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   ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ: 14.180.000,00  € 

(πλζον Ψ.Ρ.Α. 24%) 

ΤΕΩΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ (Τ.Ρ.) 

Θ χριςθ των Εκνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Ε.ΤΕ.Ρ.) γίνεται υποχρεωτικι ςε όλα τα Δθμόςια 

Τεχνικά Ζργα μετά τθν ζγκριςθ 440 Ε.ΤΕ.Ρ. και δθμοςίευςθ πλιρουσ του τροποποιθτικοφ κειμζνου τουσ 

(7024 ςελίδεσ), ςτο ΦΕΚ B 2221/30.07.2012 (αρικμ. ΔΙΡΑΔ/οικ/273/17-7-2012 Απόφαςθ Αναπλθρωτι 

Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων). Ππου δεν υπάρχει 

αντιςτοίχιςθ με τισ Ε.ΤΕ.Ρ. κα χρθςιμοποιθκοφν οι Ρροςωρινζσ Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

(Ρ.Ε.ΤΕ.Ρ.).  

Με τισ με αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΡΑΔ/οικ.628/7-10-

2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΡΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014), ΔΚΡ/οικ.1211/01-

08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Αποφάςεισ του Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 

ανεςτάλθ θ υποχρεωτικι εφαρμογι εξιντα οκτϊ (68) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ), λόγω 

τθσ αναγκαιότθτασ άμεςθσ επικαιροποίθςισ τουσ. 

Οι υπόλοιπεσ τριακόςιεσ εβδομιντα δφο (372) Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) ιςχφουν 

με υποχρεωτικι εφαρμογι ςτα Δθμόςια Ζργα. 

Σφμφωνα με τθν με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαςθ του 

Υπουργοφ Υποδομϊν & Μεταφορϊν με κζμα: «Ζγκριςθ εβδομιντα (70) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ), με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ», που εκδόκθκε 

κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 8, του άρκρου 54 του Ν. 4412/2016, εφαρμόηονται οι ακόλουκεσ 70 ΕΤΕΡ. 

Οι εξιντα οκτϊ (68) από τισ προαναφερόμενεσ εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

(ΕΤΕΡ) αντικακιςτοφν τθν 1θ ζκδοςθ αντίςτοιχων ΕΤΕΡ που με τισ με αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ/469/23-9-2013 

(ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΡΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΡΑΔ/οικ.667/ 30-10-

2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014) και ΔΚΡ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Υπουργικζσ 

Αποφάςεισ τζκθκαν ςε αναςτολι εφαρμογισ λόγω τθσ αναγκαιότθτασ ανακεϊρθςθσ/επικαιροποίθςισ 

τουσ. Οι δφο (2) από τισ προαναφερόμενεσ εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) 

αυτζσ με α/α 21 και 24 αποτελοφν νζεσ ΕΤΕΡ. 

Θ ιςχφσ τθσ απόφαςθσ αρχίηει μετά τθν παρζλευςθ τριϊν (3) μθνϊν από τθν δθμοςίευςι τθσ ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ, δθλαδι από 14-3-2020. Οι εγκεκριμζνεσ εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ Τεχνικζσ 
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Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ), εφαρμόηονται υποχρεωτικά ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων δθμοςίων 

μελετϊν και ζργων (του Βιβλίου 1 και του Βιβλίου 2 του Ν. 4412/2016). 

Από 14-3-2020 παφουν να ιςχφουν οι 70 Ρροςωρινζσ Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΕΤΕΡ) τθσ 

εγκυκλίου 17, (αρ.πρωτ.ΔΚΡ/οικ./1322/7-9-2016). 

Με τθν υπ’ αρικμ. Δ22/οικ.1989/12.03.2020/ΦΕΚ Β’ 1437/16.04.2020 θ ιςχφσ τθσ παραπάνω 

αναφερόμενθσ Απόφαςθσ αρχίηει από 01.09.2020. 

Σφμφωνα με τθν με αρ. πρωτ. 102843/19-11-20 (ΦΕΚ 5234/ Β’ /26.11.2020) απόφαςθ του 

Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν, τροποποιείται θ υπ’ αρικμ. πρωτ. Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (ΦΕΚ 

1437/Β’/16-4-20) απόφαςθ με κζμα: «Ζγκριςθ εβδομιντα (70) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

(ΕΤΕΡ), με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ. Ρροςαρμογι ςτθ με αρ. 

Γ10/2019 ςφμφωνθ Γνϊμθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων» ωσ προσ τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ των εγκεκριμζνων εβδομιντα (70) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ), με υποχρεωτικι 

εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ. Ειδικότερα, θ ιςχφσ τθσ με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-

2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν & Μεταφορϊν, αρχίηει από τθν 

01/03/2021. 
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 1 (Τ.Ρ. 1) 

(Τ.Ρ. 1) ΑΝΤΛΜΕΤΫΡΛΣΘ ΔΛΚΤΥΫΝ ΟΚΫ ΚΑΤΑ ΤΛΣ ΕΚΣΚΑΨΕΣ 

1. ANTIKEIMENO 

1.1. ΡΕΔΛΟ ΕΨΑΜΟΓΘΣ 

Επιλαμβάνεται των κεμάτων, που αφοροφν τισ δυςχζρειεσ εκςκαφϊν, λόγω ςυνάντθςθσ αγωγϊν 

ΟΚ& και τθν πρόςκετθ αποηθμίωςθ, που καταβάλλεται ςτον Ανάδοχο, λόγω των δυςχερειϊν αυτϊν. 

Ζχει εφαρμογι ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ ζργων, τόςο εντόσ αςτικϊν, όςο και εντόσ περιαςτικϊν ι 

υπεραςτικϊν περιοχϊν. 

Θ εκτζλεςθ των εκςκαφϊν καλφπτεται από τισ αντίςτοιχεσ ΕΤΕΡ: 

02-02-01-00, «Γενικζσ εκςκαφζσ οδοποιίασ και υδραυλικϊν ζργων» 

02-03-00-00, «Γενικζσ εκςκαφζσ κτιριακϊν ζργων» 

02-04-00-00, «Εκςκαφζσ κεμελίων τεχνικϊν ζργων» 

08-01-03-02, « Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων»,  

θ δε εκτζλεςθ των εργαςιϊν επιχϊςεων ι επανεπιχϊςεων ορυγμάτων από τισ ΕΤΕΡ: 

02-07-01-00, «Καταςκευι επιχωμάτων με κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφϊν ι δανειοκαλάμων» 

02-07-02-00, «Επανεπιχϊςεισ ςκαμμάτων κεμελίων τεχνικϊν ζργων». 

 

1.2. ΟΛΣΜΟΛ 

Θ παροφςα προδιαγραφι ζχει εφαρμογι ςε όλουσ τουσ ςυναντϊμενουσ κατά τθ διενζργεια των 

εκςκαφϊν αγωγοφσ Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ (ΟΚΩ), οποιαςδιποτε διαμζτρου και είδουσ 

περιβλιματοσ, ςε οποιοδιποτε βάκοσ από τθν επιφάνεια του εδάφουσ και με οποιαδιποτε κατεφκυνςθ, 

κακϊσ και τουσ ςυναντϊμενουσ αρδευτικοφσ αφλακεσ, υπόγειουσ ι υπζργειουσ, με ι χωρίσ επζνδυςθ). 

Τα δίκτυα των ΟΚΩ χαρακτθρίηονται ωσ εξισ: 

• «Γνωςτοί αγωγοί» είναι οι αγωγοί, που ζχουν εντοπιςτεί κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ ι πριν απότθν 

ζναρξθ των εκςκαφϊν. 

• «Άγνωςτοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που ςυναντϊνται κατά τθ φάςθ των εκςκαφϊν, των οποίων θ 

φπαρξθ δεν ιταν γνωςτι εκ των προτζρων. 

• «Μετατοπιηόμενοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που μεταφζρονται ςε άλλθ κζςθ, εκτόσ εκςκαφισ, μόνιμα ι 

προςωρινά. 

• «Μθ μετατοπιηόμενοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί, που διατθροφνται ςτθ κζςθ τουσ κατά τθ διάρκεια των 

εκςκαφϊν και διακρίνονται ςε : 
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- «Αγωγοφσ ςε λειτουργία», που εξακολουκοφν να λειτουργοφν κατά τθ διάρκεια των εκςκαφϊν. 

- «Αγωγοφσ υπό αναςτολι λειτουργίασ» , που παραμζνουν μεν ςτθ κζςθ τουσ, αλλά κατά τθ φάςθ 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν δε κα βρίςκονται ςε λειτουργία. 

 

2. ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΕΚΣΚΑΡΤΟΜΕΝΫΝ ΕΔΑΨΫΝ 

Τα εκςκαπτόμενα εδαφικά υλικά κα κατατάςςονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΕΤΕΡ 02-05-

00-00 «Διαχείριςθ υλικϊν από εκςκαφζσ και αξιοποίθςθ αποκεςιοκαλάμων». 

 

3. ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΓΑΣΛΫΝ 

3.1. ΡΟΚΑΤΑΚΤΛΚEΣ ΕΓΑΣIΕΣ 

Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, και για κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ κα προβαίνει ςτισ 

ακόλουκεσ εργαςίεσ: 

• Θα ζρχεται ςε επαφι με τουσ ΟΚ&, τισ Δθμοτικζσ ι άλλεσ αρμόδιεσ Αρχζσ για να ενθμερωκεί για τα 

ςτοιχεία που διακζτουν για τα δίκτυα τθσ περιοχισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

• Θα εξακριβϊνει τθ φφςθ των ςυναντωμζνων αγωγϊν και κα τουσ αποτυπϊνει ςτισ πινακίδεσ 

οριηιντιογραφίασ του ζργου, ςθμειϊνοντασ και τθν υψομετρικι τουσ ςτάκμθ. 

• Θα εξακριβϊνει εάν το δίκτυο ευρίςκεται ςε λειτουργία. 

• Θα ανιχνεφει τθ ηϊνθ ςτθν οποία προβλζπεται θ εκτζλεςθ των εκςκαφϊν με ανιχνευτζσ 

υπογείων δικτφων (ανιχνευτζσ μετάλλων, ανιχνευτζσ πεδίων, ραντάρ υπεδάφουσ κλπ ςφγχρονο 

εξοπλιςμό). 

• Θα προτείνει ςτθν Υπθρεςία με οικονομοτεχνικά κριτιρια, για κάκε «άγνωςτο αγωγό» τθν διατιρθςθ ι 

τθ μετατόπιςι του. 

• Θα αξιολογεί τθν προβλεπόμενθ από τθ μελζτθ λφςθ αντιμετϊπιςθσ των «γνωςτϊν αγωγϊν» ςε 

ςυςχετιςμό με τθ διαπιςτωκείςα επί τόπου κατάςταςθ, π.χ. ανεφρεςθ τυχόν νζων εμποδίων που δεν 

λιφκθκαν υπόψθ ςτθ μελζτθ, διαφορετικι υψομετρικι και οριηοντιογραφικι κζςθ κτλ.) και κα 

ενθμερϊνει ςχετικϊσ τθν Υπθρεςία. 

Υπάρχοντα παλιά δίκτυα, κυρίωσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, ενδεχομζνωσ δεν 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ ςχετικζσ πινακίδεσ, οπότε απαιτείται επιπλζον ζρευνα για τον εντοπιςμό τουσ. 

Θ απόφαςθ για τθν αντιμετϊπιςθ «αγνϊςτων αγωγϊν» ι «γνωςτϊν αγωγϊν» (ςτο πλαίςιο τθσ 

αξιολόγθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ λφςθσ τθσ μελζτθσ ςε ςυςχετιςμό με τθν ανευρεκείςα 

κατάςταςθ), κα λαμβάνεται, πάντοτε ςε ςυνεννόθςθ με τον αρμόδιο Οργανιςμό και τθν 

Υπθρεςία. 

Το εάν οι αγωγοί που ςυναντϊνται κα παραμείνουν ςε λειτουργία, κατά κανόνα αποφαςίηεται 

από τον αρμόδιο Οργανιςμό. 

Μπορεί κατά ςυνζπεια να αποφαςιςτεί θ παραμονι του αγωγοφ ςτθ κζςθ που ςυναντάται, με ι 
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χωρίσ προςωρινι διακοπι τθσ λειτουργίασ του, όςο διαρκοφν οι εκςκαφζσ ι και όλο το ζργο, με 

οικονομοτεχνικά ςτοιχεία και με γνϊμονα τθ λειτουργία του ευρφτερου δικτφου. 

Μπορεί ακόμα να αποφαςιςκεί θ μετατόπιςθ του δικτφου ςε άλλθ κζςθ, εκτόσ εκςκαφϊν μόνιμα 

ι προςωρινά. 

Σε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ οφείλει να κοινοποιεί το πρόγραμμα εργαςιϊν του προσ τον 

αρμόδιο Οργανιςμό. 

Σε περιπτϊςεισ δικτφων εκτόσ λειτουργίασ που δεν προβλζπεται να επαναχρθςιμοποιθκοφν 

(πράγμα που κα βεβαιϊνει ο αρμόδιοσ φορζασ), θ εκςκαφι ςυνεχίηεται χωρίσ λιψθ μζτρων προςταςίασ 

του δικτφου. 

 

3.2. ΕΓΑΣIΕΣ ΣΤΘΝ ΡΕΛΟΩΘ ΜΕΤΑΤΟΡΛΗOΜΕΝΫΝ ΑΓΫΓΫΝ 

Οι εργαςίεσ εκςκαφϊν ςτθν περιοχι του υπό μετατόπιςθ αγωγοφ δεν κα αρχίηουν πριν από τθν 

ζναρξθ λειτουργίασ του νζου μετατοπιςμζνου - ανακαταςκευαςμζνου αγωγοφ, εκτόσ εάν με προςωρινά 

ζργα καλφπτονται οι απαιτιςεισ λειτουργίασ του δικτφου. 

Σε περιπτϊςεισ αχρθςτευομζνων δικτφων τα πάςθσ φφςεωσ καλϊδια (θλεκτροδότθςθσ, 

τθλεφωνικά), και ςωλινεσ (υδροδότθςθσ, μεταφοράσ υγρϊν καυςίμων και αερίου), εάν απαιτθκεί από 

τον αρμόδιο ΟΚ&, κα περιςυλλζγονται με προςοχι από τον Ανάδοχο και κα παραδίδονται ςτισ αποκικεσ 

του οικείου ΟΚΩ. 

 

3.3. ΕΓΑΣΛΕΣ ΣΤΘΝ ΡΕΛΟΩΘ ΜΘ ΜΕΤΑΤΟΡΛΗΟΜΕΝΫΝ ΑΓΫΓΫΝ, «ΕΝ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ» Ι ΑΓΫΓΫΝ ΣΕ 

ΡΟΣΫΛΝΘ ΑΝΑΣΤΟΛΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

 

• Οι εκςκαφζσ ςτθν περιοχι διζλευςθσ αγωγϊν ΟΚΩ, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τουσ αγωγοφσ, ςε 

λειτουργία κα γίνονται με ιδιαίτερθ προςοχι, με ι χωρίσ χριςθ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ. 

• Οι αποκαλυπτόμενοι ι υπακαπτόμενοι οχετοί, κα υποςτθρίηονται ι κα αντιςτθρίηονται μεταλλικά, κατά 

τρόπο που να εξαςφαλίηεται θ ακεραιότθτά τουσ, τόςο κατά τθν διάρκεια τθσ εκςκαφισ όςο και 

μελλοντικά, μετά τθν επαναπλιρωςθ του ορφγματοσ. 

Σε περίπτωςθ που απαιτείται ειδικι υποςτιλωςθ ι αντιςτιριξθ κα ςυντάςςεται ςχετικι μελζτθ θ οποία 

κα υποβάλλεται ςτθν Υπθρεςία προσ ζγκριςθ. Οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ 

μελζτθ, κα επιμετρϊνται ιδιαιτζρωσ προσ πλθρωμι. 

• Θ επανεπίχωςθ και προςταςία του αγωγοφ κα γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν Μελζτθ και 

τθν ΕΤΕΡ 08-01-03-02 «Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων». 

• Εάν απαιτθκεί πλευρικι μετάκεςθ εφκαμπτων ςωλινων, οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται με τθν μεγαλφτερθ 

δυνατι προςοχι και τα κατάλλθλα μζςα και προςωπικό, ϊςτε να αποφευχκεί οποιαδιποτε ηθμιά επί των 

αγωγϊν αυτϊν. 

• Ο Ανάδοχοσ κα μεριμνιςει για τθν λιψθ των ςχετικϊν αδειϊν, εάν λόγοι αςφαλείασ, υπαγορεφουν τθ 
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διακοπι λειτουργίασ οριςμζνων αγωγϊν (π.χ. αγωγϊν ΔΕΘ, κτλ), κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν. 

 

4. ΡΟΛΟΤΛΚΟΛ ΕΛΕΓΩΟΛ 

Ιςχφουν τα περί ποιοτικϊν ελζγχων, που αναφζρονται ςτισ ΕΤΕΡ: 

 02-07-02-00, «Επανεπιχϊςεισ ςκαμμάτων κεμελίων τεχνικϊν ζργων» 

 02-03-00-00 , «Γενικζσ εκςκαφζσ κτιριακϊν ζργων» 

 02-04-00-00, «Εκςκαφζσ κεμελίων τεχνικϊν ζργων» 

 08-01-03-02, «Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων» 

 

5. ΟΟΛ ΚΑΛ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ ΥΓΛΕΛΝΘΣ – ΑΣΨΑΛΕΛΑΣ 

5.1. ΕΡΛΣΘΜΑΝΣΘ ΚΛΝΔΥΝΫΝ 

Θ εκτζλεςθ χωματουργικϊν εργαςιϊν ςε ηϊνεσ διζλευςθσ υπογείων δικτφων προςαυξάνει τουσ 

ςυνικεισ κινδφνουσ των εκςκαφϊν για το εργαηόμενο προςωπικό. 

Θ ανεφρεςθ υπογείων δικτφων κατά τθν εκτζλεςθ των εκςκαφϊν ςθμαίνει ότι εκτελοφνται 

κατ’αρχιν ςε χαλαρά εδάφθ (ζχει προθγθκεί εκςκαφι /επανεπίχωςθ κατά το παρελκόν). 

Θ εκτζλεςθ εργαςιϊν κοντά ςε υπόγεια καλϊδια υπό τάςθ ι αγωγοφσ αερίου πόλεωσ 

ςυνεπάγεται ςοβαρότατεσ επιπτϊςεισ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ (θλεκτροπλθξία, ανακυμιάςεισ, ζκρθξθ). 

Θ εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτθν περιοχι δικτφων υπό πίεςθ μπορεί να οδθγιςει ςε ταχφτατθ άνοδο 

τθσ ςτάκμθσ του νεροφ εντόσ του ορφγματοσ. 

Θ πρόκλθςθ ηθμιϊν ςε δίκτυο ακακάρτων ζχει δυςμενείσ περιβαλλοντικζσ επιτπϊςεισ. 

Θ πρόκλθςθ ηθμιϊν ςε υπόγεια τθλεφωνικά καλϊδια, δεν ζχει μεν άμεςεσ επιπτϊςεισ ςτο 

προςωπικό, αλλά απαιτεί ςθμαντικζσ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ τθσ ςφνδεςθσ (επανάπλεξθ καλωδίων, 

τοποκζτθςθ μοφφασ από ειδικευμζνο προςωπικό), υψθλοφ κόςτουσ. 

 

5.2. ΜΕΤΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 

- Ρριν από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, κα μελετϊνται λεπτομερϊσ τα ςχζδια των ΟΚΩ, κα διενεργοφνται 

ερευνθτικζσ τομζσ και κα ςαρϊνεται θ ηϊνθ του προβλεπόμενου ορφγματοσ με θλεκτρονικοφσ ανιχνευτζσ 

υπεδάφουσ. 

- Επιςθμαίνεται ότι ο εξοπλιςμόσ αυτόσ με τισ τεχνικζσ εξελίξεισ που ζχουν ςθμειωκεί, είναι ςιμερα 

υψθλισ αξιοπιςτίασ και προςιτόσ. Ο Κφριοσ του Ζργου μπορεί κατά ςυνζπεια να απαιτιςει τθ ςάρωςθ 

του υπεδάφουσ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν. 
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- Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν με μθχανικά μζςα κα εκτελείται υποχρεωτικά με κακοδιγθςθ του χειριςτι 

από ζμπειρο χωματουργό εργαηόμενο εντόσ του ορφγματοσ. Απαγορεφεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν χωρίσ 

τθν κακοδιγθςθ του χειριςτι του μθχανιματοσ. 

- Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται υπό τθν διαρκι επίβλεψθ ζμπειρου εργοδθγοφ, ο οποίοσ κα παρακολουκεί 

ςυνεχϊσ τισ παρειζσ του ορφγματοσ, το αποκαλυφκζν δίκτυο και τα μζτρα αςφαλείασ (ΜΑΡ προςωπικοφ, 

αντιςτθρίξεισ κτλ.). 

- Στο όρυγμα κα διατάςςονται αςφαλείσ κλίμακεσ ανόδου κακόδου του εργαηόμενου προςωπικοφ. 

- Επί τόπου του ζργου κα υπάρχει επαρκζσ απόκεμα υλικϊν υποςτιλωςθσ (καδρόνια, χαλφβδινα προφίλ, 

ιμάντεσ ανάρτθςθσ, μεταλλικοί πάςςαλοι κλπ.) για τθν άμεςθ λιψθ πρόςκετων μζτρων υποςτιλωςθσ 

/αντιςτιριξθσ των δικτφων. 

- Το εργαηόμενο προςωπικό κα χρθςιμοποιεί υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα για τισ εργαςίεσ χανδάκων 

μζςα ατομικισ προςταςίασ: 

• Κράνοσ 

• Ρροςτατευτικά υποδιματα 

• Γάντια 

- Στθ ςτζψθ του ορφγματοσ κα διατθρείται κακαρι λωρίδα πλάτουσ τουλάχιςτον 0,50 m εκατζρωκεν, επί 

τθσ οποίασ δεν κα αποτίκενται προϊόντα εκςκαφϊν. 

- Το ανοικτό όρυγμα κα περιφράςςεται και κατά τισ δυο λωρίδεσ. 

- Θα τθροφνται αυςτθρά τα λοιπά μζτρα αςφαλείασ /προςταςίασ, που προβλζπονται από το εγκεκριμζνο 

Σχζδιο Αςφάλειασ-Υγείασ του ζργου (ΣΑΥ). 

 

6. ΕΡΛΜΕΤΘΣΘ - ΡΛΘΫΜΘ 

6.1. ΕΡΛΜΕΤΘΣΘ 

Οι εκςκαφζσ ςτθν περίπτωςθ ςυνάντθςθσ αγωγϊν, επιμετρϊνται προσ πλθρωμι, τόςο με το 

αντίςτοιχο περί εκςκαφϊν άρκρο του Τιμολογίου, όςο και με τα κακοριηόμενα παρακάτω ςτισ 

παραγράφουσ 6.2,6.3, και 6.4 (πρόςκετθ αποηθμίωςθ). 

Θ πρόςκετθ αποηθμίωςθ δεν ζχει εφαρμογι ςτισ περιπτϊςεισ εναζριων αγωγϊν ΟΚΩ (π.χ. 

γραμμϊν ΔΕΘ), ανεξάρτθτα από τισ τυχόν δυςχζρειεσ που μπορεί να προξενοφν ςτθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. 

Οι εργαςίεσ αντιμετϊπιςθσ των δυςχερειϊν ςυνάντθςθσ αγωγϊν ΟΚΩ κα επιμετρϊνται ανα 

τρζχον μζτρο μικουσ (μ.μ.) αγωγοφ που δυςχεραίνει τθν εκςκαφι του ορφγματοσ. 

Θ επιμζτρθςθ κα ςυνοδεφεται από οριηοντιογραφία τθσ ηϊνθσ εκτζλεςθσ των εκςκαφϊν υπό 

κλίμακα 1:1500, ςτθν οποία κα απεικονίηονται τα απαιντθκζντα δίκτυα και από χαρακτθριςτικζσ 
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διατομζσ, ςτισ οποίεσ κα αναγράφονται τα χαρακτθριςτικά των αγωγϊν που ςυναντϊνται (διάμετροσ, 

υλικό καταςκευισ, αρμόδιοσ οργανιςμόσ) και κα απεικονίηεται θ αναλογοφςα ηϊνθ δυςχερειϊν, 

ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν παροφςα (με αναγραφι του εμβαδοφ που αντιςτοιχεί ςτθ διατομι). 

 

6.2. ΡΛΘΫΜΘ ΡΟΚΑΤΑΚΤΛΚΫΝ ΕΓΑΣΛΫΝ 

Θ πλθρωμι γίνεται ανά μζτρο μικουσ (μ.μ.) δυςχεροφσ εκςκαφισ , ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

6.1 τθσ παροφςασ. 

Στθν τιμι μονάδοσ (μ.μ.) περιλαμβάνονται: 

• Οι δαπάνεσ όλων των ενεργειϊν, μελετϊν, ςχεδίων κ.λ.π. που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3.1 τθσ 

παροφςασ. 

• Οι δαπάνεσ προμικειασ/αναπαραγωγισ των πινακίδων απεικόνιςθσ των υπαρχόντων δικτφων των ΟΚΩ. 

Επιςθμαίνεται ότι οι χορθγοφμενεσ από τουσ ΟΚΩ πινακίδεσ των δικτφων είναι δυνατόν να είναι 

ανακριβείσ ι ελλιπείσ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβαίνει ςε επιμελι ζρευνα εντοπιςμοφ τυχόν υπαρχόντων δικτφων με 

θλεκτρονικό εξοπλιςμό ι δοκιμαςτικζσ τομζσ και να εκτελεί εκςκαφζσ με μζγιςτθ προςοχι. 

Τυχόν ηθμιζσ ςε υπάρχοντεσ και μθ παρουςιαηόμενουσ ςε ςχζδια αγωγοφσ επιβαρφνουν 

αποκλειςτικά τον Ανάδοχο, ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τισ επανορκϊςει με δικι του ευκφνθ και 

δαπάνεσ. 

 

6.3. ΡΛΘΫΜΘ ΔΥΣΩΕΕΛΫΝ ΕΚΣΚΑΨΫΝ ΑΡΟ ΑΓΫΓΟΥΣ ΣΕ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ Θ ΥΡΟ ΡΟΣΫΛΝΘ 

ΑΝΑΣΤΟΛΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Θ πλθρωμι γίνεται ανά μζτρο μικουσ (μ.μ.) δυςχεροφσ εκςκαφισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

6.1 τθσ παροφςασ και ςτθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται : 

• Οι δαπάνεσ, λόγω δυςχερειϊν τθσ εκςκαφισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χριςθσ ελαφρϊν μθχανικϊν 

μζςων (μικρισ απόδοςθσ) και τθσ χειρωνακτικισ εκτζλεςθσ προσ αποφυγι ηθμιϊν επί των υπαρχόντων 

αγωγϊν ΟΚΩ. 

• Οι πρόςκετεσ δαπάνεσ αναπζταςθσ των προϊόντων εκςκαφισ ςτθ ηϊνθ των αγωγϊν, λόγω 

περιοριςμζνθσ χριςθσ ι απόδοςθσ των μθχανικϊν μζςων. Θ μετά τθν αναπζταςθ αποκομιδι των 

προϊόντων εκςκαφϊν ςτισ προςωρινζσ ι οριςτικζσ κζςεισ απόκεςθσ ι απόρριψθσ εντάςςεται ςτο 

αντικείμενο του αντίςτοιχου άρκρου των εκςκαφϊν. 

• Οι δαπάνεσ για τα υλικά και τθν εργαςία ςποραδικισ αντιςτιριξθσ ι υποςτιριξθσ των αγωγϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τυχόν απαιτοφμενθσ τροποποίθςθσ του ςυςτιματοσ αντιςτιριξθσ των 

παρειϊν ορυγμάτων. Οι ειδικζσ (μθ ςποραδικζσ) αντιςτθρίξεισ πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ με τα αντίςτοιχα 

άρκρα του τιμολογίου. 
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• Οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τυχόν ηθμιϊν που κα προκλθκοφν ςτουσ αγωγοφσ κατά τθν εκςκαφι. 

• Οι δαπάνεσ από τυχόν δυςχζρειεσ προςζγγιςθσ υλικϊν και λειτουργίασ μθχανθμάτων. 

• Οι τυχόν κακυςτεριςεισ των εργαςιϊν λόγω ελζγχου των εργαςιϊν εκςκαφισ από τουσ αρμόδιουσ ΟΚ& 

(όταν οι ενδιαφερόμενοι ΟΚ& απαιτοφν Επίβλεψθ των εργαςιϊν από δικό τουσ προςωπικό). Οι 

κακυςτεριςεισ αυτζσ νοείται ότι κα είναι ςε λογικό πλαίςιο και δεν κα ανατρζπουν το ςυνολικό 

χρονοδιάγραμμα του ζργου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα επιλαμβάνεται του κζματοσ θ Διευκφνουςα το 

ζργο Υπθρεςία. 

• Οι δαπάνεσ λιψθσ των απαιτουμζνων μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ. 

 

6.4. ΡΛΘΫΜΘ ΔΥΣΩΕΕΛΫΝ ΕΚΣΚΑΨΫΝ ΣΤΘΝ ΡΕΛΡΤΫΣΘ ΑΡΟΛΘΪΘΣ ΥΛΛΚΫΝ ΚΑΤΑΓΟΥΜΕΝΫΝ 

ΔΛΚΤΥΫΝ 

 

Θ πλθρωμι γίνεται ανά μζτρο μικουσ (μ.μ.) δυςχεροφσ εκςκαφισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

6.1 τθσ παροφςασ και ςτθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται : 

• Οι δαπάνεσ, λόγω κακυςτζρθςθσ των εργαςιϊν εκςκαφισ. 

• Οι δαπάνεσ χριςθσ ελαφρϊν μθχανικϊν μζςων (μικρότερθσ απόδοςθσ), θ χειρωνακτικισ εκτζλεςθσ εν 

μζρει των εκςκαφϊν για τθν ανάςυρςθ και αποξιλωςθ των υφιςταμζνων δικτφων (ςωλινων ι καλωδίων) 

χωρίσ να προξενθκοφν ηθμιζσ. 

• Οι τυχόν αποηθμιϊςεισ των ΟΚΩ, ςε περίπτωςθ καταςτροφισ των προσ απόλθψθ υλικϊν. 

• Θ προςωρινι φφλαξθ των αναςυρόμενων υλικϊν των δικτφων και θ μεταφορά τουσ ςτισ αποκικεσ, που 

κα υποδειχκοφν από τον αντίςτοιχο ΟΚΩ. 
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 2 (Τ.Ρ. 2) 

(Τ.Ρ. 2) ΚΑΣΡΕΔΑ – ΕΛΚΑ – ΤΑΨΟΛ ΡΑΑΡΛΕΥΑ ΤΘΣ ΟΔΟΥ 

 

1. Αντικείμενο 

 

1.1. Γενικά 
 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ καταςκευι, ι επανακαταςκευι (επαναφορά) κραςπζδων, 

ρείκρων, κραςπεδόρεικρων και τάφρων αποχζτευςθσ ομβρίων από άοπλο ςκυρόδεμα. 

 

Σθμειϊνεται ότι: 

 θ επίςθμθ ονομαςία ςτθν Ελλθνικι των Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων (ΕΝ), που αναφζρονται ςτθν 

παροφςα, παρζχεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ αρ. C 378/6/13.11.2015, μζςω του 

«http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2015_378_R_0003» 

 τα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα είναι κείμενα αναφοράσ που παρζχουν κανόνεσ, κατευκυντιριεσ οδθγίεσ 

ι χαρακτθριςτικά για τισ δραςτθριότθτεσ ι τα αποτελζςματα αυτϊν, οι οποίεσ είναι κοινισ και 

επαναλαμβανόμενθσ χριςθσ 

 επειδι, ςυχνά εκδίδονται νεϊτερα ΕΝ, αυτά κα υπεριςχφουν των αναφερομζνων ΕΝ ςτθν 

παροφςα, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν αλλοιϊνονται οι απαιτιςεισ τθσ παροφςασ, αλλιϊσ: 

 

1. ςτα ςυμβατικά τεφχθ ζργου προσ διακιρυξθ κα δθλϊνεται ο τρόποσ κατάλλθλθσ αναπροςαρμογισ 

των απαιτιςεων τθσ παροφςασ 

 

2. ςε ζργα που βρίςκονται ςε εξζλιξθ κα εφαρμόηονται τα τυχόν υπεριςχφοντα νεϊτερα ΕΝ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πικανζσ επιπτϊςεισ που μπορεί να επζρχονται και επθρεάηουν τθν 

ποιότθτα και το οικονομικό αντικείμενο του ζργου 

 

1.2.  Οριςμοί 
 

Ανοικτά ρείκρα 

 

Αβακείσ τριγωνικζσ, τραπεηοειδείσ, ι κοίλεσ τάφροι, με κλίςθ ςτθν εγγφσ του οδοςτρϊματοσ 

παρειά, (max υ:β=1:6). Είναι ανοικτοί αγωγοί περιοριςμζνθσ παροχετευτικισ ικανότθτασ, που 

διατάςςονται κατά μικοσ των άκρων του οδοςτρϊματοσ. Στα ρείκρα καταλιγουν οι απορροζσ τθσ 

επιφάνειασ του οδοςτρϊματοσ και των φυςικϊν ι τεχνθτϊν πρανϊν (ςτθν περίπτωςθ ορφγματοσ), που 

οδθγοφνται, κατά κανόνα, ςε ζργα εξόδου ι φρεάτια υδροςυλλογισ. 
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Κραςπεδόρεικρα 

 

Αποτελοφνται από μία ορκογωνικι διατομι που λειτουργεί ωσ ρείκρο και από ζνα υπερβατό ι μθ 

κράςπεδο με κατακόρυφθ ι επικλινι παρειά, ςτο τμιμα τθσ όψθσ που προβάλει πάνω από το ρείκρο. Στα 

κραςπεδόρεικρα καταλιγει θ απορροι των όμβριων από τθν επιφάνεια του πεηοδρομίου και του 

οδοςτρϊματοσ (ανάλογα με τθν εγκάρςια κλίςθ τθσ οδοφ ι και του πεηοδρομίου). 

 

Τάφροι 

 

Ανοικτοί (επενδεδυμζνοι ι ανεπζνδυτοι) αγωγοί, μθ βατοί από όχθμα, που διαμορφϊνονται 

ςυνικωσ κατά μικοσ υπεραςτικϊν οδϊν. Ανάλογα με τθ διατομι τουσ διακρίνονται ςε τριγωνικζσ, 

τραπεηοειδείσ, ορκογωνικζσ ι κοίλεσ και διακζτουν μεγαλφτερθ παροχετευτικότθτα ςυγκριτικά με εκείνθ 

των ρείκρων. 

Στισ τάφρουσ καταλιγουν οι απορροζσ από τθν επιφάνεια του οδοςτρϊματοσ και των τεχνθτϊν 

πρανϊν, κακϊσ και εκείνεσ των φυςικϊν κλιτφων. 

 

2. Κριτιρια αποδοχισ ενςωματοφμενων υλικϊν 

 

2.1. Ενςωματοφμενα υλικά 

 

είκρα 

 

Ζγχυτο επί τόπου ςκυρόδεμα ελάχιςτθσ κατθγορίασ C25/30, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, χωρίσ 

ι με κολυμβθτοφσ λίκουσ. 

Οι διαςτάςεισ τθσ διατομισ του ρείκρου κακορίηονται από τθ Μελζτθ. 

 

Κράςπεδα 

 

Ρροκαταςκευαςμζνα ευκφγραμμα ςτοιχεία ςκυροδζματοσ κατθγορίασ C25/30, ι φυςικοί λίκοι, 

ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, με διαςτάςεισ ςφμφωνα με τθ Μελζτθ. 

Τα προκαταςκευαςμζνα κράςπεδα, ανάλογα με τθν καμπυλότθτα τθσ γραμμισ τθσ χάραξθσ ςτθ 

κζςθ τοποκζτθςθσ τουσ κα ζχουν μικοσ, ςφμφωνα με τισ τιμζσ του επόμενου πίνακα. 
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Ακτίνα καμπυλότθτασ R [m] Μικοσ προκαταςκευαςμζνου κραςπζδου [mm] 

R>12,0 1000 

12,0≥R>3,0 450 

3,0≥R 300 

 

Οι διαςτάςεισ τθσ διατομισ του κραςπζδου κακορίηεται από τθ Μελζτθ. 

To ρείκρο μαηί με το κράςπεδο, εδράηονται επάνω ςε εξομαλυντικι ςτρϊςθ ςκυροδζματοσ 

κατθγορίασ C12/15 και πάχουσ τουλάχιςτον 150 mm. Το τυχόν επιπλζον απαιτοφμενο πάχοσ ρυκμίηεται 

από τθ ςτάκμθ τθσ υποκείμενθσ ςτρϊςθσ οδοςτρωςίασ επί τθσ οποίασ τοποκετείται θ ςτρϊςθ. 

Για τθ ρφκμιςθ τθσ ςτάκμθσ τθσ ςτζψθσ του κραςπζδου χρθςιμοποιείται ςκυροκονίαμα 

ελάχιςτου πάχουσ 20 mm, επάνω ςτθ ςτρϊςθ ζδραςθσ. 

Τάφροι 

 

Ζγχυτο επί τόπου ςκυρόδεμα ελάχιςτθσ κατθγορίασ C20/25. 

 

2.2. Αποδεκτά υλικά 

 

Τα ςκυροδζματα όλων των κατθγοριϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι, κα πλθροφν 

τισ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτθν ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-01-01-00. Επιπλζον, κα είναι χαμθλισ 

υδατοπερατότθτασ και υψθλισ αντοχισ ςε παγετό, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1. 

Στθν περίπτωςθ όπου θ Μελζτθ προβλζπει λικόςτρωτα ρείκρα (π.χ. όταν υφίςτανται ιδιαίτερεσ 

αιςκθτικζσ απαιτιςεισ), οι χρθςιμοποιοφμενοι λίκοι κα είναι κακαροί, υγιείσ, απαλλαγμζνοι ρωγμϊν, με 

φψοσ τουλάχιςτον 120 mm, ανκεκτικοί ςτισ καιρικζσ και κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ, ςφμφωνα και με το 

ΕΛΟΤ EN 1342. 

Θ αντοχι ςε κάμψθ των προκαταςκευαςμζνων τεμαχίων κραςπζδων κα είναι τουλάχιςτον ίςθ με 

τθν κατθγορία 2 του Ρίνακα 3 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, που κα επαλθκεφεται με δοκιμζσ, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1340. 

Τα κράςπεδα ενςωματϊνονται ςτο οδόςτρωμα και ςε ςυνδυαςμό με το ςκυρόδεμα υποςτιριξθσ 

τουσ (ςτθν πίςω όψθ) κα ζχουν ικανότθτα αντίςταςθσ ςε ςτατικι φόρτιςθ ϊκθςθσ 10 kN/m, 

εφαρμοηόμενθ παράλλθλα προσ τθν επιφάνεια του οδοςτρϊματοσ και υπό ορκι γωνία ωσ προσ το 

κράςπεδο. 

Τα κράςπεδα από φυςικοφσ λίκουσ κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του ΕΛΟΤ EN 1343. 
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1. Μζκοδοσ καταςκευισ – Απαιτιςεισ τελειωμζνθσ εργαςίασ 

3.1. Γενικά 

 

Τα «επί τόπου» ςκυροδετοφμενα ζργα καταςκευάηονται, είτε με χριςθ λυόμενων μεταλλικϊν 

τφπων, είτε με αυτοκινοφμενο μθχάνθμα με ολιςκαίνοντα ςιδθρότυπο (slipform pαver). Σφνδεςθ των 

τφπων δια μζςου του ςϊματοσ του ςκυροδζματοσ δεν επιτρζπεται. Οι τφποι επαλείφονται με λάδι που 

δεν αποχρωματίηει και δεν κθλιδϊνει το ςκυρόδεμα. 

Για τθν αποτροπι τθσ απολζπιςθσ, λόγω πρϊιμθσ ξιρανςθσ του ςκυροδζματοσ κατά τθν 

καταςκευι, θ επιφάνεια του ςκυροδζματοσ ψεκάηεται με υγρό δθμιουργίασ προςτατευτικισ μεμβράνθσ 

(curing compound), ι λαμβάνονται άλλα κατάλλθλα προσ επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ μζτρα. 

Τα προκαταςκευαςμζνα τεμάχια και οι φυςικοί λίκοι μεταφζρονται από τθ μονάδα παραγωγισ 

ςτθ κζςθ του ζργου, ςυςκευαςμζνα ςε παλζτεσ. Θ φορτοεκφόρτωςθ των τεμαχίων γίνεται με 

περονοφόρα οχιματα ι γερανοφσ, ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι φκορζσ. 

 

3.1.1. Επί τόπου ςκυροδζτθςθ 

 

Στθν περίπτωςθ καταςκευισ με χριςθ λυόμενων μεταλλικϊν τφπων, αυτοί κα παράγουν λείο 

τελείωμα επιφάνειασ. Σε οριηόντιεσ ακτίνεσ καμπυλότθτασ μικρότερεσ των 30 m, χρθςιμοποιοφνται ειδικά 

διαμορφωμζνοι καμπυλωτοί τφποι. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποδεικνφει τθν ικανότθτα καταςκευισ ρείκρων, κραςπζδων και τάφρων, 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ, με καταςκευι δοκιμαςτικοφ τμιματοσ μικουσ τουλάχιςτον 5 

m, με καμπυλότθτα τθσ μικρότερθσ ακτίνασ που πρόκειται να καταςκευαςτεί ςτο ζργο. 

Θ καταςκευι δε επιτρζπεται να ςυνεχίηεται πριν από τθν ζγκριςθ τθσ ποιότθτασ του 5-μετρου 

δοκιμαςτικοφ τμιματοσ από τθν Υπθρεςία. 

Κάκε 3 m καταςκευάηονται αρμοί ςυςτολισ για τθν ελεγχόμενθ ρωγμάτωςθ ςε βάκοσ ίςο με το 

1/3 του πάχουσ του ςκυροδζματοσ και πλάτουσ 3 mm, που ςφραγίηονται με αςφαλτικι μαςτίχθ. 

Αρμοί διαςτολισ καταςκευάηονται κάκε 20 m με πλάτοσ 20 mm. Αυτοί ςφραγίηονται με 

αςφαλτικι μαςτίχθ ι άλλο ελαςτομερζσ υλικό, ανκεκτικό ςτθν θλιακι ακτινοβολία. 

Πταν το ρείκρο, το κραςπεδόρεικρο ι θ τάφροσ καταςκευάηονται κατά μικοσ οδοςτρϊματοσ από 

ςκυρόδεμα, οι αρμοί διαςτολισ των δυο καταςκευϊν πρζπει να ςυμπίπτουν. 

 

3.1.2. Σκυροδζτθςθ με ολιςκαίνοντα ςιδθρότυπο 

 

Θα χρθςιμοποιοφνται μθχανιματα εφοδιαςμζνοα με θλεκτρονικό ςφςτθμα αυτόματθσ 

οριηοντιογραφικισ και μθκοτομικισ προςαρμογισ του μεταλλότυπου, με ικανότθτα εφαρμογισ τθσ 
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γεωμετρίασ τθσ χάραξθσ. 

Τα τμιματα των καταςκευϊν που παρουςιάηουν βυκίςεισ (πλαςτικζσ παραμορφϊςεισ) 

μεγαλφτερεσ από 5 mm, ι τυχόν ελαττωματικά ι κατεςτραμμζνα τμιματα, κακαιροφνται και 

επανακαταςκευάηονται. Δεν επιτρζπεται θ χειρωνακτικι αποκατάςταςθ των βυκίςεων των 

παραμορφϊςεων ι άλλων ελαττωμάτων. 

Αρμοί ςυςτολισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 3.1.1, διαμορφϊνονται εφόςον 

το ςκυρόδεμα ζχει ςκλθρυνκεί αρκετά, ϊςτε να αποτρζπεται βλάβθ κατά τθ διαμόρφωςι τουσ. Αρμοί 

διαςτολισ διαμορφϊνονται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 3.1.1. 

 

3.2. είκρα 

 

Τα ρείκρα καταςκευάηονται από ζγχυτο επί τόπου ςκυρόδεμα κατθγορίασ C25/30 ςε ενιαία 

ςτρϊςθ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθ μελζτθ. 

Γενικά, θ κατά μικοσ κλίςθ που εφαρμόηεται ςτον πυκμζνα των ανοικτϊν ρείκρων είναι ίςθ με 

τθν κατά μικοσ κλίςθ του προςκείμενου άκρου του οδοςτρϊματοσ, πεηόδρομου κτλ.. Για τθν εξαςφάλιςθ 

αποτελεςματικισ ροισ εντόσ του ρείκρου με πυκμζνα από ςκυρόδεμα, θ κατά μικοσ κλίςθ κα είναι 

μεγαλφτερθ από 0,5%, ενϊ ςτθν περίπτωςθ ρείκρου με λικόςτρωτο πυκμζνα θ κατά μικοσ κλίςθ κα είναι 

τουλάχιςτον 1%, και ςφμφωνα με τθ Μελζτθ. 

Θ άνω ακμι του ρείκρου, που εφάπτεται με τθν επιφάνεια οδοςτρϊματοσ, καταςκευάηεται 

πάντοτε ςτθν ίδια ςτάκμθ με αυτιν. Αυτι θ υποχρζωςθ λαμβάνεται υπόψθ και ςτθν περίπτωςθ όπου θ 

τελικι επιφανειακι ςτρϊςθ του οδοςτρϊματοσ προβλζπεται να καταςκευαςτεί ςε απϊτερο χρόνο από 

τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ζργου, προκειμζνου να καταςκευάηεται κατάλλθλθ διαμόρφωςθ που 

επιτρζπει τθν απορροι του οδοςτρϊματοσ προσ το ρείκρο εξ αρχισ, αλλά και μετά τθν επίςτρωςθ τθσ 

τελικισ επιφανειακισ ςτρϊςθσ, να μθ δθμιουργείται μεταξφ αυτισ και του ρείκρου παρειά με πτϊςθ 

μεγαλφτερθ από 20 mm. 

Θ εξωτερικι ακμι του ρείκρου ακολουκεί τθ ςτάκμθ τθσ επιφάνειασ κφλιςθσ, ενϊ θ εγκάρςια 

κλίςθ του ρείκρου (προσ το κράςπεδο) είναι κατά κανόνα 8%, ϊςτε να διαμορφϊνεται ρείκρο τριγωνικισ 

διατομισ ανεξάρτθτα τθσ εγκάρςιασ κλίςθσ του οδοςτρϊματοσ. 

Θ διατομι των ρείκρων ανοικτοφ τφπου διαμορφϊνεται από ςκυρόδεμα ελάχιςτου πάχουσ 200 

mm με τθν κάτω επιφάνεια προςαρμοςμζνθ ςτθν άνω επιφάνεια, τθσ πλθςιζςτερθσ υψομετρικά ςτρϊςθσ 

οδοςτρωςίασ όπου κα εδράηεται. 

Για τθν τοποκζτθςθ των φυςικϊν λίκων ςε λικόςτρωτα ρείκρα, ακολουκοφνται οι αρχζσ τθσ 

μεκόδου «κολυμβθτισ» τοποκζτθςθσ, που περιγράφεται ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο τθσ ΕΛΟΤ ΤΡ - ΕΤΕΡ 

05-02-02-00. Τότε όμωσ, θ πλιρωςθ των αρμϊν γίνεται από τςιμεντοκονίαμα περιεκτικότθτασ 

«τςιμζντο/ξθρά άμμοσ» ≥ 650 kg/m³. 
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3.3. Κράςπεδα 

 

Το κράςπεδο, κεμελιϊνεται επί ςτρϊςθσ ζδραςθσ από άοπλο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15, με 

ελάχιςτο πάχοσ 150 mm. Θ ςτρϊςθ αυτι καταςκευάηεται επί ςτρϊςθσ οδοςτρωςίασ. 

Θ προσ το πεηοδρόμιο παρειά του κραςπζδου ςτθρίηεται κατά τα 2/3 του φψουσ του με 

ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15 τραπεηοειδοφσ διατομισ, το οποίο διαμορφϊνεται με βάςθ 150 mm και 

ςτζψθ 80 mm κατ’ ελάχιςτον. Οι διαςτάςεισ του κραςπζδου κακορίηονται από τθ μελζτθ. 

Τόςο τα πρόχυτα κράςπεδα, όςο και τα κράςπεδα από φυςικοφσ λίκουσ κακαρίηονται και 

διαβρζχονται πριν από τθν τοποκζτθςθ τουσ και ςυγκολλοφνται με ιςχυρό τςιμεντοκονίαμα ελαχίςτου 

πάχουσ 20 mm επί του ςκυροδζματοσ εξομάλυνςθσ, περιεκτικότθτασ τςιμζντο/ ξθρά άμμοσ ≥ 650 kg/m3. 

Θ αρμολόγθςθ γίνεται με τςιμεντοκονίαμα του ιδίου τφπου. 

Εγκατεςτθμζνα κράςπεδα πρόχυτα ι από φυςικοφσ λίκουσ, που πρόκειται να 

επανατοποκετθκοφν, αφαιροφνται χωρίσ να υφίςτανται φκορζσ, κακαρίηονται και φυλάςςονται. Εφόςον 

κατά τθν τοποκζτθςι τουσ κρικεί αναγκαίο, μπορεί να τεμαχίηονται ι να προςαρμόηονται ανάλογα. Τα 

κατεςτραμμζνα ι φκαρμζνα κράςπεδα κα αντικακίςτανται. 

Ειδικά ςε κζςεισ πρόςβαςθσ χϊρων ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων και ςε διαβάςεισ ΑμΕΑ, 

χρθςιμοποιοφνται τεμάχια υπερβατϊν προκαταςκευαςμζνων κραςπζδων ι από φυςικοφσ λίκουσ. 

Στα ςθμεία που προβλζπεται διάβαςθ ΑμΕΑ, εφαρμόηεται τοπικι διαμόρφωςθ κραςπζδου και 

πεηοδρομίου, που πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των «Οδθγιϊν Σχεδιαςμοφ για τθν Αυτόνομθ 

Διακίνθςθ και Διαβίωςθ ΑμΕΑ» του ΥΡΕΧΩΔΕ. 

Το μικοσ των προκαταςκευαςμζνων κραςπζδων κα υπακοφει ςτισ τιμζσ του πίνακα τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου 2.1. 

 

3.4. Τάφροι 

 

Πταν θ τάφροσ καταςκευάηεται με ολιςκαίνοντα μεταλλικό τφπο, τότε το ςκυρόδεμα κα είναι 

κατθγορίασ C25/30, ελάχιςτου πάχουσ 150 mm. 

 

2. Απαιτιςεισ ποιοτικϊν ελζγχων για τθν παραλαβι 

 

Ζλεγχοσ των ςκυροδεμάτων όλων των κατθγοριϊν, που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι, 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ ποιοτικϊν ελζγχων των ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-00-00-00. 

Ζλεγχοσ τθσ υδατοπερατότθτασ και τθσ αντοχισ ςε παγετό των ςκυροδεμάτων, ςφμφωνα με το 
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ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1. 

Ζλεγχοσ των προκαταςκευαςμζνων κραςπζδων ςκυροδζματοσ ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 13369. 

Ζλεγχοσ των κραςπζδων από φυςικοφσ λίκουσ ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1343. 

Οπτικόσ ζλεγχοσ των προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων και των φυςικϊν λίκων για τυχόν φκορζσ 

(ρθγματϊςεισ, ςπαςίματα κλπ.) που ζχουν προκλθκεί κατά τθ φορτοεκφόρτωςθ και τθ μεταφορά, ι λόγω 

ατελειϊν κατά τθν φάςθ τοποκζτθςθσ τουσ και πριν τθν τελικι τουσ ενςωμάτωςθ. Στθν περίπτωςθ όπου 

τα προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία και οι φυςικοί λίκοι παρουςιάηουν φκορζσ, κα αξιολογοφνται από τθν 

Υπθρεςία, θ οποία κα αποδζχεται εγγράφωσ τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο. 

Ζλεγχοσ των διαςτάςεων και τθσ ποιότθτασ των χρθςιμοποιοφμενων λίκων, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ 

EN 1342. 

Ζλεγχοσ για τθν επιβεβαίωςθ ότι οι κζςεισ εφαρμογισ και οι διατομζσ των ρείκρων, των 

κραςπεδόρεικρων και των τάφρων είναι ςφμφωνεσ με τθ Μελζτθ. 

Ζλεγχοσ τθσ γεωμετρικισ ακρίβειασ τθσ καταςκευισ των ρείκρων, των κραςπζδων και των 

τάφρων ςφμφωνα με τα ακόλουκα: 

 

Οριηόντια χάραξθ. Απόκλιςθ από το κεωρθτικό άξονα ±13 mm 

Κατακόρυφθ χάραξθ. Απόκλιςθ από μια γραμμι παράλλθλθ προσ τθ 

κεωρθτικι ςτάκμθ οδοςτρϊματοσ ελεγχόμενθ με 3-μζτρο πιχθ 
±5 mm 

Απόκλιςθ από τθν οριηόντια και κατακόρυφθ χάραξθ μεταξφ 

διαδοχικϊν καταςκευϊν 
±5 mm 

 

5. Τρόποσ επιμζτρθςθσ και πλθρωμισ εργαςίασ 

5.1. Γενικοί όροι 

 

Θ επιμζτρθςθ των εργαςιϊν γίνεται με βάςθ επιμετρθτικά ςχζδια και πίνακεσ, λαμβανομζνων 

υπόψθ ςτοιχείων τθσ μελζτθσ και των ζγγραφων εντολϊν τθσ Υπθρεςίασ. 

Στθν τιμι μονάδασ ςυμπεριλαμβάνονται ανθγμζνα όλεσ οι εργαςίεσ, κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ 

υλικά και εξοπλιςμόσ, θ εξαςφάλιςθ και θ κατανάλωςθ τθσ ενζργειασ, κακϊσ και κάκε άλλθ 

ςυμπαρομαρτοφςα δράςθ απαιτοφμενθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ κατά τα ανωτζρω καταςκευι 

προκαταςκευαςμζνων κραςπζδων, επενδεδυμζνων τάφρων και ςτερεϊν ζδραςθσ κραςπεδορείκρων. 

Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριςτικά, ςτθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται τα εξισ: 

 Θ προμικεια και μεταφορά ςτθ κζςθ ενςωμάτωςθσ όλων των υλικϊν και προκαταςκευαςμζνων 

ςτοιχείων, φυςικϊν ι λατομικισ προζλευςθσ 
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 Θ δαπάνθ αντικατάςταςθσ όςων ςτοιχείων εμφανίηουν φκορζσ και δεν γίνονται αποδεκτά από 

τθν Επίβλεψθ προσ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο 

 Θ κάκε είδουσ εργαςία για τθν καταςκευι ρείκρων, κραςπεδόρεικρων, τάφρων και ςτρϊςεων 

ζδραςθσ κραςπεδορείκρων από ςκυρόδεμα, το τςιμεντοκονίαμα ςυγκόλλθςθσ και αρμολόγθςθσ, 

κακϊσ και θ μόρφωςθ των αρμϊν 

 H προμικεια των απαραίτθτων αναλϊςιμων ι μθ υλικϊν 

 Θ μεταφορά και προςωρινι αποκικευςι του κάκε υλικοφ ςτθ κζςθ του ζργου 

 Θ ενςωμάτωςθ ι θ χριςθ του κάκε υλικοφ ςτθ κζςθ του ζργου 

 Θ φκορά και απομείωςθ των υλικϊν και θ απόςβεςθ και οι ςταλίεσ του εξοπλιςμοφ 

 Θ διάκεςθ και απαςχόλθςθ του απαιτουμζνου προςωπικοφ, εξοπλιςμοφ και μζςων για τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

 Θ ςυγκζντρωςθ των απορριμμάτων πάςθσ φφςεωσ, που προκφπτουν κατά τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν και θ μεταφορά τουσ για οριςτικι απόκεςθ 

 Θ εκτζλεςθ όλων των απαιτουμζνων δοκιμϊν, ελζγχων κλπ., για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ 

τθσ εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν παροφςα, κακϊσ και των τυχόν διορκωτικϊν μζτρων (εργαςία και 

υλικά), εάν διαπιςτωκοφν μθ ςυμμορφϊςεισ κατά τισ δοκιμζσ και τουσ ελζγχουσ 

 Θ τυχόν εργαςία απόξεςθσ τθσ ανϊτερθσ ςτρϊςθσ οδοςτρωςίασ ςτθν οποία κα εδράηεται το 

ρείκρο. 

 

5.2. Κράςπεδα και κραςπεδόρεικρα 

 

Οι εργαςίεσ καταςκευισ κραςπζδων και κραςπεδόρεικρων (ανά τφπο κραςπζδου) επιμετρϊνται 

ςε μζτρα μικουσ. 

 

5.3. είκρα και τάφροι 

 

Οι εργαςίεσ καταςκευισ ρείκρων ι τάφρων και θ ςτρϊςθ ςκυροδζματοσ για τθν ζδραςθ αυτϊν 

επιμετρϊνται ςε κυβικά μζτρα ςκυροδζματοσ. Στισ τιμζσ μονάδασ του ςκυροδζματοσ περιλαμβάνονται 

ανθγμζνα οι ξυλότυποι ι μεταλλότυποι. 

 

Για τα λικόςτρωτα ρείκρα ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο τθσ ΡΕΤΕΡ 05-02-02-00. 
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ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 3 (Τ.Ρ. 3) 

(Τ.Ρ. 3) ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΑΣΡΕΔΟΕΛΚΫΝ ΣΤΛΣ ΚΕΣΕΛΣ ΔΛΕΛΕΥΣΘΣ ΥΡΟΓΕΛΫΝ ΔΛΚΤΥΫΝ 

 

1. Αντικείμενο 

 

Οι εργαςίεσ που προδιαγράφονται ςτθν παροφςα Ρροδιαγραφι αφοροφν απαιτιςεισ για 

αποκατάςταςθ ι ανακαταςκευι των κραςπεδορείκρων των πεηοδρομίων, τα οποία κακαιροφνται κατά 

τθν εγκατάςταςθ υπογείων δικτφων. 

 

2. Τυποποιθτικζσ παραπομπζσ 

 

Θ παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, προβλζψεισ άλλων δθμοςιεφςεων, 

χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα ςθμεία του κειμζνου και 

κατάλογοσ των δθμοςιεφςεων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί παραπομπϊν ςε 

χρονολογθμζνεσ δθμοςιεφςεισ, τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ αυτϊν κα ζχουν 

εφαρμογι ςτο παρόν όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτό, με τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςι του. Πςον αφορά 

τισ παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνεσ δθμοςιεφςεισ ιςχφει θ τελευταία ζκδοςι τουσ. 

 

ΕΛΟΤ EN 1343 E3 Κράςπεδα από φυςικοφσ λίκουσ για εξωτερικζσ πλακοςτρϊςεισ - 

Απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμισ. 

Kerbs of natural stone for external paving – Requirements and test 

methods. 

ΕΛΟΤ EN 1340 + AC 

 

Κράςπεδα από ςκυρόδεμα - Απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμισ. 

Concrete kerb units - Requirements and test methods. 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-02-01-00 

 

Κράςπεδα, ρείκρα και τάφροι ομβρίων καταςτρϊματοσ οδϊν 

επενδεδυμζνεσ με ςκυρόδεμα 

Kerbs, gutters and roadside concrete lined drainage ditches. 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-08-03 Αποκατάςταςθ πλακοςτρϊςεων ςτισ κζςεισ διζλευςθσ υπογείων 

δικτφων. 

Retrofitting of concrete paving slabs along constructed underground 

utility 
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3. Προι και οριςμοί 

 

Θ παροφςα Ρροδιαγραφι δεν κάνει χριςθ όρων και οριςμϊν, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για 

τθν κατανόθςθ και εφαρμογι του κειμζνου τθσ. 

 

4. Απαιτιςεισ 

 

4.1. Γενικά 

 

Εάν απαιτείται θ ενςωμάτωςθ νζων κραςπζδων για τθν αποκατάςταςθ των αποξθλωκζντων, 

ζχουν εφαρμογι οι απαιτιςεισ των ακολοφκων προτφπων: ΕΛΟΤ EN 1343 E3 και ΕΛΟΤ EN 1340 + AC. 

Ο Ανάδοχοσ κα προςκομίςει βεβαίωςθ του καταςκευαςτι ότι τα προςκομιηόμενα υλικά πλθροφν 

τισ ωσ άνω απαιτιςεισ, ςυνοδευόμενθ από πιςτοποιθτικό αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου. 

 

4.2. Απαιτιςεισ τελειωμζνθσ εργαςίασ 

 

Ρρόχυτα κράςπεδα από ςκυρόδεμα με εμφανείσ φκορζσ που προξενικθκαν κατά τθν αποξιλωςι 

τουσ, κακϊσ και κράςπεδα με προχπάρχουςεσ φκορζσ δεν κα επαναχρθςιμοποιοφνται και κα 

αντικακίςτανται. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, χωρίσ πρόςκετθ πλθρωμι, ςτθν ανακαταςκευι ι τθν αντικατάςταςθ 

κραςπζδων από ςκυρόδεμα ι λαξευτοφσ λίκουσ που καταςτράφθκαν από δικι του υπαιτιότθτα. 

Τα κράςπεδα που εμφανίηουν ςθμαντικζσ φκορζσ κα επιςθμαίνονται παρουςία εκπροςϊπου τθσ 

Υπθρεςίασ πριν από τθν αποξιλωςι τουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι δεν ςυντρζχουν λόγοι προςεκτικισ 

αφαίρεςθσ αυτϊν και κα αντιμετωπίηονται ωσ άοπλα ςκυροδζματα προσ κακαίρεςθ, ςφμφωνα με τα 

κακοριηόμενα ςτθν οικεία Ρροδιαγραφι. 

Κράςπεδα από ςκυρόδεμα χυτά επί τόπου ςε κζςεισ ςυναρμογϊν ι καμπυλϊν κα 

ςκυροδετοφνται εκ νζου κατά τθν φάςθ των εργαςιϊν αποκατάςταςθσ με τθν χριςθ καταλλιλων 

καλουπιϊν. 

Επιςθμαίνεται θ απαίτθςθ, για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, να επαναδιαμορφϊνεται θ απότμθςθ τθσ 

ορατισ ακμισ κατ' αντιςτοιχία με τισ ακμζσ των επανατοποκετοφμενων ςε ευκεία κραςπζδων, ϊςτε το 

ανακαταςκευαηόμενο τμιμα να εμφανίςει ενιαία μορφι. 

Θ επιφάνεια του ρείκρου κα ςυναρμόςει απόλυτα με τθν ςτάκμθ του καταςτρϊματοσ τθσ οδοφ 

και κα ζχει τθν αυτι επίκλιςθ με τα διατθροφμενα ρείκρα. Θ ςυναρμογι μεταξφ ανακαταςκευαςκζντων 

και διατθρουμζνων ρείκρων κα είναι ομαλι, χωρίσ ανιςοςτακμίεσ ι ςκαλοπάτια 
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Σε κάκε περίπτωςθ θ αποκατάςταςθ/ ανακαταςκευι κραςπεδορείκρων πεηοδρομίων κα γίνεται 

κατά τρόπο τζτοιο ϊςτε να ςυμπίπτουν οριηοντιογραφικά και υψομετρικά με τθν υφιςτάμενθ επιφάνεια 

πλακόςτρωςθσ και τα εκατζρωκεν κραςπεδόρεικρα. 

Εφιςτάται επίςθσ θ προςoχι ςτθν αποκατάςταςθ των τυχόν ειδικϊν προςβάςεων για άτομα με 

αναπθρίεσ (ΑμεΑ), ςε περίπτωςθ που οι αποξθλϊςεισ για τθν καταςκευι των υπογείων δικτφων 

περιλαμβάνουν και τζτοιεσ ηϊνεσ. 

 

5. Καταςκευι 

Ιςχφουν θ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-08-03 και θ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-02-01-00. 

Πταν τα υπάρχοντα κράςπεδα αποτελοφνται από λαξευτοφσ φυςικοφσ λίκουσ και προβλζπεται θ 

επαναχρθςιμοποίθςι τουσ, θ άρςθ κα γίνεται με προςοχι και τα υλικά κα φυλάςςονται κατάλλθλα 

ςτοιβαγμζνα ςε προςτατευόμενο χϊρο πλθςίον του ορφγματοσ. 

Οι λαξευτοί λίκοι των κραςπζδων, αφοφ κακαριςκοφν από τα κονιάματα ςτερζωςθσ και 

αποκαταςτακοφν τυχόν φκορζσ με τυπικι λάξευςθ, κα επανατοποκετοφνται ςε βάςθ από ςκυρόδεμα 

C12/15 τυπικοφ πάχουσ 10 cm (ι όπωσ ορίηεται ςτθν Μελζτθ), επί τθσ οποίασ κα διαςτρϊνεται 

τςιμεντοκονίαμα των 450 kg τςιμζντου ςε πάχοσ τουλάχιςτον 2,5 cm. Θ αρμολόγθςθ κα γίνεται με 

τςιμεντοκονίαμα των 600 kg τςιμζντου. 

Πταν τα υπάρχοντα κράςπεδα είναι από ςκυρόδεμα, κατά τθν αποξιλωςι τουσ κα καταβάλλεται 

προςπάκεια να περιςωκοφν ςτον μζγιςτο δυνατό βακμό. Τα περιςωηϊμενα κα ςτοιβάηονται και κα 

προςτατεφονται ςτθν περιοχι του ζργου, μζχρι τθν επαναχρθςιμοποίθςι τουσ. 

Κράςπεδα φκαρμζνα εκ των προτζρων ι κραυόμενα (ζςτω και μερικϊσ) κατά τθν αποξιλωςθ, 

δεν κα επαναχρθςιμοποιοφνται. 

Οι απαιτοφμενεσ ςυμπλθρωματικζσ ποςότθτεσ για τθν αποκατάςταςθ, κα είναι του αυτοφ 

ακριβϊσ τφπου με το υπάρχον υλικό, όςον αφορά ςτισ διαςτάςεισ, ςτο χρϊμα κλπ. 

Τα κράςπεδα από ςκυρόδεμα, αφοφ ευκυγραμμιςκοφν οριηοντιογραφικά και υψομετρικά, κα 

εγκιβωτίηονται τοπικά με ςκυρόδεμα από τθν πλευρά του πεηοδρομίου, ϊςτε να ςτακεροποιοφνται και 

να παραμζνουν ακλόνθτα κατά τθν φάςθ επανακαταςκευισ του ρείκρου. 

Μετά τθν τοποκζτθςθ και πάκτωςθ των κραςπζδων κα ακολουκεί θ ανακαταςκευι των ρείκρων 

με ςκυρόδεμα χυτό επί τόπου, ποιότθτασ C 16/20. 

Για τθν ανακαταςκευι των ρείκρων ιςχφει θ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-02-01-00. 

 

6. Ζλεγχοι - Ανοχζσ 

 

Τα τμιματα κραςπεδορείκρων που ζχουν αποκαταςτακεί κα ελζγχονται τόςο ωσ προσ τθν 
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διάταξθ, όςο και οριηοντιογραφικά και υψομετρικά. 

Θ τελειωμζνθ εργαςία κα παρουςιάηει άρτιο αιςκθτικό αποτζλεςμα με διατιρθςθ των 

ευκυγραμμιϊν, επιμελθμζνα τελειϊματα και επίπεδεσ επιφάνειεσ. 

Οι αρμοί μεταξφ των κραςπεδορείκρων κα είναι επιμελθμζνοι και κα παρουςιάηουν το ίδιο 

πλάτοσ (περίπου 5 ζωσ 10mm) ςε όλο το μικοσ τθσ αποκατάςταςθσ. 

Το φψοσ του κραςπεδορείκρου ωσ προσ τθν επιφάνεια του καταςτρϊματοσ τθσ οδοφ κα είναι 

ενιαίο κατά περιοχζσ και κα μεταβάλλεται βακμιαία όπου απαιτείται προςαρμογι κακϊσ και ςτισ κζςεισ 

διαβάςεων ατόμων με αναπθρίεσ (ΑμεΑ). 

Τμιματα που εμφανίηουν κακοτεχνίεσ π.χ. υποχωριςεισ, ανιςοςτακμίεσ, ανομοιόμορφθ 

διαμόρφωςθ ακμϊν, ανϊμαλεσ καμπφλεσ κ.λπ. δεν κα γίνονται αποδεκτά και κα επανακαταςκευάηονται 

με δαπάνεσ του Αναδόχου. 

Σε καμία περίπτωςθ δεν κα γίνονται αποδεκτά τμιματα προχφτων κραςπζδων ςε ευκυγραμμία. 

Τα κράςπεδα ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ (από αποξιλωςθ ι νζα) κα είναι υποχρεωτικϊσ ακζραια τεμάχια, 

όπωσ ορίηεται ςτθν Μελζτθ. 

Θ επιφάνεια των ρείκρων κα είναι λεία, ομαλι και με τισ κλίςεισ που υπάρχουν ςτα 

διατθροφμενα ρείκρα τθσ οδοφ. 

 

7. Προι και απαιτιςεισ υγείασ - αςφάλειασ εργαηομζνων και προςταςίασ περιβάλλοντοσ 

 

7.1. Ρθγζσ κινδφνου κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

 

Κατά τθν μεταφορά, απόκεςθ και διακίνθςθ των υλικϊν: 

 Μεταφορά δια χειρόσ αντικειμζνων μεγάλου βάρουσ (τεμαχίων κραςπζδων). 

 Χριςθ θλεκτροεργαλείων χειρόσ για τθν κοπι και τον κακαριςμό των κραςπζδων κακϊσ 

και εργαλείων λάξευςθσ. 

 Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε μικρι απόςταςθ από κυκλοφοροφντα οχιματα (περιπτϊςεισ εκτζλεςθσ 

των εργαςιϊν υπό διατιρθςθ κυκλοφορίασ). 

 

7.2. Μζτρα υγείασ - αςφάλειασ 

 

Είναι υποχρεωτικι θ ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/EE, που αναφζρεται ςτισ «Ελάχιςτεσ 

Απαιτιςεισ Υγείασ και Αςφάλειασ Ρροςωρινϊν και Κινθτϊν Εργοταξίων» και ενςωματϊκθκε ςτθν 

Ελλθνικι Νομοκεςία με το Ρ. 305/96 κακϊσ επίςθσ και θ λοιπι Ελλθνικι Νομοκεςία περί υγείασ και 

αςφάλειασ (Ρ. . 17/96, Ρ. . 159/99 κ.λπ.). 

Σε περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν υπό κυκλοφορία οι εργατοτεχνίτεσ κα φοροφν υποχρεωτικά 
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γιλζκο με ανακλαςτικζσ ταινίεσ. 

 

Υποχρεωτικι επίςθσ είναι θ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ) κατά τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ είναι οι εξισ: 

 

Ρίνακασ 1 - ΜΑΡ 

Κράνοσ προςταςίασ ΕΛΟΤ ΕΝ 397 + A1 Βιομθχανικά κράνθ Industrial safety 

από κροφςεισ,  αςφαλείασ helmets 

προςκροφςεισ και    

επαφι με ςτοιχεία υπό    

τάςθ    

Γάντια προςταςίασ ΕΛΟΤ ΕΝ 388 E2 Γάντια προςταςίασ Protective gloves 

ζναντι Μθχανικϊν  ζναντι Μθχανικϊν against mechanical 

κινδφνων  κινδφνων risks 

Υποδιματα τφπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345 E2 Μζςα ατομικισ Personal protective 

αςφαλείασ  προςταςίασ - equipment - Safety 

  Υποδιματα τφπου footwear 

  αςφαλείασ  

 

8. Τρόποσ επιμζτρθςθσ 

 

Οι εργαςίεσ επιμετρϊνται ςε μζτρα μικουσ (μμ) πλιρωσ αποκακιςταμζνων ι 

ανακαταςκευαηόμενων κραςπεδορείκρων, λικίνων ι προχφτων. 

Δεν επιμετροφνται χωριςτά, διότι είναι ενςωματωμζνεσ, όλεσ οι αναγκαίεσ εργαςίεσ, κακϊσ και 

τα πάςθσ φφςεωσ υλικά και εξοπλιςμόσ, θ εξαςφάλιςθ και θ κατανάλωςθ τθσ ενζργειασ, κακϊσ και κάκε 

άλλθ ςυμπαρομαρτοφςα δράςθ απαιτοφμενθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ κατά τα ανωτζρω καταςκευι 

τουσ. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά, δεν επιμετροφνται χωριςτά τα παρακάτω: 

 Θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου του ζργου, αποκικευςθ και προςταςία των υλικϊν (νζων και 

προερχομζνων από αποξιλωςθ). 

 Οι εργαςίεσ τελικοφ κακαριςμοφ τθσ επιφανείασ. 

 Θ προμικεια των απαραίτθτων αναλϊςιμων ι μθ υλικϊν 

 Θ μεταφορά και προςωρινι αποκικευςι τουσ ςτο ζργο 

 Θ ενςωμάτωςθ ι θ χριςθ τουσ ςτο ζργο 

 Θ αρμολόγθςθ των επανατοποκετθκζντων κραςπζδων. 

 Θ φκορά και απομείωςθ των υλικϊν και θ απόςβεςθ και οι ςταλίεσ του εξοπλιςμοφ. 

 Θ αποκατάςταςθ προχφτων ι λίκινων κραςπζδων που ζχουν υποςτεί μθ αποδεκτζσ φκορζσ κατά 

τθν αποξιλωςι τουσ με υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 
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 Θ διάκεςθ και απαςχόλθςθ του απαιτουμζνου προςωπικοφ, εξοπλιςμοφ και μζςων για τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρροδιαγραφισ. 

 Θ ςυγκζντρωςθ των απορριμμάτων πάςθσ φφςεωσ που προκφπτουν κατά τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν και τθν μεταφορά τουσ προσ οριςτικι απόκεςθ. 

 Θ πραγματοποίθςθ όλων των απαιτουμζνων δοκιμϊν, ελζγχων κλπ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 

εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςφμφωνα με τθν παροφςα Ρροδιαγραφι, κακϊσ και των τυχόν 

διορκωτικϊν μζτρων (εργαςία και υλικά) εάν διαπιςτωκοφν μθ ςυμμορφϊςεισ κατά τισ δοκιμζσ 

και τουσ ελζγχουσ. 

 

Δεν ςυμπεριλαμβάνονται: 

 Θ καταςκευι του ςτερεοφ ζδραςθσ του κραςπεδορείκρου από ςκυρόδεμα C12/15, θ οποία 

επιμετράται ιδιαιτζρωσ ςε κυβικά μζτρα. 

 Θ καταςκευι νζου ρείκρου από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20, τθσ αυτισ διατομισ με το 

κακαιρεκζν και θ επεξεργαςία τθσ επιφάνειάσ του με μυςτρί ϊςτε να γίνει λεία και ομοιόμορφθ, 

θ οποία επιμετράται ιδιαιτζρωσ ςε κυβικά μζτρα. 
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 4 (Τ.Ρ. 4) 

(Τ.Ρ. 4) ΑΡΟΣΥΝΚΕΣΘ ΚΑΛ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΣΨΑΛΤΛΚΟΥ ΟΔΟΣΤΫΜΑΤΟΣ 

 

1. ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ 

 

Ρρόκειται για τθν ανακαταςκευι του αςφαλτικοφ τάπθτα ςε όςθ ζκταςθ χρειαςκεί για τθν 

καταςκευι του αγωγοφ ι των ςχετικϊν τεχνικϊν ζργων. 

 

2. ΡΟΤΥΡΕΣ ΤΕΩΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ 

 

Εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά παραπάνω, ιςχφουν θ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-03-11-04. 

 

3. ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΓΑΣΛΫΝ 

 

Για τθν κοπι και αποςφνκεςθ του αςφαλτικοφ χρωματίηονται πρϊτα τα ακραία όρια κοπισ ςτο 

πλάτοσ του ορφγματοσ. Τα όρια αυτά κόβονται με ειδικό αςφαλτοκόπτθ με τροχό ςε όλο το βάκοσ του 

αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ. 

Εάν χρειαςκεί γίνονται και ενδιάμεςεσ τομζσ με αεροςυμπιεςτι. Θ όλθ εργαςία κα γίνει με τζτοιο 

τρόπο ϊςτε θ γραμμι κοπισ τθσ αςφάλτου να είναι απολφτωσ ευκφγραμμθ.  

Εν ςυνεχεία και αφοφ καταςκευαςκεί το ζργο και γίνει ςυμπφκνωςθ τθσ επιχϊςεωσ ςφμφωνα με 

τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ χρωματίηεται και κόβεται ξανά με αςφαλτοκόπτθ με ευκφγραμμθ και 

βακειά κοπι, λωρίδα πλάτουσ 30 εκατ. εκατζρωκεν των χειλζων του ορφγματοσ. Θ εργαςία αυτι κα γίνει 

μόνο εφόςον δεν αναφζρεται διαφορετικά ςτα ςχζδια ι ςτθ Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ μελζτθσ. 

Σε περίπτωςθ αςτοχίασ κατά τθν κοπι ι μθ καλισ περιφράξεωσ του ζργου με αποτζλεςμα τθν 

καταςτροφι των χειλζων τθσ αποςυνκζςεωσ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επαναλάβει τθν κοπι 

καταςκευάηοντασ τισ επιπλζον ποςότθτεσ με δικζσ του δαπάνεσ. Ρριν από τθν καταςκευι του αςφαλτικοφ 

τάπθτα κα γίνει ςχολαςτικόσ κακαριςμόσ με ςάρωκρο των παρειϊν των τομϊν του υπάρχοντοσ 

αςφαλτοτάπθτα κακϊσ και όλου του υπάρχοντοσ αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ. Ομοίωσ απομακρφνεται 

από τθ βάςθ κάκε χαλαρό υλικό. 

Θ βάςθ του οδοςτρϊματοσ, θ οποία κα ζχει ςυμπυκνωκεί με κατάλλθλθ διαβροχι μζχρισ 

αρνιςεωσ, κα αφεκεί να ςτεγνϊςει και μετά κα γίνει προεπάλειψθ με κατάλλθλο αςφαλτικό διάλυμα με 

ποςότθτα 1,50 χλγ. ανά μ2 επιφανείασ. 

Το διάλυμα κα είναι τφπου ΜΕ-0 τθσ Ρ.Τ.Ρ.Α201 παραςκευαηόμενο με αναλογία κακαρισ 

αςφάλτου 80/100 προσ φωτιςτικό πετρζλαιο 60% προσ 40%. 
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Επίςθσ κα επαλειφκοφν και τα χείλθ του τμθκζντοσ οδοςτρϊματοσ με αςφαλτικό γαλάκτωμα ΑΕ-

1 τθσ Ρ.Τ.Ρ.Α202 για τθν καλφτερθ πρόςφυςθ του νζου αςφαλτικοφ με το παλαιό. 

Εφόςον πρόκειται για καταςκευι αςφαλτικοφ τάπθτα πάνω από άλλον τάπθτα, κα προθγθκεί 

καταςκευι ςυγκολλθτικισ επαλείψεωσ τθσ υφιςταμζνθσ αςφαλτικισ επιςτρϊςεωσ με αςφαλτικό 

γαλάκτωμα ΑΕ-1 τθσ Ρ.Τ.Ρ. Α202 ςε ποςότθτα 300 γρ. αςφαλτικοφ γαλακτϊματοσ ανά μ2. 

Εν ςυνεχεία κα καταςκευαςκεί ο αςφαλτικόσ τάπθτασ με αςφαλτικό μίγμα τθσ Ρ.Τ.Ρ. Α265 

βαριάσ κυκλοφορίασ. 

Θα χρθςιμοποιθκοφν τα αναγκαία μθχανιματα και λοιπά υλικά και εργαλεία ςφμφωνα με τθν 

Ρ.Τ.Ρ. Α265, θ δε ςυμπφκνωςθ κα γίνει μζχρι πλιρουσ αρνιςεωσ με τελικό πεπιεςμζνο πάχοσ 5 εκατ. 

Διευκρινίηεται ότι θ καταςκευι των αςφαλτικϊν κα γίνεται υποχρεωτικά με ΦΙΝΙΣΕ και μόνο 

όπου δεν χωράει να γίνει θ καταςκευι με ΦΙΝΙΣΕ, αυτι γίνεται με ΓΚΕΙΝΤΕ (όχι δια χειρϊν), και κα 

χρθςιμοποιείται ο κατάλλθλοσ οδοςτρωτιρασ. 

Ρροκειμζνου περί περιςςοτζρων από μία ςτρϊςεων αςφαλτικοφ τάπθτα, θ κάκε ςτρϊςθ κα 

καταςκευάηεται και κα ςυμπυκνϊνεται χωριςτά. 

Κατά τθν αποκατάςταςθ τθσ ανωτάτθσ ςτρϊςεωσ κα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να βρίςκεται 

αυτι ςτο ίδιο απολφτωσ επίπεδο με το υπάρχον αςφαλτικό κακϊσ και ειδικι επιμζλεια αςφαλτεργάτου 

κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του νζου αςφαλτικοφ τάπθτα ϊςτε ο αρμόσ μεταξφ παλαιοφ και νζου 

αςφαλτικοφ να μθ παρουςιάηει καμμία ανωμαλία ςτθν επιφάνεια και να είναι διςδιάκριτοσ αν όχι 

αόρατοσ.  
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 5 (Τ.Ρ. 5) 

(Τ.Ρ. 5) ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΚΟΣΤΫΣΕΫΝ ΣΤΛΣ ΚΕΣΕΛΣ ΔΛΕΛΕΥΣΘΣ ΥΡΟΓΕΛΫΝ ΔΛΚΤΥΫΝ 

 

1. Αντικείμενο 

 

Οι εργαςίεσ που προδιαγράφονται ςτθν παροφςα Ρροδιαγραφι αφοροφν ςτισ απαιτιςεισ 

αποκατάςταςθσ / ανακαταςκευισ πλακοςτρϊςεων οποιουδιποτε τφπου, μετά τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν τοποκζτθςθσ υπογείων δικτφων. 

Οι προσ εκτζλεςθ εργαςίεσ αποςκοποφν ςτθν επαναφορά τθσ επιφάνειασ ςτθν πρότερθ τθσ 

κατάςταςθ, πριν από τισ οποιεςδιποτε επεμβάςεισ. 

 

2. Τυποποιθτικζσ παραπομπζσ 

 

Θ παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, προβλζψεισ άλλων δθμοςιεφςεων, 

χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα ςθμεία του κειμζνου και 

κατάλογοσ των δθμοςιεφςεων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί παραπομπϊν ςε 

χρονολογθμζνεσ δθμοςιεφςεισ, τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ αυτϊν κα ζχουν 

εφαρμογι ςτο παρόν όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτό, με τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςι του. Πςον αφορά 

τισ παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνεσ δθμοςιεφςεισ ιςχφει θ τελευταία ζκδοςι τουσ. 

 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-02-02-00 Ρλακοςτρϊςεισ - λικοςτρϊςεισ πεηοδρομίων και πλατειϊν. 

Paving slabs and cobblestones for pedestrian areas. 

 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων. 

Underground utilities trench backfilling 

 

3. Προι και οριςμοί 

 

Θ παροφςα Ρροδιαγραφι δεν κάνει χριςθ όρων και οριςμϊν, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για τθν 

κατανόθςθ και εφαρμογι του κειμζνου τθσ. 

 

4. Απαιτιςεισ 

 

Οι απαιτιςεισ για τα νζα υλικά επιςτρϊςεων (προσ αντικατάςταςθ φκαρκζντων κατά τθν 
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αποξιλωςθ) είναι κακοριςμζνεσ (βλ. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-02-02-00). 

5. Μεταφορά, τοποκζτθςθ και ανοχζσ 

 

5.1. Μεταφορά - Διακίνθςθ πλακϊν 

 

Οι πρόςκετεσ πλάκεσ κα παραδίδονται ςε παλζτεσ με ξφλινα υποκζματα προςτατευμζνεσ με 

φφλλα νάυλον. 

Ο χειριςμόσ των παλετϊν κα γίνεται με γερανοβραχίονα. Οι ςυςκευαςίεσ κα αφαιροφνται μόνον 

πριν από τθν τοποκζτθςθ και οι πλάκεσ (νζεσ ι διατθροφμενεσ) κα μεταφζρονται ςτθν κζςθ τοποκζτθςθσ 

με χειράμαξα. 

Απαγορεφεται να ρίπτονται οι πλάκεσ επί του εδάφουσ, ζςτω και από μικρό φψοσ. Θ εκφόρτωςθ 

κα γίνεται μόνον χειρωνακτικά. 

Ρλάκεσ ρθγματωμζνεσ ι με φκορζσ δεν κα χρθςιμοποιοφνται ςε καμία περίπτωςθ και κα 

ςυγκεντρϊνονται προσ απόρριψθ ωσ άχρθςτα υλικά. 

 

5.2. Εκτζλεςθ εργαςιϊν 

 

Κατά τθν αποξιλωςθ υπαρχουςϊν πλακοςτρϊςεων για τθν καταςκευι υπογείων δικτφων, κα 

καταβάλλεται προςπάκεια να περιςωκεί το υπάρχον υλικό επιςτρϊςεων (πλάκεσ, κυβόλικοι κλπ) ςτον 

μζγιςτο δυνατόν βακμό. 

Τεμάχια φκαρμζνα εκ των προτζρων ι κραυόμενα (ζςτω και μερικϊσ) κατά τθν αποξιλωςθ, δεν 

κα επαναχρθςιμοιποιοφνται. 

Τα αξιοποιιςιμα υλικά αποξιλωςθσ, κα ςτοιβάηονται και κα προςτατεφονται ςτθν περιοχι του 

ζργου μζχρι τθν επαναχρθςιμοποίθςι τουσ. 

Οι απαιτοφμενεσ ςυμπλθρωματικζσ ποςότθτεσ για τθν αποκατάςταςθ, κα είναι του αυτοφ 

ακριβϊσ τφπου με το υπάρχον υλικό, όςον αφορά ςτισ διαςτάςεισ, ςτο πάχοσ, ςτο χρϊμα και ςτθν 

επιφανειακι χροιά (ραβδϊςεισ, εγκοπζσ, προεξοχζσ κλπ). 

Θ αποκατάςταςθ/ ανακαταςκευι πλακοςτρϊςεων πεηοδρομίων κα γίνεται ζτςι ϊςτε να μθν 

εμφανίηονται υψομετρικζσ διαφορζσ ςτα όρια μεταξφ υφιςτάμενθσ και αποκακιςτάμενθσ/ 

ανακαταςκευαηόμενθσ επιφάνειασ. Θ αρμολόγθςθ κα ακολουκεί αυςτθρά τον κάνναβο τθσ 

διατθροφμενθσ πλακόςτρωςθσ, ζτςι ϊςτε μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν να προκφπτει ζνα ενιαίο 

ςφνολο επίςτρωςθσ χωρίσ εμφανείσ διαφορζσ. 

Κατά τθν παφςθ των εργαςιϊν ι/και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςκλιρυνςθσ του κονιάματοσ 

ζδραςθσ, θ ηϊνθ των ζργων κα απομονϊνεται με πλζγματα προςταςίασ, ταινίεσ επιςιμανςθσ και 

προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ. Κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ κα τοποκετοφνται επιπρόςκετα αναλάμποντεσ 
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φανοί (ςπίκεσ). 

Θ επανατοποκζτθςθ των πλακϊν κα γίνεται αφοφ ζχει επανεπιχωκεί - ςυμπυκνωκεί το όρυγμα 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-01-03-02). 

Εάν προβλζπεται από τθν μελζτθ κα διαςτρϊνεται ςκυρόδεμα C12/15 ελαχίςτου πάχουσ 8,0 cm, 

ι κα καταςκευάηεται υπόβαςθ από λεπτόκοκκο υλικό πάχουσ 3,0 - 5,0 cm, θ οποία κα ςυμπυκνϊνεται με 

ελαφρό εξοπλιςμό ςυμπφκνωςθσ. Επί τθσ υποβάςεωσ κα διαςτρϊνεται τςιμζντο πάχουσ 2,5 - 3,0 cm, 

αναλογίασ ενόσ μζρουσ αςβζςτου προσ πζντε μζρθ άμμου, με προςκικθ 180 kg τςιμζντου ανά m3 

άμμου. 

Ρροκειμζνου περί λευκϊν πλακϊν θ αρμολόγθςθ κα γίνεται με τςιμεντοκονίαμα λευκοφ 

τςιμζντου αναλογίασ 650 kg ανά m μαρμαροκονίασ. Στισ περιπτϊςεισ ζγχρωμων πλακϊν ςτο κονίαμα 

αρμολόγθςθσ κα προςτίκενται χρωςτικζσ φλεσ προκειμζνου να επιτευχκεί χρωματικι ομοιογζνεια. 

Οι πλάκεσ που επανατοποκετοφνται κα είναι απόλυτα ςτοιχιςμζνεσ και κατά τισ δφο διευκφνςεισ 

με τισ υπάρχουςεσ. Μετά κα κακαρίηεται επιμελϊσ θ επιφάνεια από το αρμολόγθμα. Οι ανωτζρω 

εργαςίεσ αφοροφν τόςο ςτισ επιςτρϊςεισ με τυποποιθμζνεσ πλάκεσ, όςο και ςτα λικόςτρωτα. 

Εάν θ ηϊνθ διζλευςθσ του δικτφου ιταν απλϊσ τςιμεντόςτρωτθ, κα αποκακίςταται πλιρωσ θ 

επιφάνεια με ςτρϊςθ ςκυροδζματοσ κατθγορίασ C 12/15, πάχουσ ίςου προσ το αρχικό. 

Το ςκυρόδεμα κα διαμορφϊνεται ζτςι ϊςτε να είναι απόλυτα λείο (με πιχυ ι με κφλινδρο), κατά 

τρόπο ϊςτε θ επιφανειακι υφι του να μθν εμφανίηει διαφορζσ με τθν υπόλοιπθ (διατθροφμενθ) 

επιφάνεια τθσ ςτρϊςθσ. 

Οι παρειζσ του αποξθλωκζντοσ ςκυροδζματοσ κα ομαλοποιοφνται και κα κακαρίηονται επιμελϊσ 

από χαλαρά υλικά. Ρριν από τθν ςκυροδζτθςθ κα εφαρμόηεται επί των παρειϊν υδαρζσ διάλυμα 

τςιμζντου (αριάνι) για τθν βελτίωςθ τθσ ςυνάφειασ παλαιοφ - νζου ςκυροδζματοσ. 

 

5.3. Διαβάςεισ ατόμων με αναπθρίεσ (ΑμεΑ) 

 

Εν όψει τθσ ανακαταςκευισ των πεηοδρομίων μετά τθν αποξιλωςθ επιςτρϊςεων 

(πλακοςτρϊςεων) ι / και κραςπζδων, εάν προβλζπεται από τθν μελζτθ κα διαμορφϊνονται διαβάςεισ 

για άτομα με αναπθρίεσ (ΑμεΑ) με τθν διαμόρφωςθ βυκίςεων τθσ πλακόςτρωςθσ ι τθσ επιφάνειασ 

ςκυροδζτθςθσ (κατά περίπτωςθ) και του κραςπεδορείκρου του πεηοδρομίου. 

Το φψοσ του πεηοδρομίου δεν κα είναι μεγαλφτερο από 7,0 - 10,0 cm, με εξαίρεςθ τισ 

περιπτϊςεισ όπου για λόγουσ απορροισ των ομβρίων απαιτείται υψθλότερο κράςπεδο, οπότε το φψοσ 

επιτρζπεται να είναι μζχρι και 15 cm. 

Θ κατά μικοσ κλίςθ του πεηοδρομίου δεν κα υπερβαίνει το 12%. Αν απαιτείται μεγαλφτερθ κλίςθ 

κα διαμορφϊνονται βακμίδεσ. 

Θ εγκάρςια κλίςθ του πεηοδρομίου δεν κα υπερβαίνει το 4% (ενδεικνυόμενθ κλίςθ 1,0-1,5%). 
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Τα υλικά επίςτρωςθσ ςτα ςθμεία βφκιςθσ του πεηοδρομίου κα εξαςφαλίηουν αντιολιςκθρότθτα, 

ομοιογζνεια, ςτακερότθτα, αντοχι ςτθν χριςθ και ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ, μικρι αντανακλαςτικότθτα και 

ευκολία ςτον κακαριςμό και ςτθν ςυντιρθςθ. 

Στισ κζςεισ υψομετρικϊν διαφορϊν εγκαρςίωσ του πεηοδρομίου (κζςεισ προςαρμογισ του 

πεηοδρομίου με το οδόςτρωμα) κα διαμορφϊνονται ςκάφεσ τουλάχιςτον 1,50 m. 

Σε περιπτϊςεισ πεηοδρομίων μικροφ πλάτουσ όπου θ καταςκευι εγκαρςίων ςκαφϊν είναι 

προβλθματικι, ςυνιςτάται θ βφκιςθ όλθσ τθσ γωνίασ ςτισ διαςταυρϊςεισ. Στον πίνακα που ακολουκεί 

ορίηονται τα μικθ ράμπασ εγκαρςίωσ του πεηοδρομίου για διαφορετικά φψθ πεηοδρομίου. 

 

Ρίνακασ 1 - Μικθ ράμπασ εγκαρςίωσ του πεηοδρομίου για διαφορετικά φψθ πεηοδρομίου 

 

Φψοσ πεηοδρομίου (m) Κλίςθ ράμπασ (%)  Απαιτοφμενο μικοσ ράμπασ (m) 

 Επικυμθτι Ανεκτι Επικυμθτό Ανεκτό 

0,000-0,070 5 (1:20) 8 (1:12) 1,40 0,84 

0,071-0,100 5 (1:20) 8 (1:12) 2,00 1,20 

0,101-0,120 5 (1:20) 6,2 (116) 2,40 1,42 

0,121-0,150 5 (1:20) 6,2 (116) 3,00 2,20 

0,151 και άνω 5 (1:20) 8 (1:12) - - 

 

 

5.4. Ανοχζσ 

 

Τα τμιματα πεηοδρομίου που ζχουν αποκαταςτακεί κα ελζγχονται ωσ προσ τθν διάταξθ των 

πλακϊν / λίκων αλλά και υψομετρικά ςε ςχζςθ με τα γειτονικά (διατθροφμενα) τμιματα των 

επιςτρϊςεων. 

Τμιματα που εμφανίηουν υποχωριςεισ ι αποκλίςεισ από τον κάνναβο των αρμϊν δεν κα 

γίνονται αποδεκτά και κα δίδεται εντολι ανακαταςκευισ τουσ με δαπάνεσ του Αναδόχου. 

Θ τελειωμζνθ εργαςία αποκατάςταςθσ πεηοδρομίων κα δίνει τθν εικόνα μιασ ενιαίασ επιφάνειασ 

τόςο υψομετρικά όςο και αιςκθτικά. 

Οι ςυναρμογζσ νζων και παλαιϊν επιφανειϊν κα είναι ιδιαίτερα επιμελθμζνεσ ϊςτε θ 

υψομετρικι τουσ διαφορά να μθν υπερβαίνει τα 2 mm. 

Θ τελειωμζνθ επιφάνεια κα είναι διαμορφωμζνθ με τισ κλίςεισ που προβλζπονται ςτθν Μελζτθ 

(περιπτϊςεισ πλιρουσ ανακαταςκευισ), για τθν απορροι των ομβρίων, ι ςφμφωνα με τισ κλίςεισ τθσ 

υπάρχουςασ πλακόςτρωςθσ (περιπτϊςεισ τμθματικισ αποκατάςταςθσ). 
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Δοκιμζσ 

 

Για τισ ςτρϊςεισ ζδραςθσ από ςκυρόδεμα κα λαμβάνονται δοκίμια ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα 

ςτον Κ.Τ.Σ. (Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ). 

 

6. Προι και απαιτιςεισ υγείασ - αςφάλειασ εργαηομζνων και προςταςίασ περιβάλλοντοσ 

 

7.1. Ρθγζσ κινδφνου κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

 

 Διακίνθςθ βαρζων αντικειμζνων με τθν χριςθ μθχανικϊν μζςων (παλζτεσ πλακϊν). 

 Χριςθ κοπτικϊν εργαλείων χειρόσ θλεκτροκίνθτων ι πεπιεςμζνου αζρα. 

 Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε μικρι απόςταςθ από κινοφμενα οχιματα (ςε οδοφσ υπό κυκλοφορία). 

 

7.2. Μζτρα υγείασ - αςφάλειασ 

 

Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, επιςθμαίνονται οι ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

 

 Συμμόρφωςθ ςτθν οδθγία 92/57/EE, που αναφζρεται ςτισ "Ελάχιςτεσ Απαιτιςεισ Υγείασ και 

Αςφάλειασ Ρροςωρινϊν και Κινθτϊν Εργοταξίων" και ενςωματϊκθκε ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία 

με το Ρ. 305/96 κακϊσ επίςθσ και θ λοιπι Ελλθνικι Νομοκεςία ςτα κζματα υγείασ και 

αςφάλειασ (Ρ. . 17/96 , Ρ. . 159/99 κ.λπ. ). 

 

 Συμμόρφωςθ με το Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) του ζργου. 

