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1. Εισαγωγή
Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση προβλέπεται να γίνουν έκτακτες εργασίες αποκατάστασης
των κατεστραμμένων τμημάτων των αγωγών διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων στην
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), αποκατάσταση δρόμου και περιοχής γύρω
από το φρεάτιο φόρτισης και μέτρα προστασίας αυτών, ση Δ.Ε. Μεθώνης, της ΔΕΥΑ ΠύλουΝέστορος, του Δήμου Πύλου-Νέστορος, εξαιτίας της θεομηνίας “Ζορμπάς”.
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία εκδηλώθηκαν την 28η και 29η Σεπτεμβρίου του έτους
2018, και τα οποία έπληξαν τις Δ.Ε. Πύλου, Μεθώνης και Κορώνης, προκάλεσαν
καταστροφές μικρής και μεγάλης κλίμακας σε υποδομές Ύδρευσης και Αποχέτευσης της
ΔΕΥΑ Πύλου – Νέστορος, οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα. Οι περιοχές έχουν
ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Η Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε. Μεθώνης επεξεργάζεται τα
λύματα της Μεθώνης και της Φοινικούντας. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται,
μέσω αγωγού διάθεσης με χερσαίο τμήμα περίπου 650μ. και υποθαλάσσιο τμήμα περίπου
300μ. Το τελευταίο τμήμα του χερσαίου αγωγού και το φρεάτιο φόρτισης βρίσκονται σε
βραχώδη περιοχή πλησίον της θάλασσας.
2. Ζημιές αγωγού διάθεσης
Από τον πολύ έντονο κυματισμό και τις πέτρες που παρέσυρε η θάλασσα καταστράφηκε
τμήμα του χερσαίου αγωγού διάθεσης από πλαστικό σωλήνα Φ315, το εξωτερικό τμήμα του
υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης από σιδηροσωλήνα Φ315 και τμήματα του αγωγού
εκτοπίστηκαν μακριά. Από τις πολύ έντονες βροχοπτώσεις έγιναν καταστροφές στο δρόμο
πρόσβασης προς φρεάτιο φόρτισης σε μήκος περίπου 600m και στην επιφάνειας περίπου
600m2 της ράμπας γύρω από το φρεάτιο φόρτισης, καθώς πλέον δεν υπάρχει το χωμάτινο
τμήμα, αλλά έχουν εμφανιστεί οι παραθαλάσσιοι ογκόλιθοι και οι πέτρες που εκτόπισαν τα
κύματα.
Κατα την αρχική αυτοψία διαπιστώθηκε ο όγκος των προβλημάτων, ο οποίος και
καταγράφηκε σε Έκθεση Αυτοψίας και στη συνέχεια όταν οι καιρικές συνθήκες ήταν
κατάλληλες έγινε ακριβέστερος έλεγχος και στη βραχώδη περιοχή και εντός της θάλασσας.
Απαιτείται η επισκευή του χερσαίου και υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων
λυμάτων, ώστε να μην υπάρχουν συνέπειες για το περιβάλλον.
Επίσης θα πρέπει να γίνει άμεσα και έλεγχος της κατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού
από εξειδικεύμενους δύτες.
3. Τεχνική Περιγραφή
3.1 Χωματουργικές εργασίες
Από τις έντονες βροχοπτώσεις έχει γίνει ζημιά στο δρόμο πρόσβασης συνολικού μήκους
600m και σε απόσταση περίπου 200m αυτού προς την πλευρά της θάλασσας υπάρχουν
βράχια και πέτρες από τον έντονο κυματισμό. Καταστράφηκε η ράμπα πρόσβασης προς το
φρεάτιο προσβασης.
Οι εργασίες που απαιτούνται είναι:
- καθαρισμός και διαμόρφωση του δρόμου πρόσβασης, ώστε επανέλθει στην αρχική του
κατάσταση με μέσο πλάτος 4m σε όλο το μήκος του, για να μπορούν τα συνεργεία, τα
οχήματα και τα μηχανήματα να έχουν πρόσβαση προς το σπασμένο αγωγό για να γίνει η
ουσιάστική επισκευή.
- επαναδιαμόρφωση της ράμπας διαστάσεων 40x15m έμπροσθεν του φρεατίου φόρτισης
για να μπορούν να εργάζονται εύκολα και σωστά τα οχήματα και τα μηχανήματα.
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Για τις διαμορφώσεις αυτές προβλέπονται εργασίες εκβραχισμών με απομάκρυνση των
πετρών που έφερε η θάλασσα, ειδικά στη ράμπα, κάλυψη των κενών μεταξύ των βράχων
που έχει εμφανίσει ο κυματισμός, αρχικά καλύπτοντας τα μεγάλα κενά με προϊόντα
εκβραχισμών όλων των ανωτέρω χωματουργικών εργασιών και στη συνέχεια με δάνεια
υλικών Κατηγορίας Ε1 και Ε4, διαμόρφωση των επιφανειών με υπόβαση οδοστρωσίας
μέσου πάχους 15cm και τελική διαμόρφωση με βάση βάση πάχους 0,10 m. Οι εργασίες
αυτές είναι βοηθητικές για να μπορέσει να γίνει η κύρια εργασία επισκευών και
αποκαταστάσεων.
Σημαντική είναι η διαχείριση των επεξεργασμένων υδάτων της εγκατάστασης, τα οποία θα
πρέπει από το σπασμένο τμήμα να οδηγούνται προς τη θάλασσα σε σημείο που δεν
εμποδίζουν τα έργα, έως την τελική αποκατάσταση.
3.2 Κύριες εργασίες αποκατάστασης
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν αφορούν το χερσαίο και το υποθαλάσσιο τμήμα του
αγωγού διάθεσης και το φρεάτιο φόρτισης.
Αρχικά πρέπει να αντικαταστασθεί το σπασμένο τμήμα του χερσαίου αγωγού. Θα
κατασκευαστεί αγωγός από PE, Φ315, 20 atm, ο οποίος θα στηριχτεί στα βράχια με αγκύρια
και θα εγκιβωτιστεί με σκυρόδεμα C20/25 για να προστατευτεί από μελλοντικές καταστροφές.
Στο φρεάτιο φόρτισης προβλέπονται:
- τοποθέτηση σκυροδέματος C20/25 για κλείσιμο ζημιών που δημιούργησε ο κυματισμός
- εξωτερικές εργασίες επιχρίσεων για να καλυφθεί το φρεάτιο από τη θάλασσα,
- κλείσιμο των ανθρωποθυρίδων με τοποθέτηση νέων καλυμμάτων από μπακλαβαδωτή
λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ,
- εσωτερικές εργασίες καθαρισμού του φρεατίου, μονώσεων και επιχρίσεων
- αποκατάσταση σπασμένων τμημάτων αγωγού
- έλεγχος και αποκατάσταση ή αντικατάσταση δικλείδων και εξαρτημάτων
- σύνδεση του σωλήνα από PE Φ250 με το νέο χαλυβδοσωλήνα Φ315. Ο αγωγός θα
στηριχτεί στα βράχια με αγκύρια και θα εγκιβωτιστεί με σκυρόδεμα C20/25 για να
προστατευτεί από μελλοντικές καταστροφές. Το υποθαλάσσιο τμήμα θα προστατευτεί με
κατάλληλα προκατασκευασμένα τεμάχια σκυροδέματος.
3.3 Τοποθέτηση και σύνδεση υποθαλάσσιου τμήματος
Για την καλύτερη υλοποίηση του έργου και στα πλαίσια της έκτακτης κατάστασης κρίθηκε
αναγκαίο να γίνει άμεσα έλεγχος της κατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού από
εξειδικεύμενο αυτοδύτη μηχανικό και να συμπληρωθεί η παρούσα μελέτη, σύμφωνα με το
πόρισμα της εργασίας ελέγχου. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι πρέπει να αυξηθεί το
απαιτούμενο μήκος του υποθαλάσσιου σιδηροσωλήνα, καθώς και τα εξαρτήματα σύνδεσης
αυτού. Επίσης για την καλύτερη προστασία θα πρέπει να θωρακιστεί το τμήμα αυτό με
φυσικούς ογκόλιθους.
Οι εργασίες τοποθέτησης του υποθαλάσσιου τμήματος θα γίνουν με βάση το πόρισμα του
ελέγχου και τις οδηγίες της υπηρεσίας.
Επειδή η περιοχή είναι βραχώδης και υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα, για λόγους προστασίας
των εργαζομένων, αλλά και για βοήθεια στη σωστή τοποθέτηση των βαρέων υλικών εντός
της θάλασσας κρίνεται απαραίτητη η παρουσία και χρήση ενός σκάφους, το οποίο θα
διαθέτει και μηχάνημα ανύψωσης και μετακίνησης βαρέων πραγμάτων (όπως βίντσι).
Οι υποθαλάσσιες εργασίες απαιτούν εξειδικευμένη τεχνολογία και κατάλληλες συνθήκες
ασφαλείας και γι’ αυτό θα πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό και ειδικά για την επίβλεψη των εργασιών πολιτικό μηχανικό αυτοδύτη με
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επαγγελματική άδεια δύτη ή άδεια μαθητευόμενου επαγγελματία δύτη και εμπειρία σε
εγκαταστάσεις υποθαλάσσιων αγωγών.
Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.
Οι απαιτούμενες εργασίες αναφέρονται στην Προμέτρηση και περιγράφονται στο Τιμολόγιο
της μελέτης.
Η πίστωση του έργου προέρχεται από το Π.Δ.Ε. με Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα
πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας».
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ΤΠ-1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1. Αντικείμενο.
Η παρούσα Τ.Π. αναφέρεται στους γενικούς ορούς που διέπουν τις προδιαγραφές που
ακολουθούν για την κατασκευή των έργων δικτύων αποχέτευσης.
Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) είναι ο καθορισμός, σε συνδυασμό με τα
συμβατικά τεύχη και σχέδια, τα τεύχη και τα σχέδια των μελετών εφαρμογής και λοιπών μελετών
που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, του τρόπου εκτέλεσης των
εργασιών του παρόντος έργου.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της Επιστήμης
και της Τεχνικής και με βάση όσα ειδικότερα αναφέρονται στις Τεχνικές αυτές Προδιαγραφές.

1.2. Ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα.
Όλες οι εργασίες του παρόντος έργου θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ273
(ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012) “Έγκριση 440 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα”, τις προδιαγραφές και πρότυπα που
καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος τεύχους και συμπληρωματικά, με τους
ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και Πρότυπα (ΕΛΟΤ κτλ.).
Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί θα πρέπει να είναι στις
πιο πρόσφατες εκδόσεις τους, κατά το χρόνο Δημοπράτησης, συμπεριλαμβανόμενων και των
σχετικών τροποποιήσεων.
Για οποιαδήποτε κατασκευή ή υλικό και για ποιοτικούς ελέγχους (μέθοδοι, δοκιμές, διαδικασίες
κτλ.) που δεν καλύπτονται από τις παρούσες Τ.Π. και θα εφαρμόζονται τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
που έχουν εγκριθεί από την “Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης” (CEN) ή από την “Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης” (CENELEC) ως “Ευρωπαϊκά Πρότυπα” (EN) ή ως
“Κείμενα εναρμόνισης” (HD), σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών.
Ακόμη συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:
• Η απόφαση 6690/2012 (ΦΕΚ 1914Β/15-6-2012) “Προϊόντα Δομικών Κατασκευών:
χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση
συμμόρφωσης «CE»”
• Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
• Οι υπάρχουσες “Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις” (ΕΤΑ). Αυτές αφορούν καταλληλότητα
προϊόντων και χορηγούνται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικών Εγκρίσεων
(ΕΟΤΑ)
• Τα πρότυπα ISO (Ιnternational Standards Organization)
• Τα πρότυπα των Γερμανικών Κανονισμών όπως DIN 1045, DIN 1054 για θεμελιώσεις, DIN 1055
για παραδοχές φορτίων κτλ.
• Για δειγματοληψίες και ελέγχους υλικών, εάν το απαιτεί η Υπηρεσία, οι μέθοδοι .Α.S.H.T.O.
και A.S.T.M.
Σε όλες τις μελέτες εφαρμογής που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος πρέπει να καθορίζονται με
λεπτομέρεια οι προδιαγραφές που θα εφαρμόζονται, πάντοτε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
ανωτέρω. Παράλειψη του καθορισμού των προδιαγραφών συνεπάγεται να θεωρείται η μελέτη μη
συμπληρωμένη.
Όσες φορές αναφέρεται, ότι κάποια εργασία ή υλικό θα κατασκευασθεί σύμφωνα με ορισμένο
πρότυπο, ΕΤΕΠ ή άλλη προδιαγραφή, εξυπακούεται ότι είναι υποχρεωτική και η εκτέλεση όλων
των αντιστοίχων δοκιμών που προδιαγράφονται, έστω και αν είναι προαιρετικές στην υπ' όψη
προδιαγραφή ή πρότυπο. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες των δοκιμών βαρύνουν τον ανάδοχο,
και η αποζημίωσή τους περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας του Τιμολογίου.
Σε όσα σημεία το κείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης είναι διαφορετικό από το
κείμενο των 440 ΕΤΕΠ των "αποδεκτών" προτύπων ή των τροποποιήσεων αυτών ή άλλων
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προδιαγραφών στα οποία αναφέρεται, υπερισχύει το κείμενο των 440 ΕΤΕΠ και στη δεύτερο το
κείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης.
Οι εργασίες γενικώς θα εκτελεσθούν με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ή όποιες
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Εργασίες
που εκτελέστηκαν σε διαστάσεις, βάρη ή αριθμό μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή
σε όποιες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν από την επιβλέπουσα υπηρεσία, γίνονται από
τεχνική άποψη αποδεκτές μόνο εφ΄όσον δεν παραβλάπτουν, κατά την κρίση της επιβλέπουσας
υπηρεσίας, την ασφάλεια και /ή την λειτουργικότητα του όλου έργου.

1.3. Υλικά
1.3.1. Γενικά
(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων
καθώς και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο.
(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται
έγκαιρα από τον Ανάδοχο.
(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να είναι
κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους.
1.3.2. Δείγματα
Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγματα και δεν
ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή αμεταχείριστα κατ’ επιλογή του
Αναδόχου.
1.3.3. Προμήθεια
(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, να
ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούρια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται
καινούρια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 100.2.1, εδάφιο (γ).
(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές αυτές.

