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650. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

650.1 Σχετικές εργασίες 
Εργασίες που σχετίζονται µε το περιεχόµενο του παρόντος κεφαλαίου είναι: 
Εργασίες Κεφάλαιο 
Χωµατουργικές εργασίες.................................................. : 120 
Σκυροδέµατα  : 340 
Οδοστρωσία............................................ : 520 
Ασφαλτικά  : 540 
Επίστρωση εξωτερικών χώρων και επιφανειακά έργα αποχέτευσης οµβρίων  : 240 
Υδρεύσεις – Αρδεύσεις : 620 
Αποχέτευση οµβρίων  : 160 
Εργασίες διαµόρφωσης τοπίου........................................ : 140 
Κτιριακά............................................................................ : 1000 έως 1300 
Χρωµατισµοί  : 400 
Κτιριακά............................................................................ : 1000 έως 1300 
 

650.2 Πρόσθετες απαιτήσεις 
Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στις παραπάνω Προδιαγραφές, εφ’όσον στις επιµέρους παραγράφους αυτού του 
κεφαλαίου δεν προδιαγράφεται διαφορετικά.  

650.2.1 Χωµατουργικές εργασίες 
Στην περίπτωση εκσκαφών για την θεµελίωση τεχνικών έργων διακίνησης ή αποθήκευσης υγρών, και εφ’όσον δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά, το υψόµετρο πυθµένα του σκάµµατος λαµβάνεται στην στάθµη τοποθέτησης του 
σκυροδέµατος έδρασης (10 cm χαµηλότερα από την στάθµη θεµελίωσης), ενώ το πλάτος του σκάµµατος λαµβάνε-
ται 1,00 m µεγαλύτερο από κάθε παρειά της κατασκευής.  

650.2.2 Σκυροδέµατα 
650.2.2.1 Τσιµέντο 
Ο τύπος του χρησιµοποιούµενου τσιµέντου (πχ. τσιµέντο ανθεκτικό στα θειικά – SR) για τις κατασκευές διακίνησης 
ή αποθήκευσης λυµάτων, προσδιορίζεται στην Μελέτη και την ΕΤΣΥ. 
650.2.2.2 Αρµοί 
Στις κατασκευές συγκράτησης ή διακίνησης υγρών προβλέπεται η διαµόρφωση καταλλήλων αρµών, σύµφωνα µε 
τα σχέδια της Μελέτης. Οι διατάξεις και οι τύποι των διαφόρων αρµών φαίνονται στα συνηµµένα σχέδια.  
Για την διαµόρφωση των αρµών ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ.14.3 του ΚΤΣ, καθώς επίσης και στο BS 8007, 
µε τις παρακάτω ειδικότερες απαιτήσεις:  
Αρµοί εργασίας 
Οι θέσεις των αρµών εργασίας (ΑΕ) θα επιλέγεται, έτσι ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν περιοχές µεγάλων 
τάσεων. Ο οπλισµός διακόπτεται στους αρµούς εργασίας.  
Αρµοί συστολής 
Οι αρµοί µερικής συστολής (ΑΜΣ) ή πλήρους συστολής (ΑΠΣ) προβλέπονται για έλεγχο της συστολής λόγω ξή-
ρανσης του σκυροδέµατος ή θερµοκρασιακών µεταβολών. Στους αρµούς µερικής συστολής το 50% του οπλισµού 
διακόπτεται στον αρµό, ενώ στους αρµούς πλήρους συστολής διακόπτεται όλος ο οπλισµός. Οι παρειές του αρµού 
πρέπει να έχουν λεία διαµόρφωση. Για την µεταφορά διατµητικών τάσεων και την αποφυγή διαφορικών παραµορ-
φώσεων πρέπει να χρησιµοποιούνται συνδετήριοι ράβδοι (βλήτρα) οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την ελευθερία µετα-
κίνησης των δύο παρειών, µέσω της παρεµπόδισης της συνάφειας στο ένα τµήµα της κατασκευής (πχ. µε επάλει-
ψη κατά το ήµισυ του µήκους των βλήτρων µε κατάλληλη ασφαλτική σύνθεση κτλ.).  
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Αρµοί διαστολής 
Οι αρµοί διαστολής (Α∆) διατάσσονται σε συνδυασµό µε τους αρµούς πλήρους και µερικής συστολής για την αντι-
µετώπιση σχετικών µετακινήσεων και ειδικότερα διαστολών µεταξύ τµηµάτων µίας κατασκευής. Γενικά οι αρµοί 
διαστολής διατάσσονται σε αποστάσεις όχι µικρότερες των 30 m. Επίσης αρµοί διαστολής διατάσσονται όπου α-
ναµένεται ότι θα υπάρξουν σχετικές µετακινήσεις µεταξύ παρακειµένων κατασκευών. Πρέπει να εξασφαλίζεται 
πλήρης ασυνέχεια του σκυροδέµατος και του οπλισµού στους αρµούς διαστολής. Οι αρµοί διαστολής πρέπει να 
έχουν εύρος 10 cm ή όσο προκύπτει από τους σχετικούς υπολογισµούς.  
Όπου απαιτείται, για την αποφυγή διαφορικών παραµορφώσεων πρέπει να χρησιµοποιούνται συνδετήριοι ράβδοι 
(βλήτρα) οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την ελευθερία µετακίνησης των δύο παρειών, µέσω της παρεµπόδισης της 
συνάφειας στο ένα τµήµα της κατασκευής (πχ. µε επάλειψη κατά το ήµισυ του µήκους των βλήτρων µε κατάλληλη 
ασφαλτική σύνθεση κτλ.).  
∆ιαµόρφωση αρµών  
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η διαµόρφωση των διαφόρων τύπου αρµών θα γίνεται σύµφωνα µε τα συ-
νηµµένα σχέδια.  
Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση τα χαρακτηριστικά των υλικών που θα χρησιµο-
ποιήσει για την στεγάνωση των αρµών. ∆εν θα επιτραπεί να ξεκινήσουν οι εργασίες σκυροδέτησης υδατοστεγανών 
κατασκευών εάν δεν έχουν εγκριθεί και δεν έχουν προσκοµισθεί στο εργοτάξιο τα παραπάνω υλικά. 
Οι στεγανωτικές ταινίες θα είναι σύµφωνες µε τα αναφερόµενα στην παρ.346 της ΓΤΣΥ. Οι εσωτερικές ταινίες στε-
γάνωσης στους αρµούς διαστολής και σε αρµούς πλήρους συστολής πρέπει να έχουν κεντρικό κοίλο βολβό, ενώ 
οι επιφανειακές ταινίες στεγάνωσης πρέπει να είναι τύπου διαστολής.  
Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η συνέχεια των στεγανωτικών ταινιών, που τοποθετούνται σε ό-
λους τους αρµούς µεταξύ τοιχωµάτων και πυθµένα δεξαµενών. Οι αρµοί που διαµορφώνονται στις πλάκες πυθµέ-
να των κατασκευών θα πρέπει να έχουν στεγανωτικές ταινίες διατεταγµένες στην κάτω παρειά του πυθµένα, πριν 
την σκυροδέτηση.  
Τα ελαστοµερή υλικά σφράγισης των αρµών θα είναι πολυθειούχα ή παρόµοιων συνθέσεων, σύµφωνα µε τις α-
παιτήσεις του πρότυπου BS 4254 κατάλληλα για εφαρµογή σε κατακόρυφους και οριζόντιους αρµούς, µε καλή 
πρόσφυση στο σκυρόδεµα, κατάλληλα για βύθιση στο νερό, µε αντοχή σε διαλυµένα οξέα και βάσεις, ζωικά, φυτι-
κά και ορυκτά έλαια και θα πρέπει να έχουν αντοχή σε βιολογική προσβολή. 
Τα µαστιχοειδή υλικά θα πρέπει να παρέχουν καλή πρόσφυση σε ξύλο, γυαλί και σκυρόδεµα και να παραµένουν 
ελαστικά και στεγανά σε µετακίνηση, κρούση ή κραδασµούς. Το υλικό θα πρέπει να παρουσιάζει µεγαλύτερη από 
100% επιµήκυνση αλλά µικρή επαναφορά, δηλαδή κάτω του 10%. 
Στις κατασκευές συγκράτησης του νερού θα χρησιµοποιούνται υλικά πλήρωσης µε συνδετική ασφαλτική ύλη. Το 
υλικό δεν θα πρέπει να είναι απορροφητικό και πρέπει να δύναται να υποστεί συµπίεση µέχρι του 50% του αρχι-
κού του πάχους και µετά να έχει άµεση επαναφορά στο 80%, όταν υγρανθεί. 
Περιλαµβανόµενες δαπάνες 
Τα υλικά πλήρωσης και σφράγισης, καθώς επίσης και οι εργασίες διαµόρφωσης των διαφόρων τύπου αρµών, δεν 
πληρώνονται ιδιαίτερα και η σχετική δαπάνη είναι ανηγµένη στις τιµές εργασιών σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην παρ.341.5.1 της ΓΤΣΥ. 
Οι στεγανωτικές ταινίες πληρώνονται, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ.346.4 της ΓΤΣΥ. 
650.2.2.3 ∆οκιµές στεγανότητας κατασκευών από σκυρόδεµα 
Όλες οι κατασκευές των οποίων οι εσωτερικές επιφάνειες µπορεί να έρχονται σε επαφή µε αποθηκευµένα ή µετα-
φερόµενα υγρά θα δοκιµάζονται για τη στεγανότητά τους µε δαπάνες του Αναδόχου. Οι δοκιµές στεγανότητας µε 
νερό θα γίνονται πριν γίνει η τυχόν επιχωµάτωση των εξωτερικών τοιχωµάτων και πριν τοποθετηθούν οι τυχόν 
υδατοστεγανές µεµβράνες στις εξωτερικές επιφάνειες. Όλες οι σωληνώσεις σύνδεσης και τα άλλα εξαρτήµατα που 
περνούν δια µέσου των κατασκευών που δοκιµάζονται, θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί πριν γίνουν οι δοκιµές. 
Οι κατασκευές θα γεµίσουν µε νερό και αφού περάσει µία περίοδος επτά ηµερών για απορρόφηση, θα µετρηθεί η 
στάθµη του νερού µε ένα όργανο µέτρησης στάθµης σε συνδυασµό µε ένα βερνιέρο ή µε άλλο εγκεκριµένο µέσο. 
Το νερό θα αφεθεί να παραµείνει επί επτά ηµέρες και η συνολικά επιτρεπόµενη πτώση της στάθµης της περιόδου 
αυτής, λαµβάνοντας υπόψη την εξάτµιση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1‰ του µέσου βάθους της γεµάτης δε-
ξαµενής και σε κάθε περίπτωση όχι άνω των 10 mm. 
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Εάν η κατασκευή δεν ικανοποιήσει τις συνθήκες της δοκιµής αλλά η ηµερήσια πτώση της στάθµης µειώνεται, δύ-
ναται η περίοδος της δοκιµής να επεκταθεί για άλλες επτά ηµέρες και εφ' όσον κατά την περίοδο αυτή δεν ξεπερα-
στεί το καθορισµένο όριο, η κατασκευή µπορεί να θεωρηθεί ως ικανοποιητική. 
Παρά την ικανοποιητική διαδικασία της παραπάνω δοκιµής, οτιδήποτε εµφανείς διαρροές στην επιφάνεια της κα-
τασκευής θα πρέπει να σταµατήσουν. Τυχόν καλαφατίσµατα ή επιδιορθώσεις ρωγµών θα γίνονται, όπου είναι εφι-
κτό, από την εσωτερική πλευρά. 
Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές εργασιών σκυροδέµατος.  
650.2.2.4 Τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι επιφάνειες οι επιφάνειες που µόνιµα ή περιοδικά θα βρίσκονται σε επαφή 
µε αποθηκευόµενα ή µεταφερόµενα υγρά, θα πρέπει να έχουν τελείωµα τύπου ∆ και προκειµένου για τελειώµατα 
πλαστικού σκυροδέµατος τελείωµα τύπου ΠΒ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ.342 της ΓΤΣΥ. 
Εναλλακτικά και µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, οι επιφάνειες οι οποίες µόνιµα ή περιοδικά θα βρίσκονται σε 
επαφή µε αποθηκευόµενα ή µεταφερόµενα υγρά, θα πρέπει να επιχρισθούν µε πατητή τσιµεντοκονία, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στην παρ.657 της ΓΤΣΥ.  
Η στέψη των δεξαµενών στις οποίες κινούνται παλινδροµικές ή περιστρεφόµενες γέφυρες θα πρέπει να κατασκευ-
αστούν και διαµορφωθούν σύµφωνα µε οριζόµενα στον ΚΤΣ σχετικά µε την συντήρηση του σκυροδέµατος (Άρθρο 
10), τις υποδείξεις του προµηθευτή του εξοπλισµού και της Υπηρεσίας. 
Λόγω της µεγάλης µηχανικής καταπόνησης στον οποία υπόκειται η στέψη των δεξαµενών από τις κινούµενες γέ-
φυρες θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση κονιαµάτων µε µεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. 
Γενικά η σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνεται σε ψηλότερη στάθµη από αυτή που καθορίζεται στην Μελέτη (τουλάχι-
στον 1 cm ψηλότερα από προκαθορισµένη στάθµη µετά την συµπύκνωση. Το σκυρόδεµα, ενώ είναι ακόµη αρκετά 
πλαστικό, επαναδονείται σε βάθος περίπου 50 cm και το πλούσιο σε κονίαµα υλικό κόβεται στην επιθυµητή στάθ-
µη, λειαίνεται χωρίς περαιτέρω ύγρανση και αν είναι απαραίτητο γίνεται ένα τελικό φινίρισµα της επιφάνειας µε 
βούρτσα.  
Εναλλακτικά µπορεί η στέψη των δεξαµενών να διαµορφωθεί από προκατασκευασµένα στοιχεία. Στην περίπτωση 
αυτή η σκυροδέτηση του τοιχίου γίνεται µέχρι ύψους 30 cm χαµηλότερα της στάθµης στέψης, ενώ θα πρέπει να 
ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την στεγάνωση. 
Η τραχύτητα στην στέψη µπορεί να αυξηθεί µε την διασπορά σκληρών σωµατιδίων στο υγρό σκυρόδεµα. 
Εάν η συντήρηση γίνει µε µεµβράνη που σχηµατίζεται στην επιφάνεια του σκυροδέµατος θα πρέπει να εξασφαλίζε-
ται ικανοποιητική σύνδεση ακόµη και σε υγρό σκυρόδεµα. 
Η πληρωµή των παραπάνω εργασιών και υλικών γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 342.7 της ΓΤΣΥ.  
 
