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200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 

200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

200.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
(1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις πάσης φύσης εργασίες κατασκευής εγκατα-

στάσεων αποστράγγισης οδών, πλατειών, περιβάλλοντος χώρου κτιρίων, έργων διαµόρφωσης τοπίου, τε-
χνικών έργων κτλ. 

(2) Ως «εγκαταστάσεις αποστράγγισης» νοούνται οι εγκαταστάσεις για τη συλλογή και αποµάκρυνση των υπο-
γείων υδάτων καθώς και του διηθούµενου επιφανειακού ύδατος. 

(3) Στις εγκαταστάσεις αυτές περιλαµβάνονται οι εξής κατασκευές: 

- Γραµµικά στραγγιστήρια: 
Αποτελούνται κατά κανόνα από έναν σωληνωτό αγωγό αποστράγγισης που περιβάλλεται µε υλικό 
φίλτρου. Για πολύ µικρές παροχές είναι δυνατόν να κατασκευάζονται και γραµµικά στραγγιστήρια 
χωρίς σωληνωτό αγωγό. 

- Τάφροι αποστράγγισης: 
Σε περιπτώσεις αποστράγγισης µεγάλων ποσοτήτων υπογείων υδάτων, κατασκευάζονται ανοικτές 
τάφροι. 

- Στρώσεις αποστράγγισης: 
Αποτελούνται από στρώσεις υλικού φίλτρου και διαµορφώνονται µε εγκάρσια κλίση προς τα γραµµι-
κά στραγγιστήρια ή τις τάφρους αποστράγγισης. Ανάλογα µε τον κύριο προορισµό των στρώσεων 
αποστράγγισης διακρίνονται σε στρώσεις στράγγισης οδοστρώµατος και στρώσεις αποστράγγισης 
πρανούς (ή άλλως φίλτρα πρανών). 

(4) Για τα υλικά και τις εργασίες κατασκευής των εγκαταστάσεων αποστράγγισης ισχύουν τα οριζόµενα στην 
ΠΤΠ Τ-110 (ΦΕΚ 203 Β/67), µε τις όποιες τροποποιήσεις ή/και συµπληρώσεις αναφέρονται κατωτέρω. 

200.2 Υλικά 

200.2.1 Υλικό Φίλτρου 
(1) Το υλικό φίλτρου των στραγγιστηρίων αποτελείται από αµµοχάλικο και από σκύρα απαλλαγµένα οπωσδή-

ποτε από προσµίξεις αργίλου και οργανικών ουσιών. 
(2) Το σώµα του φίλτρου κατασκευάζεται απλής διαβάθµισης ή πολλαπλής διαβάθµισης. Μεταξύ των στραγ-

γιστικών στρώσεων του φίλτρου, καθώς και µεταξύ αυτού και του περιβάλλοντος εδαφικού υλικού είναι 
δυνατόν να τοποθετηθεί γαιοΰφασµα ως φίλτρο διαχωρισµού. 

(3) Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού φίλτρου των στραγγιστηρίων πρέπει να είναι αντικείµενο τεχνικής 
µελέτης. Εφόσον δεν χρησιµοποιείται γαιοΰφασµα διαχωρισµού, η στραγγιστική στρώση πρέπει απαραι-
τήτως να πληροί τον κανόνα του φίλτρου του πίνακα 200.2-1 κατωτέρω, γεγονός που θα επιβεβαιώνεται 
ρητά στην υπόψη τεχνική µελέτη. 

(4) Το υλικό φίλτρου πρέπει να είναι αφενός πιο χονδρόκκοκο από το προς αποστράγγιση περιβάλλον εδαφικό 
υλικό, αφετέρου τόσο λεπτόκκο ώστε κατά την αποστράγγιση του ύδατος τα λεπτά σωµατίδια του εδάφους 
να µην εισχωρούν εντός του φίλτρου. Η απόπλυση του εδάφους από τα λεπτά σωµατίδια είναι δυνατόν να 
προκαλέσει καθιζήσεις στις γειτονικές κατασκευές καθώς και έµφραξη του φίλτρου και άρα παύση της λει-
τουργίας του. 