1.4. Εκτέλεση εργασιών
(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα
ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων.
(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές
προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε
εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της
πυροσβεστικής, των σιδηροδρόμων, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. πρέπει να παραμένει κατά το
δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε
προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων.
(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο
έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος
υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα
θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα
μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο.
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1.5. Περιλαμβανόμενες δαπάνες
(α) Στις τιμές μονάδας όλων των εργασιών περιλαμβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν δεν
κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας.
(β) Σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, μνημονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για απλή
διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη», οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση
περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος όλων των εργασιών, εκτός εάν γίνεται ρητή αναφορά περί του
αντιθέτου στις επί μέρους εργασίες (βλ. παρ. 100.1).

-

Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισμό από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους,
κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά τη
δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου.

-

Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή/και αποθήκευσης,
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και
βοηθητικών ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών, με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών
μέσων / προσωπικού και άλλων μηχανικών μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού λοιπών
εργασιών που καθυστερούν από τις εργασίες και λοιπές καθυστερήσεις φορτοεκφόρτωσης
και μεταφορών. Επίσης περιλαμβάνονται οι κάθε είδους μετακινήσεις, φορτοεκφορτώσεις,
μεταφορές, απώλειες χρόνου κλπ. κάθε είδους μεταφορικών και λοιπών μέσων, εξοπλισμού
και προσωπικού, μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς,
σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών
και αχρήστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη και των
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

-

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών
επιβαρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, του κάθε είδους
επιστημονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού
των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κτλ., ημεδαπού ή αλλοδαπού,
εργαζόμενου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός Ελλάδος).
Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευής,
οργάνωσης, διαρρύθμισης κτλ. των εργοταξιακών χώρων, των εγκαταστάσεων σ' αυτούς, των
παροχών νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, των σχετικών
συνδέσεων, των εγκαταστάσεων γραφείων του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης.
Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι
δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η
αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη.
Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και την εκτέλεση
ελέγχων και δοκιμών τόσο στο εργοταξιακό εργαστήριο όσο και σε άλλα εργαστήρια,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης.

-

-

-

-

Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης(εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης
του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών,
μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ., όπως
επίσης περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των
προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο,
περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας
των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη, για την
περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε
χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για
την κατασκευή
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-

Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού,
εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και για τυχόν άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους
όρους δημοπράτησης του έργου.

-

Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις και
το προσωπικό του εργοταξίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τα οριζόμενα στο
Φάκελο Υγιεινής και Ασφάλειας του έργου.

-

Οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται στην
παρούσα ΓΤΣΥ, στην ΕΤΣΥ, στους λοιπούς όρους δημοπράτησης και στο Πρόγραμμα
Ποιότητας του έργου, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι
στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, περιλαμβάνονται και τυχόν κάθε είδους "δοκιμαστικά
τμήματα" που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης (με τις μετρήσεις, δοκιμές, αξία
υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.).
Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα
μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών,
η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου
επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το
τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά,
ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν τόσο τα μηχανήματα που θα
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί
τόπου των έργων, έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται), για την
αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και
προσωπικού εκτέλεσης των έργων, με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των
συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων
Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεμβάσεων των αρμοδίων για τα εμπόδια αυτά φορέων (ΥΠ.ΠΟ.,
Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΟΣΕ, Δημόσιες Επιχειρήσεις / Εταιρείες
Ύδρευσης - Αποχέτευσης κτλ.),
καθώς και λόγω της κατασκευής των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω
εμποδίων και των συνεπαγόμενων δυσχερειών που θα προκύψουν από τη διατήρηση της
υπάρχουσας κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού
γενικά.
Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτομερειακών σχεδίων του έργου «εκ
κατασκευής» ή «ως κατεσκευάσθη» ("As built" Drawings) για όλες τις κατασκευές και τις
λοιπές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις και
τον εξοπλισμό.
Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών, για την
αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών

-

-

-

-

-

-

Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις
υποδείξεις του Εργοδότη και τους ισχύοντες κανονισμούς δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία και λοιπά
χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε.
Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ. και η απόδοση,
μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε
κατασκευές και εμπόδια.
Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών,
εφευρέσεων κλπ., για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών κτιρίων ή λοιπών έργων και
εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
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-

Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των κάθε
είδους εργοταξιακών οδών, καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης / αδειοδότησης αναγκαίων
χώρων για την εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων περισσευμάτων κλπ.

-

Οι δαπάνες των πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, γίνεται από τον Ανάδοχο.
Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη
παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του
κοινού γενικά, όπως π.χ. :
- Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των 5,0 m.
που τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και
πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή/και τον Εργοδότη, να
γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή
τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης.

-

- Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις του
Εργοδότη, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και
αμαξοστοιχιών στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί,
δηλαδή η τοποθέτηση περίφραξης, η καθημερινή κάλυψη των ορυγμάτων, η ικανή
αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, ώστε να παρέχουν ασφάλεια των διακινουμένων,
η ενημέρωση του κοινού, η σήμανση, σηματοδότηση και εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου
χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ., καθώς και οι
δαπάνες για την απομάκρυνση των ανωτέρω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των
εργασιών.

-

Οι δαπάνες για τη δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα
τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των
δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους.

-

Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. διέρχονται
από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για
άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των
οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο
Ανάδοχος του έργου.
Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης, η σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής
με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης,
εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν
στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες,
δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) κτλ.
Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα απαντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη
επιμετρητικών στοιχείων και η σύνταξη των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων,
καθώς και η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις.

-

-

-

Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και
οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή άλλους συναρμόδιους φορείς.

-

Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές
επιστρώσεις επ' αυτών, όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά
των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ.
Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων φρεατίων αγωγών ή
τεχνικών έργων, για τη σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ' αυτά.

-
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Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.
(γ) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και για Όφελος
(Ο.Ε.) του Αναδόχου
(δ) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου βαρύνει
τον Κύριο του Έργου.
(ε) Για τις εργασίες που τυχόν εκτελούνται επί πλέον των απαιτουμένων από τα συμβατικά τεύχη,
όπως π.χ. υπερεκσκαφές, πρόσθετο πάχος οδοστρωσίας, επί πλέον όγκος σκυροδέματος κτλ., ο
Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμίας αποζημίωσης και οι εργασίες αυτές δεν αποτελούν βάση για
αιτιάσεις εκ μέρους του Αναδόχου με σκοπό την πληρωμή τους ή την παροχή παράτασης
προθεσμίας, εκτός αν οι επί πλέον εργασίες εκτελούνται κατ’ εντολή της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση
εργασιών επί πλέον των απαιτουμένων, έστω και εν γνώσει της Υπηρεσίας ή εκπροσώπου της,
δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως αποδοχή της Υπηρεσίας για την πληρωμή τους. Τουναντίον,
εφόσον η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουμένων αποβαίνει, κατά την κρίση της
Υπηρεσίας, σε βάρος της ικανοποιητικής εκτέλεσης του έργου ή/και του σκοπού που αυτό
εξυπηρετεί, ο Ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του να προβεί σε
κατάλληλη κατά περίπτωση αποκατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τις
οδηγίες της Υπηρεσίας.

-

1.6. Επιμέτρηση και πληρωμή
Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει
μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων,
λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών.
Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου
να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και
προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως
ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή
καθορίζεται στο Τιμολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου.
Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί μέρους εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ και της
ΕΤΣΥ.
Αν η παράγραφος «Επιμέτρηση και Πληρωμή» ενός επιμέρους άρθρου της παρούσας ΓΤΣΥ που
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την
ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα
επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο
Τιμολόγιο.

1.7. Γενικές παρατηρήσεις.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου δε θα επιχώνονται σκάμματα εάν δεν έχουν παραληφθεί
από την Υπηρεσία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία δεν θα παραλαμβάνεται εκ των
υστέρων.
Στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα τοποθετηθούν κατάλληλα σήματα, φωτεινά την νύχτα,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και της Αστυνομίας για την πρόληψη ατυχημάτων.
Διευκρινίζεται ότι η προμήθεια όλων των υλικών θα γίνει από τον ανάδοχο. Τα υλικά θα πρέπει να
ικανοποιούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Πριν από κάθε προμήθεια υλικών υδραυλικών
εγκαταστάσεων (σωλήνες, ειδικών εξαρτημάτων, κ.λ.π.) ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
υποβάλλει προς έγκριση λεπτομερή περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του υλικού που
προτίθεται να χρησιμοποιήσει. Τα υλικά θα πρέπει να ικανοποιούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές και
να προέρχονται από εργοστάσιο ειδικευμένο στην παραγωγή τέτοιων υλικών.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη των απαραίτητων κατασκευαστικών σχεδίων και στην
παράδοση αυτών στον Κύριο του Έργου (Δήμος Πύλου-Νέστορος) μετά το πέρας των εργασιών.
Στα σχέδια θα σημειώνονται όλοι οι τοποθετημένοι αγωγοί, οι παροχές, τα φρεάτια, τα βάθη, οι
κλήσεις, οι ιδιωτικές παροχές, κ.λ.π.
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ΤΠ-2 EKΣΚΑΦΕΣ
2.1. Αντικείμενο.
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-01:2009 “Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων”.

2.2. Αναγνώριση του εδάφους.
Πριν από την έναρξη εκτέλεσης του έργου ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε προσεκτική
αναγνώριση του εδάφους στο οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο.
Η εκσκαφή θα γίνει μετά ιδιαίτερης προσοχής είτε με μηχανικά μέσα είτε με τα χέρια έως ότου
εντοπισθεί ο αγωγός και αφού εξασφαλισθεί με μετρήσεις από σταθερά σημεία υψομετρικά και
οριζοντιογραφικά ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιχώσει την τομή που διανοίχθηκε με
κατάλληλα υλικά που θα υποδεικνύονται από την υπηρεσία, προσεκτικά χωρίς να προκληθεί
βλάβη στον αγωγό .
Για όλες τις παραπάνω εργασίες ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, εκτός από τις
ερευνητικές τομές για τις οποίες θα πληρωθεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες συμβατικές τιμές
μονάδας.

2.3. Προκαταρκτικές εργασίες
Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των κυρίως εκσκαφών θα εκτελεσθούν οι εξής προκαταρκτικές
εργασίες σε όλη την περιοχή της κατάληψης των έργων:
- Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος φυτικής γης
- Κοπή και εκρίζωση πάσης φύσεως θάμνων και δένδρων
- Καθαίρεση ασφαλτικών και λοιπών οδοστρωμάτων
- Καθαίρεση υφιστάμενων αγωγών
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με φροντίδα του να ζητήσει άδειες (κατεδάφισης, κοπής
δένδρων, τομής οδοστρωμάτων κ.λπ.), από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές. Οι δαπάνες
έκδοσης των αδειών αυτών βαρύνουν τον Εργολάβο. Ουδεμίας αποζημιώσεως ή/και παράτασης
προθεσμίας δικαιούται ο Ανάδοχος για τυχόν καθυστέρηση εκδόσεως των ανωτέρω αδειών.
Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις
ισχύουσες σχετικές αστυνομικές και άλλες διατάξεις.
Η μεταφορά σ' οποιαδήποτε απόσταση και απόρριψη της επιφανειακής φυτικής γης (όπου
απαιτείται) και των προϊόντων κατεδαφίσεων, εκχερσώσεων, εκθαμνώσεων, εκριζώσεων,
αποσυνθέσεως οδοστρωμάτων κ.λπ., θα γίνει με ευθύνη του Εργολάβου σε θέσεις επιτρεπόμενες
από τις αρμόδιες Αρχές.
Επισημαίνεται ότι η κοπή του ασφαλτοτάπητα πρέπει να γίνει με ειδικά μηχανήματα έτσι ώστε να
προκύπτουν ευθύγραμμες παρειές και ομαλές επιφάνειες.