 

 Υποχρεωτικι χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ) κατά τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ είναι οι εξισ: 
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Ρίνακασ 2 – ΜΑΡ 

 

 

Κράνοσ προςταςίασ από 

κροφςεισ, προςκροφςεισ 

και επαφι με ςτοιχεία 

υπό τάςθ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 397+A1 
Βιομθχανικά κράνθ 

αςφαλείασ 
Industrial safety helmets 

Γάντια προςταςίασ 

ζναντι Μθχανικϊν 

κινδφνων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 388 E2 
Γάντια προςταςίασ ζναντι 

Μθχανικϊν κινδφνων 

Protective gloves against 

mechanical risks 

Ρροςταςία ματιϊν και 

προςϊπου τφπου 

μεταλλικοφ πλζγματοσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1731 E2 

Μζςα ατομικισ προςταςίασ 

ματιϊν -Μζςα προςταςίασ 

ματιϊν και προςϊπου τφπου 

μεταλλικοφ πλζγματοσ 

Personal eye protection - Mesh 

eye and face protectors 

Υποδιματα τφπου ΕΛΟΤ ΕΝ Μζςα ατομικισ προςταςίασ - Personal  protective equipment - 

αςφαλείασ ISO 20345 E2 Υποδιματα τφπου αςφαλείασ Safety footwear 

 

 Κατά τθν παφςθ των εργαςιϊν κα αποκλείεται με πλζγματα προςταςίασ, ταινίεσ 

επιςιμανςθσ και προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ θ προςπζλαςθ ςτον χϊρο των ζργων. 

Επιπλζον κα τοποκετείται φωτεινι ςιμανςθ (αναλάμποντεσ φανοί - ςπίκεσ) κατά μικοσ 

τθσ ηϊνθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων κατά τθν διάρκεια τθσ 

νφχτασ. 

 

7.3. Κακαριςμόσ χϊρου εργαςιϊν 

 

Θραφςματα πλακϊν, υλικά ςυςκευαςίασ και περιςςεφματα κονιαμάτων κα περιςυλλζγονται ςε 

τακτά χρονικά διαςτιματα και κα μεταφζρονται προσ απόρριψθ ωσ άχρθςτα υλικά. Μετά τθν 

ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν κα κακαρίηεται επιμελϊσ με νερό υπό πίεςθ και βοφρτςα, ολόκλθρθ θ 

επιφάνεια του πεηοδρομίου και θ περί αυτό επιφάνεια του καταςτρϊματοσ τθσ οδοφ. 

 

Τρόποσ επιμζτρθςθσ 

 

Οι εργαςίεσ επιμετρϊνται ςε τετραγωνικά μζτρα (m2) επιφάνειασ αποκακιςταμζνθσ ι 

ανακαταςκευαηομζνθσ πλακόςτρωςθσ, ανεξαρτιτωσ του τφπου τθσ πλακόςτρωςθσ. 

Θ επιφάνεια κα υπολογίηεται με βάςθ το μικοσ τθσ αποκατάςταςθσ και το ςυμβατικό πλάτοσ του 

ορφγματοσ τοποκζτθςθσ του υπογείου δικτφου. 
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Καλφμματα φρεατίων και λοιπζσ μικροκαταςκευζσ επί του πεηοδρομίου, επιφανείασ μικρότερθσ 

από 1,0 m², ςυνυπολογίηονται ςτθν επιμετροφμενθ επιφάνεια και δεν αφαιροφνται. 

Ρλάτοσ αποκατάςταςθσ μεγαλφτερο από αυτό που ορίηεται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ δεν 

επιμετράται, εκτόσ εάν οι ςχετικζσ εργαςίεσ εκτελζςκθκαν μετά από εντολι τθσ Υπθρεςίασ (π.χ. ολικι 

αποκατάςταςθ επιφανείασ λόγω μικροφ πλάτουσ απομζνουςασ λωρίδασ). 

Θ καταςκευι ςτρϊςθσ ζδραςθσ από ςκυρόδεμα C 12/15 (όταν προβλζπεται) επιμετράται 

ιδιαίτερα. 

Δεν επιμετροφνται χωριςτά, διότι είναι ενςωματωμζνεσ, όλεσ οι αναγκαίεσ εργαςίεσ, κακϊσ και 

τα πάςθσ φφςεωσ υλικά και εξοπλιςμόσ, θ εξαςφάλιςθ και θ κατανάλωςθ τθσ ενζργειασ, κακϊσ και κάκε 

άλλθ ςυμπαρομαρτοφςα δράςθ απαιτοφμενθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ κατά τα ανωτζρω καταςκευι 

τουσ. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά, δεν επιμετροφνται χωριςτά τα παρακάτω: 

 Θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου του ζργου, αποκικευςθ και προςταςία των υλικϊν (νζων 

και προερχομζνων από αποξιλωςθ). 

 Θ εργαςία αποκατάςταςθσ και τα υλικά που κα απαιτθκεί να αντικαταςτακοφν ςε περίπτωςθ 

διαπίςτωςθσ ακαταλλθλότθτάσ τουσ κατά τον ζλεγχο παραλαβισ. 

 Οι εργαςίεσ τελικοφ κακαριςμοφ τθσ επιφανείασ. 

 Θ προμικεια των απαραίτθτων αναλϊςιμων ι μθ υλικϊν 

 Θ μεταφορά και προςωρινι αποκικευςι τουσ ςτο ζργο 

 Οι προςτατευτικζσ περιφράξεισ με ανακλαςτικζσ ταινίεσ μζχρι τθν ςκλιρυνςθ των κονιαμάτων 

 Θ ενςωμάτωςθ ι θ χριςθ τουσ ςτο ζργο 

 Θ φκορά και απομείωςθ των υλικϊν και θ απόςβεςθ και οι ςταλίεσ του εξοπλιςμοφ. 

 Θ διάκεςθ και απαςχόλθςθ του απαιτουμζνου προςωπικοφ, εξοπλιςμοφ και μζςων για τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρροδιαγραφισ. 

 Θ ςυγκζντρωςθ των απορριμμάτων πάςθσ φφςεωσ που προκφπτουν κατά τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν και τθν μεταφορά τουσ προσ οριςτικι απόκεςθ. 

 Θ πραγματοποίθςθ όλων των απαιτουμζνων δοκιμϊν, ελζγχων κλπ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 

εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςφμφωνα με τθν παροφςα Ρροδιαγραφι, κακϊσ και των τυχόν 

διορκωτικϊν μζτρων (εργαςία και υλικά) εάν διαπιςτωκοφν μθ ςυμμορφϊςεισ κατά τισ 

δοκιμζσ και τουσ ελζγχουσ.
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 6 (Τ.Ρ. 6) 

(Τ.Ρ. 6) ΕΡΑΝΕΡΛΩΫΣΘ ΟΥΓΜΑΤΫΝ ΥΡΟΓΕΛΫΝ ΔΛΚΤΥΫΝ 

 

1. Αντικείμενο εργαςιϊν 

 

Οι εργαςίεσ που προδιαγράφονται ςτθν παροφςα Ρροδιαγραφι αφοροφν ςτισ επανεπιχϊςεισ 

ορυγµάτων, µετά τθν τοποκζτθςθ των πάςθσ φφςεωσ αγωγϊν και εξαρτθµάτων των υπογείων δικτφων, 

ςυµπεριλαµβανοµζνθσ και τθσ ςτρϊςθσ ζδραςισ τουσ, εκτόσ και αν προβλζπεται διαφορετικά ςτθν 

µελζτθ, και ειδικότερα αφοροφν: 

 Επιχϊµατα από κοκκϊδθ υλικά "ηϊνθσ αγωγϊν και οχετϊν". 

 Επιχϊµατα από κοκκϊδθ υλικά κάτω από πεηοδρόµια. 

 Επιχϊµατα πάνω από τθν "ηϊνθ αγωγοφ" µε κατάλλθλα προϊόντα. 

Οι εργαςίεσ αφοροφν ςτθν καταςκευι δικτφων φδρευςθσ, άρδευςθσ, αποχζτευςθσ οµβρίων και 

ακακάρτων, υπογείων καλωδιϊςεων και παντόσ τφπου υπογείων δικτφων. 

Οι εργαςίεσ που καλφπτονται από τθν προδιαγραφι αυτι προχποκζτουν τθν ολοκλιρωςθ ςε 

πρϊτθ φάςθ των εργαςιϊν διάνοιξθσ ορφγµατοσ και τοποκζτθςθσ δικτφου, που εκτελοφνται µε βάςθ τα 

ςυµβατικά τεφχθ και ςχζδια και ςφµφωνα µε τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ. 

 

2. Τυποποιθτικζσ παραποµπζσ 

 

Θ παροφςα ενςωµατϊνει, µζςω παραποµπϊν, προβλζψεισ άλλων δθµοςιεφςεων, 

χρονολογθµζνων ι µθ. Οι παραποµπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα ςθµεία του κειµζνου και 

κατάλογοσ των δθµοςιεφςεων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια. Ρροκειµζνου περί παραποµπϊν ςε 

χρονολογθµζνεσ δθµοςιεφςεισ, τυχόν µεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ αυτϊν κα ζχουν 

εφαρµογι ςτο παρόν όταν κα ενςωµατωκοφν ςε αυτό, µε τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςι του. Πςον αφορά 

τισ παραποµπζσ ςε µθ χρονολογθµζνεσ δθµοςιεφςεισ ιςχφει θ τελευταία ζκδοςι τουσ. 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2             Tests for geometrical properties of aggregates -  Part 2:             Determination     

ofparticle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures - ∆οκιµζσ για 

τον προςδιοριςµό των γεωµετρικϊν χαρακτθριςτικϊν των αδρανϊν  

Μζροσ2: Ρροςδιοριςµόσ κοκκοµετρικϊν κλαςµάτων -

 Κόςκινα δοκιµϊν,ονοµαςτικό µζγεκοσ διατοµϊν κοςκίνων 

 

 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-10-01-00 

 

Work-site water pumping - Εργοταξιακζσ αντλιςεισ υδάτων 

 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-10-02-00 
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 Wastewater and sludge pumping - Αντλιςεισ Βορβόρου - Λυµάτων. 

 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-10-03-00 

 

Dewatering with well points - Αντλιςεισ υποβιβαςµοφ υδροφόρου 

ορίηοντα µε well points 

 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-01-01-00 

 

Ditch and channel excavations - Εκςκαφζσ Τάφρων και ∆ιωρφγων 

 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-01-03-01 

 

Trench excavations for utility networks 

∆ικτφων. 

 

- Εκςκαφζσ Ορυγµάτων Υπογείων 

 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-02-02-01-00 

 

General excavations for Road and Hydraulic works 

οδοποιίασ και υδραυλικϊν ζργων 

 

- Γενικζσ εκςκαφζσ 

 

DIN 18196 

 

Earthworks and foundations Soil classification for civil engineering purp 
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Επίςθσ ιςχφουν οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ που ιςχφουν κατά περίπτωςθ εγκακιςταµζνου δικτφου 

(ανάλογα µε το υλικό των ςωλινων). 

 

3. Προι και οριςµοί 

 

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ προτφπου εφαρµόηονται οι ακόλουκοι όροι και οριςµοί: 

 

3.1. Επανεπίχωςθ ορυγµάτων υπογείων δικτφων 

 

Με τον όρο αυτό εννοείται θ επίχωςθ µε κατάλλθλα, ωσ προσ τθν ςφςταςθ και ςφνκεςθ υλικά 

(προϊόντα εκςκαφϊν, λατοµείων ι και δάνεια), ςφµφωνα µε τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ 

Ρροδιαγραφισ. 

 

3.2. Ηϊνθ ζδραςθσ 

 

Με τον όρο αυτό εννοείται θ ςτρϊςθ ζδραςθσ του αγωγοφ, ανάλογα µε τον τφπο του δικτφου 

και τισ προδιαγραφζσ εγκατάςταςισ του (αντικείµενα ιδιαίτερων Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, κατά 

περίπτωςθ). 

 

3.3. Ηϊνθ αγωγοφ 

 

Με τον όρο αυτό εννοείται θ περιοχι µεταξφ του πυκµζνα και των τοιχωµάτων τθσ τάφρου και 

µζχρι φψοσ 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγοφ, που αποτελείται από τα τµιµατα "ζδραςθσ", 

"πλευρικισ πλιρωςθσ" και "επικάλυψθσ". 

 

3.4. Ρεριοχι πάνω από τθ ηϊνθ αγωγοφ 

 

Με τον όρο αυτό εννοείται το τµιµα από τθν άνω επιφάνεια τθσ "ηϊνθσ αγωγϊν και οχετϊν" 

µζχρι τθν ςτάκµθ των ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ ι του φυςικοφ εδάφουσ (ςτισ περιπτϊςεισ δικτφων 

εκτόσ ηϊνθσ οδοφ). 
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4. Απαιτιςεισ 

 

4.1. Ενςωµατοφµενα υλικά 

 

Τα εδαφικά υλικά επανεπίχωςθσ κα λαµβάνονται κατ’ αρχιν από τα προϊόντα εκςκαφισ 

ορυγµάτων, και µόνο όταν αυτά δεν καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ ι δεν επαρκοφν ι δεν 

είναι διακζςιµα (λόγω εκτζλεςθσ των εκςκαφϊν ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ ςφµφωνα µε το 

εγκεκριµζνο πρόγραµµα εργαςιϊν) κα γίνεται δανειολθψία, µετά από ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ 

Υπθρεςίασ. 

 

Γενικϊσ θ εκτζλεςθ των πάςθσ φφςεωσ προβλεποµζνων εκςκαφϊν κα προγραµµατίηεται από 

τον Ανάδοχο µε τρόπο τζτοιο ϊςτε τα κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφϊν να µποροφν να 

χρθςιµοποιθκοφν για τθν επανεπίχωςθ των ορυγµάτων ι ςε άλλεσ καταςκευζσ του ζργου, ςφµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα ςτθν µελζτθ. 

 

4.2. Εδαφικά υλικά 

 

Θ καταλλθλότθτα των εδαφικϊν υλικϊν για τθν επανεπίχωςθ ορυγµάτων υπογείων δικτφων 

εξαρτάται από τισ εδαφοτεχνικζσ ιδιότθτεσ και τθν ικανότθτα ςυµπφκνωςισ τουσ. 

Θ ταξινόµθςθ των καταλλιλων για τθν επαναςυµπλιρωςθ ςκαµµάτων υλικϊν µε βάςθ τισ 

εδαφοτεχνικζσ ιδιότθτεσ και τθν ικανότθτα ςυµπφκνωςισ τουσ, ςφµφωνα µε το DIN 18196 δίδεται 

ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 

Ρίνακασ 1 - Κατθγορίεσ Καταλλιλων Εδαφικϊν Υλικϊν για τθν επανεπίχωςθ ορυγμάτων 

  υπογείων δικτφων   

      

Κατθγορία   

Συνοπτικι περιγραφι 

Κατάταξθ κατά  

ςυµπυκνωςιµότθτ

ασ 

 

DIN 18196 

 

   

V1 

  Μθ ςυνεκτικά ζωσ ελαφρϊσ ςυνεκτικά, GW, GI, GE, SW, SI, SE,  

  

χονδρόκοκκα και µικτόκοκκα εδάφθ GU, GT, SU, ST 

 

    

V2   Συνεκτικά, µικτόκοκκα εδάφθ GU, GT, SU, ST  

      

V3   Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφθ UL, TL  
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Θ ικανότθτα ςυµπφκνωςθσ των ανωτζρω κατθγοριϊν εδάφουσ εξαρτάται από τθν διαβάκµιςθ, τθν 

µορφι των κόκκων και τθν περιεκτικότθτα ςε νερό. Ειδικότερα: 

 

 Για τα υλικά τθσ κατθγορίασ V1, βαρφνουςα ςθµαςία ςτθν ικανότθτα ςυµπφκνωςθσ ζχει θ 

διαβάκµιςθ, θ µορφι των υλικϊν τουσ και µικρότερθ θ περιεκτικότθτα ςε νερό (και κατά 

ςυνζπεια θ επίδραςθ των καιρικϊν ςυνκθκϊν). 

 Για τα υλικά των κατθγοριϊν V2 και V3 βαρφνουςα ςθµαςία ζχει θ περιεκτικότθτα ςε νερό. 

 

Γενικά, θ ςυµπφκνωςθ των εδαφϊν τθσ κατθγορίασ V1, λόγω τθσ µικρισ ευπάκειάσ τουσ ςτο 

νερό και ςε φαινόµενα αποςάκρωςθσ, είναι ευχερζςτερθ ζναντι εδαφϊν των κατθγοριϊν V2 και V3. 

Για τθν επιλογι του καταλλθλότερου κατά περίπτωςθ υλικοφ κα λαµβάνονται υπόψθ και τα 

ακόλουκα: 

 Σε πολφ υγρά, ςυνεκτικά εδάφθ, δεν είναι δυνατόν να επιτευχκεί ο απαιτοφµενοσ βακµόσ 

ςυµπφκνωςθσ. 

 Σε ξθρά ςυνεκτικά εδάφθ, θ απαιτοφµενθ κατά ςτρϊςεισ ςυµπφκνωςθ µπορεί να επιτευχκεί 

µόνο µετά από ζργο ςυµπφκνωςθσ ςθµαντικϊσ µεγαλφτερο ζναντι αυτοφ που αντιςτοιχεί ςε 

ςυνκικεσ βζλτιςτθσ υγραςίασ. 

 

Επιςθµαίνεται ότι για τθν αποφυγι των ςυνιηιςεων τθσ επανεπίχωςθσ, και ιδιαίτερα εντόσ 

πόλεων ι εντόσ του καταςτρϊµατοσ οδϊν, κα χρθςιµοποιοφνται για τθν επαναπλιρωςθ των 

ορυγμάτων κατά πρϊτο λόγο µθ ςυνεκτικά εδάφθ τθσ κατθγορίασ V1 και µόνο ςτθν περίπτωςθ που 

δεν υπάρχει περίςςεια τζτοιων προϊόντων εκςκαφϊν κα χρθςιµοποιοφνται και εδάφθ των κατθγοριϊν 

V2 και V3. 

 

4.3. Υλικά επανεπίχωςθσ ηϊνθσ αγωγϊν 

 

4.3.1. Υλικά πλιρωςθσ 

 

Θ διαµόρφωςθ τθσ ηϊνθσ αυτισ αποςκοπεί ςτθν οµοιόµορφθ κατανοµι των κινθτϊν και 

µόνιµων φορτίων επί του αγωγοφ. Ωσ εκ τοφτου κα χρθςιµοποιοφνται αµµοχάλικα (κοκκϊδθ υλικά), 

κατάλλθλθσ κοκκοµετρικισ διαβάκµιςθσ, ανάλογα µε το υλικό καταςκευισ του αγωγοφ και ςφµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα ςτθν µελζτθ. 

 

Σε περίπτωςθ που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά ςτθν µελζτθ, το υλικό τθσ ηϊνθσ αγωγϊν 

κα ζχει τθν ακόλουκθ διαβάκµιςθ: 
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Ρίνακασ 2 - Κοκκοµετρικι διαβάκµιςθ υλικϊν επανεπίχωςθσ ηϊνθσ αγωγϊν 

 

Ονοµαςτικό άνοιγµα κόςκινου  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2 

[mm] 

∆ιερχόµενα κατά βάροσ 

[%] 

40 100 

31.5 85 ÷ 100 

16 50 ÷ 87 

8 35 ÷ 80 

4 25 ÷ 70 

0.063 <10 

 

Το υλικό κα είναι οµαλισ κοκκοµετρικισ διαβάκµιςθσ και κα ιςχφει: 

 D60 / D10    5 

όπου:  

D60: 

Θ διάµετροσ του κόςκινου, δια του οποίου διζρχεται το 60% (κατά βάροσ) του 

υλικοφ 

D10: 

Θ διάµετροσ του κόςκινου, δια του οποίου διζρχεται το 10% (κατά βάροσ) του 

υλικοφ 

 

Εάν το ποςοςτό () του λεπτόκοκκου του διερχόµενου από το κόςκινο 0,063mm είναι 10%>>5%, τότε 

το λεπτόκοκκο υλικό πρζπει να ζχει δείκτθ πλαςτικότθτασ Ι 10%. 

 

4.3.2. Αµµοσ εγκιβωτιςµοφ ςωλθνϊςεων 

 

Θ άµµοσ κα προζρχεται από λατοµείο και κα αποτελείται από κόκκουσ ςκλθροφσ και 

ανκεκτικοφσ, κα είναι απαλλαγµζνθ από ςβϊλουσ αργίλου και οργανικζσ ουςίεσ, και θ κοκκοµετρικι 

τθσ διαβάκµιςθ κα βρίςκεται εντόσ των ορίων του παρακάτω πίνακα 3. 

 

Ρίνακασ 3- Κοκκοµετρικι διαβάκµιςθ άµµου εγκιβωτιςµοφ 

 

Ονοµαςτικό άνοιγµα κόςκινου κ 

ατά ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2 

[mm] 

∆ιερχόµενα κατά βάροσ 

[%] 

10 100 

4 90÷100 

2 55 ÷ 85 

0.063 <5 
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Σε περίπτωςθ φπαρξθσ υπόγειων υδάτων ςτθν ηϊνθ του αγωγοφ το ποςοςτό του λεπτόκοκκου υλικοφ 

(κόςκινο 0, 063 mm) δεν κα υπερβαίνει το 3%. 

 

4.4. Υλικά επανεπίχωςθσ υπό τα πεηοδρόµια 

 

Θα χρθςιµοποιοφνται κοκκϊδθ υλικά µε κοκκοµετρικι διαβάκµιςθ εντόσ των ορίων του παρακάτω 

πίνακα 4 

 

Ρίνακασ 4 - Κοκκοµετρικι διαβάκµιςθ υλικοφ επανεπιχϊςεων υπό τα πεηοδρόµια 

 

Ονοµαςτικό άνοιγµα κόςκινου κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2 

[mm] 

∆ιερχόµενα κατά βάροσ 

[%] 

31.5 90 ÷ 99 

16 55 ÷ 85 

8 35 ÷ 68 

4 22 ÷ 60 

2 16 ÷ 47 

1 9 ÷ 40 

0.5 5 ÷ 35 

0.063 0 ÷-10 

 

 

 

5. Μζκοδοσ καταςκευισ 

 

5.1. Γενικά 

 

Ο κακοριςµόσ τθσ µεκόδου ςυµπφκνωςθσ και του πάχουσ των ςτρϊςεων εξαρτάται από τον 

χρθςιµοποιοφµενο µθχανικό εξοπλιςµό και από τθν κατθγορία των χρθςιµοποιουµζνων εδαφικϊν 

υλικϊν. 

 

Στον παρακάτω πίνακα 5 παρζχονται ενδεικτικά ςτοιχεία για τισ διαδικαςίεσ των ςτρϊςεων 

επίχωςθσ ςε ςυνάρτθςθ µε τον χρθςιµοποιοφµενο εξοπλιςµό και τθν κατθγορία του υλικοφ επίχωςθσ. 
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Ρίνακασ 5 - Συνιςτϊµενεσ διαδικαςίεσ ςυµπφκνωςθσ 

 

Είδοσ µθχανιµατοσ Υπθρεςιακό 

βάροσ*kg] 

Κατθγορία Λκανότθτασ Συµπφκνωςθσ Εδάφουσ 

V1 V2 V3 

Κ
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Ελαφρά µθχανιµατα ςυµπφκνωςθσ (κυρίωσ για τθ ηϊνθ του αγωγοφ) 

Δονθτικόσ 

ςυμπιεςτισ 

Ελαφρόσ Ζωσ 25 + Ζωσ 15 + Ζωσ 15 + Ζωσ 10 

Μζςοσ 25-60 + 20-40 + 15-30 + 10-30 

Δονθτισ 

εκριξεων 

Ελαφρόσ 
Ζωσ 100 ο 20-30 + 15-20 + 20-30 

∆ονθτικζσ 

πλάκεσ 

Ελαφρζσ Ζωσ 100 + ζωσ 20 ο Ζωσ 15   

Μζςεσ 100-300 + 20-30 ο 15-20   

Δονθτικόσ 

κυλινδροσ 

Ελαφρόσ 
Ζωσ 600 + 20-30 ο 15-20   

Μζςα και βαριά µθχανιµατα ςυµπφκνωςθσ (πάνω από τθν ηϊνθ αγωγοφ) 

Δονθτικόσ 

ςυμπιεςτισ 

Μζςοσ 25-60 + 20-40 + 15-30 + 10-30 

Βαρφσ 60-200 + 40-50 + 20-40 + 20-30 

Δονθτισ 

εκριξεων 

Μζςοσ 100-500 ο 20-40 + 25-35 + 10-30 

Βαρφσ 500 ο 30-50 + 30-50 + 20-30 

∆ονθτικζσ 

πλάκεσ 

Μζςεσ 300-750 + 30-50 ο 20-40   

Βαριζσ 750 + 40-70 ο 30-50   

Δονθτικοί 

κφλινδροι 

 
600-8000 + 20-50 + 20-40   

1. = Συνιςτάται 

1.5 = Ωσ επί το πλείςτον ακατάλλθλο 
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Θ εργαςία τθσ επανεπίχωςθσ κα γίνεται ςτο ςφνολό τθσ εν ξθρϊ. Με ευκφνθ του Αναδόχου το όρυγµα 

κα προςτατεφεται από επιφανειακά και υπόγεια νερά ςφµφωνα µε τα προβλεπόµενα ςτθν ΕΛΟΤ ΤΡ 

1501-08-01-03-01. 

Θ υγραςία του υλικοφ πλιρωςθσ κα είναι τζτοια ϊςτε να µπορεί να επιτευχκεί θ απαιτοφµενθ 

ςυµπφκνωςθ. Υλικά που εµφανίηουν αυξθµζνθ υγραςία κα αφινονται να ςτεγνϊςουν και να 

αποκτιςουν τθν κατάλλθλθ υγραςία πριν τθ ςυμπφκνωςθ. 

Ο απαιτοφµενοσ βακµόσ ςυµπφκνωςθσ του υλικοφ πλιρωςθσ ζναντι τθσ βζλτιςτθσ 

εργαςτθριακισ ςυµπφκνωςθσ κατά Proctor κακορίηεται κατά περίπτωςθ ςτα επόµενα εδάφια. 

Ο ελάχιςτοσ αρικµόσ δοκιµϊν ςυµπφκνωςθσ δεν κα είναι µικρότεροσ από µία δοκιµι ανά 100 

m µικουσ ορφγµατοσ και για κάκε διακεκριµζνθ ηϊνθ υλικοφ πλιρωςθσ ι µικρότεροσ από µία δοκιµι 

ανά 500 m
3
 διαςτρωνόµενου υλικοφ. 

Αν οι τιµζσ του βακµοφ ςυµπφκνωςθσ που προκφπτουν από τουσ παραπάνω ελζγχουσ είναι 

µικρότερεσ από τισ προδιαγραφόµενεσ κα µεταβάλλεται ο τρόποσ εργαςίασ ϊςτε να καλφπτονται οι 

ςχετικζσ απαιτιςεισ, ςφµφωνα µε τα επόµενα εδάφια τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ οµοιόµορφου υλικοφ πλιρωςθσ, και αν οι ζλεγχοι βακµοφ ςυµπφκνωςθσ που 

εκτελοφνται όπωσ ορίηεται παραπάνω αποδείξουν ικανοποιθτικι οµοιοµορφία, τότε θ Υπθρεςία ζχει 

τθν δυνατότθτα,µετά από αίτθςθ του Αναδόχου, να εγκρίνει τον περιοριςµό των εκτελοφµενων 

δοκιµϊν ςυµπφκνωςθσ, µε τθν προχπόκεςθ ότι κα γίνεται λεπτοµερισ παρακολοφκθςθ του πάχουσ 

των ςτρϊςεων που ςυµπυκνϊνονται και του τρόπου εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ (χρθςιµοποιοφµενα 

µθχανιµατα και κατθγορίεσ ενςωµατοφµενων υλικϊν). 

 

5.2. Ρεριοχι ηϊνθσ αγωγϊν 

 

5.2.1. Γενικά 

 

Θ χαλάρωςθ του τελικοφ πυκµζνα τθσ τάφρου ςε κάκε περίπτωςθ κα αποφεφγεται κατά τθν 

εκςκαφι. Τυχόν χαλαρά υλικά κα αφαιροφνται πριν από τθν τοποκζτθςθ του αγωγοφ ι τθν καταςκευι 

του υποςτρϊµατοσ ζδραςθσ αυτοφ και κα αντικακίςτανται µε µθ ςυνεκτικό υλικό (κοκκϊδεσ), το 

οποίο κα ςυµπυκνϊνεται µε µθχανικά µζςα. 

 

Θ επίχωςθ ςτθν ηϊνθ αυτι αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ οµοιόµορφθσ κατανοµισ των κινθτϊν 

και µονίµων φορτίων ςτον αγωγό και ςτθν αποφυγι γραµµικισ ςθµειακισ ςτιριξισ τουσ. 

Σχετικά ιςχφουν οι προδιαγραφζσ των διαφόρων τφπων ςωλθνϊςεων καταςκευισ δικτφων. 

Σε κάκε περίπτωςθ κα ελζγχονται επιςταµζνωσ τυχόν αλλαγζσ ςυνκθκϊν ζδραςθσ κατά µικοσ 

του ορφγµατοσ, ιδιαιτζρωσ όταν οι αγωγοί είναι άκαµπτοι. 
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Μζτρα που µποροφν να λθφκοφν ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ είναι θ ζδραςθ του αγωγοφ ςε 

αµµϊδεσ υπόςτρωµα, θ χριςθ µθ άκαµπτων ςυνδζςµων και θ χρθςιµοποίθςθ µικρϊν αγωγϊν για το 

ςυγκεκριµζνο τµιµα. 

Μετά τθν αποπεράτωςθ τθσ διάνοιξθσ του ορφγµατοσ και τθν µόρφωςθ και τον ζλεγχο του 

πυκµζνα κα ακολουκεί θ ζδραςθ του αγωγοφ και θ επίχωςι του µε το προβλεπόµενο από τθν µελζτθ 

υλικό ςτο φψοσ πάνω από το εξωρράχιο του αγωγοφ, το οποίο ορίηεται ςτα αντίςτοιχα ςχζδια τυπικϊν 

διατοµϊν. 

Σε περίπτωςθ που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά ςτθν µελζτθ, θ ζδραςθ του αγωγοφ κα 

γίνεται ςε υπόςτρωµα πάχουσ 100 mm ςε εδάφθ γαιϊδθ και 150 mm ςε βραχϊδθ ι ςκλθρά εδάφθ, 

και θ επικάλυψι του κα εκτείνεται κατά 30 cm πάνω από το εξωρράχιο. 

Οι αγωγοί κα εγκιβωτίηονται ςε όλο το πλάτοσ του ςκάµµατοσ. Το πάχοσ για τθν ζδραςθ και 

τθν επικάλυψθ των ςωλινων κα είναι τουλάχιςτον όςο αναγράφεται ςτα ςχζδια τθσ µελζτθσ. 

Το υλικό εγκιβωτιςµοφ κα διαςτρϊνεται, κα διαβρζχεται και κα ςυµπυκνϊνεται κατά 

οµοιόµορφεσ ςτρϊςεισ µε ιδιαίτερθ φροντίδα, µε χριςθ ελαφροφ εξοπλιςµοφ ςυµπφκνωςθσ, ϊςτε να 

µθν προκλθκεί φκορά ςτουσ ςωλινεσ και ςτθν εξωτερικι τουσ προςταςία. 

Στο ςτάδιο αυτό τθσ επίχωςθσ οι περιοχζσ ςυνδζςεων των ςωλινων κα µζνουν ελεφκερεσ για 

τθν εκτζλεςθ των δοκιµϊν ςτεγανότθτασ των ςωλθνϊςεων. Οι περιοχζσ των ςυνδζςεων κα 

καλφπτονται µετά τθν εκτζλεςθ των προβλεποµζνων κατά περίπτωςθ δοκιµϊν. 

 

5.2.2. Συµπφκνωςθ 

 

Οι απαιτθτοί βακµοί ςυµπφκνωςθσ των ςτρϊςεων κακορίηονται ωσ εξισ: 

 100% τθσ Standard Proctor ςε µθ ςυνεκτικά υλικά τθσ κατθγορίασ V1 ι 103% τθσ Standard 

Proctor ςε υλικό κατθγορίασ GW και GΙ κατά DΙΝ 18196. 

 97% τθσ Standard Proctor ςε ςυνεκτικά υλικά κατθγοριϊν V2 και V3. 

Κάκε ςτρϊςθ πλιρωςθσ κα ςυµπυκνϊνεται ιδιαιτζρωσ. 

Θ ςυµπφκνωςθ κα γίνεται από τθν παρειά τθσ τάφρου προσ τον αγωγό. Θ πλιρωςθ τθσ 

τάφρου και θ ςυµπφκνωςθ του υλικοφ πλιρωςθσ κα γίνονται ταυτόχρονα και από τισ δφο πλευρζσ του 

αγωγοφ για τθν αποφυγι µετατόπιςθσ και υπερφψωςθσ του. Αυτό κα λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψθ 

όταν υπάρχουν ςωλινεσ που µποροφν να παραµορφωκοφν (π.χ. πλαςτικοί ςωλινεσ µεγάλων 

διατοµϊν). 

Για τουσ αγωγοφσ εξωτερικισ διαµζτρου µεγαλφτερθσ από 0,40 m θ ηϊνθ του αγωγοφ κα 

επιχϊνεται και κα ςυµπυκνϊνεται ςε τουλάχιςτον δφο φάςεισ (δφο ςτρϊςεισ). 

Οι επιχϊςεισ των ςκαμμάτων των ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ, διενεργείται ςε δφο φάςεισ: 

 

1θ Φάςθ: 

Μετά τθν τοποκζτθςθ του αγωγοφ και πριν από τθ δοκιμι ςτεγανότθτασ, ο Ανάδοχοσ 
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υποχρεοφται να επιχϊςει μερικά τον ςωλινα, (τουλάχιςτον 30 εκ. υπεράνω τθσ άνω γενζτειρασ). Τα 

τμιματα γφρω από τισ κζςεισ θλεκτροςυγκολλιςεων ι ςυνδζςεων κα μείνουν ακάλυπτα, για να είναι 

δυνατόσ ο ζλεγχοσ των αρμϊν κατά τθ διενζργεια τθσ δοκιμισ ςτεγανότθτασ και θ επιςκευι τουσ, αν 

παρουςιαςτεί διαρροι. Ρριν τθν ζναρξθ τθσ δοκιμισ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει λάβει όλα εκείνα 

τα μζτρα (ςφινεσ, προςωρινζσ αγκυρϊςεισ, επιχϊςεισ ςε μεγαλφτερο φψοσ, κ.λπ.) που να αποκλείουν 

τθν οποιαδιποτε μετακίνθςθ του ςωλινα κατά τθν δοκιμι. 

 

2θ Φάςθ: 

Μετά τθν πετυχθμζνθ τελικι δοκιμαςία κάκε τμιματοσ του αγωγοφ, ςυμπλθρϊνεται θ 

επίχωςθ του ορφγματοσ τθσ ςωλινωςθσ. 

 

5.3. Ρεριοχι πάνω από τθ ηϊνθ αγωγϊν 

 

5.3.1. ∆ιάςτρωςθ 

 

Το πάχοσ των µεµονωµζνων ςτρϊςεων κα επιλεγεί κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε το µθχάνθµα 

ςυµπφκνωςθσ που χρθςιµοποιείται να είναι ςε κζςθ να επιτφχει τζλεια ςυµπφκνωςθ τθσ κάκε µιασ 

ςτρϊςθσ µε τον αναγκαίο αρικµό διελεφςεων. 

 

5.3.2. Συµπφκνωςθ 

 

Σε περίπτωςθ αγωγοφ υπό το οδόςτρωµα τότε ηϊνθ πάχουσ κατ' ελάχιςτο 0,50 m κάτω από τθν 

κατϊτατθ επιφάνεια τθσ οδοςτρωςίασ κα ςυµπυκνϊνεται ςε ποςοςτό: 

 100% τθσ Standard Proctor για ςυνεκτικά εδάφθ τθσ κατθγορίασ V1 ι 103% τθσ Standard 

Proctor ςε υλικά κατθγορίασ GW και GΙ κατά DΙΝ 18196. 

 97% τθσ Standard Proctor για ςυνεκτικά εδάφθ κατθγοριϊν V2 και V3. 

Ηϊνθ που βρίςκεται κάτω από τθν προθγοφµενθ και µζχρι τθν ηϊνθ του αγωγοφ κα ςυµπυκνϊνεται ςε 

ποςοςτό: 

 95% τθσ Standard Proctor για µθ ςυνεκτικό υλικό πλιρωςθσ κατθγορίασ V1 ι 97% τθσ Standard 

Proctor ςε υλικά κατθγορίασ GW και GI κατά DΙΝ 18196). 

 95% τθσ Standard Proctor προκειµζνου για ςυνεκτικό υλικό πλιρωςθσ τθσ κατθγορίασ V2 και 

V3. 

Σε περίπτωςθ αγωγοφ εκτόσ οδοςτρϊµατοσ το υλικό πλιρωςθσ από τθν τελικι επιφάνεια του 

εδάφουσ (µετά τθν τυχόν προβλεπόµενθ διαµόρφωςθ) µζχρι τθν ηϊνθ του αγωγοφ κα ςυµπυκνϊνεται 

όπωσ ορίηεται ςτο παραπάνω εδάφιο. 

Επιςθµαίνεται ότι δεν επιτρζπεται θ επιβολι φορτίςεων επί του αγωγοφ κατά τθν διάρκεια 

των εργαςιϊν καταςκευισ (π.χ. κυκλοφορία οχθµάτων πάνω ςτον επιχωκζντα αγωγό), πριν τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ επίχωςθσ. 
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5.4. Ρεριοχι κάτω από τα πεηοδρόµια 

 

Το υλικό κα τοποκετθκεί µεταξφ τθσ επιφάνειασ τθσ «ςτρϊςθσ ζδραςθσ οδοςτρϊµατοσ» 

(όπωσ αυτι ορίηεται ςτα ςχζδια των διατοµϊν οδοποιίασ τθσ εγκεκριµζνθσ µελζτθσ) και τθσ ςτρϊςθσ 

ζδραςθσ των τςιµεντοπλακϊν πεηοδροµίων (ι άλλθσ τελικισ ςτρϊςθσ πεηοδροµίων).Θ περιοχι αυτι 

κα ςυµπυκνϊνεται ςε ποςοςτό 90% τθσ ξθράσ φαινόµενθσ πυκνότθτασ που λαµβάνεται κατά τθν 

τροποποιθµζνθ µζκοδο Proctor. 

 

 

5.5. Τάφροι αγωγϊν µε αντιςτιριξθ 

 

Θ τοποκζτθςθ και ςυµπφκνωςθ του υλικοφ πλιρωςθσ κα εκτελείται, ανάλογα µε το είδοσ τθσ 

αντιςτιριξθσ που χρθςιµοποιείται κάκε φορά, κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ πλιρωςθ 

µζχρι τισ παρειζσ τθσ τάφρου. 

Για αυτό το λόγο, ςε περίπτωςθ οριηόντιων αντιςτθρίξεων (µπουντζλια) οι εγκάρςιοι 

ςφνδεςµοι κα αποµακρφνονται ςταδιακά ζτςι ϊςτε να ελευκερϊνεται κατά τµιµατα θ διατοµι τθσ 

τάφρου για τθν πλιρωςθ και ςυµπφκνωςθ του υλικοφ επίχωςθσ. 

Πµοια, ςε περίπτωςθ κατακόρυφων αντιςτθρίξεων τα ςτοιχεία αυτισ (πετάςµατα τφπου 

Krings, παςςαλοςανίδεσ κ.λπ.) κα αναςφρονται ςταδιακά ςε τζτοιο φψοσ ϊςτε να είναι δυνατι θ 

τοποκζτθςθ ςε ςτρϊςεισ του υλικοφ πλιρωςθσ και θ ςυµπφκνωςθ αυτοφ. 

Σε καµία περίπτωςθ δεν κα αφαιροφνται όλεσ οι αντιςτθρίξεισ κακ’ φψοσ. Θ αφαίρεςθ κα 

περιορίηεται κάκε φορά ςτο φψοσ τθσ ςυγκεκριµζνθσ ςτρϊςθσ. 

 

5.6. Τοποκζτθςθ αγωγοφ κάτω από υφιςτάµενθ οδό 

 

Αµζςωσ µετά τθν τοποκζτθςθ του αγωγοφ θ τάφροσ κα επαναπλθρϊνεται και το υλικό 

πλιρωςθσ κα ςυµπυκνϊνεται. Θ αποκατάςταςθ τθσ ςυνζχειασ µε το υφιςτάµενο οδόςτρωµα κα 

γίνεται κατά ευκφγραµµθ ακµι, οµαλι και µθ αποςακρωµζνθ (προχποτίκεται τοµι µε αρµοκόφτθ). 

Τυχόν χαλαρά τµιµατα του οδοςτρϊµατοσ ςτισ παρειζσ τθσ κα αποµακρφνονται επιµελϊσ µε 

νζα κοπι. Θ αποκατάςταςθ του οδοςτρϊµατοσ κα γίνεται µε εφαρµογι του ςυνόλου των ςτρϊςεων 

οδοςτρωςίασ και αςφαλτικϊν που περιλαµβάνει θ εκςκαφκείςα οδόσ. 

Αν κατ' εξαίρεςθ θ οριςτικι αποκατάςταςθ του οδοςτρϊµατοσ δεν µπορεί να γίνει ευκφσ 

αµζςωσ µετά τθν επαναπλιρωςθ τθσ τάφρου του αγωγοφ, κα εφαρµόηεται προςωρινι ςτρϊςθ 

αςφαλτοµίγµατοσ. Αν εµφανιςτοφν βλάβεσ τθσ προςωρινισ αυτισ επικάλυψθσ κα αποκακίςτανται 

άµεςα. 
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6. ∆οκιµζσ 

 

Για να είναι αποδεκτι θ εργαςία επανεπίχωςθσ κα πρζπει να γίνουν οι παρακάτω ζλεγχοι: 

 Ελεγχοσ αποτελεςµάτων κοκκοµετρικισ ανάλυςθσ υλικϊν 

επίχωςθσ 

 Ελεγχοσ αποτελεςµάτων δοκιµϊν ςυµπφκνωςθσ Ελεγχοσ 

απαιτιςεων τθσ ΤΡ 

 Ελεγχοσ περαιωµζνθσ εργαςίασ 

Θ διαπίςτωςθ µθ ςυµµόρφωςθσ µε τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ ΕΛΟΤ ΤΡ για τα υλικά και τθν 

ςυµπφκνωςθ ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ καταςκευισ. 

 

7. Προι και απαιτιςεισ υγείασ - αςφάλειασ εργαηοµζνων και προςταςίασ περιβάλλοντοσ 

 

7.1. Ρθγζσ κινδφνου κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

 

 Ολιςκιςεισ αςτακϊν πρανϊν κατά τθν φάςθ τθσ επίχωςθσ. 

 Ειςροι υδάτων. 

 Ρτϊςθ εξοπλιςµοφ ι αντικειµζνων από τθν επιφάνεια του εδάφουσ εντόσ του ορφγµατοσ. 

 Ρτϊςεισ προςϊπων (εργαηοµζνων και περαςτικϊν) εντόσ του ορφγµατοσ. 

 Τραυµατιςµόσ προςωπικοφ εργαηοµζνου εντόσ του ορφγµατοσ λόγω κακισ ορατότθτασ του 

χειριςτι του εξοπλιςµοφ. 

 Τραυµατιςµόσ προςϊπων κινοφµενων ςτθν ηϊνθ ελιγµϊν των µθχανθµάτων. 

 Χριςθ µθχανικοφ εξοπλιςµοφ ςυµπφκνωςθσ εντόσ του ορφγµατοσ. 

 Εκφόρτωςθ µε ανατροπι. 

 Καταπτϊςεισ/ ολιςκιςεισ πρανϊν ορφγµατοσ κατά τθν ςυµπφκνωςθ των ςτρϊςεων του 

υλικοφ επίχωςθσ εντόσ του ορφγµατοσ λόγω των δθµιουργοφµενων δονιςεων. 

 

7.2. Μζτρα υγείασ - αςφάλειασ 

 

Είναι υποχρεωτικι θ ςυµµόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/EE, που αναφζρεται ςτισ 

«Ελάχιςτεσ Απαιτιςεισ Υγείασ και Αςφάλειασ Ρροςωρινϊν και Κινθτϊν Εργοταξίων» (όπωσ 

ενςωµατϊκθκε ςτθν Ελλθνικι Νοµοκεςία µε το Ρ∆ 305/96) και προσ τθν Ελλθνικι Νοµοκεςία περί 

υγείασ και αςφάλειασ (Ρ.∆. 17/96 και Ρ.∆. 159/99 κ.λπ.). 

Συµµόρφωςθ µε τα προβλεπόµενα ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ) του ζργου. Ρζραν 

των ανωτζρω, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά κα λαµβάνονται τα εξισ µζτρα: 

 Κατά µικοσ του ορφγµατοσ κα τοποκετείται προςωρινι περίφραξθ και θ κατάλλθλθ 

ςιµανςθ. 
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 Στισ κζςεισ που απαιτείται κα τοποκετοφνται διαβάκρεσ µε πλευρικά κιγκλιδϊµατα 

τυποποιθµζνεσ ι καταςκευαςµζνεσ επί τόπου, επαρκοφσ αντοχισ. 

Υποχρεωτικι επίςθσ είναι θ χριςθ µζςων ατοµικισ προςταςίασ (ΜΑΡ) κατά τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ είναι οι εξισ: 

 

Ρίνακασ 6 – ΜΑΡ 

Κράνοσ προςταςίασ 

απόκροφςεισ, 

προςκροφςεισ και επαφι 

µε ςτοιχεία υπό τάςθ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 397 + 

A1 Βιοµθχανικά κράνθ αςφαλείασ Industrial safety helmets 

Γάντια προςταςίασ 

ζναντι Μθχανικϊν 

κινδφνων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 

388 Ε2 

Γάντια προςταςίασ ζναντι 

μθχανικϊν κινδφνων 

Protective gloves against 

mechanical risks 

Ρροςτατευτικι 

ενδυµαςία ζναντι 

αντοχισ ςε διάτρθςθ ΕΛΟΤ EN 863 

Ρροςτατευτικι ενδυµαςία - 

Μθχανικζσ ιδιότθτεσ – 

Μζκοδοσ δοκιµισ: Αντοχι ςε 

διάτρθςθ 

Protective clothing -

Mechanical properties – 

Test method: Puncture 

resistance 

Υποδιµατα τφπου 

αςφαλείασ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 20345 Ε2 

Μζςα ατοµικισ προςταςίασ - 

Υποδιµατα τφπου αςφαλείασ 

Personal protective 

equipment - Safety 

footwear 

 

Οι εργαςίεσ ςυµπφκνωςθσ των υλικϊν επανεπίχωςθσ είναι υψθλοφ κινδφνου, ιδιαίτερα ςτισ 

περιπτϊςεισ αντιςτθριηόµενων ορυγµάτων, δεδοµζνου ότι οι αντιςτθρίξεισ πρζπει να αφαιροφνται 

ςταδιακά προκειµζνου να εξαςφαλιςκεί ο απιατοφµενοσ χϊροσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Θ χριςθ τθλεκατευκυνόµενου από τθν επιφάνεια εξοπλιςµοφ ςυµπφκνωςθσ χανδάκων (trench 

rollers, remotely controlled) µειϊνει ςθµαντικά τουσ κινδφνουσ για τον χειριςτι και ςυνιςτάται. 
 

8. Τρόποσ επιµζτρθςθσ εργαςιϊν 

 

Για τθν επιµζτρθςθ ζχουν εφαρµογι τα κακοριηόµενα για τισ εκςκαφζσ του ορφγµατοσ (βλ. 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501- 08-03-01-00). Επιχϊςεισ που αντιςτοιχοφν ςε εκςκαφζσ ορυγµάτων ςε µεγαλφτερα 

βάκθ ι πλάτθ πυκµζνα, οι κλίςεισ πρανϊν κ.λπ., ζναντι των προβλεποµζνων ςτθν εγκεκριµζνθ µελζτθ, 

δεν λαµβάνονται υπόψθ ςτθν επιµζτρθςθ. 

Οι εργαςίεσ επανεπίχωςθσ των ορυγµάτων διακρίνονται ανάλογα µε τα χρθςιµοποιοφµενα 
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προσ τοφτο υλικά. 

 

8.1. Επίχωςθ από κοκκϊδθ υλικά «ηϊνθσ αγωγοφ» 

 

Θ επίχωςθ τθσ ηϊνθσ του αγωγοφ επιµετράται ςε κυβικά µζτρα (m³), µε βάςθ τισ γραµµζσ 

κεωρθτικισ εκςκαφισ (Γ.Θ.Ε.) πυκµζνα και παρειϊν (βλπ. Ρροδιαγραφι ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-03-01-00). 

Ωσ άνω επιφάνεια λαµβάνεται θ ςτάκµθ τθσ ηϊνθσ του αγωγοφ, αφαιρείται δε ο όγκοσ του αγωγοφ και 

του ςκυροδζµατοσ ζδραςθσ αυτοφ (εάν προβλζπεται). 

Στθν περίπτωςθ παραλλιλων οχετϊν ι αγωγϊν εντόσ του αυτοφ ορφγµατοσ ωσ άνω επιφάνεια 

του υλικοφ τθσ ηϊνθσ αγωγοφ λαµβάνεται ςτάκµθ ςε φψοσ 0.30 m από τθν κοινι εφαπτόµενθ των δφο 

αγωγϊν. Θ µζγιςτθ κλίςθ τθσ επιφάνειασ αυτισ δεν κα υπερβαίνει τισ 45
ο 

 

8.2. Επίχωςθ µε κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφϊν πάνω από τθν «ηϊνθ αγωγοφ» 

 

Θ επίχωςθ τθσ περιοχισ πάνω από τθν "ηϊνθ αγωγοφ" επιµετράται ςε κυβικά µζτρα (m³) µε 

βάςθ τισ γραµµζσ κεωρθτικισ εκςκαφισ (Γ.Θ.Ε.) πυκµζνα και παρειϊν (βλπ. Ρροδιαγραφι ΕΛΟΤ ΤΡ 

1501-08-03-01-00). Ωσ άνω επιφάνεια λαµβάνεται θ ςκάφθ τθσ οδοφ (ςτάκµθ ζδραςθσ οδοςτρϊµατοσ 

ι ςτάκµθ εφαρµογισ φυτικϊν γαιϊν, κατά περίπτωςθ). 

 

8.3. Επανεπιχϊςεισ µε κοκκϊδθ υλικά κάτω από πεηοδρόµια 

 

Θ επιµζτρθςθ κα γίνεται ςε m³ µε λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατοµϊν, ςφµφωνα µε τισ 

οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ και παρουςία εκπροςϊπου αυτισ. 

Στισ ωσ άνω επιµετροφµενεσ µονάδεσ εργαςιϊν, περιλαµβάνονται: 

 Θ προµικεια, µεταφορά επί τόπου, προςζγγιςθ, διάςτρωςθ και ςυµπφκνωςθ ςτον 

προβλεπόµενο βακµό των προβλεποµζνων, κατά περίπτωςθ, υλικϊν επανεπίχωςθσ του 

υπογείου δικτφου 

 Τα απαιτοφµενα για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ µθχανικά µζςα, υλικά, εργαλεία και 

εργατοτεχνικό προςωπικό 

 Θ λιψθ όλων των απαιτοφµενων µζτρων προςταςίασ των διερχοµζνων αγωγϊν, οχετϊν ι 

καλωδίων ςε που ζχουν αποκαλυφκεί και ευρίςκονται εντόσ του ορφγµατοσ. 

 Θ λιψθ όλων των µζτρων προςταςίασ πεηϊν και οχθµάτων κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν. 

 Θ πραγµατοποίθςθ όλων των απαιτοφµενων δοκιµϊν, ελζγχων κ.λπ. ςφµφωνα µε τθν 

παροφςα Ρροδιαγραφι. 

∆εν επιµετροφνται χωριςτά, διότι είναι ενςωµατωµζνεσ, όλεσ οι αναγκαίεσ εργαςίεσ, κακϊσ 

και τα πάςθσ φφςεωσ υλικά και εξοπλιςµόσ, θ εξαςφάλιςθ και θ κατανάλωςθ τθσ ενζργειασ, κακϊσ και 
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κάκε άλλθ ςυµπαροµαρτοφςα δράςθ απαιτοφµενθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ κατά τα ανωτζρω 

καταςκευι τουσ. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά, δεν επιµετροφνται χωριςτά τα 

παρακάτω: 

 Θ προµικεια των απαραίτθτων αναλϊςιµων ι µθ υλικϊν 

 Θ µεταφορά και προςωρινι αποκικευςι τουσ ςτο ζργο 

 Θ ενςωµάτωςθ ι θ χριςθ τουσ ςτο ζργο 

 Θ φκορά και αποµείωςθ των υλικϊν και θ απόςβεςθ και οι ςταλίεσ του εξοπλιςµοφ. 

 Θ διάκεςθ και απαςχόλθςθ του απαιτουµζνου προςωπικοφ, εξοπλιςµοφ και µζςων για τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφµφωνα µε τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρροδιαγραφισ. 

 Θ ςυγκζντρωςθ των απορριµµάτων πάςθσ φφςεωσ που προκφπτουν κατά τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν και τθν µεταφορά τουσ προσ οριςτικι απόκεςθ. 

 Θ πραγµατοποίθςθ όλων των απαιτουµζνων δοκιµϊν, ελζγχων κλπ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 

εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςφµφωνα µε τθν παροφςα Ρροδιαγραφι, κακϊσ και των τυχόν 

διορκωτικϊν µζτρων (εργαςία και υλικά) εάν διαπιςτωκοφν µθ ςυµµορφϊςεισ κατά τισ 

δοκιµζσ και τουσ ελζγχουσ. 

 Θ ςυγκζντρωςθ των απορριμάτων, αχριςτων υλικϊν πάςθσ φφςεωσ που προκφπτουν κατά τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν και θ μεταφορά τουσ προσ απόκεςθ 

 Θ διαχείριςθ των απορριμάτων, άχρθςτων υλικϊν μζςω Συςτθμάτων Εναλλακτικισ 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων. 

 Θ πραγματοποίθςθ όλων των απαιτοφμενων δοκιμϊν, ελζγχων κ.λπ. για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 

εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςφμφωνα με τθν παροφςα Ρροδιαγραφι, κακϊσ και των τυχόν 

διορκωτικϊν μζτρων (εργαςία, υλικά) εάν διαπιςτωκοφν μθ ςυμμορφϊςεισ κατά τισ δοκιμζσ 

και ελζγχουσ. 
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 7 (Τ.Ρ. 7) 

(Τ.Ρ. 7) ΡΑΑΓΫΓΘ ΚΑΛ ΜΕΤΑΨΟΑ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Αντικείμενο 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςθσ προδιαγραφισ είναι: 

 θ παραγωγι εργοταξιακοφ ςκυροδζματοσ ζργων και θ μεταφορά του ςτθ κζςθ διάςτρωςθσ 

 θ παραλαβι εργοςταςιακοφ ετοίμου ςκυροδζματοσ επι τόπου του ζργου και θ περαιτζρω 

προϊκθςι του ςτθ κζςθ διάςτρωςθσ (μεταφορά μετά τθν παραλαβι). 

 

Σε περίπτωςθ που το εκτελοφμενο ζργο ζχει χαρακτθριςκεί από τον Κφριο του Ζργου (ΚτΕ) ι 

τθ μελζτθ ωσ «μεγάλο ζργο» κατά τθν ζννοια του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΚΤΣ), ΦΕΚ 

315/Β/17-4-97 και ΦΕΚ/537/Β/1-5-02, θ παραγωγι του ςκυροδζματοσ πρζπει να ακολουκιςει τισ 

διαδικαςίεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 13.5 του ΚΤΣ. 

Δεν περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Ρροδιαγραφι ςκυροδζματα που παραςκευάηονται με 

ελαφριά ι βαριά αδρανι, με προςμίξεισ ελαφρϊν ι βαρζων αδρανϊν και με αδρανι που προζρχονται 

από τθν κραφςθ παλαιοφ ςκυροδζματοσ. 

 

2. Λςχφοντα πρότυπα 

 

Θ παροφςα προδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, απαιτιςεισ άλλων κανονιςτικϊν 

κειμζνων, χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα ςθμεία τθσ 

παροφςθσ και κατάλογοσ των κειμζνων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθν ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί 

παραπομπϊν ςε χρονολογθμζνα κείμενα, τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ 

αυτϊν κα ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι 

ανακεϊρθςι τθσ. Πςον αφορά τισ παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνεσ δθμοςιεφςεισ ιςχφει θ 

τελευταία ζκδοςι τουσ. 

 

ΕΛΟΤ EN 197-1 Ε2 Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for 

common cements -- Τςιμζντο. Μζροσ 1: Σφνκεςθ, προδιαγραφζσ και κριτιρια 

ςυμμόρφωςθσ για τα κοινά τςιμζντα. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2 Ε2 Cement - Part 2 : Conformity evaluation - Τςιμζντο - Μζροσ 2 : Αξιολόγθςθ τθσ 

ςυμμόρφωςθσ 

ΕΛΟΤ EN 934-1 Ρρόςκετα ςκυροδζματοσ κονιαμάτων και ενεμάτων – Μζροσ 1: Κοινζσ 

απαιτιςεισ 
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ΕΛΟΤ EN 934-2+A1 

 

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - 

Definitions, requirements, conformity, marking and labelling - Ρρόςκετα 

ςκυροδζματοσ, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μζροσ 2: Ρρόςκετα ςκυροδζματοσ 

- Οριςμοί απαιτιςεισ, ςυμμόρφωςθ, ςιμανςθ και επιςιμανςθ 

ΕΛΟΤ EN 934.06/A1 

 

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6 : Sampling, conformity 

control and evaluation of conformity - Ρρόςκετα ςκυροδζματοσ, κονιαμάτων 

και ενεμάτων - Μζροσ 6 : Δειγματολθψία, ζλεγχοσ ςυμμόρφωςθσ και εκτίμθςθ 

τθσ ςυμμόρφωςθσ 

ΕΛΟΤ EN 934.04 E3 

 

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 4: Admixtures for grout for 

prestressing tendons - Definitions, requirements, conformity, marking and 

labelling - Ρρόςκετα ςκυροδζματοσ, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μζροσ 4: 

Ρρόςκετα ενεμάτων για προεντεταμζνουσ τζνοντεσ - Οριςμοί, απαιτιςεισ, 

ςυμμόρφωςθ, ςιμανςθ και επιςιμανςθ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 206 

 

Concrete - Specification, performance, production and conformity - Σκυρόδεμα - 

Ρροδιαγραφι, επιδόςεισ, παραγωγι και ςυμμόρφωςθ 

ΕΛΟΤ EN 12620+A1 Aggregates for concrete - Αδρανι ςκυροδεμάτων 

ΕΛΟΤ EN 1008 

 

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the 

suitability of water, including water recovered from processes in the concrete 

industry, as mixing water for concrete – Νερό ανάμιξθσ ςκυροδζματοσ - 

Ρροδιαγραφι για δειγματολθψία, ζλεγχο και αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ 

του νεροφ, ςυμπεριλαμβανομζνου του νεροφ που ανακτάται από διεργαςίεσ 

ςτθ βιομθχανία ςκυροδζματοσ, για τθ χριςθ του ωσ νερό ανάμιξθσ 

ςκυροδζματοσ 

ΕΛΟΤ EN 932.01 Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling - 

Δοκιμζσ για τον προςδιοριςμό των γενικϊν ιδιοτιτων των αδρανϊν - Μζροσ 1: 

Μζκοδοσ δειγματολθψίασ 

ΕΛΟΤ EN 932.02 Tests for general properties of aggregates - Part 2: Methods for reducing 

laboratory samples - Δοκιμζσ γενικϊν ιδιοτιτων των αδρανϊν - Μζροσ 2: 

Μζκοδοι μείωςθσ μεγζκουσ εργαςτθριακοφ δείγματοσ 

ΕΛΟΤ EN 932.03 Tests for general properties of aggregates - Part 3: Procedure and terminology 

for simplified petrograpfic description - Δοκιμζσ για τον προςδιοριςμό των 

γενικϊν ιδιοτιτων των αδρανϊν - Μζροσ 3: Διαδικαςία και ορολογία για 

απλοποιθμζνθ πετρογραφικι περιγραφι 

EN 12350-1 Testing fresh concrete - Part 1: Sampling - Δοκιμζσ νωποφ ςκυροδζματοσ - 

Μζροσ 1: Δειγματολθψία 

ΕΛΟΤ EN 13670 Execution of concrete structures - Καταςκευι ζργων από ςκυρόδεμα 
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ΕΛΟΤ 515 Concreting under low enviromental temperature - Σκυροδζτθςθ όταν θ 

κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ είναι χαμθλι 

ΕΛΟΤ 517 Cencreting under high enviromental temperature - Σκυροδζτθςθ όταν θ 

κερμοκραςία περιβάλλοντοσ είναι υψθλι 

ΕΛΟΤ EN 397 Industrial safety helmets -- Βιομθχανικά κράνθ αςφαλείασ 

ΕΛΟΤ EN 166 Ε2 Personal eye-protection - Specifications-- Μζςα ατομικισ προςταςίασ ματιϊν – 

Ρροδιαγραφζσ 

ΕΛΟΤ EN 167 Ε2 Personal eye-protection - Οptical test methods -- Μζςα ατομικισ προςταςίασ 

ματιϊν - Μζκοδοι οπτικϊν δοκιμϊν 

ΕΛΟΤ EN 168 Ε2 Personal eye-protection - Non-optical test methods -- Μζςα ατομικισ 

προςταςίασ ματιϊν - Μζκοδοι μθ οπτικϊν δοκιμϊν 

ΕΛΟΤ EN 342 Protective clothing - Ensembles and garments for protection against cold - 

Ρροςτατευτικι ενδυμαςία - Σφνολα ενδυμαςίασ και ενδφματα για προςταςία 

ζναντι ψφχουσ 

ΕΛΟΤ EN 343+Α1 Protective clothing - Protection against rain - Ρροςτατευτικι ενδυμαςία - 

Ρροςταςία ζναντι βροχισ 

ΕΛΟΤ EN ISO 20345 

E2 

Personal protective equipment – Safety footwear – Μζςα ατομικισ προςταςίασ 

– Υποδιματα τφπου αςφαλείασ 

ΕΛΟΤ EN ISO 20347 

E2 

Personal protective equipment – Occupational footwear – Μζςα ατομικισ 

προςταςίασ – Υποδιματα τφπου εργαςίασ 

ΕΛΟΤ EN 388 Ε2 Protective gloves against mechanical risks – Γάντια προςταςίασ ζναντι 

μθχανικϊν κινδφνων 

ΕΛΟΤ EN 420+A1 Protective gloves – General requirements and test methods – Γάντια 

προςταςίασ – Γενικζσ απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμισ  

ΕΛΟΤ EN 374.01 Protective gloves against chemicals and micro – organisms – Part 1: 

Terminology and performance requirements – Γάντια προςταςίασ ζναντι 

χθμικϊν ουςιϊν και μικροοργανιςμϊν – Μζροσ 1: Ορολογία και απαιτιςεισ 

απόδοςθσ 

ΕΛΟΤ EN 374.02 Protective gloves against chemicals and micro – organisms – Part 2: 

Determination of resistance to penetration– Γάντια προςταςίασ ζναντι χθμικϊν 

ουςιϊν και μικροοργανιςμϊν – Μζροσ 2: Ρροςδιοριςμόσ τθσ αντίςταςθσ ςτθ 

διείςδυςθ 

ΕΛΟΤ EN 374.03 Protective gloves against chemicals and micro – organisms – Part 3: 

Determination of resistance to permeation by chemicals – Γάντια προςταςίασ 

ζναντι χθμικϊν ουςιϊν και μικροοργανιςμϊν – Μζροσ 3: Ρροςδιοριςμόσ τθσ 
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αντίςταςθσ ςτθ διαπερατότθτα από χθμικά 

ΕΛΟΤ EN 458 Hearing protectors - Recommendations for selection use care and maintenance 

- Guidance document. - Μζςα προςταςίασ τθσ ακοισ - Συςτάςεισ για τθν 

επιλογι, τθ χριςθ, τθ φροντίδα και τθν ςυντιρθςθ - Ζγγραφο κακοδιγθςθσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 352.01 Hearing protectors – Safety requirements and testing - Part 1: ear muffs - Μζςα 

προςταςίασ τθσ ακοισ - Απαιτιςεισ αςφάλειασ και δοκιμζσ - Μζροσ 1: 

Ωταςπίδεσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 352.02 Hearing protectors – Safety requirements and testing - Part 2: Earplugs - 

Ρροςτατευτικά ακοισ - Απαιτιςεισ αςφάλειασ και δοκιμι - Μζροσ 2: Βφςματα 

αυτιϊν 

ΕΛΟΤ ΕΝ 352.03 Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 3: Ear- muffs 

attached to an industrial safety helmet - Μζςα προςταςίασ τθσ ακοισ - 

Απαιτιςεισ αςφαλείασ και δοκιμζσ - Μζροσ 3: Ωτοαςπίδεσ επί βιομθχανικοφ 

κράνουσ 

ΦΕΚ 

85/Α/07.04.2014 

«Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο 

εφαρμογισ του Ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ» 

ΦΕΚ 

1312/Β/24.08.2010 

Μζτρα, όροι και προγράμματα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων 

από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ). 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

αρικ. 305/2011 

 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 305/2011 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 9θσ Μαρτίου 2011, για τθ κζςπιςθ εναρμονιςμζνων όρων 

εμπορίασ προϊόντων του τομζα των δομικϊν καταςκευϊν και για τθν 

κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

αρικ. 568/2014 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 568/2014 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 18θσ 

Φεβρουαρίου 2014 για τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ V του κανονιςμοφ 

(ΕΕ) αρικ. 305/2011 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον 

αφορά τθν αξιολόγθςθ και τθν επαλικευςθ τθσ ςτακερότθτασ τθσ επίδοςθσ 

των δομικϊν προϊόντων 

 

3. Προι και οριςμοί 

 

Στθν παροφςα Ρροδιαγραφι δεν χρθςιμοποιοφνται ιδιαίτεροι όροι και οριςμοί. Ιςχφουν οι 

οριςμοί που παρατίκενται λεπτομερϊσ ςτο Κανονιςμό Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (Κ.Τ.Χ.), ΕΛΟΤ ΕΝ 

206, ΕΛΟΤ EN 12620+A1, ΕΛΟΤ EN 13670 και τα Εκνικά προςαρτιματα. 

 

4. Απαιτιςεισ 
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Πλα τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά κα είναι ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 305/2011 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 9θσ Μαρτίου 2011, για τθ κζςπιςθ 

εναρμονιςμζνων όρων εμπορίασ προϊόντων του τομζα των δομικϊν καταςκευϊν και για τθν 

κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και του ΚΑΤϋ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

(ΕΕ) αρικ. 568/2014 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 18θσ Φεβρουαρίου 2014 για τθν τροποποίθςθ του 

παραρτιματοσ V του κανονιςμοφ αρικ. 305/2011 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όςον αφορά τθν αξιολόγθςθ και τθν επαλικευςθ τθσ ςτακερότθτασ τθσ επίδοςθσ των δομικϊν 

προϊόντων. 

 

4.1. Τςιμζντο 

 

4.1.1. Τφποι τςιμζντου 

 

α) Οι τφποι τςιμζντου που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ςφμφωνοι με τα οριηόμενα ςτο ΕΛΟΤ 

EN 197-1. 

β) Πταν απαιτείται χριςθ τςιμζντου ανκεκτικοφ ςτα κεϊικά (τςιμζντο SR) λόγω φπαρξθσ κεϊικϊν 

ςτο ζδαφοσ ι ςτο υπόγειο νερό, ι για τθ χρθςιμοποίθςθ τςιμζντου με μικρι κερμότθτα 

ενυδάτωςθσ, το τςιμζντο κα είναι ςφμφωνο με τισ απαιτιςεισ του ΕΛΟΤ EN 197-1. 

 

4.1.2. Τρόποσ μεταφοράσ και παράδοςθσ τςιμζντου 

 

Το τςιμζντο που μεταφζρεται και παραδίδεται ςτο ςυγκρότθμα παραγωγισ ι ζργο, πρζπει να 

φζρει ςιμανςθ CE και τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 305/2011 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 9θσ Μαρτίου 2011, για τθ κζςπιςθ 

εναρμονιςμζνων όρων εμπορίασ προϊόντων του τομζα των δομικϊν καταςκευϊν και για τθν 

κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και να παρζχει τθ διλωςθ επιδόςεων, ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα, με τα εκάςτοτε ιςχφοντα τεχνικά χαρακτιριςτικά του τςιμζντου, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 6 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 305/2011 και του ΚΑΤϋ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αρικ. 568/2014 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 18θσ Φεβρουαρίου 2014 για τθν τροποποίθςθ 

του παραρτιματοσ V του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 305/2011 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όςον αφορά τθν αξιολόγθςθ και τθν επαλικευςθ τθσ ςτακερότθτασ τθσ επίδοςθσ των 

δομικϊν προϊόντων, κακϊσ και να παρζχεται το ζντυπο δεδομζνων αςφαλείασ.. 

Το τςιμζντο που κα χρθςιμοποιθκεί ςτο Ζργο κα παραδίνεται ςε ςάκουσ ι χφδθν. Το τςιμζντο 

ςε ςάκουσ κα παραδίνεται ςτο εργοτάξιο ςε ανκεκτικοφσ, καλοκαταςκευαςμζνουσ χάρτινουσ ςάκουσ, 

ςφραγιςμζνουσ ςτο εργοςτάςιο, οι οποίοι δεν κα είναι ςχιςμζνοι και δεν κα ζχουν φκορζσ. Το 

περιεχόμενο υλικό όλων των ςάκων κα είναι το ίδιο και κα ηυγίηει 25 ÷ 50 kgr, ι όπωσ άλλωσ ορίηεται. 

Το τςιμζντο μπορεί να παραδοκεί χφμα, αρκεί θ μεταφορά να γίνεται με κατάλλθλα 

μεταφορικά μζςα και θ αποκικευςθ να γίνεται ςε εγκαταςτάςεισ, που κα εξαςφαλίηουν τθν καλι 

κατάςταςθ του υλικοφ και που κα επιτρζπουν τθν ακριβι ηφγιςθ μόλισ τα φορτία καταφκάνουν ςτο 
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ςιλό αποκικευςθσ μζχρι τθν ςτιγμι τθσ ενςωμάτωςισ τουσ ςτο ανάμιγμα. 

Θ μεταφορά τςιμζντου χφδθν, κα γίνεται με ειδικά ςιλοφόρα οχιματα που διακζτουν 

κακαροφσ και υδατοςτεγείσ χϊρουσ, ςφραγιςμζνουσ και ςωςτά ςχεδιαςμζνουσ, ϊςτε να παρζχουν 

πλιρθ προςταςία του τςιμζντου από τθν υγραςία. 

Θ μεταφορά τςιμζντου ςε ςάκουσ, αν χρθςιμοποιθκεί, κα πρζπει να εξαςφαλίηει εξ ίςου 

ικανοποιθτικά τθν προςταςία από τθν υγραςία. Αν κατά τθν μεταφορά, διακίνθςθ ι αποκικευςθ του, 

το τςιμζντο υποςτεί ηθμιά κα απομακρφνεται αμζςωσ από το ςυγκρότθμα παραγωγισ. 

 

4.1.3. Αποκικευςθ 

 

Αμζςωσ μετά τθν παραλαβι του ςτο ςυγκρότθμα παραγωγισ, το τςιμζντο κα αποκθκεφεται 

ςε ςτεγανά ςιλό, που εξαςφαλίηουν πλιρθ προςταςία από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και επαρκϊσ 

αεριηόμενα. 

Το τςιμζντο ςε ςάκουσ κα φυλάςςεται ςε κλειςτζσ αποκικεσ. Το δάπεδο των αποκθκϊν κα 

ζχει ξφλινθ εςχάρα υπερυψωμζνθ κατά πενιντα (50) εκατοςτά από το ζδαφοσ και ςκεπαςμζνθ με 

υδατοςτεγι μεμβράνθ. Θ αποκικευςθ τςιμζντου ςε ςάκουσ ςτο ζδαφοσ δεν κα επιτραπεί ςε καμία 

περίπτωςθ. 

Αν απαιτθκεί, το τςιμζντο κα καλυφκεί, με μουςαμάδεσ ι άλλα αδιάβροχα καλφμματα. Θ 

κζςθ που κα επιλεγεί για τζτοια αποκικευςθ κα είναι υπερυψωμζνθ και κα προςφζρεται για ευχερι 

αποςτράγγιςθ. 

Το χφδθν τςιμζντο κα φυλάςςεται ςε υδατοςτεγανά ςιλό, που κα αδειάηονται και κα 

κακαρίηονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, όχι μεγαλφτερα των τεςςάρων μθνϊν. 

Τςιμζντο διαφορετικοφ τφπου κα αποκθκεφεται ςε χωριςτά τμιματα τθσ αποκικθσ, ι ςε 

διαφορετικά ςιλό. Πλεσ οι εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ, κα υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ 

και κα είναι τζτοιεσ, που να επιτρζπουν εφκολθ προςπζλαςθ για επικεϊρθςθ και αναγνϊριςθ. 

Οι χϊροι αποκικευςθσ κα βρίςκονται ςτο χϊρο του Ζργου ι ςτο ςθμείο παράδοςθσ και κα 

ζχουν επαρκι αποκθκευτικι ικανότθτα, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυνζχιςθ των Ζργων χωρίσ διακοπι 

ι κακυςτζρθςθ. 

Για να αποφεφγεται υπερβολικι παλαίωςθ του τςιμζντου ςε ςάκουσ, ο Ανάδοχοσ κα 

χρθςιμοποιεί τουσ ςάκουσ, κατά χρονολογικι ςειρά παράδοςθσ τουσ ςτο Εργοτάξιο.Θ αποκικευςθ 

κάκε προςκομιηόμενου φορτίο κα επιτρζπει τθν διάκριςθ από τα υπάρχοντα φορτία κατάθμερομθνία 

αποκικευςθσ. 

Το τςιμζντο ςε ςάκουσ δεν κα ςτιβάηεται ςε ςτοίβεσ φψουσ μεγαλφτερου των δζκαπζντε 

ςάκκων και μόνο για μικρζσ περιόδουσ αποκικευςθσ,, όχι μεγαλφτερεσ των εξιντα (60) θμερϊν. 

Τςιμζντο αμφίβολθσ ποιότθτασ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο αφοφ ζχει ελεγχκεί 

δειγματολθπτικά από τθν Υπθρεςία και τα αποτελζςματα των δοκιμϊν είναι ικανοποιθτικά. Το 

τςιμζντο δεν κα πρζπει να περιζχει ςβϊλουσ και να ζχει υποςτεί οποιαδιποτε αλλοίωςθ πριν 
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χρθςιμοποιθκεί ςτο ςκυρόδεμα. 

Τςιμζντο κατεςτραμμζνο ι χυμζνο ςτο ζδαφοσ, λόγω απροςεξίασ κατά τθν εκφόρτωςθ, 

αποκικευςθ και διακίνθςθ, κακϊσ και τςιμζντο αχρθςτευμζνο λόγω διαβροχισ (ενυδατϊςεωσ) δεν 

καχρθςιμοποιείται ςε καμμία περίπτωςθ. 

 

4.1.4. Ζλεγχοι 

 

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει πιςτοποιθτικό ςτακερότθτασ τθσ επίδοςθσ, ςφμφωνα με τον 

Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 305/2011 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και του ΚΑΤϋ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αρικ. 568/2014, ςιμανςθ CE του ςυγκεκριμζνου τφπου τςιμζντου 

που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ πριν τθν 

χρθςιμοποίθςθ του τςιμζντου ςτο ςκυρόδεμα, κονίαμα ι ζνεμα. Συμπλθρωματικά, εάν αυτό ηθτθκεί 

από τθν υπθρεςία, μπορεί να υποβάλει Εκκζςεισ Δοκιμϊν του Εργοςταςίου ςχετικά με τα φυςικά και 

χθμικά χαρακτθριςτικά που απαιτοφνται για το ςυγκεκριμζνο ζργο και τα οποία δεν 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτουσ ελζγχουσ που προβλζπονται για τθν χοριγθςθ του πιςτοποιθτικοφ 

ςυμμόρφωςθσ. 

Κάκε φορτίο τςιμζντου που κα παραλαμβάνεται ςτο ζργο, κα φζρει τθν προβλεπομζνθ από 

τθν νομοκεςία ςιμανςθ, και τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ εφαρμογισ, ςφμανςθ CE, είτε επί των ςάκκων ι 

ςτο Δελτίο Αποςτολισ. 

Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει δειγματολθψία του τςιμζντου που προτίκεται 

να χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ και τθν εκτζλεςθ εργαςτθριακϊν δοκιμϊν. Εάν οι δοκιμζσ δείξουν ότι 

το τςιμζντο δεν πλθρεί τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ, απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ του, αν δε ζχει 

προςκομιςκεί ςτο εργοτάξιο κα απομακρυνκεί. 

 

4.2. Αδρανι 

 

Τα αδρανι κα εξετάηονται, κα χαρακτθρίηονται και κα διακζτουν ςιμα ςφμανςθ CE ςφμφωνα 

με το Ρρότυπο ΕΛΟΤ EN 12620 και επιπλζον κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 

Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ. 

 

4.3. Ρρόςκετα ςκυροδζματοσ 

 

Τα πρόςκετα ςκυροδζματοσ κα είναι ςφμφωνα με το Ρρότυπο ΕΛΟΤ EN 934-2, κα φζρουν 

πιςτοποιθτικό ςτακερότθτασ τθσ επίδοςθσ, ςφμανςθ CE και κα ικανοποιοφν επιπρόςκετα τισ 

απαιτιςεισ τθσ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ. 

Θα προςκομίηονται ςτο εργοτάξιο ςε ςφραγιςμζνα δοχεία επί των οποίων κα αναγράφονται 

τα ςτοιχεία του παραγωγοφ και ο τφποσ του προϊόντοσ. 
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Κατά τθν αποκικευςι τουσ κα διατθροφνται ςτισ αρχικζσ τουσ ςυςκευαςίεσ και κα 

προςτατεφονται από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, τισ ακραίεσ κερμοκραςίεσ και τθν αλλοίωςθ, ςφμφωνα με 

τισ οδθγίεσ του εργοςταςίου παραγωγισ. 

 

4.4. Νερό 

 

Το χρθςιμοποιοφμενο νερό αναμίξεωσ και ςυντθριςεωσ, ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ το 

Ρροτφπου ΕΛΟΤ EN 1008. 

Σε κάκε περίπτωςθ φρζςκο, πόςιμο, κακαρό νερό, που δεν περιζχει ςυςτατικά που κα 

μποροφςαν να προκαλζςουν δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθν αντοχι και τθν ανκεκτικότθτα, είναι 

κατάλλθλο για τθν χρθςιμοποίθςθ του ςτα ςυςτατικά του ςκυροδζματοσ. 

Γενικά απαγορεφεται θ χριςθ καλαςςινοφ νεροφ για τθν παραγωγι και ςυντιρθςθ 

οπλιςμζνου και προεντεταμζνου ςκυροδζματοσ. 

 

5. Σφνκεςθ ςκυροδζματοσ 

 

Θ μελζτθ ςφνκεςθσ του ςκυροδζματοσ κα γίνεται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Τεχνολογίασ 

Σκυροδζματοσ. 

Πταν οι ςκυροδετιςεισ γίνονται ςε χαμθλι ι υψθλι κερμοκραςία περιβάλλοντοσ πρζπει να 

λαμβάνονται κατάλλθλα προςτατευτικά μζτρα που αφοροφν τθν ςφνκεςθ και τθν παραςκευι του 

ςκυροδζματοσ, όπωσ προβλζπεται ςτα πρότυπα ΕΛΟΤ 515 και ΕΛΟΤ 517. 

 

6. Ανάμιξθ ςκυροδζματοσ 

 

Τα αδρανι υλικά, το τςιμζντο και τα πρόςκετα ςε ςτερεά μορφι κα μετρϊνται ςε βάροσ. 

Ο χρθςιμοποιοφμενοσ αναμικτιρασ κα ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ επίτευξθσ ομοιομορφίασ του 

παραγϊμενου υλικοφ όπωσ αυτόσ κακορίηεται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και ο Κανονιςμόσ 

Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ. Ο ζλεγχοσ κα γίνεται ςτθν αρχικι λειτουργία, ετθςίωσ και μετά από κάκε 

είδουσ επιςκευι. 

Ο χρόνοσ αναμίξεωσ μετρζται από τθν ειςαγωγι όλων των υλικϊν ςτον αναμικτιρα, κα είναι 

αυτόσ που αναγράφεται ςτισ προδιαγραφζσ του αναμικτιρα και δεν είναι μικρότεροσ του 1 min, εκτόσ 

αν προδιαγράφεται μικρότεροσ χρόνοσ και ο ζλεγχοσ ομοιομορφίασ ζχει αποδείξει ότι ο μικρότεροσ 

χρόνοσ είναι ικανοποιθτικόσ. 

Τα υλικά του ςκυροδζματοσ κα μπαίνουν ςτον αναμικτιρα με τισ αναλογίεσ που 

προβλζπονται ςτθ Μελζτθ Σφνκεςθσ. 

Δεν κα γίνεται φόρτωςθ του αναμικτιρα αν το προθγοφμενο ανάμιγμα δεν ζχει πλιρωσ 
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απομακρυνκεί. 

Κατά τθν ανάμιξθ του ςκυροδζματοσ κα εφαρμόηονται οι ακόλουκεσ διαδικαςίεσ: 

 

 Στθν κζςθ ανάμιξθσ κα υπάρχει αναρτθμζνθ ευανάγνωςτθ πινακίδα με τα ακόλουκα ςτοιχεία, 

ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά: 

α) Κατθγορία τθσ αντοχισ του παραςκευαηόμενου ςκυροδζματοσ 

β) Στοιχεία τςιμζντου (τφπου και κατθγορία αντοχισ, ποςότθτα τςιμζντου και 

περιεκτικότθτα ςε χιλιόγραμμα ανά κυβικό μζτρο παραγόμενου ςκυροδζματοσ) 

γ) Στοιχεία αδρανϊν (είδοσ κατά κλάςμα και ποςότθτα) 

δ) Κάκιςθ του νωποφ ςκυροδζματοσ (ι άλλο χαρακτθριςτικό μζτρθςθσ του εργάςιμου, 

ςφμφωνα με τθ μελζτθ ςφνκεςθσ). 

 ε) Ρρόςκετα ςκυροδζματοσ (είδοσ και ποςότθτα) 

 ςτ)Λόγοσ νεροφ προσ τςιμζντο (ςυντελεςτισ Ν/Τ) 

η) Βάροσ ι όγκοσ του νεροφ ανά m
3
 παραγόμενου ςκυροδζματοσ. 

 Δεν κα χρθςιμοποιοφνται αναμικτιρεσ απόδοςθσ μικρότερθσ από 0,5 m3 νωποφ 

ςκυροδζματοσ και δεν κα φορτϊνεται ο αναμικτιρασ με ποςότθτα μίγματοσ μεγαλφτερθ από 

αυτι που υποδυκνείεται από τον προμθκευτι / καταςκευαςτι του ςυγκροτιματοσ για τθν 

ςωςτι ανάμιξθ και λειτουργία. 

 Σε ζτοιμο ςκυρόδεμα που μεταφζρεται με αυτοκίνθτο αναδευτιρα, επιτρζπεται μόνον θ 

προςκικθ υπερρευςτοποιθτικοφ, ι λοιπϊν προςκζτων που προβλζπονται από τθν μελζτθ 

ςυνκζςεωσ. Κατά τθν προςκικθ κα γίνεται επανάμιξθ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που 

αναφζρονται ςτα τεχνικά φυλλάδια του υλικοφ. 

 

Οι ηυγοί κα διακριβόνονται μια φορά το χρόνο από διαπιςτευμζνο φορζα διακριβϊςεων και 

μετά από κάκε επιςκευι. Επιπλζον μια φορά το μινα πρζπει να γίνεται εςωτερικόσ ζλεγχοσ των 

ηυγιςτθρίων. Οςον αφορά τθν ακρίβεια ηφγιςθσ των υλικϊν εφαρμόηεται το ΕΛΟΤ ΕΝ 206, και ο 

Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ. 

 

7. Μεταφορά, παράδοςθ ςκυροδζματοσ 

 

Θ γενικι αρχι που πρζπει να διζπει τθν μεταφορά ςκυροδζματοσ είναι ότι δεν κα πρζπει να 

αλλοιϊνονται κατά τθν μεταφορά οι ιδιότθτεσ αυτοφ και ειδικότερα, θ ομοιομορφία, ο λόγοσ Ν/Τ, θ 

εργαςιμότθτα, και θ αρχικι διαβάκμιςθ κακϊσ επίςθσ να μθν μεταβάλλεται ςθμαντικά θ 

κερμοκραςία του. Για τθν επιλογι των μζςων μεταφοράσ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ, εκτόσ από 

το κόςτοσ, οι τοπικζσ ςυνκικεσ, οι καιρικζσ ςυνκικεσ και οι απαιτιςεισ για το ςκυρόδεμα. Υπό τισ 

προχποκζςεισ αυτζσ  θ μεταφορά μορεί να γίνει: 

Α) με αυτοκίνθτα – αναδευτιρεσ 

Β) με κάδουσ με ι χωρίσ μζςα ανάδευςθσ οι οποίοι τοποκετοφνται ςε αυτοκίνθτο ι άλλο 
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μεταφορικό μζςο ι αναρτϊνται ςε γερανό 

Γ) με αντλία ςκυροδζματοσ (ςε περιπτϊςεισ μικρϊν αποςτάςεων) 

Δ) μεταφορικι ταινία 

Ε) με άλλα μζςα, αρκεί να τθροφνται οι παραπάνω προυποκζςεισ. 

O ςυνολικόσ χρόνοσ μεταφοράσ και εκφόρτωςθσ του ςκυροδζματοσ με αυτοκίνθτο - 

αναδευτιρα δεν επιτρζπεται να υπερβενεί τθν 1 ϊρα και 30 λεπτά ι να λάβει χϊραν αρικμόσ 

ςτροφϊν μεγαλφτεροσ των 300. Σε περίπτωςθ χριςθσ επιβραδυντικοφ πρςκζτου, ο χρόνοσ 

μεταφοράσ μπορεί να αυξθκεί κατά 20 λεπτά. Για το εργοςταςιακό ςκυρόδεμα ο προαναφερκείσ 

χρόνοσ μεταφοράσ ιςχφει από τθ χρονικι ςτιγμι ανάμιξθσ του τςιμζντου με το νερό ι τα υγρά αδρανι 

μζχρι τθ χρονικι ςτιγμι τζλουσ τθσ εκφόρτωςθσ. 

Σε περίπτωςθ μεταφοράσ φφυγρου ςκυροδζματοσ ι κυλινδροφμενου ςκυροδζματοσ, θ 

μεταφορά μπορεί να γίνει με ανατρεπόμενα αυτοκίνθτα εφόςον θ απόςταςθ μεταφοράσ δεν είναι 

τόςο μεγάλθ ϊςτε να προκαλζςει απόμιξθ ςτο ςκυρόδεμα. Το ςκυρόδεμα πρζπει κατά τθν μεταφορά 

να προφυλάςςεται, με κατάλλθλα ςκεπάςματα, από εξάτμιςθ ι διαβροχι ι αλλοίωςθ τθσ 

κερμοκραςίασ του. 

Πταν το ςκυρόδεμα μεταφζρεται ςε μεταφορικζσ ταινίεσ πρζπει να είναι ομοιόμορφο και 

ςυνεκτικό. Στισ κζςεισ που το ςκυρόδεμα πζφτει από τθν μεταφορικι ταινία, πρζπει να υπάρχουν 

κατάλλθλεσ διατάξεισ για τθν αποφυγι τθσ απόμιξθσ. 

Σε περίπτωςθ που θ μεταφορά και θ εκφόρτωςθ του ςκυροδζματοσ γίνεται με αντλία, το άκρο 

του άκαμπτου ςωλινα κα διακζτει επζκταςθ με εφκαμπτο ςωλινα κατάλλθλου μικουσ για τθν 

εκφόρτωςθ του ςκυροδζματοσ ςτισ επικυμθτζσ κζςεισ. Εάν οι άκαμπτοι ςωλινεσ είναι 

προςυναρμολογθμζνοι (δεν χρθςιμοποιείται μθχανικι «μποφμα») τότε θ εκφόρτωςθ κα αρχίηει από 

τα πλζον απομακρυςμζνα μζρθ και με αφαίρεςθ τμθμάτων άκαμπτων ςωλινων, θ διάςτρωςθ να 

πλθςιάηει προσ τθν κζςθ τθσ αντλίασ. Οι αφαιροφμενοι ςωλινεσ κα κακαρίηονται από το ςκυρόδεμα 

και κα πλζνονται. 

Το ςκυρόδεμα κα ςυνοδεφεται πάντοτε από δελτίο αποςτολισ. 

Κατά τθν παράδοςθ του ςκυροδζματοσ ςτο ζργο ο επίβλζπων Μθχανικόσ ι άλλωσ εξουςιοδοτθμζνοσ 

εργαηόμενοσ κα: 

 ελζγχει και κα υπογράφει το δελτίο αποςτολισ 

 ελζγχει το χρόνο φόρτωςθσ και παράδοςθσ 

 οπτικό ζλεγχο ομοιομορφίασ και ομοιογζνειασ 

 ελζγχουσ εργαςιμότθτασ 

 λιψθ δοκιμίων για ζλεγχο αντοχισ 

 ςφνταξθ του εντφπου παραλαβισ ςκυροδζματοσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ κα ακολουκοφνται οι οδθγίεσ εκφόρτωςθσ και μεταφοράσ που 

περιλαμβάνονται ςτθν ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-01-02-00 «Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ».Κριτιρια αποδοχισ 

τελειωμζνθσ εργαςίασ 

Ζχουν εφαρμογι τα προβλεπόμενα ςτθν Ρροδιαγραφι αυτι, ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, και ο 
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Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ. 

 

8. Προι και απαιτιςεισ υγείασ – αςφάλειασ εργαηομζνων και προςταςία περιβάλλοντοσ 

 

Είναι υποχρεωτικι θ ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/ΕΕ, που αναφζρεται ςτισ «Ελάχιςτεσ 

Απαιτιςεισ Υγιεινισ και Αςφάλειασ Ρροςωρινϊν και Κινθτϊν Εργοταξίων» (όπωσ ενςωματϊκθκε ςτθν 

Ελλθνικι Νομοκεςία με το Ρ. . 305/96) και προσ τθν Ελλθνικι Νομοκεςία περί υγιεινισ και αςφάλειασ 

(Ρ. . 17/96 και Ρ. . 159/99 κ.λπ.). 

Σε κάκε περίπτωςθ κα τθροφνται και κα εφαρμόηονται τα μζτρα που προβλζπονται από το 

εγκεκριμζνο Σχζδιο – Φάκελο Αςφάλειασ και Υγείασ του ζργου (ΣΑΥ - ΦΑΥ).Οι όροι υγιεινισ αςφάλειασ 

τθσ εργαςίασ αφοροφν τουσ εργαηόμενουσ ςτθν παραγωγι του εργοταξιακοφ ςκυροδζματοσ. 

Θ διαδικαςία είναι υψθλοφ βακμοφ εκμθχάνιςθσ (κατ’ ουςίαν αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία) 

και απαιτεί τθν λιψθ και τιρθςθ των μζτρων αςφαλείασ που αναφζρονται ςτον χειριςμό και 

λειτουργία του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ. 

Υποχρεωτικι επίςθσ είναι θ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ), κατά τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. 

Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ είναι οι εξισ:  

 

Είδοσ ΜΑΡ Σχετικό Ρρότυπο   

Ρροςταςία χεριϊν, Γάντια ΕΛΟΤ EN 388 Ε2, ΕΛΟΤ EN 420+A1, ΕΛΟΤ EN 12477/A1, 

 ΕΛΟΤ EN 374.01, ΕΛΟΤ EN 374.02, ΕΛΟΤ EN 374.03  

Ρροςταςία κεφαλισ ΕΛΟΤ EN 397   

Ρροςταςία οφκαλμϊν, Γυαλιά ΕΛΟΤ EN 166 E2, ΕΛΟΤ EN 167 E2, ΕΛΟΤ EN 168 E2  

Ρροςταςία αναπνοισ ΕΛΟΤ EN 136 Ε2, ΕΛΟΤ EN 140 Ε2, ΕΛΟΤ EN 149+A1, ΕΛΟΤ 

 EN 132, ΕΛΟΤ EN 133   

Ρροςταςία ακοισ ΕΛΟΤ EN 352-01, ΕΛΟΤ EN 352-02, ΕΛΟΤ EN 352-03, ΕΛΟΤ EN 

 458   

Ρροςταςία ποδιϊν ΕΛΟΤ EN ISO 20345, ΕΛΟΤ EN ISO 20347 E2  

Στολζσ προςταςίασ ΕΛΟΤ ΕΝ 342, ΕΛΟΤ EN 343 + Α1   

Ρροςταςία από πτϊςθ ΕΛΟΤ EN 353-1 Ε3, ΕΛΟΤ EN 353.02 E2, ΕΛΟΤ EN 354 E3, ΕΛΟΤ 

 EN 355 Ε2, ΕΛΟΤ EN 358 E2, ΕΛΟΤ EN 360 Ε2, ΕΛΟΤ ΕΝ 362 Ε2, 

 ΕΛΟΤ EN 363 E3, ΕΛΟΤ EN 364, ΕΛΟΤ EN 795 Ε2, ΕΛΟΤ EN 361 

 Ε2, ΕΛΟΤ EN 813 Ε2   

Ρροςταςία περιβάλλοντοσ ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010   
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Τα ςυγκροτιματα ςκυροδζματοσ απαιτοφν επικεωριςεισ - ελζγχουσ τόςο των επι μζρουσ 

ςυςτθμάτων τουσ τα οποία βρίςκονται ςε φψοσ άνω του δαπζδου κυκλοφορίασ (ςιλό, τροφοδοςία, 

χοάνεσ κλπ.), όςο και του ςυνόλου, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εργαηομζνων και του 

ςυγκροτιματοσ. Οι επικεωριςεισ αυτζσ καταγράφονται ςτο ειδικό βιβλίο επικεωριςεωσ – ελζγχου - 

ςυντθριςεωσ του ςυγκροτιματοσ 

 

Ενδεικτικά παρατίκενται οι ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

o Διάταξθ προςτατευομζνων διαβάκρων επίςκεψθσ. 

o Το κινοφμενο ςτθν περιοχι των ςυγκροτθμάτων προςωπικό κα φορά υποχρεωτικά 

κράνοσ. 

o Ο χειριςμόσ των προςκζτων, ανάλογα με τθν χθμικι ςφνκεςι τουσ πρζπει να γίνεται 

με προςοχι και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του παραγωγοφ αυτϊν. Τα ςυγκροτιματα 

παραγωγισ ςκυροδζματοσ ςυνικωσ διακζτουν δοςομετρικζσ διατάξεισ προςκικθσ 

προςκζτων. 

o Ζλεγχοσ και προςταςία των πάςθσ φφςεωσ καλωδιϊςεων τροφοδοςίασ του 

ςυγκροτιματοσ με θλεκτρικι ενζργεια. 

o Απαγορεφεται θ προςζγγιςθ μθ εξουςιοδοτθμζνου προςωπικοφ ςε κινοφμενα μζρθ 

του ςυγκροτιματοσ εν λειτουργία (τροφοδοτικοί ιμάντεσ). Τα κινοφμενα μζρθ κα 

προςτατεφονται με κιγκλίδωμα ι πλζγμα και κα επιςθμαίνονται με πινακίδεσ. 

o Θα καταβάλλεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν χριςθ νεροφ για κακαριςμό - απόπλυςθ 

όταν το ςυγκρότθμα ευρίςκεται εν λειτουργία. 

Θ πλθμμελισ λειτουργία και διαχείρθςθ των ςυγκροτθμάτων παραγωγισ ςκυροδζματοσ είναι 

πθγζσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ: 

o Δθμιουργία ςκόνθσ κατά τθν διακίνθςθ των λεπτοκκόκων αδρανϊν (άμμου). 

o Δθμιουργία ιλφοσ και απονζρων με υψθλι ςυγκζντρωςθ ςτερεϊν κατά το πλφςιμο των 

οχθμάτων μεταφοράσ ςκυροδζματοσ (βαρζλεσ) και των αντλιϊν ςκυροδζματοσ (που 

κατά κανόνα γίνονται ςτθν περιοχι του ςυγκροτιματοσ). 

o Απορρίψεισ πλεοναηόντων ςκυροδεμάτων, ιτοι επιςτροφζσ ςε περιπτϊςεισ μθ 

χρθςιμοποίθςθσ του ςυνόλου του αποςτελλομζνου, με τισ βαρζλεσ, υλικοφ προσ 

ςκυροδζτθςθ. 

o Διαφυγζσ ποςοτιτων ςκυροδζματοσ από τισ κινοφμενεσ πλιρεισ βαρζλεσ. 

