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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 
Με ηελ απφθαζε ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17.7.2012 (ΦΔΚ 2221Β΄/30-07-2012) εγθξίζεθαλ κε 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Σερληθά Έξγα ηεηξαθφζηεο ζαξάληα (440) 

Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ). Αθνινχζσο, κε ηελ Δγθχθιην 26 (αξ. πξση. 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/356 4-10-2012) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηε ζχληαμε ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο, 

ψζηε απηά λα ελαξκνληζζνχλ κε ηηο ΔΣΔΠ. Όζα απφ ηα εζληθά θαλνληζηηθά θείκελα 

αληίθεηηαη ζηηο εγθεθξηκέλεο ΔΣΔΠ, παχνπλ λα ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο 

ηνπο, ε νπνία νξίζηεθε δχν κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, δειαδή απφ 30-09-2012. 

 

Με ηηο απνθάζεηο: 

 ΓΗΠΑΓ/νηθ/469/23.09.2013 (ΦΔΚ 2542/Β/2013) 

 ΓΗΠΑΓ/νηθ/628/07.10.2014 (ΦΔΚ 2828/Β/2014) 

 ΓΗΠΑΓ/νηθ/667/30.10.2014 (ΦΔΚ 3068/Β/2014) 

 Γ.Κ.Π./νηθ/1211/16.08.16 (ΦΔΚ 2524/Β/2016)  

είρε αλαζηαιεί ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζπλνιηθά εμήληα νθηψ (68) ΔΣΔΠ. Με ηελ 

Δγθχθιην 17 αξ. πξση. ΓΚΠ/νηθ./1322/7-9-2016 ηνπ Τ.ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. είραλ πξνηαζεί 

ζπλνιηθά 70 Πξνζσξηλέο Δζληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΔΣΔΠ) γηα ηελ πξνζσξηλή 

αληηθαηάζηαζε ησλ αληίζηνηρσλ ΔΣΔΠ (Παξαξηήκαηα Α1-Α59, Β60-Β69, Γ70). 

 

Με ηελ απφθαζε Γ22/4193/22-11-2019 (ΦΔΚ 4607/Β’/13-12-19) εγθξίζεθαλ κε 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Σερληθά Έξγα εβδνκήληα (70) ΔΣΔΠ. Οη 

εμήληα νθηψ (68) απφ απηέο, αληηθαζηζηνχλ ηελ 1ε έθδνζε αληίζηνηρσλ ΔΣΔΠ πνπ είραλ 

ηεζεί ζε αλαζηνιή εθαξκνγήο ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο αλαζεψξεζεο/επηθαηξνπνίεζήο 

ηνπο. Οη δχν (2) απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο εβδνκήληα (70) ΔΣΔΠ απηέο απνηεινχλ λέεο 

ΔΣΔΠ. 

 

Σν έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζε ζρεηηθφ 

πίλαθα παξαθάησ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αθνινπζνχλ θαη ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. Ο Δξγνιάβνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

κε βάζε ηηο ΔΣΔΠ ή, αλ δελ πεξηέρνληαη ζε απηέο, κε βάζε ηηο ινηπέο ηζρχνπζεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ή Κξάηνπο απηήο εάλ 

δελ θαιχπηνληαη απφ Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο. Σν πιήξεο θείκελν ησλ Διιεληθψλ 
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Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ. 
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2. ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΑΡΘΡΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΔΣΔΠ – ΠΔΣΔΠ 
 

 

Κσδηθόο 
Αξ. 
Σηκ. 

Σίηινο Αξζξνπ 
ΚΩΓ. ΔΣΔΠ 

Σίηινο ΔΣΔΠ 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- + 

Άξζξα κειέηεο 

ΝΑΤΓΡ 4.02.02 1.01 Καζαξηζκνί θνηηψλ πνηακψλ ή ξεκάησλ απφ θεξηά πιηθά ή 
απνξξίκκαηα, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ επί 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζηνλ ρψξν απφζεζεο ή 
απφξξηςεο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

08-01-02-00 Καζαξηζκφο θαη εθβάζπλζε θνίηεο πνηακψλ, ξεκάησλ θαη απνρεηεπηηθψλ 
ηάθξσλ 

ΝΑΤΓΡ 4.03 1.02 Καζαξηζκνί ηάθξσλ ή δησξχγσλ απφ απηνθπή βιάζηεζε 
  

ΝΑΤΓΡ 4.02.01 1.03 Καζαξηζκνί θνηηψλ πνηακψλ ή ξεκάησλ απφ θεξηά πιηθά ή 
απνξξίκκαηα, κε ηελ παξάπιεπξε απφζεζε ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ 

08-01-02-00 Καζαξηζκφο θαη εθβάζπλζε θνίηεο πνηακψλ, ξεκάησλ θαη απνρεηεπηηθψλ 
ηάθξσλ 

ΝΑΤΓΡ 6.01.01.01 1.04 Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 
Αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα diesel ή βελδηλνθίλεηα. Ηζρχνο έσο 
1,0 HP  

08-10-01-00 Δξγνηαμηαθέο αληιήζεηο πδάησλ 

08-10-02-00 Αληιήζεηο βνξβφξνπ - ιπκάησλ 

ΝΑΤΓΡ 6.01.01.02 1.05 Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 
Αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα diesel ή βελδηλνθίλεηα. Ηζρχνο 1,0 
έσο 2,0 HP 

08-10-01-00 Δξγνηαμηαθέο αληιήζεηο πδάησλ 

08-10-02-00 Αληιήζεηο βνξβφξνπ - ιπκάησλ 

ΝΑΤΓΡ 6.01.01.03 1.06 Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 
Αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα diesel ή βελδηλνθίλεηα. Ηζρχνο 2,0 
έσο 5,0 HP 

08-10-01-00 Δξγνηαμηαθέο αληιήζεηο πδάησλ 

08-10-02-00 Αληιήζεηο βνξβφξνπ - ιπκάησλ 

ΝΑΤΓΡ 16.05 1.07 Καζαξηζκφο νξζνγσληθσλ, ζθνπθνεηδσλ, σνεηδψλ θαη 
θπθιηθψλαγσγψλ απφ θεξηά πιηθά θαη πξνζρψζεηο 

  

ΝΑΤΓΡ Ν100.138 1.08 Έθηαθηε εξγαζία εξγάηε 
  

ΝΑΤΓΡ Ν100.139 1.09 Υεηξσλαθηηθφο θαζαξηζκφο θνίηεο πνηακψλ 
  

ΝΑΤΓΡ Ν110 1.10 Δπηθαζήκελν θνξηεγφ κεηαθνξάο κερ/ησλ 
  

ΝΑΤΓΡ Ν502 1.11 Πξνσζεηήξαο γαηψλ 
 

 
 
 

 

ΝΑΤΓΡ Ν504 1.12 Μηθξφο θνξησηήο ηχπνπ bobcat 
  

ΝΑΤΓΡ Ν509 1.13 Απηνθίλεηνλ αλαηξεπφκελν σθειίκνπ θνξηίνπ έσο 6 ηφλσλ 
  

ΝΑΤΓΡ Ν560 1.14 Απηνθίλεηνλ αλαηξεπφκελν σθειίκνπ θνξηίνπ απφ 6 έσο 
17ηφλσλ 

  

ΝΑΤΓΡ Ν561 1.15 Απηνθίλεηνλ αλαηξεπφκελν σθειίκνπ θνξηίνπ άλσ ησλ 17 
ηφλσλ 
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ΔΝOΣΖΣΑ ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ 

[CSP063B]  Τ Δ Σ Ο                  ει.5/58 

Κσδηθόο 
Αξ. 
Σηκ. 

Σίηινο Αξζξνπ 
ΚΩΓ. ΔΣΔΠ 

Σίηινο ΔΣΔΠ 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- + 

Άξζξα κειέηεο 

ΝΑΟΓΟ Ν504 1.16 Φνξησηήο 
  

ΝΑΟΓΟ Ν506 1.17 Δθζθαθέαο (Διαθξχο - έσο 150HP) 
  

ΝΑΟΓΟ Ν507 1.18 Δθζθαθέαο (Βαξχο - άλσ ησλ 150HP) 
  

ΝΑΟΓΟ Ν515 1.19 Γεξαλφο (Διαθξχο) 
  

ΝΑΟΓΟ Β65.1.1 1.20 Πξνκήζεηα ζπξκαηνπιέγκαηνο θαη ζπξκάησλ 
ζπξκαηνθηβσηίσλ κε απιφ γαιβάληζκα 

08-02-01-00 πξκαηνθηβψηηα πξνζηαζίαο θνίηεο, πξαλψλ θαη επηρσκάησλ (Serasanetti) 

ΝΑΟΓΟ Β65.2 1.21 Καηαζθεπή θαηλψλ 08-02-01-00 πξκαηνθηβψηηα πξνζηαζίαο θνίηεο, πξαλψλ θαη επηρσκάησλ (Serasanetti) 

ΝΑΟΓΟ Β65.3 1.22 Πιήξσζε θαηλψλ 08-02-01-00 πξκαηνθηβψηηα πξνζηαζίαο θνίηεο, πξαλψλ θαη επηρσκάησλ (Serasanetti) 

ΝΑΟΓΟ Γ01.1 1.23 Τπφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο 05-03-03-00 ηξψζεηο νδνζηξψκαηνο απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά 

ΝΑΟΓΟ Δ01.3.1 1.24 Μνλφπιεπξα ραιχβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο ηερληθψλ 
έξγσλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2, 
ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο Ζ1, ιεηηνπξγηθνχ πιάηνπο W5, 
θαηεγνξίαο ζθνδξφηεηαο πξφζθξνπζεο Α 

  

ΝΑΟΓΟ Δ04.1 1.25 ηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ 
  

ΝΑΟΓΟ Δ04.2 1.26 ηδεξά θηγθιηδψκαηα 
  

ΝΑΟΓΟ Δ08.2.2 1.27 Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο κε αλαγξαθέο θαη 
ζχκβνια απφ αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηχπνπ 2 θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 
 

  

ΝΑΟΓΟ Δ09.1 1.28 Πηλαθίδεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ, ηξηγσληθέο, πιεπξάο 0,90 m 
  

ΝΑΟΓΟ Δ10.1 1.29 ηχινο πηλαθίδσλ απφ γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα DN 40 
mm (1 1/2'') 

05-04-07-00 Γηαηάμεηο ζηήξημεο πηλαθίδσλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο 

ΝΑΟΓΟ Δ10.2 1.30 ηχινο πηλαθίδσλ απφ γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα DN 80 
mm (3'') 

05-04-07-00 Γηαηάμεηο ζηήξημεο πηλαθίδσλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο 

ΝΑΟΓΟ Β64.2 1.31 Γεσχθαζκα δηαρσξηζκνχ 
  

ΝΑΤΓΡ 8.04.03 1.32 Ληζνξξηπέο πξνζηαζίαο θνίηεο θαη πξαλψλ Με ιίζνπο 
ιαηνκείνπ βάξνπο 100 - 200 kg 

  

ΝΑΤΓΡ Ν.8.04.03 1.33 Ληζνξξηπέο πξνζηαζίαο θνίηεο θαη πξαλψλ Με ιίζνπο 
ιαηνκείνπ βάξνπο 20 - 100 kg 

  

ΝΑΤΓΡ 5.01 1.34 Καηαζθεπή ζπκππθλσκέλνπ αλαρψκαηνο απφ πιηθά πνπ 
έρνπλ πξνζθνκηζζεί επί ηφπνπ 

  

ΝΑΤΓΡ 3.06.01 1.35 Δθβαζχλζεηο - δηαπιαηχλζεηο θνηηψλ πνηακψλ ή ξεκκάησλ 
κε ρξήζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ Με ηελ παξάπιεπξε 
απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 

08-01-02-00 Καζαξηζκφο θαη εθβάζπλζε θνίηεο πνηακψλ, ξεκάησλ θαη απνρεηεπηηθψλ 
ηάθξσλ 
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ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ 

[CSP063B]  Τ Δ Σ Ο                  ει.6/58 

Κσδηθόο 
Αξ. 
Σηκ. 

Σίηινο Αξζξνπ 
ΚΩΓ. ΔΣΔΠ 

Σίηινο ΔΣΔΠ 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- + 

Άξζξα κειέηεο 

ΝΑΟΓΟ Ν.3403 1.36 Καζαξά κεηαθνξά ηνπ αξγνχ πιηθνχ ζε απφζηαζε 50 Km 
  

ΝΑΟΗΚ 71.22 1.37 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα 03-03-01-00 Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ 

ΝΑΤΓΡ 4.01.01 2.01 Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ 
θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. πλήζνπο 
αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ 
κέζσλ πδξαπιηθή ζθχξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, 
ειεθηξνεξγαιεία θιπ) 

15-02-01-01 Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα 

ΝΑΤΓΡ 4.13 2.02 Καζαίξεζε θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα 
  

ΝΑΤΓΡ 12.01.01.07 2.03 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη 
ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ  θαηα 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο 
αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
D1000 mm 

  

ΝΑΤΓΡ 12.01.01.08 2.04 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη 
ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ  θαηα 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο 
αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ  
D1200 mm 
 

  

ΝΑΤΓΡ Ν102.100.05 2.05 Καηαζθεπή θηβσηνεηδψλ νρεηψλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, 
κήθνπο 1κ Γηα νρεηφ δηαζηάζεσλ 2,00 x 2,00 m 

  

ΝΑΤΓΡ Ν102.100.06 2.06 Καηαζθεπή θηβσηνεηδψλ νρεηψλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, 
κήθνπο 1κ Γηα νρεηφ δηαζηάζεσλ 3,00 x 3,00 m 

  

ΝΑΤΓΡ Ν102.100.07 2.07 Καηαζθεπή θηβσηνεηδψλ νρεηψλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, 
κήθνπο 1κ Γηα νρεηφ δηαζηάζεσλ 4,00 x 4,00 m 

  

ΝΑΟΓΟ Β29.2.2 2.08 Κνηηνζηξψζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγψλ, εμνκαιπληηθέο  01-01-01-00 Παξαγσγή θαη κεηαθνξά εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο 

  ζηξψζεηο θιπ απφ ζθπξφδεκα C12/15 01-01-02-00 Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 

   01-01-03-00 πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

   01-01-04-00 Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

   01-01-05-00 Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

   01-01-07-00 θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

   01-03-00-00 Ηθξηψκαηα 

   01-04-00-00 Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

   01-05-00-00 Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο 
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ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ 

[CSP063B]  Τ Δ Σ Ο                  ει.7/58 

Κσδηθόο 
Αξ. 
Σηκ. 

Σίηινο Αξζξνπ 
ΚΩΓ. ΔΣΔΠ 

Σίηινο ΔΣΔΠ 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- + 

Άξζξα κειέηεο 

ΝΑΟΓΟ Β29.4.1 2.09 Καηαζθεπή ξείζξσλ, επελδεδπκέλσλ ηάθξσλ,  01-01-01-00 Παξαγσγή θαη κεηαθνξά εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο 

  δηακνξθψζεηο ππζκέλα θιπ. κε ζθπξφδεκα C20/25 01-01-02-00 Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 

   01-01-03-00 πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

   01-01-04-00 Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

   01-01-05-00 Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

   01-01-07-00 θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

   01-03-00-00 Ηθξηψκαηα 

   01-04-00-00 Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

   01-05-00-00 Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο 

ΝΑΟΓΟ Β29.4.2 2.10 Καηαζθεπή θηβσηηνεηδψλ oρεηψλ κε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
 
 

01-01-01-00 Παξαγσγή θαη κεηαθνξά εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο 

  C20/25 01-01-02-00 Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 

   01-01-03-00 πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

   01-01-04-00 Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

   01-01-05-00 Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

   01-01-07-00 θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

   01-03-00-00 Ηθξηψκαηα 

   01-04-00-00 Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

   01-05-00-00 Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο 

ΝΑΟΓΟ Β30.3 2.11 Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ, xαιχβδηλν δνκηθφ 
πιέγκα B500C 

01-02-01-00 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 

ΝΑΤΓΡ 9.01 2.12 Ξπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ 01-03-00-00 Ηθξηψκαηα 

  01-04-00-00 Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

ΝΑΤΓΡ 9.26 2.13 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ 
ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ 

01-02-01-00 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 

ΝΑΤΓΡ 9.10.06 2.14 Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη  
 

01-01-01-00 Παξαγσγή θαη κεηαθνξά εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο 

  ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 01-01-02-00 Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 

  θαηεγνξίαο C25/30 01-01-03-00 πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

   01-01-04-00 Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
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ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ 

[CSP063B]  Τ Δ Σ Ο                  ει.8/58 

Κσδηθόο 
Αξ. 
Σηκ. 

Σίηινο Αξζξνπ 
ΚΩΓ. ΔΣΔΠ 

Σίηινο ΔΣΔΠ 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- + 

Άξζξα κειέηεο 

   01-01-05-00 Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

   01-01-07-00 θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

ΝΑΤΓΡ 9.14 2.15 Ληζφδεκα απφ ζθπξφδεκα C8/10 
  

ΝΑΤΓΡ 12.01.01.02 2.16 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη 
ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ  θαηα 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο 
αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
D300 mm 

  

ΝΑΤΓΡ 12.01.01.03 2.17 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη 
ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ  θαηα 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο 
αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
D400 mm 

  

ΝΑΤΓΡ 12.01.01.05 2.18 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη 
ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ θαηα 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο 
αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
D600 mm 
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ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ 

[CSP063B] Τ Δ Σ Ο  ει.9/58 

3. ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ 

ΣΠ – 1 ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΣΑΘΔΡΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΑΗΩΝ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ΣΠ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηηο Πηλαθίδεο 

ηαζεξνχ Πεξηερνκέλνπ (ΠΠ). 

 

Ωο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο νη ΠΠ ραξαθηεξίδνληαη σο εμήο: 

α. Πηλαθίδσλ αλαγγειίαο θηλδχλνπ (Κ). 

β. Ρπζκηζηηθέο πηλαθίδεο (Ρ). 

γ. Πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο (Π) 

δ. Πξφζζεηεο πηλαθίδεο (Πξ) 

 

Ωο πξνο ην κέγεζφο ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο κηθξέο/κεζαίεο/κεγάιεο. 

 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πηλαθίδσλ είλαη ε αλαθιαζηηθφηεηα. 

 

Οη ειάρηζηεο θσηνηερληθέο απαηηήζεηο ζηα αλαθιαζηηθά πιηθά γηα πηλαθίδεο ζήκαλζεο 

απηνθηλεηνδξφκσλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ εηδηθνχ ζπληειεζηή 

νπηζζναλάθιαζεο R (retroreflection)1 

 

Οη πηλαθίδεο δηακνξθψλνληαη κε επηθφιιεζε κεκβξαλψλ αληαλαθιαζηηθψλ θαη κε ή/θαη 

αληηξξππαληηθψλ επί θχιινπ αινπκηλίνπ. 

2. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΠΟΓΟΥΖ ΠΗΝΑΚΗΓΩΝ 

2.1. ΥΔΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ – ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 
EN 12899-1:2001 Fixed vertical road traffic signs. Part 1: Fixed signs. ηαζεξέο 

πηλαθίδεο θαηαθφξπθεο νδηθήο ζήκαλζεο. Μέξνο 1: Πηλαθίδεο 
ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ 

 
Σν κέξνο απηνχ ηνπ EN 12899 θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο λέεο πηλαθίδεο: κε 

αλαθιαζηηθέο θαη αλαθιαζηηθέο πηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ, πηλαθίδεο θσηηδφκελεο 

ηελ λχθηα κε εμσηεξηθά θσηηζηηθά ζψκαηα, δηαθσηηζηηθέο πηλαθίδεο. Καζνξίδεη επίζεο ηα 

φξηα επηδφζεσλ θαζψο θαη θαηεγνξίεο επηδφζεσο ηεο ηειηθήο επίζηξσζεο θαη ησλ 

ππνθείκελσλ απηήο ζηξψζεσλ. 

 

                                                
1
 ΦΔΚ 953 Β/24-10-97 
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prEN 12899-4:2002 Fixed vertical road traffic signs. Part 14: Factory production 
control. ηαζεξέο πηλαθίδεο θαηαθφξπθεο νδηθήο ζήκαλζεο. 
Μέξνο 4: Έιεγρνο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο. 

 

Πξνδηαγξάθνληαη νη απαηηνχκελεο δνθηκέο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ EN 12899-1. 