2.4. Εκσκαφές ορυγμάτων βραχώδους εδάφους
2.4.1 Εκτέλεση εκσκαφών
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-01:2009 “Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων”.
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2.4.2 Σκάμματα αγωγών
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-01:2009 “Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων”.
2.4.3 Εκσκαφές με επιφανειακά και υπόγεια ύδατα
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-01:2009 “Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων”.
2.4.4 Αντιστηρίξεις ορυγμάτων
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-01:2009 “Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων”.
2.4.5 Φράγματα προστασίας – Διαβάσεις - Δυσμενείς συνθήκες εκσκαφής
Κατά μήκος των σκαμμάτων θα τοποθετούνται (όπου είναι δυνατή η προσπέλαση) ξύλινα,
ανθεκτικά, συνεχή περιφράγματα για την πρόληψη ατυχημάτων από πτώση εργατών η διαβατών
μέσα στο σκάμμα. Επί πλέον θα τοποθετηθούν στα άκρα των σκαμμάτων και σε άλλα επίκαιρα
σημεία τα κατάλληλα σήματα για την ημέρα και λυχνίες ασφάλειας τη νύχτα, για την πρόληψη
ατυχημάτων. Η μορφή των περιφραγμάτων και ο τρόπος στηρίξεως πρέπει να είναι της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που
οφείλεται στην έλλειψη της περίφραξης ή στην ανεπάρκειά της.
Κατά μήκος των σκαμμάτων και κοντά στα χείλη τους ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει ξύλινα
φράγματα μικρού ύψους, ικανά να συγκρατήσουν σκύρα, λίθους η χώματα που παρασύρονται ως
εκεί, ώστε να μην πέσουν στο σκάμμα και προκαλέσουν ατυχήματα.
Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να εξασφαλίσει την επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών του
σκάμματος με κατασκευές, σε όποιες θέσεις υποδείξει η Υπηρεσία, πεζογεφυρών ή γεφυρών για
τροχοφόρα.
Για όλες τις παραπάνω εργασίες δηλαδή την κατασκευή περιφραγμάτων και φραγμάτων
ασφαλείας και την σηματοδότηση των ορυγμάτων δεν καταβάλλεται καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση
στον Ανάδοχο, γιατί θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στις συμβατικές τιμές
μονάδας για εκσκαφές.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την επικοινωνία για πεζούς μεταξύ των δύο πλευρών του
ορύγματος και για το σκοπό αυτό θα κατασκευάσει σε επίκαιρες θέσεις, οι οποίες θα ορισθούν
από την υπηρεσία, πεζογέφυρες ασφάλειας με κιγκλιδώματα. Για την εργασία αυτή ο Ανάδοχος
δεν αποζημιώνεται ιδιαιτέρως, γιατί θεωρείται ότι η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στις
συμβατικές τιμές μονάδας για εκσκαφές.
Σε περιπτώσεις δυσμενών συνθηκών εκσκαφής, όπως σε χαλαρά εδάφη, υψηλά υπόγεια ύδατα,
μεγάλο βάθος και πλάτος σκάμματος, γειτονία κτιρίων, κ.λ.π., η επιβλέπουσα υπηρεσία δικαιούται
να ζητήσει την εκσκαφή του ορύγματος τοποθετήσεως των αγωγών κατά τμήματα περιορισμένου
μήκους και εν συνεχεία την εκτέλεση των επόμενων εργασιών, μέχρι και της επιχώσεως κάθε
τμήματος με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό και οπωσδήποτε πριν από την εκσκαφή του επόμενου
τμήματος, χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή του Αναδόχου.
Σε περιπτώσεις υψηλών υπογείων υδάτων πρέπει οι αντλίες να λειτουργούν τον ελάχιστο και
τελείως απαραίτητο χρόνο, για την αποφυγή σημαντικής ταπείνωσης της στάθμης στο γειτονικό
έδαφος και για τον κίνδυνο πρόκλησης ρωγμών σε παρακείμενα κτίρια.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταγράψει και απεικονίζει τυχόν εμφανείς ρωγμές σε παρακείμενα
του σκάμματος κτίρια γνωστοποιώντας τούτο και στην υπηρεσία πριν την έναρξη των αντλήσεων,
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.
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2.4.6 Εξυγίανση του εδάφους - άρση Καταπτώσεων
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τοπική εξυγίανση του εδάφους
κάτω από έναν αγωγό ή φρεάτιο παρακολούθησης. Η εξυγίανση αυτή συνίσταται στην
αντικατάσταση του εδαφικού υλικού κάτω από το τεχνικό έργο και σε βάθος που θα οριστεί από
την Υπηρεσία με συμπυκνωμένο κοσκινισμένο αμμοχάλικο. Ο βαθμός συμπυκνώσεως ορίζεται
στο 95% της τροποποιημένης δοκιμασίας PROCTOR.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει την εργασία αυτή αποζημιωμένος τόσο για την επί
πλέον εκσκαφή όσο και για την προμήθεια, τοποθέτηση και συμπύκνωση του αμμοχάλικου με τις
αντίστοιχες συμβατικές τιμές μονάδας.
Εάν γίνει κατάπτωση σε τμήματα στα οποία οι κανονισμοί οι προδιαγραφές και οδηγίες της
υπηρεσίας επιβάλλουν αντιστήριξη των πρανών ο ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος για την
αποκατάσταση των ζημιών και υποχρεούται να προβεί στην άρση και απομάκρυνση των χωμάτων
και την επαναφορά της διατομής στις κανονικές διαστάσεις με κατάλληλο υλικό της έγκρισης της
Υπηρεσίας.
Η άρση καταπτώσεων περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις απαιτούμενες εργασίες για την
απομάκρυνση των προϊόντων καταπτώσεων από τα ορύγματα με προσοχή με μηχανικά μέσα η
με τα χέρια καθώς και περαιτέρω εκσκαφή τυχόν επικινδύνων τμημάτων των αποκοπέντων
πρανών και μόρφωση των προκυπτόντων πρανών. Η παρουσία νερού κατά την εκτέλεση των
παραπάνω εργασιών όπως και έλλειψη συνοχής από αυτό το λόγο δεν διαφοροποιεί το
αντικείμενο των εργασιών οι οποίες σε κάθε περίπτωση αποζημιώνονται με την αυτή τιμή μονάδος
και βάσει αρχικών και τελικών διατομών που θα ληφθούν.

2.5. Επιμέτρηση και πληρωμή εκσκαφών
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-01:2009 “Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων”.
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ΤΠ- 3 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
3.1. Αντικείμενο.
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-02:2009 “Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων”.

3.2. Επιχώσεις πλήρωσης
3.2.1 Γενικά
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-02:2009 “Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων”.
3.2.2 Απομάκρυνση υδάτων από το σκάμμα
Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμασίας των αγωγών και
επανεπίχωσης του σκάμματος το τελευταίο θα παραμένει στεγνό. Όλες οι αντλήσεις και λοιπές
εργασίες για την απομάκρυνση των υπογείων και των επιφανειακών υδάτων από το σκάμμα
βαρύνουν τον Ανάδοχο.

3.3. Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-02:2009 “Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων”.

3.4. Eπιχώσεις με κατάλληλα ή κοσκινισμένα προϊόντα εκσκαφής
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-02:2009 “Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων”.

3.5. Eπιχώσεις με κατάλληλα θραυστό υλικό λατομείου
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-02:2009 “Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων”.

ΤΠ-4 ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-10-01-00:2009 “ Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων”.
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ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΘΩΝΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΤΠ-5 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
5.1. Αντικείμενο
Η παρούσα Τ.Π. αναφέρεται στις εργασίες φορτοεκφόρτωσης, μεταφορά και διάστρωση των
άχρηστων προϊόντων εκσκαφής, είτε για την κατασκευή επιχώσεων σε άλλες θέσεις του έργου
σύμφωνα με τα περιεχόμενα της εγκεκριμένης μελέτης και τις εντολές της Επιβλέπουσας
Υπηρεσίας.
.

5.2. Εργασίες που θα εκτελεσθούν
Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται σε οποιαδήποτε θέση πλησίον του έργου,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για επανεπίχωση του απομένοντας όγκου σκάμματος
χρησιμοποιούμενα ως υλικά επιχωμάτων ή θα μεταφέρονται εκτός του έργου σε οποιαδήποτε
απόσταση για οριστική απομάκρυνση σε ειδικά αδειοδοτημένους χώρους συλλογής και
απόρριψης προϊόντων εκσκαφών.
Στους αδειοδοτημένους χώρους θα αποτεθούν τα χειρότερης ποιότητας προϊόντα ορυγμάτων, ενώ
όσα από τα καλύτερης ποιότητας απαιτούνται θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή
επιχωμάτων για το όρυγμα του ιδίου έργου (π.χ. απαγορεύεται η απόρριψη κοκκωδών υλικών
όταν υπάρχουν γαιώδη υλικά, τα οποία από το ισοζύγιο χωματισμών θα προέκυπτε η άποψη
χρησιμοποίησής τους αν τυχόν γινόταν απόθεση των παραπάνω κοκκωδών προϊόντων
ορυγμάτων).
Με την παραπάνω θεώρηση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει το πρόγραμμα
εκτέλεσης των έργων του έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το παραπάνω επίτεγμα. Στην περίπτωση
κατά την οποία το τυχόν πρόγραμμα της προσφοράς του διαγωνιζόμενου δεν εξασφαλίζει αυτήν
τη δυνατότητα, αυτό δεν νομιμοποιεί το πρόγραμμα της προσφοράς γιατί σε κάθε περίπτωση ο
Ανάδοχος θα φροντίσει να προσαρμόσει το πρόγραμμά του σύμφωνα με τα παραπάνω.

5.3. Επιμέτρηση - Πληρωμή
Η φορτοεκφόρτωση είτε με μηχανικά μέσα είτε με χεριά επιμετράτε σε m3 μεταφερόμενων υλικών
και σύμφωνα με το Τιμολόγιο περιλαμβάνει και τη μεταφορά των υλικών στον τόπο απόθεσης.
Η πληρωμή θα γίνεται με την αντίστοιχη τιμή μονάδας του Τιμολογίου ή σύμφωνα με όσα
αναφέρονται παραπάνω. Αυτή η τιμή και πληρωμή αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου
για την παροχή όλων των μηχανημάτων , μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων εφοδίων, υλικών
και εργασίας.
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ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΘΩΝΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΤΠ-6 ΑΠΛΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
6.1. Αντικείμενο
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων και
οποιωνδήποτε άλλων εγκεκριμένων απλών χυτοσιδηρών τεμαχίων. Δεν αποτελούν αντικείμενο
της παρούσας τα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια για σωλήνες PVC που χρησιμοποιούνται για την
μόρφωση της διάταξης του δικτύου.

6.2. Ποιότητα χυτοσιδηρών τεμαχίων
Προκειµένου για καλύµµατα φρεατίων σε περιοχές κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών, αυτά
απαιτείται να ακολουθούν απόλυτα το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Ο χυτοσίδηρος θα είναι αρίστης
ποιότητας. Η τοµή θραύσεως θα είναι φαιά, λεπτόκοκκος, πυκνή και οµοιόµορφη. Η χύτευση θα
έχει γίνει µε επιµέλεια και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, φυσαλίδες, ψυχρές σταγόνες ή άλλα
ελαττώµατα.
Η ποιότητα του χυτοσίδηρου θα διαπιστώνεται µε τις δοκιµές της παραγράφου 7 της παρούσας
Τεχνικής Προδιαγραφής. Μόνο αν πληρούνται οι απαιτήσεις των δοκιµών θα παραλαµβάνονται τα
προϊόντα της χύτευσης. Σε αντίθετη περίπτωση όλα τα προϊόντα της χύτευσης θα απορρίπτονται
χωρίς άλλη εξέταση.
O χυτοσίδηρος θα είναι αρίστης ποιότητας. Η τομή θραύσεως πρέπει να παρουσιάζει επιφάνεια
φαιά και μάζα συμπαγή και ομοιόμορφη που να αποτελείται από λεπτούς κόκκους. Δεν πρέπει να
παρουσιάζει ρωγμές, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώματα. Ο χυτοσίδηρος πρέπει να είναι ανθεκτικός
αλλά και αρκετά μαλακός ώστε να είναι εύκολη η διάτρηση, η κοπή και η κατεργασία του με λίμα,
τρυπάνι, κλπ. Η σκληρότητά του πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 210 μονάδες Brinel.
Το υλικό κατά την έγχυση πρέπει να γεμίζει πλήρως τα καλούπια, ώστε η επιφάνεια των τεμαχίων
να είναι τελείως ομαλή χωρίς φυσαλίδες, ρωγμές, σκουριές, αρμούς τήξεως και διακοπής της
εργασίας, κλπ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση κοιλοτήτων που τυχόν
εμφανιστούν, με ξένη ύλη. Ο ελατός χυτοσίδηρος (ductile iron) θα είναι αρίστης ποιότητας,
σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ 124 του ΕΛΟΤ, κατηγορίας D400, για φορτίο λειτουργίας
τουλάχιστον 40 τόνους.
Σε κάθε τεμάχιο και σε όψη που δεν θα εντοιχιστεί πρέπει να γραφούν με στοιχεία σε έξαρση:
• το σήμα/ όνομα του εργοστασίου κατασκευής
• το έτος και ο μήνας που έγινε η χύτευση
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει εγγράφως την Επιβλέπουσα Υπηρεσία δύο (2)
ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τμηματική χύτευση για να μπορεί η Επιβλέπουσα Υπηρεσία να
παρακολουθήσει την κατασκευή και να προβεί στην λήψη των δοκιμίων. Το δικαίωμα αυτό του
Εργοδότη, είτε ασκηθεί είτε όχι, δεν μειώνει την ευθύνη του Αναδόχου για την ποιότητα του υλικού
και τις λοιπές υποχρεώσεις του.

6.3. Μηχανικές δοκιμές παραλαβής
Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσιδήρου πρέπει να πραγματοποιούνται σε αναγνωρισμένο
εργαστήριο δοκιμές κάμψης, κρούσης και σκληρότητας κατά Brinel. Για κάθε παρτίδα χύτευσης θα
εκτελείται μία τουλάχιστον δοκιμή κάθε είδους. Για την δοκιμή κάμψης θα χρησιμοποιηθούν
απολύτως κυλινδρικά δοκίμια διαμέτρου 25mm και μήκους 600 mm. Το δοκίμιο θα τοποθετείται
επί καταλλήλου μηχανής δοκιμής σε κάμψη, μεταξύ εδράνων που να απέχουν μεταξύ τους κατά
500 mm. Το δοκίμιο πρέπει να δέχεται χωρίς να θραυστεί ολικό φορτίο 320 kg. εφαρμοσμένο στο
μέσο του μεταξύ των εδράνων ανοίγματος. Τούτο αντιστοιχεί σε τάση 26kg/mm2.
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Το βέλος την στιγμή της θραύσης, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm. Οι πλευρές των ακμών
των εδράνων και u964 του τμήματος εφαρμογής του φορτίου, θα σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία
π/4 και θα ενώνονται με κύλινδρο ακτίνας 2 mm. Για την δοκιμή κρούσης θα χρησιμοποιηθεί
απολύτως ορθογώνιο πρισματικό δοκίμιο, πλευράς 40 mm και μήκους 200 mm. Το δοκίμιο, θα
τοποθετείται σε κατάλληλη μηχανή κρούσεως με κριό επί εδράνων που να απέχουν μεταξύ τους
κατά 160 mm. Το δοκίμιο θα πρέπει να υφίσταται, χωρίς να θραυτεί, την κρούση κριού, βάρους
12 kg που να πέφτει ελεύθερα, από ύψος 400 mm, επί του δοκιμίου και ακριβώς στο μέσο του
μεταξύ των εδράνων ανοίγματος. Η κεφαλή του κριού θα αποτελείται από κυλινδρικό τομέα
επικέντρου γωνίας π/2 και ακτίνας 50 mm. Ο άξονας του κυλίνδρου θα είναι οριζόντιος και κάθετος
επί τον άξονα του δοκιμίου.
Για κάθε είδος δοκιμής θα λαμβάνονται τουλάχιστον 3 δοκίμια ανά χύτευση. Ο μέσος όρος των
αποτελεσμάτων των δοκιμών δεν πρέπει να είναι κατώτερος της εκάστοτε οριζόμενης ελάχιστης
τιμής, συγχρόνως όμως το αποτέλεσμα κάθε μεμονωμένης δοκιμής δεν θα δίνει τιμή μικρότερη
του 10% της ελάχιστης οριζόμενης. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν οι παραπάνω όροι, όλα
τα προϊόντα της αντίστοιχης χύτευσης θα απορρίπτονται.

6.4. Κατηγορίες καλυμμάτων φρεατίων
Ανάλογα με την θέση εγκατάστασης πρέπει να ανταποκρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες
κατ’ελαχιστο:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κατηγορια Α15
Κατηγορια Β125

ΑΝΤΟΧΗ
1,50 Τονων
12,50 «

Κατηγορια C250

25,00 Τονων

Κατηγορια D400

40,00 «

Κατηγορια Ε600

60,00 Τονων

Κατηγορια F900

90.00 «

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Για περιοχές κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων μόνον.
Για πεζόδρομους , περιοχές κυκλοφορίας πεζών και
χώρους στάθμευσης οχημάτων.
Για περιοχές δίπλα στο ρείθρο των πεζοδρομίων που
δεν εκτείνονται περισσότερο από 0.50 μέτρα μέσα στο
οδόστρωμα ή και περισσότερο από 0.20 μέτρα μέσα
στο πεζοδρόμιο
Για καταστρώματα οδών ( συμπεριλαμβανομένων των
πεζοδρομίων και χώρους στάθμευσης όλων των τύπων
οχημάτων
Για περιοχές που εξασκούνται μεγάλα φορτία ανά
τροχό π.χ λιμάνια, αεροδρόμια.
Για περιοχές που εξασκούνται ιδιαίτερα μεγάλα φορτία
ανά τροχό π.χ αεροδρόμια.

