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1

ΓΔΛΗΘΑ

Αληηθείκελν ηνπ ηεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ ηερληθψλ
φξσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Κχξην ηνπ
Έξγνπ ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζα εθηειεζηεί ην ππφςε έξγν.
Σν παξφλ ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ απνηειείηαη απφ δχν επηκέξνπο ηκήκαηα. ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο παξαηίζεηαη πίλαθαο ησλ εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηνλ παξφλ έξγν. Οη αλαιπηηθέο
πεξηγξαθέο ησλ ΔΣΔΠ ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηελ ΓΓΓΔ (www.ggde.gr). ηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο ππφ ηνλ ηίηιν πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
παξαηίζεληαη ζπκπιεξσκαηηθνί φξνη ησλ ΔΣΔΠ θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα αληηθείκελα
πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ.
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2

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ
(ΔΡΔΞ)

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 2221/Β/30-07-2012)
ηίζεηαη ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή ησλ ΔΣΔΠ (Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) ζε φια ηα
Γεκφζηα Έξγα κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ζρεηηθή εγθχθιην 26/04-10-2012 ηνπ
ΤΠΟΜΔΓΙ.
ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ λνκνζεζίαο έρεη ζπληαρζεί ην παξφλ ηεχρνο, ην νπνίν
έρεη σο ζηφρν ηελ παξάζεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ΔΣΔΠ ζην έξγν αιιά θαη ηελ
ζπκπιήξσζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ΔΣΔΠ κε ζπκπιεξσκαηηθνχο φξνπο ή κε αληηθείκελα πνπ δελ
θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ.
ηνλ

πίλαθα

πνπ

αθνινπζεί

παξαηίζεηαη

πίλαθαο

θαηάξγεζεο

πξνδηαγξαθψλ

θαη

αληηθαηάζηαζεο κε ΔΣΔΠ ζχκθσλα θαη κε ηνλ Δγθχθιην 26/04-10-2012.

ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΑΡΑΟΓΖΠΖΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔ ΔΡΔΞ

1

ΘΥΓ. ΔΡΔΞ
'ΔΙΝΡ ΡΞ
1501-" +
01-01-01-00

2

01-01-02-00

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά
ζθπξνδέκαηνο
Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο

3

01-01-03-00

πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο

Concrete curing

4

01-01-04-00

Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα
παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο

Work site concrete
batching
plants

5

01-01-05-00

Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε
ζθπξνδέκαηνο

Concrete compaction by
vibration

7

01-01-07-00

Mass concrete

8

01-02-01-00

11

01-04-00-00

θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ
θαηαζθεπψλ
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί
ζθπξνδέκαηνο
Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ
ζθπξφδεκα (ηχπνη)

17

02-04-00-00

Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ
έξγσλ

Excavations for foundation
works

18

02-05-00-00

Γηαρείξηζε πιηθψλ απφ
εθζθαθέο θαη αμηνπνίεζε
απνζεζηνζαιάκσλ

Management of excavation
materials and exploitation
of dumping sites

α/α
ΦΔΘ

Tίηιος ΔΡΔΞ

Απόδοζε ζηελ Αγγιηθή
Concrete production and
transportation
Concrete casting

Steel reinforcement for
concrete
Concrete formwork
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΑΡΑΟΓΖΠΖΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔ ΔΡΔΞ

26

ΘΥΓ. ΔΡΔΞ
'ΔΙΝΡ ΡΞ
1501-" +
02-08-00-00

174

08-01-03-01

Δθζθαθέο νξπγκάησλ
ππνγείσλ
δηθηχσλ

Trench excavations for
utility
networks

175

08-01-03-02

Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ
ππνγείσλ
δηθηχσλ

Underground utilities
trench
backfilling

188

08-05-01-04

Θσξάθηζε επηθαλεηψλ
πδξαπιηθψλ
έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή
έηνηκα θνληάκαηα

204

08-06-07-02

208

08-06-07-07

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο
ζπξηαξσηέο
Βαιβίδεο εηζαγσγήο εμαγσγήο αέξα
δηπιήο ελέξγεηαο

Protective coatings of
hydraulic
concrete structures using
in-situ or ready-mixed
cement mortars
Cast iron gate valves

213

08-06-08-06

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα
απφ
ζθπξφδεκα

Prefabricated concrete
manholes

219

08-07-01-05

Βαζκίδεο θξεαηίσλ

Manhole steps

α/α
ΦΔΘ

Tίηιος ΔΡΔΞ

Απόδοζε ζηελ Αγγιηθή
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ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπνπ απηφ
επηβάιιεηαη ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο ή φπνπ ην
αληηθείκελν δελ θαιχπηεηαη κε εγθεθξηκέλε ΔΣΔΠ, ελψ ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ δίλνληαη
νη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνδηαγξαθέο.

ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΥΛ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ
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ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΟΓΥΛ Ξ-Κ

4.1 ΠΡΞ ΞΚ - 01: ΦΝΟΡΝΔΘΦΝΟΡΥΠΖ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ
4.1.1 Αληηθείκελο
Η ηερληθή απηή πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ άρξεζησλ
πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ηελ απφζεζή ηνπο ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο, πνπ ζα εγθξηζνχλ απφ
ηελ

επηβιέπνπζα

ππεξεζία,

θαζψο

επίζεο

θαη

ζηε

θνξηνεθθφξησζε

θαη

κεηαθνξά

πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο απφ γεηηνληθφ έξγν κε ζθνπφ ηελ ρξήζε ηνπο γηα επίρσζε
νξπγκάησλ (δάλεηα ρψκαηα).

4.1.2 Δθηειούκελες εργαζίες
Σα πξντφληα πνπ ζα θνξηνεθθνξησζνχλ θαη ζα κεηαθεξζνχλ, ζα πξνέξρνληαη απφ εθζθαθέο
πνπ γίλνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο
ησλ ιπκάησλ.
Σα άρξεζηα θαη ηα πιενλάδνληα πξντφληα εθζθαθψλ ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ην έξγν θαη ζα
απνηεζνχλ ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ επηβιέπνπζα Τπεξεζία.
Άρξεζηα πξντφληα γηα ηελ απνκάθξπλζε ζεσξνχληαη:


Σα πξντφληα άξζεο κφληκσλ νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ.



Σα πξντφληα θαηεδαθίζεσλ (ζθπξνδέκαηα, πέηξεο, θ.ι.π.).



Σα

πξντφληα

ηπρφλ

βξαρσδψλ εθζθαθψλ

θαη

άιισλ εθζθαθψλ

ηα

νπνία

ζα

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία σο αθαηάιιεια γηα επαλεπίρσζε.


Οη επηβιαβείο νξγαληθέο χιεο πνπ βξίζθνληαη ζηα πξντφληα εκηβξαρσδψλ ή γαησδψλ
εθζθαθψλ.

Πιενλάδνληα πξντφληα εθζθαθψλ είλαη εθείλα ηα νπνία δελ ζα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
επηρψζεηο επεηδή ε ηάθξνο εθζθαθήο ζα θαηαιεθζεί απφ ηνλ αγσγφ θαη απφ ηα άιια πξντφληα
επηρψζεσο. Δπίζεο, ηα εδάθε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη δελ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επαλεπίρσζε. ηελ θαηεγνξία

ησλ πιενλαδφλησλ θαη

επνκέλσο

πξντφλησλ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ θαηαηάζζνληαη θαη απηά πνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ
θχζε ηνπο εκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο
επηβιέςεσο θαη θαηφπηλ γξαπηήο εληνιήο ηεο.
Ο θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα απνκαθξχλεη κέζα ζε 48 ψξεο ηα πξντφληα εθζθαθήο φισλ ησλ
νδψλ, πεδνδξνκίσλ, ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ, άζρεηα κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ
νδνζηξψκαηνο ή πεδνδξνκίνπ. H απνκάθξπλζε ζα γίλεηαη ζπγρξφλσο κε ηελ εθζθαθή.
πληζηάηαη

λα απνκαθξχλνληαη

ακέζσο ηα πξντφληα άξζεο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη

πεδνδξνκίσλ γηα λα κελ αλακηγλχνληαη κε θαηάιιεια πιηθά επίρσζεο.
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Όια ηα πξντφληα εθζθαθήο ζηνπο δξφκνπο ζα θνξηψλνληαη θαηεπζείαλ ζε αλαηξεπφκελα
απηνθίλεηα γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε θπθινθνξία θαη λα κε γεκίδνπλ νη δξφκνη κπάδα θαη κφλν
φηαλ δε κπνξεί λα πιεζηάζεη απηνθίλεην ζην ζθάκκα ζα ζπζζσξεχνληαη ζε ζσξνχο ρσξίο λα
παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαη ησλ πεδψλ. Η θφξησζε ζηα θνξηεγά απηά ζα
γίλεηαη είηε κε θνξησηέο είηε κε ηα ρέξηα. Η απνκάθξπλζε ησλ άρξεζησλ θαη πιενλαδφλησλ
πξντφλησλ ζα γίλεη κε θνξηεγά. Η απφξξηςε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα γίλεηαη ζε ζέζεηο
πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ ππεξεζία.

4.1.3 Δπηκέηρεζε-πιερωκή
Σα απνκαθξπλφκελα θαη απνξξηπηφκελα πιηθά εθζθαθψλ επηκεηξνχληαη ζε θπβηθά κέηξα
πξαγκαηηθνχ φγθνπ νξχγκαηνο απφ ηνλ νπνίν πξνέθπςαλ δει. επηκεηξείηαη ν φγθνο πξηλ απφ
ηελ εθζθαθή.
Η πιεξσκή γηα θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ζα γίλεηαη κε ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ
αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ (θπβηθφ κέηξν ή θπβνρηιηφκεηξν αληηζηνίρσο) γηα βξαρψδε
ή/θαη γαηψδε θαη εκηβξαρψδε. Απηή ε ηηκή θαη πιεξσκή απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ
αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ,
εγθαηαζηάζεσλ εθνδίσλ, πιηθψλ θαη εξγαζίαο θαζψο θαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο δηακνξθψζεηο
ησλ πιηθψλ εθζθαθήο ζην ρψξν απφξξηςεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε βαηφηεηα ησλ απηνθηλήησλ
πνπ κεηαθέξνπλ ηα πξντφληα.
ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή γηα κεηαθνξά πεξηιακβάλνληαη ε δαπάλε γηα κεηαθνξά θαη απφζεζε
ζηηο ζέζεηο πνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία ηεο επηβιέςεσο, ελψ ε δαπάλε
θνξηνεθθφξησζεο θαζψο θαη ε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπ
αληίζηνηρνπ άξζξνπ γηα θνξηνεθθφξησζε.
Η δαπάλε γηα ηηο επηζηξνθέο θελνχ ηνπ απηνθηλήηνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ
κεηαθνξάο πξντφλησλ εθζθαθήο, δειαδή πιεξψλεηαη κφλν ην κήθνο ηεο θνξησκέλεο
δηαδξνκήο.
Με ηελ ίδηα ηηκή ηνπ άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ κεηαθνξάο πξντφλησλ εθζθαθήο ζα πιεξσζεί θαη
ε εξγαζία πξνζθφκηζεο δαλείσλ ρσκάησλ. Σα δάλεηα ηφηε ζα πξνέξρνληαη απφ άιιε ζέζε
εθζθαθήο θαηαιιήισλ ρσκάησλ θαη ε θνξηνεθθφξησζε ηνπο θαη ε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ
δελ ζα πιεξσζνχλ ηδηαίηεξα γηαηί πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ησλ άξζξσλ. Με ηηο ηηκέο ηνπ
ηηκνινγίνπ απνδεκηψλνληαη ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο
αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο ιφγσ ηεο θχζεο απηψλ δει. π.ρ. ιαζπψδε ή ηιπψδε εδάθε θαη
θάζε είδνπο.
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4.2 ΠΡΞ ΞΚ – 02 : ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΔΗΠ ΝΟΓΚΑΡΥΛ ΞΝΓΔΗΥΛ ΓΗΘΡΥΛ
4.2.1 Αληηθέηκελο
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ΠΔΣΔΠ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ειαρίζησλ θαηαζθεπαζηηθψλ
απαηηήζεσλ γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ αληηζηεξίμεσλ ζηηο εξγαζίεο εθζθαθήο νξπγκάησλ
ππνδνρήο ππνγείσλ δηθηχσλ.

4.2.2 Δθηέιεζε εργαζίας
Όηαλ ε θχζε ησλ εδαθψλ ην απαηηεί, ζα εθαξκφδεηαη ε θαηάιιειε αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ
ηνπ νξχγκαηνο, φπσο απηή επηβάιιεηαη απφ ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη ζχκθσλα κε ηελ
ζρεηηθή κειέηε ή/ θαη ηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο.
Οξχγκαηα κε θαηαθφξπθα πξαλή θαη βάζνο κεγαιχηεξν απφ 1,25 m ζα εμαζθαιίδνληαη
γεληθψο κε θαηάιιειε αληηζηήξημε, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ επζηαζνχο βξάρνπ ή εδαθψλ κε
επαξθή επζηάζεηα.
Καηαθφξπθεο παξεηέο βάζνπο κέρξη 1,25 m κπνξεί λα επηηξαπνχλ γεληθά ρσξίο εηδηθφηεξα
κέηξα αληηζηήξημεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θιίζε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο δελ είλαη
κεγαιχηεξε απφ 1:10 γηα κε ζπλεθηηθά εδάθε ή 1:2 γηα ζπλεθηηθά εδάθε. ε ζθιεξά ή
ζπλεθηηθά εδάθε θαζψο θαη βξάρν κπνξεί λα επηηξαπεί ε εθζθαθή κέρξη βάζνπο 1,75 m φηαλ
ην ηκήκα ηεο παξεηάο άλσ ηνπ 1,25 m απφ ηνλ ππζκέλα εθζθαθήο γίλεηαη ππφ θιίζε (ζρήκα
2), ή εμαζθαιίδεηαη κε αληηζηήξημε (ζρήκα 3α) θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θιίζε ηνπ θπζηθνχ
εδάθνπο δελ είλαη κεγαιχηεξε απφ 1:10.
Γηα εθζθαθέο ζε νδνχο κε ζηξψζεηο ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηχπνπ, κπνξεί λα επηηξαπεί επίζεο
εθζθαθή κε εμαζθάιηζε κέζσ αληηζηήξημεο ζε 20 cm ηνπ άλσ ηκήκαηνο ηεο παξεηάο ηνπ
νξχγκαηνο (ζρήκα 3β).