(5) Μια στρώση φίλτρου είναι αποτελεσµατική όταν το διερχόµενο νερό κατά την κατεύθυνση ροής του δια 
των διαφόρων στρώσεων υλικών αυξανοµένης διαπερατότητας, εξέρχεται καθαρό (απαλλαγµένο λε-
πτών σωµατιδίων). Προς τούτο ο συντελεστής διαπερατότητας κάθε επόµενης στρώσης δεν πρέπει να 
διαφέρει του συντελεστή της προηγούµενης περισσότερο από το 100πλάσιο. 
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Πίνακας 200.2-1 : Κανόνας φίλτρου 
# Λόγοι διαµέτρων οπών κόσκινου(1) Συνθήκη 
1 2 3 

1 D15 υλικού αποστράγγισης (φίλτρο) 
D85 υλικού υπεδάφους (έδαφος) 

≤ 5 

2 D15 υλικού αποστράγγισης (φίλτρο) 
D15 υλικού υπεδάφους (έδαφος) 

≥ 5 

3 D50 υλικού αποστράγγισης (φίλτρο)  
D50 υλικού υπεδάφους (παρακείµενης στρώσης) 

≤ 25 

4 D15 χαλίκων 
D85 άµµου 

≤ 5 

5 D15 χαλίκων 
D15 άµµου 

≥ 5 

6 D85 υλικού αποστράγγισης (χαλίκων)  
D οπής σωλήνα αποστράγγισης (ή άνοιγµα αρµού) 

> 1 

7 D60 υλικού φίλτρου 
D10 υλικού φίλτρου 

≤ 20 

Πηγή: παρ. 4.4.2.1.01 της ΠΤΠ Τ-110 (ΦΕΚ 203 Β/67) 
(1) π.χ. D15 = Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 15% (κατά βάρος) του υλικού. 

(6) Για τεχνικούς λόγους, το ελάχιστο πάχος στραγγιστικής στρώσης, τόσο στα φίλτρα απλής όσο και στα φίλ-
τρα πολλαπλής διαβάθµισης, ορίζεται σε 0,15 m και κατά προτίµηση σε 0,20 m. Όταν το υλικό του φίλτρου 
τοποθετείται σε υγρές συνθήκες τότε το πάχος των στραγγιστικών στρώσεων δεν πρέπει να είναι µικρότερο 
από 0,30 m. 

(7) Ειδικότερα για το υλικό κατασκευής των «στρώσεων αντιπαγετικής προστασίας» ισχύουν οι απαιτήσεις 
της παρ. 4.4.2.1.07.5 της ΠΤΠ Τ-110. 

200.2.2 Σωλήνες Στραγγιστηρίων 
(1) Για την κατασκευή των γραµµικών στραγγιστηρίων µε σωληνωτό αγωγό, χρησιµοποιούνται διάτρητοι 

πρόχυτοι τσιµεντοσωλήνες της καθοριζόµενης κατά περίπτωση εσωτερικής διαµέτρου, ανάλογα µε 
την προς αποχέτευση παροχή, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. ∆εν επιτρέπεται η χρήση 
διάτρητων σωλήνων µε διάµετρο µικρότερη των 200 mm. 

(2) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο «Πρόχυτοι Τσιµεντοσωλήνες» της παρούσας ΓΤΣΥ και 
ειδικότερα στην παρ. 4.4.2.1.10.5.1 της ΠΤΠ Τ-110. 

200.2.3 Γαιοϋφάσµατα Στραγγιστηρίων 
(1) Πρόκειται για κατάλληλα γαιοϋφάσµατα διαχωρισµού, τα οποία χρησιµοποιούνται ως πρόσθετα φίλτρα για 

το διαχωρισµό των στραγγιστικών στρώσεων στα φίλτρα πολλαπλής διαβάθµισης, καθώς και για το διαχω-
ρισµό αυτών από το περιβάλλον εδαφικό υλικό. 

(2) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εν λόγω γαιοϋφασµάτων περιγράφονται στο άρθρο «Γαιοϋφάσµατα – Γαιο-
πλέγµατα» της παρούσας ΓΤΣΥ. 

