµείο 
εκροής. 

161.3.4 Τοµή 
α. Κατά την πορεία τοποθέτησης των τσιµεντοσωλήνων, είναι πιθανό να υπάρξει η ανάγκη κοπής των σωλή-

νων σε µήκη µικρότερα του ονοµαστικού µήκους τους, είτε γιατί αυτό επιβάλλεται από την απόσταση µεταξύ 
δύο διαδοχικών φρεατίων είτε για να περικοπούν τα άκρα σωλήνων που έχουν υποστεί σηµαντικές βλάβες 
κατά τη µεταφορά τους κτλ. 

β. Η κοπή των σωλήνων µπορεί κατ’ αρχήν να γίνει µε πριόνι για σωλήνες µικρής διαµέτρου, επιβάλλεται ό-
µως να γίνει µε ειδικό κοπτικό µηχάνηµα για σωλήνες µεγάλης διαµέτρου και πάντοτε σύµφωνα µε τις σχε-
τικές οδηγίες του επιβλέποντα της Υπηρεσίας. 

γ. Στη συνέχεια η επεξεργασία των άκρων του σωλήνα που κόπηκε πρέπει να γίνει απαραίτητα µε ειδική µη-
χανή ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες άψογης σύνδεσης µεταξύ των σωλήνων. 

161.3.5 Σύνδεση 
α. Για τη σύνδεση των τσιµεντοσωλήνων τύπου «κώδωνα», το «αρσενικό» άκρο του νέου προς σύνδεση σω-

λήνα πρέπει να εισχωρήσει στο άκρο µε διαµόρφωση «καµπάνα» του ήδη τοποθετηµένου σωλήνα. Ο ελα-
στικός δακτύλιος στεγανότητας τοποθετείται στην άκρη του τορνευµένου άκρου (αρσενικού) του προς σύν-
δεση σωλήνα. Για την εφαρµογή των σωλήνων συνήθως χρησιµοποιούνται λοστός ή/και ειδικό σύστηµα 
µοχλών. Η σύνδεση των σωλήνων θεωρείται αποδεκτή όταν µετά την εφαρµογή των δύο σωλήνων ο ελα-
στικός δακτύλιος στεγανότητας έχει εισέλθει σε βάθος τουλάχιστον 3 cm, µετρούµενο από τα χείλη της κα-
µπάνας. Η σφράγιση των αρµών γίνεται είτε µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα είτε µε ειδικό ελαστοµερές υλικό, 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. 

β. Πριν από την εργασία σύνδεσης των σωλήνων, τόσο ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας όσο και τα άκρα 
των προς σύνδεση σωλήνων πρέπει να έχουν καθαρισθεί επιµελώς. Επίσης η σύνδεση των ακραίων σω-
λήνων τµήµατος αγωγού µε τα αντίστοιχα φρεάτια, θα γίνεται µε κάθε επιµέλεια, η δε στεγανότητα µεταξύ 
των σωλήνων και των τοιχωµάτων του φρεατίου θα εξασφαλίζεται µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλου τσιµε-
ντοκονιάµατος, του Αναδόχου µη δικαιουµένου καµιάς ιδιαίτερης αποζηµίωσης για τις εργασίες αυτές. 

γ. Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας πριν την τοποθέτησή τους θα ελέγχονται (σε αναγνωρισµένο εργαστή-
ριο) σύµφωνα µε τα ASTM C-361M και ASTM C-443 ή τα BS 903 και BS 2494. 
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161.3.6 Σφράγισµα Αρµών 
α. Η σύνθεση του τσιµεντοκονιάµατος σφράγισης των αρµών σύνδεσης των τσιµεντοσωλήνων µε τα φρεάτια 

ή/και των τσιµεντοσωλήνων µεταξύ τους (σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιηθεί προς τούτο ελαστοµερές 
υλικό) θα είναι σύµφωνα µε το άρθρο «Επιχρίσµατα Συνήθων Τσιµεντοκονιαµάτων». 

β. Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί ελαστοµερές υλικό για τη σφράγιση των αρµών σύνδεσης των τσιµε-
ντοσωλήνων µεταξύ τους, το υλικό αυτό τοποθετείται µε σπάτουλα ή µε ειδικό «πιστόλι», σε αρµούς µε ε-
λάχιστο πλάτος 1,0 cm και βάθος 2,0 cm - 5,0 cm, αφού προηγουµένως καθαριστεί και επαλειφθεί ο αρµός 
µε ειδική προεπάλειψη (αστάρι) και µετά την τοποθέτηση κορδονιού από πολυαιθυλένιο. 

γ. Το ελαστοµερές υλικό σφράγισης των αρµών πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις (ο έλεγχος των 
ακόλουθων ιδιοτήτων του σφραγιστικού υλικού πρέπει να διεξάγεται σε αναγνωρισµένο εργαστήριο): 

- Τάση σε έκταση 150% και σκληρότητα τέτοια που όταν ο αγωγός δέχεται υδροστατική πίεση έως 300 
KPa να µην αποκολλάται από την επιφάνεια του σκυροδέµατος (έλεγχος κατά DIN 52455). 

- Ικανότητα επαναφοράς τουλάχιστον 85%, για έκταση των δοκιµίων 100% επί 24 ώρες (έλεγχος κατά 
DIN 52458). 

- Θιξοτροπική ικανότητα (έλεγχος κατά DIN 52454). 

161.3.7 ∆οκιµή Στεγανότητας Αγωγών 
(1) Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων θα γίνει δοκιµή στεγανότητας του δικτύου. Σαν µήκος δο-

κιµής λαµβάνεται το µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων τµήµα αγωγού ή σε µικρότερα µήκη των 6 έως 7 
σπονδύλων δειγµατοληπτικά. 

(2) Πριν τη δοκιµή, τα δύο άκρα του αγωγού φράσσονται µε κατάλληλα πώµατα (π.χ. µεταλλικές φλάντζες) και 
οι σωλήνες επιχώνονται µερικώς µε αµµοχάλικο ή (στην περίπτωση εγκιβωτισµού των σωλήνων µε σκυρό-
δεµα) αγκυρώνονται προσωρινά. Κατόπιν παροχετεύεται νερό εντός του αγωγού. 

(3) H πλήρωση µε νερό γίνεται µε αργό ρυθµό ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή του αέρα. Το νερό εισέρχεται 
από το χαµηλότερο σηµείο του υπό δοκιµή τµήµατος του αγωγού µε ειδικό εξάρτηµα. Η εξαέρωση γίνεται 
στο υψηλότερο άκρο του αγωγού. 

(4) Όταν πληρωθεί ο αγωγός µε νερό και επιτευχθεί η πλήρης εξαέρωσή του, αυξάνεται προοδευτικά η πίεση 
στις 0,2 atm (2 m ύψος στήλης ύδατος πάνω από το ανάντη εξωράχιο στο υψηλότερο άκρο του αγωγού). Ο 
αγωγός παρακολουθείται ενώ παραµένει υπό σταθερή υδροστατική πίεση επί τουλάχιστον 24 ώρες, εν α-
νάγκη µε την προσθήκη νερού. 

(5) Η ποσότητα του νερού που προστίθεται για τη διατήρηση της υδροστατικής πίεσης σταθερής, µετριέται και 
θεωρείται σαν διαρροή του τµήµατος του αγωγού όπου διεξάγεται ο έλεγχος. Η διαρροή αυτή, για κάθε ε-
λεγχόµενο τµήµα µεταξύ δύο φρεατίων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λίτρα ανά ώρα και ανά χιλιόµετρο 
αγωγού για κάθε ένα µέτρο της ονοµαστικής διαµέτρου του σωλήνα. 

(6) Εάν οι διαπιστούµενες διαρροές κατά τη διάρκεια της δοκιµής υπερβούν την προαναφερόµενη επιτρεπόµε-
νη τιµή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναζητήσει και να επισκευάσει όλα τα ελαττώµατα, στα οποία 
οφείλονται οι διαρροές και στη συνέχεια η δοκιµή επαναλαµβάνεται από την αρχή. 

(7) 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 αντικα-
τάσταση σωλήνων ή συνδέσµων που έπαθαν ζηµιές κατά τη δοκιµή. 

(8) Όλες οι δαπάνες για τη δοκιµή των αγωγών σύµφωνα µε τα προηγούµενα, συµπεριλαµβανόµενης και της 
προµήθειας των απαραίτητων για τη δοκιµή οργάνων, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

(9) Μετά το τέλος κάθε δοκιµής θα συντάσσεται πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα της 
Υπηρεσίας και από τον Ανάδοχο. Κανένα τµήµα αγωγού δεν θεωρείται ότι παραλήφθηκε αν δεν έχει διεξα-
χθεί επ’ αυτού η δοκιµή στεγανότητας. Επίσης απαγορεύεται η επίχωση ορύγµατος, στο οποίο υπάρχει 
αγωγός που δεν έχει δοκιµαστεί κατά την παρούσα παράγραφο. 

161.3.8 Λήψη ∆οκιµίων 
α. Η χρήση των τσιµεντοσωλήνων στο έργο επιτρέπεται µόνο µετά τη διεξαγωγή του αντίστοιχου ποιοτικού 

ελέγχου. Ο έλεγχος αυτός πραγµατοποιείται µε λήψη σχετικών δοκιµίων σε ποσοστό 2% για κάθε ξεχωρι-
στή διάµετρο τσιµεντοσωλήνων και κατ' ελάχιστον 5 τεµάχια ανά διάµετρο, τα οποία ελέγχονται στις εγκα-
ταστάσεις αναγνωρισµένων εργαστηρίων µε δαπάνη και µέριµνα του Αναδόχου. 
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β. Τα δοκίµια αυτά λαµβάνονται από το εργοτάξιο κατασκευής τσιµεντοσωλήνων του Αναδόχου ή στην περί-
πτωση που ο Ανάδοχος προµηθεύεται τους σωλήνες από εργοστάσιο παραγωγής τσιµεντοσωλήνων, από 
τους προσκοµισθέντες τσιµεντοσωλήνες στο εργοτάξιο κατά τυχαίο τρόπο, όπως περιγράφεται στην παρά-
γραφο 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110. Τα δοκίµια αυτά διατίθενται από τον Ανάδοχο για πραγµατοποίηση 
δοκιµών, χωρίς την απαίτηση επιπλέον πληρωµής του. 

161.3.9 Τελικός Καθαρισµός και Επιθεώρηση 
Πριν την παραλαβή του έργου από την Υπηρεσία, το όλο σύστηµα των αγωγών, συµπεριλαµβανοµένων των φρε-
ατίων, πρέπει να καθαρισθεί επιµελώς µε έκπλυση και µε τη χρήση βούρτσας, σφαίρας ή άλλου κατάλληλου ορ-
γάνου δια µέσου των αγωγών ή µε οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή µέθοδο, ούτως ώστε οι αγωγοί να είναι εντελώς 
καθαροί και ελεύθεροι από εµπόδια. Επίσης, πριν την παραλαβή του έργου θα διεξάγεται επιθεώρηση των αγω-
γών από την Υπηρεσία. 

161.4 Έλεγχοι 

161.4.1 Γενικά 
α. Εργαστηριακός Έλεγχος 

i. Η ποιότητα των επιµέρους υλικών και του σκυροδέµατος, η µέθοδος κατασκευής των έτοιµων (άο-
πλων ή/και οπλισµένων) τσιµεντοσωλήνων υπόκεινται σε έλεγχο και έγκριση από την Υπηρεσία. 

ii. Τα εργοστάσια παραγωγής, από τα οποία ο Ανάδοχος προµηθεύεται τους τσιµεντοσωλήνες πρέπει 
να διαθέτουν πλήρες εργαστήριο για τον έλεγχο όλων των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των τσιµε-
ντοσωλήνων σε όλες τις φάσεις παραγωγής τους. 

iii. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι των φυσικών χαρακτηριστικών των σωλήνων (αντοχή σε θραύση, υδατο-
στεγανότητα, υδατοαπορροφητικότητα) καθώς και της ποιότητας του σκυροδέµατος, είναι υποχρεω-
τικοί διότι προσδιορίζουν το ελάχιστο των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν αυτοί για να θεωρη-
θούν κατάλληλοι. 

iv. Οι έλεγχοι στο εργοστάσιο για κάθε συγκεκριµένη παραγγελία πρέπει να διεξάγονται µε ευθύνη του 
προµηθευτή, παρουσία εκπροσώπου του Ανάδοχου και της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση που δεν 
παραστεί εκπρόσωπος της Υπηρεσίας στη διεξαγωγή των δοκιµών, ο κατασκευαστής είναι υποχρε-
ωµένος να χορηγήσει στην Υπηρεσία βεβαίωση, σύµφωνα µε την οποία θα πιστοποιείται ότι όλοι οι 
σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια της συγκεκριµένης παραγγελίας έχουν υποβληθεί µε επιτυχία στις α-
παιτούµενες δοκιµές. 

v. Για κάθε δοκιµαζόµενη ποσότητα σωλήνων συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής υλικού και υπο-
γράφεται από όλους τους ενδιαφερόµενους. Στο πρωτόκολλο καταγράφονται λεπτοµερώς οι τιµές 
των δοκιµών σε φορτία ρωγµής και θραύσης, η συµπεριφορά των σπονδύλων σε δοκιµή υδατοστε-
γανότητας καθώς και το πάχος του κελύφους και η ποσότητα των ράβδων (κυκλικών και διαµήκων) 
του σιδηρού οπλισµού. 

vi. Το προς δοκιµή δείγµα σωλήνων θα λαµβάνεται από την Υπηρεσία τυχαία και θα αποτελείται από 
υγιείς και πλήρεις σωλήνες που δεν έχουν απορριφθεί για άλλους λόγους. 

vii. Αν οι δοκιµές γίνουν σε εργαστήριο του εργοστασίου, η Υπηρεσία, σε περιπτώσεις αµφιβολιών, δια-
τηρεί το δικαίωµα ελέγχου των σωλήνων και σε άλλα εργαστήρια (κρατικά, πανεπιστηµιακά κτλ.). 

viii. Για να γίνει δεκτή µια παρτίδα σωλήνων πρέπει όλα τα δοκίµια που θα υποβληθούν σε δοκιµές να 
πληρούν τις προδιαγραφές. Για κάθε δοκίµιο που πιθανόν βρεθεί εκτός προδιαγραφής, η δοκιµή ε-
παναλαµβάνεται σε δύο δοκίµια που λαµβάνονται από την ίδια παρτίδα σωλήνων. Στην περίπτωση 
αυτή όλα τα ελεγχόµενα δοκίµια πρέπει να πληρούν την προδιαγραφή. 

ix. Στην ΠΤΠ Τ-110 και στην προδιαγραφή του ΦΕΚ 253 Β/84 προσδιορίζεται ο αριθµός των δοκιµίων 
ανά ποσότητα σωλήνων, καθώς και οι προϋποθέσεις επαναδοκιµής αυτών εφ’ όσον απαιτηθεί. 