Χαρακτθριςτικό των αποβλιτων των ςυγκροτθμάτων είναι ότι ςτερεοποιοφνται (πρόκειται 

κατ’ ουςία περί ςκυροδζματοσ και τςιμεντοπολτοφ). Ωσ εκ τοφτου απαγορεφεται ρθτϊσ θ 

παροχζτευςθ των απονζρων προσ φυςικοφσ ι τεχνθτοφσ αποδζκτεσ και επιβάλλεται θ ςυγκζντρωςι 

τουσ ςε υδατοςτεγανοφσ λάκκουσ καταλλιλων διαςτάςεων (ανάλογα με το μζγεκοσ του 

ςυγκροτιματοσ). 
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Για τθν ελαχιςτοποίθςθ των δυςμενϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον από τα προαναφερκζντα, 

κα λαμβάνονται ενδεικτικϊσ, τα ακόλουκα μζτρα: 

 Σε τακτά χρονικά διαςτιματα πρζπει να κακαρίηεται θ περιοχι από υπολείματα 

ςκυροδεμάτων (οδοφ προςπζλαςθσ), πριν αυτά αποκτιςουν ςθμαντικό πάχοσ. 

 Τα πλεονάηοντα ςκυροδζματα κα απορρίπτονται ςε προεπιλεγμζνεσ κζςεισ, υδατοςτεγανοφσ 

λάκκουσ με διατάξεισ υπερχείλιςθσ, τα δε εναπομείναντα υπολείμματα κα διαχειρίηονται 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία ωσ μπάηα οικοδομισ.. 

 Το ςυγκρότθμα κα είναι εξοπλιςμζνο με κονεοςυλλζκτεσ (τφπου ςακκοφίλτρου) ςτισ χοάνεσ 

τροφοδοςίασ λεπτόκκοκων υλικϊν και τςιμζντου, για τθν προςταςία τόςο του εργαηόμενου 

προςωπικοφ όςο και του περιβάλλοντοσ. 

 Απαγορεφεται θ πλφςθ των οχθμάτων μεταφοράσ ςκυροδζματοσ και των πρεςςϊν ςε 

οποιεςδιποτε άλλεσ κζςεισ εκτόσ από αυτζσ που κακορίηονται από τουσ περιβαλλοντικοφσ 

όρουσ, ι το ΣΑΥ του ζργου. 

 Σε τακτά χρονικά διαςτιματα κα επικεωροφνται και κα κακαρίηονται οι οδοί διακίνθςθσ των 

προςκομιηομζνων ςτο ζργο ςκυροδεμάτων από διαρροζσ από τα οχιματα μεταφοράσ. 

 Θ διαχείριςθ απορριπομζνων φορτίων ςκυροδζματοσ (π.χ. λόγω κακυςτζρθςθσ άφιξθσ ςτθν 

κζςθ ςκυροδζτθςθσ, λόγω μθ αποδεκτισ κάκθςθσ κλπ.) κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ 

περιβαλλοντικοφσ όρουσ του ζργου, το ΣΑΥ. 

 Κατά τα λοιπά κα εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από το ΦΑΥ και το ΣΑΥ ςφμφωνα τισ 

Υπουργικζσ Αποφάςεισ ΔΙΡΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΔΙΡΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266 

Β’/14-01-2001). 

Για τθν ελαχιςτοποίθςθ των δυςμενϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον, τα τμιματα από τθν 

επεξεργαςία κα τοποκετοφνται ςε ειδικοφσ χϊρουσ εντόσ του εργοταξίου - εργοςταςίου παραγωγισ 

και θ διαχείριςθ τουσ κα γίνεται υποχρεωτικά μζςω Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων όπωσ προβλζπεται από τον Νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), Οδθγία 2008/99/ΕΚ – Ρλαίςιο 

παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων – Οδθγία 2008/98/ΕΚ – φκμιςθ Θεμάτων Υπουργείο 

Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010, Μζτρα, όροι και 

πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 

κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ). 

 

9. Τρόποσ επιμζτρθςθσ εργαςιϊν 

 

Οι εργαςίεσ και τα υλικά που περιγράφονται ςε αυτι τθν Τεχνικι Ρεριγραφι αποτελοφν μζροσ 

μιασ καταςκευισ από ςκυρόδεμα και δεν επιμετροφνται χωριςτά. 

Λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα: 

α) Σε μία καταςκευι από ςκυρόδεμα, οι ποςότθτεσ του ςκυροδζματοσ επιμετροφνται κατϋ 

όγκο (m3) ςφμφωνα με τον τρόπο που προβλζπεται ςτο οικείο άρκρο του αντίςτοιχου Τιμολογίου 



 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  
– ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΕΣΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΡΟΛΘΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                        -62-                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

εκτζλεςισ ζργων (λ..χ οικοδομικϊν, οδοποιίασ, υδραυλικϊν, λιμενικϊν κ.ά.). 

β) Τυχόν ενςωματοφμενα πρόςκετα ι και πρόςμικτα που προβλζπονται από τθν εκάςτοτε 

εγκεγκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ, κα επιμετρϊνται ιδιαιτζρωσ ι όχι, κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με το 

οικείο άρκρο του αντίςτοιχου τιμολογίου. 

Δεν επιμετρόνται επίςθσ χωριςτά, διότι είναι ενςωματωμζνεσ, όλεσ οι αναγκαίεσ εργαςίεσ, 

κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ υλικά και εξοπλιςμόσ, θ εξαςφάλιςθ και θ κατανάλωςθ ενζργειασ, κακϊσ 

και κάκε άλλθ ςυμπαρομαρτοφςα δράςθ απαιτοφμενθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ κατά τα ανωτζρω 

καταςκευι τουσ, θ διαχείριςθ των αποβλιτων μζςω Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων. 

Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά, δεν επιμετροφνται χωριςτά τα παρακάτω: 

 Θ προμικεια των απαιτοφμενων υλικϊν 

 Θ μεταφορά και προςωρινι αποκικευςι τουσ ςτο ζργο 

 Θ ενςωμάτωςθ ι θ χριςθ τουσ ςτο ζργο 

 Θ φκορά και απομείωςθ των υλικϊν και θ απόςβεςθ και οι ςταλίεσ του εξοπλιςμοφ 

 Θ ςυγκζντρωςθ των απορριμάτων πάςθσ φφςεωσ που προκφπτουν κατά τθν εκτζλεςθ 

των εργαςιϊν και θ μεταφορά τουσ προσ οριςτικι απόκεςθ. 

Θ πραγματοποίθςθ όλων των απαιτοφμενων δοκιμϊν, ελζγχων κ.λπ. για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 

εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςφμφωνα με τθν παροφςα Ρροδιαγραφι,κακϊσ και των τυχόν διορκωτικϊν 

μζτρων(εργαςία, υλικά) εάν διαπιςτωκοφν μθ ςυμμορφϊςεισ κατάτισ δοκιμζσ και ελζγχουσ. 
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 8 (Τ.Ρ. 8) 

(Τ.Ρ. 8) ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΑ ΡΑΑΓΫΓΘΣ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Αντικείμενο 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ Ρροδιαγραφισ είναι ο κακοριςμόσ ελαχίςτων απαιτιςεων για τθν 

λειτουργία των εργοταξιακϊν ςυγκροτθμάτων παραγωγισ ςκυροδζματοσ με αναμικτιρα βιαίασ 

αναμίξεωσ. 

Θ προδιαγραφι δεν αφορά ςε εγκαταςτάςεισ παραγωγισ ςκυροδζματοσ με ξθρά φόρτωςθ. Σε 

περίπτωςθ που επιτρζπεται από τθν ςφμβαςθ να γίνει χριςθ τζτοιασ εγκαταςτάςεωσ, αυτι κα πρζπει 

να εγκρικεί από τθν επίβλεψθ μετά τθ διεξαγωγι των ελζγχων ομοιομορφίασ του ςκυροδζματοσ, όπωσ 

προβλζπονται από το EN 206 το Εκνικό προςάρτθμα και τουσ ςχετικοφσ Εκνικοφσ κανονιςμοφσ. 

2. Λςχφοντα πρότυπα 

 

Θ παροφςα προδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, απαιτιςεισ άλλων κανονιςτικϊν 

κειμζνων, χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα ςθμεία τθσ 

παροφςθσ και κατάλογοσ των κειμζνων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθν ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί 

παραπομπϊν ςε χρονολογθμζνα κείμενα, τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ 

αυτϊν κα ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι 

ανακεϊρθςι τθσ. Πςον αφορά τισ παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνεσ δθμοςιεφςεισ ιςχφει θ 

τελευταία ζκδοςι τουσ. 

 

 

ΕΛΟΤ EN 197-1 Ε2 Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for 

common cements -- Τςιμζντο. Μζροσ 1: Σφνκεςθ, προδιαγραφζσ και κριτιρια 

ςυμμόρφωςθσ για τα κοινά τςιμζντα. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2 Ε2 Cement - Part 2 : Conformity evaluation - Τςιμζντο - Μζροσ 2 : Αξιολόγθςθ τθσ 

ςυμμόρφωςθσ 

ΕΛΟΤ EN 934-1 Ρρόςκετα ςκυροδζματοσ κονιαμάτων και ενεμάτων – Μζροσ 1: Κοινζσ 

απαιτιςεισ 

ΕΛΟΤ EN 934-2+A1 

 

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - 

Definitions, requirements, conformity, marking and labelling - Ρρόςκετα 

ςκυροδζματοσ, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μζροσ 2: Ρρόςκετα ςκυροδζματοσ 

- Οριςμοί απαιτιςεισ, ςυμμόρφωςθ, ςιμανςθ και επιςιμανςθ 

ΕΛΟΤ EN 934.06/A1 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6 : Sampling, conformity 
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 control and evaluation of conformity - Ρρόςκετα ςκυροδζματοσ, κονιαμάτων 

και ενεμάτων - Μζροσ 6 : Δειγματολθψία, ζλεγχοσ ςυμμόρφωςθσ και εκτίμθςθ 

τθσ ςυμμόρφωςθσ 

ΕΛΟΤ EN 934.04 E3 

 

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 4: Admixtures for grout for 

prestressing tendons - Definitions, requirements, conformity, marking and 

labelling - Ρρόςκετα ςκυροδζματοσ, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μζροσ 4: 

Ρρόςκετα ενεμάτων για προεντεταμζνουσ τζνοντεσ - Οριςμοί, απαιτιςεισ, 

ςυμμόρφωςθ, ςιμανςθ και επιςιμανςθ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 206 

 

Concrete - Specification, performance, production and conformity - Σκυρόδεμα - 

Ρροδιαγραφι, επιδόςεισ, παραγωγι και ςυμμόρφωςθ 

ΕΛΟΤ EN 12620+A1 Aggregates for concrete - Αδρανι ςκυροδεμάτων 

ΕΛΟΤ EN 1008 

 

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the 

suitability of water, including water recovered from processes in the concrete 

industry, as mixing water for concrete – Νερό ανάμιξθσ ςκυροδζματοσ - 

Ρροδιαγραφι για δειγματολθψία, ζλεγχο και αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ 

του νεροφ, ςυμπεριλαμβανομζνου του νεροφ που ανακτάται από διεργαςίεσ 

ςτθ βιομθχανία ςκυροδζματοσ, για τθ χριςθ του ωσ νερό ανάμιξθσ 

ςκυροδζματοσ 

ΕΛΟΤ EN 932.01 Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling - 

Δοκιμζσ για τον προςδιοριςμό των γενικϊν ιδιοτιτων των αδρανϊν - Μζροσ 1: 

Μζκοδοσ δειγματολθψίασ 

ΕΛΟΤ EN 932.02 Tests for general properties of aggregates - Part 2: Methods for reducing 

laboratory samples - Δοκιμζσ γενικϊν ιδιοτιτων των αδρανϊν - Μζροσ 2: 

Μζκοδοι μείωςθσ μεγζκουσ εργαςτθριακοφ δείγματοσ 

ΕΛΟΤ EN 932.03 Tests for general properties of aggregates - Part 3: Procedure and terminology 

for simplified petrograpfic description - Δοκιμζσ για τον προςδιοριςμό των 

γενικϊν ιδιοτιτων των αδρανϊν - Μζροσ 3: Διαδικαςία και ορολογία για 

απλοποιθμζνθ πετρογραφικι περιγραφι 

EN 12350-1 Testing fresh concrete - Part 1: Sampling - Δοκιμζσ νωποφ ςκυροδζματοσ - 

Μζροσ 1: Δειγματολθψία 

ΕΛΟΤ EN 13670 Execution of concrete structures - Καταςκευι ζργων από ςκυρόδεμα 

ΕΛΟΤ 515 Concreting under low enviromental temperature - Σκυροδζτθςθ όταν θ 

κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ είναι χαμθλι 

ΕΛΟΤ 517 Cencreting under high enviromental temperature - Σκυροδζτθςθ όταν θ 

κερμοκραςία περιβάλλοντοσ είναι υψθλι 
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ΕΛΟΤ EN 397 Industrial safety helmets -- Βιομθχανικά κράνθ αςφαλείασ 

ΕΛΟΤ EN 166 Ε2 Personal eye-protection - Specifications-- Μζςα ατομικισ προςταςίασ ματιϊν – 

Ρροδιαγραφζσ 

ΕΛΟΤ EN 167 Ε2 Personal eye-protection - Οptical test methods -- Μζςα ατομικισ προςταςίασ 

ματιϊν - Μζκοδοι οπτικϊν δοκιμϊν 

ΕΛΟΤ EN 168 Ε2 Personal eye-protection - Non-optical test methods -- Μζςα ατομικισ 

προςταςίασ ματιϊν - Μζκοδοι μθ οπτικϊν δοκιμϊν 

ΕΛΟΤ EN 342 Protective clothing - Ensembles and garments for protection against cold - 

Ρροςτατευτικι ενδυμαςία - Σφνολα ενδυμαςίασ και ενδφματα για προςταςία 

ζναντι ψφχουσ 

ΕΛΟΤ EN 343+Α1 Protective clothing - Protection against rain - Ρροςτατευτικι ενδυμαςία - 

Ρροςταςία ζναντι βροχισ 

ΕΛΟΤ EN ISO 20345 E2 Personal protective equipment – Safety footwear – Μζςα ατομικισ προςταςίασ 

– Υποδιματα τφπου αςφαλείασ 

ΕΛΟΤ EN ISO 20347 E2 Personal protective equipment – Occupational footwear – Μζςα ατομικισ 

προςταςίασ – Υποδιματα τφπου εργαςίασ 

ΕΛΟΤ EN 388 Ε2 Protective gloves against mechanical risks – Γάντια προςταςίασ ζναντι 

μθχανικϊν κινδφνων 

ΕΛΟΤ EN 420+A1 Protective gloves – General requirements and test methods – Γάντια 

προςταςίασ – Γενικζσ απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμισ 

ΕΛΟΤ EN 374.01 Protective gloves against chemicals and micro – organisms – Part 1: 

Terminology and performance requirements – Γάντια προςταςίασ ζναντι 

χθμικϊν ουςιϊν και μικροοργανιςμϊν – Μζροσ 1: Ορολογία και απαιτιςεισ 

απόδοςθσ 

ΕΛΟΤ EN 374.02 Protective gloves against chemicals and micro – organisms – Part 2: 

Determination of resistance to penetration– Γάντια προςταςίασ ζναντι χθμικϊν 

ουςιϊν και μικροοργανιςμϊν – Μζροσ 2: Ρροςδιοριςμόσ τθσ αντίςταςθσ ςτθ 

διείςδυςθ 

ΕΛΟΤ EN 374.03 Protective gloves against chemicals and micro – organisms – Part 3: 

Determination of resistance to permeation by chemicals – Γάντια προςταςίασ 

ζναντι χθμικϊν ουςιϊν και μικροοργανιςμϊν – Μζροσ 3: Ρροςδιοριςμόσ τθσ 

αντίςταςθσ ςτθ διαπερατότθτα από χθμικά 

ΕΛΟΤ EN 458 Hearing protectors - Recommendations for selection use care and maintenance 

- Guidance document. - Μζςα προςταςίασ τθσ ακοισ - Συςτάςεισ για τθν 

επιλογι, τθ χριςθ, τθ φροντίδα και τθν ςυντιρθςθ - Ζγγραφο κακοδιγθςθσ 
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ΕΛΟΤ ΕΝ 352.01 Hearing protectors – Safety requirements and testing - Part 1: ear muffs - Μζςα 

προςταςίασ τθσ ακοισ - Απαιτιςεισ αςφάλειασ και δοκιμζσ - Μζροσ 1: 

Ωταςπίδεσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 352.02 Hearing protectors – Safety requirements and testing - Part 2: Earplugs - 

Ρροςτατευτικά ακοισ - Απαιτιςεισ αςφάλειασ και δοκιμι - Μζροσ 2: Βφςματα 

αυτιϊν 

ΕΛΟΤ ΕΝ 352.03 Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 3: Ear- muffs 

attached to an industrial safety helmet - Μζςα προςταςίασ τθσ ακοισ - 

Απαιτιςεισ αςφαλείασ και δοκιμζσ - Μζροσ 3: Ωτοαςπίδεσ επί βιομθχανικοφ 

κράνουσ 

ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο 

εφαρμογισ του Ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ» 

ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010 Μζτρα, όροι και προγράμματα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων 

από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ). 

 

3. Προι και οριςμοί 

 

Στθν παροφςα Ρροδιαγραφι δεν χρθςιμοποιοφνται ιδιαίτεροι όροι και οριςμοί. Ιςχφουν οι 

οριςμοί που παρατίκενται λεπτομερϊσ ςτο Κανονιςμό Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (Κ.Τ.Χ.), ΕΛΟΤ ΕΝ 

206, ΕΛΟΤ EN 12620+A1, ΕΛΟΤ EN 13670 και τα Εκνικά προςαρτιματα. 

 

4. Κατάταξθ ςυγκροτθμάτων παραγωγισ ςκυροδζματοσ 

 

Τα ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ διακρίνονται ςε τρείσ κατθγορίεσ Α, Β, Γ με τα 

εξισ χαρακτθριςτικά: 

 

4.1. Συγκρότθμα κατθγορίασ Α 

 

Στθν κατθγορία αυτι κατατάςςονται τα ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ τα οποία 

διακζτουν κατϋ ελάχιςτον τον εξισ εξοπλιςμό: 

1. Αναμικτιρασ ςκυροδζματοσ, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 0,5 m3 ςε νωπό ςυμπυκνωμζνο 

ςκυρόδεμα με οριηόντιο ι κατακόρυφο άξονα. 

2. Ηυγιςτιρια αδρανϊν υλικϊν και τςιμζντου με ηυγαριζσ αναλογικζσ ι ψθφιακζσ και οι οποίεσ κα 

διακριβϊνονται με πρότυπα βάρθ ανά ζξι μινεσ. 

3. Δοςομζτρθςθ νεροφ και προςκζτων κατ’ όγκον με λιτρομετρθτι ι κατά βάροσ με ηυγιςτιριο 

νεροφ και προςκζτων. 
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4. Χειροκίνθτθ λειτουργία του ςυγκροτιματοσ με θλεκτρικό πίνακα. 

5. Αποκικευςθ των υλικϊν είτε ςε διάταξθ “τφπου αςτζρα” είτε με ςιλό φόρτωςθσ των υλικϊν 

(ξεχωριςτά για κάκε κλάςμα, άμμοσ – γαρμπίλι – χαλίκι). 

6. Ο χειριςτισ του ςυγκροτιματοσ να διακζτει βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ εκπαίδευςθσ ςτα 

ςυςτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ςυγκροτιματα τθσ 

εταιρείασ. 

 

4.2. Συγκρότθμα κατθγορίασ Β 

Στθν κατθγορία αυτι κατατάςςονται τα ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ για τα οποία 

ιςχφουν όλεσ οι απαιτιςεισ τθσ κατθγορίασ Α με τισ παρακάτω προςκικεσ και τροποποιιςεισ: 

1. Αναμικτιρασ ςκυροδζματοσ, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 1,0 m
3
 ςε νωπό ςυμπυκνωμζνο 

ςκυρόδεμα με οριηόντιο ι κατακόρυφο άξονα. 

2. Ηφγιςθ κατά βάροσ όλων των υλικϊν με τισ ανοχζσ και ακρίβειεσ ηυγίςεων που προβλζπονται 

ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 206. Τα ηυγιςτιρια αυτά διακριβϊνονται με πρότυπα βάρθ ανά 

εξάμθνο. 

3. Απλόσ αυτοματιςμόσ ο οποίοσ υποςτθρίηει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ λειτουργίασ του μθχανιματοσ 

(ηφγιςθ υλικϊν, φόρτωςθ ςτον αναμικτιρα, ανάμιξθ, εκφόρτωςθ κ.λπ.). 

4. Αποκικευςθ αδρανϊν μόνο ςε ςιλό είτε ςε οριηόντια διάταξθ είτε ςε κατακόρυφθ ξεχωριςτά για 

κάκε κλάςμα και με ςφςτθμα (βιντεοκάμερα) παρακολοφκθςθσ εκφόρτωςθσ των αδρανϊν ςτα 

ςιλό. 

5. Φπαρξθ ηυγιςτθρίου για τουλάχιςτον (2) πρόςκετα ςκυροδζματοσ, κατά βάροσ. Ξεχωριςτά 

διαμερίςματα προςκζτων ςε περίπτωςθ που αυτά αντιδροφνε μεταξφ τουσ. 

6. Φπαρξθ μετρθτι υγραςίασ αδρανϊν, ςτο ι ςτα Σιλό τθσ άμμου και εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ 

υγραςίασ τθσ άμμου όταν κρίνεται ςκόπιμο. 

7. Φίλτρα τςιμζντου ςτα ςιλό τςιμζντου, περιβαλλοντικι προςταςία 

Ο χειριςτισ του ςυγκροτιματοσ να διακζτει βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ εκπαίδευςθσ ςτα 

ςυςτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ςυγκροτιματα τθσ εταιρείασ. 

 

4.3. Συγκρότθμα κατθγορίασ Γ 

Ρροκειμζνου περί καταςκευισ «μεγάλου ζργου» κατά τθν ζννοια τθσ § 13.5 του ΚΤΣ, 

επιτρζπεται θ παραγωγι ςκυροδζματοσ μόνο ςε ςυγκροτιματα αυτισ τθσ κατθγορίασ. 

Στθν κατθγορία αυτι κατατάςςονται ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ, για τα οποία 

ιςχφουν όλεσ οι απαιτιςεισ τθσ Κατθγορίασ Β με τισ παρακάτω πρόςκετεσ απαιτιςεισ: 

1. Αναμικτιρεσ ςκυροδζματοσ, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 2,0 m3 και παραγωγικισ ικανότθτοσ 

τουλάχιςτον 80 m3/h ςε νωπό ςυμπυκνωμζνο ςκυρόδεμα, με απλό ι δίδυμο οριηόντιο ι 

κατακόρυφο άξονα βίαιθσ ανάμιξθσ. 

2. Ηφγιςθ κατά βάροσ με θλεκτροδυναμόμετρα (δυναμοκυψζλεσ, load cells) όλων των υλικϊν όπωσ 

αδρανϊν υλικϊν, τςιμζντου, νεροφ και προςκζτων. Θ ηφγιςθ των αδρανϊν κα γίνεται ςε 
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εγκαταςτάςεισ που φζρουν τουλάχιςτον 4 θλεκτροδυναμόμετρα και διατάξεισ μζςα ςτο ςιλό 

για τθν ομαλι ροι των αδρανϊν χωρίσ τθν απ’ ευκείασ εξάςκθςθ πίεςθσ ςτθν ζξοδο του ςιλό 

αδρανϊν (ρυκμιηόμενο τρίγωνο εκροισ αδρανϊν, αναλόγωσ καιρικϊν ςυνκθκϊν). 

3. Αυτοματιςμοί λειτουργίασ, ηφγιςθσ, ανάμιξθσ, φόρτωςθσ/εκφόρτωςθσ ςκυροδζματοσ, ςφςτθμα 

θλεκτρονικισ καταγραφισ και εκτφπωςθσ των ηυγιηομζνων υλικϊν είτε ςε ειδικό ζντυπο είτε 

απϋ ευκείασ ςτο Δελτίο Ραραγωγισ του ςκυροδζματοσ. 

4. Τυποποιθμζνθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν με υπογραφι του παραλαμβάνοντοσ ςε κάκε 

Δελτίο Αποςτολισ τουσ. Αποκικευςθ υλικϊν ςε ιδιαίτερα ςιλό, με διαδικαςίεσ ελεγχόμενεσ 

από τον χειριςτι του μίξερ (μζςω βιντεοκάμερασ). 

5. Εγκατάςταςθ υγρομζτρου μικροκυμάτων για τθν μζτρθςθ υγραςίασ τθσ άμμου, με αυτόματθ 

διόρκωςθ τθσ ςυνκζςεωσ του ςκυροδζματοσ. 

6. Λειτουργία φίλτρων ςυγκράτθςθσ ςκόνθσ ςτα ηυγιςτιρια, για τθν αποφυγι ρφπανςθσ του 

περιβάλλοντοσ και λιψθ μζτρων προςταςίασ από τον κόρυβο, κατά τθν λειτουργία τθσ 

εγκατάςταςθσ. Ο κάλαμοσ ελζγχου και χειριςμϊν του ςυγκροτιματοσ για τθν προςταςία από 

τον κόρυβο και τθν ςκόνθ, τόςο των ηυγιςτθρίων, όςο και το δωμάτιο (καμπίνα) του χειριςτοφ 

κα πρζπει να είναι προςτατευμζνοσ από τουσ προκαλοφμενουσ κορφβουσ και τθν ςκόνθ με 

αντίςτοιχεσ καταςκευζσ. 

7. Μζριμνα και ςχεδιαςμόσ για ικανοποίθςθ των διεκνϊν προδιαγραφϊν αςφαλείασ για τουσ 

εργαηομζνουσ (πλζγματα, παραπζτα αςφαλείασ, ςχοινοδιακόπτεσ αςφαλείασ). 

8. Διακρίβωςθ όλων των ηυγιςτθρίων υλικϊν με πρότυπα βάρθ ανά εξάμθνο ςφμφωνα με το ΕΝ 

45501. 

9. Τιρθςθ βιβλίου ςυντιρθςθσ ςυγκροτιματοσ. 

10. Ο χειριςτισ του ςυγκροτιματοσ να διακζτει βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ εκπαίδευςθσ ςτα 

ςυςτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ςυγκροτιματα τθσ 

εταιρείασ. 

 

5. Ραραγωγικι διαδικαςία - πιςτοποιθτικά 

Για τθν κάκε κατθγορία Α, Β, Γ κα πρζπει κατ’ ελάχιςτον να εφαρμόηονται οι παρακάτω 

διαδικαςίεσ παραγωγισ και να τθροφνται τα εξισ πιςτοποιθτικά. 

 

5.1. Συγκρότθμα κατθγορίασ Α 

 

α. Ριςτοποιθτικά διακρίβωςθσ ηυγιςτθρίων υλικϊν με πρότυπα βάρθ (τουλάχιςτον δυο φορζσ 

ετθςίωσ). Διακρίβωςθ μετρθτι νεροφ. 

   β. Ρίνακασ προζλευςθσ όλων των υλικϊν (πρϊτων υλϊν) όπωσ: 

 Αδρανι υλικά : Λατομείο, μθχανικά χαρακτθριςτικά. 

 Τςιμζντο : Εργοςτάςιο παραγωγισ, κατθγορίεσ ανά χριςθ. 

 Ρρόςκετα με ςιμανςθ CE: Τφπο προςκζτου, Εταιρεία παραγωγισ. 

 Νερό : Δίκτυο, χθμικι ανάλυςθ για κάκε γεϊτρθςθ ι άλλθ πθγι
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γ. Ρίνακασ αναλογιϊν ποςοτιτων υλικϊν ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ ςε kg/m
3
 ι ςε μικρότερο ι 

μεγαλφτερο κλάςμα του m
3
 (π.χ. 0,5 m

3
, 1,25 m

3
) ςε περίπτωςθ παραγωγισ ςε χαρμάνια 

διαφορετικά του 1 m
3
, για τθν διευκόλυνςθ του χειριςτι. 

δ. Διαδικαςία κακαριςμοφ των υλικϊν όταν αποκθκεφονται ςε “αςτζρα”, ςτθν “μφτθ” του αςτζρα 

όπου ςυςςωρεφεται παιπάλθ, και απόρριψθ των προϊόντων κακαριςμοφ, τουλάχιςτον ανά τρίμθνο. 

Κακαριςμόσ ανά τρίμθνο των δεξαμενϊν νεροφ. 

ε. Βιβλίο ςυντιρθςθσ του ςυγκροτιματοσ παραγωγισ ςκυροδζματοσ όπου κα αναγράφονται οι 

τακτικζσ ςυντθριςεισ (τουλάχιςτον ανά εξάμθνο). 

ςτ. Τιρθςθ φακζλου ποιότθτοσ με τα πιςτοποιθτικά υλικϊν και τα αποτελζςματα δοκιμϊν από τα 

εργαςτιρια που προβλζπονται ςτον Κανονιςμό Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ. 

ι. Ο χειριςτισ του ςυγκροτιματοσ να διακζτει βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ εκπαίδευςθσ ςτα 

ςυςτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ςυγκροτιματα τθσ εταιρείασ. 

 

5.2. Συγκρότθμα κατθγορίασ Β 

 

Ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτθν Κατθγορία Α (§ 5.1) και επιπλζον τα εξισ: 

α. Ρίνακασ ςτον οποίο να αναφζρονται τόςο θ προζλευςθ και οι αναλογίεσ και οι ποςότθτεσ των υλικϊν 

ςε kg/m3 και ανά παραγόμενο μζγεκοσ χαρμανιοφ κακϊσ και θ αναμενόμενθ κατθγορία 

εργαςιμότθτοσ του ςκυροδζματοσ (S1, S2, S3, S4, S5). 

β. Βιβλίο τριμθνιαίασ τακτικισ ςυντιρθςθσ του ςυγκροτιματοσ. 

γ. Διαδικαςίεσ παραλαβισ αδρανϊν, τςιμζντου, νεροφ, προςκζτων και υπεφκυνοσ παραλαβισ ςτθ 

Μονάδα. 

δ. Ελάχιςτοσ επί τόπου εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ ο οποίοσ κα περιλαμβάνει διακριβωμζνεσ ςυςκευζσ 

και όργανα τουλάχιςτον για τισ δειγματολθψίεσ των υλικϊν (μιτρεσ λιψεωσ δοκιμίων ςκυροδζματοσ, 

υποδοχείσ, μονότροχο, ςυςκευζσ κάκιςθσ, ςυςκευζσ δειγματολθψίασ αδρανϊν υλικϊν κλπ, κακϊσ και 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα ελζγχων. 

ε. Μθνιαίεσ και ετιςιεσ εκκζςεισ αναφοράσ ποιότθτοσ προσ τθν Διεφκυνςθ τθσ Εταιρείασ από τον 

Υπεφκυνο Ραραγωγισ και Ροιότθτασ τθσ Μονάδασ Σκυροδζματοσ, οι οποίεσ κα είναι ςτθν διάκεςθ 

τθσ Επίβλεψθσ. 

ςτ. Ο χειριςτισ του ςυγκροτιματοσ να διακζτει βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ εκπαίδευςθσ ςτα ςυςτιματα 

παραγωγισ ςκυροδζματοσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ςυγκροτιματα τθσ εταιρείασ. 

 

 

5.3. Συγκρότθμα κατθγορίασ Γ 

 

Ιςχφουν όςα προαναφζρονται για τθν Κατθγορία Β (§ 5.2) και επιπλζον τα εξισ: 

α. Θλεκτρονικι εκτφπωςθ και αναρτθμζνοσ Ρίνακασ αναλογιϊν όλων των υλικϊν ςε Kg/m3 ςτο 

χειριςτιριο (καμπίνα), ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ και κατθγορία εργαςιμότθτοσ. 

β. Τιρθςθ αρχείου ηυγίςεων υλικϊν από τον εκτυπωτι. 
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γ. Διακρίβωςθ, ανά εξάμθνο, του μετρθτι υγραςίασ δια μικροκυμάτων, ι ςε περίπτωςθ ακραίων 

μεταβολϊν των κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν (χιόνι, καφςωνασ, κλπ) και τιρθςθ αντίςτοιχου Αρχείου. 

δ. Τιρθςθ φακζλου ποιότθτοσ πρϊτων υλϊν με τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ποιότθτοσςιμανςθ CE 

(αδρανι, τςιμζντο, νερό και πρόςκετα με ςιμανςθ CE) και φακζλου ποιότθτασ ςκυροδζματοσ. Στον 

φάκελο κα υπάρχουν πλιρεισ μελζτεσ ςυνκζςεωσ ςκυροδζματοσ ςτισ οποίεσ κα ζχει γίνει μζτρθςθ τθσ 

απϊλειασ κάκιςθσ, (loss of slump) ςυναρτιςει του χρόνου τουλάχιςτον ςτισ χρονικζσ ςτιγμζσ: ςτο 0’, 

0+30’, 0 + 60 και ςτο 0+90’. Θα περιλαμβάνονται επίςθσ ειδικζσ ςυνκζςεισ ςκυροδζματοσ με πρακτικά 

μθδενικι απϊλεια κάκιςθσ, με χριςθ κατάλλθλων προςκζτων ςκυροδζματοσ. 

    ε. Ρλιρεσ Εργαςτιριο ελζγχου ποιότθτοσ αδρανϊν υλικϊν και ςκυροδζματοσ με τον ελάχιςτο 

απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ των δειγματολθψιϊν υλικϊν και τθν εκτζλεςθ τουλάχιςτον 

ελζγχων αδρανϊν, ςκυροδζματοσ και μελζτθσ ςυνκζςεωσ ςκυροδζματοσ ωσ εξισ: 

i. Αδρανι υλικά 

 Δειγματολθψία αδρανϊν 

 Τετραμεριςμόσ αδρανϊν 

 Ξιρανςθ υλικϊν ςε φοφρνο 

 Ρροςδιοριςμόσ φυςικισ υγραςίασ 

 Κοκκομετρικι διαβάκμιςθ αδρανϊν. 

 

 ii.Σκυροδζματοσ 

 Δειγματολθψία ςκυροδζματοσ 

 Λιψθ δοκιμίων ςκυροδζματοσ 

 Συντιρθςθ δοκιμίων ςε πρότυπο Θάλαμο ι δεξαμενι νεροφ 

 Θραφςθ των δοκιμίων ςκυροδζματοσ 

 Δοκιμι κάκιςθσ (slump) 

 Φαινόμενο βάροσ ςκυροδζματοσ. 

 Min - Max εξωτερικι κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 

 

iii.Μελζτθ ςυνκζςεωσ ςκυροδζματοσ 

 Ηφγιςθ υλικϊν παραςκευισ ςκυροδζματοσ 

 

 Ανάμιξθ υλικϊν ςε αναμικτιρα τουλάχιςτον 50 λίτρων 

 Μζτρθςθ περιεκτικότθτα ςε αζρα του ςκυροδζματοσ 

 Μζτρθςθ κάκιςθσ ςυναρτιςει του χρόνου (απϊλεια κάκιςθσ) 

 Μζτρθςθ φαινομζνου βάρουσ ςκυροδζματοσ 

 Ειδικζσ μελζτεσ ςυνκζςεωσ ςκυροδζματοσ με χριςθ ειδικοφ προςκζτου για διαςφάλιςθ 

πρακτικά μθδενικισ απϊλειασ κάκιςθσ (εντόσ 2 ωρϊν) 

 

Οι υπόλοιπεσ δοκιμζσ που προβλζπονται από τα EN 12620, ΕΛΟΤ EN 206-1 και τον ΚΤΣ-97 κλπ, 

μποροφν να εκτελεςκοφν ςε εξωτερικά Αναγνωριςμζνα, από τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ, Ιδιωτικά ι Δθμόςια 

Εργαςτιρια, και κα τθρείται ςτθ Μονάδα αντίςτοιχο Αρχείο. 
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ςτ. Ο χειριςτισ του ςυγκροτιματοσ να διακζτει βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ εκπαίδευςθσ ςτα 

ςυςτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ςυγκροτιματα τθσ εταιρείασ. 

 

6. Ροιοτικοί ζλεγχοι για τθν παραλαβι 

 

Ζχουν εφαρμογι τα προβλεπόμενα ςτθν Ρροδιαγραφι ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-01-01-00 “Ραραγωγι και 

μεταφορά ςκυροδζματοσ”, με τον όρο τθσ προςκόμιςθσ των πιςτοποιθτικϊν υλικϊν και ελζγχων και 

παραγωγικϊν διαδικαςιϊν ανά κατθγορία ςυγκροτιματοσ Α, Β, Γ. 

 

7. Προι και απαιτιςεισ προςταςίασ εργαηομζνων 

 

Είναι υποχρεωτικι θ ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/ΕΕ, που αναφζρεται ςτισ «Ελάχιςτεσ 

Απαιτιςεισ Υγιεινισ και Αςφάλειασ Ρροςωρινϊν και Κινθτϊν Εργοταξίων» (όπωσ ενςωματϊκθκε ςτθν 

Ελλθνικι Νομοκεςία με το Ρ. . 305/96) και προσ τθν Ελλθνικι Νομοκεςία περί υγιεινισ και αςφάλειασ (Ρ. . 

17/96 και Ρ. . 159/99 κ.λπ.). 

Σε κάκε περίπτωςθ κα τθροφνται και κα εφαρμόηονται τα μζτρα που προβλζπονται από το 

εγκεκριμζνο Σχζδιο – Φάκελο Αςφάλειασ και Υγείασ του ζργου (ΣΑΥ - ΦΑΥ).Οι όροι υγιεινισ αςφάλειασ τθσ 

εργαςίασ αφοροφν τουσ εργαηόμενουσ ςτθν παραγωγι του εργοταξιακοφ ςκυροδζματοσ. 

διαδικαςία είναι υψθλοφ βακμοφ εκμθχάνιςθσ (κατ’ ουςίαν αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία) και 

απαιτεί τθν λιψθ και τιρθςθ των μζτρων αςφαλείασ που αναφζρονται ςτον χειριςμό και λειτουργία του 

μθχανικοφ εξοπλιςμοφ. 

Υποχρεωτικι επίςθσ είναι θ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ), κατά τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. 

 

Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ είναι οι εξισ 

 

Είδοσ ΜΑΡ Σχετικό Ρρότυπο   

Ρροςταςία χεριϊν, Γάντια ΕΛΟΤ EN 388 Ε2, ΕΛΟΤ EN 420+A1, ΕΛΟΤ EN 12477/A1, 

 ΕΛΟΤ EN 374.01, ΕΛΟΤ EN 374.02, ΕΛΟΤ EN 374.03 

Ρροςταςία κεφαλισ ΕΛΟΤ EN 397   

Ρροςταςία οφκαλμϊν, Γυαλιά ΕΛΟΤ EN 166 E2, ΕΛΟΤ EN 167 E2, ΕΛΟΤ EN 168 E2 
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Τα ςυγκροτιματα ςκυροδζματοσ απαιτοφν επικεωριςεισ - ελζγχουσ τόςο των επι μζρουσ 

ςυςτθμάτων τουσ τα οποία βρίςκονται ςε φψοσ άνω του δαπζδου κυκλοφορίασ (ςιλό, τροφοδοςία, χοάνεσ 

κλπ.), όςο και του ςυνόλου, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εργαηομζνων και του ςυγκροτιματοσ. 

Οι επικεωριςεισ αυτζσ καταγράφονται ςτο ειδικό βιβλίο επικεωριςεωσ – ελζγχου - ςυντθριςεωσ του 

ςυγκροτιματοσ 

 

Ενδεικτικά παρατίκενται οι ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

 Διάταξθ προςτατευομζνων διαβάκρων επίςκεψθσ. 

 Το κινοφμενο ςτθν περιοχι των ςυγκροτθμάτων προςωπικό κα φορά υποχρεωτικά κράνοσ. 

 Ο χειριςμόσ των προςκζτων, ανάλογα με τθν χθμικι ςφνκεςι τουσ πρζπει να γίνεται με 

προςοχι και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του παραγωγοφ αυτϊν. Τα ςυγκροτιματα 

παραγωγισ ςκυροδζματοσ ςυνικωσ διακζτουν δοςομετρικζσ διατάξεισ προςκικθσ 

προςκζτων. 

 Ζλεγχοσ και προςταςία των πάςθσ φφςεωσ καλωδιϊςεων τροφοδοςίασ του ςυγκροτιματοσ 

με θλεκτρικι ενζργεια. 

 Απαγορεφεται θ προςζγγιςθ μθ εξουςιοδοτθμζνου προςωπικοφ ςε κινοφμενα μζρθ του 

ςυγκροτιματοσ εν λειτουργία (τροφοδοτικοί ιμάντεσ). Τα κινοφμενα μζρθ κα 

προςτατεφονται με κιγκλίδωμα ι πλζγμα και κα επιςθμαίνονται με πινακίδεσ. 

 Θα καταβάλλεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν χριςθ νεροφ για κακαριςμό - απόπλυςθ όταν το 

ςυγκρότθμα ευρίςκεται εν λειτουργία. 

Θ πλθμμελισ λειτουργία και διαχείριςθ των ςυγκροτθμάτων παραγωγισ ςκυροδζματοσ είναι πθγζσ 

ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ: 

 Δθμιουργία ςκόνθσ κατά τθν διακίνθςθ των λεπτοκκόκων αδρανϊν (άμμου). 

 Δθμιουργία ιλφοσ και απονζρων με υψθλι ςυγκζντρωςθ ςτερεϊν κατά το πλφςιμο των 

Ρροςταςία αναπνοισ ΕΛΟΤ EN 136 Ε2, ΕΛΟΤ EN 140 Ε2, ΕΛΟΤ EN 149+A1, ΕΛΟΤ 

 EN 132, ΕΛΟΤ EN 133  

Ρροςταςία ακοισ ΕΛΟΤ EN 352-01, ΕΛΟΤ EN 352-02, ΕΛΟΤ EN 352-03, ΕΛΟΤ EN 

 458  

Ρροςταςία ποδιϊν ΕΛΟΤ EN ISO 20345, ΕΛΟΤ EN ISO 20347 E2  

Στολζσ προςταςίασ ΕΛΟΤ ΕΝ 342, ΕΛΟΤ EN 343 + Α1  

Ρροςταςία από πτϊςθ ΕΛΟΤ EN 353-1 Ε3, ΕΛΟΤ EN 353.02 E2, ΕΛΟΤ EN 354 E3, ΕΛΟΤ 

 EN 355 Ε2, ΕΛΟΤ EN 358 E2, ΕΛΟΤ EN 360 Ε2, ΕΛΟΤ ΕΝ 362 Ε2, 

 ΕΛΟΤ EN 363 E3, ΕΛΟΤ EN 364, ΕΛΟΤ EN 795 Ε2, ΕΛΟΤ EN 361 

 Ε2, ΕΛΟΤ EN 813 Ε2  

Ρροςταςία περιβάλλοντοσ ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010  
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οχθμάτων μεταφοράσ ςκυροδζματοσ (βαρζλεσ) και των αντλιϊν ςκυροδζματοσ (που κατά 

κανόνα γίνονται ςτθν περιοχι του ςυγκροτιματοσ). 

 Απορρίψεισ πλεοναηόντων ςκυροδεμάτων, ιτοι επιςτροφζσ ςε περιπτϊςεισ μθ 

χρθςιμοποίθςθσ του ςυνόλου του αποςτελλομζνου, με τισ βαρζλεσ, υλικοφ προσ 

ςκυροδζτθςθ. 

 Διαφυγζσ ποςοτιτων ςκυροδζματοσ από τισ κινοφμενεσ πλιρεισ βαρζλεσ. 

Χαρακτθριςτικό των αποβλιτων των ςυγκροτθμάτων είναι ότι ςτερεοποιοφνται (πρόκειται κατ’ 

ουςία περί ςκυροδζματοσ και τςιμεντοπολτοφ). Ωσ εκ τοφτου απαγορεφεται ρθτϊσ θ παροχζτευςθ των 

απονζρων προσ φυςικοφσ ι τεχνθτοφσ αποδζκτεσ και επιβάλλεται θ ςυγκζντρωςι τουσ ςε υδατοςτεγανοφσ 

λάκκουσ καταλλιλων διαςτάςεων (ανάλογα με το μζγεκοσ του ςυγκροτιματοσ). 

 

Για τθν ελαχιςτοποίθςθ των δυςμενϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον από τα προαναφερκζντα, κα 

λαμβάνονται ενδεικτικϊσ, τα ακόλουκα μζτρα: 

 Σε τακτά χρονικά διαςτιματα πρζπει να κακαρίηεται θ περιοχι από υπολείματα 

ςκυροδεμάτων (οδοφ προςπζλαςθσ), πριν αυτά αποκτιςουν ςθμαντικό πάχοσ. 

 Τα πλεονάηοντα ςκυροδζματα κα απορρίπτονται ςε προεπιλεγμζνεσ κζςεισ, υδατοςτεγανοφσ 

λάκκουσ με διατάξεισ υπερχείλιςθσ, τα δε εναπομείναντα υπολείμματα κα διαχειρίηονται 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία ωσ μπάηα οικοδομισ. 

 

Το ςυγκρότθμα κα είναι εξοπλιςμζνο με κονεοςυλλζκτεσ (τφπου ςακκοφίλτρου) ςτισ χοάνεσ 

τροφοδοςίασ λεπτόκκοκων υλικϊν και τςιμζντου, για τθν προςταςία τόςο του εργαηόμενου προςωπικοφ 

όςο και του περιβάλλοντοσ. 

 Απαγορεφεται θ πλφςθ των οχθμάτων μεταφοράσ ςκυροδζματοσ και των πρεςςϊν ςε 

οποιεςδιποτε άλλεσ κζςεισ εκτόσ από αυτζσ που κακορίηονται από τουσ περιβαλλοντικοφσ 

όρουσ, ι το ΣΑΥ του ζργου. 

 Σε τακτά χρονικά διαςτιματα κα επικεωροφνται και κα κακαρίηονται οι οδοί διακίνθςθσ των 

προςκομιηομζνων ςτο ζργο ςκυροδεμάτων από διαρροζσ από τα οχιματα μεταφοράσ. 

 Θ διαχείριςθ απορριπομζνων φορτίων ςκυροδζματοσ (π.χ. λόγω κακυςτζρθςθσ άφιξθσ ςτθν 

κζςθ ςκυροδζτθςθσ, λόγω μθ αποδεκτισ κάκθςθσ κλπ.) κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ 

περιβαλλοντικοφσ όρουσ του ζργου, το ΣΑΥ. 

 Κατά τα λοιπά κα εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από το ΦΑΥ και το ΣΑΥ ςφμφωνα τισ 

Υπουργικζσ Αποφάςεισ ΔΙΡΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΔΙΡΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266 

Β’/14-01-2001). 

 

Για τθν ελαχιςτοποίθςθ των δυςμενϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον, τα τμιματα από τθν 

επεξεργαςία κα τοποκετοφνται ςε ειδικοφσ χϊρουσ εντόσ του εργοταξίου - εργοςταςίου παραγωγισ και θ 

διαχείριςθ τουσ κα γίνεται υποχρεωτικά μζςω Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων όπωσ 

προβλζπεται από τον Νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), Οδθγία 2008/99/ΕΚ – Ρλαίςιο παραγωγισ και 

διαχείριςθσ αποβλιτων– Οδθγία 2008/98/ΕΚ – φκμιςθ Θεμάτων Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και 
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Κλιματικισ Αλλαγισ, ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010, Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ 

των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (Α.Ε.Κ.Κ). 

ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 9 (Τ.Ρ. 9) 

(Τ.Ρ. 9) ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΟΥ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Αντικείμενο 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ Ρροδιαγραφισ είναι θ περιγραφι των μζτρων προςταςίασ που πρζπει 

να λθφκοφν μετά τθν διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ για τθν αποτελεςματικι ςυντιρθςι του, τθν αποφυγι 

δθμιουργίασ βλαβϊν και τθν δθμιουργία των προχποκζςεων εξαςφάλιςθσ των αναμενόμενων τελικϊν 

ιδιοτιτων του ςκυροδζματοσ, αναλόγωσ τθσ ςυνκζςεωσ του. 

Θ προδιαγραφι αυτι εξειδικεφει, ερμθνεφει και αξιοποιεί τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 

Τεχνολογίασ ςκυροδζματοσ, ΚΤΣ. 

Θ προδιαγραφι αυτι δεν αφορά περιπτϊςεισ τεχνθτισ ωρίμανςθσ του ςκυροδζματοσ με ατμό θ 

άλλεσ μεκοδολογίεσ επιτάχυνςθσ ι επιβράδυνςθσ τθσ ςκλιρυνςθσ του ςκυροδζματοσ και δεν αναφζρεται 

ςτα πρόςκετα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν για τθ ςφνκεςθ και τθν παραςκευι ςκυροδζματοσ που 

διαςτρϊνεται ςε περιόδουσ χαμθλισ ι υψθλισ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ. 

Παρατιρθςθ 

Θεωρείται ςκόπιμο να τονιςκεί ότι θ επιβαλλόμενθ, με τθν Ρροδιαγραφι αυτι, ςυντιρθςθ ζχει 

μεγαλφτερο κόςτοσ (ςε εργαςία και υλικά) από τθν μζχρι τϊρα εφαρμοηόμενθ πρακτικι ςυντιρθςθσ ςτισ 

περιςςότερεσ καταςκευζσ. Εντοφτοισ, πρζπει επίςθσ να τονιςτεί ότι με τθν ςωςτι ςυντιρθςθ 

προφυλάςςεται θ καταςκευι από ςθμαντικά πολλαπλάςιο κόςτοσ που μελλοντικά κα ζχει λόγω των 

ςυνεπειϊν τθσ μειωμζνθσ ανκεκτικότθτασ του ςκυροδζματοσ και τθσ μειωμζνθσ προςταςίασ του οπλιςμοφ. 

 

2. Λςχφοντα πρότυπα 

 

Θ παροφςα προδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, απαιτιςεισ άλλων κανονιςτικϊν 

κειμζνων, χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα ςθμεία τθσ παροφςθσ 

και κατάλογοσ των κειμζνων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθν ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί παραπομπϊν ςε 

χρονολογθμζνα κείμενα, τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ αυτϊν κα ζχουν εφαρμογι 

ςτθν παροφςα όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςι τθσ. Πςον αφορά τισ 

παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνεσ δθμοςιεφςεισ ιςχφει θ τελευταία ζκδοςι τουσ. 

 

ΕΛΟΤ EN 197-1 Ε2 Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for 

common cements -- Τςιμζντο. Μζροσ 1: Σφνκεςθ, προδιαγραφζσ και κριτιρια 

ςυμμόρφωςθσ για τα κοινά τςιμζντα. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2 Ε2 Cement - Part 2 : Conformity evaluation - Τςιμζντο - Μζροσ 2 : Αξιολόγθςθ τθσ 
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ςυμμόρφωςθσ 

ΕΛΟΤ EN 934-1 Ρρόςκετα ςκυροδζματοσ κονιαμάτων και ενεμάτων – Μζροσ 1: Κοινζσ 

απαιτιςεισ 

ΕΛΟΤ EN 934-2+A1 

 

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - 

Definitions, requirements, conformity, marking and labelling - Ρρόςκετα 

ςκυροδζματοσ, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μζροσ 2: Ρρόςκετα ςκυροδζματοσ 

- Οριςμοί απαιτιςεισ, ςυμμόρφωςθ, ςιμανςθ και επιςιμανςθ 

ΕΛΟΤ EN 934.06/A1 

 

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6 : Sampling, conformity 

control and evaluation of conformity - Ρρόςκετα ςκυροδζματοσ, κονιαμάτων 

και ενεμάτων - Μζροσ 6 : Δειγματολθψία, ζλεγχοσ ςυμμόρφωςθσ και εκτίμθςθ 

τθσ ςυμμόρφωςθσ 

ΕΛΟΤ EN 934.04 E3 

 

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 4: Admixtures for grout for 

prestressing tendons - Definitions, requirements, conformity, marking and 

labelling - Ρρόςκετα ςκυροδζματοσ, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μζροσ 4: 

Ρρόςκετα ενεμάτων για προεντεταμζνουσ τζνοντεσ - Οριςμοί, απαιτιςεισ, 

ςυμμόρφωςθ, ςιμανςθ και επιςιμανςθ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 206 

 

Concrete - Specification, performance, production and conformity - Σκυρόδεμα - 

Ρροδιαγραφι, επιδόςεισ, παραγωγι και ςυμμόρφωςθ 

ΕΛΟΤ EN 12620+A1 Aggregates for concrete - Αδρανι ςκυροδεμάτων 

ΕΛΟΤ EN 1008 

 

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the 

suitability of water, including water recovered from processes in the concrete 

industry, as mixing water for concrete – Νερό ανάμιξθσ ςκυροδζματοσ - 

Ρροδιαγραφι για δειγματολθψία, ζλεγχο και αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ 

του νεροφ, ςυμπεριλαμβανομζνου του νεροφ που ανακτάται από διεργαςίεσ 

ςτθ βιομθχανία ςκυροδζματοσ, για τθ χριςθ του ωσ νερό ανάμιξθσ 

ςκυροδζματοσ 

ΕΛΟΤ EN 932.01 Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling - 

Δοκιμζσ για τον προςδιοριςμό των γενικϊν ιδιοτιτων των αδρανϊν - Μζροσ 1: 

Μζκοδοσ δειγματολθψίασ 

ΕΛΟΤ EN 932.02 Tests for general properties of aggregates - Part 2: Methods for reducing 

laboratory samples - Δοκιμζσ γενικϊν ιδιοτιτων των αδρανϊν - Μζροσ 2: 

Μζκοδοι μείωςθσ μεγζκουσ εργαςτθριακοφ δείγματοσ 

ΕΛΟΤ EN 932.03 Tests for general properties of aggregates - Part 3: Procedure and terminology 

for simplified petrograpfic description - Δοκιμζσ για τον προςδιοριςμό των 

γενικϊν ιδιοτιτων των αδρανϊν - Μζροσ 3: Διαδικαςία και ορολογία για 

απλοποιθμζνθ πετρογραφικι περιγραφι 
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EN 12350-1 Testing fresh concrete - Part 1: Sampling - Δοκιμζσ νωποφ ςκυροδζματοσ - 

Μζροσ 1: Δειγματολθψία 

ΕΛΟΤ EN 13670 Execution of concrete structures - Καταςκευι ζργων από ςκυρόδεμα 

ΕΛΟΤ 515 Concreting under low enviromental temperature - Σκυροδζτθςθ όταν θ 

κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ είναι χαμθλι 

ΕΛΟΤ 517 Cencreting under high enviromental temperature - Σκυροδζτθςθ όταν θ 

κερμοκραςία περιβάλλοντοσ είναι υψθλι 

ΕΛΟΤ EN 397 Industrial safety helmets -- Βιομθχανικά κράνθ αςφαλείασ 

ΕΛΟΤ EN 166 Ε2 Personal eye-protection - Specifications-- Μζςα ατομικισ προςταςίασ ματιϊν – 

Ρροδιαγραφζσ 

ΕΛΟΤ EN 167 Ε2 Personal eye-protection - Οptical test methods -- Μζςα ατομικισ προςταςίασ 

ματιϊν - Μζκοδοι οπτικϊν δοκιμϊν 

ΕΛΟΤ EN 168 Ε2 Personal eye-protection - Non-optical test methods -- Μζςα ατομικισ 

προςταςίασ ματιϊν - Μζκοδοι μθ οπτικϊν δοκιμϊν 

ΕΛΟΤ EN 342 Protective clothing - Ensembles and garments for protection against cold - 

Ρροςτατευτικι ενδυμαςία - Σφνολα ενδυμαςίασ και ενδφματα για προςταςία 

ζναντι ψφχουσ 

ΕΛΟΤ EN 343+Α1 Protective clothing - Protection against rain - Ρροςτατευτικι ενδυμαςία - 

Ρροςταςία ζναντι βροχισ 

ΕΛΟΤ EN ISO 20345 

E2 

Personal protective equipment – Safety footwear – Μζςα ατομικισ προςταςίασ 

– Υποδιματα τφπου αςφαλείασ 

ΕΛΟΤ EN ISO 20347 

E2 

Personal protective equipment – Occupational footwear – Μζςα ατομικισ 

προςταςίασ – Υποδιματα τφπου εργαςίασ 

ΕΛΟΤ EN 388 Ε2 Protective gloves against mechanical risks – Γάντια προςταςίασ ζναντι 

μθχανικϊν κινδφνων 

ΕΛΟΤ EN 420+A1 Protective gloves – General requirements and test methods – Γάντια 

προςταςίασ – Γενικζσ απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμισ  

ΕΛΟΤ EN 374.01 Protective gloves against chemicals and micro – organisms – Part 1: Terminology 

and performance requirements – Γάντια προςταςίασ ζναντι χθμικϊν ουςιϊν και 

μικροοργανιςμϊν – Μζροσ 1: Ορολογία και απαιτιςεισ απόδοςθσ 

ΕΛΟΤ EN 374.02 Protective gloves against chemicals and micro – organisms – Part 2: 

Determination of resistance to penetration– Γάντια προςταςίασ ζναντι χθμικϊν 

ουςιϊν και μικροοργανιςμϊν – Μζροσ 2: Ρροςδιοριςμόσ τθσ αντίςταςθσ ςτθ 

διείςδυςθ 
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ΕΛΟΤ EN 374.03 Protective gloves against chemicals and micro – organisms – Part 3: 

Determination of resistance to permeation by chemicals – Γάντια προςταςίασ 

ζναντι χθμικϊν ουςιϊν και μικροοργανιςμϊν – Μζροσ 3: Ρροςδιοριςμόσ τθσ 

αντίςταςθσ ςτθ διαπερατότθτα από χθμικά 

ΕΛΟΤ EN 458 Hearing protectors - Recommendations for selection use care and maintenance - 

Guidance document. - Μζςα προςταςίασ τθσ ακοισ - Συςτάςεισ για τθν επιλογι, 

τθ χριςθ, τθ φροντίδα και τθν ςυντιρθςθ - Ζγγραφο κακοδιγθςθσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 352.01 Hearing protectors – Safety requirements and testing - Part 1: ear muffs - Μζςα 

προςταςίασ τθσ ακοισ - Απαιτιςεισ αςφάλειασ και δοκιμζσ - Μζροσ 1: 

Ωταςπίδεσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 352.02 Hearing protectors – Safety requirements and testing - Part 2: Earplugs - 

Ρροςτατευτικά ακοισ - Απαιτιςεισ αςφάλειασ και δοκιμι - Μζροσ 2: Βφςματα 

αυτιϊν 

ΕΛΟΤ ΕΝ 352.03 Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 3: Ear- muffs 

attached to an industrial safety helmet - Μζςα προςταςίασ τθσ ακοισ - 

Απαιτιςεισ αςφαλείασ και δοκιμζσ - Μζροσ 3: Ωτοαςπίδεσ επί βιομθχανικοφ 

κράνουσ 

ΦΕΚ 

85/Α/07.04.2014 

«Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο 

εφαρμογισ του Ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ» 

ΦΕΚ 

1312/Β/24.08.2010 

Μζτρα, όροι και προγράμματα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων 

από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ). 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

αρικ. 305/2011 

 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 305/2011 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 9θσ Μαρτίου 2011, για τθ κζςπιςθ εναρμονιςμζνων όρων 

εμπορίασ προϊόντων του τομζα των δομικϊν καταςκευϊν και για τθν 

κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

αρικ. 568/2014 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 568/2014 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 18θσ 

Φεβρουαρίου 2014 για τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ V του κανονιςμοφ 

(ΕΕ) αρικ. 305/2011 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον 

αφορά τθν αξιολόγθςθ και τθν επαλικευςθ τθσ ςτακερότθτασ τθσ επίδοςθσ 

των δομικϊν προϊόντων 

 

3. Προι και οριςμοί 

 

Με τον όρο ςυντιρθςθ του ςκυροδζματοσ νοείται ςτθν Ρροδιαγραφι αυτι, το ςφνολο των μζτρων 

που πρζπει να λθφκοφν για ζνα οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μετά τθν διάςτρωςι του για να αποφευχκεί 

ςθμαντικι εξάτμιςθ τθσ περιεχόμενθσ υγραςίασ του και να ελεγχκοφν οι κερμοκραςιακζσ επιδράςεισ, οι 

εςωτερικζσ και του περιβάλλοντοσ ςε αυτό. Με τα μζτρα αυτά επιδιϊκεται θ επίτευξθ απρόςκοπτθσ 
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ενυδάτωςθσ του τςιμζντου και των άλλων ενδεχομζνωσ πρόςκετων ςυναφϊν «ςυνδετικϊν κονιϊν» και ο 

ζλεγχοσ των επιδράςεων ςτο ςκυρόδεμα των κερμοκραςιακϊν μεταβολϊν του περιβάλλοντοσ. Δεν 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν Ρροδιαγραφι αυτι τα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται για τθν προςταςία του 

ςκυροδζματοσ από κροφςεισ, δονιςεισ, ταλαντϊςεισ, ι άλλεσ εξωτερικζσ αιτίεσ οι οποίεσ μπορεί να 

προκαλζςουν βλάβεσ ςτο νεαρό ςκυρόδεμα. 

Απϊλεια υγραςίασ, από το νωπό ςκυρόδεμα ι από το ςκυρόδεμα νεαρισ θλικίασ, αν δεν λθφκοφν 

κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ, προκαλεί ςτθ ηϊνθ που λαμβάνει χϊρα, αναςτολι τθσ ενυδάτωςθσ ι/και 

ςυςτολι ςυνοδευόμενθ ενδεχομζνωσ από ρθγμάτωςθ. 

Θ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ μπορεί επίςθσ να προκαλζςει ςθμαντικζσ βλάβεσ ςτο νεαρό 

ςκυρόδεμα λόγω αςφμβατων παραμορφϊςεων μεταξφ των εξωτερικϊν και εςωτερικϊν ςτρωμάτων του 

ςκυροδζματοσ. 

Ειδικότερα, απαιτοφνται πρόςκετα μζτρα ςε περιπτϊςεισ ςκυροδζτθςθσ όταν θ κερμοκραςία είναι 

χαμθλι και όταν θ κερμοκραςία είναι υψθλι για τα οποία γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςτθν Ρροδιαγραφι 

αυτι (παρ. 6 και 7 αντίςτοιχα) αλλά και ςτον ΚΤΣ. 

Θ αναςτολι (μερικι ι ολικι) τθσ ενυδάτωςθσ ζχει ωσ ςυνζπεια να προκφψει ςκυρόδεμα με 

αυξθμζνο πορϊδεσ γεγονόσ, που πρωτίςτωσ μειϊνει ςθμαντικά τθν ανκεκτικότθτα του ςκυροδζματοσ (ςε 

περιβαλλοντικζσ δράςεισ και ςε δράςεισ διαβρωτικϊν ουςιϊν) και τθν προςταςία από διάβρωςθ που 

προςφζρει ςτον οπλιςμό. Άλλεσ ςυνζπειεσ τθσ αναςτολισ τθσ ενυδάτωςθσ είναι θ μείωςθ τθσ αντοχισ, τθσ 

αντίςταςθσ ςε απότριψθ και θ αφξθςθ τθσ διαπερατότθτασ ςε υγρά και αζρια. 

Οι ρθγματϊςεισ που ενδεχομζνωσ δθμιουργοφνται λόγω ανεξζλεγκτθσ ξιρανςθσ του νωποφ ι 

νεαροφ ςκυροδζματοσ ι λόγω κερμοκραςιακϊν μεταβολϊν μεταξφ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν ςτρωμάτων 

του ςκυροδζματοσ ζχουν τισ εξισ επιπτϊςεισ: 

α) αυξάνουν τθν διαπερατότθτα του ςκυροδζματοσ και επομζνωσ μειϊνουν δραςτικά τθν 

ανκεκτικότθτά του και τθν προςταςία που μπορεί να προςφζρει ςτον οπλιςμό 

β) μειϊνουν τθν λειτουργικότθτα του δομικοφ ςτοιχείου και 

γ) ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μειϊνουν τθν φζρουςα ικανότθτα του ςτοιχείου ι και οδθγοφν ςε 

αφξθςθ των παραμορφϊςεων. 

 

4. Απαιτιςεισ 

 

Θ ςυντιρθςθ είναι υποχρεωτικι για κάκε ζργο. Αρχίηει αμζςωσ μετά τθν διάςτρωςθ και πρζπει να 

διαρκεί για χρονικό διάςτθμα που εξαρτάται από τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, τισ ειδικζσ απαιτιςεισ του 

ζργου, τθ ςφνκεςθ του ςκυροδζματοσ (τςιμζντο, αδρανι, πρόςκετα, λόγω Ν/Τ) και τθ μζκοδο καταςκευισ, 

όπωσ αναλυτικότερα αναφζρεται ςτθ παράγραφο 5. 

 

4.1. Νερό ςυντιρθςθσ 
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Το νερό ςυντιρθςθσ πρζπει να είναι κακαρό και να μθ περιζχει ςυςτατικά με δυςμενι επίπτωςθ 

ςτθν αντοχι, ςτθν ανκεκτικότθτα και ςτον οπλιςμό. Ρρζπει να είναι ςφμφωνο με το Ρρότυπο EN 1008. 

Γενικά το πόςιμο νερό από δίκτυο φδρευςθσ ι από πόςιμθ πθγι νεροφ ι γενικά το νερό που 

χρθςιμοποιείται για αρκετό χρονικό διάςτθμα για τθν παραςκευι του ςκυροδζματοσ χωρίσ να ζχουν 

παρουςιαςτεί προβλιματα, είναι κατάλλθλο. Επιφανειακά ι υπόγεια φδατα δεν πρζπει να προζρχονται 

από βιομθχανικά απόβλθτα και να μθ περιζχουν ηωικά απορρίμματα, ςάκχαρα, ζλαια, λιπαρζσ ουςίεσ θ 

ανκρακικό κάλιο. 

Το καλαςςινό νερό είναι ακατάλλθλο για ςυντιρθςθ ςκυροδζματοσ που ζχει ενςωματοφμενα 

μεταλλικά ςτοιχεία. Επιτρζπεται ςε καταςκευζσ από άοπλο ςκυρόδεμα, χωρίσ απαιτιςεισ εμφάνιςθσ και το 

οποίο δεν ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με ςτοιχεία οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ ι προεντεταμζνου 

ςκυροδζματοσ. 

Για τθν αποφυγι του κινδφνου πρόκλθςθσ κερμικοφ πλιγματοσ, δεν επιτρζπεται θ χριςθ νεροφ 

κερμοκραςίασ μικρότερθσ κατά 11οC εκείνθσ του ςκυροδζματοσ. 

 

4.2. Λινάτςεσ 

 

Οι λινάτςεσ (ι υφάςματα ι γιοφτινα φφλλα) μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε οριηόντιεσ και 

κατακόρυφεσ επιφάνειεσ, πρζπει να ζχουν μεγάλθ απορροφθτικι ικανότθτα ϊςτε να ςυγκρατοφν νερό και 

να είναι κακαρζσ χωρίσ επιβλαβείσ ουςίεσ (ςάκχαρα, λιπάςματα) και χωρίσ ουςίεσ που πικανόν να 

διαφοροποιιςουν το χρϊμα του ςκυροδζματοσ. Για τθν αφαίρεςθ των βλαπτικϊν ουςιϊν πριν τθν 

τοποκζτθςθ τουσ πρζπει να ξεπλζνονται με νερό. 

Καλφτερα αποτελζςματα επιτυγχάνονται με λινάτςεσ διπλοφ πάχουσ, οι οποίεσ ςυγκρατοφν 

περιςςότερο νερό και διαβρζχονται ςε αραιότερα χρονικά διαςτιματα. 

 

4.3. Ρλαςτικά φφλλα 

 

Τα πλαςτικά φφλλα ζχουν μικρό βάροσ και διατίκενται ςε διαφανι, λευκι ι μαφρθ απόχρωςθ και 

πρζπει να ζχουν ελάχιςτο πάχοσ 0,10 mm. Σκουρόχρωμα φφλλα χρθςιμοποιοφνται όταν θ κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ είναι κάτω από 15ο C ενϊ λευκά και ανοιχτόχρωμα που αντανακλοφν τθν θλιακι 

ακτινοβολία χρθςιμοποιοφνται τθν κερινι περίοδο όταν θ κερμοκραςία υπερβαίνει τουσ 30ο C. Διαφανι 

φφλλα δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ςε επιφάνειεσ ςκυροδζματοσ οι οποίεσ δζχονται θλιακι 

ακτινοβολία διότι ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του ςκυροδζματοσ (φαινόμενο 

κερμοκθπίου). 

 

4.4. Αδιάβροχο ενιςχυμζνο χαρτί 

 

Χρθςιμοποιοφνται όπωσ και τα πλαςτικά φφλλα και δεν προκαλοφν φκορζσ ςτθν επιφάνεια του 

ςκυροδζματοσ. Το αδιάβροχο ενιςχυμζνο χαρτί αποτελείται από ειδικό χαρτί δυο ςτρϊςεων 
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ςυγκολλθμζνων μεταξφ τουσ και ενιςχυμζνων με ίνεσ. Είναι κατάλλθλα επεξεργαςμζνα και ζχουν αντοχι ςε 

φγρανςθ και ξιρανςθ. 

 

 

 

4.5. Ειδικά υγρά που ςχθματίηουν επιφανειακι μεμβράνθ (Ωθμικά υγρά ςυντιρθςθσ) 

 

Τα ειδικά υγρά ψεκάηονται ςτθν επιφάνεια του ςκυροδζματοσ και όταν ςτεγνϊςουν ςχθματίηουν 

ζναν αρκετά αδιάβροχο υμζνα που επιβραδφνει τθν απϊλεια τθσ υγραςίασ από το ςκυρόδεμα. 

Διακρίνονται ςε κατθγορίεσ ςφμφωνα: 

α) με τθν παρουςία ι όχι χρωςτικισ ουςίασ που δθμιουργεί αντανακλαςτικζσ επιφάνειεσ 

β) τθν αποτελεςματικότθτά τουσ να ςυγκρατιςουν τθν υγραςία, 

γ) τθν δυνατότθτά τουσ να διαςπϊνται και να απομακρφνονται εφκολα από τθν επιφάνεια χωρίσ να 

δθμιουργοφν προβλιματα ςτθν ςυγκόλλθςθ άλλων ςτοιχείων ςτθν επιφάνεια του ςκυροδζματοσ (πχ 

πλακάκια επιςτρϊςεισ με κονιάματα κλπ). 

Οι χρωςτικζσ ουςίεσ βοθκοφν ςτθν πράξθ να κρικεί αν ζχει επιτευχκεί ομοιόμορφθ και πλιρθσ 

κάλυψθ, ςυμβάλλουν ςτθν αντανάκλαςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ και ελαττϊνουν τθν απορρόφθςθ τθσ 

κερμότθτασ από τθν επιφάνεια του ςκυροδζματοσ. Τα ειδικά υγρά πρζπει να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ 

του Ρροτφπου ASTM C-309. 

 

5. Μζκοδοι ςυντιρθςθσ 

 

5.1. Γενικά 

 

Οι μζκοδοι ςυντιρθςθσ περιλαμβάνουν τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν για: 

1. τθ δθμιουργία των κατάλλθλων ςυνκθκϊν υγραςίασ και κερμοκραςίασ για τθν απρόςκοπτθ 

ενυδάτωςθ του τςιμζντου. 

2. τθν αποφυγι ρθγματϊςεων οφειλόμενων ςε παρεμποδιηόμενεσ κερμοκραςιακζσ ςυςτολοδιαςτολζσ 

του νωποφ ι μερικϊσ ςκλθρυμζνου ςκυροδζματοσ (μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ του περιβάλλοντοσ ςε 

ςχζςθ με τθν κατανομι τθσ κερμοκραςίασ ςτθ μάηα του ςκυροδζματοσ ι ςυςτολι νωποφ ι μερικϊσ 

ςκλθρυμζνου ςκυροδζματοσ από εξάτμιςθ του περιεχόμενου νεροφ). 

Τονίηεται ότι θ ςυντιρθςθ πρζπει να εφαρμόηεται εξίςου τόςο ςτισ οριηόντιεσ όςο και ςτισ κατακόρυφεσ 

επιφάνειεσ, ιδιαίτερα δε επιςθμαίνεται θ ςυμβολι τθσ ςυντιρθςθσ ςτθν ανκεκτικότθτα του ςκυροδζματοσ 

και επομζνωσ θ ςθμαςία τθσ για τα υποςτυλϊματα, τουσ κόμβουσ και άλλα ςτατικϊσ ςθμαντικζσ περιοχζσ 

των καταςκευϊν. 

Οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ υγραςίασ του ςκυροδζματοσ εξαςφαλίηονται με μεκόδουσ που: 

 δεν επιτρζπουν ι επιβραδφνουν τθν εξάτμιςθ του νεροφ του ςκυροδζματοσ,  
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 που διατθροφν τθν περιεκτικότθτα ςε νερό του ςκυροδζματοσ. 

 Οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ για τθν ενυδάτωςθ του τςιμζντου εξαςφαλίηονται ςφμφωνα 

με τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν § 5.4 για ςυνικεισ κερμοκραςίεσ ςκυροδζματοσ (00 C<Θ<320 C), 

ςτθν § 5.5 για χαμθλζσ κερμοκραςίεσ (Θ<0
0
 C) και ςτθν § 5.6 για υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Στθν § 6 

δίνονται οι οδθγίεσ για τθν αποφυγι κερμοκραςιακϊν ι άλλων ρθγματϊςεων. 

 

5.2. Μζκοδοι που δεν επιτρζπουν ι επιβραδφνουν τθν εξάτμιςθ του νεροφ του ςκυροδζματοσ 

 

Για επιβράδυνςθ τθσ εξάτμιςθσ και ςυγκράτθςθ τθσ υγραςίασ χρθςιμοποιοφνται αδιάβροχα φφλλα 

(πλαςτικά, ςκλθρυμζνο χαρτί) ι ειδικά χθμικά υγρά που τοποκετοφνται ι ψεκάηονται ςτθν επιφάνεια του 

ςκυροδζματοσ. 

Τα πλαςτικά και αδιάβροχα ενιςχυμζνα φφλλα διαςτρϊνονται ςε όλεσ τισ επιφάνειεσ του 

ςκυροδζματοσ, ζτςι ϊςτε να καλφπτουν πλιρωσ το ςκυρόδεμα. Θ επαφι διευκολφνεται αν ςτθν επιφάνεια 

του ςκυροδζματοσ υπάρχει ελεφκερο επιφανειακό νερό. Τα πλαςτικά φφλλα πρζπει ςτισ ενϊςεισ να 

επικαλφπτονται ςε πλάτοσ τουλάχιςτον 30 cm και να ςυγκρατοφνται ςτακερά πάνω ςτθν επιφάνεια του 

ςκυροδζματοσ με κατάλλθλεσ διατάξεισ. 

Σε περιπτϊςεισ πλακϊν επί εδάφουσ πρζπει να επικαλφπτονται και οι κατακόρυφεσ επιφάνειεσ. 

Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται ςτθν πλιρθ επικάλυψθ των γωνιϊν και ςτθν ςτακερι ςτιριξθ των 

πλαςτικϊν φφλλων, ϊςτε αυτά να μθν αναςθκϊνονται από τον άνεμο ι από άλλεσ αιτίεσ. Σθμειϊνεται ότι 

τα πλαςτικά φφλλα πρζπει να είναι τεντωμζνα και να μθν ζχουν πτυχϊςεισ διότι είναι δυνατόν να 

δθμιουργθκοφν γεωμετρικζσ και χρωματικζσ αλλοιϊςεισ ςτθν επιφάνεια. 

Αναφζρεται επίςθσ, ότι θ επαφι των πλαςτικϊν φφλλων με τθν επιφάνεια του νωποφ 

ςκυροδζματοσ μπορεί να αλλοιϊςει τθν επιφανειακι υφι αυτοφ όταν το ςκυρόδεμα είναι πολφ νεαρό και 

παραμορφϊνεται πολφ εφκολα. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ επικάλυψθ γίνεται μετά από κάποιο χρονικό 

διάςτθμα κατά το οποίο το ςκυρόδεμα «ζχει τραβιξει» αρκετά, ϊςτε να μθν αλλοιϊνεται θ υφι τθσ 

επιφάνειάσ του. 

Στο διάςτθμα αυτό για τθν αποφυγι επιφανειακισ ρθγμάτωςθσ ςτο νωπό ςκυρόδεμα πρζπει να 

παρεμποδίηεται θ εξάτμιςθ του νεροφ του ςκυροδζματοσ με δθμιουργία εκνεφωμζνθσ ατμόςφαιρασ ςτθν 

περιοχι πάνω από τθν επιφάνεια του ςκυροδζματοσ με νερό υπό μορφι νζφουσ ϊςτε να μθν αλλοιϊνεται 

θ επιφάνειά του από τθν πτϊςθ ςταγόνων νεροφ (βλ. παρ 4.2.2 «ςυντιρθςθ με νερό»). 

Τα κατακόρυφα ςτοιχεία, όπωσ υποςτυλϊματα, τοιχία κλπ, μετά τθν αφαίρεςθ των πλευρικϊν 

ςτοιχείων πρζπει να καλφπτονται με πλαςτικά φφλλα, τα οποία κα περιβάλλουν το ςτοιχείο ι κα 

ςτερεϊνονται ςτθν ελεφκερθ επιφάνεια του ςκυροδζματοσ, κατά τρόπο ϊςτε να εμποδίηουν τθν εξάτμιςθ, 

(κατ’ αντιςτοιχία με τα οριηόντια ςτοιχεία). Συνιςτάται να κακυςτεριςει όςο είναι πρακτικά δυνατόν θ 

αφαίρεςθ των πλαϊνϊν των ξυλοτφπων και να διαβρζχονται αυτοί για να μθν απορροφιςουν νερό από το 

ςκυρόδεμα ςε περίπτωςθ που λόγω ξθροφ περιβάλλοντοσ ςτεγνϊςουν. 

Σε περιπτϊςεισ ξθροφ και κερμοφ καιροφ θ διαβροχι των τφπων, κατά το διάςτθμα που αυτοί δεν 

ζχουν αφαιρεκεί, είναι απαραίτθτθ. 
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Τα πλαςτικά φφλλα επαναχρθςιμοποιοφνται όςο είναι ικανά να ςυγκρατοφν τθν υγραςία και τυχόν 

ηθμιζσ επιςκευάηονται με ειδικι κόλλα. 

Τα ειδικά υγρά ψεκάηονται ςτθν επιφάνεια του ςκυροδζματοσ, περίπου μια ϊρα μετά τθν 

ςκυροδζτθςθ και όταν ςτεγνϊςουν ςχθματίηουν ςτεγανι μεμβράνθ που επιβραδφνει τθν απϊλεια τθσ 

υγραςίασ από το ςκυρόδεμα. 

Ρρζπει να αποφεφγεται να ψεκάηονται ςτο ςτάδιο τθσ εξίδρωςθσ ι ςε ςκυρόδεμα με ορατό νερό 

ςτθν επιφάνειά του. Κρίςιμο ςθμείο για τθν πλιρθ απόδοςθ των υλικϊν και τθν επίτευξθ τθσ μζγιςτθσ 

απόδοςθσ, είναι ο ψεκαςμόσ τθσ επιφάνειασ ςτον κατάλλθλο χρόνο. Ψεκάηονται αμζςωσ μετά τθν εξάτμιςθ 

του νεροφ από τθν επιφάνεια του ςκυροδζματοσ και τθν εξαφάνιςθ τθσ γυαλάδασ. 

Ρρόωρθ εφαρμογι διαλφει τα ειδικά υγρά οπότε μειϊνεται θ αποτελεςματικότθτά τουσ ι 

απαιτοφνται μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ υλικοφ για τθν ίδια αποτελεςματικότθτα, ενϊ κακυςτζρθςθ τθσ 

εφαρμογισ ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν απορρόφθςθ τουσ από το ςκυρόδεμα με τα ίδια αποτελζςματα. 

Σε δφςκολεσ περιπτϊςεισ ρθγμάτωςθσ πλαςτικοφ ςκυροδζματοσ είναι προτιμότερο ο ψεκαςμόσ να 

γίνεται πριν εξατμιςτεί το επιφανειακό νερό πλιρωσ αλλά υπάρχει ακόμθ μια μικρι επιφανειακι 

«γυαλάδα». Ππου είναι εφικτό για ομοιόμορφθ και πλιρθ κάλυψθ τθσ επιφάνειασ εφαρμόηονται ςε δυο 

ςτρϊςεισ, κάκετεσ μεταξφ τουσ, ενδεχομζνοωσ και με διαφορετικι απόχρωςθ ςτρϊςεωσ. 

Θ χριςθ ζγχρωμων υγρϊν ςυντιρθςθσ διευκολφνει τον ζλεγχο τθσ ομοιομορφίασ του ψεκαςμοφ 

από τθν ομοιομορφία του χρϊματοσ τθσ ψεκαςμζνθσ επιφάνειασ. Σε επιφάνειεσ οι οποίεσ δζχονται θλιακι 

ακτινοβολία πρζπει να ψεκάηεται υγρό ςυντιρθςθσ με ανακλαςτικζσ ιδιότθτεσ (χρϊμα λευκό ι αλουμινίου) 

για τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ λόγω ακτινοβολίασ. 

Απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν επιλογι των καταλλιλων υγρϊν των οποίων θ απόδοςθ 

διαφοροποιείται ανάλογα με τθν ςφνκεςθ του υγροφ ςυντιρθςθσ. Αναμειγνφονται πριν τθν χριςθ τουσ και 

εφαρμόηονται ομοιόμορφα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του παραγωγοφ. 

Ανάλογα με τον τφπο του υλικοφ και τισ οδθγίεσ του παραγωγοφ εφαρμόηονται με το χζρι ι με 

μθχανι ψεκαςμοφ με κατάλλθλα ακροφφςια και πίεςθ 0,2 – 0,7 MPa. Σε μεγάλεσ επιφάνειεσ, για 

μεγαλφτερθ ταχφτθτα και ομοιόμορφθ διαςπορά του υλικοφ προτείνεται θ χριςθ μθχανισ ψεκαςμοφ ενϊ 

για μικρζσ επιςκευζσ μπορεί να εφαρμόηεται με πλατφ μαλακό πινζλο ι ρολό. Πταν θ αδρότθτα τθσ 

ψεκαηόμενθσ επιφάνειασ είναι μεγαλφτερθ από τθν ςυνθκιςμζνθ (π.χ. δάπεδα με αντιολιςκθτικζσ ιδιότθτεσ 

ι επιφάνειεσ με ιδιαίτερεσ αρχιτεκτονικζσ διαμορφϊςεισ), τότε απαιτείται να ψεκάηεται μεγαλφτερθ 

ποςότθτα υλικοφ για να επιτευχκεί θ επιδιωκόμενθ κάλυψθ, ςφμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια του υλικοφ. 

 

5.3. Μζκοδοι που υποκακιςτοφν το νερό που εξατμίηεται 

 

Κατάλλθλεσ ςυνκικεσ υγραςίασ επιτυγχάνονται με ςυνεχι ι διακεκομμζνθ αλλά ςυχνι ςε τακτά 

διαςτιματα διαβροχι τθσ επιφάνειασ του ςκυροδζματοσ με νερό, με πλθμμφριςμα, με ατμό ι με 

επικάλυψθ τθσ επιφάνειασ με ςυνεχϊσ διαβρεχόμενθ λινάτςα, φφαςμα ι γιοφτα. 

Θ ςυντιρθςθ με υγρζσ λινάτςεσ ζχει το πλεονζκτθμα ότι προφυλάςςει ταυτόχρονα το ςκυρόδεμα 

από τθν θλιακι ακτινοβολία και τθν ςυνεπακόλουκθ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του. Θ απλι διαβροχι τθσ 
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επιφάνειασ μπορεί να διατθρεί τθν επιφάνεια ςε χαμθλι ςχετικϊσ κερμοκραςία λόγω εξάτμιςθσ αλλά 

ενίοτε ςε περιπτϊςεισ κακισ εφαρμογισ, μπορεί να προκαλζςει ρθγματϊςεισ λόγω απότομων 

κερμοκραςιακϊν και υγραςιακϊν μεταβολϊν (κερμοκραςιακζσ και υγραςιακζσ ςυςτολοδιαςτολζσ). 

 

Συντιρθςθ με νερό: Θ ςυντιρθςθ με νερό είναι οικονομικι, γριγορθ, αποδοτικι μζκοδοσ και είναι 

προτιμθτζα όταν δεν παρεμποδίηει τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν. 

Εφιςτάται θ προςοχι ςτο γεγονόσ ότι θ ςποραδικι διαβροχι είναι δυνατόν να προκαλζςει 

επιφανειακζσ ρθγματϊςεισ λόγω πρόκλθςθσ κερμικοφ πλιγματοσ ςτο ςκυρόδεμα (διαβροχι τισ 

μεςθμβρινζσ ϊρεσ ςε επιφάνεια ιδθ ξθραμζνθ και εκτεκειμζνθ ςτον ιλιο). Θ διακεκομμζνθ διαβροχι 

πρζπει να γίνεται ςε ςυχνά διαςτιματα πριν να ξθρανκεί και κερμανκεί θ επιφάνεια του ςκυροδζματοσ και 

για τον ςκοπό αυτό τα αυτόματα ψεκαςτικά μθχανιματα που χρθςιμοποιοφνται για πότιςμα ζχουν 

αποδειχκεί αποτελεςματικά υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ επιφάνεια του ςκυροδζματοσ δεν αλλοιϊνεται από 

τισ ςταγόνεσ του νεροφ που πζφτουν με δφναμθ. 

Επιςθμαίνεται θ ανάγκθ να γίνεται θ διαβροχι κατά ομοιόμορφο τρόπο, ζτςι ϊςτε θ καταςκευι να 

δζχεται τθν ίδια ςυντιρθςθ ςε όλα τα ςθμεία και επίςθσ να αποφεφγονται τυχόν διαφορετικζσ υγραςιακισ 

φφςεωσ παραμορφϊςεισ από κζςθ ςε κζςθ. 

Αν θ εφαρμογι τθσ διαβροχισ πρζπει να γίνει όταν το ςκυρόδεμα είναι ακόμθ εφκολα 

παραμορφϊςιμο από τισ ςταγόνεσ του νεροφ, τότε πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μθχανιματα εκνζφωςθσ, 

τα οποία παράγουν ιδιαίτερα μικρά ςταγονίδια νεροφ που αιωροφνται ςτθν ατμόςφαιρα αμζςωσ πάνω από 

τθν επιφάνεια του ςκυροδζματοσ και εμποδίηουν τθν εξάτμιςθ του νεροφ του ςκυροδζματοσ. Θ εκνζφωςθ 

παράγεται με ειδικά ακροφφςια και το παραγόμενο νζφοσ πρζπει να κατευκφνεται πάνω από τθν 

επιφάνεια του ςκυροδζματοσ και όχι κατευκείαν πάνω ςε αυτι, είναι δε αποτελεςματικι όςο διάςτθμα 

υπάρχει. Για τον λόγο αυτό κα πρζπει να λαμβάνονται μζτρα αποφυγισ φπαρξθσ ρεφματοσ αζρα πάνω από 

τθν επιφάνεια του ςκυροδζματοσ. Πταν το ςκυρόδεμα αποκτιςει τζτοια αντοχι ϊςτε να μθν αλλοιϊνεται θ 

επιφάνειά του από τθν πτϊςθ ςταγόνων νεροφ, τότε θ εκνζφωςθ ςταματάει και θ ςυντιρθςθ γίνεται με 

διαβροχι δια ψεκαςμοφ. 

Επιβάλλεται επιτιρθςθ των εργαςιϊν για τθν καλι λειτουργία του ψεκαςτικοφ ςυςτιματοσ και 

απρόςκοπτθσ τροφοδοςίασ του νεροφ. 

Θ ςυντιρθςθ οριηόντιων επιφανειϊν μπορεί να γίνει, επίςθσ με πλθμμφριςμα με τθν βοικεια 

περιμετρικισ ανφψωςθσ με χτίςιμο μίασ ςειράσ τοφβλων. 

Συντιρθςθ με λινάτςεσ: Αν ςτθν Σφμβαςθ του ζργου δεν αναφζρεται διαφορετικά και αν δεν 

προβλζπεται παγετόσ οπότε ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθ παρ 6, θ ςυντιρθςθ κα γίνεται με υγρζσ 

λινάτςεσ. 

Οι λινάτςεσ τοποκετοφνται αφοφ το ςκυρόδεμα αποκτιςει τζτοια αντοχι, ϊςτε να μθν προκαλείται 

αλλοίωςθ ςτθν επιφάνεια του, και διατθροφνται υγρζσ με τακτά καταβρζγματα. Πλεσ οι ελεφκερεσ 

επιφάνειεσ του ςκυροδζματοσ πρζπει να καλφπτονται με λινάτςεσ, οι δε τυχόν αναγκαίεσ εργαςίεσ 

(μετακίνθςθ προςωπικοφ) πρζπει να γίνονται πάνω ςτισ λινάτςεσ. Ομοίωσ, οι κατακόρυφεσ επιφάνειεσ μετά 

τθν απομάκρυνςθ του ξυλοτφπου καλφπτονται πλιρωσ με υγρζσ λινάτςεσ που διατθροφνται υγρζσ με ςυχνά 
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καταβρζγματα. 

Οι λινάτςεσ διατθροφνται ςυνεχϊσ υγρζσ για τουλάχιςτον 7 θμζρεσ και ςτθ ςυνζχεια παραμζνουν 

ςτθν επιφάνεια του ςκυροδζματοσ για άλλεσ 7 θμζρεσ χωρίσ κατ’ ανάγκθ να καταβρζχονται. Αν οι λινάτςεσ 

απομακρυνκοφν πριν από τθ ςυμπλιρωςθ 14 θμερϊν από τθ διάςτρωςθ, για το χρονικό διάςτθμα από 7 

μζχρι 14 θμζρεσ, το ςκυρόδεμα κα διαβρζχεται μζχρι κορεςμοφ τθσ επιφάνειάσ του δφο φορζσ τθν θμζρα 

και από τισ 14 ζωσ τισ 28 θμζρεσ μία φορά τθν θμζρα. 

 

5.4. Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθν διάρκεια ςυντιρθςθσ 

 

H διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ εξαρτάται από τον τφπο και τθν ποςότθτα του τςιμζντου, τον λόγο Ν/Τ, 

τα χαρακτθριςτικά των αδρανϊν, τα χθμικά πρόςκετα, τθν κερμοκραςία ςκυροδζματοσ, τθν ςυμπφκνωςθ 

και τθν αποδοτικότθτα τθσ μεκόδου ςυντιρθςθσ για τθν ςυγκράτθςθ τθσ υγραςίασ. Εξαρτάται επίςθσ από 

τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, τθ κερμοκραςία και τθ ςχετικι υγραςία, και κυρίωσ από τον ςυνδυαςμό 

κερμοκραςίασ υγραςίασ και ανζμου (που επιταχφνει τθν εξάτμιςθ). 

Στα ςυνθκιςμζνα ζργα θ ςυντιρθςθ με λινάτςεσ που διατθροφνται ςυνεχϊσ υγρζσ, προβλζπεται να 

διαρκεί 7 θμζρεσ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται από τθν Μελζτθ. Για ςκυροδζματα που ςχεδιάηονται να είναι 

ανκεκτικά ςε επιφανειακι φκορά, ι μειωμζνθσ υδατοπερατότθτασ, ι ανκεκτικά ςε χθμικζσ προςβολζσ, θ 

εντατικι ςυντιρθςθ πρζπει να ζχει διπλάςιο χρόνο, ιτοι 14 θμζρεσ ι εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται από τθν 

Μελζτθ. 

Πταν οι καιρικζσ ςυνκικεσ είναι ευνοϊκζσ από πλευράσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ και δεν 

παρουςιάηεται εξάτμιςθ του νεροφ τότε δεν απαιτείται εντατικι ςυντιρθςθ. Οι καιρικζσ όμωσ ςυνκικεσ 

μεταβάλλονται ςε ωριαία και θμεριςια βάςθ αιςκθτά και επομζνωσ δεν είναι δυνατόν να υιοκετθκοφν 

οδθγίεσ με γενικι ιςχφ. 

Θ απόδοςθ των μζτρων ςυντιρθςθσ και θ πρόοδοσ τθσ ςκλιρυνςθσ του ςκυροδζματοσ επί τόπου 

μπορεί να εκτιμθκεί με δοκίμια τα οποία παραμζνουν δίπλα ςτο ζργο «δοκίμια ζργου» (ΚΤΣ) κακϊσ και με 

κερμόμετρα και υγρόμετρα (ςυνικωσ με θλεκτρονικι καταγραφι) τα οποία ενςωματϊνονται ςε 

κατάλλθλεσ κζςεισ ςτο ζργο και με βάςθ τθν αρχι τθσ «ωρίμανςθσ» βοθκοφν ςτθν εκτίμθςθ τθσ επί τόπου 

αντοχισ ενϊ παράλλθλα καταγράφουν τθν πορεία τθσ υγραςίασ του ςκυροδζματοσ. 

 

5.5. Ρρόςκετα μζτρα ςυντιρθςθσ όταν θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ είναι χαμθλι 

 

Πταν οι κερμοκραςίεσ του περιβάλλοντοσ κατά τθν ςκυροδζτθςθ είναι μικρότερεσ από +5ο C 

πρζπει να λαμβάνονται ειδικά πρόςκετα μζτρα για τθν ςφνκεςθ, τθν παραγωγι, τθν διάςτρωςθ και τθν 

ςυντιρθςθ του ςκυροδζματοσ τα οποία αναπτφςςονται ςτο ΕΛΟΤ – 515 και τισ απαιτιςεισ του ΚΤΣ. Θ 

κερμοκραςία του ςκυροδζματοσ κατά τθν διάςτρωςθ και κατά τθν ςυντιρθςθ πρζπει να είναι θ 

προβλεπόμενθ από τον Ρίνακα 1: 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1 : Απαιτοφμενεσ κερμοκραςίεσ ςυντιρθςθσ ςκυροδζματοσ και διάρκεια αυτών ςε περιπτώςεισ 
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ςκυροδζτθςθσ με χαμθλι κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 

 
Σκυρόδεμα 

   Λεπτζσ Συνικεισ Μεγάλεσ 
 

Θερμοκραςία διατομζσ διατομζσ διατομζσ 
  
       

  περιβάλλοντοσ t° C Σκυρόδεμα με μζγιςτο κόκκο αδρανοφσ 
        

     <20mm <31.5mm <63mm 
         

     Απαιτοφμενθ κερμοκραςία  
        

     13°C 10°C 7°C 
  

-3
0 

C<t<5
0 

     

 
Αφόρτιςτο και μθ εκτεκειμζνο 

C Διάρκεια ςυντιρθςθσ ςε θμζρεσ  
    

3* 2** 3* 2** 3* 2**      
         

Αφόρτιςτο ι φορτιςμζνο και εκτεκειμζνο    4* 3** 4* 3** 4* 3** 
          

* Τςιμζντα κατθγορίασ αντοχισ 32.5 ι 42.5,        

**  Τςιμζντα κατθγορίασ αντοχισ 52.5        

 

Για να διατθρθκεί θ κερμοκραςία κατά τθν ςυντιρθςθ ςτα αναγραφόμενα επίπεδα πρζπει να 

λθφκοφν κατάλλθλα προςτατευτικά μζτρα τα οποία περιλαμβάνουν εκτόσ από μζτρα που αφοροφν τθν 

ςφνκεςθ και τθν παραςκευι του ςκυροδζματοσ (αφξθςθ τθσ ποςότθτασ του τςιμζντου, χριςθ τςιμζντων 

τφπου R, χριςθ ταχυπθκτικϊν προςκζτων, κζρμανςθ των υλικϊν – κυρίωσ νεροφ κ.λπ.) και μζτρα που 

αφοροφν τθν προφφλαξθ του διαςτρωκζντοσ ςκυροδζματοσ, ζτςι ϊςτε θ κερμοκραςία του να μθν κατζλκει 

κάτω από τισ αναγραφόμενεσ τιμζσ. Τα μζτρα αυτά περιλαμβάνουν κάλυψθ των ςτοιχείων του δομιματοσ 

με ςτρϊςεισ από κατάλλθλα μονωτικά υλικά με ιδιαίτερθ μζριμνα ςτα ςτοιχεία μικρϊν διαςτάςεων τα 

οποία είναι περιςςότερο ευπακι. 

Ωσ μονωτικά υλικά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί πλθκϊρα υλικϊν όπωσ πχ λινάτςεσ, υφάςματα, 

φφλλα πολυαικυλενίου ςε ςυνδυαςμό με κάλυψθ με άμμο ι άχυρα, διογκωμζνθ πολυςτερίνθ, φφλλα 

αφρϊδουσ βινυλίου, αφρόσ πολυουρεκάνθσ και άλλα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ωσ μονωτικά. 

Σε άλλεσ περιπτϊςεισ καλφπτεται το δόμθμα εξωτερικά με πλαςτικά φφλλα και εςωτερικά 

κερμαίνεται ο χϊροσ με κατάλλθλα κερμαντικά ςϊματα. Στθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να δοκεί προςοχι ςε 

ενδεχόμενθ εκπομπι CO2 και ςτθν ςυνεπαγόμενθ ενανκράκωςθ του νεαροφ ςκυροδζματοσ. 