6.5. Παρακολούθηση της κατασκευής - Σήµα Εργοστασίου
Ο Εργοδότης δικαιούται να παρακολουθεί δι' αντιπροσώπου την κατασκευή του συνόλου των
τεµαχίων καθώς και να ελέγχει τα χρησιµοποιούµενα υλικά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει
κάθε διευκόλυνση για την πραγµατοποίηση του παραπάνω.
Σε κάθε τεµάχιο και στην εµφανή και µη εντοιχισµένη του πλευρά, θα αναγράφονται µε ανάγλυφα
γράµµατα ευρισκόµενα σε εσοχή βάθους ίσου µε το ύψος της εξάρσεως των γραµµάτων, όλα τα
προβλεπόµενα στο κεφάλαιο 9 της ΕΝ 124.

6.6. Διαστάσεις των τεμαχίων
Οι διαστάσεις των τεμαχίων θα είναι αυτές που καθορίζονται στα σχέδια, με τα παρακάτω
περιθώρια ανοχής:
• 8 % για το βάρος του κάθε τεµαχίου
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• + 8 % για το πάχος κάθε τεµαχίου µε µέγιστο τα 2,5 mm
• - 5 % για το πάχος κάθε τεµαχίου µε ελάχιστο τα 1,5 mm
Τα καλύμματα θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο, κατάλληλα για κάθε είδους οδόστρωμα συνήθους
οδικής κυκλοφορίας. Θα φέρουν αυτόματο σύστημα κλειδώματος, βασιζόμενο στην ελαστικότητα
του μετάλλου, ενώ συγχρόνως θα εξασφαλίζουν άριστη κατακόρυφη και οριζόντια σταθερότητα.
Τα καλύμματα θα εδράζονται σε πλαίσια εγκιβωτισμένα σε σκυρόδεμα τα οποία θα διασφαλίζουν
τέλειο εγκιβωτισμό στο φρεάτιο και αποτελεσματική στεγανότητα. Δεν θα πρέπει να μετακινούνται
από το πέρασμα τροχοφόρων και δεν θα πρέπει να σφηνώνουν στα πλαίσια δυσχεραίνοντας την
ανύψωσή τους, ενώ το κάλυμμα θα παραμένει τελείως άκαμπτο στην οδική κυκλοφορία. Το
άνοιγμα του καλύμματος θα γίνεται μέσω άρθρωσης που θα επιτρέπει γωνία ανοίγματος
τουλάχιστον 120°.

6.7. Έδραση καλυµµάτων και εσχάρων.
Οι επιφάνειες εδράσεως των εσχάρων και των καλυµµάτων των φρεατίων, µετά πλαίσιά τους θα
πρέπει να είναι εντελώς επίπεδες, να εξασφαλίζουν την κατανοµή των δυνάµεων έδρασης σε όλη
της επιφάνεια και να αποκλείουν την οποιαδήποτε ταλάντευση του καλύµµατος ή της εσχάρας.
Ο έλεγχος των παραπάνω θα γίνεται σε κάθε τεµάχιο και θα λαµβάνεται υπόψη το βάρος και η
συχνότητα διέλευσης οχηµάτων από το κάλυµµα ή την εσχάρα.
Κάθε ελαττωµατική έδραση πλαισίου και τεµαχίου, ανεξαρτήτως λόγου, θα απορρίπτεται εις βάρος
του ανάδοχου στο σύνολό της.

6.8. Χυτοσιδηρά τριγωνικά καλυμματα αντλιοστασίων
Τα καλύμματα αυτά χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τις ανθρωποθυρίδες των ανλτιοστασίων.
Τα πλαίσια και τα καλύμματα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ,
ΕΝ 124:1994 κλάσης D400, από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη ποιότητας Grade 500-7
σύμφωνα με το ISO 1083.
Τα καλύμματα θα αποτελούνται από από δύο ή τέσσερα επιμέρους τριγωνικά τμήματα, ανάλογα
με τις διαστάσεις των ανοιγμάτων, για μείωση του βάρους τους και μεγαλύτερη ασφάλεια
σύνδεσης.
Τα καλύμματα θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο, κατάλληλα για κάθε είδους οδόστρωμα συνήθους
οδικής κυκλοφορίας. Θα φέρουν αυτόματο σύστημα κλειδώματος, βασιζόμενο στην ελαστικότητα
του μετάλλου, ενώ συγχρόνως θα εξασφαλίζουν άριστη κατακόρυφη και οριζόντια σταθερότητα.
Τα καλύμματα θα εδράζονται σε πλαίσια εγκιβωτισμένα σε σκυρόδεμα τα οποία θα διασφαλίζουν
τέλειο εγκιβωτισμό στο φρεάτιο και αποτελεσματική στεγανότητα. Δεν θα πρέπει να μετακινούνται
από το πέρασμα τροχοφόρων και δεν θα πρέπει να σφηνώνουν στα πλαίσια δυσχεραίνοντας την
ανύψωσή τους, ενώ το κάλυμμα θα παραμένει τελείως άκαμπτο στην οδική κυκλοφορία. Το
άνοιγμα του καλύμματος θα γίνεται μέσω άρθρωσης που θα επιτρέπει γωνία ανοίγματος
τουλάχιστον 110°.
Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εξάρμωσής τους (αφαίρεση) από το πλαίσιο.
Ένα τριγωνικό κάλυμμα θα διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος με το πλαίσιο με μεταλλικά
εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα και ειδικό κλειδί ώστε να αποκλείεται το ξεκλείδωμα με
συνήθη κλειδιά ή εργαλεία. Επίσης, θα πρέπει να είναι αδύνατη η παραβίαση ή αφαίρεση
οιουδήποτε επιμέρους τριγωνικού καλύμματος του φρεατίου με το μηχανισμό κλειδώματος
ενεργοποιημένο.
Κάθε φρεάτιο θα συνοδεύεται και από το αντίστοιχο κλειδί κλειδώματος του καλύμματος με το
πλαίσιο.
Να έχουν το ελάχιστο δυνατό βάρος ώστε να ανοίγουν εύκολα, με τη λιγότερο δυνατή απαιτουμένη
δύναμη ανοίγματος, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30 κιλά.
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Θα φέρουν ανάγλυφα επί της επιφανείας τους κατ’ ελάχιστο με τις ακόλουθες ενδείξεις:
1) την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή «ΕΝ 124»
2) την κλάση φόρτισης «D-400»
3) Το όνομα και / ή το σήμα ταυτότητας του κατασκευαστή.

6.9. Παραλαβή της Προµήθειας.
Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα παραλαβής της προµήθειας από επιτροπή που θα αποτελείται
από αντιπρόσωπους, του εργοδότη, του ανάδοχου ή και του προµηθευτού.
Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα µέσα και πληροφορίες στον εργοδότη για την
εξέταση και τον έλεγχο της παραδιδόµενης προµήθειας.
Η οριστική παραλαβή θα γίνει το ενωρίτερο τρεις µήνες µετά την τελευταία παράδοση, έτσι ώστε
να ο εργοδότης να µπορέσει να εξακριβώσει την ύπαρξη τυχόν "κρυµµένων" ελαττωµάτων. Στην
περίπτωση που βρεθούν ελαττωµατικά τεµάχια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει
εντός ενός µήνα. Σε αντίθετη περίπτωση ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να προβεί µε δική του
πρωτοβουλία στην αντικατάσταση και µε χρέωση του Αναδόχου.

6.10. Περιλαμβανόμενες δαπάνες
Στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου για τα χυτοσιδηρά τεμάχια περιλαμβάνονται οι δαπάνες για
όλες τις εργασίες, υλικά και χρήση κάθε είδους εξοπλισμού που απαιτούνται για την πλήρη και
έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια της μελέτης, εκτέλεση
των εργασιών εγκατάστασης χυτοσιδηρών τεμαχίων.
Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για:
• την προμήθεια, φθορά και μεταφορά επί τόπου των χυτοσιδηρών τεμαχίων
• τις δοκιμές παραλαβής
• την τοποθέτηση των μονίμων και κινητών μερών των χυτοσιδηρών τεμαχίων με όποια εργασία
και μικροϋλικά απαιτούνται.

6.11. Μηχανικές Δοκιµές - Πιστοποίηση
Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσίδηρου θα εκτελούνται σε κατάλληλο εργαστήριο οι δοκιµές
που προβλέπονται στο κεφάλαιο 8 της ΕΝ 124. Σύµφωνα µε την παρ. 8.3 της ΕΝ 124 θα πρέπει
να ελεγχθούν όλα τα καλύµµατα. Όλες οι δαπάνες των δοκιµών βαρύνουν τον Ανάδοχο. Κάθε
τεµάχιο που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των δοκιµών θα απορρίπτεται και θα
αντικαθίσταται µε άλλο κατάλληλο, χωρίς αποζηµίωση του Αναδόχου.
Στην περίπτωση που οι διαστάσεις των τεµαχίων είναι µεγαλύτερες από τις ζητούµενες στα
εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβλάπτεται το έργο σε
κανέναν τοµέα, τα τεµάχια µπορούν να γίνουν δεκτά χωρίς όµως καµίας επιπλέον αποζηµίωσης
του Αναδόχου για το επιπλέον βάρος.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει από το εργοστάσιο παραγωγής των καλυµµάτων,
πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφάλαιο 10 του προτύπου ΕΝ
124 και στα παραρτήµατα αυτού.

6.12. Επιµέτρηση και Πληρωµή.
Η επιμέτρηση των χυτοσιδηρών τεμαχίων θα γίνεται για τον πραγματικό αριθμό χιλιόγραμμων,
που τοποθετήθηκαν ικανοποιητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και των λοιπών
συμβατικών τευχών και σχεδίων της μελέτης.
Θα ελέγχονται οι διαστάσεις να μην είναι μεγαλύτερες από τις εγκεκριμένες και θα συντάσσεται
πρωτόκολλο ζυγίσεως μετά από την ζύγιση τους.
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Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τον κατά τα ανωτέρω επιμετρούμενο αριθμό χιλιόγραμμων
χυτοσιδηρών τεμαχίων επί την τιμή μονάδας του Τιμολογίου.
Οι δαπάνες όλων των δοκιμών βαρύνουν τον ανάδοχο.
Στην περίπτωση κατά την οποία η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση των χυτοσιδήρων
αυτών κατασκευών είναι ενσωματωμένη στην τιμή μονάδος ευρύτερης εργασίας, δεν επιμετράτε
ούτε πληρώνεται ιδιαίτερα.
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ΤΠ-7 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE)
7.1. Αντικείμενο εργασιών
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Τ.Π. αφορούν την κατασκευή υπογείων δικτύων
ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) κλάσης PE 80 και PE 100.

7.2. Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών
7.2.1. Ενσωματούμενα υλικά
Τα υλικά που ενσωµατώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (PE) είναι:
• Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) από πρώτες ύλες 3ης γενιάς.
• Ειδικά τεµάχια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ίδιων ιδιοτήτων µε τους σωλήνες, ή λοιπά
υλικά.
Οι σωλήνες ονοµαστικής πίεσης µεγαλύτερης των 16 atm κατασκευάζονται κατά κανόνα από
πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100).
Η ονοµαστική πίεση των σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται µε την κλάση του υλικού (PE 80, PE
100).
Το πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας HDPE (High Density Polyethylene) υπάγεται στην κατηγορία
των πολυολεφινών.
Τα πολυαιθυλένια είναι θερµοπλαστικά, δηλαδή µπορούν να µορφοποιηθούν θερµαινόµενα και να
επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές.
Το µοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυµαίνεται από 2000 έως 40.000.
Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Ιδιότητα

Μονάδα

Μέθοδος δοκιµής

Τιµή

Πυκνότητα

G/cm3

DIN 53479

0,953-0,960

∆είκτης ροής MFl 190/5
g/10min
ISO 1133
Μηχανικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 23ºC και σχετική υγρασία 50%
Όριο διαρροής
N/mm2
DIN 53455

0,3-0,7

Επιµήκυνση στο σηµείο διαρροής

%

ISO/R 527

15

Αντοχή εφελκυσµού στη θραύση

N/mm2

Ταχύτητα δοκιµής

32

Επιμήκυνση στη θραύση

%

125 mm/min

>800

Αντοχή στην κάµψη

N/mm2

DIN 53452

28

Μέτρο κάµψεως

N/mm2

22

800

Σκληρότητα Shore D

-

DIN 53505

60

Αντοχή σε κρούση

-

DIN 53463

χωρίς θραύση

Θερµικές ιδιότητες
ºC

Περιοχή τήξεως
Συντελεστής γραµµικής διαστολής

Kˉ¹

ASTM D 696

130
1,7- 10ˉ4

θερµική αγωγιµότητα στους 20 °0
DIN 52612
0,43
W/m.K
Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 20 ºC και σχετική υγρασία 50%.
Ειδική αντίσταση