β. Μακροσκοπικός Έλεγχος 
Κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο των σωλήνων στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργοτάξιο κατά την παρα-
λαβή τους πρέπει να ελέγχονται τα εξής: 
i. Κατά την κρούση του κελύφους του σωλήνα µε σφυρί πρέπει να παράγεται ήχος µεταλλικός (κωδω-

νισµός). 
ii. Κατά τη θραύση τµήµατος του σωλήνα τα αδρανή πρέπει να θραύονται και να µην αποσπώνται. 
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iii. Οι σπόνδυλοι πρέπει να είναι πλήρεις και συµπαγείς, χωρίς ελαττώµατα, ρωγµές, φυσαλίδες σε βά-
θος και αποκολληµένα τµήµατα, άλλως απορρίπτονται. 

iv. Σπόνδυλοι που έχουν φθαρµένα άκρα σε βαθµό που να επηρεάζουν τη σωστή σύνδεσή τους, είναι 
ακατάλληλοι. 

v. Κατά τη θραύση του σωλήνα µε τη µέθοδο των τριών ακµών µετρώνται το πάχος του κελύφους και ο 
αριθµός των σιδηρών ράβδων και πρέπει απαραίτητα να συµφωνούν µε τις τιµές των προδιαγρα-
φών, άλλως οι σωλήνες απορρίπτονται. 

vi. Επίσης ελέγχεται εάν το πάχος επικάλυψης του σιδηρού οπλισµού είναι επαρκές. Σωλήνες µε εµφα-
νή οπλισµό δεν θα γίνονται αποδεκτοί. 

γ. Έλεγχος Ευθυγραµµίας και Κλίσης 
Η ευθυγραµµία και η κλίση κάθε τµήµατος αγωγού µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων θα ελέγχεται εσωτερι-
κά µεν µε φωτεινή ακτίνα, εξωτερικά δε µε τεταµένο νήµα παράλληλο µε τη θεωρητική γραµµή του πυθµένα 
και υποστηριζόµενο ανά µέγιστα διαστήµατα 8 m. Ειδικότερα, για αγωγούς µε µικρή κατά µήκος κλίση (ίση 
ή µικρότερη του 5%) και µεγάλη διάµετρο αγωγού (D > 60 cm) ο έλεγχος της κλίσης του πυθµένα του τοπο-
θετηµένου αγωγού θα γίνεται µε χωροστάθµιση. Με χωροστάθµιση επίσης θα γίνονται οι έλεγχοι σε όσες 
περιπτώσεις κρίνει σκόπιµο ο επιβλέπων της Υπηρεσίας, του Αναδόχου µη δικαιουµένου καµιάς πρόσθετης 
αποζηµίωσης. 

161.4.2 Προκατασκευασµένοι Άοπλοι Πρεσσαριστοί Τσιµεντοσωλήνες 
• Κριτήριο αποδοχής των σωλήνων αποτελεί η δοκιµή αντοχής σε θραύση έτοιµων τσιµεντοσωλήνων που φορ-

τίζονται σε αντιδιαµετρική θλίψη, σύµφωνα µε τη µέθοδο των «τριών ακµών». Τα δοκίµια θα πρέπει να πα-
ρουσιάζουν τις αντοχές που προβλέπονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές των σωλήνων, ανάλογα µε την κα-
τηγορία του χρησιµοποιούµενου σκυροδέµατος (πίνακας Ι για σκυροδέµατα κατηγορίας Σ-220 ή πίνακας II για 
σκυροδέµατα κατηγορίας Σ-250 της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110). 

• Σε περίπτωση κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων στο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, θα γίνονται επίσης δοκιµές 
θλίψης του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110. Οι 
δοκιµές αυτές δεν αποτελούν πάντως κριτήριο αποδοχής των τσιµεντοσωλήνων. 

• Οι τσιµεντοσωλήνες κρίνονται αποδεκτοί ή απορριπτέοι σύµφωνα µε την παράγραφο 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ 
Τ-110 (δοκιµές ή επαναδοκιµές) κατά την προδιαγραφή ASTM C-14. 

• Εκτός από το κριτήριο αποδοχής των τσιµεντοσωλήνων (αντοχή σε εξωτερικό φορτίο) θα ισχύουν δευτερευό-
ντως και τα κριτήρια υδροαπορροφητικότητας, υδροπερατότητας (υδατοστεγανότητας) και υδροστατικών δο-
κιµών, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Τ-110. 

• Ισχύουν επίσης και τα κριτήρια αποδοχής ως προς τις επιτρεπόµενες αποκλίσεις διαστάσεων κατά τον πίνα-
κας III της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110. 

161.4.3 Προκατασκευασµένοι Ωπλισµένοι Πρεσσαριστοί Τσιµεντοσωλήνες 
• Κριτήριο αποδοχής των σωλήνων αποτελεί η δοκιµή αντοχής σε θραύση έτοιµων τσιµεντοσωλήνων που φορ-

τίζονται σε αντιδιαµετρική θλίψη, σύµφωνα µε τη µέθοδο των «τριών ακµών». Τα δοκίµια θα πρέπει να εµφα-
νίζουν τις αντοχές που προβλέπονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές των σωλήνων (πίνακες Ι, II, III και IV της 
παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110). 

• Σε περίπτωση κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων στο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, θα γίνονται επίσης δοκιµές 
θλίψης του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110. Οι 
δοκιµές αυτές δεν αποτελούν πάντως κριτήριο αποδοχής των τσιµεντοσωλήνων. 

• Οι τσιµεντοσωλήνες κρίνονται αποδεκτοί ή απορριπτέοι σύµφωνα µε την παράγραφο 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ 
Τ-110 (δοκιµές και επαναδοκιµές) κατά την προδιαγραφή ΑSTM C-76 πλην της δοκιµής υδροπερατότητας 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το DΙΝ 4035. 

• Εκτός από το κριτήριο αποδοχής των τσιµεντοσωλήνων που είναι η αντοχή σε εξωτερικό φορτίο, θα ισχύουν 
δευτερευόντως και τα κριτήρια υδροαπορροφητικότητας και υδροπερατότητας κατά την ΠΤΠ Τ-110. 

• Ισχύουν επίσης και τα κριτήρια αποδοχής για επιτρεπόµενες αποκλίσεις διαστάσεων της παραγράφου 
4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110. 
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161.4.4 ∆ιάτρητοι Τσιµεντοσωλήνες 
Ισχύουν τα καθοριζόµενα για τους άοπλους τσιµεντοσωλήνες, µε προσαρµογή αυτών στους πίνακες Ι, II και III της 
παραγράφου 4.4.2.1.10.5.1 της ΠΤΠ Τ-110. 

161.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για τους τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες 
τις εργασίες και για χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω 
και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργα-
σιών. Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για: 
• Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και τοποθέτηση των τσιµεντοσωλήνων µέσα 

στην υπάρχουσα τάφρο και σε οποιοδήποτε βάθος. 
• Συνδέσεις, τυχόν τοµές των σωλήνων, σφράγισµα των αρµών τους µε ισχυρή τσιµεντοκονία ή ελαστοµερές 

υλικό, καθώς και τελικός καθαρισµός των αγωγών. 
• Λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων και τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων ποιότητας για τη διασφάλιση των 

προδιαγραφών. 
• ∆ιεξαγωγή ελέγχων ευθυγραµµίας και κλίσεων, καθώς και δοκιµών στεγανότητας των αγωγών. 
• Αντιµετώπιση των κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος ή άλλων κατασκευαστικών 

δυσκολιών. 
• Ειδικά για διάτρητους τσιµεντοσωλήνες στις δαπάνες των εργασιών περιλαµβάνεται και η διάνοιξη των απαι-

τούµενων οπών. 

161.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες εγκατάστασης πρόχυτων τσιµεντοσωλήνων θα επιµετρώνται σε µέτρα αξονικού µήκους (m) 

πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία και διάµετρο αγωγού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση 
θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες και διαµέτρους. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας 
θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

γ. Κατά την επιµέτρηση του αξονικού µήκους των αγωγών, θα αφαιρούνται τα µήκη των εσωτερικών διαστά-
σεων των παρεµβαλλόµενων φρεατίων. 

δ. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν στην κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης 
και εγκιβωτισµού των σωλήνων ή στην κατασκευή περιβλήµατος από σκυρόδεµα, θα επιµετρώνται και θα 
πληρώνονται όπως ορίζεται στα άρθρα 122 – Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων ή 341 – Άο-
πλα και οπλισµένα σκυροδέµατα, αντίστοιχα, της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας που ορίζε-
ται στο Τιµολόγιο Προσφοράς. 

 

162. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ uPVC 

162.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
(1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες κατασκευής υπογείων 

αγωγών αποχέτευσης: 

- προµήθεια 

- φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και αποθήκευση 

- τοποθέτηση και σύνδεση 

- σωλήνων και εξαρτηµάτων από σκληρό uPVC. 
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(2) Επίσης, στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται και οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τή-
ρησης των προδιαγραφών, καθώς και οι δοκιµές στεγανότητας των αγωγών αποχέτευσης από σκληρό 
uPVC. 

(3) Σωλήνες (και εξαρτήµατα) από σκληρό uPVC είναι οι σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο χλωριούχο πολυ-
βινύλιο που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή υπογείων αγωγών αποχέτευσης. 

162.2 Υλικά 
(1) Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιµασίες αποδοχής στο εργοστάσιο των σωλήνων και 

των εξαρτηµάτων της σειράς που καθορίζονται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, θα συµφω-
νούν πλήρως µε τα προδιαγραφόµενα στο Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 476 και συµπληρωµατικά µε τα DIN 
8061, DIN 8062, DIN 19534 και DIN 16961. 

(2) Οι ελαστικοί δακτύλιοι των ενώσεων θα είναι σύµφωνα µε το BS 2494 (τύπος 2). 

162.3 Εκτέλεση Εργασιών 

162.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση 
Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές των σωλήνων και εξαρτηµάτων 
από το εργοστάσιο κατασκευής µέχρι το εργοτάξιο ή τις αποθήκες του Αναδόχου και από εκεί µέχρι τα χείλη του 
ορύγµατος όπου θα τοποθετηθούν, πρέπει να ληφθεί κάθε µέριµνα ώστε να αποφεύγονται κρούσεις που είναι δυ-
νατό να µειώσουν τη µηχανική αντοχή των υλικών. Θα τηρούνται σχολαστικά οι σχετικές οδηγίες του κατασκευα-
στή για τον τρόπο φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, τοποθέτησης των σωλήνων και των εξαρτηµάτων στα µετα-
φορικά µέσα κτλ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 
(1) Οι σωλήνες πρέπει να µεταφέρονται διατεταγµένοι για να µην προκαλούνται ζηµιές κατά τη µεταφορά τους 

από το εργοστάσιο κατασκευής τους. Οι σωλήνες πρέπει να τοποθετούνται επάνω στο µεταφορικό µέσο 
κατά στρώσεις µε τις «µούφες» εναλλάξ. 

(2) Οι σωλήνες θα προσδένονται µε κατάλληλο τρόπο επάνω στο µεταφορικό µέσο, ώστε να µην µετακινούνται 
κατά τη διαδροµή ενώ πρέπει απαραιτήτως να καλύπτονται ώστε να µην βρίσκονται κάτω από την άµεση 
επίδραση του ήλιου. 

(3) Κατά την εκφόρτωση οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα πρέπει να αποτίθενται και όχι να ρίπτονται ή να σύρο-
νται στο έδαφος. Η ενδεχοµένως απαιτούµενη µεταφορά σε µικρή απόσταση µέχρι το σηµείο αποθήκευσης 
πρέπει να γίνεται χωριστά για κάθε σωλήνα µεγάλης διαµέτρου, ενώ οι σωλήνες µικρότερης διαµέτρου θα 
δένονται µεταξύ τους σε µικρές οµάδες ώστε να µεταφέρονται (όχι συρόµενοι) από δύο εργάτες. Γενικά οι 
σωλήνες πρέπει να διακινούνται έτσι ώστε να αποφεύγονται τα κτυπήµατα και η ρύπανσή τους από χώµα-
τα, λάσπες κτλ. 

(4) Η αποθήκευση στο εργοτάξιο θα γίνεται σε οµαλές και επίπεδες επιφάνειες και οι σωλήνες πρέπει να προ-
στατεύονται από την απ' ευθείας έκθεσή τους στον ήλιο. Στην περίπτωση που η αποθήκευση σε υπόστεγα 
είναι αδύνατη, οι σωλήνες θα αποθηκεύονται µε τάξη στην ύπαιθρο σε καλυµµένους σωρούς ύψους µέχρι 
1,50 m, αφού προηγουµένως ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα για να αποφευχθεί η µετακίνησή τους από το 
σωρό. 