Οι χρόνοι προφφλαξθσ που αναγράφονται ςτον Ρίνακα 1 αναφζρονται ςε ςκυροδζματα με 

αερακτικό πρόςκετο, ςε αντίκετθ περίπτωςθ οι χρόνοι διπλαςιάηονται. Επίςθσ οι χρόνοι αυτοί 

προχποκζτουν ότι το ςκυρόδεμα αποκτά κατά τθν διάρκεια τθσ προφφλαξθσ κλιπτικι αντοχι 5,00 MPa, 

γεγονόσ που εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ, όπωσ από τθν επικρατοφςα κερμοκραςία, τον τφπο και 

τθν κατθγορία ανάπτυξθσ αντοχισ του τςιμζντου κ.α. 

Αν το ςκυρόδεμα δεν αποκτιςει τθν αντοχι αυτι ο χρόνοσ προφφλαξθσ πρζπει να παρατείνεται. Αν 

το ςκυρόδεμα μετά τθν περίοδο προφφλαξθσ εκτεκεί ςε επανειλθμμζνουσ κφκλουσ ψφξεωσ κάτω του 

μθδενόσ και απόψυξθσ, ενϊ βρίςκεται ςε κρίςιμθ κατάςταςθ κορεςμοφ, τότε θ προφφλαξι του από τθν 

ψφξθ πρζπει να ςυνεχιςτεί μζχρισ ότου αποκτιςει αντοχι ςε κλίψθ τουλάχιςτον 24,00 MPa για να μθν 

διατρζχει κίνδυνο βλαβϊν. Για να μπορεί να αντεπεξζλκει ςτθν κερμικι καταπόνθςθ που δθμιουργοφν τα 

αντιπαγωτικά άλατα κα πρζπει να ζχει αντοχι ςε κλίψθ μεγαλφτερθ από 31,00 MPa. Θ αντοχι του 

ςκυροδζματοσ επί τόπου εκτιμάται με δοκίμια ζργου (ΚΤΣ). 
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Ο χρόνοσ διατθριςεωσ των τφπων προςαρμόηεται ι παρατείνεται αναλόγωσ. 

Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν αποφυγι ξιρανςθσ τθσ επιφάνειασ του ςκυροδζματοσ. 

Κατά τθν διάρκεια των χαμθλϊν κερμοκραςιϊν είναι πικανόν ο ςυνδυαςμόσ ςχετικϊσ υψθλισ 

κερμοκραςίασ ςκυροδζματοσ (7-10 οC) με τθ χαμθλι κερμοκραςία και ςχετικι υγραςία περιβάλλοντοσ (ΣΥ 

<40%) να προκαλζςει ταχεία εξάτμιςθ του ςκυροδζματοσ και πρόκλθςθ ρθγματϊςεων «νωποφ 

ςκυροδζματοσ». H διαβροχι με νερό ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ δεν αποτελεί πρακτικι λφςθ, λόγω του 

κινδφνου δθμιουργίασ πάγου, κυρίωσ ςτισ κζςεισ όπου το επιπλζον νερό απορρζει. Θ άμεςθ κάλυψθ με 

πλαςτικά φφλλα κεωρείται ότι παρουςιάηει πολλά πρακτικά πλεονεκτιματα. 

5.6. Ρρόςκετα μζτρα ςυντιρθςθσ όταν θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ είναι υψθλι 

 

Πταν οι κερμοκραςίεσ του περιβάλλοντοσ κατά τθν ςκυροδζτθςθ είναι υψθλι, πράγμα που 

ςυμβαίνει ςυνικωσ το καλοκαίρι, πρζπει να λαμβάνονται ειδικά πρόςκετα μζτρα για τθν ςφνκεςθ, τθν 

παραγωγι, τθν διάςτρωςθ και τθν ςυντιρθςθ του ςκυροδζματοσ τα οποία αναπτφςςονται ςτο Ρρότυπο : 

ΕΛΟΤ – 517. 

Θ διαδικαςία παραςκευισ και διάςτρωςθσ του ςκυροδζματοσ πρζπει να περιορίηεται χρονικά, ϊςτε 

να αποφεφγεται θ άνοδοσ τθσ κερμοκραςίασ του μίγματοσ. Ο αρικμόσ των αρμϊν διακοπισ εργαςίασ 

πρζπει να περιορίηεται ςτο ελάχιςτο δυνατό. Οι επιφάνειεσ διακοπισ εργαςίασ πρζπει να υφίςτανται 

επιμελθμζνθ επεξεργαςία, όπωσ τράχυνςθ και επικάλυψθ με βρεγμζνεσ λινάτςεσ, για να διατθρθκεί θ 

ςυγκολλθτικι ικανότθτα του ςκυροδζματοσ που ζχει ιδθ διαςρωκεί. 

Επιπλζον, οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ ςτο ςκυρόδεμα ενζχουν κίνδυνο για: 

 ταχφτερθ πιξθ, 

 ταχεία εξάτμιςθ του νεροφ, 

 δθμιουργία κερμικϊν τάςεων, κατά τθν ψφξθ που ενδεχομζνωσ κα επακολουκιςει τισ 

βραδινζσ ι πρωινζσ ϊρεσ τθσ επόμενθσ θμζρασ, 

 επίτευξθ μικρότερων αντοχϊν ςε μεγάλθ θλικία από εκείνεσ που επιτυγχάνονται με το ίδιο 

ςκυρόδεμα ςε κανονικι κερμοκραςία. 

 

Θ εξάτμιςθ του νεροφ του ςκυροδζματοσ εκτόσ των κινδφνων που ενζχει για τθν δθμιουργία 

ρθγματϊςεων, είναι δυνατόν να ςτεριςει από τισ επιφανειακζσ ςτρϊςεισ του ςκυροδζματοσ το 

απαιτοφμενο νερό για τθν προβλεπόμενθ ενυδάτωςθ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ το ςκυρόδεμα παρουςιάηει 

μειωμζνθ ενυδάτωςθ με ςυνζπειεσ ςτθν αντοχι, αλλά κυρίωσ ςτθν προςταςία που παρζχουν οι 

επιφανειακζσ αυτζσ ςτρϊςεισ ςτον οπλιςμό και ςτο ίδιο το ςκυρόδεμα (αυξθμζνο πορϊδεσ και αυξθμζνθ 

διαπερατότθτα). Είναι επομζνωσ απαραίτθτο να εντατικοποιθκοφν ι να προςαρμοςτοφν κατάλλθλα τα 

μζτρα για τθν ςυντιρθςθ του ςκυροδζματοσ. 

Αν θ ςυντιρθςθ γίνεται με διαβροχι, οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ επιβάλλουν να γίνονται οι ψεκαςμοί 

ςε ςυχνότερα διαςτιματα γιατί ο ρυκμόσ εξάτμιςθσ είναι πολφ μεγαλφτεροσ. 

Ο κίνδυνοσ εμφάνιςθσ ρθγματϊςεων νωποφ ςκυροδζματοσ πριν ακόμθ ολοκλθρωκεί θ τελικι 

μόρφωςθ τθσ επιφάνειασ είναι μεγάλοσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ περιοχι πάνω από τθν ελεφκερθ 
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επιφάνεια του ςκυροδζματοσ και όχι κατευκείαν θ επιφάνεια του ςκυροδζματοσ, τροφοδοτείται με νερό 

υπό μορφι πολφ μικρϊν αιωροφμενων ςταγονιδίων (εκνεφωμζνο νερό). Με τον τρόπο αυτό αυξάνει τοπικά 

θ ςχετικι υγραςία και ελαττϊνεται ο ρυκμόσ εξάτμιςθσ. Αντί τθσ χριςεωσ εκνεφωμζνου νεροφ μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ζγκαιρα υγρό ςυντιρθςθσ για κάλυψθ τθσ επιφάνειασ και μερικι αδιαβροχοποίθςι τθσ. 

Εφιςτάται θ προςοχι ότι ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ απαιτείται υγρό ςυντιρθςθσ με μεγάλθ ικανότθτα 

παρεμπόδιςθσ τθσ εξάτμιςθσ λόγω των ιδιαίτερα δυςμενϊν ςυνκθκϊν. Τα παραπάνω μζτρα είναι δυνατόν 

να πρζπει να ςυμπλθρωκοφν με τοποκζτθςθ αντιανζμιων πεταςμάτων για τθ μείωςθ τθσ ταχφτθτασ του 

ανζμου και ςκιαδίων για τθν προφφλαξθ από τθν θλιακι ακτινοβολία και τθν ςυνεπαγόμενθ αφξθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ του ςκυροδζματοσ. 

Το ςκυρόδεμα πρζπει να προφυλάςςεται από απότομθ ελάττωςθ τθσ κερμοκραςίασ, θ οποία 

μπορεί να ςυμβεί λόγω πτϊςεωσ τθσ κερμοκραςίασ του περιβάλλοντοσ τθ νφχτα ι τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ 

ι μετά από απογευματινι βροχι (ρυκμόσ μεγαλφτεροσ από 3ο C/h). Θ απότομθ αυτι πτϊςθ τθσ 

κερμοκραςίασ κα προκαλζςει ρθγμάτωςθ ςτο ςκυρόδεμα (βλ παρ 6.4). 

 

6. Οδθγίεσ για τθν αποφυγι ρθγματϊςεων ςτο νεαρό ςκυρόδεμα 

Στο νεαρό ςκυρόδεμα παρατθροφνται τα ακόλουκα είδθ ρωγμϊν: 

 

6.1. ωγμζσ ςκυροδζματοσ πριν από τθν πιξθ 

Οι ρωγμζσ αυτζσ δθμιουργοφνται όςο το ςκυρόδεμα είναι ακόμθ εφπλαςτο και οφείλονται ςε 

ταχφτατθ εξάτμιςθ του επιφανειακοφ νεροφ. Πταν οι ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ ευνοοφν ρυκμό εξάτμιςθσ 

μεγαλφτερο από τον ρυκμό ανόδου νεροφ από τα κατϊτερα ςτρϊματα ςτθν επιφάνεια του ςκυροδζματοσ, 

λόγω του φαινομζνου τθσ εξίδρωςθσ, τότε θ απϊλεια του νεροφ από τα επιφανειακά ςτρϊματα δθμιουργεί 

παραμορφϊςεισ από ςυςτολι ξιρανςθσ, οι οποίεσ παρεμποδίηονται από τα κατϊτερα ςτρϊματα τα οποία 

δεν ςυςτζλλονται. 

Θ παρεμπόδιςθ αυτι δθμιουργεί ανάπτυξθ εφελκυςτικϊν τάςεων τισ οποίεσ το νεαρό ςκυρόδεμα 

δεν μπορεί να φζρει και ρθγματϊνεται (Φωτ 1). Οι ρωγμζσ αυτζσ ζχουν ακανόνιςτο ςχιμα (ευκφγραμμεσ ι 

πολυγωνικζσ), αρχικά μικρό άνοιγμα και μικοσ εκτεινόμενο από μερικά εκατοςτά ζωσ μερικά μζτρα με μθ 

κακοριςμζνθ κατεφκυνςθ. Συνικωσ ζχουν πυκνι διάταξθ αλλά υπάρχουν και ρωγμζσ που μπορεί να 

απζχουν μερικά μζτρα μεταξφ τουσ. Το βάκοσ τθσ ρωγμισ μπορεί με τθν πάροδο του χρόνου να μεγαλϊςει 

και θ ρωγμι να γίνει ακόμθ και διαμπερισ. 

 

 

 

 

 

 

Φωτ 1: Ρθγμάτωςθ ςκυροδζματοσ ςε πλαςτικι κατάςταςθ 
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Για τθν αποφυγι των ρθγματϊςεων αυτϊν πρζπει να λθφκοφν μζτρα που μειϊνουν τθν ταχφτθτα 

εξάτμιςθσ του νεροφ του ςκυροδζματοσ όπωσ: 

 

 Άμεςοσ ψεκαςμόσ με υλικό ςυντιρθςθσ, 

 Τοπικι μεταβολι των ςυνκθκϊν που ευνοοφν τθν ταχεία εξάτμιςθ. Αυτό επιτυγχάνεται με ζναν ι 

με ςυνδυαςμό των ακολοφκων ενεργειϊν: 
 ψεκαςμό του χϊρου πάνω από το ςκυρόδεμα με νερό υπό μορφι νζφουσ (εκνεφωμζνο νερό) 

για τοπικι αφξθςθ τθσ ςχετικισ υγραςίασ χωρίσ να αλλοιϊνεται θ επιφάνεια του ςκυροδζματοσ 

από τθν πτϊςθ ςταγόνων νεροφ,
 

 τοποκζτθςθ αντιανεμίων επιφανειϊν για τθν μείωςθ τθσ ταχφτθτασ του ανζμου,
 

 τοποκζτθςθ ςκιαδίων ζτςι ϊςτε να αποφευχκεί θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του 

ςκυροδζματοσ από τθν άμεςθ ακτινοβολία του ιλιου.
 

 Μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ του ςκυροδζματοσ κατά τθν ανάμιξθ (μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ του 

νεροφ ι των αδρανϊν, χριςθ πάγου κλπ). 

 

6.2. ωγμζσ από ςυνίηθςθ του ςκυροδζματοσ 

 

Το ςκυρόδεμα ωσ υλικό ςφνκετο ζχει τθν τάςθ να υφίςταται ςυνίηθςθ ακόμα και μετά τθν 

ςυμπφκνωςι του, και κακϋ όςον παραμζνει ςε πλαςτικι κατάςταςθ. Θ κατά τθν κατακόρυφθ μετακίνθςθ 

τθσ μάηασ του ςκυροδζματοσ εξαρτάται, μεταξφ των άλλων, από τον βακμό ςυμπφκνωςθσ, από τον χρόνο 

που αυτό βρίςκεται ςε πλαςτικι κατάςταςθ, από τθν κοκκομετρικι ςφνκεςι του και τθ διάςταςθ βάκουσ 

του ςτοιχείου. 

Σε περιπτϊςεισ μικτϊν διατομϊν με μεγάλεσ διαφορζσ ςε πάχοσ, θ ςυνίηθςθ αυτι είναι πολφ 

διαφορετικι και ςυχνά, αν δεν λθφκοφν κατάλλθλα μζτρα, θ διαφορά ςυνίηθςθσ μεταφράηεται ςε 

ρθγμάτωςθ ςτισ περιοχζσ που ςυνδζουν τα τμιματα με διαφορετικό βάκοσ (Σχ. 2α). Σε άλλεσ περιπτϊςεισ 

ςε οριςμζνεσ κζςεισ υπάρχει οπλιςμόσ ι κάποιο ςτοιχείο (τμιμα του τφπου) που παρεμποδίηει τθν 

ςυνίηθςθ του ςκυροδζματοσ ενϊ ςτα γειτονικά τμιματα αυτι δεν παρεμποδίηεται (Σχ 2β). 

Το αποτζλεςμα είναι θ ρθγμάτωςθ του ςκυροδζματοσ. Ο βακμόσ ςυμπφκνωςθσ, το μζγεκοσ τθσ 

κάκιςθσ του ςκυροδζματοσ και οι παράγοντεσ που το επθρεάηουν, το μζγεκοσ των ράβδων του οπλιςμοφ 

και το βάκοσ τοποκζτθςισ τουσ είναι από τουσ κυριότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν το φαινόμενο. 

Σθμειϊνεται, ότι οι ρθγματϊςεισ αυτζσ μποροφν να επιδιορκωκοφν πολφ απλά αν εγκαίρωσ, πριν το 

ςκυρόδεμα χάςει τθν ικανότθτά του για ςυμπφκνωςθ, εφαρμοςτεί τοπικά επιφανειακό κοπάνιςμα, ι 

επαναδόνθςθ ι, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, απλό μφςτριςμα. 

 

 

 

 

α β 
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χιμα 2: Ρθγμάτωςθ από κακίηθςθ ςκυροδζματοσ ςε πλαςτικι κατάςταςθ  

 

Για να αποφευχκοφν ρωγμζσ του τφπου αυτοφ πρζπει: 
 να προγραμματιςκεί θ διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ, ζτςι ϊςτε τα μζλθ που ζχουν μεγαλφτερο βάκοσ 

να διαςτρϊνονται και να ςυμπυκνϊνονται πρϊτα (και αν είναι δυνατόν με ςκυρόδεμα του οποίου το 

ελεφκερο νερό - και επομζνωσ και θ κάκιςθ - ελαττϊνεται ςτισ υψθλότερεσ ςτρϊςεισ) και να 

ακολουκοφν τα μζρθ με μικρότερο βάκοσ.
 

 να βελτιωκεί θ μελζτθ ςφνκεςθσ για να μειωκεί θ εξίδρωςθ του ςκυροδζματοσ.
 

 

6.3. ωγμζσ από ςυςτολι ξιρανςθσ ςκλθρυμζνου ςκυροδζματοσ 

 

Πταν το ςκυρόδεμα, μετά τθν αρχικι περίοδο ςυντιρθςισ του, υποςτεί απότομθ ξιρανςθ, 

αναπτφςςει παραμορφϊςεισ ςυςτολισ, οι οποίεσ είναι δυνατόν να προκαλζςουν ρθγματϊςεισ. Οι 

ρθγματϊςεισ αυτζσ οφείλονται ςτθν παρεμπόδιςθ των παραμορφϊςεων ςυςτολισ. Τα επιφανειακά 

ςτρϊματα του ςκυροδζματοσ ξθραίνονται και ςυςτζλλονται ενϊ τα εςωτερικά ςτρϊματα, των οποίων ο 

ρυκμόσ ξιρανςθσ είναι πολφ μικρότεροσ εκείνου των επιφανειακϊν, δεν ςυςτζλλονται και ωσ εκ τοφτου 

παρεμποδίηουν τισ παραμορφϊςεισ ςυςτολισ των επιφανειακϊν ςτρωμάτων με αποτζλεςμα να 

αναπτφςςονται τάςεισ εφελκυςμοφ που οδθγοφν τελικά ςε ρθγμάτωςθ. 

Θ παρεμπόδιςθ των παραμορφϊςεων μπορεί επίςθσ να οφείλεται ςε ακλόνθτο γειτονικό ςτοιχείο ι 

ςε τριβι που αναπτφςςεται μεταξφ του ςυςτελλόμενου ςκυροδζματοσ πλάκασ δαπζδου και του ακλόνθτου 

υποςτρϊματοσ ζδραςθσ αυτισ. 

Θ ρθγμάτωςθ εξαρτάται από το μζγεκοσ τθσ ςυςτολισ και από τουσ εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ 

παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν (ςφνκεςθ ςκυροδζματοσ, παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ξιρανςθ π.χ. 

κερμοκραςία, υγραςία, άνεμοσ κ.α.) κακϊσ επίςθσ από τον βακμό παρεμπόδιςθσ τθσ παραμορφϊςεωσ, το 

μζτρο ελαςτικότθτασ και τθν χαλάρωςθ των αναπτυςςόμενων τάςεων ςτο ςκυρόδεμα λόγω ερπυςμοφ. Από 

τουσ εςωτερικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν το μζγεκοσ τθσ ςυςτολισ οι κυριότεροι είναι θ ποςότθτα 

του νεροφ, του τςιμζντου και των αδρανϊν κακϊσ και θ αντοχι. Κατά ςυνζπεια και θ θλικία του 

ςκυροδζματοσ κατά τθν οποία το φαινόμενο κα αναπτυχκεί επθρεάηει ςθμαντικά το μζγεκοσ τθσ ςυςτολισ. 

Τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν για τθν αποφυγι των ρθγματϊςεων του τφπου αυτοφ αφοροφν 

κυρίωσ ςτθν μείωςθ τθσ ςυςτολισ ξιρανςθσ και τθν μετάκεςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ ςυςτολισ ξιρανςθσ 

αργότερα όταν το ςκυρόδεμα κα ζχει αποκτιςει μεγαλφτερθ αντοχι οπότε και το μζγεκοσ τθσ ςυςτολισ κα 

είναι μικρότερο. Θ μείωςθ τθσ ςυςτολισ ξιρανςθσ επιτυγχάνεται με : 

 μείωςθ του νεροφ ανάμιξθσ, 

 αφξθςθ τθσ ποςότθτασ των αδρανϊν, 

 χριςθ ινϊν, 

 τοποκζτθςθ οπλιςμοφ. 

 

6.4. ωγμζσ από κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ 
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Στα διάφορα τμιματα μίασ καταςκευισ από ςκυρόδεμα μπορεί να αναπτυχκοφν διαφορζσ 

κερμοκραςίασ κατά τθν ζννοια του πάχουσ του ςτοιχείου, οι οποίεσ μπορεί να οφείλονται είτε ςε 

εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ αιτίεσ. 

Ωσ εςωτερικι αιτία νοείται κυρίωσ θ κερμότθτα ενυδάτωςθσ του τςιμζντου, θ οποία αναπτφςςεται 

τισ πρϊτεσ θμζρεσ και ϊρεσ και δεν απάγεται εφκολα προσ το εξωτερικό τθσ διατομισ με αποτζλεςμα, ςε 

περιπτϊςεισ ςτοιχείων, ςχετικϊσ μεγάλων διαςτάςεων, θ κερμοκραςία του εςωτερικοφ τμιματοσ να είναι 

ςθμαντικά μεγαλφτερθ από τθ κερμοκραςία του εξωτερικοφ. 

Οι ςυνεπαγόμενεσ παραμορφϊςεισ λόγω κερμικισ ςυςτολισ των εξωτερικϊν ςτρωμάτων 

παρεμποδίηονται από τισ ςτρϊςεισ που βρίςκονται ςτο εςωτερικό τθσ διατομισ, οι οποίεσ είναι κερμότερεσ 

και δεν ζχουν τάςθ να ςυςταλλοφν. Το αποτζλεςμα είναι ανάπτυξθ εφελκυςτικϊν τάςεων και ρθγμάτωςθ. 

Στισ εξωτερικζσ αιτίεσ ςυμπεριλαμβάνονται οι κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ του περιβάλλοντοσ οι 

οποίεσ επιβάλλουν ακόμθ και ςε ςτοιχεία μικρϊν ςχετικά διαςτάςεων κερμικζσ διαφορζσ μεταξφ 

εξωτερικϊν ςτρϊςεων και εςωτερικϊν ςτρϊςεων ι κάτω ςτρϊςεων αν οι ςτρϊςεισ αυτζσ εδράηονται πάνω 

ςε άλλο υλικό (πχ εδαφικι ςτρϊςθ) που δεν επθρεάηεται από τισ κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι οι πλάκεσ ςκυροδζματοσ που εδράηονται επί εδαφικϊν ι άλλων 

ςτρϊςεων. 

H ανϊτερθ πλευρά τθσ πλάκασ επθρεάηεται ζντονα από τισ κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ του 

περιβάλλοντοσ ενϊ ο πυκμζνασ τθσ πλάκασ προςτατεφεται από τθ ςτρϊςθ ζδραςθσ και δεν παρουςιάηει 

αυτζσ τισ μεταβολζσ. Σε όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ αναπτφςςεται κερμοκραςιακι διαφορά κατά τθν ζννοια 

του πάχουσ με αποτζλεςμα τθν κφρτωςθ των ςτοιχείων, θ οποία όταν παρεμποδίηεται προκαλεί ανάπτυξθ 

εφελκυςτικϊν τάςεων (ςτθ λιγότερο κερμαινόμενθ πλευρά) και ενδεχομζνωσ ρθγμάτωςθ. 

Σθμειϊνεται ότι τάςεισ ςτο ςκυρόδεμα μπορεί επίςθσ να αναπτυχκοφν και από μθ ευκφγραμμθ 

κατανομι τθσ κερμοκραςίασ μζςα ςτθ μάηα του. 

Το μζγεκοσ των αναπτυςςόμενων τάςεων εξαρτάται από τθν γεωμετρία του ςτοιχείου, τθν 

κερμοκραςιακι διαφορά, το μζγεκοσ τθσ παρεμπόδιςθσ τθσ μετακίνθςθσ, το μζτρο ελαςτικότθτασ και τον 

ερπυςμό /χαλάρωςθ του ςκυροδζματοσ. 

H αποφυγι των ρθγματϊςεων αυτοφ του τφπου για το νεαρό ςκυρόδεμα επιτυγχάνεται με μζτρα 

τα οποία κυρίωσ ελαττϊνουν τισ κερμοκραςιακζσ διαφορζσ, όπωσ: 

 
 Κάλυψθ των επιφανειϊν του ςκυροδζματοσ για να μθν πζςει θ κερμοκραςία των επιφανειακϊν 

ςτρϊςεων ςθμαντικά (τισ βραδυνζσ ι τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ τθσ επόμενθσ θμζρασ από τθ 

ςκυροδζτθςθ) ςε ςχζςθ με τθν κερμοκραςία του πυρινα τθσ διατομισ. 

 

 Μείωςθ τθσ ανάπτυξθσ μεγάλθσ ςχετικϊσ κερμοκραςίασ ςτισ εςωτερικζσ περιοχζσ τθσ διατομισ 

(πυρινασ) με χριςθ τςιμζντων με χαμθλι κερμοκραςία ενυδάτωςθσ, με ψφξθ του 

ςκυροδζματοσ ϊςτε θ αρχικι του κερμοκραςία διάςτρωςθσ να είναι όςο το δυνατόν 

χαμθλότερθ και με μείωςθ τθσ ποςότθτασ του τςιμζντου. 
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Για τισ διατομζσ μεγάλων διαςτάςεων
 

 διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ κατά ςτρϊςεισ με χρονικι απόςταςθ για κάκε ςτρϊςθ, ζτςι ϊςτε να 

δίνεται ο χρόνοσ για απαγωγι τθσ παραγόμενθσ κερμότθτασ. 

 τεχνθτι ψφξθ του ςκυροδζματοσ με κυκλοφορία ψυχροφ νεροφ μζςα ςε ςωλινεσ 

ενςωματοφμενουσ ςτθ μάηα του ςκυροδζματοσ. 

 

7.  Ροιοτικοί ζλεγχοι για τθν παραλαβι 

Ελζγχεται αν τθροφνται οι διατάξεισ τθσ Ρροδιαγραφισ αυτισ ιτοι: 

α) αν τα υλικά είναι τα προδιαγραφόμενα, 

β) αν θ ςυντιρθςθ διαρκεί όςο διάςτθμα προβλζπεται και με τον ρυκμό που προβλζπεται, 

γ) αν γίνεται κατά ομοιόμορφο τρόπο ςε όλα τα ςθμεία τθσ καταςκευισ και αν ακολουκοφνται ςωςτά 

οι οδθγίεσ. 

  Θ αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου ςυντιρθςθσ και εν γζνει πρόοδοσ τθσ ςκλθρφνςεωσ ελζγχεται 

με δοκίμια, τα οποία παραμζνουν δίπλα ςτο ζργο και ςυντθροφνται όπωσ αυτό (δοκίμια του ζργου). Οι 

αντοχζσ αυτϊν των δοκιμίων δεν κα λαμβάνονται υπόψθ ςτουσ ελζγχουσ ςυμμορφϊςεωσ. 

 

8. Προι και απαιτιςεισ υγείασ – αςφάλειασ εργαηομζνων και προςταςία περιβάλλοντοσ 

 

Είναι υποχρεωτικι θ ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία92/57/ΕΕ, που αναφζρεται ςτισ «Ελάχιςτεσ 

Απαιτιςεισ Υγιεινισ και Αςφάλειασ Ρροςωρινϊν και Κινθτϊν Εργοταξίων» (όπωσ ενςωματϊκθκε ςτθν 

Ελλθνικι Νομοκεςία με το Ρ. . 305/96) και προσ τθν Ελλθνικι Νομοκεςία περί υγιεινισ και αςφάλειασ (Ρ. . 

17/96 και Ρ. . 159/99 κ.λπ.). 

Σε κάκε περίπτωςθ κα τθροφνται και κα εφαρμόηονται τα μζτρα που προβλζπονται από το 

εγκεκριμζνο Σχζδιο – Φάκελο Αςφάλειασ και Υγείασ του ζργου (ΣΑΥ - ΦΑΥ).Οι όροι υγιεινισ αςφάλειασ τθσ 

εργαςίασ αφοροφν τουσ εργαηόμενουσ ςτθν παραγωγι του εργοταξιακοφ ςκυροδζματοσ. 

Θ διαδικαςία είναι υψθλοφ βακμοφ εκμθχάνιςθσ (κατ’ ουςίαν αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία) και 

απαιτεί τθν λιψθ και τιρθςθ των μζτρων αςφαλείασ που αναφζρονται ςτον χειριςμό και λειτουργία του 

μθχανικοφ εξοπλιςμοφ. 

Υποχρεωτικι επίςθσ είναι θ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ), κατά τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. 
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Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ είναι οι εξισ: 

 

Είδοσ ΜΑΡ Σχετικό Ρρότυπο    

Ρροςταςία χεριϊν, Γάντια ΕΛΟΤ EN 388 Ε2, ΕΛΟΤ EN 420+A1, ΕΛΟΤ EN  

 12477/A1, ΕΛΟΤ EN 374.01, ΕΛΟΤ EN 374.02, ΕΛΟΤ EN 374.03 

Ρροςταςία κεφαλισ ΕΛΟΤ EN 397    

Ρροςταςία οφκαλμϊν, Γυαλιά ΕΛΟΤ EN 166 E2, ΕΛΟΤ EN 167 E2, ΕΛΟΤ EN 168 E2  

Ρροςταςία αναπνοισ ΕΛΟΤ EN 136 Ε2, ΕΛΟΤ EN 140 Ε2, ΕΛΟΤ EN 149+A1, ΕΛΟΤ 

 EN 132, ΕΛΟΤ EN 133    

Ρροςταςία ακοισ ΕΛΟΤ EN 352-01, ΕΛΟΤ EN 352-02, ΕΛΟΤ EN 352-03, ΕΛΟΤ EN 

 458    

Ρροςταςία ποδιϊν ΕΛΟΤ EN ISO 20345, ΕΛΟΤ EN ISO 20347 E2   

Στολζσ προςταςίασ ΕΛΟΤ ΕΝ 342, ΕΛΟΤ EN 343 + Α1   

Ρροςταςία από πτϊςθ ΕΛΟΤ EN 353-1 Ε3, ΕΛΟΤ EN 353.02 E2, ΕΛΟΤ EN 354 E3, ΕΛΟΤ 

 EN 355 Ε2, ΕΛΟΤ EN 358 E2, ΕΛΟΤ EN 360 Ε2, ΕΛΟΤ ΕΝ 362 Ε2, 

 ΕΛΟΤ EN 363 E3, ΕΛΟΤ EN 364, ΕΛΟΤ EN 795 Ε2, ΕΛΟΤ EN 361 

 Ε2, ΕΛΟΤ EN 813 Ε2    

Ρροςταςία περιβάλλοντοσ ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010   

 

Τα υλικά που χρθςιμοποιοφμε για τθν ςυντιρθςθ κα αποκθκεφονται ςε προςτατευμζνο χϊρο για 

τθν αποφυγι αλλοίωςθσ των ιδιοτιτων τουσ και χαρακτθριςτικϊν τουσ. Πταν τα ειδικά υγρά είναι εφφλεκτα 

κα λαμβάνονται τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ για τον αεριςμό του χϊρου αποκικευςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ κα εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από το Σχζδιο Αςφάλειασ – Υγείασ και το 

Σχζδιο Αςφάλειασ - Υγείασ ςφμφωνα τισ Υπουργικζσ Αποφάςεισ ΔΙΡΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και 

ΔΙΡΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266 Β’/14-01-2001). 

Ο χειριςμόσ των χθμικϊν ςυντιρθςθσ του ςκυροδζματοσ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

παραγωγοφ και τα τεχνικά φυλλάδια. Το προςωπικό κα είναι εφοδιαςμζνο με τα μζςα ατομικισ 

προςταςίασ που αναφζρονται ςτο Φφλλο Δεδομζνων Αςφαλείασ του Υλικοφ (MSDS). 

Για τθν ελαχιςτοποίθςθ των δυςμενϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον, τα άχρθςτα υλικά από τθν 

ςυντιρθςθ κα τοποκετοφνται ςε ειδικοφσ χϊρουσ εντόσ του εργοταξίου και θ διαχείριςθ τουσ κα γίνεται 

υποχρεωτικά μζςω Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων όπωσ προβλζπεται από τον Νόμο 

4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), Οδθγία 2008/99/ΕΚ – Ρλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων – Οδθγία 

2008/98/ΕΚ – φκμιςθ Θεμάτων Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, ΦΕΚ 

1312/Β/24.08.2010, Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από 

εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ). 
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9. Τρόποσ επιμζτρθςθσ 

 

Πταν θ ςυντιρθςθ ςκυροδζματοσ δεν είναι ενςωματωμζνθ ςτθν τιμι του ςκυροδζματοσ, τότε θ 

επιμζτρθςθ γίνεται ςε τετραγωνικά μζτρα επιφανείασ ςκυροδζματοσ, θ οποία κα υποςτεί τθν 

περιγραφόμενθ ςτα προθγοφμενα ςυντιρθςθ. 

Δεν επιμετρϊνται χωριςτά, διότι είναι ενςωματωμζνεσ, όλεσ οι αναγκαίεσ εργαςίεσ, κακϊσ και τα 

πάςθσ φφςεωσ υλικά και εξοπλιςμόσ, θ εξαςφάλιςθ και θ κατανάλωςθ ενζργειασ, κακϊσ και κάκε άλλθ 

ςυμπαρομαρτοφςα δράςθ απαιτοφμενθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ κατά τα ανωτζρω εργαςία, κακϊσ και θ 

διαχείριςθ των αποβλιτων μζςω Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων. 
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 10 (Τ.Ρ. 10) 

(Τ.Ρ. 10) ΤΥΡΛΚΑ ΨΕΑΤΛΑ ΥΔΕΥΣΘΣ 

 

1. Γενικά για τα φρεάτια φδρευςθσ 

1.1. Το αντικείμενο τθσ προδιαγραφισ αυτισ αφορά ςτθν καταςκευι των οικοδομικϊν ςτοιχείων των 

φρεατίων τφπου εκκενωτοφ - αερεξαγωγοφ του δικτφου. 

1.2. Οι κζςεισ τοποκζτθςθσ των φρεατίων δείχνονται ςτα ςχζδια οριηοντιογραφιϊν τθσ μελζτθσ. 

 

2. Σκυροδζματα φρεατίων και οπλιςμοί 

2.1. Το ςκυρόδεμα που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι των φρεατίων του δικτφου φδρευςθσ είναι 

αυτό που μελετικθκε. Ο οπλιςμόσ για τθν πλάκα επικάλυψθσ και τον πυκμζνα είναι S500. Τα τοιχεία 

οπλίηονται με δομικό πλζγμα, με ενίςχυςθ ςτισ οριηόντιεσ και κατακόρυφεσ γωνίεσ. 

2.2. Για τα υποςτθρίγματα των δικλείδων και λοιπϊν εξαρτθμάτων μζςα ςτα φρεάτια (μαξιλάρια από 

όγκουσ ςκυροδζματοσ) κα χρθςιμοποιθκεί ςκυρόδεμα άοπλο C12/15 των 200kgr τςιμζντου. 

2.3. Ξυλότυποι κα τοποκετθκοφν εςωτερικά και εξωτερικά από τουσ τοίχουσ, για τθν πλάκα επικάλυψθσ και 

τα μαξιλάρια ςτιριξθσ των δικλείδων και εξαρτθμάτων. 

 

3. Επιχρίςματα και επιςτρϊςεισ 

3.1. Οι κατακόρυφοι τοίχοι των φρεατίων κα επιχριςκοφν εξωτερικά από το δάπεδο μζχρι τθν οροφι με 

πατθτό τςιμεντοκονίαμα τελικοφ πάχουσ 1,5cm και τελικισ ςτρϊςθσ των 900kgr τςιμζντου. Αν δοκεί ειδικι 

εντολι κα γίνει επίχριςθ και εςωτερικά με τςιμεντοκονία πάχουσ 2cm. 

3.2. Θ πλάκα επικάλυψθσ κα μορφωκεί εξωτερικά με γαλάκτωμα τςιμζντου (αριάνι). 

 

4. Καταςκευαςτικά φρεατίων φδρευςθσ 

4.1. Ρρϊτα γίνονται εκςκαφζσ οι οποίεσ ακολουκοφν μετά τθν διάνοιξθ των τάφρων που διζρχονται από 

τον χϊρο του φρεατίου, δθλαδι γίνεται τοπικά διεφρυνςθ του χάνδακα. Κατά τθν επιμζτρθςθ από τθν 

ςυνολικι εκςκαφι ςτθ κζςθ των φρεατίων, ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 08-01-03-01, κα γίνεται αφαίρεςθ του 

όγκου του χάνδακα που περιλαμβάνεται ςτο τμιμα του. Θ εκςκαφι κα φκάςει ςτο απαιτοφμενο βάκοσ, 

δθλαδι 50cm κάτω από τθν ςτάκμθ που κα καταςκευαςκεί το δάπεδο του φρεατίου. 

4.2. Μετά τθ εκςκαφι ακολουκεί θ λικοπλιρωςθ του χϊρου με χονδρόκοκκα ςκφρα μζχρι διαςτάςεων 

7cm, ςε πάχοσ ςτρϊςθσ 35 ζωσ 40cm. Επάνω ςτθ λικόςτρωςθ που θ ςτάκμθ τθσ κα είναι λίγο ψθλότερα 

από τθν επιφάνεια του φρεατίου (προεξοχι των διαςτάςεων κατά 10cm. από τθν περίμετρο του φρεατίου), 
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κα διαςτρωκεί ςκυρόδεμα βάςθσ C12/15 των 200kgr όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια. Ράνω ςτο δάπεδο αυτό 

διαςτρϊνεται ο οπλιςμόσ τθσ πλάκασ του πυκμζνα. Στθ ςυνζχεια τοποκετοφνται οι ξυλότυποι των 

περιμετρικϊν τοίχων (μζςα- ζξω). Κατά τθν καταςκευι των τοίχων λαμβάνεται πρόνοια για τθν 

ενςωμάτωςθ των ςωλινων που κα διαπεράςουν τα φρεάτια. Ο εργολάβοσ επιτρζπεται να τοποκετιςει τον 

ςωλινα PE μζςα ςτον τοίχο ι να αφιςει τθν αντίςτοιχθ κυκλικι οπι για κάκε αγωγό. Στα τμιματα αυτά 

που διαμορφϊνονται οπζσ ο ςιδερζνιοσ οπλιςμόσ κα μετατεκεί για να τοποκετθκεί ςτα χείλθ και από τισ 

δφο μεριζσ. Για τα παραπάνω κα πρζπει να δοκεί μεγάλθ προςοχι. Ο οπλιςμόσ, δεν κα ελαττωκεί, αλλά 

μόνο να τοποκετθκεί παράλλθλα ι πλάγια ι και φςτερα από απλι καμπφλωςι του. 

4.3. Αν δεν γίνει αρχικά ενςωμάτωςθ τθσ ςωλινωςθσ PE ςτο τοίχωμα και αφεκεί οπι διζλευςθσ, τότε 

φςτερα απ’ τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των ςωλινων και εξαρτθμάτων κα κλειςκεί το τμιμα τθσ οπισ που 

παραμζνει γφρω από τον ςωλινα με οπωςδιποτε ςτεγανά υλικά, (ςκυρόδεμα, με προςκετικά, λεπτόκοκκο, 

κλπ), για να μθ γίνεται διαρροι νεροφ είτε από ζξω προσ τα μζςα, είτε τυχόν και από μζςα προσ το 

εξωτερικό ζδαφοσ. 

4.4. Θ τοποκζτθςθ τθσ πλάκασ επικάλυψθσ κα προθγθκεί των εργαςιϊν των εςωτερικϊν ςωλθνϊςεων. 

Είναι δυνατό να προθγθκοφν και οι εργαςίεσ των ςωλθνϊςεων αν λθφκοφν προςεκτικά όλα τα μζτρα που 

απαιτοφνται για να μθ δθμιουργθκοφν ηθμίεσ ς’ αυτζσ ςτθ ςυνζχεια των καταςκευϊν. 

4.5. Μετά τθν καταςκευι του ξυλοτφπου τθσ πλάκασ επικάλυψθσ και πριν από τθ διάςτρωςι τθσ με 

ςκυρόδεμα όπωσ μελετικθκε, κα τοποκετθκοφν πάνω απ’ τθ κζςθ κάκε δικλείδασ, μικρισ ι μεγαλφτερθσ 

διαμζτρου, προκαταςκευαςμζνα μικρά χυτοςιδερζνια φρεάτια, όπωσ φαίνεται ςτα αντίςτοιχα ςχζδια.  

4.6. Τελευταία κα διαμορφωκεί ο λαιμόσ του φρεατίου αφοφ κα ζχει ενςωματωκεί ο κατακόρυφοσ 

οπλιςμόσ του ςτθν πλάκα επικάλυψθσ. Θ καταςκευι του λαιμοφ μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα με τισ 

άλλεσ εργαςίεσ. 

 

5. Ωυτοςιδερζνια είδθ 

5.1. Στο εςωτερικό του φρεατίου αερεξαγωγοφ, κακϊσ και του φρεατίου εκκενωτοφ, προβλζπονται 

χυτοςιδερζνιεσ βακμίδεσ όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια, πακτωμζνεσ ςτισ παρειζσ του φρεατίου. Συνιςτάται 

όπωσ τοποκετθκοφν οι βακμίδεσ ςτον ξυλότυπο του τοιχϊματοσ πριν από τθν ζγχυςθ του ςκυροδζματοσ, 

επιτρζπεται όμωσ να τοποκετθκοφν και μετά τθν αποπεράτωςθ του φρεατίου, πριν από τα επιχρίςματα, 

αφοφ διανοιχτοφν φωλεζσ ςτο ςκυρόδεμα. Στθν περίπτωςθ αυτι με τα επιχρίςματα κα ςτεγανοποιθκοφν 

τελείωσ οι κζςεισ διάνοιξθσ του τραυματιςμοφ του ςκυροδζματοσ. 

5.2. Ρροβλζπεται ςτο άνω μζροσ του λαιμοφ να τοποκετθκεί χυτοςιδερζνιο πλαίςιο με αντίςτοιχο 

κάλυμμα. 

5.3. Στα ςχζδια τθσ μελζτθσ, δείχνονται οι βακμίδεσ και τα χυτοςιδερζνια καλφμματα. Το βάροσ τουσ δεν 

πρζπει να διαφζρει περιςςότερο από 5% αυτοφ που υπολογίςκθκε ςτθ μελζτθ και δεν κα παρουςιάηεται 

διαφορά πζρα από 10% ςτισ διαςτάςεισ των ςτοιχείων τουσ. Σε περίπτωςθ που το βάροσ των 

χυτοςιδερζνιων ειδϊν αφίςταται ςθμαντικά από τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ, ο εργολάβοσ κα πλθρωκεί 

ςφμφωνα με τα ςυμβατικά βάρθ και το πολφ μζχρι διαφοράσ +5%. 
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5.4. Ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διατθριςει ςτθν καταςκευι τισ διαςτάςεισ των ςχεδίων του 

πλαιςίου, του καλφμματοσ και τθσ βακμίδασ και να προςαρμοςκεί με τθν προδιαγραφι των 

«χυτοςιδερζνιων τεμαχίων». Οπωςδιποτε και επειδι θ αντοχι των καλυμμάτων ζχει υπολογιςκεί για τα 

φορτία των οχθμάτων που διζρχονται ςτουσ δρόμουσ, ο εργολάβοσ αν δεν μπορεί να αποδείξει το αντίκετο 

με ςτατικοφσ υπολογιςμοφσ ϊςτε να ηθτιςει αφξθςθ του πάχουσ του καλφμματοσ, φζρει ολόκλθρθ τθν 

ευκφνθ για τθν αντοχι του και για οποιαδιποτε ηθμία ι ατφχθμα κα ςυμβεί ςε τρίτουσ από τυχόν μικρι 

αντοχι. 

 

6. Επιμετριςεισ και πλθρωμζσ 

6.1. Τα φρεάτια αερεξαγωγοφ - εκκενωτοφ, επιμετροφνται ωσ τεμάχια.  

6.2. Στισ τιμζσ των φρεατίων περιλαμβάνονται και όλεσ οι πρόςκετεσ εργαςίεσ που απαιτοφνται για 

διάνοιξθ φωλεϊν ςε ςκυρόδεμα, τοποκζτθςθ τεμαχίων και κυκλικϊν ξυλότυπων μόρφωςθσ οπϊν, 

τοποκζτθςθ χυτοςιδερζνιων φρεατίων εδάφουσ, τοποκζτθςθ ςωλινων εγκάρςια με τα τοιχϊματα και 

γενικά περιλαμβάνεται κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι του φρεατίου. 
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 11 (Τ.Ρ. 11) 

 

(Τ.Ρ. 11) ΔΛΚΤΥΑ ΑΡΟ ΣΫΛΘΝΕΣ ΡΟΛΥΑΛΚΥΛΕΝΛΟΥ ΥΪΘΛΘΣ ΡΥΚΝΟΤΘΤΑΣ (HDPE) 

 

1. ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ  

Οι εργαςίεσ που προδιαγράφονται ςτθν παροφςα ΤΡ αφοροφν ςτθν καταςκευι υπογείων δικτφων 

φδρευςθσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE) κλάςθσ PE 80 και PE 100.  

 

2. ΚΛΤΘΛΑ ΑΡΟΔΟΩΘΣ ΕΝΣΫΜΑΤΟΥΜΕΝΫΝ ΥΛΛΚΫΝ 

2.1. ΕΝΣΫΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΛΚΑ 

Τα υλικά που ενςωματϊνονται ςτα δίκτυα ςωλθνϊςεων από πολυαικυλζνιο (Ε) είναι: 

 Σωλινεσ πολυαικυλενίου υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE) από πρϊτεσ φλεσ 2
θσ

 και 3
θσ

 γενιάσ. 

 Ειδικά τεμάχια από πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ ίδιων ιδιοτιτων με τουσ ςωλινεσ, ι λοιπά 

υλικά. 

Οι ςωλινεσ ονομαςτικισ πίεςθσ μεγαλφτερθσ των 16 atm καταςκευάηονται κατά κανόνα από 

πολυαικυλζνιο 3θσ γενιάσ (PE 100). 

Θ ονομαςτικι πίεςθ των ςωλινων δεν πρζπει να ςυγχζεται με τθν κλάςθ του υλικοφ (PE 80, PE 

100). 

Το πολυαικυλζνιο υψθλισ ποιότθτασ HDPE (High Density Polyethylene), το πολυαικυλζνιο χαμθλισ 

ποιότθτασ LDPE (Low Density Polyethylene) και το πολυπροπυλζνιο (PP) υπάγονται ςτθν κατθγορία των 

πολυολεφινϊν. 

Τα πολυαικυλζνια είναι κερμοπλαςτικά, δθλαδι μποροφν να μορφοποιθκοφν κερμαινόμενα και να 

επαναςτερεοποιθκοφν οςεςδιποτε φορζσ. 

Το μοριακό βάροσ του πολυαικυλενίου κυμαίνεται από 2000 ζωσ 40.000. 

Οι τυπικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν HDPE παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

Λδιότθτα Μονάδα Μζκοδοσ δοκιμισ Τιμι 

Δείκτθσ ροισ MFI 190/5 g/10min ΕΝ ISO 1133:2000-021 0,3 - 0,7 

Μθχανικζσ ιδιότθτεσ ςε κερμοκραςία 23°C και ςχετικι υγραςία 50% 

                                                           
1
 Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics (ISO 
1133:1997) --  Πιαζηηθά - Πξνζδηνξηζκόο ηεο καδηθήο παξνρήο ηήγκαηνο (MFR) θαη νγθνκεηξηθήο παξνρήο ηήγκαηνο 
(MVR) ηωλ ζεξκνπιαζηηθώλ 
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Πριο διαρροισ Ν/mm2 ΕΝ ISO 527-1:19962 22  

Επιμικυνςθ ςτο ςθμείο διαρροισ % ΕΝ ISO 527-1:1996
2
 15 

Αντοχι εφελκυςμοφ ςτθν κραφςθ Ν/mm
2
 Ταχφτθτα δοκιμισ 32 

Επιμικυνςθ ςτθν κραφςθ % 125 mm/min > 800 

Αντοχι ςτθν κάμψθ Ν/mm
2
 ΕΝ ISO 178:2003

3
 28 

Μζτρο κάμψεωσ Ν/mm2  800 

Σκλθρότθτα Shore D - DΙΝ 53505:2000-08
4
 60 

Αντοχι ςε κροφςθ - ΕΝ ISO 8256:2004
5
 χωρίσ κραφςθ 

Θερμικζσ ιδιότθτεσ 

Ρεριοχι τιξεωσ °C  130 

Συντελεςτισ γραμμικισ 

διαςτολισ 

Κ-1 ASTM D 696-036 1,7  10
-4

 

Θερμικι αγωγιμότθτα ςτουσ 20°C W / m  Κ DIN 52612-17 0,43 

Ηλεκτρικζσ ιδιότθτεσ ςε κερμοκραςία 20°C και ςχετικι υγραςία 50%. 

Ειδικι αντίςταςθ Ω  cm ASTM D257-998 > 1016 

Επιφανειακι αντίςταςθ Ω ASTM D257-998 > 1013 

 

2.2. ΕΨΑΜΟΗΟΜΕΝΑ ΡΟΤΥΡΑ ΚΑΛ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ 

 

Ρρότυπα για ςωλινεσ δικτφων φδρευςθσ 

EN 12201-1:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: General -- 

Συςτιματα ςωλθνϊςεων υδροδότθςθσ από πολυαικυλζνιο (Ε). Μζροσ 1: 

Γενικότθτεσ. 

EN 12201-2:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes -- 

Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων για ζργα φδρευςθσ από πολυαικυλζνιο. 

                                                           
2
 Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including Corr 1:1994). -- 
Πιαζηηθά. Πξνζδηνξηζκόο εθειθπζηηθώλ ηδηνηήηωλ. Μέξνο 1: Γεληθέο αξρέο. 

3
 Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2001) -- Πιαζηηθά. Πξνζδηνξηζκόο θακπηηθώλ ηδηνηήηωλ. 

4
 Testing of rubber - Shore A and Shore D hardness test -- Μέζνδνη δνθηκήο ζθιεξόηεηαο ειαζηηθνύ Shore A θαη Β. 

5
 Plastics - Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:2004) -- Πιαζηηθά. Πξνζδηνξζζκόο εθειθπζηηθήο αληνρήο 
από θξνπζηηθά θνξηία. 

6
 Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 30°C With a Vitreous 
Silica Dilatometer -- Πξόηππε δνθηκή πξνζδηνξηζκνύ ηεο γξακκηθήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο ηωλ πιαζηηθώλ κεηαμύ  -30°C 
θαη 30°C, κε ρξήζε παξακνξθωζηκέηξνπ. 

7
 Testing of Thermal Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the Guarded Hot Plate Apparatus; 
Test Procedure and Evaluation. Δνθηκέο ζεξκνκνλωηηθώλ πιηθώλ 

8
 Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials -- Πξόηππε δνθηκή ειεθηξηθήο 
αληίζηαζεο θαη αγωγηκόηεηαο κνλωηηθώλ πιηθώλ (ηό πξόηππν DIN 53482 έρεη απνζπξζεί, ρωξία λα αληηθαηαζηαζεί) 
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Μζροσ 2: Σωλινεσ. 

EN 12201-3:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings -- 

Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων για ζργα φδρευςθσ από πολυαικυλζνιο.  

Μζροσ 3: Εξαρτιματα. 

EN 12201-4:2001 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves -- 

Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων για ζργα φδρευςθσ από πολυαικυλζνιο.  

Μζροσ 4: Βάνεσ. 

EN 12201-5:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for 

purpose of the system. -- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων για ζργα φδρευςθσ 

από πολυαικυλζνιο.  Μζροσ 5: Καταλλθλότθτα ςυςτθμάτων 

 

Ρρότυπα για ςωλινεσ δικτφων ομβρίων και ακακάρτων υπό πίεςθ για ςωλινεσ υπογείων και 
υπζργειων δικτφων 

EN 13244-1:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water 

for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 1: 

General -- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων υπογείων και υπζργειων 

δικτφων, φδρευςθσ, αποςτράγγιςθσ και αποχζτευςθσ, από πολυαικυλζνιο (Ε). 

Μζροσ 1: Γενικά 

EN 13244-2:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water 

for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes -- 

Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων υπογείων και υπζργειων δικτφων, 

φδρευςθσ, αποςτράγγιςθσ και αποχζτευςθσ, από πολυαικυλζνιο (Ε). Μζροσ 2: 

Σωλινεσ. 

EN 13244-3:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water 

for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings 

-- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων από πολυαικυλζνιο για υπόγεια ι υπζργεια 

δίκτυα ομβρίων και ακακάρτων, Ρολυαικυλζνιο (PE)- Μζροσ 3: Εξαρτιματα, 

ςφνδεςμοι 

EN 13244-4:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water 

for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves 

-- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων από πολυαικυλζνιο για υπόγεια ι υπζργεια 

δίκτυα ομβρίων και ακακάρτων, Ρολυαικυλζνιο (PE)- Μζροσ 4: Δικλείδεσ 

EN 13244-5:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water 

for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness 

for purpose of the system -- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων από 

πολυαικυλζνιο για υπόγεια ι υπζργεια δίκτυα ομβρίων και ακακάρτων, 

Ρολυαικυλζνιο (PE)- Μζροσ 5: Καταλλθλότθτα ςυςτθμάτων. 
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Ρρότυπα εξαρτθμάτων 

EN 1680:1997 Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems - Test 

method for leaktightness under and after bending applied to the operating 

mechanisms -- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Βαλβίδεσ για ςυςτιματα 

ςωλθνϊςεων από πολυαικυλζνιο (Ε) - Μζκοδοσ δοκιμισ για ςτεγανότθτα υπό 

κάμψθ του μθχανιςμοφ λειτουργίασ και μετά από αυτι. 

EN 10284:2000 Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene (PE) piping 

systems -- Λυόμενοι ςφνδεςμοι μαλακοφ χυτοςιδιρου για ςυςτιματα 

ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου (PE). 

EN 12100:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for resistance to 

bending between supports -- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Βαλβίδεσ 

πολυαικυλενίου (Ε) - Μζκοδοσ δοκιμισ τθσ αντοχισ ςε κάμψθ μεταξφ 

ςτθριγμάτων. 

Ρρότυπα δοκιμϊν 

EN 12099 Plastics Piping Systems - Polyethylene Piping Materials and Components - 

Determination of Volatile Content -- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Υλικά 

και ςυςτατικά μζρθ ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου - Ρροςδιοριςμόσ τθσ 

περιεκτικότθτασ των πτθτικϊν. 

EN 921:1994 Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of resistance to 

internal pressure at constant temperature -- Συςτιματα πλαςτικϊν 

ςωλθνϊςεων - Θερμοπλαςτικοί ςωλινεσ - Ρροςδιοριςμόσ τθσ αντοχισ ςε 

εςωτερικι πίεςθ υπό ςτακερι κερμοκραςία. 

EN 12119:1997  Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for 

resistance to thermal cycling -- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Βάνεσ 

πολυαικυλενίου (Ε) - Μζκοδοσ δοκιμισ για τθν αντοχι ςε κυκλικι κερμικι 

εναλλαγι. 

 

2.3. ΑΡΟΔΕΚΤΑ ΥΛΛΚΑ – ΔΟΚΛΜΕΣ ΜΛΓΜΑΤΟΣ ΡΫΤΘΣ ΥΛΘΣ - ΔΟΚΛΜΕΣ ΣΫΛΘΝΫΝ 

Γενικά 

Τα υλικά καταςκευισ των ςωλινων και εξαρτθμάτων κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν 

Ρροδιαγραφϊν (ΕΝ) και κα παράγονται ςφμφωνα με αυτζσ. 

Ρροϊόντα από άλλα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και πρϊτεσ φλεσ από κράτθ - μζλθ του 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται ςτθν παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι, 

κεωροφνται ιςοδφναμα, ςυμπεριλαμβανομζνων των δοκιμϊν και ελζγχων που διεξιχκθςαν ςτο κράτοσ 

καταςκευισ, όταν με αυτοφσ επιτυγχάνεται ςτον ίδιο βακμό επαρκϊσ θ απαιτοφμενθ ςτάκμθ προςταςίασ 

ωσ προσ τθν αςφάλεια, τθν υγεία και τθν καταλλθλότθτα χριςθσ. 

Για τθν αποδοχι των προτεινομζνων ςωλινων και εξαρτθμάτων προσ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο ο 

Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία προσ ζγκριςθ φάκελο με τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
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- παρουςίαςθ του εργοςταςίου παραγωγισ των προϊόντων HDPE, 

- πιςτοποιθτικά από αναγνωριςμζνο φορζα /εργαςτιριο ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ 

διατάξεισ (ΕΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the competence of testing and 

calibration laboratories -- Γενικζσ απαιτιςεισ για τθν επάρκεια των εργαςτθρίων δοκιμϊν και 

διακριβϊςεων), από τα οποία κα προκφπτει ςυμμόρφωςθ των προϊόντων προσ τισ απαιτιςεισ των 

ιςχυόντων προτφπων (βλ. πίνακα προτφπων), 

- πίνακεσ/ ςτοιχεία αναλόγων εφαρμογϊν των προϊόντων, 

- πίνακεσ διαςτάςεων/ χαρακτθριςτικϊν των παραγομζνων προϊόντων, 

- ςχζδια λεπτομερειϊν των ειδικϊν τεμαχίων και των ςυνδζςμων του ςυςτιματοσ που παράγει το 

εργοςτάςιο, 

- οδθγίεσ εγκατάςταςθσ/ ςφνδεςθσ. 

Τα ανωτζρω ςτοιχεία κα υποβάλλονται κατά προτίμθςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και κατ’ ελάχιςτον 

κα περιλαμβάνουν περίλθψθ ςτθν Ελλθνικι και πλιρθ κείμενα/ ςτοιχεία ςτθν Αγγλικι. 

Οι ςωλινεσ και τα εξαρτιματα κα ζχουν καταςκευαςτεί με πιςτοποιθμζνθ κατά ΕΝ ISO 9000:2000-

12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -- Συςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτοσ - 

Βαςικζσ αρχζσ και λεξιλόγιο) παραγωγικι διαδικαςία.  

Οι ςωλινεσ και τα εξαρτιματά τουσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για χριςθ 

ςε δίκτυα πόςιμου νεροφ, από επίςθμθ Αρχι, Οργανιςμό ι Ινςτιτοφτο χϊρασ τθσ ΕΕ (π.χ. DVGW, Drinking 

Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools). 

Οι ςωλινεσ κα ζχουν παραχκεί το πολφ ζνα εξάμθνο πριν τθν προςκόμιςι τουσ ςτο ζργο προσ 

τοποκζτθςθ. 

Σφνκεςθ τθσ πρϊτθσ φλθσ πολυαικυλενίου (compound) – Τιμι MRS 
Το μίγμα του πολυαικυλενίου - υψθλισ πυκνότθτασ HDPE (compound) των ςωλινων κα είναι: 

 δεφτερθσ γενιάσ, τφπου PE 80 (MRS 8 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-109, ΕΝ ISO 1167-1:2003-0710, ΕΝ 

ISO 12162:1996-0411) ι  

 τρίτθσ γενιάσ τφπου, PE 100 (MRS 10 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-101, ΕΝ ISO 1167-1:2003-072, ΕΝ ISO 

12162:1996-043)  

MRS:Minimum Required Strength: ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι: είναι θ αντοχι του υλικοφ όπωσ 

προκφπτει από υδραυλικζσ δοκιμζσ πίεςθσ κατά ΕΝ ISO 1167-1:2003-07 ι κατά EN 921:1994 

(αναμενόμενθ αντοχι μετά από περίοδο 50 ετών που προςδιορίηεται με τουλάχιςτον 30 δοκιμζσ 

                                                           
9
 Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in 
pipe form by extrapolation (ISO 9080:2003) -- Σπζηήκαηα πιαζηηθώλ ζωιελώζεωλ θαη αγωγώλ. Πξνζδηνξηζκόο ηεο 
καθξόρξνλεο πδξνζηαηηθήο αληνρήο ηωλ ζωιελνπνηεκέλωλ πιηθώλ κε ηελ κέζνδν ηεο εμωηεξηθήο παξεκβνιήο. 

10
 Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to internal 
pressure - Part 1: General method (ISO/DIS 1167-1:2003) -- Θεξκνπιαζηηθνί ζωιήλεο θαη εμεξηήκαηα γηα ηελ κεηαθνξά 
ξεπζηώλ. Πξνζδηνξηζκόο ηεο αληνρήο ζε εζωηεξηθή πίεζε. Μέξνο 1: Γεληθή Μέζνδνο δνθηκήο 

11
 Classification of thermoplastic materials in pipe form based on the resistance against internal hydrostatic pressure - 
Material designation and calculations (ISO 12162:1995) -- Καηάηαμε ζεξκνπιαζηηθώλ πιηθώλ ζωιελώζεωλ ωο πξνο ηελ 
αληνρή ζε εζωηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε. Σήκαλζε πιηθνύ θαη ππνινγηζκνί. 
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πίεςθσ ςε κερμοκραςίεσ 20
0
, 60

0
, 80

0
 C). 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίηονται τα αποτελζςματα δοκιμισ υλικοφ κατθγορίασ PE 100.  

 

 
Θ κλάςθ 100 είναι περίπου κατά 25% ανκεκτικότερθ ςε πίεςθ από τθν κλάςθ 80, και αυτό ζχει ωσ 

αποτζλεςμα μικρότερα πάχθ τοιχωμάτων για τθν αυτι ονομαςτικι πίεςθ του ςωλινα.  

Θ επιλογι τθσ κλάςθσ PE 100 ι PE 80 κακορίηεται ςτθν Μελζτθ. Εάν δεν κακορίηεται ςτθν Μελζτθ, 

ςυνιςτάται θ επιλογι τθσ κλάςθσ PE 100 κακϊσ θ κλάςθ αυτι παρουςιάηει καλφτερθ αντίςταςθ ςτθν δοκιμι 

RCP (Rapid crack propagation: ταχεία επζκταςθ ρθγματϊςεων) και μειϊνει τθν πικανότθτα διαρροϊν του 

δικτφου.  

Ειδικό βάροσ 

Το πολυμερζσ καταςκευισ των ςωλινων κα ζχει πυκνότθτα ςτθν περιοχι 953 - 960 Kg/m3 ςτουσ 23ο 

C και ςε κάκε περίπτωςθ μεγαλφτερθ από 930 Kg/m3. Ο ζλεγχοσ τθσ πυκνότθτασ αποςκοπεί ςτθν 

διαπίςτωςθ ότι δεν εμπεριζχεται πολυαικυλζνιο χαμθλισ πυκνότθτασ ςτα μίγματα. 

Για τθν διάκριςθ μεταξφ των διαφόρων κλάςεων πολυαικυλενίου και τον ζλεγχο τυχόν 

ενςωμάτωςθσ υλικοφ άλλθσ ποιότθτασ παρατίκενται οι πυκνότθτεσ διαφόρων κατθγοριϊν πολυαικυλενίου: 

HDPE (Ρολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ):  940 – 965 Kg/m3 

MDPE (Ρολυαικυλζνιο μζςθσ πυκνότθτασ) :  930 – 940 Kg/m3 

LLDPE (Γραμμικό, χαμθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο) :  910 – 930 Kg/m3 

LDPE (Ρολυαικυλζνιο χαμθλισ πυκνότθτασ) :  900 – 910 Kg/m3 

Δείκτθσ ροισ 

Θα τθροφνται τα όρια που προβλζπονται ςτο EN 12201-1:2003. Θ δοκιμι αφορά ςτθν ςυμπεριφορά 

του ρευςτοφ υλικοφ (ςχετικό πρότυπο ΕΝ ISO 1133:2000-02: Plastics - Determination of the melt mass-flow 

rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics (ISO 1133:1997) -- Ρλαςτικά - 

Ρροςδιοριςμόσ τθσ μαηικισ παροχισ τιγματοσ (MFR) και ογκομετρικισ παροχισ τιγματοσ (MVR) των 

κερμοπλαςτικϊν). 

Ο δείκτθσ ροισ MFI (Melt flow index) κα είναι το πολφ 0,4 – 0,5 g/10 min. 
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Ρεριεκτικότθτα ςε πτθτικά και νερό 

Μετράται θ απϊλεια υλικοφ μετά από 1 ϊρα ςε φοφρνο ςτουσ 105 οC κατά ΕΝ 12118:1997 (Plastics 

piping systems - Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry -- Συςτιματα 

πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Ρροςδιοριςμόσ τθσ περιεκτικότθτασ ςε υγραςία ςτα κερμοπλαςτικά με 

κουλλομετρία). 

Θ επιτρεπόμενθ απϊλεια πτθτικϊν ανζρχεται ςε 350kg/m3, θ δε επιτρεπόμενθ απϊλεια νεροφ 

κάτω από 300 mg/kg.  

Αντίςταςθ ςε επζκταςθ ρωγμισ (Resistance to crack propagation-RCP) 

Για τον ζλεγχο αυτό υπάρχουν δφο μζκοδοι δοκιμισ.  

α) Θ πλιρθσ δοκιμι (full scale test) ςφμφωνα με το ΕΝ ISO 13478:2005-04 (Thermoplastics pipes for 

the conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid crack propagation [RCP] - Full-scale 

test [FST] [ISO/DIS 13478:2004] -- Θερμοπλαςτικοί ςωλινεσ για τθ μεταφορά ρευςτϊν - 

Ρροςδιοριςμόσ τθσ αντίςταςθσ ςε γριγορθ ανάπτυξθ ριγματοσ *RCP] - Δοκιμι πλιρουσ κλίμακοσ 

[FST]). 

β) Θ μικρισ κλίμακασ δοκιμι (Small scale Steady state – S4 – Test) κατά ΕΝ ISO 13477:2005-05 

(Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -- Determination of resistance to rapid crack 

propagation [RCP] - Small-scale steady-state test [S4 test] [ISO/DIS 13477:2005] -- Θερμοπλαςτικοί 

ςωλινεσ για τθν μεταφορά υγρϊν. Ρροςδιοριςμόσ τθσ αντίςταςθσ ςε ταχεία επζκταςθ 

ρθγμάτωςθσ. Δοκιμι μικρισ κλίμακασ υπό ςτακερζσ ςυνκικεσ).  

Κατά τθν δοκιμι αυτι δθμιουργείται μια ρωγμι ςυγκεκριμζνου μεγζκουσ. Κατόπιν αυξάνεται θ πίεςθ του 

αγωγοφ και μετράται θ κρίςιμθ πίεςθ θ οποία και καταγράφεται.  

 

2.4. ΣΘΜΑΝΣΘ ΣΫΛΘΝΫΝ 

 Οι ςωλινεσ κα φζρουν δφο ςειρζσ ςιμανςθσ χρϊματοσ λευκοφ αντιδιαμετρικά τυπωμζνεσ και ανά 

μζτρο μικουσ ςωλινα, που κα ζχουν τθν εξισ ενδεικτικι μορφι π.χ για PE 100: 

Φορζασ Ζργου – ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 12,5 

XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 = 

όπου: 

HDPE = πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ 

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ = εξωτερικι διάμετροσ Χ πάχοσ τοιχϊματοσ 

PN 12,5 = κλάςθ πίεςθσ ςε atm ι bar  

XXXX = όνομα καταςκευαςτι 

YYYY = χρόνοσ παραγωγισ από τθν μία πλευρά και αφξων αρικμόσ μικουσ από τθν 

αντιδιαμετρικι 

ZZZZ = τα εφαρμοηόμενα πρότυπα για τθν παραγωγι και τθν δοκιμαςία των ςωλινων ςτο 

εργοςτάςιο των ςωλινων αυτϊν και για τον ζλεγχο αυτϊν 

PE 100 = θ κατάταξθ τθσ πρϊτθσ φλθσ 
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2.5. ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ ΣΫΛΘΝΫΝ 

Οι διαςτάςεισ των ςωλινων κα ςυμφωνοφν με τα αντίςτοιχα πρότυπα. 

Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακασ τυπικϊν διαςτάςεων για ςωλινεσ «Ε 100 των 125 atm» 

 

Διάμετροσ Ράχοσ τοιχωμάτων (mm) Βάροσ 

(mm) Min Max (Kg/m) 

110 8,1 9,1 2,60 

125 9,2 10,3 3,35 

140 10,3 11,5 4,20 

160 11,8 13,1 5,49 

180 13,3 14,8 6,96 

200 14,7 16,3 8,54 

225 16,6 18,4 10,8 

250 18,4 20,4 13,4 

280 20,6 22,8 16,7 

315 23,2 25,7 21,2 

355 26,1 28,9 26,9 

400 29,4 32,5 34,1 

450 33,1 36,6 43,2 

 

3. ΜΕΚΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ – ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ ΤΕΛΕΛΫΜΕΝΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ 

3.1. ΜΕΤΑΨΟΑ ΚΑΛ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ ΥΛΛΚΫΝ 

Θ διακίνθςθ και θ αποκικευςθ των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων κα γίνεται με προςοχι για 
τθν αποφυγι φκορϊν. Τα οχιματα μεταφοράσ κα ζχουν μικοσ τζτοιο ϊςτε οι ςωλινεσ να μθν εξζχουν από 
τθν καρότςα. 

Για τθν φορτοεκφόρτωςθ κα χρθςιμοποιοφνται γερανοί ι λοιπά ανυψωτικά μθχανιματα. Σε καμία 
περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ εκφόρτωςθ με ανατροπι. Απαγορεφεται θ χριςθ ςυρματόςχοινου ι 
αλυςίδων για τουσ χειριςμοφσ των ςωλινων. Οι χειριςμοί κα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντεσ (ςαμπάνια). 

Οι ςωλινεσ κα αποκθκεφονται ςε ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ και κα τοποκετοφνται ςε τζτοια διάταξθ 
(π.χ. διάταξθ πυραμίδασ), ϊςτε να αποφευχκοφν ςτρεβλϊςεισ και παραμορφϊςεισ λόγω υπερκείμενου 
βάρουσ. Κάκε διάμετροσ κα ςτοιβάηεται χωριςτά. 

Μζχρι τθν τοποκζτθςι τουσ τα τεμάχια ςφνδεςθσ των ςωλινων κα παραμζνουν ςτα κιβϊτια 
ςυςκευαςίασ τουσ. 

Επιςθμαίνονται προσ αποφυγι τα ακόλουκα: 

α) Θ μεγάλθ παραμονι ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ και θ ζκκεςθ ςτον ιλιο. Θ μζγιςτθ παραμονι των 



 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  
– ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΕΣΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΡΟΛΘΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                        -105-                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

μπλε ςωλινων ςτο φπαικρο ςε καμία περίπτωςθ δεν κα υπερβαίνει τουσ τζςςερισ μινεσ. 

β) Θ ανομοιόμορφθ κατανομι κερμοκραςίασ περιφερειακά ςτθν διατομι, κακ’ όςον μπορεί να 

προκαλζςει ςτρζβλωςθ ι λυγιςμό ςτον ςωλινα. 

γ) Θ αξονικι ι εγκάρςια φόρτιςθ κακ’ όςον μπορεί να προκαλζςει παραμόρφωςθ (πλάτυνςθ) τθσ 

διαμζτρου. 

δ) Το ςφρςιμο, ρίψθ ι ςτοίβαξθ ςε τραχείεσ επιφάνειεσ. Εάν οι ςωλινεσ φορτοεκφορτϊνονται με 

ςυρματόςχοινα ι αλυςίδεσ κα προςτατεφονται κατάλλθλα από εκδορζσ και χαράξεισ. 

ε) Θ υπερβολικι επιφόρτιςθ των αποκθκευμζνων ςωλινων (π.χ. εςφαλμζνθ ςτοίβαςθ). 

Ορκι προοπτικι αποτελεί θ ςτοίβαςθ ςε φψοσ ζωσ 1,5 m, με επαφι των ςωλινων κατά γενζτειρα. 
Θ κάτω ςτρϊςθ κα εδράηεται ςε επίπεδθ κακαρι επιφάνεια και κακϋ όλο το μικοσ των ςωλινων. Κατά τθν 
αποκικευςθ ςωλινων διαφορετικϊν ςειρϊν και διαμζτρων, οι πλζον άκαμπτοι κα διατάςςονται ςτο κάτω 
μζροσ τθσ ςτοίβασ. 

Αν οι ςωλινεσ ζχουν προδιαμορφωμζνα άκρα (π.χ. φλαντηωτοί ςωλινεσ), τα άκρα αυτά κα 
προεξζχουν.  

Τα άκρα των ςωλινων που ζχουν υποςτεί επεξεργαςία για ςφνδεςθ κα προςτατεφονται από 
χτυπιματα. 

Τα φορτθγά αυτοκίνθτα που χρθςιμοποιοφνται για τθν μεταφορά των ςωλινων κα ζχουν καρότςα 
με λείεσ επιφάνειεσ, χωρίσ προεξοχζσ αιχμθρϊν αντικειμζνων που κα μποροφςαν να τραυματίςουν τουσ 
ςωλινεσ. 

 

3.2. ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΣΫΛΘΝΫΝ ΣΤΟ ΟΥΓΜΑ 

Ο πυκμζνασ του ορφγματοσ κα διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα βάκθ και κλίςεισ 
από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ, κα είναι επίπεδοσ και απαλλαγμζνοσ από πζτρεσ. Οι ςωλινεσ τοποκετοφνται 
επί αμμοχαλικϊδουσ ςτρϊςθσ ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ. 

Θ τοποκζτθςθ των ςωλινων ςτο όρυγμα κα γίνεται με χριςθ ιμάντων. Θ χριςθ μεταλλικϊν 
αλυςίδων, καλωδίων, αγκίςτρων και λοιπϊν εξαρτθμάτων που μπορεί να βλάψουν τθν προςτατευτικι 
επζνδυςθ απαγορεφεται. 

Θ εκτροπι κάκε ςωλινα από τον επόμενο, τόςο οριηοντιογραφικά όςο και υψομετρικά δεν κα 
υπερβαίνει τισ γωνίεσ που ςυνιςτά ο καταςκευαςτισ για το είδοσ των χρθςιμοποιουμζνων ςυνδζςμων, και 
ςε κάκε περίπτωςθ δεν κα υπερβαίνει τα εξισ όρια : 

Φ 500 mm: 3,0ο  

Φ 600 ζωσ 900 mm: 2,0ο  

Φ 1000 ζωσ 1400 mm: 1,0ο  

Φ 1400 mm: 0,5ο 

Κατά τθν επίχωςθ του ςωλινα τα υλικά επίχωςθσ κα διευκετοφνται κατά τρόπο τζτοιο ϊςτε να 

περιβάλλουν τον αγωγό και να ςυμπλθρϊνουν πλιρωσ το διάκενο μεταξφ ςωλινοσ και ορφγματοσ (πλιρεσ 

πλευρικό ςφινωμα αγωγοφ). Στθν ςυνζχεια θ ςτρϊςθ εγκιβωτιςμοφ του ςωλινα κα ςυμπυκνϊνεται 

επαρκϊσ με χριςθ ελαφροφ δονθτικοφ εξοπλιςμοφ. 

Θ υπόλοιπθ επίχωςθ του ορφγματοσ κα γίνεται κατά ςτρϊςεισ ςφμφωνα με τθν Τ.Ρ. 20: "Επανεπίχωςθ 

Απομζνοντοσ Πγκου Εκςκαφϊν Υπογείων Δικτφων".  
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Κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ τοποκζτθςθσ και του εγκιβωτιςμοφ των ςωλινων ο Ανάδοχοσ κα λαμβάνει τα 

απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να μθν προκλθκεί βλάβθ ςτισ ςωλθνϊςεισ από οποιαδιποτε αιτία. 

Σε κάκε διακοπι τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ των ςωλινων το τελευταίο άκρο κα εμφράςςεται για 

προςταςία του ςωλινα από τθν ειςχϊρθςθ ρυπαντϊν. 

 

3.3. ΣΥΝΔΕΣΘ ΣΫΛΘΝΫΝ 

Θ μζκοδοσ ςφνδεςθσ των ςωλινων πολυαικυλενίου τόςο μεταξφ τουσ όςο και με τα ειδικά τεμάχια 
Ε εξαρτάται από τθν διάμετρο και τθν πίεςθ λειτουργίασ τουσ.  

Για διαμζτρουσ ςωλινων ζωσ και Φ225 και πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 12,5 bar κατά κανόνα θ ςφνδεςθ 
γίνεται με θλεκτροςυγκόλλθςθ (electrofusion welding).  

Για μεγαλφτερεσ διαμζτρουσ ι υψθλότερεσ πιζςεισ λειτουργίασ εφαρμόηεται θ μετωπικι κερμικι 
ςυγκόλλθςθ (butt fusion welding). Το Ε ςυγκολλάται αυτογενϊσ. Σε κατάςταςθ τιξθσ, ςτουσ 220 οC και 
υπό πίεςθ δθμιουργοφνται νζοι δεςμοί μεταξφ των μορίων του Ε και ζτςι επιτυγχάνεται θ ςυγκόλλθςθ δφο 
διαφορετικϊν τεμαχίων ςωλινων, θ κατανομι των φορτίων ςε ολόκλθρο το μικοσ τθσ ςωλθνογραμμισ και 
θ διατιρθςθ λείασ εςωτερικισ επιφάνειασ. 

Θλεκτροςυγκόλλθςθ 
Θ ςυγκόλλθςθ επιτυγχάνεται με χριςθ ειδικοφ τεμαχίου από Ε με ενςωματωμζνθ ςπιροειδι 

διάταξθ θλεκτρικισ αντίςταςθσ: θλεκτρομοφφα (electrofusion socket). Θ θλεκτρομοφφα τροφοδοτείται από 
θλεκτρογεννιτρια, θ ζξοδοσ τθσ οποίασ ρυκμίηεται αναλόγωσ τθσ διαμζτρου του ςωλινα. 

Ρροετοιμαςία: οι άκρεσ του ςωλινα κόβονται κάκετα (υπό ορκι γωνία ωσ προσ άξονα του ςωλινα) 
με κατάλλθλο εργαλείο κοπισ ςωλινων επιςτρωμάτων επιφανειακισ οξείδωςθσ. Κακαρίηεται επιμελϊσ το 
επίςτρωμα και ςτα δφο τμιματα που πρόκειται να ςυγκολλθκοφν και ςε μικοσ κατά τουλάχιςτον 10 mm 
μεγαλφτερο τθσ θμιδιάςταςθσ τθσ θλεκτρομοφφασ. Οι επιφάνειεσ που ζχουν αδροποιθκεί κα κακαρίηονται 
με κακαρό φφαςμα χωρίσ χνοφδι ι με μαλακό χαρτί εμποτιςμζνο ςε απορρυπαντικό (π.χ. αςετόν). Σε κάκε 
περίπτωςθ κα αποφεφγεται θ χριςθ υλικϊν απόξεςθσ (γυαλόχαρτου, λίμασ, τροχοφ λείανςθσ) κακϊσ και θ 
χριςθ διαλυτικϊν, που περιζχουν τριχλωροαικυλζνιο, βενηίνθ, αικυλικι αλκοόλθ (οινόπνευμα). 

Τα προσ ςφνδεςθ τμιματα κα ευκυγραμμίηονται και κα διατθροφνται ομοαξονικά με χριςθ 
ςυςφιγκτιρων, οι οποίοι κα παραμζνουν μζχρι να ψυχκεί πλιρωσ θ θλεκτρομοφφα.  

Κατά τθν ςυγκόλλθςθ δεν επιτρζπεται θ μετακίνθςθ του ςυνδετιρα ευκυγράμμιςθσ, θ άςκθςθ 
πίεςθσ ςτο ςθμείο ςφνδεςθσ, κακϊσ και θ απότομθ μεταβολι τθσ κερμοκραςίασ (με νερό, πεπιεςμζνο αζρα 
κ.λπ.).  

Για τθν δοκιμι του ςυγκολλθμζνου ςωλινα είναι απαραίτθτο να παρζλκει χρονικό διάςτθμα 
τουλάχιςτον δφο ωρϊν μετά τθν θλεκτροςυγκόλλθςθ.  

 

Μετωπικι ςυγκόλλθςθ 
Και ςτθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται επιμελισ προετοιμαςία των άκρων που πρόκειται να 

ςυγκολλθκοφν. Τα προσ ςφνδεςθ τμιματα ςωλινων εξαρτθμάτων κα ςτερεϊνονται ςτισ ςιαγόνεσ 
ςτερζωςθσ τθσ μθχανισ μετωπικισ ςυγκόλλθςθσ και κα ευκυγραμμίηονται. Θ απόκλιςθ από τθν 
ευκυγραμμία δεν κα υπερβαίνει το 10% του πάχουσ τοιχϊματοσ του ςωλινα ι τα 2 mm (ό,τι είναι 
μικρότερο). 

Απόκλιςθ πζρα από αυτό το όριο κα αντιμετωπίηεται είτε με αφξθςθ τθσ πίεςθσ των ςφιγκτιρων, 
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είτε με επαναπροςαρμογι των ςωλινων μζχρι να επιτευχκεί θ καλφτερθ δυνατι επαφι και θ μικρότερθ 
δυνατι απόκλιςθ. 

Τα άκρα των ςωλινων / εξαρτθμάτων κα πλανίηονται πριν τθν κόλλθςθ και κα κακαρίηονται με 
απορρυπαντικό (αςετόν) από ςκόνθ, ζλαια, υγραςία ι άλλεσ ξζνεσ ουςίεσ. Επίςθσ κα κακαρίηεται και θ 
κερμαντικι πλάκα από ξζνα ςϊματα, ςκόνθ ι υπολείμματα πολυαικυλενίου όταν είναι ακόμθ ηεςτι και κα 
φυλάςςεται ςτθν ειδικι κικθ τθσ, προσ αποφυγι φκοράσ τθσ επικάλυψθσ από τεφλόν. 

Θ διαδικαςία ςυγκόλλθςθσ κα πραγματοποιείται ςε ξθρό περιβάλλον, προφυλαγμζνο από υγραςία 
και ρεφματα αζροσ, ςε κερμοκραςίεσ ςτθν περιοχι από – 5 οC ζωσ + 40 οC.  

Θ ςυγκόλλθςθ του πολυαικυλενίου απαιτεί πίεςθ ςφνδεςθσ τθσ τάξθσ των 0,15 Ν/mm2, θ οποία κα 
διατθρείται μζχρι να αρχίςει να ςχθματίηεται αναδίπλωςθ τθγμζνου υλικοφ (κορδόνι) ςτο άκρο του ςωλινα 
/ εξαρτιματοσ, το φψοσ του οποίου ποικίλει, ανάλογα με το πάχοσ του τοιχϊματοσ του ςωλινα. Στθν 
ςυνζχεια κα ελαττϊνεται θ πίεςθ ςτα 0,02 Ν/mm2 περίπου, προκειμζνου να αποφευχκεί θ υπερχείλιςθ του 
υλικοφ θ οποία επιδρά δυςμενϊσ ςτθν ποιότθτα τθσ ςυγκόλλθςθσ και ςυνεχίηεται θ επιφανειακι κζρμανςθ. 
Μετά τθν παρζλευςθ του προβλεπόμενου από τον καταςκευαςτι χρόνου απομακρφνεται θ κερμαντικι 
πλάκα και τα άκρα των ςωλινων πλθςιάηουν μεταξφ τουσ με προςοχι ϊςτε να μθν ωκθκεί όλο το τθγμζνο 
υλικό εκτόσ τθσ ςφνδεςθσ μζχρι να επζλκει θ ψφξθ (χρονικό διάςτθμα που εξαρτάται από τθ διάμετρο και 
το πάχοσ τοιχϊματοσ του ςωλινα/ εξαρτιματοσ). Μετά τθν ςταδιακι ψφξθ τθσ ηϊνθσ ςυγκόλλθςθσ κα 
αποςυναρμολογοφνται οι ςυςφιγκτιρεσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ αποφεφγεται θ απότομθ ψφξθ των ςωλινων με νερό, πεπιεςμζνο αζρα κ.λπ.  

 

3.4. ΣΫΜΑΤΑ ΑΓΚΥΫΣΕΫΣ 

Σϊματα αγκυρϊςεωσ από ςκυρόδεμα κα καταςκευαςκοφν ςτισ κζςεισ παρεμβολισ ειδικοφ 
τεμαχίου, διακλαδϊςεωσ, καμπφλθσ ι ςυςτολισ ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ. 

Θ εκςκαφι για τθν κεμελίωςθ των ςωμάτων αγκυρϊςεωσ ςτισ απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ κα 
εκτελείται  πριν από τθν τοποκζτθςθ των ςωλινων.  

Κατά τθν καταςκευι των ξυλοτφπων για τθν διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ κα καταβάλλεται 
ιδιαίτερθ προςοχι για τθν αποφυγι τραυματιςμοφ των ςωλινων. 

 

3.5. ΔΟΚΛΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΘΤΑΣ 

Γενικά 
Οι δοκιμζσ ςτεγανότθτασ κα γίνονται μετά από τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των ςωλινων ςτο 

όρυγμα, τθν καταςκευι των ςωμάτων αγκφρωςθσ, τθν τοποκζτθςθ των ειδικϊν τεμαχίων και ςυςκευϊν και 
τθν μερικι επαναπλιρωςθ του ορφγματοσ. 

Οι δοκιμζσ διακρίνονται ςε: 

 προδοκιμαςία, 

 κφρια δοκιμι υπό πίεςθ, 

 γενικι δοκιμι ολόκλθρου του δικτφου. 
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3.6. ΡΛΥΣΘ ΚΑΛ ΑΡΟΣΤΕΛΫΣΘ ΔΛΚΤΥΟΥ (ΓΛΑ ΔΛΚΤΥΑ ΥΔΕΥΣΘΣ) 

Μετά τθν επιτυχι διεξαγωγι τθσ γενικισ δοκιμαςίασ κα εκτελεςτεί θ πλφςθ των αγωγϊν, ζτςι ϊςτε 

να κακαρίςουν οι ςωλινεσ από ξζνα και κυρίωσ λεπτόκοκκα υλικά. 

Το νερό πλφςθσ κα είναι πόςιμο και κα διοχετεφεται ςτισ ςωλθνϊςεισ από το ζργο κεφαλισ του 

δικτφου. Θ εκκζνωςθ του δικτφου κα γίνεται από τουσ εκκενωτζσ. Οι πλφςεισ κα επαναλαμβάνονται μζχρι 

να επιτευχκεί απόλυτθ διαφγεια του εκρζοντοσ νεροφ, το οποίο κα πρζπει να είναι κακαρό, χωρίσ κόκκουσ 

άμμου ι άλλα αιωροφμενα ςυςτατικά.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πλφςθσ του το δίκτυο, αποςτειρϊνεται με τθν προςκικθ ςτο νερό 

πλιρωςθσ κατάλλθλων απολυμαντϊν ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθ μελζτθ (π.χ. χλϊριο). Το διάλυμα 

χθμικϊν προςκζτων κα ειςαχκεί ςτο ςφςτθμα διανομισ και κα παραμείνει επί 3ωρο τουλάχιςτον. Κατά τθ 

διάρκεια του χρονικοφ διαςτιματοσ αυτοφ, όλεσ οι δικλείδεσ κ.λπ. κα είναι κλειςτζσ. Μετά τθν πάροδο του 

3ϊρου, κα γίνει ζκπλυςθ των ςωλινων με το νερό του δικτφου πόλεωσ. 

Μετά τθν εκ νζου απόπλυςθ του δικτφου με κακαρό νερό κα λθφκοφν δείγματα νεροφ από 4 

διαφορετικά ςθμεία αυτοφ κακϊσ και από ςθμεία τυχόν υφιςτάμενου παλαιοφ δικτφου κοντά ςτο ςθμείο 

τροφοδοςίασ του νζου. Στα εντόσ του νζου δικτφου ςθμεία το ποςοςτό ελεφκερου χλωρίου κα υπερβαίνει 

το αντίςτοιχο ποςοςτό ελεφκερου χλωρίου του νεροφ πόλθσ. Σε περίπτωςθ που ο όροσ αυτόσ δεν 

πλθροφται, πρζπει να γίνει νζα ζκπλυςθ όλθσ τθσ εγκατάςταςθσ και νζα δειγματολθψία, ζωσ ότου 

εκπλθρωκεί θ παραπάνω απαίτθςθ. 

 

4. ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ ΡΟΛΟΤΛΚΫΝ ΕΛΕΓΩΫΝ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ 

 Ζλεγχοσ δελτίων αποςτολισ ενςωματοφμενων υλικϊν. 

 Ζλεγχοσ οριηοντιογραφικισ και υψομετρικισ τοποκζτθςθσ ςωλινων και ςυνδεςμολογίασ τουσ 

ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ. 

 Ζλεγχοσ πρακτικϊν τζλεςθσ δοκιμϊν πιζςεωσ. 

 Ζλεγχοσ τθσ εγκατάςταςθσ ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, ϊςτε να 

διαπιςτωκεί εάν ζχουν τοποκετθκεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτιματα και εάν ζχουν τθρθκεί 

επακριβϊσ οι κλίςεισ (περίπτωςθ δικτφων βαρφτθτασ). 

 Εξαρτιματα που εμφανίηουν κακϊςεισ, ςτρεβλϊςεισ ι διάβρωςθ δεν κα γίνονται αποδεκτά και 

κα δίδεται εντολι αντικατάςταςθσ αυτϊν με δαπάνεσ του Αναδόχου. 

 

5. ΟΟΛ ΚΑΛ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ ΥΓΛΕΛΝΘΣ – ΑΣΨΑΛΕΛΑΣ 

5.1. ΡΛΚΑΝΟΛ ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΫΝ ΕΓΑΣΛΫΝ 

Κατά τθ μεταφορά, απόκεςθ και διακίνθςθ των ςωλινων: 

 Εκφόρτωςθ υλικϊν μζςω γερανοφόρου οχιματοσ. 

 Διακίνθςθ επιμθκϊν αντικειμζνων υπό ςυνκικεσ ςτενότθτασ χϊρου. 

 Χειριςμόσ - εφαρμογι απολυμαντϊν (τοξικοί ςε υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ). 
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 Μεταφορά δια χειρόσ ι μθχανικϊν μζςων αντικειμζνων μεγάλου βάρουσ. 

 Εξοπλιςμόσ και εργαλεία χειρόσ 

 Χριςθ ςυςκευϊν θλεκτροςυγκόλλθςθσ και μετωπικισ ςυγκόλλθςθσ ςωλινων που αναπτφςςουν 

υψθλζσ κερμοκραςίεσ. 

 Ο χειριςμόσ του εξοπλιςμοφ και των εργαλείων κα γίνεται μόνον από ζμπειρο προςωπικό.  

 

5.2. ΑΝΤΛΜΕΤΫΡΛΣΘ ΕΓΑΣΛΑΚΫΝ ΚΛΝΔΥΝΫΝ 

Εφαρμόηεται θ οδθγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ Υγιεινισ και Αςφάλειασ προςωρινϊν και 

κινθτϊν εργοταξίων” και θ Ελλθνικι Νομοκεςία επί κεμάτων Υγιεινισ και Αςφάλειασ (Ρ.Δ. 17/96, Ρ.Δ. 

159/99 κ.λπ.) 

Οι εκτελοφντεσ τισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ κα διακζτουν επαρκι εμπειρία ςτισ 

υδραυλικζσ/ ςωλθνουργικζσ εργαςίεσ και ςτισ κερμικζσ ςυγκολλιςεισ πλαςτικϊν. 

Υποχρεωτικι επίςθσ είναι θ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ) κατά τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ είναι οι εξισ: 

Ρροςταςία χεριϊν 

και βραχιόνων  

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια 

προςταςίασ ζναντι μθχανικϊν κινδφνων. 

Ρροςταςία 

κεφαλιοφ  

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνθ 

προςταςίασ. 

Ρροςταςία ποδιϊν  EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional 

Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδιματα αςφαλείασ 

για επαγγελματικι χριςθ (αντικαταςτάκθκε από το πρότυπο EN ISO 

20345:2004). 

Ρροςταςία 

οφκαλμϊν 

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and 

non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μζςα 

προςταςίασ ματιϊν και προςϊπου τφπου μεταλλικοφ πλζγματοσ για 

βιομθχανικι και μθ βιομθχανικι χριςθ ζναντι μθχανικϊν κινδφνων ι και 

κερμότθτασ 

 

 

6. ΤΟΡΟΣ ΕΡΛΜΕΤΘΣΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ 

6.1. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΕΑΛΫΜΕΝΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ 

 

Αγωγόσ - Αξονικό μικοσ δικτφου, κατά ονομαςτικι διάμετρο και κατθγορία ςωλινων μαηί με τα 

ειδικά τεμάχια (εκτόσ εάν ςτα ςυμβατικά τεφχθ προβλζπεται ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ των ειδικϊν τεμαχίων). 

Τμιματα ςωλθνϊςεων που ζχουν καταςκευαςκεί με διατομζσ ςωλινων μεγαλφτερεσ από τισ 

κακοριηόμενεσ ςτθν μελζτθ κα επιμετρϊνται με βάςθ τισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ διαμζτρουσ 

τεμαχίων.  
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Διευκρινίηεται ότι τα μικθ των ςωλθνϊςεων κα επιμετρϊνται αξονικά χωρίσ να αφαιροφνται τα 

μικθ των ειδικϊν τεμαχίων. 

 

6.2. ΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ 

Στισ ωσ άνω επιμετροφμενεσ επί μζρουσ εργαςίεσ, οι οποίεσ ςυναποτελοφν τθν καταςκευι δικτφων 

ςωλθνϊςεων από πολυαικυλζνιο PE 80 ι PE 100, περιλαμβάνονται: 

Θ διάκεςθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανικϊν μζςων, υλικϊν και 

ςυςκευϊν. 

 Θ προμικεια, μεταφορά, αποκικευςθ και προςταςία επί τόπου του ζργου των ςωλινων και των 

ειδικϊν τεμαχίων τουσ.  

 Θ τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ των ςωλινων ςτο όρυγμα. 

 Θ πραγματοποίθςθ όλων των απαιτοφμενων δοκιμϊν, ελζγχων, πλφςεων κ.λπ. για τθν πλιρθ και 

ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςφμφωνα με τθν παροφςα προδιαγραφι, κακϊσ και θ εργαςία 

αποκατάςταςθσ και τα υλικά που κα απαιτθκεί να αντικαταςτακοφν ςε περίπτωςθ τεκμθριωμζνθσ 

διαπίςτωςθσ ακαταλλθλότθτάσ τουσ κατά τισ δοκιμζσ ι τον ζλεγχο προσ παραλαβι. 

Οι εργαςίεσ καταςκευισ των προβλεπομζνων ςθμάτων αγκφρωςθσ από ςκυρόδεμα και ο 

εγκιβωτιςμόσ των ςωλινων με άμμο επιμετρϊνται ιδιαίτερα και δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ ωσ άνω τιμζσ 

μονάδοσ. 

Επίςθσ, δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι εργαςίεσ πλφςθσ/ απολφμανςθσ του δικτφου, οι οποίεσ 

επιμετρϊνται ιδιαίτερα (όταν προβλζπεται θ εκτζλεςι τουσ), ανά km δικτφου.
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 12 (Τ.Ρ. 12) 

 

(Τ.Ρ. 12) ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ ΕΛΔΛΚΑ ΤΕΜΑΩΛΑ ΣΥΝΔΕΣΘΣ ΣΫΛΘΝΫΝ PE  

(ΣΤΑΥΟΛ, ΕΝΫΤΛΚΑ, ΤΑΥ, ΚΛΡ) 
1. Αντικείμενο 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αναφζρεται ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ χυτοςιδθρϊν 

φλαντηωτϊν εξαρτθμάτων όπωσ ςταυροί, ταυ, ενωτικά κλπ. κακϊσ και εξαρτθμάτων με μία ι περιςςότερεσ 

κεφαλζσ (ελαςτικισ ςφνδεςθσ), που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι δικτφων κφρια από πλαςτικζσ 

ςωλθνϊςεισ πολυαικυλενίου PE, ςτθν διαςφνδεςθ πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου PE μεταξφ 

τουσ και με τα παραπάνω εξαρτιματα κακϊσ και για τθν διαςφνδεςθ φλαντηωτϊν εξαρτθμάτων ελζγχου 

όπωσ απομονωτικζσ δικλείδεσ, εξαεριςτικά, εκκενωτικά κλπ ςτα δίκτυα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων από 

πολυαικυλζνιο. 

 

2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 

Τα χυτοςιδθρά ειδικά τεμάχια που κα ςυνδεκοφν με άλλα φλαντηωτά εξαρτιματα ι ςωλθνϊςεισ PE 

ςε τμιματα δικτφου που καταςκευάηονται κφρια από πλαςτικοφσ αγωγοφσ πολυαικυλενίου PE κα ζχουν τα 

πιο κάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά : 

Ονομαςτικι πίεςθ (λειτουργίασ) : 16 ΑΤΜ 

Υλικό καταςκευισ : χυτοςίδθροσ GGG40 

Θερμοκραςία νεροφ : μζχρι 400C 

Το πρότυπο καταςκευισ των εξαρτθμάτων από ελατό χυτοςίδθρο είναι το ΕΝ12842. 

Τα εξαρτιματα (ταυ, καμπφλεσ κλπ) κα είναι καταςκευαςμζνα από ελατό χυτοςίδθρο κατθγορίασ 

GGG40 και για πίεςθ λειτουργίασ PN16. 

Το πάχοσ τοιχϊματοσ των εξαρτθμάτων κα είναι τουλάχιςτον αυτό που ορίηεται ςτο ΕΝ12842. 

