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ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ε.ΤΕ.Π) &
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)
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Μεταφορά Νερού από Γέφυρα ως
Νερόμυλο στην Τ.Κ Πύλης
ΠΡ/ΣΜΟΣ : 74.400,00 €
ΑΡ.ΜΕΛ.: .9/2019.
ΕΡΓΟ :

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ε.ΤΕ.Π)
Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), όπως εγκρίθηκαν με τη με αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 απόφαση Υ.Α.Α.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., οι οποίες συνιστούν ποιοτική αναβάθμιση των
υπαρχουσών Τ.Π. και Τ.Σ.Υ., όπως αυτές ισχύουν μετά την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα ΕΤΕΠ και την προτεινόμενη προσωρινή αντικατάστασή τους από τις
ΠΕΤΕΠ, ως ορίζεται στην Εγκύκλιο 17/2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) της Γ.Γ.Υ. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
Αριθμός Άρθρου &
Κωδικός
ΕΤΕΠ 1501Α/Α
Περιγραφή Εργασίας
Κωδικός Τιμολογίου
Αναθεώρησης
1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, Με πλάτος
3.10.01.01
ΥΔΡ 6081.1
ΕΤΕΠ 08-01-03-01
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, Για βάθος
ορύγματος έως 4,00 m
2 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, Με πλάτος πυθμένα έως 3.11.01.01
ΥΔΡ 6082.1
3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγματος έως
ΕΤΕΠ 08-01-03-01
4,00 m
ΕΤΕΠ02-04-00-00
3 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
3.17
ΥΔΡ-6054
4 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες
5.04
ΥΔΡ-6067
ΕΤΕΠ 08-01-03-02
απαιτήσεις συμπύκνωσης
ΕΤΕΠ 08-01-03-02
5 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου
5.08
ΥΔΡ-6069.1
6 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
9.01
ΥΔΡ-6301
ΕΤΕΠ 01-03-00-00
01-04-00-00
7 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για
9.10.04
ΥΔΡ-6327
ΕΤΕΠ:
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
8 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων
9 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα, ΡE 100
(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 , ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 12,5 atm
10 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές , με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής
διαμέτρου DN 150 mm

9.26
12.14.01.30

ΥΔΡ-6311
ΥΔΡ-6622.3

13.03.03.05

ΥΔΡ-6651.1

11 Φάτνες από συρματόπλεγμα ,προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων
συρματοκιβωτίων , συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα

Β-65.1.1

ΟΔΟ-2311

12 Κατασκευή φατνών
13 Πλήρωση φατνών

Β-65.2
Β-65.3

ΟΔΟ-2312
ΟΔΟ-2313

ΕΤΕΠ 01-02-01-00

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 ΚΑΙ ΤΠ 16-17-18
ΕΤΕΠ 08-06-07-02

ΕΤΕΠ 08-02-01-00
ΕΤΕΠ 08-02-01-00
ΕΤΕΠ 08-02-01-00
0

ΠΥΛΗ 8/4/2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Α.Τ.Τ.Υ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΕΚΟΣ
Α-Τ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ
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Α-1
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ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ
ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΚΜΔ, ΣΤ, ΔΤ, ΠΣΠ νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
(ΔΣΔΠ), ζύκθωλα κε ην ΦΔΚ Αξ. Φύιινπ 2221/30 Ηνπιίνπ 2012 θιπ

1.1.1

Ζ παξνχζα Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΣΤ) πεξηιακβάλεη ηνπο ηερληθνχο ζπκβαηηθνχο
φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ.

1.1.2

Κάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ΣΤ πεξηιακβάλεη θαη εηδηθή παξάγξαθν, ζηελ νπνία
κλεκνλεχνληαη νη εθαξκνδφκελεο ζε απηφ πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ. ΚΣ θιπ). Οη σο άλσ
πξνδηαγξαθέο φπσο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο, αλαθεξφκελεο ζηα άξζξα ηεο ΣΤ,
πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηά ηεο.

1.1.3

Αλ ν Γηαγσληδφκελνο δηαπηζηψζεη απφθιηζε ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ ηεο ΣΤ απφ ηελ Κνηλνηηθή
Ννκνζεζία νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο εθπλένπζαο
ηελ εκέξα θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, δη΄ εηδηθήο επηζηνιήο.
ηελ αληίζεηε πεξίπησζε:
α.
ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο απνδεκίσζεο
β. ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επί πιένλ λα ζπκπξάμεη κε ην
ΚηΔ ζηελ ελαξκφληζε ηνπ απνθιίλνληνο φξνπ κε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία έζησ θη αλ
ηνχην ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή ηνπ επηβάξπλζε, επεηδή απηή (αλ ππάξρεη) λνείηαη φηη
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εχινγν επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν.

1.2

ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

1.2.1

Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαηαζθεπή, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο / κεζφδνπο / δνθηκέο θιπ) πνπ
δελ θαιχπηνληαη απφ:
ηνπο θαλνληζκνχο / πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο απφ ηα άξζξα ηνπ ΚΜΔ ηεο ΔΤ θαη ηνπο
ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο, δειαδή ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ΣΤ
ζα εθαξκφδνληαη:
ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΣ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
Σππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC)
σο «Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο «Κείκελα ελαξκφληζεο (HD) ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο
θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ.

1.2.2

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξκφδνληαη:
α.
Οη Κνηλέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία
αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε
ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ζε φια ηα θξάηε - κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
β.
Οη «Δπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΣΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο εθηηκήζεηο ηεο
θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ
απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο
ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Σέηνηεο (ΔΣΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ
νξγαληζκφ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο κέινο.
γ.
Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ) ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο θαζ΄ ν κέξνο απηέο δελ αληηβαίλνπλ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη ηηο πξνβιέςεηο
ηεο παξνχζαο ΣΤ. Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), ζύκθωλα κε ην
ΦΔΚ Αξ. Φύιινπ 2221/30 Ηνπιίνπ 2012
δ.

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ
(Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη Πξνδηαγξαθέο ISO
(International Standards Organization) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη ASTM ησλ ΖΠΑ.
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ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο παξαθάησ φξνπο:

1.3.1

Κάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζπλεπψο ν Αλάδνρνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ
αλαγλσξίδεη φηη νη πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη φηη αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη
απφ ηελ εθαξκνγή ησλ.

1.4

ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ΣΤ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαη/ή
αλαθεξνκέλσλ
θσδίθσλ / πξνδηαγξαθψλ / θαλνληζκψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν αζρέησο
αλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη. Ο Αλάδνρνο δελ ζα επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα
κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κφλνλ αλ γίλεηαη ξεηή θαη αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ
άξζξν ηεο ΣΤ πεξί ηνπ αληηζέηνπ.

1.5

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΩΝ ΜΔ ΕΤΓΗΖ

1.5.1

Γηα ηελ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε δχγηζε, εθφζνλ ζην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο
πεξηιακβάλεηαη εθηέιεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ (ρπηνζηδεξά είδε, ζηδεξά είδε θιπ) ν αλάδνρνο ζα
θξνληίδεη λα εθδίδεη ηξηπιφηππν δχγηζεο θαη παξαιαβήο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη:
1. Σν είδνο ηνπ πιηθνχ (πξνεπαιεηκκέλεο αληηνιηζζεξέο ςεθίδεο, ρπηνζηδεξά πιηθά θιπ)
2. Οη δηαζηάζεηο θαξφηζαο απηνθηλήηνπ
3. Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ
4. Ζ ζέζε ιήςεο
5. Ζ ζέζε απφζεζεο
6. Ζ ψξα θφξησζεο
7. Ζ ψξα θαη ε ζέζε εθθφξησζεο
8. Σν θαζαξφ βάξνο, θαη
9. Σν απφβαξν απηνθηλήηνπ θιπ

1.5.2

Σν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη, θαηά ηελ εθθφξησζε ζην έξγν, απφ ηνλ ή ηνπο
ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ.

1.5.3

Κάζε θνξηίν απηνθηλήηνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ην παξαπάλσ δειηίν δχγηζήο
ηνπ.

1.5.4

Σα παξαπάλσ δειηία δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηνχλ ζηε ζπλέρεηα
απφ αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ηνπ πιηθνχ (πρ γηα ρπηνζηδεξά είδε νη ζέζεηο
ηνπνζέηεζεο απηψλ, θιπ)
Σα παξαπάλσ ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ηεο Τπεξεζίαο.

1.5.5

Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ησλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ
θαη ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ
πιηθνχ.
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1.1

ΓΔΝΗΚΔ ΔΚΚΑΦΔ
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Ζ εθηέιεζε Γεληθψλ εθζθαθψλ ραιαξψλ εδαθψλ .
Ζ εθηέιεζε Γεληθψλ εθζθαθψλ ζε πάζεο θχζεσο έδαθνο (γαίεο - εκίβξαρνο - βξάρνο).
Ζ άξζε πάζεο θχζεσο θαηαπηψζεσλ.
Οη πάζεο θχζεσο θαζαηξέζεηο (θηηζκάησλ ζθπξνδεκάησλ θιπ.)

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Γηα ην παξαπάλσ αληηθείκελν έρνπλ εθαξκνγή ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΠΣΠ Υ1 κε ηηο φπνηεο
βειηηψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο αλαθέξνληαη παξαθάησ.

1.3

ΟΡΗΜΟΗ
«Γεληθέο εθζθαθέο» λννχληαη νη εθζθαθέο θαη εμνξχμεηο ζε νπνηνδήπνηε βάζνο θαη κε πιάηνο
κεγαιχηεξν ησλ 3.00κ.
Οη Γεληθέο εθζθαθέο δηαθξίλνληαη ζε «εθζθαθέο ραιαξψλ εδαθψλ» ζε «Γεληθέο εθζθαθέο γαηψλ
θαη εκίβξαρνπ» θαη ζε «Γεληθέο εθζθαθέο βξάρνπ».Δπηζεκαίλεηαη φηη εηδηθά γηα ηηο «εθζθαθέο
ραιαξψλ εδαθψλ» δελ πθίζηαηαη ζέκα «πιάηνπο» θαη ζαλ ηέηνηεο λννχληαη θαη εθείλεο
νπνηνπδήπνηε πιάηνπο αθφκε θαη κηθξφηεξνπ ησλ 3.00κ.

1.4

ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ
Σα πξνο εθζθαθή εδάθε ρσξίδνληαη γεληθά ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο:

1.4.1

Υαιαξά εδάθε
«Υαιαξά εδάθε» ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε πνπ έρνπλ
πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.

1.4.2

Γαίεο θαη εκίβξαρνο
«Γαίεο θαη εκίβξαρνο»ραξαθηεξίδνληαη ηα ρψκαηα, ηα ακκνράιηθα, νη θξνθάιεο, ηα ζθιεξά θαη
ζπκπαγή πιηθά, φπσο ηζηκελησκέλσλ ακκνραιίθσλ, πιεπξηθψλ θνξεκάησλ θαη πξντφλησλ
έθπιπζεο θιηηχσλ, ν καιαθφο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, νη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη, θαη ηα
ηκήκαηα ζπκπαγνχο βξάρνπ κε φγθν φρη κεγαιχηεξν απφ κηζφ (1/2) θπβηθφ κέηξν θαη γεληθά ηα
εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα θαη
αλακνριεπηήξεο (rippers), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ.

1.4.3.