Ω,cm

DIN 53482

>1016

Επιφανειακή αντίσταση

Ω

DIN 53482

>1013
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7.2.2. Εφαρμοζόμενα πρότυπα και προδιαγραφές
Α) ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΕΝ 12201-1 Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης, Πολυαιθυλένιο (ΡΕ)
• ΕΝ 12201-1 Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης - Μέρος Ι: Γενικά
• ΕΝ 12201 -2 Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης - Μέρος 2: Σωλήνες
• ΕΝ 12201 -3 Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης - Μέρος 3: Εξαρτήµατα
• ΕΝ 12201 -4 Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης - Μέρος 4: Βάννες
• ΕΝ 12201-5 Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης - Μέρος 5: Καταλληλότητα
συστημάτων
Β) ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
• ΕΝ 13244 Συστήµατα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα
οµβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (ΡΕ)
• ΕΝ 13244-1 Συστήµατα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα
οµβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (ΡΕ)- Μέρος 1: Γενικά
• ΕΝ 13244-2 Συστήµατα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα
οµβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (ΡΕ)- Μέρος 2: Σωλήνες
• ΕΝ 13244-3 Συστήµατα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα
οµβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (ΡΕ)- Μέρος 3: Εξαρτήµατα, σύνδεσµοι
• ΕΝ 13244-4 Συστήµατα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα
οµβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (ΡΕ)- Μέρος 4: ∆ικλείδες
• ΕΝ 13244-5 Συστήµατα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα
οµβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (ΡΕ)- Μέρος 5: Καταλληλότητα συστηµάτων
Γ) ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Γ) ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
• ΕΝ 1680 Plastics piping systems – Valves for polyethylene (ΡΕ) piping systems - Test method for
leaktightness under and after bending applied to the operating mechanism: Συστήµατα πλαστικών
σωλήνων - ∆ικλείδες για δίκτυα από πολυαιθυλένιο-∆οκιµές στεγανότητας υπό επιβολή καµπτικών
φορτίων στον µηχανικό εξοπλισµό
• ΕΝ 10284 Malleable cast iron fittings with compression ends for polyethylene (ΡΕ) piping systems:
Εξαρτήµατα από ελατό χυτοσίδηρο προς χρήση σε σωληνώσεις ΡΕ
• ΕΝ 12100 polyethylene (ΡΕ) valves – Test method for resistance to bending between supports:
∆ικλείδες ΡΕ. ∆οκιµές σε κάµψη µεταξύ των στηριγµάτων
Δ) ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΩΝ
• ΕΝ 12099 Plastics piping systems - Polyethylene piping materials and components – Determination of
volatile matter cintent: Προσδιορισµός περιεκτικότητας σωλήνων ΡΕ σε πτητικά
• ΕΝ 921 Τhermoplastics piping – Determination of resistance to internal pressure at constant
temperature: Προσδιορισµός αντοχής σε εσωτερική πίεση υπό σταθερή θερµοκρασία των σωλήνων από
θερµοπλαστικά υλικά.
• ΕΝ 12119 Plastics piping systems – Polyethylene (PE) valves – Test method for resistance to thermal
cycling: ∆ικλείδες ΡΕ. Μέθοδοι δοκιµασίας αντοχής σε θερµοκρασιακές εναλλαγές
7.2.3. Αποδεκτά υλικά – Δοκιμές μίγματος πρώτης υλής – Δοκιμές σωλήνων
Γενικά
Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτηµάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών
Προδιαγραφών (ΕΝ) και να παράγονται σύµφωνα µε αυτές. Το τελικό προϊόν (σωλήνες,
εξαρτήµατα) θα φέρει σήµανση ΟΕ.
Προϊόντα από άλλα κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και πρώτες ύλες από κράτη µέλη
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Τεχνική
Προδιαγραφή, θεωρούνται ισοδύναµα, συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών και ελέγχων που
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διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής, όταν µε αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθµό διαρκώς η
απαιτούµενη στάθµη προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα
χρήσης.
Για την αποδοχή των προτεινοµένων σωλήνων και εξαρτηµάτων προς ενσωµάτωση στο έργο ο
Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο µε τα ακόλουθα στοιχεία:
- Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων ΗΩΡΕ.
- Πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο φορέα/ εργαστήριο σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές
διατάξεις (ΕΝ Ι50 17025), από τα οποία να προκύπτει συµµόρφωση των προϊόντων προς τις
απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων (βλ. πίνακα προτύπων).
- Πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρµογών των προϊόντων.
- Πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγοµένων προϊόντων.
- Σχέδια λεπτοµερειών των ειδικών τεµαχίων και των συνδέσµων του συστήµατος που παράγει το
εργοστάσιο.
- Οδηγίες εγκατάστασης/ σύνδεσης.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ' ελάχιστον
θα περιλαµβάνουν περίληψη στα Ελληνικά και πλήρη κείµενα/ στοιχεία στην Αγγλική.
Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί µε πιστοποιηµένη κατά Ι5Ο
9000:2000 παραγωγική διαδικασία.
Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για
χρήση σε δίκτυα πόσιµου νερού, από επίσηµη Αρχή, Οργανισµό ή Ινστιτούτο χώρας της ΕΕ (π.χ.
DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pool).
Οι σωλήνες θα πρέπει να έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάµηνο πριν την προσκόµιση τους στο
έργο προς τοποθέτηση.
Σύνθεση της πρώτης ύλης πολυαιθυλενίου (compound) - Τιµή MRS
Το µίγµα του πολυαιθυλενίου - υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) - των σωλήνων θα είναι
τρίτης γενιάς τύπου, ΡΕ 100 (MRS 10 κατά ISO 9080, ISO 1167, ISO 12162)
MRS: Minmum Required Strength: ελαχίστη απαιτούµενη αντοχή: είναι η αντοχή του υλικού όπως
προκύπτει από υδραυλικές δοκιµές πίεσης κατά ISO 1167 ή κατά ΕΝ 921 (αναµενόµενη αντοχή
µετά από περίοδο 50 ετών που προσδιορίζεται µε τουλάχιστον 30 δοκιµές πίεσης σε
θερµοκρασίες 20º, 60º, 80ºC).
Η κλάση 100 είναι περίπου 25% ανθεκτικότερη σε πίεση της κλάσης 80, και αυτό έχει ως
αποτέλεσµα µικρότερα πάχη τοιχωµάτων για την αυτή ονοµαστική πίεση του σωλήνα.
Για το έργο επιλέγεται η κλάση ΡΕ 100, καθώς παρουσιάζει καλύτερη αντίσταση στην δοκιµή RCP
(Rapid crack propagation:ταχεία επέκταση ρηγµατώσεων) και µειώνει την πιθανότητα διαρροών
του δικτύου.
Ειδικό βάρος
Το πολυµερές κατασκευής των σωλήνων για HPDE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας), θα έχει
πυκνότητα στην περιοχή 953-960 Kg/m3 στους 23ºC και σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερη από 930
Kg/m3. Ο έλεγχος της πυκνότητας αποσκοπεί στην διαπίστωση ότι δεν εµπεριέχεται
πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας στα µίγµατα.
Δείκτης ροής
Θα τηρούνται τα όρια που προβλέπονται στο ΕΝ 12201. Η δοκιµή αφορά την συµπεριφορά του
ρευστού υλικού (σχετικό πρότυπο IS 1 133).
Ο δείκτης ροής MF (Melt flow index) είναι το πολύ 0,4 - 0,5 gr/10min.
Περιεκτικότητα σε πτητικά και νερό
Μετράται ή απώλεια υλικού µετά από 1 ώρα σε φούρνο στους 105ºC κατά ΕΝ 12118.
Η επιτρεπόµενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350 Kg/m3, η δε επιτρεπόµενη απώλεια νερού
κάτω από 300 mg/Kg.
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Αντίσταση σε επέκταση ρωγµής (Resistance to crack propagation - RCP)
Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύο µέθοδοι δοκιµής.
α) Η πλήρης δοκιµή (full scale test) σύµφωνα µε το ISO 13478
β) Η µικρής κλίµακας δοκιµή (Small scale Steady state - S4 -Test) κατά Ι3Ο 13477.
Κατά την δοκιµή αυτή δηµιουργείται µια ρωγµή συγκεκριµένου µεγέθους. Κατόπιν αυξάνεται η
πίεση του αγωγού και µετράται η κρίσιµη πίεση η οποία και καταγράφεται.
7.2.4. Σήμανση σωλήνων
Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήµανσης χρώµατος λευκού αντιδιαµετρικά τυπωµένες και ανά
µέτρο µήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική µορφή π. χ για ΡΕ 100: Φορέας Έργου ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ ΡΝ 12,5
ΧΧΧΧ=ΥΥΥΥ=ΖΖΖΖ=ΡΕ 100 = όπου:
HDPE = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ = εξωτερική διάµετρος Χ πάχος τοιχώµατος ΡΝ 12,5 = κλάση πίεσης σε 3atm ή bar
ΧΧΧΧ = όνοµα κατασκευαστή
ΥΥΥΥ = χρόνος παραγωγής από την µία πλευρά και αύξων αριθµός µήκους από την
αντιδιαµετρική
ΖΖΖΖ = τα εφαρµοζόµενα πρότυπα για την παραγωγή και δοκιµασία των σωλήνων στο
εργοστάσιο των σωλήνων αυτών και ελέγχου αυτών
ΡΕ 100 = η κατάταξη της πρώτης ύλης.
7.2.5. Διαστάσεις σωλήνων
Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συµφωνούν µε τα αντίστοιχα πρότυπα.
Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακας τυπικών διαστάσεων για σωλήνες «ΡΕ 100 των 12,5
atm»
∆ιάµετρος
Πάχος τοιχωµάτων (mm) Βάρος
(mm)
min
max
(Kg/m3)
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