Θ εςωτερικι και εξωτερικι προςτατευτικι επζνδυςθ των εξαρτθμάτων κα αποτελείται από ςτρϊμα 

μεταλλικοφ ψευδάργυρου και μπλε εποξειδικι βαφι ελάχιςτου πάχουσ 70μm κατάλλθλθσ για χριςθ ςε 

δίκτυα πόςιμου νεροφ. 

Το ςϊμα των εξαρτθμάτων κα φζρει κατάλλθλθ διαμορφωμζνθ εξοχι για τθν περίπτωςθ τθσ 

αγκφρωςθσ των εξαρτθμάτων με τςιμζντο. Το ςϊμα των εξαρτθμάτων κα φζρει ανάγλυφα το λογότυπο τθσ 

καταςκευάςτριασ εταιρίασ, τθν διάμετρο του εξαρτιματοσ και τθν πίεςθ λειτουργίασ PN. 

Τα εξαρτιματα με μία ι περιςςότερεσ κεφαλζσ κα ζχουν εςωτερικά τθσ κεφαλισ διάταξθ 

εγκατάςταςθσ ελαςτικοφ δακτυλίου για τθν ςτεγάνωςθσ τθσ ςφνδεςθσ καταςκευαςμζνοσ από ελαςτικό 

EPDM ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ681.1, κατάλλθλο για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου νεροφ. 

Ειδικότερα τα εξαρτιματα κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα και με τα ακόλουκα πρότυπα : 

Σταυροί τεςςάρων φλαντηϊν κατά DΙΝ 18904 -6 
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Ταυ τριϊν φλαντηϊν κατά DIN 18904-6, 19806 

Ενωτικά δφο φλαντηϊν κατά DIN 18904 -6 

Ενωτικά μιασ φλάντηασ κατά DIN 18904-6 

Θιλυ ενωτικό κατά DIN 16451 

Αρςενικό ενωτικό κατά DIN 16451 

Συςτολζσ κατά DIN 16451 

Ρϊμα κθλυκό κατά DIN 16451 

Καμπφλεσ φλαντηωτζσ 900C κατά DIN 19805 

Καμπφλεσ φλαντηωτζσ 450C κατά DIN 19805 

Συςτολζσ ευκζων άκρων, φλαντηωτζσ κατά DIN 19804 

 

3. Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 

Πλα τα ειδικά τεμάχια, που αναφζρονται παραπάνω, κα επιμετρθκοφν ςφμφωνα με το βάροσ τουσ, 

όπωσ προκφπτει από τα κομβολόγια τθσ μελζτθσ, πλιρωσ εγκατεςτθμζνα με όλα τα υλικά και μικροχλικά 

ςυνδζςεωσ (κοχλίεσ, παρεμβφςματα κλπ.) και αγκυρϊςεωσ. 

Στθν τιμι τθσ μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ, ςταλία, μεταφορά επί 

τόπου του ζργου των απαραίτθτων υλικϊν, αγκυρϊςεων, παρεμβυςμάτων και μικροχλικϊν και κάκε 

εργαςία εγκαταςτάςεωσ και δοκιμϊν παραδοτζα ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Δεν περιλαμβάνονται ςτθν παραπάνω επιμζτρθςθ και δεν πλθρϊνονται με τθν παροφςα τιμι 

μονάδασ τα χυτοςιδθρά εξαρτιματα των δικτφων, που καταςκευάηονται κφρια από ελατό χυτοςίδθρο, τα 

οποία χυτοςιδθρά τεμάχια ζχουν άλλεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, επιμετρϊνται και πλθρϊνονται ςφμφωνα 

με τα αναφερόμενα ςτθν τεχνικι προδιαγραφι «ΧΥΤΟΣΙΔΘΟΙ ΣΩΛΘΝΕΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΑΡΟ ΕΛΑΤΟ 

ΧΥΤΟΣΙΔΘΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ». 
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 13 (Τ.Ρ. 13) 

 (Τ.Ρ. 13) ΔΛΚΛΕΛΔΕΣ ΩΥΤΟΣΛΔΘΕΣ ΣΥΤΑΫΤΕΣ 

 

1. Αντικείμενο 

 

Θ παροφςα Ρροδιαγραφι αφορά ςτθν προμικεια, ςτθν μεταφορά, ςτθν εγκατάςταςθ, ςτουσ 

ελζγχουσ και ςτισ δοκιμζσ των ςυρταρωτϊν χυτοςιδθρϊν δικλείδων με φλάντηεσ και ελαςτικι ζμφραξθ, που 

τοποκετοφνται ςε δίκτυα υπό πίεςθ. 

 

 

2. Τυποποιθτικζσ παραπομπζσ 

 

Θ παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, προβλζψεισ άλλων δθμοςιεφςεων, 

χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα ςθμεία του κειμζνου και 

κατάλογοσ των δθμοςιεφςεων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί παραπομπϊν ςε 

χρονολογθμζνεσ δθμοςιεφςεισ, τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ αυτϊν κα ζχουν 

εφαρμογι ςτο παρόν όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτό, με τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςι του. Πςον αφορά 

τισ παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνεσ δθμοςιεφςεισ ιςχφει θ τελευταία ζκδοςι τουσ. 

 

ΕΛΟΤ EN 19 E2 Βιομθχανικζσ βαλβίδεσ - Σιμανςθ των μεταλλικϊν βαλβίδων. 

 

Industrial valves – Marking of metallic valves. 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 558 + A1 Βιομθχανικζσ βαλβίδεσ - Διαςτάςεισ τοποκζτθςθσ μεταλλικϊν βαλβίδων για 

χριςθ ςε ςυςτιματα ςωλθνϊςεων με φλάντηεσ - Μζροσ 1: Βαλβίδεσ 

χαρακτθριηόμενεσ με Ν. 

 

Industrial valves – Face-to-face and center-to-face dimensions.-Part 1 : PN 

designated valves 

 

ΕΛΟΤ EN 681.01/A1 Ελαςτομερι ςτεγανωτικά - Απαιτιςεισ για τα υλικά ςτεγάνωςθσ ςυνδζςμων 

ςωλινων ςε εφαρμογζσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ -Μζροσ 1: Βουλκανιςμζνο 

ελαςτικό 

 

Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and 

drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1074.01 Βαλβίδεσ για τροφοδοςία νεροφ – Απαιτιςεισ καταλλθλότθτασ και ςχετικζσ 

δοκιμζσ επαλικευςθσ. Μζροσ 1 : Γενικζσ απαιτιςεισ 
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Valves for water supply – fitness for purpose requirements and appropriate 

verification tests. Part1:General requirements. 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1074.02 Βαλβίδεσ για τροφοδοςία νεροφ.– Απαιτιςεισ καταλλθλότθτασ και ςχετικζσ 

 

δοκιμζσ επαλικευςθσ. Μζροσ 2 : Βαλβίδεσ διακοπισ. 

 

Valves for water supply – fitness for purpose requirements and appropriate 

verification tests. Part 2: Isolating valves. 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1092.02 Φλάντηεσ και οι ςυνδζςεισ τουσ – Κυκλικζσ φλάντηεσ για ςωλινεσ, δικλείδεσ, ειδικά 

τεμάχια και εξαρτιματα χαρακτθριςμζνα με PN. Μζροσ 2 : Χυτοςιδθρζσ φλάντηεσ. 

 

Flanges and their joints – Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories 

PN designated - Part 2: Cast iron flanges 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1171  Ε2Βιομθχανικζσ βαλβίδεσ – Χυτοςιδθρζσ βαλβίδεσ τφπου κφρασ 

Industrial valves – Cast iron gate valves 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1515.01 Φλάντηεσ και οι ςυνδζςεισ τουσ – Σφνδεςθ με κοχλίεσ – Μζροσ 1 : Επιλογι 

ςφνδεςθσ με κοχλίεσ 

 

Flanges and their joints – Bolting – Part 1 : Selection of bolting. 

 

ΕΛΟΤ EN 1563 Ε2 Τεχνολογία χυτθρίων - Χυτοςίδθροσ ςφαιροειδοφσ γραφίτθ. 

Founding – Spheroidal graphite cast irons 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10204 Ε2 Μεταλλικά προϊόντα – Τφποι εγγράφων επικεϊρθςθσ 

Metallic products – Types of inspection documents 

 

ΕΛΟΤ EN 12266-1 Ε2      Βιομθχανικζσ βαλβίδεσ - Δοκιμζσ μεταλλικϊν βαλβίδων - Μζροσ 1: Δοκιμζσ πίεςθσ, 

διαδικαςίεσ δοκιμισ και κριτιρια αποδοχισ - Υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ. 

 

Industrial valves -Testing of metallic valves - Part 1: Pressure tests, test procedures 

and acceptance criteria - Mandatory requirements. 

 

ΕΛΟΤ EN 12266-2 E2 Βιομθχανικζσ βαλβίδεσ - Δοκιμζσ μεταλλικϊν βαλβίδων - Μζροσ 2: Δοκιμζσ, 

διαδικαςίεσ δοκιμϊν και κριτιρια αποδοχισ - Συμπλθρωματικζσ απαιτιςεισ. 

Industrial valves -Testing of metallic valves - Part 2: Tests, test procedures and 
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acceptance criteria - Supplementary requirements 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 14901 E2 Σωλινεσ από ελατό χυτοςίδθρο, ειδικά τεμάχια και εξαρτιματα. – Εποξειδικι 

επικάλυψθ (βαρζωσ τφπου) των ειδικϊν τεμαχίων και εξαρτθμάτων από ελατό 

χυτοςίδθρο – Απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμϊν.  

Ductile iron pipes, fittings and accessories. - Epoxy coating (heavy duty) of ductile 

iron fittings and accessories. - Requirements and test methods. 

 

 

ΕΛΟΤ ISO 5208  Βιομθχανικζσ Βαλβίδεσ – Δοκιμζσ πίεςθσ μεταλλικϊν βαλβίδων. 

Industrial valves – Pressure testing of metallic valves 

 

3. Προι και οριςμοί 

 

Στθν παροφςα προδιαγραφι δεν χρθςιμοποιοφνται ιδιαίτεροι όροι και οριςμοί. 

 

4. Απαιτιςεισ 

 

4.1. Ωαρακτθριςτικά καταςκευισ 

Οι δικλείδεσ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνεσ από εργοςτάςιο που διακζτει πιςτοποίθςθ ISO 9001, 

να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ και να 

φζρουν ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν οδθγία 93/465/ΕΕ. 

Οι δικλείδεσ κα είναι τφπου μθ ανυψοφμενου βάκτρου, με ελαςτικι ζμφραξθ και φλάντηεσ και θ 

καταςκευι τουσ κα είναι ςφμφωνθ με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1074.01, ΕΛΟΤ ΕΝ 1074.02 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1171 

E2. 

Θ ονομαςτικι πίεςθ των δικλείδων κα είναι PN10, PN16ι PN25 ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ 

μελζτθ και θ καταςκευι τουσ κα είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηεται απόλυτθ ςτεγανότθτα κατά το 

κλείςιμο και προσ τισ δφο πλευρζσ (ανάντθ και κατάντθ). 

Το ςϊμα των δικλείδων κα ζχει και ςτα δφο άκρα φλάντηεσ ςφμφωνεσ με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

1092.02. Το μικοσ των δικλείδων κα είναι ςφμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 588 +A1, ςειράσ 14 ι 15 όπωσ 

κακορίηεται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ., ενϊ οι κοχλίεσ και τα περικόχλια κα είναι ςφμφωνα με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1515.01. 

Οι δικλείδεσ κα πρζπει να εξαςφαλίηουν μακρόχρονθ και ομαλι λειτουργία και να ζχουν ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ. 

Το ςϊμα κάκε δικλείδασ κα ζχει υποχρεωτικά ενδείξεισ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 19 E2 για 

ΕΛΟΤ EN ISO 9001 E4 

 

Συςτιματα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ - Απαιτιςεισ.    

Qualitymanagementsystems - Requirements. (ISO 9001:2015) 
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τθν ονομαςτικι διάμετρο (DN), τθν ονομαςτικι πίεςθ (Ν), ζνδειξθ για το υλικό του ςϊματοσ, ςιμα ι 

επωνυμία του καταςκευαςτι. Επίςθσ ςε πρόςκετθ κατάλλθλθ μεταλλικι πινακίδα, ςτακερά ςτερεωμζνθ 

ςτο ςϊμα τθσ δικλείδασ κα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αρικμόσ παραγωγισ και ο αρικμόσ παραγγελίασ. 

Ο ςφρτθσ κα είναι αδιαίρετοσ και κα φζρει επίςτρωμα ςτερεωμζνο κατά τρόπο αςφαλι και με 

διαμόρφωςθ που κα εξαςφαλίηει πλιρθ ςτεγανότθτα. Θ κίνθςθ του ςφρτθ κα γίνεται μζςα ςε πλευρικοφσ 

οδθγοφσ ςτο ςϊμα τθσ δικλείδασ. Πταν οι δικλείδεσ είναι ανοικτζσ κα ελευκερϊνουν πλιρωσ τθν διατομι 

που αντιςτοιχεί ςτθν ονομαςτικι τουσ διάμετρο και κα ζχουν εςωτερικά κατάλλθλθ διαμόρφωςθ, 

απαλλαγμζνθ από εγκοπζσ κ.λπ. ςτο κάτω μζροσ, ϊςτε να αποτρζπεται ενδεχόμενθ επικάκθςθ φερτϊν 

υλϊν που κα κακιςτοφν προβλθματικι τθν ςτεγανότθτα κατά το κλείςιμο τθσ δικλείδασ. 

Θ καταςκευι των δικλείδων κα είναι τζτοια, ϊςτε ςε περίπτωςθ ενδεχόμενθσ επιςκευισ το ςϊμα 

τουσ να μθν αποςυνδζεται από τθν ςωλινωςθ και να επιτρζπει τθν αφαίρεςθτου καλφμματοσ, του ςφρτθ, 

του βάκτρου κ.λπ. 

Πλα τα χυτά μζρθ των δικλείδων μετά τθν χφτευςθ κα παρουςιάηουν λεία επιφάνεια χωρίσ λζπια, 

εξογκϊματα, κοιλότθτεσ από τθν άμμο και οποιαδιποτε άλλο ελάττωμα. Απαγορεφεται θ κάλυψθ των 

παραπάνω κοιλοτιτων με ςτοκάριςμα κ.λπ. 

Ο χειριςμόσ των δικλείδων κα γίνεται είτε με χειροτροχό ςτερεωμζνο ςτο άκρο του βάκτρου, είτε με 

κλειδί χειριςμοφ, ςφμφωνα με όςα προβλζπει θ εγκεκριμζνθ μελζτθ. Σε περίπτωςθ που προβλζπεται 

χειριςμόσ με κλειδί οι ι δικλείδεσ κα ζχουν ςτο επάνω άκρο του βάκτρου κεφαλι ςχιματοσ 

κόλουρουπυραμίδασ, με τετράγωνεσ βάςεισ καταλλιλων διαςτάςεων προςαρμοςμζνθ και ςτερεωμζνθ με 

αςφαλιςτικό κοχλία ςτο άκρο του βάκτρου. 

Θ δικλείδα κα κλείνει όταν το βάκτρο περιςτρζφεται δεξιόςτροφα. Θ ςτεγανοποίθςθ του βάκτρου 

κα επιτυγχάνεται με δακτυλίουσ Ο-RING υψθλισ αντοχισ ςε διάβρωςθ και κατάλλθλουσ για ςτεγανότθτα ςε 

κερμοκραςίεσ μζχρι 60°C, ι με άλλο ιςοδφναμο τρόπο ςτεγανοποίθςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν κα 

απαιτείται ςφςφιξθ για τθν επίτευξθ ςτεγάνωςθσ.Θ καταςκευι του βάκτρου κα εξαςφαλίηει απόλυτα λεία 

επιφάνεια επαφισ βάκτρου και διάταξθσ ςτεγάνωςθσ. Θ αντικατάςταςθ του βάκτρου και τθσ διάταξθσ 

ςτεγάνωςθσ κα γίνεται χωρίσ να απαιτείται θ αποςυναρμολόγθςθ του κυρίωσ καλφμματοσ (καμπάνα) από 

το ςϊμα τθσ δικλείδασ. 

Θα υπάρχει διάταξθ ςτερζωςθσ του περικοχλίου ςτον ςφρτθ, ϊςτε μετά τθν αφαίρεςθ του βάκτρου 

το περικόχλιο να παραμζνει ςτθν κζςθ του και τα διάκενα μεταξφ ςφρτου και περικοχλίου να είναι τα 

ελάχιςτα δυνατά. 

Θα πρζπει επίςθσ να υπάρχει πρόβλεψθ κατάλλθλθσ εξωτερικισ διαμόρφωςθσ του καλφμματοσ 

(καμπάνασ) για τθν τοποκζτθςθ οδθγοφ προςτατευτικοφ ςωλινα (protectiontube), εφόςον αυτό απαιτείται 

από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ. 

 

4.2. Υλικά καταςκευισ 

Το ςϊμα, το κάλυμμα και ο ςφρτθσ των δικλείδων κα είναι καταςκευαςμζνα από χυτοςίδθρο 

ςφαιροειδοφσ γραφίτου τουλάχιςτον EN-JS1030 (EN-GJS-400-15) ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 

E2. 
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Θ επικάλυψθ του ςφρτθ κα είναι από ςυνκετικό ελαςτικό, υψθλισ αντοχισ ςφμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 681.01/A1, ϊςτε να επιτυγχάνεται ελαςτικι ζμφραξθ (Resilientsealing). 

Οι κοχλίεσ και τα περικόχλια που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε οποιοδιποτε μζροσ τθσ δικλείδασ κα είναι 

καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότθτασ τουλάχιςτον Α2. 

Το βάκτρο κα είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα με ελάχιςτθ περιεκτικότθτα ςε 

χρϊμιο 13% 

Το περικόχλιο του βάκτρου κα είναι καταςκευαςμζνο από κράμα χαλκοφ υψθλισ αντοχισ (π.χ. 

φωςφοροφχο ορείχαλκο) ι από ανοξείδωτο χάλυβα 

Μεταξφ των ωτίδων ςϊματοσ και καλφμματοσ κα υπάρχει ελαςτικό παρζμβυςμα ςφμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 681.01/A1. 

Οι δικλείδεσ κα βαφοφν εςωτερικά και εξωτερικά με εποξειδικι βαφι υψθλισ αντοχισ ςε 

διάβρωςθ ςυνολικοφ πάχουσ τουλάχιςτον 200 μm ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14901 E2. 

Το ςϊμα και το κάλυμμα τθσ δικλείδασ, κα βαφοφν εςωτερικά και εξωτερικά για αντιδιαβρωτικι 

προςταςία με 250 µm εποξειδικι βαφι υψθλισ αντοχισ ςε διάβρωςθ (fusion bonded epoxy), που 

ςυμμορφϊνεται με το πρότυπο DIN 30677-2, ΕΝ 14901 κακϊσ και με το GSK. 

Θ απόχρωςθ κα είναι χρϊματοσ μπλε 5017 RAL. 

Κανζνα μεταλλικό μζροσ δεν μπορεί να είναι ςε επαφι με το υγρό ι το περιβάλλον αν δεν είναι 

βαμμζνο. 

Θ προετοιμαςία τθσ επιφανείασ, το υλικό τθσ βαφισ, θ διαδικαςία εφαρμογισ και το τελικό 

αποτζλεςμα κα υπόκεινται ςε ποιοτικό ζλεγχο και τεκμθρίωςθ από τον καταςκευαςτι των δικλείδων, 

εγκεκριμζνθ από τθν GSK και επικεωροφμενθ τακτικά από διαπιςτευμζνο οργανιςμό ςτο εργοςτάςιο 

καταςκευισ. 

Ο καταςκευαςτισ υποχρεοφται να παραδϊςει πιςτοποιθτικό για τθν καταλλθλότθτα τθσ βαφισ για 

πόςιμο νερό. Το πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου πρζπει να ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο 

Φορζα Ριςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-TZW Γερμανίασ, KIWA Ολλανδίασ, WRC-NSF Μεγάλθσ 

Βρετανίασ, Ινςτιτοφτο Pasteur Γαλλίασ κ.α.)  

Εφόςον οι δικλείδεσ προορίηονται για πόςιμο νερό πρζπει να ςυνοδεφονται απαραίτθτα από 

πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό που να ζχει εκδοκεί από ανεξάρτθτο πιςτοποιθμζνο 

φορζα. 

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1074 ενόσ εκ των παρακάτω 

αναγνωριςμζνων Ευρωπαικϊν φορζων DVGW-KIWA-OVGW. 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό τθσ δικλείδασ ωσ ςφνολο ενόσ εκ των παρακάτω 

αναγνωριςμζνων Ευρωπαικϊν φορζων KIWA-WRAS-EUROFINS. 

 Ριςτοποιθτικό ελαςτικοφ μθ ανάπτυξθσ επιβλαβϊν βακτθριδίων DVGW W270. 

 Ριςτοποιθτικό GSK για τθν επιφανειακι προςταςία και κατάλλθλθ ςιμανςθ RAL. 

Ριςτοποιθτικό ελζγχου 2.2 κατά ΕΝ10204. 
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Μζκοδοσ τοποκζτθςθσ 

 

5.1. Μεταφορά και απόκεςθ δικλείδων 

 

Γενικά θ ςυςκευαςία, θ αποκικευςθ και θ διακίνθςθ των δικλείδων κα γίνονται με προςοχι για τθν 

αποφυγι φκορϊν. Οι δικλείδεσ κα αποκθκεφονται ςε ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ με τθν εργοςταςιακι 

ςυςκευαςία τουσ, κατά τρόπο ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν ηθμιζσ λόγω υπερκείμενου βάρουσ. Σε καμία 

περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ εκφόρτωςθ με ανατροπι. 

 

5.2. Τοποκζτθςθ - Σφνδεςθ δικλείδων 

 

Θα τοποκετοφνται κατακόρυφα ι οριηόντια ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και κα 

ςυνδζονται ςτουσ ςωλινεσ με τισ φλάντηεσ που ζχουν ςτα άκρα τουσ. 

Θ ςφνδεςθ με τισ φλάντηεσ κα γίνεται με χαλφβδινουσ, γαλβανιςμζνουσ εν κερμϊ κοχλίεσ και 

περικόχλια. μετρικοφ ςπειρϊματοσ. Οι κεφαλζσ και τα περικόχλια κα είναι εξαγωνικά. 

Θ ςτεγάνωςθ τθσ ςφνδεςθσ κα επιτυγχάνεται με τθν παρεμβολι ελαςτικοφ δακτυλίου, πάχουσ 3 

mm. 

Θ εςωτερικι διάμετροσ των δακτυλίων αυτϊν κα είναι κατά 10 mm μεγαλφτερθ από τθν εςωτερικι 

διάμετρο του αγωγοφ και θ εξωτερικι κα εφάπτεται ςχεδόν ςτουσ κοχλίεσ. 

Ρριν από τθν εγκατάςταςθ των δικλείδων κα κακαρίηονται οι ςωλινεσ για να απομακρυνκοφν ξζνα 

ςϊματα που ζχουν τυχόν ειςχωριςει και που μποροφν να παραςυρκοφν μζςα ςτισ δικλείδεσ και να 

εμποδίςουν τθν λειτουργία τουσ ι να μειϊςουν τθν ςτεγανότθτά τουσ. Θα αποφεφγεται με κάκε τρόπο θ 

επαφι γαιϊν ι χαλικιϊν με το εςωτερικό των δικλείδων. 

Για τθν ςφνδεςθ με φλάντηεσ τα τεμάχια ευκυγραμμίηονται και τοποκετοφνται ζτςι ϊςτε οι οπζσ 

των φλαντηϊν να βρίςκονται ακριβϊσ θ μία απζναντι ςτθν άλλθ και αφινεται μικρό κενό για να μπει ο 

ελαςτικόσ δακτφλιοσ. Ειςζρχεται ο δακτφλιοσ , γίνεται κζντρωςθ του δακτυλίου, ειςζρχονται και οι κοχλίεσ 

και ςφίγγονται βακμιαία με διαδοχικι κοχλίωςθ των αντιδιαμετρικϊν περικοχλίων. 

 

5. Ζλεγχοι και Δοκιμζσ 

 

6.1. Ζλεγχοσ υλικϊν - Δοκιμζσ παραλαβισ 

 

Ρροβλζπονται οι ακόλουκεσ βαςικζσ δοκιμζσ, οι οποίεσ κα γίνονται ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ ςφμφωνα 

με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12266-1 E2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1074.02 : 

 

α) Δοκιμαςία των δικλείδων ςε υδραυλικι πίεςθ. Θ πίεςθ δοκιμισ του ςϊματοσ τθσ δικλείδασ κα είναι 

εκείνθ που κακορίηεται από το ωσ άνω πρότυπο ανάλογα με τθν ονομαςτικι πίεςθPN. 
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β) Δοκιμαςία ςφμφωνα για ζλεγχο ςτεγανότθτασ (Sealtest) ςε πίεςθ ίςθ με 1,10 φορζσ τθν ονομαςτικι 

πίεςθ Ν. Κατά τθν διάρκεια του χρόνου δοκιμισ δεν κα πρζπει να εμφανιςτεί καμία ορατι διαρροι. Θ 

δοκιμι κα γίνεται και κατά τισ δφο διευκφνςεισ λειτουργίασ. 

ι προςκομιηόμενεσ προσ εγκατάςταςθ δικλείδεσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά από τα οποία 

κα προκφπτει θ ςυμμόρφωςθ προσ τα ανωτζρω και τα οποία κα ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτο 

πιςτοποιθμζνο φορζα. 

Οι δικλείδεσ κα ελζγχονται και κατά τθν δοκιμι του δικτφου όπου ενςωματϊνονται. 

 

6.2. Ζλεγχοι περαιωμζνθσ εργαςίασ 

Διαπίςτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ τθσ εγκατάςταςθσ με τα παρακάτω ςυνεπάγεται μθ αποδοχι αυτισ. 

• Ζλεγχοσ ςυνοδευτικϊν εγγράφων (πιςτοποιθτικϊν ςυμμόρφωςθσ και δοκιμϊν, τεφχουσ τεχνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν κ.λπ.). 

• Οπτικόσ ζλεγχοσ για να διαπιςτωκεί θ ακεραιότθτα του υλικοφ. Ελαττωματικά, φκαρμζνα, διαβρωμζνα ι 

παραποιθμζνα υλικά δεν κα παραλαμβάνονται. 

• Ζλεγχοσ τθσ ςωςτισ εγκατάςταςθσ των δικλείδων. Αναλυτικά ελζγχονται τα παρακάτω:  

α) Τοποκζτθςθ όλων των δικλείδων όπωσ κακορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

β) Σωςτι ςφνδεςθ των δικλείδων. 

γ) Τυχόν φπαρξθ διαρροϊν. 

•  Άριςτθ ςυμπεριφορά κατά τισ δοκιμζσ πίεςθσ του δικτφου. 

 

6. Προι και απαιτιςεισ υγείασ - αςφάλειασ εργαηομζνων και προςταςίασ περιβάλλοντοσ 

 

7.1. Ρθγζσ κινδφνου κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

 

 Διακίνθςθ αντικειμζνων μεςαίου βάρουσ. 

 Διακίνθςθ αντικειμζνων υπό ςυνκικεσ ςτενότθτασ χϊρου. 

 Χριςθ εργαλείων χειρόσ. 

Ο χειριςμόσ του εξοπλιςμοφ και των εργαλείων κα γίνεται μόνον από εξουςιοδοτθμζνα άτομα. 

Κανζνα άτομο χωρίσ τθν επαρκι κακοδιγθςθ και εκπαίδευςθ και χωρίσ πιςτοποίθςθ τθσ 

ικανότθτάσ του να χειρίηεται αςφαλϊσ τον εξοπλιςμό ι τα εργαλεία δεν κα εξουςιοδοτείται προσ 

τοφτο. 

 

7.2. Μζτρα υγείασ - αςφάλειασ 

 

Εφαρμόηεται θ οδθγία 92/57/EE, που αναφζρεται ςτισ "Ελάχιςτεσ Απαιτιςεισ Υγείασ και Αςφάλειασ 

Ρροςωρινϊν και Κινθτϊν Εργοταξίων" και ενςωματϊκθκε ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία με το Ρ. 305/96 κακϊσ 

επίςθσ και θ λοιπι Ελλθνικι Νομοκεςία ςτα κζματα υγείασ και αςφάλειασ (Ρ. . 17/96 , Ρ. . 159/99 κ.λπ. ). 
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Υποχρεωτικι επίςθσ είναι θ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ) κατά τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ είναι οι εξισ: 

 

Ρίνακασ 1 - ΜΑΡ 

 

Οι εκτελοφντεσ τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ των δικλείδων πρζπει να διακζτουν επαρκι εμπειρία ςτισ 

υδραυλικζσ και ςωλθνουργικζσ εργαςίεσ. 

 

7. Τρόποσ επιμζτρθςθσ 

 

Θ επιμζτρθςθ γίνεται ανά τεμάχιο δικλείδασ κατά ονομαςτικι διάμετρο (DN) και ονομαςτικι πίεςθ 

(PN). 

 

Δεν επιμετροφνται χωριςτά, διότι είναι ενςωματωμζνεσ, όλεσ οι αναγκαίεσ εργαςίεσ, κακϊσ και τα 

πάςθσ φφςεωσ υλικά και εξοπλιςμόσ, θ εξαςφάλιςθ και θ κατανάλωςθ τθσ ενζργειασ, κακϊσ και κάκε άλλθ 

ςυμπαρομαρτοφςα δράςθ απαιτοφμενθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ κατά τα ανωτζρω καταςκευι τουσ. 

Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά, δεν επιμετροφνται χωριςτά τα παρακάτω: 

 Θ προμικεια, θ μεταφορά επί τόπου του ζργου και θ αποκικευςθ των δικλείδων και των 

απαιτοφμενων εξαρτθμάτων ςφνδεςισ τουσ, ιτοι ελαςτικϊν δακτυλίων, κοχλιϊν, περικοχλίωνκ.λ.π. 

 Θ διάκεςθ και απαςχόλθςθ του απαιτουμζνου προςωπικοφ, εξοπλιςμοφ και μζςων για τθν εκτζλεςθ 

των εργαςιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρροδιαγραφισ. 

 Οι πλάγιεσ μεταφορζσ, θ αποκικευςθ και θ φφλαξθ ςτο εργοτάξιο. 

 Θ ενςωμάτωςθ ι θ χριςθ τουσ ςτο ζργο. 

 Θ φκορά και απομείωςθ των υλικϊν και θ απόςβεςθ και οι ςταλίεσ του εξοπλιςμοφ. 

 Θ προμικεια των απαραίτθτων αναλϊςιμων ι μθ υλικϊν 

 Θ μεταφορά και προςωρινι αποκικευςι τουσ ςτο ζργο 

 

Κράνοσ προςταςίασ από 

κροφςεισ, προςκροφςεισ και 

επαφι με ςτοιχεία υπό τάςθ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 397+A1 
Βιομθχανικά κράνθ 

αςφαλείασ 
Industrial safety helmets 

 

 

 

 

 
Γάντια προςταςίασ ζναντι 

Μθχανικϊν κινδφνων 
ΕΛΟΤ ΕΝ 388 E2 

Γάντια προςταςίασ ζναντι 

Μθχανικϊν κινδφνων 

Protective gloves against 

mechanical risks 
 

 

 

Υποδιματα τφπου 

αςφαλείασ 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345 E2 

Μζςα ατομικισ 

προςταςίασ - Υποδιματα 

τφπου αςφαλείασ 

Personal protective equipment 

-Safety footwear 
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 Θ πραγματοποίθςθ όλων των απαιτουμζνων δοκιμϊν, ελζγχων κλπ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ 

τθσ εργαςίασ ςφμφωνα με τθν παροφςα Ρροδιαγραφι, κακϊσ και των τυχόν διορκωτικϊν μζτρων 

(εργαςία και υλικά) εάν διαπιςτωκοφν μθ ςυμμορφϊςεισ κατά τισ δοκιμζσ και τουσ ελζγχουσ. 

 Οι τοπικζσ επιςκευζσ των προςτατευτικϊν επιςτρϊςεων των δικλείδων (εφ' όςον θ Υπθρεςία 

αποδεχκεί τοφτο). 

 Οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τυχόν διαρροϊν κατά τθν διάρκεια των υδραυλικϊν δοκιμϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αντικατάςταςθσ των ςτεγανωτικϊν δακτυλίων (αν απαιτθκεί). 
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 14 (Τ.Ρ. 14) 

 

(Τ.Ρ. 14) ΒΑΛΒΛΔΕΣ ΕΛΣΑΓΫΓΘΣ - ΕΞΑΓΫΓΘΣ ΑΕΑ ΔΛΡΛΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ 

 

1. Αντικείμενο 

 

Θ παροφςα Ρροδιαγραφι αφορά ςτθν προμικεια, μεταφορά και εγκατάςταςθ των ςυςκευϊν 

ειςαγωγισ - εξαγωγισ αζρα διπλισ ενζργειασ ςε δίκτυα ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ. 

 

2. Τυποποιθτικζσ παραπομπζσ 

 

Θ παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, προβλζψεισ άλλων δθμοςιεφςεων, 

χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα ςθμεία του κειμζνου και 

κατάλογοσ των δθμοςιεφςεων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί παραπομπϊν ςε 

χρονολογθμζνεσ δθμοςιεφςεισ, τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ αυτϊν κα ζχουν 

εφαρμογι ςτο παρόν όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτό, με τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςι του. Πςον αφορά 

τισ παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνεσ δθμοςιεφςεισ ιςχφει θ τελευταία ζκδοςι τουσ. 
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ΕΛΟΤ EN 19 E2 Βιομθχανικζσ βαλβίδεσ - Σιμανςθ των μεταλλικϊν βαλβίδων. 

 Industrial valves - Marking of metallic valves. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1074.01 Βαλβίδεσ για τροφοδοςία νεροφ – Απαιτιςεισ καταλλθλότθτασ και ςχετικζσ 

 δοκιμζσ επαλικευςθσ. Μζροσ 1 : Γενικζσ απαιτιςεισ 

 Valves for water supply – fitness for purpose requirements and appropriate 

 verification tests. Part 1: General requirements. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1074.04 Βαλβίδεσ παροχισ νεροφ. – Απαιτιςεισ καταλλθλότθτασ και ςχετικζσ 

 δοκιμζσ επαλικευςθσ. Μζροσ4 : Αεροβαλβίδεσ 

 Valves for water supply – Fitness for purpose requirements and 

 appropriate verification tests. Part4 : Airvalves. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1092.02 Φλάντηεσ και οι ςυνδζςεισ τουσ – Κυκλικζσ φλάντηεσ για ςωλινεσ, 

 δικλείδεσ, ειδικά τεμάχια και εξαρτιματα χαρακτθριςμζνα με PN. Μζροσ 2 : 

 Χυτοςιδθρζσ φλάντηεσ. 

 Flanges and their joints – Circular flanges for pipes, valves, fittings and 

 accessories PN designated - Part 2: Cast iron flanges 

 

ΕΛΟΤ EN 12266-1 E2 

 

 

Βιομθχανικζσ βαλβίδεσ - Δοκιμζσ μεταλλικϊν βαλβίδων - Μζροσ 1: Δοκιμζσ 

 πίεςθσ, διαδικαςίεσ δοκιμισ και κριτιρια αποδοχισ - Υποχρεωτικζσ 

 απαιτιςεισ. 

 Industrial valves -Testing of metallic valves - Part 1: Pressure tests, test 

 procedures and acceptance criteria - Mandatory requirements. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 14901 E2 

Σωλινεσ από ελατό χυτοςίδθρο, ειδικά τεμάχια και εξαρτιματα. – Εποξειδικι 

επικάλυψθ (βαρζωσ τφπου) των ειδικϊν τεμαχίων και εξαρτθμάτων από ελατό 

χυτοςίδθρο – Απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμϊν. 

Ductile iron pipes, fittings and accessories. - Epoxy coating (heavy duty) of ductile 

iron fittings and accessories. - Requirements and test methods. 

ΕΛΟΤ EN 1563 E2 

 

Τεχνολογία χυτθρίων - Χυτοςίδθροσ ςφαιροειδοφσ γραφίτθ. 

Founding – Spheroidal graphite cast irons 

 

ΕΛΟΤ ISO 5208 

 

Βιομθχανικζσ βαλβίδεσ – Δοκιμζσ πίεςθσ μεταλλικϊν βαλβίδων. 

Industrial valves – Pressure testing of metallic valves 

ΕΛΟΤ EN ISO 9001 E4 Συςτιματα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ – Απαιτιςεισ. 

Quality management systems – Requirements (ISO 9001:2015). 
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3. Προι και οριςμοί 

Στθν παροφςα προδιαγραφι δεν χρθςιμοποιοφνται ιδιαίτεροι όροι και οριςμοί. 

 

4. Απαιτιςεισ 

 

4.1. Λειτουργικζσ απαιτιςεισ 

 

Οι βαλβίδεσ ειςαγωγισ - εξαγωγισ αζρα πρζπει να εξαςφαλίηουν τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: 

α. Κατά τθν πλιρωςθ του αγωγοφ τθν αυτόματθ απαγωγι του εκδιωκόμενου αζρα. 

β. Κατά τθν διάρκεια τθσ κανονικισ λειτουργίασ του αγωγοφ τθν αυτόματθ ςυνεχι απαγωγι του 

διαλυμζνου μζςα ςτθ μάηα του νεροφ αζρα που ελευκερϊνεται. 

       γ. Κατά τθν εκκζνωςθ του αγωγοφ ι ςε περίπτωςθ υδραυλικοφ πλιγματοσ κατά τθν φάςθ τθσ 

υποπίεςθσ τθν άμεςθ ειςαγωγι αζρα προσ αποκατάςταςθσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ μζςα ςτον αγωγό. 

Οι ανωτζρω λειτουργίεσ των βαλβίδων ειςαγωγισ-εξαγωγισ αζρα πρζπει να εκτελοφνται ομαλά, 

χωρίσ τθν δθμιουργία δευτερογενϊν πλθγμάτων κατά το κλείςιμο των βαλβίδων και θ καταςκευι τουσ κα 

είναι τζτοια, ϊςτε να εξαςφαλίηουν πλιρθ ςτεγανότθτα, όταν δεν είναι ανοικτζσ για τθν απομάκρυνςθ 

του αζρα. 

 

4.2. Ωαρακτθριςτικά καταςκευισ 

 

Οι βαλβίδεσ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνεσ από εργοςτάςιο που διακζτει πιςτοποίθςθ ISO 

9001, να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ και 

να φζρουν ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν οδθγία 93/465/ΕΕ. 

Θ καταςκευι των βαλβίδων κα είναι ςφμφωνθ με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1074.01 και ΕΛΟΤ ΕΝ 

1074.04. 

Θ ονομαςτικι πίεςθ των βαλβίδων κα είναι PN10, PN16 ι PN25 ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ 

μελζτθ και οπωςδιποτε επαρκισ για να υποςτοφν απρόςκοπτα τθν πίεςθ δοκιμισ του αγωγοφ. 

Οι βαλβίδεσ κα είναι είτε τφπου διπλοφ καλάμου με δφο ακροφφςια και δφο πλωτιρεσ, είτε τφπου μονοφ 

καλάμου με ζνα κοινό ακροφφςιο και δφο πλωτιρεσ. Ανεξάρτθτα από τον τφπο τουσ οι βαλβίδεσ πρζπει 

να εξαςφαλίηουν και τισ τρεισ λειτουργίεσ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 4. 

και να ζχουν ςτακερι και γνωςτι ςχζςθ μεταξφ τθσ εςωτερικισ πίεςθσ του αγωγοφ και τθσ παροχισ του 

εξερχόμενου αζρα που να απεικονίηεται ςε χαρακτθριςτικι καμπφλθ απόδοςθσ. 

Οι βαλβίδεσ δεν κα ζχουν άλλα κινθτά μζρθ εκτόσ από τουσ πλωτιρεσ, θ ομαλι και απρόςκοπτθ 

κίνθςθ των οποίων πρζπει να είναι απόλυτα εξαςφαλιςμζνθ. 

Το ςϊμα των βαλβίδων κα φζρει φλάντηα ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1092.02 για τθ 

ςφνδεςθ προσ τον αγωγό. 

Το ςϊμα κάκε βαλβίδασ κα ζχει υποχρεωτικά ενδείξεισ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 19 E2 
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για τθν ονομαςτικι διάμετρο (DN), τθν ονομαςτικι πίεςθ (Ν), ζνδειξθ για το υλικό του ςϊματοσ, ςιμα ι 

επωνυμία του καταςκευαςτι. Σε πρόςκετθ κατάλλθλθ μεταλλικι πινακίδα, ςτακερά ςτερεωμζνθ ςτο 

ςϊμα τθσ δικλείδασ κα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αρικμόσ παραγωγισ και ο αρικμόσ παραγγελίασ. 

 

4.3. Υλικά καταςκευισ 

 

Το ςϊμα τθσ βαλβίδασ και το κάλυμμα των πλωτιρων κα είναι από χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ 

γραφίτθ τουλάχιςτον EN-JS1030 (EN-GJS-400-15) ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 E2. 

Οι πλωτιρεσ κα είναι από ειδικό ςυνκετικό πολυμεριςμζνο υλικό μεγάλθσ αντοχισ ι από 

ανοξείδωτο χάλυβα. 

Θ ςτεγανότθτα μεταξφ ςϊματοσ βαλβίδασ και καλφμματοσ πλωτιρων κα επιτυγχάνεται με δακτφλιο 

Ο-ring από EPDMι NBR. 

Οι βαλβίδεσ κα βαφοφν εςωτερικά και εξωτερικά με εποξειδικι βαφι υψθλισ αντοχισ ςε διάβρωςθ 

ςυνολικοφ πάχουσ τουλάχιςτον 200 μm ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14901 E2. 

Εφόςον οι βαλβίδεσ προορίηονται για πόςιμο νερό πρζπει να ςυνοδεφονται απαραίτθτα από 

πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό που να ζχει εκδοκεί από ανεξάρτθτο πιςτοποιθμζνο 

φορζα. 

 

5. Μζκοδοσ τοποκζτθςθσ 

 

5.1. Μεταφορά και απόκεςθ βαλβίδων 

 

Γενικά θ ςυςκευαςία, θ αποκικευςθ και θ διακίνθςθ των βαλβίδων κα γίνονται με προςοχι για 

τθν αποφυγι φκορϊν. Οι βαλβίδεσ κα αποκθκεφονται ςε ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ με τθν εργοςταςιακι 

ςυςκευαςία τουσ, κατά τρόπο ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν ηθμιζσ λόγω υπερκείμενου βάρουσ. Σε καμία 

περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ εκφόρτωςθ με ανατροπι. 

 

5.2. Σφνδεςθ βαλβίδων 

 

Οι βαλβίδεσ κα ςυνδζονται μόνιμα με το δίκτυο. Ανάντθ κάκε βαλβίδασ ειςαγωγισ-εξαγωγισ 

αζρα κα τοποκετθκεί μία δικλείδα απομόνωςθσ τφπου ςφρτου και θ ςφνδεςθ αυτϊν με τον αγωγό κα 

γίνεται με τεμάχιο χαλυβδοςωλινα και φλάντηα κατά ΕΝ 1092-1 + A1. 

Εφ’οςον ο αγωγόσ είναι υπόγειοσ οι βαλβίδεσ κα εγκακίςτανται ςε κακαρά φρεάτια χωρίσ 

λιμνάηοντα ακάκαρτα νερά, πάνω από τθν ςτάκμθ τυχόν υπάρχοντα υπογείου ορίηοντα. 

 

6. Ζλεγχοι και Δοκιμζσ 

 



 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  
– ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΕΣΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΡΟΛΘΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                        -126-                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

6.1. Δοκιμζσ βαλβίδων 

 

Ρροβλζπονται οι ακόλουκεσ βαςικζσ δοκιμζσ, οι οποίεσ κα γίνονται ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ 

ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12226-1 E2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1074.04: 

α) Δοκιμαςία των βαλβίδων ςε υδραυλικι πίεςθ. Θ πίεςθ δοκιμισ του ςϊματοσ τθσ δικλείδασ κα 

είναι εκείνθ που κακορίηεται από το ωσ άνω πρότυπο ανάλογα με τθν ονομαςτικι πίεςθPN. 

β) Δοκιμαςία για ζλεγχο ςτεγανότθτασ (Sealtest) ςε πίεςθ ίςθ με 1,10 φορζσ τθν ονομαςτικι 

πίεςθ Ν. Κατά τθν διάρκεια του χρόνου δοκιμισ δεν κα πρζπει να εμφανιςτεί καμία ορατι διαρροι. 

Οι προςκομιηόμενεσ προσ εγκατάςταςθ βαλβίδεσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά από τα 

οποία κα προκφπτει θ ςυμμόρφωςθ προσ τα ανωτζρω και τα οποία κα ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτο 

πιςτοποιθμζνο φορζα. 

Οι βαλβίδεσ κα ελζγχονται και κατά τθν δοκιμι του δικτφου όπου ενςωματϊνονται. 

 

6.2. Ζλεγχοι περαιωμζνθσ εργαςίασ 

 

Θ διαπίςτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ τθσ εγκατάςταςθσ με τα παρακάτω ςυνεπάγεται μθ αποδοχι 

αυτισ. 

• Ζλεγχοσ ςυνοδευτικϊν εγγράφων (πιςτοποιθτικϊν ςυμμόρφωςθσ και δοκιμϊν, τεφχουσ 

τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν κ.λπ.). 

• Οπτικόσ ζλεγχοσ για να διαπιςτωκεί θ ακεραιότθτα του υλικοφ. Ελαττωματικά, φκαρμζνα, 

διαβρωμζνα ι παραποιθμζνα υλικά δεν κα παραλαμβάνονται. 

• Ζλεγχοσ τθσ ςωςτισ εγκατάςταςθσ των βαλβίδων. Αναλυτικά ελζγχονται τα παρακάτω: 

 α) Τοποκζτθςθ των βαλβίδων όπωσ κακορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

 β) Σωςτι ςφνδεςθ των βαλβίδων. 

 γ) Τυχόν φπαρξθ διαρροϊν. 

•  Άριςτθ ςυμπεριφορά κατά τισ δοκιμζσ πίεςθσ του δικτφου. 

 

7. Προι και απαιτιςεισ υγείασ - αςφάλειασ εργαηομζνων και προςταςίασ περιβάλλοντοσ 

 

7.1. Ρθγζσ κινδφνου κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

 Διακίνθςθ αντικειμζνων μεςαίου βάρουσ. 

 Διακίνθςθ αντικειμζνων υπό ςυνκικεσ ςτενότθτασ χϊρου. 

 Χριςθ εργαλείων χειρόσ. 

Ο χειριςμόσ του εξοπλιςμοφ και των εργαλείων κα γίνεται μόνον από εξουςιοδοτθμζνα άτομα. 
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Κανζνα άτομο χωρίσ τθν επαρκι κακοδιγθςθ και εκπαίδευςθ και χωρίσ πιςτοποίθςθ τθσ ικανότθτάσ του 

να χειρίηεται αςφαλϊσ τον εξοπλιςμό ι τα εργαλεία δεν κα εξουςιοδοτείται προσ τοφτο. 

 

7.2. Μζτρα υγείασ - αςφάλειασ 

 

Είναι υποχρεωτικι θ ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/EE, που αναφζρεται ςτισ «Ελάχιςτεσ 

Απαιτιςεισ Υγιεινισ και Αςφάλειασ Ρροςωρινϊν και Κινθτϊν Εργοταξίων» και ενςωματϊκθκε ςτθν 

Ελλθνικι Νομοκεςία με το Ρ. 305/96 κακϊσ επίςθσ και θ λοιπι Ελλθνικι Νομοκεςία περί υγείασ και 

αςφάλειασ (Ρ. .. 17/96, Ρ. . 159/99 κ.λπ.). 

Οι εκτελοφντεσ τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ των βαλβίδων ειςαγωγισ-εξαγωγισ αζρα πρζπει να 

διακζτουν επαρκι εμπειρία ςτισ υδραυλικζσ καιςωλθνουργικζσ εργαςίεσ. 

Υποχρεωτικι επίςθσ είναι θ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ) κατά τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ είναι οι εξισ: 

Ρίνακασ 1 - ΜΑΡ 

 

8. Τρόποσ επιμζτρθςθσ 

 

Θ επιμζτρθςθ γίνεται ανά τεμάχιο βαλβίδασ ςφμφωνα με τθν ονομαςτικι διάμετρο (DN) και τθν 

ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ (PN). 

Δεν επιμετροφνται χωριςτά, διότι είναι ενςωματωμζνεσ, όλεσ οι αναγκαίεσ εργαςίεσ, κακϊσ και 

τα πάςθσ φφςεωσ υλικά και εξοπλιςμόσ, θ εξαςφάλιςθ και θ κατανάλωςθ τθσ ενζργειασ, κακϊσ και κάκε 

Ρροςταςία ματιϊν από ΕΛΟΤ ΕΝ 166 E2 Μζςα ατομικισ προςταςίασ Personal eye-protection 

μθχανικοφσ κινδφνουσ ,  ματιϊν - Ρροδιαγραφζσ -Specifications 

πιτςιλίςματα χθμικϊν    

ουςιϊν και από 

ςταγόνεσ    

λυομζνου μετάλλου    

Κράνοσ προςταςίασ από ΕΛΟΤ ΕΝ 397+A1 

Βιομθχανικά κράνθ 

αςφαλείασ Industrial safety helmets 

κροφςεισ, προςκροφςεισ    

και επαφι με ςτοιχεία    

υπό τάςθ    

Γάντια προςταςίασ ζναντι ΕΛΟΤ ΕΝ 388 E2 Γάντια προςταςίασ ζναντι Protective gloves against 

Μθχανικϊν κινδφνων  Μθχανικϊν κινδφνων mechanical risks 

Υποδιματα τφπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345 E2 Μζςα ατομικισ προςταςίασ Personal protective 

αςφαλείασ  -Υποδιματα τφπου αςφαλείασ equipment - Safety 

   footwear 
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άλλθ ςυμπαρομαρτοφςα δράςθ απαιτοφμενθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ κατά τα ανωτζρω καταςκευι 

τουσ. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά, δεν επιμετροφνται χωριςτά τα παρακάτω: 

 Θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου του ζργου, αποκικευςθ και προςταςία των βαλβίδων και 

των εξαρτθμάτων ςφνδεςισ τουσ,ιτοικοχλιϊν, περικοχλίων κ.λ.π. 

 Οι πλάγιεσ μεταφορζσ, θ αποκικευςθ και θ φφλαξθ ςτο εργοτάξιο. 

 Θ ενςωμάτωςθ ι θ χριςθ τουσ ςτο ζργο 

 Θ φκορά και απομείωςθ των υλικϊν και θ απόςβεςθ και οι ςταλίεσ του εξοπλιςμοφ. 

 Θ προμικεια των απαραίτθτων αναλϊςιμων ι μθ υλικϊν 

 Οι τοπικζσ επιςκευζσ των προςτατευτικϊν επιςτρϊςεων των βαλβίδων (εφ' όςον θ Υπθρεςία 

αποδεχκεί τοφτο). 

 Θ διάκεςθ και απαςχόλθςθ του απαιτουμζνου προςωπικοφ, εξοπλιςμοφ και μζςων για τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρροδιαγραφισ. 

 Οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τυχόν διαρροϊν κατά τθν διάρκεια των υδραυλικϊν δοκιμϊν του 

δικτφου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αντικατάςταςθσ των ςτεγανωτικϊν δακτυλίων (αν 

απαιτθκεί). 

 Θ πραγματοποίθςθ όλων των απαιτουμζνων δοκιμϊν, ελζγχων κλπ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 

εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςφμφωνα με τθν παροφςα Ρροδιαγραφι, κακϊσ και των τυχόν 

διορκωτικϊν μζτρων (εργαςία και υλικά) εάν διαπιςτωκοφν μθ ςυμμορφϊςεισ κατά τισ 

δοκιμζσ και τουσ ελζγχουσ.
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 15 (Τ.Ρ. 15) 

 

(Τ.Ρ. 15) ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΨΕΑΤΛΫΝ ΕΡΛΣΚΕΪΕΫΣ ΑΡΟ ΕΛΑΤΟ ΩΥΤΟΣΛΔΘΟ 

 

1. ΓΕΝΛΚΑ 

Θ τεχνικι προδιαγραφι αυτι αναφζρεται ςτα χυτοςιδθρά καλφμματα που κα χρθςιμοποιθκοφν 

για τθν κάλυψθ των φρεατίων επιςκζψεωσ τθσ παροφςασ εργολαβίασ. 

Οι προβλεπόμενεσ από τθν Τεχνικι Ρροδιαγραφι αυτι εργαςίεσ για τθν πλιρθ τοποκζτθςθ των 

καλυμμάτων ζχουν ςυνοπτικά ωσ εξισ: 

α) Θ προμικεια των χυτοςιδθρϊν καλυμμάτων μετά των πλαιςίων τουσ κακϊσ και των 

ελαςτικϊν δακτυλίων των καλυμμάτων όπου απαιτοφνται. 

β) Πλεσ οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των παραπάνω εξαρτθμάτων από το 

εργοςτάςιο καταςκευισ ι τθν αποκικθ του προμθκευτοφ ςτθ κζςθ τοποκζτθςισ τουσ. 

γ) Οι κάκε είδουσ δοκιμαςίεσ. 

Τα χυτοςιδθρά αυτά εξαρτιματα μπορεί να είναι από χυτοςίδθρο με φυλλοειδι γραφίτθ 

(χυτοςίδθροσ εμπορίου) ι από χυτοςίδθρο με ςφαιροειδι γραφίτθ (ελατό χυτοςίδθρο). 

Στθν παροφςα εργολαβία κα χρθςιμοποιθκοφν καλφμματα από ελατό χυτοςίδθρο (ductil iron) και 

κα είναι ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν. 

 

2. ΡΟΛΟΤΘΣ - ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΥΛΛΚΫΝ 

Τα καλφμματα και τα πλαίςιά τουσ κα είναι από χυτοςίδθρο με ςφαιροειδι γραφίτθ (ελατό 

χυτοςίδθρο) και προδιαγραφϊν ΕΟΚ/ΕΛΟΤ-ΕΝ 124 (ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν). Ρρζπει να μθν ζχουν 

φυςαλίδεσ αζροσ ι άλλεσ οπτικζσ ανωμαλίεσ, θ δε ποιότθτά τουσ κα διαςφαλίηεται με πιςτοποιθτικό 

ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ ι Διεκνοφσ γραφείου. 

 

2.1. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 

Τα καλφμματα κα είναι κατάλλθλα για οδοςτρϊματα βαρειάσ κυκλοφορίασ δθλ. κατθγορίασ D400 

δθλ. αντοχισ ςε φορτία μεγαλφτερα των 40 τόννων (Ευρωπαϊκι Ρροδιαγραφι ΕΝ 124). 

Πλα τα καλφμματα και τα πλαίςιά τουσ κα φζρουν εμφανι ςιμανςθ ωσ ακολοφκωσ: 

- ΕΝ 124 (ςτο ςιμα του Ευρωπαϊκοφ Ρροτφπου) 

- Τθν ανάλογθ κατθγορία αντοχισ 

- Το όνομα ι και το ςιμα αναγνϊριςθσ του καταςκευαςτι. 

- Τα αρχικά Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και το ζτοσ χυτεφςεωσ. 
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Τα καλφμματα που κα είναι χωρίσ εξαεριςμό και τα πλαίςια κα είναι κυκλικισ διατομισ και κα 

πρζπει κατά το άνοιγμα, το καπάκι να περιςτρζφεται γφρω από ςτακερό άξονα (μεντεςζ), με ςτόχο τθ 

διευκόλυνςθ των εργαςιϊν ανοίγματοσ και κλειςίματοσ και τθν αςφάλιςθ, μζςω τθσ διάταξθσ αςφάλιςθσ, 

του καλφμματοσ εντόσ του πλαιςίου. Ζτςι κα προςτατεφεται από ενδεχόμενθ κλοπι. 

Τα πλαίςια κα ζχουν άνοιγμα προςπζλαςθσ 600 χλς. και υποδοχι για τθν τοποκζτθςθ ελαςτικοφ 

δακτυλίου που κα είναι καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Ρροδιαγραφζσ και με δεδομζνα 

χθμικά και τεχνικά χαρακτθριςτικά. 

Ο ανάδοχοσ πριν προβεί ςτθν τελικι παραγγελία των καλυμμάτων κα πρζπει να υποβάλλει ςτθν 

Υπθρεςία πλιρθ ςτοιχεία λεπτομερειϊν καλυμμάτων που προτείνει να χρθςιμοποιθκοφν. 

Στα εν λόγω ςτοιχεία κα πρζπει να περιλαμβάνονται και ανάλογα επεξθγθματικά κείμενα ι 

φωτογραφίεσ. 

Πταν τα καλφμματα παραδοκοφν ςτισ κζςεισ που πρόκειται να τοποκετθκοφν κα πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τα πιςτοποιθτικά που αναφζρονται παραπάνω. Θ διαδικαςία αυτι δεν απαλλάςει από 

τθν ευκφνθ τον ανάδοχο που παραμζνει μόνοσ υπεφκυνοσ ζναντι του εργοδότθ για τθν άριςτθ ποιότθτα 

των υλικϊν και τθ καλι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 

Ο ανάδοχοσ κα προμθκεφςει ικανό αρικμό κλειδιϊν εφ' όςον τα καλφμματα που κα προκρικοφν 

για τοποκζτθςθ με ειδικό κλειδί. 

 

3. ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΚΑΛΥΜΜΑΤΫΝ  

Τα καλφμματα κα τοποκετθκοφν ςε τζτοια υψόμετρα οφτωσ ϊςτε να ταυτίηονται με αυτά του 

παρακειμζνου οδοςτρϊματοσ. 

Τα πλαίςιά τουσ κα πακτωκοφν ςτα ςτόμια των φρεατίων με ςκυρόδεμα και οπλιςμό για τθν 

αγκφρωςι τουσ οφτωσ ϊςτε να αποφευχκεί τυχόν μετατόπιςι τουσ από τα βαριά οχιματα. 

Θ πάκτωςθ κα ςταματά 5 εκατ. κάτωκεν του καλφμματοσ οφτωσ ϊςτε να καλυφκεί με αςφαλτικό 

τάπθτα. 

 

4. ΕΡΛΜΕΤΘΣΘ ΚΑΛ ΡΛΘΫΜΘ 

Θ επιμζτρθςθ και θ πλθρωμι κα γίνει ςε χιλιόγραμμα πλιρωσ τοποκετθμζνων καλυμμάτων και 

πλαιςίων. Θ τιμι μονάδοσ περιλαμβάνει τθν προμικεια, τθν μεταφορά κακϊσ επίςθσ και τθν εργαςία και 

τα διάφορα απαιτοφμενα μικροχλικά, μθχανιματα και εφόδια για τθν τοποκζτθςι τουσ ςτα ακριβι 

υψόμετρα, τθν πλιρθ και αςφαλι ςτερζωςθ ι πάκτωςι τουσ με εγκιβωτιςμό με ςκυρόδεμα ςφμφωνα με 

τα ςχζδια κλπ. 
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 16 (Τ.Ρ. 16) 

 

(Τ.Ρ. 16) ΥΔΟΣΤΟΜΛΑ ΡΥΚΑΓΛΑΣ 

 

1. Συγκρότθμα Λιψθσ Ραροχισ Ρυρόςβεςθσ 

1.1.  Τ Οι πυροςβεςτικοί κρουνοί κα είναι ονομαςτικισ διαμζτρου DN 100 και ονομαςτικισ πίεςθσ 

λειτουργίασ Ν 16. Θα ζχουν τουλάχιςτον δφο ςτόμια εκροισ, ςυμμετρικά δεξιά και αριςτερά, διαμζτρου 

2 1/2"’. Οριςμζνα τμιματα του υδροςτομίου κα είναι ορειχάλκινα (βάςθσ και πϊματα ςτομίων λιψθσ, 

κεφαλι και άξονασ χειριςμοφ, βάςεισ με ζδραςθ ςτομίου δικλείδασ κ.λπ.). Θ καταςκευι κα 

ανταποκρίνεται τουλάχιςτο ςτισ προδιαγραφζσ DIN 3222. 

1.2 . Θ βάςθ του Υδροςτομίου κα αποτελείται από ξεχωριςτό τμιμα που κα είναι ενωμζνο με ωτίδεσ 

και κοχλίεσ ςτο κφριο ςϊμα. Στο τμιμα αυτό τθσ βάςθσ κα υπάρχει οπι εκκζνωςθσ από τθν οποία κα 

διζρχεται νερό μόνο όταν κα κλείςει θ δικλείδα τθσ βάςθσ. Μετά τθν λιψθ του νεροφ και το κλείςιμο τθσ 

δικλείδασ κα γίνεται αυτόματθ εκκζνωςθ του εςωτερικοφ χϊρου του υδροςτομίου από τθν μικρι οπι τθσ 

βάςθσ. 

1.3.  Τα υδροςτόμια πυρκαγιάσ ςυνδζονται ςτο δίκτυο των ςωλινων PE κατά τον τρόπο που δείχνεται 

ςτο ςχζδιο και ςτισ κζςεισ που ςθμειϊνονται ςτα ςχζδια των οριηοντιογραφιϊν. Γενικά τα υδροςτόμια κα 

τοποκετθκοφν ςτα πεηοδρόμια, περίπου μιςό μζτρο από τθν κόψθ των κραςπζδων. Ππου δεν υπάρχουνε 

πεηοδρόμια ι το πλάτοσ τουσ είναι μικρό μπορεί να τοποκετθκοφν και γειτονικά προσ τισ οικοδομικζσ 

γραμμζσ κατά τον τρόπο που να είναι δυνατι θ εφκολθ χρθςιμοποίθςι τουσ. 

1.4.  Συνδζςεισ υδροςτομίων κα γίνουν ςε ςωλινεσ Φ 110mm μζχρι και Φ 355mm. Θ ςφνδεςθ γίνεται 

με τοποκζτθςθ ταυ ςτον αγωγό που θ διακλάδωςι του κα ςυνδζεται ςε χαλυβδοςωλινα Φ 100mm. Θ 

τοποκζτθςθ του ταυ γίνεται οριηόντια ϊςτε ςχεδόν οριηόντια να τοποκετθκεί και ο χαλυβδοςωλινασ Φ 

100mm ςτο απαιτοφμενο μικοσ. Κοντά ςτθ βάςθ του υδροςτομίου πυρκαγιάσ ο χαλυβδοςωλινασ 

διακόπτεται και ςυνδζεται με τεμάχιο χυτοςιδερζνιου ςωλινα που φζρει ςτο άκρο του κατάλλθλθ μοφφα 

με ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ, ενϊ ςτο άλλο άκρο του είναι φλαντηωτό. Στθν ςυνζχεια τοποκετείται 

χυτοςιδερζνια δικλείδα Φ100mm (τθσ οποίασ ο χειριςμόσ γίνεται από χυτοςιδθρό φρεάτιο εδάφουσ), 

κακϊσ και λοιπά εξαρτιματα ςωλθνϊςεων Φ 100mm (πεδιλωτι γωνία και χυτοςιδθρόσ αμφιφλαντηωτόσ 

ςωλινασ ςε όςο μικοσ απαιτείται, ςτον οποίο ςυνδζεται το κάτω τμιμα του υδροςτομίου). 

1.5. Ππωσ αναφζρεται και ςτο αντίςτοιχο άρκρο του τιμολογίου, το ςυγκρότθμα λιψθσ νεροφ 

πυρόςβεςθσ αποτελείται από υδροςτόμιο πυρκαγιάσ με τθ βάςθ του, από τθν πεδιλωτι γωνία, από τθν 

ςυρταρωτι δικλείδα με τθν προςταςία τθσ (φρεάτιο εδάφουσ, κϊδωνασ χυτοςιδθρόσ κ.λπ.) και από το 

ςτραγγιςτιριο και τουσ εγκιβωτιςμοφσ (φρεατίου εδάφουσ, ςτιριξθσ δικλείδασ και πζδιλου γωνίασ κ.λπ.).  

1.6. Κάκε κρουνόσ κα δοκιμαςτεί ςε υδραυλικι πίεςθ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ISO 

5208-82. Θ πίεςθ δοκιμισ του ςϊματοσ του κρουνοφ κα είναι 1,5 φορά μεγαλφτερθ τθσ μεγίςτθσ 

επιτρεπόμενθσ πίεςθσ λειτουργίασ. Θ πίεςθ για τον ζλεγχο ςτεγανότθτασ (seat test) κα είναι 1,10 φορζσ 

μεγαλφτερθ τθσ μεγίςτθσ επιτρεπόμενθσ. 



 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  
– ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΕΣΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΡΟΛΘΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                        -132-                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

1.7. Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει πιςτοποιθτικό για τθν καταλλθλότθτα για χριςθ ςε πόςιμο νερό του 

ελαςτικοφ υλικοφ που χρθςιμοποιείται για εξαςφάλιςθ τθσ ςτεγανότθτασ. 

Ο ανάδοχοσ μαηί με τουσ κρουνοφσ, πρζπει να υποβάλλει ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία τα 

ακόλουκα ςτοιχεία: 

 Καταςκευαςτισ και χϊρα προζλευςθσ. 

 Τεχνικι περιγραφι του τρόπου λειτουργίασ του πυροςβεςτικοφ κρουνοφ. 

 Σφνκεςθ και αντοχι του χυτοςιδιρου και των λοιπϊν υλικϊν. 

 Σχζδιο με τισ ςθμαντικότερεσ διαςτάςεισ. 

 Βάροσ 

 Διάγραμμα απωλειϊν πιζςεωσ ςτο πεδίο λειτουργίασ. 

 Ρεριγραφι και τεχνικά ςτοιχεία για τον τρόπο βαφισ. 

Θ ποιοτικι παραλαβι κα γίνει από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία μετά τουσ παραπάνω ελζγχουσ και 

δοκιμζσ. 

2. Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουκεσ εργαςίεσ και υλικά μετά τθσ μεταφοράσ και 

τοποκζτθςισ των. 

 α. Αποξιλωςθ και ανακαταςκευι του πεηοδρομίου, του κραςπεδορείκρου και τθσ οδοφ. 

 β. Εκςκαφζσ ςε πάςθσ φφςεωσ ζδαφοσ για τθν καταςκευι του φρεατίου κακϊσ και για τθν 

ςφνδεςι του με τον κεντρικό αγωγό, μετά τθσ φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ των 

πλεοναηόντων προϊόντων εκςκαφισ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 

 γ. Επιχϊςεισ με τα χζρια. 

 δ. Επίχριςθ με τςιμεντοκονία πατθτι ςε τρεισ ςτρϊςεισ 600 kgr τςιμζντου, πάχουσ 3 cm με 

υγρομονωτικι επάλειψθ.. 

Θ πλθρωμι των ανωτζρω περιλαμβάνεται ςτο άρκρο του τιμολογίου τθσ μελζτθσ «Στόμιο 

πυρόςβεςθσ».
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 17 (Τ.Ρ. 17) 

(Τ.Ρ. 17) ΣΥΝΔΕΣΕΛΣ ΜΕΤΑΛΛΛΚΫΝ ΤΕΜΑΩΛΫΝ ΥΔΕΥΣΘΣ 

 

1. ΓΕΝΛΚΑ ΓΛΑ ΤΛΣ ΣΥΝΔΕΣΕΛΣ 

 

Θ προδιαγραφι αυτι αφορά ςτισ ςυνδζςεισ των φλαντηωτϊν χυτοςιδερζνιων τεμαχίων μεταξφ 

τουσ και με τισ φλάντηεσ των εξαρτθμάτων, (δικλείδων, τεμαχίων ταυ, ςταυροφσ κ.λ.π.).  

Οι εργαςίεσ προςζγγιςθσ των ειδικϊν ςωλθνωτϊν φλαντηωτϊν χυτοςιδερζνιων τεμαχίων και των 

εξαρτθμάτων μζχρι τθν τελικι κζςθ τουσ για ενςωμάτωςθ ςτα δίκτυα περιλαμβάνονται επίςθσ ςτθν 

προδιαγραφι αυτι. 

Στισ ςυνδζςεισ φλαντηϊν, χυτοςιδερζνιων θ διατομι των κοχλιϊν λαμβάνεται ενιςχυμζνθ για να 

εξαςφαλίηει μεγάλθ διάρκεια ηωισ. Ο αρικμόσ των κοχλιϊν εκλζγεται κατά τρόπο που εξαςφαλίηει 

μεγάλθ διάρκεια ηωισ. Ο αρικμόσ των κοχλιϊν εκλζγεται κατά τρόπο που εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ.  

 

2. ΣΥΝΔΕΣΕΛΣ ΫΤΛΔΫΝ 

 

Τα υλικά τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ ςυνδζςεισ των ωτίδων είναι τα παρεμβάςματα 

μεταξφ των αντίςτοιχων παρειϊν που ζχουν κατεργαςκεί, για να επιτφχουμε ςτεγανότθτα και τα 

κοχλιοφόρα μπουλόνια που απαιτοφνται για τθ ςφςφιξθ. 

Οι απαραίτθτεσ διαςτάςεισ και θ μορφι για τθ ςφνδεςθ των ωτίδων, δθλαδι οι διάμετροι, θ 

διατιρθςθ και διάταξθ των οπϊν, άςχετα από το υλικό για κάκε γίασ 10ατμ. ι περίπου ίδιεσ με αυτζσ. 

Τα κφρια χαρακτθριςτικά των ωτίδων πίεςθσ 10ατμ. κακϊσ και των μπουλονιϊν δίδονται ςτον 

παρακάτω πίνακα. Σθμειϊνεται ότι οι οπζσ των φλαντηϊν ιςαπζχουν μεταξφ τουσ και βρίςκονται 

ςυμμετρικά προσ τουσ κφριουσ άξονεσ, χωρίσ να πζφτει καμιά από αυτζσ πάνω ςτουσ άξονεσ αυτοφσ, 

(ςτον κατακόρυφο και οριηόντιο). Ο αρικμόσ των οπϊν κα είναι πολλαπλάςιοσ του αρικμοφ τζςςερα (4). 

ΚΟΩΛΛΟΨΟΟΛ ΘΛΟΛ (ΜΡΟΥΛΟΝΛΑ ΕΛΑΣΤΛΚΑ ΡΑΕΜΒΑΣΜΑΤΑ) 
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Θ ποιότθτα των υλικϊν κα είναι άριςτθ. Τα κοχλιοφόρα καρφιά κα καταςκευαςκοφν από ςκλθρό 

χάλυβα με κεφαλι και περικόχλιο εξαγωνικισ μορφισ και κα ςυνοδεφονται από μεγάλο αρικμό 

βοθκθτικϊν δακτυλίων (ροδελϊν). Τα μπουλόνια αυτά κα γαλβανιςκοφν και κα επικαδμιωκοφν. Το 

ελαςτικό παρζμβαςμα κα είναι οπλιςμζνο και κα φζρει προεξοχζσ διάτρθτεσ, ςαν οδθγοφσ, για τθ 

διευκόλυνςθ τθσ ςωςτισ τοποκζτθςθσ. Το παρζμβαςμα κα πρζπει να είναι ακζραιο (μονοκόμματο). 

Για τα ειδικά ςωλθνωτά φλαντηωτά τεμάχια κακϊσ και για τισ δικλείδεσ και όλα τα υλικά, (κοχλίεσ, 

περικόχλια, ροδζλεσ, ελαςτικά ι τυχόν μολφβδινα παρεμβάςματα κ.λ.π.), κα προςκομιςκοφν από τον 

εργολάβο προσ τθν Υπθρεςία επίβλεψθσ δείγματα πριν από τθν προμικεια τουσ. Μονό μετά τθν αποδοχι 

τουσ κα αγοραςκοφν και προςκομιςκοφν τα είδθ αυτά. 

Ρριν από τθν τελικι προςζγγιςθ των ωτίδων που κα ςυνδεκοφν κα κακαριςκοφν οι 

κατεργαςμζνεσ επιφάνειεσ επαφισ τουσ με το παρζμβαςμα) με μεταλλικι ψικτρα και με επιμζλεια, ϊςτε 

να αποκαλυφκοφν οι κυκλοτερείσ ραβδϊςεισ τουσ που ζχουν ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ μεγαλφτερθσ 

ςτεγανισ επαφισ του παρεμβάςματοσ με τισ μεταλλικζσ επιφάνειεσ (με τθ ςφςφιξθ). 

Θ τοποκζτθςθ του ελαςτικοφ παρεμβάςματοσ κα γίνει με τρόπο τζτοιο ϊςτε να καλφπτει 

ολοκλθρωτικά τισ ζδρεσ των ωτίδων, χωρίσ να προεξζχει ςτο εςωτερικό του αγωγοφ και να 

ακινθτοποιείται με ελάχιςτθ ςφςφιξθ οριςμζνου αρικμοφ περικοχλίων. 

Ακολουκεί θ ςφςφιξθ των περικοχλιϊν, θ οποία πρζπει να ςυντελεςκεί προοδευτικά με 

διαδοχικζσ και ςυνεχείσ ενζργειεσ με κατάλλθλο κλειδί χειριςμοφ. Τελικά ςυμπλθρϊνεται θ ςφςφιξθ όλων 

των περικοχλιϊν ζτςι που θ ςφνδεςθ να κεωρείται ζτοιμθ για ζλεγχο. 

Θ δοκιμι ςτεγανότθτασ των ςυνδζςεων ωτίδων που κα γίνει περιλαμβάνεται ςτον ζλεγχο 

ςτεγανότθτα του αγωγοφ. 

Στθν περίπτωςθ δικλείδων του αγωγοφ κα γίνει τζτοιοσ προςανατολιςμόσ των κυρίων αξόνων των 

ωτίδων τουσ ϊςτε να μπορεί να είναι δυνατόσ ο χειριςμόσ τθσ δικλείδασ με τοποκετθμζνθ κατακόρυφα 

Α/Α 
Ονομαςτικι 
Διάμετροσ  

Αρικμόσ 
οπϊν & 
κοχλίων 

Διάμετροσ 
οπϊν (χλςτ) 

Διάμετροσ 
κοχλία       

(ίνςτεσ ι 
χλςτ) 

Μικοσ         
κοχλία        
(χλςτ) 

Βάροσ 
κοχλία με 

περικόχλιο 
και 

ροδζλλεσ 
(χγρ) 

Διάμετροσ 
ςωλινα 
(χλςτ) 

Ράχοσ 
Ελαςτικοφ 

(χλςτ) 

Βάροσ 
ελαςτικοφ 

(χγρ) 

1 40 4 19 5/8’’-16 65 0,19 88 3 0,026 

2 60 4 19 5/8’’-16 70 0,2 122 3 0,042 

3 80 4 19 5/8’’-16 75 0,21 138 3 0,054 

4 100 8 19 5/8’’-16 75 0,21 158 3 0,064 

5 125 8 19 5/8’’-16 75 0,21 188 3 0,084 

6 150 8 23 3/4’’-20  80 0,33 212 3 0,095 

7 200 8 23 3/4’’-20  90 0,35 268 3 0,135 

8 250 12 23 3/4’’-20  90 0,35 320 3 0,17 

9 300 12 23 3/4’’-20  90 0,35 370 3 0,2 

10 350 16 23 3/4’’-20  100 0,38 430 4 0,354 

11 400 16 28 7/8’’-24 105 0,53 482 4 0,408 
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ράβδο με ζμμεςο τρόπο. 

 

3. ΕΝΣΫΜΑΤΫΣΘ ΕΛΔΛΚΫΝ ΤΕΜΑΩΛΫΝ ΚΑΛ ΕΞΑΤΘΜΑΤΫΝ  

 

Το μζροσ αυτό τθσ προδιαγραφισ αφορά τθν προςζγγιςθ των κάκε είδουσ ειδικϊν τεμαχίων και 

εξαρτθμάτων μζχρι τθν τελικι τουσ κζςθ, μζςα ςε φρεάτια ι κόμβουσ για ενςωμάτωςθ ςτουσ αγωγοφσ 

του δικτφου. 

Ειδικά τεμάχια, εκτόσ από τα οποιαδιποτε απλά εξαρτιματα με ωτίδεσ είναι οι καμπφλεσ, τα 

χυτοςιδερζνια ταυ, τα πϊματα των άκρων κ.λ.π. Οι ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφνται είναι δικλείδεσ 

ςυρταρωτζσ, ειδικά τεμάχια εξάρμοςθσ κ.λ.π. 

Τα ειδικά τεμάχια, εξαρτιματα και ςυςκευζσ ανεξάρτθτα από το βάροσ τουσ και τθ δυςκολία ςτθ 

μετακίνθςθ και προςζγγιςθ ςτισ κζςεισ τοποκζτθςθσ ςυνδζονται κατά τον τρόπο που ζχει αναφερκεί 

ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο των ςυνδζςεων ωτίδων. 

Κατά τθν μετακίνθςθ, ιδιαίτερα των τεμαχίων και ςυςκευϊν που ζχουν ςθμαντικό βάροσ (δθλαδι 

αυτϊν που απαιτοφν τθν χρθςιμοποίθςθ περιςςότερων από ζνα πρόςωπα ι μθχανιματα), πρζπει να 

παίρνονται ανάλογα μζτρα για τθν αςφάλεια ι ατφχθμα κακϊσ και καταςτροφι των ςωλινων που 

προζρχεται από ανατροπζσ, μεγάλων δικλείδων, κα λαμβάνεται πρόνοια πρόςδεςθσ και ςτιριξθσ του 

ςϊματοσ τθσ δικλείδασ και όχι του άξονα τθσ για να μθ επζλκει παραμόρφωςθ τουσ. Μετά τθν 

προςζγγιςθ κάκε ειδικοφ τεμαχίου ι εξαρτιματοσ ςτθν τελικι του κζςθ, κα ςτερεϊνεται και κα 

ακινθτοποιείται αυτό με επιμζλεια και κατάλλθλα προςωρινά υποκζματα, (με ςτακερά ςτθρίγματα και 

ανάρτθςθ) τα οποία κα αρκοφν μόνο φςτερα από τθν ολοκλθρωτικι εκτζλεςθ των ςυνδζςεων και τθν 

καταςκευι των αναγκαίων μονίμων υποκεμάτων τουσ.  

 

4. ΕΡΛΜΕΤΘΣΕΛΣ ΚΑΛ ΡΛΘΫΜΘ  

 

Στθν επιμζτρθςθ του βάρουσ δεν λαμβάνεται υπόψθ το βάροσ των εξαρτθμάτων (διαφόρων 

δικλείδων, τεμαχίων εξάρμοςθσ, ςυνδζςμων ηιμπϊ κ.λ.π.) επειδι για τα εξαρτιματα αυτά ιςχφουν τιμζσ 

μονάδων προμικειασ και εγκατάςταςθσ κατά τα αντίςτοιχα άρκρα του τιμολογίου. 

Θ πλθρωμι ςε χιλιόγραμμα βάρουσ γίνεται για τα ειδικά χυτοςιδερζνια τεμάχια φδρευςθσ που 

ςυνδζονται ςε ςωλθνϊςεισ P.Ε για πλιρθ τοποκετθμζνα και ςυνδεμζνα τεμάχία ανεξάρτθτα αν ο 

εργολάβοσ τα ζχει προμθκευτεί με ανεξάρτθτεσ τιμζσ για κάκε τεμάχιο και όχι κατά βάροσ. Ο 

προςδιοριςμόσ  των τεμαχίων ιςχφει όπωσ αναγράφεται ςτο τεφχοσ  των προμετριςεων.  
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TEXNIKH ΡΟΔΛΑΓΑΨH 18 (TΡ 18) 

 

(TΡ 18) ΕΨΑΜΟΣΤΕΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ ΥΛΛΚΫΝ ΚΑΛ ΕΓΑΣΛΑΣ 

 

 

1. ΥΡΟΩΕΫΤΛΚΘ ΕΨΑΜΟΓΘ ΤΫΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΕΤΕΡ κλπ 

  

1.1. Θ παροφςα Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τουσ τεχνικοφσ ςυμβατικοφσ 

όρουσ ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των υπολοίπων ςυμβατικϊν τευχϊν, ο 

Ανάδοχοσ κα εκτελζςει τισ καταςκευζσ του ζργου. 

 

1.2. Κάκε άρκρο τθσ παροφςασ ΤΣΥ περιλαμβάνει και ειδικι παράγραφο, ςτθν οποία μνθμονεφονται οι 

εφαρμοηόμενεσ ςε αυτό προδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ. ΚΤΣ κλπ). Οι ωσ άνω προδιαγραφζσ όπωσ και 

οποιεςδιποτε άλλεσ, αναφερόμενεσ ςτα άρκρα τθσ ΤΣΥ, προδιαγραφζσ αποτελοφν αναπόςπαςτα 

τμιματά τθσ. 

 

1.3. Αν ο Διαγωνιηόμενοσ διαπιςτϊςει απόκλιςθ ςυγκεκριμζνου όρου τθσ ΤΣΥ από τθν Κοινοτικι 

Νομοκεςία οφείλει να ενθμερϊςει τον Τεχνικό Σφμβουλο εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ εκπνζουςασ 

τθν θμζρα κατάκεςθσ των προςφορϊν, διϋ ειδικισ επιςτολισ. 

 

 Στθν αντίκετθ περίπτωςθ: 

α. ςτερείται του δικαιϊματοσ οποιαςδιποτε οικονομικισ αποηθμίωςθσ 

β. ςτθν περίπτωςθ που αναδειχκεί Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί πλζον να ςυμπράξει με το ΚτΕ ςτθν 

εναρμόνιςθ του αποκλίνοντοσ όρου με τθν Κοινοτικι Νομοκεςία ζςτω κι αν τοφτο ςυνεπάγεται 

οικονομικι του επιβάρυνςθ, επειδι αυτι (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται ςτον εφλογο 

επιχειρθματικό κίνδυνο. 

 

2. ΣΥΜΡΛΘΫΜΑΤΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ 

 

2.1. Για οποιοδιποτε υλικό, καταςκευι, ποιοτικό ζλεγχο (διαδικαςίεσ / μεκόδουσ / δοκιμζσ κλπ) που 

δεν καλφπτονται από: 

- τουσ κανονιςμοφσ / προδιαγραφζσ / κϊδικεσ από τα άρκρα του ΚΜΕ τθσ ΕΣΥ και τουσ λοιποφσ 

όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

- τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ, δθλαδι τα άρκρα τθσ παροφςασ ΤΣΥ  

 κα εφαρμόηονται: 

 τα «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα» (ΕΤ) που ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Τυποποίθςθσ 

(CEN) ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Θλεκτρονικισ Τυποποίθςθσ (CENELEC) ωσ «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα 

CEN» ι ωσ «Κείμενα εναρμόνιςθσ (HD) ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ των οργανιςμϊν αυτϊν. 
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2.2. Συμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω και κατά ςειράν ιςχφοσ κα εφαρμόηονται:  

 

α. Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία αναγνωριςμζνθ 

από τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ εφαρμογισ ςε όλα τα 

κράτθ - μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

 

β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ 

καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων για τισ 

καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και 

χριςθσ του. Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται από τον οργανιςμό που είναι αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό 

από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ. 

 

γ. Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ (Ελλθνικοφ 

Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Ρροδιαγραφζσ ISO (International Standards 

Organization) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι ASTM των ΘΡΑ. 

 

3. ΥΡΟΩΕΫΣΕΛΣ ΔΛΑΓΫΝΛΗΟΜΕΝΫΝ ΚΑΛ ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

 

 Εφιςτάται θ προςοχι ςτουσ παρακάτω όρουσ: 

 

3.1. Με τθν επιφφλαξθ ιςχφοσ των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχοσ κα κακορίηει με 

λεπτομζρεια, ςε κάκε μελζτθ όλεσ τισ εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ. Τοφτο κα γίνεται όχι αργότερα από 

τθν υποβολι τθσ ςυναφοφσ μελζτθσ. 

 

3.2. Κάκε διαγωνιηόμενοσ και ςυνεπϊσ ο Ανάδοχοσ με μόνθ τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ του 

αναγνωρίηει ότι οι προαναφερκείςεσ προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ του 

Ζργου και ότι αναλαμβάνει κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει από τθν εφαρμογι των. 

 

4. ΔΑΡΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

 

 Πλεσ οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι των όρων τθσ παροφςασ ΤΣΥ και των ςχετικϊν και/ι 

αναφερομζνων  κωδίκων / προδιαγραφϊν / κανονιςμϊν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο αςχζτωσ αν 

γίνεται ρθτι ςχετικι αναφορά τοφτου ι όχι. Ο Ανάδοχοσ δεν κα επιβαρυνκεί τισ δαπάνεσ για μία 

ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα μόνον αν γίνεται ρθτι και αδιαμφιςβιτθτθ αναφορά ςε ςχετικό άρκρο τθσ 

ΤΣΥ περί του αντικζτου.  

 

5. ΡΑΑΛΑΒΘ ΥΛΛΚΫΝ ΜΕ ΗΥΓΛΣΘ 
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5.1. Για τθν παραλαβι υλικϊν που γίνεται με ηφγιςθ, εφόςον ςτο αντικείμενο τθσ εργολαβίασ 

περιλαμβάνεται εκτζλεςθ τζτοιων εργαςιϊν (χυτοςιδθρά είδθ, ςιδθρά είδθ κλπ) ο ανάδοχοσ κα φροντίηει 

να εκδίδει τριπλότυπο ηφγιςθσ και παραλαβισ ςτο οποίο κα αναγράφεται:  

1. Το είδοσ του υλικοφ (προεπαλειμμζνεσ αντιολιςκθρζσ ψθφίδεσ, χυτοςιδθρά υλικά κλπ) 

2. Οι διαςτάςεισ καρότςασ αυτοκινιτου 

3. Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου 

4. Θ κζςθ λιψθσ 

5. Θ κζςθ απόκεςθσ 

6. Θ ϊρα φόρτωςθσ 

7. Θ ϊρα και θ κζςθ εκφόρτωςθσ 

8. Το κακαρό βάροσ, και 

9. Το απόβαρο αυτοκινιτου κλπ 

 

5.2. Το παραπάνω τριπλότυπο κα υπογράφεται, κατά τθν εκφόρτωςθ ςτο ζργο, από τον επιβλζποντα 

μθχανικό και τον Ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του. 

 

5.3. Κάκε φορτίο αυτοκινιτου πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από το παραπάνω δελτίο ηφγιςισ 

του. 

 

5.4. Τα παραπάνω δελτία ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, κα πρζπει να ςυνοδευτοφν ςτθ ςυνζχεια από 

αναλυτικι επιμζτρθςθ και ςχζδια τοποκζτθςθσ του υλικοφ (πχ για χυτοςιδθρά είδθ οι κζςεισ 

τοποκζτθςθσ αυτϊν, κλπ) 

 Τα παραπάνω ςχζδια τοποκζτθςθσ κα είναι τα εγκεκριμζνα ςχζδια εφαρμογισ. 

 

5.5. Βάςει των παραπάνω δελτίων ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, των αναλυτικϊν επιμετριςεων και 

των ςχεδίων εφαρμογισ, κα ςυντάςςεται από τον επιβλζποντα μθχανικό πρωτόκολλο παραλαβισ του 

υλικοφ. 



 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  
– ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΕΣΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΡΟΛΘΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                        -139-                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

  

ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 19 (Τ.Ρ. 19) 

 

(Τ.Ρ. 19) ΡΛΝΑΚΛΔΕΣ ΣΤΑΚΕΟΥ ΡΕΛΕΩΟΜΕΝΟΥ 

 

1. ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΕΓΑΣΛΫΝ - ΟΛΣΜΟΛ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ Τ.Ρ. είναι ο κακοριςμόσ των απαιτιςεων για τισ Ρινακίδεσ Στακεροφ 

Ρεριεχομζνου (ΡΣΡ). 

Ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ οι ΡΣΡ χαρακτθρίηονται ωσ εξισ: 

α. Ρινακίδεσ αναγγελίασ κινδφνου (Κ). 

β. υκμιςτικζσ πινακίδεσ (). 

γ. Ρλθροφοριακζσ πινακίδεσ (Ρ). 

δ. Ρρόςκετεσ πινακίδεσ (Ρρ.) 

Ωσ προσ το μζγεκόσ τουσ χαρακτθρίηονται ωσ μικρζσ/μεςαίεσ/μεγάλεσ. 

Βαςικό χαρακτθριςτικό των πινακίδων είναι θ ανακλαςτικότθτα. 

Οι ελάχιςτεσ φωτοτεχνικζσ απαιτιςεισ ςτα ανακλαςτικά υλικά για πινακίδεσ ςιμανςθσ 

αυτοκινθτοδρόμων κακορίηονται από τθν ελάχιςτθ τιμι του ειδικοφ ςυντελεςτι οπιςκοανάκλαςθσ R 

(retroreflection) 12 

Οι πινακίδεσ διαμορφϊνονται με επικόλλθςθ μεμβρανϊν αντανακλαςτικϊν και μθ ι/και 

αντιρρυπαντικϊν επί φφλλου αλουμινίου. 

Οι Οδθγίεσ ΟΜΟΕ-ΚΣΑ του ΥΡΕΧΩΔΕ, επί των οποίων βαςίηεται θ παροφςα αποςκοποφν ςτθν 

ομοιομορφία τθσ ςιμανςθσ των Ελλθνικϊν Αυτοκινθτοδρόμων με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. Στθν ζκδοςθ του 2003 κακορίηουν ςυν τοισ άλλοισ τισ απαιτιςεισ με πεηά γράμματα, τα οποία 

είναι πιο φιλικά ςτον χριςτθ και διαβάλλονται ευκολότερα. 

 

2. ΚΛΤΘΛΑ ΑΡΟΔΟΩΘΣ ΡΛΝΑΚΛΔΫΝ 

 

ΣΩΕΤΛΚΑ ΡΟΤΥΡΑ – ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΛ 

Εν 12899-1:2001 Fixed vertical road traffic signs. Part 1: Fixed signs. Στακερζσ πινακίδεσ 

κατακόρυφθσ οδικισ ςιμανςθσ. Μζροσ 1: Ρινακίδεσ ςτακεροφ 

περιεχομζνου. 

Σο μζροσ αυτοφ του ΕΝ 12899 κακορίηει τισ απαιτιςεισ για τισ νζεσ 

πινακίδεσ: μθ ανακλαςτικζσ και ανακλαςτικζσ πινακίδεσ ςτακεροφ 

                                                           
12

 ΦΕΚ 953 Β/24-10-97 
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περιεχομζνου, πινακίδεσ φωτιηόμενεσ τθν νφκτα με εξωτερικά φωτιςτικά 

ςώματα, διαφωτιςτζσ πινακίδεσ. Κακορίηει επίςθσ τα όρια επιδόςεων 

κακώσ και κατθγορίεσ επιδόςεωσ τθσ τελικισ επίςτρωςθσ και των 

υποκείμενων αυτισ ςτρώςεων. 

prΕΝ 12899-4:2002 Fixed vertical road traffic signs. Part 14: Factory production control. 

Στακερζσ πινακίδεσ κατακόρυφθσ οδικισ ςιμανςθσ. Μζροσ 4: Ζλεγχοσ 

εργοςταςιακισ παραγωγισ. 

Προδιαγράφονται οι απαιτοφμενεσ δοκιμζσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ 

βιομθχανικισ παραγωγισ για τθν διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ 

απαιτιςεισ του ΕΝ 12899-1. 

prΕΝ 12899-5:2002 Fixed vertical road traffic signs. Part 5: Initial type testing. Στακερζσ 

πινακίδεσ κατακόρυφθσ οδικισ ςιμανςθσ. Μζροσ 5: Αρχικζσ δοκιμζσ 

τφπου. 

DIN 67520-1 Retro-reflecting materials for traffic safety. Part 1.Photometric evaluation, 

measurement and characterization of retroflectors and retroflecting 

sheetings. 

Οπιςκοανακλαςτικά υλικά οδικισ αςφάλειασ. Μζροσ 1: φωτομετρικι 

αξιολόγθςθ, μζτρθςθ και κατθγοριοποίθςθ των οπιςκανακλαςτικϊν και 

οπιςκανακλαςτικϊν μεμβρανϊν. 

Part 2. Photometric minimum requirements for retroflective sheetings for 

traffic signs. Μζροσ 2:Ελάχιςτεσ φωτομετρικζσ απαιτιςεισ 

οπιςκανακλαςτικϊν μεμβρανϊν πινακίδων οδοςιμανςθσ. 

Part 4. Photometric minimum requirements for retroflective sheetings of 

microprismatic constructions. Μζροσ 4:Ελάχιςτεσ φωτομετρικζσ 

απαιτιςεισ μικροπριςματικϊν οπιςκανακλαςτικϊν μεμβρανϊν. 

ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 Τεφχοσ 6: Κατακόρυφθ Σιμανςθ Αυτοκινθτοδρόμων. 

ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ:2002 Τεφχοσ 7: Ρροδιαγραφζσ και οδθγίεσ ςιμανςθσ εκτελοφμενων ζργων. 

Κ.Ο.Κ Κϊδικασ οδικισ κυκλοφορίασ : Ν 2696/1999 

 

ΓΕΝΛΚΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΤΛΣ ΡΛΝΑΚΛΔΕΣ 

Οι πινακίδεσ ωσ προσ τθν καταςκευαςτικισ τουσ διαμόρφωςθ, το περιεχόμενο και τθν 

ανακλαςτικότθτα, πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ 12899-1:2001 και τισ 

οδθγίεσ ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του ΥΡΕΧΩΔΕ. 

α. Ζλαςμα πινακίδων 

Για τθν καταςκευι των πινακίδων κα χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά κράματα αλουμινίου 

τφπου AlMg2 ι AlMgSI (alloy 6082), κατθγορίασ «ανκεκτικά κράματα ςτο καλάςςιο νερό» κατά 
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DIN 1725, Μζροσ 1. Το όριο αντοχισ ςε εφελκυςμό κα είναι τουλάχιςτον 155 Ν/mm
2
 για 

πινακίδεσ με διαμορφωμζνα άκρα ι ενιςχυμζνο πλαίςιο και τουλάχιςτον 200 N/mm2 για 

επίπεδεσ πινακίδεσ. 

Το πάχοσ του ελάςματοσ κα είναι εν γζνει 3,0 mm για τισ επίπεδεσ πινακίδεσ. Οι διαςτάςεισ κα 

είναι οι κακοριηόμενεσ από τθν Μελζτθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ ΟΜΟΕ-ΚΣΑ 

(τυποποιθμζνεσ διαςτάςεισ). 

β. Οπιςκοανακλαςτικζσ μεμβράνεσ 

Οι προςκομιηόμενεσ πινακίδεσ προσ τοποκζτθςθ ςτο ζργο κα ςυνοδεφονται από πρόςφατα 

(τελευταίου 6 μινου) πιςτοποιθτικά δοκιμισ του ελάςματοσ και των ανακλαςτικϊν μεμβρανϊν, 

εκδόςεωσ αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου. 

Ο Τεχνικόσ Σφμβουλοσ κα αξιολογεί τα προςκομιηόμενα πιςτοποιθτικά προκειμζνου να εγκρίνει 

τθν τοποκζτθςθ των προτεινόμενων πινακίδων ςτο ζργο. 

Θ ανακλαςτικότθτα των πινακίδων κα είναι θ προβλεπόμενθ από τθν μελζτθ ςιμανςθ τθσ οδοφ 

(ανά κζςθ κατακόρυφθσ ςιμανςθσ). 

Ειδικϊσ για τισ πινακίδεσ εργοταξιακισ ςιμανςθσ κακορίηεται ότι πρζπει να είναι υπζρ υψθλισ 

ανακλαςτικότθτασ (τφπου II). 

Εάν προβλζπεται θ εφαρμογι αντιρρυπαντικισ μεμβράνθσ επί των πινακίδων (για προςταςία 

ζναντι graffiti ι/και εφκολθ αφαίρεςθ αυτϊν) δεν κα πρζπει να μειϊνεται θ ονομαςτικι 

ανακλαςτικότθτά των. 

Στθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ κα προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό από το οποίο κα 

προκφπτουν τα χαρακτθριςτικά τθσ αντιρρυπαντικισ μεμβράνθσ. 

γ. Εγγυιςεισ μεμβρανϊν 

Οι χρθςιμοποιοφμενεσ μεμβράνεσ για τθν καταςκευι των πινακίδων κα ςυνοδεφονται από 

εγγφθςθ του καταςκευαςτι για τθν εναπομζνουςα ανακλαςτικότθτά τουσ ζναντι τθσ αρχικισ 

(των καινοφργιων μεμβρανϊν), θ οποία (εάν δεν κακορίηεται διαφορετικά ςτα τεφχθ 

δθμοπράτθςθσ του ζργου), θ οποία κα είναι κατ’ ελάχιςτον: 

 Για μεμβράνεσ τφπου I:  ≥ 50% ςτα 7 χρόνια 

 Για μεμβράνεσ τφπου II:  ≥ 80% ςτα 7 χρόνια 

≥ 60% ςτα 10 χρόνια 

 Για μεμβράνεσ τφπου III:  ≥ 80% ςτα 7 χρόνια 

≥ 60% ςτα 12 χρόνια 

δ. Εξαρτιματα ςτερζωςθσ 

Τα εξαρτιματα ςτιριξθσ των πινακίδων κα είναι χαλφβδινα ι από κράμα αλουμινίου. Τα 

χαλφβδινα εξαρτιματα, οι κοχλίεσ, τα περικόχλια και οι ροδζλεσ κα είναι γαλβανιςμζνα κατά ΕΝ 

ISO 1461. 