650.2.2.5 Εσοχές και ανοίγµατα για ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις 
Κατά την προετοιµασία των τύπων ο Ανάδοχος πρέπει να προβλέψει και να εγκαταστήσει κιβωτοειδή ανοίγµατα ή 
τεµάχια σωλήνων στα τοιχώµατα κτλ. των τεχνικών έργων, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης, για την σύνδεση 
των δεξαµενών µε τα δίκτυα και την προσαρµογή του εξοπλισµού. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί για την διασφάλιση 
της υδατοστεγανότητας των κατασκευών. 
Σε περιπτώσεις οπών µικρότερων από 150 mm x 150 mm σε πλάκες και τοιχώµατα, ο οπλισµός µπορεί να µετα-
τοπιστεί τοπικά γύρω από το άνοιγµα. Σε περιπτώσεις µεγαλύτερων οπών θα πρέπει να τοποθετηθούν πρόσθετες 
ράβδοι οπλισµού, ίσες µε τις ράβδους που κόπηκαν, επιπροσθέτως δε θα πρέπει να τοποθετηθούν και διαγώνιες 
ράβδοι της ίδιας διαµέτρου περιβάλλοντας το άνοιγµα. 
Οι βάσεις και τα µπουλόνια στήριξης των µηχανηµάτων θα πρέπει να πληρωθούν µε τσιµεντοκονίαµα µε κατάλλη-
λο προσθετικό διαστολής. Στις περιπτώσεις, που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα ανοµοιογενή µέταλλα σε κοντι-
νή απόσταση το ένα µε το άλλο, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παρουσιαστεί ηλε-
κτρολυτική διάβρωση.  
Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών και υλικών περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές εργασιών σκυροδέµατος.  
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651. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕ∆ΙΟΥ 

651.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προµήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και τις δοκιµές στεγανότητας των 
δικτύων σωληνώσεων πεδίου διακίνησης λυµάτων, στραγγιδίων, οµβρίων, ιλύος και νερού. Οι σωληνογραµµές 
εντός αντλιοστασίων και κτιριακών έργων καλύπτονται από την Προδιαγραφή «661:Σωληνώσεις και εξαρτήµατα 
δικτύων». 
Το υλικό των αγωγών θα είναι για τα δίκτυα που λειτουργούν υπό πίεση προσδιορίζεται στην ΕΤΣΥ και µπορεί να 
είναι: 
• uPVC 6 atm ή ανώτερης εφ’ όσον προδιαγράφεται διαφορετικά 
• HDPE 3ης γενιάς 10 atm ή ανώτερης εφ΄ όσον προδιαγράφεται διαφορετικά 
• Χυτοσίδηρο (Χυτοσίδηρο µε σφαιροειδή γραφίτη) 
• Χαλύβδινοι ελικοειδούς ραφής 
Τα δίκτυα βαρύτητας κατασκευάζονται από: 
• uPVC σειράς 41 
• Ελικοειδείς σωλήνες SPIRAL από uPVC-HDPE 
• Τσιµεντοσωλήνες για δίκτυα όµβριων και όπου αλλού ρητά προβλέπεται από την Μελέτη και την ΕΤΣΥ. 

651.2 Υλικά  

651.2.1 Σωλήνες από uPVC 6 atm ή ανώτερης 
Οι σωλήνες από PVC/6 atm ή ανώτερης θα είναι σύµφωνοι µε ΕΛΟΤ 9 και DIN 8061, 8062. Όπου απαιτείται οι 
σωλήνες uPVC να συνδεθούν µε φλάντζα, θα χρησιµοποιηθούν τεµάχια χυτοσιδηρά (φλάντζα µε ευθύ άκρο ή 
φλάντζα µε µούφα) σύµφωνα µε την ΕΝ 1514-1. Οι κοχλίες/περικόχλια που απαιτούνται από την σύνδεση θα είναι 
εν θερµώ γαλβανισµένα σύµφωνα µε την ΕΝ 1515. 
Η σύνδεση των ειδικών τεµαχίων από uPVC θα γίνεται µε κόλληση, σύµφωνα µε το DIN 8063. Όπου απαιτείται θα 
χρησιµοποιηθούν ειδικά τεµάχια από χυτοσίδηρο. Οι συνδέσεις σωλήνων από PVC/6 atm και χαλυβδοσωλήνων 
εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά θα γίνεται µε ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια (ζιµπώ). 
Για µικρές διαµέτρου σωλήνες (µέχρι 2”), που χρησιµοποιούνται για την διακίνηση πόσιµου - βιοµηχανικού νερού 
και µόνο, είναι δυνατή η χρήση uPVC σωλήνων 16 atm µε σπείρωµα. Η σύνδεση των σωλήνων µε σπείρωµα θα 
γίνεται σύµφωνα µε το κατά DIN 2999. Όπου απαιτείται θα χρησιµοποιηθούν ειδικά τεµάχια από uPVC µε υδραυ-
λικό σπείρωµα. 