7.3. Μέθοδος κατασκευής – απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας
7.3.1. Μεταφορά και απαοθήκευση υλικών
Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων θα γίνεται µε προσοχή για
την αποφυγή φθορών. Τα οχήµατα µεταφοράς θα έχουν µήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να µην
εξέχουν από την καρότσα.
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Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά µηχανήµατα. Σε καµία
περίπτωση δεν επιτρέπεται ή εκφόρτωση µε ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρµατόσχοινου ή
αλυσίδων για τους χειρισµούς των σωλήνων. Οι χειρισµοί θα γίνονται υποχρεωτικά µε ιµάντες
(σαµπάνια).
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη
(π.χ. διάταξη πυραµίδας, κ.λπ.), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραµορφώσεις λόγω
υπερκείµενου βάρους. Κάθε διάµετρος θα στοιβάζεται χωριστά.
Μέχρι την τοποθέτηση τους τα τεµάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραµένουν στα κιβώτια
συσκευασίας τους.
Επισηµαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα:
α) Η µεγάλη παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η µέγιστη παραµονή των
µπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καµµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες.
β) Η ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας περιφερειακά στη διατοµή, καθ' όσον µπορεί να
προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισµό στο σωλήνα.
γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ' όσον µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση (πλάτυνση) της
διαµέτρου.
δ) Το σύρσιµο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται µε
συρµατόσχοινα ή αλυσίδες πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις.
ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευµένων σωλήνων (π.χ. εσφαλµένη στοίβαση).
Ορθή πρακτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, µε επαφή των σωλήνων κατά γενέτειρα.
Η κάτω στρώση θα πρέπει να εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ' όλο το µήκος των
σωλήνων. Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαµέτρων, οι πλέον
άκαµπτοι θα πρέπει να διατάσσονται στο κάτω µέρος της στοίβας.
Αν οι σωλήνες έχουν προδιαµορφωµένα άκρα, (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες) τα άκρα αυτά πρέπει
να προεξέχουν.
Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση πρέπει να προστατεύονται
από χτυπήµατα.
Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά των σωλήνων πρέπει να έχουν
καρότσα µε λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχµηρών αντικειµένων που θα µπορούσαν να
τραυµατίσουν τους σωλήνες.
7.3.2. Τοποθέτηση σωλήνων στο όρυγμα
Ο πυθµένας του ορύγµατος θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα βάθη και κλίσεις
από την εγκεκριµένη µελέτη, θα είναι επίπεδος και απαλλαγµένος από πέτρες. Οι σωλήνες
τοποθετούνται επί αµµοχαλικώδους στρώσης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη.
Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται µε χρήση ιµάντων. Η χρήση µεταλλικών
αλυσίδων, καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτηµάτων, που µπορεί να βλάψουν την
προστατευτική επένδυση απαγορεύεται.
Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόµενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψοµετρικά δεν θα
υπερβαίνει
τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιµοποιουµένων
συνδέσµων, και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα εξής όρια :
Φ 500 mm: 3,0º
Φ 600 έως 900 mm : 2,0º
Φ 1000 έως 1400 mm: 1,0º
Φ 1400 mm: 0,5º
Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο ώστε να
περιβάλλουν τον αγωγό και να συµπληρώνουν πλήρως το διάκενο µεταξύ σωλήνος και
ορύγµατος (πλήρες πλευρικό σφήνωµα αγωγού). Στην συνέχεια η στρώση εγκιβωτισµού του
σωλήνα θα συµπυκνώνεται επαρκώς µε χρήση ελαφρού δονητικού εξοπλισµού.
Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγµατος θα γίνεται κατά στρώσεις σύµφωνα µε τις σχετικές Τ.Π. περί
επιχώσεων.
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Καθ' όλη τη διάρκεια της τοποθέτησης και εγκιβωτισµού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα λαµβάνει τα
απαραίτητα µέτρα ώστε να µην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία.
Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα εµφράσσεται για
προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών.
7.3.3. Σύνδεση σωλήνων
Η µέθοδος των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα ειδικά τεµάχια ΡΕ
εξαρτάται από την διάµετρο και την πίεση λειτουργίας τους.
Για διαµέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά κανόνα η
σύνδεση γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding).
Για µεγαλύτερες διαµέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρµόζεται η µετωπική θερµική
συγκόλληση (butt fusion welding). Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης, στους
220ºC και υπό πίεση δηµιουργούνται νέοι δεσµοί µεταξύ των µορίων του ΡΕ έτσι επιτυγχάνεται η
συγκόλληση δύο διαφορετικών τεµαχίων σωλήνων, η κατανοµή των φορτίων σε ολόκληρο το
µήκος της σωληνογραµµής και η διατήρηση λείας της εσωτερικής επιφάνειας.
Ηλεκτροσυγκόλληση
Η συγκόλληση επιτυγχάνεται µε χρήση ειδικού τεµαχίου από ΡΕ µε ενσωµατωµένη σπιροειδή
διάταξη ηλεκτρικής αντίστασηςηλεκτροµούφα (electrofusion socket). Η ηλεκτροµούφα
τροφοδοτείται από ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθµίζεται αναλόγως της διαµέτρου του
σωλήνα.
Προετοιµασία: οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς άξονα του
σωλήνα) µε κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωµάτων επιφανειακής οξείδωσης.
Καθαρίζεται επιµελώς το επίστρωµα και στα δύο τµήµατα που πρόκειται να συγκολληθούν και σε
µήκος τουλάχιστον 10 πιπί µεγαλύτερο της ηµιδιάστασης της ηλεκτροµούφας. Οι επιφάνειες που
έχουν αδροποιηθεί θα καθαρίζονται µε καθαρό ύφασµα χωρίς χνούδι ή µε µαλακό χαρτί
εµποτισµένο σε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν). Σε κάθε περίπτωση θα αποφεύγεται η χρήση
υλικών απόξεσης (γυαλόχαρτο, λίµα, τροχός λείανσης) καθώς και η χρήση διαλυτικών, που
περιέχουν τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευµα).
Τα προς σύνδεση τµήµατα θα ευθυγραµµίζονται και θα διατηρούνται οµοαξονικά µε χρήση
συσφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραµένουν µέχρι να ψυχθεί πλήρως η ηλεκτροµούφα.
Κατά τη συγκόλληση δεν επιτρέπεται η µετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράµµισης, η άσκηση
πίεσης στο σηµείο σύνδεσης, καθώς και η απότοµη µεταβολή της θερµοκρασίας (µε νερό,
πεπιεσµένο αέρα κ.λ.π.).
Για τη δοκιµή του συγκολληµένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον δύο ωρών µετά την ηλεκτροσυγκόλληση.
Μετωπική συγκόλληση
Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιµελής προετοιµασία των άκρων που πρόκειται να
συγκολληθούν. Τα προς σύνδεση τµήµατα σωλήνων εξαρτηµάτων θα στερεώνονται στις σιαγόνες
στερέωσης της µηχανής µετωπικής συγκόλλησης και θα ευθυγραµµίζονται. Η απόκλιση από την
ευθυγραµµία θα υπερβαίνει, το 10% του πάχους τοιχώµατος του σωλήνα ή τα 2 mm (ότι είναι
µικρότερο).
Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο θα αντιµετωπίζεται είτε µε αύξηση της πίεσης των σφιγκτήρων,
είτε µε επαναπροσαρµογή των σωλήνων µέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επαφή και η
µικρότερη δυνατή απόκλιση.
Τα άκρα των σωλήνων/εξαρτηµάτων θα πλανίζονται πριν την κόλληση και θα καθαρίζονται µε
απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες ουσίες. Επίσης θα καθαρίζεται
και η θερµαντική πλάκα από ξένα σώµατα, σκόνη ή υπολείµµατα πολυαιθυλενίου όταν είναι ακόµη
ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική θήκη της, προς αποφυγή φθοράς της επικάλυψης από
τεφλόν.
Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγµατοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγµένο από
υγρασία και ρεύµατα αέρος, σε θερµοκρασίες στην περιοχή από -5ººC έως +40ºC.
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Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0.15 Ν/mm2, η οποία
θα διατηρείται µέχρι να αρχίσει να σχηµατίζεται αναδίπλωση τηγµένου υλικού (κορδόνι) στο άκρο
του σωλήνα/εξαρτήµατος, το ύψος του οποίου ποικίλει, ανάλογα µε το πάχος του τοιχώµατος του
σωλήνα. Στη συνέχεια θα ελαττώνεται η πίεση στα 0,02 Ν/mm2 περίπου, προκειµένου να
αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού η οποία επιδρά δυσµενώς στην ποιότητα της συγκόλλησης
και συνεχίζεται η επιφανειακή θέρµανση. Μετά την παρέλευση του προβλεπόµενου από τον
κατασκευαστή χρόνου αποµακρύνεται η θερµαντική πλάκα και τα άκρα των σωλήνων πλησιάζουν
µεταξύ τους µε προσοχή ώστε να µην ωθηθεί όλο το τηγµένο υλικό εκτός της σύνδεσης µέχρι να
επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από τη διάµετρο και το πάχος τοιχώµατος του
σωλήνα/εξαρτήµατος).
Μετά
την
σταδιακή
ψύξη
της
ζώνης
συγκόλλησης
θα
αποσυναρµολογούνται οι συσφιγκτήρες.
Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότοµη ψύξη των σωλήνων µε νερό, πεπιεσµένο αέρα κ.λ.π.
7.3.4. Σώματα αγκυρώσεως
Σώµατα αγκυρώσεως από σκυρόδεµα θα κατασκευασθούν στις θέσεις, παρεµβολής ειδικού
τεµαχίου, διακλαδώσεως, καµπύλης, ή συστολής σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη.
Η εκσκαφή για τη θεµελίωση των σωµάτων αγκυρώσεως στις απαιτούµενες διαστάσεις θα
εκτελείται πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων.
Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων για την διάστρωση του σκυροδέµατος πρέπει να
καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή, για την αποφυγή τραυµατισµού των σωλήνων.
7.3.5. Δοκιμές στεγανότητας
Οι δοκιµές στεγανότητας θα γίνονται µετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο
όρυγµα, την κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεµαχίων και
συσκευών και τη µερική επαναπλήρωση του ορύγµατος. Οι δοκιµές διακρίνονται σε:
• προδοκιµασία
• κύρια δοκιµή υπό πίεση
• γενική δοκιµή ολόκληρου του δικτύου.
Κατά την διάρκεια των δοκιµών το µη επιχώµενο τµήµα των ορυγµάτων θα παραµένει ξηρό.
Τυχόν εµφάνιση υδάτων στο όρυγµα θα αντιµετωπίζεται µε αντλήσεις.
Το µήκος του τµήµατος δοκιµής θα είναι της τάξης των 500 έως 1000 m ανάλογα µε τις τοπικές
συνθήκες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα άκρα των τµηµάτων του προς δοκιµή
δικτύου θα κλείνουν ερµητικά µε φλαντζωτές τάπες.
Το προς δοκιµή τµήµα θα πληρούται µε νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης
εξαέρωση του.
Το αντλητικό συγκρότηµα εισπίεσης θα είναι εφοδιασµένο µε ογκοµετρηκή διάταξη (όργανο ή
καταγραφικό) µετρήσεων, ακριβείας ± 1lt, και αυτογραφικό µανόµετρο µε ακρίβεια ανάγνωσης 0,1
atm. Τα όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 µηνών) πιστοποιητικό βαθµονόµησης από
αναγνωρισµένο εργαστήριο.
Η εκτέλεση της δοκιµασίας θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό. ∆εν επιτρέπεται να εκτελείται
καµιά εργασία στο σκάµµα την ώρα που το τµήµα βρίσκεται υπό δοκιµασία.
Προδοκιµασία
Αφού πληρωθεί µε νερό το υπό δοκιµή τµήµα παραµένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική πίεση.
Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σηµείο (-α) διαρροής, θα επισκευασθεί η ζηµία
και θα επαναληφθεί η δοκιµή.
Κυρίως δοκιµασία πίεσης
Αν κατά την προδοκιµασία δεν παρατηρηθούν µετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος,
επακολουθεί η κυρίως δοκιµή υπό πίεση.
Η εφαρµοστέα πίεση δοκιµής καθορίζεται από την µελέτη, ή ορίζεται σε 150% της ονοµαστικής
πίεσης (ΡΝ) των σωλήνων.
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Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης, θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δηµιουργίας
θυλάκων αέρα.
Η ολική διάρκεια της δοκιµασίας δεν θα είναι µικρότερη από 12 ώρες.
Η κυρίως δοκιµή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη από 0,10 atm
και δεν παρατηρηθούν παραµορφώσεις του δικτύου.
Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη του ορίου αυτού ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για
τον εντοπισµό ενδεχοµένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται και η δοκιµασία
επαναλαµβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, παρά το ότι προστίθενται
ποσότητες ύδατος, για τη διατήρηση της πίεσης, σηµαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο,
οπότε απαιτείται εκκένωση και επανάληψη της δοκιµής.
Γενική δοκιµασία
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιµασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το όρυγµα κατά
τµήµατα, χωρίς όµως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως µεταξύ των τµηµάτων του δικτύου που
υποβλήθηκαν σε κυρίως δοκιµασία πίεσης.
Κατά τη φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα µικρότερα της ονοµαστικής προς
διαπίστωση τυχόν πίεσης (η πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα µανόµετρα).
Μετά την τµηµατική επαναπλήρωση των ορυγµάτων, οι σωληνώσεις θα υποστούν την τελική
δοκιµασία µε πίεση ίση προς 150 % της ονοµαστικής.
Η διάρκεια της δοκιµασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των
συνδέσεων µεταξύ των χωριστά δοκιµασθέντων τµηµάτων κατά την κυρίως δοκιµή πιέσεως.
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιµασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα µεταξύ των
τµηµάτων κενά.
Πρωτόκολλο δοκιµασιών
Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσµάτων δοκιµασιών θα καταρτίζονται πρωτόκολλα
που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και του Αναδόχου.
7.3.6. Πλύση και αποστείρωση δικτύου (για δίκτυα ύδρευσης)
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιµασίας θα εκτελεστεί η πλύση των αγωγών, έτσι
ώστε να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά.
Το νερό πλύσης θα είναι πόσιµο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής του
δικτύου. Η εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι πλύσεις θα
επαναλαµβάνονται µέχρι να επιτευχθεί απόλυτη διαύγεια του εκρέοντος νερού, το οποίο θα πρέπει
να είναι καθαρό, χωρίς κόκκους άµµου ή άλλα αιωρούµενα συστατικά.
Μετά την ολοκλήρωση της πλύσης του το δίκτυο, αποστειρώνεται µε την προσθήκη στο νερό
πλήρωσης κατάλληλων απολυµαντών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη (π.χ. χλώριο). Το
διάλυµα χηµικών προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστηµα διανοµής και θα παραµείνει επί 3ωρο
τουλάχιστον. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος αυτού, όλες οι δικλείδες κ.λπ. θα είναι
κλειστές. Μετά την πάροδο του 3ώρου, θα γίνει έκπλυση των σωλήνων µε το νερό του δικτύου
πόλεως.
Μετά την εκ νέου απόπλυση του δικτύου µε καθαρό νερό θα ληφθούν δείγµατα νερού από 4
διαφορετικά σηµεία αυτού καθώς και από σηµεία τυχόν υφιστάµενου παλαιού δικτύου κοντά στο
σηµείο τροφοδοσίας του νέου. Στα εντός του νέου δικτύου σηµεία το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου
θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου χλωρίου του νερού πόλης. Σε περίπτωση που ο
όρος αυτός δεν πληρούται, πρέπει να γίνει νέα έκπλυση όλης της εγκατάστασης και νέα
δειγµατοληψία, έως ότου εκπληρωθεί η παραπάνω απαίτηση.

7.4. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή
• Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωµατουµένων υλικών.
• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης σωλήνων και συνδεσµολογίας τους
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.
• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως.
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• Έλεγχος της εγκατάστασης σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, ώστε να
διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα και εάν έχουν τηρηθεί
επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας).
• Εξαρτήµατα που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και
θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του Αναδόχου.

7.5. Όροι και απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας
7.5.1. Πιθανοί κίνδινοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
Κατά τη µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων:
• Εκφόρτωση υλικών µέσω γερανοφόρου οχήµατος.
• ∆ιακίνηση επιµηκών αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
• Χειρισµός - εφαρµογή απολυµαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).
• Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους.
• Εξοπλισµός και εργαλεία χειρός
• Χρήση συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης και µετωπικής συγκόλλησης σωλήνων που αναπτύσσουν
υψηλές θερµοκρασίες.
• Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από έµπειρο προσωπικό.
7.5.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ "Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και
κινητών εργοταξίων" και η Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆. 17/96,
Π.∆. 159/99 κ.λπ.)
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Τ.Π. θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις υδραυλικές/
σωληνουργικές εργασίες και στις θερµικές συγκολλήσεις πλαστικών.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
• ΕΛΟΤ ΕΝ 388-94: προστασία χεριών και βραχιόνων
• ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95: προστασία κεφαλιού
• ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95: προστασία ποδιών
• ΕΛΟΤ ΕΝ 168-95: προστασία µατιών

7.6. Τρόπος επιμέτρησης εργασιών
7.6.1. Μονάδες μέτρησης περαιωμένης εργασίας
• Αγωγός - Αξονικό µήκος δικτύου, κατά ονοµαστική διάµετρο και κατηγορία σωλήνων.
• Ειδικά τεµάχια - Ανά Κg, σύµφωνα µε τα στοιχεία του κατασκευαστή, και ανάλογα µε το υλικό
κατασκευής. ∆ιευκρινίζεται ότι επιµετρώνται µόνον τα ειδικά τεµάχια µε υλικό διαφορετικό από
HDPE, ενώ τα ειδικά τεµάχια από HDPE, καθώς και το ειδικό τεµάχιο σύνδεσης φρεατίου αγωγού, περιλαµβάνονται στην επιµέτρηση των αγωγών.
Τµήµατα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί µε διατοµές σωλήνων µεγαλύτερες από τις
καθοριζόµενες στην µελέτη θα επιµετρώνται µε βάση τις προβλεπόµενες από την µελέτη
διαµέτρους τεµαχίων.
∆ιευκρινίζεται ότι τα µήκη των σωληνώσεων θα επιµετρώνται αξονικά χωρίς να αφαιρούνται τα
µήκη των ειδικών τεµαχίων.
7.6.2. Περιλαμβανόμενες δαπάνες
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Στις ως άνω επιµετρούµενες επί µέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την κατασκευή δικτύων
σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο ΡΕ 100, περιλαµβάνονται:
Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανικών µέσων, υλικών και
συσκευών.
• Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και των
ειδικών τεµαχίων τους.
• Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγµα και των σωλήνων µε τα φρεάτια, καθώς και το
ειδικό τεµάχιο σύνδεσης φρεατίου - αγωγού.
• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων, πλύσεων κ.λπ. για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Τ.Π., καθώς και η εργασία αποκατάστασης και
τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση τεκµηριωµένης
διαπίστωσης ακαταλληλότητας τους κατά τις δοκιµές ή τον έλεγχο προς παραλαβή.
Οι εργασίες κατασκευής των προβλεποµένων σηµάτων αγκύρωσης από σκυρόδεµα και ο
εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο επιµετρώνται ιδιαίτερα και δεν συµπεριλαµβάνονται στις ως
άνω τιµές µονάδος.
Επίσης, δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες πλύσης/απολύµανσης του δικτύου, οι οποίες
επιµετρώνται ιδιαίτερα (όταν προβλέπεται η εκτέλεση τους), ανά km δικτύου.
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ΤΠ-8 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
8.1. Γενικά.
Η ονοµαστική διάµετρος των υδραυλικών εξαρτηµάτων θα είναι η ίδια µε την ονοµαστική διάµετρο
της σωλήνωσης στην οποία τοποθετούνται.
Ολα τα υδραυλικά εξαρτήµατα θα έχουν ωτίδες (φλάντζες) τυποποιηµένης κατασκευής, σύµφωνα
µε τους Γερµανικούς κανονισµούς DIN 2501 ΡΝ16 για πίεση λειτουργίας µέχρι 16 ατµ. αντίστοιχα,
ανάλογα µε τις ειδικές απαιτήσεις. Μέσω των ωτίδων τα υδραυλικά εξαρτήµατα συνδέονται προς
τα εκατέρωθεν τµήµατα σωληνώσεων ή άλλα υδραυλικά εξαρτήµατα µε γαλβανισµένους κοχλίες
και µε παρεµβολή ελαστικών παρεµβυσµάτων πάχους 2.5-3.0 χλστ.

8.2. Δικλείδες.
8.2.1. Δικλείδες τύπου πεταλούδας
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-06-07-03:2009 “Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας”.
8.2.2. Συρταρωτές δικλείδες
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-06-07-02:2009 “Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές”.