 

prEN 12899-5:2002 Fixed vertical road materials for traffic signs. Part 5: Initial type 
testing. ηαζεξέο πηλαθίδεο θαηαθφξπθεο νδηθήο ζήκαλζεο. Μέξνο 
5: Αξρηθέο δνθηκέο ηχπνπ. 

DIN 67520-1 Retro-reflecting materials for traffic safety. Part 1. Photometric 
evaluation, measurement and characterization of retroflectors and 
rectoflecting sheetings. 

 

Οπηζζναλαθιαζηηθά πιηθά νδηθήο αζθάιεηαο: 

Μέξνο 1: θσηνκεηξηθή αμηνιφγεζε, κέηξεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

νπηζζαλαθιαζηηθψλ θαη νπηζζαλαθιαζηηθψλ κεκβξαλψλ. 

Part 2. Photometric minimum requirements for retroflective sheetings for traffic signs. 

Μέξνο 2: Διάρηζηεο θσηνκεηξηθέο απαηηήζεηο κηθξνπξηζκαηηθψλ νπηζζαλαθιαζηηθψλ 

κεκβξαλψλ. 

 

ΟΜΟΔ-ΚΑ:2003 Σεχρνο 6: Καηαθφξπθε ήκαλζε Απηνθηλεηνδξφκσλ. 

ΟΜΟΔ-ΔΔΟ:2010 Σεχρνο 7: Πξνδηαγξαθέο θαη νδεγίεο ζήκαλζεο εθηεινχκελσλ 

έξγσλ. 

Κ.Ο.Κ Κψδηθαο νδηθήο θπθινθνξίαο: Ν 2696/1999 θαη Ν 3542/2007 

2.2. ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΠΗΝΑΚΗΓΔ 
Οη πηλαθίδεο σο πξνο ηελ θαηαζθεπαζηηθήο ηνπο δηακφξθσζε, ην πεξηερφκελν θαη ηελ 

αλαθιαζηηθφηεηα, πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12899-

1:2001 θαη ηηο νδεγίεο ΟΜΟΔ-ΚΑ:2003 ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. 

 

α. Έιαζκα πηλαθίδσλ 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πηλαθίδσλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θξάκαηα αινπκηλίνπ 

ηχπνπ AlMg2 ή AlMgSI (alloy 6082), θαηεγνξίαο «αλζεθηηθά θξάκαηα ζην ζαιάζζην λεξφ» 

θαηά DIN 1725, Μέξνο 1. Σν φξην αληνρήο ζε εθειθπζκφ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 155 Ν/mm2 

γηα πηλαθίδεο κε δηακνξθσκέλα άθξα ή εληζρπκέλν πιαίζην θαη ηνπιάρηζηνλ 200 N/mm2 

γηα επίπεδεο πηλαθίδεο. 
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Σν πάρνο ηνπ ειάζκαηνο ζα είλαη ελ γέλεη 3,0mm γηα ηηο επίπεδεο πηλαθίδεο. Οη δηαζηάζεηο 

ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηελ Μειέηε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ΟΜΟΔ-

ΚΑ (ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο). 

 

β. Οπηζζναλαθιαζηηθέο κεκβξάλεο 

Οη πξνζθνκηδφκελεο πηλαθίδεο πξνο ηνπνζέηεζε ζην έξγν ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

πξφζθαηα (ηειεπηαίνπ 6κήλνπ) πηζηνπνηεηηθά δνθηκήο ηνπ ειάζκαηνο θαη ησλ 

αλαθιαζηηθψλ κεκβξαλψλ, εθδφζεσο αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ. 

 

Ζ Τπεξεζία ζα αμηνινγεί ηα πξνζθνκηδφκελα πηζηνπνηεηηθά πξνθεηκέλνπ λα εγθξίλεη ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ πηλαθίδσλ ζην έξγν. 

 

Ζ αλαθιαζηηθφηεηα ησλ πηλαθίδσλ ζα είλαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε ζήκαλζε ηεο 

νδνχ (αλά ζέζε θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο). 

 

Δηδηθψο γηα ηηο πηλαθίδεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαζνξίδεηαη φηη πξέπεη λα είλαη ππέξ 

πςειήο αλαθιαζηηθφηεηαο (ηχπνπ II). 

 

Δάλ πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή αληηξξππαληηθήο κεκβξάλεο επί ησλ πηλαθίδσλ (γηα 

πξνζηαζία έλαληη graffiti ή/θαη εχθνιε αθαίξεζε απηψλ) δελ ζα πξέπεη λα κεηψλεηαη ε 

νλνκαζηηθή αλαθιαζηηθφηεηά ησλ. 

 

ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν ζα 

πξνθχπηνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληηξξππαληηθήο κεκβξάλεο. 

 

γ. Δγγπήζεηο κεκβξαλψλ 

Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο κεκβξάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πηλαθίδσλ ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ελαπνκέλνπζα αλαθιαζηηθφηεηά ηνπο έλαληη ηεο 

αξρηθήο (ησλ θαηλνχξγησλ κεκβξαλψλ), ε νπνία (εάλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ), ε νπνία ζα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ: 

Γηα κεκβξάλεο ηχπνπ I:  ≥ 50% ζηα 7 ρξφληα 

Γηα κεκβξάλεο ηχπνπ II:  ≥ 80% ζηα 7 ρξφληα 

≥ 60% ζηα 10 ρξφληα 

Γηα κεκβξάλεο ηχπνπ III:  ≥ 80% ζηα 7 ρξφληα 

≥ 60% ζηα 12 ρξφληα 

 

δ. Δμαξηήκαηα ζηεξέσζεο 
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Σα εμαξηήκαηα ζηήξημεο ησλ πηλαθίδσλ ζα είλαη ραιχβδηλα ή απφ θξάκα αινπκηλίνπ. Σα 

ραιχβδηλα εμαξηήκαηα, νη θνριίεο, ηα πεξηθφριηα θαη νη ξνδέιεο ζα είλαη γαιβαληζκέλα 

θαηά ΔΝ ISO 1461. 

 

ε. Αλαγξαθέο 

ηελ νπίζζηα φςε ησλ πηλαθίδσλ, ε νπνία ζα είλαη βακκέλε κε ρξψκα γθξη πςειήο 

αληνρήο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζα αλαγξάθεηαη θξάζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο (επηζήκαλζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ 

γηα πξφθιεζε βιάβεο θ.ι.π.). 

 

Θα αλαγξάθεηαη επίζεο ν θσδηθφο ηεο πηλαθίδαο, ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ην 

ηξίκελν θαη έηνο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

ζη. Λνηπέο απνζηάζεηο 

Ωο πξνο ηηο γξακκαηνζεηξέο, ηα ρξψκαηα ππνβάζξνπ θαη νπηζζναλαθιαζηηθψλ 

επηθαλεηψλ, ηα ζρήκαηα θαη ηηο αλνρέο ζρεδηαζκνχ/πινπνίεζεο έρνπλ εθαξκνγή ηα 

θαζνξηδφκελα ζηηο ΟΜΟΔ-ΚΔ θαη ην πξφηππν ΔΝ 12899. 

3. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΗΝΑΚΗΓΩΝ 

Οη πηλαθίδεο, κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζα θέξνπλ ηηο απηνθφιιεηεο πξνζηαηεπηηθέο 

κεκβξάλεο ή ζα δηαηεξνχληαη ζηελ εξγνζηαζηαθή ζπζθεπαζία ηνπο. 

 

Καηά ηνλ ρεηξηζκφ ηνπο πξνο ηνπνζέηεζε ζα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή 

εθδνξψλ ηεο αλαθιαζηηθήο κεκβξάλεο ή/θαη ξχπαλζε ηεο πηλαθίδαο. 

 

Οη πάζεο θχζεσο πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο 

επί ησλ δηαηάμεσλ ζηήξημεο πνπ πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε. 

 

Ζ ζηήξημε ζα γίλεηαη κε ηα πξνβιεπφκελα θαηά ηχπν πηλαθίδεο γαιβαληζκέλα ή απφ 

θξάκα αινπκηλίνπ εμαξηήκαηα κε θνριίσζε. 

 

Απαγνξεχεηαη ε δηάηξεζε ησλ πηλαθίδσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ γηα ηελ δηέιεπζε θνριηψλ 

ζηεξέσζεο. ε θάζε πεξίπησζε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ ηα ηππνπνηεκέλα εμαξηήκαηα 

ζηήξημεο πνπ παξαδίδεη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο. 
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Ζ ζχζθημε ησλ πεξηθνριίσλ ζα γίλεηαη κε δπλακφθιεηδν, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, γηα ηελ εμαζθάιηζε αθ’ ελφο κελ ζηαζεξφηεηαο θαη αθεηέξνπ 

επρεξνχο απνζπλαξκνιφγεζεο (φηαλ απαηηεζεί). 

 

Όηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη απφθξπςεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πηλαθίδαο, ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

θχιιν πνιπαηζπιελίνπ καχξνπ ρξψκαηνο, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 0,1mm (100κm), ην νπνίν 

ζα ζηεξεψλεηαη κε θνιιεηηθή ηαηλία ζηελ πίζσ πιεπξά ηεο πηλαθίδαο. Ζ θνιιεηηθή ηαηλία 

ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη επρεξήο ρσξίο λα αθήλεη ίρλε ζηελ επηθάλεηα ηεο πηλαθίδαο. 

4. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΟΗΟΣΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 Έιεγρνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο πνπ ζπλνδεχνπλ 

ηηο παξαιεθζείζεο ζην εξγνηάμην (πηλαθίδαο/αλαθιαζηηθφηεηα, ραξαθηεξηζηηθά 

κεκβξαλψλ, πιηθφ θαηαζθεπήο, πνηφηεηα γαιβαλίζκαηνο εμαξηεκάησλ θ.ι.π.). 

 Έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη νη πηλαθίδεο δελ έρνπλ ππνζηεί θαθψζεηο 

θαηά ηελ κεηαθνξά ή θνξηνεθθφξησζε (ζηξέβισζε, απνθφιιεζε, θ.ι.π.). 

 Έιεγρνο εάλ ηα πεξηερφκελα θαη νη δηαζηάζεηο ησλ πηλαθίδσλ ζπκκνξθψλνληαη κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζηε κειέηε. 

 Έιεγρνο ηνπ πάρνπο ηνπ θχιινπ αινπκηλίνπ ησλ πηλαθίδσλ κε παρχκεηξν. 

 Έιεγρνο ηεο αλαγξαθήο ηνπ θσδηθνχ αξηζκνχ ηεο πηλαθίδαο, ηνπ νλφκαηνο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ έηνπο θαηαζθεπήο ζηελ πίζσ πιεπξά ηεο πηλαθίδαο. 

 Έιεγρνο ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο ησλ πηλαθίδσλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο 

πξνβιεπφκελεο νξηδνληηνγξαθηθέο αλνρέο απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

 Έιεγρνο εμαζθάιηζεο ηνπ θαηά πεξίπησζε ειαρίζηνπ πεξηηππψκαηνο νδηθήο 

θπθινθνξίαο θαη πεδψλ ζηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ πηλαθίδσλ. 

5. ΟΡΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ & ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΩΝ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ησλ πηλαθίδσλ ππφ 

θπθινθνξία: 

 Δθαξκνγή εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

ΤΠΔΥΩΓΔ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπνζέηεζεο ησλ πηλαθίδσλ θαη 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ νριήζεσλ ηεο δηεξρφκελεο θπθινθνξίαο. 

 Τπνρξεσηηθή ρξήζε απφ ην πξνζσπηθφ αλαθιαζηηθψλ γηιέθσλ. 

 Τπνρξεσηηθή θάιπςε ησλ πηλαθίδσλ κε αδηαθαλή κεκβξάλε (π.ρ. θχιιν 

πνιπαηζπιελίνπ) κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πηλαθίδσλ (ή/θαη ηεο 

νξηδφληηαο ζήκαλζεο αλ πινπνηείηαη εθ παξαιιήινπ) αλά απηνηειέο ηκήκα ηνπ έξγνπ. Ζ 
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κεκβξάλε ζα αθαηξείηαη ζπγρξφλσο απφ φιεο ηηο πηλαθίδεο αλά ηκήκα ηεο νδνχ. Ζ 

απαίηεζε απηή έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία ζηηο πεξηπηψζεηο αιιαγήο πθηζηάκελεο 

θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο. 

 

Δθηζηάηαη επίζεο ε πξνζνρή ζηνλ ρεηξηζκφ επκεγέζσλ πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ ππφ 

ζπλζήθεο θπθινθνξίαο. Ζ δηέιεπζε κεγάισλ νρεκάησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο 

ηαιαληψζεηο ηεο πηλαθίδαο πνπ δελ έρεη αθφκε ζηεξεσζεί πνπ ζπλεπάγνληαη απμεκέλνπο 

θηλδχλνπο αηπρήκαηνο. 

ΣΡΟΠΟ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ 

 Οη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο (Π θαη Πξ) επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2
) θαη 

δηαθξίλνληαη σο πξνο ηελ αλαθιαζηηθφηεηα ηεο κεκβξάλεο θαη ηελ ζέζε 

ηνπνζέηεζεο (ζε γέθπξεο ζήκαλζεο ή πιεπξηθψο ζηελ νδφ). 

 Οη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο (Ρ) θαη νη πηλαθίδεο έλδεημεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ (Κ) 

επηµεηξψληαη ζε ηεκάρηα θαη δηαθξίλνληαη σο πξνο ην κέγεζνο, ζχκθσλα µε ηνλ 

αθφινπζν πίλαθα. 
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ρήκα Πηλαθίδαο 
Μεγέζε [mm] 

Μηθξό Μεζαίν Μεγάιν 

 
 

Μήθνο πιεπξάο 600 900 1200 

 
 

Γηάκεηξνο 450 650 900 

 
 

Μήθνο πιεπξάο 450 650 900 

 

 

Μήθνο πιεπξάο 400 600 800 

 
 

Μήθνο πιεπξάο 247 370 494 

 

ηηο κνλάδεο επηκέηξεζεο (m2
 ή ηεκ) πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα ησλ πηλαθίδσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζηήξημεο απηψλ, ζχκθσλα µε 

ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζήκαλζεο. 

 

Οη θνξείο ζηήξημεο/αλάξηεζεο (ηζηνί, δηθηπψκαηα, γέθπξεο ζήκαλζεο) επηκεηξψληαη θαηά 

πεξίπησζε σο ηδηαίηεξα θαηαζθεπαζηηθά αληηθείκελα. 

β. Ζ κεηαθνξά θαη θχιαμε ζην εξγνηάμην θαη ζηελ ζπλέρεηα ε πξνψζεζή ηνπο ζηηο 

πξνβιεπφκελεο 

γ. Οη εξγαζίεο αλχςσζεο, ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο ησλ πηλαθίδσλ ζηηο δηαηάμεηο 

ζηήξημεο. 

δ. Ζ ιήςε κέηξσλ αζθαινχο δηεπζέηεζεο ηεο θπθινθνξίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηάζεζεο ησλ απαηηνπκέλσλ κέζσλ εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο) θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 

ηνπνζέηεζεο. 

ε. Ζ θάιπςε ησλ πηλαθίδσλ µε αδηαθαλή πιαζηηθά θχιια (εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ κειέηε) θαη ε αθαίξεζε απηψλ φηαλ ε λέα ζήκαλζε ηεζεί ζε εθαξκνγή. 
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ΣΠ – 2 ΥΑΛΤΒΓΗΝΑ ΣΖΘΑΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΑΗΩΝ - ΟΡΗΜΟΗ 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή έρεη σο αληηθείκελν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πζηεκάησλ Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ (ΑΟ). 

 

εκεηψλεηαη φηη ηζρχνπλ πξσηίζησο νη ΟΜΟΔ-.Α.Ο. φπσο έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ 

Απφθαζε ππ.Αξηζκ. ΓΜΔΟ/ν/612 (ΦΔΚ702/29-04-2011) θαη ηζρχνπλ επί ηνπ παξφληνο. ε 

πεξίπησζε αζπκθσλίαο κε ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο, ππεξηζρχνπλ νη ΟΜΟΔ-ΑΟ. 

 

Σα ΑΟ εληάζζνληαη ζηα ζπζηήκαηα παζεηηθήο αζθάιεηαο ηεο νδνχ. 

 

Βαζηθέο θαηεγνξίεο ΑΟ είλαη: 

α. Σα ραιχβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο κε έιαζκα δηπιήο απιάθσζεο (W). 

β. Σα πξνθαηαζθεπαζκέλα ή ρπηά επί ηφπνπ ζηεζαία απφ ζθπξφδεκα δηαηνκήο New 

Jersey (δελ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα). 

 

Σα ΑΟ ηνπνζεηνχληαη θαηά κήθνο ησλ νξίσλ ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο νδνχ ή εθαηέξσζελ 

ηεο θεληξηθήο δηαρσξηζηηθήο λεζίδαο. Γηαθξίλνληαη ζε κνλφπιεπξα θαη ακθίπιεπξα. 

 

Σα πζηήκαηα Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηελ επίδνζή ηνπο. 

 
Καηεγνξίεο επίδνζεο: 

 Ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2). 

 Λεηηνπξγηθφ πιάηνο. 

 Καηεγνξία ζθνδξφηεηαο πξφζθξνπζεο. 

 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε σο πξνο ηελ επίδνζε γίλεηαη κε βάζε απνηειέζκαηα πξνηχπσλ 

δνθηκψλ πξφζθξνπζεο θαηά ΔΝ 1317. 

 

Ο ηχπνο ζηεζαίνπ πνπ ζα εθαξκφδεηαη θαηά πεξίπησζε ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε ζήκαλζεο/ αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο αληίζηνηρεο 

ΟΜΟΔ (Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ) ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ2. 

 

                                                
2
 Οη ΟΜΟΔ αλαδηακνξθψζεθαλ ψζηε λα είλαη απνιχησο ζπκβαηέο κε ηελ ζεηξά πξνηχπσλ ΔΝ 1317: Road restraint systems: Οδηθά 

πζηήκαηα Αλαραίηηζεο. Οδεγίεο γηα ηα ΑΟ. 
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Όηαλ ιφγσ ηεο ζθιεξφηεηαο ηνπ εδάθνπο ν ρξφλνο ηεο έκπεμεο (κε θξνχζε) ηνπ 

νξζνζηάηε ππεξβαίλεη ηα 4min θαη ν νξζνζηάηεο απνθιίλεη απφ ηελ θαηαθφξπθν ή 

παξνπζηάδεηαη παξακφξθσζε ζηελ θεθαιή ηνπ (φπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε εδάθνπο κε 

ιίζνπο κεγέζνπο >0,1m
3
) ε εγθαηάζηαζε ησλ νξζνζηαηψλ ζα γίλεηαη κε δηάηξεζε ηνπ 

εδάθνπο θαη εγθηβσηηζκφ ησλ νξζνζηαηψλ κε ζθπξφδεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ην εληφο 

ηνπο εδάθνπο κήθνο ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε 0,80m. 

 
Δάλ ππάξρνπλ ππφγεηα δίθηπα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εηζρψξεζε ηνπ νξζνζηάηε θαηά 

0,80m ηνπιάρηζηνλ, ζα θαηαζθεπάδεηαη ζεκειηνισξίδα απφ ζθπξφδεκα δηαηνκήο πιάηνπο 

1m θαη πάρνπο 0,60m επί ηεο νπνίαο ζα αγθπξψλνληαη νη νξζνζηάηεο (ηνπνζέηεζε 

αληίζηνηρε κε εθείλε ησλ γεθπξψλ). 

2. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΠΟΓΟΥΖ ΔΝΩΜΑΣΟΤΜΔΝΩΝ ΤΛΗΚΩΝ 

2.1. ΗΥΤΟΝΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 
EN 10025-1:2004 Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical 

delivery conditions. - Γνκηθνί ράιπβεο ζεξκήο εμέιαζεο. Μέξνο 1: 
Γεληθνί ηερληθνί φξνη παξάδνζεο» - S235 JR 

DIN 6914:1989-10 High-strength hexagon head bolts with large widths across flats for 
structural steel bolting - Τςειήο αληνρήο κπνπιφληα εμαγσληθήο 
θεθαιήο κεγάινπ πιάηνπο θαηά κήθνο ειαζκάησλ γηα θνριηψζεηο 
ραιπβδίλσλ δηαηνκψλ 

DIN 6915:1989-10 High-strength hexagon nuts with large widths across flats for 
structural steel bolting - Τςειήο αληνρήο εμαγσληθά πεξηθφριηα 
κεγάινπ πιάηνπο θαηά κήθνο ειαζκάησλ γηα θνριηψζεηο 
ραιπβδίλσλ δηαηνκψλ 

DIN 6916:1989-10 Round washers for high-strength structural steel bolting – Ρνδέιεο 
θπθιηθνχ πεξηγξάκκαηνο γηα θνριηψζεηο πςειήο αληνρήο 
ραιπβδίλσλ δηαηνκψλ 

DIN 6917:1989-10 Square taper washers for high-strength structural bolting of steel 
sections - Ρνδέιεο ηεηξαγσληθνχ πεξηγξάκκαηνο, απνκεηνχκελεο 
δηαηνκήο (tapered) γηα θνριηψζεηο πςειήο αληνρήο ραιπβδίλσλ 
δηαηνκψλ 

DIN 6918:1990-04 Square taper washers for high-strength structual bolting of steel 
channel sections - Square taper washers for high-strength 
structural bolting of steel channel sections - Ρνδέιεο ηεηξαγσληθνχ 
πεξηγξάκκαηνο, απνκεηνχκελεο δηαηνκήο (tapered) γηα θνριηψζεηο 
πςειήο αληνρήο ραιπβδίλσλ δηαηνκψλ Ρνδέιεο ηεηξαγσληθνχ 
πεξηγξάκκαηνο, απνκεηνχκελεο δηαηνκήο (tapered) γηα θνριηψζεηο 
πςειήο αληνρήο ραιπβδίλσλ δηαηνκψλ U 

DIN 125 Washers; medium type, primarily for hexagon bolts – Ρνδέιεο, 
κεζαίνπ ηχπνπ, γηα εμαγσληθά κπνπιφληα 

DIN 434:2000-04 Square taper washers for U-sections - Ρνδέιεο ηεηξαγσληθνχ 
πεξηγξάκκαηνο απνκεηνχκελεο δηαηνκήο (tapered) γηα δηαηνκέο U 

DIN 435:2000-01 Square taper washers for I-sections - Ρνδέιεο ηεηξαγσληθνχ 
πεξηγξάκκαηνο, απνκεηνχκελεο δηαηνκήο (tapered) γηα θνριηψζεηο 
ραιπβδίλσλ δηαηνκψλ 

DIN 931:1987 Hexagon head bolts; product grades A and B – Δμαγσληθά 
κπνπιφληα, ηχπνη πξντφληνο Α θαη Β 
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DIN 934:1987-10 Hexagon nuts with metric coarse and fine pitch thread; product 
grades A and B – Δμαγσληθά πεξηθφριηα κε ιεπηφ κεηξηθφ 
ζπείξσκα, ηχπνη πξντφληνο Α θαη Β 

EN 1317-1:1998 Road restraint systems - Part 1: Terminology and general criteria 
for test methods - Οδηθά ζπζηήκαηα αλαραίηηζεο - Μέξνο 1: 
Οξνινγία θαη γεληθά θξηηήξηα γηα κεζφδνπο δνθηκήο 

EN 10048:1996 Hot rolled narrow steel strip - Tolerances on dimensions and 
shape - ηελέο ραιπβδνηαηλίεο ζεξκήο έιαζεο - Αλνρέο 
δηαζηάζεσλ θαη ζρήκαηνο 

EN ISO 1461:1999 «Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - 
Specifications and test methods (ISO 1461:1999) - Θεξκφ 
γαιβάληζκα δη' εκβαπηίζεσο δηακνξθσκέλσλ ζηδεξψλ θαη 
ραιπβδίλσλ ζηνηρείσλ. Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη δνθηκψλ». 

2.2. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΣΖΘΑΗΩΝ 

2.2.1. ΤΛΗΚΑ ΥΑΛΤΒΓΗΝΩΝ ΣΖΘΑΗΩΝ 

Γεληθέο απαηηήζεηο 
Γηαηνκέο δνκηθνχ ράιπβα: S235 JR θαηά EN 10025-1:2004 
Υαιχβδηλεο πιάθεο ≤30 mm: S235 JR θαηά EN 10025-1:2004 
Υαιχβδηλεο πιάθεο >30 mm: S235 JO θαηά EN 10025-1:2004 
Κνριίεο δηακ. ≥ 20 mm 
Κνριίεο GD 10.9 θαηά DIN 6914 
Πεξηθφριηα GD 10.9 θαηά DIN 6915 
Ρνδέιεο GD 10.9 θαηά θαηά DIN 6916 

GD 10.9 θαηά DIN 6917:1989-10 (Γηαηνκέο Η) 
GD 10.9 θαηά DIN 6918:1990-04 (Γηαηνκέο U) 

Κνριίεο δηακ. ≤16 mm 
Κνριίεο GD 8.8 θαηά DIN 931 
Πεξηθφριηα GD 8.8 θαηά DIN 934 
Ρνδέιεο GD 8.8 θαηά DIN 125 

GD 8.8 θαηά DIN 434:2000-04 (Γηαηνκέο Η) 
GD 8.8 θαηά DIN 435:2000-01 (Γηαηνκέο U) 

 
ηνηρεία ραιχβδηλσλ ζηεζαίσλ 

 Οξζνζηάηεο 
Δλδεηθηηθήο δηαηνκήο U 120 ή κεγαιχηεξεο. 

 

Ο νξζνζηάηεο ζα είλαη εληαίνο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πξνζζήθεο ρεηξνιηζζήξα νπφηε 

επηηξέπεηαη ε ειεθηξνζπγθφιιεζε ηνπ ηκήκαηνο επηκήθπλζεο ζχκθσλα κε ηα ηππηθά 

ζρέδηα. Ζ ειεθηξνζπγθφιιεζε ζα γίλεηαη ηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 

ζηεζαίσλ, απνθιεηνκέλεο ηεο εθηέιεζήο ηεο ζην εξγνηάμην. 

 Πξνεμέρνλ παξέκβιεκα 
Απφ ραιχβδηλν έιαζκα πάρνπο 3 mm κε πιάηνο αλεπηπγκέλεο επηθάλεηαο ίζν πξνο 435 

mm θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 1317-1:1998. Οη αλνρέο ησλ δηαζηάζεσλ 

ζα είλαη ζχκθσλεο κε EN 10048:1996. 

 Απιαθσηό ραιύβδηλν έιαζκα 
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Οη αλνρέο ζηηο δηαζηάζεηο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην πξφηππν EN 10048:1996. Ζ απιαθσηή 

ιακαξίλα ζα δηακνξθψλεηαη ζε ηππνπνηεκέλα ηεκάρηα κήθνπο 4310 mm (σθέιηκν κήθνο 

4000 mm θαη κήθνο επηθάιπςεο 310 mm). 

 

Σν ζηνηρείν ζα απνηειείηαη απφ εληαίν έιαζκα θαη ζα θέξεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα 

ζρέδηα νπέο ζχλδεζεο θαη νπέο ζηεξέσζεο, νη νπνίεο ζα έρνπλ δηαλνηρηεί ζην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο. 

 Δμαξηήκαηα ζύλδεζεο ζηνηρείσλ ζηεζαίνπ: 
Κνριίεο θαη πεξηθφριηα ζχλδεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζηεζαίνπ, πιάθεο έδξαζεο ηνπ 

νξζνζηάηε (εάλ απαηηνχληαη), θαζψο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα πέξαηνο ηεο απιαθσηήο 

ιακαξίλαο. 

 Υεηξνιηζζήξαο 
Δάλ πξνβιέπεηαη. 

 ηνηρείν απόιεμεο ζηεζαίνπ 
Υαιχβδηλν έιαζκα πξνο ηνπνζέηεζε ζηνπο αθξαίνπο νξζνζηάηεο γηα ηελ αγθχξσζε ησλ 

άθξσλ ηνπ ζηεζαίνπ. 

2.2.2. ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία, ζα είλαη ρξψκαηνο ιεπθνχ, θφθθηλνπ ή θίηξηλνπ, κε ειάρηζηε 

επηθάλεηα 60cm2, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε κειέηε ζήκαλζεο/αζθάιηζεο ηεο 

νδνχ. 

 

Δλδεηθηηθνί ηχπνη αληαλαθιαζηηθψλ: 

 Υαιχβδηλν έιαζκα κε επηθνιιεκέλε ζηηο δπν φςεηο ηνπ ειάζκαηνο κεκβξάλε 

ππεξπςειήο αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ ΗΗΗ, ή πιαζηηθνχ θχιινπ κε πάιηλα 

ζθαηξίδηα ηζνδχλακεο αληαλαθιαζηηθφηεηαο. 

 Αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία, δηαζηάζεσλ 0,84x0,10 ή 0,15m απφ ιεπηφ θχιιν 

αινπκηλίνπ κε αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ππεξπςειήο αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ 

ΗΗΗ. 

2.3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο ησλ ΑΟ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη 

ζηελ Τπεξεζία πξνο αμηνιφγεζε/έγθξηζε θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ ζηεζαίσλ πνπ 

πξνηίζεηαη λα ηνπνζεηήζεη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο ζήκαλζεο/ αζθάιηζεο. 

Αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα κειέηεο ηεο νδνχ, ηε ζχλζεζε θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαη ηε 

ζέζε ηνπνζέηεζήο ηνπο επί ηεο νδνχ. Σα πξνο εγθαηάζηαζε ραιχβδηλα ζηεζαία πξέπεη 

λα θαιχπηνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ (ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

Κνηλνηηθή Ννκνζεζία) γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ΔΝ 1317-1:1998, νη νπνίεο πξέπεη 
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λα αληαπνθξίλνληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα 

ζπγθξάηεζεο θαηά πεξίπησζε εθαξκνγήο. 

 

Σν γαιβάληζκα ησλ ραιχβδηλσλ ζηνηρείσλ ζα γίλεηαη θαηά ΔΝ ISO 1461:1999, κεηά ηελ 

εμέιαζε, θνπή, δηάλνημε νπψλ θαη ηελ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν επεμεξγαζία ησλ 

ραιχβδηλσλ ζηνηρείσλ. 

 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη επίζεο ζηελ Τπεξεζία πξνο αμηνιφγεζε/έγθξηζε 

πηζηνπνηεηηθφ δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ε πνηφηεηα ηνπ 

ράιπβα θαη ηνπ γαιβαλίζκαηνο. 

3. ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΔΛΔΗΩΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΑ 

3.1. ΥΑΛΤΒΓΗΝΑ ΣΖΘΑΗΑ 
Καηά ηε θφξησζε απφ ην εξγνζηάζην γηα ηε κεηαθνξά ζηε ζέζε απνζήθεπζεο ή 

ηνπνζέηεζεο ησλ ραιχβδηλσλ ζηνηρείσλ ησλ ζηεζαίσλ, ζα πξνζηαηεχεηαη ε 

γαιβαληζκέλε επηθάλεηά ηνπο απφ θζνξέο. Καηά ηε ζηνίβαμε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνζηάηεο απφ πιηθφ πνπ δελ ζα πξνμελεί θζνξέο ζηε γαιβαληζκέλε επηθάλεηα (π.ρ. απφ 

μχιν), ψζηε ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία λα κελ έξρνληαη ζε επαθή κεηαμχ ηνπο ή κε ηα 

κεηαιιηθά κέξε ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο. 

 

Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νξζνζηαηψλ ηνπ ζηεζαίνπ, ζα ειέγρεηαη ε ηπρφλ χπαξμε 

ππφγεησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ ή άιισλ αγσγψλ πνπ κπνξεί λα ππνζηνχλ βιάβε θαηά ηελ 

έκπεμε ησλ νξζνζηαηψλ. Γεληθψο επηηξέπεηαη ε κεηαβνιή ηεο απφζηαζεο κεηαμχ δχν 

δηαδνρηθψλ νξζνζηαηψλ κέρξη ±30cm. Δπηηξέπεηαη επίζεο ε ρξήζε δηπιήο απιαθσηήο 

ιακαξίλαο εθφζνλ ππάξρεη αλάγθε παξάιεηςεο ελδηάκεζνπ νξζνζηάηε, π.ρ. γηα λα 

απμεζεί ε απφζηαζε κεηαμχ δπν νξζνζηαηψλ απφ 2m ζε 4m. 

 

Ο νξζνζηάηεο ηνπνζεηείηαη νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζηηο ζέζεηο πνπ νξίδνληαη 

ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα (απφζηαζε απιαθσηήο ιακαξίλαο απφ άθξε θαηαζηξψκαηνο, χςνο 

νξζνζηάηε απφ ηελ επηθάλεηα πάθησζεο/ζηεξέσζεο, βπζίζεηο άθξσλ ζηεζαίνπ θηι.). 

 

Ζ έκπεμε ησλ νξζνζηαηψλ ζα γίλεηαη κε θξνχζε, εθηφο αλ ηνχην ζπλεπάγεηαη 

απνδηνξγάλσζε ηνπ παξάπιεπξνπ νδνζηξψκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δηαλνίγεηαη 

νπή θαηάιιειε θαηά πεξίπησζε δηαζηάζεσλ ε νπνία κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

νξζνζηάηε ζα επαλεπηρψλεηαη κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ θαη ζα ζπκππθλψλεηαη. 
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ηελ πεξίπησζε ζπλάληεζεο κεκνλσκέλσλ θξνθάισλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ έκπεμε ηνπ 

νξζνζηάηε, ζα γίλεηαη εθζθαθή θαη αθαίξεζε ηεο θξνθάιαο, ζα ηνπνζεηείηαη ν νξζνζηάηεο 

θαη επαλεπηρψλεηαη ε νπή κε δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζξαπζηνχ ιαηνκείνπ αλά 

ζηξψζεηο πάρνπο 15cm. 

 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νξζνζηαηψλ ζα ζπλδέεηαη ην απιαθσηφ έιαζκα θαη ηα 

παξεκβιήκαηα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θνριίεο. 

 

Όηαλ νη εξγαζίεο γίλνληαη επί νδνχ ππφ ιεηηνπξγία, ζα πξνγξακκαηίδνληαη θαηά ηξφπν 

ψζηε κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηεο εκέξαο λα έρεη νινθιεξσζεί ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

απιαθσηνχ ειάζκαηνο επί ησλ παθησζέλησλ νξζνζηαηψλ ρσξίο λα πξνβάιιεη ζηελ 

πξνζεξρφκελε θπθινθνξία. ηηο πξνζσξηλέο απηέο απνιήμεηο ζα ιακβάλνληαη 

πξνζηαηεπηηθά κέηξα (εξγνηαμηαθή ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ θαη 

ησλ ΟΜΟΔ-ΔΔΟ). 

 

Ζ ζπλαξκνιφγεζε ησλ ηεκαρίσλ ηνπ ειάζκαηνο ζα γίλεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ νξζνζηάηε 

έηζη ψζηε ν νξζνζηάηεο λα απνηειεί ηνλ «άμνλα» ηνπ επηθαιππηφκελνπ ηκήκαηνο ησλ δπν 

ηεκαρίσλ. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ νξηδνληίσλ απιαθσηψλ ειαζκάησλ ζα γίλεηαη έηζη ψζηε ην 

άθξν ηνπ επφκελνπ ηεκαρίνπ (θαηά ηε θνξά θίλεζεο ησλ νρεκάησλ), λα επηθαιχπηεηαη απφ ην 

πξνεγνχκελν ηεκάρην. 

 

Σαπηφρξνλα κε ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ απιαθσηνχ ειάζκαηνο ζα ηνπνζεηνχληαη θαη ηα 

πξνβιεπφκελα αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε νδηθά ηκήκαηα ζε πεξηνρή κε ζπρλέο ρηνλνπηψζεηο ηα 

αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηάιιεινπ ηχπνπ πξνο ηνπνζέηεζε ζηε ζηέςε ηνπ 

απιαθσηνχ ειάζκαηνο. 

 

Ζ θνριίσζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ απιαθσηψλ ειαζκάησλ δηεξρνκέλσλ απφ αξκφ 

γέθπξαο ζα γίλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νιίζζεζε κεηαμχ ησλ δχν 

ηεκαρίσλ θαηά ηηο ζπζηνιέο – δηαζηνιέο ηεο γέθπξαο. 

 

Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πξνθιεζεί θζνξά ζε γαιβαληζκέλε επηθάλεηα ζα απνθαζίζηαηαη 

κε δηπιή επάιεηςε απφ πιηθφ βάζεο «ζθφλεο ςεπδαξγχξνπ – νμεηδίνπ ςεπδαξγχξνπ». Ζ 

εξγαζία απνθαηάζηαζεο γηα ην ηκήκα ησλ νξζνζηαηψλ πνπ παθηψλεηαη θαη ηα άθξα 

βχζηζεο ησλ ζηεζαίσλ ζα γίλεηαη πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, ελψ γηα φια ηα 

ππφινηπα ζηνηρεία ζα γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηεζαίνπ. 
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ε θάζε πεξίπησζε ε εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ επνχισζεο ηεο επηθάλεηαο ζα γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, θαη ζα εμαζθαιίδεηαη ην ειάρηζην 

πάρνο επηθάιπςεο πνπ πξνδηαγξάθεηαη. 

 

Ζ ζχλδεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ ρεηξνιηζζήξα (εάλ πξνβιέπεηαη) ζα γίλεηαη κε παξεκβνιή 

ζπλδέζκνπ απφ γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα κήθνπο 0,60 m δηακέηξνπ θαηά 3 mm 

κηθξφηεξεο ηεο δηακέηξνπ ηνπ ρεηξνιηζζήξα, ν νπνίνο ζα ηνπνζεηείηαη ηζνκεξψο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ πξνο ζχλδεζε ηεκαρίνπ. Γηα ηελ απνθπγή ηεο νιίζζεζεο ηνπ ζπλδέζκνπ 

ζα δηακνξθψλεηαη εμσηεξηθή πξνεμνρή πεξί ην κέζνλ ηνπ (π.ρ. κε ειεθηξντφληα). 

 

Ζ ζχλδεζε ησλ ηεκαρίσλ ηνπ ρεηξνιηζζήξα κε ζσιελσηφ ζχλδεζκν κηθξνχ κήθνπο κε 

εθαξκνγή θνριίσζεο δελ επηηξέπεηαη, γηαηί θαηά ηελ πξφζθξνπζε νρήκαηνο ππάξρεη 

θίλδπλνο λα απνδεζκεπζνχλ ηα εθαηέξσζελ ηεκάρηα ηνπ ρεηξνιηζζήξα, πξάγκα πνπ 

ζπληζηά ηδηαίηεξν θίλδπλν γηα ηνπο επηβάηεο ησλ νρεκάησλ. 

 

Ζ απφιεμε ηνπ ζηεζαίνπ ζα δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 Με βχζηζε ηνπ αθξαίνπ ηκήκαηνο επί κήθνπο 12m, φηαλ απηφ πξνβάιιεη πξνο ηελ 

πξνζεξρφκελε θπθινθνξία νρεκάησλ, ή επί κήθνπο 4,37m, φηαλ απηφ 

θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε θπθινθνξίαο. Σν βπζηζκέλν άθξν ηεο 

ιακαξίλαο ηνπ ζηεζαίνπ δελ επηηξέπεηαη λα εμέρεη πάλσ απφ ηε γχξσ 

δηακνξθσκέλε επηθάλεηα πεξηζζφηεξν απφ 5cm. 

 Με νξηδνληηνγξαθηθή εθηξνπή απφ ηελ νξηνγξακκή ηνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο 

θαη θιίζε ηνπ αθξαίνπ ηκήκαηνο επί κήθνπο 12m αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα ηεο 

νδνχ: V[km/h]. 

 
Πίλαθαο 4: Διάρηζηε νξηδφληηα απφθιηζε απφιεμεο ραιχβδηλνπ ζηεζαίνπ. 

V[km/h] V≥110 100 90 80 70 60 50 

Οξηδφληηα θιίζε 1:15 1:14 1:12 1:11 1:10 1:8 1:7 

 

Όηαλ πξνβιέπεηαη εθαξκνγή ζηεζαίνπ ζε ζέζε επί ηεο νδνχ νξηδνληηνγξαθηθή θακπχιε R 

<45m, νη απιαθσηέο ιακαξίλεο ζα θακππιψλνληαη θαηά ηελ θακπχιε ηεο ράξαμεο. 

 

Ζ πεξίζθημε ησλ θνριίσλ ζηεξέσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζηεζαίνπ ζα γίλεηαη κε 

δπλακφθιεηδν. Θα εθαξκφδνληαη νη ξνπέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 
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Πίλαθαο 5: Διάρηζηεο ηηκέο δπλάκεσο πεξίζθημεο θνριηψλ. 