(5) Οι σωλήνες θα στοιβάζονται εναλλάξ του «αρσενικού» και «θηλυκού» άκρου και µε τις κεφαλές προεξέχου-
σες 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 κά-
τω στρώση πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωµένη ώστε να είναι αδύνατη η κύλιση των σωλήνων. 

(6) Σωλήνες διαφορετικών διαµέτρων πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι µε-
γαλύτερες διάµετροι πρέπει να τοποθετούνται στις κάτω στρώσεις. 

(7) Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας που τοποθετούνται στις ενώσεις, θα πρέπει να φυλάσσονται σε δρο-
σερό µέρος, µακριά από την ηλιακή ακτινοβολία ή την παγωνιά, να µην έρχονται σε επαφή µε λίπη και έλαια 
και να παραµένουν µέσα στους σάκους ή τα κιβώτια συσκευασίας µέχρι τη χρησιµοποίησή τους.  

(8) Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και γενικά µετακίνηση των σωλήνων σε 
θερµοκρασίες κάτω από τους 0°C. 
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162.3.2 Έδραση και Εγκιβωτισµός 
(1) Η έδραση των σωλήνων θα γίνεται σε όλο το µήκος τους και πάνω σε υπόστρωµα από κατάλληλο υλικό 

(π.χ. άµµο λατοµείου), σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, έτσι ώστε να διασφαλίζε-
ται η ελαστικότητα και η οµοιοµορφία της έδρασης. ∆ιαφορετικός τρόπος έδρασης των σωλήνων είναι δυνα-
τόν να ορισθεί από την Υπηρεσία, σε συγκεκριµένες περιοχές του έργου όπου υπάρχει λόγος, ο δε Ανάδο-
χος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει τις σχετικές εντολές. 

(2) Ο κορµός του σωλήνα θα εγκιβωτίζεται µε το υλικό εγκιβωτισµού, σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στο 
άρθρο «Επανεπίχωση Αποµένοντος Όγκου Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων» της πα-
ρούσας ΓΤΣΥ και τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, αλλά οι συνδέσεις θα µένουν ακάλυπτες για 
επιθεώρηση κατά τη δοκιµή στεγανότητας. 

162.3.3 Τοποθέτηση 
(1) Οι σωλήνες θα τοποθετούνται κατά µήκος του χείλους των τάφρων για επιθεώρηση. Σωλήνες που έχουν 

υποστεί βλάβη θα επισηµαίνονται µε κόκκινο χρώµα και θα αποµακρύνονται από το έργο. 
(2) Στη συνέχεια θα γίνει η καταβίβαση προσεκτικά και χωρίς κρούσεις ενώ ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευ-

θύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στο σωλήνα. Η καταβίβαση των σωλήνων µέσα στο όρυγµα θα γί-
νεται µε τα χέρια για τους σωλήνες µικρής διαµέτρου ή µε τη βοήθεια κατάλληλου ανυψωτικού µηχανήµατος 
για τους µεγαλύτερους και βαρύτερους σωλήνες. Η υψοµετρική τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται µε κα-
τάλληλη διαµόρφωση του υποστρώµατος και δεν επιτρέπεται η χρήση λίθων ή άλλων υλικών. Η σύνδεση 
σωλήνων εκτός της τάφρου απαγορεύεται απολύτως. 

(3) Η τοποθέτηση των σωλήνων θα αρχίζει κάθε φορά από το κατάντη φρεάτιο. Η σύνδεση των σωλήνων µε τα 
φρεάτια θα γίνεται µε ειδικό σύνδεσµο φρεατίων και ελαστικό δακτύλιο. Οι σωλήνες θα τοποθετούνται στη 
θέση τους επιµελώς ένας προς ένα µε την κλίση που ορίζουν τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης 
και σε απόλυτη ευθυγραµµία µεταξύ των δύο διαδοχικών φρεατίων. 

(4) Το εσωτερικό των σωλήνων θα διατηρείται καθαρό από χώµατα, ξένα σώµατα και νερά. Έτσι κατά τη διάρ-
κεια διακοπών της εργασίας και κυρίως κατά τη νύκτα, τα ελεύθερα άκρα των ήδη τοποθετηµένων αγωγών, 
θα φράσσονται προσωρινά µε ξύλινο πώµα για να παρεµποδίζεται η είσοδος µικρών ζώων ή άλλων ξένων 
σωµάτων µέσα σε αυτούς. 

(5) ∆εν επιτρέπεται η κάµψη των σωλήνων για τη δηµιουργία αλλαγών στη διεύθυνση µεγαλύτερης από 11°. Σε 
καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται οι σωλήνες να κάµπτονται συγχρόνως κατά την οριζόντια και την κατακό-
ρυφη έννοια για τη δηµιουργία καµπύλης, παρά µόνο είτε οριζοντίως ή κατακορύφως. Σωλήνες που τοπο-
θετούνται σε κοινή τάφρο θα έχουν απόσταση τουλάχιστον 0,30 m µεταξύ των εξωτερικών παρειών τους. 

(6) Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση, ο ολοκληρωµένος αγωγός µεταξύ των δύο διαδοχικών φρεατίων θα 
πρέπει να σχηµατίζει ένα συνεχή σωλήνα οµοιόµορφα εδραζόµενο σ’ όλο το µήκος του, µε ευθύγραµµο και 
οµαλό πυθµένα σύµφωνα µε τις ευθυγραµµίες και κλίσεις που υποδεικνύονται στα σχέδια της εγκεκριµένης 
τεχνικής µελέτης. Η µέγιστη επιτρεπόµενη κατακόρυφη απόκλιση της γραµµής του πυθµένα του τοποθετη-
µένου αγωγού από την αντίστοιχη θεωρητική γραµµή, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5% της υψοµετρι-
κής διαφοράς µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων. Τµήµατα αγωγού µε οριζόντια κλίση ή αρνητική κατά την 
έννοια της ροής κλίση, δεν θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία. 

162.3.4 Τοµή 
(1) Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων είναι πιθανόν να παραστεί η ανάγκη να κοπούν αυτοί σε µήκος µικρό-

τερο του ονοµαστικού για την ακριβή τοποθέτηση των ειδικών τεµαχίων και εξαρτηµάτων. 
(2) Η κοπή των σωλήνων σε µικρότερα µήκη είναι αποδεκτή αλλά πρέπει να γίνεται µε χειροκίνητο ή µηχανοκί-

νητο σιδηροπρίονο µέτριας ταχύτητας κοπής. Η τοµή πρέπει να είναι κάθετη προς τον άξονα του σωλήνα 
και τα τµηθέντα άκρα να λειαίνονται ώστε να δηµιουργηθεί απότµηση 15°. 

162.3.5 Σύνδεση 
(1) Η σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους θα γίνεται αφού κατ’ αρχήν τοποθετηθεί ο ελαστικός δακτύλιος στε-

γανότητας µέσα στο ειδικό αυλάκι του συνδέσµου µούφας. 
(2) Όλοι οι σωλήνες πριν τη σύνδεσή τους πρέπει να σηµαίνονται µε ακρίβεια για να εξασφαλισθεί ότι στην έ-

νωση θα διατίθεται το απαιτούµενο διάκενο.  
(3) Πριν τη σύνδεση, η εσωτερική επιφάνεια του συνδέσµου µούφας και η εξωτερική επιφάνεια του ευθέος ά-

κρου καθαρίζονται µε επιµέλεια. 
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(4) Το χείλος του ευθέος άκρου των συνδεόµενων σωλήνων πρέπει να είναι διαµορφωµένο µε απότµηση. Σε 
περίπτωση που κάποιος σωλήνας έχει κοπεί, η απότµηση µπορεί να δηµιουργηθεί µε ψιλή ή µεσαία λίµα ή 
ράσπα. 

(5) Αφού τοποθετηθεί ο ελαστικός δακτύλιος, το αποτµηµένο µε λίµα ευθύ άκρο του σωλήνα επαλείφεται µε 
λιπαντική ουσία (π.χ. υγρό σαπούνι), η οποία δεν περιέχει ουσίες µε δυσµενή επίδραση στον ελαστικό δα-
κτύλιο. Στη συνέχεια, το ευθύ άκρο του σωλήνα ωθείται περιστροφικά µέσα στο σύνδεσµο µούφα µε τη βο-
ήθεια ειδικού εξοπλισµού µέχρι την ενδεικτική γραµµή ώστε να υπάρχει κενό για τυχόν θερµικές διαστολές. 
Για διαµέτρους µεγαλύτερες από 110 mm, χρησιµοποιείται ξύλινος ή µεταλλικός µοχλός για την ώθηση του 
σωλήνα µέσα στην υποδοχή. 

(6) Η επιχωµάτωση των ορυγµάτων θα γίνεται µε βαθµηδόν µειούµενο υλικό επικάλυψης προς το ελεύθερο 
άκρο, έτσι ώστε η σύνδεση που θα ακολουθήσει να µη γίνει κάτω από συνθήκες κάµψης των σωλήνων. 

162.3.6 ∆οκιµή Στεγανότητας Αγωγών 
(1) Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων διεξάγεται η δοκιµή στεγανότητας του δικτύου. Σαν µήκος 

δοκιµής λαµβάνεται το µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων τµήµα αγωγού. 
(2) Πριν τη δοκιµή, τα δύο άκρα του αγωγού φράσσονται µε κατάλληλα στεγανά πώµατα που να επιτρέπουν 

από τη µια το γέµισµα µε νερό και από την άλλη την εξαέρωσή του. 
(3) Οι σωλήνες επιχώνονται µερικώς µε αµµοχάλικο αλλά οι σύνδεσµοι παραµένουν ακάλυπτοι για έλεγχο κατά 

τη δοκιµή. Κατόπιν παροχετεύεται νερό εντός του αγωγού. 
(4) H πλήρωση µε νερό γίνεται µε αργό ρυθµό ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή του αέρα. Το νερό εισέρχεται 

από το χαµηλότερο σηµείο του υπό δοκιµή τµήµατος του αγωγού µε ειδικό εξάρτηµα. Η εξαέρωση γίνεται 
στο υψηλότερο άκρο του αγωγού. 

(5) Όταν πληρωθεί ο αγωγός µε νερό και επιτευχθεί η πλήρης εξαέρωσή του, αυξάνεται προοδευτικά η πίεση 
στις 0,2 atm (2 m ύψος στήλης ύδατος πάνω από το ανάντη εξωράχιο στο υψηλότερο άκρο του αγωγού). Ο 
αγωγός παρακολουθείται ενώ παραµένει υπό σταθερή υδροστατική πίεση επί τουλάχιστον 24 ώρες, εν α-
νάγκη µε την προσθήκη νερού. 

(6) Η ποσότητα του νερού που προστίθεται για τη διατήρηση της υδροστατικής πίεσης σταθερής, µετριέται και 
θεωρείται σαν διαρροή του τµήµατος του αγωγού όπου διεξάγεται ο έλεγχος. Η διαρροή αυτή, για κάθε ε-
λεγχόµενο τµήµα µεταξύ δύο φρεατίων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 λίτρα ανά ώρα και ανά χιλιόµετρο 
αγωγού για κάθε ένα µέτρο της ονοµαστικής διαµέτρου του σωλήνα. 

(7) Εάν οι διαπιστούµενες διαρροές κατά τη διάρκεια της δοκιµής υπερβούν την προαναφερόµενη επιτρεπόµε-
νη τιµή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναζητήσει και να επισκευάσει όλα τα ελαττώµατα, στα οποία 
οφείλονται οι διαρροές και στη συνέχεια η δοκιµή επαναλαµβάνεται από την αρχή. 

(8) 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 αντικα-
τάσταση σωλήνων ή συνδέσµων που έπαθαν ζηµιές κατά τη δοκιµή. 

(9) Όλες οι δαπάνες για τη δοκιµή των αγωγών σύµφωνα µε τα προηγούµενα, συµπεριλαµβανόµενης και της 
προµήθειας των απαραίτητων για τη δοκιµή οργάνων, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

(10) Μετά το τέλος κάθε δοκιµής θα συντάσσεται πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα της 
Υπηρεσίας και από τον Ανάδοχο. Κανένα τµήµα αγωγού δεν θεωρείται ότι παραλήφθηκε αν δεν έχει διεξα-
χθεί επ’ αυτού η δοκιµή στεγανότητας. Επίσης απαγορεύεται η επίχωση ορύγµατος, στο οποίο υπάρχει 
αγωγός που δεν έχει δοκιµαστεί κατά την παρούσα παράγραφο. 

162.3.7 Τελικός Καθαρισµός και Επιθεώρηση 
Πριν την παραλαβή του έργου από την Υπηρεσία, το όλο σύστηµα των αγωγών, συµπεριλαµβανοµένων των φρε-
ατίων, πρέπει να καθαρισθεί επιµελώς µε έκπλυση και µε τη χρήση βούρτσας, σφαίρας ή άλλου κατάλληλου ορ-
γάνου δια µέσου των αγωγών ή µε οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή µέθοδο, ούτως ώστε οι αγωγοί να είναι εντελώς 
καθαροί και ελεύθεροι από εµπόδια. Επίσης, πριν την παραλαβή του έργου θα διεξάγεται επιθεώρηση των αγω-
γών από την Υπηρεσία. 