α

β

Σσήμα 2: Εκζκαθή με κεκλιμένο άνω ημήμα Σσήμα 3: Εκζκαθή με ανηιζηήπιξη άνω
ημήμαηορ
Σν είδνο ηεο εθαξκνδφκελεο αληηζηήξημεο εάλ δελ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Μειέηε ζα επηιέγεηαη
ζε ζπλάξηεζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο (επηβαξχλζεηο απφ
θηίζκαηα θαη ινηπέο θαηαζθεπέο, ζηάζκε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θ.ιπ.). ηελ εθαξκνγή ηεο
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αληηζηήξημεο ζα ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ
νξχγκαηνο αλνηρηνχ, ην είδνο θαη ν ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Σα κέηξα αληηζηήξημεο ζα
είλαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο αζθαιείαο.

Σχπνη αληηζηεξίμεσλ
Γηα ηελ αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ησλ νξπγκάησλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελδεηθηηθά θαη
φρη πεξηνξηζηηθά :


Αληηζηήξημε κε μπινδεχγκαηα (κε νξηδφληην ή θαηαθφξπθν ζαλίδσκα).



Δηδηθέο αληηζηεξίμεηο κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία.



χζηεκα αληηζηήξημεο ηχπνπ “Βεξνιίλνπ“.



Αληηζηήξημε κε παζζαινζαλίδεο.



Αληηζηήξημε κε ειψζεηο ε κε νπνηνδήπνηε άιιν δφθηκν ηξφπν αληηζηήξημεο

Ο ηχπνο αληηζηήξημεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαζψο θαη ε απαηηνχκελε θέξνπζα ηθαλφηεηά ηεο
απνηεινχλ αληηθείκελν εηδηθήο κειέηεο.
Η πνξεία εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αληηζηήξημεο ησλ εθζθαθψλ ζα είλαη αλάινγε ηεο πξνφδνπ
ησλ εθζθαθψλ. Η θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο αληηζηήξημεο ζα αληαπνθξίλεηαη πξνο φιεο ηηο
θαηαζθεπαζηηθέο θνξηίζεηο κέρξη ηελ επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο.
Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αληηζηήξημεο ησλ παξεηψλ ησλ ζθακκάησλ, ε επέλδπζε
(ζαλίδσκα, πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία θ.ιπ.) ζα δεκηνπξγεί εληαία επηθάλεηα ψζηε λα κελ
εηζρσξεί εδαθηθφ πιηθφ απφ αξκνχο ή ζπλδέζεηο θαη ζα εθαξκφδεη πιήξσο ζηα πξαλή.

4.2.3 Δπηκέηρεζε εργαζίας
Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2) επηθάλεηαο αληηζηήξημεο ζε επαθή κε ηηο
παξεηέο ηνπ ζθάκκαηνο. Δπηκεηξάηαη κφλν ην ηκήκα ησλ αληηζηεξίμεσλ πάλσ απφ ηελ ζηάζκε
εθζθαθήο ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο.
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4.3 ΠΡΞ ΞΚ – 03 : ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΓΝΠΡΟΥΚΑΡΥΛ
4.3.1 Ξεδίο εθαρκογής-ορηζκοί
Πεξηιακβάλεηαη ε απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ νδψλ, ζηηο νπνίεο εθηειείηαη εθζθαθή
ζθακκάησλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε αγσγψλ ή θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ (θξεαηίσλ θηι.). Η
απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα θαιχςεη ππνρξεσηηθά φιε ηελ επηθάλεηα ησλ νδψλ πνπ
ζα έρεη θαζαηξεζεί.

4.3.2 ιηθά
Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά είλαη:


Τιηθφ ππφβαζεο ηεο ΠΣΠ ΠΜ Ο150



Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε ηεο ΠΣΠ ΠΜ Α-11 θαη Α-201



Αζθαιηηθφ ηεο ΠΣΠ ΠΜ Α265 ηχπνπ Β



θπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20

4.3.3 Δθηέιεζε εργαζηώλ
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ κέζα ζηελ ηάθξν θαη χζηεξα απφ ηελ εθηέιεζε ησλ
δνθηκαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη πξέπεη απηή λα επαλεπηρσζεί ακέζσο θαη λα ζπκππθλσζεί ην
πιηθφ πιεξψζεσο. Η νξηζηηθή αλαθαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα εθηειεζζεί ακέζσο.
Η ζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν νδφζηξσκα πξέπεη λα γίλεη κε επζχγξακκε θαη αηρκεξή αθκή, λα
είλαη δε νκαιή θαη ζπλεθηηθή.
παζκέλα θνκκάηηα νδνζηξψκαηνο θνληά ζηελ αθκή πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη κε λέα θνπή,
κε κεράλεκα θνπήο νδνζηξσκάησλ. Η απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα εθηειεζζεί
θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηελ ίδηα πνηφηεηα κε ην ζπλερφκελν νδφζηξσκα.
Αλ θαη' εμαίξεζε, ε νξηζηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο δελ κπνξεί λα γίλεη ακέζσο,
πξέπεη επζχο κεηά ηελ επαλαπιήξσζε ηεο ηάθξνπ ηνπ αγσγνχ, απηή λα θιεηζζεί κε
πξνζσξηλή επηθάιπςε κε αζθαιηφκηγκα. Αλ εκθαληζζνχλ βιάβεο ηεο πξνζσξηλήο επηθάιπςεο,
πξέπεη απηέο λα απνθαηαζηαζνχλ ακέζσο.
Η επαλαθνξά ησλ αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή :


Τπφβαζεο ζπλνιηθνχ ηειηθνχ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 25 cm πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί
ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ ΠΜ Ο150, κε ζξαπζηφ πιηθφ δηαβάζκηζεο Β ή Γ, είηε απφ
αζβεζηνιηζηθφ πιηθφ ιαηνκείνπ, είηε πξνέιεπζεο ρεηκάξξνπ.



Αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ΜΔ-Ο ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα
ζχκθσλα κε ηηο ΠΣΠ ΠΜ Α-11 θαη Α-201
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Αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ κία ζηξψζε θπθινθνξίαο θαη ζα
θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ ΠΜ Α 265 ηχπνπ Β ζε ζπκππθλσκέλν πάρνο
ηνπιάρηζηνλ 5 cm απφ αδξαλέο αζβεζηνιηζηθφ πιηθφ ιαηνκείνπ.

Η απνθαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ζθπξφδεκα πεξηιακβάλεη

ηελ

θαηαζθεπή:
(1)

Τπφβαζεο ζπλνιηθνχ ηειηθνχ πάρνπο 15 cm πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηελ
ΠΣΠ ΠΜ Ο150, κε ζξαπζηφ πιηθφ δηαβάζκηζεο Β ή Γ, είηε απφ αζβεζηνιηζηθφ πιηθφ
ιαηνκείνπ, είηε πξνέιεπζεο ρεηκάξξνπ.

(2)

θπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20, ηειηθνχ πάρνπο 15 cm.

4.3.4 Ξερηιακβαλόκελες Γαπάλες
Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο, ηα πιηθά θαη ηε ρξήζε θάζε είδνπο
εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπιε θαη παξάδνζε, θαηά ηα
αλσηέξσ θαη θαηά ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
απνθαηάζηαζεο αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ.

4.3.5 Δπηκέηρεζε - Ξιερωκή
Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζα επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά
κέηξα (m²) πιήξσο πεξαησκέλσλ, γηα θάζε ηχπν απνθαηάζηαζεο (άζθαιην, ζθπξφδεκα). Η
επηθάλεηα ζα ππνινγίδεηαη απφ ην κήθνο ηεο απνθαηάζηαζεο επί ην "ζπκβαηηθφ πιάηνο ηνπ
ζθάκκαηνο", πξνζαπμεκέλν θαηά 2 x 0,10 = 0,20 m.
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4.4 ΠΡΞ ΞΚ - 04: ΦΟΔΑΡΗΑ ΠΠΘΔΥΛ ΞΝΓΔΗΥΛ ΠΥΙΖΛΥΡΥΛ ΓΗΘΡΥΛ
4.4.1 Αληηθείκελο
Οη εξγαζίεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη κε ηελ παξνχζα αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή θάζε θχζεσο
θξεαηίσλ ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζπζθεπέο θαη εμαξηήκαηα (π.ρ.
πδξνιεςίαο αξδεχζεσο, δηθιείδσλ, αεξεμαγσγψλ, αληηπιεγκαηηθψλ βαιβίδσλ, εθθέλσζεο).

4.4.2 Ρρόπος θαηαζθεσής
Σα θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζζνχλ κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε
κειέηε ή φπνπ ππνδείμεη ε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία.
Σα ζθπξνδέκαηα, νη ζηδεξνί νπιηζκνί, ηα ραιχβδηλα πιέγκαηα, ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα
ζηνηρεία, ηα ζηδεξά εμαξηήκαηα, ηα ζπκππθλσκέλα ακκνράιηθα, νη εθζθαθέο θαη θάζε άιιε
εξγαζία ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.

4.4.3 Δπηκέηρεζε θαη πιερωκή
Η επηκέηξεζε ησλ θξεαηίσλ πδξνιεςηψλ αξδεχζεσο, δηθιείδσλ αζθαιείαο, αεξεμαγσγψλ,
αληηπιεγκαηηθψλ

θαη

εθθέλσζεο

ζα

γίλεη

βάζεη

ηνπ

πξαγκαηηθνχ

αξηζκνχ

ησλ

θαηαζθεπαζζέλησλ θξεαηίσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ηχπσλ θαη ζα είλαη αλεμάξηεηνο ηνπ χςνπο
θαηαζθεπήο ηνπο.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο:
α)

Η πξφζζεηε εθζθαθή πέξαλ ηνπ νξχγκαηνο ηεο ζσιήλσζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ

θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ζψκαηνο αγθχξσζεο ζε νπνηαζδήπνηε θχζεο
έδαθνο, θαζψο θαη ε επαλεπίρσζε ησλ θελψλ.
β)

Σα πξνθαηαζθεπαζκέλα θπιηλδξηθά ζηνηρεία ή ην ζθπξφδεκα ηνπ ζψκαηνο ηνπ θξεαηίνπ

κε ηνλ απαηηνχκελν νπιηζκφ ηνπο.
γ)

Σν άνπιν ζθπξφδεκα, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ βάζεσλ ζηήξημεο ηνπ εηδηθνχ θπιηλδξηθνχ

ηεκαρίνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ ζψκαηνο αγθχξσζεο ησλ ηπρφλ απαηηνπκέλσλ
θακππιψλ.
δ)

Σν ππφζηξσκα ακκνράιηθνπ γηα ηελ έδξαζε ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ζηνηρείνπ ή ηνπ

θξεαηίνπ θαη ηελ πιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ.
ε)

Η θνξηνεθθφξησζε, ζηαιία θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ε πξνζέγγηζε

θαη ηνπνζέηεζεο ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο, φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ θαη ζηνηρείσλ,
θαζψο θαη ησλ πιενλαδφλησλ ή άρξεζησλ πιηθψλ ζε ζέζεηο απφξξηςεο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ
απφ ηνλ Αλάδνρν θαη εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία.
ζη)

Οιεο νη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηνπ θξεαηίνπ ζηελ ηειηθή ζέζε.
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δ)

Σν θάιπκκα απφ ζθπξφδεκα ηνπ θξεαηίνπ φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ηα

ζρέδηα ηεο κειέηεο.
ε)

Σα πξνθαηαζθεπαζκέλα ηεκάρηα ηνπ θπθιηθνχ θαιχκκαηνο φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.
ζ)

Οη ζηδεξέο βαζκίδεο θαζφδνπ απφ ξάβδν Ø 20 φπνπ απηέο πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε

ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.
η)

Ο γαιβαληζκέλνο ζσιήλαο δηάβαζεο ηνπ ζηειέρνπο ρεηξηζκνχ ηεο δηθιείδαο ειέγρνπ, κε

ην αληίζηνηρν πψκα πξνζηαζίαο.
θ)

Κάζε άιιε εξγαζία ή επηκέξνπο θαηαζθεπή γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ,

ζχκθσλα κε ηελ Μειέηε
Η πιεξσκή, φζνλ αθνξά ζηα θξεάηηα πδξνιεςηψλ αξδεχζεσο, δηθιείδσλ αζθαιείαο,
αεξεμαγσγψλ, αληηπιεγκαηηθψλ θαη εθθέλσζεο, ζα γίλεη βάζεη ηνπ αξηζκνχ θξεαηίσλ πνπ
επηκεηξήζεθαλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβαηηθψλ ηηκψλ κνλάδαο γηα θάζε πξνβιεπφκελν ηχπν
θξεαηίσλ.
Οη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ηηκέο θαη πιεξσκέο απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ
γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαηηθψλ ρεξηψλ, κεραλεκάησλ, πιηθψλ, εθνδίσλ,
εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθφηεξα νπνηαζδήπνηε απαηηνχκελεο εξγαζίαο θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα
φισλ γεληθψο ησλ πιηθψλ κε ηε κεηαθνξά ηνπο ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θνξηνεθθφξησζε,
ζηαιία θιπ. γηα ηε ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε, ηπρφλ
απαηηνχκελεο δνθηκέο θαη νινθιήξσζε ηνπ πεξηγξαθέληνο έξγνπ.
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4.5 ΠΡΞ ΞΚ - 05: ΦΟΔΑΡΗΑ ΔΞΗΠΘΔΤΖΠ
4.5.1 Αληηθείκελο
Οη εξγαζίεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα αθνξνχλ πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απφ
ζπλζεηηθά πιηθά (κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβπλνρισξίδην PVC-U, πνιππξνππιέλην ΡΡ ή
πνιπαηζπιέλην ΡΔ ).

4.5.2 Ξοηοηηθά ταραθηερηζηηθά θρεαηίωλ – Ξαραιαβή σιηθώλ
4.5.2.1 Ξρόησπα δοθηκώλ
πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα θάησζη:
ΔΙΝΡ EN 124

Καιχκκαηα θξεαηίσλ απνρέηεπζεο θαη θξεαηίσλ επίζθεςεο ζε πεξηνρέο
θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδψλ. - Απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ, δνθηκή
ηχπνπ, ζήκαλζε, έιεγρνο πνηφηεηαο - Gully tops and manhole tops for
vehicular and pedestrian areas - Design requirements, type testing,
marking.