Γηαηνκή Κνριία Ρνπή [Nm] 

M 10 17 

M 16 70 

M 12 83 

M 16
(1) 

70 

M 16
(2) 

80 
(1)

 Λεηηνπξγία απιήο ζχλδεζεο 
(2) 

Λεηηνπξγία δηαηκεηηθνχ ζπλδέζκνπ 

 

ηηο πιάθεο έδξαζεο ησλ νξζνζηαηψλ επί ηερληθψλ έξγσλ ην θνριησηφ κέξνο ησλ 

αγθπξίσλ δελ επηηξέπεηαη λα εμέρεη πεξηζζφηεξν απφ 10 mm πάλσ απφ ην πεξηθφριην. 

 

Σν ζπξξηθλνχκελν θνλίακα, γηα ηελ νξηδνληίσζε ηεο πιάθαο έδξαζεο, απηφ ζα έρεη κέζν 

πάρνο ην πνιχ 5 mm. Δάλ ππάξρεη αλάγθε γηα πάρνο >5 mm γηα ηελ νξηδνληίσζε απηφ ζα 

πινπνηείηαη κε πξφζζεηε ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο ζηηο δηαζηάζεηο θάηνςεο ηεο πιάθαο έ- 

δξαζεο. 

 

Ζ θίλεζε ηνπ θνξέα ηεο γέθπξαο ζηηο ζέζεηο ησλ αξκψλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε 

θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νξζνζηαηψλ. Οη πξνβιεπφκελεο απνζηάζεηο ησλ νξζνζηαηψλ 

1,33-1,34-1,33 m ηζρχνπλ γηα ζεξκνθξαζία +10ºC. Δθφζνλ ε ηνπνζέηεζε γίλεηαη ζε 

δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε απφζηαζε 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε κεηαβνιή (±) ηνπ κήθνπο. ηηο ζέζεηο ησλ αξκψλ δηαζηνιήο ηνπ 

ηερληθνχ έξγνπ ηα πεξηθφριηα ζθίγγνληαη κε ηελ ειάρηζηε δχλακε 70 Nm. 

4. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΟΗΟΣΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 Έιεγρνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα κεηαιιηθά ζηεζαία γηα ηελ 

δηαπίζησζε φηη ην αλαθεξφκελν «επίπεδν ζπγθξάηεζεο» είλαη ην πξνβιεπφκελν 

απφ ηελ κειέηε ζήκαλζεο/αζθάιηζεο ηεο νδνχ. 

 Έιεγρνο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ ζηεζαίσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2 ηεο παξνχζαο. 

 Οξηδνληηνγξαθηθφο έιεγρνο ησλ ζέζεσλ εθαξκνγήο ησλ ΑΟ γηα ηελ δηαπίζησζε 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. 

 Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αλνρψλ ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο. 

 Έιεγρνο ηεο ζηεξέσζεο ησλ νξζνζηαηψλ θαη ηεο ζχλδεζεο ηνπ απιαθσηνχ 

ειάζκαηνο κε ηνπο νξζνζηάηεο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4. Δάλ απφ ηνλ έιεγρν ζε 

ηπραίεο ζέζεηο δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα ζε 
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πνζνζηφ πεξηζζφηεξν απφ 10% ηφηε ζα ειέγρνληαη νη ζπλδέζεηο κε θνριίεο ζε 

φιεο ηηο ζέζεηο. 

 Έιεγρνο πιεξψζεσλ νξζνζηαηψλ επί γεθπξψλ ή άιισλ ηερληθψλ έξγσλ ζε 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 3%, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο 

αγθπξίνπ. ε θακία απφ ηηο δνθηκαδφκελεο αγθπξψζεηο δελ πξέπεη λα δηαπηζησζεί 

νιίζζεζε. 

 Έιεγρνο ησλ γαιβαληζκέλσλ επηθαλεηψλ γηα ηελ δηαπίζησζε ηπρφλ θζνξψλ. 

 Έιεγρνο ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο θαη ησλ δηαζηάζεσλ ησλ αληαλαθιαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζχκθσλα κα ηα ηππηθά ζρέδηα. 

 

Δάλ θαηά ηνπο σο άλσ ειέγρνπο δηαπηζησζνχλ κε ζπκκνξθψζεηο, ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ηηο απνθαηαζηήζεη κε δαπάλεο ηνπ. 

5. ΣΡΟΠΟ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ 

Ζ επηκέηξεζε ησλ ζηεζαίσλ θάζε ηχπνπ απφ ράιπβα ζα γίλεηαη ζε κέηξα κήθνπο (m). 

 

Σν βπζηδφκελν ηκήκα ησλ κεηαιιηθψλ ζηεζαίσλ θαη ην εηδηθφ ηεκάρην απφιεμεο 

επηκεηξψληαη ζε κέηξα κήθνπο θαη ππάγνληαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ζηεζαίσλ. 

 

Οη ηπρφλ πξνβιεπφκελεο επηκεθχλζεηο νξζνζηαηψλ επηκεηξψληαη ζε κέηξα κήθνπο. 

 

Σα επηπιένλ ηεκάρηα απιαθσηνχ ειάζκαηνο ηππνπνηεκέλνπ κήθνπο 4310mm, πνπ 

ηνπνζεηνχληαη γηα ηνπηθέο εληζρχζεηο ή ζην θάησ κέξνο ησλ νξζνζηαηψλ (ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε ή ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο), επηκεηξψληαη ζε κέηξα κήθνπο. 

 

ηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επηηφπνπ ηνπ έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ή θαηαζθεπή ησλ ζηεζαίσλ. 

 Οη θάζε είδνπο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή/ ζπλαξκνιφγεζε/ ηνπνζέηεζε 

ησλ ζηεζαίσλ. 

 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ αληαλαθιαζηηθψλ ζηνηρείσλ παληφο ηχπνπ, 

ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε. 
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 ΣΠ – 3 ΜΟΝΩΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΜΔ 
ΑΦΑΛΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

1.1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 
1.1.1 ην παξφλ άξζξν πξνδηαγξάθνληαη νη ζηεγαλψζεηο γεθπξψλ, ππνγείσλ 

έξγσλ [πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε κέζνδν «εθζθαθήο θαη επίρσζεο» (CUT & 

COVER)], νρεηψλ, ηνίρσλ αληηζηήξημεο, θξεαηίσλ, επελδχζεσλ 

παζζαινζηνηρηψλ θιπ 

 
1.1.2 Υσξίο αλαγθαζηηθά λα πεξηνξίδνληαη ζε απηέο νη ελ ιφγσ ζηεγαλψζεηο 

επηηπγράλνληαη γεληθά κε ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο: 

α)     Με αζθαιηηθέο επαιείςεηο 

β)     Με ζηξψζεηο αζθαιηφπαλνπ 

1.2 ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1.2.1 Αζθαιηηθέο επαιείςεηο 

 Έρεη εθαξκνγή ε ΠΣΠ Σ110 κε ηηο φπνηεο βειηηψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή θαη 

ζπκπιεξψζεηο αλαθέξνληαη παξαθάησ  

1.2.2 ηξώζεηο αζθαιηόπαλνπ 

 Έρνπλ εθαξκνγή νη ΠΣΠ Σ87 θαη Σ110 κε ηηο φπνηεο βειηηψζεηο, 

ηξνπνπνηήζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο αλαθέξνληαη παξαθάησ 

1.3 ΟΡΗΜΟΗ 
 «Μνλψζεηο» ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο λννχληαη φια ηα ζρεηηθά 

κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαζθεπψλ κε επάιεηςε κε 

αζθαιηηθφ πιηθφ.  

1.4 ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 
1.4.1 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, νη πξνο κφλσζε επηθάλεηεο ζα 

θαζαξηζζνχλ επηκειψο κε ζπξκαηφβνπξηζα ή πεπηεζκέλν αέξα, απφ ζθφλε ή 

μέλεο νπζίεο θαη ζα δηαηεξεζνχλ θαζαξέο θαη ζηεγλέο κέρξη ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. Ζ εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ζηελ ηειηθή επηθάλεηα 

λα κελ εκθαλίδνληαη θπζαιίδεο, πφξνη θαη θνηιφηεηεο. 

 
1.4.2 Σν κνλσηηθφ ζχζηεκα (πιηθά, ηξφπνο θαηαζθεπήο, έιεγρνη) πξέπεη λα πξνηείλεηαη 

έγθαηξα, απφ ηνλ Αλάδνρν θαη  λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. Πξνο ηνχην ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ 

Τπεξεζία φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα, δειαδή νδεγίεο εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, 

νηθείνπο θαλνληζκνχο θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά πξνεγνχκελσλ εθαξκνγψλ ζε 
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αλάινγα έξγα. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

ηεο απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο πξφηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ αλ δελ πεηζζεί γηα 

ηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο αδηαβξνρνπνίεζεο. 

 
1.4.3 Γελ ζα εθηεινχληαη εξγαζίεο φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη 

ρακειφηεξε απφ 5 C. 

1.5 ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΔ 

1.5.1 Γεληθά 

1.5.1.1 Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ φπνηνπ κνλσηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα εμαζθαιίδεηαη 

πξφζθαηξε πξνζηαζία ψζηε λα απνθεχγνληαη βιάβεο απφ ηελ θπθινθνξία, 

αθφκε θαη ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ. Ζ νπνηαδήπνηε απαηηνχκελε 

πξνζηαηεπηηθή ζηξψζε ζα απιψλεηαη ακέζσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ή 

δηάζηξσζε ηνπ ζπλδεηηθνχ πιηθνχ ηεο ζηξψζεο πξνζηαζίαο. 

 
1.5.1.2 Σα ηειεηψκαηα ησλ επηθαλεηψλ πνπ ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο θαη κεηά 

ηελ παξαιαβή απφ ηελ Τπεξεζία ηεο επηθάλεηαο πξνο κφλσζε (ππνβάζξνπ) 

πνπ πξέπεη λα θπκαίλεηαη εληφο ησλ πεξηζσξίσλ αλνρψλ ηεο παξνχζαο ΣΠ. 

Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη επίπεδεο αιιά ρσξίο λα έρνπλ ιεηαλζεί, ζηεγλέο 

θαη εληειψο απαιιαγκέλεο απφ ζθφλεο, ιάδηα, παξαθίλεο θαη άιια ραιαξά 

πιηθά ακέζσο πξηλ ηελ εθαξκνγή. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο 

αζθαιηφπαλνπ  ε επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα εμνκαιπλζεί κε επίρξηζκα 

παηεηφ πάρνπο 2εθ θαη αλαινγίαο 600ργξ ηζηκέληνπ αλά κ3 θνληάκαηνο. 

1.5.2 Δίδε κνλώζεσλ θαη πεξηγξαθή ηνπο 

Μεηά ηνλ πιήξε θαζαξηζκφ ησλ επηθαλεηψλ ζα γίλεηαη επάιεηςε απηψλ κε αζθαιηηθφ 

κνλσηηθφ πιηθφ ζε δχν ζηξψζεηο. Ζ επάιεηςε ηεο δεχηεξεο ζηξψζεο ζα εθηειείηαη κεηά 

ηελ πιήξε μήξαλζε ηεο πξψηεο. 

 

1.5.2.1 Μφλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε 
 

α) Δθαξκφδεηαη γεληθά ζε επηθάλεηεο ζθπξνδεκάησλ θαη ηζηκεληνθνληακάησλ. 
 
β) ηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο ζα γίλεη δηπιή επάιεηςε κε 

αζθαιηηθφ πιηθφ ηχπνπ LANCOL ή άιινπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ κε φζε πνζφηεηα 

απαηηείηαη. 

 
1.5.2.2 Μφλσζε κε δηπιή ζηξψζε αζθαιηφπαλνπ θαη ηζηκεληνθνλίακα 
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α) Δθαξκφδεηαη θπξίσο γηα ηελ κφλσζε επηθαλεηψλ απφ ζθπξφδεκα, νξηδφληησλ 

θνξέσλ γεθπξψλ/ νρεηψλ ζηέςεο. 

 
β) Ζ κφλσζε ζα γίλεηαη κε δηπιή ζηξψζε αζθαιηφπαλνπ κε αλάισζε αλά ζηξψζε 

ηνπιάρηζηνλ 0,15ργξ/m2. 

 
γ) Ζ πξνζηαζία ηεο κφλσζεο ζα γίλεηαη: 

 
Η. κε ηζηκεληνθνλίακα πάρνπο 2 εθ θαη αλαινγία 600ργξ ηζηκέληνπ αλά κ3 

ΗΗ. Τπνρξεσηηθά ζηνπο θνξείο ηερληθψλ έξγσλ ππφ επίρσζε (φηαλ πξνδηαγξάθεηαη 

κφλσζε ηνπ θνξέα κε δηπιή ζηξψζε αζθαιηφπαλνπ).  

1.6 ΔΡΓΑΗΔ (ΚΟΝΓΤΛΗΑ) ΣΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΠΟΤ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 

1.6.1 Μόλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε 

Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη: 

α) Όιεο ηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ηνπ κνλσηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1.4.2 ηνπ παξφληνο. 

β) Σελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φισλ ησλ  απαηηνχκελσλ 

πιηθψλ θαη ηελ θαηεξγαζία θαη ηνπνζέηεζε ηνπο, φπσο ηα αλσηέξσ πεξηγξάθνληαη 

ιεπηνκεξψο ζηηο παξαγξάθνπο 1.5.1 θαη 1.5.2.1 ηνπ παξφληνο. 

1.6.2 Μόλσζε κε δηπιή ζηξώζε αζθαιηόπαλνπ θαη ηζηκεληνθνλίακα 

Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη: 

α)  Όιεο ηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ηνπ ζηεγαλνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.4.2 ηνπ παξφληνο 

β) Σελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ 

θαη ηελ θαηεξγαζία θαη ηνπνζέηεζε ηνπο φπσο ηα αλσηέξσ πεξηγξάθνληαη 

ιεπηνκεξψο ζηηο παξαγξάθνπο 1.5.1 θαη 1.5.2.2 ηνπ παξφληνο. 

1.7 ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΖ 

1.7.1 Μόλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε 

α) Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε κ2 κφλσζεο ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ή/θαη ηηο 

εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

β) ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 1.6.1 απηνχ. 
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1.7.2 Μόλσζε κε δηπιή ζηξώζε αζθαιηόπαλνπ θαη ηζηκεληνθνλίακα 

α) Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε κ2 κφλσζεο, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ή/θαη 

ηεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ αλεγκέλα θαη ησλ νπνησλδήπνηε 

επηθαιχςεσλ. 

β) ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 1.6.2 απηνχ. 
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ΣΠ – 4 ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

Γηάθνξεο ειάζζνλεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο εθφζνλ δελ πξνδηαγξάθνληαη δηαθνξεηηθψο. 

Καιχπηνληαη νη αθφινπζεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο: 

 

α. ηδεξνθαηαζθεπέο γεθπξψλ  

β. Υεηξνιηζζήξαο θαη ινηπά ζηδεξά εμαξηήκαηα ζηα κεηαιιηθά ζηεζαία αζθαιείαο ζε 

δξφκνπο θαη ηνίρνπο. 

γ. Άθακπηα κεηαιιηθά ζηεζαία αζθαιείαο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπά είδε ζηεζαίσλ 

ηερληθψλ έξγσλ. 

δ. Δλζσκαησκέλα ζε ζθπξφδεκα ζπγθνιιεηά ειάζκαηα (π.ρ.πεξηκεηξηθή δηακφξθσζε 

ζε αλζξσπνζπξίδεο επίζθεςεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζε θξεάηηα ηεο απνρέηεπζεο, ζε 

θαιχκκαηα επίζθεςεο θξεαηίσλ θιπ). 

ε. ηδεξνθαηαζθεπέο θαη πιαίζηα ζηήξημήο ηνπο ζε θάζε είδνπο θξεάηηα ηεο νδνχ ή 

Ο.Κ.Ω. θιπ. 

ζη. Αγθπξψζεηο ζε ζθπξφδεκα θαη θνριίεο αγθχξσζεο (π.ρ. ζε βάζεηο ηζηψλ 

ειεθηξνθσηηζκνχ). 

δ. Υαιχβδηλα ζηνηρεία έξγσλ απνρέηεπζεο, απνζηξάγγηζεο, άξδεπζεο νδνθσηηζκνχ, 

ηειεθσλνδφηεζεο, ζήκαλζεο, πεξίθξαμεο θιπ.  

ε. ηδεξνθαηαζθεπέο θιηκάθσλ, πιαηπζθάισλ θαη θηγθιηδσκάησλ. 

ζ. Τδξνξξνέο 

η. Πιαίζηα (θάζζεο) 

ηα. Μεηαιιηθά θαιψδηα αλαξηήζεσλ 

ηβ. Γηάθνξα άιια κεηαιιηθά ζηνηρεία απαηηνχκελα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή κειέηε, ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Τπεξεζίαο.   

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην αληηθείκελν ηεο πξνδηαγξαθνκέλεο ζην παξφλ εξγαζίαο, 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία φισλ ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ κε 

εμαίξεζε ηηο ζηδεξνθαηαζθεπέο γεθπξψλ. 

2 ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Όια ηα πιηθά θαη ζηνηρεία ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα: 
ΔΛΟΣ ΔΝ 10255 Non-Alloy steel tubes suitable  for welding and threading - 

Technical delivery conditions – Με θεθξακέλνη ραιπβδνζσιήλεο 
θαηάιιεινη γηα ζπγθφιιεζε θαη θαηαζθεπή ζπεηξσκάησλ – Σερληθνί 
φξνη παξάδνζεο. 
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ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 1641 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - 
Specifications and test methods – Δπηθαιχςεηο  κε γαιβαληζκφ ελ 
ζεξκψ εηνίκσλ πξντφλησλ απφ ζίδεξν θαη ράιπβα - Πξνδηαγξαθέο 
θαη κέζνδνη δνθηκψλ. 

ΔΛΟΣ EN 10025 Hot rolled products of structural steels – part 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6: 
Πξντφληα ζεξκήο έιαζεο γηα ράιπβεο θαηαζθεπψλ - Μέξνο 1, 2, 3, 
4, 5 θαη 6. 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 8504-1 Preparation of steel substrates before application of paints and 
related products – Visual assessment of surface cleanliness - Part 
1: Rust grades and  preparation grades of uncoated steel 
substrates and of steel substrates after  overall removal of coatings 
– Πξνεηνηκαζία ραιχβδηλσλ επηθαλεηψλ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή 
ρξσκάησλ θαη ζρεηηθψλ πξντφλησλ -  Οπηηθή αμηνιφγεζε ηεο 
θαζαξφηεηαο ηεο επηθάλεηαο - Μέξνο 1: Καηεγνξίεο ζθσξίαζεο θαη 
θαηεγνξίεο πξνεηνηκαζίαο κε επηθαιπκκέλσλ ραιχβδηλσλ 
επηθαλεηψλ  κεηά ηελ νιηθή αθαίξεζε ησλ πξνεγνχκελσλ 
επηθαιχςεσλ. 

DIN 18800-7 Steel structures - Part 7: Execution and constructor's qualification – 
Υαιχβδηλεο θαηαζθεπέο. Μέξνο 7:  Δθηέιεζε εξγαζηψλ θαη 
πξνζφληα θαηαζθεπαζηή. 

DIN 50976:1989-05 Protection Against Corrosion – Πξνζηαζία έλαληη δηάβξσζε. 
ANSI/ AWS D1.1/ D1.1M American National Standards Institute/American Welding 

Society, January 25, 1982: Structural Welding Code - Steel – 
Καλνληζκφο Γνκηθψλ πγθνιιήζεσλ - Υάιπβαο. 

 

Οη πξφζζεηεο θαηαζθεπέο ζηα ζπζηήκαηα αλαραίηηζεο νρεκάησλ απφ ράιπβα κπνξεί λα 

είλαη θαηαζθεπέο θαηάιιειεο ζπκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317. 

3 ΟΡΗΜΟΗ 

Μεηαιιηθή θαηαζθεπή λνείηαη θάζε θαηαζθεπή κε θέξνληα ζηνηρεία απφ δνκηθφ ράιπβα 

(κνξθνζίδεξνο - θνίιεο δηαηνκέο) π.ρ. πιαηζησηή, θειπθσηή, ε θξεκαζηή θαηαζθεπή ή 

ζπλδπαζκφο απηψλ. 