651.2.2 Σωλήνες από HDPE 3ης γενιάς 10 atm ή ανώτερης 
Οι σωλήνες από HDPE, ονοµαστικής πίεσης 10 atm., θα είναι τρίτης γενεάς θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε την 
ΕΝ 12201. Οι συνδέσεις θα γίνονται : 
• Πολυαιθυλένιο – πολυαιθυλένιο 

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

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

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

• Πολυαιθυλένιο - PVC ή µε µεταλλικούς σωλήνες 
Η σύνδεση θα γίνεται µε χαλύβδινες φλάντζες. O υποδοχέας φλάντζας θα είναι από πολυαιθυλένιο. Η σύν-
δεση µε τον σωλήνα πολυαιθυλενίου θα γίνεται µε µετωπική συγκόλληση ή µε ηλεκτροσυγκόλληση (βλέπε 
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παραπάνω προδιαγραφή “Σύνδεση πολυαιθυλένιο - πολυαιθυλένιο”). Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιη-
θούν ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια ζιµπώ.  

651.2.3 Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο θα είναι σύµφωνοι µε την ΕΝ 545, κατη-
γορία Κ9 µε εσωτερική επένδυση από αλουµινούχο τσιµέντο και εξωτερική προστασία από στρώµα µεταλλικού 
ψευδαργύρου µε τελική επίστρωση από ασφαλτικό υλικό ή ρητίνη συµβατή µε τον ψευδάργυρο. Τα ειδικά τεµάχια 
των αγωγών από χυτοσίδηρο µε σφαιρικό γραφίτη θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε την EN 545 µε εξωτερική και 
εσωτερική επάλειψη µε βαφή από βάση ασφαλτικού ή συνθετικής ρητίνης εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. 

651.2.4 Σωλήνες από χάλυβα 
Οι σωληνώσεις από χάλυβα θα είναι ελικοειδούς ραφής, σπειροειδούς συγκόλλησης, σύµφωνα µε το DIN 1626. 
Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, το ελάχιστο πάχος των χαλυβδοσωλήνων θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε 
τον πίνακα 651.2.4.1: 
Πίνακας 651.2.4.1 : Ελάχιστο πάχος των χαλυβδοσωλήνων µε ραφή [mm] 
Εσωτερική 
∆ιάµετρος 

80 100 125 150 200 250 300-350 400-600 700 800 900-1000 1200 1400 

Πάχος 
Τοιχώµατος 

2,9 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 10,0 12,5 14,2 

Οι φλάντζες, θα είναι γενικά σύµφωνες µε την ΕΝ 1514. Όλα τα εξαρτήµατα (καµπύλες, ταυ, συστολές κτλ) θα είναι 
τύπου µεταλλικής συγκόλλησης (σύµφωνα µε την ΕΝ 10253, κατηγορίας 3). Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι 
κατασκευασµένα από χάλυβα σε θερµό γαλβάνισµα, σύµφωνα µε την ΕΝ 10253. 
Όλα τα άκρα των σωλήνων, που θα συγκολληθούν θα υποστούν προηγούµενα λοξοτόµηση (φρεζάρισµα) υπό 
γωνία 30° έως 35°. Όλες οι εγκάρσιες ραφές, θα συγκολληθούν εξωτερικά και εσωτερικά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
της µελέτης.  
Οι χαλυβδοσωλήνες θα φέρουν πλήρη εξωτερική και εσωτερική αντιδιαβρωτική επένδυση σύµφωνα µε τις ακό-
λουθες απαιτήσεις: 
• Προετοιµασία επιφάνειας µε συρµατόβουρτσα για την αφαίρεση ακαθαρσιών, στιγµάτων συγκόλλησης κτλ. 
• Αµµοβολή κατά BS 4232, 2η ποιότητα, ή SIS 055900, Sa 2,5-3 
• Εσωτερική προστασία: µία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών 

(ΠΞΣ 75 µ), 
• Μια στρώση µε εποξειδική βαφή δύο συστατικών µε λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 200 µ) 
• Εξωτερική προστασία: µια στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών (ΠΞΣ 50 µ) 

∆ύο στρώσεις µε εποξειδική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ 100 µ) 
Εναλλακτικά και εφ’ όσον προδιαγράφεται στην ΕΤΣΥ επένδυση µε πολυαιθυλένιο, αυτή θα γίνει σύµφωνα 
µε το DIN 30670, δηλαδή : 
1η στρώση: στρώση βάσης (primer) από θερµοσυγκολλητική εποξειδική σκόνη ελαχίστου πάχους 60 

µικρών 
2η στρώση: στρώση υλικού συγκόλλησης (adhesive coat) ελαχίστου πάχους 250 µικρών 
3η στρώση: εξωτερική στρώση από εκβαλλόµενο (extruded) πολυαιθυλένιο. Ο αριθµός των περιελίξε-

ων και επικαλύψεων πρέπει να είναι τέτοιος που το ελάχιστο πάχος της στρώσης πολυαι-
θυλενίου να είναι 3 mm.  

Στα σηµεία των συγκολλήσεων ο αγωγός θα επικαλύπτεται µε ταινία πολυαιθυλενίου 3 στρωµάτων συνολικού πά-
χους τουλάχιστον 3,2 mm. Η ταινία που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι κατασκευασµένη σύµφωνα µε το DIN 30672, 
το πάχος της θα είναι 0,75 mm έως 0,80 mm και το πλάτος της 100 mm, ενώ η επικάλυψη 50 mm.  
Στα άκρα των σωλήνων στα οποία πιθανόν να έχει παρουσιασθεί οξείδωση, θα πρέπει να προηγηθεί καθάρισµα 
µε βούρτσα. 
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651.2.5 Σωλήνες από uPVC σειράς 41 ή ανώτερης 
Οι σωλήνες βαρύτητας υπογείων δικτύων θα είναι από uPVC σειράς 41, κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τον Ε-
ΛΟΤ 476 και DIN 19534 µε ενσωµατωµένο σύνδεσµο (µούφα) και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας.  

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

651.2.7 Τσιµεντοσωλήνες 
Οι τσιµεντοσωλήνες θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή δικτύων οµβρίων και όπου αλλού ρητά προβλέπεται 
από την Μελέτη. Θα προέρχονται από το εµπόριο και θα ανταποκρίνονται πλήρως µε την Υπουργική Απόφαση 
Ε∆2α/02/44/Φ.1.1 του ΦΕΚ 253/Β/84 χωρίς εσωτερική επένδυση. Η κατηγορία σωλήνων, ο τύπος τοιχωµάτων 
των σωλήνων, η διάµετρος και ο τρόπος έδρασής τους θα καθορίζονται στην Μελέτη και της ΕΤΣΥ. 
Σε κάθε περίπτωση για τον καθορισµό των παραπάνω παραµέτρων και τελικά την επιλογή των τσιµεντοσωλήνων 
θα λαµβάνεται κινητό φορτίο κατηγορίας SLW60 κατά DIN 1072 