162.4 Έλεγχοι 
(1) Κατασκευαστής σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 476 είναι το εργοστάσιο, από το οποίο ο Ανάδοχος θα 

προµηθευτεί τους σωλήνες και τα εξαρτήµατα. Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα από PVC θα παραδίδονται 
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στον Ανάδοχο αφού έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι απαιτούµενες δοκιµές αποδοχής, όπως αυτές καθορί-
ζονται στις παραγράφους 5 και 6 του υπόψη προτύπου. Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας έχει το δικαίωµα να 
παρίσταται στις δοκιµές ελέγχου των προϊόντων. Στην περίπτωση όµως που δεν παραστεί εκπρόσωπος 
της Υπηρεσίας στη διεξαγωγή των δοκιµών, ο κατασκευαστής των σωλήνων είναι υποχρεωµένος να χορη-
γήσει στην Υπηρεσία βεβαίωση, σύµφωνα µε την οποία θα πιστοποιείται ότι όλοι οι σωλήνες και τα εξαρτή-
µατα έχουν υποβληθεί µε επιτυχία στις παραπάνω δοκιµασίες. 

(2) ∆ιευκρινίζεται ότι η παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας στις δοκιµές παραλαβής των σωλήνων και εξαρ-
τηµάτων ή η σύµφωνα µε τα παραπάνω χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού από τον κατασκευαστή, 
δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των εγκατεστηµένων σωληνώσεων επί τόπου των έργων από την Υ-
πηρεσία. 

(3) Η ευθυγραµµία και η κλίση κάθε τµήµατος αγωγού µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων θα ελέγχεται εσωτερι-
κά µεν µε φωτεινή ακτίνα, εξωτερικά δε µε τεταµένο νήµα παράλληλο µε τη θεωρητική γραµµή του πυθµένα 
και υποστηριζόµενο ανά µέγιστα διαστήµατα 8 m. Ειδικότερα, για αγωγούς µε µικρή κατά µήκος κλίση (ίση 
ή µικρότερη του 5%) και µεγάλη διάµετρο αγωγού (D > 40 cm) ο έλεγχος της κλίσης του πυθµένα του τοπο-
θετηµένου αγωγού θα γίνεται µε χωροστάθµιση. Με χωροστάθµιση επίσης θα γίνονται οι έλεγχοι σε όσες 
περιπτώσεις κρίνει σκόπιµο ο επιβλέπων της Υπηρεσίας, του Αναδόχου µη δικαιουµένου καµιάς πρόσθετης 
αποζηµίωσης. 

(4) Στα σηµεία του δικτύου όπου η κλίση είναι µικρή, κατά την κρίση του Επιβλέποντα Μηχανικού θα εκτελείται 
δοκιµή καλής ροής εντός του δικτύου. Στην περίπτωση αυτή η καλή ροή ελέγχεται µε παροχέτευση περιο-
ρισµένης ποσότητας νερού σε ένα φρεάτιο κατά διαστήµατα, οπότε και παρατηρείται εάν το νερό διέρχεται 
από το κατάντη φρεάτιο. 

162.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για τους σωλήνες αποχέτευσης από σκληρό uPVC περιλαµβάνονται οι δαπάνες 
για όλες τις εργασίες και χρήση κάθε είδους εξοπλισµού, που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανω-
τέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών. Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά οι δαπάνες για: 
• Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και τοποθέτηση των σωλήνων και των εξαρ-

τηµάτων µέσα στην υπάρχουσα τάφρο και σε οποιοδήποτε βάθος. 
• Τοποθέτηση, σύνδεση και τυχόν τοµές των σωλήνων, καθώς και τελικός καθαρισµός των αγωγών, ανεξαρτή-

τως δυσχερειών λόγω µικρού πλάτους δρόµων. 
• Λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων και τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων ποιότητας για τη διασφάλιση των 

προδιαγραφών. 
• ∆ιεξαγωγή ελέγχων ευθυγραµµίας και κλίσεων, καθώς και δοκιµών στεγανότητας των αγωγών. 
• Αντιµετώπιση των κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος ή άλλων κατασκευαστικών 

δυσκολιών. 

162.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες εγκατάστασης σωλήνων αποχέτευσης από uPVC θα επιµετρώνται σε µέτρα αξονικού µήκους 

(m) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία και διάµετρο αγωγού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέ-
τρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες και διαµέτρους αγωγών. Η (οι) τιµή (ές) 
µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµ-
βανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

γ. Κατά την επιµέτρηση του αξονικού µήκους των αγωγών, θα αφαιρούνται τα µήκη των εσωτερικών διαστά-
σεων των παρεµβαλλόµενων φρεατίων. 

δ. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν στην κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης 
και εγκιβωτισµού των σωλήνων ή στην κατασκευή περιβλήµατος από σκυρόδεµα, θα επιµετρώνται και θα 
πληρώνονται όπως ορίζεται στα άρθρα 122 – Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων ή 341 – Άο-



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη δηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Αποχέτευση οµβρίων 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-160.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-160.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 

 13 από 26 Έκδοση : 0 

 

πλα και οπλισµένα σκυροδέµατα, αντίστοιχα, της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας που ορίζε-
ται στο Τιµολόγιο Προσφοράς. 

 

163. ΦΡΕΑΤΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 

163.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

163.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 
Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις εργασίες για την προµήθεια, κατασκευή και πλήρη 
ενσωµάτωση στο έργο των κάθε είδους προκατασκευασµένων ή έγχυτων επί τόπου φρεατίων (επίσκεψης, συµ-
βολής, πτώσης, υδροσυλλογής κτλ.) του δικτύου αποχέτευσης οµβρίων. 

163.1.2 Ορισµοί - Γενικά 
(1) Τα τυπικά φρεάτια δικτύου αποχέτευσης οµβρίων διακρίνονται γενικά σε: 

- φρεάτια επίσκεψης ή/και συµβολής σωληνωτών ή ορθογωνίων αγωγών, στα οποία διαµορφώνεται η 
αλλαγή κατεύθυνσης, αλλαγή κλίσης, αλλαγή διαµέτρων ή/και συµβολές αγωγών 

- φρεάτια πτώσης, στα οποία συµβάλουν αγωγοί µε διαφορετικές υψοµετρικές στάθµες 

- φρεάτια υδροσυλλογής, στα οποία συλλέγονται τα όµβρια ύδατα για να οδηγηθούν στους αγωγούς 
οµβρίων. 

(2) Τα φρεάτια κατά γενικό κανόνα είναι επισκέψιµα και αναλόγως της φύσης της επιφάνειας, στην οποία το-
ποθετούνται, το βάθος του αγωγού, το σκοπό που επιτελούν και τυχόν άλλους παράγοντες, διακρίνονται σε 
διάφορους τύπους φρεατίων, οι οποίοι αναφέρονται και περιγράφονται λεπτοµερώς στην εγκεκριµένη τεχνι-
κή µελέτη. 

163.2 Υλικά 

163.2.1 Γενικά 
Όλα τα µέρη των παντός τύπου φρεατίων (προκατασκευασµένα ή έγχυτα επί τόπου) θα κατασκευάζονται από 
οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25, µειωµένης υδατοπερατότητας κατά τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
(ΚΤΣ) ‘97, ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο 350 kg/m³ και οπλισµό τουλάχιστον S400, κατά τα λοιπά σύµ-
φωνα το άρθρο «Άοπλα και Οπλισµένα Σκυροδέµατα» της παρούσας. 

163.2.2 Προκατασκευασµένα Φρεάτια 
Τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των σπονδύλων των προκατασκευασµένων φρεατίων έχουν ως εξής: 
• Μέγιστη υδατοαπορροφητικότητα: 8% 
• Αντοχή σε εσωτερική υδραυλική πίεση τουλάχιστον: 1 atm 
• Ελάχιστο πάχος τοιχωµάτων: 150 mm 

163.2.3 Φρεάτια Έγχυτα επί Τόπου 
Για την κατασκευή όλων των έγχυτων επί τόπου φρεατίων επιβάλλεται η χρήση στεγανωτικού µάζας. 

163.2.4 Στόµια Εισροής 
Ως στόµια εισροής χρησιµοποιούνται είτε χυτοσιδηρές εσχάρες καταστρώµατος, µε ράβδους εγκάρσιες (κάθετες ή 
λοξές) προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας ώστε να αποφεύγονται δυστυχήµατα από τη διέλευση ποδηλάτων 
κτλ., είτε πλευρικά στόµια διανοιγόµενα κατά µήκος του κρασπέδου. Οι διαστάσεις και ο τύπος των χυτοσιδήρων 
εσχαρών θα είναι σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Ο Ανάδοχος θα πρέ-
πει να πιστοποιήσει στην Υπηρεσία ότι οι εν λόγω εσχάρες είναι επαρκούς αντοχής για κατ’ ελάχιστον οδικό φορ-
τίο κλάσης SLW 60 κατά DΙΝ 1072 (βλ. άρθρο «Χυτοσιδηρά Τεµάχια» της παρούσας ΓΤΣΥ). 
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163.3 Εκτέλεση Εργασιών 

163.3.1 Γενικά 
(1) Στις οριζοντιογραφίες και µηκοτοµές της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης αναγράφονται επακριβώς τόσο οι 

θέσεις όσο και ο τύπος των φρεατίων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει τους τύπους που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, τόσο ως προς τη µορφή, το σχήµα, τις διαστάσεις και 
τον εξοπλισµό τους όσο και ως προς την ποιότητα, ποσότητα και διάταξη του σιδηρού οπλισµού, τη σύνθε-
ση των σκυροδεµάτων, τσιµεντοκονιών κτλ. 

(2) Είναι πιθανόν κατά την κατασκευή των έργων να δηµιουργηθεί η ανάγκη µικροτροποποιήσεων των φρεατί-
ων (µικροβελτιώσεις στη µορφή ή αλλαγή στην οριζοντιογραφική θέση) που επιβάλλονται από τις τοπικές 
συνθήκες ή από κάποιους αστάθµητους παράγοντες. Οι µικροτροποποιήσεις αυτές, είτε υποδεικνύονται 
από τον Ανάδοχο για έγκριση είτε επιβάλλονται από την Υπηρεσία, θα εφαρµόζονται χωρίς ο Ανάδοχος να 
δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης. 

(3) Όπου υποδειχθεί από την Υπηρεσία, θα τοποθετούνται στα φρεάτια αναµονές για µελλοντικές διασυνδέ-
σεις. Οι αγωγοί αναµονής πρέπει να εξέχουν τουλάχιστον 50 cm του εξωτερικού των τοιχωµάτων του φρεα-
τίου και να φράσσονται υδατοστεγανώς. 

(4) Για την κατασκευή των έγχυτων επί τόπου φρεατίων θα χρησιµοποιείται εξωτερικός ξυλότυπος και τα τοι-
χώµατα δεν θα σκυροδετούνται σε επαφή µε τις παρειές της εκσκαφής. Για τον λόγο αυτό οι εξωτερικές 
διαστάσεις της εκσκαφής προβλέπεται κατά 0,50 m µεγαλύτερη από την κάτοψη του φρεατίου. 

(5) Το σκυρόδεµα και ο σιδηρούς οπλισµός που χρησιµοποιείται για την κατασκευή των παντός τύπου φρεατί-
ων, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του ΚΤΣ ’97 και του σχετικού άρθρου «Άοπλα και Ωπλισµένα Σκυρο-
δέµατα» της παρούσας ΓΤΣΥ. 

163.3.2 Μεταφορά και Αποθήκευση  
(1) Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές των στοιχείων των προκα-

τασκευασµένων φρεατίων από το εργοστάσιο κατασκευής µέχρι το εργοτάξιο ή το χώρο αποθήκευσης του 
Αναδόχου και από εκεί µέχρι τα χείλη του ορύγµατος όπου θα τοποθετηθούν, πρέπει να ληφθεί κάθε µέρι-
µνα ώστε να αποφευχθούν κρούσεις που είναι δυνατό να µειώσουν τη µηχανική αντοχή των υλικών. Θα τη-
ρούνται σχολαστικά οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, 
τοποθέτησης των σπονδύλων στα µεταφορικά µέσα κτλ. 

(2) Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει κατάλληλα τους σπονδύλους επάνω στο µεταφορικό µέσο και θα λαµβάνει όλα 
τα απαιτούµενα µέτρα για την αποφυγή τυχόν φθορών. 

(3) Η φορτοεκφόρτωση των προκατασκευασµένων στοιχείων θα γίνεται µε προσοχή και µε τη χρήση κατάλλη-
λων γερανών ή ανυψωτικών µέσων και βεβαίως σε καµιά περίπτωση δεν θα ρίπτονται ή θα σύρονται στο 
έδαφος. Σπόνδυλοι που έχουν υποστεί κτυπήµατα κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης ή µεταφοράς, θα 
ελέγχονται πριν από την ενσωµάτωσή τους στο έργο µε τη βοήθεια σφύρας για να διαπιστωθεί το συµπα-
γές και η ακεραιότητα του υλικού. 

163.3.3 Φρεάτια Επίσκεψης, Συµβολής, Πτώσης κτλ. 
(1) Όλα τα µέρη των φρεατίων επίσκεψης, συµβολής, πτώσης κτλ. θα είναι προκατασκευασµένα και θα παρά-

γονται από ειδική εγκατάσταση προκατασκευής (είτε του Αναδόχου είτε σε εργοστάσιο προκατασκευής), µε 
χρήση ειδικών τύπων, οι οποίοι θα πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία πριν από την έναρξη της κατα-
σκευής. 

(2) Τα προκατασκευασµένα φρεάτια, µετά την κατασκευή τους, θα αριθµούνται το καθένα χωριστά, θα επακο-
λουθεί σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από την Υπηρεσία, η οποία θα γίνεται επί τόπου του έργου και 
στη συνέχεια τα φρεάτια θα προσκοµίζονται στην τελική θέση τοποθέτησης. 