4 ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

4.1 Τιηθά 

Οη δηάθνξνη ξάβδνη θαη ηα ειάζκαηα πξέπεη λα έρνπλ νκνηφκνξθε δηαηνκή, λα είλαη 

απφιπηα επζχγξακκνη θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ θακία αλσκαιία ζηηο επηθάλεηεο θαη ζηηο 

αθκέο ηνπο. 

 

Σα πιηθά πνπ δελ πξνδηαγξάθνληαη εηδηθά σο πξνο ηελ θαηάηαμή ηνπο, ζα είλαη ηα πιένλ 

θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη θαη ζα ζπκθσλνχλ κε ηηο πην πξφζθαηεο 

πξνδηαγξαθέο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 10025. Σα δηακνξθσκέλα ζηνηρεία ζα 

πξέπεη λα πιεξνχλ ην πξφηππν ΔΛΟΣ 8504-1. 
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Σα ζηδεξά θηθιηδψκαηα απφ κνξθνζίδεξν θαη ραιχβδηλα ειάζκαηα ζα είλαη θαηεγνξίαο 

S235J θαηά ην Πξφηππν ΔΛΟΣ EN 10025-1. Ο κνξθνράιπβαο θαηαζθεπήο ζα είλαη 

πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην ΔΛΟΣ EN 10025, S235J. Οη ζηδεξνζσιήλεο θηθιηδσκάησλ 

γεθπξψλ ζα είλαη απφ ράιπβα S195T. Μεηαιιηθέο ξάβδνη, κεηαιιηθά πιέγκαηα θαη 

ζηδεξνζσιήλεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ Πξνδηαγξαθψλ ΔΛΟΣ 10255 

θαη ΔΛΟΣ 10025-1. 

 

ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπψλ απφ ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα, νη κνξθνχκελεο δηαηνκέο 

πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζχκθσλεο κε ηα ζρέδηα θαη νη επηθάλεηεο θαη αθκέο λα κελ 

παξνπζηάδνπλ αλσκαιίεο. 

 

Σα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

4.2 Δπεμεξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο θαη θαηαζθεπή 

4.2.1 Γεληθά 

α. Όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην άξζξν απηφ, ζα αθνινπζνχλ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο θαη ζα επεμεξγάδνληαη, φπσο δείρλνπλ ηα ζρέδηα ή φπσο ππνδείμεη ε 

Τπεξεζία. Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο πξνηείλεη ν Αλάδνρνο γηα ρξεζηκνπνίεζε ηξέρνπζαο 

θχζεο πιηθψλ ή εξγνηαμηαθήο πξαθηηθήο,  ζα ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε απφ ηελ 

Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 

β.  Όπνπ είλαη, θαηά ηε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο απαξαίηεην, θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα  

ιεπηνκεξεηψλ θαη ζπλαξκνιφγεζεο ζα ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία πξηλ 

απφ ηελ θαηαζθεπή. Όιεο νη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο ζα ζπλαξκνινγνχληαη επαθξηβψο, 

ζχκθσλα κε ηα Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο δίρσο βιάβεο απφ 

ζηξεβιψζεηο, θάκςεηο ή παξακνξθψζεηο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο. 

 

γ. Δπί κέξνπο ζηνηρεία, πνπ παξνπζηάδνπλ ζηξεβιψζεηο ή άιινπ είδνπο 

παξακνξθψζεηο, δελ ζα εγθαζίζηαληαη πξηλ απνθαηαζηαζνχλ ηα ειαηηψκαηά ηνπο.  Όζα 

ζηνηρεία ππέζηεζαλ ζνβαξέο βιάβεο θαηά ηελ θαηεξγαζία ζα απνξξίπηνληαη. Γελ ζα 

επηηξέπεηαη, ζθπξειάηεζε, πνπ κπνξεί λα πξνμελήζεη βιάβεο ή λα παξακνξθψζεη ηα 

ζηνηρεία. 

 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη φια ηα εθφδηα ζπγθφιιεζεο θαη φιεο ηηο αγθπξψζεηο, 

πξνζσξηλά αληηζηεξίγκαηα, ακθηδέηεο, ζθήλεο, θνριίεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη ηα δηάθνξα 

ινηπά πιηθά, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ζηε ζέζε 
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ηνπο θαη ηε ζπγθξάηεζή ηνπο ζηελ θαηάιιειε ζέζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάζηξσζεο 

ζθπξνδέκαηνο ή θνληάκαηνο.  

 

δ. Σα ζηδεξά ζηνηρεία ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζε εξγνζηάζηα πιήξσο εμνπιηζκέλα θαη 

νξγαλσκέλα. 

 

Ζ αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο εθ κέξνπο ηνπ εξγνιάβνπ ζα γίλεη θαηφπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο 

ηεο Τπεξεζίαο θαη αθνχ ε ηειεπηαία βεβαησζεί γηα ηηο δπλαηφηεηεο ζε εμνπιηζκφ θαη 

εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ εξγνζηαζίνπ. Δπίζεο ζην ζπκθσλεηηθφ ηεο αλάζεζεο, κεηαμχ 

Δξγνιάβνπ θαη Καηαζθεπαζηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζαθήο φξνο πνπ λα επηηξέπεη 

ηελ επίζθεςε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Τπεξεζίαο ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο νπνηαδήπνηε 

εξγάζηκε κέξα θαη ψξα, θαζψο θαη ηελ παξνρή απφ ηνλ Καηαζθεπαζηή θάζε ζρεηηθήο 

πιεξνθνξίαο. 

 

ε. Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ κε 

κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ λα ειέγμεη, φπνπ απαηηείηαη, κε αθξίβεηα ηηο δηαζηάζεηο ησλ θελψλ 

εληφο ησλ νπνίσλ ζα ζηεξεσζνχλ ηα ζηδεξά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο θαη λα αλαθέξεη 

έγγξαθα ζηελ Τπεξεζία θάζε ηπρφλ απφθιηζε πνπ ζα παξαηεξεζεί. 

 

Όια ηα ηκήκαηα ηεο θαηαζθεπήο πξέπεη λα θφβνληαη ζηηο θαζνξηζκέλεο δηαζηάζεηο θαη λα 

ζπλαξκνινγνχληαη κε απφιπηε αθξίβεηα, ψζηε λα παξνπζηάδνπλ ηέιεηεο ζπλδέζεηο θαη 

ζπλερείο επηθάλεηεο. 

 

Ο Δξγνιάβνο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε ζηδεξάο θαηαζθεπήο, νθείιεη λα 

θαηαζθεπάζεη δείγκα, ην νπνίν κεηά ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο απφ ηελ Τπεξεζία ζα 

παξακείλεη ζαλ ππφδεηγκα. Μφλν κεηά ηελ έγγξαθε έγθξηζε ησλ ππνβιεζέλησλ 

δεηγκάησλ απφ ηελ Τπεξεζία ν Δξγνιάβνο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ έλαξμε θαηαζθεπήο.  

 

Οη επηθάλεηεο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ρξσκαηηζζνχλ πξέπεη 

λα πθίζηαληαη ηελ βαζηθή επεμεξγαζία ησλ ρξσκαηηζκψλ, πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ αλνρή αλνκνηνκνξθίαο δηαηνκψλ απηή είλαη 1%. 

 
ζη.  Καηά ηε ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ζα ηεξνχληαη ηα αθφινπζα : 

Η. Σα ηεκάρηα ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ θαη φπνηε είλαη δπλαηφ, ζα ειέγρνληαη 

νη δηαζηάζεηο ηνπ ηπρφλ θαηαζθεπαζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ψζηε λα κελ 
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επεξεαζηεί ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ ηεκαρίνπ ζηελ 

πεξίπησζε χπαξμεο ηπρφλ απνθιίζεσλ. 

ΗΗ. Ζ ζπλαξκνιφγεζε ησλ ηεκαρίσλ ζα εθηειείηαη ζε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο γηα παξαδφζεηο ζην εξγνηάμην. Όπνηε απηφ είλαη 

δπλαηφλ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθνιιήζεηο ζηηο εξγαζίεο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαη θνριησηνί ζχλδεζκνη ζηηο εξγαζίεο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

ΗΗΗ. ε ηεκάρηα πνπ απαηηείηαη λα έρνπλ ιεία θαη ζπλερή εμσηεξηθή επηθάλεηα νη 

επηθάλεηεο ησλ ζπγθνιιήζεσλ ζα ιεηαίλνληαη κέρξη ηελ πιήξε ηζνπέδσζή 

ηνπο. (Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη νη πεξηπηψζεηο φισλ ησλ νξαηψλ 

επηθαλεηψλ, φηαλ δελ  ππάξρνπλ αληελδείμεηο ζηε ιείαλζή ηνπο πνπ ζα 

πξέπεη λα ηχρνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο). 

IV. Οη πξνκήζεηεο ζα πεξηιακβάλνπλ φια ηα ηεκάρηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή αγθχξσζε ησλ ζπλαξκνινγεκέλσλ ηεκαρίσλ  πάλσ ζηελ 

θαηαζθεπή. 

 
Δθηφο απφ ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθψλ  πξνδηαγξαθψλ, ηα 

θαηαζθεπαζκέλα ηεκάρηα αγθπξψζεσλ π.ρ. σηία ζηεξέσζεο, ζπλδεηήξεο, 

αλαξηήξεο θαη αληεξίδεο, ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ ην ίδην πιηθφ θαη κε ην 

ίδην θηλίξηζκα φπσο νη αληίζηνηρεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο. 

 
V. Όιεο νη εθηεζεηκέλεο αηρκέο, θνκκέλεο κε πξηφλη, ςαιίδη, ή κε ηε βνήζεηα 

θιφγαο, ζα ιεηαίλνληαη κέρξη λα εμαθαληζζνχλ ηπρφλ γξέδηα, ή αηρκεξέο 

γσλίεο. 

VΗ. Πξηλ απφ ην γαιβάληζκα, φιεο νη επηθάλεηεο θαη νη πεξηνρέο ησλ 

ζπγθνιιήζεσλ ζα θαζαξίδνληαη εληειψο απφ ίρλε νμεηδψζεσλ, ιηπαξέο 

νπζίεο, θαηάινηπα ησλ ζπγθνιιήζεσλ, ή άιιεο νπζίεο, πνπ ζα ήηαλ 

επηβιαβείο γηα ηελ επηθφιιεζε ηνπ ςεπδαξγχξνπ. 

VΗΗ. Σα ηεκάρηα πνπ ζπλαξκνινγνχληαη κε ηε βνήζεηα θνριηψλ ζα 

γαιβαλίδνληαη ρσξηζηά, νη δε αηρκέο εθαπηνκέλσλ επηθαλεηψλ ζε 

ζπγθνιιεηηθνχο αξκνχο ζα ζπγθνιινχληαη, κέρξη ηελ παληειή ζθξάγηζε 

ηνπ αξκνχ ζηηο επηθάλεηεο πνπ απαηηνχλ γαιβάληζκα. 

VΗΗΗ. Γαιβαληζκέλεο επηθάλεηεο, πνπ ηπρφλ πξφθεηηαη λα βαθνχλ δελ ζα 

πθίζηαληαη θακηά ρεκηθή επεμεξγαζία. 

ΗΥ. Σα ελζσκαηνχκελα κεηαιιηθά ειάζκαηα, πνπ θέξνπλ ζπγθνιιεηνχο 

πχξνπο, ή ξάβδνπο γηα αγθπξψζεηο, ζα γαιβαλίδνληαη κεηά απφ ηελ 

ζπγθφιιεζή ηνπο. 

4.2.2 πγθνιιήζεηο 
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α. Γεληθά 

Οη ζπλδέζεηο ησλ ζηδεξψλ κειψλ κεηαμχ ηνπο, αλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο, πξέπεη λα γίλνληαη κε ζπγθφιιεζε. 

 

Σν είδνο απηήο νξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία, αλάινγα κε ην είδνο ηεο θαηαζθεπήο, 

ηελ επηζπκνχκελε αληνρή θαη εκθάληζε ηεο ζπγθφιιεζεο. 

 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη φηαλ παξαζηεί αλάγθε κπνξεί λα γίλεη θαη ρξήζε 

κεηαιιηθψλ ζπλδέζκσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζπλδέζεηο δελ ζα θαίλνληαη. Οη 

ζπγθνιιήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο. Πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη θξνληίδα ψζηε θαηά ηελ ζπγθφιιεζε λα κελ πξνθιεζεί αιινίσζε 

ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζπγθνιινχκελσλ ηκεκάησλ. Οη δηάθνξεο αλσκαιίεο ησλ 

ζπγθνιιήζεσλ ζα εμαιείθνληαη κε επηκέιεηα, ψζηε νη επηθάλεηεο ησλ 

ζπγθνιινχκελσλ ηκεκάησλ λα είλαη ζπλερείο, θαλνληθέο θαη λα κελ εκθαλίδνπλ ηνλ 

παξακηθξφ θξαηήξα ή δηφγθσζε. 

 

Ζ ζπγθφιιεζε είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη κε ηζρπξφ ειεθηξηθφ ηφμν 

(ειεθηξνθφιιεζε).  

 

Ζ ζέξκαλζε θζάλεη είηε κέρξη εξπζξνπχξσζεο νπφηε αθνινπζεί ζθπξειάηηζε ησλ 

ζπλδεκέλσλ ηεκαρίσλ, είηε κέρξη ηνπηθήο ζχληεμήο ηνπο κε ηε κεζνιάβεζε 

ζπγθνιιεηηθνχ κεηάιινπ,  ην νπνίν θέξεηαη ζε ξάβδνπο 3-4 ρηι. (απηνγελήο 

ζπγθφιιεζε). 

 

Σν ζπγθνιιεηηθφ κέζν έρεη παξεκθεξή ζχλζεζε κε ηα ζπλδεφκελα ηεκάρηα ή θαη 

δηαθνξεηηθή,  φπσο θξάκαηα αξγχξνπ θαη ραιθνχ (αζεκνθφιιεζε), ραιθνχ θαη 

θαζζίηεξνπ (κπξνπηδνθφιιεζε), ηα νπνία κάιηζηα επηηξέπνπλ ππνβηβαζκφ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο πχξσζεο ησλ ζπγθνιινχκελσλ ζηδεξψλ ηεκαρίσλ. 

 

Ζ ζπγθφιιεζε δελ πξέπεη λα γίλεηαη επηθαλεηαθά θαηά ηε γξακκή δειαδή επαθήο 

ησλ ζπγθνιινχκελσλ ζηνηρείσλ,  αιιά κεηά απφ ζρεκαηηζκφ εγθνπήο, ζηελ νπνία 

εηζρσξεί ην ηεθφκελν ζπγθνιιεηηθφ κέζν, γηαηί δηαθνξεηηθά θαη κάιηζηα κεηά ηελ 

αθαίξεζε ησλ εμνγθσκάησλ κε ηε ιίκα (ιηκάξηζκα ηεο ζπγθφιιεζεο) ε έλσζε 

εμαζζελεί πνιχ αηζζεηά.  

 
β. Πξνεηνηκαζία ζπγθφιιεζεο 
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Σα ζηνηρεία πνπ ζα ελσζνχλ κε ζπγθφιιεζε ζα θφβνληαη επαθξηβψο ζηηο 

δηαζηάζεηο ηνπο κε ηηο αηρκέο ηνπο θνκκέλεο κε θιφγηζηξν ή κε κεραληθφ ηξφπν, 

ψζηε  λα πξνζθέξνληαη ζηνλ απαηηνχκελν ηξφπν ζπγθφιιεζεο θαη λα επηηξέπνπλ 

έληνλε δηείζδπζε θαη θαιή ζχληεμε ηνπ πιηθνχ ζπγθφιιεζεο θαη ηνπ πιηθνχ βάζεο. 

 

Οη θνκκέλεο επηθάλεηεο ζα είλαη απαιιαγκέλεο απφ νξαηέο αηέιεηεο, φπσο 

ιεπηδψζεηο θαη επηθαλεηαθέο αηέιεηεο απφ ηελ θνπή ή ηνπο ρεηξηζκνχο θινγίζηξνπ 

θνπήο ή θάζε άιιεο επηβιαβνχο αηέιεηαο. Οη επηθάλεηεο ησλ πξνο ζπγθφιιεζε 

πιαθψλ ζα είλαη απαιιαγκέλεο απφ ζθνπξηά, ιίπνο ή άιια μέλα πιηθά θαηά κήθνο 

ησλ άθξσλ πνπ έρνπλ πξνεηνηκαζηεί γηα ζπγθφιιεζε. 

 
γ. Γηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο  

 Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ. 

 
δ. Πξνυπνζέζεηο  ζπγθνιιήζεσλ  

Δμσηεξηθέο ζπγθνιιήζεηο (ξαθέο) επηηξέπνληαη κφλν φηαλ κπνξνχλ λα 

παξακείλνπλ εκθαλείο ή φηαλ ηα ζπγθνιινχκελα ηκήκαηα είλαη κηθξνχ πάρνπο 

(θάησ απφ 3 ρηι.), νπφηε θαηά ηελ πχξσζε πξνθαιείηαη ζχληεμε ζηελ ζέζε ηνπ 

αξκνχ επαθήο. 

 
ε. Πξνυπνζέζεηο ζπλεξγείσλ ζπγθνιιήζεσλ 

Όινη νη ζπγθνιιεηέο θαη νη ηερλίηεο ζπγθνιιήζεσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηηο 

ζπγθνιιήζεηο ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ εμεηάζεηο πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ νη 

νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο απφ εθείλεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηνλ 

θαλνληζκφ πξνζφλησλ ζπγθνιιεηψλ DIN 8560 κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο. 

Όηαλ πξνβιέπεηαη ζπγθνιιεηή θέξνπζα θαηαζθεπή απφ ράιπβα γηα ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ ειεθηξνζπγθνιιεηψλ θαη ηελ δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπγθνιιήζεσλ έρνπλ 

εθαξκνγή ηα θαζνξηδφκελα ζην Πξφηππν DIN 18800-7 θαη ANSI/AWS D1.1. 

4.2.3 Oπέο 

Όιεο νη νπέο ζα είλαη θπθιηθέο εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ζρέδηα. 

 

Οη νπέο ζα αλνηγνχλ θάζεηα πξνο ηα ζηνηρεία θαη ζα θνπνχλ ρσξίο γξέδηα θαη αλψκαια 

άθξα. Οη νπέο ζηα πιηθά πάρνπο κεγαιχηεξνπ απφ έμη (6) ριζη. ζα δηαηξεζνχλ κε 

πεξηζηξνθηθφ ηξππάλη, ελψ φιεο νη άιιεο κπνξεί λα γίλνπλ κε δηαηξεηηθφ εξγαιείν ή κε 

ηξππάλη, ζην ζπλνιηθφ ηνπο κέγεζνο. 
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Οη απνζηάζεηο ησλ άθξσλ θαη ησλ νπψλ γηα ηνπο θνριίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο 

θαλνληζκνχο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηνλ Κ.Μ.Δ. θαη ηα ηζρχνληα Πξφηππα.  

4.2.4 Κνριίεο, ξνδέιεο, πεξηθόριηα 

Δθηφο εάλ άιισο έρεη εγθξηζεί απφ ηελ επίβιεςε, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θνριίεο ζχλδεζεο. 

 

Οη θνριίεο ζα ηνπνζεηνχληαη θαη ζα ζηεξεψλνληαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Πξφηππα.  

4.2.5 Κνριίεο Αγθύξσζεο, σιελσηνί καλδίεο θαη δηάθνξεο Μεηαιιηθέο 

Καηαζθεπέο 

Οη ελζσκαησκέλνη θνριίεο αγθχξσζεο κε ή ρσξίο ζσιελσηνχο καλδχεο ζα 

θαηαζθεπαζζνχλ φπσο πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα. Οη θνριίεο αγθχξσζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ 

πξνζεθηηθά γηα λα εμαζθαιηζζεί ε ζσζηή ζπλαξκνγή κε ηα κε εκπεπεγκέλα ζηνηρεία. 