Βξάρνο
«Βξάρνο» ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ
ραιαξσζεί κε αλαηίλαμε, ρξήζε ινζηψλ ή ζθελψλ, θαη νη νγθφιηζνη ή απνζπαζκέλα ηκήκαηα
ζπκπαγνχο βξάρνπ, φγθνπ κεγαιχηεξνπ ηνπ κηζνχ (1/2) θπβηθνχ κέηξνπ.
πκπαγήο βξάρνο, θαηά ηνλ νξηζκφ απηφ, ζε αληηδηαζηνιή κε ην καιαθφ ή απνζαζξσκέλν
βξάρν γαηψδνπο ή εκηβξαρψδνπο ζχζηαζεο, ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο πξνηηκά λα αλαηηλάμεη πξηλ
ηελ απνκάθξπλζή ηνπ, ζεσξείηαη ν πγηήο βξάρνο ηέηνηαο ζθιεξφηεηαο θαη δνκήο, πνπ δελ
κπνξεί λα ραιαξσζεί ή αλακνριεπζεί κε κπνπιληφδα «D - 9L» εθνδηαζκέλε κε κνλφ
αλακνριεπηήξα (ripper) νξζνγσληθήο δηαηνκήο.
Τιηθά, εθηφο απφ νγθφιηζνπο ή απνζπαζκέλα ηκήκαηα ζπκπαγνχο βξάρνπ, ηα νπνία δελ
ραιαξψζεθαλ κε αλαηίλαμε πξηλ ηελ απνκάθξπλζή ηνπο, δελ ζα ραξαθηεξίδνληαη ζαλ εθζθαθή
βξάρνπ, εθηφο εάλ ε ρξήζε αλαηίλαμεο απαγνξεχηεθε θαη ε αθαίξεζε κε ινζηνχο, ζθήλεο ή
παξφκνηεο κεζφδνπο επηβιήζεθε απφ ηελ Τπεξεζία, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο πρ
θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ
Γεληθέο Δθζθαθέο
Δθηέιεζε εθζθαθώλ
Πξνζηαζία δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ.
Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθζθαθψλ είλαη δπλαηφλ λα ζπλαληεζνχλ δηάθνξνη ζε ιεηηνπξγία
αγσγνί Δηαηξεηψλ ή θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο (ΟΚΩ). ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ ηα
αλαθεξφκελα ζην άξζξν Γ-20 ηεο παξνχζαο ΣΤ.
Γεληθά ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα θάζε απαίηεζε ηξίησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηδησηψλ απφ ηπρφλ πξνμελεζείζεο θζνξέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο
Πξηλ απφ ηελ θάζε έλαξμε ησλ θπξίσο Γεληθψλ εθζθαθψλ (γαηψλ - εκηβξάρνπ θαη βξάρνπ) ζα
πξαγκαηνπνηείηαη ν θαζαξηζκφο θαη ε εθξίδσζε ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο εθζθαθήο. Ο
θαζαξηζκφο ζπλίζηαηαη ζηελ αθαίξεζε ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο ηεο θπηηθήο γεο θαη ινηπψλ
ραιαξψλ εδαθψλ (βι. παξαγ. 1.4.1), ζηελ εθξίδσζε, ζηελ εθζάκλσζε θαη θνπή θάζε είδνπο
δέλδξσλ, θνξκψλ, ξηδψλ θιπ.
Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηεδάθηζε ηπρφλ ππαξρφλησλ θηηζκάησλ ή πάζεο θχζεσο
θαηαζθεπψλ .
Όια ηα αθαηάιιεια πιηθά πνπ ζα ιεθζνχλ θαηά ηνλ θαζαξηζκφ, εθξίδσζε, θνπή δέλδξσλ,
θνξκψλ θιπ. θαη απφ ηελ θαηεδάθηζε θηηξίσλ , εξεηπίσλ, θξαθηψλ , παιαηψλ νδνζηξσκάησλ
θιπ. ζα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζε νπνηαδήπνηε απαηηνχκελε απφζηαζε
θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο.
Αληηζέησο ζε πεξίπησζε πνπ ηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα ηεο θπηηθήο γεο είλαη θαηάιιεια γηα
επέλδπζε πξαλψλ επηρσκάησλ, ηφηε, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζα ελαπνηίζεληαη
πξνζσξηλψο ζε ζέζεηο ηεο επηινγήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηαιιήισο.
Δθζθαθή
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ζε θάζε πεξίπησζε ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα θαη
εξγαιεία θαη γεληθψο λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη
έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ . Ο εμνπιηζκφο απηφο πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε
ιεηηνπξγίαο θαη λα ζπληεξείηαη θαλνληθά κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.
Όιεο νη εθζθαθέο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο γξακκέο, ηα πξαλή, ηηο θιίζεηο θαη ηηο δηαζηάζεηο
πνπ θαίλνληαη ζηα ρέδηα ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ, ή ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνφδνπ θαηαζθεπήο, κπνξεί λα θξηζεί απαξαίηεην ή επηζπκεηφ λα
ηξνπνπνηεζνχλ νη γξακκέο, ηα πξαλή, νη θιίζεηο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ εθζθαθψλ πνπ θαίλνληαη
ζηα ρέδηα ή πνπ θαζνξίζηεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία . Ο Αλάδνρνο δελ ζα δηθαηνχηαη θακκηά
πξφζζεηε ακνηβή πέξα απφ ηηο πκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο γηα εθζθαθέο, γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο
απηέο, νχηε ζα δηθαηνχηαη παξάηαζε ησλ πκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ. Κάζε εθζθαθή πνπ γίλεηαη
απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε ρψξνπο φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ
απαξαίηεηεο εξγαζίεο ή ζε ρψξνπο απφξξηςεο πξντφλησλ εθζθαθήο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν
ζθνπφ, ζα πεξηνξίδεηαη ζηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία φξηα θαη ζα εθηειείηαη κε δαπάλεο
ηνπ Αλαδφρνπ.
Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη θάζε κέηξν ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ππεξεθζθαθέο. Γηα θάζε
ππεξεθζθαθή πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία ή ζθνπφ,
εθηφο αλ έρεη δνζεί ζρεηηθή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, ή θξίζεθε απηή δηθαηνινγεκέλε ν Αλάδνρνο
δελ ζα δηθαηνχηαη πξφζζεηε απνδεκίσζε. Κάζε ηέηνηα ππεξεθζθαθή ζα πιεξνχηαη κε
εγθεθξηκέλα πξντφληα εθζθαθήο, ή ζθπξφδεκα ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο , ην δε
θφζηνο ηεο απνθαηάζηαζεο απηήο ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν .
Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα εγθξίλεη ελαιιαθηηθά κέηξα γηα ηελ πιήξσζε ησλ ππεξεθζθαθψλ, ζε
θάζε πεξίπησζε φκσο ην θφζηνο ησλ κέηξσλ απηψλ ζα θαιχπηεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν . Δίλαη
επλφεην φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππεξεθζθαθψλ πνπ νθείινληαη ζε γεσινγηθέο ζπλζήθεο, ν
Αλάδνρνο ζα απνδεκησζεί γηα ηηο εξγαζίεο πιήξσζεο απηψλ ησλ ππεξεθζθαθψλ ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν Αλάδνρνο είρε πάξεη φια ηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ησλ ππεξεθζθαθψλ (πρ
ζηήξημε ραιαξψλ πξαλψλ)
Μφληκα εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο εθζθαθψλ ζα κνξθψλνληαη θαιαίζζεηα θαη κε θιίζεηο πνπ
εμαζθαιίδνπλ επαξθή επζηάζεηα θαη απνζηξάγγηζε. Ζ ζπληήξεζε ησλ πξαλψλ θαη ε αθαίξεζε
ραιαξνχ πεηξψκαηνο απφ κφληκα εθηεζεηκέλα πξαλή βξάρνπ ζα γίλεηαη κε δαπάλεο ηνπ
Αλαδφρνπ. Αθαλφληζηεο εμάξζεηο αδηαηάξαθηνπ βξάρνπ ζα επηηξέπνληαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε
ηεο Τπεξεζίαο . Πάλησο, αηρκεξά εμάξκαηα ή επηθξεκάκελα ηκήκαηα βξάρνπ, πνπ θαηά ηελ
γλψκε ηεο Τπεξεζίαο ζπληζηνχλ θίλδπλν, ζα μεζθαξψλνληαη θαη ζα απνκαθξχλνληαη ζχκθσλα
κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο.
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο φπσο ιακβάλεη ηα απαηηνχκελα κέηξα :
- Γηα ηελ αλαραίηηζε θαη απνζηξάγγηζε ησλ επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ πάλσ απφ ηηο ππαίζξηεο
εθζθαθέο (πρ ηάθξνη νθξχσλ).
- Ώζηε θάζε εθηεζεηκέλε επηθάλεηα εθζθαθήο λα απνζηξαγγίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα
απνθεχγεηαη ε δηάβξσζε ησλ επηθαλεηψλ ηεο εθζθαθήο θαη ε ζπζζψξεπζε λεξνχ.
- Ώζηε ν ππζκέλαο ησλ νξπγκάησλ λα απνζηξαγγίδεηαη ζπλερψο θαιά. Γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα
θαηαζθεπάδνληαη, φπνπ απαηηείηαη, πξνζσξηλνί ή κφληκνη ηάθξνη απνζηξάγγηζεο.
- Ώζηε ηα ζπλεθηηθά εδάθε λα κελ δηαπνηίδνληαη απφ λεξά.
Όια ηα παξαπάλσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ρσξίο πξφζζεηε
απνδεκίσζε, γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο απνζηξάγγηζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ.
Θεσξείηαη πηζαλφ φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ θνηιφηεηεο, ξήγκαηα, δψλεο ραιαξνχ ή
απνζαζξσκέλνπ βξάρνπ ζε δηάθνξεο ζέζεηο θαη δηεπζχλζεηο ζηα πεηξψκαηα πνπ πξφθεηηαη λα
εθζθαθνχλ, ζηηο ζεκειηψζεηο, ηα πξαλή ησλ εθζθαθψλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. Γη‟ απηφ νη
γξακκέο εθζθαθήο πνπ θαίλνληαη ζηα ρέδηα δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη απεηθνλίδνπλ κε
κεγάιν βαζκφ αθξηβείαο ηηο ηειηθέο ή πξαγκαηηθέο γξακκέο εθζθαθήο πνπ ζα απαηηεζνχλ ή λα
εξκελεπζεί φηη δελ ππάξρνπλ αζζελείο δψλεο ζην πέηξσκα κέζα απφ ηηο γξακκέο απηέο.
Δθζθαθή κε αλαηηλάμεηο ζα επηηξέπεηαη λα εθηειείηαη κφλν απφ έκπεηξνπο θαη θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλνπο ηερλίηεο ηνπ Αλαδφρνπ, ν επηθεθαιήο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ
πξνβιεπφκελε απφ ηνλ λφκν άδεηα γνκσηνχ, θάησ απφ ηελ επίβιεςε πεπεηξακέλσλ ηερληθψλ
πνπ δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα θαη κφλν φηαλ έρνπλ ιεθζεί ηα εγθεθξηκέλα ηζρχνληα κέηξα
αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία πξνζψπσλ, ησλ Έξγσλ ή δεκφζηαο ή ηδησηηθήο πεξηνπζίαο.
Αλαηηλάμεηο γηα εθζθαθέο πνπ ζα εθηεινχληαη θνληά ζε ηειεησκέλεο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα
ζα ειέγρνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε νη ηαιαληψζεηο ηνπ ζθπξνδέκαηνο λα κελ έρνπλ ηαρχηεηα
κεγαιχηεξε απφ πέληε (5) cm/sec. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ απηψλ ή κεηά απφ
παξαηεξήζεηο, νη κέζνδνη αλαηηλάμεσλ ζα ηξνπνπνηνχληαη θαη ε πνζφηεηα εθξεθηηθψλ
ηαπηφρξνλεο ππξνδφηεζεο ζα κεηψλεηαη, εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην, γηα λα πεξηνξηζζνχλ ζην
ειάρηζην νη δηαηαξαρέο ζηηο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, ζηνλ πεξηβάιινληα βξάρν θαη ζηηο
γεηηνληθέο πεξηνρέο ηνπ Έξγνπ.
Γελ ζα επηηξαπεί ζηνλ Αλάδνρν, εθηφο εάλ εγθξηζεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ Τπεξεζία, λα
ππξνδνηήζεη εθξεθηηθά ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα (30) m απφ ππφγεηεο ή ππαίζξηεο
θαηαζθεπέο ζθπξνδέκαηνο. Σπρφλ δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζηα Έξγα, ζε ηδησηηθή ή ζε
δεκφζηα πεξηνπζία απφ ηηο αλαηηλάμεηο, ζα απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ Αλάδνρν κε δηθά ηνπ έμνδα.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο αλαηίλαμεο ζην κέηξν πνπ είλαη απαξαίηεην θαη κε
ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη ππεξεθζθαθέο, ε εθζθαθή λα κελ είλαη αθαλφληζηε,
λα κελ πξνθαιείηαη αδηθαηνιφγεηε δηαηαξαρή ηνπ εδάθνπο, πνπ ζα ην θαζηζηά αζηαζέο, λα κελ
θαηαθεξκαηίδεηαη ν βξάρνο πάλσ ζηνλ νπνίν ή ζε επαθή κε ηνλ νπνίν, πξφθεηηαη λα
ηνπνζεηεζεί ζθπξφδεκα ή εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα ή αλάρσκα θαη λα κελ πξνθαινχληαη δεκηέο
ζε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη έγθαηξα ηηο πξνηάζεηο ηνπ ή ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ
πξνηάζεψλ ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο αλαηηλάμεσλ γηα έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία.
Δάλ θαηά ηε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο, νη αλαηηλάμεηο είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ δεκηέο ζην
βξάρν πάλσ ζηνλ νπνίν ή ζε επαθή κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα εδξαζζνχλ θαηαζθεπέο, λα
πξνθαιέζνπλ δεκηέο ή λα δηαηαξάμνπλ πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο ή λα δεκηνπξγήζνπλ κεγάιεο
ππεξεθζθαθέο ή λα επεξεάζνπλ ηελ επζηάζεηα ηνπ εδάθνπο, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δψζεη
εληνιέο ζηνλ Αλάδνρν λα αιιάμεη ηε δηάκεηξν ή ην κήθνο ησλ νπψλ, λα κεηαβάιεη ηνπο ρξφλνπο
ππξνδφηεζεο ησλ γνκψζεσλ, λα ρξεζηκνπνηήζεη ειαθξφηεξε γφκσζε, λα εθαξκφζεη
πξνξξεγκάησζε, ή απαιή κεηάηκεζε ή λα δηαθφςεη ηε ρξεζηκνπνίεζε εθξεθηηθψλ πιψλ θαη λα
νινθιεξψζεη ηελ εθζθαθή κε γξακκηθή δηάηξεζε, ρξεζηκνπνίεζε ζθελψλ ή άιισλ θαηάιιεισλ
κέζσλ. Ζ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία ηεο ηερληθήο θαη ησλ κεζφδσλ αλαηίλαμεο ηνπ Αλαδφρνπ,
δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο πνπ ζα εθηειεζηεί
ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
Δηδηθά γηα ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ, εθξεθηηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλνλ κεηά απφ εηδηθή έγγξαθε
άδεηα ηεο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηελ ελ ηζρχη Ννκνζεζία θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο κε
επζχλε φκσο πάληνηε ηνπ αλαδφρνπ.
Κακία αμίσζε δελ κπνξεί λα εγείξεη ν αλάδνρνο (γηα αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ κνλάδαο ή/θαη
παξάηαζε πξνζεζκίαο θιπ) ζε πεξίπησζε πνπ αξλεζεί ε Τπεξεζία λα επηηξέςεη ηε ρξήζε
εθξεθηηθψλ.
Γη΄ απηφ νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ έρνπλ γεληθή ηζρχ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη
δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή φρη εθξεθηηθέο χιεο γηα ηε ραιάξσζε ηνπ ηζηνχ ή γηα ηελ εθζθαθή
θιπ ησλ νξπγκάησλ.
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Δπηινγή δηάζεζε , κεηαθίλεζε πξντφλησλ εθζθαθήο
Σα θαηάιιεια πξντφληα απφ ηηο εθζθαθέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ππνρξεσηηθά γηα ηελ θαηαζθεπή
ησλ κφληκσλ Έξγσλ . Όπνπ είλαη πξαθηηθά δπλαηφ, πιηθά θαηάιιεια γηα ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή
ζα εθζθαθζνχλ ρσξηζηά απφ ηα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα απνξξηθζνχλ. Σα θαηάιιεια πιηθά
εθζθαθήο ζα επηιέγνληαη θαηά θνξηία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο θαη ζα απνηίζεληαη ζηηο
θαζνξηζκέλεο νξηζηηθέο ζέζεηο ή ζα απνηίζεληαη ζε πξνζσξηλνχο ρψξνπο απνζήθεο, απφ φπνπ
αξγφηεξα ζα κεηαθέξνληαη ζηηο θαζνξηζκέλεο νξηζηηθέο ζέζεηο.
Ζ ελαπφζεζε ζε ρψξνπο απνζήθεο ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζα γίλεη ρσξίο
πξφζζεην θφζηνο αλεμάξηεηα απφ ηελ απφζηαζε κεηαθνξάο . Όια ηα άιια πξντφληα εθζθαθήο
πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κφληκεο θαηαζθεπέο ζα απνξξηθζνχλ ζηηο πεξηνρέο πνπ
δείρλνληαη ζηα ζρέδηα ή ζε άιιεο πεξηνρέο πνπ ζα ππνδείμεη ν Αλάδνρνο θαη ζα εγθξίλεη ε
Τπεξεζία. Οη πεξηνρέο απφξξηςεο ζα θαηαιακβάλνπλ ηέηνηεο ζέζεηο, ψζηε
λα κελ
δεκηνπξγνχληαη δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο λα κελ εκπιέθνληαη κε νπνηνδήπνηε
ηκήκα ησλ Έξγσλ θαη ε απφζεζε ησλ πιηθψλ απηψλ, ζα έρεη επζηαζή θαη νκνηφκνξθα πξαλή,
θαιαίζζεηε εκθάληζε, θαη ζα ηζνπεδψλεηαη ζα εμνκαιχλεηαη, ζα δηακνξθψλεηαη θαη ζα
απνζηξαγγίδεηαη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηάβξσζε ησλ πιηθψλ ή ε ζπζζψξεπζε λεξνχ. Ζ
δηάζηξσζε ησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο απφξξηςεο, ζα
γίλεηαη ζε ζηξψζεηο πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην ελάκηζπ (1,50) m πάρνο, ρσξίο θακκηά άιιε
ζπκπχθλσζε, εθηφο απφ εθείλε πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηα κεραλήκαηα κεηαθνξάο θαη
δηάζηξσζεο.
Σα θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο πνπ απφ ηα πξάγκαηα δελ ζα είλαη δπλαηή ε άκεζε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηηο κφληκεο θαηαζθεπέο, επηρψκαηα θιπ. ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα
απνηίζεληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο. Σα απνζεθεπκέλα απηά πιηθά θαηφπηλ
ζα μαλαθνξησζνχλ θαη ζα κεηαθεξζνχλ ζηηο θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο γηα ηειηθή ρξήζε.
Καηά ηελ απνζήθεπζε, επαλαθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ
απνθπγή δηαρσξηζκνχ ηνπ βξάρνπ θαη ηελ απνθπγή αλάκημεο ηνπ πιηθνχ απηνχ κε άιια πιηθά.
Ζ ζέζε ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο κπνξεί λα επηιέγεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα ππφθεηηαη φκσο
ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Σα απνζεθεπκέλα πιηθά ζα μαλαθνξηψλνληαη θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζηα αλαρψκαηα θαη
επηρψκαηα, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ απνζήθεπζεο θαη
επαλαθφξησζεο, νη ρψξνη απνζήθεπζεο ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα δηακνξθψλνληαη κε ζηαζεξέο
θιίζεηο, θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο.
Ζ απνζήθεπζε ησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθήο πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε λα
δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο θαη εηδηθφηεξα ζε :
α.