(3) Τα φρεάτια θα αποτελούνται από κυλινδρικούς δακτυλίους, εσωτερικής διαµέτρου σύµφωνα µε τα σχέδια 
της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης και ανάλογα µε τον τύπο του φρεατίου (συνήθως 1200 mm ή 1600 mm) 
και διαφόρων υψών (από 0,50 m έως 1,00 m έκαστος), τοποθετηµένοι ο ένας επάνω στον άλλον και από 
έναν κολουροκωνικό τελευταίο τµήµα (ύψους 1,00 m), ώστε να επιτυγχάνεται το εκάστοτε τελικό ύψος φρε-
ατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. 

(4) Οι σπόνδυλοι θα φέρουν έτοιµες τις οπές σύνδεσης για την επικοινωνία µε τους αγωγούς στις προβλεπό-
µενες θέσεις, καθώς και τις οπές τοποθέτησης των χυτοσιδήρων βαθµίδων, σύµφωνα µε τα σχέδια της ε-
γκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Η διάνοιξη των οπών στους σπονδύλους για την τοποθέτηση των αγωγών θα 
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γίνεται στο εργοστάσιο κατά τη διάρκεια κατασκευής των σπονδύλων και για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος, δί-
νοντας την παραγγελία του, πρέπει να µεριµνήσει να παραγγείλει και τα κυλινδρικά τεµάχια µε τα ανοίγµατα 
που απαιτούνται για την κατασκευή όλων των φρεατίων του έργου. 

(5) Η τοποθέτηση των σπονδύλων για την κατασκευή του φρεατίου θα γίνεται µε τη βοήθεια των ειδικών υπο-
δοχών των σπονδύλων. Οι συνδέσεις των σπονδύλων πρέπει να στεγανοποιούνται επιµελώς µε τσιµεντο-
κονία πάχους 2 cm, σύµφωνα µε το άρθρο «Επιχρίσµατα Συνήθων Τσιµεντοκονιαµάτων», ή µε ειδικό µείγ-
µα ασφαλτικής µαστίχης ή µε άλλο κατάλληλο στεγανωτικό υλικό, της έγκρισης της Υπηρεσίας, ώστε να ε-
πιτυγχάνεται η στεγανοποίηση των αρµών. 

(6) Ο λαιµός των φρεατίων, δηλ. το άνω στόµιο του κολουροκωνικού σπονδύλου, θα έχει διάµετρο 0,60 m και 
θα προκατασκευάζεται µαζί µε την πλάκα επικάλυψης του φρεατίου, επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα 
C20/25 και οπλισµό τουλάχιστον S400. 

(7) Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι από χυτοσίδηρο, µε κυκλική κάτοψη, αρίστης ποιότητας, του τύπου 
και των διαστάσεων που δίνονται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, θα εδράζονται πάνω σε 
χυτοσιδηρά πλαίσια και θα εφαρµόζουν ακριβώς στο λαιµό του φρεατίου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πιστο-
ποιήσει στην Υπηρεσία, ότι τα καλύµµατα είναι επαρκούς αντοχής για κατ’ ελάχιστον οδικό φορτίο κλάσης 
SLW 60 κατά DΙΝ 1072. 

(8) Σε όλα τα φρεάτια µε βάθος µεγαλύτερο από 1,25 m θα τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθµίδες. Οι βαθµίδες, 
των οποίων το µήκους και η καθ' ύψος µεταξύ τους απόσταση θα είναι βάσει των σχεδίων της εγκεκριµένης 
τεχνικής µελέτης, θα αγκυρώνονται επιµελώς στις προανοιγµένες οπές, οι οποίες στην συνέχεια θα στεγα-
νοποιούνται µε ισχυρή τσιµεντοκονία. 

(9) Η διαµόρφωση της συµβολής στα φρεάτια για να επιτευχθούν οι προβλεπόµενες ροές, η πλήρης αποκατά-
σταση των τοµών των αγωγών µε τα φρεάτια, καθώς και η επίτευξη της στεγανότητάς τους θα γίνεται µε 
σχολαστική επιµέλεια. Κάθε κακοτεχνία ή διαρροή θα συνεπάγεται την ανακατασκευή όλου του τµήµατος 
όπου παρουσιάστηκε διαρροή ή κακοτεχνία. 

(10) Οι λαιµοί των φρεατίων επιβάλλεται να προσαρµόζονται µε επιµέλεια στο κύριο σώµα του φρεατίου και ι-
διαίτερη προσοχή θα δίνεται στο απαιτούµενο ύψος κατασκευής τους, ανάλογα µε το προβλεπόµενο από 
την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη ερυθρό υψόµετρο της οδού ή µε άλλες οδηγίες που θα δοθούν από την Υ-
πηρεσία. 

(11) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα µέτρα για την ασφαλή φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και τοπο-
θέτηση των σπονδύλων των φρεατίων στην οριστική θέση τους, όπως αυτή φαίνεται στα σχέδια της εγκε-
κριµένης τεχνικής µελέτης. Εάν κατά τις εν λόγω εργασίες συµβεί ρηγµάτωση ή θραύση κάποιου ή κάποιων 
από τους σπονδύλους, τότε αυτοί θα αποµακρύνονται από το έργο και θα αντικαθίστανται µε νέους υγιούς 
κατασκευής ενώ οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

(12) Ο πυθµένας των προκατασκευασµένων φρεατίων, κατασκευασµένος από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 
και οπλισµό τουλάχιστον S400, στον οποίο θα εδράζονται τα πλευρικά τοιχώµατα, πρέπει να θεµελιώνεται 
στην άνω επιφάνεια στρώσης από θραυστό αµµοχάλικο κατά ΠΤΠ Ο 150 και πάχους 0,10 m. Η εν λόγω 
στρώση θα είναι απόλυτα οριζοντιωµένη και καλά συµπυκνωµένη, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή έδραση 
των φρεατίων και να αποφεύγονται οι διαφορικές καθιζήσεις. Το ίδιο υλικό θα χρησιµοποιηθεί και για την 
πλήρωση του ορύγµατος των φρεατίων, µέχρι του ύψους που αρχίζει η οδοστρωσία, σύµφωνα µε τα σχέδια 
της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. 

163.3.4 Φρεάτια Υδροσυλλογής 
(1) Όλα τα µέρη των φρεατίων υδροσυλλογής θα κατασκευάζονται από χυτό επί τόπου του έργου οπλισµένο 

σκυρόδεµα. Τα φρεάτια αυτά είναι επισκέψιµα και τοποθετούνται κατά κανόνα παράλληλα προς το ρείθρο 
της οδού. 

(2) Τα στόµια εισροής της εσχάρας θα έχουν µονοκλινή κατά πλάτος διαµόρφωση ενώ η κάτω ακµή τους θα 
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε το ρείθρο. Στην περίπτωση που, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, 
προβλέπεται και πλευρικό στόµιο, αυτό διανοίγεται ανάµεσα στο πλαίσιο της εσχάρας και το κράσπεδο. 
Πάντως, ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει τα φρεάτια υδροσυλλογής µε βάση τη µορφή, το σχήµα 
και τις διαστάσεις, καθώς και την ποιότητα και τη διάταξη των χυτοσιδηρών εξαρτηµάτων, όπως αυτά καθο-
ρίζονται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης ή µε βάση τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. 

(3) Οι επιφάνειες έδρασης του πλαισίου και της εσχάρας πρέπει να έχουν διαµορφωθεί έτσι ώστε να αποκλείε-
ται το κροτάλισµα ή η µετακίνηση των εσχαρών όταν διέρχονται από πάνω τους οχήµατα. 
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(4) Όπου υπάρχουν ισχυρές κλίσεις ή µεγάλες ποσότητες νερού, θα τοποθετούνται περισσότερα αποχετευτικά 
στόµια στη σειρά ή σε µικρές αποστάσεις µεταξύ τους, σύµφωνα πάντα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τε-
χνικής µελέτης ή µε βάση τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση ισχυρών κλίσεων της προς 
αποχέτευση επιφάνειας και αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα νερά σκορπίζουν σε όλο το πλάτος της επιφάνειας 
(ή της οδού) και δεν συγκεντρώνονται στα ρείθρα, είναι δυνατόν, κατόπιν σχετικών οδηγιών της Υπηρεσίας, 
να διαταχθούν εσχάρες υδροσυλλογής κάθετα προς την κατεύθυνση απορροής της επιφάνειας (ή τον άξονα 
της οδού). 

(5) Για να περιορίζεται κατά το δυνατόν η ανάγκη του συχνού καθαρισµού των φρεατίων υδροσυλλογής, το 
ελάχιστο βάθος του χώρου εναπόθεσης των φερτών υλών που πρέπει να διαµορφώνεται στον πυθµένα 
κάθε φρεατίου είναι 0,30 m. 

(6) Ο πυθµένας των φρεατίων υδροσυλλογής, κατασκευασµένος από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 και οπλι-
σµό τουλάχιστον S400, στον οποίο θα εδράζονται τα πλευρικά τοιχώµατα, πρέπει να θεµελιώνεται στην 
άνω επιφάνεια στρώσης από θραυστό αµµοχάλικο κατά ΠΤΠ Ο 150 και πάχους 0,10 m. Η εν λόγω στρώση 
θα είναι απόλυτα οριζοντιωµένη και καλά συµπυκνωµένη, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή έδραση των 
φρεατίων και να αποφεύγονται οι διαφορικές καθιζήσεις. Όλες οι επιφάνειες του πυθµένα θα επιχρίονται ε-
πιµελώς µε τσιµεντοκονία πάχους 2 cm, σύµφωνα µε το άρθρο «Επιχρίσµατα Συνήθων Τσιµεντοκονιαµά-
των». 

(7) Η κατασκευή των πλευρικών τοιχωµάτων, επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χυτό επί τόπου, δεν πρέπει 
να αρχίζει νωρίτερα από 24 ώρες µετά τη διάστρωση του σκυροδέµατος του πυθµένα. Για τη σκυροδέτηση 
των πλευρικών τοιχωµάτων των έγχυτων επί τόπου φρεατίων θα χρησιµοποιείται υποχρεωτικά και εξωτερι-
κός ξυλότυπος. 

163.4 Έλεγχοι 

163.4.1 Εργαστηριακός Έλεγχος 
(1) Η ποιότητα των επιµέρους υλικών και του σκυροδέµατος, η µέθοδος κατασκευής των προκατασκευασµέ-

νων και έγχυτων επί τόπου φρεατίων υπόκεινται σε έλεγχο και έγκριση από την Υπηρεσία. 
(2) Τα εργοστάσια παραγωγής, από τα οποία ο Ανάδοχος προµηθεύεται τα προκατασκευασµένα φρεάτια πρέ-

πει να διαθέτουν πλήρες εργαστήριο για τον έλεγχο όλων των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των φρεατίων 
σε όλες τις φάσεις παραγωγής τους. 

(3) Οι εργαστηριακοί έλεγχοι των φυσικών χαρακτηριστικών των προκατασκευασµένων στοιχείων (αντοχή σε 
θραύση, υδατοστεγανότητα, υδατοαπορροφητικότητα) καθώς και της ποιότητας του σκυροδέµατος, είναι 
υποχρεωτικοί διότι προσδιορίζουν το ελάχιστο των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν αυτοί για να θεω-
ρηθούν κατάλληλοι. 

(4) Οι έλεγχοι στο εργοστάσιο για κάθε συγκεκριµένη παραγγελία πρέπει να διεξάγονται µε ευθύνη του προµη-
θευτή, παρουσία εκπροσώπου του Ανάδοχου και της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση που δεν παραστεί εκ-
πρόσωπος της Υπηρεσίας στη διεξαγωγή των δοκιµών, ο κατασκευαστής είναι υποχρεωµένος να χορηγή-
σει στην Υπηρεσία βεβαίωση, σύµφωνα µε την οποία θα πιστοποιείται ότι όλα τα προκατασκευασµένα 
στοιχεία της συγκεκριµένης παραγγελίας έχουν υποβληθεί µε επιτυχία στις απαιτούµενες δοκιµές. 

(5) Για κάθε δοκιµαζόµενη ποσότητα φρεατίων συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής υλικού και υπογράφεται 
από όλους τους ενδιαφερόµενους. Στο πρωτόκολλο καταγράφονται λεπτοµερώς οι τιµές των δοκιµών σε 
φορτία ρωγµής και θραύσης, η συµπεριφορά των σπονδύλων σε δοκιµή υδατοστεγανότητας καθώς και το 
πάχος του κελύφους και η ποσότητα των ράβδων (κυκλικών και διαµήκων) του σιδηρού οπλισµού. 

(6) Το προς δοκιµή δείγµα προκατασκευασµένων στοιχείων θα λαµβάνεται από την Υπηρεσία τυχαία και θα 
αποτελείται από υγιείς και πλήρεις σπονδύλους που δεν έχουν απορριφθεί για άλλους λόγους. 

(7) Αν οι δοκιµές γίνουν σε εργαστήριο του εργοστασίου, η Υπηρεσία, σε περιπτώσεις αµφιβολιών, διατηρεί το 
δικαίωµα ελέγχου των προκατασκευασµένων στοιχείων και σε άλλα εργαστήρια (κρατικά, πανεπιστηµιακά 
κτλ.). 