200.3 Εκτέλεση Εργασιών 

200.3.1 Γραµµικά Στραγγιστήρια 
(1) Γραµµικά στραγγιστήρια και σωληνωτοί αγωγοί αποστράγγισης περιορισµένου µήκους και µε µικρές παρο-

χές δύνανται να εκβάλουν στο έδαφος. Γραµµικά στραγγιστήρια και σωληνωτοί αγωγοί αποστράγγισης µε-
γαλύτερου µήκους και µε σηµαντικές παροχές πρέπει απαραίτητα να καταλήγουν σε φρεάτια του δικτύου 
οµβρίων ή σε άλλο κατάλληλο αποδέκτη. 



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 – Αποστράγγιση 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-200.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/ /EPX/TD-D-200.0.DOC Ηµεροµηνία : 27/09/2002 
 3 από 6 Έκδοση : 0 

 

(2) Το πλάτος γραµµικού στραγγιστηρίου χωρίς σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,30 m, 
ενώ στην περίπτωση τοποθέτησης και σωλήνα αποστράγγισης το ελάχιστο πλάτος του γραµµικού στραγγι-
στηρίου είναι 0,60 m. 

(3) Η κατά µήκος κλίση του πυθµένα του γραµµικού στραγγιστηρίου και του σωληνωτού αγωγού αποστράγγι-
σης πρέπει να είναι η ίδια. Η ελάχιστη κατά µήκος κλίση των σωληνωτών αγωγών αποστράγγισης ορίζεται 
σε 1%, ενώ κατ’ εξαίρεση και ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας επιτρέπεται να εφαρµοστεί 
ελάχιστη κλίση 0,5%. 

(4) ∆ιάτρητοι πρόχυτοι τσιµεντοσωλήνες αποστράγγισης µε σχετικά µεγάλες κυκλικές ή επιµήκεις οπές, περι-
βάλλονται από φίλτρο πολλαπλής διαβάθµισης. Στις περιπτώσεις αυτές, ως δεύτερη βαθµίδα φίλτρου µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί ένα φίλτρο από γαιοΰφασµα σε επαφή µε το περιβάλλον συνεκτικό έδαφος. 

(5) Κατά κανόνα, οι διάτρητοι σωλήνες τοποθετούνται µε τις οπές διατασσόµενες προς τα πάνω. Τούτο συµ-
βαίνει όταν το περιβάλλον έδαφος είναι ιλυώδες ή/και ενδιαφέρει ιδιαιτέρως η απαγωγή και διηθούµενου ε-
πιφανειακού ύδατος. Οι διάτρητοι σωλήνες τοποθετούνται µε τις οπές διατασσόµενες προς τα κάτω, σε πε-
ρίπτωση που δεν υφίσταται διήθηση επιφανειακού ύδατος, καθώς και σε περίπτωση που η εγκατάσταση 
φορτίζεται περιοδικά (λόγω µεταβαλλόµενης στάθµης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα), οπότε υφίσταται 
κίνδυνος εναπόθεσης αλάτων (εξαιτίας διαρκούς εναλλασσόµενης έκθεσης σε αέρα και νερό) και εποµένως 
έµφραξης των οπών του σωλήνα. 

(6) Οι σωληνωτοί αγωγοί αποστράγγισης εδράζονται επί κλίνης από υλικό φίλτρου, ελαχίστου πάχους 0,10 m 
για την περίπτωση φίλτρου απλής και 0,15 m για την περίπτωση φίλτρου πολλαπλής διαβάθµισης. 

(7) Για τον έλεγχο και τον καθαρισµό των σωληνωτών αγωγών αποστράγγισης, είναι απαραίτητη η κατασκευή 
φρεατίων επιθεώρησης ανά τακτά διαστήµατα (όχι µεγαλύτερα των 50 m - 100 m). Ο µεταξύ δύο διαδοχι-
κών φρεατίων επιθεώρησης σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να είναι ευθύγραµµος. 

(8) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο «Πρόχυτοι Τσιµεντοσωλήνες» της παρούσας ΓΤΣΥ. 