651.3 Εκτέλεση Εργασιών 

651.3.1 ∆ιακίνηση και αποθήκευση σωλήνων 
Οι σωλήνες θα µεταφέρονται, αποθηκεύονται και θα διακινούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι 
σωλήνες πρέπει να µεταφέρονται διατεταγµένοι για να µην προκαλούνται ζηµιές κατά την µεταφορά τους στο εργο-
τάξιο. 
Οι χειρισµοί κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται µε µεγάλη προσοχή και ανάλογα µε το βάρος των σωλή-
νων µε τα χέρια, µε σχοινιά και ξύλινους ολισθητήρες (από µαδέρια) ή ανυψωτικό µηχάνηµα. Όταν χρησιµοποιού-
νται άγκιστρα για την ανύψωση τα άκρα τους θα καλύπτονται µε λάστιχο, για να µην καταστρέφονται τα χείλη των 
σωλήνων. 
Οι αγωγοί θα αποθηκεύονται σε οµαλές και επίπεδες επιφάνειες απαλλαγµένες από διαβρωτικά υλικά, χωριστά 
ανά υλικό κατασκευής. Σωλήνες διαφορετικών διαµέτρων επίσης πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά, ή εάν αυτό 
είναι αδύνατο οι µεγαλύτερες διάµετροι πρέπει να τοποθετούνται στις κάτω στρώσεις. 
Οι σωλήνες από PVC και HDPE πρέπει να προστατεύονται από την απ' ευθείας έκθεσή τους στον ήλιο. Επίσης 
καλό είναι όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη των 0οC να αποφεύγονται τα απότοµα κτυπή-
µατα στους σωλήνες.  
Οι σωλήνες από PVC και HDPE θα στοιβάζονται εναλλάξ του αρσενικού και θηλυκού άκρου και µε τις κεφαλές 
προεξέχουσες ώστε να εφάπτονται µεταξύ τους κατά το µήκος µίας γενέτειρας. Εναλλακτικά, οι σωλήνες µπορούν 
να στοιβάζονται σταυρωτά ώστε κάθε στρώση να είναι σε ορθή γωνία σε σχέση µε την προηγούµενη, η δε κάτω 
στρώση πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωµένη ώστε να είναι αδύνατη η κύλιση των σωλήνων.. Εάν αυτοί οι τρό-
ποι είναι αδύνατο να εφαρµοστούν, τότε µπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τους σωλήνες ξύλινοι δοκοί, πλά-
τους τουλάχιστον 50 mm και σε απόσταση όχι µεγαλύτερη από 2 m µεταξύ τους. Το συνολικό ύψος των στρώσεων 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,50 m. 
Οι χυτοσιδηροί σωλήνες στοιβάζονται µε ανάλογους τρόπους αυτών των σωλήνων PVC και HDPE. O µέγιστος 
αριθµός των στρώσεων καθορίζεται από τον τρόπο στοίβαξης τους, τον συντελεστή κατηγορίας πάχους και την 
διάµετρο. 
Οι ελαστικοί δακτύλιοι πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό µέρος, µακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και να πα-
ραµένουν µέσα στους σάκους ή τα κιβώτια συσκευασίας µέχρι την χρησιµοποίησή τους. Το ίδιο ισχύει και για τα 
ειδικά εξαρτήµατα από uPVC και HDPE. 
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651.3.2 Εγκιβωτισµός σωλήνων 
Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 
Η ζώνη του αγωγού περιλαµβάνει το χώρο µεταξύ του πυθµένα και των τοιχωµάτων της τάφρου και µέχρι ύψος 
0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. Στη ζώνη του αγωγού πρέπει οι απαιτήσεις κατασκευής του υλικού 
πληρώσεως που θα χρησιµοποιηθεί και ιδιαίτερα της συµπυκνώσεως να είναι αυξηµένες, δεδοµένου ότι αυτές έ-
χουν ουσιώδη επίδραση στην παραδοχή της στατικής και δυναµικής καταπονήσεως του αγωγού. 
Το υλικό πλήρωσης που θα χρησιµοποιηθεί για τον εγκιβωτισµό των σωλήνων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
που αναφέρονται στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.  
Μετά την ισοπέδωση και την συµπίεση του πυθµένα του ορύγµατος θα τοποθετηθεί το υλικό εγκιβωτισµού κάτω 
από τον σωλήνα (υπόστρωµα σωλήνα), σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. H επιφάνεια θα ελεγχθεί στην συνέ-
χεια ως προς την στάθµη και την οµοιοµορφία και εάν χρειασθεί θα γίνουν οι τελικές διορθώσεις για την σωστή 
στάθµη. 
∆εν θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των σωλήνων εάν δεν γίνει ο έλεγχος και η παραλαβή του υποστρώµατος του σω-
λήνα. Σε περίπτωση που το υπόστρωµα έχει υποστεί βλάβη από νερά, ή άλλη αιτία, ο Ανάδοχος πρέπει να το α-
φαιρέσει και να το κατασκευάσει εκ νέου µε νέα υλικά. 
Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνει ο πλευρικός εγκιβωτισµός µε τύπανση ώστε να αποφεύγονται κενά 
στην περιοχή κάτω από τον σωλήνα. Η ολοκλήρωση του εγκιβωτισµού θα γίνει µε τύπανση και από τις δύο πλευ-
ρές του σωλήνα για να αποφευχθεί η εγκάρσια µετακίνησή του και η υπερύψωση του. Αυτό πρέπει να λαµβάνεται 
ιδιαίτερα υπόψη, όταν υπάρχουν σωλήνες που µπορούν να παραµορφωθούν. Το ύψος του εγκιβωτισµού θα είναι 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
Οι προστατευτικές επενδύσεις των αγωγών δεν επιτρέπεται να υποστούν βλάβη κατά την διαδικασία εγκιβωτισµού 
των σωλήνων. 
Για αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου µεγαλύτερης από 0,40 m πρέπει η ζώνη του αγωγού να πληρωθεί και να συ-
µπιεστεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας. 
Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου Dεξ µεγαλύτερη από 
1,00 m, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού πλήρωσης, πάχους t=Dεξ/8 να κατασκευάζεται από σκυρόδεµα κα-
τηγορίας C12/15, µε ελάχιστο πάχος tmin=0,15 m. 
Κατά την τοποθέτηση του υλικού υποστρώµατος και εγκιβωτισµού θα αφαιρούνται προοδευτικά οι προσωρινές 
αντιστηρίξεις. 
Η όλη εργασία του εγκιβωτισµού των σωλήνων µε άµµο πρέπει να γίνει εν ξηρώ και ο Ανάδοχος οφείλει να προ-
στατεύσει το σκάµµα από επιφανειακά νερά µε την κατασκευή πρόχειρων αναχωµάτων και τάφρων κατά µήκος 
του σκάµµατος και να αποχετεύει τα υπεδάφια νερά µε άντληση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο. 
Οι θέσεις συνδέσεων δεν θα καλυφθούν στην αρχή µε άµµο και θα καλυφθούν µετά την εκτέλεση των αντίστοιχων 
δοκιµών. 
Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης στις σωληνογραµµές από uPVC και HDPE, θα γίνεται εγκιβωτισµός µε σκυρό-
δεµα. Κατά τον εγκιβωτισµό (αγκύρωση) σε σκυρόδεµα πρέπει να µην καλύπτονται οι συνδέσεις (µούφα – ευθύ 
άκρο) εκτός και ορίζεται αλλιώς από την µελέτη. Το σκυρόδεµα θα δονηθεί και δουλευτεί καλά από κάτω και γύρω 
από τον σωλήνα και θα είναι σε πλήρη επαφή µε την κάτω επιφάνεια του σωλήνα. Η επάνω επιφάνεια του σκυρο-
δέµατος θα έχει εξοµαλυνθεί µε φτυάρι και θα φθάνει οµαλά µέχρι τις πλευρές του ορύγµατος. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να εξασφαλιστεί ότι οι σωλήνες δεν θα µετακι-
νηθούν κατά την σκυροδέτηση και, όπου είναι δυνατόν, η σκυροδέτηση θα γίνει σε µία φάση.  

651.3.3 Τοποθέτηση σωλήνων 
Οι σωλήνες θα τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη Μελέτη. 
Οι σωλήνες κατ' αρχάς πρέπει να τοποθετηθούν κατά µήκος του χείλους των τάφρων για επιθεώρηση. Σωλήνες οι 
οποίοι έχουν υποστεί βλάβη, θα απορρίπτονται. 
Το εσωτερικό των σωλήνων πρέπει να διατηρείται καθαρό από χώµατα, ξένα σώµατα και νερά. Έτσι στη διάρκεια 
διακοπών της εργασίας και κυρίως τη νύκτα, το στόµιο του τελευταίου σωλήνα που τοποθετήθηκε θα φράσσεται 
κατάλληλα. 
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Στη συνέχεια πρέπει να γίνει η καταβίβαση προσεκτικά και χωρίς κρούσεις. Η υψοµετρική τοποθέτηση των σωλή-
νων θα γίνεται µε κατάλληλη διαµόρφωση του υποστρώµατος και δεν επιτρέπεται η χρήση λίθων ή άλλων υλικών. 
Η σύνδεση σωλήνων εκτός της τάφρου απαγορεύεται.  
Όλοι οι αγωγοί θα τοποθετηθούν επακριβώς οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά στις θέσεις που φαίνονται στα σχέ-
δια της Μελέτης. Μεταξύ φρεατίων (προκειµένου για αγωγούς βαρύτητας) ο αγωγός πρέπει να είναι σε οριζοντιο-
γραφία και µηκοτοµή απόλυτα ευθύγραµµος. 
Προκειµένου για αγωγούς πιέσεως τα τµήµατα των αγωγών που σε οριζοντιογραφία ή µηκοτοµή προβλέπονται σε 
καµπύλη θα κατασκευασθούν από σωλήνες κανονικού ή µικρότερου µήκους σε συνδυασµό µε την επιτρεπόµενη 
απόκλιση των συνδέσµων ή από ειδικά τεµάχια (καµπύλες). Πάντως σε καµία περίπτωση η απόκλιση των αξόνων 
δύο συνδεόµενων σωλήνων δεν µπορεί να υπερβαίνει την επιτρεπόµενη για το είδος του. Για να αποφεύγεται η 
απόκλιση και τυχόν αποσύνδεση του αγωγού στις θέσεις όπου τοποθετούνται τα ειδικά τεµάχια (καµπύλες, ταυ, 
πώµατα) λόγω των δηµιουργούµενων εκεί ωθήσεων είναι απαραίτητη η αγκύρωσή τους. 
Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων και εφ' όσον παραστεί η ανάγκη να κοπούν σε µήκος µικρότερο του ονοµα-
στικού για την ακριβή τοποθέτηση των ειδικών τεµαχίων και εξαρτηµάτων, οι σχετικές εργασίες θα γίνουν σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, µε ειδικό εξοπλισµό. Σε κάθε περίπτωση τα κοµµένα άκρα θα πρέπει να λοξοτο-
µούνται (φρεζάρισµα). Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε λίπη, γράσα και 
έλαια. 
∆εν επιτρέπεται η κάµψη των σωλήνων από PVC για την δηµιουργία αλλαγών στην διεύθυνση, µεγαλύτερη από 
3ο. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει οι σωλήνες να κάµπτονται συγχρόνως κατά την οριζόντια και την κατακόρυφη 
έννοια για την δηµιουργία καµπύλης παρά µόνο οριζόντια ή κατακόρυφη.  
Η ακτίνα καµπυλότητας των σωλήνων από HDPE πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 D, όπου D η εξωτερική διάµε-
τρος του σωλήνα εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. 
Το σκάµµα στο οποίο θα τοποθετηθούν οι σωλήνες πρέπει να έχει το ελάχιστο πλάτος που καθορίζεται στα σχέδια 
της µελέτης, η δε απόσταση της εξωτερικής παρειάς του σωλήνα σε  καµία θέση του αγωγού δεν πρέπει να είναι 
µικρότερη από εκείνη που καθορίζεται ως ελάχιστη στα σχέδια της µελέτης. 
Η σύνδεση των ειδικών τεµαχίων και εξαρτηµάτων µε φλάντζες, από χυτοσίδηρο µε σφαιροειδή γραφίτη  θα γίνεται 
µε παρένθεση µεταξύ των φλαντζών ελαστοµερούς δακτυλίου στεγανότητας. Οι κοχλιοφόροι ήλοι θα συσφίγγονται 
επαρκώς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του αρµού, χωρίς όµως να δηµιουργούνται εφελκυστικές τά-
σεις στα συνδεόµενα µέρη. 