8.3. Βαλβίδες αντεπιστροφής
Η βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης αποτελείται από δύο τμήματα χυτοσιδηρά (είσοδος
και έξοδος) καθώς και από τον κώνο πάνω στον οποίο στεγανοποιεί η ελαστική μεμβράνη.
Η βαλβίδα θα διαθέτει:
- Τμήματα εισόδου, εξόδου και κώνου στεγανοποίησης από χυτοσίδηρο GG-25 DIN1691 για
πίεση 10 bar ή σφυρήλατο χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG-40 DIN 1693 για πίεσεις 16 &
25 ATM
- Ελαστική μεμβράνη από EPDM
- Περικόχλιο ασφαλείας από ορείχαλκο MS58 κατά DIN986
- Ντίζα σύσφιξης χαλύβδινη DIN 975 γαλβανισμένη
- Μπουζόνια σύσφιξης χαλύβδινα DIN 938 8G γαλβανισμένα
- Περικόχλια σύσφιγξης χαλύβδινα DIN 938 8G γαλβανισμένα
- Βαφή ηλεκτροστατική εποξειδική με πάχος επικάλυψης 200μm εξωτερικά
- Βαφή ηλεκτροστατική εποξειδική με πάχος επικάλυψης 200μm εσωτερικά κατάλληλη για
πόσιμο νερό λευκού χρώματος.

8.4. Τεμάχια εξάρμωσης
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-06-07-05:2009 “Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών”.

8.5. Ειδικά τεμάχια διαπεράσεως τοίχου και αντικραδασμικά
Το πέρασµα κάθε χαλύβδινης σωληνώσεως από τοιχείο φρεατίου θα γίνεται µε ειδικό τεµάχιο, το
οποίο θα εξασφαλίζει τη στεγανότητα και θα απορροφά τους κραδασµούς.
Τα τεµάχια αυτά θα είναι της ίδιας ονοµαστικής διαµέτρου και πιέσεως µε το σωλήνα επί του
οποίου τοποθετούνται. Θα είναι φλαντζωτά και ρυθµιζόµενα, ώστε να προσαρµόζονται απόλυτα
στην οπή του μπετόν. Η σύνδεση προς τα εκατέρωθεν τεµάχια, θα γίνεται µε γαλβανισµένους
κοχλίες.
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Εσωτερικά και εξωτερικά θα φέρουν στρώση από ισχυρή ασφαλτούχο αντιοξειδωτική βαφή.
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ΤΠ- 9 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
9.1. Χαλυβδοσωλήνες ηλεκτροσυγκολητές
Ισχύουν οι ΕΤΕΠ:
1501-04-01-05-00:2009 “Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες
γαλβανισμένους με ραφή”.
1501-04-01-06-00:2009 “Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες
γαλβανισμένους άνευ ραφής”.

9.2. Χαλυβδοσωλήνες ανοξείδωτοι
Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-04-01-07-00:2009 “Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες ”.

9.3. Ειδικές προδιαγραφές χαλυβδοσωλήνων
Η προδιαγραφή αυτή είναι συμπληρωματική στις προηγούμενες και αναφέρεται στις ειδικές
απαιτήσεις για τις χαλύβδινες και ανοξείδωτες σωληνώσεις των αντλιοστασίων, δηλαδή τις µερικές
σωληνώσεις καταθλίψεως αυτών, καθώς και τους κεντρικούς σωλήνες καταθλίψεως µέχρι τη
σύνδεση µε τους κύριους καταθλιπτικούς αγωγούς, λαμβάνιντας υπόψη τις απαιτήσεις
τοποθέτησης αντλιοστασίων αντί για κτίρια.
Λόγω των ειδικών απαιτήσεων, σε περίπτωση διαφορών ισχύουν οι ειδικές προδραγραφές αντί
των προηγούμενων γενικών.
Η διαµόρφωση των σωληνώσεων και οι διάµετροί τους δείχνονται στα αντίστοιχα σχέδια.
9.3.1. Κατασκευή σωλήνων
Για την κατασκευή των χαλύβδινων σωλήνων θα χρησιµοποιηθούν ελάσµατα κατάλληλα για
ηλεκτροσυγκολλητές κατασκευές ποιότητας ST 37.2 κατά DIN 17100.
Η κατασκευή των σωλήνων, οι µηχανουργικές επεξεργασίες, τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν
και οι µέθοδοι και µέσα κατεργασίας πρέπει να είναι απόλυτα κατάλληλα για την εργασία για την
οποία προορίζονται και απόλυτα σύµφωνα µε τις συµβατικές προδιαγραφές.
Ολα τα άκρα των ελασµάτων που θα συγκολληθούν θα υποστούν προηγούµενα λοξότµηση
(φρεζάρισµα).
Ολες οι ραφές τόσο κατά το µήκος όσο και οι εγκάρσιες, θα συγκολληθούν εσωτερικά και
εξωτερικά. Εάν υπάρχουν σηµεία, όπου η εσωτερική συγκόλληση είναι από τα πράγµατα
αδύνατη, πρέπει η εξωτερική ραφή να εκτελεστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η συγκόλληση να
εγγυάται την απαιτούµενη αντοχή.
Στις θέσεις που δείχνεται στα σχέδια θα τοποθετηθούν φλάντζες, ώστε να υπάρχει δυνατότητα
αποσυναρµολόγησης. Οι κοχλίες όλων των φλαντζών θα είναι γαλβανισµένοι εν θερµώ.
Ολες οι σωληνώσεις καταθλίψεως θα δοκιµασθούν σε πίεση στεγανότητας 1 1/2 φορές την
ονοµαστική πίεση των δικλείδων του αντλιοστασίου.
9.3.2. Γαλβάνισμα
Οι σωληνώσεις µετά την ηλεκτροσυγκόλλησή τους θα υποστούν ισχυρό γαλβάνισµα εν θερµώ σε
κατάλληλο λουτρό.
Η προστατευτική επένδυση που προβλέπεται στη συνέχεια δεν αντικαθιστά το γαλβάνισµα, αλλά
αποτελεί πρόσθετη προστασία.
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9.3.3. Προστατευτική επένδυση
Η εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων θα καθαρισθεί µε επιµέλεια, θα επιχρισθεί ύστερα µε δύο
στρώσεις συνθετικού χρώµατος βάσεως ψευδαργύρου ή θα υποστεί προστασία µε
λιθανθρακόπισσα σύµφωνα µε τον κανονισµό AWWA C-203.
Η εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων θα καθαρισθεί µε επιµέλεια και:
• Τα ορατά τµήµατα µέσα ή εξω από το αντλιοστάσιο θα επιχρισθούν µε µία στρώση συνθετικού
χρώµατος βάσεως ψευδαργύρου και ύστερα θα επικαλυφθούν µε στρώση βαφής αποχρώσεως
που θα καθοριστεί από την Επίβλεψη και θα συνεργάζεται µε το υπόστρωµα.
• Τα τµήµατα µέσα στο έδαφος θα επενδυθούν εξωτερικά µε λιθανθρακόπισσα, πάχους 3 χιλ. και
θα περιτυλιχθούν µε διπλή στρώση υαλοταινίας, σύµφωνα µε τους Αµερικανικούς Κανονισµούς
AWWA C-203.
• Για τα τµήµατα που πακτώνονται µέσα σε σκυρόδεµα δεν προβλέπεται επένδυση ή άλλη
προστασία.
Οι αρµοί συγκολλήσεως των διαφόρων τεµαχίων µεταξύ τους θα προστατευθούν όλοι, εσωτερικά
και εξωτερικά, µε όµοιο τρόπο όπως και οι κύριοι σωλήνες.
9.3.4. Εγκατάσταση στοιχείων σωλήνων
Η τοποθέτηση δικλειδων και βαλβίδων θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια αλλά και επί πλέον
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επιβλέψεως για την ευχερή συντήρηση των δικτύων.
∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση ενώσεων κατά τη διέλευση τοίχων, δαπέδων ή άλλων οικοδοµικών
στοιχείων. Ολα τα στοιχεία σωληνώσεων θα εγκατασταθούν κατά τρόπο επιτρέποντα την
αποσυναρµολόγηση τους προς επισκευή ή αντικατάσταση κατά τη λειτουργία του κτιρίου. Οπου
είναι αναπόφευκτη η ένωση σε σηµείο µη προσπελάσιµο θα γίνεται συγκόλληση των σωλήνων και
θα τοποθετούνται λυόµενοι (φλάντζες, µούφες) πριν και µετά τη συγκόλληση στα αµέσως µετά
προσπελάσιµα σηµεία, για την αφαίρεση του τεµαχίου σε περίπτωση βλάβης.
Επίσης λυόµενοι σύνδεσµοι θα τοποθετηθούν πριν και µετά τη διέλευση από τοίχους, δάπεδα και
λοιπά µη προσπελάσιµα σηµεία.
9.3.5. Αλλαγές διεύθυνσης
Γενικά οι διαδροµές των δικτύων θα ακολουθήσουν τις αντίστοιχες των σχεδίων, πλην όµως όπου
οικοδοµικά στοιχεία αναγκάζουν τα δίκτυα να αλλάξουν διαδροµές αυτές θα γίνονται µετά τη
σύµφωνη γνώµη της Επιβλέψεως.
Στην περίπτωση γαλβανισµένων σωλήνων οι αλλαγές κατευθύνσεως θα γίνονται µόνο µε
γαλβανισµένα κοχλιωτά εξαρτήµατα.
Στην περίπτωση χαλκοσωλήνων για µερικές διαµέτρους επιτρέπεται η κάµψη του σωλήνα αλλά το
πολύ µέχρι γωνία 45°.
Για µεγαλύτερες διαµέτρους ή µεγαλύτερες γωνίες θα χρησιµοποιούνται τα εξαρτήµατα που
παρέχονται από τον κατασκευαστή των σωληνώσεων.
9.3.6. Κλίσεις σωληνώσεων
Ολες οι σωληνώσεις θα έχουν στα οριζόντια τµήµατά των ελαφρά οµοιόµορφη κλίση ώστε να
αυταερίζονται και να αυταποχετεύονται, ολα τα τµήµατά των.
Σε τµήµατα στα οποία δεν είναι δυνατός ο αυτοαερισµός ή η αυταποχέτευση θα εγκαθιστώνται
αυτόµατα εξαεριστικά και κρουνοί εκκενώσεως αντιστοίχως.
9.3.7. Κοπή σωληνώσεων
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Οι σωλήνες ασχέτως διατοµής θα κόπτονται µε πριόνι χειρός ή ηλεκτροκίνητο καταλλήλου
οδοντώσεως αναλόγου πάχους τοιχώµατος και υλικού απαγορευµένης της χρησιµοποιήσεως
σωληνοκόπτου.
Μετά την κοπή οι σωλήνες θα λειαίνονται και θα καθαρίζονται καλά πριν την διαµόρφωση
ελικώσεως.
Προσοχή θα καταβάλλεται για την µη κακοποίηση του σωλήνος κατά την σύσφιγξη του στην
µέγγενη,
µε την παρεµβολή καταλλήλων παρεµβυσµάτων. Σωλήνες κακοποιηµένοι θα απορρίπτονται.
9.3.8. Ενώσεις σωληνώσεων
Οι ενώσεις χαλυβδοσωλήνων θα γίνονται δια προετοιµασίας του προς συγκόλληση άκρου.
Οι σωληνώσεις θα κόπτονται κάθετα προς τον άξονα του µε χειροπρίονο, θα λειαίνεται το άκρο µε
λίµα και θα διαµορφώνεται κωνικά. Κοπή µε φλόγα οξυγόνου απαγορεύεται.
Η συγκόλληση θα γίνεται είτε µε φλόγα οξυγόνου-ασετυλίνης είτε µε ηλεκτροσυγκόλληση.
Στην περίπτωση οξυγονοκολλήσεως αυτή θα γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον
BS2645-19 και τα συνιστώµενα από το “practice of Oxy-Acetylene Welds in Mild Steel Pipelines
1970” HYCA.
Οι ράβδοι συγκολλήσεως θα είναι σε όλες τις περιπτώσεις από χαµηλής περιεκτικότητας σε
άνθρακα χάλυβα επιχαλκωµένο και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας από τον
κατασκευαστή τους.
Η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο δειγµατοληπτική εξέταση σε ακτίνες “Χ”
ποσοστού συγκολλήσεων.
Στην περίπτωση συνενώσεως διαφορετικών διαµέτρων σωλήνων η ένωση θα γίνεται έκκεντρα
κατά τρόπο µη εµποδίζοντα τη ροή του ύδατος µε κατάλληλη διαµόρφωση εν θερµώ των άκρων
των σωλήνων.
Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται µε την τεχνική που καθορίζεται στο Technical Memorandum
T.3 της British Welding Research Association και σύµφωνα µε BS 2633.
Τα ηλεκτρόδια θα είναι αρίστης ποιότητας σύµφωνα µε BS 639, καλυµµένα και καταλλήλων
διαµέτρων.
Μετά από κάθε διαδροµή συγκολλήσεως θα αποµακρύνεται η τέφρα και θα ελέγχεται η ύπαρξη
φυσαλίδων στην συγκόλληση.
Όλες οι συγκολλήσεις είτε οξυγόνου είτε ηλεκτροσυγκολλήσεως θα είναι του απαιτουµένου εύρους
και δεν πρέπει να προεξέχουν από την επιφάνεια του σωλήνος περισσότερο από 4 ΜΜ και θα
πρέπει να παρουσιάζουν οµοιοµορφία καθ’ όλο το µήκος των.
Κατά την διάρκεια της δοκιµής πιέσεως των σωληνώσεων οι συγκολλήσεις θα χτυπιούνται,
ελαφρά, µε σφυρί για την αποκάλυψη σφαλµάτων τους. Όταν παρουσιασθεί διαρροή θα κόπτεται
το τµήµα µε την εσφαλµένη συγκόλληση και θα γίνεται νέα συγκόλληση.