200.3.2 Τάφροι Αποστράγγισης 
(1) Σε περιπτώσεις αποστράγγισης µεγάλων ποσοτήτων υπογείων υδάτων, αντί του γραµµικού στραγγιστηρίου 

µε σωληνωτό αγωγό αποστράγγισης, κατασκευάζεται ανοικτή τάφρος αποστράγγισης. 
(2) Η τάφρος αποστράγγισης, παράλληλα µε την αποστράγγιση των υπογείων υδάτων, χρησιµεύει και για τη 

συλλογή και αποµάκρυνση της επιφανειακής απορροής. 
(3) Η τάφρος αποστράγγισης έχει κατά κανόνα ορθογωνική διατοµή και τα τοιχώµατά της πρέπει να κατασκευ-

άζονται από διαπερατά υλικά (κοκκώδη). Οι διαστάσεις της τάφρου προκύπτουν µε βάση την απαιτούµενη 
υδραυλική αποχετευτική ικανότητα και τις κατασκευαστικές απαιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση όµως το ελάχι-
στο πλάτος της τάφρου πρέπει να έχει ως ακολούθως: 

- 0,60 m για βάθος µέχρι 2,50 m 

- 0,80 m για βάθος άνω των 2,50 m. 
(4) Ο πυθµένας της τάφρου θα εξασφαλίζεται έναντι άνωσης, µε την τοποθέτηση σκύρων ή πλακών εκ σκυρο-

δέµατος στον πυθµένα. 
(5) Στην περίπτωση επενδεδυµένων τάφρων αποστράγγισης µε πολλαπλά φίλτρα, για λόγους διατάραξης του 

χείλους των παρειών της τάφρου, η εξωτερική βαθµίδα (στρώση) των φίλτρων πρέπει να κατασκευάζεται µε 
ελάχιστο πάχος 0,20 m. 

(6) Η διείσδυση κόκκων από την περιβάλλουσα τη διατοµή της τάφρου στρώση φίλτρου θα εµποδίζεται µε τη 
χρήση κατάλληλου γαιοϋφάσµατος. 

200.3.3 Στρώσεις Αποστράγγισης 

200.3.3.1 Στρώσεις Στράγγισης Οδοστρώµατος 
(1) Οι Στρώσεις Στράγγισης Οδοστρώµατος (ΣΣΟ) είναι φίλτρα, τα οποία κατασκευάζονται κάτωθεν του οδο-

στρώµατος καθ’ όλο το πλάτος της οδού (συµπεριλαµβανοµένων και των ερεισµάτων) και χρησιµεύουν 
στην απαγωγή του ύδατος στα γραµµικά στραγγιστήρια ή σε άλλον αποδέκτη, µε σκοπό: 

- την προστασία των οδοστρωµάτων από τα όµβρια ύδατα που εισρέουν διαµέσου των ρωγµών του 
ασφαλτοτάπητα και διαφορετικά θα εγκλωβίζοντο και µε τους κύκλους πήξης-τήξης λόγω θερµοκρα-
σιακών µεταβολών θα προκαλούσαν φθορές στα οδοστρώµατα. Στην περίπτωση αυτή η υπόψη 
στρώση ονοµάζεται Στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας (ΣΑΠ). 
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- την ταπείνωση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα κάτω από την άνω επιφάνεια της Στρώσης Έδρασης 
Οδοστρώµατος (ΣΕΟ), ο οποίος λόγω της υδροστατικής άνωσης που θα ασκούσε στο οδόστρωµα, θα 
προκαλούσε τη θραύση του. Στην περίπτωση αυτή η στρώση αυτή ονοµάζεται «στρώση αποστράγγι-
σης της ΣΕΟ». Σε περίπτωση που ο η στάθµη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντας βρίσκεται περιοδικά 
ή µόνιµα πάνω από την ΣΕΟ, η κατασκευή της «στρώσης αποστράγγισης της ΣΕΟ» επιβάλλεται ανε-
ξάρτητα από την ανάγκη ή µη κατασκευής ΣΑΠ. 

(2) Η ελάχιστη εγκάρσια κλίση των στρώσεων στράγγισης οδοστρώµατος είναι 4%. Η εγκάρσια κλίση των 
στρώσεων στράγγισης οδοστρωµάτων δύναται να διαµορφωθεί µονοκλινής ή αµφικλινής. Στα τµήµατα µε-
ταβολής της κλίσης από αµφικλινή σε µονοκλινή, η προκύπτουσα ακµή των τεµνόντων επιφανειών κείται 
λοξά ως προς τον άξονα της οδού. 