β.
γ.
δ.

Τιηθά θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επηρψζεηο θαη αλαρψκαηα. Σα πιηθά απηά ζα
αμηνινγνχληαη έηζη ψζηε ηα θαιχηεξεο πνηφηεηαο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή
ησλ αλσηέξσλ ζηξψζεσλ. Δηδηθφηεξα γηα ηα βξαρψδε πξντφληα ζα γίλεηαη επηινγή ηνπο
ψζηε ηα πην θαζαξά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ άλσ ζηξψζε ηνπ επηρψκαηνο, πξνο
απνθπγήλ θαηαζθεπήο ζηξψζεσο ππνβάζεσο.
Τιηθά βξάρνπ, θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επίρσζε βξάρνπ θαη ιηζνξξηπέο
πξνζηαζίαο πξαλψλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο, φπνπ απαηηείηαη.
Τιηθά θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αδξαλή ζθπξνδέκαηνο, θαη
Άιια πιηθά, θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εηδηθά ηκήκαηα ησλ Έξγσλ ή ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο.
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1.6

ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ’ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΡΘΡΟ

1.6.1

Γεληθέο εθζθαθέο ραιαξώλ εδαθώλ
Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη :
α.

β.

γ.
δ.
ε.

1.6.2

ηελ εθζθαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν θπηηθψλ γαηψλ, ηχξθεο, νξγαληθψλ εδαθψλ θαη
αθαηάιιεισλ πιηθψλ πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά, ζε
νπνηνδήπνηε βάζνο θαη πιάηνο πνπ απαηηείηαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε γηα ηελ
έδξαζε επηρσκάησλ .
Σηο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξά κε νπνηνδήπνηε κέζν ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα
πξνζσξηλή απφζεζε (ζηνθάξηζκα) πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θπηηθέο γαίεο
ζην εξγνηάμην (γηα πιήξσζε λεζίδσλ, επέλδπζε πξαλψλ θιπ) είηε γηα ηελ νξηζηηθή
απφζεζε ηνπο (πξνθεηκέλνπ γηα ηα πεξηζζεχκαηα θαη ηα αθαηάιιεια εδάθε).
Σελ θαλνληθή θαη έληερλε δηακφξθσζε ησλ απφζέζεσλ ζε ζεηξάδηα θαη δηαθχιαμή ηνπο
κέρξη ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν .
Σελ απφζεζε θαη κφξθσζε ησλ αθαηάιιεισλ πιηθψλ ζε ζέζε έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο.
Σελ θνπή θαη εθξίδσζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ, ζπιινγή ησλ
θνκκέλσλ ή εθξηδσκέλσλ δέλδξσλ, ηνλ απνθισληζκφ ηνπο θαη ην ζηνίβαγκα ησλ θνξκψλ
θαη ησλ ρνληξψλ θιάδσλ ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία.

Γεληθέο εθζθαθέο γαηώλ θαη εκηβξάρνπ
Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη:
α.
β.
γ.
δ.

ε.
ζη.
δ.
ε.
ζ.
η.

ηα.

ηελ εθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο θαη εκηβξαρψδεο ζε νπνηνδήπνηε βάζνο θαη ζε πιάηνο
κεγαιχηεξν απφ 3.00 κ . θαη κε νπνηαδήπνηε θιίζε πξαλψλ, κε ρξήζε θαηάιιεισλ
εθζθαπηηθψλ κέζσλ ή κε ηα ρέξηα, ελ μεξψ ή κέζα ζην λεξφ
ηε κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο εθζθαθήο
ηελ θνπή θαη εθξίδσζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ θαηά ηα ινηπά φπσο ζηελ παξαγξ. 1.6.1.ε
αλαθέξεηαη
ηελ ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ γαηνεκηβξαρσδψλ νξπγκάησλ θάησ απφ ηε "ζηξψζε
έδξαζεο νδνζηξψκαηνο, κέρξη ηνπ βάζνπο πνπ ιακβάλεηαη ππ' φςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο
θέξνπζαο ηθαλφηεηαο έδξαζεο (Φ.Η.Δ ) ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε
μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην πξνο ην 90% ηεο ππθλφηεηαο πνπ
επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή PROCOTP (PROCTOR
MODIFIED ζχκθσλα κε ηε δνθηκή AASHO Σ180)
ηε δηαινγή θαη επηινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο
ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε
γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή άιισλ σθέιηκσλ θαηαζθεπψλ (θαηάιιεια πξντφληα) ή
γηα απφξξηςε ζε ζέζεηο ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο (αθαηάιιεια πξντφληα).
ηελ ελαπφζεζε θαη ηηο νπνηεζδήπνηε θνξηνεθθνξηψζεηο θαη πξνζσξηλέο απνζέζεηο ζηελ
πεξηνρή ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ελαπφζεζε γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή άιισλ
σθέιηκσλ θαηαζθεπψλ.
ηε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ πξνζσξηλψλ ή θαη νξηζηηθψλ απνζέζεσλ
ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ απνζηξαγγηζηηθψλ κέηξσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαγξ.
1.5.1.1.3 ηνπ παξφληνο
ηελ απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη αληίζηνηρσλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ηελ
απνζχλζεζε
πιαθνζηξψζεσλ,
ηελ
θαζαίξεζε
ζπξκαηφπιεθησλ
θηβσηίσλ
(SERAZANETI), καλδξνηνίρσλ απφ ιηζνδνκή θαη θξαζπεδνξείζξσλ εθηφο αλ
πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε ηνπ έξγνπ ή απφ έγγξαθή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο μερσξηζηή
πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ απηψλ.
Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη ζηηο Γεληθέο εθζθαθέο γαηψλ θαη εκηβξάρνπ πεξηιακβάλνληαη θαη
νη παξαθάησ, ζε αληίζηνηρν έδαθνο εθζθαθέο:
-

ε λέν έξγν ή ζπκπιήξσζε ππάξρνληνο αλεμάξηεηα ηεο ζέζεο πνπ εθηεινχληαη (θνληά
ή καθξηά, ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν).
Δμπγίαλζεο (αθαίξεζε ππάξρνληνο επηρψκαηνο)
Σνπ ηκήκαηνο
ησλ
ηξαπεδνεηδψλ
ηάθξσλ
πνπ αλαθέξεηαη ζε πιάηνο
κεγαιχηεξν ησλ 3.00κ
Γηεπζεηήζεσλ ρεηκάξξσλ θιπ. κε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 3.00 κ.
αλαβαζκψλ γηα ηελ αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ.
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Γεληθέο εθζθαθέο βξάρνπ
Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη:
α.