 

Ο θαζαξηζκφο θαη ε βαθή ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα θαη ηηο νδεγίεο ηεο 

Τπεξεζίαο. Σα ελζσκαησκέλα ζην ζθπξφδεκα κεηαιιηθά ζηνηρεία ζα ηνπνζεηεζνχλ κε 

αθξίβεηα ζηε ζέζε ηνπο θαηά ην ρξφλν ζθπξνδέηεζεο, αιιηψο ζα παξακείλνπλ ππνδνρέο 

ζην ζθπξφδεκα θαη ην κεηαιιηθφ ζηνηρείν ζα ηνπνζεηεζεί, αγθπξσζεί θαη ε ππνδνρή ζα 

πιεξσζεί κε θνλίακα, κεηά ηελ πήμε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ δνκηθνχ κέινπο. 

4.2.6 ηεξίμεηο 

Ζ ηνπνζέηεζε θαη ζηήξημε ησλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ην ακεηάζεηφ ηνπο θαη λα απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε παξακφξθσζή ηνπο. 

 

Γεληθά νη παθηψζεηο θαη ζηεξεψζεηο ησλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ επί ησλ δνκηθψλ ηκεκάησλ ζα 

γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

4.2.7 Πιαίζηα (θάζζεο) από ζηξαληαδαξηζηή ιακαξίλα  

Ζ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ θαζζψλ απφ ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα ζα γίλεη φπσο 

θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. Ζ ηνπνζέηεζε είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεη πξηλ απφ ηε δφκεζε ηεο 

ηνηρνπνηίαο, κε ηε κεγαιχηεξε πξνζνρή γηα ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ θνπθψκαηνο.  

 

Οη αλνρέο ηνπνζέηεζεο θαη δηαζηάζεσλ ησλ πιαηζίσλ είλαη: 

α) Πιεπξέο θαζζψλ- απφθιηζε 

απφ ηελ θαηαθφξπθν  0.5% 

β) Γηαζηάζεηο πιαηζίσλ- 

νιηθέο ή κεξηθέο  0.5% 
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4.2.8 Τδξνξξνέο 

Οη πδξνξξνέο ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, κε δηάκεηξν ηελ 

νξηδφκελε ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο 

4.3 Γεληθά πεξί αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο 

4.3.1 H αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηα ηζρχνληα πξφηππα. 

 

Όια ηα ραιχβδηλα κέξε, πνπ είλαη έηνηκα γηα νξηζηηθή ζπλαξκνιφγεζε, δειαδή κεηά ηελ 

εμέιαζε, θνπή, δηάλνημε νπψλ θαη νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ηνπο, γαιβαλίδνληαη θαηά 

DIN 50976 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 1641. 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ επηιέγεηαη, γηα ηελ πεξίπησζε απηή θαη απνηειεί ππνρξέσζε 

ηνπ Αλαδφρνπ λα εθαξκφζεη ηελ παξαθάησ πξνζηαζία: 

Η. Θεξκφ γαιβάληζκα (κεηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε) ζηα κεγαιχηεξα δπλαηά ηεκάρηα. 

II. ηηο επί ηφπνπ ελψζεηο ζα γίλεηαη πξνζηαζία κε ζηξψζε ςεπδαξγχξνπ θαη 

επ’απηνχ βαθή πξνζηαζίαο. 

ΗΗΗ. Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία κε δχν ζηξψζεηο βαθήο βάζεσο ςεπδαξγχξνπ. 

 

Ζ ηειηθή βαθή ησλ ζηνηρείσλ ζα γίλεηαη κε ειαηφρξσκα αιθπδηθήο ζηιηθφλεο ζε δχν 

ζηξψζεηο. Σν ρξψκα ηεο βαθήο ζα είλαη ηεο εθινγήο ηεο Τπεξεζίαο απφ ηα 

θπθινθνξνχληα ζρεηηθά ρξψκαηα ή/θαη αλάκεημε απηψλ. 

 

Ζ επηςεπδαξγχξσζε ησλ ραιχβδηλσλ ζηνηρείσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Πξφηππν 

ΔΛΟΣ EN ISO 1461. 

 

4.3.2 Γηα ηελ πξνζηαζία κε ζεξκφ βαζχ γαιβάληζκα, ην γαιβάληζκα ζα είλαη ζχκθσλν 

κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ εηζάγνληαη απφ ηε κέζνδν πξνζηαζίαο πνπ ζα εθαξκνζηεί γηα ηηο 

ππφινηπεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ. 

 

Σα ζηνηρεία  ηεο  κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο,  κε εμαίξεζε εθείλα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

απφ αλνμείδσην ράιπβα ή έρνπλ ππνζηεί γαιβαληζκφ ελ ζεξκψ (ΔΛΟΣ EN ISO 1461) ή 

πξφθεηηαη λα εγθηβσηηζζνχλ ζε ζθπξφδεκα, ζα πθίζηαληαη θαζαξηζκφ επηθαλείαο δηα 

κεηαιινβνιήο ή ακκνβνιήο πνηφηεηαο SA 2 ½,  ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 

8504-1. 
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4.4 Αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία κε γαιβάληζκα ελ ζεξκώ 

4.4.1 Ζ πξνζηαζία ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ απφ ηε δηάβξσζε κε γαιβάληζκα ελ 

ζεξκψ ζα γίλεηαη ζε εξγαζηήξην ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα ψζηε λα απνθεχγνληαη νη παξακνξθψζεηο. 

 

Πξηλ απφ ηελ αλάζεζε ηεο παξαγγειίαο ηνπ γαιβαλίζκαηνο ζε εξγνζηάζην, ή πξηλ απφ 

ηελ εθηέιεζε ηνπ γαιβαλίζκαηνο, ζε δηθή ηνπ βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε, ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δεηήζεη ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

επηζθεθζεί ηηο εγθαηαζηάζεηο γαιβαλίζκαηνο πξνθεηκέλνπ λα κνξθψζεη γλψκε αλ 

ηεξνχληαη ηα επηηάγκαηα απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

 

ηελ πεξίπησζε πξνκήζεηαο έηνηκσλ πιηθψλ απφ ην εμσηεξηθφ, ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

νξγάλσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ζα πξέπεη 

λα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ηα ηηκνιφγηα πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ, θαηάιιεια 

ζεσξεκέλα, απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη ε πηζηνπνηνχκελε πνζφηεηα αγνξάζηεθε 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε ε έγθξηζε. 

 

Σα παξαζηαηηθά απηά ζηνηρεία ησλ ηηκνινγίσλ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε πξνκήζεηαο 

απφ ηελ εγρψξηα αγνξά θαη απνηεινχλ δηθαηνινγεηηθφ πνπ ζα ζπλνδεχεη ηελ πηζηνπνίεζε 

απηήο ηεο εξγαζίαο. 

 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή γηα ηε δπζθνιία γαιβαλίζκαηνο ραιχβσλ κε πεξηεθηηθφηεηα ζε 

ππξίηην κεγαιχηεξε απφ 0.04%. 
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4.4.2 Δπηζεκαίλεηαη φηη ην γαιβάληζκα ησλ επηκήθσλ ξάβδσλ, φπσο π.ρ.: 

α) Ηζηψλ ειεθηξνθσηηζκνχ, 

β) Απιαθσηήο ιακαξίλαο ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη νξζνζηαηψλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο 

γ) Δπηκήθσλ ξάβδσλ ζηεζαίσλ ηερληθψλ έξγσλ, 

δ) ηδεξνζσιήλσλ (γηα ρεηξνιηζζήξεο ζηεζαίσλ, θηγθιηδψκαηα ή νπνηαδήπνηε άιιε 

ρξήζε),  

ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζε θαηαθφξπθα γαιβαληζηήξηα. 

 

4.4.3 Πνηνηηθνί Έιεγρνη 

α. Γηα φια ηα κεηαιιηθά είδε ζα γίλεηαη (ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνπο έιεγρνπο γεσκεηξίαο 

θαη ηπρφλ άιινπο ειέγρνπο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο) πνηνηηθφο έιεγρνο 

ηνπ γαιβαλίζκαηνο ζε αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα. 

 Ζ δεηγκαηνιεηςία ζα γίλεη θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

 

Η. Απφ ηα πξνθνκηζζέληα ζην εξγνηάμην κεηαιιηθά είδε ζα παξζνχλ σο 

δνθίκηα πνζνζηφ θπκαηλφκελν απφ 0.5-1.0% ησλ γαιβαληζκέλσλ 

κεηαιιηθψλ εηδψλ θάζε δηαθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο (θπκαηνεηδή ειάζκαηα 

ζηεζαίσλ, νξζνζηάηεο ζηεζαίσλ, ζηδεξνζσιήλεο, ζηδεξά είδε θξεαηίσλ, θισβνί 

αγθχξσζεο ζηεζαίσλ, θισβνί αγθχξσζεο ηζηψλ νδνθσηηζκνχ θιπ.) θαη θαη’ 

ειάρηζηνλ 2 ηεκάρηα απφ θάζε δηαθεθξηκέλε θαηεγνξία. 

ΗΗ. Ζ δεηγκαηνιεςία ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζα νξίζζεη απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

 

β. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ γαιβαλίζκαηνο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα 

πξφηππα. 

5 ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ Δ 

ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 

Γηάθνξεο ειάζζνλεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο. Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη: 

 

α) Σελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, επεμεξγαζία, ζπλαξκνιφγεζε, 

ζπγθφιιεζε ηνπνζέηεζε θιπ ησλ κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ, θνριηψλ, ξνδειψλ, 

πεξηθνριηψλ ζηεξίμεσλ θαη ινηπψλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ γηα ηελ 

πιήξε θαη έληερε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

β) Σελ δεκηνπξγία νπψλ γηα ηελ πάθησζε ησλ ζηνηρείσλ αγθχξσζεο 

γ) Σελ πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηελ θαηαζθεπή βάζεο ππνδνρήο. 
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δ) Σελ θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. 

6 ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΖ 

6.1 Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε κέηξα ή ριγξ βάξνπο έηνηκσλ κεηαιιηθψλ 

γαιβαληζκέλσλ θαηαζθεπψλ θαη εμαξηεκάησλ πιήξσο ηνπνζεηεκέλσλ ζχκθσλα 

κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ή θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. Σν βάξνο ηνπ 

κνξθνράιπβα ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ ζπλαθψλ κεξψλ ζα 

επηκεηξάηαη κε βάζε ηα κνλαδηαία βάξε πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Καηαζθεπαζηή 

ή αλ δελ ππάξρνπλ απηά κε ηα βάξε ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ πνπ ζα εγθξίλεη ε 

Τπεξεζία ή αλ δελ ππάξρεη θη απηφο (θαηάινγνο) κε βάζε, ηα πξαγκαηηθά βάξε πνπ 

επαιεζεχηεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ βαξψλ ησλ κε 

κεηαιιηθψλ επηθαιχςεσλ 

6.2 ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη  ζην παξφλ άξζξν. 
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ΣΠ – 5 ΓΔΩΤΦΑΜΑΣΑ ΓΗΑΥΩΡΗΜΟΤ 

1.1 Σα γεσπθάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ δχν εδαθηθψλ 

ζηξψζεσλ (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζηξψζεηο επηδνκήο - ππνδνκήο) κε δηαθνξεηηθέο 

θπζηθέο ηδηφηεηεο [θνθθνκεηξηθή ζχλζεζε, θαηάζηαζε ζπλεθηηθφηεηαο (consistency), 

ππθλφηεηα] πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζπλζεηηθέο ή άιιεο ίλεο, ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ, ζε κνξθή ιεπηήο πδξνπεξαηήο κεκβξάλεο.  Με ην 

γεσχθαζκα δηαρσξηζκνχ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θαηά κφληκν ηξφπν ε απνθπγή 

αλάκημεο ησλ δχν πιηθψλ. 

 

1.2 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπνζέηεζεο γεσπθαζκάησλ ν Δξγνιάβνο πξέπεη λα 

παξνπζηάζεη πηζηνπνηεηηθά απφ ηα νπνία ζπλάγεηαη φηη ην γεσχθαζκα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί είλαη αλζεθηηθφ ζηηο επηδξάζεηο ησλ πιηθψλ ησλ ζηξψζεσλ. 

 

1.3 Σα γεσπθάζκαηα ζα πξέπεη θαηά ηε κεηαθνξά, απνζήθεπζε, ηνπνζέηεζε ζην 

έξγν θαη επηθάιπςε λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηπρφλ κεραληθέο ή ρεκηθέο επηδξάζεηο.  Σα 

γεσπθάζκαηα ηα νπνία πθίζηαληαη βιάβε απφ ην θσο πξέπεη λα είλαη ζπλερψο 

θαηάιιεια θαιπκκέλα κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. Δάλ ηα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ην γεσχθαζκα δελ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηέηνησλ δνθηκψλ, ην γεσχθαζκα 

δε ζα παξακέλεη εθηεζεηκέλν πέξαλ ηεο κηαο εκέξαο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο 

ηνπ. 

 

1.4 ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Όια ηα πιηθά θαη ζηνηρεία ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα: 

ΔΛΟΣ EN ISO 9862  Γεσζπλζεηηθά - Γεηγκαηνιεςία θαη πξνεηνηκαζία δνθηκίσλ - 
Geosynthetics - Sampling and preparation of test speciments. 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9864 Γεσζπλζεηηθά - Μέζνδνο δνθηκήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κάδαο 
αλά κνλάδα επηθάλεηαο γεσπθαζκάησλ θαη πξντφλησλ ζρεηηθψλ 
κε γεσπθάζκαηα. - Geosynthetics - Test method for the 
determination of mass per unit area of geotextiles and geotextile-
related products. 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 10319 Γεσπθάζκαηα - Γνθηκή εθειθπζκνχ πιαηαηψλ ηαηληψλ - 
Geotextiles – Widewidth tensile test. 

ΔΛΟΣ EN ISO 11058  Γεσπθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε γεσπθάζκαηα - 
Πξνζδηνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηείζδπζεο λεξνχ 
θαλνληθά ζηελ επηθάλεηα, ρσξίο κεραληθφ εμαλαγθαζκφ. - 
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of 
water permeability characteristics normal to the plane, without 
load. 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 12236 Γεσζπλζεηηθά - Γνθηκή ζε ζηαηηθή δηάηξεζε (δνθηκή CBR). - 
Geosynthetics - Static puncture test (CBR test). 

ΔΛΟΣ EN ISO 12956  Γεσπθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε γεσπθάζκαηα - 
Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ κεγέζνπο αλνίγκαηνο. - 
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Geotextiles and geotextile products - Determination of the 
characteristics opening size. 

ΔΛΟΣ EN 13252  Γεσπθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε γεσπθάζκαηα – 
Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά γηα ρξήζε ζε ζπζηήκαηα 
απνζηξάγγηζεο. - Geotextiles and geotextile-related products - 
Required characteristics for use in drainage systems. 

 

1.5 Σν μεξφ βάξνο ηνπ γεσπθάζκαηνο ζα δίλεηαη ζε g/m2 (γξακ/κ
2
).  

 

1.6 Ζ δηαπεξαηφηεηα ζα δίλεηαη ζε ιίηξα/κ2/δεπηεξφιεπηα (lit/m2
/sec). Ζ έθζεζε δνθηκήο 

ζα δίλεη επίζεο ηε κέζε ηηκή ησλ κεηξήζεσλ θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε. 

  

1.7  Σν γεσχθαζκα πξέπεη: 

α. Να είλαη ≥280gr/m2, εθειθπζηηθήο αληνρήο ηνπιάρηζηνλ 15kΝ/m κέγηζηεο 

αλεγκέλεο παξακφξθσζεο 10% θαηά ηελ δνθηκή εθειθπζκνχ (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 10319), 

επηκήθπλζεο ζε ζξαχζε 50% (±20%), (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 10319), αληνρήο ζε δηάηξεζε 

≥3000N (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 12236) θαη πάρνπο 1,25ριζη (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9864). 

 

β. Να επηηξέπεη ηε ξνή λεξνχ κέζσ απηνχ, εγθάξζηα πξνο ην θχξην επίπεδφ ηνπ ζε 

θάζε θαηεχζπλζε κε ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 90 ιίηξσλ/κ2/δεπηεξφιεπην (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 

11058). 

 

γ. Υαξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο πφξσλ Ο90 100κm (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 12956). 

 

1.8 Οη ελψζεηο ηνπ γεσπθάζκαηνο ζα γίλνληαη είηε κε επηθάιπςε ησλ θχιισλ (θαηά 

κήθνο θαη θαηά πιάηνο), είηε κε ζπξξαθή. ηηο ελψζεηο ησλ θχιισλ ηνπ γεσπθάζκαηνο ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη επηθάιπςε ηνπιάρηζηνλ 200 ριζη. 

 

1.9 Ζ επηθάλεηα επί ηεο νπνίαο ζα απισζεί ην γεσχθαζκα δελ πξέπεη λα έρεη 

πξνεμνρέο ή εμνγθψκαηα κε νμείεο αθκέο ή γσλίεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε 

ζην γεσχθαζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο θαη επηθάιπςεο, ή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ γεσπθάζκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή 

επαθή κε ηελ επηθάλεηα επί ηεο νπνίαο ηνπνζεηείηαη ρσξίο λα ππάξρνπλ θελά ή εμάξζεηο.  

Ακέζσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ζα αθνινπζεί επηθάιπςε ηνπ γεσπθάζκαηνο κε 

πξνζηαηεπηηθή ζηξψζε πιηθνχ, κέρξη δε ηελ απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο απηήο 

απαγνξεχεηαη απζηεξά ε κεηαθίλεζε πάλσ απφ κε πξνζηαηεπκέλν γεσχθαζκα 
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νπνηνπδήπνηε κεραλήκαηνο, νρήκαηνο θιπ. πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζην 

γεσχθαζκα. 

 

Ζ Δπίβιεςε δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ εθηέιεζε πξφζζεησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ζε 

πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην. χκθσλα κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ 13252 νη δνθηκέο γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ γεσπθάζκαηνο ζα γίλνληαη επί δχν 

δεηγκάησλ (Α θαη Β) πνπ ζα ιακβάλνληαη απφ δχν δηαθνξεηηθά ξνιά. Ζ δεηγκαηνιεςία ζα 

αθνινπζεί ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9862. 

 

1.10 Σν λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δνθηκέο δηαπεξαηφηεηαο πξέπεη λα κελ 

πεξηέρεη αέξα, φζν απηφ είλαη δπλαηφ, θαη λα παξέρεηαη κέζσ ελφο δνρείνπ απνζήθεπζεο 

θαη φρη θαηεπζείαλ απφ ην δίθηπν παξνρήο. 

 

1.11 ΣΡΟΠΟ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ 

Ζ επηκέηξεζε γηα ηελ πξνκήζεηα, θνπή, ηνπνζέηεζε, ζηεξέσζε, επηθάιπςε ή ξαθή ησλ 

γεσυθαζκάησλ ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m
2
) θαιππηφκελεο επηθάλεηαο (θαηά 

πεξίπησζε), ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη νη πάζεο θχζεσο επηθαιχςεηο. Γελ επηκεηξνχληαη 

ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλεο, φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο, θαζψο θαη ηα πάζεο 

θχζεσο πιηθά θαη εμνπιηζκφο, ε εμαζθάιηζε θαη ε θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη 

θάζε άιιε ζπκπαξνκαξηνχζα δξάζε απαηηνχκελε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηά ηα 

αλσηέξσ θαηαζθεπή ηνπο. 

 

Δηδηθφηεξα ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, δελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά ηα παξαθάησ: 

Οη σο άλσ ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κέζσλ θαη εξγαιείσλ 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ΣΠ. 

 Σελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη θχιαμε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηηο 

πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ γεσυθαζκάησλ. 

 Σε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ πιηθψλ θαη ηηο πάζεο θχζεσο επηθαιχςεηο (νη νπνίεο 

δελ επηκεηξψληαη πξνο πιεξσκή). 