(8) Για να γίνει δεκτή µια παρτίδα φρεατίων πρέπει όλα τα δοκίµια που θα υποβληθούν σε δοκιµές να πληρούν 
τις προδιαγραφές. Για κάθε δοκίµιο που πιθανόν βρεθεί εκτός προδιαγραφής, η δοκιµή επαναλαµβάνεται σε 
δύο δοκίµια που λαµβάνονται από την ίδια παρτίδα φρεατίων. Στην περίπτωση αυτή όλα τα ελεγχόµενα δο-
κίµια πρέπει να πληρούν την προδιαγραφή. 
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163.4.2 Μακροσκοπικός Έλεγχος 
Κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο των προκατασκευασµένων φρεατίων στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργοτάξιο 
κατά την παραλαβή τους πρέπει να ελέγχονται τα εξής: 
(1) Κατά την κρούση του κελύφους του σπονδύλου µε σφυρί πρέπει να παράγεται ήχος µεταλλικός (κωδωνι-

σµός). 
(2) Κατά τη θραύση τµήµατος του σπονδύλου τα αδρανή πρέπει να θραύονται και να µην αποσπώνται. 
(3) Οι σπόνδυλοι πρέπει να είναι πλήρεις και συµπαγείς, χωρίς ελαττώµατα, ρωγµές, φυσαλίδες σε βάθος και 

αποκολληµένα τµήµατα, άλλως απορρίπτονται. 
(4) Σπόνδυλοι που έχουν φθαρµένα άκρα σε βαθµό που να επηρεάζουν την σωστή σύνδεσή τους, είναι ακα-

τάλληλοι. 
(5) Επίσης ελέγχεται εάν το πάχος επικάλυψης του σιδηρού οπλισµού είναι επαρκές. Προκατασκευασµένα 

στοιχεία µε εµφανή οπλισµό δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

163.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για τα φρεάτια δικτύου αποχέτευσης οµβρίων περιλαµβάνονται οι δαπάνες για 
όλες τις εργασίες και για χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανω-
τέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών. Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά οι δαπάνες για: 
• Τυχόν απαιτούµενες εκσκαφές επί πλέον των εκσκαφών της τάφρου του αγωγού. 
• Τυχόν απαιτούµενο υλικό εξυγίανσης του πυθµένα του ορύγµατος κατασκευής / εγκατάστασης των φρεατίων. 
• Στρώση έδρασης του πυθµένα των φρεατίων από θραυστό υλικό κατά ΠΤΠ Ο 150, πάχους 0,10 m, καθώς και 

το υλικό πλήρωσης (επίσης κατά ΠΤΠ Ο 150), µέχρι του ύψους που αρχίζει η οδοστρωσία, σύµφωνα µε τα 
σχέδια της µελέτης. 

• Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις, τοποθέτηση και συναρµολόγηση των σπον-
δύλων και άλλων τµηµάτων των προκατασκευασµένων φρεατίων µέσα στο όρυγµα και σε οποιοδήποτε βά-
θος. 

• Κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα του πυθµένα, των τοιχωµάτων, της οροφής και του λαιµού των έγχυ-
των επί τόπου του έργου φρεατίων µαζί µε τον σιδηρό οπλισµό και τον απαιτούµενο ξυλότυπο, πάντοτε σύµ-
φωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. 

• Λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων και τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων ποιότητας για τη διασφάλιση των 
προδιαγραφών. 

• Αντιµετώπιση των κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος ή άλλων κατασκευαστικών 
δυσκολιών και κάθε άλλη εργασία, υλικό και µικροϋλικό, το οποίο απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και ε-
µπρόθεσµη κατασκευή των φρεατίων. 

163.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
• Οι εργασίες κατασκευής φρεατίων δικτύου οµβρίων θα επιµετρώνται σε τεµάχια (τεµ) πλήρως περαιωµένων, 

ανά τύπο και κατηγορία (βάθους) φρεατίου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα 
µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµ-
φωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους φρεατίων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί 
(ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του 
παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
100 «Γενικοί Όροι». 
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164. ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

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

164.2 Υλικά 
(1) Όλα τα χυτοσιδηρά τεµάχια θα κατασκευασθούν από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) βάσει 

του Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 
(2) Ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη θα είναι της κατηγορίας 400-15 και οι µηχανικές του ιδιότητες θα α-

νταποκρίνονται προς εκείνες του πίνακα 1 του διεθνούς προτύπου ISO 1083, σε δοκίµια που χυτεύονται σε 
χωριστούς τύπους αλλά κατασκευασµένους από το ίδιο µέταλλο χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήµατα 
και συγκεκριµένα: 

- Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό:  400 Ν/mm2 

- Ελάχιστη επιµήκυνση:   15% 

- Όρια σκληρότητας:    130 - 180 κατά Brinell 
(3) Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τοµή από τη θραύση του θα είναι χρώµατος φαιού και υφής 

λεπτόκοκκης, πυκνής και οµοιόµορφης. Η χύτευσή του θα έχει γίνει µε επιµέλεια και δεν θα παρουσιάζει 
ρωγµές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα. Θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα µαλακός, ανθεκτικός 
και εύκολα κατεργάσιµος µε λίµα ή κόπτη, καθώς και να διατρήεται εύκολα. 

(4) Ο χυτοσίδηρος που θα χρησιµοποιηθεί, θα ικανοποιεί όλους τους όρους χύτευσης κατά DIN 1000. Σε αντί-
θετη περίπτωση, όλα τα προϊόντα της µη συµµορφούµενης χύτευσης θα απορρίπτονται χωρίς άλλη εξέτα-
ση. 

(5) Οι διαστάσεις των τεµαχίων θα είναι εκείνες ακριβώς που ορίζονται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής 
µελέτης. Ως περιθώρια ανοχής ορίζονται τα ακόλουθα: 

- Για το βάρος: +8%. 

- Για το πάχος: +8% έως -5% (µε µέγιστο όµως περιθώριο:+2,5 mm έως –1,5 mm) 
(6) Η φέρουσα ικανότητα των καλυµµάτων και των εσχαρών των φρεατίων επιλέγονται, ανάλογα µε τη θέση 

τοποθέτησής τους, δηλ. µε βάση τις συνθήκες κυκλοφορίας και πρέπει να ανταποκρίνεται προς τις ακόλου-
θες κατηγορίες, κατ’ ελάχιστο: 
Πίνακας 164.2-1 : Κατηγορίες καλυµµάτων και εσχαρών φρεατίων ανάλογα µε τη θέση τοποθέτησης 

# Κατηγορία Θέση τοποθέτησης 
Φέρουσα ικανότητα 

[tn] 
1 2 3 4 

1 A Περιοχές κυκλοφορίας πεζών ή/και ποδηλάτων 
µόνο 

1,5 

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

12,5 

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

25 

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

40 
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# Κατηγορία Θέση τοποθέτησης 
Φέρουσα ικανότητα 

[tn] 
1 2 3 4 

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

60 

6 F Περιοχές όπου ασκούνται ιδιαίτερα µεγάλα φορ-
τία ανά τροχό, π.χ. διάδροµοι αεροδροµίων κτλ. 

90 

164.3 Εκτέλεση Εργασιών 

164.3.1 Παρακολούθηση της Κατασκευής 
(1) Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, µέσω εκπροσώπου της, να παρακολουθεί την κατασκευή των χυτοσιδηρών 

τεµαχίων και να ελέγχει τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέ-
ωση να επιτρέπει και να διευκολύνει την παρακολούθηση αυτή. 

(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν από κάθε τµη-
µατική χύτευση για να µπορέσει η Υπηρεσία να παρακολουθήσει την κατασκευή και να λάβει δοκίµια. Το δι-
καίωµα αυτό της Υπηρεσίας, είτε ασκείται είτε όχι, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της ποιότη-
τας του υλικού ή από τις άλλες υποχρεώσεις του. 

164.3.2 Σήµανση 
Όλα τα καλύµµατα, οι εσχάρες και τα πλαίσια πρέπει να φέρουν ανάγλυφη σήµανση σε µέρος που να φαίνεται και 
µετά την τοποθέτησή τους στην προβλεπόµενη θέση τους, µε τα εξής στοιχεία: 
• το πρότυπο ΕΝ 124 
• την αντίστοιχη κατηγορία της φέρουσας ικανότητας (π.χ. D 40) 
• το όνοµα ή/και το σήµα του κατασκευαστή 
• το έτος και το µήνα χύτευσης 
• το σήµα του οργανισµού πιστοποίησης (π.χ. ISO) 
• το όνοµα του φορέα κατασκευής ή του Κυρίου του Έργου, κατά περίπτωση 

164.3.3 Έδραση Καλυµµάτων και Εσχαρών 
Η επιφάνεια έδρασης των εσχαρών και των καλυµµάτων επάνω στα πλαίσιά τους θα είναι απόλυτα επίπεδη, ώστε 
να εξασφαλίζεται έδραση πάνω στην επιφάνεια αυτή χωρίς να ταλαντεύεται το κάλυµµα ή η εσχάρα. Έλεγχος σω-
στής έδρασης των εσχαρών και των καλυµµάτων επάνω στα πλαίσιά τους θα διεξάγεται για κάθε τεµάχιο χωριστά. 
Κάθε ελαττωµατικό τεµάχιο ως προς την έδρασή του θα απορρίπτεται και το κόστος του θα λογίζεται σε βάρος του 
Αναδόχου. 

164.3.4 Παραλαβή των Υλικών 
(1) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα παραλαβής της προµήθειας των χυτοσιδηρών τεµαχίων από επιτροπή 

αντιπροσώπων της, παρουσία και αντιπροσώπου του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα απα-
ραίτητα µέσα, καθώς και κάθε πληροφορία και ευκολία για την εξέταση και τον έλεγχο της προµήθειας που 
παραδίνεται. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σε δύο στάδια: 
i. Κατά την προσωρινή και τµηµατική παραλαβή θα εξετάζονται τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών 

δοκιµών στα δοκίµια της αντίστοιχης χύτευσης και στη συνέχεια τα είδη που παραδίνονται θα εξετά-
ζονται µακροσκοπικά. 

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

(2) Σε περίπτωση απόρριψης µιας ποσότητας ειδών της προµήθειας λόγω ύπαρξης ελαττωµάτων, ο Ανάδοχος 
οφείλει να αντικαταστήσει τα ελαττωµατικά τεµάχια µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν η αντικατάσταση δεν γίνει στην 
προθεσµία αυτή, η Υπηρεσία αγοράζει η ίδια τον αντίστοιχο αριθµό τεµαχίων κατά είδος και χρεώνει την α-
ξία τους σε βάρος του Αναδόχου. 
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164.4 Έλεγχοι 

164.4.1 Αριθµός ∆οκιµίων 
(1) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χυτοσιδήρου θα ελέγχονται µε δοκιµές. Σε κάθε χύτευση και για κάθε είδος 

δοκιµής θα λαµβάνονται δοκίµια ως κατωτέρω: 
Πίνακας 164.4-1 : Απαιτούµενος αριθµός δοκιµίων 

# Παρτίδα Αριθµός ∆οκιµίων 
1 2 3 

1 1 – 100 3 
2 101 – 200 4 
3 201 – 400 5 
4 401 – 800 7 
5 801 - 1500 10 

(2) Σε κάθε χύτευση, ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων για κάθε είδος δοκιµής δεν πρέπει να είναι µικρότερος 
(µεγαλύτερος) από την ελάχιστη (µέγιστη) τιµή που κάθε φορά ορίζεται. Επιπλέον, κάθε µία δοκιµή δεν 
πρέπει να δίνει τιµή µικρότερη του 90% της ελάχιστης τιµής ή τιµή µεγαλύτερη του 110% της µέγιστης τιµής 
που έχει οριστεί αντίστοιχα. 

164.4.2 Μηχανικές ∆οκιµές Παραλαβής 
(1) Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσιδήρου θα γίνονται σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιµές κάµψης, 

κρούσης και σκληρότητας κατά Brinell. 
(2) Για τη δοκιµή κάµψης θα χρησιµοποιούνται απόλυτα κυλινδρικά δοκίµια µε διάµετρο 25 mm και µήκος 600 

mm. Το δοκίµιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη µηχανή δοκιµής κάµψης, µεταξύ εδράνων που απέχουν µε-
ταξύ τους 500 mm. Το δοκίµιο θα πρέπει να αντέχει, χωρίς να θραύεται, ολικό φορτίο 320 kg, εφαρµοζόµε-
νο στο µέσο του ανοίγµατος των εδράνων. Η υπόψη καταπόνηση αντιστοιχεί σε τάση 26 kg/mm². Το βέλος, 
τη στιγµή της θραύσης του δοκιµίου, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm. 

(3) Για τη δοκιµή κρούσης θα χρησιµοποιούνται απόλυτα ορθογώνια πρισµατικά δοκίµια, πλευράς 40 mm και 
µήκους 200 mm. Το δοκίµιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη µηχανή κρούσης µε κριό, επάνω σε έδρανα που 
απέχουν µεταξύ τους 160 mm. Το δοκίµιο πρέπει να αντέχει, χωρίς να θραύεται, την κρούση κριού βάρους 
12 kg που πέφτει ελεύθερο από ύψος 40 cm επάνω στο δοκίµιο και ακριβώς στη µέση του ανοίγµατος µε-
ταξύ των εδράνων. Η κεφαλή του κριού θα αποτελείται από κυλινδρικό τοµέα επίκεντρης γωνίας 90º και α-
κτίνας 50 mm. Ο άξονας του κυλινδρικού τοµέα θα είναι οριζόντιος και κάθετος στον άξονα του δοκιµίου. 

164.4.3 Επανάληψη ∆οκιµής 
(1) Εάν ένα δοκίµιο αστοχήσει σε ένα είδος δοκιµής τότε η δοκιµή επαναλαµβάνεται σε δύο άλλα δοκίµια. Αν το 

ένα από τα δύο δοκίµια αστοχήσει τότε η παρτίδα απορρίπτεται. 
(2) Τα αποτελέσµατα των δοκιµών δεν λαµβάνονται υπόψη, σε περίπτωση ανεπαρκών αποτελεσµάτων που 

δεν οφείλονται στην ποιότητα του ίδιου του µετάλλου αλλά οφείλονται σε οποιονδήποτε από τους ακόλου-
θους λόγους: 

- Εσφαλµένη τοποθέτηση του δοκιµίου ή ελαττωµατική λειτουργία της µηχανής δοκιµής. 