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

Μετά την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση των αγωγών και των διαφόρων ειδικών τεµαχίων και εξαρτηµά-
των θα εκτελείται δοκιµή στεγανότητας και αντοχής των σωληνώσεων και των συνδέσµων σε εσωτερική υ-
δραυλική πίεση. Η δοκιµή θα γίνεται κατά τµήµατα, µετά από πρόταση του Αναδόχου και σχετική έγκριση 
του Εργοδότη. 
Πριν από την δοκιµή σε πίεση, η σωληνογραµµή θα επιχωθεί κατά τµήµατα, εκτός των συνδέσεων, των δια-
κλαδώσεων και των καµπυλών, που θα µείνουν ακάλυπτες, θα στερεωθεί και θα αγκυρωθεί, ώστε να µην 
µετακινηθεί κατά τη διάρκεια της δοκιµής. Για το σφράγισµα των άκρων της σωληνογραµµής δεν πρέπει να 
χρησιµοποιούνται δικλείδες, αλλά τυφλές φλάντζες ή πώµατα. 
Η υδραυλική πίεση στο τµήµα δοκιµής εξασκείται µε τη βοήθεια κατάλληλης αντλίας. Η δεξαµενή της αντλίας 
πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα µέτρησης που θα επιτρέπει την µέτρηση του προστιθέµενου ό-
γκου, για την διατήρηση της πίεσης µε ακρίβεια ±1%. Ένα καταγραφικό µανόµετρο ελεγµένης και κατάλλη-
λης ακριβείας εγκαθίσταται στην σωληνογραµµή, κατά το δυνατόν στο χαµηλότερο σηµείο. 
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Κατά την διάρκεια της δοκιµασίας καµιά εργασία δεν επιτρέπεται µέσα στα ορύγµατα όσο το τµήµα βρίσκε-
ται σε δοκιµασία. 
Προδοκιµασία 
Η σωληνογραµµή θα γεµίσει µε νερό, προσεκτικά και αργά, από το χαµηλότερο σηµείο ώστε να βγει τελείως 
ο αέρας. Μεταξύ πλήρωσης και δοκιµής πρέπει να µεσολαβήσει αρκετό διάστηµα (περίπου 24 ώρες), ώστε 
να δοθεί καιρός σε αέρα που έχει µείνει µέσα στη σωληνογραµµή να αποµακρυνθεί βαθµιαία. Η αντλία θα 
τοποθετηθεί στο χαµηλότερο σηµείο της σωληνογραµµής. 
Κυρίως δοκιµασία πιέσεως 
Στην περίπτωση που διαπιστωθούν κατά την προηγούµενη φάση µετατοπίσεις των σωλήνων, ή διαφυγές 
νερού, η διαδικασία δοκιµών θα σταµατήσει προκειµένου να αποκατασταθούν οι βλάβες. Μετά τις επιδιορ-
θώσεις η διαδικασία θα αρχίσει από την αρχή. 
Η πίεση δοκιµής θα είναι ίση µε την ονοµαστική πίεση και θα διατηρείται για µισή ώρα ανά 100 m δοκιµαζό-
µενου τµήµατος, αλλά ποτέ η ολική διάρκεια της δοκιµασίας δεν θα είναι µικρότερη των δύο (2) ωρών. 
Η ποσότητα του νερού που αντλείται κατά την περίοδο αυτή θα µετράται και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
0,1 λίτρα ανά mm εξωτερικής διαµέτρου και χιλιόµετρο µήκος αγωγού για κάθε 24 ώρες. 
Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη του ανωτέρου ορίου, ελέγχεται οπτικά η σωληνογραµµή για 
αναζήτηση ενδεχόµενων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές, αυτές επισκευάζονται και η δοκιµασία επανα-
λαµβάνεται εξαρχής. 
Εάν δεν βρεθούν διαρροές νερού, παρά το γεγονός ότι προσετέθησαν σηµαντικές ποσότητες νερού για την 
διατήρηση της πιέσεως, πρέπει εκ νέου να επιχειρηθεί εκκένωση του αέρα στο δίκτυο πριν εκτελεσθεί νέα 
δοκιµή. 

(2) ∆ίκτυα βαρύτητας 
Αρχική δοκιµή στεγανότητας.  
Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων θα γίνει δοκιµή στεγανότητας του δικτύου. Σαν µήκος δο-
κιµής λαµβάνεται το µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων τµήµα του αγωγού. Ο κορµός του σωλήνα εγκιβωτίζε-
ται µε άµµο ή σκυρόδεµα αλλά οι σύνδεσµοι µένουν ακάλυπτοι για τον έλεγχο κατά την δοκιµή. 
Πριν από την έναρξη της δοκιµής θα ελεγχθεί η απρόσκοπτη ροή µε την παροχέτευση ποσότητας νερού στο 
ανάντη φρεάτιο και θα παρατηρηθεί η διέλευση του προς το κατάντη. Στην συνέχεια τα δύο άκρα του αγω-
γού κλείνονται µε στεγανά πώµατα που να επιτρέπουν το γέµισµα της γραµµής µε νερό, καθώς επίσης και 
την εξαέρωση. Το γέµισµα γίνεται αργά ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή του αέρα. Το νερό µπαίνει από το 
χαµηλότερο σηµείο. Η εξαέρωση γίνεται στο ψηλότερο άκρο. 
Όταν γεµίσει ο αγωγός µε νερό και γίνει πλήρης εξαέρωση αυξάνει η πίεση στις 0,4 atm (4 m ύψος νερού) 
στο ψηλότερο άκρο του αγωγού. Η πίεση αυτή διατηρείται 30' στη διάρκεια των οποίων δεν πρέπει να εµ-
φανιστούν διαρροές στους συνδέσµους. 
Όλα τα απαραίτητα όργανα για την διεξαγωγή των δοκιµών οφείλει να τα προµηθεύσει και µεταφέρει στον 
χώρο του έργου ο Ανάδοχος. 
Εφ' όσον κατά τη δοκιµή εµφανιστούν σηµεία µη στεγανά, είτε στα τοιχώµατα των σωλήνων, είτε τις συνδέ-
σεις, πρέπει να διακοπεί ο έλεγχος και να αδειάσει βαθµιαία ο αγωγός, να γίνει η επισκευή των ελαττωµά-
των και µετά να ξαναρχίσει η όλη διαδικασία. 
Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύνδεσης που διαπιστώνεται κατά τις δοκιµές διορθώνεται από τον Ανάδοχο 
χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δικά του έξοδα να προβεί στην αντικα-
τάσταση σωλήνων ή συνδέσµων που έπαθαν ζηµιές κατά τη δοκιµή. 
Μετά την επίχωση των σκαµµάτων, η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει επανάληψη της δοκιµής κατά τα ανωτέ-
ρω, εάν κρίνει ότι η επίχωση έγινε κατά τρόπο που θα ήταν δυνατό να προκαλέσει ζηµιές στους αγωγούς. 
Τελική δοκιµή στεγανότητας. 
Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής δοκιµής στεγανότητας, θα ακολουθήσουν δοκιµές µεγαλύτερων τµηµά-
των του δικτύου και ανά τµήµατα δικτύου µήκους µέχρι 300-500 m τα οποία θα επιλεγούν από την Υπηρε-
σία, ώστε να µην παρουσιάζουν σοβαρές υψοµετρικές διαφορές του εδάφους για να διενεργηθεί η τελική 
δοκιµή στεγανότητας.  



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 ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-640.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/ΕΡ9/ΡΕ1/TD-D-640-2.DOC Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 11 από 18 Έκδοση : 0 

 

Πριν από την έναρξη της δοκιµής θα παροχετευθεί η ποσότητα νερού σε καθένα ανάντη φρεάτιο χωριστά 
και θα παρατηρηθεί η απρόσκοπτη ροή του προς τα κατάντη φρεάτια. 
Στην συνέχεια θα πληρωθεί ο αγωγός και τα φρεάτια επισκέψεως µέχρι το έδαφος µε νερό, θα σφραγισθούν 
τα φρεάτια και θα µετρηθούν οι απώλειες του νερού µετά από 24 ώρες. Οι απώλειες νερού δεν πρέπει να εί-
ναι µεγαλύτερες από 3% του συνολικού περιεχοµένου όγκου νερού. 
Ειδικές δοκιµές 
Όπου ο αγωγός βρίσκεται µέσα σε υδροπερατά εδάφη και κυρίως µέσα σε υδροφόρο ορίζοντα ή / και σε 
όποιες και όσες θέσεις επιλέξει η Υπηρεσία, ελέγχεται η στεγανότητα του αγωγού σε εισροές από το εξωτε-
ρικό προς το εσωτερικό, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί το νερό από το εσωτερικό και τα φρεάτια. 