(3) Κατά µήκος του άξονα της οδού, οι στρώσεις στράγγισης οδοστρώµατος, εφόσον παύουν να είναι απαραί-
τητες, καταλήγουν υπό µορφή σφήνας υπό κατά µήκος κλίση 20% και επί µήκους 10 m περίπου. 

(4) Η ΣΑΠ διαµορφώνεται µεταξύ της υποκείµενης ΣΕΟ και της υπερκείµενης µηχανικά σταθεροποιηµένης υ-
πόβασης του οδοστρώµατος. Το ελάχιστο πάχος της ΣΑΠ που θα εφαρµοστεί, προκύπτει από τον ακόλου-
θο πίνακα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη: 

Πίνακας 200.3-1 : Ελάχιστες απαιτήσεις πάχους της ΣΑΠ 
Κοκκοµετρική σύνθεση υπε-
δάφους σε βάθος 0,70 m κάτω 
από την άνω επιφάνεια του 

οδοστρώµατος 

Ελάχιστο βάθος της άνω επιφάνειας της ΣΕΟ µετρούµενο 
από την άνω επιφάνεια του οδοστρώµατος(1) 

[m] 
Ποσοστό (κατά βάρος) κυρίου 
είδους κόκκων < 0,02 mm επί 
του συνόλου του δείγµατος Επί ξηρού υπεδάφους 

# για U > 15 για U(2) < 5 
Επιχώµατα 
ύψους > 2 m 

Επιχώµατα ύ-
ψους < 2 m και 

ορύγµατα  

Επί υγρού υπεδά-
φους 

1 2 3  4 5 

1 0% - 3% 0% - 10% ∆εν απαιτείται ΣΑΠ 
2 3% - 6% -- 0,50 0,60 0,70 
3 > 6% > 10% 0,60 0,70 0,70 

 Πηγή: παρ. 4.4.2.1.07 της ΠΤΠ Τ-110 (ΦΕΚ 203 Β/67) 
(1) Εάν µεταξύ της άνω επιφάνειας της ΣΕΟ και του ως άνω υπολογιζόµενου ελαχίστου βάθους από την άνω επιφάνεια του 

οδοστρώµατος υπολείπονται λιγότερα των 0,20 m τότε, παρ΄ όλα αυτά, κατασκευάζεται ΣΑΠ πάχους 0,20 m. 
(2) Για συντελεστή ανοµοιοµορφίας U ≤ 15 ή U ≥ 5, το ποσοστό του κυρίου είδους των κόκκων < 0,02 mm βρίσκεται δια 

παρεµβολής. 
(5) Η «στρώση αποστράγγισης της ΣΕΟ» διαµορφώνεται ενσωµατούµενη στο άνω τµήµα της ΣΕΟ και κάτω 

από την ΣΑΠ ή, σε περίπτωση απουσίας ΣΑΠ, κάτω από την υπόβαση. 
(6) Το ελάχιστο πάχος της «στρώσης αποστράγγισης της ΣΕΟ» ορίζεται σε 0,50 m, το οποίο, στην περίπτωση 

που προκύψει ανάγκη κατασκευής ΣΑΠ, δεν επιτρέπεται να συνυπολογίζεται στο πάχος της ΣΑΠ. 

200.3.3.2 Στρώση Αποστράγγισης Πρανούς 
(1) Η στρώση αποστράγγισης πρανούς προορίζεται για την διευκόλυνση της εξόδου των υδάτων από την υ-

δροφόρο εδαφική στρώση του πρανούς, ενώ συγχρόνως εµποδίζεται η υπόγεια διάβρωση του φυσικού ε-
δάφους λόγω της απόπλυσής του από τα λεπτά σωµατίδια. Το ούτως συλλεγόµενο νερό αποµακρύνεται 
του πρανούς, µέσω του σωλήνα αποστράγγισης ενός γραµµικού στραγγιστηρίου που βρίσκεται στον πόδα 
αυτού. 

(2) Η κλίση του πρανούς καθορίζεται σε σχέση µε την αντοχή σε διάτµηση του υλικού του φίλτρου του πρανούς 
και της πίεσης της ροής στην υδροφόρο εδαφική στρώση του πρανούς. 