ε. Αναγραφζσ 

Στθν οπίςκια όψθ των πινακίδων, θ οποία κα είναι βαμμζνθ με χρϊμα γκρι υψθλισ αντοχισ ςτισ 

καιρικζσ ςυνκικεσ, κα αναγράφεται φράςθ που ςχετίηεται με τθν προςταςία τουσ, ςφμφωνα με τισ 
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οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ (επιςιμανςθ των προβλεπομζνων κυρϊςεων για πρόκλθςθ βλάβθσ κ.λ.π.). 

Θα αναγράφεται επίςθσ ο κωδικόσ τθσ πινακίδασ, το όνομα του καταςκευαςτι και το τρίμθνο και 

ζτοσ τθσ προμικειασ. 

 

ςτ. Λοιπζσ αποςτάςεισ 

Ωσ προσ τισ γραμματοςειρζσ, τα χρϊματα υποβάκρου και οπιςκοανακλαςτικϊν επιφανειϊν, τα 

ςχιματα και τισ ανοχζσ ςχεδιαςμοφ/υλοποίθςθσ ζχουν εφαρμογι τα κακοριηόμενα ςτισ ΟΜΟΕ-

ΚΣΕ και το πρότυπο ΕΝ 12899. 

 

3. ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΡΛΝΑΚΛΔΫΝ 

Οι πινακίδεσ, μζχρι τθν τοποκζτθςι τουσ κα φζρουν τισ αυτοκόλλθτεσ προςτατευτικζσ μεμβράνεσ 

ι κα διατθροφνται ςτθν εργοςταςιακι ςυςκευαςία τουσ. 

Κατά τον χειριςμό τουσ προσ τοποκζτθςθ κα δίδεται ιδιαίτερθ προςοχι για τθν αποφυγι 

εκδορϊν τθσ ανακλαςτικισ μεμβράνθσ ι/και ρφπανςθ τθσ πινακίδασ. 

Οι πάςθσ φφςεωσ πινακίδεσ κα τοποκετοφνται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ κζςεισ επί 

των διατάξεων ςτιριξθσ που προβλζπονται κατά περίπτωςθ (θ καταςκευι/διαμόρφωςθ αυτϊν αποτελεί 

αντικείμενο άλλων Τ.Ρ.). 

Θ ςτιριξθ κα γίνεται με τα προβλεπόμενα κατά τφπο πινακίδεσ γαλβανιςμζνα ι από κράμα 

αλουμινίου εξαρτιματα με κοχλίωςθ. 

Απαγορεφεται θ διάτρθςθ των πινακίδων επί τόπου του ζργου για τθν διζλευςθ κοχλιϊν 

ςτερζωςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ κα χρθςιμοποιοφνται μόνον τα τυποποιθμζνα εξαρτιματα ςτιριξθσ που 

παραδίδει το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

Θ ςφςφιξθ των περικοχλίων κα γίνεται με δυναμόκλειδο, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

εργοςταςίου καταςκευισ, για τθν εξαςφάλιςθ αφ’ ενόσ μεν ςτακερότθτασ και αφετζρου ευχεροφσ 

αποςυναρμολόγθςθσ (όταν απαιτθκεί). 

Πταν ςυντρζχουν λόγοι απόκρυψθσ του περιεχομζνου τθσ πινακίδασ, κα χρθςιμοποιείται φφλλο 

πολυαικυλενίου μαφρου χρϊματοσ, πάχουσ τουλάχιςτον 0,1mm (100μm), το οποίο κα ςτερεϊνεται με 

κολλθτικι ταινία ςτθν πίςω πλευρά τθσ πινακίδασ. Θ κολλθτικι ταινία κα πρζπει να αφαιρείται ευχερισ 

χωρίσ να αφινει ίχνθ ςτθν επιφάνεια τθσ πινακίδασ. 

 

4. ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ ΡΟΛΟΤΛΚΫΝ ΕΛΕΓΩΫΝ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ 

 Ζλεγχοσ των πιςτοποιθτικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ που ςυνοδεφουν τισ 

παραλθφκείςεσ ςτο εργοτάξιο πινακίδασ/ανακλαςτικότθτα, χαρακτθριςτικά μεμβρανϊν, υλικό 

καταςκευισ, ποιότθτα γαλβανίςματοσ εξαρτθμάτων κ.λ.π.). 

 Ζλεγχοσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί ότι οι πινακίδεσ δεν ζχουν υποςτεί κακϊςεισ κατά τθν 

μεταφορά ι φορτοεκφόρτωςθ (ςτρζβλωςθ, αποκόλλθςθ, κ.λ.π.). 
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 Ζλεγχοσ εάν τα περιεχόμενα και οι διαςτάςεισ των πινακίδων ςυμμορφϊνονται με τα 

προβλεπόμενα ςτθ μελζτθ. 

 Ζλεγχοσ του πάχουσ του φφλλου αλουμινίου των πινακίδων με παχφμετρο. 

 Ζλεγχοσ τθσ αναγραφισ του κωδικοφ αρικμοφ τθσ πινακίδασ, του ονόματοσ του καταςκευαςτι 

και του ζτουσ καταςκευισ ςτθν πίςω πλευρά τθσ πινακίδασ. 

 Ζλεγχοσ τθσ κζςθσ τοποκζτθςθσ των πινακίδων ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ προβλεπόμενεσ 

οριηοντιογραφικζσ ανοχζσ από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ. 

 Ζλεγχοσ εξαςφάλιςθσ του κατά περίπτωςθ ελαχίςτου περιτυπϊματοσ οδικισ κυκλοφορίασ και 

πεηϊν ςτισ κζςεισ τοποκζτθςθσ των πινακίδων. 

 

5. ΟΟΛ ΥΓΛΕΛΝΘΣ & ΑΣΨΑΛΕΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΫΝ ΕΓΑΣΛΫΝ 

Εφιςτάται θ προςοχι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ των πινακίδων υπό κυκλοφορία: 

 Εφαρμογι εργοταξιακισ ςιμανςθσ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΥΡΕΧΩΔΕ για τθν 

προςταςία του προςωπικοφ τοποκζτθςθσ των πινακίδων και τθν ελαχιςτοποίθςθ των 

οχλιςεων τθσ διερχόμενθσ κυκλοφορίασ. 

 Υποχρεωτικι χριςθ από το προςωπικό ανακλαςτικϊν γιλζκων. 

 Υποχρεωτικι κάλυψθ των πινακίδων με αδιαφανι μεμβράνθ (π.χ. φφλλο πολυαικυλενίου) μζχρι 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ τοποκζτθςθσ των πινακίδων (ι/και τθσ οριηόντιασ ςιμανςθσ αν 

υλοποιείται εκ παραλλιλου) ανά αυτοτελζσ τμιμα του ζργου. Θ μεμβράνθ κα αφαιρείται 

ςυγχρόνωσ από όλεσ τισ πινακίδεσ ανά τμιμα τθσ οδοφ. Θ απαίτθςθ αυτι ζχει βαρφνουςα 

ςθμαςία ςτισ περιπτϊςεισ αλλαγισ υφιςτάμενθσ κατακόρυφθσ ςιμανςθσ. 

Εφιςτάται επίςθσ θ προςοχι ςτον χειριςμό ευμεγζκων πλθροφοριακϊν πινακίδων υπό ςυνκικεσ 

κυκλοφορίασ. Θ διζλευςθ μεγάλων οχθμάτων μπορεί να προκαλζςει ςθμαντικζσ ταλαντϊςεισ τθσ 

πινακίδασ που δεν ζχει ακόμθ ςτερεωκεί που ςυνεπάγονται αυξθμζνουσ κινδφνουσ ατυχιματοσ. 

 

6. ΤΟΡΟΣ ΕΡΛΜΕΤΘΣΘΣ 

 Οι πλθροφοριακζσ πινακίδεσ (Ρ και Ρρ) επιμετρϊνται ςε τετραγωνικά μζτρα (m2) και 

διακρίνονται ωσ προσ τθν ανακλαςτικότθτα τθσ μεμβράνθσ και τθν κζςθ τοποκζτθςθσ (ςε 

γζφυρεσ ςιμανςθσ ι πλευρικϊσ ςτθν οδό). 

 Οι ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ () και οι πινακίδεσ ζνδειξθσ επικίνδυνων κζςεων (Κ) επιμετρϊνται ςε 

τεμάχια και διακρίνονται ωσ προσ το μζγεκοσ, ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα. 
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Σχιμα Ρινακίδασ 
Μεγζκθ [mm] 

Μικρό Μεςαίο Μεγάλο 

 

 

Μικοσ πλευράσ 600 900 1200 

 

 

Διάμετροσ 450 650 900 

 

 

Μικοσ πλευράσ 450 650 900 

 

 

Μικοσ πλευράσ 400 600 800 

 

 

Μικοσ πλευράσ 247 370 494 

 

Στισ μονάδεσ επιμζτρθςθσ (m2 ι τεμ) περιλαμβάνονται: 

α. Θ προμικεια των πινακίδων και των εξαρτθμάτων ςτιριξθσ αυτϊν, ςφμφωνα με τα 

κακοριηόμενα ςτθν παροφςα και τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςιμανςθσ. 

Οι φορείσ ςτιριξθσ/ανάρτθςθσ (ιςτοί, δικτυϊματα, γζφυρεσ ςιμανςθσ) επιμετρϊνται κατά 

περίπτωςθ ωσ ιδιαίτερα καταςκευαςτικά αντικείμενα. 

β. Θ μεταφορά και φφλαξθ ςτο εργοτάξιο και ςτθν ςυνζχεια θ προϊκθςι τουσ ςτισ προβλεπόμενεσ 

κζςεισ τοποκζτθςθσ. 

γ. Οι εργαςίεσ ανφψωςθσ, ςφνδεςθσ και ςτερζωςθσ των πινακίδων ςτισ διατάξεισ ςτιριξθσ. 

δ. Θ λιψθ μζτρων αςφαλοφσ διευκζτθςθσ τθσ κυκλοφορίασ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διάκεςθσ 

των απαιτουμζνων μζςων εργοταξιακισ ςιμανςθσ) κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν 

τοποκζτθςθσ. 

ε.  Θ κάλυψθ των πινακίδων με αδιαφανι πλαςτικά φφλλα (εφόςον προβλζπεται από τθν μελζτθ) 

και θ αφαίρεςθ αυτϊν όταν θ νζα ςιμανςθ τεκεί ςε εφαρμογι. 
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 20 (ΤΡ 20) 

(ΤΡ 20) ΥΡΟΩΕΫΣΕΛΣ ΚΑΛ ΜΕΤΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΣΨΑΛΘ ΔΛΕΛΕΥΣΘ ΤΫΝ ΡΕΗΫΝ 

ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΓΑΣΛΫΝ ΣΕ ΚΟΛΝΟΩΘΣΤΟΥΣ ΩΫΟΥΣ ΡΟΛΕΫΝ ΚΑΛ ΟΛΚΛΣΜΫΝ ΡΟΥ 
ΡΟΟΛΗΟΝΤΑΛ ΓΛΑ ΤΘΝ ΚΥΚΛΟΨΟΛΑ ΡΕΗΫΝ 

6952/14-02-2011 (ΨΕΚ 420Β’/16-03-2011) 
1. ΑΣΨΑΛΕΛΣ ΔΛΑΔΟΜΟΛ ΚΛΝΘΣΘΣ ΡΕΗΫΝ 

1. Κατά τθν εγκατάςταςθ εργοταξίου, οιαςδιποτε διάρκειασ, ςε πεηοδρόμια και λοιποφσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν (όπου ςτθν παροφςα 

απόφαςθ αναφζρεται ο όροσ «πεηοί» ςυμπεριλαμβάνει και τα άτομα με αναπθρία), προβλζπονται 

αςφαλείσ διάδρομοι κίνθςθσ πεηϊν με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

α. Ρλάτοσ: 

Ο διάδρομοσ πρζπει να εξυπθρετεί τουσ υπάρχοντεσ φόρτουσ πεηϊν και να ζχει ελάχιςτο πλάτοσ 

1,20μ ελεφκερο από κάκε είδουσ εμπόδια. Εφόςον τεχνικά δεν είναι εφικτό να προβλεφκεί το παραπάνω 

πλάτοσ, ορίηεται ελάχιςτο πλάτοσ 0,90μ ελεφκερο από κάκε είδουσ εμπόδια για να επαρκεί για τθ 

διζλευςθ αναπθρικοφ αμαξιδίου. Σε περιοχζσ αλλαγϊν τθσ πορείασ του αναπθρικοφ αμαξιδίου απαιτείται 

ελεφκεροσ χϊροσ 1,50μ Χ 1,50 μ για τθν εκτζλεςθ ελιγμϊν από τον ίδιο το χριςτθ του αμαξιδίου. Μόνο 

εφόςον το υφιςτάμενο πεηοδρόμιο ζχει πλάτοσ μικρότερο των 0,90, ο διάδρομοσ κίνθςθσ περιορίηεται 

ςτο ίδιο πλάτοσ. 

β. Θζςθ: 

β.1 Εφόςον κατά τθν εκτζλεςθ ζργων καταλαμβάνεται τμιμα μόνο του πεηοδρομίου ι/ και των 

λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων κίνθςθσ πεηϊν και  

β.1.1 το εναπομζνον τμιμα ζχει πλάτοσ μεγαλφτερο ι ίςο με το παραπάνω προβλεπόμενο ο 

διάδρομοσ δθμιουργείται επί του πεηοδρομίου και είναι ςυνεχισ και ιςόπεδοσ (όπωσ φαίνεται ςτο τυπικό 

ςκαρίφθμα 1). 

β.1.2 το εναπομζνον τμιμα ζχει πλάτοσ μικρότερο, τότε αυτό το τμιμα διαπλατφνεται ανάλογα, 

ςε βάροσ του οδοςτρϊματοσ με καταςκευι νζου πρόςκετου τμιματοσ πεηοδρομίου μζχρισ επιτεφξεωσ 

ελαχίςτου πλάτουσ, όπωσ προβλζπεται ςτο εδάφιο (α) τθσ παραγράφου αυτισ. 

β.2. Εφόςον για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν καταλαμβάνεται όλο το πλάτοσ του υφιςτάμενου 

πεηοδρομίου, τότε δθμιουργείται πρόςκετο πεηοδρόμιο ελάχιςτου πλάτουσ όπωσ προβλζπεται ςτο 

εδάφιο (α) τθσ παραγράφου αυτισ, ςε βάροσ του οδοςτρϊματοσ κατ’ επζκταςθ του υφιςτάμενου (όπωσ 

φαίνεται ςτο τυπικό ςκαρίφθμα 2). 

β.3. Εναλλακτικά υπάρχει θ δυνατότθτα, αντί τθσ δθμιουργίασ πρόςκετου πεηοδρομίου, θ όδευςθ 

των πεηϊν να πραγματοποιείται ςε λωρίδα του οδοςτρϊματοσ που διατίκεται για τον ςκοπό αυτό. Για τθ 

μετάβαςθ ατόμων ςε αμαξίδιο από το πεηοδρόμιο, επί του οποίου γίνονται οι εργαςίεσ, ςτο οδόςτρωμα 

και αντίςτροφα καταςκευάηονται προςωρινζσ ράμπεσ, πλάτουσ 0,90 ζωσ1,50μ και μζγιςτθσ κλίςθσ 5%, ι 

όταν τεχνικά αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτευχκεί με κλίςθ μζχρι 8%, ι χρθςιμοποιοφνται οι μόνιμεσ 
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ράμπεσ του πεηοδρομίου (όπωσ φαίνεται ςτο τυπικό ςκαρίφθμα 3). 

β.4. Εξαςφάλιςθ τθσ διζλευςθσ των πεηϊν με γζφυρα, ςε περίπτωςθ μικροφ πλάτουσ εγκάρςιασ 

τομισ του πεηοδρομίου ι /και των λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 4 του 

παρόντοσ άρκρου. 

β.5. Εφόςον θ κίνθςθ των πεηϊν δεν μπορεί να εξυπθρετθκεί με τουσ παραπάνω τρόπουσ, όπωσ 

ςε περίπτωςθ μικροφ πλάτουσ πεηοδρομίου και οδοςτρϊματοσ, απαγορευτικζσ ςυνκικεσ τθσ οδικισ 

κυκλοφορίασ κλπ, κατευκφνεται ςτο απζναντι πεηοδρόμιο κυρίωσ εφόςον αυτό διακζτει πλάτοσ όχι 

μικρότερο των 0,90μ (επικυμθτό πλάτοσ τουλάχιςτον 1,20μ). Στθν περίπτωςθ αυτι θ ςυνζχεια τθσ 

πορείασ πρζπει να εξαςφαλιςτεί ςε αντιςτοίχιςθ με τισ υπάρχουςεσ διαβάςεισ των πεηϊν. 

γ. Δάπεδα:  

Το νζο δάπεδο του πρόςκετου τμιματοσ πεηοδρομίου, τθσ γζφυρασ και οι προςωρινζσ ράμπεσ 

είναι ςτακερά και αντιολιςκθρά. Το πρόςκετο πεηοδρόμιο βρίςκεται οπωςδιποτε ςτθν ίδια ςτάκμθ με το 

υπόλοιπο πεηοδρόμιο, ιδιαίτερθ δε προςοχι κα δίνεται ςτθ ςυναρμογι παλαιοφ και νζου πεηοδρομίου 

ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται αρμοί και υψομετρικζσ διαφορζσ μεγαλφτερεσ του 0,01μ. Στθ κζςθ επαφισ 

τθσ γζφυρασ με το πεηοδρόμιο δεν πρζπει να δθμιουργείται ςκαλοπάτι, αλλά θ υψομετρικι διαφορά κα 

καλφπτεται με φαλτςογωνιά ι ράμπα κλίςθσ 5%−8% ςε όλο το μικοσ επαφισ. Σε περιπτϊςεισ 

καταλιψεων υφιςτάμενων οδθγϊν τυφλϊν, αυτοί κα διακόπτονται προςωρινά και μζχρι το πζρασ των 

εργαςιϊν με επιςιμανςθ τθσ περιοχισ διακοπισ τουσ περιμετρικά με επικολλθμζνα πλαςτικά πλακίδια 

τφπου «ΚΙΝΔΥΝΟΣ». 

δ. Φψοσ:  

Οποιαδιποτε νζα όδευςθ δθμιουργθκεί με τροποποίθςθ ι επζκταςθ υφιςτάμενθσ επιβάλλεται 

ςε όλο το μικοσ τθσ να διαςφαλίηει ελεφκερο φψοσ από κάκε εμπόδιο (πινακίδα,επιγραφι, κλαδιά 

δζντρων κλπ) 2,20μ. 

2. Θ υποχρζωςθ εξαςφάλιςθσ αςφαλοφσ διαδρόμου κίνθςθσ πεηϊν περιλαμβάνει και τθν 

πρόςβαςθ ςτισ ειςόδουσ των παρακείμενων τθσ εργοταξιακισ ηϊνθσ κτιρίων. 

3. Σε κάκε περίπτωςθ κατάλθψθσ του οδοςτρϊματοσ επιβάλλεται να εξαςφαλίηεται ελάχιςτο 

πλάτοσ λωρίδασ κυκλοφορίασ των οχθμάτων 2,75μ, διαφορετικά επιβάλλεται να υποδεικνφεται θ 

εκτροπι τθσ κυκλοφορίασ. 

4. Θ προβλεπόμενθ από το εδάφιο β.4 τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου γζφυρα, επιβάλλεται να 

είναι κατά προτίμθςθ μεταλλικι, ελάχιςτου ελεφκερου πλάτουσ 0,90 μ δυνάμενθ να φζρει φορτίο 5KN/ 

μ2. Θ γζφυρα επιβάλλεται να φζρει ςτα πλάγια κιγκλιδϊματα προςταςίασ από οριηόντια και 

κατακόρυφα, ςτοιχεία ςτακερά ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ, με χειρολαβι κυκλικισ διατομισ διαμζτρου 

0,045μ ζωσ 0,05μ, ςε φψοσ 0,90μ., με περίηωμα ςτθ βάςθ διζλευςθσ (λωρίδα − κωράκιο) φψουσ 

0,10−0,15μ. και μία τουλάχιςτον ενδιάμεςθ ςυνεχι 

οριηόντια ράβδο κυκλικισ επίςθσ διατομισ ςτα 0,70μ. από το δάπεδο, θ οποία χρθςιμεφει ωσ 

δεφτερθ χειρολαβι. Για λόγουσ αςφαλείασ τα δθμιουργοφμενα κενά (οριηοντίωσ και κακζτωσ) δεν πρζπει 

να υπερβαίνουν τα 0,15 μ. Πλα τα μεταλλικά ςτοιχεία χρωματίηονται ςε ζντονο ευδιάκριτο φωςφορίηον 

χρϊμα ςε αντίκεςθ με το περιβάλλον. 



 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  
– ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΕΣΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΡΟΛΘΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                        -147-                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

2. ΑΣΨΑΛΛΣΘ ΕΓΟΤΑΞΛΟΥ 

1. Για τθν αςφάλιςθ του εργοταξίου και τθσ εργοταξιακισ ηϊνθσ ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τθ με αρ. 

ΔΙΡΑΔ/Οικ. 502/1.7.2003 απόφαςθ του Υφυπουργοφ ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «ϋΕγκριςθ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ 

Σιμανςθσ Εκτελοφμενων Οδικϊν Ζργων εντόσ και εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν ωσ ελάχιςτα όρια» ( 

Βϋ946). 

Σε περίπτωςθ που ο διάδρομοσ κίνθςθσ πεηϊν καταλαμβάνει μζροσ του οδοςτρϊματοσ, όπωσ ςτα τυπικά 

ςκαριφιματα 2 και 3, θ περίφραξθ μεταξφ τθσ οδικισ κυκλοφορίασ και του διαδρόμου κίνθςθσ πεηϊν 

επιβάλλεται επίςθσ να πλθροί τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ τθσ προαναφερόμενθσ απόφαςθσ που 

αφοροφν τθν περίφραξθ μεταξφ τθσ οδικισ κυκλοφορίασ και του εργοταξίου. 

2. Στισ λοιπζσ κζςεισ θ περίφραξθ των χϊρων του εργοταξίου (χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν, αποκικευςθσ 

υλικϊν και ςυλλογισ αχριςτων και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ κλπ), επιβάλλεται να ζχει φζρουςα 

ικανότθτα ςτα πλευρικά φορτία τουλάχιςτον 1ΚN ανά τρζχον μζτρο. 

3. Σε κάκε περίπτωςθ θ περίφραξθ του διαδρόμου κίνθςθσ πεηϊν επιβάλλεται να ζχει ελάχιςτο φψοσ 1,20 

μ. και τα παρεμβαλλόμενα κενά (οριηόντια και κάκετα) μεταξφ των ςτοιχείων τθσ να μθν είναι 

μεγαλφτερα από 0,15μ. Πλα τα ςτοιχεία τθσ περίφραξθσ, εφόςον τοποκετείται εκτόσ τθσ ρυμοτομικισ 

γραμμισ του εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου, χρωματίηονται ςε ζντονο ευδιάκριτο φωςφορίηον 

χρϊμα ςε αντίκεςθ με το περιβάλλον. 

4. Θ περίφραξθ επιβάλλεται να διαςφαλίηει αςφαλι πρόςβαςθ προσ και από τουσ χϊρουσ εργαςιϊν για 

τουσ εργαηόμενουσ και εφόςον απαιτείται και για τα εργοταξιακά οχιματα, και φυλάςςεται κατά το 

χρονικό διάςτθμα που παραμζνει ανοικτι. Θ πρόςβαςθ αυτι διαςφαλίηει τον αποκλειςμό τθσ εμπλοκισ 

των εργαηομζνων και πεηϊν με τθ διερχόμενθ κυκλοφορία και ςυγχρόνωσ πραγματοποιείται ςε κζςθ που 

δεν δθμιουργεί ςφγχυςθ με τθν πορεία κίνθςθσ των πεηϊν ςτον διάδρομο κυκλοφορίασ τουσ. 

5. Σε κάκε περίπτωςθ ακόμθ και ςε μικρισ διάρκειασ ζργα (ςτακερά ι κινθτά) αποκλείεται θ 

χρθςιμοποίθςθ εφκαμπτων ταινιϊν, πλαςτικϊν δικτυωμάτων ι ελαφρϊν κινθτϊν εμποδίων ωσ ςτοιχείων 

περίφραξθσ, χωρίσ να αποκλείεται θ χριςθ αυτϊν ωσ βοθκθτικϊν ςτοιχείων ςιμανςθσ. 

6. Εφόςον υπεράνω του διαδρόμου κίνθςθσ πεηϊν πραγματοποιοφνται οικοδομικζσ εργαςίεσ και υπάρχει 

κίνδυνοσ από πτϊςθ αντικειμζνων επιπλζον των υμζνων κάλυψθσ των ικριωμάτων δθμιουργείται 

προςτατευτικι ςτακερι επικάλυψθ (ςκάφθ περιςυλλογισ) με πλάτοσ και ελεφκερο φψοσ όχι μικρότερο 

των προβλεπομζνων από τθν παρ. 1 εδαφ. (α) και (δ) του άρκρου 1 τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 

 

3. ΣΘΜΑΝΣΘ−ΨΫΤΛΣΜΟΣ −ΡΛΘΟΨΟΘΣΘ 

1. Για τθν οδικι ςιμανςθ και το φωτιςμό ςτθν περίπτωςθ που καταλαμβάνεται το οδόςτρωμα 

εφαρμόηεται 

θ με αρ. ΔΙΡΑΔ/Οικ. 502/1.7.2003 απόφαςθ του Υφυπουργοφ ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «ϋΕγκριςθ Τεχνικισ 

Ρροδιαγραφισ 

Σιμανςθσ Εκτελοφμενων Οδικϊν Ζργων εντόσ και εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν ωσ ελάχιςτα όρια» (946 

Βϋ). 

2. Στα εργοτάξια μεγάλθσ διάρκειασ ζργων ελζγχεται θ επάρκεια του φωτιςμοφ του διαδρόμου κίνθςθσ 

πεηϊν κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ και εφόςον απαιτείται προβλζπεται επιπλζον φωτιςμόσ του. 
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3. Θ αλλαγι κατεφκυνςθσ τθσ πορείασ των πεηϊν επί του χϊρου ςθματοδοτείται ςτθν περίφραξθ του 

εργοταξίου ι ςε άλλθ κατάλλθλθ κζςθ με τθ ςιμανςθ υποχρεωτικισ κατεφκυνςθσ που προβλζπεται από 

το Ρ.Δ. 105/1995 (Αϋ67). 

4. Οι πλθροφοριακζσ πινακίδεσ ςιμανςθσ επιβάλλεται να είναι ευδιάκριτεσ, να προειδοποιοφν και να 

κακοδθγοφν αςφαλϊσ τουσ πεηοφσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ατόμων με αναπθρία και να 

τοποκετοφνται ζτςι ϊςτε να μθν εμποδίηουν τθν οδικι κυκλοφορία και να μθν προκαλοφν ατυχιματα. 

Τοποκετοφνται επί τθσ περίφραξθσ του εργοταξίου ι ςε άλλθ κατάλλθλθ κζςθ, αναγράφουν κατϋ 

ελάχιςτον το όνομα, τα ςτοιχεία του 

κυρίου του ζργου και του εργολάβου, τισ πραγματοποιοφμενεσ αλλαγζσ ςτθν κίνθςθ των πεηϊν και το 

χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ των αλλαγϊν αυτϊν. Οι λεπτομζρειεσ διαμόρφωςισ τουσ, όπωσ και των λοιπϊν 

μζςων ςιμανςθσ, περιγράφονται αναλυτικάςτισ οδθγίεσ ςχεδιαςμοφ «Σχεδιάηοντασ για όλουσ» του 

Γραφείου Μελετϊν για ΑμεΑ του ΥΡΕΚΑ. 

 

4. ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΟΛΝΟΩΘΣΤΟΥ ΩΫΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΡΕΑΣ ΤΫΝ ΕΓΑΣΛΫΝ 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν απομάκρυνςθσ− αφαίρεςθσ τθσ ςιμανςθσ που προβλζπεται από 

τθν με αρ. ΔΙ−ΡΑΔ/Οικ. 502/1.7.2003 απόφαςθ του Υφυπουργοφ ΡΕ.ΧΩ. Δ.Ε. «ϋΕγκριςθ Τεχνικισ 

Ρροδιαγραφισ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων Οδικϊν Ζργων εντόσ και εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν ωσ 

ελάχιςτα όρια» ( 946 Βϋ) είναι υποχρεωτικι θ επαναφορά του κοινόχρθςτου χϊρου που προορίηεται για 

τθν κυκλοφορία πεηϊν ςτθν αρχικι του μορφι, εφαρμόηοντασ τουσ παρακάτω κανόνεσ: 

− Κακαίρεςθ και απομάκρυνςθ όλων των προςωρινϊν ςτοιχείων που χρθςιμοποιικθκαν 

(προςωρινά δάπεδα επεκτάςεων, προςωρινζσ ράμπεσ, κιγκλιδϊματα, προςωρινι πλθροφοριακι 

ςιμανςθ κλπ). 

− Αποκατάςταςθ, ςυμπίεςθ εδάφουσ, καταςκευι υπόβαςθσ, αποκατάςταςθ τελικισ επιφάνειασ, 

κακϊσ και αποκατάςταςθ προχπάρχοντοσ οδθγοφ τυφλϊν με χριςθ πλακϊν με τθν ίδια ακριβϊσ υφι και 

χρϊμα με τισ προχπάρχουςεσ. 

− Αποκατάςταςθ κραςπζδων και ραμπϊν/ςκαφϊν ςτα ςθμεία διαβάςεων. 

5. ΥΡΕΥΚΥΝΟΛ – ΥΡΟΩΕΫΣΕΛΣ − ΚΥΫΣΕΛΣ ΣΤΟΥΣ ΡΑΑΒΑΤΕΣ 

1. Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ κατάλθψθ τμιματοσ ι όλου πεηοδρομίου ι/και λοιπϊν 

κοινόχρθςτων χϊρων κυκλοφορίασ πεηϊν για τθν εκτζλεςθ ζργων, εάν προθγουμζνωσ δεν ζχει 

διαςφαλιςτεί και διαμορφωκεί κατάλλθλοσ διάδρομοσ για τθν κίνθςθ των πεηϊν ςφμφωνα με τα 

παραπάνω άρκρα. 

2. Οι εργαςίεσ επιβάλλεται να γίνονται με αυςτθρό ςυντονιςμό των εργολαβιϊν και με 

προκακοριςμζνο χρονοδιάγραμμα που τθρείται αυςτθρά. 

3. Θ άδεια κατάλθψθσ πεηοδρομίου κλπ κοινοχριςτων χϊρων οικιςμϊν, που προορίηονται για τθν 

κυκλοφορία πεηϊν, χορθγείται μόνο μετά τθν επί ςχεδίου υπόδειξθ τθσ διαμόρφωςθσ και ςιμανςθσ του 

διαδρόμου κίνθςθσ πεηϊν. Σε περίπτωςθ κατάλθψθσ του οδοςτρϊματοσ ι άδεια χορθγείται μετά τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ για τθ ςυντιρθςθ τθσ οδοφ. Σε περίπτωςθ εκτροπισ τθσ 

κυκλοφορίασ απαιτείται να προθγθκεί θ εκπόνθςθ μελζτθσ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων και θ ζγκριςι τθσ 
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από τθν αρμόδια υπθρεςία για τθ ςυντιρθςθ τθσ οδοφ. 

4. Υπεφκυνοι για τθν τιρθςθ των μζτρων αυτϊν τόςο για τα ιδιωτικά ζργα όςο και για τα δθμόςια 

είναι οι υπόχρεοι οι προβλεπόμενοι ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν τιρθςθ των μζτρων 

αςφάλειασ και υγείασ των οικοδομϊν και λοιπϊν τεχνικϊν ζργων. 

5. Στουσ υπόχρεουσ που παραβαίνουν τα παραπάνω εφαρμόηονται τα πρόςτιμα των άρκρων 47 

και 48 του Ν.2696/1999 (Α 57) όπωσ ιςχφουν. 
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 21 (ΤΡ. 21) 

(ΤΡ. 21) ΑΡΟΤΥΡΫΣΘ ΚΑΛ ΜΘΤΫΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

 

1. ΡΟΚΑΤΑΚΤΛΚΑ 

 

Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν: 

1.1. Θα γίνει με θλεκτρονικό όργανο ταχυμετρικι και υψομετρικι αποτφπωςθ ςτθν περιοχι των 

αγωγϊν που κα καταςκευαςκοφν, ςε όλο το μικοσ αυτϊν και ςε πλάτοσ ικανό ϊςτε να 

αποτυπϊνονται οι προςόψεισ τόςο των οικοπζδων όςο και των υπαρχόντων οικοδομϊν, ςτθν οποία 

κα υπάρχουν επίςθσ οι ρυμοτομικζσ και οικοδομικζσ γραμμζσ κακϊσ και λοιπζσ λεπτομζρειεσ, όπωσ 

τα κράςπεδα, οι ςχάρεσ υδροςυλλογισ, τα φρεάτια αποχζτευςθσ και τα τυχόν υπάρχοντα φρεάτια 

φδρευςθσ, οι δικλείδεσ διανομισ και εκκενϊςεων (του δικτφου φδρευςθσ), οι πυροςβεςτικοί κρουνοί 

κ.ά. κακϊσ και όλα τα εμφανι ςτοιχεία των δικτφων των άλλων ΟΚΩ (καπάκια φρεατίων, δικλείδεσ, 

ςτφλοι κ.ά.). Θ αποτφπωςθ κα είναι εξαρτθμζνθ από το τριγωνομετρικό δίκτυο ΕΓΣΑ 87 τα δε 

υψόμετρα κα είναι απόλυτα (από REPER των διμων). Λοιπζσ λεπτομζρειεσ αναφορικά με τθ μορφι 

των ψθφιακϊν δεδομζνων, τα επίπεδα καταχϊρθςθσ, τουσ ςυμβολιςμοφσ κ.ά., αναφζρονται ςτθν 

παρακάτω ενότθτα 4 του παρόντοσ άρκρου. 

  Θα γίνει επί τόπου παςςάλωςθ των αξόνων των προσ καταςκευι αγωγϊν κακϊσ - όταν κρίνεται 

από τθν επίβλεψθ απαραίτθτο - και επί τόπου εφαρμογι των ρυμοτομικϊν και οικοδομικϊν 

γραμμϊν και, ςε εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ περιοχζσ, των αγροτικϊν δρόμων.  

  Στθν οριηοντιογραφία που κα ςυνταχκεί κα ςθμειωκεί και θ ανωτζρω παςςάλωςθ. 

1.2. Επίςθσ, κα ςυνταχκοφν οι καταςκευαςτικζσ μθκοτομζσ των ζργων ςτισ οποίεσ κα λθφκοφν 

υπόψθ, εκτόσ από τα τοπογραφικά ςτοιχεία, και όλα τα ςτοιχεία που κα προκφψουν από τισ λοιπζσ 

ζρευνεσ, όπωσ τα ςτοιχεία των άλλων ΟΚΩ. 

 

2. ΑΡΟΤΥΡΫΣΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΓΟΥ 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν κα αποτυπωκοφν οι άξονεσ όλων των αγωγϊν του ζργου (και 

υψομετρικά) με όλα τα ςτοιχεία αυτϊν κακϊσ και οι εγκαταςτάςεισ και τα υπόγεια εμπόδια (δίκτυα 

άλλων ΟΚΩ) που κα ζχουν εντοπιςκεί. 

Ειδικά ςτα καταςκευαηόμενα φρεάτια, τισ ιδιωτικζσ διακλαδϊςεισ, αναμονζσ κ.ά, εκτόσ από τα 

απόλυτα υψόμετρα των καλυμμάτων των φρεατίων (από REPER των διμων) κα λαμβάνονται και τα 

υψόμετρα ροισ (δθλαδι τα υψόμετρα του εςωτερικοφ πυκμζνα του αγωγοφ) και τα λοιπά ςτοιχεία όπωσ 

το βάκοσ ροισ τθσ ιδιωτικισ διακλάδωςθσ, θ απόςταςθ αυτισ από το πλθςιζςτερο φρεάτιο και ουςιϊδθ 

ενδιάμεςα μικθ (π.χ. μεταξφ φρεατίων), το υλικό και θ διάμετροσ αγωγοφ κλπ, όπωσ αναφζρονται ςτθν 

παρακάτω ενότθτα 4 του παρόντοσ άρκρου. Επίςθσ, κα αναγράφονται και παρατθριςεισ ςχετικζσ με τουσ 

αγωγοφσ που παραλαμβάνονται ι διοχετεφονται ι καταργοφνται. 
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3. ΣΩΕΔΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΓΟΥ 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν κα καταρτιςκοφν ψθφιακά αρχεία ςχεδίων που κα δίνουν πλιρθ 

εικόνα του καταςκευαςμζνου αγωγοφ, με τισ διακλαδϊςεισ του και όλα τα τεχνικά ζργα, βαςιηόμενα ςτθν 

αρχικι αποτφπωςθ του αναδόχου, ςτθν αποτφπωςθ των καταςκευαςκζντων ζργων και ςτα 

λεπτομερειακά ςχζδια που κα ςυνοδεφουν τισ επί μζρουσ επιμετριςεισ ι τα κατά καιροφσ ςυνταχκζντα 

ΡΡΑΕ. Ειδικότερα, ςτα παραπάνω ψθφιακά αρχεία κα περιλαμβάνονται: 

3.1. Οριηοντιογραφία του ζργου (ψθφιακι), πάνω ςτο τοπογραφικό ςχζδιο τθσ αποτφπωςθσ του 

αναδόχου, ςτθν οποία κα εμφαίνονται:  

3.1.1. Οι προςόψεισ τόςο των οικοπζδων όςο και των υπαρχόντων οικοδομϊν ςτουσ δρόμουσ όπου 

καταςκευάηονται τα ζργα και κα υπάρχουν επίςθσ οι ρυμοτομικζσ και οικοδομικζσ γραμμζσ 

κακϊσ και οι λοιπζσ λεπτομζρειεσ όπωσ αποτυπϊκθκαν ςτο ςχζδιο του αναδόχου αλλά δεν κα 

ςυμπεριλαμβάνεται θ αρχικι παςςάλωςθ του ζργου.  

3.1.2. Οι άξονεσ (x, y, z) όλων των αγωγϊν του ζργου με όλα τα ςτοιχεία και τεχνικά ζργα αυτϊν. Ειδικά 

ςτα καταςκευαηόμενα φρεάτια, τισ ςχάρεσ, τισ ιδιωτικζσ διακλαδϊςεισ, τισ αναμονζσ κ.ά, εκτόσ 

από τα απόλυτα υψόμετρα των καλυμμάτων (από REPER των διμων), κα λαμβάνονται και τα 

υψόμετρα ροισ, ξεχωριςτά για όλουσ τουσ αγωγοφσ που ςυμβάλλουν ςε ζνα φρεάτιο, κακϊσ και 

τα λοιπά ςτοιχεία όπωσ βάκοσ ροισ ιδιωτικισ διακλάδωςθσ ςτθ ςφνδεςθ με το ςπίτι, απόςταςθ 

αυτισ από το πλθςιζςτερο φρεάτιο, ουςιϊδθ ενδιάμεςα μικθ (π.χ. μεταξφ φρεατίων), υλικό, 

διάμετροσ και κλίςθ του αγωγοφ, τα οποία αναφζρονται ςε παρακάτω ενότθτα του παρόντοσ 

άρκρου (ςτα ςχετικά με τα επίπεδα καταχϊρθςθσ, τουσ ςυμβολιςμοφσ κλπ). Σε περίπτωςθ 

ευκυγραμμίασ του αγωγοφ κα αποτυπϊνονται ςθμεία αυτοφ τουλάχιςτον ανά 50 μζτρα. Επίςθσ, 

κα αναγράφονται και παρατθριςεισ ςχετικζσ με αγωγοφσ που παραλαμβάνονται ι διοχετεφονται 

ι καταργοφνται. Επιπρόςκετα, ςτθν εξαιρετικά ςπάνια περίπτωςθ που κάποια διακλάδωςθ δεν 

καταςκευαςκεί κάκετα προσ τον κφριο αγωγό, τότε εκτόσ από τθν απόςταςθ αυτισ από το 

πλθςιζςτερο φρεάτιο, κα λαμβάνονται και οι εξαςφαλίςεισ του ςθμείου ςφνδεςισ τθσ με τθν 

οικοδομι από ςτακερά ςθμεία τθσ οικοδομισ και κα ςθμειϊνονται ςτθν οριηοντιογραφία.  

Είναι αυτονόθτο ότι από τα παραπάνω ψθφιακά αρχεία κα μπορεί οποτεδιποτε να επιςθμανκεί 

θ ακριβισ κζςθ, οριηοντιογραφικά και υψομετρικά, των αγωγϊν, των φρεατίων επιςκζψεωσ και 

υδροςυλλογισ και, γενικά, των κάκε φφςεωσ τεχνικϊν, εξαρτθμάτων, ειδικϊν τεμαχίων και οργάνων 

λειτουργίασ.  

3.2. Γενικι οριηοντιογραφία του ζργου (ψθφιακι), τθσ οποίασ ψθφιακό τοπογραφικό υπόβακρο, 

όταν είναι δυνατόν, κα δίδεται από τθν επίβλεψθ.  

3.3. Μθκοτομζσ των αγωγϊν του ζργου (ψθφιακζσ) με τθν κλίμακα τθσ μελζτθσ όπου κα 

ςχεδιάηονται και κα αναγράφονται απαραίτθτα: 

α) τα υψόμετρα εδάφουσ και ερυκράσ 

β) τα υψόμετρα ροισ του αγωγοφ και εκςκαφισ  

γ) θ χιλιομζτρθςθ τθσ κζςθσ των φρεατίων, των ειδικϊν τεμαχίων και λοιπϊν εξαρτθμάτων. 
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δ) τα υλικά, διάμετροι, μικθ, κλίςεισ κλπ 

ε) τα ονόματα των οδϊν κατά μικοσ και εγκαρςίωσ του αγωγοφ. 

ςτ) οι αγωγοί Ο.Κ.Ω. που ςυναντικθκαν 

3.4. Διατομζσ των ςκαμμάτων (με ανάλυςθ τθσ διαμόρφωςθσ κάκε ςτρϊςθσ, κακϊσ και των 

ςτρϊςεων κατά τμιματα οδοςτρωμάτων), 

3.5. Σχζδια λεπτομερειϊν των αγωγϊν, των φρεατίων και των άλλων τεχνικϊν ζργων (ψθφιακά) 

όπωσ αυτά καταςκευάςκθκαν με τισ κλίμακεσ αντιςτοίχων ςχεδίων τθσ μελζτθσ, εκτόσ αν θ επίβλεψθ 

ορίςει άλλεσ. Θα υποβλθκοφν και ςχζδια διάβαςθσ γεφυρϊν, οχετϊν, τοίχων αντιςτιριξθσ, 

διατριςεων (μικροςθράγγων), δομικϊν και Θ/Μ ζργων εγκαταςτάςεων, κζςεων μονίμων οργάνων 

μζτρθςθσ, και λοιπϊν επί μζρουσ ζργων που περιλαμβάνονται και ςυμπλθρϊνουν το όλο ζργο. Στα 

ςχζδια κα αναγράφονται απαραίτθτα τα υλικά, το είδοσ του ςκυροδζματοσ και του οπλιςμοφ, 

αναπτφγματα οπλιςμϊν, διαςτάςεισ, χαρακτθριςτικά υψόμετρα ροισ. 

 

4. ΪΘΨΛΑΚΑ ΑΩΕΛΑ 

Προδιαγραφζσ Ψθφιακϊν Αρχείων 

Αναφορικά με τθ ςφνταξθ των ψθφιακϊν αρχείων, ςθμειϊνουμε ότι θ καταλλθλότερθ μορφι 

ψθφιακϊν δεδομζνων, ςφμφωνα με τον εξοπλιςμό τθσ ΕΥΑΘ ΑΕ, είναι αυτι των ςχεδιαςτικϊν αρχείων 

τφπου DXF ι DWG που μπορεί να προζλκει από λογιςμικά ςχεδιαςτικά προγράμματα όπωσ είναι το 

AUTOCAD, το GEOCALC, ι άλλα παρόμοια προγράμματα. 

Σχετικά με τα επίπεδα καταχϊριςθσ των ςτοιχείων, όπωσ και τουσ ςυμβολιςμοφσ, ιςχφουν τα 

παρακάτω:  

 Ρροβολικό Σφςτθμα: ΕΓΣΑ ’87 

 Format Αρχείων: Autocad (dxf ι dwg) 

Layers θλεκτρονικοφ αρχείου: 

Α. Δικτφου Αποχζτευςθσ 

 Αgogoi: Αγωγοί 

 FreatiaApo: Φρεάτια Αποχζτευςθσ 

 SxaresApo: Σχάρεσ Αποχζτευςθσ 

Β. Δικτφου Φδρευςθσ 

 FreatiaYdr: Φρεάτια Φδρευςθσ 

 DikleidesDian: Στόμια Δικλείδων Διανομισ 

 DikleidesId: Φρεάτια Δικλείδων Ιδιωτικϊν Συνδζςεων 
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 DikleidesEk: Στόμια Δικλείδων Εκκενϊςεων 

 Ekkenoseis: Σθμεία εκροισ εκκενϊςεων 

 Krounoi: Ρυροςβεςτικοί Κρουνοί  

Γ. Τοπογραφικϊν Στοιχείων 

 Annotation: Ονοματολογία δρόμων, περιγραφικά ςτοιχεία δικτφου. 

 Oikodomika: Οικοδομικζσ και ρυμοτομικζσ γραμμζσ. 

 Ktismata: Ρροςόψεισ κτιρίων εκατζρωκεν του αγωγοφ 

Ρεριγραφι Στοιχείων Θλεκτρονικοφ Αρχείου: 

ΑΓΫΓΟΛ 

Α. Δίκτυο Αποχζτευςθσ 

1. Να αναγράφεται θ φορά ροισ του κάκε αγωγοφ. 

2. Οι αγωγοί να ςυμβολίηονται με μία γραμμι και ΟΧΙ με δφο. 

3. Να αναγράφεται αν ο αγωγόσ είναι ΟΜΒΙΩΝ ι ΑΚΑΘΑΤΩΝ ι ΡΑΝΤΟΟΪΚΟΣ 

4. Να αναγράφονται τα εξισ ςτοιχεία: 

1. Υλικό αγωγοφ 

2. Διάμετροσ αγωγοφ (D=…) ι διατομι (π.χ. πλαιςιωτόσ PL = 2,00 m Χ 2,50 m ι ωοειδισ  W = 

1,80 m X 1,20m) 

3. Κλίςθ αγωγοφ (i =…%) 

4. Μικοσ αγωγοφ (L=…)` 

5. Αν ο αγωγόσ  

i. είναι υπό πίεςθ (P=Y) 

ii. δεν είναι υπό πίεςθ (P=Ν) 

                   Β. Ιδιωτικζσ Διακλαδϊςεισ- Αναμονζσ 

Να αναγράφονται τα εξισ ςτοιχεία: 

1. Υλικό ιδιωτικισ διακλάδωςθσ – αναμονισ 

2. Διάμετροσ διακλάδωςθσ – αναμονισ (D=…) 

3. Κλίςθ διακλάδωςθσ (i=…%) 

5. Μικοσ διακλάδωςθσ – αναμονισ (L=…) 

6. Βάκοσ οισ διακλάδωςθσ ςτθ ςφνδεςθ με τθν οικοδομι ι του πζρατοσ τθσ αναμονισ 

(Β=...) 
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7. Απόςταςθ διακλάδωςθσ – αναμονισ από το πλθςιζςτερο φρεάτιο 

ΨΕΑΤΛΑ ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘΣ 

A. Ψρεάτια Ακακάρτων 

5 Αν είναι υπάρχοντα φρεάτια, να ςυμβολίηονται με ΦΥ1, ΦΥ2, ΦΥ3..... 

6 και τα νζα φρεάτια να ςυμβολίηονται με Φ1, Φ2, Φ3..... 

7 Να αναγράφονται τα εξισ ςτοιχεία: 

a. Υψόμετρο οισ ξεχωριςτά για κάκε αγωγό που ςυμβάλλει ςε κάκε φρεάτιο (Υ1=...,  

Υ2=….., Υ3=…….) 

b. Βάκοσ οισ (Β1=.....,  Β2=..., ) 

c. Υψόμετρο καπακιοφ (Θ1=..., Θ2=…., Θ3=……) 

Β. Ψρεάτια Ομβρίων 

7. Αν είναι υπάρχοντα φρεάτια, να ςυμβολίηονται με ΟΥ1, ΟΥ2, ΟΥ3..... 

8. και τα νζα φρεάτια να ςυμβολίηονται με Ο1, Ο2, Ο3..... 

9. Να αναγράφονται τα εξισ ςτοιχεία: 

d. Υψόμετρο οισ ξεχωριςτά για κάκε αγωγό που ςυμβάλλει ςε κάκε φρεάτιο (Υ1=...,  

Υ2=….., Υ3=…….) 

e. Βάκοσ οισ (Β1=.....,  Β2=..., ) 

f. Υψόμετρο καπακιοφ (Θ1=..., Θ2=…., Θ3=……) 

 

Γ. Ψρεάτια Ραντορροϊκά 

10. Αν είναι υπάρχοντα φρεάτια, να ςυμβολίηονται με ΡΥ1, ΡΥ2, ΡΥ3..... 

11. και τα νζα φρεάτια να ςυμβολίηονται με Ρ1, Ρ2, Ρ3..... 

12. Να αναγράφονται τα εξισ ςτοιχεία: 

g. Υψόμετρο οισ ξεχωριςτά για κάκε αγωγό που ςυμβάλλει ςε κάκε φρεάτιο (Υ1=...,  

Υ2=….., Υ3=…….) 

h. Βάκοσ οισ (Β1=.....,  Β2=..., ) 

i. Υψόμετρο καπακιοφ (Θ1=..., Θ2=…., Θ3=……) 

ΣΩΑΕΣ ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘΣ 

1.  Οι ςχάρεσ, αν είναι υπάρχουςεσ, να ςυμβολίηονται με ΣΥ1, ΣΥ2, ΣΥ3..... 

2.  και οι νζεσ ςχάρεσ να ςυμβολίηονται με Σ1, Σ2, Σ3..... 
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 22 (Τ.Ρ.22) 

(Τ.Ρ.22) ΣΘΜΑΝΣΘ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΫΝ ΟΔΛΚΫΝ ΕΓΫΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΛ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΛΚΘΜΕΝΫΝ 

ΡΕΛΟΩΫΝ 

ΓΙΠΑΓ/οικ/502/01-07-2003 (ΦΔΚ 946Β’/09-07-2003) 

 

1. ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΚΑΛ ΡΕΔΛΟ ΕΨΑΜΟΓΘΣ ΤΘΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘΣ 

Αντικείμενο τθσ προδιαγραφισ αυτισ είναι θ κατάλλθλθ ςθμανςθ των εκτελουμζνων ζργων ςτο 

οδικό δίκτυο τόςο ςτο αςτικό όςο και ςτο περιαςτικό και υπεραςτικό, ϊςτε να παρζχεται ςτουσ οδθγοφσ 

των οχθμάτων ζγκαιρθ και επαρκισ πλθροφόρθςθ για τθν μεταβολι των κανονικϊν ςυνκθκϊν 

κυκλοφορίασ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των οχθμάτων από τθν περιοχι τθσ εργοταξιακισ ηϊνθσ. 

Με τον όρο "εργοταξιακι ηϊνθ" νοείται κάκε περιοχι του οδικοφ δικτφου που άμεςα ι ζμμεςα 

επθρεάηεται από εκτελοφμενα ζργα επί τθσ οδοφ ι ςτθν άμεςθ γειτνίαςθ αυτισ, κατά τρόπο που αυτά να 

προξενοφν, με οποιαδιποτε μορφι, μεταβολι των κανονικϊν ςυνκθκϊν κυκλοφορίασ. Θ εργοταξιακι 

ηϊνθ είναι ζννοια ευρφτερθ από τθν "περιοχι ζργων" κακ` όςον εκτείνεται και πζραν αυτισ, λόγω τθσ 

αναγκαίασ τοποκζτθςθσ ςυςτθμάτων ελζγχου (πινακίδων και διαγραμμίςεων ςιμανςθσ και άλλων 

ςχετικϊν ςτοιχείων προειδοποίθςθσ) και εκτόσ τθσ περιοχισ ζργων, με ςκοπό τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ και 

προειδοποίθςθ των οδθγϊν για τουσ επερχόμενουσ κινδφνουσ/αλλαγζσ των ςυνκθκϊν κυκλοφορίασ. 

Οι εργοταξιακζσ ηϊνεσ ςτο οδικό δίκτυο τόςο ςτο αςτικό όςο και ςτο περιαςτικό και υπεραςτικό 

διαφοροποιοφνται ςθμαντικά αναλόγωσ τθσ διάρκειασ και του τφπου των εκτελουμζνων ςτθν περιοχι 

τουσ ζργων. 

Στθν ςυνζχεια τθσ παροφςασ κα εξεταςκοφν οι εργοταξιακζσ ηϊνεσ χωριςμζνεσ ςε τρεισ βαςικοφσ 

τφπουσ: 

Μεγάλθσ διάρκειασ ζργων (που είναι πάντοτε ςτακερζσ). 
Μικρισ διάρκειασ ζργων - ςτακερζσ. 
Μικρισ διάρκειασ ζργων - κινθτζσ. 
 

2. ΓΕΝΛΚΕΣ ΑΩΕΣ ΣΘΜΑΝΣΕΫΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΫΝ ΕΓΫΝ 

Θ ςιμανςθ των εκτελουμζνων ζργων πρζπει να ακολουκεί τισ γενικζσ αρχζσ ορκισ ςιμανςθσ, 

δθλαδι πρζπει να παρζχει ζγκαιρθ και ςταδιακι ενθμζρωςθ των κινουμζνων ςτισ οδοφσ, τθν 

προειδοποίθςι τουσ για τθ μορφι και το είδοσ του εμποδίου και τζλοσ τθ ρφκμιςθ τθσ κινιςεϊσ τουσ, 

ϊςτε θ διζλευςι τουσ από τθν περιοχι εκτελζςεωσ των ζργων να πραγματοποιείται με αςφάλεια. Επί 

πλζον θ ςιμανςθ κα πρζπει να είναι ςυνεπισ και κατανοθτι αλλά και κοινι για όλα τα εργοτάξια κατά 

μικοσ ενόσ οδικοφ άξονα. 

Σε καμιά περίπτωςθ οι οδθγοί των οχθμάτων δεν πρζπει να αιφνιδιάηονται από ανωμαλίεσ ςτθν 

κανονικι διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ, λόγω εκτελουμζνων ζργων.  

Θ πλθροφόρθςθ που τουσ παρζχεται πρζπει να είναι ζγκαιρθ και επαρκισ. 

Εν τοφτοισ θ πλθροφόρθςθ δεν πρζπει να δίνεται πολφ πριν από τθν κζςθ εκτελζςεωσ των ζργων, 
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επειδι, ς` αυτι τθν περίπτωςθ, οι οδθγοί τείνουν να ξεχάςουν τθν πλθροφόρθςθ ι να δυςπιςτοφν προσ 

αυτιν. 

Σε περίπτωςθ ςθμαντικοφ μικουσ εργοταξιακισ ηϊνθσ θ αναγκαία πλθροφόρθςθ κα πρζπει να 

δίνεται και με επαναλθπτικζσ πινακίδεσ ςε αποςτάςεισ που δεν κα υπερβαίνουν ςε καμιά περίπτωςθ τα 

1.000 μζτρα. 

Θ βαςικι αρχι που κα πρζπει να εφαρμόηεται, πάντωσ, είναι ότι δεν πρζπει να λείπει οφτε μία 

πινακίδα από αυτζσ που είναι απολφτωσ αναγκαίεσ αλλά και να μθν υπάρχει οφτε μία παραπάνω από 

αυτζσ που είναι απαραίτθτεσ. 

Θ ευκφνθ για τθν αςφάλεια τθσ κάκε εργοταξιακισ ηϊνθσ πρζπει να ανατίκεται από τον ανάδοχο 

ςε ζναν ςυγκεκριμζνο μθχανικό. 

Τζλοσ, κα πρζπει, για κάκε περίπτωςθ, να υπάρχει πρόβλεψθ για τθν ταχεία και αςφαλι διζλευςθ 

οχθμάτων ζκτακτθσ ανάγκθσ (αςκενοφόρα, πυροςβεςτικά, περιπολικά αςτυνομίασ.) 

3. ΗΫΝΕΣ ΡΕΛΟΩΘΣ ΕΓΟΤΑΞΛΟΥ - ΓΕΫΜΕΤΛΚΑ ΣΤΟΛΩΕΛΑ 

3.1. ΗΫΝΘ ΡΟΕΛΔΟΡΟΛΘΣΘΣ 

Είναι θ περιοχι ςτθν οποία, χωρίσ να αλλάηουν τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά τθσ οδοφ, φζρει 

τθν προειδοποιθτικι ςιμανςθ που προετοιμάηει τουσ οδθγοφσ για τθν επερχόμενθ αλλαγι διατομισ, 

γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν και ςυνκθκϊν κυκλοφοριακισ ροισ που κα επζλκει λόγω του εργοταξίου. 

Αναλόγωσ τθσ ςοβαρότθτασ τθσ εκτροπισ και των κυκλοφοριακϊν φόρτων τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

οδοφ πρζπει,προκειμζνου περί υπεραςτικισ ι περιαςτικισ οδοφ, να ζχει μικοσ 800 -2.000 μζτρα. Στθ 

ηϊνθ αυτι γίνεται και θ προςαρμογι του ορίου ταχφτθτασ ςτισ ςυνκικεσ που διαμορφωκοφν. Θ μείωςθ 

του ορίου ταχφτθτασ γίνεται με βιματα των 20 χλμ/ϊρα ςτισ υπεραςτικζσ και περιαςτικζσ οδοφσ και με 

βιματα των 1Ο χλμ/ϊρα ςτισ αςτικζσ. Σε αςτικζσ οδοφσ το μικοσ τθσ εν λόγω ηϊνθσ κα κακορίηεται, 

αναλόγωσ των γενικϊν κυκλοφοριακϊν ςυνκθκϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, από τον υπεφκυνο μθχανικό 

αςφαλείασ του εργοταξίου.  

Ράντωσ ςε καμμία περίπτωςθ δεν κα είναι μικρότερθ του μικουσ τθσ παρειάσ ενόσ οικοδομικοφ 

τετραγϊνου προ του ςθμείου ζναρξθσ των εργαςιϊν. 

3.2. ΗΫΝΘ ΣΥΝΑΜΟΓΘΣ ΕΛΣΟΔΟΥ 

1. Σε αυτιν γίνεται θ μείωςθ του αρικμοφ ι/και του πλάτουσ των λωρίδων κυκλοφορίασ ι/και θ 
μετάβαςθ ςε άλλον, εκτόσ τθσ κυρίασ κατευκφνςεωσ κυκλοφορίασ, διάδρομο (π.χ. παλαιά οδό, 
παράπλευρθ οδό). Αναλόγωσ τθσ δυςχζρειασ τθσ ςυναρμογισ το μικοσ αυτισ κα κυμαίνεται από 100 
- 300 μζτρα θ δε οριηοντιογραφικι κλίςθ δεν κα πρζπει να είναι μικρότερθ του 1 :25 με ιδανικι τιμι 
1 :50. 

2. Θ ελάχιςτθ ακτίνα ςε οριηοντιογραφία κα είναι 240 μζτρα ςτισ περιαςτικζσ και υπεραςτικζσ οδοφσ 
και 75 μζτρα ςτισ αςτικζσ. 

3. Το ελάχιςτο μικοσ ευκυγράμμου τμιματοσ μεταξφ αντιρρόπων καμπυλϊν, ςε περίπτωςθ φπαρξθσ 
τζτοιασ οριηοντιογραφικισ λφςθσ (τφπου S), κα είναι 20 μζτρα ςτισ περιαςτικζσ και υπεραςτικζσ 
οδοφσ ενϊ μπορεί και να μθδενίηεται, εφόςον δεν υπάρχει επάρκεια χϊρου, ςτισ αςτικζσ. 

4. Οι ελάχιςτεσ καμπφλεσ ςυναρμογισ ςε μθκοτομι είναι γιά μεν τισ κυρτζσ καμπφλεσ 5.000 μζτρα γιά 
δε τισ κοίλεσ 2.500 μζτρα ςτισ περιαςτικζσ και υπεραςτικζσ οδοφσ και 2.000 και 1.000 μζτρα 
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αντιςτοίχωσ ςτισ αςτικζσ. 
3.3. ΜΕΤΑΒΑΤΛΚΘ ΗΫΝΘ ΕΛΣΟΔΟΥ 

Αυτι χρθςιμοποιείται για τθν προςταςία των εργαηομζνων ςτθν κφρια εργοταξιακι ηϊνθ. `Εχει τθ 

κζςθ και τθ διατομι ςτθν οποία ζχει οδθγιςει θ ηϊνθ ςυναρμογισ και είναι αυτι τθσ κφριασ 

εργοταξιακισ ηϊνθσ. Το μικοσ τθσ ορίηεται ςε 100 μζτρα ςτισ περιαςτικζσ και υπεραςτικζσ οδοφσ και ςε 

30 μζτρα ςτισ αςτικζσ. 

3.4. ΗΫΝΘ ΕΓΫΝ 

Σε αυτιν θ κυκλοφορία κινείται παραπλεφρωσ των εκτελουμζνων ζργων. 

Το μικοσ τθσ ηϊνθσ είναι ίςο με αυτό των εκτελουμζνων ζργων. Θ διατομι αυτισ είναι θ μζγιςτθ 

δυνατι. Θ απόςταςθ τθσ περιοχισ εκτελουμζνων ζργων από το διάδρομο κυκλοφορίασ πρζπει να είναι 

τόςθ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςωματικι ακεραιότθτα των εργαηομζνων από τθ διερχόμενθ, δίπλα από 

το εργοτάξιο, κυκλοφορία και πάντωσ, όχι μικρότερθ των 1.20 μζτρων. Εφόςον θ απόςταςθ αυτι δεν 

είναι δυνατόν να είναι επαρκισ πρζπει να προβλζπονται πρόςκετα μζτρα προςταςίασ (προςτατευτικά 

κιγκλιδϊματα, κ.λπ.). 

Σε περιπτϊςεισ ηωνϊν ζργων που ςε κάποια από τισ κατευκφνςεισ κυκλοφορίασ δεν είναι δυνατι 

θ παραχϊρθςθ περιςςοτζρων τθσ μιασ λωρίδων κυκλοφορίασ, το μικοσ τθσ ηϊνθσ αυτισ δεν πρζπει να 

υπερβαίνει τα 2.000 μζτρα. 

Στισ αςτικζσ περιοχζσ κα πρζπει, επί πλζον, να προβλζπεται προςτατευόμενοσ διάδρομοσ 

κίνθςθσ πεηϊν πλάτουσ τουλάχιςτον 1.20 μζτρων και, ει δυνατόν, αμφίπλευροσ. 

3.5. ΗΫΝΘ ΣΥΝΑΜΟΓΘΣ ΕΞΟΔΟΥ 

Σε αυτιν γίνεται θ μετάβαςθ από τθν εργοταξιακι διατομι ςτθν κανονικι. 

Τα γεωμετρικά τθσ χαρακτθριςτικά (μικοσ, οριηοντιογραφικι και μθκοτομικι κλίςθ) πρζπει να 

είναι τα ίδια με αυτά τθσ ηϊνθσ ςυναρμογισ ειςόδου. 

3.6. ΗΫΝΘ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΘΣ ΚΥΚΛΟΨΟΛΑΣ 

Σε αυτιν ζχει πλζον αποκαταςτακεί θ κανονικι διατομι και ο διάδρομοσ κυκλοφορίασ και των 

δφο κατευκφνςεων. 

Τοποκετείται θ κατάλλθλθ ςιμανςθ, που ενθμερϊνει τουσ οδθγοφσ για το πζρασ τθσ 

εργοταξιακισ ηϊνθσ. 

Το μικοσ αυτισ κα είναι 50 μζτρα ςτισ περιαςτικζσ και υπεραςτικζσ οδοφσ και 20 μζτρα ςτισ 

αςτικζσ. 

3.7. ΕΛΑΩΛΣΤΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ 
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α. Ελάχιςτο πλάτοσ λωρίδασ κυκλοφορίασ: 

Σε όλεσ τισ ηϊνεσ μιασ εργοταξιακισ περιοχισ το ελάχιςτο πλάτοσ λωρίδασ κυκλοφορίασ κα είναι 

3.25 μζτρα ςτισ περιαςτικζσ και υπεραςτικζσ οδοφσ και ςε περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςοτζρων τθσ μιασ 

λωρίδεσ ανά κατεφκυνςθ το πλάτοσ των 3,25 μζτρων είναι το ελάχιςτο για τθν δεξιά κατά τθ φορά τθσ 

κυκλοφορίασ λωρίδα και 2.75 μζτρα ςτισ αςτικζσ. 

β. Ελάχιςτο ελεφκερο φψοσ κυκλοφορίασ: 

Σε περίπτωςθ φπαρξθσ τεχνικοφ ςτθν περιοχι εκτροπισ τθσ κυκλοφορίασ ι καταςκευισ τεχνικοφ 

άνω διάβαςθσ το ελάχιςτο ελεφκερο φψοσ 4.40 μζτρα, ςτισ υπεραςτικζσ οδοφσ και 3,80 μζτρα ςτισ 

περιαςτικζσ και αςτικζσ. 

γ. Μζγιςτθ κατά μικοσ κλίςθ: 

Σε περίπτωςθ καταςκευισ νζων οδικϊν τμθμάτων ι ςτισ περιοχζσ ςυναρμογϊν, θ μζγιςτθ κατά 

μικοσ κλίςθ είναι 6.0% (κατ` εξαίρεςθ και μζχρι 7.0%) ςτισ περιαςτικζσ και υπεραςτικζσ οδοφσ και 10.0% 

ςτισ αςτικζσ. 

δ. Ελάχιςτεσ πλευρικζσ αποςτάςεισ: 

Το ελάχιςτο περικϊριο μεταξφ προςτατευτικϊν ςτθκαίων και τθσ όψθσ βάκρου ικριωμάτων 0.75 

μζτρο: 

4. ΤΥΡΟΛ ΡΛΝΑΚΛΔΫΝ ΑΝΑ ΗΫΝΘ 

4.1. ΗΫΝΘ ΡΟΕΛΔΟΡΟΛΘΣΘΣ 

Χρθςιμοποιοφνται οι πινακίδεσ προειδοποίθςθσ ζργων επί τθσ οδοφ (Κ-20), αυτζσ τθσ ςταδιακισ 

μείωςθσ τθσ ταχφτθτοσ (-32) με βιματα των 20 χλμ./ϊρα ςτισ περιαςτικζσ και υπεραςτικζσ οδοφσ και 

των 10 χλμ./ϊρα ςτισ αςτικζσ, οι πλθροφοριακζσ πινακίδεσ αλλαγισ τθσ διατομισ και τθσ ροισ τθσ 

κυκλοφορίασ (Ρ-69, 69α, 70 και 70α) και τυχόν άλλεσ ρυκμιςτικζσ που απαιτοφνται λόγω τθσ μορφισ τθσ 

εργοταξιακισ ηϊνθσ (π.χ. απαγόρευςθ προςπεράςματοσ ςε περίπτωςθ μείωςθσ του διαδρόμου 

κυκλοφορίασ ςε 1 λωρίδα ανά κατεφκυνςθ), ςυνοδευόμενεσ από τισ απαραίτθτεσ πρόςκετεσ (Ρρ-1) που 

κακορίηουν τθν απόςταςθ που αρχίηουν τα ζργα ι/και ζχουν εφαρμογι οι ρυκμίςεισ. 

4.2. ΗΫΝΘ ΣΥΝΑΜΟΓΘΣ ΕΛΣΟΔΟΥ 

Σε αυτιν τοποκετοφνται οι πινακίδεσ ζργων επί τθσ οδοφ (Κ-20) και ορίου ταχφτθτασ (-32) που 

ιςχφει κατά μικοσ τθσ ηϊνθσ εργοταξίου, κακϊσ και οι πλθροφοριακζσ και ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ 

κατευκφνςεωσ προσ τον εργοταξιακό διάδρομο κίνθςθσ (-52 και Ρ- 7 4, 75, 76, 77, 78 και 79). 

Στθ ηϊνθ ςυναρμογισ ειςόδου οι πινακίδεσ οριοκζτθςθσ τθσ ςυναρμογι σ (μείωςθ του αρικμοφ 

ι του πλάτουσ ι του διαδρόμου των λωρίδων κυκλοφορίασ) Ρ-77 ι Ρ -78 με τουσ αναλάμποντεσ φανοφσ 

τοποκετοφνται ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ ίςθ με 10 μζτρα. 
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Σε ιδιαιτζρωσ δυςχερι ςυναρμογι είναι δυνατόν να τοποκετείται μικρότερο όριο ταχφτθτασ 

μόνο κατά μικοσ τθσ ηϊνθσ ςυναρμογισ. 

4.3. ΜΕΤΑΒΑΤΛΚΘ ΗΫΝΘ ΕΛΣΟΔΟΥ 

Τοποκετοφνται ίδιεσ πινακίδεσ με τθσ ηϊνθσ ςυναρμογισ ειςόδου. 

Θ πινακίδα ορίου ταχφτθτασ (-32) ζχει ζνδειξθ ίςθ με τθν ταχφτθτα κίνθςθσ τθσ εργοταξιακισ 

ηϊνθσ. 

4.4. ΗΫΝΘ ΕΓΫΝ 

Τοποκετοφνται επαναλθπτικζσ πινακίδεσ ορίου ταχφτθτοσ (-32) ςε αποςτάςεισ 500 μζτρων 

μεταξφ τουσ (και, κατ` εξαίρεςθ, μζχρι το πολφ 1.000), εφόςον το μικοσ τθσ ηϊνθσ ζργων υπερβαίνει τα 

500 μζτρα ςε περιαςτικζσ και υπεραςτικζσ οδοφσ και ανά παρειά οικοδομικοφ τετραγϊνου ςε αςτικζσ, 

εφόςον το μικοσ του εργοταξίου υπερβαίνει το ζνα οικοδομικό τετράγωνο. 

Για τθν οριοκζτθςθ των ζργων χρθςιμοποιοφνται πινακίδεσ τφπου Ρ- 77 ι Ρ78 οι οποίεσ 

τοποκετοφνται ανά 20 μζτρα και θ πρϊτθ πινακίδα κακϊσ και θ τελευταία κα ςυνοδεφονται από 

αναλάμποντα φανό. 

4.5. ΗΫΝΘ ΣΥΝΑΜΟΓΘΣ ΕΞΟΔΟΥ 

Τοποκετοφνται πινακίδεσ αντίςτοιχεσ τθσ ηϊνθσ ςυναρμογισ ειςόδου οι οποίεσ κατευκφνουν 

τουσ οδθγοφσ προσ τον κανονικό διάδρομο κίνθςθσ. 

Δεν τοποκετοφνται πινακίδεσ ζργων επί τθσ οδοφ (Κ-20). 

Και ςτθν περίπτωςθ αυτι, όπωσ και κατά τθν είςοδο, είναι δυνατι, ςε ιδιαιτζρωσ δυςμενείσ 

ςυναρμογζσ, ο κακοριςμόσ χαμθλότερου ορίου ταχφτθτασ από αυτό τθσ ηϊνθσ ζργων. 

4.6. ΗΫΝΘ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΘΣ ΚΥΚΛΟΨΟΛΑΣ 

Τοποκετοφνται οι πινακίδεσ τζλουσ ορίου ταχφτθτοσ (37) και άρςθσ των λοιπϊν ρυκμίςεων, που 

ζχουν επιβλθκεί για τθν περιοχι του εργοταξίου (-36). 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΑ - ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΡΛΝΑΚΛΔΫΝ 

5.1. ΜΕΓΕΚΟΣ 

Οι πινακίδεσ ςιμανςθσ που κα χρθςιμοποιοφνται ςτθν εργοταξιακι ςιμανςθ κα είναι του ιδίου 

μεγζκουσ με αυτζσ τθσ μόνιμθσ ςιμανςθσ του οδικοφ τμιματοσ ςτο οποίο τοποκετοφνται. 

Κατ` εξαίρεςθ και μόνο ςε περίπτωςθ ηωνϊν ιδιαίτερα δυςχερϊν ι υψθλοφ βακμοφ κινδφνου, 

μπορεί να χρθςιμοποιοφνται πινακίδεσ διαφορετικοφ μεγζκουσ από αυτζσ τθσ μόνιμθσ ςιμανςθσ, με 

εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ που περιγράφεται ςτο Κεφάλαιο 6 τθσ παροφςασ προδιαγραφισ. 
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5.2. ΩΫΜΑ 

Βαςικό ςτοιχείο τθσ χρωματικισ διαφοροποίθςθσ τθσ εργοταξιακισ από τθν μόνιμθ ςιμανςθ 

αποτελεί το εξωτερικό περίγραμμα-υπόβακρο των πινακίδων, χρϊματοσ κιτρίνου, ορκογϊνιου 

ςχιματοσ, όπωσ ςτα ςυνθμμζνα ςε παράρτθμα ςκαριφιματα φαίνεται. Οι πλθροφοριακζσ και οι 

ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ κα ζχουν ακριβϊσ ίδια χρωματικά χαρακτθριςτικά με αυτά τθσ μόνιμθσ ςιμανςθσ, 

με εξαίρεςθ τισ πινακίδεσ Ρ-69, Ρ-70 και Ρρ-1, που κα ζχουν κίτρινο υπόβακρο αντί του λευκοφ τθσ 

μόνιμθσ ςιμανςθσ και δεν κα ζχουν κίτρινο εξωτερικό υπόβακρο όπωσ όλεσ οι άλλεσ πινακίδεσ. 

Οι πινακίδεσ αναγγελίασ κινδφνου κα ζχουν το εςωτερικό υπόβακρο λευκό (αντί του κίτρινου 

που ιςχφει για τθν μόνιμθ ςιμανςθ) ϊςτε να ζχουν καλι χρωματικι αντίκεςθ με το κίτρινο εξωτερικό 

υπόβακρο. 

Οι οριοδείκτεσ τθσ κυρίασ ηϊνθσ εργοταξίου κακϊσ και οι πινακίδεσ που ενςωματϊνουν τθν 

πινακίδα -52 και τουσ αναλάμποντεσ φανοφσ ςτθ ηϊνθ ςυναρμογισ ειςόδου κα αποτελοφνται από 

κόκκινεσ και λευκζσ αντανακλαςτικζσ λωρίδεσ εναλλάξ, με υλικό που κα διακζτει χαρακτθριςτικά 

αντανακλαςτικότθτασ τουλάχιςτον τφπου 11. 

 

5.3. ΥΛΛΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ 

Το ςϊμα των πινακίδων κα καταςκευάηεται από το ίδιο υλικό με αυτό των πινακίδων μόνιμθσ 

ςιμανςθσ του τμιματοσ. 

Το οπιςκαντανακλαςτικό υλικό τθσ πρόςκιασ επιφάνειασ των πινακίδων κα είναι μιασ 

κατθγορίασ ανϊτερο από αυτό τθσ μόνιμθσ ςιμανςθσ του οδικοφ τμιματοσ (δθλαδι τφπου ΙΙ αν θ οδόσ 

είναι ςθμαςμζνθ με πινακίδεσ μόνιμθσ ςιμανςθσ αντανακλαςτικότθτασ τφπου Ι και τφπου ΙΙΙ 

(υπερυψθλισ αντανακλαςτικότθτοσ) αν θ οδόσ είναι ςθμαςμζνθ με πινακίδεσ μόνιμθσ ςιμανςθσ 

αντανακλαςτικότθτασ τφπου ΙΙ). 

Το υλικό του κίτρινου εξωτερικοφ υποβάκρου κα είναι φκορίηον αντανακλαςτικό υλικό υψθλισ ι 

υπερυψθλισ αντανακλαςτικότθτασ όπωσ επίςθσ και το κανονικό υπόβακρο ςτισ πινακίδεσ Ρ-69 και Ρ- 70 

που δεν ζχουν εξωτερικό υπόβακρο. 

5.4. ΣΤΘΛΞΘ ΡΛΝΑΚΛΔΫΝ 

Ρροκειμζνου περί εργοταξιϊν μακράσ διάρκειασ θ ςτιριξθ των πινακίδων κα γίνεται, εν γζνει, με 

τον ίδιο τρόπο με τισ πινακίδεσ μόνιμθσ ςιμανςθσ (πάκτωςθ ςτο ζδαφοσ). 

Στισ κζςεισ, όπου με επαρκι αιτιολόγθςθ, δεν είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ πινακίδων με μόνιμθ 

ςτιριξθ, κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ εκτελουμζνων ζργων μικρισ χρονικισ διάρκειασ που 

χρθςιμοποιοφνται κινθτζσ πινακίδεσ, κα πρζπει οι χρθςιμοποιοφμενεσ βάςεισ να είναι αρκοφντωσ 
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ςτακερζσ, ϊςτε να μθν δθμιουργείται πρόβλθμα ςτακερότθτοσ λόγω ανεμοπίεςθσ, να πλθροφν τισ 

απαιτιςεισ για πακθτικι αςφάλεια κατά τθν πρόςκρουςθ οχιματοσ επί αυτϊν και να τοποκετοφνται 

εφκολα. Οι βάςεισ ςτιριξθσ κα ζχουν ςχιμα ορκογωνικό ι κυκλικό και οι διαςτάςεισ τουσ κα επιλζγονται 

ϊςτε να πλθροφνται οι απαιτιςεισ ευςτάκειασ χωρίσ πρόςκετα φορτία ι μεταγενζςτερθ τοποκζτθςθ 

αντίβαρων. Το φψοσ τθσ βάςθσ ςτιριξθσδεν πρζπει να υπερβαίνει τα 120mm, οι δε γωνίεσ και ακμζσ 

πρζπει να εξομαλφνονται ι να ςτρογγυλεφονται Οι βάςεισ ςτιριξθσ πρζπει να καταςκευάηονται από 

ςκυρόδεμα, χάλυβα, καουτςοφκ ι άλλο ςκλθρό υλικό 

Οι πινακίδεσ ςιμανςθσ κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνεσ ςε επαρκζσ φψοσ, ϊςτε να γίνονται 

εγκαίρωσ αντιλθπτζσ από τουσ οδθγοφσ. Το ελάχιςτο φψοσ κάτω άκρου πινακίδοσ ορίηεται ςε 1,20 μζτρα 

ςε περιαςτικζσ και υπεραςτικζσ οδοφσ και 2.30 μζτρα ςε αςτικζσ, εφόςον υπάρχει κίνθςθ πεηϊν ςτα 

πεηοδρόμια.  

Τοποκζτθςθ πινακίδων ςε μικρότερο φψοσ (π.χ. ςετριγωνικζσ βάςεισ) και πάντωσ όχι μικρότερο 

του 1,00 μζτρου, τθσ αποςτάςεωσ μετρουμζνθσ από το κάτω άκρο τθσ πινακίδασ, επιτρζπεται μόνο ςε 

εργοτάξια μικρισ διάρκειασ (κάτω των 48 ωρϊν), ςε καμιά όμωσ περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ 

χρθςιμοποίθςθ πρόςκετων ςτοιχείων (πρόςκετα φορτία ι μεταγενζςτερθ τοποκζτθςθ αντίβαρων) για 

τθν αφξθςθ τθσ ευςτάκειασ και τθν αποφυγι ανατροπισ λόγω ανεμοπίεςθσ.Θ ελάχιςτθ πλευρικι 

απόςταςθ από τθν οριογραμμι του οδοςτρϊματοσ ι από το όριο του διάδρομου κυκλοφορίασ 

οχθμάτων είναι 0,50 μ.και το μζγιςτο αντίςτοιχο 1,50μ. 

Οι πινακίδεσ οριοκζτθςθσ των ζργων (Ρ-77, Ρ-78) τοποκετοφνται απευκείασ ςτθ βάςθ ςτθριξθσ 

με απόςταςθ τθσ κάτω ακμισ από τθν επιφάνεια κυκλοφορίασ περίπου 20 εκατοςτά (αποδεκτό μζχρι 60 

εκατοςτά διατθροφμενο ςτακερό ςε όλο των μικοσ τθσ ηϊνθσ ζργων). 

Επίςθσ είναι δυνατθ θ χρθςιμοποίθςθ των νζασ τεχνολογίασ, αναδιπλοφμενων πινακίδων (ΓοIΙ-υρ 

signs). 

 

5.5. ΡΟΣΚΕΤΑ ΣΤΟΛΩΕΛΑ 

Οι πρόςκετεσ πινακίδεσ (π.χ. Ρρ.1) που ςυνοδεφουν τισ κφριεσ πινακίδεσ ςιμανςθσ 

καταςκευάηονται από το ίδιο υλικό και με μζγεκοσ με ανάλογο αυτζσ. 

6. ΟΛΗΟΝΤΛΑ ΣΘΜΑΝΣΘ 

6.1. ΩΫΜΑΤΑ -ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ ΕΓΟΤΑΞΛΑΚΘΣ ΟΛΗΟΝΤΛΑΣ ΣΘΜΑΝΣΘΣ 

Θ οριηόντια προςωρινι εργοταξιακθ ςιμανςθ, ανεξαρτιτωσ υλικοφ και τφπου (γραμμθ ςυνεχισ, 

απλι ι διπλι, διακεκομμζνθ και λοιπά ςφμβολα) κα γίνεται με κίτρινο χρϊμα διαγράμμιςθσ ϊςτε να 

γίνεται αμζςωσ αντιλθπτι θ διαφοροποίθςθ τθσ από τθν μόνιμθ, τθσ οποίασ, βεβαίωσ, επικρατεί. 

Για τθν οριηόντια ςιμανςθ κα χρθςιμοποιείται α) ειδικό χρϊμα διαγράμμιςθσ ι β) αυτοκόλλθτεσ 

ταινίεσ άριςτθσ ποιότθτασ και αντανακλαςτικότθτασ, τουλάχιςτον ίςθσ με τθν αντίςτοιχθ του χρϊματοσ 
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διαγράμμιςθσ, οι οποίεσ κα πρζπει μετά το πζρασ των εργαςιϊν του εργοταξίου να μποροφν να 

αφαιροφνται πλιρωσ και ευχερϊσ, χωρίσ υπολείμματα ςτο οδόςτρωμα. Τα χαρακτθριςτικά και οι 

φωτοτεχνικζσ και λοιπζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν οριηόντιασ ςιμανςθσ -διαγράμμιςθσ ακολουκοφντισ 

προδιαγραφζσ και τα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (ΕΝ 1436, ΕΝ 1790 κ α). 

Οι διαςτάςεισ αυτϊν κα είναι ωσ προσ τα πλάτθ, τα μικθ τισ αποςτάςεισ των γραμμϊν τα ίδια με 

αυτά τθσ μόνιμθσ ςιμανςθσ. 

Θ υφιςτάμενθ οριηόντια ςιμανςθ ςτισ περιοχζσ των ζργων κα πρζπει να απομακρφνεται, 

απαλείφεται ι καλφπτεται, προσ αποφυγι δθμιουργίασ παρανοθςεων με δυςμενείσ επιmϊςεισ ςτθν 

οδικθ αςφάλεια. 

6.2. ΡΕΔΛΟ ΕΨΑΜΟΓΘΣ ΩΫΜΑΤΫΝ ΔΛΑΓΑΜΜΛΣΕΫΝ/ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΫΝ ΤΑΛΝΛΫΝ  

Χρϊμα διαγράμμιςθσ κα χρθςιμοποιείται ςτισ περιπτϊςεισ που δεν κα υπάρχει πρόβλθμα από 

τθν παραμονι τθσ οριηόντιασ ςιμανςθσ μετά τθν αποπεράτωςθ των ζργων. Ενδεικτικά, για το πεδίο 

εφαρμογισ χρϊματοσ διαγράμμιςθσ αναφζρονται οι περιπτϊςεισ: 

Στισ περιοχζσ που θ κυκλοφορία κατά τθ διάρκεια των ζργων διεξάγεται ςτο οδικό δίκτυο αςτικό 

και υπεραςτικό ι περιαςτικό, παράπλευρα από τον εργοταξιακό χϊρο (παράλλθλα προσ τθν Ηϊνθ 

`Εργων και ςε όλο το μικοσ αυτισ). 

Στο παράπλευρο δίκτυο όταν διοχετεφεται ς` αυτό θ κυκλοφορία του οδικοφ δικτφου αςτικοφ και 

υπεραςτικοφ ι περιαςτικοφ, ςτο οποίο εκτελοφνται ζργα. 

Αυτοκόλλθτθ ταινία διαγράμμιςθσ χρθςιμοποιείται ςτισ περιπτϊςεισ όπου μετά τθν 

αποπεράτωςθ των ζργων διαφοροποιείται κακ` οιονδιποτε τρόπο ο διάδρομοσ κυκλοφορίασ των 

οχθμάτων και θ επόμενθ ςτρϊςθ αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ με τθν αντίςτοιχθ διαγράμμιςθ δεν 

προβλζπεται να γίνει άμεςα (ταυτόχρονα με τθν αποπεράτωςθ των ζργων). Στθν περίπτωςθ αυτι θ 

χρθςιμοποίθςθ αυτοκόλλθτθσ ταινίασ, θ οποία κα αφαιρείται αμζςωσ μετά τθν αποπεράτωςθ των 

ζργων, ςυμβάλλει ςτθν ςαφι κακοδιγθςθ των οδθγϊν ενϊ αντίκετα θ διαγράμμιςθ με χρϊμα 

δθμιουργεί ςφγχυςθ ωσ προσ τθν ακολουκθτζα πορεία, εξαιτίασ τθσ αδυναμίασ πλιρουσ αποξιλωςθσ/ 

απάλειψθσ τθσ. Ενδεικτικά, για το πεδίο εφαρμογισ των αυτοκόλλθτων ταινιϊν διαγράμμιςθσ 

αναφζρονται οι περιοχζσ: 

 Ηϊνθ ςυναρμογισ ειςόδου 

 Ηϊνθ ςυναρμογισ εξόδου 

6.3. ΡΟΣΚΕΤΑ ΣΤΟΛΩΕΛΑ 

Για τθν καλφτερθ αντίλθψθ των διαγραμμίςεων από τουσ οδθγοφσ, ςε κρίςιμεσ κυκλοφοριακζσ 

καταςτάςεισ, επιβάλλεται θ χριςθ πρόςκετων ςτοιχείων τονιςμοφ τθσ οριηόντιασ ςιμανςθσ με: 

o "μάτια γάτασ" 
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o ειδικοφσ τριγωνικοφσ οριοδείκτεσ ("φτερά καρχαρία"). 

Οι ανακλαςτιρεσ οδοςτρϊματοσ κα είναι κίτρινου χρϊματοσ ςτο ςϊμα και ςτα αντανακλαςτικά 

ςτοιχεία και κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ςχετικϊν Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων (ΕΝ1463 -1), ενϊ οι ειδικοί 

οριοδείκτεσ κα είναι επαναφερόμενοι (ανακλινόμενοι) και κα φζρουν ςε όλο το φψοσ τουσ 

αντανακλαςτικά ςτοιχεία λευκοφ χρϊματοσ, με δείκτθ αντανακλαςτικότθτασ τουλάχιςτον ίςο με του 

Τφπου ΙΙ τθσ ςχετικισ Ρροδιαγραφισ Σ311. 

Ωσ πεδίο εφαρμογισ των ςτοιχείων αυτϊν αναφζρονται ενδεικτικά: 

o Στισ ηϊνεσ ςυναρμογισ 

o Σε διατομζσ περιοριςμζνου πλάτουσ (κάτω των 7,50 μζτρων ςε υπεραςτικζσ και 6.50 μζτρων 

ςε αςτικζσ οδοφσ) με διεξαγωγι και των δφο κατευκφνςεων κυκλοφορίασ από ζναν κλάδο οδοφ. 

o Σε κζςεισ όπου θ οριογραμμι τθσ οδοφ δεν απζχει ικανι απόςταςθ (κάτω του 1,00 μζτρου) 

από το άκρο του οδοςτρϊματοσ ι/και ςτθν περίπτωςθ φπαρξθσ εμποδίων πλθςίον τθσ οριογραμμθσ. 

Θ διάταξθ των ανακλαςτιρων οδοςτρϊματοσ (που ακολουκεί τισ προςωρινζσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ), απεικονίηεται ςτο ςχετικό ςχζδιο του παραρτιματοσ. 

7. ΑΣΨΑΛΛΣΘ 

7.1. ΨΫΤΕΛΝΘ ΣΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

Γενικά πρζπει να αποφεφγεται να χρθςιμοποιείται προςωρινι φωτεινι ςθματοδότθςθ για τθ 

ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτισ περιοχζσ των ζργων ςτο υπεραςτικό και περιαςτικό οδικό δίκτυο, ενϊ ςτο 

αςτικό δίκτυο επιτρζπεται μόνο εάν κυκλοφοριακοί λόγοι τθσ περιοχισ το απαιτοφν. Υποχρεωτικά 

τοποκετείται φωτεινι ςθματοδότθςθ ςτθν περίπτωςθ αντιςτρεπτισ ροισ τθσ κυκλοφορίασ, θ οποία κα 

πρζπει να αποφεφγεται. 

Φωτεινι ςθματοδότθςθ επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται με χειροκίνθτο ζλεγχο, μόνο, ςτισ 

ειςόδουσ. εξόδουσ των εργοταξίων από και προσ το οδικό δίκτυο αςτικό και υπεραςτικό, για να 

εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ είςοδοσ και ζξοδοσ των οχθμάτων του εργοταξίου. 

Θ φπαρξθ τθσ φωτεινισ ςθματοδότθςθσ γνωςτοποιείται με τθν τοποκζτθςθ των ςχετικϊν 

πινακίδων (Κ-21, Ρρ-1). 

Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ(Kυρίωσ ςε αυτοκινθτόδρομουσ με υψθλοφσ φόρτουσ) είναι δυνατόν να 

επιβάλλεται θ χριςθ πινακίδων μεταβλθτϊν μθνυμότων (variable message signs VMS), οι οποίεσ δεν 

υποκακιςτοφν τθν απαιτοφμενθ εργοταξιακι ςιμανςθ, αλλά λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά προσ αυτι. 

Θ φωτεινι ςθματοδότθςθ, κακϊσ και οι πινακίδεσ μεταβλθτοφ μθνφματοσ ακολουκοφν τισ 

ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και τα Ευρωπαϊκό Ρρότυπα. 

7.2. ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΚΑΚΟΛΣΜΟΥ ΔΛΑΔΟΜΫΝ ΚΥΚΛΟΨΟΛΑΣ 

 Κυκλοφοριακοί Κϊνοι 

Οι κυκλοφοριακοί κϊνοι καταςκευάηονται από πολυαικυλαίνιο, .V.C., κ.λπ., ζχοντασ ολόκλθρθ 

τθν επιφάνεια τουσ αντανακλαςτικι, με αντανακλαςτικζσ λευκζσ λωρίδεσ, όπωσ ορίηουν οι εκνικζσ 
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προδιαγραφζσ που ιςχφουν, και ζχουν φψοσ τουλάχιςτον 750 mm. Θ πλιρωσ αντανακλαςτικι επιφάνεια 

τουσ εξαςφαλίηει υψθλι ευκρίνεια και ορατότθτα από μεγόλθ απόςταςθ και αντοχι ςε βανδαλιςμοφσ 

και ρφπουσ, ςτοιχεία ςυνικθ ςτα εργοτάξια. 

Μπορεί να χρθςιμοποιοφνται ςτθ κζςθ φανϊν κινδφνου, (πινακίδων, επίπεδων διαγραμμίςεων 

και για να υποδεικνφουντα όρια ενόσ βραχυπρόκεςμα προςπελάςιμου καταςτρϊματοσ μζςα από 

περιοχζσ ζργων και κινθτϊν ηωνϊν εργαςίασ ςτοιχεία και κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ςχετικϊν 

Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων (ΓΕΝ13422). 

 Ρινακίδεσ Οριοκζτθςθσ `Εργων (Ρ -77 και Ρ -78) 

Τοποκετοφνται με μζγιςτθ απόςταςθ μεταξφ τουσ 20 μζτρα ςτθ ηϊνθ ζργων και 10 μζτρων ςτθν 

ηϊνθ ςυναρμογισ:Εχουν εγκάρςιεσ διαγϊνιεσ ραβδϊςεισ κόκκινου και άςπρου χρϊματοσ από 

αντανακλαςτικό υλικό τουλάχιςτον τφπου ΙL και κακοδθγοφν τθν κυκλοφορία προσ ςτθ κατεφκυνςθ των 

ραβδϊςεων. Οι διαςτάςεισ των πινακίδων οριοκζτθςθσ ζργων πρζπει να είναι: πλάτοσ 200, 250,300 και 

φψοσ αντίςτοιχα 800,1000,1.200 ςε mm. 

 Εξοπλιςμόσ Αποκλειςμοφ Λωρίδων 

Οι λωρίδεσ κυκλοφορίασ ι τα ερείςματα μπορεί να αποκλείονται με χριςθ οχιματοσ 

αποκλειςμοφ λωρίδων ι ενόσ ρυμουλκοφμενου φορείου (trailer) (κινθτι μονόδα ςιμανςθσ), κυρίωσ ςε 

περιπτϊςεισ εργΟίαξίων μικρισ χρονικισ διάρκειασ (ςτακερϊν ι κινθτϊν). Ο εξοπλιςμόσ αποκλειςμοφ 

λωρίδων αποτελείται από μία τυποποιθμζνθ φωτεινι διάταξθ, που ενςωματϊνει τθν πινακίδα -52α ι 

.52δ, ανάλογα με τθν περίςταςθ, και φωτεινό αναλάμπον ςιμα (βζλοσ) ςε ςχιμα τόξου, ϊςτε να 

κακοδθγεί τθν κυκλοφορία προσ τα αριςτερά ι προσ τα δεξιό (όπωσ φαίνεται ςε ςκαρίφθμα). 

Θ απόςταςθ μεταξφ του εξοπλιςμοφ αποκλειςμοφ λωρίδων (οχιματοσ ι ρυμουλκουμζνου 

φορείου) και τθσ ηϊνθσ ζργων, εξαρτόται από τθν ταχφτθτα κυκλοφορίασ των οχθμάτων και είναι 

κατ`ελόχιςτον 30 μ.(για ταχφτθτα 90χλμ/ϊρα είναι 45 μ.). 

 Φανοί Κινδφνου 

Οι φανοί κινδφνου είναι φορθτζσ ςυςκευζσ που αποτελοφνται από αναλάμπουςεσ λυχνίεσ 

(λόμπεσ), χαμθλισ εντάςεωσ κίτρινου χρϊματοσ και λειτουργοφν με ςυςςωρευτζσ ενζργειασ. Οι 

αναλάμποντεσ φανοί χρθςιμοποιοφνται για τθν επιςιμανςθ κινδφνου και τθν οπτικι κακοδιγθςθ των 

οδθγϊν και τοποκετοφνται πάνω από τισ πινακίδεσ π- 77, π- 78 ςτθν ηϊνθ ςυναρμογισ, ςε κάκε πινακίδα 

και ςτθ ηϊνθ ζργων ςτθν πρϊτθ και ςτθν τελευταία πινακίδα. 

Οι φανοί κινδφνου τοποκετοφνται ςε ελάχιςτθ απόςταςθ από τθν επιφάνεια κφλιςθσ 0,90 μ. 

Οι αναλάμποντεσ φανοί πρζπει να ακολουκοφν τα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (ρΓΕΝ 12352). 

 

7.3. ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΕΫΣ ΚΑΛ ΑΡΟΚΛΕΛΜΟΥ 

 Φορθτά Στθκαία Αςφαλείασ από Σκυρόδεμα ι Αλλο Υλικό 
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Φορθτά ςτθκαία αςφαλείασ από ςκυρόδεμα χρθςιμοποιοφνται μεταξφ των λωρίδων 

κυκλοφορίασ για να προςτατεφςουν τα οχιματα που εκτρζπονται από το να ειςχωριςουν ςε περιοχι 

ζργων ι για να διαχωρίςουν αντίκετα ρεφματα κυκλοφορίασ, όπου είναι απαραίτθτεσ οι εργαςίεσ και 

ςτισ 2 λωρίδεσ. 

Ο τφποσ των ςτθκαίων που χρθςιμοποιοφνται κακορίηεται από μελζτθ με βάςθ το επικυμθτό 

επίπεδο ςυγκράτθςθστου Ευρωπαϊκοφ Ρροτφπου ΕΝ 1317 μζροσ 2. 

 Ανακλαςτιρεσ οδοςτρϊματοσ και Ρρόςκετα Αντανακλαςτικά Στοιχεία Σιμανςθσ 

Ρροςωρινά αντανακλαςτικά ςτοιχεία προςαρμόηονται με επικόλλθςθ αλλά χωρίσ καρφιά και 

αφαιροφνται εφκολα χωρίσ να καταςτρζφουν τθν επιφάνεια του δρόμου. Ρρζπει να χρθςιμοποιοφνται 

ςε ςυνδυαςμό με τθν οριηόντια ςιμανςθ και το ςϊμα και τα αντανακλαςτικά ςτοιχεία τουσ, 

προκειμζνου περί εργοταξιακισ ςιμανςθσ, να είναι κίτρινου χρϊματοσ. 