ΔΙΝΡ EN 1610

Καηαζθεπή θαη δνθηκή ησλ απνρεηεχζεσλ θαη ησλ απνζηξαγγίζεσλ. Construction and testing of drains and sewers.

ΔΙΝΡ EN 752

πζηήκαηα απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο εμσηεξηθά ησλ θηηξίσλ. Drain and sewer systems outside buildings.

ΔΙΝΡ EN 1433

Καλάιηα απνζηξάγγηζεο ζε δψλεο πεδψλ θαη νρεκάησλ – Σαμηλφκεζε,
ζρεδηαζκφο θαη απαηηήζεηο δνθηκψλ, ζήκαλζε θαη αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο -- Drainage channels for vehicular and pedestrian areas Classification, design and testing requirements, marking and evaluation
of conformity

ΔΙΝΡ EN 13598-2 πζηήκαηα

πιαζηηθψλ

απνζηξαγγίζεσλ

ζσιελψζεσλ

ρσξίο

πίεζε

ππνγείσλ
-

Με

απνρεηεχζεσλ

θαη

πιαζηηθνπνηεκέλν

πνιπ(βηλπινρισξίδην) (PVC-U), πνιππξνππιέλην (PP) θαη πνιπαηζπιέλην
(PE) - Μέξνο 2: Πξνδηαγξαθέο γηα αλζξσπνζπξίδεο θαη ζαιάκνπο
επηζεψξεζεο ζε πεξηνρέο θπθινθνξίαο ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ θαη ζε
ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο κεγάινπ βάζνπο. - Plastics piping systems for
non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized
poly(vilyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers in traffic
areas and deep underground installations.
ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-1 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl
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chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3:
Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled
external surface and the system, Type B - χζηεκα πιαζηηθψλ
ζσιελψζεσλ γηα ππφγεηα απνζηξάγγηζε θαη απνρέηεπζε ρσξίο πίεζε πζηήκαηα

ζσιελψζεσλ

δνκεκέλνπ

ηνηρψκαηνο

απφ

κή

πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινγισξίδην (PVC-U), πνιππξνππιέλην (ΡΡ)
θαη πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) - Μέξνο 3: Πξνδηαγξαθέο γηα ζσιήλεο θαη
εμαξηήκαηα

κε

ιεία

εζσηεξηθή

θαη

δνκεκέλεο

κνξθήο

εμσηεξηθή

επηθάλεηα θαη γηα ην ζχζηεκα, Σχπνπ Β
ΔΛ 13101

Βαζκίδεο θξεαηίσλ επίζθεςεο - Απαηηήζεηο, ζήκαλζε, δνθηκέο θαη
αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο. - Steps for underground man entry
chambers - Requirements, marking, testing and evaluation of conformity

ΔΙΝΡ ΠΡΞ ΞΚ 1501-08-01-03-02

Δπαλεπίρσζε

νξπγκάησλ

ππνγείσλ

δηθηχσλ.

-

Underground utilities trench backfilling.

4.5.2.2 Ξερηγραθή προθαηαζθεσαζκέλωλ θρεαηίωλ
Δλλννχληαη φια ηα πιαζηηθά θξεάηηα πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο
νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ, ζε πάζεο θχζεσο εδάθε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνρψλ κε
πςειή ζηάζκε πδξνθφξνπ νξίδνληα, γηα κέγηζην βάζνο ηνπνζέηεζεο έσο 6 κέηξα θαη
ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφ βάξνο θαη πςειή αλζεθηηθφηεηα ζε δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ θαη
δξαζηηθά απφβιεηα.
Σα

πξνο

εγθαηάζηαζε

ζην

έξγν

θξεάηηα

ζα

είλαη

θπιηλδξηθνχ

ζρήκαηνο,

ειάρηζηεο

ηππνπνηεκέλεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ D1000 mm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ζα απαξηίδνληαη
απφ 3 ηκήκαηα: ηελ βάζε, ηνλ ελδηάκεζν αλπςσηηθφ δαθηχιην (ζηνηρείν δηακφξθσζεο
ζαιάκνπ θξεαηίνπ) θαη ηνλ έθθεληξν ή νκφθεληξν θψλν.
Σα βαζηθά ηκήκαηα ησλ θξεαηίσλ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο είηε κε ηελ ρξήζε ειαζηηθψλ
δαθηπιίσλ είηε κε απηνγελή ζπγθφιιεζε αλαιφγσο κε ηα πεξηγξαθφκελα ζηελ κειέηε.
Σα πιαζηηθά θξεάηηα ζα δηαζέηνπλ ζηε βάζε ηνπο πξνδηακνξθσκέλεο εηζφδνπο (κηα, δχν ή
ηξείο)

θαη εμφδνπο ηππνπνηεκέλεο δηαηνκήο (DN160/200, DN110/125, DN250/315,DN355,

DN400, DN450, DN500, DN630) ή νη είζνδνη θαη νη έμνδνη ζα είλαη πξνραξαγκέλεο απφ ην
εξγνζηάζην νχησο ψζηε ν εγθαηαζηάηεο λα πξαγκαηνπνηεί ηελ αλάινγε δηακφξθσζε ηεο νπήο.
Ο ελδηάκεζνο αλπςσηηθφο δαθηχιηνο ν νπνίνο ζα δηακνξθψλεηαη ζην εθάζηνηε απαηηνχκελν
χςνο βάζε ηεο κειέηεο ζα πξέπεη λα έρεη αθακςία δαθηπιίνπ ηνπιάρηζηνλ 4kN/m² θαηά ΔΛΟΣ
ISO 9969.
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Η ηειηθή ξχζκηζε ηνπ χςνπο ηνπ θξεαηίνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ έθθεληξνπ ή νκφθεληξνπ θψλνπ,
ν νπνίνο ζα θφβεηαη ζην απαηηνχκελν χςνο γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνβιεπφκελεο ηειηθήο
ζηάζκεο.
Όια ηα θξεάηηα ζα δηαζέηνπλ βαζκίδεο ρπηνζηδεξέο ζχκθσλα κε ην ΔΝ 13101, ηνπνζεηεκέλεο
απφ ην εξγνζηάζην ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ θξεαηίσλ γηα ηελ εχθνιε θαη αζθαιή
πξφζβαζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / θαζαξηζµνχ.
Η ζχλδεζε ηνπ θξεαηίνπ κε ηνπο ζσιήλεο κπνξεί λα γίλεη κε δηάηξεζε ζε νπνηνδήπνηε χςνο.
Γηα ηελ ζηεγάλσζε απαηηείηαη ε ρξήζε ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο.
Σα θαιχµµαηα ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη ρπηνζηδεξά, θαη αλαιφγσο ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο
απηψλ ζα είλαη θιάζεο D400 kN (40t), θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124. Θα είλαη δε πιήξσο ζηεγαλά,
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ ΠΜ 1501-08-07-01-05.
Σα ρπηνζηδεξά πιαίζηα ησλ θαιπκκάησλ ζα είλαη παθησκέλα ζε πιάθα απφ ζθπξφδεκα
(δαθηχιηνο έδξαζεο ρπηνζηδεξνχ θαιχκκαηνο) δηαζηάζεσλ 1,30

x 1,30 x 0,25 m γηα ηελ

θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ.

4.5.3 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ
4.5.3.1 Γεληθά
Καηά ηελ κεηαθνξά, θφξησζε θαη απνζήθεπζε ηα πιαζηηθά θξεάηηα ζα ζηεξίδνληαη θαηά
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη νη θξνχζεηο.

4.5.3.2 Δγθαηάζηαζε θρεαηίοσ θαη ζύλδεζε ζωιήλωλ
H εγθαηάζηαζε ησλ θξεαηίσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηα
ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο.
Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηζηκεληνθνλίαο θαη κνλσηηθψλ πιηθψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ
θξεαηίνπ.
Η επίρσζε ηνπ ελαπνκέλνληνο δηαθέλνπ ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ ΠΜ 1501-08-01-03-02.
Η έδξαζε ησλ θξεαηίσλ, εάλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ κειέηε ζα γίλεηαη επί
ππνζηξψκαηνο ζπλνιηθνχ πάρνπο 40 cm, απνηεινχκελνπ απφ ρνλδξά ζθχξα (πάρνο 30 cm)
θαη επηθαλεηαθή ζηξψζε άκκνπ (πάρνπο 10 cm).
ε πεξηπηψζεηο πςεινχ πδξνθφξνπ νξίδνληα ζπληζηάηαη ε έδξαζε ησλ θξεαηίσλ ζε
ππφζηξσκα ζθπξνδέκαηνο θαζαξηζκνχ (C12/15). Δπηπιένλ ζπλίζηαηαη ε βάζε λα είλαη
ζπγθνιιεκέλε κε ηνλ αλπςσηηθφ δαθηχιην (ζηνηρείν δηακφξθσζεο ζαιάκνπ) έηζη ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε απφιπηε ζηεγαλφηεηα ηνπ θξεαηίνπ. Δπίζεο, ζηηο εηζφδνπο – εμφδνπο ησλ
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ζσιήλσλ ηνπ θξεαηίνπ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη δεχηεξνπ
πδξφθηινπ δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο θαηαζθεπαζκέλνπ απφ πιηθά ηα νπνία δηνγθψλνληαη κε ηελ
επαθή κε ην λεξφ, ζηεγαλνπνηψληαο, θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, απφιπηα ηε ζχλδεζε ηνπ θξεαηίνπ
κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζσιήλεο.
Οη είζνδνη θαη νη έμνδνη απνξξνήο ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ζχλδεζε κε αγσγνχο
είηε PVC, είηε ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο, είηε δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαη αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε ζα ρξεζηκνπνηείηαη είηε δαθηχιηνο είηε ε κέζνδνο ηεο ειεθηξνζχληεμεο.
Δπίζεο απαηηείηαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηάηξεζεο ηνπ αλπςσηηθνχ δαθηπιίνπ ηνπ
θξεαηίνπ γηα ζχλδεζε ζσιήλσλ ζε νπνηνδήπνηε χςνο.
4.5.4 Έιεγτοη
Θα δηεμάγνληαη θαη’ ειάρηζηνλ νη αθφινπζνη έιεγρνη:


Έιεγρνο θαθέινπ πηζηνπνηεηηθψλ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. Όηαλ ηα πιαζηηθά θξεάηηα
απφ PE θέξνπλ ζήκαλζε CE, δελ απαηηείηαη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά
εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ.



Έιεγρνο νξηδνληηνγξαθηθήο θαη πςνκεηξηθήο ηνπνζέηεζεο ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ
έξγνπ.



Έιεγρνο ζπλδέζεσο κε ηνπο ζσιήλεο ηνπ δηθηχνπ.



Έιεγρνο δηαζηάζεσλ/ηχπνπ θξεαηίνπ/εηζφδσλ-εμφδσλ.



Έιεγρνο γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θξεαηίνπ (π.ρ. παξακφξθσζε- ovality).

4.5.5 Όροη

θαη

απαηηήζεης

σγείας-αζθάιεηας

εργαδοκέλωλ

θαη

προζηαζίας

περηβάιιοληος
4.5.5.1 Ξεγές θηλδύλοσ θαηά ηελ εθηέιεζε ηωλ εργαζηώλ
Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο, εθηφο απηψλ πνπ αθνξνχλ γεληθά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ
εληφο ζθάκκαηνο.

4.5.5.2 Κέηρα σγείας – αζθάιεηας
Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/EE, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο «Διάρηζηεο
Απαηηήζεηο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσξηλψλ θαη Κηλεηψλ Δξγνηαμίσλ» θαη ελζσκαηψζεθε
ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κε ην Π.Γ 305/96 θαζψο επίζεο θαη ε ινηπή Διιεληθή Ννκνζεζία
πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο (Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 159/99 θ.ιπ.).
Οη εθηεινχληεο ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο ζα δηαζέηνπλ επαξθή εκπεηξία ζηηο
πδξαπιηθέο / ζσιελνπξγηθέο εξγαζίεο.
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Τπνρξεσηηθή επίζεο είλαη ε ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ.

Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο είλαη νη εμήο:

Κξάλνο πξνζηαζίαο
απφ θξνχζεηο,
πξνζθξνχζεηο θαη
επαθή κε ζηνηρεία ππφ

ΔΛΟΣ

ΔΝ

397

Βηνκεραληθά θξάλε
αζθαιείαο

Industrial safety helmets

ηάζε
Γάληηα πξνζηαζίαο
έλαληη Μεραληθψλ
θηλδχλσλ

ΔΛΟΣ

ΔΝ

Γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη

Protective gloves against

Μεραληθψλ θηλδχλσλ

mechanical risks

Μέζα αηνκηθήο

Personal protective

πξνζηαζίαο - Τπνδήκαηα

equipment - Safety

ηχπνπ αζθαιείαο

footwear

Μέζα αηνκηθήο

Personal protective

ISO

πξνζηαζίαο - Τπνδήκαηα

equipment - Safety

20345/Α1

ηχπνπ αζθαιείαο

footwear

ΔΛΟΣ

Μέζα αηνκηθήο

Personal protective

ISO

πξνζηαζίαο - Τπνδήκαηα

equipment - Safety

20345/COR

ηχπνπ αζθαιείαο

footwear

388
ΔΛΟΣ

ΔΝ

ISO 20345
Τπνδήκαηα ηχπνπ
αζθαιείαο

ΔΛΟΣ

ΔΝ

ΔΝ

4.5.6 Ρρόπος επηκέηρεζες εργαζηώλ
Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη αλά ηεκάρην πιήξσο εγθαηεζηεκέλσλ θξεαηίσλ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν
θαη ηελ δηάκεηξν απηψλ (φπσο απηά αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα Δληαία Σηκνιφγηα
Τδξαπιηθψλ Έξγσλ- Δγθχθιηνο ΤΠΟΜΔΓΙ/ ΓΓΓΔ/ Γ11 17/8/11).
ηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο πεξηιακβάλνληαη:


Η πξνκήζεηα ηνπ θξεαηίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ
ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο.