(3) Η στρώση αποστράγγισης πρανούς κατασκευάζεται ως φίλτρο απλής διαβάθµισης ή πολλαπλής διαβάθµι-
σης. Για πρανή ύψους µέχρι 6 m, το συνολικό πάχος της στρώσης αποστράγγισης πρανούς δεν πρέπει να 
είναι µικρότερο από 0,60 m στη στέψη και 1,00 m στον πόδα του πρανούς. Για µεγαλύτερα ύψη πρανών, το 
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απαιτούµενο πάχος της στρώσης αποστράγγισης πρανούς αποτελεί αντικείµενο ειδικής εδαφοτεχνικής µε-
λέτης. 

(4) Η διάµετρος του σωλήνα αποστράγγισης, στον οποίο καταλήγει το φίλτρο του πρανούς, πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 0,30 m. 

(5) Η στρώση αποστράγγισης πρανούς, προκειµένου να προστατεύεται από τη διήθηση επιφανειακού ύδατος, 
καλύπτεται από µια στρώση συνεκτικού υλικού πάχους τουλάχιστον 0,20 m. 

200.4 Έλεγχοι 

200.4.1 Υλικό Φίλτρου 
Εκτελούνται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των προδιαγραφών του παρόντος άρθρου και ειδικότερα για το 
υλικό κατασκευής ΣΑΠ, οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των απαιτήσεων της παρ. 4.4.2.1.07.5 της ΠΤΠ Τ-
110. 

200.4.2 Σωλήνες Στραγγιστηρίων 
Ισχύουν τα καθοριζόµενα για τους άοπλους τσιµεντοσωλήνες, µε προσαρµογή αυτών στους πίνακες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της 
παραγράφου 4.4.2.1.10.5.1 της ΠΤΠ Τ-110. 

200.4.3 Γαιοϋφάσµατα Στραγγιστηρίων 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Γαιοϋφάσµατα – Γαιοπλέγµατα» της παρού-
σας ΓΤΣΥ. 

200.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

200.5.1 Υλικό Φίλτρου 
Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την πλήρωση ή/και διάστρωση εγκαταστάσεων αποστράγγισης µε υλικό 
φίλτρου, 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 τεχνι-
κής µελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι 
δαπάνες για: 
• Προµήθεια ή/και εξόρυξη και διαλογή, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και ενσωµάτωση 

των αδρανών υλικών στις εγκαταστάσεις αποστράγγισης σε ξηρές ή υγρές συνθήκες. 
• Κατασκευή της στρώσης από συνεκτικό υλικό ελάχιστου πάχους 0,20 m για την προστασία των φίλτρων 

πρανών από διήθηση επιφανειακού ύδατος. 
• 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 εγκαταστάσεων αποστράγγισης. 

200.5.2 Σωλήνες Στραγγιστηρίων 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Πρόχυτοι Τσιµεντοσωλήνες» της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 

200.5.3 Γαιοϋφάσµατα Στραγγιστηρίων 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Γαιοϋφάσµατα – Γαιοπλέγµατα» της παρού-
σας ΓΤΣΥ. 
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200.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

200.6.1 Υλικό Φίλτρου (Στρώσεις Μεταβλητού Πάχους) 
Οι εργασίες κατασκευής εγκαταστάσεων αποστράγγισης µε υλικό φίλτρου σε στρώσεις µεταβλητού πάχους θα 
επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) αδρανών υλικών πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε 
την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

200.6.2 Υλικό Φίλτρου (Στρώσεις Σταθερού Πάχους) 
Οι εργασίες κατασκευής εγκαταστάσεων αποστράγγισης µε υλικό φίλτρου σε στρώσεις σταθερού πάχους θα επι-
µετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) αδρανών πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

200.6.3 Σωλήνες Στραγγιστηρίων 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Πρόχυτοι Τσιµεντοσωλήνες» της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 

200.6.4 Γαιοϋφάσµατα Στραγγιστηρίων 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Γαιοϋφάσµατα – Γαιοπλέγµατα» της παρού-
σας 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. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην α-
νωτέρω 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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