 Ταινίεσ Ακουςτικισ Ρροειδοποίθςθσ 

Aυτοκόλλθτεσ ταινίεσ που τοποκετοφνται ςτο οδόςτρωμα κάκετα προσ τον άξονα τθσ οδοφ. Θ 

διαμόρφωςθ τθσ άνω επιφάνειασ τουσ είναι τζτοια που κατά τθν διζλευςθ των οχθμάτων πάνω από 

αυτιν ακοφγεται ζνασ αρκετά ζντονοσ κόρυβοσ μζςα ςτο όχθμα που εντείνει τθν εγριγορςθ των 

οδθγϊν που διζρχονται πάνω από αυτζσ. 

Συνιςτάται θ χριςθ τουσ ςε περιπτϊςεισ εργοταξίων που βρίςκονται ςε τμιματα οδοφ με πολφ 

μεγάλεσ ευκυγραμμίεσ και τεταμζνεσ καμπφλεσ που ςυντείνουν ςτθν χαλάρωςθ τθσ προςοχισ των 

οδθγϊν. 

8. ΑΝΤΛΜΕΤΫΡΛΣΘ ΕΛΔΛΚΫΝ ΡΕΛΡΤΫΣΕΫΝ 

 Στισ περιπτϊςεισ, όπου ο ςχεδιαςμόσ τθσ εκτροπισ τθσ κυκλοφορίασ, δεν εμπίπτει ςε καμία 

από τισ τυπικζσ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτο παρόν κείμενο, εάν δθλαδι υπάρχει αντικειμενικι 

δυςκολία εφαρμογισ των γεωμετρικϊν ςτοιχείων και των προδιαγραφϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

ακολουκιςει τθν παρακάτω διαδικαςία: 

 Ι. Κατά τθν προετοιμαςία του χρονοδιαγράμματοσ εργαςιϊν, να εντοπίςει τισ περιοχζσ ςτισ 

οποίεσ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα εφαρμογισ κάποιου από τα τυπικά ςκαριφιματα του κεφαλαίου 10. 

 ΙΙ. Για κάκε μία από αυτζσ τισ περιπτϊςεισ να ετοιμάςει μία πρόταςθ εκτροπισ, ςτθν οποία κα 

περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία ςχεδιαςμοφ (γεωμετρικά χαρακτθριςτικά, όρια 

ταχφτθτασ, οριηόντια και κάκετθ ςιμανςθ και ςτοιχεία αςφάλιςθσ) και να τθν υποβάλλει ςτθν 

επιβλζπουςα υπθρεςία για ζγκριςθ. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτισ παραπάνω ενζργειεσ το ελάχιςτο δφο μινεσ πριν τθν 

προγραμματιςμζνθ θμερομθνία ζναρξθσ των εργαςιϊν ςε κάκε ζνα από τα τμιματα που ζχει εντοπίςει 

ωσ προβλθματικά όςον αφορό τισ εκτροπζσ κυκλοφορίασ. 
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9. ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

9.1. ΓΕΝΛΚΕΣ ΑΩΕΣ 

Θ ςυντιρθςθ τθσ εργοταξιακισ ςιμανςθσ -αςφάλιςθσ πρζπει να γίνεται κατά τρόπο που να 

εξαςφαλίηει ότι αυτι κα παραμζνει ςτθν ορκι κζςθ, ςε καλι κατάςταςθ και με ςυνκικεσ που κα τθν 

κάνουν άμεςα και ξεκάκαρα αντιλθπτι από τουσ επερχόμενουσ οδθγοφσ όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ και τθσ 

νφκτασ και κάτω από οποιεςδιποτε κλιματολογικζσ ςυνκικεσ. 

Ρροσ το ςκοπό αυτόν πρζπει να υπάρχει, από τθν τοποκζτθςθ αυτισ και μζχρι τθν τελικι 

αποξιλωςι τθσ, πρόγραμμα τακτικισ ςυντιρθςθσ και πρόβλεψθ διαδικαςίασ ζκτακτθσ ςυντιρθςθσ, για 

ειδικζσ περιπτϊςεισ πικανισ φκοράσ ςτοιχείων αυτισ. 

9.2. ΤΑΚΤΛΚΘ ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

Θ τακτικι ςυντιρθςθ τθσ εργοταξιακισ ςιμανςθσ -αςφάλιςθσ κα διενεργείται ςε ςυγκεκριμζνεσ 

χρονικζσ ςτιγμζσ που κα κακοριςκοφν με ειδικό πρόγραμμα που κα υποβάλει ο ανάδοχοσ και κα εγκρίνει 

θ επιβλζπουςα υπθρεςία ταυτοχρόνωσ με τθ μελζτθ τθσ εν λόγω ςιμανςθσ - αςφάλιςθσ. 

Θ τακτικι ςυντιρθςθ περιλαμβάνει: 

Τον τακτικό ζλεγχο που διενεργείται για να διαπιςτωκεί κατά πόςο θ ςιμανςθ και τα ςτοιχεία 

αςφάλιςθσ είναι ςε καλι κατάςταςθ και να εντοπιςκοφν αυτά που χρειάηονται ςυντιρθςθ ι 

αντικατάςταςθ. 

Το πρόγραμμα ςυντιρθςθσ/αντικατάςταςθσ ςιμανςθσ ι/και ςτοιχείων αςφάλιςθσ που 

ςτθρίηεται ςτισ εκκζςεισ τακτικοφ ελζγχου και διενεργείται μζςα ςε 24 ϊρεσ από το πζρασ του ελζγχου. 

Τόςο το πόριςμα του ελζγχου, όςο και οι δραςτθριότθτεσ ςυντιρθςθσ/αντικατάςταςθσ κα 

γίνονται ςε ειδικά φυλλάδια που κα υποβάλλονται ςτθν επιβλζπουςα υπθρεςία (βλ. Κεφ. 8.3 "Διαρκισ 

διαδικαςία ελζγχου"). 

9.3. ΕΚΤΑΚΤΘ ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

Ρζραν τθσ τακτικισ ςυντιρθςθσ τθσ εργοταξιακισ ςιμανςθσ -αςφάλιςθσ, είναι αναγκαία και θ 

φπαρξθ μθχανιςμοφ αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων περιςτατικϊν (ατυχιματα, ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, 

κλοπζσ, βανδαλιςμοί κ.λπ.) που είναι δυνατόν να προκαλζςουν φκορζσ ςτθν εργοταξιακι ςιμανςθ/ 

αςφάλιςθ. 

Ρροσ το ςκοπό αυτόν ο υπεφκυνοσ κάκε εργοταξιακισ ηϊνθσ οφείλει να ενθμερϊνει άμεςα τον 

υπεφκυνο αςφαλείασ του εργοταξίου για οποιοδιποτε περιςτατικό ςυμβεί και που τυχόν κα προκαλζςει 

φκορά ςτθ ςιμανςθ /αςφάλιςθ τθσ ηϊνθσ τθν οποία ελζγχει Επί πλζον ο υπεφκυνοσ αςφαλείασ του 

εργοταξίου οφείλει να ενθμερϊνεται από τον τοπικό Στακμό Τροχαίασ, για τυχόν φπαρξθ περιςτατικοφ 

που ζχει προκαλζςει φκορά ςτθ ςιμανςθ/αςφάλιςθ εκτόσ τθσ κυρίασ ηϊνθσ του εργοταξίου τθν οποία 

μπορεί να ελζγξει άμεςα ο υπεφκυνοσ τθσ εργοταξιακισ ηϊνθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ που παρουςιαςκεί οποιαδιποτε φκορά, ο ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί άμεςα 

για τθ ςυντιρθςθ/αντικατάςταςθ των φκαρμζνων ςτοιχείων (βλ. Κεφ.8.3 "Διαρκισ διαδικαςία ελζγχου"). 

10. ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΛΕΓΩΟΥ 
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10.1. ΜΕΛΕΤΘ ΕΓΟΤΑΞΛΑΚΘΣ ΣΘΜΑΝΣΘΣ ΚΑΛ ΑΣΨΑΛΛΣΘΣ 

Θ μελζτθ εργοταξιακισ ςιμανςθσ και αςφάλιςθσ κα πρζπει να γίνεται από μθχανικό κάτοχο 

μελετθτικοφ πτυχίου ςτθν κατθγορία των ςυγκοινωνιακϊν ζργων, με μζριμνα και ευκφνθ του αναδόχου 

του ζργου και να εγκρίνεται από τθν επιβλζπουςα υπθρεςία. Σε περιπτϊςεισ που παρουςιάηεται κάποια 

ιδιαίτερθ δυςχζρεια για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ εργοταξιακισ ςιμανςθσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να 

ηθτιςει τθ βοικεια του Τεχνικοφ Συμβοφλου για τθ ςφνταξθ αυτισ (βλ. κεφ.6 τθσ παροφςασ). Επίςθσ, 

όπου κρικεί αναγκαίο, είναι δυνατόν να ηθτείται και θ γνϊμθ/ςυνδρομι του οικείου τμιματοσ Τροχαίασ 

που ελζγχει τθν περιοχι του εργοταξίου. 

Πλεσ οι μελζτεσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με α) τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ 

Κυκλοφορίασ και των νόμων περί εκτζλεςθσ ζργων και β) με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ. 

Στθν υπόψθ μελζτθ και ανάλογα με τισ τοπικζσ ςυνκικεσ, κα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ για 

ταχεία και αςφαλι διζλευςθ οχθμάτων ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

10.2. ΖΛΕΓΩΟΣ ΕΨΑΜΟΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ 

Μόλισ το εργοτάξιο είναι ζτοιμο για να τεκεί ςε λειτουργία, ο ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει 

τον Τεχνικό Σφμβουλο ϊςτε να το επιςκεφκεί επί τόπου ο επιβλζπων μθχανικόσ και να ελζγξει 

λεπτομερϊσ τθν εφαρμογι των διαλαμβανομζνων ςτθ μελζτθ εργοταξιακισ ςιμανςθσ που ζχει 

υποβλθκεί και εγκρικεί. 

10.3. ΔΛΑΚΘΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΛΕΓΩΟΥ 

Ο ανάδοχοσ, ςε όλθ τθν διάρκεια λειτουργίασ του εργοταξίου, οφείλει να προβαίνει ςε τακτικοφσ 

ελζγχουσ, ςε χρονικά διαςτιματα όχι αραιότερα των τριϊν θμερϊν για να διαπιςτϊνει ότι όλα τα ςτοιχεία 

ςιμανςθσ και αςφάλιςθσ είναι ςτθ ςωςτι κζςθ και βρίςκονται ςε καλι κατάςταςθ και όπου τοφτο δεν 

ςυμβαίνει, να προβαίνει ςτθν ζγκαιρθ ςυντιρθςθ/αντικατάςταςθ των ελλειπόντων ςτοιχείων. 

Σε περιπτϊςεισ καταςτροφισ των ςτοιχείων ςιμανςθσ-αςφάλιςθσ λόγω εκτάκτου περιςτατικοφ 

(ατφχθμα, ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ), ο εργοταξιάρχθσ οφείλει να ελζγχει τα ςτοιχεία που 

κατεςτράφθςαν και να προβαίνειςτθν εντόσ 24ωρϊν αντικατάςταςι τουσ, με κοινοποίθςθ τθσ ενζργειάσ 

του προσ τον Τεχνικό Σφμβουλο. 

Ο Τεχνικόσ Σφμβουλοσ οφείλει να προβαίνει, επίςθσ ςε τακτικοφσ ελζγχουσ, ςε χρονικά 

διαςτιματα όχι αραιότερα των 10 θμερϊν, για να εξακριβϊνει τθ ςυμμόρφωςθ του αναδόχου με τα 

παραπάνω. 

10.4. ΕΛΕΓΩΟΣ ΑΡΟΞΘΛΫΣΘΣ 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν του κάκε εργοταξίου, ο ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τον Τεχνικό 

Σφμβουλο οφείλει να προβαίνει ςε ζλεγχο για να διαπιςτωκεί αν όλα τα ςτοιχεία τθσ εργοταξιακισ 

ςιμανςθσ - αςφάλιςθσ ζχουν αποξθλωκεί, ϊςτε να μθ δθμιουργείται ςφγχυςθ ςτουσ κινοφμενουσ,ςτο 

οδικότμιμα,οδθγοφσ και εάν ζχειαποκαταςτακεί θ κανονικι κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ κακϊσ 

και θ αςφάλιςθ. 

10.5. ΤΥΡΟΡΟΛΘΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΛΕΓΩΟΥ 

Για τον ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ των αρχϊν τθσ διαδικαςίασ ελεγχου που περιγράφθκε, κα 
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υπάρχει, για κάκε εργοταξιακι ηϊνθ, ειδικό ζντυπο ςτο οποίο κα αναγράφονται τουλάχιςτον τα 

ακόλουκα ςτοιχεία: 

Αρικμόσ και είδοσ πινακίδων που πρζπει να ζχουν τοποκετθκεί. - `Ελεγχοσ ορκισ τοποκζτθςισ 

τουσ. 

Οριηόντια ςιμανςθ. Διαγραμμίςεισ και πρόςκετα ςτοιχεία. `Ελεγχοσ ορκισ τοποκζτθςισ τουσ. 

Ρεριπολία για τον τακτικό ζλεγχο τθσ εργοταξιακισ ςιμανςθσ από τον ανάδοχο. - Διαδικαςία 

ςυντιρθςθσ. 

Ρεριπολία για τον τακτικό ζλεγχο από τον Τεχνικό Σφμβουλο. 

`Εκτακτοι ζλεγχοι -περιςτατικά. 

Σε όλα τα ωσ άνω ςτοιχεία κα υπάρχει το όνομα και θ υπογραφι αυτοφ που διενιργθςε τουσ 

προβλεπόμενουσ ελζγχουσ, θ θμερομθνία του κάκε ελζγχου και θ ϊρα αυτοφ.  

Σε παράρτθμα εμφανίηεται μία τυπικι μορφι καταλόγου ελζγχου.  

Ο κάκε υπεφκυνοσ εργοταξίου μπορεί να χρθςιμοποιεί αυτι τθ μορφι ι οποιαδιποτε άλλθ 

παρόμοια κρίνει πλζον αποτελεςματικι, εφόςον αυτι εγκρικεί και από τθν επιβλζπουςα υπθρεςία. 

Επί πλζον των παραπάνω, κα πρζπει κατά τθ φόρτωςθ των πινακίδων ςιμανςθσ και των 

ςτοιχείων αςφάλιςθσ ςτα οχιματα να γίνεται λεπτομερισ ζλεγχοσ των πινακίδων και ςτοιχείων 

αςφάλιςθσ ϊςτε να μιν παρουςιάηεται οποιαδιποτε ζλλειψθ κατά τθν τοποκζτθςθ αυτϊν. 

11. ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΑΛ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘΣ ΕΓΟΤΑΞIΟΥ 

11.1. ΓΕΝΛΚΑ 

Κατά το ςτάδιο προγραμματιςμοφ των ενεργειϊν ςφνταξθ των διαδικαςιϊν που αφοροφν ςτο 

κλείςιμο λωρίδων κυκλοφορίασ, κα πρζπει: 

Να προετοιμάηεται ζνα ςχζδιο κυκλοφοριακοφ ελζγχου που κα εξυπθρετεί τθ κυκλοφορία με 

ελάχιςτθ κακυςτζρθςθ. 

Να κακορίηονται αςφαλείσ περιοχζσ ζργων. 

Να κακορίηονται ςαφείσ ηϊνεσ αςφάλειασ, παρακείμενεσ ςτισ περιοχζσ ζργων. 

Ρροκειμζνου περί αςτικϊν περιοχϊν να γίνεται ο ςχεδιαςμόσ αςφαλϊν διαδρόμων κίνθςθσ 

πεηϊν, με γεωμετρικά χαρακτθριςτικά (πλάτοσ διαδρόμου, εξαςφάλιςθ ςυνζχειασ, αντιςτοίχιςθ με 

διαβάςεισ οδοφ) ικανά να εξυπθρετιςουν τουσ υπάρχοντεσ φόρτουσ πεηϊν. 

Να παρζχεται αςφαλισ πρόςβαςθ προσ και από τουσ χϊρουσ εργαςιϊν, για τουσ εργαηόμενουσ 

και τα εργοταξιακά οχιματα. 

Να υιοκετθκοφν αςφαλείσ διαδικαςίεσ για τθν τοποκζτθςθ και τθν αφαίρεςθ των ςθμάνςεων, εν 

γζνει.  

Οι διατάξεισ ρυκμίςεων/ ελζγχου τθσ κυκλοφορίασ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με ζνα από τα 

τυπικά ςκαριφιματα εργοταξιακισ διαμόρφωςθσ που δίνονται ςτο Κεφ.10 
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Οι μόνιμεσ πινακίδεσ και θ οριηόντια ςιμανςθ, δεν κα πρζπει να βρίςκονται ςε αντίφαςθ με τθν 

προςωρινι ςιμανςθ, και κα πρζπει είτε να καλφπτονται με αδιαφανζσ ανκεκτικό υλικό (π.χ. μελανό 

φφλλο πολυαικυλενίου πάχουσ τουλάχιςτον Ο, 10mm), είτε να αφαιροφνται Θ εγκατάςταςθ τθσ 

ςιμανςθσ των εκτροπϊν κυκλοφορίασ κα πρζπει να προθγείται του κλειςίματοσ οποιαςδιποτε λωρίδασ ι 

καταςτρϊματοσ. Το ςχζδιο κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων κα πρζπει να διαςφαλίηει τον αποκλειςμό 

εμπλοκισ των εργαηομζνων με τθν διερχόμενθ κυκλοφορία κακϊσ και τθν αςφαλι κίνθςθ πεηϊν, ςε 

αςτικζσ περιοχζσ. 

Θ εγκατάςταςθ και θ αφαίρεςθ τθσ ςιμανςθσ κα πρζπει να ςχεδιάηεται προςεκτικά, και να 

διενεργείται ςε ϊρεσ μειωμζνου κυκλοφοριακοφ φόρτου. 

Ο ανάδοχοσ, κα πρζπει να ετοιμάςει ζνα λεπτομερζσ χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν κακϊσ και 

οδθγίεσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, λαμβάνοντασ πάντα υπ` όψθ τθ πολυπλοκότθτα των ζργων και 

του κλειςίματοσ των λωρίδων. 

11.2. ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΣ -ΡΟΕΛΕΓΩΟΣ 

Κατά τον προγραμματιςμό και τθν προετοιμαςία των λεπτομερϊν διαδικαςιϊν για κάκε διάταξθ, 

οι απαιτιςεισ που πρζπει να ικανοποιθκοφν είναι: 

α) Οριςμόσ ενόσ ατόμου υπεφκυνου για το κλείςιμο/άνοιγμα των λωρίδων/καταςτρωμάτων. Το 

άτομο αυτό κα πρζπει να είναι γνωςτό ςε όλο το προςωπικό. 

β) Χριςθ από τουσ εργαηόμενουσ ιματιςμοφ υψθλισ αντανακλαςτικότθτασ ςφμφωνα με το 

ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 471. Αυτό είναι ζνα κζμα που αφορά τθν αςφάλεια όχι μόνο του εργαηόμενου, 

αλλά και των άλλων. 

γ) Τα οχιματα, να φζρουν τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων και αναλαμπόντων 

κίτρινων φανϊν με οδθγίεσ για τθ χριςθ τουσ. 

δ) Γνωςτοποίθςθ ςε όλο το προςωπικό του χρονικοφ προγραμματιςμοφ των εργαςιϊν. Θα πρζπει 

να καταβάλλεται κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν αποφυγι των ωρϊν υψθλοφ κυκλοφοριακοφ φόρτου. 

ε) Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, για τθν εξοικείωςι του με τθ ςειρά του κάκε εγχειριματοσ. 

ςτ) Διαςαφινιςθ των κακθκόντων και υποχρεϊςεων του κάκε ατόμου. 

η) Θ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ των πινακίδων κα πρζπει να γίνει από τθν πλευρά του οχιματοσ 

που δε ςυνορεφει με τθ κυκλοφορία. 

θ) Ρροςταςία του προςωπικοφ με όχθμα αποκλειςμοφ λωρίδασ, κατά τθν εγκατάςταςθ και 

απομάκρυνςθ των πινακίδων και των άλλων μζςων ςιμανςθσ που ζχουν τοποκετθκεί ςτθ κεντρικι 

νθςίδα, κακϊσ και όπου αλλοφ αυτό κρίνεται αναγκαίο για λόγουσ αςφαλείασ. 

κ) Σαφισ οριςμόσ και επιςιμανςθ των ειςόδων -εξόδων των εργοταξιακϊν οχθμάτων. 

ι) Ρρόβλεψθ για τθ διζλευςθ των οχθμάτων άμεςθσ ανάγκθσ, με κατάλλθλθ ςιμανςθ ϊςτε να 

διζρχονται ανενόχλθτα υπό οποιεςδιποτε ςυνκικεσ. 

ια) Κακοριςμόσ ςυγκεκριμζνων διαδικαςιϊν για τθν απομάκρυνςθ ι κάλυψθ των προςωρινϊν 

πινακίδων όταν δεν ιςχφουν (π.χ. εκτόσ ωρϊν εργαςίασ κατά τθν νφκτα). 
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ιβ) Θ απόδοςθ ςτθν κυκλοφορία (μετά το πζρασ των εργαςιϊν) των λωρίδων και καταςτρωμάτων, 

για τθ ςυνικθ χριςθ, κα πρζπει να ακολουκεί παρόμοιεσ διαδικαςίεσ. 

Με το πζρασ των εργαςιϊν, δεν κα πρζπει να παραμζνουν πινακίδεσ κυκλοφορίασ ι άλλα μζςα 

ςιμανςθσ ςτθν περιοχι ζργων. 

11.3. ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ 

Ο ανάδοχοσ πρζπει, πριν τθν ζναρξθ τθσ εργαςίασ να ζχει επιτελζςει τα επόμενα κακικοντα: 

α) Ελεγχο και, όπου είναι απαραίτθτο, επιςκευι, αντικατάςταςθ ι προμικεια: 

Σθμάνςεων, ςτθριγμάτων ςθμάνςεων, κϊνων,πινακίδων οριοκζτθςθσ ζργων, φραγμάτων, 

προειδοποιθτικϊν αναλαμπόντων φανϊν κλπ. τα οποία είναι απαραίτθτα για τον αποκλειςμό του 

τμιματοσ του οδοςτρϊματοσ. 

Οποιωνδιποτε αναγκαίων μθ τυποποιθμζνων ςθμάτων ζχουν εγκρικεί από τθν υπθρεςία. 

Εξοπλιςμοφ αςφάλειασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και διακριτικϊν οριηοντίων ςθμάνςεων και 

κίτρινων φανϊν κινδφνου. 

Υψθλισ ευκρίνειασ ιματιςμοφ για όλο το προςωπικό. 

Ρρομικεια ειδικϊν οχθμάτων για κινθτά φράγματα εμπόδια λωρίδων 

β) Διευκζτθςθ μεταφοράσ ςθμάνςεων, ςτθρίγματα ςθμάνςεων κλπ. επί των οχθμάτων ςτθ ςωςτι 

ςειρά και ςτισ καλφτερεσ δυνατζσ κζςεισ ϊςτε να διευκολφνεται θ απόςυρςθ αυτϊν των ςθμάνςεων μετά 

το τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ. 

γ) Να δίδονται εντολζσ ςε όλο το προςωπικό ςχετικά με τθ ςυχνότθτα των δραςτθριοτιτων και τα 

προςωπικά τουσ κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ. 

δ) Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ δραςτθριότθτασ, να ελζγχονται τα οχιματα, ο εξοπλιςμόσ και το 

προςωπικό ϊςτε όλα να βρίςκονται ςτθ ςωςτι κζςθ. 

11.4. ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ ΓΛΑ ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΚΑΛ ΑΡΟΣΥΣΘ ΣΘΜΑΝΣΕΫΝ 

Ο υπεφκυνοσ πρζπει να εκτιμά τθν καταλλθλότθτα τθσ περιγραφόμενθσ μεκόδου λαμβάνοντασ 

υπ` όψθ τθ χάραξθ τθσ οδοφ, τον φόρτο, τθ ςφνκεςθ και τθν ταχφτθτα τθσ κυκλοφορίασ και άλλουσ 

ςυντελεςτζσ που μπορεί να επθρεάςουν τθν αςφάλεια των χρθςτϊν και των εργαηομζνων ςτα εργοτάξια. 

`Εχοντασ εκτιμιςει πλιρωσ τουσ κινδφνουσ πρζπει να καταβλθκεί προςπάκεια για τθν ελαχιςτοποίθςι 

τουσ. 

Οι βαςικζσ αρχζσ εγκατάςταςθσ/τοποκζτθςθσ ςθμάνςεωσ περιλαμβάνουν τα εξισ: 

 Οι ςθμάνςεισ μπορεί να τοποκετοφνται ςε ζνα ι δφο ςτάδια. Αν τοποκετοφνται ςε δφο, κατά το 

πρϊτο ςτάδιο τοποκετοφνται όςο το δυνατό πλθςιζςτερα ςτο ςθμείο οριςτικισ τοποκζτθςθσ 

τουσ, ςαφϊσ εκτόσ οδοςτρϊματοσ. Το εμπρόςκιο μζροσ τθσ ςιμανςθσ δεν πρζπει να είναι 

ορατό από τουσ οδθγοφσ και, αν είναι απαραίτθτο, πρζπει να είιναι καλυμμζνθ. Κατά το 

δεφτερο ςτάδιο οι ςθμάνςεισ πρζπει να εγκακίςτανται ςτθ ςωςτι κζςθ και τα καλφμματά τουσ 

να απομακρφνονται. 
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 Θ τοποκζτθςθ των ςθμάνςεων πρζπει να αρχίηει με το προειδοποιθτικό ςιμα (Κ-20) όςο το 

δυνατόν μακρφτερα από το εργοτάξιο. 

 Το όχθμα που φζρει τθν ςιμανςθ πρζπει να πλθςιάςει το εργοτάξιο μζςω τθσ κυκλοφορίασ και 

να ςτακμεφςει αςφαλϊσ ζτςι ϊςτε να μειωκεί όςο το δυνατόν θ εμπλοκι του με τθν κανονικι 

κυκλοφορία, ζχοντασ κζςει ςε λειτουργία τουσ κίτρινουσ προειδοποιθτικοφσ φανοφσ. 

 Αφοφ ςτακμεφςει το όχθμα, πρζπει να προςτατεφεται τοποκετϊντασ, όςο πλθςιζςτερα γίνεται, 

τισ ςθμάνςεισ -52α ι -52δ. Αν ο υπεφκυνοσ το κεωρεί απαραίτθτο πρζπει να τοποκετείται ζνα 

όχθμα αποκλειςμοφ λωρίδασν ι ερείςματοσ για να προςτατεφει το όχθμα που φζρει τθν 

ςιμανςθ και διατθρϊντασ μία απόςταςθ 25 μζτρων πίςω από αυτό. 

 'Οποτε είναι δυνατό πρζπει οι πινακίδεσ και τα λοιπά ςτοιχεία να εκφορτϊνονται από τθν δεξιά 

πλευρά ι πίςω από το όχθμα. 

 Το όχθμα που φζρει τθν ςιμανςθ κα μετακινθκεί προσ το επόμενο ςθμείο ςιμανςθσ 

ακολουκοφμενο από ζνα όχθμα αποκλειςμοφ λωρίδασ (αν διατίκεται) και κα ακολουκιςει τισ 

διαδικαςίεσ που περιγράφονται μζχρι να τοποκετθκοφν όλα τα ςιματα. 

 Κϊνοι ι πινακίδεσ οριοκζτθςθσ ζργων τοποκετοφνται ςε περίπτωςθ εργαςίασ εκτόσ των 

παρυφϊν του οδοςτρϊματοσ, κατά τθν ροι τθσ κυκλοφορίασ, μαηί με ζνα όχθμα που φζρει 

ςιμανςθ και ζνα όχθμα αποκλειςμοφ λωρίδασ (αν διατίκεται) προκειμζνου να υπάρχει 

αςφάλεια. 

 Κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τοποκζτθςθσ τθσ ςιμανςθσ το όχθμα που φζρει ςιμανςθ και το 

όχθμα αποκλειςμοφ λωρίδασ πρζπει να ςβιςουν τουσ προειδοποιθτικοφσ φανοφσ τουσ, να 

ειςζλκουν ςτθν κανονικι κυκλοφορία και να εγκαταλείψουν το εργοτάξιο. 

Οι βαςικζσ αρχζσ για απόςυρςθ ςθμάνςεων περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 Οι γενικζσ τεχνικζσ αφαίρεςθσ είναι παρεμφερείσ με αυτζσ τθσ τοποκζτθςθσ. Θ κφρια διαφορά 

ςυνίςταται ςτθ ςυχνότθτα των ςταδίων. 

 Ρριν αρχίςει θ αφαίρεςθ, ςτο εργοτάξιο πρζπει να γίνεται επιςταμζνοσ ζλεγχοσ ϊςτε να 

εξακριβωκεί με βεβαιότθτα ότι δεν υπάρχουν εργαηόμενοι, εργοταξιακά οχιματα ι/και 

μθχανιματα,υλ,ικά και μπάηα. 

 Τα προειδοποιθτικά ςιματα ζργων (Κ-20) παραμζνουν μζχρι να αφαιρεκοφν όλεσ οι άλλεσ 

ςθμάνςεισ και ςτοιχεία εξοπλιςμοφ. 

 `Ενα όχθμα αποκλειςμοφ λωρίδασ πρζπει να χρθςιμοποιείται προκειμζνου να προςτατεφει το 

όχθμα που φζρει τθ ςιμανςθ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, το οποίο διατθρεί μία κατάλλθλθ κζςθ, 

ςυνικωσ 30 ζωσ 45 μζτρα ςε υπεραςτικζσ οδοφσ και 15 μζτρα ςε αςτικζσ, από το όχθμα που 

φζρει τθν ςιμανςθ, εμπρόσ ι πίςω από αυτό, ςε ςχζςθ με τθν επερχόμενθ κυκλοφορία. 

 Οι κϊνοι και οι πινακίδεσ οριοκζτθςθσ ζργων κα είναι τα πρϊτα που κα αφαιροφνται ενϊ το 

όχθμα που φζρει τθ ςιμανςθ κα λειτουργεί εντόσ των ορίων τθσ αποκλειςμζνθσ περιοχισ, όπου 

το πλάτοσ είναι αρκετό. 

 Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αφαίρεςθσ των κϊνων και των πινακίδων οριοκζτθςθσ ζργων και τα 
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δφο οχιματα κα πλθςιάςουν τθν τελευταία τοποκετθμζνθ ςιμανςθ, ςυνικωσ τθν -36, και κα 

αφαιροφνται όλα τα ςιματα με αντίκετθ ςειρά από αυτι τθσ διαδικαςίασ τοποκζτθςθσ. 

 Αυτό ςυνικωσ απαιτεί τθ χριςθ ενόσ οχιματοσ αποκλειςμοφ λωρίδασ μπρόσ από το όχθμα που 

φζρει τθ ςιμανςθ ζχοντασ ςτο εμπρόςκιο μζροσ τθ ςιμανςθ -52α ι -52δ. 

 Οι τελευταίεσ ςθμάνςεισ που πρζπει να αφαιρεκοφν είναι οι προειδοποιθτικζσ ςθμάνςεισ 

ζργου Κ-20.  

'Οταν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία αφαίρεςθσ των ςθμάνςεων, το όχθμα που φζρει αυτζσ και το 

όχθμα αποκλειςμοφ των λωρίδων ςβινουν τουσ προειδοποιθτικοφσ φανοφσ τουσ, ειςζρχονται ςτθν 

κυκλοφορία και εγκαταλείπουν το εργοτάξιο. 

12. ΤΥΡΛΚΑ ΣΚΑΛΨΘΜΑΤΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό εμφανίηονται τα τυπικά ςκαριφιματα των πλζον ςυνικων περιπτϊςεων 

εκτροπϊν κυκλοφορίασ λόγω εργοταξίου που ςυναντϊνται κάτά μικοσ του ελλθνικοφ οδικοφ δικτφου 

τόςο για το αςτικό όςο και για το υπεραςτικό και θ αντίςτοιχθ ςιμανςθ και αςφάλιςι τουσ. 

Στα τυπικά αυτά ςκαριφιματα εμφανίηονται, πζραν των ςτοιχείων ςθμάνςεων και αςφάλιςθσ, και 

οριςμζνεσ πρόςκετεσ οδθγίεσ που κα πρζπει, κατά περίπτωςθ, να ακολουκοφνται Θα πρζπει να 

ςθμειωκεί ότι οι διατάξεισ ελζγχου κυκλοφορίασ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με ζνα από τα τυπικά 

αυτά ςκαριφιματα ενϊ, ςτισ ειδικζσ περιπτϊςεισ που δεν καλφπτονται από αυτά, κα πρζπει να 

ακολουκείται θ διαδικαςία του Κεφ. 6 "κρίςιμεσ περιπτϊςεισ" τθσ παροφςασ προδιαγραφισ. 

Οι διατάξεισ του παρόντοσ κεφαλαίου αποτελοφν τθ τυπικι αλλά και τθν ελάχιςτθ ςιμανςθ κατά 

περίπτωςθ. Τα εξατομικευμζνα χαρακτθριςτικά κάκε διάταξθσ και εργοταξίου κα πρζπει να λαμβάνονται 

υπ` όψθ με προςοχι, ενϊ κα πρζπει να τοποκετοφνται κάποιεσ πρόςκετεσ πινακίδεσ μόνο ςτθν 

περίπτωςθ που υπάρχουν αμφιβολίεσ για το εάν οι οδθγοί αντιλθφκοφν τισ πινακίδεσ και αντιδράςουν 

ζγκαιρα, ςε ςθμεία όπου υπάρχει περιοριςμζνθ ορατότθτα. 
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 23 (Τ.Ρ. 23) 

(Τ.Ρ. 23) ΑΜΨΛΡΛΕΥΑ ΕΓΟΤΑΞΛΑΚΑ ΣΤΘΚΑΛΑ ΟΔΟΥ, ΤΥΡΟΥ NEW JERSEY 

 

1. ΡΕΛΓΑΨΘ 

Το πλαςτικό ςτθκαίο αςφαλείασ κα είναι καταςκευαςμζνο από πολυεκυλαίνιο υψθλισ 

ποιότθτασ, ελαφρφ για τθ μεταφορά και τοποκετθςι του, κα φζρει ειδικζσ υποδοχζσ για τθ ςφνδεςθ 

πολλϊν ομοίων μεταξφ τουσ με εφκολο κθλφκωμα. Στο πάνω μζροσ κα φζρουν οπι με πϊμα για τθν 

επικυμθτι πλιρωςθ του ςτθκαίου με νερό, ϊςτε να αυξάνεται κατά βοφλθςθ θ ευςτάκειά του, ενϊ ςτο 

κάτω άκρο κα φζρουν οπζσ απορροισ του αποκθκευμζνου νεροφ. 

 

2. ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 

Το χρϊμα τουσ κα είναι λευκό ι κόκκινο με βάροσ 8 kg και κα γεμίηουν με νερό φτάνοντασ 

περίπου τα 55 kg. Τυποποιθμζνεσ διαςτάςεισ βάςει προδιαγραφϊν ΥΡΕΧΩΔΕ (Μικοσ x Φψοσ x Ρλάτοσ) 

100 cm x 60 cm x 46 cm. 

Ρροδιαγραφι : Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003). 

 

3. ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ 

Τοποκετοφνται μεταξφ τουσ εναλλάξ λευκό – κόκκινο με τισ ειδικζσ εγκοπζσ για να προκαλοφν τθν 

προςοχι των οδθγϊν. 

 

4. ΕΨΑΜΟΓΕΣ 

Οδικά δίκτυα, κζςεισ επικίνδυνων ςθμείων, διόδια, ακλθτικά κζντρα, εργοτάξια. 

 

5. ΕΡΛΜΕΤΘΣΘ ΚΑΛ ΡΛΘΫΜΘ 

Θ επιμζτρθςθ κα γίνεται ανά μινα παραμονισ εκάςτου ςτοιχείου (ςπονδφλου) ςτο ζργο, 

ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ διάταξθ εργοταξιακισ ςιμανςθσ και το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα 

εκτζλεςθσ εργαςιϊν. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται για τισ επιμζρουσ ποςότθτεσ με τθ ςυμβατικι 

τιμι του Τιμολογίου. Θ τιμι αυτι και θ πλθρωμι αποτελοφν τθν πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για 

τθν παροχι όλων των απαιτοφμενων μθχανθμάτων, μεταφορικϊν μζςων, εφοδίων, υλικϊν και 

εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ςφμφωνα με τα 

παραπάνω.  
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 24 (Τ.Ρ. 24) 

(Τ.Ρ. 24) ΣΤΫΣΕΛΣ ΑΣΨΑΛΤΛΚΟΥ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΩΟΥΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΛΚΘΣ ΔΛΑΒΑΚΜΛΣΘΣ 

(ΚΛΕΛΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ) 

 

1. Αντικείμενο εργαςιϊν – Οριςμοί 

 

1.1. Αντικείμενο εργαςιϊν 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ παραγωγι και διάςτρωςθ αςφαλτικϊν ςκυροδεμάτων 

ςυνεχοφσ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ (κλειςτοφ τφπου) για: 

 καταςκευι οδοςτρϊματοσ οδϊν 

 καταςκευι ςτακεροποιθμζνων ερειςμάτων 

 καταςκευι ποδθλατοδρόμων και πεηοδρόμων 

 καταςκευι διαδρόμων κυκλοφορίασ ςε αεροδρόμια. 

 

Οι αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ διακρίνονται ςε: επιφανειακι ςτρϊςθ (καλφπτει τθν επιφάνεια των 

λωρίδων κυκλοφορίασ και των ςτακεροποιθμζνων ερειςμάτων) και ςτισ υποκείμενεσ αυτισ ςτρϊςεισ, 

που είναι θ ςυνδετικι ςτρϊςθ, θ ιςοπεδωτικι (εξομαλυντικι ι απιςωτικι) ςτρϊςθ και θ αςφαλτικι βάςθ. 

Τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα εφαρμόηονται και για τθν καταςκευι και ςυντιρθςθ των 

αςφαλτικϊν ςτρϊςεων των οδοςτρωμάτων. 

H χριςθ τθσ παροφςασ για εκπόνθςθ μελετϊν εναπόκειται ςτθν κρίςθ των μελετθτϊν και του ΚτΕ. 

Σθμειϊνεται ότι: 

 θ επίςθμθ ονομαςία ςτθν Ελλθνικι των Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων (ΕΝ), που αναφζρονται ςτθν 

παροφςα, παρζχεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ αρ. C 378/6/13-11-2015, μζςω του 

«http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2015_378_R_0003» 

 τα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα είναι κείμενα αναφοράσ που παρζχουν κανόνεσ, κατευκυντιριεσ οδθγίεσ 

ι χαρακτθριςτικά για τισ δραςτθριότθτεσ ι τα αποτελζςματα αυτϊν, οι οποίεσ είναι κοινισ και 

επαναλαμβανόμενθσ χριςθσ: 

 

Επειδι, ςυχνά εκδίδονται νεϊτερα ΕΝ, αυτά κα υπεριςχφουν των αναφερομζνων ΕΝ ςτθν παροφςα, 

με τθν προχπόκεςθ ότι δεν αλλοιϊνονται οι απαιτιςεισ τθσ παροφςασ, αλλιϊσ: 

 

 ςτα ςυμβατικά τεφχθ ζργου προσ διακιρυξθ κα δθλϊνεται ο τρόποσ κατάλλθλθσ αναπροςαρμογισ 

των απαιτιςεων τθσ παροφςασ 

 ςε ζργα που βρίςκονται ςε εξζλιξθ κα εφαρμόηονται τα τυχόν υπεριςχφοντα νεϊτερα ΕΝ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πικανζσ επιπτϊςεισ που μπορεί να επζρχονται και επθρεάηουν τθν 

ποιότθτα και το οικονομικό αντικείμενο του ζργου 
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1.2. Οριςμοί 

 

Αςφαλτικό ςκυρόδεμα, είναι το μίγμα αςφάλτου και αδρανϊν ςυνεχοφσ κοκκομετρικισ 

διαβάκμιςθσ. Τα αδρανι ςχθματίηουν μία αλλθλοςυνδεδεμζνθ δομι, θ οποία ζχει τθ μεγαλφτερθ 

ςυμμετοχι ςτθν αντοχι του μίγματοσ ςε ευςτάκεια κατά τθ φόρτιςθ. 

Επιφανειακι ςτρϊςθ, είναι θ ανϊτερθ αςφαλτικι ςτρϊςθ επί τθσ οποίασ κινοφνται τα οχιματα. 

Ωσ εκ τοφτου, πρζπει να παρζχει ομαλι, άνετθ και αςφαλι επιφάνεια κφλιςθσ. 

Συνδετικι ςτρϊςθ, είναι θ αςφαλτικι ςτρϊςθ μεταξφ τθσ επιφανειακισ ςτρϊςθσ και αςφαλτικισ 

βάςθσ. Αυτι παρζχει μια ομαλι επιφάνεια, με τισ επικυμθτζσ κλίςεισ, επί τθσ οποίασ διαςτρϊνεται θ 

ςτρϊςθ κυκλοφορίασ. Αυτι καταςκευάηεται ςυνικωσ με πάχοσ 4,0 - 10,0 cm. 

Λςοπεδωτικι ςτρϊςθ, είναι θ αςφαλτικι ςτρϊςθ μεταβλθτοφ πάχουσ, που διαςτρϊνεται πάνω ςε 

υφιςτάμενθ επιφάνεια οδοςτρϊματοσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ απαιτοφμενθσ επίκλιςθσ του 

οδοςτρϊματοσ, ι τθν εξάλειψθ επιφανειακϊν ανωμαλιϊν, πριν από τθν επίςτρωςθ των υπερκείμενων 

αςφαλτικϊν ςτρϊςεων 

Αςφαλτικι βάςθ, καταςκευάηεται ςε μία ι περιςςότερεσ ςτρϊςεισ πάχουσ 5,0 - 10,0 cm. Σε 

περίπτωςθ που αυτι ζχει πάχοσ ζωσ 10 cm, μπορεί να διαςτρϊνεται ςε μια ενιαία ςτρϊςθ. 

Το αςφαλτικό ςκυρόδεμα χαρακτθρίηεται εν ςυντομία από τα γράμματα ΑΣ και ζναν αρικμό που 

δθλϊνει το κόςκινο διζλευςθσ των αδρανϊν, π.χ. ΑΣ 12 δθλϊνει αςφαλτικό ςκυρόδεμα με αδρανι 

ςυγκρατοφμενα ζωσ και 10% κατά βάροσ από κόςκινο βροχίδασ 12 mm. 

Κατά τον ίδιο τρόπο κακορίηεται και το ονομαςτικό μζγεκοσ του χονδρόκοκκου και λεπτόκοκκου 

αδρανοφσ. 

Στθν περίπτωςθ του λεπτόκοκκου αδρανοφσ το ςυγκρατοφμενο ποςοςτό ςτο κόςκινο αναφοράσ 

ανζρχεται ζωσ και ςτο 15%. 

αφι, ο καταςκευαςτικόσ αρμόσ, δθλαδι θ επιφάνεια διεπαφισ γειτονικϊν ςτρϊςεων 

αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων, που καταςκευάηονται από το ίδιο ι υλικά με παρόμοια χαρακτθριςτικά. Οι 

ραφζσ διακρίνονται ςε διαμικεισ και εγκάρςιεσ. 

Συναρμογζσ, οι επιφάνειεσ διεπαφισ μεταξφ αςφαλτικϊν υλικϊν με διαφορετικζσ ιδιότθτεσ ι 

μεταξφ αςφαλτικϊν υλικϊν και δομικϊν ςτοιχείων από άλλα υλικά. 

 

2. Κριτιρια αποδοχισ ενςωματοφμενων υλικϊν 

 

2.1. Συνδετικό υλικό 

 

Το ςυνδετικό υλικό του αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ για όλεσ τισ ςτρϊςεισ, είναι κοινι άςφαλτοσ 

οδοςτρωςίασ των τφπων 20/30, 35/50, 50/70, ι 70/100, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 12591, Ρίνακεσ 1 και 
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Α.1. 

O τφποσ που χρθςιμοποιείται κακορίηεται από τθ μελζτθ, ανάλογα με τισ κλιματολογικζσ 

ςυνκικεσ τθσ περιοχισ του ζργου και τα χαρακτθριςτικά τθσ κυκλοφορίασ. Σε περιπτϊςεισ αξιοποίθςθσ 

ανακυκλωμζνου αςφαλτομίγματοσ, μπορεί να χρθςιμοποιείται τφποσ αςφάλτου κατά μια κλάςθ 

μαλακότερθ. 

Για τθν καταςκευι τθσ επιφανειακισ ςτρϊςθσ, τθσ ςυνδετικισ ςτρϊςθσ και τθσ αςφαλτικισ 

βάςθσ, χρθςιμοποιείται κοινι άςφαλτοσ οδοςτρωςίασ των τφπων 35/50, 50/70, ι 70/100. 

Άςφαλτοσ 20/30 (ςκλθρι άςφαλτοσ) χρθςιμοποιείται μόνον ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ κατά τθν 

κρίςθ του μελετθτι. 

Το ςυνδετικό υλικό των μιγμάτων, που προορίηονται για τθν ςυντιρθςθ ι/ και ενίςχυςθ παλαιϊν 

οδοςτρωμάτων (αποκατάςταςθ επιφανειακϊν ςτρϊςεων κλπ.), ιδιαίτερα ςε αυτοκινθτοδρόμουσ ι οδοφσ 

με μεγάλθ κυκλοφορία, μπορεί να είναι και τροποποιθμζνθ άςφαλτοσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του 

ΕΛΟΤ EN 14023, Ρίνακασ 1 και Α.1 (Ν) ι Ρίνακασ 4 και Α.4 (Ν), ανάλογα με τον τφπο του πολυμεροφσ που 

χρθςιμοποιείται. 

Θ τροποποιθμζνθ άςφαλτοσ (άςφαλτοσ και πολυμερζσ) ςυντίκεται ςε κατάλλθλεσ μονάδεσ πριν 

από τθν ανάμιξι τθσ με τα αδρανι. 

Για τθ χριςθ τθσ τροποποιθμζνθσ αςφάλτου εκπονείται ειδικι μελζτθ, ςτθν οποία περιζχονται, 

πλθν τθσ μελζτθσ ςφνκεςθσ του αςφαλτομίγματοσ, και αποδεικτικά ςτοιχεία περί τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και των βελτιϊςεων, που επζρχονται από τθ χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

τροποποιθμζνθσ αςφάλτου, ζναντι τθσ κοινισ αςφάλτου, με βάςθ τισ εργαςτθριακζσ δοκιμζσ, που 

δίνονται ακολοφκωσ (βλ. ΕΝ 14023): 

 

Δοκιμι Μζκοδοσ Ραρατθριςεισ 

Διείςδυςθ (Penetration) ΕΛΟΤ EN 1426 Στουσ 25oC 

Μάλκωςθ (Softening Point) ΕΛΟΤ EN 1427  

Συνοχι ΕΛΟΤ ΕΝ 13589 &  

 ΕΛΟΤ ΕΝ 13703 ι  

 ΕΛΟΤ ΕΝ 13588  

Αντίςταςθ ςε ςκλιρυνςθ (Resistance to hardening) ΕΛΟΤ EN 12607-1  

Θερμοκραςία ανάφλεξθσ (Flash Point) ΕΛΟΤ EN ISO  

 2592  

Σθμείο κραφςθσ κατά Frass ΕΛΟΤ ΕΝ 12593 Συγκριτικι δοκιμι 

Δοκιμι ελαςτικισ επαναφοράσ (Elastic Recovery) ΕΛΟΤ EN 13398  

 

Σε αςφαλτομίγματα για επιφανειακζσ ςτρϊςεισ, όταν χρθςιμοποιείται περιςςότερο από 10% 

κατά βάροσ ανακυκλωμζνο αςφαλτόμιγμα με κοινι άςφαλτο και θ άςφαλτοσ που πρόκειται να 
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χρθςιμοποιθκεί είναι επίςθσ κοινι άςφαλτοσ, επιλζγεται τφποσ αςφάλτου τζτοιοσ, ϊςτε θ προκφπτουςα 

τιμι ειςδυτικότθτασ ι του ςθμείου μάλκωςθσ να είναι ςφμφωνθ με τισ απαιτιςεισ τθσ κοινισ αςφάλτου, 

που αρχικά κα επιλζγονταν άνευ τθσ προςκικθσ ανακυκλωμζνου αςφαλτομίγματοσ. Οι υπολογιςμοί για 

τον προςδιοριςμό αυτϊν των δφο τιμϊν γίνονται ςφμφωνα με τισ εξιςϊςεισ που δίνονται ςτο Ραράρτθμα 

Α. 

Σε αςφαλτομίγματα για ςυνδετικζσ ςτρϊςεισ, ιςοπεδωτικι και αςφαλτικι βάςθ, τα ανωτζρω 

ιςχφουν για ποςοςτό εμπεριεχομζνου ανακυκλωμζνου αςφαλτομίγματοσ περιςςότερο από 20%. 

Για ποςοςτά μικρότερα από τα ανωτζρω εμπεριεχομζνου ανακυκλωμζνου αςφαλτομίγματοσ δεν 

απαιτείται ο προςδιοριςμόσ τθσ προκφπτουςασ ειςδυτικότθτασ ι ςθμείου μάλκωςθσ και μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί θ άςφαλτοσ που κα χρθςιμοποιοφνταν και άνευ ανακυκλοφμενου υλικοφ. 

 

2.2. Αδρανι υλικά 

 

Οι ιδιότθτεσ των αδρανϊν υλικϊν και των αδρανϊν πλιρωςθσ (filler), που προζρχονται από 

επεξεργαςία φυςικϊν, τεχνθτϊν ι ανακυκλωμζνων υλικϊν και μιγμάτων αυτϊν των υλικϊν, κα 

ςυμμορφϊνονται με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13043. 

 

Ωονδρόκοκκα αδρανι υλικά 

 

Στισ αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ το χονδρόκοκκο κλάςμα των αδρανϊν είναι εκείνο που προςδίδει 

κυρίωσ τισ χαρακτθριςτικζσ αντιολιςκθρζσ ιδιότθτεσ (μικροχφι και μακροχφι) τθσ επιφανείασ του 

οδοςτρϊματοσ και για αυτό κα αποτελείται κατά 100% από αδρανζσ υλικό με εξαιρετικά μθχανικά 

χαρακτθριςτικά, μεγάλθ κακαρότθτα και κατάλλθλο ςχιμα κόκκων. 

 

Kακαρότθτα και ςχιμα κόκκων. Το χονδρόκοκκο κλάςμα κα προζρχεται από κραφςθ 

πετρϊματοσ με τα προδιαγραφόμενα μθχανικά χαρακτθριςτικά ι ςκωρίεσ κατάλλθλθσ ςκλθρότθτασ και 

ανκεκτικότθτασ, απαλλαγμζνο από επιβλαβείσ προςμίξεισ (άργιλο, οργανικά ι άλλα εφκρυπτα υλικά). 

Στθν περίπτωςθ που προζρχεται από φυςικζσ αποκζςεισ ποταμϊν ι χειμάρρων, οι προσ κραφςθ 

κροκάλεσ κα ςυγκρατοφνται από κόςκινο με άνοιγμα βρόχου τριπλάςιο του ονομαςτικοφ μεγζκουσ των 

κόκκων και το 80% τουλάχιςτον των κόκκων που ςυγκρατοφνται ςτο κόςκινο ανοίγματοσ 4 mm, να ζχει 

μία τουλάχιςτον κραυςιγενι επιφάνεια. 

Οι κόκκοι κα είναι κατά το δυνατόν κυβοειδοφσ μορφισ. Ο ζλεγχοσ του ςχιματόσ τουσ γίνεται 

κατά ΕΛΟΤ EN 1097-8, με προςδιοριςμό για το ςυγκρατοφμενο ςτο κόςκινο 6,3 mm υλικό του «δείκτθ 

πλακοειδοφσ» (Flakiness Index). 

 

Μθχανικζσ ιδιότθτεσ. Εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτα ςυμβατικά τεφχθ, οι επιτρεπόμενεσ 

τιμζσ των μθχανικϊν ιδιοτιτων του χονδρόκοκκου αδρανοφσ ορίηονται ςτον επόμενο πίνακα, ωσ προσ τισ 
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ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

 Αντοχι ςε ςτίλβωςθ (Polished Stone Value), ςφμφωνα με τον επόμενο πίνακα κατά ΕΛΟΤ EN 

1097-8 

 Αντοχι ςε απότριψθ (Aggregate Abrasion Value), ςφμφωνα με τον επόμενο πίνακα κατά ΕΛΟΤ EN 

1097-8 

 Αντοχι ςε κρυμματιςμό κατά Los Angeles, ςφμφωνα με τον επόμενο πίνακα κατά ΕΛΟΤ EN 1097-2 

 Δείκτθσ πλακοειδοφσ, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 933-3 

 Ανκεκτικότθτα ςε αποςάκρωςθ (δοκιμι υγείασ), ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2 

Τα αδρανι τθσ επιφανειακισ ςτρϊςθσ (ακόμα και ςε ζργα τοπικισ ανακαταςκευισ) κα πλθροφν 

κατ’ ελάχιςτον τισ απαιτιςεισ ςτου επόμενου Ρίνακα, ανάλογα με τθν κατθγορία τθσ οδοφ: 

  Κατθγορία 

Οδοφ 

Τιμζσ Τιμζσ 

   

     

         

 (όπωσ ορίηεται ςτισ ΟΜΟΕ-

ΛΚΟΔ) 

PSV AAV    

      

           

A I (1) B I, B II     ≥ 62 6    

A II, A III B III     ≥ 56 6 ≤40%   

 B IV  Γ III, Γ IV   ≥ 54 8  ≤24% ≤18% 

    IV,   V  ≥ 50 10 

≤30% 

  

     

E V, E VI ≥ 44 10 

  

        

 
(1): Ρεριλαμβάνονται και οι κλάδοι ανιςόπεδων κόμβων 

Επιςθμαίνεται ότι, για οποιαςδιποτε κατθγορίασ οδοφ κατϊτερθσ των κατθγοριϊν ΑΙ, ΒΙ και ΒΙΙ 

μπορεί να υιοκετοφνται μεγαλφτερεσ τιμζσ, εφόςον αυτό προβλζπεται από τθ μελζτθ οδοποιίασ. 

Σε περίπτωςθ ενςωμάτωςθσ χονδρόκοκκου αδρανοφσ υλικοφ, προερχόμενου από κραφςθ 

φυςικϊν λίκων λατομείων ι ποτάμιων, το ποςοςτό των κόκκων με μία ι περιςςότερεσ επιφάνειεσ 

προερχόμενεσ από κραφςθ και ςφνκλιψθ κα είναι ≥ 50%, κατά βάροσ, και το ποςοςτό των «τελείωσ» 

ςφαιρικϊν κόκκων κα είναι < 10%, κατά βάροσ. Αυτοί οι ζλεγχοι γίνονται ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 933-5. 

Σε περίπτωςθ ενςωμάτωςθσ ςκωριϊν αντί άλλων αδρανϊν υλικϊν, τότε εκτελοφνται και οι 

ζλεγχοι: 

α. Στακερότθτασ όγκου, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1744-1, παράγραφοσ 19.3, όταν 

χρθςιμοποιοφνται ςιδθροςκωρίεσ Αποςφνκεςθσ διττανκρακικοφ πυριτίου ι/ και αποςφνκεςθσ 

ςιδιρου, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1744-1, παράγραφοσ 19.1 και 19.2, αντίςτοιχα, όταν 
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χρθςιμοποιοφνται ψυχόμενεσ ςτον αζρα ςκωρίεσ υψικαμίνου (Air cooled blastfurnace slags) 

Θ ευςτάκεια όγκου (ποςοςτό μεταβολισ του όγκου) των αδρανϊν από ςιδθροςκωρίεσ κα είναι 

3,5%. H αποςφνκεςθ των ψυχόμενων ςτον αζρα ςκωριϊν υψικαμίνου κα είναι μθδενικι και ςτισ δφο 

περιπτϊςεισ. 

Θ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ του χονδρόκοκκου υλικοφ για όλεσ τισ αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ κα 

βρίςκονται εντόσ των ορίων του επόμενου Ρίνακα 1. 

 

Ρίνακασ 1 - Πρια κοκκομετρικϊν διαβακμίςεων χονδρόκοκκου αδρανοφσ αςφαλτικϊν ςτρϊςεων 

Ονομαςτικό άνοιγμα   

Διερχόμενο ποςοςτό 

 

βρόχου κόςκινου 

   

  

(κατά βάροσ) *%+ 

  

κατά ΕΛΟΤ EN 933-2 

    

       

[mm] 

       

Χ-40 Χ-25 

 

Χ-20 

 

Χ-12,5 Χ-10    

        

63 

100 

      

       

        

40 90-99 

100 

     

       

        

31,5 

20-55 

90-99  

100 

   

      

      

        

20 

0-15 

  90-99  

100 

 

 

- 

    

       

        

12,5  

25-60 

   90-99 

100  

- 

    

       

        

10 

0-5 

  

20-55 

 

40-75 

90-99 

 

- 
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4,0 

- 0-10 

 

0-10 

 

5-25 10-30    

        

2,0  0-2  0-2  

0-10 0-10  

- 

    

       

        

1,0      0-2 0-2 

 - -  -    

 

Λεπτόκοκκα αδρανι υλικά 

 

Τα λεπτόκοκκα αδρανι (υλικά ονομαςτικοφ μεγζκουσ 2 mm και ςυγκρατοφμενα ςτο κόςκινο 

0,063 mm) αποτελοφνται από κραυςτι άμμο κατάλλθλου πετρϊματοσ, ι φυςικι άμμο, ι κραυςτι άμμο 

ςκωριϊν, ι από ςυνδυαςμό αυτϊν. Ειδικά για τθν επιφανειακι ςτρϊςθ, θ άμμοσ προζρχεται από 

κραφςθ πετρωμάτων με αντοχι ςε φκορά κατά Los Angeles ≤ 30% (ΕΛΟΤ EN 1097-2). 

H κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των λεπτόκοκκων υλικϊν για όλεσ τισ αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ κα 

ανταποκρίνεται ςτα όρια των κοκκομετρικϊν διαβακμίςεων που δίνονται ςτον επόμενο Ρίνακα 2. 

 

Ρίνακασ 2 - Πρια κοκκομετρικϊν διαβακμίςεων λεπτόκοκκου αδρανοφσ υλικοφ αςφαλτικϊν ςτρϊςεων 

Ονομαςτικό άνοιγμα βρόχου κόςκινου Διερχόμενο ποςοςτό 

κατά ΕΛΟΤ EN 933-2 (κατά βάροσ) *%+  

[mm] 

   

Λ-4 

 

Λ-2   

    

6,3 100   

4,0 85-99  100 

2,0 70-95  85-99 

1,0 45-70  60-95 

0,5 23-47  40-80 

0,25 6-25  20-50 

0,063 0-15  0-15 

 

Το λεπτόκοκκο κλάςμα των αδρανϊν ( 2 mm) πρζπει να ζχει ιςοδφναμο άμμου (Sand Equivalent) 

μεγαλφτερο του 55, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 933-8. 
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Ραιπάλθ 

H παιπάλθ, το πολφ λεπτό υλικό που διζρχεται από το κόςκινο ανοίγματοσ βρόχου 0,063 mm, 

μπορεί να είναι από αςβεςτόλικο, ςκωρίεσ, υδράςβεςτο, τςιμζντο Portland, ιπτάμενθ τζφρα, ι 

οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο υλικό, ελεφκερο αργιλικϊν προςμίξεων. 

H παιπάλθ κατά τθν ϊρα τθσ ενςωμάτωςισ τθσ κα είναι επαρκϊσ ξθρι για να ρζει, ενϊ θ 

κοκκομετρικι τθσ διαβάκμιςθ, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 933-10, κα πλθροί τισ απαιτιςεισ του επόμενου 

Ρίνακα 3: 

 

Ρίνακασ 3 - Πρια κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ παιπάλθσ 

Ονομαςτικό άνοιγμα βρόχου κόςκινου κατά 

Διερχόμενο ποςοςτό 

ΕΛΟΤ EN 933-2 

(κατά βάροσ) *%+ 

[mm]  

  

2 100 

0,125 85-100 

0,063 75-100 

 

Πταν το ποςοςτό τθσ παιπάλθσ ςτο μίγμα των αδρανϊν είναι μεγαλφτερο από 3%, γίνεται 

ζλεγχοσ ωσ προσ τθν περιεκτικότθτα ςε υλικά υψθλισ πλαςτικότθτασ (π.χ. διογκοφμενθ άργιλο) με τον 

προςδιοριςμό τθσ τιμισ του δείκτθ «μπλε του μεκυλενίου» (MBF), ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 933-9. 

Κατά κανόνα θ επιτρεπόμενθ τιμι MBF, για τα αςφαλτομίγματα όλων των ςτρϊςεων είναι 10 

g/kg. Υψθλότερεσ τιμζσ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ο λόγοσ παιπάλθσ προσ άςφαλτο βρίςκεται εντόσ τθσ 

περιοχισ 0,6-1,2. 

Επιπλζον αυτϊν των ελζγχων προςδιορίηεται θ πυκνότθτα και θ υδαταπορροφθτικότθτα των 

χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανϊν, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1097-6, παράγραφοσ 7,8 ι 9, 

ανάλογα με το μζγεκοσ των κόκκων. Επίςθσ προςδιορίηεται και θ πυκνότθτα τθσ παιπάλθσ ςφμφωνα με 

το ΕΛΟΤ EN 1097-7. 

H υδαταπορροφθτικότθτα δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το 2% κατά βάροσ. Αδρανι υλικά από 

ανακφκλωςθ αςφαλτικϊν ταπιτων. 

Ωσ αδρανι υλικά για τθν παραγωγι αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ μπορεί να χρθςιμοποιοφνται και 

προϊόντα ανακφκλωςθσ παλαιϊν αςφαλτικϊν ταπιτων. Το μζγιςτο μζγεκοσ των αδρανϊν υλικϊν του 

ανακυκλοφμενου υλικοφ δεν επιτρζπεται να είναι μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο των αδρανϊν υλικϊν 

του νζου μίγματοσ. 

Οι ιδιότθτεσ των αδρανϊν υλικϊν, που εμπεριζχονται ςτο ανακυκλοφμενο αςφαλτικό τάπθτα, κα 

ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των νζων αδρανϊν. 
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Οι ζλεγχοι επί τoυ προσ χριςθ υλικοφ από ανακφκλωςθ γίνονται ςε κρυμματιςμζνο υλικό ςτθν 

τελικι του μορφι, θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί για τθν παραγωγι του νζου αςφαλτομίγματοσ. 

 

2.3. Μίγμα αδρανϊν υλικϊν 

 

Τα χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα αδρανι προςκομίηονται ςτο ςυγκρότθμα παραγωγισ 

αςφαλτομίγματοσ ςε δφο ι περιςςότερα χωριςτά κλάςματα. Θ παιπάλθ προςκομίηεται, ϊςτε με τθν 

προςκικθ τθσ να διαςφαλίηεται θ ςτακερότθτα του αςφαλτομίγματοσ ςε περιεκτικότθτα παιπάλθσ. 

Επιτρζπεται θ χριςθ ενιαίου μίγματοσ αδρανϊν υλικϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ κοκκομετρικι 

του διαβάκμιςθ ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ. 

Το μίγμα των αδρανϊν υλικϊν, που προκφπτει από τθ ςφνκεςθ χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων και 

παιπάλθσ, κα ζχει κοκκομετρικι διαβάκμιςθ εντόσ των ορίων που δίνονται ςτον επόμενο Ρίνακα 4, για το 

ςυγκεκριμζνο τφπο αςφαλτομίγματοσ. Θ γραφικι απεικόνιςθ των ορίων του επόμενου Ρίνακα 4, για κάκε 

αςφαλτικό ςκυρόδεμα, δίνεται ςτα Σχιματα 1 ζωσ 5. 

H τελικι κοκκομετρικι καμπφλθ του μίγματοσ των αδρανϊν υλικϊν προερχόμενθ από τθ ςφνκεςθ 

αυτϊν κα είναι ομαλι, παράλλθλθ με τισ οριακζσ καμπφλεσ και κατά το δυνατόν να μθ διζρχεται από τθν 

κρίςιμθ ηϊνθ, που αντιςτοιχεί ςτον τφπο του αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ, ςφμφωνα με τον επόμενο 

Ρίνακα 5. 

Για εφαρμογζσ ςε οδοφσ βαριάσ κυκλοφορίασ θ τελικι καμπφλθ του μίγματοσ αδρανϊν υλικϊν 

ςυνιςτάται να διζρχεται κάτω από τθν περιοχι που ορίηεται από τθν κρίςιμθ ηϊνθ. 

 

Ρίνακασ 4 - Πρια κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ μίγματοσ αδρανϊν υλικϊν αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ 

κλειςτοφ τφπου 

Ονομαςτικό άνοιγμα     Τφποσ αςφαλτομίγματοσ    

βρόχου κόςκινου 

               

               

κατά ΕΛΟΤ EN 933-2  

ΑΣ 40 

  

ΑΣ 31,5 

  

ΑΣ 20 

 

AΣ 12,5 

 

ΑΣ 10         

[mm]                

                

63 

100 

             

              

                

40 

90-100 

 

100 

          

            

                

31,5 

- 

 

90-100 

 

100 
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20 58-81  

- 

 

90-100 

 

100 

     

           

                

12,5 

- 

 

56-80 

 

- 

 

90-100 

  

100 

  

        

                

10       58-81  

- 

  

90-100 

  

              

                

4 20-50  26-56  31-61  39-70   49-80   

                

2 14-39  18-43  21-46  25-55   29-63   

                

1,00 6.5-23  8,5-25  9,5-27  10,5-30,5   13,5-35   

                

0,50 10,5-30,5  13-34  15,5-36  18-43   21,5-48,5   

                

0,25 3-15  4-16  4-18  4-19   6-21   

                

0,063 0-5  1-6  1-7  1-9   1-9   

               

    Ρροτεινόμενα μεγζκθ χονδρόκοκκων αδρανϊν    

               

  Χ-40 & Χ-25   Χ-25   Χ-20  Χ-12,5  Χ-10 

               

   Συνιςτϊμενα πάχθ μεμονωμζνθσ ςτρϊςθσ *mm]    

                

 70-100  50-80  40-60  25-40   <30   

                

      Ρροτεινόμενθ χριςθ       

              

          Ιςοπεδωτικι ςτρϊςθ   

        Επιφανειακι ςτρϊςθ      

      Συνδετικι ςτρϊςθ       

  Αςφαλτικι βάςθ           
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Ονομαςτικό άνοιγμα  Τφποσ αςφαλτομίγματοσ   

βρόχου κόςκινου κατά       

ΕΛΟΤ EN 933-2 

ΑΣ40 ΑΣ 31,5 ΑΣ20 

 

ΑΣ12,5 ΑΣ10   

[mm]       

       

4 32.0-32. Ο 37,0-37,0     

   -  - - 

       

2 21,0-26,0 24,5-29,0 32,3-32,3  36,3-36,3 44,0-44,0 

       

1 14,0-20,0 17,0-22,7 20,5-26,5  23,5-29,7 29,5-35,0 

       

0,5 11,0-14,0 13,0-16,0 15,7-18,5  18,0-21,0 22,0-25,0 

       

0,25 9,0-9,0 10,4-10,4 

13,7-13,7 

 14,0-14,0 17,0-17-0 

      

       

 

Οι διαβακμίςεισ που δίνονται ςτον προθγοφμενο Ρίνακα 4 αντιςτοιχοφν ςε ίδια (ι περίπου ίδια) 

φαινόμενθ πυκνότθτα χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανϊν. Σε περίπτωςθ όπου οι φαινόμενεσ 

πυκνότθτεσ των κλαςμάτων διαφζρουν περιςςότερο από 0,20 g/cm
3
, γίνεται ανάλογθ προςαρμογι ςτθν 

τελικι καμπφλθ του μίγματοσ για να λθφκεί υπόψθ θ προκφπτουςα ογκομετρικι διαφορά. 

 

2.4. Μελζτθ ςφνκεςθσ αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ 

 

2.4.1. Γενικά 

 

H μελζτθ ςφνκεςθσ του αςφαλτομίγματοσ αποςκοπεί ςτον κακοριςμό των αναλογιϊν των 

κλαςμάτων των αδρανϊν (χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων και παιπάλθσ) και τθσ περιεκτικότθτασ 

ςυνδετικοφ υλικοφ, για να επιτευχκεί βελτιςτοποίθςθ των μθχανικϊν ιδιοτιτων και τθσ ςυμπεριφοράσ 

του αςφαλτομίγματοσ. Κατά τθ μελζτθ γίνεται επίςθσ ζλεγχοσ των μθχανικϊν και των φυςικϊν ιδιοτιτων 

των αδρανϊν. 

Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ παραγωγισ του αςφαλτομίγματοσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, 

ελζγχεται θ ςυμβατότθτα του παραγόμενου αςφαλτομίγματοσ με αυτό που κακορίςκθκε από τθ μελζτθ 

ςφνκεςθσ, όςον αφορά ςτθν κοκκομετρικι καμπφλθ του μίγματοσ των αδρανϊν, ςτθν περιεκτικότθτα ςε 

ςυνδετικό υλικό και ςτισ χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ του αςφαλτομίγματοσ. 
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H παραγωγι των μιγμάτων ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ τθσ οικογζνεια των ΕΛΟΤ ΕΝ 13108, 

και ςυγκεκριμζνα: 

 ο κακοριςμόσ των φυςικϊν και μθχανικϊν χαρακτθριςτικϊν των μιγμάτων γίνεται ςφμφωνα με το 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13108 -1 

 οι αρχικζσ δοκιμζσ τφπου για τθν επιβεβαίωςθ μίασ ςυγκεκριμζνθσ ςφνκεςθσ, γίνεται ςφμφωνα 

με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-20 

 ο ζλεγχοσ εργοςταςιακισ παραγωγισ, όπου προδιαγράφονται οι απαιτιςεισ ποιότθτασ και 

ελζγχου παραγωγισ των αςφαλτικϊν μιγμάτων ςτο εργοςτάςιο, προκειμζνου να επιτυγχάνεται το 

ηθτοφμενο αςφαλτόμιγμα ςτόχοσ, γίνεται ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-21 

 ζλεγχοσ ςυμβατότθτασ του αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ γίνεται από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο, το 

οποίο αναλαμβάνει και το ςυνεχι εργαςτθριακό ζλεγχο του παραγόμενου αςφαλτομίγματοσ 

κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν. 

 τυχόν απόκλιςθ από τθ μελζτθ ςφνκεςθσ (ςτθν κοκκομετρικι διαβάκμιςθ και ςτο ποςοςτό 

αςφάλτου) διορκϊνεται και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, αυτά τα χαρακτθριςτικά 

επαναπροςδιορίηονται, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ. 

 

2.4.2. Ωαρακτθριςτικά αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ 

 

Τα χαρακτθριςτικά του αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ, είτε από άςφαλτο και αδρανι υλικά, είτε από 

υλικά ανακφκλωςθσ αςφαλτικοφ τάπθτα, κα ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτον Ρίνακα 6 

ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 12697-35. 

Ρίνακασ 6 - Ωαρακτθριςτικά αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ κλειςτοφ τφπου για όλεσ τισ αςφαλτικζσ 

ςτρϊςεισ 

Ωαρακτθριςτικά κριτιρια  Για όλεσ τισ κατθγορίεσ οδϊν 

   

Βακμόσ ςυμπφκνωςθσ *αρικμόσ κτφπων+ 2x75 

   

Ευςτάκεια [kN] > 8,0 

   

Ραραμόρφωςθ [mm] 2,0 – 4,0 (1) 

Κενά αζροσ [%] 3,0 - 5,0 

    

Κενά που γζμιςαν με άςφαλτο [%] 65 - 74 

    

 
(1): Σε περίπτωςθ χριςθσ τροποποιθμζνθσ αςφάλτου θ τιμι του άνω ορίου διαμορφϊνεται μζχρι 4,5 

 

Το ελάχιςτο ποςοςτό των κενϊν των ςυμπυκνωμζνων αδρανϊν (κενά ςτο ςκελετό των αδρανϊν), για 

όλεσ τισ περιπτϊςεισ, κακορίηονται ανάλογα με το ονομαςτικό μζγεκοσ μίγματοσ αδρανϊν, ωσ εξισ: 
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Ονομαςτικό μζγεκοσ μίγματοσ αδρανϊν  Για κενά αζροσ  

[mm] 

   

3% 4% 5% 

    

40 10,0 11,0 12,0 

    

31,5 11,0 12,0 13,0 

    

20 12,0 13,0 14,0 

    

12,5 13,0 14,0 15,0 

    

10 14,0 15,0 16,0 

    

 

Ρροαπαιτιςεισ: 

 Το ποςοςτό των κενϊν υπολογίηεται ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 12697-8. 

 Θ μζγιςτθ πυκνότθτα του αςφαλτομίγματοσ προςδιορίηεται ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 12697-5. 

 Θ φαινόμενθ πυκνότθτα ςυμπυκνωμζνου αςφαλτομίγματοσ (bulk density) υπολογίηεται ςφμφωνα 

με το ΕΛΟΤ EN 12697-6. 

Οι τιμζσ που δίνονται ςτον Ρίνακα 6 αναφζρονται ςε δοκίμια διαμζτρου 100 mm, τα οποία 

χρθςιμοποιοφνται για τθ ςφνκεςθ των αςφαλτικϊν ςκυροδεμάτων ΑΣ10, ΑΣ12,5, ΑΣ20 και ΑΣ31,5, (βλ. 

Ρίνακα 4). 

Για τθ ςφνκεςθ του αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ ΑΣ40 χρθςιμοποιοφνται δοκίμια διαμζτρου 150 

mm και φψουσ 95,2 mm. Τα δοκίμια, τα οποία παραςκευάηονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Asphalt 

Institute, ςυμπυκνϊνονται με 2x112 κτφπουσ, με τθ ςυςκευι ςυμπφκνωςθσ Marshall, με βάροσ πίπτοντοσ 

ςϊματοσ 10,2 kg. Λόγω του μεγαλφτερου μεγζκουσ δοκιμίων, θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ 

ευςτάκειασ είναι 18 kN και το εφροσ των επιτρεπόμενων τιμϊν παραμόρφωςθσ αυξάνεται ςε 3,00 - 5,25 

mm. 

Για δοκίμια διαμζτρου 150 mm εφαρμόηονται οι διορκωτικοί ςυντελεςτζσ ευςτάκειασ του Ρίνακα 

ςτο Ραράρτθμα Β. 

Επιπλζον, το αςφαλτικό ςκυρόδεμα κα ικανοποιεί και τισ απαιτιςεισ: 

α) Ο λόγοσ παιπάλθσ/ αςφάλτου (ποςοςτό παιπάλθσ προσ ποςοςτό αςφάλτου) κα 

κυμαίνεται μεταξφ 0,6 ζωσ 1,2. 

β) Ο λόγοσ των εφελκυςτικϊν αντοχϊν των δοκιμίων, που προκφπτει από τθν εκτζλεςθ 

δοκιμϊν με βάςθ το ΕΛΟΤ EN 12697-12 και το ΕΛΟΤ EN 12697-23, κα είναι για τθν επιφανειακι ςτρϊςθ 
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80%, για τισ λοιπζσ αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ 70%. Τα δοκίμια παραςκευάηονται κατά τον ίδιο τρόπο όπωσ τα 

δοκίμια Marshall. 

Για τθ διαςφάλιςθ τθσ καλισ ςυμπεριφοράσ του τελικοφ μίγματοσ τθσ επιφανειακισ ςτρϊςθσ και 

τθσ ςυνδετικισ ςτρϊςθσ ςε τροχοαυλάκωςθ ςυνιςτάται να εκτελείται και θ δοκιμι τροχοαυλάκωςθσ. Ο 

ρυκμόσ τροχοαυλάκωςθσ και το βάκοσ τροχοαυλάκωςθσ κατά τθ δοκιμι, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 12697-

22 - Μοντζλο Α (βλ. ΕΛΟΤ EN 12697-22), κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του Ρίνακα 7. 

 

Ρίνακασ 7 - Απαιτιςεισ ρυκμοφ και βάκουσ τροχοαυλάκωςθσ 

 Ωαρακτθριςτικά οδικοφ τμιματοσ 

Κερμοκραςία 

Τροχοαυλάκωςθ 

       

 (EMHK εμπορικϊν οχθμάτων (EO) μικτοφ βάρουσ ελζγχου 

υκμόσ Βάκοσ     

[οC]  

≤ 1500 kg και κατά μικοσ κλίςθ) [mm/h] [mm]   

        

 Μικρισ καταπόνθςθσ: 

Δεν απαιτείται 

 

 EMHK(ΕΟ) < 1500  

 

    

      

 Μεςαίασ καταπόνθςθσ:     

       

 EMHK(ΕΟ) 501-1500     

 EMHK(ΕΟ) 1501-4000, τμιματα με κατά μικοσ κλίςθ 3% -     

10%   45 < 2,0  < 4,0 

 EMHK(ΕΟ)1001-2500, ι με κατά μικοσ κλίςθ > 10%     

 EMHK(ΕΟ) 251-1000, ςτθν περίπτωςθ μεμονωμζνου οδικοφ     

 τμιματοσ ςε περιοχι ιςόπεδου κόμβου     

     

 Υψθλισ καταπόνθςθσ:     

       

 EMHK(ΕΟ) > 4000, τμιματα με κατά μικοσ κλίςθ 3% - 10%     

 EMHK(ΕΟ) > 2500, ι με κατά μικοσ κλίςθ > 10% 

60 < 5,0 

 

< 7,0  EMHK(ΕΟ) > 1500  

     

 EMHK(ΕΟ) >1000 ςτθν περίπτωςθ μεμονωμζνου οδικοφ     

 τμιματοσ ςε περιοχι ιςόπεδου κόμβου     
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2.4.3. Επιτρεπόμενεσ αποκλίςεισ ςτο αςφαλτικό ςκυρόδεμα τθσ μελζτθσ 

 

Οι μζγιςτεσ επιτρεπόμενεσ αποκλίςεισ, ωσ προσ τθν κοκκομετρικι διαβάκμιςθ και τθν 

περιεκτικότθτα αςφάλτου ςε αςφαλτόμιγμα τθσ μελζτθσ, δίνονται ςτον Ρίνακα 8. 

 

Ρίνακασ 8 - Επιτρεπόμενεσ αποκλίςεισ ςτο αςφαλτόμιγμα τθσ μελζτθσ 

Κοκκομετρικι διαβάκμιςθ αδρανϊν 

Επιτρεπόμενθ απόκλιςθ [%] 

 

Μζγεκοσ βρόχου *mm+  

  

> 12,50 ±8 

  

10,00 και 4,00 ±7 

  

2,00 ±5 

  

0,25 ±4 

  

0,063 ±2 

  

Ρεριεκτικότθτα αςφάλτου, κατά βάροσ ±0,3 

 

H εξάντλθςθ των επιτρεπομζνων αποκλίςεων πικανόν να ζχει ωσ αποτζλεςμα να βρεκεί θ 

κοκκομετρικι διαβάκμιςθ εκτόσ των οριακϊν τιμϊν του Ρίνακα 4. Αυτό είναι αποδεκτό, εφόςον το 

αςφαλτικό ςκυρόδεμα ικανοποιεί όλεσ τισ απαιτιςεισ του Ρίνακα 6. 

 

 

 

3. Μζκοδοσ καταςκευισ - Απαιτιςεισ τελειωμζνθσ εργαςίασ 

 

3.1. Ραραγωγι αςφαλτομίγματοσ 

 

H παραγωγι του αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ γίνεται ςε κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ που εξαςφαλίηουν 

τθν ομοιομορφία του αςφαλτομίγματοσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παραγωγισ. 

Στθν εγκατάςταςθ παραγωγισ περιλαμβάνονται: 

 δεξαμενζσ ομοιόμορφθσ κζρμανςθσ αςφάλτου 

 κατάλλθλο ςφςτθμα ςωλθνϊςεων τροφοδοςίασ αςφάλτου 



 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  
– ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΕΣΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΡΟΛΘΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                        -230-                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 ςφςτθμα ελζγχου τροφοδοςίασ αςφαλτικοφ ςυνδετικοφ υλικοφ ςτον αναμικτιρα 

 ςυςτιματα ακριβείασ για τθν ομοιόμορφθ τροφοδότθςθ των αδρανϊν ςτον ξθραντιρα από δφο 

ι περιςςότερεσ αποκικεσ (ςιλό) 

 ξθραντιρασ αδρανϊν υλικϊν κατάλλθλθσ δυναμικότθτασ δυνατότθτα διαχωριςμοφ αδρανϊν ςε 

τρία τουλάχιςτον κλάςματα 

 κατάλλθλα διαμερίςματα αποκικευςθσ για τθν τροφοδότθςθ του αναμικτιρα (για 

ςυγκροτιματα παραγωγισ ανά παρτίδεσ) 

 διάταξθ ηφγιςθσ των αδρανϊν υλικϊν με τα οποία τροφοδοτείται ο αναμικτιρασ 

 όργανα μζτρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ των αδρανϊν υλικϊν και τθσ αςφάλτου 

 ρυκμιςτικζσ διατάξεισ του χρόνου ανάμιξθσ του μίγματοσ 

 κατάλλθλοι κονιοςυλλζκτεσ 

 διάταξθ ανάμιξθσ. 

 

Ρροπαραςκευι αςφάλτου και αδρανϊν υλικϊν 

 

H άςφαλτοσ διατθρείται ςε κερμοκραςία κατάλλθλθ για τθν παροχζτευςι τθσ ςτον αναμικτιρα 

μζςω αντλιςεωσ και τθν ομοιόμορφθ κατανομι τθσ ςτο μίγμα. 

Τα αδρανι υλικά ξθραίνονται, κερμαίνονται και ειςζρχονται ςτον αναμικτιρα με τθν 

ενδεδειγμζνθ κερμοκραςία, ζτςι ϊςτε το παραγόμενο αςφαλτόμιγμα να ζχει τισ ενδεδειγμζνεσ 

κερμοκραςίεσ, ανάλογα με τον τφπο τθσ αςφάλτου που χρθςιμοποιείται. Οι ενδεδειγμζνεσ 

κερμοκραςίεσ ανά τφπο αςφάλτου, δίνονται ςτον Ρίνακα 9. 

Ρίνακασ 9 - Ενδεδειγμζνεσ κερμοκραςίεσ ανάμιξθσ αςφάλτου και αδρανϊν υλικϊν 

 

 

Τφποσ αςφάλτου 

 

Ενδεδειγμζνεσ κερμοκραςίεσ 

*°C+   

       

 

Αςφάλτου 

 

Αδρανϊν 

 

Αςφαλτομίγματοσ 

 

     

        

 20/30 180  165-180  175  

        

 35/50 170  155-170  160  

        

 50/70 155  140-155  145  

        

 70/100 150  135-150  140  

 

Στθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται τροποποιθμζνθ άςφαλτοσ θ περιοχι των απαιτοφμενων 

κερμοκραςιϊν για τθν παραγωγι του αςφαλτομίγματοσ κακορίηεται από τον παραγωγό αυτισ. 
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Κατά τθν ανάμιξθ των αδρανϊν υλικϊν με τθν άςφαλτο τθροφνται οι ενδεδειγμζνοι χρόνοι 

ανάμιξθσ των υλικϊν, που κακορίηονται από τον καταςκευαςτι του ςυγκροτιματοσ. Θ προςκικθ των 

υλικϊν ςτον αναμικτιρα ακολουκεί τθ ςειρά χονδρόκοκκα - λεπτόκοκκα - παιπάλθ και κατόπιν 

προςτίκεται θ άςφαλτοσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφθ διαςπορά τθσ ςτο μίγμα. 

O ςυνολικόσ χρόνοσ ανάμιξθσ των αδρανϊν υλικϊν και τθσ αςφάλτου δεν επιτρζπεται να είναι 

μικρότεροσ των 35 δευτερολζπτων. 

 

3.2. Μεταφορά αςφαλτομίγματοσ 

 

Το αςφαλτόμιγμα μεταφζρεται με κακαρά οχιματα των οποίων θ καρότςα καλφπτεται με 

κατάλλθλο κάλυμμα προςταςίασ κατά τθ μεταφορά ι τθν αναμονι προσ εκφόρτωςθ και ςφμφωνα με το 

BS 594987. 

Για τθ διευκόλυνςθ τθσ εκφόρτωςθσ του αςφαλτομίγματοσ ςυνιςτάται ο ψεκαςμόσ των 

τοιχωμάτων τθσ καρότςασ με κατάλλθλο αντικολλθτικό υλικό, απαλλαγμζνο από διαλφτεσ τθσ αςφάλτου. 

Θ χριςθ πετρελαίου ι βενηίνθσ απαγορεφεται. 

Τυχόν πλεονάηον υλικό απομακρφνεται οπωςδιποτε από τθν καρότςα. 

 

3.3. Ρροετοιμαςία επιφάνειασ 

 

Εάν θ επιφάνεια που επιςτρϊνεται δεν ανταποκρίνεται ςτισ προβλεπόμενεσ ςτάκμεσ, επικλίςεισ 

και δεν είναι ομαλι, τότε εκτελοφνται ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ διαμόρφωςθσ, ϊςτε να επιτευχκεί θ 

ςυμμόρφωςθ αυτισ με τθν τυπικι διατομι και τθ μθκοτομι, τισ επικλίςεισ και με τον απαιτοφμενο βακμό 

ςυμπφκνωςθσ. 

Ρριν τθ διάςτρωςθ του αςφαλτομίγματοσ ελζγχεται θ επιφάνεια τθσ βάςεωσ οδοςτρωςίασ ι τθσ 

υποκείμενθσ αςφαλτικισ ςτρϊςθσ, για τυχόν χαλαρά ι αςφνδετα υλικά. 

Επί των επιφανειϊν από αςφνδετα αδρανι, αφοφ προετοιμαςτοφν κατά τα ανωτζρω, πριν από τθ 

διάςτρωςθ του αςφαλτομίγματοσ εφαρμόηεται αςφαλτικι προεπάλειψθ με αυτοκινοφμενο διανομζα για 

τθν πρόςφυςθ τθσ αςφαλτικισ ςτρϊςθσ. 

H εφαρμογι τθσ προεπάλειψθσ γίνεται ςε διάςτθμα τουλάχιςτον 48 ωρϊν πριν από τθ διάςτρωςθ 

του αςφαλτομίγματοσ. Στο εν λόγω διάςτθμα δεν επιτρζπεται θ κυκλοφορία οχθμάτων. Ο Ανάδοχοσ 

μεριμνά για τθ διατιρθςθ κακαρισ και ςε καλι κατάςταςθ τθσ ψεκαςμζνθσ επιφάνειασ μζχρι τθ 

διάςτρωςθ τθσ αςφαλτικισ ςτρϊςθσ βάςεωσ. 

Επί των υποκειμζνων αςφαλτικϊν ςτρϊςεων, αφοφ κακαριςτοφν, εφαρμόηεται ςυγκολλθτικι 

επάλειψθ με μθχανικό αυτοκινοφμενο διανομζα για τθ ςφνδεςθ των δφο αςφαλτικϊν ςτρϊςεων. Ο 

κακαριςμόσ πραγματοποιείται με μθχανικά ςάρωκρα, που λειτουργοφν με αναρρόφθςθ ι με πεπιεςμζνο 

αζρα. Στθν περίπτωςθ που απαιτθκεί θ εκτόξευςθ νεροφ με πίεςθ, πριν από τθ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν 

επιβάλλεται να ςτεγνϊςει θ επιφάνεια, ακόμα και με κατάλλθλεσ ςυςκευζσ κζρμανςθσ, χωρίσ όμωσ 
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χριςθ φλόγασ. Σε νζεσ καταςκευζσ, εφόςον οι εργαςίεσ διάςτρωςθσ των επαλλιλων αςφαλτικϊν 

ςτρϊςεων γίνονται ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα που επιτρζπει τθ διατιρθςθ κακαρισ επιφάνειασ, τότε 

θ εφαρμογι ςυγκολλθτικισ επάλειψθσ μπορεί να παραλείπεται με τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

Μετά από τον ψεκαςμό τθσ ςυγκολλθτικισ επάλειψθσ, θ επιφάνεια αφινεται να ςτεγνϊςει μζχρι 

να αποκτιςει τισ κατάλλθλεσ ςυγκολλθτικζσ ιδιότθτεσ για να δεχκεί τθν υπερκείμενθ αςφαλτικι ςτρϊςθ. 

Tα υλικά τθσ αςφαλτικισ προεπάλειψθσ και τθσ ςυγκολλθτικισ επάλειψθσ ζχουν ωσ βάςθ 

αςφαλτικά γαλακτϊματα κατάλλθλθσ κατά περίπτωςθ ςφνκεςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθ 

Μελζτθ. 

O ψεκαςμόσ, τθσ προεπάλειψθσ και τθσ ςυγκολλθτικισ γίνεται κατά τρόπο ϊςτε να επιτυγχάνεται 

ομοιόμορφθ κατανομι του αςφαλτικοφ υλικοφ και πλιρθσ κάλυψθ τθσ επιφάνειασ. Πταν ο ψεκαςμόσ με 

διανομζα γίνεται ςε δφο ι περιςςότερεσ λωρίδεσ, θ ποςότθτα του αςφαλτικοφ υλικοφ ςτισ κζςεισ 

επικάλυψθσ των λωρίδων δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει τθν προκακοριςμζνθ ποςότθτα. Το επιπλζον 

αςφαλτικό υλικό διαςκορπίηεται ι απομακρφνεται χειρονακτικά (π.χ. με χριςθ βοφρτςασ). 

Μζχρι τθν εφαρμογι τθσ υπερκείμενθσ ςτρϊςθσ, ο Ανάδοχοσ λαμβάνει μζτρα προςταςίασ τθσ 

ςυγκολλθτικισ επάλειψθσ από κάκε φκορά. Ρριν από τθ διάςτρωςθ κάκε αςφαλτικισ ςτρϊςθσ θ 

Υπθρεςία κα επιβεβαιϊνει ότι θ προεπάλειψθ ι θ ςυγκολλθτικι επάλειψθ διατθρεί τθ ςυγκολλθτικι 

ικανότθτα τθσ, αλλιϊσ επιβάλλει τθν εφαρμογι πρόςκετθσ προεπάλειψθσ ι ςυγκολλθτικισ επάλειψθσ. 

Ρερίπτωςθ ανάγκθσ πρόςκετθσ επάλειψθσ προκφπτει λόγω βροχισ ι παρουςίασ ςκόνθσ. 

Οι επιφάνειεσ καταςκευϊν, κραςπζδων και άλλων ςτοιχείων τθσ οδοφ ςτθν περιοχι των 

ψεκαςμϊν προςτατεφονται, ϊςτε να αποφεφγεται θ ρφπανςι τουσ. 

Χειρονακτικόσ ψεκαςμόσ επιτρζπεται μόνο ςε δυςπρόςιτεσ περιοχζσ διάςτρωςθσ με τθν ζγκριςθ 

τθσ Υπθρεςίασ. 

 

3.4. Διάςτρωςθ αςφαλτομίγματοσ 

 

H διάςτρωςθ του αςφαλτομίγματοσ εκτελείται με τθ χριςθ αυτοκινοφμενου διαςτρωτιρα 

(finisher), εξοπλιςμζνου με μθχανιςμό εξιςϊςεωσ των επιφανειακϊν ανωμαλιϊν και μεςοςτακμικι δοκό 

(averaging beam). 

Τo αςφαλτόμιγμα τροφοδοτείται ςτο διαςτρωτιρα με τθ μικρότερθ δυνατι κακυςτζρθςθ. Θ 

τροφοδοςία του μίγματοσ ρυκμίηεται ϊςτε θ λειτουργία να είναι ςυνεχισ, χωρίσ υπζρ ι υπό-

τροφοδότθςθ αυτοφ. 

H ταχφτθτα διάςτρωςθσ προςαρμόηεται ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ομαλι και ομοιόμορφθ ροι του 

αςφαλτομίγματοσ ςε όλο το πλάτοσ διάςτρωςθσ, χωρίσ διαχωριςμό, «ςυρςίματα» ι απόςχιςθ αυτοφ. 

Το μζγιςτο ςυμπυκνωμζνο πάχοσ ενιαίασ διάςτρωςθσ δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει τα 100 mm. 

Σε ςτενζσ λωρίδεσ διαπλάτυνςθσ ι ςε άλλεσ κζςεισ, όπου δεν είναι δυνατι θ χριςθ μθχανικοφ 

διαςτρωτιρα, μετά από ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ, το μείγμα διαςτρϊνεται χωρίσ διακοπι με τθ χριςθ 

ηεςτοφ φτυαριοφ, ςε ομοιόμορφο πάχοσ το οποίο, μετά τθ ςυμπφκνωςθ, δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει 
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το προδιαγραφόμενο πάχοσ διάςτρωςθσ. 

 

3.5. Συμπφκνωςθ αςφαλτομίγματοσ 

 

H ςυμπφκνωςθ του αςφαλτομίγματοσ αρχίηει όταν θ κυλίνδρωςθ είναι εφικτι, χωρίσ να 

προκαλείται μετατόπιςθ ι ςυςςϊρευςθ του διαςτρωκζντοσ μίγματοσ. Αυτι ολοκλθρϊνεται ενόςω το 

αςφαλτόμιγμα διατθρεί ακόμθ τθν ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ κερμοκραςία κυλίνδρωςθσ. Θ κυλίνδρωςθ των 

αςφαλτικϊν μιγμάτων γίνεται κατά τθ διαμικθ διεφκυνςθ και παράλλθλα προσ τον άξονα τθσ οδοφ ι τον 

κφριο άξονα τθσ προσ διάςτρωςθ επιφάνειασ. 

H κερμοκραςία του αςφαλτομίγματοσ για τθν αρχικι κυλίνδρωςθ κυμαίνεται μεταξφ 130 και 160 

°C, ανάλογα με τον τφπο τθσ αςφάλτου που χρθςιμοποιικθκε. 

Απαγορεφεται θ ακινθτοποίθςθ των οδοςτρωτιρων ςε πρόςφατα διαςτρωμζνθ επιφάνεια ενόςω 

αυτι είναι ακόμα κερμι, κακϊσ και θ αλλαγι πορείασ τουσ πίςω από το διαςτρωτιρα με διζλευςθ επί μθ 

ςυμπυκνωμζνου αςφαλτομίγματοσ. 

H αρχικι κυλίνδρωςθ γίνεται με οδοςτρωτιρεσ λείου κυλίνδρου, βάρουσ 8-10 τόνων, κινουμζνων 

με ταχφτθτα < 5 km/h και με τον κινθτιριο τροχό τουσ προσ τθν πλευρά του διαςτρωτιρα. 

H ενδιάμεςθ ι θ εντατικι κυλίνδρωςθ γίνεται με λαςτιχοφόρο οδοςτρωτιρα ι με οδοςτρωτιρα 

με ελαςτικά και λείο μεταλλικό κφλινδρο βάρουσ 8-12 τόνων που κινείται με ταχφτθτα < 12 km/h. Θ 

επικάλυψθ μεταξφ των διαδοχικϊν διελεφςεων του οδοςτρωτιρα κα είναι ίςθ τουλάχιςτον με το 

ονομαςτικό εφροσ ενόσ τροχοφ. 

H κερμοκραςία του διαςτρωκζντοσ αςφαλτομίγματοσ για τθν ζναρξθ τθσ ενδιάμεςθσ 

κυλίνδρωςθσ κυμαίνεται μεταξφ 120 και 140°C, ανάλογα με τον τφπο τθσ αςφάλτου. 

H τελικι ςυμπφκνωςθ γίνεται με οδοςτρωτιρεσ λείου κυλίνδρου βάρουσ 8-12 τόνων, χωρίσ 

δόνθςθ. 

H κυλίνδρωςθ ςυνεχίηεται ζωσ ότου εξαλειφκοφν όλα τα ίχνθ διζλευςθσ των τροχϊν του 

οδοςτρωτιρα ι άλλεσ επιφανειακζσ ανωμαλίεσ, με τθν προχπόκεςθ ότι αποφεφγεται θ υπερβολικι 

ςυμπφκνωςθ. Θ κυλίνδρωςθ πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί όταν θ κερμοκραςία τθσ ςτρϊςθσ μειωκεί ςτο 

επίπεδο των 90°C. 