- Ελαττωµατική χύτευση ή ελαττωµατική τόρνευση του δοκιµίου. 

- Θραύση του δοκιµίου εφελκυσµού πέραν από το όριο µέτρησης. 

- Ελαττώµατα χύτευσης στο δοκίµιο, εµφανή µετά τη θραύση. 
(3) Σε τέτοιες περιπτώσεις λαµβάνεται νέο δοκίµιο, επαναλαµβάνονται οι αντίστοιχες δοκιµές και τα νέα αποτε-

λέσµατά τους αντικαθιστούν εκείνα του ελαττωµατικού δοκιµίου. 

164.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµές µονάδας του Τιµολογίου περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση του Αναδόχου για την, σύµφωνα µε τα 
σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, το παρόν άρθρο και τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στο παρόν, η χρήση µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, εφοδίων και 
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µικροϋλικών σύνδεσης και τοποθέτησης των χυτοσιδηρών αντικειµένων, η αξία των υλικών καθώς και των διαφό-
ρων εργαστηριακών δοκιµών. 

164.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Οι εργασίες κατασκευής χυτοσιδηρών τεµαχίων θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) πλήρως περαιωµένων, ανά 
είδος χυτοσιδηρού τεµαχίου (καλύµµατα, εσχάρες, βαθµίδες) που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα 
γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τα διάφορα είδη χυτοσιδηρών τεµαχίων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη 
αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρ-
θρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Ό-
ροι». 
 

165. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟΜΟΡΦΑ ΡΕΙΘΡΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΟΥΣ 

165.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
(1) Το πεδίο εφαρµογής του άρθρου αυτού περιλαµβάνει την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη ενσωµάτωση 

στο έργο προκατασκευασµένων κιβωτιόµορφων ρείθρων συλλογής οµβρίων, µετά των εσχαρών και των 
φρεατίων τους. 

(2) Πρόκειται για αβαθείς (επιφανειακούς) ανοικτούς αγωγούς, οι οποίοι αποτελούνται από προκατασκευασµέ-
να τυποποιηµένα στοιχεία σκυροδέµατος σχήµατος «U», επί των οποίων εφαρµόζονται εσχάρες υδροσυλ-
λογής και τοποθετούνται σε πάσης φύσης επιφάνειες κυκλοφορίας (πεζόδροµους, βιοµηχανικά δάπεδα, λι-
µάνια κτλ.) προκειµένου να συλλέξουν την επιφανειακή απορροή, κατά κανόνα, οµβρίων υδάτων. 

165.2 Υλικά 

165.2.1 ∆ιαστάσεις 
(1) Τα προκατασκευασµένα κιβωτιόµορφα ρείθρα (ή άλλως κανάλια) θα κατασκευάζονται µε τη σύνδεση 

προκατασκευασµένων στοιχείων (σπονδύλων) βιοµηχανικού τύπου. 
(2) Η διατοµή της εσωτερικής επιφάνειας των καναλιών θα είναι σχήµατος «U» εσωτερικής διαµέτρου 200 mm. 

Οι υπόλοιπες διαστάσεις της διατοµής θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της εγκεκριµένης τε-
χνικής µελέτης. Το βάθος των καναλιών από τη στέψη τους θα είναι σταθερό καθ’ όλο το µήκος τους. 

(3) Οι σπόνδυλοι των καναλιών θα είναι µήκους 1,00 m, πλην των ειδικών τεµαχίων που θα είναι µήκους 0,50 
m. Τεµάχια µικρότερου µήκους θα κατασκευάζονται µε κοπή των προαναφερθέντων τεµαχίων από τον Α-
νάδοχο, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

(4) Τα κανάλια θα καλύπτονται µε εσχάρες βιοµηχανικού τύπου, και µήκους αντίστοιχου µε αυτό των σπονδύ-
λων. Οι διαστάσεις των γραµµικών σχισµών, παραλλήλων µεταξύ τους, θα είναι 170 mm x 20 mm (µήκος x 
πλάτος). Ανοίγµατα άλλης µορφής πλην των παραλλήλων µεταξύ τους γραµµικών σχισµών, είναι αποδεκτά 
εφ' όσον τηρούνται γενικά οι προαναφερθείσες διαστάσεις (µήκος x πλάτος). 

(5) Τα φρεάτια των καναλιών θα αποτελούνται από σπονδύλους µήκους 0,50 m και θα έχουν επίσης διατοµή 
σχήµατος «U» εσωτερικής διαµέτρου 200 mm, ώστε να έχουν πλήρη εφαρµογή µε τους σπονδύλους των 
καναλιών. Τα φρεάτια θα είναι εφοδιασµένα µε γαλβανισµένο κάδο κατακράτησης φερτών υλών, ώστε να 
διευκολύνεται ο καθαρισµός και η αποµάκρυνση των φερτών υλών. Οι υπόλοιπες διαστάσεις της διατοµής 
θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. 

165.2.2 Υλικά Κατασκευής 
(1) Οι σπόνδυλοι των καναλιών θα είναι κατασκευασµένοι από σκυρόδεµα κατηγορίας τουλάχιστον C20/25 

σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ΄97, ενισχυµένο µε ίνες ύαλου (fibre glass 
reinforced concrete) ή από πολυεστερικό σκυρόδεµα. Το σκυρόδεµα θα είναι χαµηλής υδατοπερατότητας 
και υψηλής αντίστασης σε παγετό κατά DΙΝ 1045. 
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(2) Η αντοχή των σπονδύλων και των εσχαρών θα αντιστοιχεί σε µια από τις κλάσεις φορτίου που αναφέρονται 
στον ακόλουθο πίνακα, ανάλογα µε τη φύση της κυκλοφορίας της επιφάνειας, στην οποία πρόκειται να το-
ποθετηθούν τα κανάλια: 
Πίνακας 165.2-1 : Κλάσεις φορτίου προκατασκευασµένων καναλιών και εσχαρών ανάλογα µε τη 
θέση τοποθέτησης 

# 
Κλάση φορ-

τίου Θέση τοποθέτησης 
Φέρουσα ικανότητα 

[tn] 
1 2 3 4 

1 A Περιοχές κυκλοφορίας πεζών ή/και ποδηλάτων 
µόνο 

1,5 

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

12,5 

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

25 

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

40 

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

60 

6 F Περιοχές όπου ασκούνται ιδιαίτερα µεγάλα φορ-
τία ανά τροχό, π.χ. διάδροµοι αεροδροµίων κτλ. 

90 

(3) Οι εσχάρες των καναλιών θα είναι κατασκευασµένες από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 

(4) Οι εσχάρες θα εδράζονται πάνω σε ειδικά διαµορφωµένο έλασµα, κατασκευασµένο από γαλβανισµένο 
µορφοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα. Το εν λόγω έλασµα θα παραλαµβάνεται ήδη τοποθετηµένο επάνω στο 
σπόνδυλο στο εργοστάσιο προκατασκευής, ενώ δεν επιτρέπεται η µε οποιονδήποτε τρόπο µεταγενέστερη 
τοποθέτησή του. 

(5) Οι εσχάρες θα στερεώνονται απολύτως σταθερά στους σπονδύλους των καναλιών µε τη βοήθεια τεσσάρων 
(4) εξαγωνικών κοχλιών, από ανοξείδωτο χάλυβα, ανά εσχάρα. Οι κοχλίες θα καλύπτονται από πλαστικά 
καλύµµατα ώστε να µην δηµιουργούνται προεξοχές στην επιφάνεια της εσχάρας. Η χρησιµοποίηση άλλου 
τρόπου στερέωσης θα επιτραπεί µόνον εφ' όσον πιστοποιηθεί από το εργοστάσιο προκατασκευής και τον 
Ανάδοχο ότι εξασφαλίζεται εξ' ίσου η απόλυτη σταθερότητα των εσχαρών για την υπόψη κλάση φορτίου. 

(6) Κάθε φρεάτιο θα φέρει επίσης εσχάρα. Για το υλικό των φρεατίων και των εσχαρών τους ισχύουν τα αναφε-
ρόµενα στο παρόν για το υλικό των καναλιών και των εσχαρών τους. 

(7) Κάθε φρεάτιο θα φέρει προχαραγµένες εγκοπές που θα υποδεικνύουν τη θέση κοπής για σύνδεση µε τα 
κανάλια, καθώς και τη θέση της οπής εισόδου του σωλήνα σύνδεσης του φρεατίου µε το δίκτυο αποχέτευ-
σης οµβρίων. Η εν λόγω σύνδεση θα γίνεται µε σωλήνες από σκληρό uΡVC (σειρά 41) εξωτερικής διαµέ-
τρου 200 mm, όπως φαίνεται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. 

(8) Οι σωλήνες και οι εσχάρες θα πληρούν τις προδιαγραφές των άρθρων «Σωλήνες Αποχέτευσης από uPVC» 
και «Χυτοσιδηρά Τεµάχια» της παρούσας ΓΤΣΥ, αντιστοίχως. 

(9) Τα κανάλια, τα φρεάτια, οι εσχάρες, οι κοχλίες στερέωσης, τα πώµατα φραγής των άκρων των καναλιών και 
φρεατίων και όλα τα σχετικά εξαρτήµατα και µικροϋλικά, πλην των αγωγών σύνδεσης των φρεατίων µε το 
δίκτυο αποχέτευσης, θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή. ∆εν επιτρέπεται η ενσωµάτωση στο έργο 
προϊόντων διαφόρων κατασκευαστών, ούτε και η κατασκευή οποιουδήποτε των ανωτέρω προϊόντων ή 
τµηµάτων τους επί τόπου του έργου. 
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165.3 Εκτέλεση Εργασιών 

165.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση 
(1) Κατά τη µεταφορά, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση των καναλιών, φρεατίων, εσχαρών κτλ. θα τηρούνται 

αυστηρά οι οδηγίες του κατασκευαστή τους και τυχόν πρόσθετες οδηγίες της Υπηρεσίας. 
(2) Κατά τη µεταφορά και την αποθήκευση θα πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε ενέργεια που µπορεί να 

προκαλέσει θραύση, κάµψη, στρέβλωση και κάθε είδους παραµόρφωση ή τραυµατισµό στα προαναφερό-
µενα προϊόντα. 

(3) Η φορτοεκφόρτωση των προκατασκευασµένων στοιχείων θα γίνεται µε προσοχή και µε τη χρήση κατάλλη-
λων γερανών ή ανυψωτικών µέσων και βεβαίως σε καµιά περίπτωση δεν θα ρίπτονται ή θα σύρονται στο 
έδαφος. Σπόνδυλοι και φρεάτια που έχουν υποστεί κτυπήµατα κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης ή 
µεταφοράς, θα ελέγχονται πριν από την ενσωµάτωσή τους στο έργο µε τη βοήθεια σφύρας για να διαπι-
στωθεί το συµπαγές και η ακεραιότητα του υλικού. 

165.3.2 Σήµανση 
Όλοι οι σπόνδυλοι, τα φρεάτια και οι εσχάρες των καναλιών πρέπει να φέρουν ανάγλυφη σήµανση σε µέρος που 
να φαίνεται και µετά την τοποθέτησή τους στην προβλεπόµενη θέση τους, µε τα εξής στοιχεία: 
• το πρότυπο ΕΝ 124 για τις οι εσχάρες 
• την αντίστοιχη κλάση φορτίου (π.χ. D 40) 
• το όνοµα ή/και το σήµα του κατασκευαστή 
• το έτος και το µήνα προκατασκευής και χύτευσης 
• το σήµα του οργανισµού πιστοποίησης (π.χ. ISO) 
• το όνοµα του φορέα κατασκευής ή του Κυρίου του Έργου, κατά περίπτωση 

165.3.3 Έδραση Εσχαρών 
Η επιφάνεια έδρασης των εσχαρών επάνω στα ειδικά διαµορφωµένα ελάσµατα θα είναι απόλυτα επίπεδη, ώστε 
να εξασφαλίζεται έδραση πάνω στην επιφάνεια αυτή χωρίς να ταλαντεύεται η εσχάρα. Έλεγχος σωστής έδρασης 
των εσχαρών και των καλυµµάτων επάνω στα υπόψη ελάσµατα θα διεξάγεται για κάθε σπόνδυλο και φρεάτιο χω-
ριστά. Κάθε ελαττωµατικό προϊόν ως προς την έδραση της εσχάρας, θα απορρίπτεται και το κόστος του θα λογίζε-
ται σε βάρος του Αναδόχου. 

165.3.4 Τοποθέτηση και Σύνδεση Καναλιών και Φρεατίων 
(1) Όλα τα κανάλια και τα φρεάτια θα τοποθετηθούν οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά επακριβώς στις θέσεις 

και στάθµες που φαίνονται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. 
(2) Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης και σύνδεσης καναλιών και φρεατίων, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να τηρεί απαρέγκλιτα τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή και τις τυχόν πρόσθετες οδηγί-
ες / εντολές τις Υπηρεσίας. 

(3) Η έναρξη των εργασιών τοποθέτησης καναλιών και φρεατίων θα ακολουθεί οπωσδήποτε την ολοκλήρωση 
των εργασιών οδοστρωσίας στην ευρύτερη περιοχή, εξαιρουµένων βεβαίως των θέσεων όπου πρόκειται να 
τοποθετηθούν τα κανάλια και τα φρεάτια. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη σωστή τοποθέτηση των καναλιών 
και φρεατίων σε σχέση µε την τελική στάθµη των διαµορφωµένων επιφανειών, ώστε να µην δηµιουργούνται 
ανισοσταθµίες και να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συλλογή των οµβρίων στα κανάλια. 