 Σελ δαπάλε ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ δνθηκψλ, ειέγρσλ, πνπ ζα δεηεζνχλ απφ 

ηελ Τπεξεζία. 
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ΣΠ – 6  ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΜΑΕΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 
 

1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε ζηεγαλνπνηεηηθνχ κάδαο. Ζ 

ρξήζε ζηεγαλνπνηεηηθνχ πξνβιέπεηαη ζηα έξγα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ 

βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή φπνπ αιινχ θαζνξηζηεί απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

 

2. ΣΤΠΟ ΤΛΗΚΟΤ 

Ο ηχπνο πιηθνχ, ν ηξφπνο θαη ε αλαινγία αλάκημεο ηνπ πιηθνχ κε ην ζθπξφδεκα ζα 

θαζνξηζζνχλ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Σν πιηθφ 

ζα είλαη παξαγσγήο αλαγλσξηζκέλνπ εξγνζηαζίνπ θαη απνδεδεηγκέλα ζα ηπγράλεη 

επξείαο εθαξκνγήο. Οη νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή, σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ηελ αλαινγία 

πξφζκημεο, ζα εθαξκνζηνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο ζπκβαηηθψλ έξγσλ, ελψ ζε ζνβαξά έξγα 

ζα ζπληάζζεηαη εηδηθή κειέηε απφ εηδηθφ εξγαζηήξην. ε θάζε πεξίπησζε, ζα δηεξεπλάηαη 

ε επίδξαζε ηνπ ζηεγαλνπνηεηηθνχ ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ζα απνθιείνληαη 

πιηθά πνπ έρνπλ δπζκελή επίδξαζε ζηνλ εξππζκφ θαη ηε ζπζηνιή πήμεο. Σν πιηθφ δελ 

πξέπεη λα πεξηέρεη άζθαιην ή πίζζα, ζεηηθά άιαηα ή άιιεο νπζίεο πνπ πηζαλφλ λα 

πξνθαινχλ δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ θαη κείσζε ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 

3. ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ – ΠΛΖΡΩΜΖ 

Ζ επηκέηξεζε ηνπ πιηθνχ ζα γίλεηαη ζε ρηιηφγξακκα εγθεθξηκέλνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο 

πιηθνχ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζηεγαλνπνηεηηθνχ πνπ πξνζηίζεηαη ζην 

ζθπξφδεκα θαη κε βάζε ηνλ αληίζηνηρν επηκεηξεζέληα φγθν ζθπξνδέκαηνο. 

 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ρηιηφγξακκσλ, πνπ επηκεηξήζεθαλ ζχκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ, κε ηε ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδαο, ε νπνία ηηκή θαη πιεξσκή απνηειεί πιήξε 

απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, θνξηνεθθφξησζε, 

κεηαθνξά, ηελ εξγαζία αλάκημεο θαη ηηο ηπρφλ επηβαξχλζεηο γηα δνθηκέο, ειέγρνπο θαη 

πηζηνπνηεηηθψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο. 
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ΣΠ – 7 ΠΡΟΥΤΣΟΗ ΣΗΜΔΝΣΟΩΛΖΝΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ΣΠ είλαη ε θαηαζθεπή νρεηψλ θαη ππνγείσλ δηθηχσλ βαξχηεηνο 

γηα ηελ απνρέηεπζε νκβξίσλ απφ νπιηζκέλνπο ή άνπινπο ηζηκεληνζσιήλεο κε ή ρσξίο 

πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε. 

2. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΠΟΓΟΥΖ ΔΝΩΜΑΣΟΤΜΔΝΩΝ ΤΛΗΚΩΝ 

2.1. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΗΜΔΝΣΟΩΛΖΝΩΝ 

Οη ηζηκεληνζσιήλεο θαηαηάζζνληαη ζηελ παξαθάησ θαηεγνξία: 

- Οπιηζκέλνη ή άνπινη ζσιήλεο ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο ή θακπάλαο θαη ειαζηηθφ 

δαθηχιην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1 θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916. 

Υαξαθηεξίδνληαη θιάζεσο αληνρήο 120 [ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην θνξηίν 

ζξαχζεσο ζε kN/m, δηαηξνχκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN), 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1916]. Ζ επίηεπμε ηεο 

θιάζεσο αληνρήο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρψκαηνο, ηεο θαηεγνξίαο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ νπιηζκνχ (πιέγκαηα ή/θαη κεηαιιηθέο ίλεο). 

 

Οη ηζηκεληνζσιήλεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κεθνηνκηθά θαη 

νξηδνληηνγξαθηθά θαη λα θέξνπλ εγθηβσηηζκφ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα άνπινπο, ζχκθσλα 

κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

 

Οη πξνθαηαζθεπαζκέλνη ηζηκεληνζσιήλεο παξάγνληαη κε δνλεηηθέο ή θπγνθεληξηθέο 

κεζφδνπο ζε εξγνζηαζηαθέο ή εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαηάιιεια εμνπιηζκέλεο. 

πλήζσο εθαξκφδνληαη ηερληθέο επηηάρπλζεο ηεο σξίκαλζεο κε ρξήζε αηκνχ. 

 

Οη άνπινη ηζηκεληνζσιήλεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ παξαδίδνληαη θαηά θαλφλα ζε ηεκάρηα 

κήθνπο 1,0m. Οη νπιηζκέλνη ζσιήλεο δηαηίζεληαη ζε κήθε 2,0-2,5m. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο δηθηχσλ δηεξρνκέλσλ απφ δηαβξσηηθά εδάθε ή θνληά ζηε ζάιαζζα 

ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηζηκεληνζσιήλσλ κε εζσηεξηθή ή θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία 

(αζθαιηηθή ή επνμεηδηθή). 

 

ρεηηθά πξφηππα-βηβιηνγξαθία: 
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ΔΛΟΣ EN 681-1  Διαζηνκεξή ζηεγαλσηηθά - Απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά ζηεγάλσζεο 

ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο - Μέξνο 1: Βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ. 

ΔΛΟΣ ΔΝ 588-1   σιήλεο απφ ηλνηζηκέλην γηα νρεηνχο θαη απνρεηεχζεηο - Μέξνο 

1: σιήλεο, ζχλδεζκνη θαη εμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 

βαξχηεηαο 

  Fibre-cement pipes for sewers and drains - Part 1: Pipes, joints 

and fittings for gravity systems. 

ΔΛΟΣ ΔΝ 196-1  Μέζνδνη δνθηκήο ηζηκέληνπ - Μέξνο 1: Πξνζδηνξηζκφο 

αληνρψλ. 

  Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength. 

ΔΛΟΣ ΔΝ 197-1  Σζηκέλην. Μέξνο 1: χλζεζε, πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα 

ζπκκφξθσζεο γηα ηα θνηλά ηζηκέληα. 

  Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity 

criteria for common cements. 

ΔΛΟΣ ΔΝ 197-2  Σζηκέλην - Μέξνο 2 : Αμηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο. 

  Cement - Part 2: Conformity evaluation. 

 

ΔΛΟΣ EN 1295-1:1997 Structural design of buried pipelines under various conditions of 

loading. General requirements 

 Γνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ππφγεησλ αγσγψλ ππφ εθαξκνδφκελα 

θηλεηά θνξηία. Γεληθέο απαηηήζεηο. 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1916:2002  Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and 

reinforced. Σζηκεληνζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα, απφ άνπιν, 

ηλνπιηζκέλν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

ΔΛΟΣ ΔΝ 12620   Aggregates for concrete - Αδξαλή γηα ζθπξφδεκα. 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1097-1   Tests for mechanical and physical properties of aggregates - 

Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval). -- 

Γνθηκέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεραληθψλ θαη θπζηθψλ 

ηδηνηήησλ ησλ αδξαλψλ - Μέξνο 1: Πξνζδηνξηζκφο ηεο 

αληίζηαζεο ζε θζνξά. 

ΔΛΟΣ EN ISO 9001  πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο - Απαηηήζεηο. 

  Quality management systems - Requirements. 

ΔΛΟΣ EN ISO 9002  πζηήκαηα πνηφηεηαο - Τπφδεηγκα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ζηελ παξαγσγή, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε. 

  Quality systems - Model for quality assurance in production, 

installation and servicing. 
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Καλνληζκφο Σερλνινγίαο (Κ.Σ..), φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2002 

θπξνδέκαηνο (ΦΔΚ/315/Β/17.4.97 θαη ΦΔΚ/537/Β/1.5.02) 

ΠΓ 244/29-2-80 «Πεξί Καλνληζκνχ Σζηκέληνπ γηα Έξγα απφ θπξφδεκα» (ΦΔΚ 

69Α/28-4-1980) 

 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1916:2002  ππεξηζρχνπλ φισλ ησλ πξνεγνπκέλσλ 

δηαηάμεσλ. Σα πξνζθνκηδφκελα πιηθά ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθψο ηελ επηζήκαλζε CE ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Ζ Τπεξεζία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απαηηήζεη πξφζζεηεο δνθηκέο επί ηπραίσλ δεηγκάησλ 

πξνζθνκηζζέλησλ ζσιήλσλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο 

δηεπθνιχλζεηο πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξφδεκα θαηαζθεπήο ησλ 

ζσιήλσλ, ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ ζηα ζεηηθά/ζεηψδε (ηζηκέλην SR: Sulfate Resistant) ε 

παξαγσγή ηνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ EN 197-1. 

2.2. ΠΑΡΑΓΩΓΖ/ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΗΜΔΝΣΟΩΛΖΝΩΝ 

Οη εξγνζηαζηαθέο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηζηκεληνζσιήλσλ ζα πξέπεη: 

 λα εθαξκφδνπλ κεζφδνπο πιήξνπο ειέγρνπ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε φια ηα 

ζηάδηα απηήο. 

 Να δηαζέηνπλ πιήξσο εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ ησλ ζσιήλσλ ζε θάζε 

θάζε παξαγσγήο ηνπο. 

 Να πιεξνχλ παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πηζηνπνηεκέλεο θαηά ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 

ISO 9001. 

 Να εθαξκφδνπλ ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πηζηνπνηεκέλν θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

ISO 9002:2000 απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα δηαπίζηεπζεο (EQNET). 

 Να εθαξκφδνπλ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο εξγαδνκέλσλ. 

 

Ζ πξνθαηαζθεπή ζσιήλσλ ζην εξγνηάμην επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε, 

ιεπηνκεξή ζρέδηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο 

θαη δνθηκψλ ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ. 

 

Οη αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζθπξφδεκα κπνξεί λα είλαη θαη ρπηνί επί ηφπνπ, εάλ απηφ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ Μειέηε. Ζ θαηαζθεπή ρπηψλ ζσιελσηψλ αγσγψλ κπνξεί 

ελαιιαθηηθά λα γίλεη κε πλεπκαηηθφ ηχπν (θνπζθσηφ θαινχπη) ή ιπφκελνπο 
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μπιφηππνπο/ζηδεξφηππνπο, κε εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο ζθπξνδέκαηνο, ηεο δηάηαμεο ηνπ 

ζηδεξνπιηζκνχ θαη ηνπ πάρνπο ηνηρψκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη εθάζηνηε απφ ηελ κειέηε. 

 

Γηα ηελ ζθπξνδέηεζε επί ηφπνπ ησλ ζσιήλσλ έρνπλ εθαξκνγή ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 

ΔΣΔΠ 01-01-02-00 «Γηάζηξσζε θαη πκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο». 

 

ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα εθαξκφδεη κε απφιπηε αθξίβεηα ηνπο θαλφλεο θαη 

ηηο Πξνδηαγξαθέο, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηελ πξνκήζεηα παξαζθεπή ησλ 

ηζηκεληνζσιήλσλ, ηελ θαηάιιειε έδξαζή ηνπο, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο, θαη ηελ πιήξσζε 

θαη επηκειή ζπκπχθλσζε κε ηα θαηάιιεια πιηθά, ηεο πεξηνρήο γχξσ θαη πάλσ απφ 

απηνχο ψζηε λα επηηεπρζεί ν πιήξεο εγθηβσηηζκφο ηνπο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλα ψζηε φηαλ νη ζσιήλεο 

ηνπνζεηεζνχλ ν έλαο κεηά ηνλ άιιν λα εθαξκφδνπλ απνιχησο θαη λα έρνπλ ζπλερή θαη 

ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα θαη νη αξκνί ηνπο πξέπεη λα έρνπλ ηέηνην ζρήκα, ψζηε λα 

επηηξέπνπλ ζσζηή πξνζαξκνγή. Οη ζσιήλεο πξέπεη λα έρνπλ ελψζεηο θεθαιήο, 

εληνξκίαο θιπ κεγάιεο αληνρήο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ξεγκαησκέλσλ ή θζαξκέλσλ 

ζσιήλσλ. 

 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ ζα αξρίδεη πάληα απφ ην ζεκείν εθξνήο ή απφ ην 

πην ρακειφ άθξν ηνπ αγσγνχ θαη κε ηελ «αξζεληθή» ηνπ πξνο ην θαηψηεξν ζεκείν 

εθξνήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηελ θιάζε αληνρήο θαη ηηο ζπλζήθεο έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ 

(bedding factor), πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1295-1, ην επηηξεπφκελν 

βάζνο ηνπνζέηεζεο γηα ηα εθάζηνηε εθαξκνδφκελα θηλεηά θνξηία. Ωο εθ ηνχηνπ κε κηα 

κφλνλ θιάζε αληνρήο ηζηκεληνζσιήλσλ θαη επηινγή, θαηά πεξίπησζε, ηνπ ηχπνπ 

έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ ηεο ζσιελνγξακκήο θαιχπηνληαη φιεο νη ζπλζήθεο πνπ 

απαληψληαη ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο (ππφ νδνχο βαξεηάο ή ειαθξάο θπθινθνξίαο, εθηφο 

θαηαζηξψκαηνο νδνχ). 

2.3. ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΗΜΔΝΣΟΩΛΖΝΩΝ 

α. Σζηκέλην 

Σν ηζηκέλην ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κ.Σ.. θαη ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 197. Δάλ 

δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ κειέηε γηα ηνπο αγσγνχο νκβξίσλ ζα επηιέγεηαη 

ηζηκέλην θαηεγνξίαο CEΜ I θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 197-1:2000. 
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Ζ ρξήζε ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ ζην ζείν, ζα πηζηνπνηείηαη κε εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο 

ηεκαρίσλ ζσιήλα (π.ρ. θξπζηαιινγξαθηθή αλάιπζε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ Υ, ρεκηθή 

αλάιπζε, θαζκαηνκεηξία αηνκηθήο απνξξφθεζεο ή άιιε δφθηκε κέζνδν). 

 

β. Αδξαλή 

Σα αδξαλή θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ην Πξφηππν EN 12620 θαη πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κ.Σ.. Ζ θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ελ γέλεη ε ζχλζεζε 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο αλάινγα κε 

ηελ δηάκεηξν ή/θαη ην πάρνο ηνηρψκαηνο ησλ ζσιήλσλ. 
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γ. Οπιηζκφο 

Ζ δηάηαμε ηνπ νπιηζκνχ, φζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1 αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνχ. Ο νπιηζκφο ζα 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ απαηηνχκελε θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ ζσιήλσλ, είηε απφ ηελ 

κειέηε ηνπ έξγνπ (πεξίπησζε ρπηψλ επί ηφπνπ ζσιήλσλ) είηε κεηά απφ ηηο 

πξνβιεπφκελεο δνθηκέο ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο (πξνθαηαζθεπαζκέλνη ζσιήλεο 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ). 

 

δ. θπξφδεκα 

Σν ζθπξφδεκα ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1916:2002. 

 

Ζ θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ C40/50. 

 

Ο ιφγνο λεξνχ / ηζηκέληνπ ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ 0,50 θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην 

φρη κεγαιχηεξε απφ 350 ÷ 400 kg/m3. 

 

Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη πιήξε θαη 

νκνηφκνξθε αλάκημε θαη ζηαζεξή πνηφηεηα φισλ ησλ κηγκάησλ (ραξκαληψλ), θαη ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη αλακηθηήξεο ειεθηξνληθψο ειεγρφκελνη, κε δηάηαμε πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

πεξηερφκελεο πγξαζίαο ησλ αδξαλψλ θαη απηφκαηεο ξχζκηζεο ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ 

θαη κε δπλαηφηεηα έθδνζεο δειηίνπ ζχλζεζεο ηνπ κίγκαηνο απφ εθηππσηή. Σν εξγνζηάζην 

παξαγσγήο ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ ζα δηαηεξεί πιήξεο αξρείν (εκεξνιφγην) θαηαγξαθήο 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζψο θαη ησλ ειέγρσλ ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ησλ αδξαλψλ. 

2.4. ΓΔΩΜΔΣΡΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΩΛΖΝΩΝ 

Ζ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ αληηζηνηρεί ζηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ ζα δηακνξθψλνληαη θαηά ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 

1916:2002 θαη ελδεηθηηθά ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 

Σχπνο 

Οπιηζκέλνο ή άνπινο  

Γηάκεηξνο 

Δζσηεξηθή (mm) 

Γηάκεηξνο 

Δμσηεξηθή (mm) 

Μέζν Πάρνο 

Σνηρψκαηνο (mm) 

Ωθέιηκν 

κήθνο 

(m) 

Βάξνο 

σιήλα 

(Kgr) 

Φ- 300 300 410 55 2,5 403 

Φ- 400 400 520 60 2,5 561 

Φ- 500 500 640 70 2,5 804 

Φ- 600 600 760 80 2,5 1.085 
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Φ- 700 700 874 87 2,5 1.373 

Φ- 800 800 988 94 2,5 1.685 

Φ- 900 900 1.114 107 2,5 2.146 

Φ-1000 1.000 1.240 120 2,5 2.654 

Φ-1200 1.200 1.490 145 2,5 3.790 

Φ-1500 1.500 1.860 180 2,5 5.498 

 

Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο (mm) 
Απνδεθηή δηαθνξά κήθνπο 

αληηδηακεηξηθψλ γελεηεηξψλ (mm) 

300-600 6mm 

600-1200 10mm 

 

 

Οη επηηξεπφκελεο γεσκεηξηθέο απνθιίζεηο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

 Δμσηεξηθή επηθάλεηα νρεηψλ 

“Απφηνκεο” αλσκαιίεο < 5 mm 

“Βαζκηαίεο” αλσκαιίεο < 10 mm ζε κήθνο 2 m 

 Δζσηεξηθή επηθάλεηα νρεηψλ 

“Απφηνκεο” αλσκαιίεο < 3 mm 

“Βαζκηαίεο” αλσκαιίεο < 5 mm ζε κήθνο 2 m  

 Απφθιηζε απφ ηελ επζπγξακκία 

Ζ κέγηζηε απνδεθηή απφθιηζε απφ ηελ επζπγξακκία κεηξνχκελε θαηά γελέηεηξα 

θαζνξίδεηαη ζε 5mm αλά ηξέρνλ κέηξν κήθνπο ζσιήλα. 

2.5. ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΓΟΚΗΜΔ ΣΗΜΔΝΣΟΩΛΖΝΩΝ 

Σν θνξηίν ζξαχζεο ηνπ ζσιήλα δελ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ ην θαζνξηδφκελν ζην 

πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1916:2002. 

2.6. ΔΛΑΣΗΚΟΗ ΓΑΚΣΤΛΗΟΗ – ΦΡΑΓΗΖ ΑΡΜΩΝ 

Οη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1 θαη   

κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο ή λα 

παξαδίδνληαη πξνο ηνπνζέηεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηεο ζσιελνγξακκήο. 

 

Δθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε, ην ζθξάγηζκα ησλ αξκψλ ζα γίλεηαη κε 

ηζρπξφ ηζηκεληνθνλίακα, 650kg ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ (ΔΣΔΠ 08-05-01-04) ή κε 

εηδηθά ειαζηνκεξή πιηθά εζσηεξηθά ζηελ πεξίπησζε κεγάισλ δηακέηξσλ θαη εμσηεξηθά 

ζηελ πεξίπησζε κηθξψλ δηακέηξσλ (ΔΣΔΠ 08-05-02-05). 
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2.7. ΠΡΟΣΑΗΑ ΩΛΖΝΩΝ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΔ ΔΠΗΓΡΑΔΗ 

Οη πξνζηαηεπηηθέο επελδχζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζζήθε ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ ζην 

ζείν (SR) ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηεο δψλεο ησλ ζσιήλσλ. 

 

Οη ζπλήζεηο ηχπνη πξνζηαζίαο θαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη 

έρνπλ σο εμήο: 

α. Δζσηεξηθή πξνζηαζία κε επάιεηςε κε επνμεηδηθή ξεηίλε. 

Θα είλαη ηζφπαρε θαη φηη εθαξκφδεηαη ζε ηξεηο ζηξψζεηο πάρνπο απφ 0,30 έσο 0,50 mm 

αθνχ πξνεγνπκέλσο ν ζσιήλαο θαζαξηζηεί επηκειψο θαη απαιιαγεί πιήξσο απφ ζθφλεο 

θ.ι.π. Θα θαιχπηνληαη πιήξσο θαη νη επηθάλεηεο ησλ άθξσλ ησλ ζσιήλσλ. Σν πάρνο ηεο 

επέλδπζεο κεηξάηαη κε παρχκεηξν αθξηβείαο. 