H χριςθ δονθτικϊν οδοςτρωτιρων κατά τθν αρχικι ι ενδιάμεςθ κυλίνδρωςθ αποφαςίηεται 

εφόςον τεκμθριωκεί θ αποτελεςματικότθτά τουσ κατά το ςτάδιο καταςκευισ του δοκιμαςτικοφ 

τμιματοσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν κυλίνδρωςθ πρζπει να αποφεφγεται θ επικόλλθςθ υλικοφ ςτουσ 

κυλίνδρουσ ι ςτα ελαςτικά των οδοςτρωτιρων. Αυτό εξαςφαλίηεται με ελαφρό ψεκαςμό των τροχϊν με 

νερό ι άλλο κατάλλθλο διάλυμα τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι, εάν θ ποςότθτα του διαςτρωνόμενου αςφαλτομίγματοσ υπερβαίνει 

τουσ 200 τόνουσ/ϊρα, απαιτείται θ χριςθ και πρόςκετου οδοςτρωτιρα κατά το ςτάδιο τθσ αρχικισ 

κυλίνδρωςθσ, ενδεχομζνωσ και ςτα υπόλοιπα ςτάδια κυλίνδρωςθσ. 
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3.6. αφζσ, ςυναρμογζσ και ακάλυπτεσ παράπλευρεσ επιφάνειεσ 

 

Το αςφαλτόμιγμα ςυμπυκνϊνεται ςτισ εγκάρςιεσ ι διαμικεισ ραφζσ και ιςοπεδϊνεται ϊςτε να 

εξαλείφονται τα επιφανειακά ίχνθ. 

 

Οι εργαςίεσ προετοιμαςίασ τθσ ραφισ, πριν από τθ διάςτρωςθ τθσ επόμενθσ (γειτνιάηουςασ) 

λωρίδασ, γίνονται με ζναν από τουσ επόμενουσ τρόπουσ: 

Εφαρμογι διάςτρωςθσ με δφο ι περιςςότερουσ διαςτρωτιρεσ ςε κλιμακωτι διάταξθ, ϊςτε το 

ςυνολικό εφροσ διάςτρωςθσ να ςυμπυκνϊνεται σ με ταυτόχρονθ ςυνεχι κυλίνδρωςθ. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ θ δονθτικι πλάκα του δεφτερου οδοςτρωτιρα επικαλφπτει τθν προθγοφμενθ λωρίδα κατά 

περίπου 200 mm. Σε περιπτϊςεισ οδοςτρϊματοσ αμφικλινοφσ διατομισ, θ ςυμπφκνωςθ 

πραγματοποιείται ξεχωριςτά ςε κάκε λωρίδα από το χαμθλότερο προσ το υψθλότερο άκρο, με εξαίρεςθ 

ςτθ ραφι, όπου θ ςυμπφκνωςθ ολοκλθρϊνεται ςτο τζλοσ. 

Με ευκφγραμμθ λοξι απότμθςθ τθσ εκτεκειμζνθσ πλευράσ τθσ ζνωςθσ, με κατάλλθλο 

αρμοκόφτθ, ςε βάκοσ όχι μικρότερο από το προκακοριςμζνο πάχοσ τθσ ςτρϊςθσ, κακαριςμό των τυχόν 

χαλαρϊν υλικϊν και επάλειψθ του λοξοφ μετϊπου με αςφαλτικό ςυγκολλθτικό γαλάκτωμα πριν από τθ 

διάςτρωςθ τθσ επόμενθσ λωρίδασ. Θ ςυμπφκνωςθ τθσ ραφισ επιτυγχάνεται με τθν διζλευςθ του 

οδοςτρωτιρα ςτθν ιδθ διαςτρωμζνθ λωρίδα και κατά 50 ζωσ 100 cm ςτθν προθγουμζνωσ διαςτρωμζνθ 

κερμι λωρίδα. Σε περιπτϊςεισ οδοςτρϊματοσ αμφικλινοφσ διατομισ το διαςτρωμζνο αςφαλτόμιγμα τθσ 

δεφτερθσ λωρίδασ κα ζχει ςτθ κζςθ τθσ ραφισ περίςςεια υλικοφ, ϊςτε να επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ 

ςφνδεςθ των δφο γειτονικϊν ςτρϊςεων ςτθ ραφι. 

Με κζρμανςθ τθσ ηϊνθσ ζνωςθσ με κατάλλθλο κερμαντιρα ενϊςεων - ςυςκευζσ ζμμεςθσ 

κζρμανςθσ χωρίσ τθ χριςθ φλόγασ, (όπωσ ςυςκευζσ υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ) τθ ςτιγμι που 

διαςτρϊνεται θ επόμενθ λωρίδα, προκειμζνου να αποφεφγεται θ υπερκζρμανςθ και καταςτροφι του 

ςυνδετικοφ υλικοφ. Ο κερμαντιρασ κερμαίνει ολόκλθρο το πάχοσ τθσ προθγοφμενθσ ςτρϊςθσ ςε πλάτοσ 

όχι μικρότερο των 75 mm, ϊςτε θ κερμοκραςία ςτθ ηϊνθ επαφισ να ανζλκει ςτισ προβλεπόμενεσ για τθ 

διάςτρωςθ τιμζσ. Σε περίπτωςθ μθχανικισ βλάβθσ του κερμαντιρα, ο Ανάδοχοσ κα ζχει διακζςιμο 

εφεδρικό εξοπλιςμό κατάλλθλο για τθν άμεςθ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν. 

Οι ραφζσ των επαλλιλων ςτρϊςεων δεν επιτρζπεται να ςυμπίπτουν ςτθν ίδια κζςθ, δθλαδι να 

μθν βρίςκονται ςτο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο, αλλά μετατοπιςμζνεσ θ μία ςε ςχζςθ με τθν άλλθ, από 15 

ζωσ 30 cm (οριηοντιογραφικά), λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι ραφζσ ςτθν επιφανειακι ςτρϊςθ πρζπει να 

ςυμπίπτουν με τισ διαγραμμίςεισ διαχωριςμοφ των λωρίδων κυκλοφορίασ τθσ οδοφ. 

Οι ςυναρμογζσ αςφαλτικϊν ςτρϊςεων με άλλα δομικά ςτοιχεία αντιμετωπίηονται ωσ αρμοί. 

Αυτοί, κακαρίηονται και ςφραγίηονται με κατάλλθλο κερμό αςφαλτικό υλικό πλιρωςθσ αρμϊν. 

Οι πλευρικζσ επιφάνειεσ αςφαλτικϊν ςτρϊςεων (ςτα άκρα αυτϊν), οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια 

πρόκειται να παραμείνουν εκτεκειμζνεσ, λόγω μθ καταςκευισ άλλων ςτακερϊν καταςκευϊν (π.χ. 

ςτακεροποιθμζνα ερείςματα, ρείκρα, δε λαμβάνονται υπόψθ τα μθ ςτακεροποιθμζνα ερείςματα), 

διαμορφϊνονται ϊςτε να ανταποκρίνονται πρωτίςτωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ οδικισ αςφάλειασ, ωσ εξισ: 
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 Θ παρειά, που δθμιουργείται από τουσ αςφαλτοτάπθτεσ, κα είναι ενιαία, όταν το ςυνολικό 

πάχοσ των αςφαλτικϊν ςτρϊςεων είναι h<150 mm, ςχθματίηοντάσ γωνία ≤30
ο
 με τθν ανϊτερθ 

επιφάνεια των αςφαλτικϊν, ενϊ όταν h≥150 mm θ παρειά με γωνία 30 ο κα εκτείνεται ςε 

πλάτοσ min 250 mm (βλ. Σχιμα 6), δθλαδι το υπόλοιπο πάχοσ μπορεί να καταςκευάηεται με 

κλίςθ υ:β ≤ 2:1. Ρροσ τοφτο, μπορεί να χρθςιμοποιείται κατάλλθλο εξάρτθμα επί του 

διαςτρωτιρα, ενδεικτικι μορφι του οποίου παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 6. 

 

 Κατά τθ ςυμπφκνωςθ κάκε ςτρϊςθσ, προκειμζνου να επιτυγχάνεται καλφτερθ ςυμπφκνωςθ, 

ςτον εμπρόςκιο κφλινδρο του οδοςτρωτιρα, προςαρμόηεται κατάλλθλοσ περιςτρεφόμενοσ 

κϊνοσ που κα παρακολουκεί τθ διαμορφωμζνθ κλίςθ τθσ παρειάσ. 

 

 Θ επεξεργαςία ολοκλθρϊνεται με τθ ςτεγανοποίθςθ τθσ ακάλυπτθσ παρειάσ, με επάλειψθ 

κερμισ αςφάλτου. 

 
 

Αςφαλισ διαμόρφωςθ παρειάσ (γωνία ≤30º) Ενδεικτικό εξάρτθμα διαμόρφωςθσ παρειάσ 

 

Σχιμα 6 - Διαμόρφωςθ εξωτερικισ παρειάσ αςφαλτικϊν ςτρϊςεων 
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3.7. Ρεριοριςμοί λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν 

 

Το αςφαλτικό ςκυρόδεμα διαςτρϊνεται εφόςον θ επιφάνεια είναι ςτεγνι και απαλλαγμζνθ από 

πάχνθ ι πάγο, και υπό τθν προχπόκεςθ των ελάχιςτων κερμοκραςιϊν περιβάλλοντοσ του επόμενου 

Ρίνακα 10. 

 

Ρίνακασ 10 - Ελάχιςτεσ κερμοκραςίεσ διάςτρωςθσ αςφαλτομίγματοσ 

 

Στρϊςεισ Ράχοσ [mm] 

Ελάχιςτθ κερμοκραςία [
ο
C] 

  

  αζρα επιφάνειασ 

    

Επιφανειακι ςτρϊςθ Πλα τα πάχθ 10 13 

    

Λοιπζσ ςτρϊςεισ 

< 75 4 7 

   

≥ 75 0 2  

    

 

Επιςθμαίνεται ότι δεν επιτρζπεται διάςτρωςθ αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ κατά τθ διάρκεια βροχόπτωςθσ 

όταν πνζουν ιςχυροί άνεμοι ≥ 6 beaufort, προκειμζνου να αποτρζπεται θ ταχεία πιξθ του μίγματοσ πριν 

από τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμπφκνωςθσ. 

 

3.8. Δοκιμαςτικό τμιμα 

 

Ρριν από τθν ζναρξθ των αςφαλτικϊν εργαςιϊν καταςκευάηεται από τον Ανάδοχο δοκιμαςτικό 

τμιμα αςφαλτικϊν ςτρϊςεων μικουσ 100 ζωσ 300 m και πλάτουσ μιασ λωρίδασ κυκλοφορίασ. Αυτό 

μπορεί να παραλείπεται αν θ καταςκευι αςφαλτικϊν ςτρϊςεων αφορά ςε οδό μικουσ μικρότερου των 

500 m. Σκοπόσ του δοκιμαςτικοφ τμιματοσ είναι να διαπιςτϊςει θ Υπθρεςία ότι θ μεκοδολογία που κα 

εφαρμόςει ο Ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, με βάςθ τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςφνκεςθσ του 

αςφαλτομίγματοσ, ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ. Επιπλζον, το δοκιμαςτικό τμιμα 

χρθςιμοποιείται και για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ικανοποιθτικισ ποιότθτασ καταςκευισ, με εφαρμογι των 

ζλεγχων που περιγράφονται ςτο κεφάλαιο 4.1. 

Τo δοκιμαςτικό τμιμα καταςκευάηεται επί του ζργου ςε κζςθ που επιλζγεται από τον Ανάδοχο με 

τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. Οι δαπάνεσ καταςκευισ του δοκιμαςτικοφ τμιματοσ και εκτζλεςθσ των 

ςχετικϊν εργαςτθριακϊν δοκιμϊν κεωροφνται ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ μονάδοσ των αςφαλτικϊν ςτρϊςεων 

(εκτόσ εάν προβλζπεται αλλιϊσ ςτα ςυμβατικά τεφχθ). 
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Το δοκιμαςτικό τμιμα κα ζχει ζναν τουλάχιςτον διαμικθ αρμό μικουσ 100 m (εάν προβλζπονται 

διαμικεισ αρμοί ςτθ μελζτθ) και ζναν τουλάχιςτον εγκάρςιο αρμό πλάτουσ ίςου με το εφαρμοςτζο 

πλάτοσ τθσ διάςτρωςθσ. 

Κατά τθν καταςκευι του δοκιμαςτικοφ τμιματοσ διεξάγονται όλοι οι ζλεγχοι που αναφζρονται 

ςτο κεφάλαιο 4 τθσ παροφςασ. 

H Υπθρεςία μπορεί να ηθτιςει τθν εκτζλεςθ και μεγαλφτερου αρικμοφ δοκιμϊν κατά το ςτάδιο 

καταςκευισ του δοκιμαςτικοφ τμιματοσ. 

Εάν τα αποτελζςματα των ελζγχων αποδειχκοφν ικανοποιθτικά, τότε το δοκιμαςτικό τμιμα 

ενςωματϊνεται ςτο ζργο. Διαφορετικά, αυτό αποξθλϊνεται και τα υλικά απομακρφνονται από το ζργο, 

ενϊ θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται μζχρι επιτεφξεωσ των επικυμθτϊν αποτελεςμάτων. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, τόςο τα ζξοδα καταςκευισ όςο και τθσ πλιρουσ αποξιλωςθσ και απομάκρυνςθσ των υλικϊν 

βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

Τα μθχανιματα ανάμειξθσ, διάςτρωςθσ και ςυμπφκνωςθσ, τα υλικά και μίγματα που 

χρθςιμοποιικθκαν και το κφριο προςωπικό που απαςχολικθκε κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του 

επιτυχοφσ δοκιμαςτικοφ τμιματοσ, κα χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι των αςφαλτικϊν ςτρϊςεων 

του ζργου, χωρίσ καμία 

μεταβολι. Εάν προκφψει ανάγκθ μεταβολισ αυτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, τότε 

καταςκευάηεται νζο δοκιμαςτικό τμιμα, που ελζγχεται και εγκρίνεται από τθν Υπθρεςία, ςφμφωνα με τα 

προαναφερόμενα. 

 H καταςκευι δοκιμαςτικοφ τμιματοσ μπορεί να παραλείπεται όταν θ Υπθρεςία κρίνει: 

 ωσ δεδομζνθ τθν εμπειρία του Αναδόχου 

 ότι δεν απαιτείται λόγω μικροφ μεγζκουσ του ζργου. 

 

4. Κριτιρια αποδοχισ περαιωμζνθσ εργαςίασ 

 

Πλα τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά (ςυνδετικό υλικό, αδρανι υλικά ι/και υλικά από ανακυκλωμζνο 

αςφαλτοτάπθτα) υπόκεινται ςε ζλεγχο πριν από τθ χριςθ τουσ αλλά και ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 

καταςκευισ, για να διαπιςτωκεί ότι αυτά πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και τθσ εγκεκριμζνθσ 

μελζτθσ. 

Ρριν από τθν ζναρξθ παραγωγισ του αςφαλτομίγματοσ, ο Ανάδοχοσ γνωςτοποιεί εγκαίρωσ ςτθν 

Υπθρεςία τθν πθγι λιψθσ των υλικϊν και υποβάλλει πλιρθ ςειρά εργαςτθριακϊν ελζγχων για τα 

χρθςιμοποιοφμενα υλικά. Οποιαδιποτε αλλαγι ςτα χαρακτθριςτικά των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ι 

και γενικότερθ αλλαγι των πθγϊν λιψθσ αυτϊν, επιτρζπεται με τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ και εφόςον 

δικαιολογείται από ειδικοφσ λόγουσ. 

Οι ζλεγχοι των υλικϊν γίνονται ςε διαπιςτευμζνο εργαςτιριο και χρθςιμοποιοφνται μετά από 

ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα 
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των υλικϊν που ενςωματϊνονται ςτο ζργο. Θ Υπθρεςία, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ καταςκευισ, 

διατθρεί το δικαίωμα δειγματολθπτικοφ ελζγχου για επιβεβαίωςθ τθσ ποιότθτασ ι για απόρριψθ των 

υλικϊν. 

 

4.1. Ζλεγχοι κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ 

4.1.1. Συχνότθτα δειγματολθψιϊν 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν θ ςυχνότθτα δειγματολθψιϊν γίνεται ςφμφωνα με τον 

Ρίνακα 11, εκτόσ εάν διαφορετικά προβλζπεται από τα ςυμβατικά τεφχθ. 

 

Ρίνακασ 11 - Ζλεγχοι κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ 

Δοκιμι  Συχνότθτα 

   

Δοκιμζσ επί του ςυνδετικοφ υλικοφ   

Δοκιμι ειςδυτικότθτασ   

   

Δοκιμι μάλκωςθσ 1 δοκιμι ανά θμζρα από τθ δεξαμενι 

Δοκιμι διαχωριςμοφ (ευςτάκειασ αποκικευςθσ)(1)  αποκικευςθσ του ςυνδετικοφ υλικοφ 

Δοκιμι ελαςτικισ επαναφοράσ (2)   

Δοκιμζσ επί των αδρανϊν υλικϊν   

Αντίςταςθ ςε κρυμματιςμό κατά Los Angeles 1 

δοκιμι ανά 15 000 τόνουσ αδρανϊν 

υλικϊν
(3) 

Δοκιμι αντίςταςθσ ςε ςτίλβωςθ (SV) 1 

δοκιμι ανά 15 000 τόνουσ αδρανϊν 

υλικϊν
(3) 

Δοκιμι αντίςταςθσ ςε λείανςθ (φκορά) (ΑΑV) 1 

δοκιμι ανά 15 000 τόνουσ αδρανϊν 

υλικϊν(3) 

Δείκτθσ πλακοειδοφσ 1 δοκιμι ανά 15 000 τόνουσ αδρανϊν υλικϊν 

Δοκιμι  Συχνότθτα  

    

  για αςφαλτικό ςκυρόδεμα όλων των  

  αςφαλτικϊν ςτρϊςεων πλθν επιφανειακισ  

Ροςοςτό κραφςθσ και τελείωσ ςφαιρικϊν κόκκων 

 ςτρϊςθσ(3)  

1 δοκιμι ανά 5000 τόνουσ αδρανϊν υλικϊν 

 

  

  για αςφαλτικό ςκυρόδεμα επιφανειακισ  

  ςτρϊςθσ(3)  

Ιςοδφναμο άμμου 1 δοκιμι ανά ιμερα  

Ειδικό βάροσ και απορρόφθςθ υγραςίασ 

 Μόνο εάν αλλάξει θ πθγι λιψθσ των  

 αδρανϊν υλικϊν  
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 1 δοκιμι ανά ζργο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι  

Ανκεκτικότθτα ςε αποςάκρωςθ (δοκιμι υγείασ)  δεν αλλάηει θ πθγι λιψθσ των αδρανϊν  

  υλικϊν  

    

Δοκιμζσ μετά από εκχφλιςθ του αςφαλτομίγματοσ
(4)

 

ι    

ανάφλεξθ ςυνδετικοφ υλικοφ
(5) 

   

Κοκκομετρικι ανάλυςθ μίγματοσ αδρανϊν και 

2 δοκιμζσ θμερθςίωσ 

 

Ρροςδιοριςμόσ ποςοςτοφ ςυνδετικοφ υλικοφ 

 

   

    

Ροςοςτό παιπάλθσ/ αςφάλτου 2 δοκιμζσ θμερθςίωσ  

    

Δοκιμζσ επί εργαςτθριακϊν δοκιμίων Μarshall    

Ευςτάκεια 2 δοκιμζσ θμερθςίωσ  

    

Ραραμόρφωςθ 2 δοκιμζσ θμερθςίωσ  

    

Ροςοςτό κενϊν 2 δοκιμζσ θμερθςίωσ  

    

Λόγοσ εφελκυςτικϊν αντοχϊν 2 δοκιμζσ θμερθςίωσ  

    

Δοκιμζσ επί τθσ ςυμπυκνωμζνθσ ςτρϊςθσ    

Ζλεγχοσ ςυμπφκνωςθσ (από καρότα) 3 καρότα ανά 5000 m2  

Ζλεγχοσ πάχουσ ςτρϊςθσ (από καρότα) 3 καρότα ανά 5000 m2  

 
(1): Μόνο ςτθν περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ τροποποιθμζνθσ αςφάλτου και όταν πρόκειται να 

αποκθκευκεί για περιςςότερεσ από 96 ϊρεσ. 

 
(2): Μόνο ςε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ ελαςτομεροφσ αςφάλτου. 
(3)

: Σε περίπτωςθ ζργων όπου απαιτοφνται μικρότερεσ ποςότθτεσ αδρανϊν υλικϊν, 1 δοκιμι. 
(4): Σφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 12697-1. 
(5): Σφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 12697-39. 

 

Θ δειγματολθψία του αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ γίνεται ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 12697-27. 

 

4.1.2. Ζλεγχοσ ςτάκμθσ επιφάνειασ ςτρϊςεων 

Οι ςτάκμεσ τθσ επιφάνειασ (υψόμετρα) κάκε αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κα ανταποκρίνονται προσ τθ 

Μελζτθ Οδοποιίασ, όπωσ κακορίηονται με βάςθ τθν ερυκρά, τισ εγκάρςιεσ κλίςεισ και το πάχοσ των 
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ςτρϊςεων, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ εφαρμοηόμενθσ τυπικισ διατομισ. Οι αποκλίςεισ τθσ ςτάκμθσ ςε 

οποιοδιποτε ςθμείο δεν επιτρζπεται να είναι μεγαλφτερεσ των τιμϊν του Ρίνακα 12. 

Για τον ζλεγχο των υψομετρικϊν αποκλίςεων, γίνονται χωροςτακμικζσ μετριςεισ με 

τοπογραφικά όργανα ςε ςθμεία καννάβου με διαςτάςεισ 10 x 2 m, όπου 10 m κατά μικοσ τθσ οδοφ και 2 

m εγκάρςια τθσ οδοφ, όπωσ αλλιϊσ κα κακοριςκεί από τθν Υπθρεςία για ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ. Σε 

ιςόπεδουσ κόμβουσ θ πυκνότθτα των χωροςτακμικϊν ςθμείων κα είναι μεγαλφτερθ και κα κακορίηεται 

από τθν Υπθρεςία. 

Το κριτιριο για τθν αποδοχι τθσ ποιότθτασ καταςκευισ κάκε ςτρϊςθσ αποτελεί θ τιρθςθ των 

αποκλίςεων του Ρίνακα 12. 

 

Ρίνακασ12 - Επιτρεπόμενεσ υψομετρικζσ αποκλίςεισ επιφάνειασ ςτρϊςεων αςφαλτικοφ 

ςκυροδζματοσ 

Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ Επιτρεπόμενεσ αποκλίςεισ  h [mm] Κατ’ εξαίρεςθ  hx [mm] 

   

- Επιφανειακι ςτρϊςθ 

± 6 ±11 

- Συνδετικι ςτρϊςθ   

   

- Αςφαλτικι βάςθ ± 15 ±20 

   

 

 hx: θ επιτρεπόμενθ απόκλιςθ μίασ μζτρθςθσ ωσ εξισ: 

 για τισ κατά μικοσ μετριςεισ το πολφ 1 από αλλθλουχία 10 μετριςεων 

 για τισ εγκάρςιεσ μετριςεισ το πολφ 1 από το ςφνολο των μετριςεων που βρίςκονται 

ςτθν ίδια εγκάρςια γραμμι 

Επιπλζον, ςτο άκρον τθσ επιφανειακισ ςτρϊςθσ που βρίςκεται δίπλα ςε ρείκρο θ επιτρεπόμενθ 

απόκλιςθ είναι +10 ζωσ -0 mm. 

O ςυνδυαςμόσ των μζγιςτων επιτρεπόμενων υψομετρικϊν αποκλίςεων ςτισ διάφορεσ 

αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ δεν επιτρζπεται να επιφζρει τθ μείωςθ του ςυνολικοφ πάχουσ αυτϊν, περιςςότερο 

από 15 mm. Ειδικά, για τθν επιφανειακι ςτρϊςθ, θ επιτρεπόμενθ μείωςθ του πάχουσ αυτισ είναι το 

πολφ 5 mm. Ο ζλεγχοσ του πάχουσ γίνεται όπωσ ορίηεται ςτον προθγοφμενο Ρίνακα 11. 

 

4.1.3. Ζλεγχοσ ςυμπφκνωςθσ ςτρϊςθσ 

 

Στο ςυμπυκνωμζνο αςφαλτόμιγμα, ο μζςοσ όροσ των φαινομζνων βαρϊν 5 πυρινων δεν 

επιτρζπεται να είναι μικρότεροσ από το 97% του φαινόμενου βάρουσ που προςδιορίηεται εργαςτθριακά 

ςφμφωνα με τα ΕΛΟΤ EN 12697-5 και ΕΛΟΤ EN 12697-9, ενϊ κανζνασ μεμονωμζνοσ πυρινασ δεν 
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επιτρζπεται να ζχει φαινόμενο βάροσ μικρότερο του 95%. 

 

4.1.4. Ζλεγχοσ ομαλότθτασ επιφάνειασ ςτρϊςεων 

H ομαλότθτα τθσ επιφάνειασ των ςτρϊςεωσ χαρακτθρίηεται από δφο ζννοιεσ, τθν ομαλότθτα 

κατά τθν διαμικθ και κατά τθν εγκάρςια κατεφκυνςθ. 

Ρριν από τισ μετριςεισ τθσ ομαλότθτασ, κα κακαρίηεται θ επιφάνεια τθσ ςτρϊςθσ από 

οποιαδιποτε ξζνα υλικά. 

Οι μετριςεισ γίνονται πριν από τθν απόδοςθ του καταςτρϊματοσ ςτθν κυκλοφορία, ϊςτε ςε 

περίπτωςθ εντοπιςμοφ αςτοχίασ να γίνουν οι κατάλλθλεσ επεμβάςεισ χωρίσ να επθρεαςκεί το 

χρονοδιάγραμμα ολοκλιρωςθσ του ζργου. 

Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ διάςτρωςθσ των αςφαλτομιγμάτων, ο Ανάδοχοσ υποβάλει ςτθν 

Υπθρεςία Ζκκεςθ Μεκοδολογίασ, ςτθν οποία περιγράφεται θ μζκοδοσ που κα υιοκετθκεί για τθ μζτρθςθ 

τθσ ομαλότθτασ ςε ςυμμόρφωςθ με τα επόμενα. 

Οι μετριςεισ ομαλότθτασ γίνονται ςε κάκε λωρίδα κυκλοφορίασ, και ςτθν περίπτωςθ 

αυτοκινθτοδρόμου επιπλζον ςτθ ΛΕΑ και ςτισ λωρίδεσ αλλαγισ ταχφτθτασ. 

Τα αποτελζςματα των μετριςεων αποκθκεφονται ςε ψθφιακι βάςθ δεδομζνων, που 

περιλαμβάνει τα ςτοιχεία: ονομαςία του ζργου, θμερομθνία, αρίκμθςθ τθσ λωρίδασ κυκλοφορίασ, ΧΘ 

αρχισ και τζλουσ και ςυνολικό κακαρό μικοσ τθσ λωρίδασ, 

Οι λωρίδεσ αρικμοφνται με τθ ςυμβατικι αρίκμθςθ λωρίδων κυκλοφορίασ ωσ εξισ: 

 Σε οδοφσ 2 λωρίδων κυκλοφορίασ, θ δεξιά λωρίδα ςτθν κατεφκυνςθ κυκλοφορίασ, κατά τθν ζννοια 

τθσ χιλιομζτρθςθσ τθσ οδοφ, ορίηεται ωσ Νο 1, ενϊ θ αντίκετθ ωσ Νο 2, βλ. επόμενο ςχιμα. 

 
 
 

 

Λωρίδα 2  

Λωρίδα 1 
Κατεφκυνςθ 
κυκλοφορίασ 

 
(χιλιομζτρθςθ 
οδοφ)  

 

 Σε οδοφσ πολλϊν λωρίδων κυκλοφορίασ, θ κεντρικι νθςίδα κεωρείται ωσ άξονασ τθσ οδοφ (όπωσ και 

ςε οδοφσ μόνο με διαγράμμιςθ αντί νθςίδασ), οι εςωτερικζσ δυο λωρίδεσ αρικμοφνται με το 

προθγοφμενο ςκεπτικό, ενϊ οι εξωτερικζσ όπωσ δείχνεται ςτο επόμενο ςχιμα. 
 
 
 
 

Λωρίδα 4  

 

Λωρίδα 2  
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Λωρίδα 1  Κατεφκυνςθ κυκλοφορίασ 
(χιλιομζτρθςθ οδοφ)   

Λωρίδα 3  
 

 

 Υπθρεςία μπορεί να ηθτιςει επιπλζον μετριςεισ προκειμζνου να επιβεβαιωκεί θ οριοκζτθςθ τθσ 
περιοχισ όπου απαιτοφνται διορκωτικζσ επεμβάςεισ, λόγω τθσ μθ αποδεκτισ ομαλότθτασ. 
 

Ομαλότθτα κατά τθ διαμικθ κατεφκυνςθ 

Αυτι θ ομαλότθτα μετράται ωσ εξισ : 

 για οδικά τμιματα μικουσ μεγαλφτερο των 750 m, με τθ χριςθ αδρανειακοφ προφιλογράφου με 

μονοαξονικό ςαρωτι Laser επί οχιματοσ, διατρζχοντασ τθν κάκε λωρίδα κυκλοφορίασ τθσ οδοφ. Ο 

προςδιοριηόμενοσ IRI γίνεται ςε μικθ αναφοράσ 200 m για κάκε λωρίδα κυκλοφορίασ με χριςθ 

αναγνωριςμζνου λογιςμικοφ. 

Στθν περίπτωςθ χριςθσ δφο μοναξονικϊν ςαρωτϊν Laser, αξιολογοφνται ανεξάρτθτα οι μετριςεισ 

του κακενόσ εξ αυτϊν, δθλαδι δεν λαμβάνεται υπόψθ ο μζςοσ όροσ αυτϊν. 

Ο αδρανειακόσ προφιλογράφοσ με Laser τοποκετείται επί του κεωρθτικοφ άξονα των αριςτερϊν 

τροχϊν του οχιματοσ και πραγματοποιεί μετριςεισ ςτθν αριςτερι πλευρά τθσ κάκε λωρίδασ 

κυκλοφορίασ. Θ ςυςκευι του προφιλογράφου κα ζχει τισ ακόλουκεσ επιδόςεισ: 

 

 Εκτζλεςθ μετριςεων με δυνατότθτα κίνθςθσ ελάχιςτθσ ταχφτθτασ 25 km/h και μζγιςτθσ 

τουλάχιςτον 60 km/h. 

 Ικανότθτα ανάλυςθσ τουλάχιςτον 0,025 mm αναφοράσ υψομζτρων, ςτθν ταχφτθτα του 

οχιματοσ. 

 Λιψθ μετριςεων ανά αποςτάςεισ ≤50 mm. 

 

Ρριν από τθν πραγματοποίθςθ κάκε περιόδου μετριςεων, απαιτείται βακμονόμθςθ τθσ 

ςυςκευισ, που γίνεται ςε τμιμα οδοφ μικουσ 200 m ςε δφο επαναλαμβανόμενεσ διελεφςεισ. Θ 

βακμονόμθςθ γίνεται αποδεκτι εφόςον θ διαφορά των αποτελεςμάτων των δφο διελεφςεων του IRI δεν 

υπερβαίνει τα 0,06 m/km. 

 Ανάδοχοσ πραγματοποιεί τισ μετριςεισ, το πολφ ζωσ και 7 θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν 

ολοκλιρωςθ καταςκευισ των κυκλοφοριακϊν λωρίδων. Επίςθσ, αναλαμβάνει τθν αβεβαιότθτα 

του επθρεαςμοφ των αποτελεςμάτων, από τθν προςωρινι κυκλοφορία οχθμάτων, μεταξφ του 

διαςτιματοσ περαίωςθσ τθσ καταςκευισ τουσ και τθσ διαδικαςίασ των μετριςεων. Επιπλζον, μια 

μζτρθςθ πραγματοποιείται πριν από τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου, μόνο ςτθ δεξιά ακραία 

λωρίδα τθσ οδοφ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ςτακερότθτα τθσ ομαλότθτασ ζναντι των 

επιπτϊςεων από τθν κυκλοφορία των βαρζων οχθμάτων ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μζχρι τθν 

οριςτικι παραλαβι. Οι μετριςεισ παραδίδονται εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν 
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προφιλογράφθςθ, εκτόσ αν θ Υπθρεςία και ο Ανάδοχοσ ςυμφωνιςουν από κοινοφ ςε διαφορετικό 

χρονοδιάγραμμα. 

Οι τιμζσ των μετριςεων IRI δίνονται με ακρίβεια 0,01 m/km. 

H ομαλότθτα τθσ επιφάνειασ μιασ ςτρϊςθσ αξιολογείται κατά τμιματα τθσ κάκε λωρίδασ 

κυκλοφορίασ. Θ ςτρϊςθ γίνεται αποδεκτι εφόςον ο IRI ςυμμορφϊνεται με τισ τιμζσ του επόμενου Ρίνακα 

13, διαφορετικά .ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςε καταςκευαςτικι διόρκωςθ. Θ ζκταςθ τθσ 

διόρκωςθσ ορίηεται ςε όλο το πλάτοσ κάκε λωρίδασ και για εκείνα τα τμιματα αυτισ με τιμι IRI 

μεγαλφτερθ από τθν αποδεκτι. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διόρκωςθσ και προκειμζνου να επιβεβαιωκεί 

θ επιτυχισ εκτζλεςθ, μετράται θ ομαλότθτα εκ νζου. 

Μεγαλφτερεσ τιμζσ IRI για τισ υποκείμενεσ τθσ επιφανειακισ ςτρϊςεισ, μπορεί να γίνονται 

αποδεκτζσ κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ ανάλογα με τθν ζκταςθ που αυτζσ επικρατοφν. Πμωσ για τθν 

άμεςα υποκείμενθ τθσ επιφανειακισ ςτρϊςθσ, όταν αυτι πρόκειται να αποδοκεί ςτθν κυκλοφορία πριν 

από τθν καταςκευι τθσ επιφανειακισ ςτρϊςθσ θ τιμι του IRI δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει τα 2,10 

m/km. 

 

Ρίνακασ 13 - Κριτιρια αποδοχισ ομαλότθτασ αςφαλτικϊν ςτρϊςεων 

 

Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ Μεγίςτθ αποδεκτι τιμι IRI [m/km] 

Επιφανειακι ςτρϊςθ 1,40 

Συνδετικι ςτρϊςθ 2,10 

Αςφαλτικι βάςθ 3,15 

 

Ειδικά για τθν επιφανειακι ςτρϊςθ, εφαρμόηονται οι αυξομειϊςεισ ςτθ ςυμβατικι τιμι μονάδασ, 

ςφμφωνα με τα επόμενα, εκτόσ αν από τα ςυμβατικά τεφχθ αποκλείεται θ εφαρμογι τουσ. 

 

Αναλόγωσ των αποτελεςμάτων των μετριςεων του IRI, θ αμοιβι του Αναδόχου 

αναπροςαρμόηεται, με προςαφξθςθ ι απομείωςθ (κατά ποςόν Υ), εφαρμόηοντασ τθν εξίςωςθ: 

 

Τ= Α  0,035   Σ + Β   0,15  (1-Χ)  Σ +C  0,04  Σ (1) 

 

 

Ππου: 

 

Υ *€/m2]: το ποςό προςαφξθςθσ ι απομείωςθσ τθσ ςυμβατικισ τιμισ μονάδοσ 

 

 *€/m2+:θ ςυμβατικι τιμι μονάδασ πλιρουσ καταςκευισ τθσ επιφανειακισ ςτρϊςθσ αςφαλτικοφ 

ςκυροδζματοσ 
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Χ *m/km]: θ μετρθμζνθ τιμι IRI 

Α, Β και C: οι τιμζσ των ςυντελεςτϊν από τον επόμενο Ρίνακα 14 

 

 

Ρίνακασ 14 - Τιμζσ ςυντελεςτϊν Α,Β και C τθσ εξίςωςθσ (1) αναλόγωσ του IRI 

 

 #  Ρεδίο τιμϊν IRI [m/km] Α  Β  C 

 Α  IRI≤0,80 1  0  0 

 Β  0,80<IRI≤1,00 0  1  0 

 Γ  1,00<IRI≤1,25 0  0  0 

   1,25<IRI≤1,50 0  1  1 

 Ε  1,50<IRI Επιβάλλεται καταςκευαςτικι διόρκωςθ 

β.  με  τθ χριςθ 3-μετρθσ κυλιόμενθσ δοκοφ, ;oταν μετράται  θ ομαλότθτα  ςε 

οδικά  

τμιματα 

με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

o παράπλευρεσ οδοί και κλάδοι ανιςόπεδων κόμβων με ταχφτθτα μικρότερθ των 70 km/h 

o τμιματα με μικοσ μικρότερο των 750 m (για 200 ζωσ 750 m ςυνιςτάται θ χριςθ 

ελαφροφ προφιλογράφου). 

o κατάςτρωμα γεφυρϊν, που περιλαμβάνει και τμιματα μικουσ 15 m εκατζρωκεν 

αυτοφ ακραία τμιματα 15 m τθσ κάκε λωρίδασ κυκλοφορίασ (ςτθν αρχι και ςτο 

τζλοσ του ζργου) τμιματα που κακορίηονται, για ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ, από τα 

ςυμβατικά τεφχθ 

 

H διαμικθσ ομαλότθτα των επιφανειϊν όλων των αςφαλτικϊν ςτρϊςεων, μετροφμενθ με 

τθν κυλιόμενθ δοκό πρζπει να δίνει αποτελζςματα εντόσ των ορίων που κακορίηονται ςτον 

επόμενο Ρίνακα 15. 

Οι μετριςεισ αξιολογοφνται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ζκκεςθ του TRL (Transport 

Research Laboratory, UK). 

 

 

 

 

 

Ρίνακασ 15 - Μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ επιφανειακϊν ανωμαλιϊν 
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    Λωρίδεσ κυκλοφορίασ     

           

   και ΛΕΑ και ΛΡΩ  και εςοχζσ ςτάκμευςθσ 

         

 Στρϊςεισ επιφανειακζσ και Στρϊςεισ ςυνδετικζσ και 

   ςυνδετικζσ 
(1) 

   βάςθσ   

Πριο επιφανειακισ ανωμαλίασ 

[mm]  ±4 ±7  ±4   ±7 

             

Μικοσ αναφοράσ *m+ 300  75 300  75 300  75 300  75 

             

Αρικμόσ επιφανειακϊν ανωμαλιϊν             

             

- Κατθγορίεσ Οδϊν ΑΙ ζωσ και ΑΙV, 

20 

 

9 2 

 

1 40 

 

18 4 

 

2 

ΒΙ ζωσ και BIV, ΓΙΙΙ και ΓIV 

    

            

- Άλλεσ οδοί εκτόσ των ανωτζρω 

40 

 

18 4 

 

2 60 

 

27 6 

 

3 

κατθγοριϊν 

    

            

             

 
(1): Εφόςον θ επιφάνεια τθσ ςυνδετικισ ςτρϊςθσ πρόκειται να κυκλοφορθκεί για κάποιο χρονικό 

διάςτθμα. 

Οι μετριςεισ γίνονται κατά μικοσ γραμμισ ι γραμμϊν παράλλθλων με τον άξονα των 

λωρίδων κυκλοφορίασ, επί τμθμάτων μικουσ 300 m, που επιλζγονται από τθν Υπθρεςία. Είναι 

δυνατόν να εξετάηονται και τμιματα μικουσ μικρότερου των 300 m (μζροσ μεγαλφτερου κλάδου 

οδοφ) και να αποτιμοφνται με αναγωγι του αρικμοφ των ανωμαλιϊν που μετρικθκαν ςτα 300 m 

(ςτρογγφλευςθ του αποτελζςματοσ ςτον πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό). 

Οι μετριςεισ εκτελοφνται ςε κάκε λωρίδα κυκλοφορίασ, κακϊσ και ςτθ λωρίδα εκτάκτου 

ανάγκθσ (ΛΕΑ), περίπου ςτον άξονα αυτϊν. 

Πταν το ςυνολικό μικοσ του οδικοφ τμιματοσ είναι μικρότερο από 300 m, οι μετριςεισ 

γίνονται με μικοσ αναφοράσ 75 m. 

Κατά τισ μετριςεισ θ κυλιόμενθ δοκόσ κα μετακινείται με ταχφτθτα 2 km/h. 

 με τθ χριςθ ευκφγραμμθσ 3-μετρθσ δοκοφ, όταν μετράται θ ομαλότθτα ςε οδικά τμιματα 

με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 τμιματα με μικοσ μικρότερο των 15 m 

 τμιματα όπου θ χριςθ τθσ κυλιόμενθσ ευκφγραμμθσ δοκοφσ είναι πρακτικά αδφνατθ 

Θ κατακόρυφθ απόςταςθ μεταξφ τθσ ελεγχόμενθσ επιφάνειασ και τθσ δοκοφ, όταν αυτι 
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τοποκετείται παράλλθλα ι κάκετα ςτον άξονα τθσ οδοφ, ςε ςθμεία που κα αποφαςίςει θ 

Υπθρεςία, δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει τισ τιμζσ που ορίηονται ςτον επόμενο Ρίνακα 16. 

 

Ομαλότθτα κατά τθν εγκάρςια κατεφκυνςθ 

 

Το οδόςτρωμα ελζγχεται επίςθσ και για ανωμαλίεσ ςτθν εγκάρςια κατεφκυνςθ με τον 3-μετρο 

ευκφγραμμο κανόνα τοποκετοφμενο κατά ορκι γωνία ωσ προσ τον άξονα τθσ οδοφ, ςε κζςεισ τθσ 

επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 13036-7. Θ μζγιςτθ αποδεκτι απόκλιςθ μεταξφ τθσ 

επιφάνειασ τθσ οδοφ και τθσ κάτω επιφάνειασ του κανόνα ορίηεται ςτον επόμενο Ρίνακα 16. 

Ρίνακασ 16 - Ανοχζσ ςτθν ομαλότθτα ςε ζλεγχο με τρίμετρθ ευκφγραμμθ δοκό 

 

Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ Μζγιςτθ κατακόρυφθ απόςταςθ *mm+ 

Επιφανειακι ςτρϊςθ 3 

Συνδετικι ςτρϊςθ 6 

Αςφαλτικι βάςθ 10 

 

4.1.5. Ζλεγχοσ μακροχφισ επιφανείασ (surface macrotexture) 

 

H υφι τθσ επιφάνειασ των ςτρϊςεων αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ χαρακτθρίηεται από τισ ζννοιεσ 

που αναφζρονται ςτον επόμενο πίνακα 17. 

H μακροχφι, που ενδιαφζρει ςτθν παροφςα, προκφπτει από τα μεγάλα μζρθ των αδρανϊν και 

χαρακτθρίηεται από ζνα ςχετικό μικοσ κφματοσ (λ) μεταξφ 0,5 και 50 mm, με ςχετικό κατακόρυφο πλάτοσ 

(α) μικρότερο από 10 mm. Αυτι επιτρζπει τθν αποςτράγγιςθ του νεροφ, θ οποία βελτιϊνει τθν επαφι 

μεταξφ του ελαςτικοφ και τθσ επιφάνειασ του οδοςτρϊματοσ, μειϊνοντασ τθν εμφάνιςθ τθσ 

υδρωλίςκθςθσ. Επίςθσ, αυτι παρζχει τθν υςτζρθςθ τθσ ςυνιςτϊςασ τθσ τριβισ. 

Αυτι προςδιορίηεται με τθν ογκομζτρθςθ τθσ κθλίδασ τθσ άμμου ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

EN 13036-1. 

Οι μετριςεισ γίνονται ανά αποςτάςεισ το πολφ 100 m ςε κάκε λωρίδα κυκλοφορίασ, ενϊ ςτο 

δοκιμαςτικό τμιμα γίνονται ανά 50 m. Οι κζςεισ των μετριςεων κα απζχουν τουλάχιςτον 50 cm από τα 

άκρα του οδοςτρϊματοσ. Οι μετριςεισ εκτελοφνται το αργότερο 7 θμζρεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

καταςκευισ και οπωςδιποτε πριν από τθν απόδοςθ τθσ οδοφ ςτθν κυκλοφορία. 

Οι τιμζσ μζτρθςθσ ςε κάκε ςθμείο πρζπει να είναι από 0,6 ζωσ 10 mm. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, 

γίνονται περαιτζρω μετριςεισ ϊςτε να προςδιοριςτεί με μεγαλφτερθ ακρίβεια θ μακροχφι του τάπθτα. 

Εάν ο μζςοσ όροσ των μετριςεων βρεκεί μικρότεροσ από 0,6 mm, τότε το μίγμα ςτθν περιοχι αυτι 

αποξθλϊνεται ςε όλο του το πάχοσ (με φρεηάριςμα) και αντικακίςταται με νζα ςτρϊςθ, θ οποία 

εφαρμόηεται υποχρεωτικά με διαςτρωτιρα. Οι απαιτοφμενεσ διορκωτικζσ επεμβάςεισ εφαρμόηονται ςε 

ελάχιςτο μικοσ τουλάχιςτον 20 m και ςε όλο το πλάτοσ τθσ λωρίδασ κυκλοφορίασ. 
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Ρίνακασ 17 - Ωαρακτθριςτικά υφισ επιφάνειασ ςτρϊςθσ αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ 

Υφι 

Μικροχφι Μακροχφι Μεγαχφι 

(Microtexture) (Macrotexture) (Megatexture)  

Τιμζσ *mm+ <0,5 0,5 ζωσ 50 50 ζωσ 500 

Κατακόρυφο πλάτοσ *mm+ <1 0,6 ζωσ 10 0,1 ζωσ 50 

Το πρόγραμμα των απαιτοφμενων διορκωτικϊν επεμβάςεων κα εγκρίνεται από τθν Υπθρεςία. 

4.1.6. Ζλεγχοσ πάχουσ αςφαλτικϊν ςτρϊςεων 

 

Το ςυμπυκνωμζνο πάχοσ κάκε αςφαλτικισ ςτρϊςθσ ελζγχεται με χωροςτάκμθςθ πριν και μετά τθ 

διάςτρωςθ. Θα εκτελοφνται μετριςεισ ανά διατομι τθσ οδοφ, μια ςε κάκε οριογραμμι του 

οδοςτρϊματοσ και μια τουλάχιςτον περίπου ςτο μζςο κάκε λωρίδασ κυκλοφορίασ. 

Ρυρθνολθψίεσ γίνονται μόνον κατ’ εξαίρεςθ, ςε καταςκευαηόμενεσ απιςωτικζσ ςτρϊςεισ, ςε 

περιοχζσ κόμβων, ι ηϊνεσ με επιφάνειεσ μεταβαλλόμενθσ γεωμετρίασ, ςε κζςεισ που κακορίηει θ 

Υπθρεςία. 

Κάκε μεμονωμζνθ μζτρθςθ του πάχουσ αξιολογείται και ανάλογα με τισ διαπιςτϊςεισ 

εφαρμόηονται τα εξισ: 

 Εάν ςτθ κζςθ κάποιου πυρινα διαπιςτωκεί μειωμζνο πάχοσ του προβλεπομζνου από τθν 

μελζτθ, τότε περί αυτιν τθν κζςθ κα λαμβάνονται (κατά μικοσ τθσ λωρίδασ ςτθν οποία ανικει ο 

πυρινασ), πρόςκετοι πυρινεσ ανά 50 m και ςε τόςθ ζκταςθ, όςθ χρειάηεται προκειμζνου να 

οριοκετθκεί θ ζκταςθ τθσ παρουςίασ του μειωμζνου πάχουσ. Εφόςον το μζγεκοσ των μειϊςεων είναι 

μικρότερο του 10 % του κεωρθτικοφ πάχουσ, τότε μπορεί να γίνει αποδεκτι από τθν Υπθρεςία θ 

εργαςία και να εφαρμοςτεί μειωμζνθ αναλογικά ςυμβατικι τιμι μονάδοσ, που προκφπτει από το μζςο 

πάχοσ, ςτθν ζκταςθ που ζχουν μετρθκεί τα μειωμζνα αποδεκτά πάχθ. 

Α. Εάν ςτθ κζςθ κάποιου πυρινα διαπιςτωκεί μεγαλφτερο πάχοσ του προβλεπομζνου από τθ 

μελζτθ, τότε δεν επιτρζπεται προςαφξθςθ τθσ ςυμβατικισ τιμισ μονάδοσ 

Β. Εάν οι μειωμζνου πάχουσ ςτρϊςεισ δεν γίνουν αποδεκτζσ από τθν Υπθρεςία, τότε 

αποξθλϊνονται και επανακαταςκευάηονται με δαπάνεσ του Αναδόχου. 

 

4.1.7. Διορκωτικζσ Επεμβάςεισ 

 

Εφόςον, από τουσ προαναφερόμενουσ ελζγχουσ προκφπτει θ ανάγκθ καταςκευαςτικϊν διορκωτικϊν 

επεμβάςεων, τότε ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει πρόγραμμα εργαςιϊν για αυτζσ, το όποιο κα εγκρίνει θ 

Υπθρεςία. 

Οι διορκωτικζσ επεμβάςεισ κα υλοποιοφνται ωσ εξισ: 

 Στθν αςφαλτικι βάςθ, το πλιρεσ βάκοσ τθσ ανϊτερθσ ςτρϊςθσ κακαιρείται και αντικακιςτάται με 

καινοφργιο υλικό το οποίο ςυμπυκνϊνεται ςφμφωνα με τθν παροφςα. Το μικοσ τθσ περιοχισ 
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επζμβαςθσ είναι τουλάχιςτον 5 m, ενϊ το πλάτοσ τθσ είναι ίςο με το πλάτοσ που υλοποιικθκε με 

μια διζλευςθ του διαςτωτιρα. Εναλλακτικά ςε περιοχζσ κοιλοτιτων, ο Ανάδοχοσ μπορεί να 

πετφχει τθν επικυμθτι ςτάκμθ με τθν προςκικθ υλικοφ ςυνδετικισ ςτρϊςθσ με τθν προχπόκεςθ 

ότι αυτι κα υπόκειται ςε ζλεγχο ςυμπφκνωςθσ και ςτάκμθσ επιφάνειασ. 

 Στθν επιφανειακι και ςυνδετικι ςτρϊςθ, το πλιρεσ βάκοσ τθσ ςτρϊςθσ κακαιρείται και 

αντικακιςτάται με καινοφργιο υλικό το οποίο ςυμπυκνϊνεται ςφμφωνα με τθν παροφςα. Το 

μικοσ τθσ περιοχισ επζμβαςθσ είναι τουλάχιςτον 5 m για τθν ςυνδετικι και 15 m για τθν 

επιφανειακι ςτρϊςθ. Ππου ο αρικμόσ επιφανειακϊν ανωμαλιϊν ξεπερνά τισ ανοχζσ του Ρίνακα 

15, το μικοσ εφαρμογισ των διορκωτικϊν επεμβάςεων κα είναι όςο το μικοσ αναφοράσ (300 ι 

75 m), ι όςο μικοσ χρειάηεται για να επιτευχκοφν οι προαναφερκείςεσ ανοχζσ, ενϊ το πλάτοσ κα 

είναι το πλιρεσ πλάτοσ τθσ λωρίδασ. Για τθν επιφανειακι ςτρϊςθ όλοι οι ζλεγχοι κα 

πραγματοποιοφνται αμζςωσ μετά από τθν εφαρμογι των διορκωτικϊν επεμβάςεων και πριν από 

τθν παράδοςθ τθσ οδοφ ςε κυκλοφορία. 

 

5. Τρόποσ επιμζτρθςθσ και πλθρωμισ 

 

5.1. Επιμζτρθςθ 

 

5.1.1. Επιμζτρθςθ επιφάνειασ ςτρϊςεων αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ 

 

H κάκε καταςκευαηόμενθ ςτρϊςθ επιμετράται ςε τετραγωνικά μζτρα. Θ επιμετροφμενθ 

επιφάνεια προςδιορίηεται από το μικοσ τθσ καταςκευαςμζνθσ ςτρϊςθσ και το πλάτοσ αυτισ, το οποίο 

ορίηεται από τθν απόςταςθ μεταξφ των ακμϊν τθσ ανϊτερθσ επιφάνειασ τθσ ςτρϊςθσ. 

Επιμζτρθςθ γίνεται με κατάταξθ των επιφανειϊν ςε τμιματα που ζχουν το πάχοσ τθσ μελζτθσ και 

ςε τμιματα με μειωμζνο αποδεκτό πάχοσ, ϊςτε να εφαρμοςτεί θ αναλογικι μείωςθ τθσ τιμισ, με βάςθ 

το αποδεκτό μειωμζνο πάχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.1.6 

Επίςθσ, θ επιμζτρθςθ γίνεται με κατάταξθ των επιφανειϊν ςε τζςςερισ (Α, Β, Γ, Δ) κατθγορίεσ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.1.4., ϊςτε να εφαρμόηονται οι προβλεπόμενεσ 

αυξομειϊςεισ τθσ τιμισ μονάδοσ. 

 

5.1.2. Επιμζτρθςθ βάρουσ αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ κατά βάροσ 

 

H ηφγιςθ προςκομιηομζνου προσ ενςωμάτωςθ αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ γίνεται με πλάςτιγγεσ 

αυτόματθσ ηφγιςθσ βακμονομθμζνεσ από το Υπουργείο Εμπορίου ι άλλουσ αναγνωριςμζνουσ φορείσ 

πιςτοποίθςθσ. 

 

Οι πλάςτιγγεσ καταγράφουν αυτόματα ςε καρτζλεσ ι ταινίεσ ελζγχου το βάροσ του ηυγιςμζνου 

αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ. 
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5.2. Ρεριεχόμενο τιμϊν μονάδοσ 

 

H καταςκευι αςφαλτικϊν ςτρϊςεων από αςφαλτικό ςκυρόδεμα που παράγεται ςε μόνιμθ 

εγκατάςταςθ, περιλαμβάνει τισ δαπάνεσ παραγωγισ ι προμικειασ και μεταφοράσ των κατάλλθλων 

αδρανϊν υλικϊν μζχρι τθν εγκατάςταςθ παραγωγισ αςφαλτομίγματοσ, τθν ανάμιξθ αυτϊν με ςυνδετικό 

υλικό, τθ μεταφορά του αςφαλτομίγματοσ, τθ διάςτρωςθ αυτοφ με μθχάνθμα διάςτρωςθσ (fιnisher), τθ 

ςταλία των μεταφορικϊν μζςων, κακϊσ και κάκε δαπάνθ υλικϊν και εργαςίασ, ζςτω και εάν δεν 

αναφζρονται ρθτά, για τθν ολοκλθρωμζνθ καταςκευι τθσ ςτρϊςθσ, ςφμφωνα με τθν παροφςα. 

 

Ραράρτθμα Α 

 

Λδιότθτεσ μιγμάτων ανακυκλοφμενου - Νζου αςφαλτομίγματοσ 

 

 Θ ειςδυτικότθτα (penetration) τθσ αςφάλτου του μίγματοσ δίνεται από τθ ςχζςθ: 

 

  α  log (pen1) + β  log (pen2) = log penmix (2) 

όπου:    

penmi

x : θ προκφπτουςα (από υπολογιςμό) ειςδυτικότθτα τθσ αςφάλτου ςτο μίγμα που περιζχει 

 ανακυκλωμζνο αςφαλτόμιγμα  

pen1 : θ ειςδυτικότθτα τθσ αςφάλτου που ανακτικθκε από το ανακυκλωμζνο αςφαλτόμιγμα 

pen2 : θ ειςδυτικότθτα τθσ προςτικζμενθσ αςφάλτου  

α, β : οι αναλογίεσ (%) κατά βάροσ τθσ αςφάλτου του μίγματοσ:  

 (α) :τθσ προερχόμενθσ από το ανακυκλωμζνο αςφαλτόμιγμα  

 (β) :τθσ προςτικζμενθσ αςφάλτου  

 

ιςχφει: α+β=1 

 

 Το ςθμείο μάλκωςθσ τθσ αςφάλτου ςτο μίγμα δίνεται από τθ ςχζςθ: 

 

TR&B mix = α TR&B1 + β TR&B2 (3) 

 

όπου: 

 

TR&B mix: το προκφπτον ςθμείο μάλκωςθσ τθσ αςφάλτου ςτο μίγμα που περιζχει ανακυκλωμζνο 

 

αςφαλτόμιγμα 
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TR&B1 : το ςθμείο μάλκωςθσ τθσ αςφάλτου που ανακτικθκε από το ανακυκλωμζνο αςφαλτόμιγμα 

 

TR&B2 : το ςθμείο μάλκωςθσ τθσ προςτικζμενθσ αςφάλτου 

 

α, β : οι αναλογίεσ κατά βάροσ τθσ αςφάλτου του ανακυκλωμζνου αςφαλτομίγματοσ (α) και τθσ 

 

προςτικζμενθσ αςφάλτου (β) 

 

ιςχφει: α+β=1 

 

Οι δοκιμζσ προςδιοριςμοφ τθσ ειςδυτικότθτασ και του ςθμείου μάλκωςθσ γίνονται ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ 

EN 1426 και το ΕΛΟΤ EN 1427 αντίςτοιχα. 

 

Θ ανάκτθςθ τθσ αςφάλτου γίνεται ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 12697-3. 

 

Ραράρτθμα Β 

Διορκωτικοί ςυντελεςτζσ ευςτάκειασ marshall για δοκίμια Ø 150 mm 

Φψοσ δοκιμίου [mm] Πγκοσ δοκιμίου [cm
3
] Διορκωτικόσ ςυντελεςτισ 

88,9 1608 - 1626 

1,12 

1,09 

90,5 1637 - 1665 

1,06 

92,1 1666 - 1694 

1,03 

93,7 1695 - 1723 

1,00 

95,2 1724 - 1752 

0,97 

96,8 1753 - 1781 

0,97 

98,4 1782 - 1810 

0,95 

100,0 1811 - 1839 

092 

101,6 1840 - 1868 0,90 

 

ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 25 (Τ.Ρ. 25) 
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(Τ.Ρ. 25) ΣΤΕΓΑΝΫΣΘ ΚΑΛ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΕΡΛΨΑΝΕΛΫΝ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 

1. ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ 

Θ (Τ.Ρ. 25) αναφζρεται ςτα ςυςτιματα επιφανειακισ ςτεγάνωςθσ καταςκευϊν από ςκυρόδεμα 

και επιφανειακισ προςταςίασ του ςκυροδζματοσ από προςβολζσ που οφείλονται ςτθ χριςθ του. Τα 

ςυςτιματα αυτά κα εφαρμοςτοφν όπου και όπωσ προκφπτει από τα εγκεκριμζνα ςχζδια και ςφμφωνα με 

τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ. Οι ςχετικζσ προτάςεισ κα γίνουν από τον Ανάδοχο και υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ 

τθσ Υπθρεςίασ.  

 

2. ΓΕΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΨΘ ΥΛΛΚΫΝ 

Το υλικό κα εφαρμοςτεί με επάλειψθ ςε επιφάνειεσ ζτοιμου ςκυροδζματοσ, μετά από κατάλλθλθ 

προετοιμαςία. Το υλικό κα είναι αςφαλτικό γαλάκτωμα υδατικισ διαςποράσ (black bitumen paint) και θ 

επάλειψθ κα γίνει με χριςθ ρολοφ, βοφρτςασ ι πιςτολζττου. Θ εφαρμογι του αςφαλτικοφ γαλακτϊματοσ 

κα γίνεται ςε δφο ςτρϊςεισ με ανάλωςθ ανά ςτρϊςθ τουλάχιςτον 0,15 lt/m2. 

Επίςθσ, κα γίνεται εφαρμογι υποςτρϊματοσ (primer) με αραίωςθ του γαλακτϊματοσ με νερό ςε 

αναλογία 1:1 ι με χριςθ του υλικοφ που ςυνιςτά ο προμθκευτισ και ανάλωςθ 0,10 -0,15 lt/m
2
.  

 

3. ΣΤΟΛΩΕΛΑ ΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘ 

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία προσ ζγκριςθ ζγκαιρα και πριν από οποιαδιποτε 

εργαςία ςκυροδζτθςθσ, ςχετικζσ προτάςεισ για τον τφπο του ςυςτιματοσ ςτεγάνωςθσ και προςταςίασ 

των επιφανειϊν ςκυροδζματοσ που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει.  

Θ ςχετικι πρόταςθ του Αναδόχου κα ςυνοδεφεται από πλιρθ και εμπεριςτατωμζνθ ςχετικι 

μελζτθ με καταςκευαςτικά ςχζδια και με όλεσ τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ ποιότθτασ και εφαρμογισ του 

ςυςτιματοσ, από τθν οποία κα προκφπτει ότι το προτεινόμενο ςφςτθμα είναι δόκιμο και κατάλλθλο για 

τισ ειδικζσ απαιτιςεισ και το είδοσ του ζργου και ότι ζχει εφαρμοςτεί με επιτυχία ςε παρόμοια ζργα. 

 

4. ΕΡΛΜΕΤΘΣΘ ΚΑΛ ΡΛΘΫΜΘ 

Θ επιμζτρθςθ κα γίνει για το πραγματικό εμβαδόν επικαλυπτόμενθσ επιφάνειασ, ςφμφωνα με τα 

ςχζδια τθσ μελζτθσ (ι τυχόν τροποποιιςεισ που ζγιναν από τθν Υπθρεςία). 

Τυχόν ποςότθτεσ που χρθςιμοποιικθκαν επιπλζον των ςχεδίων τθσ μελζτθσ χωρίσ ζγκριςθ τθσ 

Επίβλεψθσ, επιμετρϊνται αλλά δεν πλθρϊνονται. 

Θ πλθρωμι κα γίνει ανά m2 επικαλυπτόμενθσ επιφάνειασ, ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα άρκρα του 

τιμολογίου. Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν και θ δαπάνθ για τισ εργαςίεσ.  

 

 

ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 26 (Τ.Ρ. 26) 
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(Τ.Ρ. 26) ΨΕΑΤΛΑ ΥΔΟΛΘΪΛΑΣ ΜΕ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ ΣΫΛΘΝΫΣΕΫΝ 

 

1. ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘΣ  

Θ προδιαγραφι αυτι περιλαμβάνει τισ διατάξεισ για παροχι νεροφ προσ τισ ιδιοκτθςίεσ. 

Οι διατάξεισ υδροδότθςθσ αποτελοφνται από μικρά φρεάτια με καλφμματα και τα υδραυλικά 

εξαρτιματα τουσ. 

 

2. ΟΛΚΟΔΟΜΛΚΑ ΨΕΑΤΛΫΝ  

Πλα τα φρεάτια είναι ίδια. Τα καταςκευαςτικά τουσ ςτοιχεία δείχνονται ςτο αντίςτοιχο ςχζδιο τθσ 

μελζτθσ. 

Τα φρεάτια είναι τετραγωνικισ διατομισ με εςωτερικό άνοιγμα 5ΟεκΧ50εκ. Το βάκοσ τουσ είναι 

60εκ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ αυτό το βάκοσ μπορεί να αυξθκεί, αν απαιτθκεί φςτερα από ειδικι 

εντολι τθσ Υπθρεςίασ επίβλεψθσ. 

Το πάχοσ των τοιχωμάτων και του πυκμζνα είναι 15εκ. 

Τα οικοδομικά κάκε φρεατίου αποτελοφνται από τα ακόλουκα καταςκευαςμζνα ςτθν κάκε κζςθ 

υλικά. 

α) Σκυρόδεμα C16/20. 

β) Ξυλότυποι μικροκαταςκευϊν. 

γ) Επιχρίςματα τοιχωμάτων και δαπζδου πάχουσ 2,0 εκ. με τςιμεντοκονίαμα των 650χγρ. Και 900 

χγρ. 

δ) Χυτοςιδερζνιο πλαίςιο και κάλυμμα. 

 

3. ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ ΥΔΟΛΘΪΛΑΣ ΜΕ ΔΛΚΛΕΛΔΑ 

Τοποκετοφνται υδρολθψίεσ 32χιλιοςτά με ςζλλα παροχισ ςτον αγωγό διανομισ, ανάλογα με 

τθν περιοχι και τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ που κα υδροδοτιςουν. 

Για ςωλθνϊςεισ  32 χιλςτ. θ παροχι νεροφ από τον αγωγό του δικτφου γίνεται όπωσ φαίνεται 

ςτα ςχζδια, (Ταυ με τρεισ μοφφεσ και τυχόν ςυςτολι). 

Μζςα ςτο φρεάτιο ςτο άκρο του αγωγοφ Φ32 τοποκετείται ορειχάλκινο ρακόρ 1’1/4, που τον 

ςυνδζει με δικλείδα ορειχάλκινθ ςυρταρωτι  1’’1/4. Από τθν παροχι αυτι μπορεί να λθφκεί νερό 

11/4’’, ανάλογα με τθ ηιτθςθ. 

 

 

4. ΜΕΤΑΛΛΛΚΕΣ ΣΫΛΘΝΫΣΕΛΣ ΡΑΟΩΫΝ ΥΔΕΥΣΘΣ  
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Θα χρθςιμοποιθκοφν για όλεσ τισ ςωλθνϊςεισ από τθν είςοδο ςτο φρεάτιο μζχρι τισ εξόδουσ 

γαλβανιςμζνοι ςωλινεσ και εξαρτιματα επίςθσ γαλβανιςμζνα ενιςχυμζνου τφπου. 

Τα ελάχιςτα πάχθ και βάρθ των γαλβανιςμζνων ςιδθροςωλινων που παράγονται ςτθν Ελλάδα κα 

είναι: 

 

Εςωτερικι διάμετρο 

(ίντςεσ) 

Ράχοσ 

(χλςτ) 

Βάροσ ανά μζτρο 

μικουσ 

(χγρ) 

1 3,50 2,44 

1
1
/1’’ 3,75 3,40 

1
1
/2’’ 4,00 4,20 

2’’ 4,00 5,80 

 

Ανεξάρτθτα από τα παραπάνω τα πάχθ και βάρθ για ςωλινεσ μζχρι 2’’ δεν κα υπολείπονται των 

μεγεκϊν κατά DIN 2440. 

Τα εξαρτιματα ςφνδεςθσ των ςιδθροςωλινων, (μοφφεσ, ταυ, γωνίεσ, καμπφλεσ, πϊματα κ.λπ.) κα 

είναι επίςθσ γαλβανιςμζνα και κα φζρουν ενιςχυμζνα χείλθ (κορδονάτα). Οι χρθςιμοποιοφμενεσ γωνίεσ 

900 (μοιρϊν) κα ζχουν μεγάλθ ακτίνα καμπυλότθτασ. 

Πλα τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά ςτο δίκτυο κα είναι άριςτθσ και αναγνωριςμζνθσ καταςκευισ 

και ποιότθτασ και κα ανταποκρίνονται προσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ι τισ ειδικζσ διατάξεισ για 

υδραυλικοφσ κανονιςμοφσ ι ςωλθνϊςεισ, όπωσ ιςχφουν κατά τθν θμζρα διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ.
 

Οι δικλείδεσ (βάννεσ) κα είναι ορειχάλκινεσ ςυρταρωτζσ με ζδρα και γλωτίδα ι κϊνο και 

κατάλλθλεσ για ςυναρμολόγθςθ ςιδθροςωλινων με κοχλίωςθ. 

Οι ςωλθνϊςεισ κα ςυνδεκοφν κοχλιωτζσ. Τα χρθςιμοποιοφμενα ςτισ ςωλθνϊςεισ υλικά 

ςτεγανότθτασ πρζπει να ζχουν τθν απαιτοφμενθ αντοχι ςτισ φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ του νεροφ που 

διοχετεφεται με τισ γνωςτζσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ ςτισ κζςεισ των φρεατίων, κακϊσ και 

αντοχι ςτισ εξωτερικζσ επιδράςεισ του εδάφουσ. 

Οι κοχλιϊςεισ κα εκτελοφνται με μζγιςτθ προςοχι και κα εξαςφαλίηεται τζλεια επαφι και 

ςτεγανότθτα με τθν παρεμβολι καναβιοφ επιχριςμζνου με μίνιο ι άλλα υλικά ςτεγανοποίθςθσ 

παραδεκτά ςε παρόμοιεσ καταςκευζσ. 

Οι γαλβανιςμζνεσ ςωλθνϊςεισ μπορεί να καταςκευαςκοφν πριν από τθν χφςθ του και τθ 

διαμόρφωςθ του φρεατίου ι και μετά αν αφεκοφν για τον ςκοπό αυτό κατάλλθλεσ οπζσ διζλευςθσ που 

κα ςτεγανοποιθκοφν αμζςωσ φςτερα πριν τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν  

 

5. ΩΥΤΟΣΛΔΕΕΝΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 

Τα χυτοςιδερζνια καλφμματα των μικρϊν φρεατίων κα καταςκευαςκοφν κακ υπόδειξθ τθσ 

υπθρεςείασ. 

Το πλαίςιο που το βάροσ του κα είναι τουλάχιςτο 25χγρ. κα τοποκετθκεί κατά τθν καταςκευι του 

φρεατίου και κα ενςωματωκεί ςε αυτό. 
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Το κάλυμμα που το βάροσ του κα κυμαίνεται περίπου ςτα 50χγρ. ςτθν μία πλευρά του κα φζρει 

οπι για τοποκζτθςθ ειδικοφ κλειδιοφ ϊςτε να είναι εφκολο το άνοιγμα και ςτθν άλλθ πλευρά κα φζρει 

οπι από τθν οποία κα περνά και κα ςτερεϊνεται κατά κάποιο τρόπο αλυςίδα αςφάλειασ. Θ αλυςίδα 

αυτι κα προςδεκεί μζςα ςτο φρεάτιο ςτακερά ςε ειδικι ενςωματωμζνθ υποδοχι, κα ςυγκολλθκεί ςτο 

άκρο τθσ και κα ζχει αρκετό μικοσ ϊςτε να ανοίγει ελεφκερα το κάλυμμα ενϊ ταυτόχρονα κα 

εξαςφαλίηει το κάλυμμα από χάςιμο ι κλοπι. 

Εάν ο εργοδότθσ επικυμεί, ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ με τθν ίδια τιμι μονάδασ να χαράξει 

ςτθ μζςθ του καλφμματοσ τα αρχικά τθσ Υπθρεςίασ καταςκευϊν π.χ. Κ.Σ. (Δ.Θάςου). Για τον ςκοπό αυτό 

κα γίνει πριν από τθν χφτευςθ τουσ ςυνεννόθςθ του εργολάβου με τθν Υπθρεςία επίβλεψθσ και τον 

Εργοδότθ. 

 

6. ΕΡΛΜΕΤΘΣΘ ΚΑΛ ΡΛΘΫΜΘ 

Οι διατάξεισ υδρολθψίασ για τισ οικοδομζσ πλθρϊνονται με το άρκρο του τιμολογίου τθσ  μελζτθσ 

ανά τεμάχιο. Στισ τιμζσ μονάδασ του άρκρου του τιμολογίου περιζχεται θ πλιρθσ καταςκευι του μικροφ 

φρεατίου με το χυτοςιδερζνιο του κάλυμμα, όπωσ ζχει περιγραφεί, κακϊσ και όλεσ οι ςωλθνϊςεισ από 

γαλβανιςμζνα τεμάχια όπωσ φαίνονται ςτα ςχζδια, με τουσ εγκιβωτιςμοφσ και τισ πλιρεισ υδραυλικζσ 

εργαςίεσ, μζχρι και των εξόδων αναμονισ,(δικλείδα, ταυ, μοφφα, ςωλινεσ, τάπεσ κ.λπ.). 
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 27 (Τ.Ρ. 27) 

(Τ.Ρ. 27) ΥΔΑΥΛΛΚΘΣ ΒΑΛΒΛΔΑΣ ΜΕΛΫΣΘΣ ΡΛΕΣΕΫΣ PN16 

 

1. ΓΕΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΨΘ 

Οι πιεηοκραυςτικζσ δικλείδεσ κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ ρφκμιςθ τθσ πίεςθσ λειτουργίασ ςε 

τμιματα του δικτφου φδρευςθσ. Οι δικλείδεσ αυτζσ κα παραλαμβάνουν τθν πίεςθ ανάντθ (είςοδοσ) και 

κα τθ μειϊνουν αυτόματα κατάντθ (ζξοδοσ) εντόσ ενόσ εφρουσ τιμϊν με δυνατότθτα επιλογισ τθσ 

επικυμθτισ τιμισ. Θ πίεςθ εξόδου (pset) κα παραμζνει ανεπθρζαςτθ από μεταβολζσ τθσ πίεςθσ ειςόδου 

και/ι τθσ παροχισ ςτθν ζξοδο. Εντόσ των επιτρεπτϊν ορίων ταχφτθτασ ροισ (ν = 0,1 m/s - 5 m/s) θ πίεςθ 

εξόδου κα παραμζνει ςτακερι με μια ανοχι ±5%*pset. 

BS 6920 Testing of non-metallic components with regard to their effect of the 

quality of water guidance notes 

DIN 30677-02 External corrosion protection of buried valves; heavy-duty thermoset 

plastics coatings 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10204 Μεταλλικά προϊόντα - Τφποι εγγράφων ελζγχου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-01 Βαλβίδεσ για τροφοδοςία νεροφ - Απαιτιςεισ καταλλθλότθτασ και 

ςχετικζσ δοκιμζσ επαλικευςθσ - Μζροσ 1: Γενικζσ απαιτιςεισ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-05 Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and 

appropriate verification tests - Part 5: Control valves 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-02 Φλάντηεσ και οι ςυνδζςεισ τουσ - Κυκλικζσ φλάντηεσ για ςωλινεσ, 

δικλείδεσ, ειδικάτεμάχια και εξαρτιματα, χαρακτθριςμζνα με Ν - Μζροσ 

2: Χυτοςιδθρζσ φλάντηεσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12266-01 Βιομθχανικζσ βαλβίδεσ - Δοκιμζσ μεταλλικϊν βαλβίδων - Μζροσ 1: 

Δοκιμζσ πίεςθσ, διαδικαςίεσ δοκιμισ και κριτιρια αποδοχισ - 

Υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ ΕΛΟΤ ΕΝ 12266-02 Βιομθχανικζσ βαλβίδεσ - Δοκιμζσ μεταλλικϊν βαλβίδων - Μζροσ 2: 

Δοκιμζσ, διαδικαςίεσ δοκιμϊν και κριτιρια αποδοχισ - Συμπλθρωματικζσ 

απαιτιςεισ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12944-04 Χρϊματα και βερνίκια - Αντιςκωριακι προςταςία χαλφβδινων 

καταςκευϊν με ςυςτιματα χρωμάτων - Μζροσ 4: Τφποι και προετοιμαςία 

επιφανειϊν ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 Τεχνολογία χυτθρίων - Χυτοςίδθροσ ςφαιροειδοφσ γραφίτθ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 19 Βιομθχανικζσ βαλβίδεσ - Σιμανςθ των μεταλλικϊν βαλβίδων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 558 Βιομθχανικζσ βαλβίδεσ - Διαςτάςεισ τοποκζτθςθσ μεταλλικϊν βαλβίδων 

για χριςθ ςε ςυςτιματα ςωλθνϊςεων με φλάντηεσ - Βαλβίδεσ 

χαρακτθριηόμενεσ με 

Ν και Κατθγορία 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συςτιματα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ - Απαιτιςεισ 
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2. ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 

Οι δικλείδεσ κα ζχουν ζμβολο που κα μεταβάλλει το βακμό κλειςίματοσ. Το ζμβολο κα κινείται 

παλινδρομικά, αυτόνομα υδραυλικά, ενεργοποιοφμενο μζςω διαφράγματοσ και κα ελζγχονται από ζναν 

ειδικό πιλότο ρφκμιςθσ πίεςθσ. 

Θ κφρια δικλείδα κα περιλαμβάνει βοθκθτικό (δευτερεφον) υδραυλικό κφκλωμα ςωλθνίςκων που 

κα ελζγχεται είτε από ζναν πιλότο 3-δρόμων (που κα επιτρζπει το πλιρεσ άνοιγμα όταν θ ανάντθ πίεςθ 

πζςει χαμθλότερα από τθν επικυμθτι πίεςθ ςτθν ζξοδο), είτε από πιλότο 2 δρόμων (δθμιουργϊντασ 

ελάχιςτθ διαφορά πίεςθσ ςτθν ανοιχτι κζςθ). Θ επικυμθτι πίεςθ ςτθν ζξοδο τθσ δικλείδασ κα 

επιτυγχάνεται μζςω ρφκμιςθσ του πιλότου του δευτερεφοντοσ κυκλϊματοσ. Θ βαλβίδα ρφκμιςθσ τθσ 

επικυμθτισ πίεςθσ (πιλότοσ) κα είναι καταςκευαςμζνθ εξ ολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα ι 

ορείχαλκο αλλά με ζδρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L ι 304. Θ διαςφνδεςθ του πιλότου και των 

λοιπϊν εξαρτθμάτων του δευτερεφοντοσ κυκλϊματοσ με τθν κυρίωσ δικλείδα κα επιτυγχάνεται με 

κφκλωμα ςωλθνίςκων καταςκευαςμζνων από υλικό υψθλισ αντοχισ ςτθν πίεςθ. Το υλικό αυτό μπορεί να 

είναι ςφνκετο υλικό κατάλλθλο για πόςιμο νερό και απαλλαγμζνο από φαινόμενα γιρανςθσ και 

ερπυςμοφ (π.χ. προπυλζνιο) ι ανοξείδωτοσ χάλυβασ ποιότθτασ AISI 316 ι 304, ενϊ δεν επιτρζπεται θ 

χριςθ επιχρωμιωμζνων χαλφβων όλων των κατθγοριϊν που περιλαμβάνονται ςτθν οδθγία EC 348/2013. 

Το μικοσ των δικλείδων (φλάντηα με φλάντηα) πρζπει να είναι ςφμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

558 Series 1. 

Οι δικλείδεσ κα ςυνοδεφονται από φλάντηεσ λαιμοφ με βίδεσ, παξιμάδια, κλπ. ςφμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-02. 

3. ΥΛΛΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ - ΚΑΤΕΓΑΣΛΑ 

Το ςϊμα και το κάλυμμα τθσ δικλείδασ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από χυτοςίδθρο 

ποιότθτασ τουλάχιςτον EN-GJS-400-15 (GGG-40). 

Ο δίςκοσ ςφράγιςθσ των δικλείδων κα εφαρμόηει κατά το κλείςιμο ςε ανοξείδωτθ ζδρα, θ οποία 

κα είναι πλιρωσ αντικαταςτάςιμθ. Το υλικό καταςκευισ τθσ ζδρασ κα είναι απαραίτθτα ανοξείδωτοσ 

χάλυβασ ποιότθτασ AISI 316L ι 304. Εάν το ζμβολο μεταβάλλει το βακμό κλειςίματοσ οδθγοφμενο από το 

διάφραγμα, αυτό κα είναι καταςκευαςμζνο από ενιςχυμζνο ειδικό ελαςτικό ΝΒΚι ιςοδφναμο κατάλλθλο 

για πόςιμο νερό, ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ. 

Ο άξονασ των δικλείδων, κακϊσ και ο δίςκοσ ςφράγιςθσ, κα είναι καταςκευαςμζνοι από 

ανοξείδωτο χάλυβα ποιότθτασ τουλάχιςτον AISI 316L ι 304. 

Θ καταςκευι τθσ κάκε δικλείδασ κα είναι τζτοιασ μορφισ, ϊςτε να επιτρζπεται κάκε μελλοντικι 

ςυντιρθςθ χωρίσ τθν αφαίρεςθ του ςϊματοσ τθσ δικλείδασ από το ςθμείο τοποκζτθςισ τθσ. 

Επειδι θ περιοδικι ςυντιρθςθ των δικλείδων κα πρζπει να γίνεται εφκολα με τθν αφαίρεςθ του 

άνω τμιματοσ τθσ διάταξθσ του ενεργοποιθτι, χωρίσ να απαιτείται θ απομάκρυνςθ του ςϊματοσ των 

δικλείδων από το φρεάτιο τοποκζτθςθσ, οι δικλείδεσ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνεσ κατά τζτοιον 

τρόπο ϊςτε να επιτρζπεται θ κατακόρυφθ προσ τα πάνω αποςφνδεςθ του καλφμματοσ και του 

μθχανιςμοφ λειτουργίασ τουσ εντόσ φρεατίου. Για τον ςυγκεκριμζνο λόγο δικλείδεσ καταςκευισ τφπου 

”Υ” δεν γίνονται δεκτζσ. 
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Οι δικλείδεσ κα διακζτουν μθχανιςμό ανοίγματοσ - κλειςίματοσ χαμθλοφ ςυντελεςτι τριβισ. Ο 

μθχανιςμόσ κα φζρει απαραιτιτωσ δφο τουλάχιςτον οδθγοφσ (τριβείσ ολίςκθςθσ) και κεντραρίςματοσ. Οι 

οδθγοί ολίςκθςθσ κα πρζπει να εξαςφαλίηουν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τθ ςτακερότθτα και τθν 

απόλυτα κατακόρυφθ κίνθςθ του άξονα. Το υλικό καταςκευισ των οδθγϊν τριβζων κα είναι 

φωςφοροφχοσ ορείχαλκοσ ι ανοξείδωτοσ χάλυβασ. Θ φπαρξθ μόνο ενόσ ςθμείου ζδραςθσ και 

κεντραρίςματοσ του άξονα δεν γίνεται αποδεκτι. 

Οι δικλείδεσ κα πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα εξαζρωςθσ και κα φζρουν ςθμεία ανάρτθςθσ για 

τθν εφκολθ τοποκζτθςι τουσ. 

3.1. ΒΑΨΘ 

Δεν κα γίνει εξωτερικι επάλειψθ των δικλείδων αν δεν προθγθκεί κακαριςμόσ και απαλλαγι από 

τθ ςκουριά κακϊσ και αν δεν ζχει γίνει επικεϊρθςθ από τουσ εκπροςϊπουσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, 

εφόςον τοφτο ηθτθκεί. 

Τα ςϊματα και τα καλφμματα των δικλείδων, μετά από αμμοβολι ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO 12944-4 SA 2-1/2, κα επιςτρωκοφν εςωτερικά και εξωτερικά με υπόςτρωμα (PRIMER) 

ψευδαργφρου πάχουσ τουλάχιςτον 50 μικρά. 

Κατόπιν κα βαφοφν εςωτερικά και εξωτερικά με αντιδιαβρωτικι εποξειδικι βαφι υψθλισ 

αντοχισ, χρϊματοσ μπλε RAL 5005, ςφμφωνα με τθν οδθγία GSK type "heavy - duty corrosion protection" 

κατά DIN 30677-2. To ςυνολικό πάχοσ όλων των ςτρϊςεων, εξωτερικά και εςωτερικά κα είναι 

τουλάχιςτον (minimum) 250 pm. Εκτόσ του πάχουσ, θ διαδικαςία βαφισ που κα εφαρμοςτεί κα πρζπει να 

εξαςφαλίηει μθχανικζσ αντοχζσ ςε κροφςθ και ζλλειψθ πόρων. Για αυτό το λόγο, κα πρζπει να 

προςκομίηεται ςχετικό τεςτ δοκιμισ. 

3.2. ΣΘΜΑΝΣΘ 

Το κζλυφοσ κάκε δικλείδασ κα φζρει υποχρεωτικά ανάγλυφεσ ενδείξεισ ςφμφωνα με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 19 για τθν ονομαςτικι διάμετρο (DN και μζγεκοσ), τθν ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ (Ν και 

πίεςθ), το υλικό καταςκευισ του ςϊματοσ, το χρόνο και τον αρικμό παραγωγισ, κακϊσ και το ςιμα ι τθν 

επωνυμία του καταςκευαςτι. 

Ο χρόνοσ παραγωγισ και ο αρικμόσ παραγωγισ κακϊσ και άλλα πρόςκετα ςτοιχεία, όπωσ μζγιςτθ 

κερμοκραςία λειτουργίασ, υλικά καταςκευισ επιμζρουσ εξαρτθμάτων, barcode, κ.λ.π. μπορεί να 

αναγράφονται ςε κατάλλθλθ μεταλλικι πινακίδα, ςτακερά ςτερεωμζνθ ςτο ςϊμα τθσ βάνασ. 

Στο ςϊμα του πιλότου των δικλείδων και ςε εμφανζσ ςθμείο κα υπάρχει υποχρεωτικά 

προςαρτθμζνθ ειδικι πινακίδα ςτθν οποία κα αναφζρονται ο τφποσ και το μοντζλο του πιλότου, κακϊσ 

και τα χαρακτθριςτικά λειτουργίασ του (εφροσ ρφκμιςθσ, κλπ). 

3.3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΥΛΛΚΟΥ 

Τα άκρα κάκε δικλείδασ κα πρζπει να καλφπτονται με ειδικζσ πλαςτικζσ προςτατευτικζσ τάπεσ. 

Για τθν καλφτερθ προςταςία του δευτερεφοντοσ υδραυλικοφ κυκλϊματοσ και του πιλότου κατά τθ 

μεταφορά, ο καταςκευαςτισ υποχρεοφται να τοποκετιςει τθν κάκε δικλείδα ςε ξεχωριςτό ξφλινο 

κιβϊτιο. 

 

4. ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
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Θ λειτουργία τθσ πιεηοκραυςτικισ δικλείδασ κα εξαςφαλίηεται με υδραυλικι ϊκθςθ που 

δθμιουργείται από τθ διαφορικι πίεςθ ειςόδου - εξόδου. Θ δικλείδα κα φζρει κατάλλθλο κφκλωμα PILOT 

- VALVE που κα παρακολουκεί πλιρωσ τθ λειτουργία του κφριου μθχανιςμοφ αυτισ με διάταξθ ρφκμιςθσ 

τθσ πίεςθσ εξόδου, διάταξθ επιβράδυνςθσ του πλιρουσ κλειςίματοσ ι ανοίγματοσ, για αποφυγι 

υδραυλικϊν πλθγμάτων. Επίςθσ κα περιλαμβάνεται και ειδικι διάταξθ εξαεριςμοφ. 

Γενικά, θ όλθ λειτουργία των δικλείδων από τθ μζγιςτθ παροχι μζχρι το πλιρεσ κλείςιμο κα είναι 

ομαλι χωρίσ κροφςεισ και κραδαςμοφσ. Οι πιεηοκραυςτικζσ δικλείδεσ (PRV), ανεξάρτθτα από τθ διάμετρό 

τουσ, κα πρζπει να ρυκμίηουν τθν επικυμθτι πίεςθ ςτθν ζξοδο και να λειτουργοφν με ςτακερότθτα και 

ακρίβεια ακόμθ και αν θ ταχφτθτα ροισ είναι πολφ χαμθλι (0,1 m/s). Σε μθδενικι παροχι οι δικλείδεσ κα 

είναι πλιρωσ κλειςτζσ. 

Θ λειτουργία αυτι κα πρζπει να επιτυγχάνεται δίχωσ τθν ανάγκθ χριςθσ κάποιασ επιπρόςκετθσ 

βαλβίδασ ρφκμιςθσ ροισ και χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ εγκατάςταςθ πρόςκετθσ δικλείδασ ςε διάταξθ 

παράκαμψθσ (low-flow by-pass PRV). Θ δυνατότθτα ρφκμιςθσ ςε ςυνκικεσ ελάχιςτθσ παροχισ, κα 

επιτυγχάνεται με ειδικι διαμόρφωςθ τθσ ζδρασ ςφράγιςθσ. Δικλείδεσ με διάταξθ ζδρασ ςφράγιςθσ τφπου 

κορϊνασ (V-port) ι οποιοςδιποτε άλλθσ επιπρόςκετθσ διάταξθσ μείωςθσ τθσ παροχισ για τθν επίτευξθ 

ικανοποιθτικισ λειτουργίασ ςτισ χαμθλζσ παροχζσ, δεν γίνονται αποδεκτζσ. 

Το κφκλωμα ελζγχου κα περιλαμβάνει, εκτόσ του πιλότου, όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για τθν 

εφρυκμθ χριςθ και λειτουργία τθσ δικλείδασ όπωσ: ςφαιρικοφσ κρουνοφσ απομόνωςθσ, μανόμετρα 

ζνδειξθσ πίεςθσ ςτθν είςοδο και ςτθν ζξοδο τθσ δικλείδασ, ςωλθνίςκουσ διαςφνδεςθσ, βελονοειδι 

βαλβίδα ελζγχου ταχφτθτασ αντίδραςθσ κλπ. Το κφκλωμα ελζγχου κα πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιςτον τρεισ (3) απομονωτικζσ δικλείδεσ (κρουνοφσ) ςτθν είςοδο, ςτο κάλαμο ελζγχου και ςτθν ζξοδο 

τθσ κυρίωσ βαλβίδασ ϊςτε να είναι εφκολθ θ ςυντιρθςι του χωρίσ τθν διακοπι λειτουργίασ τθσ κυρίωσ 

βαλβίδασ. Το κφκλωμα ελζγχου κα παρακολουκεί πλιρωσ τθ λειτουργία του κυρίωσ μθχανιςμοφ των 

δικλείδων με διάταξθ ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ εξόδου, κακϊσ και διάταξθ επιβράδυνςθσ του πλιρουσ 

κλειςίματοσ ι ανοίγματοσ για τθν αποφυγι υδραυλικϊν πλθγμάτων. 

Ο βρόχοσ ελζγχου του πιλότου τθσ δικλείδασ κα πρζπει να περιλαμβάνει «αυτοκακαριηόμενο» 

φίλτρο προςταςίασ του κυκλϊματοσ ελζγχου από φερτά υλικά. Δεν κα απαιτείται περιοδικόσ κακαριςμόσ 

του φίλτρου παρά μόνο ςτθν περίπτωςθ τθσ ολικισ ςυντιρθςθσ τθσ δικλείδασ. 

Θ δικλείδα κα είναι εφοδιαςμζνθ με διάταξθ που κα δείχνει οπτικά τθν τρζχουςα κζςθ 

ανοίγματοσ (τελείωσ κλειςτι, ποςοςτό ανοίγματοσ, ανοιχτι). Επίςθσ, κα φζρει τισ κατάλλθλεσ διατάξεισ 

για να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί χειροκίνθτα ςαν απλι δικλείδα πλιρωσ ανοιχτι ι πλιρωσ κλειςτι. 

Θ δικλείδα κα πρζπει να μπορεί να λειτουργεί (ςτακερι πίεςθ εξόδου χωρίσ διακφμανςθ και 

κραδαςμοφσ) ςε ςυνκικεσ μζγιςτθσ διαφοράσ πίεςθσ (ειςόδου - πίεςθσ ρφκμιςθσ εξόδου) για τθν μζγιςτθ 

και τθν ελάχιςτθ ταχφτθτα ροισ. Ωσ μζγιςτθ ταχφτθτα ορίηονται τα 5,0m/s (βαλβίδεσ ολικισ διατομισ) και 

ωσ ελάχιςτθ τα 0,lm/s. 

Σε περιπτϊςεισ όπου λόγω ειδικϊν ςυνκθκϊν ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ του δικτφου, οι ηθτοφμενεσ 

τιμζσ μείωςθσ πίεςθσ pset βρίςκονται εκτόσ των ορίων αςφαλοφσ λειτουργίασ, υπερβαίνοντασ τισ 

κρίςιμεσ παραμζτρουσ ςπθλαίωςθσ, κα ιταν επικυμθτό χωρίσ να αποτελεί κριτιριο αποκλειςμοφ, θ 

βαλβίδα να μπορεί να εξοπλιςτεί με πρόςκετεσ ειδικζσ διατάξεισ αντιμετϊπιςθσ τθσ ςπθλαίωςθσ όπωσ 

π.χ. ζδραςθ οδιγθςθσ διάτρθτου εμβόλου ςε κφλινδρο εγκοπϊν. 
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Επιπρόςκετα κα παρζχονται και πίνακεσ τιμϊν ονομαςτικοφ ςυντελεςτι παροχετευτικότθτασ Kvs 

με αρικμθτικζσ τιμζσ. Καμπφλεσ και γενικά διαγράμματα παρουςίαςθσ του Kvs δεν γίνονται αποδεκτά. 

Θ ταχφτθτα ανάδραςθσ τθσ δικλείδασ (προςαρμογι ςτθν αιτοφμενθ πίεςθ εξόδου) 

μεταβαλλόμενθσ τθσ παροχισ, κα γίνεται με ρφκμιςθ τθσ παροχισ του κυκλϊματοσ του πιλότου. Θ 

ρφκμιςθ κα γίνεται με ανεξάρτθτθ του πιλότου (μθ ενςωματωμζνθ) βελονοειδι βαλβίδα από ανοξείδωτο 

χάλυβα ι ορείχαλκο. 

Θ διατομι τθσ δικλείδασ ςε οποιαδιποτε κζςθ εςωτερικά, κα πρζπει να είναι επαρκισ ϊςτε ο 

παραγόμενοσ κόρυβοσ να μθ ξεπερνά τα 85 dB(A). 

 

5. ΩΘΣΘ ΣΕ ΡΟΣΛΜΟ ΝΕΟ 

Πςον αφορά τθν ποιότθτα όλων των προαναφερόμενων υλικϊν και τθν επίπτωςθ αυτϊν ςτθν 

ποιότθτα του νεροφ που ζρχεται ςε επαφι με τα υλικά αυτά, ο προμθκευτισ πρζπει να παρζχει 

πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ και εγκρίςεισ ςφμφωνα με ζνα τουλάχιςτον από τα παρακάτω: DVGW 

W270 και UBA-coatings Guideline, DGS/VS4, WRAS BS 6920, ANSI/NSF 61 ι τθσ KIWA. Εναλλακτικά, ο 

προμθκευτισ μπορεί να λάβει πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ και ζγκριςθ από τθν ΕΒΕΤΑΜ ςφμφωνα με 

μια από τισ παραπάνω οδθγίεσ. 
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ 28 (Τ.Ρ. 28) 

(Τ.Ρ. 28) AVK Υ-ΨΛΛΤΟ 910/21-001 

 

1. ΡΕΛΓΑΨΘ 

Το προϊόν κα είναι ζνα φίλτρο Y-ςχιματοσ από χυτοςίδθρο με αποςπϊμενθ μονοκόμματθ ςίτα από 

ανοξείδωτο χάλυβα που ζχει ςχεδιαςτεί για να απομακρφνει χαλίκια και λοιπζσ ακακαρςίεσ από δίκτυα διανομισ 

πόςιμου νεροφ. 

Το φίλτρο πρζπει να είναι ζνασ κφλινδροσ από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (304) με οπζσ, θ διάμετροσ των 

οποίων κα πρζπει να είναι από 1.5 mm για το μικρότερο DN μζγεκοσ ζωσ 2.7 mm για το μεγαλφτερο. 

Το πάχοσ του τοιχϊματοσ κα πρζπει να είναι από 0.8 mm για το μικρότερο DN μζγεκοσ ζωσ 1.2 mm για το 

μεγαλφτερο. 

Θ αναλογία του εμβαδοφ (ςφνολικό εμβαδό οπισ προσ εμβαδό ςωλινασ) πρζπει να είναι μεγαλφτερο του 3. 

Θ πτϊςθ τθσ πίεςθσ διαμζςου μιασ κακαρισ μονάδασ χωρίσ ακακαρςίεσ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τθν 

ακόλουκθ προςζγγιςθ: P ≈ 2400 x DN⁻´ x Q² 

όπου P μετράται ςε bar, DN είναι θ ονομαςτικι διάμετροσ ςε mm και Q είναι θ ροι ςε m³/h. 

Ρίεςθ λειτουργίασ PN10/16 

 

2. ΡΟΤΥΡΑ 

Διαςτάςεισ face-to-face: Σφμφωνα με EN558, Ρίνακασ 2, Σειρά 4 ςτισ DN50-150 και Σειρά 7 ςτισ DN200-300 

Ψλάντηεσ: Σφμφωνα με EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 

 

3. ΥΛΛΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ 

Σϊμα/καπάκι: GJS-450 (GGG-40) 

Κοχλίεσ: Ανοξείδωτοι Α2 ι ανϊτεροι 

Σίτα: Ενιαία και όχι διαιρετι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (304) 

Τάπα αποςτράγγιςθσ: Ανοξείδωτοσ χάλυβασ Α2 

Στεγανοποιθτικό: δακτφλιοσ O-ring από EPDM εγκεκριμζνο για πόςιμο νερό. 

Βαφι: Εποξειδικι βαφι βαρζωσ τφπου 250μm εςωτερικά και εξωτερικά κατά GSK 
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4. ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ 

Ριςτοποιθτικό ISO 9001 εργοςταςίου καταςκευισ 

Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό του φίλτρου ωσ ςφνολο ενόσ εκ των παρακάτω 

αναγνωριςμζνων Ευρωπαικϊν φορζων KIWA-WRAS-EUROFINS. 

Ριςτοποιθτικό GSK για τθν επιφανειακι προςταςία. 

Ριςτοποιθτικό ελζγχου 2.2 κατά ΕΝ10204. 

 

5. ΣΘΜΑΝΣΘ 

Οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ κα είναι εμφανείσ και ενςωματωμζνεσ ςτο χυτό ςϊμα του φίλτρου ςφμφωνα με 

το πρότυπο ΕΛΟΤ EN19: 

-Καταςκευαςτισ 

-DN-κατθγορία 

-PN-κατθγορία 

-Ροιότθτα υλικοφ 

 

6. ΤΕΩΝΛΚΑ ΕΓΓΑΨΑ 

 Τεχνικό φυλλάδιο και καταςκευαςτικό ςχζδιο με εξωτερικζσ διαςτάςεισ 

 Ρλιρθσ τεχνικι περιγραφι 

 Διάγραμμα πτϊςθσ πίεςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τθ διερχόμενθ παροχι 

 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ 

 
 

Καβάλα, 12-02-2021 

Ο Συντάξασ 

 

 

 

 

Ιωάννθσ Αυγουςτίδθσ 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 

Καβάλα, 12-02-2021 

O Επιβλζπων 

 

 

 

 

Τςακίρθσ Κωνςταντίνοσ 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 

Καβάλα, 12-02-2021 

Ο Διευκυντισ  

Τ.Υ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

 

 

 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 
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