651.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου, περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και χρήση κάθε είδους εξο-
πλισµού, που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέ-
δια της µελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. 
Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής εργασίες: 
• την προµήθεια των σωλήνων, των ειδικών τεµαχίων και των ελαστικών δακτυλίων που απαιτούνται 
• την µεταφορά από το εργοστάσιο ή και από την αποθήκη του προµηθευτή στο χώρο συγκέντρωσης και από 

εκεί στην θέση εργασίας 
• την κοπή και φρεζάρισµα των άκρων των σωλήνων όπου απαιτούνται σωλήνες µικρότερου µήκους του κα-

νονικού 
• την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων και των πάσης φύσης ειδικών τεµαχίων  
• τις δοκιµές στεγανότητας των σωλήνων 

651.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Η επιµέτρηση θα γίνεται για τον πραγµατικό αριθµό αξονικά µετρουµένων µέτρων µήκους σωληνώσεων πλήρως 
εγκατεστηµένων και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν µαζί µε τα ειδικά τεµάχια. Τα 
µήκη µετρούνται µεταξύ των εξωτερικών επιφανειών των τεχνικών έργων, ή από το σηµείο σύνδεσης µε τον χαλυ-
βδοσωλήνα µη περιλαµβανόµενου του σχετικού ειδικού τεµαχίου. 
Η πληρωµή θα γίνεται µε τα m του επιµετρούµενου µήκους σωληνώσεων σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, επί τις 
ανά διάµετρο συµβατικές τιµές µονάδας.  
 

652. ΤEXNIKA ΕΡΓΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

652.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την κατασκευή των φρεατίων συγκράτησης υγρών (δίκτυο στραγγιδίων, δίκτυο 
οµβρίων κτλ.) και των ξηρών φρεατίων (φρεάτια δικλείδων κτλ.). 
Τα φρεάτια θα κατασκευασθούν στις θέσεις και σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Το πλάτος των φρεατίων πρέπει να είναι µεγαλύτερο 1.000 mm, σύµφωνα µε την EN 476.  

652.2 Υλικά 
Τα χρησιµοποιούµενα υλικά για την κατασκευή των φρεατίων θα είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις επιµέρους 
Προδιαγραφές. 

652.3 Εκτέλεση Εργασιών  

652.3.1 Κατασκευή φρεατίων  
Ο πυθµένας, η οροφή και τα τοιχώµατα των φρεατίων που συγκρατούν υγρά θα κατασκευαστούν από οπλισµένο 
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 ή ανώτερης και τύπου II ή ΙV (Sulfate Resisting), σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέ-
της και της ΕΤΣΥ. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ξηρά φρεάτια κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρό-
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δεµα κατηγορίας C20/25, τύπου ΙΙ, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. Στο σκυρόδεµα των φρεατίων τα οποία θα 
κατασκευασθούν κάτω από τη στάθµη του υπόγειου ορίζοντα θα γίνει πρόσµιξη στεγανωτικού µάζας, σύµφωνα µε 
όσα αναφέρονται στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.  
Για την κατασκευή των τοιχωµάτων των φρεατίων θα χρησιµοποιηθεί εξωτερικός ξυλότυπος, ενώ απαγορεύεται η 
χρησιµοποίηση της παρειάς της εκσκαφής ως ξυλοτύπου. 
Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των φρεατίων θα επιχρισθούν σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της 
µελέτης και την σχετική ΕΤΣΥ. 
Σε όλα τα φρεάτια τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθµίδες, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Τα καλύµµατα οι ε-
σχάρες και τα στόµια υδροσυλλογής των φρεατίων θα είναι επίσης από χυτοσίδηρο ή χαλύβδινα, σύµφωνα µε την 
σχετική ΕΤΣΥ και τα σχέδια της µελέτης. 

652.3.2 Προστατευτικές επενδύσεις 
Στην Μελέτη και στην ΕΤΣΥ προσδιορίζονται οι προστατευτικές επενδύσεις των φρεατίων των δικτύων. 
Επίχρισµα µε πατητή τσιµεντοκονία  
Οι εσωτερικές επιφάνειες των φρεατίων συγκράτησης υγρών (εσωτερικές παρειές των πλευρικών τοίχων, δάπεδο, 
κάτω επιφάνεια πλάκας οροφής), καθώς επίσης και όπου αλλού ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα επιχρισθούν µε 
πατητή τσιµεντοκονία. Η τσιµεντοκονία θα γίνει σε τρεις στρώσεις. 
Ως υλικά κατασκευής θα χρησιµοποιηθούν, τσιµέντο τύπου ΙΙ και άµµος σε αναλογία 650 kg τσιµέντου σε 1,0 m3 
άµµου για την πρώτη και δεύτερη στρώση και 900 kg τσιµέντου σε 0,8 m3 άµµου για την τρίτη στρώση. 
Η άµµος πρέπει να είναι λεπτόκοκκος και τελείως απαλλαγµένη γαιωδών και οργανικών προσµίξεων. Η µέτρηση 
της άµµου πρέπει απαραίτητα να γίνεται µε κιβώτιο ορισµένου όγκου και το τσιµέντο να προστίθεται σε βάρος. Η 
ανάµιξη των υλικών και η παρασκευή των µιγµάτων πρέπει να γίνεται επί επιπέδων λαµαρινών ή µε ειδικούς ανα-
µικτήρες. 
Η πρώτη στρώση της τσιµεντοκονίας θα είναι πεταχτή, η δεύτερη στρώση στρωτή και η τρίτη πατητή, θα συµπιέζε-
ται δε και λειαίνεται µε το µυστρί. Το τελικό συµπιεστό πάχος της τσιµεντοκονίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 cm. 
Στις γωνίες θα διαµορφώνονται καµπύλες µε ειδικά εργαλεία. Κάθε στρώση θα καταβρέχεται επανειληµµένα µετά 
το πήξιµο του τσιµέντου. Πριν από τη διάστρωση κάθε στρώσης η επιφάνεια θα καθαρίζεται και θα πλένεται και 
τέλος θα διαβρέχεται µε γαλάκτωµα τσιµέντου (αριάνι). 
Μόνωση µε ασφαλτική επάλειψη  
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι εξωτερικές επιφάνειες όλων των φρεατίων, καθώς επίσης και όπου αλλού 
ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα επαλειφθούν µε διπλή ασφαλτική στρώση. 
Το υλικό θα διαστρωθεί σε δύο στρώσεις, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εργοστασίου παραγωγής. Στην Υπηρεσία 
θα δοθούν από τον Ανάδοχο όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού, καθώς επίσης και οι οδηγίες για τον τρόπο 
εφαρµογής του, προς έγκριση. 
Πριν από την οποιαδήποτε επίστρωση υλικού, οι επιφάνειες εφαρµογής θα πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά 
από σκόνες, λάδια κτλ. και αφού γίνει επίστρωση µε το αστάρι, θα εφαρµοστεί το ασφαλτογαλάκτωµα σε δύο 
στρώσεις σταυρωτά.  
Μόνωση µε διπλή στρώση ασφαλτοπάνου  
Όπου ζητηθεί από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα προβεί στην µόνωση των εξωτερικών επιφανειών από σκυρόδε-
µα, µε διπλή στρώση ασφαλτοπάνου, πάχους 2 mm και βάρους 2,20  kg/m2 µέχρι 2,50 kg/m2. Η προστασία της 
µόνωσης θα γίνει µε τσιµεντοκονία πάχους 2 cm και αναλογία 650 kg/m3 τσιµέντου, όπως ορίζεται στην παρ. 
9.23.2 της ΠΤΠ Τ110. 

652.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

652.4.1 Φρεάτια 
Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου για τα διάφορα είδη φρεατίων των δικτύων περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για 
την προµήθεια, µεταφορά κτλ. επί τόπου όλων των υλικών και µικροϋλικών, τις απαραίτητες εργασίες καθώς επί-
σης και την χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και τα λοι-
πά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης, κατασκευή τους. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται οι εργασίες για:  
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• τις εκσκαφές,  
• τις επιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών 
• το σκυρόδεµα έδρασης C8/10, το σκυρόδεµα διαµόρφωσης C12/15, το οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 
• τον σιδηρό οπλισµό 
• τους τύπους καµπύλους ή/και επίπεδους, καθώς επίσης και την κατάλληλη µόρφωση των επιφανειών 

652.4.2 Προστατευτικές επενδύσεις 
Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου για τις διάφορες προστατευτικές επενδύσεις περιλαµβάνονται οι δαπάνες για 
την προµήθεια, µεταφορά κτλ. επί τόπου όλων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών, την κατεργασία και ε-
φαρµογή της προστατευτικής επένδυσης καθώς επίσης και την χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτείται για 
την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης κατασκευή της 
προστατευτικής επένδυσης. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται οι δαπάνες για:  
• την προετοιµασία της επιφανείας του σκυροδέµατος και το αστάρωµα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατα-

σκευαστή 
• τη διάστρωση της προστατευτικής επένδυσης. 

652.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

652.5.1 Φρεάτια 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τεµάχιο ανά τύπο φρεατίου, πλήρως κατασκευασµένου και η πληρωµή του επί την α-
ντίστοιχη τιµή µονάδας του Τιµολογίου.  

652.5.2 Προστατευτικές επενδύσεις 
Οι προστατευτικές επενδύσεις επιµετρώνται σε m2 πλήρως ολοκληρωµένης εργασίας. Η πληρωµή γίνεται µε βάση 
τα επιµετρούµενα m2 επί τις αντίστοιχες τιµές µονάδος του Τιµολογίου. 
 

653. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

653.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικών  κατασκευών και ειδικότερα στα:  
• καλύµµατα φρεατίων και εσχάρες οµβρίων από χάλυβα 
• κιγκλιδώµατα  
• κλίµακες και στα 
• δάπεδα διαδρόµων (από εσχάρες και  µπακλαβαδωτές λαµαρίνες).  

653.2 Υλικά 
Στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη καθορίζονται τα χρησιµοποιούµενα κατά περίπτωση υλικά: 
Τα καλύµµατα, οι εσχάρες και τα στόµια υδροσυλλογής θα είναι κατασκευασµένα από: 
• ελατό χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την ΕΝ 1563 
• φαιό χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την ΕΝ 1561 
• ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 
• χάλυβα, γαλβανισµένο εν θερµώ µε ελάχιστο πάχος επικάλυψης 50 µm (350 kg/m2), στην περίπτωση πά-

χους χάλυβα µικρότερου από 5 mm ή 65 µm (450 kg/m2) στη περίπτωση χάλυβα πάχους µεγαλύτερου από 
5 mm.  