Η εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο ζηηο πξνβιεπφκελεο δηαζηάζεηο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
(κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε θάζε είδνπο εδάθε, κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο
ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ
πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, νη ηπρφλ
απαηηνχκελεο

εξεπλεηηθέο

ηνκέο

γηα

ηνλ

εληνπηζκφ

αγσγψλ

θαη

δηθηχσλ,

νη

απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο, θαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο.
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Η κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη θνξηνεθθνξηψζεηο, ε ηνπνζέηεζε ηνπ θξεαηίνπ
ζην φξπγκα θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηνπο ζσιήλεο εηζφδνπ/εμφδνπ.



Σν απαηηνχκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκφο γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ θξεαηίνπ.



Η πξνκήζεηα φισλ ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαη πιηθψλ γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ
θξεαηίνπ κε ηνπο αγσγνχο (π.ρ. κνχθεο ζχλδεζεο ζσιήλσλ, δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο,
πιηθά ζπγθφιιεζεο θιπ) θαζψο θαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ δαθηχιην έδξαζεο ηνπ
θαιχκκαηνο

ζηελ

ζηέςε

ηνπ

θξεαηίνπ

δηαζηάζεσλ

ζχκθσλα

κε

ηα

αλσηέξσ

πεξηγξαθφκελα ζηελ παξνχζα κειέηε.
Η ζηαδηαθή επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ κε κέγηζην
κέγεζνο θφθθνπ 25 mm (ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θνζθίληζκα ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, εάλ
απηφ απαηηείηαη, γηα ηελ παξαθξάηεζε θφθθσλ κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο), θαηά ζπκππθλσκέλεο
ζηξψζεηο πάρνπο έσο 50 cm. Αξρηθά ζα επαλεπηρψλεηαη ην ζηνηρείν ηεο βάζεο (αθνχ
νινθιεξσζνχλ νη ζπλδέζεηο), ζηελ ζπλέρεηα ν ζάιακνο θαη ηειηθά ε θσληθή απφιεμε, κε
ρξήζε δνλεηηθήο πιάθαο ή αλαιφγνπ εμνπιηζκνχ.
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4.6 ΠΡΞ ΞΚ - 06 : ΣΡΝΠΗΓΖΟΑ ΡΔΚΑΣΗΑ
4.6.1

Αληηθείκελο

Η παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ρπηνζηδήξσλ
βαζκίδσλ, θαιπκκάησλ, θξεαηίσλ ή άιισλ ρπηνζηδήξσλ ηεκαρίσλ πνπ λα απαηηνχλ ζπλαθή
πξνο απηά επεμεξγαζία.

4.6.2

Ξοηόηεηα τσηοζηδήροσ

Ο ρπηνζίδεξνο ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο. Η ηνκή ζξαχζεσο ζα είλαη θαηά, ιεπηφθνθθε,
ππθλή θαη νκνηφκνξθε. Θα είλαη επηκειψο ρπηεπκέλνο θαη δελ ζα παξνπζηάδεη ξσγκέο,
ζπειαηψδεηο θπζαιίδεο, ςπρξέο ζηαγφλεο ή άιια ειαηηψκαηα, ζα πξέπεη λα είλαη ηαπηφρξνλα
καιαθφο θαη αλζεθηηθφο, λα είλαη επρεξψο θαηεξγαζκέλνο δηα ηεο ξίλεο ή ηνπ θφπηνπ θαη
εχθνιεο δηαηξήζεσο, ε δε ζθιεξφηεηα απηνχ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 210 κνλάδεο BRINEL.
Η πνηφηεηα απηή ηνπ ρπηνζηδήξνπ ζα δηαπηζηψλεηαη κε ηηο δνθηκέο πνπ θαζνξίδνληαη
παξαθάησ. Γηα θάζε είδνο δνθηκήο ζα ιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ 3 δνθίκηα αλά ρχηεπζε.
Ο κέζνο φξνο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ δελ πξέπεη λα είλαη θαηψηεξνο ηεο εθάζηνηε
νξηδφκελεο ειάρηζηεο ηηκήο, ζπγρξφλσο φκσο ην απνηέιεζκα θάζε κεκνλσκέλεο δνθηκήο δελ
ζα είλαη κηθξφηεξε θαηά πιένλ ησλ 10% ηεο ειάρηζηεο νξηδφκελεο. Τπφ ηνπο αλσηέξσ φξνπο
θαη εθφζνλ πιεξνχληαη θαη νη ππφινηπνη φξφη ηεο παξνχζεο, ζα πεξηιακβάλνληαη φια ηα
πξντφληα ηεο ρχηεπζεο. Γεληθά ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ρπηνζίδεξνο ζα πιεξνί φινπο ηνπ φξνπο
ηνπ Γεξκαληθνχ Καλνληζκνχ DIN 1000. ε αληίζεηε πεξίπησζε, φια ηα πξντφληα ηεο
αληίζηνηρεο ρχηεπζεο ζα απνξξίπηνληαη ρσξίο άιιε εμέηαζε.

4.6.3

Πήκα Δργοζηαζίοσ

Κάζε θάιπκκα θαζψο θαη θάζε πιαίζην, ζα θέξεη αλαγεγξακκέλα επί ηεο εκθαλνχο θαη κε
εληνηρηδφκελεο φςεο, γηα ζηνηρεία ελ εμάξζεη θαη εληφο ππνδνρήο ηνηαχηεο, ψζηε ε άλσ
επηθάλεηα ησλ ζηνηρείσλ ζα είλαη ην ίδην επίπεδνο κε ηελ άλσ επηθάλεηα ηνπ θαιχκκαηνο ή ηνπ
πιαηζίνπ ηα θάησζη :
 Σν ζήκα ή ην φλνκα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο
 Σν έηνο θαη ηνλ κήλα ρχηεπζεο

4.6.4

Ξαραθοιούζεζε ηες θαηαζθεσής

Ο Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα παξαθνινπζεί κε αληηπξφζσπφ ηνπ ηελ θαηαζθεπή ησλ παξαπάλσ
εηδψλ θαη λα ειέγρεη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ πιηθά, ηνπ Αλαδφρνπ
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ππνρξενχκελνπ λα επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε απηή θαη λα παξέρεη θάζε δηεπθφιπλζε γηα
ηελ πιήξε πξαγκαηνπνίεζή ηεο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ Δξγνδφηε δχν (2) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ
πξηλ απφ θάζε ηκεκαηηθή ρχηεπζε γηα λα κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ θαηαζθεπή θαη λα
πξνβεί ζηε ιήςε ησλ δνθηκψλ. Σν δηθαίσκα απηφ ηνπ Δξγνδφηε, είηε αζθνχκελν είηε κε,
νπδφισο κεηψλεη ηελ επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ θαη ηηο ινηπέο
ππνρξεψζεηο ηνπ.

4.6.5

Ρύποη

Ο Δξγνδφηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαβάιεη δηο, θαηαζθεπάδνληαο δειαδή δχν πξφηππα
γηα θάζε είδνο, ηε κνξθή, ηηο δηαζηάζεηο, θιπ ηνπ εξγνιάβνπ ππνρξενχκελνπ λα ζπκκνξθσζεί
πξνο απηέο άλεπ νπδεκίαο αχμεζεο ησλ ηηκψλ κνλάδαο νπδέ άιιεο ηηλφο απνδεκηψζεψο ηνπ.

4.6.6

Γηαζηάζεης ηωλ ηεκατίωλ

Οη δηαζηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ ζα είλαη αθξηβψο απηέο πνπ νξίδνληαη ζηα ζρέδηα. αλ πεξηζψξηα
αλνρήο νξίδνληαη :
Γηα ην βάξνο 8%.
Γηα ην πάρνο +8% ή -5% κε κέγηζην φκσο πεξηζψξην +2.5 mm ή -1.5 mm.

4.6.7

Ροποζέηεζε θαισκκάηωλ θαη βαζκίδωλ

Οη επηθάλεηεο εδξάζεσο ησλ θαιπκκάησλ επί ησλ πιαηζίσλ απηψλ ζα είλαη απνιχησο επίπεδεο,
κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη έδξαζε ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα απηήο θαη λα κελ
ηαιαληεχεηαη ην θάιπκκα. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη γηα θάζε ηεκάρην. Κάζε ηεκάρην ειαηησκαηηθφ
σο πξνο ηελ έδξαζε ζα απνξξίπηεηαη.
Οη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο πξέπεη λα παθησζνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βάζνο κέζα ζην ζθπξφδεκα,
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξή θαη κφληκε ηνπνζέηεζή ηνπο.

4.6.8
Ο

Ξαραιαβή ηες Ξροκήζεηας

Δξγνδφηεο

δηαηεξεί

ην

δηθαίσκα

παξαιαβήο

ηεο

πξνκήζεηαο

απφ

επηηξνπή

απφ

αληηπξνζψπνπο ηνπ Δξγνδφηε, παξνπζία θαη αληηπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ.
Ο Αλάδνρνο, νθείιεη πξνο ηνχην λα παξάζρεη ηα απαξαίηεηα κέζα, θαζψο θαη θάζε πιεξνθνξία
θαη επθνιία γηα εμέηαζε θαη έιεγρνο ηεο παξαδηδφκελεο πξνκήζεηαο.
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Με ηελ πξνζσξηλή θαη ηκεκαηηθή παξαιαβή, ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ
εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, επί ησλ δνθηκψλ ηεο αληηζηνίρνπ ρχηεπζεο, ηα δε παξαδηδφκελα είδε
ζα εμεηάδνληαη επηθαλεηαθά.
Η νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεη κεηά ηελ παξάδνζε νιφθιεξεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ην λσξίηεξν
ηξεηο κήλεο κεηά ηελ ηειεπηαία παξάδνζε, κε ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηφλ θαηά ην δηάζηεκα
απηφ, λα εμαθξηβσζεί ε ηπρφλ χπαξμε κε θαλεξψλ ειαηησκάησλ.
ε πεξίπησζε απφξξηςεο θάπνηαο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ ηεο πξνθείκελεο πξνκήζεηαο, ν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ εληφο κελφο αληηθαηάζηαζή ηνπο. Παξεξρφκελνο απξάθηνπ ηεο
πξνζεζκίαο απηήο, ν Δξγνδφηεο πξνβαίλεη ζηελ αγνξά αληηζηνίρνπ αξηζκνχ θαη' είδνο
ηεκαρίσλ ζε βάξνο ηνπ εξγνιάβνπ.

4.6.9

Κεταληθές δοθηκές παραιαβής

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνζφηεηαο ηνπ ρπηνζηδήξνπ ζα εθηεινχληαη ζε θαηάιιειν εξγαζηήξην
δνθηκέο θάκςεσο θξνχζεσο θαη ζθιεξφηεηαο θαηά BRINEL. Η ηειεπηαία δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ηηο 210 κνλάδεο. Γηα θάζε ρχηεπζε ζα εθηεινχληαη ηξεηο ηνπιάρηζηνλ δνθηκέο θάζε
είδνπο.
Γηα ηελ δνθηκή θάκςεσο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνιχησο θπιηλδξηθά δνθίκηα δηακέηξνπ 25 mm
θαη κήθνπο 600 mm. Σν δνθίκην ζα ηνπνζεηείηαη επί θαηάιιειεο κεραλήο δνθηκήο ζε θάκςε
κεηαμχ εδξάλσλ πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 500 mm θαη λα δέρεηαη ρσξίο λα ζπάζεη ζπλνιηθφ
θνξηίν 320 kgr εθαξκνζκέλν ζην κέζν ηνπ κεηαμχ ησλ εδξάλσλ αλνίγκαηνο. Απηφ αληηζηνηρεί
ζε ηάζε 26 kgr/mm2. Σν βέινο ηεο ζηηγκήο ηεο ζξαχζεσο, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 mm. Οη
πιεπξέο ησλ αθκψλ ησλ εδξάλσλ θαη ηνπ ηκήκαηνο εθαξκνγήο ηνπ θνξηίνπ, ζα ζρεκαηίδνπλ
κεηαμχ ηνπο γσλία 45o θαη ζα ζπλελψλεηαη κε θχιηλδξν αθηίλαο 5 mm. Γηα ηε δνθηκή
θξνχζεσο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνιχησο νξζνγψλην πξηζκαηηθφ δνθίκην, πιεπξάο 40 mm θαη
κήθνπο 200 mm. Σν δνθίκην ζα ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιειε κεραλή θξνχζεσο κε θξηφ πάλσ ζε
έδξαλα πνπ απέρνπλ αιιήισλ θαηά 160 mm. Σν δνθίκην ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη ρσξίο λα
ζξαπζηεί ηελ θξνχζε θξηνχ, βάξνπο 2 kgr πίπηνληνο ειεχζεξα, απφ χςνπο 400 mm, επί ηνπ
δνθηκίνπ θαη αθξηβψο ζην κέζν ηνπ κεηαμχ ησλ εδξάλσλ αλνίγκαηνο.
Η θεθαιή ηνπ θξηνχ ζα απνηειείηαη απφ θχιηλδξν ηνκέα επηθέληξνπ γσλίαο 90ν θαη αθηίλαο 50
mm. Ο άμνλαο θπιίλδξνπ ζα είλαη νξηδφληηνο θαη θάζεηνο ζηνλ άμνλα δνθηκίνπ.

4.6.10 Ξερηιακβαλόκελες εργαζίες
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, δνθηκή, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ησλ ρπηνζηδεξψλ
ηεκαρίσλ θαζψο θαη φια ηα κηθξνυιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή ζηήξημή ηνπο.
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Οη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο θαη ηα θαιχκκαηα θξεαηίσλ δελ ζα πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα εάλ
πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζε θαηαζθεπέο (θξεάηηα, ιαηκνί θξεαηίσλ) πνπ πιεξψλνληαη κε
ηδηαίηεξν ηξφπν θαη εθφζνλ ζηελ ηηκή πιεξσκήο ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπψλ πεξηιακβάλεηαη ε
αμία ησλ ρπηνζηδήξσλ θαιπκκάησλ θαη βαζκίδσλ.
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4.7 ΠΡΞ ΞΚ - 07: ΓΗΘΡΑ ΑΞΝ ΞΝΙΑΗΘΙΔΛΗΝ ΤΖΙΖΠ ΞΘΛΝΡΖΡΑΠ
(HDPE)
4.7.1 Αληηθείκελο
Οη εξγαζίεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή
ππνγείσλ δηθηχσλ χδξεπζεο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE) θιάζεο
PE 80 θαη PE 100.