(4) Η τοποθέτηση των φρεατίων και η σύνδεση τους µε το δίκτυο αποχέτευσης θα προηγείται της τοποθέτησης 
των καναλιών ώστε να τηρούνται µε ακρίβεια οι θέσεις σύνδεσης. Πριν από την τοποθέτηση των φρεατίων 
θα έχει ελεγχθεί οπωσδήποτε η στεγανότητα της σύνδεσης των αγωγών σύνδεσης των φρεατίων µε το δί-
κτυο αποχέτευσης, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο «Σωλήνες Αποχέτευσης από uPVC» της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 

(5) Το βάθος και οι λοιπές διαστάσεις των ορυγµάτων τοποθέτησης των καναλιών και φρεατίων θα είναι σύµ-
φωνα µε σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Ο πυθµένας του ορύγµατος θα διαµορφώνεται µε 
στρώση θραυστού υλικού κατά ΠΤΠ Ο 150, ελάχιστου πάχους 0,10 m, καλά επιπεδωµένου και συµπυκνω-
µένου. 
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(6) Η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης των σπονδύλων, των καναλιών, των φρεατίων, εσχαρών και των 
λοιπών εξαρτηµάτων θα εκτελείται µε προσοχή και επιµέλεια, από ειδικευµένο προσωπικό προς αποφυγή 
ζηµιών. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που τυχόν προκύπτει. 

(7) Αρχικά τα προκατασκευασµένα στοιχεία (σπόνδυλοι κτλ.) θα τοποθετούνται κατά µήκος του χείλους της 
τάφρου και θα επιθεωρούνται προσεκτικά για να εξακριβωθούν ενδεχόµενες φθορές κατά τη µεταφορά τους 
και για να καθαρισθούν µε επιµέλεια από κάθε ξένη ουσία, ιδιαίτερα στα άκρα όπου γίνεται η σύνδεση των 
µεµονωµένων σπονδύλων µεταξύ τους. Τα τεµάχια που παρουσιάζουν διάσπαρτες βλάβες σε όλο το µήκος 
τους, θα αντικαθίστανται µε ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου. Αν οι βλάβες περιορίζονται µόνο σε ένα τµήµα 
του τεµαχίου τότε είναι δυνατόν, µε τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας, να χρησιµοποιηθεί το υγιές τµήµα 
σαν τεµάχιο προσαρµογής, αφού προηγουµένως αποκοπεί µε επιµέλεια και αποµακρυνθεί το φθαρµένο / 
ελαττωµατικό τµήµα. 

(8) Κανάλια και φρεάτια, τα οποία τοποθετούνται σε περιοχές που αντιστοιχούν σε κλάση φορτίου E-60 ή ανώ-
τερη, σύµφωνα µε το πίνακα 165.2-1 του παρόντος, θα εδράζονται σε στρώση άοπλου σκυροδέµατος ποιό-
τητας C20/25 και ελάχιστου πάχους 0,15 m, προς αποφυγή καθιζήσεων λόγω των µεγάλων φορτίων κυ-
κλοφορίας. Η εξασφάλιση της πλήρους επιπεδότητας της επιφανείας έδρασης θα εξασφαλισθεί µε στρώση 
τσιµεντοκονίας επί της άνω επιφανείας του άοπλου σκυροδέµατος. Κατά την έδραση των σπονδύλων των 
καναλιών και φρεατίων θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η εξοµαλυντική τσιµεντοκονία να µην παγιδεύεται 
µεταξύ των άκρων των σπονδύλων και εµποδίζει την µεταξύ τους σύνδεση. 

(9) Όταν πρόκειται για κανάλια και φρεάτια, τα οποία τοποθετούνται σε περιοχές που αντιστοιχούν σε κλάση 
φορτίου C-25 ή ανώτερη, σύµφωνα µε το πίνακα 165.2-1 του παρόντος, µετά την έδραση και σύνδεση των 
µεµονωµένων σπονδύλων µεταξύ τους, τοποθετούνται οι εσχάρες χωρίς όµως να στερεώνονται οριστικά. 
Στη συνέχεια τοποθετείται σιδηρούς οπλισµός αγκύρωσης (2Φ12 ανά τεµάχιο), σε προεγκατεστηµένους 
σωλήνες ΡVC Φ14 στον πυθµένα των σπονδύλων, όπως φαίνεται στα σχετικά σχέδια λεπτοµερειών της 
εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Ο εν λόγω οπλισµός αγκυρώνεται σε άοπλο σκυρόδεµα εγκιβωτισµού ποιό-
τητας C20/25, ελάχιστου πάχους 0,20 m, περιµετρικά των καναλιών και των φρεατίων, ώστε να εξασφαλίζε-
ται πλήρως η πλευρική ευστάθεια του καναλιού και του φρεατίου έναντι των φορτίων της κυκλοφορίας. 
Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, οι εσχάρες θα είναι καλυµµένες µε σανίδες πάχους 3 mm – 6 mm, οι 
οποίες αφ' ενός εµποδίζουν την έµφραξη των σχισµών των εσχαρών µε σκυρόδεµα και αφ' ετέρου εξασφα-
λίζουν το τελείωµα της άνω επιφάνειας του σκυροδέµατος εγκιβωτισµού 3 mm – 6mm υψηλότερα από την 
επιφάνεια των εσχαρών. Τέλος, στερεώνονται οριστικά οι εσχάρες επάνω στα κανάλια και τα φρεάτια. 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται η διέλευση των πάσης φύσεως µηχανηµάτων διάστρωσης και συµπύκνω-
σης επί του σκυροδέµατος εγκιβωτισµού πριν από την πλήρη ωρίµανσή του. Απαγορεύεται επίσης καθ' ο-
λοκληρία η διέλευση των εν λόγω µηχανηµάτων πάνω από τις εσχάρες των καναλιών και των φρεατίων. 

(10) Η στεγάνωση των αρµών µεταξύ των σπονδύλων θα γίνει µε εποξειδική ρητίνη, σιλικόνη ή οποιοδήποτε 
άλλο υλικό που κρίνεται κατάλληλο από τον κατασκευαστή, µε τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας. 

(11) Ο Ανάδοχος µπορεί να προβεί στην κοπή των τυποποιηµένων σπονδύλων και εσχαρών σε µικρότερα τε-
µάχια επί τόπου του έργου, για τη δηµιουργία τεµαχίων συναρµογής και ειδικών τεµαχίων, µόνο µε τη χρή-
ση κατάλληλων µηχανικών µέσων, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη σύµφωνη γνώµη της 
Υπηρεσίας. 

165.4 Έλεγχοι 
(1) Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας πλήρης δυνατότητα επίσκεψης 

των χώρων του εργοστασίου προκατασκευής, µε σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευ-
ής των καναλιών, φρεατίων, εσχαρών και των λοιπών εξαρτηµάτων. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυ-
τής θα διεξαχθούν οι απαιτούµενοι έλεγχοι αντοχής και ποιότητας των υλικών σε δείγµατα που θα λαµβά-
νονται σύµφωνα µε τις συναφείς διατάξεις του DΙΝ 19580. 

(2) Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι στο εργοστάσιο αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, όσον αφορά στις 
ανοχές διαστάσεων, στη µηχανική αντοχή και στα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα προϊόντα της οµάδας 
που θεωρείται ότι εκπροσωπείται από τα εκάστοτε ελεγχόµενα δείγµατα και δοκίµια σηµαίνονται κατάλληλα 
από τον ενεργούντα τον έλεγχο. 

(3) Υλικά που δεν πληρούν τους όρους των ελέγχων δεν γίνονται δεκτά για αποστολή στο εργοτάξιο. Η αποδο-
χή των υλικών στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των εγκατεστηµένων καναλιών και 
φρεατίων επί τόπου του έργου. 
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(4) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν αµφιβολίες ως προς τα αποτελέσµατα των δοκιµών 
που διεξάγονται στο εργοστάσιο προκατασκευής ή στο εργαστήριο του Αναδόχου, η Υπηρεσία έχει το δι-
καίωµα να ζητήσει να εκτελεσθούν, µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, πρόσθετες δειγµατοληπτικές 
δοκιµές σε υλικά που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο για ενσωµάτωση στο έργο, διενεργούµενες από ανα-
γνωρισµένο εργαστήριο της έγκρισής της.  
Αν τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών αυτών δοκιµών αποδειχθούν µη ικανοποιητικά, είναι δυνατόν 
να ζητηθεί επανάληψη της όλης λεπτοµερούς διαδικασίας ελέγχου όλων των προϊόντων προκατασκευής, 
σε αναγνωρισµένο εργαστήριο της επιλογής της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεού-
ται να µεταφέρει µε δαπάνη του τα υπόψη προϊόντα για έλεγχο. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού θα 
κρίνουν τελεσίδικα την καταλληλότητα των υλικών ή την ανάγκη ολικής ή µερικής απόρριψής τους. Στην τε-
λευταία αυτή περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει νέα υλικά από κατασκευαστή της επι-
λογής της Υπηρεσίας και να αποσύρει µε δαπάνη του τα ακατάλληλα υλικά από το έργο. 

165.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

165.5.1 Κανάλια 
Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου περιλαµβάνονται οι πάσης φύσης δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη ενσωµά-
τωση των καναλιών στο έργο, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, τις προδιαγραφές του 
παρόντος άρθρου και τους όρους των λοιπών συµβατικών τευχών. Αναλυτικότερα περιλαµβάνονται οι εξής εργα-
σίες: 
• Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση των προκατασκευασµένων 

σπονδύλων των καναλιών, των εσχαρών, των κοχλιών στερέωσης, των τυφλών άκρων (πώµατα) και όλων 
των λοιπών εξαρτηµάτων και µικροϋλικών. 

• Η κοπή των τυποποιηµένων σπονδύλων και εσχαρών, όπου αυτό απαιτείται. 
• Η τοποθέτηση και η σύνδεση των µεµονωµένων σπονδύλων µεταξύ τους, καθώς και µε τα φρεάτια, η τοποθέ-

τηση και η στερέωση των εσχαρών και η στεγάνωση των αρµών µεταξύ των σπονδύλων µε κατάλληλο υλικό. 
• Οι πάσης φύσης δοκιµές και έλεγχοι για την παραλαβή των υλικών. 
• Πάσα άλλη εργασία, υλικό και µικροϋλικό, έστω και µη ρητά κατονοµαζόµενο, αλλά απαραίτητο, κατά την κρί-

ση της Υπηρεσίας, για την πλήρη και έντεχνη ενσωµάτωση των καναλιών στο έργο, συµπεριλαµβανοµένων 
του θραυστού υλικού έδρασης κατά ΠΤΠ Ο 150, του σκυροδέµατος έδρασης και εγκιβωτισµού και του σιδη-
ρού οπλισµού αγκύρωσης, τα οποία δεν πληρώνονται χωριστά. 

165.5.2 Φρεάτια 
Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου περιλαµβάνονται οι πάσης φύσης δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη ενσωµά-
τωση των φρεατίων στο έργο, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, τις προδιαγραφές του 
παρόντος άρθρου και τους όρους των λοιπών συµβατικών τευχών. Αναλυτικότερα περιλαµβάνονται οι εξής εργα-
σίες: 
• Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση των φρεατίων, των κάδων 

κατακράτησης φερτών υλών, των εσχαρών, των κοχλιών στερέωσης, των τυφλών άκρων (πώµατα) και όλων 
των λοιπών εξαρτηµάτων και µικροϋλικών. 

• Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση των σωλήνων από σκληρό 
uΡVC, σύνδεσης των φρεατίων µε το δίκτυο αποχέτευσης, µετά των συνδέσµων, ελαστικών δακτυλίων και 
των πάσης φύσης ειδικών τεµαχίων. 

• Η κοπή και η λείανση των άκρων των σωλήνων σύνδεσης, όπου απαιτείται µήκος µικρότερο από το κανονικό, 
καθώς και όλες οι εργασίες κατασκευής των ειδικών τεµαχίων τους επί τόπου του έργου. 

• Η τοποθέτηση των φρεατίων, η σύνδεσή τους µε τα κανάλια και η τοποθέτηση και στερέωση των εσχαρών, 
καθώς και η τοποθέτηση των κάδων κατακράτησης φερτών υλών. 

• Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων από σκληρό uΡVC, των συνδέσµων και των ειδικών τεµαχίων µε 
τα φρεάτια και το δίκτυο αποχέτευσης. 

• Οι πάσης φύσης δοκιµές και έλεγχοι για την παραλαβή των υλικών, περιλαµβανοµένης της δοκιµής στεγανό-
τητας των σωλήνων σύνδεσης. 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη δηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Αποχέτευση οµβρίων 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-160.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-160.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 

 26 από 26 Έκδοση : 0 

 

• Πάσα άλλη εργασία, υλικό και µικροϋλικό, έστω και µη ρητά κατονοµαζόµενο, αλλά απαραίτητο, κατά την κρί-
ση της Υπηρεσίας, για την πλήρη και έντεχνη ενσωµάτωση των φρεατίων στο έργο, συµπεριλαµβανοµένων 
του θραυστού υλικού κατά ΠΤΠ Ο 150 και του σκυροδέµατος για την έδραση των φρεατίων, καθώς και του 
σκυροδέµατος εγκιβωτισµού και του σιδηρού οπλισµού αγκύρωσης, τα οποία δεν πληρώνονται χωριστά. 

165.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
• Οι εργασίες κατασκευής πρόχυτων κιβωτιόµορφων ρείθρων θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) πλήρως 

περαιωµένων, ανά τύπο πρόχυτου τεµαχίου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφω-
να µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

• Οι εργασίες κατασκευής φρεατίων δικτύου οµβρίων θα επιµετρώνται σε τεµάχια (τεµ) πλήρως περαιωµένων, 
ανά τύπο φρεατίου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 
100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµ-
φωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους πρόχυτων τεµαχίων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας 
θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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