β.
γ.
δ.
ε.
ζη.

ηελ εθζθαθή ζε έδαθνο βξαρψδεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεηξσκάησλ κε δπζρέξεηεο
εθζθαθήο θαηεγνξίαο γξαληηψλ ή θαη θξνθαινπαγψλ , ζε νπνηνδήπνηε βάζνο θαη ζε
πιάηνο κεγαιχηεξν απφ 3.00 κ. θαη κε νπνηαδήπνηε θιίζε πξαλψλ κε νπνηνδήπνηε
εθζθαπηηθφ κέζν ή κε ηα ρέξηα ρσξίο ηελ ρξήζε εθξεθηηθψλ ή κε ρξήζε (θαλνληθή ή
πεξηνξηζκέλε) εθξεθηηθψλ κφλνλ χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαη κε επζχλε ηνπ
Αλαδφρνπ, ελ μεξψ ή κέζα ζην λεξφ.
ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο εθζθαθήο θαη ηδηαίηεξα ην
μεζθάξσκα θαη ηελ απνκάθξπλζε αηρκεξψλ εμαξκάησλ ή επηθξεκάκελσλ ηκεκάησλ
βξάρνπ
ηε θνπή θαη εθξίδσζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ θαηά ηα ινηπά φπσο ζηελ παξαγξ. 1.6.1.ε
αλαθέξεηαη
ηελ δηαινγή, επηινγή, θφξησζε, κεηαθνξά, ελαπφζεζε θιπ. ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξ. 1.6.2.ζη) έσο ζ) ηνπ παξφληνο
ηελ ιήςε ησλ θαηάιιεισλ απνζηξαγγηζηηθψλ κέηξσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαγξ.
1.5.1.1.3 ηνπ παξφληνο
ηελ απνμήισζε θαη θαζαίξεζε αφπισλ θαη νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ εθηφο αλ
πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε ηνπ έξγνπ ή απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο μερσξηζηή
πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ απηψλ

Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη ζηηο Γεληθέο εθζθαθέο βξάρνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ, ζε
αληίζηνηρν έδαθνο, εθζθαθέο:





α.
β.

γ.
δ.

ε λέν έξγν ή ζπκπιήξσζε ππάξρνληνο αλεμάξηεηα ηεο ζέζεο πνπ εθηεινχληαη (θνληά ή
καθξηά, ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν)
Δμπγίαλζεο (αθαίξεζεο ππάξρνληνο επηρψκαηνο)
Σνπ ηκήκαηνο ησλ ηξαπεδνεηδψλ ηάθξσλ πνπ αλαθέξεηαη ζε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 3.00
κ.
Γηεπζεηήζεσλ ρεηκάξξσλ θιπ κε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 3.00 κ.
Αλαβαζκψλ γηα ηελ αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ.
ηελ θαζαίξεζε νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ (θνξείο, δνθνί, πιάθεο βάζξσλ,
πηεξπγφηνηρνη, νπιηζκέλα ηερληθά έξγα, ηνίρνη θιπ.)
ηελ απνθνκηδή φισλ ησλ πιηθψλ ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ θαζαίξεζε θαη ηε κεηαθνξά
θαη ελαπφζεζή ηνπο ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ πνπ είλαη δπλαηή ε
επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ζε ρψξνπο ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο ζε νπνηαδήπνηε
απφζηαζε θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ
ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ απφ ηα πξντφληα θαζαίξεζεο
ηελ ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα λα απνθεπρζεί ε απφθξαμε ππάξρνληνο θαη
δηαηεξεηένπ αγσγνχ ηνπ ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο / απνζηξάγγηζεο ηνπ έξγνπ
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1.7
1.7.1

ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΖ
Γεληθέο εθζθαθέο

1.7.1.1

Γεληθά:
3
Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεη ζε κ εθζθαθήο κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ κε κέξηκλα θαη
δαπάλε ηνπ Αλάδνρνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη παξνπζία εθπξνζψπνπ
απηήο ή αξκνδίαο Δπηηξνπήο.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε επηκέηξεζε γηα πιεξσκή ζα γίλεηαη κέρξη ηηο ζεσξεηηθέο γξακκέο πνπ
δείρλνληαη ζηα ρέδηα ή πνπ θαζνξίζζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία, αλεμάξηεηα εάλ ηα πξαγκαηηθά
φξηα εθζθαθήο βξίζθνληαη έμσ απφ ηηο γξακκέο απηέο.
Οη πνζφηεηεο ησλ εθζθαθψλ ζα ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν "εκηάζξνηζκα δηαηνκψλ επί
ηελ αληίζηνηρε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο" κε αλαιπηηθφ ππνινγηζκφ ή κε νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν
πνπ ζα θαζνξηζζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε φπνπ κέξνο ησλ
γεληθψλ εθζθαθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε κειέηε ή ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ή ηηο έγγξαθεο
εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο (ιφγσ δπζρεξεηψλ θπθινθνξίαο ή άιισλ αηηηψλ) ζε δηαζηάζεηο κε
πιάηνο κηθξφηεξν ησλ 3.00 κ. ηφηε γηα ην κέξνο απηψλ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ζα ηζρχεη ε
πιεξσκή κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηηκνινγίνπ ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη
ηάθξσλ. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ εθηεινχληαη εθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ
ζε ζπλέρεηα ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ηφηε ν δηαρσξηζκφο ζε γεληθέο εθζθαθέο θαη εθζθαθέο
ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ζα γίλεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα ζην άξζξν Γ-1ηεο Σ..Τ

1.7.1.2

Eθζθαθέο ραιαξψλ εδαθψλ
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ
πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαγξ. 1.6.1.α) έσο θαη ε).

1.7.1.3

Γεληθέο εθζθαθέο γαηψλ θαη εκηβξάρνπ
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ ζρεηηθψλ
εξγαζηψλ πνπ
πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαγξάθνπο 1.6.2. α) έσο θαη ηα).
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππεξεθζθαθήο πνπ εθηείλεηαη πέξα απφ ηηο θαζνξηζκέλεο
θιίζεηο θαη γξακκέο εθζθαθήο θαη πνπ νθείιεηαη θαηά ηε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο ζε ραιαξφηεηα
ηνπ πιηθνχ θαη φρη ζε κεησκέλε θξνληίδα θαη έιιεηςε εκπεηξίαο θαη επηδεμηφηεηαο ην Αλαδφρνπ, ν
επηπιένλ φγθνο πέξα απφ ηηο θαζνξηζκέλεο θιίζεηο θαη γξακκέο εθζθαθήο ζα πιεξψλεηαη.
Απνηειεί επζχλε ηνπ Αλάδνρνπ λα δεηήζεη γξαπηά θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο
θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο εθζθαθήο απηήο, δηαθνξεηηθά δελ ζα δηθαηνχηαη θακκηά επηπιένλ
πιεξσκή.

1.7.1.4

Γεληθέο εθζθαθέο βξάρνπ
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ
πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαγξ. 1.6.3α) έσο θαη δ).
Γηεπθξηλίδνληαη φηη φηαλ ε εθζθαθή βξάρνπ πξέπεη λα γίλεη κέρξη θαζνξηζκέλεο γξακκέο θαη
θιίζεηο, ε πιεξσκή ζα γίλεηαη κέρξη ηηο γξακκέο απηέο. Γελ ζα γίλεηαη κείσζε γηα κηθξή
ππνεθζθαθή, πνπ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή απφ ηελ Τπεξεζία.
Γελ ζα γίλεηαη πιεξσκή γηα ηα πξψηα ηξηάληα (30) cm ππεξεθζθαθήο. ε πεξηπηψζεηο
ππεξεθζθαθήο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα (30) cm πέξα απφ ηηο θαζνξηζκέλεο γξακκέο
εθζθαθήο θαη ε νπνία θαηά ηε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο, δελ νθείιεηαη ζε κεησκέλε θξνληίδα θαη
έιιεηςε εκπεηξίαο θαη επηδεμηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ, ε ππεξεθζθαθή πέξα απφ ηα πξψηα ηξηάληα
(30) cm ζα επηκεηξάηαη γηα πιεξσκή ζαλ εθζθαθή βξάρνπ.
Απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ λα δεηήζεη γξαπηά θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο
θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο εθζθαθήο απηήο, δηαθνξεηηθά δελ ζα δηθαηνχηαη θακκηά επηπιένλ
πιεξσκή.
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ
πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαγξ. 1.6.6α) έσο θαη δ) .
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Ζ εθηέιεζε εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ (ηνίρνη, βάζξα θιπ), ηάθξσλ ηνπνζέηεζεο
αγσγψλ θαη νρεηψλ θάζε είδνπο, δηεξεπλεηηθψλ ηνκψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ Ο.Κ.Ω. ,
θξεαηίσλ θιπ.
1.2

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Γηα ην παξαπάλσ αληηθείκελν έρνπλ εθαξκνγή ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΠΣΠ-Υ1, ΠΣΠ-150,
ΠΣΠΣ-110 κε ηηο φπνηεο βειηηψζεηο ηξνπνπνηήζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο αλαθέξνληαη παξαθάησ.

1.3

ΟΡΗΜΟΗ

1.3.1

“Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ” λννχληαη νη εθζθαθέο θαη εμνξχμεηο ζε
νπνηνδήπνηε βάζνο αιιά κε πιάηνο κηθξφηεξν ησλ 3,0 κ.

1.3.2

Δηδηθφηεξα ζαλ “εθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ” λννχληαη θαη:
α.
Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ (γεθπξψλ, ηνίρσλ αληηζηήξημεο θιπ) κε επηθάλεηα
κέρξη θαη 100 κ2 (αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο θάηνςεο) ή κε πιάηνο κέρξη θαη 3,0 κ
(αλεμάξηεηα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο θάηνςεο).
β.
Δθζθαθέο ηάθξσλ εγθαηάζηαζεο αγσγψλ, πνπ θαηαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ (π.ρ. δηαηνκήο
νξζνγσληθήο, σνεηδνχο, ζθνπθνεηδνχο θιπ) γηα πιάηνο εθζθαθήο κέρξη θαη 3,0κ
γ.
Δθζθαθέο
ηάθξσλ
ηνπνζέηεζεο
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
ζσιελσηψλ
νρεηψλ
απνζηξάγγηζεο, απνρέηεπζεο (νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ) θαη άιισλ αγσγψλ Ο.Κ.Ω.
(χδξεπζεο, δηθηχσλ ή ζηεγαλψλ ζσιελψζεσλ ΟΣΔ, θαχζηκνπ αεξίνπ, κεηαθνξάο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θσηνζήκαλζεο, ΖΛΠΑΠ θιπ) θαη γηα πιάηνο ηάθξνπ κέρξη θαη 3,0κ.
δ.
Δθζθαθέο ζεκειίσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή θξεαηίσλ θαη θάζε είδνπο
άιισλ ηερληθψλ έξγσλ.
ε.
Γηεξεπλεηηθέο ηνκέο εληνπηζκνχ αγσγψλ, νρεηψλ Ο.Κ.Ω., ή θαη άιισλ ππνγείσλ
θαηαζθεπψλ πιάηνπο εθζθαθήο κέρξη θαη 3,0κ.
ζη. Δθζθαθέο εληφο ηξηγσληθψλ λεζίδσλ ζπλνιηθήο επηθαλείαο, αλά κεκνλσκέλε λεζίδα,
κέρξη 100κ2, γηα ηελ ηνπνζέηεζε θεπεπηηθνχ ρψκαηνο θαη εθφζνλ ε εθζθαθή δελ έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί καδί κε ηηο ππφινηπεο γεληθέο εθζθαθέο.