Οι χυτοσιδηρές βαθµίδες θα είναι κατασκευασµένες από φαιό χυτοσίδηρο της ΕΝ 1561. 
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Τα κιγκλιδώµατα θα κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνες (medium size) γαλβανισµένους εν θερµώ, ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 40, σύµφωνα µε το DIN 2440. Τα εξαρτήµατα σύνδεσης των σωλήνων και στερέωσης των ορθοστα-
τών θα είναι χυτοσιδηρά γαλβανισµένα εν θερµώ. Η στερέωση των ορθοστατών γίνεται µε µεταλλικά βύσµατα ε-
κτονώσεως 10 mm σε δάπεδο από σκυρόδεµα, ή µε φρεζαριστούς κοχλίες Μ10 σε µεταλλικό δάπεδο. 
Οι κλίµακες και τα καλύµµατα δαπέδων (εσχαρωτά δάπεδα ή µπακλαβαδωτές λαµαρίνες) θα είναι κατασκευασµέ-
νες από: 
• ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) ή  
• χάλυβα, γαλβανισµένο εν θερµώ µε ελάχιστο πάχος επικάλυψης 50 µm (350 kg/m2), στην περίπτωση πά-

χους χάλυβα µικρότερου από 5 mm ή 65 µm (450 kg/m2) στη περίπτωση χάλυβα πάχους µεγαλύτερου από 
5 mm. 

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην Μελέτη και της ΕΤΣΥ ο γαλβανισµένος χά-
λυβας θα πρέπει να έχει την παρακάτω τουλάχιστον αντιδιαβρωτική προστασία: 
Προετοιµασία επιφανείας 
Καθαρισµός γαλβανισµένης επιφάνειας µε συρµατόβουρτσα για να αφαιρεθούν τα οξείδια και λείανση µε αδιάβρο-
χο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο)  
Αστάρωµα 
Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και αντι-
σκωρικές ουσίες ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µm) 
Τελική βαφή 
• Κάτω επιφάνεια καλύµµατος υγρού φρεατίου ή διαδρόµου, κάτω από τον οποίο διακινούνται υγρά: 

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

• Λοιπές επιφάνειες µη εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία: 
∆ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό σκληρυ-
ντή (ΠΞΣ 100 µm) 

• Λοιπές επιφάνειες εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία: 
Μία στρώση µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό σκληρυντή 
(ΠΞΣ 100 µm) 
Μία στρώση µε πολυουρεθανικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό ισοκυα-
νικό σκληρυντή (ΠΞΣ 50 µm). 

653.3 Εκτέλεση εργασιών  

653.3.1 Καλύµµατα φρεατίων και εσχάρες 
Το καθαρό πλάτος των καλυµµάτων φρεατίων σε οδούς µε κυκλοφορία πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 600 mm, 
ενώ σε περιοχές εκτός κυκλοφορίας µεγαλύτερο από 800 mm, σύµφωνα µε την EN 124. 
Τα καλύµµατα των φρεατίων πρέπει να στερεώνονται καλά ώστε να εµποδίζεται η ακούσια µετατόπιση τους. Τα 
ανακλινόµενα καλύµµατα πρέπει να ασφαλίζουν στην ανοιχτή θέση, ενώ τα βαριά καλύµµατα πρέπει να είναι εξο-
πλισµένα µε αντίβαρα, υδραυλικούς ή πνευµατικούς µηχανισµούς ανύψωσης.  
Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του πίνακα 653.3.1, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΕΝ 124: 
Πίνακας 653.3.1 : Απαιτήσεις για τα καλύµµατα φρεατίων 

# Περιοχή έργου Κατηγορία ΕΝ 124 
1 2 3 

1 Οδοστρώµατα D400 
2 Πεζοδρόµια – χώροι στάθµευσης C250 
3 Χώροι πρασίνου A15 
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653.3.2 Κιγκλιδώµατα 
Όπου δείχνονται στα σχέδια και γενικά όπου υπάρχει υψοµετρική διαφορά µεγαλύτερη από 0,50 m θα εγκαταστα-
θούν κιγκλιδώµατα. Τα κιγκλιδώµατα θα έχουν ενιαία µορφή σε όλη την εγκατάσταση και θα είναι σύµφωνα µε τα 
σχέδια της Μελέτης. Τα κιγκλιδώµατα θα έχουν ύψος 1.100 mm και η απόσταση των ορθοστατών θα είναι µικρότε-
ρη από 1.200 mm.  
Το οριζόντιο συνεχές φορτίο θα λαµβάνεται τουλάχιστον ίσο µε 1.000 N/m, σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-10, εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά. 
Σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-10, εάν προβλέπεται παραπέτο ύψους 0,10 m, η µέγιστη επιτρεπτή απόσταση της ορι-
ζόντιας ράβδου του κιγκλιδώµατος από την στάθµη εργασίας ανέρχεται σε 0,50 m. Στην περίπτωση που δεν προ-
βλέπεται παραπέτο, τότε  η απόσταση του πρώτου οριζόντιου στοιχείου του κιγκλιδώµατος από την στάθµη εργα-
σίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,30 m.  

653.3.3 Κλίµακες  
Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά όπου απαιτείται πρόσβαση για λειτουργία, συντήρηση ή επιθεώρηση σε επί-
πεδο µε διαφορά µεγαλύτερη από 50 cm από το επίπεδο εργασίας πρέπει να προβλεφθούν κλίµακες πρόσβασης. 
Οι µεταλλικές κλίµακες κατασκευάζονται από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ, ή από ανοξείδωτο χάλυβα και δια-
κρίνονται  σε οικοδοµικές κλίµακες, ανεµόσκαλες και κατακόρυφες κλίµακες.  
Οι µεταλλικές κλίµακες πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα σχέδια της Μελέτης. Πρέπει να αποφεύγονται κλίµακες µε 
κλίση ανόδου µεταξύ 50O και 65Ο. 
Οικοδοµικές κλίµακες.  
Χρησιµοποιούνται όταν η κλίση ανόδου κυµαίνεται µεταξύ 30Ο και 45Ο και υπολογίζονται για οµοιόµορφο φορτίο 
5 kΝ/m2 και έχουν ελάχιστο πλάτος 600 mm. Η αλληλοεπικάλυψη των βαθµίδων πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 
10 mm. 
Σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την πλευρά ανόδου της κλίµακας πρέπει να 
είναι µεγαλύτερη από 1.100 mm. 
Οικοδοµικές κλίµακες µε περισσότερα από πέντε βαθµίδες πρέπει να συνοδεύονται µε κιγκλίδωµα από την µία 
τουλάχιστον πλευρά και σε περιπτώσεις πλάτους βαθµίδων µεγαλύτερου των 1.000 mm και από τις δύο πλευρές. 
Τα κιγκλιδώµατα θα είναι σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές.  
Οι βαθµίδες πρέπει να είναι αντιολισθητικές, κατασκευασµένες από µπακλαβαδωτή λαµαρίνα, ή εσχάρα, σύµφωνα 
µε τις σχετικές Προδιαγραφές.  
Ανεµόσκαλες 
Οι ανεµόσκαλες χρησιµοποιούνται όταν η κλίση ανόδου κυµαίνεται µεταξύ 65Ο και 75Ο, πλάτους 500 mm έως 
600 mm. Η ελάχιστη απόσταση από το κατακόρυφο τοιχείο πρέπει να είναι τουλάχιστον 650 mm, για να εξασφαλί-
ζεται ελεύθερο άνοιγµα 200 mm από το πέρας της βαθµίδας µέχρι το τοιχείο της δεξαµενής. Η αλληλοεπικάλυψη 
των βαθµίδων πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 10 mm και η κατακόρυφη απόσταση (πλατύσκαλο-πλατύσκαλο) 
της ανεµόσκαλας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3.500 mm. 
Σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την πλευρά ανόδου της κλίµακας πρέπει να 
είναι µεγαλύτερη από 1.100 mm. 
Οι ανεµόσκαλες πρέπει να συνοδεύονται µε κιγκλίδωµα ύψους περί τα 200 mm και από τις δύο πλευρές. Τα κι-
γκλιδώµατα θα είναι σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές.  
Οι βαθµίδες πρέπει να είναι αντιολισθητικές, κατασκευασµένες από µπακλαβαδωτή λαµαρίνα, ή εσχάρα, σύµφωνα 
µε τις σχετικές Προδιαγραφές.  
Κατακόρυφες κλίµακες 
Κατακόρυφες κλίµακες χρησιµοποιούνται όταν η κλίση ανόδου είναι µεγαλύτερη από 75Ο, και έχουν πλάτος 
400 mm έως 500 mm. Σε περίπτωση κατακόρυφου ύψους µεγαλύτερου από 3.000 mm πρέπει να συνοδεύονται µε 
κλωβό ασφαλείας. Η κατακόρυφη απόσταση (πλατύσκαλο-πλατύσκαλο) της κατακόρυφης κλίµακας δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 6.000 mm. 
Σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την πλευρά ανόδου της κλίµακας πρέπει να 
είναι µεγαλύτερη από 650 mm 
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Η ελάχιστη απόσταση από το κατακόρυφο τοιχείο πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 mm. Η κατακόρυφη κλίµακα θα 
πρέπει να συνοδεύεται από χειρολισθήρα ύψους περί τα 1.000 mm, σαν προέκταση του σκελετού της κλίµακας. 
Οι βαθµίδες, εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά θα πρέπει να διαµορφώνονται από συµπαγή χάλυβα ελά-
χιστης διαµέτρου 20 mm.  