9.4. Εδράσεις σωληνώσεων
9.4.1. Ενώσεις σωληνώσεων
Τα εξαρτήµατα εδράσεως των σωληνώσεων θα είναι είτε βιοµηχανοποιηµένα τυποποιηµένα
προϊόντα είτε ιδιοκατασκευές, και στις δύο περιπτώσεις θα υποβληθούν στην Επίβλεψη
προσπέκτους ή σχέδια κατασκευής αντιστοίχως προς έγκριση προς της προµηθείας ή της
κατασκευής των.
Γενική αρχή ως προς το υλικό των εξαρτηµάτων αυτών είναι ότι αυτά θα είναι το ίδιο µέταλλο µε
τους εργαζόµενους σωλήνες για την αποφυγή ηλεκτροχηµικής διαβρώσεως και ότι σε περίπτωση
αναγκαστικής εδράσεως µε ετερογενή υλικά σε επαφή θα τίθεται διαχωριστική µονωτική
επιφάνεια.
Τα εξαρτήµατα θα είναι τέτοια ώστε να εδράζουν αξιόπιστα και στερεά τους σωλήνες και
να αποκλείουν την µετάδοση δονήσεων.
Σε καµία περίπτωση σωλήνας δεν θα εδράζεται επάνω σε άλλον.
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Τα εξαρτήµατα εδράσεως θα τοποθετούνται κατά το δυνατόν πλησιέστερα σε ενώσεις σωλήνων.
Η διευθέτηση τους θα είναι τέτοια ώστε να µην εµποδίζουν την προσπέλαση σε όργανα διακοπής
ή ελέγχου ή σε λυόµενους συνδέσµους κ.λ.π. που απαιτούν συντήρηση.
Όπου απαιτείται τα στηρίγµατα θα είναι ρυθµιζόµενα. ∆ίκτυα σε υπόγειες διελεύσεις ή τάφρους θα
φέρονται σε σίδηροκατασκευές µε κοχλιωτά στηρίγµατα τύπου “U” θα υπάρχει διάκενο 1,5mm
περίπου µεταξύ “U” στηριγµάτων και των σωλήνων που µεταφέρουν ρευστά θερµοκρασίας άνω
των 10°C.
9.4.2. Αποστάσεις εδράσεως
Οι εδράσεις θα γίνονται ανά τακτικά διαστήµατα και στις θέσεις συνδέσεων των σωλήνων ή στις
θέσεις εξαρτηµάτων διακλαδώσεως οργάνων διακοπής κ.λ.π. Οι αποστάσεις εδράσεως θα είναι
σύµφωνα µε τον κατωτέρω πίνακα.
∆ιάµετρος
Σωλήνος

Υλικό
Σωλήνος

Αποστάσεις
Οριζόντιες

Αποστάσεις
Κατακόρυφες

m

m

mm
Φ15

ελαφροί

1.250

2.000

Φ22

σιδηροί

2.000

2.500

Φ28

και

2.000

2.500

Φ35

χαλκοσωλ.

2.000

2.500

Φ42

2.500

3.000

Φ54

2.750

3.000

Φ67

3.000

3.000

Φ76

3.000

3.750

Φ108

3.000

3.750

Σε περιπτώσεις οµαδικής εδράσεως θα ακολουθείται η απαιτούµενη απόσταση για το µεγαλύτερο
φερόµενο σωλήνα.
Σε περίπτωση εδράσεως µονωµένων σωλήνων αυτές θα περιβάλλονται προς της στηρίξεως τους
µε γαλβανισµένη λαµαρίνα σε µήκος διπλάσιο της διαµέτρου των, αλλά όχι µικρότερο του 150%
του πλάτους του στηρίγµατος.
9.4.3. Αγκυρώσεις
Αγκύρωσεις θα προβλέπονται στα σηµεία όπου απαιτείται παραλαβή των αξονικών µετατοπίσεων
εξ αιτίας διαστολικών. Τα δηµιουργούµενα φορτία θα υποτίθεται ότι εφαρµόζονται σε όλα τα
σηµεία των αγκυρώσεων ακόµη και αν σηµείο αγκυρώσεως βρίσκεται µεταξύ δύο διαστολικών.
Κατάλληλη διάταξη αγκυρώσεως είναι η χρησιµοποίηση σιδηρού επιπέδου “U” µε κοχλίες και στα
δύο άκρα σφιγµένο αρκετά στο σωλήνα και µε ένα µεταλλικό έλασµα κολληµένο στην προς επαφή
µε την βάση του σωλήνα και στραβωµένο ώστε να προσαρµόζεται προς τη βάση.
Οι κοχλίες στις αγκυρώσεις θα έχουν κατά 3mm µεγαλύτερες διαµέτρους από τις αντίστοιχες
εδράσεις για “U” στηρίγµατα τα δε ελάσµατα συγκρατήσεως του σωλήνα θα είναι 38mm X 9mm
ανεξαρτήτως διαµέτρου σωλήνα.
Στην περίπτωση χαλκοσωλήνων για τη δηµιουργία αγκυρώσεως θα τίθεται ζεύγος ορειχάλκινων
φλαντζών στις οποίες θα κοχλιώνονται χαλύβδινα ελάσµατα και από τις δύο πλευρές, και θα
πακτώνονται στα οικοδοµικά στοιχεία.
9.4.4. Μέθοδοι στηρίξεως
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Οι διαστάσεις των κοχλιών θα είναι οι µεγαλύτερες που επιτρέπονται από τη διάµετρο της οπής
του προς στήριξη εξαρτήµατος.
Κάθε οπή στο προς στήριξη εξάρτηµα θα χρησιµοποιηθεί.
Για στερέωση σε πλινθοδοµή ή σκυρόδεµα θα ανοιχθεί οπή καταλλήλου µεγέθους για το
προς τοποθέτηση βύσµα, µε τρυπάνι καρβιδίου του Βολφθραµίου διπλής ελικώσεως, σε βάθος
ίσο µε το
µήκος του βύσµατος.
Τοποθετήσεις βυσµάτων δεν θα γίνονται στα ενδιάµεσα των πλίνθων.
Σε πλινθοδοµές οι κοχλίες θα είναι κατ’ ελάχιστο 38mm µήκος και σε σκυρόδεµα 25mm µήκος.
Φρεζαριστής κεφαλής βίδες θα χρησιµοποιούνται όπου υπάρχουν αντίστοιχες οπές ειδάλλως
οι κοχλίες θα έχουν επίπεδη κεφαλή.
Ξύλινα βύσµατα δεν επιτρέπονται για τη στήριξη σωληνώσεων. Σε περίπτωση αναγκαίας
στηρίξεως επι ξυλοκατασκευών θα χρησιµοποιούνται στριφώνια.
9.4.5. Παραλαβή διαστολών
Οπου είναι δυνατόν η παραλαβή των διαστολών θα γίνεται µε την αλλαγή κατευθύνσεως των
σωληνώσεων. Στις άλλες περιπτώσεις µε τη δηµιουργία βρόγχων διαστολής ή την τοποθέτηση
τοπικών διαστολών, θα αντισταθµίζονται οι διαστολές των δικτύων, όπως απεικονίζονται στα
σχέδια.
Πλευρικές διακλαδώσεις σωληνώσεων θα γίνονται από την κορυφή ή τις πλευρές του κεντρικού
και θα περιλαµβάνουν δύο καµπυλώσεις πριν διέλθουν από τοίχους ή δάπεδα.
Οι δύο καµπυλώσεις θα διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν σηµεία παραλαβής
κάµψεων και αποκλείουν δηµιουργία ροπών στις ενώσεις. Οι αξονικές συστολοδιαστολές των
δικτύων θα παραλαµβάνονται από αξονικά, γωνιακά ή αρθρωτά διαστολικά.
Αντισταθµιστές διαστολής έως 50 (2”) θα έχουν κοχλιωτά άκρα και άνω των 65 (2 1/2") µε
φλαντζωτά άκρα. Οι εγκαταστάσεις αντισταθµιστών θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή των.
Οι αντισταθµιστές θα τοποθετούνται αφού πρώτα διασταλούν κατά την τοποθέτησή των στο υπό
του Κατασκευαστή προδιαγραφόµενο µήκος και θα τοποθετούνται κατά την κατασκευή του
δικτύου. Αξονικά διαστολικά θα τοποθετούνται επί της αυτής ευθείας µε τον άξονα και δεν θα
υπόκεινται σε καµία τάση κατά τη διάρκεια της εγκαταστάσεως εκτός από της επιτρεπόµενης από
τον κατασκευαστή.
Φλαντζωτοί αντισταθµιστές θα έλκονται αξονικά δια της τοποθετήσεως µακρών κοχλιών, µετά την
τοποθέτηση οι κοχλίες θα αφαιρούνται και ταυτόχρονα θα αντικαθίστανται από κοχλίες και
περικόχλια µε παράκυκλους απλούς και ασφαλίσεως.
Κάθε οδηγός σωλήνος, στην περιοχή που υπάρχουν αξονικά διαστολικά, θα είναι τύπου τέτοιου
ώστε να επιτρέπει µόνο αξονικές µετατοπίσεις του σωλήνος. Οδηγός σωλήνος θα τοποθετείται σε
θέση απέχουσα το πολύ µήκος ίσο µε διάµετρο του σωλήνος από κάθε άκρη του διαστολικού και
ένας δεύτερος οδηγός σε απόσταση 10 διαµέτρων από κάθε άκρη διαστολικού.
Οταν αξονικό διαστολικό τοποθετείται αµέσως µετά από αγκύρωση οδηγοί τοποθετούνται µόνο
στο ελεύθερο άκρο.
Επί πλέον οδηγοί σωλήνος θα τοποθετούνται κατά τη διαδροµή του σωλήνος σε αποστάσεις όχι
περισσότερο από 75 µήκη διαµέτρων και οπου αλλού δείχνουν τα σχέδια.
9.4.6. Δοκιμές δικτύων σωληνώσεων
Οι δοκιµές του δικτύου σωληνώσεων θα γίνουν κατά τµήµατα δικτύου και κατά τέτοιο τρόπο ώστε
να υπερκαλύπτονται από τις δοκιµές τα διάφορα τµήµατα του δικτύου.
Οι δοκιµές στεγανότητας υπό πίεση τουλάχιστον 1,5 φορές την προβλεπόµενη πίεση λειτουργίας
αλλά όχι κάτω από πίεση 150 Psi ή 10 bar για ύδρευση και 10 Psi ή 6.5 bar για θέρµανση κλιµατισµό.
Η ένδειξη του οργάνου πρέπει να παραµένει για χρονικό διάστηµα 2 ωρών αµετάβλητη.
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9.5. Χρωματισμοί
Όλες οι σωληνώσεις, οι µονώσεις, σιδηροκατασκευές κλπ. θα χρωµατισθούν όπως περιγράφεται
παρακάτω :
Τα ορατά µεταλλικά µέρη, που προηγουµένως δεν προστατεύθηκαν, θα καθαριστούν πολύ καλά
µε συρµάτινη βούρτσα και στη συνέχεια θα βαφούν µε δύο στρώσεις γραφιτούχου µίνιου και µετά
από πλήρη καθαρισµό των επιφανειών θα ακολουθηθεί διπλή στρώση ελαιοχρώµατος φωτιάς ή
βερνικοχρώµατος αρίστης ποιότητος, όπου είναι αναγκαίο.
Τα προστατευόµενα ορατά µεταλλικά µέρη, (π.χ. γαλβανισµένα ή προστατευµένα
αντιδιαβρωτικώς), µε τρεις στρώσεις ελαιοχρώµατος όπως παραπάνω.
Τα µη µεταλλικά ορατά µέρη (π.χ. µονώσεις, πλαστικά κλπ) µε τρεις στρώσεις ελαιοχρώµατος
όπως παραπάνω.
Τα αόρατα µεταλλικά και µη µεταλλικά µέρη, ήτοι εντός ψευδοροφών κλπ, µε δύο στρώσεις
γραφιτούχου µίνιου ή ελαιοχρώµατος αντίστοιχα.

ΠΥΛΟΣ

/

/2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΠΥΛΟΣ / /2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Τ.Υ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΥΛΟΣ / /2019
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ : Έκτακτη αποκατάσταση και προστασία
αγωγού διάθεσης (χερσαίου και
υποθαλάσσιου) και φρεατίου φόρτισης Ε.Ε.Λ.
Μεθώνης λόγω θεομηνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΔΕΥΑ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΤΕΠ
Είδος εργασίας

α/α

Αρ. Τιμολογ.

Κωδ. ΕΤΕΠ
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-+

ΟΔΟ Α-3.3

02-02-01-00

ΥΔΡ 3.11.01.01

08-01-03-01

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΟΜΑΔΑ 1η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

3

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση
των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

4

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

5

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

6

Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1

7

Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4

8

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

1
2

ΥΔΡ 5.07

02-05-00-00

ΥΔΡ 5.09.02

08-01-03-02

ΟΙΚ 20.10

08-01-03-02

ΟΔΟ ΣΧ. Α-18.1

02-06-00-00

ΟΔΟ Α-18.2

02-06-00-00

ΟΔΟ Γ-1.1

05-03-03-00

ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΓΩΓΟΙ - ΦΡΕΑΤΙΑ
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
10
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ΡΝ 20 atm
11 Χαλυβδοσωλήνας 323,9 Χ 8,3 mm πισσαρισμένος

ΥΔΡ 12.14.01.71

-

ΑΤΗΕ Ν8036.10.16

-

12 Καμπύλη οξυγόνου 90°, 12" πισσαρισμένη

ΑΤΗΕ Ν8039.10.16

-

13 Καμπύλη οξυγόνου 45°, 12" πισσαρισμένη

ΑΤΗΕ Ν8039.11.16

-

14 Φλάντζα τόρνου 12"

ΑΤΗΕ Ν8039.5.16

-

15 Αντιμετώπιση διαροών επεξεργασμένων υδάτων

ΥΔΡ ΣΧ. 16.51

16 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

ΥΔΡ 9.01

01-03-00-00
01-04-00-00
ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00
ΕΤΕΠ 01-01-02-00
ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00
ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00
ΕΤΕΠ 01-01-05-00
ΕΤΕΠ 01-01-07-00

17

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C20/25

Κατασκευή έξαλων τμημάτων με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (εγκιβωτισμός αγωγού στην έξοδο του
φρεατίου)
19 Αγκύρια βράχου Φ 35 mm, ρητινικής πάκτωσης
18

ΥΔΡ 9.10.05

ΛΙΜ ΣΧ. 8.01.02

09-09-01-00

ΥΣΦ ΣΧ. 4.04

12-03-03-02

ΥΔΡ ΣΧ. 16.08.21

-

21 Τεμάχιο σύνδεσης χαλυβδοσωλήνα Φ315 προς πλαστικό σωλήνα, διαμέτρου 250mm

ΑΤΗΕ Ν9178.9

-

22 Εργασίες καταδυτικού συνεργείου - σύνδεση νεου αγωγού με υφιστάμενο

ΛΙΜ ΣΧ.8036.16

-

23 Χρήση πλωτού σκάφους

ΛΙΜ ΣΧ. 3.61

-

24 Προκατασκευασμένα ερματικά στοιχεία υφάλων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

ΛΙΜ 6.05.02

-

20 Επισκευές και καθαρισμοί φρεατίου φόρτισης

25 Ύφαλες κατασκευές με σακκολίθους σκυροδέματος
26 Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ογκολίθους ατομικού βάρους 200 - 1500 kg

ΛΙΜ 6.02

-

ΛΙΜ 4.08.01

09-06-01-00
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