1.3.3

Αληίζεηα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία “εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ”
νη εθζθαθέο αλεμαξηήησο δηαζηάζεσλ, επηθαλείαο θιπ. πνπ ηπρφλ ζα εθηειεζζνχλ παξνπζία θαη
ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, ζε πεξίπησζε αλεπξέζεσο αξραηνινγηθψλ
επξεκάησλ. πλήζσο νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία. ηελ
πεξίπησζε φκσο πνπ απηέο νη εθζθαθέο, βάζεη εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο, εθηειεζζνχλ απφ ηνλ
Αλάδνρν, ηφηε ζα επηκεηξεζνχλ θαη πιεξσζνχλ ηδηαηηέξσο κε ζχληαμε Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.

1.4

ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ
Σα εθζθαπηφκελα εδάθε ραξαθηεξίδνληαη ζε “γαηψδε - εκηβξαρψδε” θαη “βξαρψδε”, ζχκθσλα
κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν ησλ “Γεληθψλ εθζθαθψλ” Β-1.4.2 θαη Β-1.4.3.

1.5

ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ

1.5.1

Γεληθά
Ηζρχνπλ γεληθά φια ηα πξνδηαγξαθφκελα ζην άξζξν Β-1.5.1

1.5.2

Πξόζζεηεο απαηηήζεηο
Δπηπξνζζέησο, γηα εθζθαθέο ηάθξσλ θαη ζεκειίσλ, ηζρχνπλ θαη ηα εμήο:
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Άδεηα ηνκψλ - ζήκαλζε.
ηελ πεξίπησζε πνπ νη νρεηνί ή νη αγσγνί πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ θάησ απφ δξφκν πνπ
ππάξρεη, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δεηήζεη, απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ζρεηηθή άδεηα γηα
ηελ ηνκή ηνπ νδνζηξψκαηνο.
Μεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επαλαθέξεη ην νδφζηξσκα ζηελ
πξνεγνπκέλε ηνπ θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. Οη δαπάλεο γηα ηελ
έθδνζε ηεο άδεηαο ηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο επίζεο, ζε ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο, λα πξνβαίλεη ζηελ ζήκαλζε ηνπ
ηκήκαηνο ηνπ δξφκνπ, ζην νπνίν εθηεινχληαη ζρεηηθέο εξγαζίεο, κε ζήκαηα ησλ νπνίσλ ην
ζρήκα θαη ην πεξηερφκελν πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηνλ Κ.Ο.Κ πνπ ηζρχεη.
Γνκηθά πιηθά πξντφληα εθζθαθήο θιπ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη, λα ζηνηβάδνληαη ή λα
απνκαθξχλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ, ζε ηξφπν ψζηε ε θπθινθνξία
ζην δξφκν λα κελ εκπνδίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ φζν είλαη αλαπφθεπθην.

1.5.2.2

Σξφπνη εθηειέζεσο
Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζε νπνηαζδήπνηε θχζεσο έδαθνο
ζχκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα κε νπνηνδήπνηε κέζν, αθφκε θαη κε ηα
ρέξηα, πνπ ζα ζεσξήζεη ζαλ πξνζθνξφηεξν θαη πιένλ ελαξκνληδφκελν πξνο ηελ θάζε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ρσξίο φκσο, απφ ηελ ειεπζεξία γηα ηελ εθινγή ηνπ ηξφπνπ εθζθαθήο,
λα δεκηνπξγείηαη ζηνλ Αλάδνρν νπνηνδήπνηε δηθαίσκα γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε.
Δθζθαθέο κε δηαζηάζεηο κηθξφηεξεο απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα δελ επηηξέπνληαη.
Αλ θαηά ηελ εθζθαθή, δηαλνίρζεθαλ ζθάκκαηα κε δηαζηάζεηο κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα, ε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κε βάζε ηνλ φγθν πνπ πξνθχπηεη
απφ ηηο δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα θαη νξίδνληαη ζαλ ΓΡΑΜΜΔ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ
ΔΚΚΑΦΖ (Γ.Θ.Δ.).
Αθφκα, ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο εθηειέζεη εθζθαθή ζε βάζε κεγαιχηεξα απφ εθείλα πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα, είλαη ππνρξεσκέλνο, ρσξίο θακηά απνδεκίσζε, λα μαλαγεκίζεη ην
ζθάκκα, κέρξη ην θαλνληθφ βάζνο είηε κε άκκν είηε κε ακκνράιηθν, είηε κε ζθπξφδεκα είηε κε
μεξνιηζνδνκή είηε, ηέινο, κε ιηζνδνκή, ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο εληνιέο πνπ ζα δίλεη θάζε θνξά
ε Τπεξεζία.
Οη ηάθξνη κέζα ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζσιήλεο ζα ζθαθζνχλ κε πξνζνρή
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη νκαιή θαη νκνηφκνξθε επηθάλεηα έδξαζεο ηνπ ζσιήλα. Σν πιάηνο ησλ
ηάθξσλ γεληθά δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην απαξαίηεην γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή
ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ηελ ζπκπχθλσζε ησλ πιηθψλ επίρσζεο.
Σπρφλ δαπάλε εμ αηηίαο ππέξβαζεο πνζνηήησλ εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ, ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.

1.5.2.3

Μφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πξαλψλ
Ο ππζκέλαο ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ θαη ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ ζα δηακνξθψλεηαη θαηά
ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ην πάρνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ησλ εμνκαιπληηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ
ζηξψζεσλ έδξαζεο ησλ νρεηψλ θαη αγσγψλ πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα.
Δθεί φπνπ θαηά ηελ εθζθαθή ησλ ηάθξσλ εκθαλίδεηαη ζπκπαγήο βξάρνο ζα αθαηξείηαη, κέρξη
βάζνπο πνπ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ή δε ηάθξνο ζα
επηρψλεηαη θαηάιιεια. Ο ππζκέλαο ηεο ηάθξνπ ζα πγξαίλεηαη θαη ζα ζπκππθλψλεηαη, ψζηε λα
επηηπγράλεηαη ε απαηηνχκελε ππθλφηεηα.
Ζ ηπρφλ ππεξεθζθαθή, ζηηο πεξηπηψζεηο ζεκειίσζεο ζσιελσηψλ νρεηψλ ζα επαλεπηρψλεηαη κε
επηιεγκέλν πιηθφ, ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ ζα πγξαίλεηαη θαη ζπκππθλψλεηαη ζε
ζηξψζεηο πάρνπο 15εθ πξηλ απφ ηε ζπκπχθλσζε.
Οη επηθάλεηεο επαθήο ησλ πξαλψλ κε ηελ μπιφδεπμε (ζηελ πεξίπησζε αληηζηήξημεο ηνπ
ζθάκκαηνο) πξέπεη λα κνξθψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαιή επαθή ησλ
καδεξηψλ ζηα ηνηρψκαηα ηεο εθζθαθήο. ηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα ζεκειησζνχλ ηνίρνη
αληηζηήξημεο, αθξφβαζξα, κεζφβαζξα θιπ, ηφηε γηα ηελ πεξίπησζε γαηψδνπο εδάθνπο ζα
επαθνινπζεί ακέζσο ε θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεο ηζνπέδσζεο θαη θαζαξηφηεηαο απφ ζθπξφδεκα
Β5 (ειαρίζηνπ πάρνπο 0,10κ) ε νπνία ζεσξείηαη ππνρξεσηηθή. Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε
εθηέιεζεο ηεο εθζθαθήο θαηά ηξφπνλ ψζηε λα απνθεπρζεί ε ραιάξσζε, αλαδχκσζε ή κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν κείσζε ηεο αληνρήο ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο.
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Έιεγρνο επηθαλεηψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ
α.
β.
γ.
δ.

ε.

ζη.
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο εθζθαθψλ είηε ελ πγξψ είηε ελ μεξψ
θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο.
Οη εληφο ησλ ζθακκάησλ θαηαζθεπέο θαη ε επαλεπίρσζε ζα γίλνληαη πάληνηε ελ μεξψ.
Ο Αλάδνρνο ζα εθηειεί ηηο απαηηνχκελεο αληιήζεηο θαηά ηξφπν απνθιείνληα ηνλ θίλδπλν
δηαζσιήλσζεο θαη απνξξφθεζεο ιεπηψλ θφθθσλ απφ ηα παξαθείκελα εδαθηθά
ζηξψκαηα, φηαλ παξάθεηληαη άιιεο θαηαζθεπέο.
Ο Αλάδνρνο ζα παξνρεηεχεη ηα αληινχκελα λεξά πξνο παξαθείκελνπο αλνηθηνχο
θπζηθνχο απνδέθηεο.
Αλ δελ ππάξρνπλ θαη εθφζνλ ηνχην είλαη εθηθηφ ζα θαηαζθεπάδεη θαηάιιειεο ηάθξνπο.
Ζ απ΄ επζείαο ζηελ ζάιαζζα παξνρέηεπζε ζα κπνξεί λα γίλεηαη κφλνλ έπεηηα απφ
έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο.
Απαγνξεχεηαη ε παξνρέηεπζε αληινχκελσλ πδάησλ ζε παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο ή ζε
θιεηζηφ ζχζηεκα απνρέηεπζεο νκβξίσλ, εθηφο αλ πξφθεηηαη πεξί λεξψλ απειιαγκέλσλ
θεξηψλ πιηθψλ.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη φια ηα κέηξα γηα λα κελ δπζκελνπνηεί ηηο πθηζηάκελεο
ζπλζήθεο απνξξνήο νκβξίσλ ζηελ πεξηνρή πνπ εθηειεί εξγαζίεο.
Σέηνηα κέηξα ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά είλαη:
- Ζ πξνθχιαμε δηα πξνζσξηλψλ αλαρσκάησλ γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ
- Ζ άκεζε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ
- Ζ άληιεζε ησλ πδάησλ θαη παξνρέηεπζή ησλ κε πξνζσξηλφ ζχζηεκα ζε θαηάιιειν
απνδέθηε.
Σνλίδεηαη φηη φιεο νη ηάθξνη θαη αγσγνί απνζηξάγγηζεο θαη ινηπά πξνζηαηεπηηθά κέηξα ζα
πξέπεη λα έρνπλ απνπεξαησζεί, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ απνζηξάγγηζε ηεο νδνχ, πξηλ
απφ ηελ θαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε άιινπ έξγνπ, ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ απηέο ηηο
ηάθξνπο ή αγσγνχο απνζηξάγγηζεο.

Αλαπεηάζεηο, θνξηνεθθνξηψζεηο, κεηαθνξέο
Οη αλαπεηάζεηο γίλνληαη είηε κε ηα ρέξηα κε δεκηνπξγία ελδηακέζσλ μχιηλσλ δαπέδσλ
(παηαξηψλ) , είηε κε κεραληθά κέζα. Καηά ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πξέπεη λα
αθήλεηαη ρψξνο ηνπιάρηζηνλ 0,50κ απφ ην ρείινο ηεο ηάθξνπ γηα ηελ θπθινθνξία ησλ εξγαηψλ
θαη ηελ αζθάιεηα ηνπο.
Σα πξντφληα εθζθαθήο ζα κεηαθέξνληαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ζθάκκαηνο
αλ είλαη θαηάιιεια, ή γηα ρξεζηκνπνίεζε ζε άιιεο ζέζεηο σο πιηθψλ επηρσκάησλ, ή ζα
κεηαθέξνληαη εθηφο ηνπ έξγνπ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα νξηζηηθή απνκάθξπλζε ζε ζέζεηο
επηηξεπφκελεο απφ ηελ Αζηπλνκία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο.