4.7.2 Θρηηήρηα αποδοτής ελζωκαηούκελωλ σιηθώλ
4.7.2.1 Δλζωκαηούκελα σιηθά
Σα πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα δίθηπα ζσιελψζεσλ απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) είλαη:
•

σιήλεο πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE) απφ πξψηεο χιεο 2εο θαη 3εο
γεληάο.

•

Δηδηθά ηεκάρηα απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο ίδησλ ηδηνηήησλ κε ηνπο
ζσιήλεο, ή ινηπά πιηθά.

Οη ζσιήλεο νλνκαζηηθήο πίεζεο κεγαιχηεξεο ησλ 16 atm θαηαζθεπάδνληαη θαηά θαλφλα απφ
πνιπαηζπιέλην 3εο γεληάο (PE 100).
Η νλνκαζηηθή πίεζε ησλ ζσιήλσλ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ θιάζε ηνπ πιηθνχ (PE 80,
PE 100).
Σν πνιπαηζπιέλην πςειήο πνηφηεηαο HDPE (High Density Polyethylene), ην πνιπαηζπιέλην
ρακειήο πνηφηεηαο LDPE (Low Density Polyethylene) θαη ην πνιππξνππιέλην (PP) ππάγνληαη
ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιπνιεθηλψλ.
Σα πνιπαηζπιέληα είλαη ζεξκνπιαζηηθά, δειαδή κπνξνχλ λα κνξθνπνηεζνχλ ζεξκαηλφκελα θαη
λα επαλαζηεξενπνηεζνχλ νζεζδήπνηε θνξέο.
Σν κνξηαθφ βάξνο ηνπ πνιπαηζπιελίνπ θπκαίλεηαη απφ 2000 έσο 40.000.

Οη ηππηθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ HDPE παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.

Ηδηόηεηα

Κολάδα

Κέζοδος δοθηκής

Ρηκή

Γείθηεο ξνήο MFI 190/5

g/10min

ΔΝ ISO 1133:2000-021

0,3 - 0,7

Μησανικέρ ιδιόηηηερ ζε θεπμοκπαζία 23°C και ζσεηική ςγπαζία 50%
Όξην δηαξξνήο

Ν/mm2

ΔΝ ISO 527-1:19962

22

Δπηκήθπλζε ζην ζεκείν δηαξξνήο

%

ΔΝ ISO 527-1:19962

15

Αληνρή εθειθπζκνχ ζηελ ζξαχζε

Ν/mm2

Σαρχηεηα δνθηκήο

32
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Δπηκήθπλζε ζηελ ζξαχζε

%

125 mm/min

>800

Αληνρή ζηελ θάκςε

Ν/mm2

ΔΝ ISO 178:20033

28

2

Μέηξν θάκςεσο

Ν/mm

800

θιεξφηεηα Shore D

-

DΙΝ 53505:2000-084

60

Αληνρή ζε θξνχζε

-

ΔΝ ISO 8256:20045

ρσξίο ζξαχζε

Θεπμικέρ ιδιόηηηερ
Πεξηνρή ηήμεσο

°C

130

πληειεζηήο γξακκηθήο δηαζηνιήο

Κ-1

ASTM D 696-036

1.7*10-4

Θεξκηθή αγσγηκφηεηα ζηνπο 20°C

W/m•Κ

DIN 52612-17

0.43

Ηλεκηπικέρ ιδιόηηηερ ζε θεπμοκπαζία 20°C και ζσεηική ςγπαζία 50%.
Δηδηθή αληίζηαζε

Ω • cm

ASTM D257-998

> 1016

Δπηθαλεηαθή αληίζηαζε

Ω

ASTM D257-998

> 1013

1

Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate

(MVR) of thermoplastics (ISO 1133:1997) -- Πιαζηηθά - Πξνζδηνξηζκφο ηεο καδηθήο παξνρήο
ηήγκαηνο (MFR) θαη νγθνκεηξηθήο παξνρήο ηήγκαηνο (MVR) ησλ ζεξκνπιαζηηθψλ
2

Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993

including Corr 1:1994). -- Πιαζηηθά. Πξνζδηνξηζκφο εθειθπζηηθψλ ηδηνηήησλ. Μέξνο 1:
Γεληθέο αξρέο.
3

Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2001) -- Πιαζηηθά. Πξνζδηνξηζκφο

θακπηηθψλ ηδηνηήησλ.
4

Testing of rubber - Shore A and Shore D hardness test -- Μέζνδνη δνθηκήο ζθιεξφηεηαο

ειαζηηθνχ Shore A θαη Β.
5

Plastics - Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:2004) -- Πιαζηηθά.

Πξνζδηνξζζκφο εθειθπζηηθήο αληνρήο απφ θξνπζηηθά θνξηία.
6

Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C

and 30°C With a Vitreous Silica Dilatometer -- Πξφηππε δνθηκή πξνζδηνξηζκνχ ηεο γξακκηθήο
ζεξκηθήο δηαζηνιήο ησλ πιαζηηθψλ κεηαμχ -30°C θαη 30°C, κε ρξήζε παξακνξθσζηκέηξνπ.
7

Testing of Thermal Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the

Guarded Hot Plate
Apparatus; Test Procedure and Evaluation. Γνθηκέο ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ
8

Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials -- Πξφηππε

δνθηκή ειεθηξηθήο αληίζηαζεο θαη αγσγηκφηεηαο κνλσηηθψλ πιηθψλ (ηφ πξφηππν DIN 53482
έρεη απνζπξζεί, ρσξία λα αληηθαηαζηαζεί)
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4.7.3 Δθαρκοδόκελα πρόησπα θαη προδηαγραθές
Ππόηςπα για ζωλήνερ δικηύων ύδπεςζηρ
EN 12201-1:2003

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene
(PE) - Part 1: General -- πζηήκαηα ζσιελψζεσλ πδξνδφηεζεο
απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ). Μέξνο 1: Γεληθφηεηεο.

EN 12201-2:2003

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene
(PE) - Part 2: Pipes - - πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιήλσλ γηα έξγα
χδξεπζεο απφ πνιπαηζπιέλην. Μέξνο 2: σιήλεο.

EN 12201-3:2003

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene
(PE) - Part 3: Fittings -- πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιήλσλ γηα έξγα
χδξεπζεο απφ πνιπαηζπιέλην. Μέξνο 3: Δμαξηήκαηα.

EN 12201-4:2001

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene
(PE) - Part 4: Valves -- πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιήλσλ γηα έξγα
χδξεπζεο απφ πνιπαηζπιέλην. Μέξνο 4: Βάλεο.

EN 12201-5:2003

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene
(PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system. -- πζηήκαηα
πιαζηηθψλ ζσιήλσλ γηα έξγα χδξεπζεο απφ πνιπαηζπιέλην.
Μέξνο 5: Καηαιιειφηεηα ζπζηεκάησλ

Ππόηςπα για ζωλήνερ δικηύων ομβπίων και ακαθάπηων ςπό πίεζη για ζωλήνερ
ςπογείων και ςπέπγειων δικηύων
EN 13244-1:2002

Plastics piping systems for buried and above-ground
pressure systems for water for general purposes, drainage and
sewerage - Polyethylene (PE) - Part 1: General -- πζηήκαηα
πιαζηηθψλ

ζσιελψζεσλ

ππνγείσλ

θαη

ππέξγεησλ

δηθηχσλ,

χδξεπζεο, απνζηξάγγηζεο θαη απνρέηεπζεο, απφ πνιπαηζπιέλην
(ΡΔ). Μέξνο 1: Γεληθά
EN 13244-2:2002

Plastics piping systems for buried and above-ground
pressure systems for water for general purposes, drainage and
sewerage - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes -- πζηήκαηα
πιαζηηθψλ

ζσιελψζεσλ

ππνγείσλ

θαη

ππέξγεησλ

δηθηχσλ,

χδξεπζεο, απνζηξάγγηζεο θαη απνρέηεπζεο, απφ πνιπαηζπιέλην
(ΡΔ). Μέξνο 2: σιήλεο.
EN 13244-3:2002

Plastics piping systems for buried and above-ground
pressure systems for water for general purposes, drainage and
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sewerage - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings -- πζηήκαηα
πιαζηηθψλ ζσιήλσλ απφ πνιπαηζπιέλην γηα ππφγεηα ή ππέξγεηα
δίθηπα νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ, Πνιπαηζπιέλην (PE)- Μέξνο 3:
Δμαξηήκαηα, ζχλδεζκνη
EN 13244-4:2002

Plastics piping systems for buried and above-ground
pressure systems for water for general purposes, drainage and
sewerage - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves -- πζηήκαηα
πιαζηηθψλ ζσιήλσλ απφ πνιπαηζπιέλην γηα ππφγεηα ή ππέξγεηα
δίθηπα νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ, Πνιπαηζπιέλην (PE)- Μέξνο 4:
Γηθιείδεο

EN 13244-5:2002

Plastics piping systems for buried and above-ground
pressure systems for water for general purposes, drainage and
sewerage - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the
system -- πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιήλσλ απφ πνιπαηζπιέλην γηα
ππφγεηα

ή

ππέξγεηα

δίθηπα

νκβξίσλ

θαη

αθαζάξησλ,

Πνιπαηζπιέλην (PE)- Μέξνο 5: Καηαιιειφηεηα ζπζηεκάησλ.

Ππόηςπα εξαπηημάηων
EN 1680:1997

Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping
systems – Test method for leaktightness under and after bending
applied to the operating mechanisms -- πζηήκαηα πιαζηηθψλ
ζσιελψζεσλ

-

Βαιβίδεο

γηα

ζπζηήκαηα

ζσιελψζεσλ

απφ

πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) - Μέζνδνο δνθηκήο γηα ζηεγαλφηεηα ππφ
θάκςε ηνπ κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη κεηά απφ απηή.
EN 10284:2000

Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene
(PE) piping systems -- Λπφκελνη ζχλδεζκνη καιαθνχ ρπηνζηδήξνπ
γηα ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ πνιπαηζπιελίνπ (PE).

EN 12100:1997

Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method
for resistance to bending between supports -- πζηήκαηα
πιαζηηθψλ

ζσιελψζεσλ

-

Βαιβίδεο

πνιπαηζπιελίνπ

(ΡΔ)

-

Μέζνδνο δνθηκήο ηεο αληνρήο ζε θάκςε κεηαμχ ζηεξηγκάησλ.

Ππόηςπα δοκιμών
EN 12099

Plastics Piping Systems - Polyethylene Piping Materials and
Components - Determination of Volatile Content -- πζηήκαηα
πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ - Τιηθά θαη ζπζηαηηθά κέξε ζσιελψζεσλ
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πνιπαηζπιελίνπ

–

Πξνζδηνξηζκφο

ηεο

πεξηεθηηθφηεηαο

ησλ

πηεηηθψλ.
EN 921:1994

Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of
resistance to internal pressure at constant temperature -πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ - Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληνρήο ζε εζσηεξηθή πίεζε ππφ ζηαζεξή
ζεξκνθξαζία.

EN 12119:1997

Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method
for resistance to thermal cycling -- πζηήκαηα πιαζηηθψλ
ζσιελψζεσλ – Βάλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) - Μέζνδνο δνθηκήο γηα
ηελ αληνρή ζε θπθιηθή ζεξκηθή ελαιιαγή.

4.7.4 Αποδεθηά σιηθά ζωιήλωλ
4.7.4.1 Γεληθά

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ
Δπξσπατθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΝ) θαη ζα παξάγνληαη ζχκθσλα κε απηέο.
Πξντφληα απφ άιια θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη πξψηεο χιεο απφ θξάηε –
κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ παξνχζα
Σερληθή Πξνδηαγξαθή, ζεσξνχληαη ηζνδχλακα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνθηκψλ θαη
ειέγρσλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζην θξάηνο θαηαζθεπήο, φηαλ κε απηνχο επηηπγράλεηαη ζηνλ ίδην
βαζκφ επαξθψο ε απαηηνχκελε ζηάζκε πξνζηαζίαο σο πξνο ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ηελ
θαηαιιειφηεηα ρξήζεο.
Γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνηεηλνκέλσλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν ν
Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε θάθειν κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
- παξνπζίαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ HDPE,
- πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα /εξγαζηήξην ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο
δηαηάμεηο (ΔΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the competence of testing
and calibration laboratories -- Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ επάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκψλ
θαη δηαθξηβψζεσλ), απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ πξνο ηηο
απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ πξνηχπσλ
- πίλαθεο/ ζηνηρεία αλαιφγσλ εθαξκνγψλ ησλ πξντφλησλ,
- πίλαθεο δηαζηάζεσλ/ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ,
- ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ παξάγεη
ην εξγνζηάζην,
- νδεγίεο εγθαηάζηαζεο/ ζχλδεζεο.
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Σα αλσηέξσ ζηνηρεία ζα ππνβάιινληαη θαηά πξνηίκεζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη θαη’
ειάρηζηνλ ζα πεξηιακβάλνπλ πεξίιεςε ζηελ Διιεληθή θαη πιήξε θείκελα/ ζηνηρεία ζηελ
Αγγιηθή.
Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΝ ISO
9000:2000- 12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -- πζηήκαηα
δηαρείξηζεο πνηφηεηνο - Βαζηθέο αξρέο θαη ιεμηιφγην) παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα
ρξήζε ζε δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ, απφ επίζεκε Αξρή, Οξγαληζκφ ή Ιλζηηηνχην ρψξαο ηεο ΔΔ
(π.ρ. DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming
pools).
Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ παξαρζεί ην πνιχ έλα εμάκελν πξηλ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο ζην έξγν πξνο
ηνπνζέηεζε.