 

β. Δθαξκνγή εληζρπκέλνπ ηζηκέληνπ (π.ρ. αινπκηλνχρνπ) ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ 

EN 197-1, θαζψο θαη ην Π.Γ. 244/80 γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζθπξνδεκάησλ αλζεθηηθψλ 

έλαληη ρεκηθήο δηάβξσζεο (CEM IV). 

γ. Υπηέο απηνεπηπεδνχκελεο ξεηίλεο επνμεηδηθήο βάζεο ηξηψλ ζπζηαηηθψλ πάρνπο 2-3 

mm. 

δ. Δπέλδπζε ηζηκεληνζσιήλσλ κε θχιια πνιπαηζπιελίνπ θαηά ην ζηάδην παξαγσγήο ησλ 

ζσιήλσλ ζην εξγνζηάζην. Δθαξκφδνληαη θχιια πνιπαηζπιελίνπ πάρνπο 3,00 mm ή 

κεγαιχηεξνπ, ηα νπνία ζηελ επηθάλεηα επαθήο ηνπο κε ην ζθπξφδεκα θέξνπλ 

θσλνεηδήο απνιήμεηο αγθχξσζεο (ζπλήζσο 400 ηεκάρηα αλά m2 επηθαλείαο: θάλλαβνο 

5 Υ 5 cm). 

 

Σα θχιια ηεο επέλδπζεο θαηά κήθνο ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ αξκνχ ζα είλαη ζπγθνιιεκέλα 

κε ζεξκηθέο κεζφδνπο (απηνγελήο ζπγθφιιεζε ρσξίο ίρλε ξαθήο) γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ζηεγαλφηεηαο. Ζ ζηεγαλσηηθή κεκβξάλε ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ EN 13491/A1. 

 

ΔΛΟΣ EN 13491/A1  Γεσζπλζεηηθά δηαθξάγκαηα - Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά γηα 

ρξήζε δηαθξάγκαηνο πγξψλ ζηελ θαηαζθεπή ζεξάγγσλ θαη 

ππφγεησλ έξγσλ. Geosynthetic barriers - Characteristics required for 

use as a fluid barrier in theconstruction of tunnels and underground 

structures. 

DIN 14632-5: 1998  High Density Polyethylene (HDPE) Extruded Sheet. Technical 

Delivery Conditions - Φχιια πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλφηεηαο δη’ 

εμσζήζεσο. Σερληθνί φξνη παξάδνζεο. 

ΔΛΟΣ EN 1610  Καηαζθεπή θαη δνθηκή ησλ απνρεηεχζεσλ θαη ησλ απνζηξαγγίζεσλ. 
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Construction and testing of drains and sewers. 

ΔΛΟΣ EN 12201-1 πζηήκαηα ζσιελψζεσλ πδξνδφηεζεο απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ). 

Μέξνο 1: Γεληθφηεηεο -- Plastics piping systems for water supply - 

Polyethylene (PE) – Part 1: General. 

 

Οη ζσιήλεο κε πξνζηαηεπηηθέο επελδχζεηο/επηζηξψζεηο ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

πηζηνπνηεηηθά αλαγλσξηζκέλσλ εξγαζηεξίσλ γηα ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά θαη ηηο 

ηδηφηεηέο ηνπ. Σα πηζηνπνηεηηθά ζα αλαθέξνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ζηηο κεηξήζεηο ηνπ πάρνπο 

ηεο επέλδπζεο, ηεο πξφζθπζεο θαη ηεο αληνρήο ζε φμηλν θαη ζε αιθαιηθφ πεξηβάιινλ. Σν 

πιηθφ ζπληήξεζεο – πξνζηαζίαο ζθπξνδέκαηνο ζα δηαζέηεη (φπσο ζα πξνθχπηεη απφ ηα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα ην ζπλνδεχνπλ) ηνλ πξνδηαγξαθφκελν ζπληειεζηή 

απνηειεζκαηηθφηεηνο. 

3. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ/ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΩΛΖΝΩΝ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

ΣΔΛΔΗΩΜΔΝΖ ΔΡΓΑΗΑ 

3.1. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΩΛΖΝΩΝ 

Οη πξνθαηαζθεπαζκέλνη ζσιήλεο ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα απνζεθεχνληαη κε πξνζνρή, 

γηα ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε δεκηάο. 

 

Δπηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: 

α. Απαγνξεχεηαη ε εθθφξησζε κε πηψζε. 

β. Ο ρεηξηζκφο ησλ ζσιήλσλ (αλχςσζε-θαηαβηβαζκφο) ζα γίλεηαη κε αλπςσηηθά κέζα 

(γεξαλνχο ή εθζθαθέο) εθνδηαζκέλα κε εηδηθφ άγγηζηξν αλάξηεζεο ζσιήλσλ. 

γ. Οη ζσιήλεο ζα ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο κε ηαθαξίεο γηα ηελ 

απνθπγή κεηαθηλήζεσλ θαη θξνχζεσλ. 

δ. Οη ζσιήλεο ζα εδξάδνληαη ζε νκαιφ έδαθνο ή επί ζηξψζεσο γαησδψλ ή 

ακκνραιηθσδψλ πιηθψλ ρσξίο κεγάινπο ιίζνπο θαη ζα αζθαιίδνληαη έλαληη 

νιηζζήζεσο κε παξεκβνιή θαηάιιεισλ εκπνδίσλ. 

3.2. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΩΛΖΝΩΝ 

Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ απαηηνπκέλσλ κεθνηνκηθψλ 

θιίζεσλ (π.ρ. ηνπνζέηεζε ζε ηαθηέο απνζηάζεηο παζζάισλ επηζήκαλζεο κε 

ρξσκαηηζκέλε ηελ ζηάζκε αλαθνξάο, ή ρξήζε ζπζηεκάησλ νπηηθήο θαζνδήγεζεο laser). 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ γίλεηαη ζπλήζσο απφ ηα θαηάληε πξνο ηα αλάληε, νη δε 

ζσιήλεο κε θψδσλα δηαηάζζνληαη έηζη ψζηε νη θψδσλεο λα βξίζθνληαη αλάληε θαηά ηελ 
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ξνή. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα αλαζθάθεηαη ηνπηθά ην ππφζηξσκα γηα λα 

εηζρσξήζεη ε πξνεμνρή ηνπ θψδσλα. 

 

Οη ηζηκεληνζσιήλεο κε θψδσλα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε εθαξκνγή ειαζηηθνχ 

δαθηπιίνπ, ζην εζσηεξηθφ ηεο κνχθαο. Ο ειαζηηθφο δαθηχιηνο εθαξκφδεηαη ζηελ εγθνπή 

πνπ ππάξρεη θαη ν ζσιήλαο πξνσζείηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ θψδσλα πξηλ ηνλ 

πξνεγνχκελν ήδε ηνπνζεηεκέλν ζσιήλα κε θαηάιιειεο κεραληθέο ή πδξαπιηθέο 

δηαηάμεηο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο δχλακεο πξνψζεζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνθπγή κνλνκεξνχο θφξηηζεο ηεο κνχθαο, πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ζξαχζε. Ζ θφξηηζε πξέπεη λα είλαη ηζνθαηαλεκεκέλε ζε φιε ηελ πεξίκεηξν 

ηεο κνχθαο. 

3.3. ΔΛΔΓΥΟΗ ΣΗΜΔΝΣΟΩΛΖΝΩΝ 

α. Δξγαζηεξηαθνί έιεγρνη 

 ηελ πεξίπησζε εξγνηαμηαθήο παξαγσγήο ηζηκεληνζσιήλσλ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη ησλ ζσιήλσλ ζε πνζνζηφ 2% αλά 

δηάκεηξν θαη ηχπν ηζηκεληνζσιήλσλ θαη θαη’ ειάρηζηνλ 5 ηεκάρηα αλά δηάκεηξν, ζε 

θαηάιιεια εμνπιηζκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα κε δαπάλε θαη κέξηκλα ηνπ 

Αλαδφρνπ. Ζ επηινγή ησλ δεηγκάησλ ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπίβιεςε. 

 Γηα θάζε δνθηκαδφκελε παξηίδα ζσιήλσλ ζα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ δνθηκψλ ζην 

νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ζε θακπηηθφ θνξηίν ζξαχζεο, ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζπνλδχισλ ζε δνθηκή πδαηνζηεγαλφηεηαο, ην πάρνο ηνπ 

ηνηρψκαηνο, ε πνηφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ε δηάηαμε ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ 

(πεξηκεηξηθψλ θαη δηακήθσλ). 

 Μία παξηίδα ζσιήλσλ ζα γίλεηαη απνδεθηή φηαλ φια ηα εμεηαδφκελα δνθίκηα δίλνπλ 

απνδεθηά απνηειέζκαηα. Γηα θάζε δνθίκην πνπ πηζαλφλ βξεζεί εθηφο πξνδηαγξαθήο ε 

δνθηκή ζα επαλαιακβάλεηαη κε δχν πξφζζεηα δνθίκηα απφ ηελ ίδηα παξηίδα ζσιήλσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή φια ηα επαλειεγρφκελα δνθίκηα πξέπεη λα πιεξνχλ ηελ 

πξνδηαγξαθή. 

 

Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ρξήζεο ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ ζε ζείν (SR) ζα πξνζθνκίδνληαη 

πηζηνπνηεηηθά αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ ή ζα δεηείηαη αλάινγνο εξγαζηεξηαθφο 

έιεγρνο (εηδηθέο ρεκηθέο αλαιχζεηο, θξπζηαιινγξαθία θιπ). 

 

β. Μαθξνζθνπηθνί έιεγρνη 

πληζηάηαη ε εθηέιεζε καθξνζθνπηθψλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ επί ηφπνπ 

δηαπίζησζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζσιήλσλ. 

Σα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ελδεηθηηθά θαιήο πνηφηεηαο ησλ ζσιήλσλ. 
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 Καηά ηελ θξνχζε ηνπ ζσιήλα κε ζθπξί ζα παξάγεηαη ήρνο κεηαιιηθήο ρξνηάο 

(θσδσληζκφο). 

 Καηά ηελ ζξαχζε ηκήκαηνο ηνπ ζσιήλα ηα αδξαλή ζα ζξαχνληαη ρσξίο λα 

απνθνιινχληαη. 

 Οη ζσιήλεο ζα εκθαλίδνπλ εηθφλα ζπκπαγή, ρσξίο ειαηηψκαηα, ξσγκέο, 

θπζζαιίδεο θαη απνθνιιεκέλα ηκήκαηα. 

 Κψδσλεο κε νκαινί ή θζαξκέλνη απφ θξνχζεηο επεξεάδνπλ ηελ ζσζηή ζχλδεζε 

ησλ ζσιήλσλ θαη ηελ ζηεγαλφηεηα. σιήλεο κε ηέηνηνπο θψδσλεο είλαη αθαηάιιεινη 

θαη ζα απνξξίπηνληαη. 

 σιήλεο κε εκθαλή νπιηζκφ δελ ζα γίλνληαη απνδεθηνί. 

 Οη ζσιήλεο δελ ζα εκθαλίδνπλ ξσγκέο θαη ε εζσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα ζα είλαη 

νκαιή θαη ιεία. 

 Ωο κε απνδεθηνί ραξαθηεξίδνληαη νη ηζηκεληνζσιήλεο πνπ εκθαλίδνπλ ηα αθφινπζα: 

 ζπαζίκαηα ή δηακπεξείο ξσγκέο 

 ειαηηψκαηα ελδεηθηηθά θαθήο αλαινγίαο, αλάκημεο ή ζπκπχθλσζεο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο 

 επηθάλεηα θπςεισηή ή πνξψδε 

 βιάβεο ή ζπαζίκαηα ζηα άθξα, πνπ πηζαλφλ ζα εκπνδίδνπλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ 

 νπνηνδήπνηε ζπλερέο ξάγηζκα πνπ έρεη επηθαλεηαθά πιάηνο ≥ 0,3 mm θαη 

κήθνο ≥ 300mm, αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ηνπ ζην ηνίρσκα ηνπ ζσιήλα 

 Σα άθξα ηνπο δελ ζα εκθαλίδνπλ ζθαζίκαηα ή ειαηηψκαηα θαη ην επίπεδφ ηνπο λα 

είλαη θάζεην πξνο ηνλ άμνλα ηνπ ζσιήλα. 

 Οη ζσιήλεο ζα είλαη ιείνη θαη επζχγξακκνη. 

3.4. ΓΟΚΗΜΔ ΣΔΓΑΝΟΣΖΣΑ ΣΗΜΔΝΣΟΩΛΖΝΩΝ 

Γηα αγσγνχο δηακέηξνπ άλσ ησλ 700 mm ε Τπεξεζία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απαηηήζεη 

έιεγρν ζηεγαλφηεηαο κε εηδηθά φξγαλα ζην ζχλνιν ή ηκήκα ηνπ αγσγνχ, κε ρξήζε εηδηθψλ 

ηερληθψλ θαη εμνπιηζκνχ (π.ρ. έκθξαμε αξκψλ κε κπαιφληα θαη εθαξκνγή αξρηθήο 

πδξνζηαηηθήο πίεζεο ειεγρφκελεο ρξνληθήο κέζσ καλνκέηξσλ). 

 

Σπρφλ ειαηηψκαηα πνπ ζα δηαπηζηψλνληαη θαηά ηηο δνθηκαζίεο απηέο ζα απνθαζίζηαληαη 

απφ ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο ηδηαίηεξε πξνο ηνχην απνδεκίσζε. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, κεηά 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ ζα γίλεηαη λέα δνθηκαζία ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

ζσιήλσζεο. 
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4. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΟΗΟΣΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ δηθηχνπ απφ ηζηκεληνζσιήλεο ζα δηελεξγνχληαη νη αθφινπζνη 

έιεγρνη: 

 Έιεγρνο θαθέινπ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ/πηζηνπνηεηηθψλ. ε πεξίπησζε 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηζηκεηνζσιήλσλ πνπ θέξνπλ ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε ην λέν 

ΔΝ 1916:2002 δελ απαηηνχληαη πεξαηηέξσ εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη. 

 Έιεγρνο νξηδνληηνγξαθηθήο θαη πςνκεηξηθήο ηνπνζέηεζεο ζσιήλσλ ζχκθσλα κε 

ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

 Έιεγρνο πξαθηηθψλ ηέιεζεο δνθηκψλ πηέζεσο (εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

κειέηε). 

 Ζ Τπεξεζία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαηηήζεη βηληενζθφπεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο 

ζσιελνγξακκήο, εάλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε 

ηνπ έξγνπ. 

5. ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΓΗΔΗΝΖ – ΑΦΑΛΔΗΑ 

5.1. ΠΗΘΑΝΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

Ζ θαηαζθεπή δηθηχσλ απνρέηεπζεο κε ηζηκεληνζσιήλεο απαηηεί ηελ δηαθίλεζε 

αληηθεηκέλσλ κεγάινπ βάξνπο κε κεραληθά κέζα θαη κάιηζηα ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο 

ρψξνπ (εληφο ηνπ νξχγκαηνο). 

 

Ζ πξνζσξηλή ελαπφζεζε ησλ ζσιήλσλ θαηά κήθνο ηνπ νξχγκαηνο ελέρεη πάληνηε ηνλ 

θίλδπλν νιηζζήζεσλ εάλ δελ ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα ζηήξημεο/ζηαζεξνπνίεζεο ησλ 

ζσιήλσλ. 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ζθήλσζεο ησλ ζσιήλσλ κε θψδσλα αζθνχληαη ηζρπξέο δπλάκεηο ζηελ 

πεξίκεηξν ηνπ ζσιήλα κε πδξαπιηθά ή κεραληθά κέζα. 

5.2. ΜΔΣΡΑ ΤΓΗΔΗΝΖ - ΑΦΑΛΔΗΑ 

Γεληθψο έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 305/96 πεξί «Διάρηζησλ Απαηηήζεσλ Τγηεηλήο 

θαη Αζθάιεηαο Πξνζσξηλψλ θαη Κηλεηψλ Δξγνηαμίσλ», ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 

92/57 ΔΟΚ.  

 

Ο ρεηξηζκφο ησλ ζσιήλσλ (αλχςσζε-θαηαβηβαζκφο) ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε εηδηθέο 

εμαξηήζεηο αλάξηεζεο ζσιήλσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ην ακεηαθίλεην ησλ ζσιήλσλ θαηά 

ηνπο ρεηξηζκνχο. 
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- Απαγνξεχεηαη ν ρεηξηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε κνλφ ηκάληα ηνπνζεηνχκελν 

πεξηθεξεηαθά. 

- Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα ιακβάλεηαη θαηά ηελ επζπγξάκκηζε ησλ ζσιήλσλ εληφο ηνπ 

νξχγκαηνο. Ζ εξγαζία ζα επηηεξείηαη δηαξθψο απφ έκπεηξν εξγνδεγφ θηλνχκελν εθηφο 

ηνπ νξχγκαηνο. 

 

Σν εξγαδφκελν πξνζσπηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

πνπ πξνβιέπεη ην ρέδην Αζθάιεηαο – Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ). 

6. ΣΡΟΠΟ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Ζ επηκέηξεζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ην αμνληθφ κήθνο 

ηνπ δηθηχνπ ζε κέηξα (m), θαηά δηάκεηξν θαη ηχπν ζσιήλα (νπιηζκέλνη, άνπινη, κε 

επελδχζεηο πξνζηαζίαο θιπ). 

 

Σα κήθε ησλ ζσιελψζεσλ ζα επηκεηξνχληαη κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ παξεηψλ ησλ 

δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ. 

 

Σκήκαηα ζσιελψζεσλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί κε ζσιήλεο κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ ή 

αλψηεξεο πνηφηεηαο ζα επηκεηξψληαη κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Μειέηε. 

 

Οη ρπηνί επί ηφπνπ ζσιελσηνί αγσγνί ζα επηκεηξψληαη αλαιπηηθά σο θαηαζθεπέο 

ζθπξνδέκαηνο: 

- Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ζθπξνδέηεζε θαη ζπκπχθλσζε ζε 

θπβηθά κέηξα αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο. 

 

Γηαηνκέο ζηεξενχ (εμσηεξηθέο) κε δηαζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ 

κειέηε δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

- Καηαζθεπή θαινππηνχ, αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν επηθαλείαο. 

 

Σα θαινχπηα ζα δηαθξίλνληαη ζε πλεπκαηηθά (θνπζθσηά) θαη ζπκβαηηθά (ιπφκελνη 

μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη). 

- Υαιχβδηλνο νπιηζκφο, ζε ρηιηφγξακκα βάζεη ησλ ζρεδίσλ. 

 

Ζ ηπρφλ ηνπνζέηεζε ζηδεξνπιηζκνχ πέξαλ ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ζηελ κειέηε δελ ζα 

γίλεηαη απνδεθηή πξνο επηκέηξεζε. 

- Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο, πιελ ξεπζηνπνηεηηθψλ, αλά kg βάξνπο ζχκθσλα κε ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο, γηα ην απνδεθηφ πξνο επηκέηξεζε ζθπξφδεκα. 
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πκπεξηιακβάλνληαη ζηεγαλνπνηεηηθά κάδαο, επηηαρπληέο ή επηβξαδπληέο πήμεο, ίλεο θαη 

εηδηθά ηζηκέληα (π.ρ. αλζεθηηθά ζην ζείν). 

 

Ζ εθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ησλ ζθακκάησλ ησλ δηθηχσλ, θαζψο θαη ν εγθηβσηηζκφο 

ηνπο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ηππηθή δηαηνκή ηεο 

Μειέηεο θαη . 

 

ηηο σο άλσ ηηκέο κνλάδνο, πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ, 

εξγαιείσλ θιπ., εμνπιηζκνχ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα ΣΠ. 

 Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη πξνζηαζία επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ 

πάζεο θχζεσο ζσιήλσλ θαη ησλ ινηπψλ ελζσκαηνχκελσλ πιηθψλ. 

 Ζ θζνξά θαη απνκείσζε ησλ πιηθψλ. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ ζχκθσλα κε 

ηελ παξνχζα ΣΠ. 

Ζ δαπάλε εξγαζίαο θαη πιηθψλ, γηα ηπρφλ απνθαηάζηαζε αηειεηψλ ή κε απνδεθηψλ 

θαηαζθεπψλ, θαηά ηνλ έιεγρν. 
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