1.5.2.6

Ξπινδεχμεηο ζπλήζνπο ηχπνπ (νξηδφληηεο)
Όζεο θνξέο ε θχζε ησλ εδαθψλ ην απαηηεί, ν Αλάδνρνο ζα εθηειεί ηελ θαηάιιειε αληηζηήξημε
ησλ παξεηψλ ηνπ ζθάκκαηνο, φπσο απηέο επηβάιινληαη απφ ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. Σνλ ηφπν
θαη ηελ ππθλφηεηα μπινδεχμεσο ζα νξίδεη θάζε θνξά ν Αλάδνρνο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ ζην
έξγν, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία.
Κάζε θαηάπησζε παξεηάο ζθάκκαηνο ζε νπνηαδήπνηε πεξίζηαζε θαη εάλ έγηλε θαη θάησ απφ
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο ζε μπινδεπγκέλεο ή κε μπινδεπγκέλεο παξεηέο θαη νη νπνηεζδήπνηε
ζπλέπεηεο απηήο (εξγαηηθά αηπρήκαηα, δεκηέο ζε ηξίηνπο, δεκηέο έξγσλ θιπ) βαξχλεη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν, πνπ ππνρξενχηαη ζε θάζε λφκηκε απνδεκίσζε θαη
απνθαηάζηαζε ησλ βιαβέλησλ έξγσλ θαη αλαιακβάλεη γεληθά θάζε πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε. Ζ
Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα επηβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε πξφζζεησλ μπινδεχμεσλ ή
ελίζρπζε ησλ ππαξρνπζψλ ζε φζα ζεκεία απηή θξίλεη ηνχην απαξαίηεην. Παξά ην δηθαίσκα
ηνχην ηεο Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε κφλνο θαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ εθζθαθψλ πνπ έγηλαλ.
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Ξπινδεχμεηο κε έκπεμε παζζαινζαλίδσλ (θαηαθφξπθεο μπινδεχμεηο)
Δθφζνλ θαηά ηηο εθζθαθέο ήζειε ζπλαληεζεί, είηε δηαξξένπζα ιεπηφθνθθε άκκνο, είηε άιιν
έδαθνο ηνπ νπνίνπ είηε ε θχζε είηε ε παξνπζία ππφγεηνπ λεξνχ απαηηεί ηελ έκπεμε ζπλερνχο
θξάγκαηνο παζζαινζαλίδσλ ή ηελ θαηαζθεπή ηνίρνπ Βεξνιίλνπ, πξηλ απφ ηελ εθζθαθή, ε
εξγαζία απηή ζα εθηειεζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν κε φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ζε ηξφπν
πνπ λα εμαζθαιηζζεί ε αθηλεηνπνίεζε ηνπ δηαξξένληνο εδάθνπο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη
ε δηαηήξεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ ζθάκκαηνο ειεπζέξνπ. Δάλ θαηά ηελ έκπεμε ησλ παζζαινζαλίδσλ
δελ επηηεπρζεί ε κεηαμχ ηνπο επηδησθνκέλε ηέιεηα επαθή θαη δελ επηηεπρζεί απφ ην ιφγν απηφ ν
ζθνπφο ηεο μπιφδεπμεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαζχξεη θαη επαλαηνπνζεηήζεη ηηο
παζζαινζαλίδεο.

1.6

ΚΟΝΓΤΛΗΑ ΣΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΡΘΡΟ

1.6.1

Δθζθαθέο, ζε πάζεο θύζεωο έδαθνο, ζεκειίωλ ηερληθώλ έξγωλ θαη ηάθξωλ
Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη:
α.

β.

γ.
δ.
ε.

ζη.
δ.
ε.
ζ.
η.
ηα.
ηβ.

ηγ.

Σελ εθζθαθή ζε πάζεο θχζεσο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή θαη βξαρψδεο)
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεηξσκάησλ κε δπζρέξεηεο εθζθαθήο θαηεγνξίαο γξαληηηθψλ
ή θξνθαινπαγψλ, ζε νπνηνδήπνηε βάζνο αιιά ζε πιάηνο κηθξφηεξν ησλ 3,0κ θαη
εηδηθφηεξα ηελ εθζθαθή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαγξ. 1.3.2.α) έσο θαη ζη) ηνπ
παξφληνο, κε νπνηαδήπνηε θιίζε πξαλψλ, νπνηνδήπνηε θαηάιιειν εθζθαπηηθφ κέζν ή κε
ηα ρέξηα, ρσξίο ηελ ρξήζε εθξεθηηθψλ ή κε ρξήζε (θαλνληθή ή πεξηνξηζκέλε) εθξεθηηθψλ,
κφλνλ χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ελ μεξψ ή κέζα
ζην λεξφ.
Σελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο γηα ηπρφλ απαηηνπκέλε ηνκή
ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ ζηελ πξνεγνπκέλε ηνπ θαηάζηαζε, φπσο
επίζεο θαη ηηο θαηάιιειεο ζεκάλζεηο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξ. 1.5.2.1
ηνπ παξφληνο.
Σε κφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πξαλψλ ηεο εθζθαθήο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ
παξαγξ. 1.5.2.3 ηνπ παξφληνο.
Σελ αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθήο (φπνπ απαηηείηαη) κε νξηδφληηα ή θαηαθφξπθα
ζηνηρεία δεχμεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο παξαγξ. 1.5.2.6 θαη 1.5.2.7 ηνπ
παξφληνο.
Σελ θνπή θαη εθξίδσζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ, ζπιινγή ησλ
θνκκέλσλ ή εθξηδσκέλσλ δέληξσλ ηνλ απνθισληζκφ ηνπο θαη ην ζηνίβαγκα ησλ θνξκψλ
θαη ησλ ρνλδξψλ θιάδσλ ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία, φπσο επίζεο θαη ηελ
ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ ηπρφλ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε
δέληξσλ θαη δελδξπιιίσλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο.
Σελ ηπρφλ δηακφξθσζε δαπέδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εθζθαθή ή θαη απνθνκηδή ησλ
πξντφλησλ εθζθαθψλ.
Σε δηαινγή θαη επηινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο.
Σελ απφζεζε θνληά ζην ζθάκκα ησλ θαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθήο γηα ηελ
επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ, κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνχ έξγνπ ή
νρεηνχ ή αγσγνχ.
Σελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε
γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή άιισλ σθειίκσλ θαηαζθεπψλ (θαηάιιεια πξντφληα) ή
γηα απφξξηςε ζε ζέζεηο ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο (αθαηάιιεια πξντφληα).
Σελ ελαπφζεζε θαη ηηο νπνηεζδήπνηε θνξηνεθθνξηψζεηο θαη πξνζσξηλέο απνζέζεηο ζηελ
πεξηνρή ηνπ έξγνπ, κέρξη ηελ νξηζηηθή ελαπφζεζε γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή
άιισλ σθειίκσλ θαηαζθεπψλ.
Σε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ πξνζσξηλψλ ή θαη νξηζηηθψλ απνζέζεσλ.
Σε δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ αληιήζεσλ θαη ηε ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ
απνζηξαγγηζηηθψλ κέηξσλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξ. 1.5.2.4 θαη ηελ
ιήςε φισλ ηα θαηαιιήισλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θάζε είδνπο επηθαλεηψλ ή
ππνγείσλ πδάησλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξ. 1.5.2.4 ηνπ παξφληνο.
Σελ θαηαζθεπή ηπρφλ απαηηνπκέλσλ γεθπξψζεσλ ησλ εθζθαθψλ ησλ ηάθξσλ κε ζηδεξέο
ιακαξίλεο, θαηαιιήινπ πάρνπο ή άιισλ έξγσλ γεθχξσζεο γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ,
νρεκάησλ θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ.
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ηδ.
ηε.
ηζη.

Σελ απνμήισζε παιαηψλ νδνζηξσκάησλ, αζθαιηνηαπήησλ θαη αληηζηνίρσλ ζηξψζεσλ
νδνζηξσζίαο, πιαθνζηξψζεσλ θιπ. εθφζνλ ην πξνβιέπεη ε εγθεθξηκέλε κειέηε
εθαξκνγήο.
Σελ απνμήισζε ιηζνδνκψλ, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε ηνπ έξγνπ ή απφ
έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο μερσξηζηή πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ απηψλ.
Σελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο πνπ ζα απαηηεζεί ζε
πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο ππεξεθζθαθψλ ππαηηηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ (ζθπξνδέκαηα,
επηρψζεηο θιπ).

1.7

ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΖ

1.7.1

Δθζθαθέο ζεκειίωλ ηερληθώλ έξγωλ θαη ηάθξωλ

1.7.1.1

Γεληθά
α.
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Ζ πιεξσκή ησλ θάζε είδνπο εθζθαθψλ θαηαζθεπήο ελφο έξγνπ γίλεηαη είηε κε ην θνλδχιην
ησλ “Γεληθψλ Δθζθαθψλ” είηε κε ην θνλδχιην ησλ “Δθζθαθψλ Θεκειίσλ Σερληθψλ Έξγσλ
θαη Σάθξσλ”. Δίλαη φκσο ελδερφκελν λα ππάξμνπλ ηερληθά έξγα, ζηα νπνία νη εθζθαθέο
ηνπο, ιφγσ κε χπαξμεο πεξηνξηζκνχ πιάηνπο ή επηθαλείαο, λα κελ θαηαηάζζνληαη, θαη΄
αξρήλ, ζηελ θαηεγνξία “Δθζθαθψλ Θεκειίσλ Σερληθψλ Έξγσλ θαη Σάθξσλ”. ηελ
πεξίπησζε απηή έλα κέξνο ησλ εθζθαθψλ απηψλ ζα πιεξψλεηαη ζαλ “Γεληθέο Δθζθαθέο”
θαη ην ππφινηπν ζαλ “Δθζθαθέο Θεκειίσλ Σερληθψλ Έξγσλ θαη Σάθξσλ”. Σν θαηά ηα
αλσηέξσ φξην δηαρσξηζκνχ γηα ηελ πιεξσκή ησλ εθζθαθψλ πξνθχπηεη σο αθνινχζσο:
1. Πιεπξηθφ φξην δηαρσξηζκνχ (Π.Ο.Γ.)
Η.
Πεξίπησζε γαησδψλ θαη εκηβξαρσδψλ εδαθψλ
Απφ ην ςειφηεξν ζεκείν ηεο ΓΡΑΜΜΖ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΔΚΚΑΦΖ (Γ.Θ.Δ.)
φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξ. 1.7.1.2.β. ζα θέξεηαη ε γξακκή πιεπξηθνχ νξίνπ
δηαρσξηζκνχ κε θιίζε π: β = 3:2 (π=χςνο, β=βάζε).
Σν κέξνο ησλ εθζθαθψλ πνπ αλαθέξεηαη ζε εθζθαθέο πεξηιακβαλφκελεο
κεηαμχ ηεο πιεπξηθήο ΓΘΔ θαη ηνπ ΠΟΓ (εθζθαθέο ζε θιίζε πξαλνχο
κεγαιχηεξε απφ π:β=3:2) ζα ζεσξνχληαη ζπκβαηηθά ζαλ εθζθαθέο ζεκειίσλ. Σν
ππφινηπν κέξνο ησλ εθζθαθψλ (εθζθαθέο ζε πεξηνρή κε θιίζε πξαλνχο
κηθξφηεξε ή ίζε απφ π:β = 3:4) ζα ζεσξνχληαη ζπκβαηηθά ζαλ γεληθέο εθζθαθέο.
ΗΗ.
Πεξίπησζε βξαρψδσλ εδαθψλ.
Ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζηελ πεξίπησζε Η, αιιά ε γξακκή
πιεπξηθνχ νξίνπ δηαρσξηζκνχ ζα θέξεηαη κε θιίζε π:β=2:1.
ΗΗΗ.
Πεξίπησζε κηθηψλ εδαθψλ.
Γηα ηελ πεξίπησζε κηθηψλ εδαθψλ πνπ ζα ραξαθηεξηζηνχλ κε πνζνζηά “Γαηψδε
- Ζκηβξαρψδε” κεγαιχηεξα ή ίζα πξνο 20% θαη κηθξφηεξα ή ίζα πξνο 80%, ηφηε
ε γξακκή πιεπξηθνχ νξίνπ δηαρσξηζκνχ ζα θέξεηαη κε θιίζε π:β=1,75:1.
Σπρφλ άιιε ζχζηαζε, κε δηαθνξεηηθά πνζνζηά ραξαθηεξηζκνχ “Γαηψδε Ζκηβξαρψδε θαη Βξάρνπ” ζα θαηαηάζζεηαη (απφ πιεπξάο θιίζεο ηνπ ΠΟΓ) ζηελ
πιεζηέζηεξε θαηεγνξία Η ή ΗΗ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ.
2. Κάησ φξην δηαρσξηζκνχ (ΚΟΓ)
Η.
Θα ιακβάλεηαη 1,00κ ςειφηεξα απφ ηνλ ππζκέλα ζθάκκαηνο ηεο ΓΡΑΜΜΖ
ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΔΚΚΑΦΖ θαη κέρξη ηνκήο πξνο ην έδαθνο, ή ην πιεπξηθφ φξην
δηαρσξηζκνχ.
Οη εθζθαθέο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ γξακκή ΚΟΓ ζα ζεσξνχληαη,
ζπκβαηηθά ζαλ γεληθέο εθζθαθέο.
ΗΗ.
εκεηψλεηαη εδψ φηη ζηελ πεξίπησζε φπνπ έλα ηερληθφ έξγν ζεκειηψλεηαη ζηελ
ίδηα ζηάζκε θαη θαη΄ επέθηαζε κε ηηο γεληθέο εθζθαθέο ελφο νδηθνχ έξγνπ (π.ρ.
ηνίρνη αληηζηήξημεο) θαη εθφζνλ νη εθζθαθέο ηνπ ηνίρνπ γίλνληαη ζηελ ίδηα
ρξνληθή πεξίνδν κε ηηο ζπλερφκελεο γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνχ (εμαηξείηαη
δειαδή ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί πνπ ζα επηβάιινπλ
ηελ θαηά ζηάδηα εθηέιεζε ησλ εθζθαθψλ), ηφηε ε γξακκή ηνπ Κάησ Οξίνπ
Γηαρσξηζκνχ (ΚΟΓ) ζα ζεσξείηαη φηη ηαπηίδεηαη κε ηελ αληίζηνηρε γξακκή ησλ
γεληθψλ εθζθαθψλ.
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ΗΗΗ.