4.7.5 Πήκαλζε ζωιήλωλ
Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ δχν ζεηξέο ζήκαλζεο ρξψκαηνο ιεπθνχ αληηδηακεηξηθά ηππσκέλεο θαη
αλά κέηξν κήθνπο ζσιήλα, πνπ ζα έρνπλ ηελ εμήο ελδεηθηηθή κνξθή π.ρ γηα PE 100:
Φνξέαο Έξγνπ – ΑΓΩΓΟ HDPE/ Φ ΑΑΑ Υ ΒΒΒ PN 12,5
XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 =
φπνπ:
HDPE = πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο
ΦΑΑΑ Υ ΒΒΒ = εμσηεξηθή δηάκεηξνο Υ πάρνο ηνηρψκαηνο
PN 12,5 = θιάζε πίεζεο ζε atm ή bar
XXXX = φλνκα θαηαζθεπαζηή
YYYY = ρξφλνο παξαγσγήο απφ ηελ κία πιεπξά θαη αχμσλ αξηζκφο κήθνπο απφ ηελ
αληηδηακεηξηθή
ZZZZ = ηα εθαξκνδφκελα πξφηππα γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ δνθηκαζία ησλ ζσιήλσλ ζην
εξγνζηάζην ησλ ζσιήλσλ απηψλ θαη γηα ηνλ έιεγρν απηψλ
PE 100 = ε θαηάηαμε ηεο πξψηεο χιεο

4.7.6 Κέζοδος θαηαζθεσής– Απαηηήζεης ηειεηωκέλες εργαζίας
4.7.6.1 Κεηαθορά θαη αποζήθεσζε σιηθώλ
Η δηαθίλεζε θαη ε απνζήθεπζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα γίλεηαη κε πξνζνρή
γηα ηελ απνθπγή θζνξψλ. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα έρνπλ κήθνο ηέηνην ψζηε νη ζσιήλεο λα
κελ εμέρνπλ απφ ηελ θαξφηζα.
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Γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γεξαλνί ή ινηπά αλπςσηηθά κεραλήκαηα. ε
θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε εθθφξησζε κε αλαηξνπή. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε
ζπξκαηφζρνηλνπ ή αιπζίδσλ γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ ζσιήλσλ. Οη ρεηξηζκνί ζα γίλνληαη
ππνρξεσηηθά κε ηκάληεο (ζακπάληα).
Οη ζσιήλεο ζα απνζεθεχνληαη ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηα
δηάηαμε (π.ρ. δηάηαμε ππξακίδαο), ψζηε λα απνθεπρζνχλ ζηξεβιψζεηο θαη παξακνξθψζεηο
ιφγσ ππεξθείκελνπ βάξνπο. Κάζε δηάκεηξνο ζα ζηνηβάδεηαη ρσξηζηά. Μέρξη ηελ ηνπνζέηεζή
ηνπο ηα ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ ζα παξακέλνπλ ζηα θηβψηηα ζπζθεπαζίαο ηνπο.
Δπηζεκαίλνληαη πξνο απνθπγή ηα αθφινπζα:
α) Η κεγάιε παξακνλή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ε έθζεζε ζηνλ ήιην. Η κέγηζηε παξακνλή
ησλ κπιε ζσιήλσλ ζην χπαηζξν ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο κήλεο.
β) Η αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή ζεξκνθξαζίαο πεξηθεξεηαθά ζηελ δηαηνκή, θαζ’ φζνλ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ζηξέβισζε ή ιπγηζκφ ζηνλ ζσιήλα.
γ) Η αμνληθή ή εγθάξζηα θφξηηζε θαζ’ φζνλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξακφξθσζε (πιάηπλζε)
ηεο δηακέηξνπ.
δ) Σν ζχξζηκν, ξίςε ή ζηνίβαμε ζε ηξαρείεο επηθάλεηεο. Δάλ νη ζσιήλεο θνξηνεθθνξηψλνληαη
κε ζπξκαηφζρνηλα ή αιπζίδεο ζα πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια απφ εθδνξέο θαη ραξάμεηο.
ε) Η ππεξβνιηθή επηθφξηηζε ησλ απνζεθεπκέλσλ ζσιήλσλ (π.ρ. εζθαικέλε ζηνίβαζε).
Οξζή πξννπηηθή απνηειεί ε ζηνίβαζε ζε χςνο έσο 1,5 m, κε επαθή ησλ ζσιήλσλ θαηά
γελέηεηξα.Η θάησ ζηξψζε ζα εδξάδεηαη ζε επίπεδε θαζαξή επηθάλεηα θαη θαζ΄ φιν ην κήθνο
ησλ ζσιήλσλ. Καηά ηελ απνζήθεπζε ζσιήλσλ δηαθνξεηηθψλ ζεηξψλ θαη δηακέηξσλ, νη πιένλ
άθακπηνη ζα δηαηάζζνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζηνίβαο.
Αλ νη ζσιήλεο έρνπλ πξνδηακνξθσκέλα άθξα (π.ρ. θιαληδσηνί ζσιήλεο), ηα άθξα απηά ζα
πξνεμέρνπλ. Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία γηα ζχλδεζε ζα
πξνζηαηεχνληαη απφ ρηππήκαηα.
Σα θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ ζα έρνπλ
θαξφηζα κε ιείεο επηθάλεηεο, ρσξίο πξνεμνρέο αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ηξαπκαηίζνπλ ηνπο ζσιήλεο.

4.7.7 Ροποζέηεζε ζωιήλωλ ζηο όρσγκα
Ο ππζκέλαο ηνπ νξχγκαηνο ζα δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα βάζε θαη θιίζεηο
απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, ζα είλαη επίπεδνο θαη απαιιαγκέλνο απφ πέηξεο. Οη ζσιήλεο
ηνπνζεηνχληαη επί ακκνραιηθψδνπο ζηξψζεο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε.
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Η ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα ζα γίλεηαη κε ρξήζε ηκάλησλ. Η ρξήζε κεηαιιηθψλ
αιπζίδσλ, θαισδίσλ, αγθίζηξσλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ηελ
πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε απαγνξεχεηαη.
Η εθηξνπή θάζε ζσιήλα απφ ηνλ επφκελν, ηφζν νξηδνληηνγξαθηθά φζν θαη πςνκεηξηθά δελ ζα
ππεξβαίλεη ηηο γσλίεο πνπ ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο γηα ην είδνο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ
ζπλδέζκσλ, θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη ηα εμήο φξηα :
Φ 500 mm: 3,0ν
Φ 600 έσο 900 mm: 2,0ν
Φ 1000 έσο 1400 mm: 1,0ν
Φ 1400 mm: 0,5ν
Καηά ηελ επίρσζε ηνπ ζσιήλα ηα πιηθά επίρσζεο ζα δηεπζεηνχληαη θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε λα
πεξηβάιινπλ ηνλ αγσγφ θαη λα ζπκπιεξψλνπλ πιήξσο ην δηάθελν κεηαμχ ζσιήλνο θαη
νξχγκαηνο (πιήξεο πιεπξηθφ ζθήλσκα αγσγνχ). ηελ ζπλέρεηα ε ζηξψζε εγθηβσηηζκνχ ηνπ
ζσιήλα ζα ζπκππθλψλεηαη επαξθψο κε ρξήζε ειαθξνχ δνλεηηθνχ εμνπιηζκνχ.
Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ηνπ εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ ν Αλάδνρνο ζα
ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα κελ πξνθιεζεί βιάβε ζηηο ζσιελψζεηο απφ
νπνηαδήπνηε αηηία. ε θάζε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ ην ηειεπηαίν
άθξν ζα εκθξάζζεηαη γηα πξνζηαζία ηνπ ζσιήλα απφ ηελ εηζρψξεζε ξππαληψλ.

4.7.8

Πύλδεζε ζωιήλωλ

Η κέζνδνο ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηα εηδηθά
ηεκάρηα ΡΔ εμαξηάηαη απφ ηελ δηάκεηξν θαη ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Γηα δηακέηξνπο ζσιήλσλ έσο θαη Φ225 θαη πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο 12,5 bar θαηά θαλφλα ε
ζχλδεζε γίλεηαη κε ειεθηξνζπγθφιιεζε (electrofusion welding).
Γηα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο ή πςειφηεξεο πηέζεηο ιεηηνπξγίαο εθαξκφδεηαη ε κεησπηθή
ζεξκηθή ζπγθφιιεζε (butt fusion welding). Σν ΡΔ ζπγθνιιάηαη απηνγελψο. ε θαηάζηαζε
ηήμεο, ζηνπο 220 νC θαη ππφ πίεζε δεκηνπξγνχληαη λένη δεζκνί κεηαμχ ησλ κνξίσλ ηνπ ΡΔ θαη
έηζη επηηπγράλεηαη ε ζπγθφιιεζε δχν δηαθνξεηηθψλ ηεκαρίσλ ζσιήλσλ, ε θαηαλνκή ησλ
θνξηίσλ ζε νιφθιεξν ην κήθνο ηεο ζσιελνγξακκήο θαη ε δηαηήξεζε ιείαο εζσηεξηθήο
επηθάλεηαο.
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4.7.9 Γοθηκές ζηεγαλόηεηας
4.7.9.1 Γεληθά
Οη δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο ζα γίλνληαη κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ ζην
φξπγκα, ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο, ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη
ζπζθεπψλ θαη ηελ κεξηθή επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο.
Οη δνθηκέο δηαθξίλνληαη ζε:
• πξνδνθηκαζία,
• θχξηα δνθηκή ππφ πίεζε,
• γεληθή δνθηκή νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ ην κε επηρψκελν ηκήκα ησλ νξπγκάησλ ζα παξακέλεη μεξφ.
Σπρφλ εκθάληζε πδάησλ ζην φξπγκα ζα αληηκεησπίδεηαη κε αληιήζεηο.
Σν κήθνο ηνπ ηκήκαηνο δνθηκήο ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 500 έσο 1000 m αλάινγα κε ηηο
ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. Σα άθξα ησλ ηκεκάησλ ηνπ πξνο
δνθηκή δηθηχνπ ζα θιείλνπλ εξκεηηθά κε θιαληδσηέο ηάπεο.
Σν πξνο δνθηκή ηκήκα ζα πιεξνχηαη κε λεξφ πξννδεπηηθά, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο
εμαέξσζή ηνπ. Σν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα εηζπίεζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε νγθνκεηξηθή
δηάηαμε (φξγαλν ή θαηαγξαθηθφ) κεηξήζεσλ, αθξηβείαο ± 1 lt θαη απηνγξαθηθφ καλφκεηξν κε
αθξίβεηα αλάγλσζεο 0,1 atm. Σα φξγαλα ζα θέξνπλ πξφζθαην (ην πνιχ 6 κελψλ)
πηζηνπνηεηηθφ βαζκνλφκεζεο απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην.
Η εθηέιεζε ηεο δνθηκαζίαο ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ. Γελ επηηξέπεηαη λα εθηειείηαη
θακία εξγαζία ζην ζθάκκα θαηά ηελ ψξα πνπ ην ηκήκα βξίζθεηαη ππφ δνθηκαζία.

4.7.9.2 Ξροδοθηκαζία
Αθνχ πιεξσζεί κε λεξφ ην ππφ δνθηκή ηκήκα, παξακέλεη επί 24 πεξίπνπ ψξεο ππφ ζηαηηθή
πίεζε. Αλ δηαπηζησζεί απψιεηα λεξνχ, ζα αλαδεηεζεί ην ζεκείν/α δηαξξνήο, ζα επηζθεπαζζεί ε
δεκία θαη ζα επαλαιεθζεί ε δνθηκή.

4.7.9.3 Θσρίως δοθηκαζία πίεζες
Αλ θαηά ηελ πξνδνθηκαζία δελ παξαηεξεζνχλ κεηαηνπίζεηο ζσιήλσλ ή δηαθπγέο χδαηνο,
επαθνινπζεί ε θπξίσο δνθηκή ππφ πίεζε. Η εθαξκνζηέα πίεζε δνθηκήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ
κειέηε ή νξίδεηαη ζε 150% ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο (ΡΝ) ησλ ζσιήλσλ. Καηά ηελ ζηαδηαθή
αχμεζε ηεο πίεζεο ζα ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζπιάθσλ αέξα. Η
νιηθή δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 12 ψξεο.
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Η θπξίσο δνθηκή ζεσξείηαη επηηπρήο αλ δελ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε απφ 0,10
atm θαη δελ παξαηεξεζνχλ παξακνξθψζεηο ηνπ δηθηχνπ. Δάλ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο
κεγαιχηεξε ηνπ νξίνπ απηνχ ειέγρεηαη νπηηθά ε ζσιήλσζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ελδερνκέλσλ
δηαξξνψλ. Δάλ βξεζνχλ δηαξξνέο επηζθεπάδνληαη θαη ε δνθηκαζία επαλαιακβάλεηαη απφ ηελ
αξρή. Δάλ δελ εληνπηζζνχλ δηαξξνέο χδαηνο, παξά ην φηη πξνζηίζεληαη πνζφηεηεο χδαηνο γηα
ηελ δηαηήξεζε ηεο πίεζεο, ζεκαίλεη φηη έρεη εγθισβηζζεί αέξαο ζην δίθηπν, νπφηε απαηηείηαη
εθθέλσζε θαη επαλάιεςε ηεο δνθηκήο.

4.7.9.4 Γεληθή δοθηκαζία
Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο ζα επαλαπιεξψλεηαη πιήξσο ην φξπγκα
θαηά ηκήκαηα, ρσξίο φκσο λα πιεξσζνχλ νη ζέζεηο ζπλδέζεσο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ
δηθηχνπ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε θπξίσο δνθηκαζία πίεζεο.
Καηά ηελ θάζε απηή ε πίεζε ζην δίθηπν ζα δηαηεξείηαη ζε επίπεδα κηθξφηεξα ηεο νλνκαζηηθήο
πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ πίεζεο (ε πηψζε πίεζεο ζα θαίλεηαη απφ ηα καλφκεηξα).
Μεηά ηελ ηκεκαηηθή επαλαπιήξσζε ησλ νξπγκάησλ, νη ζσιελψζεηο ζα ππνζηνχλ ηελ ηειηθή
δνθηκαζία κε πίεζε ίζε πξνο 150% ηεο νλνκαζηηθήο.
Η δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο απηήο ζα είλαη ηφζε, ψζηε λα επηηξέπεη ηνλ νπηηθφ έιεγρν ησλ
ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξηζηά δνθηκαζζέλησλ ηκεκάησλ θαηά ηελ θπξίσο δνθηκή πηέζεσο.
Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή θαη ηεο δνθηκαζίαο απηήο πιεξνχληαη θαη ηα αθεζέληα κεηαμχ ησλ
ηκεκάησλ θελά.

4.7.9.5 Ξρωηόθοιιο δοθηκαζηώλ
Γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη απνηειεζκάησλ δνθηκαζηψλ ζα θαηαξηίδνληαη
πξσηφθνιια πνπ ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνπ Αλαδφρνπ.