653.3.4 ∆άπεδα διαδρόµων 
Η φέρουσα ικανότητα των µεταλλικών διαδρόµων πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 3,5 kN/m2 και το βέλος κάµψης 
µικρότερο από 10 mm ή L/200 (όπου L το άνοιγµα του διαδρόµου), σύµφωνα µε ΕΝ 12255-1.  
Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά στις περιοχές, όπου είναι αναγκαία η οπτική παρακολούθηση κάτω από το 
δάπεδο εργασίας θα τοποθετούνται εσχαρωτά δάπεδα από πλέγµα (εσχάρες). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα 
δάπεδα θα έχουν αντιολισθητική επιφάνεια (µπακλαβαδωτή λαµαρίνα). 
Γενικά τα εσχαρωτά δάπεδα καθώς και τα δάπεδα µε αντιολισθητική επιφάνεια πρέπει να έχουν ενιαία µορφή σε 
όλο το έργο και θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης.  
Τα εσχαρωτά δάπεδα πρέπει να είναι αντιολισθητικά, ηλεκτροπρεσσαριστά ή πρεσσαριστά σύµφωνα µε 
DIN 24537 ή περαστά, κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα γαλβανισµένα εν θερµώ.  
Τα δάπεδα από λαµαρίνα θα πρέπει να έχουν αντιολισθητική επιφάνεια. Η µπακλαβαδωτή λαµαρίνα θα είναι κα-
τασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα γαλβανισµένα εν θερµώ.  

653.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

653.4.1 Χυτοσιδηρά καλύµµατα, εσχάρες και βαθµίδες 
Στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου για τα χυτοσιδηρά καλύµµατα, τις εσχάρες και τις βαθµίδες, περιλαµβάνονται οι 
δαπάνες για όλες τις εργασίες, υλικά και χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντε-
χνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης, εκτέλεση των εργασιών εγκατά-
στασης χυτοσιδηρών τεµαχίων. 
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για: 
• την προµήθεια, φθορά και µεταφορά επί τόπου των χυτοσιδηρών τεµαχίων, περιλαµβανοµένων των πλαι-

σίων και όλων των απαραίτητων υλικών και µικρούλικών 
• την τοποθέτηση των µονίµων και κινητών µερών των χυτοσιδηρών τεµαχίων µε όποια εργασία και µικροϋλι-

κά απαιτούνται, περιλαµβανοµένων δαπανών για την διάτρηση και αποκατάσταση δοµικών µερών, των 
στηριγµάτων στερέωσης  

653.4.2 Χαλύβδινα καλύµµατα - εσχάρες 
Στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου για τα χαλύβδινα καλύµµατα, και τις εσχάρες φρεατίων, περιλαµβάνονται οι δα-
πάνες για όλες τις εργασίες, υλικά και χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, 
κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης, εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασής 
τους.  
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για: 
• Την προµήθεια, φθορά και µεταφορά επί τόπου των χαλύβδινων καλυµµάτων και εσχαρών, περιλαµβανο-

µένων των πλαισίων και όλων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών 
• Την αντιδιαβρωτική προστασία, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Μελέτη και στις Προδιαγραφές 
• Την τοποθέτηση των µονίµων και κινητών µερών των καλυµµάτων και των εσχαρών φρεατίων µε όποια 

εργασία και µικροϋλικά απαιτούνται, περιλαµβανοµένων δαπανών για την διάτρηση και αποκατάσταση δο-
µικών µερών, των στηριγµάτων στερέωσης κτλ. 

• Εργασίες και υλικά αποκατάστασης της αντιδιαβρωτικής προστασίας, καθώς επίσης και των τελικών επι-
στρώσεων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΣΥ. 

653.4.3 Κιγκλιδώµατα 
Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου για τα κιγκλιδώµατα περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και χρή-
ση κάθε είδους εξοπλισµού, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω και τα λοιπά συµβατικά 
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τεύχη και σχέδια, κατασκευή και εγκατάστασή τους. Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
δαπάνες για:  
• Την προµήθεια, φθορά και µεταφορά επί τόπου όλων των απαραίτητων υλικών, µικροϋλικών και υλικών 

στερέωσης 
• Την αντιδιαβρωτική προστασία, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Μελέτη και στις Προδιαγραφές 
• Εγκατάσταση των κιγκλιδωµάτων, περιλαµβανοµένων και των δαπανών για τις εργασίες και τα µικροϋλικά 

µόνιµης ή προσωρινής στερέωσης  
• Εργασίες και υλικά αποκατάστασης της αντιδιαβρωτικής προστασίας, καθώς επίσης και των τελικών επι-

στρώσεων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΣΥ. 

653.4.4 Χαλύβδινες κλίµακες 
Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου για χαλύβδινες κλίµακες, περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες, 
υλικά και χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα 
λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια, κατασκευή και εγκατάστασή τους.  
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλ' όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για: 
• Την προµήθεια, φθορά και µεταφορά επί τόπου όλων των απαραίτητων υλικών, µικροϋλικών και υλικών 

στερέωσης περιλαµβανοµένων των αντίστοιχων κιγκλιδωµάτων και βαθµίδων 
• Την αντιδιαβρωτική προστασία, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Μελέτη και στις Προδιαγραφές 
• Εγκατάσταση των κλιµάκων, περιλαµβανοµένων και των δαπανών για τις εργασίες και τα µικροϋλικά µόνι-

µης ή προσωρινής στερέωσης  
• Εργασίες και υλικά αποκατάστασης της αντιδιαβρωτικής προστασίας, καθώς επίσης και των τελικών επι-

στρώσεων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΣΥ. 

653.4.5 Εσχαρωτά δάπεδα - Μπακλαβαδωτές λαµαρίνες 
Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου για εσχαρωτά δάπεδα και µπακλαβαδωτές λαµαρίνες περιλαµβάνονται οι δα-
πάνες για όλες τις εργασίες και χρήση κάθε είδους εξοπλισµού, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατά τα 
ανωτέρω και τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια, κατασκευή και εγκατάστασή τους. Ειδικότερα περιλαµβάνονται 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για:  
• Την προµήθεια, φθορά και µεταφορά επί τόπου όλων των απαραίτητων υλικών, µικροϋλικών και υλικών 

στερέωσης περιλαµβανοµένων και των πλαισίων στήριξης.  
• Την αντιδιαβρωτική προστασία, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Μελέτη και στις Προδιαγραφές 
• Εγκατάσταση των εσχαρωτών δαπέδων και των δαπέδων από µπακλαβαδωτή λαµαρίνα, περιλαµβανοµέ-

νων και των δαπανών για τις εργασίες και τα µικροϋλικά µόνιµης ή προσωρινής στερέωσης  
• Εργασίες και υλικά αποκατάστασης της αντιδιαβρωτικής προστασίας, καθώς επίσης και των τελικών επι-

στρώσεων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΣΥ. 

653.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 

653.5.1 Χυτοσιδηρά καλύµµατα, εσχάρες και βαθµίδες 
Τα καλύµµατα, οι εσχάρες, και οι χυτοσιδηρές βαθµίδες επιµετρούνται σε kg πλήρως τοποθετηµένων, σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας, των λοιπών συµβατικών τευχών και της Μελέτης. Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση το 
επιµετρούµενο βάρος kg των χυτοσιδηρών τεµαχίων επί τις αντίστοιχες τιµές µονάδας του Τιµολογίου για κάθε 
επιµέρους κατηγορία.  

653.5.2 Χαλύβδινα καλύµµατα - εσχάρες 
Τα καλύµµατα και οι εσχάρες φρεατίων επιµετρούνται σε kg βάρους πλήρως τοποθετηµένων, σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσας, των λοιπών συµβατικών τευχών και της Μελέτης. 
Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση τα kg του επιµετρούµενου βάρους επί τις αντίστοιχες τιµές µονάδας του Τιµολογίου 
για κάθε επιµέρους κατηγορία.  
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653.5.3 Κιγκλιδώµατα 
Η επιµέτρηση γίνεται σε µέτρα µήκους για πλήρως περαιωµένες εργασίες, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
των λοιπών συµβατικών τευχών και της Μελέτης. 
Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση τα m του επιµετρούµενου µήκους πλήρως κατασκευασµένων κιγκλιδωµάτων επί 
την αντίστοιχη τιµή του Τιµολογίου.  
Επισηµαίνεται ότι τα κιγκλιδώµατα των κλιµάκων δεν πληρώνονται ιδιαίτερα και η σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται 
ανηγµένη στα Άρθρα Τιµολογίου για την αντίστοιχη κλίµακα.  

653.5.4 Χαλύβδινες κλίµακες 
Η επιµέτρηση των κλιµάκων γίνεται σε µέτρα ύψους (ανωτάτη µείον κατωτάτη στάθµη πρόσβασης), κλιµάκων οι 
οποίες τοποθετήθηκαν ικανοποιητικά, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας των λοιπών συµβατικών τευχών και 
της Μελέτης.  
Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση τα m του επιµετρούµενου κατακόρυφου ύψους της κλίµακας επί την αντίστοιχη τιµή 
µονάδος του Τιµολογίου. 

653.5.5 Εσχαρωτά δάπεδα - Μπακλαβαδωτές λαµαρίνες 
Η επιµέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα εσχαρωτού δαπέδου και τετραγωνικά µέτρα καλύµµατος από µπακλα-
βαδωτή λαµαρίνα, πλήρως τοποθετηµένων, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας των λοιπών συµβατικών τευ-
χών και της Μελέτης.  
Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση τα m2 της  επιµετρούµενης επιφάνειας επί της αντίστοιχης τιµής του Τιµολογίου. 
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