β.

γ.

δ.

1.7.1.2

Γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ εθηεινχληαη εθζθαθέο ζεκειίσλ γηα ηελ θαηαζθεπή
ηερληθψλ έξγσλ, αιιά ε ΓΘΔ βξίζθεηαη ζε βάζνο (Ζ) κηθξφηεξν απφ 1,00κ θάησ
απφ ηελ επηθάλεηα ησλ ζπλερνκέλσλ γεληθψλ εθζθαθψλ (ζχκθσλα κε φζα
αλαθέξζεθαλ ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ΗΗ), ηφηε ην ΚΟΓ ζα ζεσξείηαη φηη
βξίζθεηαη ζε χςνο (Ζ) πάλσ απφ ηελ ΓΘΔ ηεο ζηάζκεο ζεκειίσζεο (δειαδή ζα
ηαπηίδεηαη κε ηε γξακκή ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ).
Αλ δελ γίλεηαη εηδηθή αληίζεηε αλαθνξά ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ζα γίλεη εθζθαθή ηάθξνπ γηα ηελ θαηαζθεπή θεληξηθήο λεζίδαο, ζχκθσλα
κε ηελ εγθεθξηκέλε δηαηνκή, ζε ελδηάκεζν ηκήκα ηνπ πιάηνπο ππάξρνπζαο νδνχ, κε
πξνβιεπνκέλε δηαηήξεζε (έζησ θαη κε ζπκπιήξσζε - θαζ΄ χςνο) ηνπ εθαηέξσζελ
νδνζηξψκαηνο, ηφηε ε εθζθαθή απηή ζα ινγίδεηαη φηη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ
εθζθαθψλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ, έζησ θαη αλ ην πιάηνο ηεο είλαη κεγαιχηεξν απφ 3,0κ
(πνπ νξίδεηαη φηη θαζνξίδεη γεληθά ην φξην ππαγσγήο ζηελ θαηεγνξία εθζθαθψλ ζεκειίσλ
θαη ηάθξσλ).
Δπίζεο αλ δελ γίλεηαη εηδηθή αληίζεηε αλαθνξά ζηνπο ινηπνχο φξνπο Γεκνπξάηεζεο ε
θαηεγνξία “Δθζθαθψλ Θεκειίσλ Σερληθψλ Έξγσλ θαη Σάθξσλ” είλαη γεληθήο εθαξκνγήο,
αθφκε θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε πξαλή ή ζην άθξν ηνπ
θαηαζηξψκαηνο ηεο νδνχ θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε, αλεμάξηεηα απφ ηηο
φπνηεο
δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο θιπ.
Ζ πιεξσκή ησλ “Δθζθαθψλ Θεκειίσλ Σερληθψλ Έξγσλ θαη Σάθξσλ” γίλεηαη αλάινγα κε
ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θάζε έξγνπ, είηε εληαία γηα νπνηαδήπνηε
θαηεγνξία εδάθνπο (γαίεο - εκίβξαρνο - βξάρνο), είηε μερσξηζηά γηα “γαίεο - εκίβξαρν”
αθελφο θαη “βξάρν” αθεηέξνπ.

Δπηκέηξεζε
Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεη ζε κ3 φγθνπ ζθάκκαηνο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο ΓΡΑΜΜΔ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ
ΔΚΚΑΦΖ (ΓΘΔ).
Οη ΓΘΔ θαζνξίδνληαη θαη κεηξψληαη σο αθνινχζσο:
α.

Ππζκέλαο ζθάκκαηνο
Σα πςφκεηξα ηνπ ππζκέλνο πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε ησλ αγσγψλ θαη νρεηψλ απφ ηα
αληίζηνηρα εξπζξά πςφκεηξα ηεο θαηά κήθνο ηνκήο ησλ έξγσλ, αθνχ αθαηξεζεί ην πάρνο
ησλ ππνθεηκέλσλ θαηαζθεπψλ, φπσο πάρνο ηνηρψκαηνο αγσγνχ θαη πάρνο ζηξψζεσο
ζθπξνδέκαηνο, ή θαη ηπρφλ ινηπψλ πξνβιεπφκελσλ ζηξψζεσλ.
Γηα παξάιιειε ηνπνζέηεζε αγσγψλ ή νρεηψλ κε δηαθνξεηηθή ζηάζκε ζθάκκαηνο ε
κνξθή ηνπ ππζκέλα ζα ζεσξείηαη βαζκηδσηή κε νξηδφληηα ηκήκαηα θαη θαηαθφξπθν
ζθαινπάηη κεηαμχ ηνπο.
Σν θαηαθφξπθν ζθαινπάηη ζα πξνζδηνξίδεηαη ζε ζέζε ηέηνηα ψζηε λα πξνθχπηεη ν
ειάρηζηνο φγθνο εθζθαθήο, ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο παξαγξάθνπ 1.6.1.β. Ζ ζηάζκε
ηνπ ππζκέλα εθζθαθήο ζεκειίσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θξεαηίσλ θιπ πξνθχπηεη νκνίσο απφ
ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ή ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο.

β.

Πιάηνο θάκκαηνο
Οη παξεηέο ηνπ ζθάκκαηνο ινγίδνληαη θαηά ηελ επηκέηξεζε θαηαθφξπθεο, αλεμάξηεηα απφ
ηελ θιίζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί. Σν πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο νξίδεηαη γηα ηελ
επηκέηξεζε ζπκβαηηθά, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αγσγνχ σο αθνινχζσο:
Η.
Γηα πξνθαηαζθεπαζκέλνπο ζσιελσηνχο αγσγνχο ή νρεηνχο απνρέηεπζεο
(βξφρηλσλ θαη αθαζάξησλ) θαη αγσγνχο χδξεπζεο θαη θσηαεξίνπ, ην πιάηνο
πξνθχπηεη απφ ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ αγσγνχ, πξνζαπμεκέλε θαη απφ ηηο δχν
πιεπξέο θαηά 0,225κ (απφ θάζε πιεπξά).
Σν παξαπάλσ πιάηνο ζθάκκαηνο είλαη ζηαζεξφ, αλεμαξηήησο ηνπ αλ πξνβιέπεηαη
απφ ηελ κειέηε ησλ ζσιελσηψλ αγσγψλ ζθπξφδεκα εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ.
ΗΗ.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ρπηψλ επί ηφπνπ (ζχκθσλα κε ηε κειέηε) αγσγψλ απνρέηεπζεο
βξφρηλσλ λεξψλ θαη αθαζάξησλ θαη ρξήζε άιιεο κνξθήο δηαηνκψλ (σνεηδείο,
ζηνκαηνεηδείο, ζθνπθνεηδείο, νξζνγσληθέο θιπ), ην ζπκβαηηθφ πιάηνο ηνπ
ζθάκκαηνο πξνθχπηεη απφ ην πιάηνο ηνπ νρεηνχ πξνζαπμεκέλν εθαηέξσζελ,
πέξαλ ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ θαηά 0,25κ.
Αλ ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο νξίδνληαη δηαθνξεηηθά πιάηε
εθζθαθψλ, ηφηε ην ζπκβαηηθφ πιάηνο ζα ιακβάλεηαη απφ ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο.
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ΗΗΗ.

Γηα ηελ θαηαζθεπή θξεαηίσλ θιπ, νη δηαζηάζεηο ηνπ ζθάκκαηνο νξίδνληαη απφ ηηο
εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θξεαηίνπ θιπ πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί κε παξαδνρή
εθζθαθήο ηνπ ζθάκκαηνο ζε απφζηαζε 0,25κ απφ ηελ εμσηεξηθή παξεηά ηνπ έξγνπ.
IV.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θιπ νη δηαζηάζεηο ηνπ ζθάκκαηνο
νξίδνληαη απφ ηηο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πξνο θαηαζθεπήλ ζεκειίνπ θιπ κε
παξαδνρή εθζθαθήο ηνπ ζθάκκαηνο ζε απφζηαζε 0,25κ απφ ηελ εμσηεξηθή παξεηά
ηνπ έξγνπ, αλάινγα κε ην ραξαθηεξηζκφ ησλ εθζθαθψλ.
V.
Γηα ηελ θαηαζθεπή δηεξεπλεηηθψλ ηνκψλ εληνπηζκνχ αγσγψλ Ο.Κ.Ω. ην πιάηνο
νξίδεηαη ζπκβαηηθά ζε 0,70κ εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη κεγαιχηεξν.
VI.
Γηα ηελ ηνπνζέηεζε αγσγψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελεξγείαο (ΓΔΖ), ή αγσγνχο
δηθηχνπ ΟΣΔ, ή ζηεγαλέο ζσιελψζεηο ΟΣΔ, ή αγσγνχο θσηνζεκάλζεσο, ή
ππφγεηνπο αγσγνχο ΖΛΠΑΠ, ην πιάηνο νξίδεηαη απφ ην πξαγκαηηθφ πιάηνο ηνπ
αγσγνχ πξνζαπμεκέλν εθαηέξσζελ πέξαλ ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ απηνχ θαηά
0,225κ (ειάρηζην πιάηνο ηάθξνπ 0,60κ).
VII. Γηα ηελ εθζθαθή ζε ηξηγσληθέο λεζίδεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θεπεπηηθνχ ρψκαηνο,
ζπκβαηηθά νξίδεηαη ε πξαγκαηηθή εθζθαθείζα επηθάλεηα ηξηγσληθήο λεζίδαο ή ην
πξαγκαηηθφ εθζθαθέλ πιάηνο θεληξηθήο λεζίδαο.
Καη΄ εμαίξεζε ζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηξαπεδνεηδψλ ή άιιεο κνξθήο ηάθξσλ πνπ ζα
παξακείλνπλ νξηζηηθά αλνηθηέο ζχκθσλα κε ηε κειέηε, ή ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, νη
παξεηέο ζα ινγηζηνχλ θεθιηκέλεο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε.
Άλσ επηθάλεηα ζθάκκαηνο
Ωο άλσ επηθάλεηα, ε νπνία ζα ιεθζεί ππφςε ζηελ επηκέηξεζε ησλ εθζθαθψλ, νξίδεηαη ε
ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο φπσο ηπρφλ απηή έρεη δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ εθηέιεζε
ππαξρφλησλ έξγσλ (πρ ππάξρνπζα νδφο), ή ε ζηάζκε ησλ γεληθψλ ρσκαηνπξγηθψλ
δηακνξθψζεσλ (εθζθαθψλ ή επηρσκάησλ) εάλ ε εθζθαθή γίλεη κεηά ηελ εθηέιεζε απηψλ.
1.7.1.3

Πιεξσκή
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην
παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαγ. 1.6.1.α έσο θαη ηζη).
Αληίζεηα ζηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη :
α.
Οη πξφζζεηεο δπζρέξεηεο ησλ “εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ” πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπλάληεζε δηαθφξσλ αγσγψλ ελ ιεηηνπξγία εηαηξηψλ ή θαη
νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη πξφζζεηε πιεξσκή (βι. άξζξν
Γ-20).
β.
Ζ επαλεπίρσζε ηεο “δψλεο αγσγνχ” θαη ησλ “κεηαβαηηθψλ επηρσκάησλ” κε θνθθψδεο
πιηθφ (Βι. άξζξν Γ-2).
γ.
Ζ επαλεπίρσζε ηνπ ππνινίπνπ (πεξηνρή πάλσ απφ ηε “δψλε αγσγνχ”) νξχγκαηνο κε
θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ (βι. άξζξν Γ-2).
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Γ-2

ΔΠΑΝΔΠΗΥΩΖ ΑΠΟΜΔΝΟΝΣΟ ΟΓΚΟΤ ΔΚΚΑΦΩΝ ΘΔΜΔΛΗΩΝ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
ΚΑΗ ΣΑΦΡΩΝ

2.1

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Οη επαλεπηρψζεηο ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ, κεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, ζηηο εθζθαθέο
ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ, ζηηο ηάθξνπο ηνπνζέηεζεο ησλ πάζεο θχζεσο αγσγψλ
(απνρεηεχζεσλ νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ, πδξεχζεσο , κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ΟΣΔ,
θσηνζήκαλζεο θιπ) ή εθζθαθψλ ζεκειίσλ θαηαζθεπήο θξεαηίσλ θιπ θαη εηδηθφηεξα:

2.1.1

Δπηρώκαηα από θνθθώδε πιηθά «δώλεο αγωγώλ θαη νρεηώλ»

2.1.2

Δπηρώκαηα από θνθθώδε πιηθά «κεηαβαηηθώλ επηρωκάηωλ»

2.1.3

Δπηρώκαηα από θνθθώδε πιηθά θάηω από ηα πεδνδξόκηα

2.1.4

Δπηρώκαηα πάλω από ηε «δώλε αγωγνύ» κε θαηάιιεια πξνϊόληα.