4.7.10 Ρρόπος επηκέηρεζες εργαζίας
4.7.10.1

Κολάδες κέηρεζες περαηωκέλες εργαζίας

Αγσγφο - Αμνληθφ κήθνο δηθηχνπ, θαηά νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη θαηεγνξία ζσιήλσλ καδί κε
ηα εηδηθά ηεκάρηα (εθηφο εάλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε ησλ
εηδηθψλ ηεκαρίσλ).
Σκήκαηα ζσιελψζεσλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί κε δηαηνκέο ζσιήλσλ κεγαιχηεξεο απφ ηηο
θαζνξηδφκελεο ζηελ κειέηε ζα επηκεηξψληαη κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε
δηακέηξνπο ηεκαρίσλ.
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα κήθε ησλ ζσιελψζεσλ ζα επηκεηξψληαη αμνληθά ρσξίο λα αθαηξνχληαη ηα
κήθε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ.

4.7.10.2

Ξερηιακβαλόκελες δαπάλες

ηηο σο άλσ επηκεηξνχκελεο επί κέξνπο εξγαζίεο, νη νπνίεο ζπλαπνηεινχλ ηελ θαηαζθεπή
δηθηχσλ ζσιελψζεσλ απφ πνιπαηζπιέλην PE 80 ή PE 100, πεξηιακβάλνληαη:
• Η δηάζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραληθψλ κέζσλ, πιηθψλ θαη
ζπζθεπψλ.
• Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη πξνζηαζία επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ θαη
ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο.
• Η ηνπνζέηεζε θαη ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα.
• Η πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δνθηκψλ, ειέγρσλ, πιχζεσλ θ.ιπ. γηα ηελ
πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή, θαζψο θαη
ε εξγαζία απνθαηάζηαζεο θαη ηα πιηθά πνπ ζα απαηηεζεί λα αληηθαηαζηαζνχλ ζε πεξίπησζε
ηεθκεξησκέλεο δηαπίζησζεο αθαηαιιειφηεηάο ηνπο θαηά ηηο δνθηκέο ή ηνλ έιεγρν πξνο
παξαιαβή.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζεκάησλ αγθχξσζεο απφ ζθπξφδεκα θαη ν
εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο
σο άλσ ηηκέο κνλάδνο.
Δπίζεο, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο πιχζεο/ απνιχκαλζεο ηνπ δηθηχνπ, νη νπνίεο
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα (φηαλ πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζή ηνπο), αλά km δηθηχνπ.
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4.8 ΠΡΞ ΞΚ - 08:

ΑΓΥΓΝΗ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ ΑΞΝ ΠΥΙΖΛΔΠ

ΓΝΚΖΚΔΛΝ ΡΝΗΣΥΚΑΡΝΠ
4.8.1 Αληηθείκελο
Η παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηνπο αγσγνχο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα απνρέηεπζεο
αθαζάξησλ απφ ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο

4.8.2 Γεληθά
Οη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ αθαζάξησλ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο
είλαη ζπλνπηηθά νη εμήο:
α. Η πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη νη θάζε είδνπο δνθηκέο ζην εξγνζηάζην
πξηλ ηελ παξαιαβή.
β. Όιεο νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ην
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζηελ ζέζε ζπγθέληξσζεο θαη κεηά απφ εθεί ζηε ζέζε ηνπνζέηεζεο.
γ. Η ηνπνζέηεζε θαη ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ κέζα ζην φξπγκα.
δ. Η δηαδηθαζία επίρσζεο ηνπ ζθάκκαηνο ηνπ αγσγνχ.
ε. Οη θάζε είδνπο δνθηκαζίεο παξαιαβήο ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ αγσγψλ.
Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε φζα ιεπηνκεξψο νξίδνληαη ζηελ
παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
Γηα φιεο ηηο άιιεο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ αθαζάξησλ, φπσο
εθζθαθέο θαη επαλεπηρψζεηο νξπγκάησλ, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο πξντφλησλ εθζθαθήο,
θαηαζθεπή ππνζηξψκαηνο άκκνπ, θαηαζθεπή θξεαηίσλ θ.ι.π. ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο.

4.8.3 Ξοηόηεηα, ταραθηερηζηηθά ζωιήλωλ θαη εηδηθώλ ηεκατίωλ – Ξαραιαβή σιηθώλ
Η πνηφηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη έιεγρνη θαη νη δνθηκαζίεο απνδνρήο ζην εξγνζηάζην ησλ
ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηεο ζεηξάο πνπ θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ζα
ζπκθσλνχλ πιήξσο κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζην ΔΛΟΣ ΔΝ 13476 ηχπνο Β.

Καηαζθεπαζηήο

ζχκθσλα κε ην ππφςε πξφηππν είλαη ην εξγνζηάζην, απφ ην νπνίν ν Αλάδνρνο ζα πξνκεζεπηεί
ηνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο.
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εκεηψλεηαη φηη, νη ζσιήλεο πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην ελ ιφγσ έξγν ζα πξέπεη λα είλαη
πηζηνπνηεκέλεο κε πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηνο ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΔΝ 13476 ηχπνο
Β απφ αλαγλσξηζκέλν αλεμάξηεην θνξέα π.ρ. ΔΛΟΣ, TÜV θ.ιπ.

Ξρόησπα δοθηκώλ


ΔΛΟΣ

EN

ISO

9969

Thermoplastics

pipes

-

Determination

of

ring

stiffness

-

Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο - Πξνζδηνξηζκφο ηεο αθακςίαο δαθηπιίνπ


ΔΛΟΣ EN 744 Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Test method
for resistance to external blows by the round-the-clνck method - πζηήκαηα πιαζηηθψλ
ζσιελψζεσλ θαη αγσγψλ - Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο - Γνθηκή αληνρήο ζε εμσηεξηθά
θηππήκαηα κε ηε κέζνδν ηνπ ξνινγηνχ



EN 9967 Determination of Creep ratio



ΔΛΟΣ ΔΝ 3126 Plastics piping systems - Plastics components - Determination of
dimensions - πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ - Πιαζηηθά εμαξηήκαηα - Πξνζδηνξηζκφο
δηαζηάζεσλ



ΔΛΟΣ ΔΝ 12091 Thermal insulating products for buildings application - Determination of
freeze-thaw

resistance

-

Θεξκνκνλσηηθά

πξντφληα

γηα

θηηξηαθέο

εθαξκνγέο

-

Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληίζηαζεο ζηε ςχμε-απφςπμε
Οη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα παξαδίδνληαη ζηνλ Αλάδνρν ζην εξγνζηάζην, αθνχ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί φιεο νη ππνρξεσηηθέο θαη νη ηπρφλ πξναηξεηηθέο δνθηκέο απνδνρήο, πνπ έρνπλ
θξηζεί ζθφπηκεο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ. Η Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ηνπ
έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ζηηο δνθηκέο ειέγρνπ ησλ πξντφλησλ κε λφκηκα
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ παξαζηεί εθπξφζσπνο ηεο Τπεξεζίαο
Δπίβιεςεο ζηελ δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ, ν θαηαζθεπαζηήο ησλ ζσιήλσλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα
ρνξεγήζεη ζηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο βεβαίσζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη φηη φινη νη
ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα έρνπλ ππνβιεζεί κε επηηπρία ζηηο παξαπάλσ δνθηκαζίεο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο Τπεξεζίαο Δπίβιεςεο ζηηο δνθηκαζίεο παξαιαβήο
ησλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ή ε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ρνξήγεζε ηνπ ζρεηηθνχ
πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, δελ πξνδηθάδεη ηελ ηειηθή παξαιαβή ησλ εγθαηεζηεκέλσλ
ζσιελψζεσλ επηηφπνπ ησλ έξγσλ απφ ηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο.
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4.8.4 Γηαζηάζεης ζωιήλωλ
Οη δηαζηάζεηο ησλ ζσιήλσλ ζα ζπκθσλνχλ κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 134763.
4.8.5 Κεηαθορά θαη αποζήθεσζε σιηθώλ
Η δηαθίλεζε θαη ε απνζήθεπζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα γίλεηαη κε πξνζνρή γηα
ηελ απνθπγή θζνξψλ. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα έρνπλ κήθνο ηέηνην ψζηε νη ζσιήλεο λα κελ
εμέρνπλ απφ ηελ θαξφηζα.
Γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γεξαλνί ή ινηπά αλπςσηηθά κεραλήκαηα. ε θακία
πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε εθθφξησζε κε αλαηξνπή. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζπξκαηφζρνηλνπ ή
αιπζίδσλ γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ ζσιήλσλ. Οη ρεηξηζκνί ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά κε ηκάληεο
(ζακπάληα).
Οη ζσιήλεο ζα απνζεθεχνληαη ζε πεξηθξαγκέλνπο ρψξνπο θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηα δηάηαμε
(π.ρ. δηάηαμε ππξακίδαο), ψζηε λα απνθεπρζνχλ ζηξεβιψζεηο θαη παξακνξθψζεηο ιφγσ
ππεξθείκελνπ βάξνπο. Κάζε δηάκεηξνο ζα ζηνηβάδεηαη ρσξηζηά.
Μέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ηα ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ ζα παξακέλνπλ ζηα θηβψηηα
ζπζθεπαζίαο ηνπο.
Δπηζεκαίλνληαη πξνο απνθπγή ηα αθφινπζα:
α) Η αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή ζεξκνθξαζίαο πεξηθεξεηαθά ζηελ δηαηνκή, θαζ’ φζνλ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ζηξέβισζε ή ιπγηζκφ ζηνλ ζσιήλα.
β) Η αμνληθή ή εγθάξζηα θφξηηζε θαζ’ φζνλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξακφξθσζε (πιάηπλζε) ηεο
δηακέηξνπ.
γ) Σν ζχξζηκν, ξίςε ή ζηνίβαμε ζε ηξαρείεο επηθάλεηεο. Δάλ νη ζσιήλεο θνξηνεθθνξηψλνληαη κε
ζπξκαηφζρνηλα ή αιπζίδεο ζα πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια απφ εθδνξέο θαη ραξάμεηο.
δ) Η ππεξβνιηθή επηθφξηηζε ησλ απνζεθεπκέλσλ ζσιήλσλ (π.ρ. εζθαικέλε ζηνίβαζε).
Οξζή πξννπηηθή απνηειεί ε ζηνίβαζε ζε χςνο έσο 1,5 m, κε επαθή ησλ ζσιήλσλ θαηά
γελέηεηξα. Η θάησ ζηξψζε ζα εδξάδεηαη ζε επίπεδε θαζαξή επηθάλεηα θαη θαζ΄ φιν ην κήθνο ησλ
ζσιήλσλ.
Καηά ηελ απνζήθεπζε ζσιήλσλ δηαθνξεηηθψλ ζεηξψλ θαη δηακέηξσλ, νη πιένλ άθακπηνη ζα
δηαηάζζνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζηνίβαο.
Αλ νη ζσιήλεο έρνπλ πξνδηακνξθσκέλα άθξα (π.ρ. θιαληδσηνί ζσιήλεο), ηα άθξα απηά ζα
πξνεμέρνπλ.

Σα

άθξα

ησλ

ζσιήλσλ

πνπ

έρνπλ

ππνζηεί

επεμεξγαζία

γηα

ζχλδεζε

ζα

πξνζηαηεχνληαη απφ ρηππήκαηα.
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Σα θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ ζα έρνπλ θαξφηζα
κε ιείεο επηθάλεηεο, ρσξίο πξνεμνρέο αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηξαπκαηίζνπλ
ηνπο ζσιήλεο.

4.8.6 Ροποζέηεζε ζωιήλωλ ζηο όρσγκα
Γηα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα ζε φξπγκα, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη αθφινπζεο νδεγίεο :


Σν βάζνο ηνπ νξχγκαηνο πξέπεη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα επηηξέπεη ηελ ζηξψζε θαη’ειάρηζην
10 cm άκκνπ ζηνλ ππζκέλα, πάλσ ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ηνπνζέηεζε ησλ
ζσιήλσλ.



Πξέπεη λα έρνπλ απνκαθξπλζεί νη αηρκεξέο ή πνιχ κεγάιεο πέηξεο απφ ηνλ ππζκέλα ηνπ
νξχγκαηνο.



Η επηινγή ηεο θνθθνκεηξίαο ησλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ην θξηηήξην ηεο εχθνιεο
εηζρψξεζεο ζηηο απιαθψζεηο ηνπ ζσιήλα. Η βάζε θαη ε πξνζηαηεπηηθή επίρσζε πξέπεη λα
απνηεινχληαη απφ ηα πξναλαθεξζέληα πιηθά, ηα νπνία δηαζηξψλνληαη θαηά δηαδνρηθά
ζηξψκαηα θαη αθνινπζεί ζπκπχθλσζε κέρξη ηνπ χςνπο ησλ 30 cm πάλσ απφ ηελ ζηέςε
ηνπ ζσιήλα.



Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ζηελ ζπκπχθλσζε ηεο επίρσζεο πιεπξηθά ηνπ
αγσγνχ. Η ζπκπχθλσζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη, αθνχ ε επίρσζε ππεξβεί ζε χςνο
ην ήκηζπ ηεο δηακέηξνπ ηνπ αγσγνχ γηα λα απνηξέπεηαη ε αλχςσζή ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ε
αιιαγή ηεο θιίζεο ηνπ αγσγνχ θαη ζπλερίδνπκε ηελ επίρσζε θαη ηελ ζπκπχθλσζε φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. ηε ζπλέρεηα ην ζθάκα δχλαηαη λα πιεξσζεί
κε ηα πιηθά εθζθαθήο, αθνχ έρνπλ απνκαθξπλζεί νη αηρκεξέο θαη νη πνιχ κεγάιεο
πέηξεο.Ο βαζκφο ζπκπχθλσζεο ηεο επίρσζεο πνπ απαηηείηαη είλαη ίζνο ή αλψηεξνο κε 90%
θαηά ProCtor (Optimum).



ε πεξίπησζε χπαξμεο πδξνθφξνπ νξίδνληα ε ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ πδάησλ θαη λα γίλεηαη ε επίρσζή ηνπο γηα
ηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο άλσζεο.



πληζηάηαη ε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, φπσο ε ηνπνζέηεζε κηάο ζαλίδαο θαηάιιεισλ
δηαζηάζεσλ γηα ηελ ηζνθαηαλνκή ησλ θνξηίσλ θαη ηελ απνθπγή θζνξψλ ζηα άθξα ησλ
ζσιήλσλ.



Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζην θαηλφκελν ηεο δηαζηνιήο ησλ ζσιήλσλ, φηαλ
απηνί ηνπνζεηνχληαη ζε πεξηβάιινλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη
απαξαίηεηε ε επηθάιπςε ησλ ζσιήλσλ κε κεξηθή επίρσζε.
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4.8.7 Πύλδεζε ζωιήλωλ
Οη ζσιήλεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε κνχθα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην . ηνπο ζσιήλεο απφ DN/OD
250mm έσο DN/OD 1200mm θαη απφ DN/ID 300 έσο DN/ID800mm ν δαθηχιηνο ηνπνζεηείηαη
ζηελ πξψηε απιάθσζε, ζηνπο δε ζσιήλεο απφ DN/OD 160mm έσο DN/OD 200mm ν δαθηχιηνο
ηνπνζεηείηαη ζηελ δεχηεξε απιάθσζε.

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ πξνο

δηεπθφιπλζε ηεο ζχλδεζεο επαιείθνπκε εζσηεξηθά ηελ πξνο ζχλδεζε κνχθα κε πγξφ ζαπνχλη. Η
επάιεηςε ηνπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ κε ζαπνχλη πξέπεη λα απνθεχγεηαη γηα λα κε πξνθιεζεί
επηθφιιεζε

κηθξνζσκαηηδίσλ άκκνπ ή

ρψκαηνο,

ηα

νπνία

πηζαλφλ λα

επεξεάζνπλ ηελ

ζηεγαλφηεηα ηεο ζχλδεζεο. Καηά ηελ έλσζε ησλ ζσιήλσλ κεγάισλ δηακέηξσλ ζπληζηάηαη ε
ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη αλαγθαία ε πξνζηαζία ηνπ ειεχζεξνπ
άθξνπ ηνπ ζσιήλα κε ηελ ηνπνζέηεζε κίαο ζαλίδαο θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ ηζνθαηαλνκή
ησλ θνξηίσλ θαη ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ζσιήλα. Οη κνχθεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ
ζηελ ζσζηή ηνπο ζέζε γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή ξνή εζσηεξηθά ηνπ δηθηχνπ (λα
ηεξκαηίζνπλ κέρξη ηνλ εζσηεξηθφ δαθηχιην πνπ δηαζέηνπλ) .
Πεκείωζε: Δηδηθφηεξα γηα ηα δίθηπα αθαζάξησλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη πςειφο πδξνθφξνο
νξίδνληαο ή άιια θνηλφρξεζηα δίθηπα, φπσο δίθηπν χδξεπζεο, ζπληζηάηαη ε ρξήζε δεχηεξνπ
ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ, ν νπνίνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ εηδηθά πιηθά ηα νπνία δηνγθψλνληαη
θαηά ηελ επαθή ηνπο κε ην λεξφ (πδξφθηια) κε απνηέιεζκα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απφιπηεο
ακθίδξνκεο ζηεγαλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ.
Ωο γλσζηφ, ην ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ δχλαηαη λα επεξεαζηεί ή απφ αλζξψπηλε ακέιεηα
ή απφ κε θαηάιιειε επηινγή πιηθψλ εγθηβσηηζκνχ- επίρσζεο ή απφ ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο
εγθηβσηηζκνχ ηνπ ζσιήλα (π.ρ. ειιηπήο ζπκπχθλσζε).
Δμαηηίαο ησλ παξαπάλσ

ην δίθηπν κπνξεί λα παξνπζηάζεη ζηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ είηε

δηαξξνέο είηε εηζξνέο πδάησλ. Δίλαη γλσζηφ φηη ζε πεξηπηψζεηο δηαξξνήο ιπκάησλ κνιχλεηαη ην
πεξηβάιινλ ελψ ζε πεξηπηψζεηο εηζξνήο πδάησλ θαη εηδηθφηεξα φηαλ ππάξρεη ζαιαζζηλφ λεξφ ζηνλ
πδξνθφξν νξίδνληα, πξνθαινχληαη δεκίεο θαη θαθή ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ.
Έηζη, ε ρξήζε ηνπ πδξφθηινπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη κεηά ηνλ θαλνληθφ
ειαζηηθφ δαθηχιην EPDM, εμαιείθεη ηνλ θίλδπλν εθξνήο ή εηζξνήο πδάησλ.
Δηδηθφηεξα νη πξναλαθεξζέληεο ειαζηηθνί δαθηχιηνη παξάγνληαη γηα δηακέηξνπο απφ DN150 έσο
θαη DN800.
Οη πδξφθηινη απηνί δαθηχιηνη ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη πξηλ ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην δίθηπν
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε αλεπηζχκεηε δηφγθσζή ηνπο απφ ηελ παξνπζία λεξνχ. Δπίζεο, ζα
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πξέπεη ν ζχλδεζκνο ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ λα δηαζέηεη επαξθέο κήθνο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε
ηνπνζέηεζε ησλ ελ ιφγσ ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ.
ε πεξηπηψζεηο αιιαγήο θαηεχζπλζεο ηνπ δηθηχνπ ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη γσληέο
θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 13476, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ξνή
θαζψο θαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ίδην εθαξκφδεηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο αιιαγήο
δηαηνκψλ θαζψο θαη δηαθιαδψζεσλ (ζπζηνιηθέο κνχθεο, ηαχ, εκηηαχ, ζπζηνιηθά εκηηαχ). ε θάζε
πεξίπησζε πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε εμαξηεκάησλ πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ δηαθνξεηηθέο
πξψηεο χιεο απφ απηέο ησλ αληίζηνηρσλ ζσιήλσλ δηθηχσλ.

4.8.8 Γοθηκές ζηεγαλόηεηας
ηνλ ζσιήλα πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1277

Plastics piping

systems - Thermoplastics piping systems for buried non-pressure applications - Test methods for
leaktightness of elastomeric sealing ring type joints - πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ πζηήκαηα ζεξκνπιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ γηα ππφγεηεο εθαξκνγέο ρσξίο πίεζε - Μέζνδνη δνθηκήο
ζηεγαλφηεηαο ειαζηνκεξψλ ζπλδέζκσλ ηχπνπ ζηεγαλσηηθνχ δαθηπιίνπ.

4.8.9 Απαηηήζεης ποηοηηθώλ ειέγτωλ γηα ηελ παραιαβή


Έιεγρνο δειηίσλ απνζηνιήο ελζσκαηνχκελσλ πιηθψλ.



Έιεγρνο νξηδνληηνγξαθηθήο θαη πςνκεηξηθήο ηνπνζέηεζεο ζσιήλσλ θαη ζπλδεζκνινγίαο
ηνπο ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε.



Έιεγρνο πξαθηηθψλ ηέιεζεο δνθηκψλ πηέζεσο.



Έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, ψζηε λα
δηαπηζησζεί εάλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί φια ηα πξνβιεπφκελα εμαξηήκαηα θαη εάλ έρνπλ
ηεξεζεί επαθξηβψο νη θιίζεηο (πεξίπησζε δηθηχσλ βαξχηεηαο).



Δμαξηήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ θαθψζεηο, ζηξεβιψζεηο ή δηάβξσζε δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά
θαη ζα δίδεηαη εληνιή αληηθαηάζηαζεο απηψλ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.

4.8.10 Ρειηθός θαζαρηζκός θαη επηζεώρεζε
Πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο, ην φιν ζχζηεκα ησλ αγσγψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξεαηίσλ, πξέπεη λα θαζαξηζζεί νινθιεξσηηθά κε έθπιπζε κε
βνχξηζα, ζθαίξα ή άιιν θαηάιιειν φξγαλν κέζσ ησλ αγσγψλ ή κε νπνηαδήπνηε άιιε απνδεθηή
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κέζνδν, έηζη ψζηε νη αγσγνί λα είλαη εληειψο θαζαξνί θαη ειεχζεξνη απφ εκπφδηα. Πξηλ ηελ
παξαιαβή ζα γίλεηαη επηζεψξεζε ηνπ δηθηχνπ απφ ηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο.

4.8.11 Όροη θαη απαηηήζεης σγηεηλής-αζθαιείας
4.8.11.1

Ξηζαλοί θίλδσλοη θαηά ηελ εθηέιεζε ηωλ εργαζηώλ

Καηά ηελ κεηαθνξά, απφζεζε θαη δηαθίλεζε ησλ ζσιήλσλ:


Δθθφξησζε πιηθψλ κέζσ γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο.



Γηαθίλεζε επηκήθσλ αληηθεηκέλσλ ππν ζπλζήθεο ζηελφηεηαο ρψξνπ.



Υεηξηζκφο – εθαξκνγή απνιπκαληψλ (ηνμηθνί ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο).



Μεηαθνξά δηα ρεηξφο ή κεραληθψλ κέζσλ αληηθεηκέλσλ κεγάινπ βάξνπο.



Δμνπιηζκφο θαη εξγαιεία ρεηξφο.



Ο ρεηξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εξγαιείσλ ζα γίλεηαη κφλνλ απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ.



Σξαπκαηηζκφο πεξαζηηθψλ απφ πιεκκειή κέηξα πεξίθξαμεο.

4.8.11.2

Αληηκεηώπηζε εργαζηαθώλ θηλδύλωλ

Δπηζεκαίλνληαη νη δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 92/57/ΔΔ πεξί «Διαρίζησλ απαηηήζεσλ Τγηεηλήο θαη
Αζθάιεηαο πξνζσξηλψλ θαη θηλεηψλ Δξγνηαμίσλ», νη δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πεξί
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο (Π.Γ. 17/96 θαη Π.Γ. 159/99 θ.ι.π.) θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην ρέδην
Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) ηνπ έξγνπ.
Οη εθηεινχληεο ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ζα δηαζέηνπλ επαξθή εκπεηξία
ζηηο πδξαπιηθέο/ζσιελνπξγηθέο εξγαζίεο θαη ζηηο ζεξκηθέο ζπγθνιιήζεηο πιαζηηθψλ.
Τπνρξεσηηθή είλαη επίζεο ε ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο είλαη νη εμήο:


Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ, ΔΛΟΣ ΔΝ 388-03



Πξνζηαία θεθαιηνχ, ΔΛΟΣ ΔΝ 397-95



Πξνζηαζία πνδηψλ, ΔΛΟΣ ΔΝ 345-95



Πξνζηαζία καηηψλ, ΔΛΟΣ ΔΝ 168-95
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4.8.12 Δπηκέηρεζε θαη πιερωκή
Η επηκέηξεζε ησλ αγσγψλ γηα θάζε δηάκεηξν γίλεηαη κε βάζε ηα ηξέρνληα κέηξα (αμνληθφ κήθνο)
ηεο ζσιήλσζεο, ηα νπνία θαηαζθεπάζζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απηήο ηεο
Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο. Σν κήθνο κεηξάηαη
απφ ηελ εζσηεξηθή παξεηά ηνπ ελφο θξεαηίνπ έσο ηελ εζσηεξηθή παξεηά ηνπ επνκέλνπ θξεαηίνπ.
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα ηα κήθε ηνπ αγσγνχ αλά νλνκαζηηθή δηάκεηξν πνπ επηκεηξήζεθαλ
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη κε ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ πνπ απνηειεί πιήξε
απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα φιεο ηηο δαπάλεο πξνκήζεηαο ησλ ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ,
ηνπνζεηήζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ ζσιήλσλ ζηελ ηάθξν (δηεπζέηεζε ηεο ηάθξνπ, δηάλνημε
θσιεψλ, δηαπιάηπλζε ησλ παξεηψλ ηεο ηάθξνπ γηα άκεζε ζχλδεζε ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ
ηεκαρίσλ), σο θαη νη δαπάλεο γηα ηηο δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο ησλ αγσγψλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο ηνπ λεξνχ.
ηελ ηηκή ησλ αγσγψλ δελ πεξηιακβάλεηαη ν εγθηβσηηζκφο κε άκκν, ν νπνίνο πξνκεηξάηαη θαη
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ηνπ Σηκνινγίνπ.
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4.9 ΠΡΞ ΞΚ - 09: ΠΡΔΓΑΛΥΡΗΘΝ ΚΑΕΑΠ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ – ΠΔΛΑΕ
4.9.1

Αληηθείκελο

Σν παξφλ θεθάιαην αθνξά ηελ ρξήζε ζηεγαλσηηθήο κάδαο ζηηο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα.
Υξήζε ζηεγαλσηηθνχ πξνβιέπεηαη, φπνπ αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ή θαη φπνπ ζπκπιεξσκαηηθά
δηαηαρζεί απφ ηελ Δπίβιεςε.

4.9.2

Tύπος ιηθού

Ο ηχπνο θαη ε αλαινγία πξνζκίμεσο ηνπ ζηεγαλσηηθνχ κάδαο ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηελ Δπίβιεςε
κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ Πξνκεζεπηή. Πξέπεη πάλησο εθηφο ηεο αλαινγίαο κίμεσο λα δηεξεπλάηαη
θαη ε επίδξαζε ηνπ ζηεγαλσηηθνχ πιηθνχ επί ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη λα απνθιείεηαη
ε ρξήζε ζηεγαλσηηθψλ ηα νπνία έρνπλ δπζκελή επίδξαζε επί ηνπ εξππζκνχ θαη ηεο ζπζηνιήο
πήμεσο ηνπ ζθπξνδέκαηνο.

4.9.3 Γρακκηθά Γηαδώκαηα (Πελάδ)
ηνπο πςεινχο ηνίρνπο απφ νπηνπιηζνδνκή ζα θαηαζθεπάδνληαη αλά 2,20 m χςνπο, νξηδφληηεο
εληζρπηηθέο δψλεο (ζελάδ) απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα χςνπο 0,15 m κε νπιηζκφ θαη’ ειάρηζην
4Φ12 θαη ζπλδεηήξεο Φ 8/15. Οη εληζρπηηθέο δψλεο ζα είλαη ζπλερείο ζε φιν ην αλάπηπγκα ησλ
ηνίρσλ.
ηα θιηκαθνζηάζηα νη νξηδφληηεο εληζρπηηθέο δψλεο ζα θαηαζθεπάδνληαη αλά 1,50 m. ηηο ζέζεηο
ζπλάληεζεο εληζρπηηθψλ δσλψλ θαη ζηχισλ ελίζρπζεο νη νπιηζκνί ηνπο δελ ζα δηαθφπηνληαη.
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