2.2

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Γηα ην παξαπάλσ αληηθείκελν έρνπλ εθαξκνγή ηα άξζξα Γ-1, Γ-20 θαη Β-2 ηεο ΣΤ, ε ΠΣΠΟ150, ε ΠΣΠΥ 1, ε ΠΣΠΣ-110, κε ηηο φπνηεο βειηηψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο
αλαθέξνληαη παξαθάησ.

2.3

ΟΡΗΜΟΗ

2.3.1

«Δπαλεπίρσζε απνκέλνληνο φγθνπ εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ» λνείηαη ε
επίρσζε κε θαηάιιεια εδαθηθά πιηθά (πξντφληα εθζθαθψλ, ιαηνκείσλ ή θαη δάλεηα):
α.
β.
γ.
δ.

ηεο «δψλεο αγσγψλ θαη νρεηψλ»
ησλ «κεηαβαηηθψλ επηρσκάησλ» πίζσ απφ ηα ηερληθά έξγα
ηεο πεξηνρήο πάλσ απφ ηε δψλε ηνπ νρεηνχ
θάησ απφ ηα πεδνδξφκηα θαη κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηεο «ζηξψζεο έδξαζεο»
νδνζηξψκαηνο θαη ηεο ζηξψζεο ησλ ηζηκεληνπιαθψλ πεδνδξνκίσλ ή άιιεο ηειηθήο
ζηξψζεο πεδνδξνκίσλ.

2.3.2

«Εψλε αγσγψλ θαη νρεηψλ» λνείηαη ε πεξηνρή κεηαμχ ηνπ δαπέδνπ θαη ησλ ηνηρσκάησλ ηεο
ηάθξνπ θαη κέρξη χςνο 0,30κ πάλσ απφ ην εμσξξάρην ηνπ αγσγνχ.

2.3.3

«Πεξηνρή πάλσ απφ ηε δψλε ηνπ αγσγνχ» λνείηαη ε πεξηνρή κεηαμχ ηεο άλσ επηθάλεηαο ηεο
«δψλεο αγσγψλ θαη νρεηψλ» θαη ηνπ ρείινπο ηεο ηάθξνπ

2.3.4

«Μεηαβαηηθά επηρψκαηα» λννχληαη ηα επηρψκαηα πίζσ απφ ηα ηερληθά έξγα.

2.4

ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ
Αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο επαλεπίρσζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θαηάιιεια, ζηελ θάζε
πεξίπησζε, εδαθηθά πιηθά (πξντφληα εθζθαθψλ, ιαηνκείσλ δάλεηα), ζχκθσλα κε ηα
πξνδηαγξαθφκελα ζηελ επφκελε παξάγξαθν 2.5.
Πξντφληα ιαηνκείσλ ή δάλεηα πιηθά ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ φηαλ ηνχην απαηηείηαη απφ ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ ή φηαλ δελ ππάξρνπλ θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ ή απηά δελ
επαξθνχλ.
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2.5

ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ

2.5.1

Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην ζύλνιν ηωλ πεξηνρώλ πνπ επαλεπηρώλνληαη

2.5.1.1

Καηαιιειφηεηα εδαθηθνχ πιηθνχ
Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ εδαθηθνχ πιηθνχ γηα ηελ επαλεπίρσζε εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ
έξγσλ θαη ηάθξσλ εμαξηάηαη απφ ηηο εδαθνηερληθέο ηδηφηεηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ζπκπχθλσζεο
ηνπο.
Γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ, γηα θάζε πεξίπησζε πιηθνχ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ππφςε θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
-

ε ζπλεθηηθά εδάθε, πνιχ πγξά, δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ν απαηηνχκελνο βαζκφο
ζπκππθλψζεσο.

-

ε ζπλεθηηθά εδάθε, πνιχ μεξά, ε απαηηνχκελε
θαηά ζηξψζεηο ζπκπχθλσζε κπνξεί
λα επηηεπρζεί κφλν κεηά απφ έξγν ζπκππθλψζεσο αηζζεηά κεγαιχηεξν απφ ηα ζπλεζηζκέλα

Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη γηα λα απνθεχγνληαη νη ππνρσξήζεηο ζην ζθάκκα πνπ επαλαπιεξψζεθε
ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ αγσγψλ θαηά πξψην ιφγν
κε ζπλεθηηθά εδάθε
2.5.1.2

Καζνξηζκφο ηξφπνπ ζπκπχθλσζεο θαη πάρνπο ζηξψζεσλ
Ο θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ζπκπχθλσζεο θαη ηνπ πάρνπο ησλ ζηξψζεσλ ζπλαξηάηαη απφ ηα
δηαηηζείκελα απφ ηνλ Αλάδνρν κεραλήκαηα θαη απφ ηελ νκάδα εδάθνπο ησλ
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ εδαθηθψλ πιηθψλ.

2.5.2

Θέκαηα πνπ αθνξνύλ εηδηθά ζε θάζε κία πεξηνρή
Πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξ. 2.5.1 ηνπ παξφληνο ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα:
.

Δηδηθέο επηζεκάλζεηο
-

Δηδηθέο θνξηίζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο (π.ρ. θπθινθνξία
νρεκάησλ πάλσ ζηνλ επηρσζέληα αγσγφ) δελ επηηξέπνληαη

-

ε πεξηπηψζεηο πνπ λεξά πξνζβάιινπλ ηνπο αγσγνχο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα
ζπλεπάγεηαη πξφθιεζε θζνξψλ ζηνπο ζσιήλεο ή ηελ πξνζηαηεπηηθή ηνπο
επέλδπζε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα εηδηθά
πξνζηαηεπηηθά κέηξα.

Μεηαβαηηθά επηρψκαηα
α.

Τιηθφ επαλεπίρσζεο
Σα πιηθά ηεο επαλεπίρσζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζξαπζηά επίιεθηα πιηθά πξνέιεπζεο
ιαηνκείνπ θαηεγνξίαο Δ4 κε δείθηε πιαζηηθφηεηαο κηθξφηεξν ηνπ 4.

β.

Σνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ
1. Σν πιηθφ ζα ηνπνζεηείηαη ζηηο δηαζηάζεηο θαη θιίζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ κειέηε
ηνπ έξγνπ ή/θαη ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο.
Ζ πιήξσζε ησλ ζθακκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κεηαβαηηθψλ επηρσκάησλ ζα
γίλεηαη ηαπηφρξνλα ζπκκεηξηθά σο πξνο ηνλ άμνλα ηεο θαηαζθεπήο θαη απφ ηηο δχν
πιεπξέο γηα ηελ απνθπγή κεηαηφπηζεο ησλ πιηθψλ ή έθθεληξεο θφξηηζεο.
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2.6

ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΡΘΡΟ

2.6.1

Δπαλεπηρώζεηο
Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη:
α.
Σελ δηακφξθσζε πνπ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ

2.6.2

β.

Σελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηνπ θαηάιιεινπ θνθθψδνπο πιηθνχ.

γ.

Σελ δηάζηξσζε θαηά ζηξψζεηο θαη ζπκπχθλσζε ζηνλ θαηάιιειν βαζκφ ηνπ ελ ιφγσ
πιηθνχ.

δ.

Σελ ρξήζε φινπ ηνπ απαηηνχκελνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.

ε.

Σελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ ζπκππθλψζεσο

ζη.

Σελ θαηαζθεπή ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ αληηζηεξίμεσλ (νξηδνληίσλ θαη θαηαθφξπθσλ)

δ.

Σελ ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αγσγψλ , νρεηψλ θιπ
ζε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ηνπο θάησ απφ πθηζηάκελν νδφζηξσκα.

ε.

Σελ ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αγσγψλ , νρεηψλ θιπ.
φπσο θαη ηεο πξνζηαηεπηηθήο επελδχζεψο ηνπο, απφ λεξά, δηαβξψζεηο θιπ.

ζ.

Σε ιήςε φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηξνρνθφξσλ θαη ηδησηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
εξγαζηψλ.

Δπαλεπηρώζεηο κε θαηάιιεια πξνϊόληα Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη:
α.

Σελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ηνπ
θαηάιιεινπ εδαθηθνχ πιηθνχ εθζθαθψλ ή δάλεηα.

β.

Σε ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηξνρνθφξσλ θαη ηδησηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ

2.7

ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΖ

2.7.1

Δπηκέηξεζε

2.7.1.1

Γεληθά
Σπρφλ επί πιένλ φγθνο πιηθνχ πνπ ηνπνζεηήζεθε, πέξαλ εθείλνπ πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα
πην θάησ νξηδφκελα, ιφγσ εθζθαθήο ηεο ηάθξνπ ζε κεγαιχηεξα βάζε ή πιάηε ππζκέλα ηάθξνπ,
ή θιίζεηο πξαλψλ θιπ ζε ζρέζε πξνο ηα πξνβιεπφκελα ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ δελ επηκεηξάηαη
γηα πιεξσκή.

2.7.1.2

Δπαλεπηρψζεηο κε θαηάιιεια πξντφληα
Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε κ3 επαλεπίρσζεο κε φγθν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο γξακκέο
ζεσξεηηθήο εθζθαθήο (Γ.Θ.Δ.) ππζκέλα θαη παξεηψλ θαη άλσ επηθάλεηα ην νξηδφληην επίπεδν
κέρξη ην νπνίν θζάλεη ε δψλε ηνπ αγσγνχ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ φγθσλ θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο,
φπνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί βάζεη εγθεθξηκέλεο κειέηεο.

2.7.2

Πιεξωκή

2.7.2.1

Δπαλεπηρψζεηο απφ θνθθψδε πιηθά δψλεο αγσγψλ θαη νρεηψλ.
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην
παξφλ άξζξν
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ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Ζ θαηαζθεπή ππαίζξησλ ή ππφγεησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ απφ άνπιν, νπιηζκέλν ή
πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ.

3.2

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

3.2.1

Γηα ην παξαπάλσ αληηθείκελν έρνπλ εθαξκνγή ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Σερλνινγίαο
θπξνδέκαηνο 1997 κε ηηο φπνηεο βειηηψζεηο , ηξνπνπνηήζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο αλαθέξνληαη
παξαθάησ.

3.2.2

Όηαλ ζπκπιεξσζεί ε επεμεξγαζία θαη εθδνζνχλ επηζήκσο νη πξνδηαγξαθέο ()Κ ζηηο νπνίεο
παξαπέκπεη ν Κ.Σ.. ΄97 (ΦΔΚ 315/Β-17-4-97), ηφηε απηνδίθαηα ζα ζεσξεζεί φηη ηζρχνπλ απηέο
ζηε ζέζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ ASTM πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί,
ζηνλ νπνίν δίλεηαη ε αληηζηνηρία ησλ κεζφδσλ ειέγρνπ θαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα έρεη
ηζρχ απφ ην κεηαβαηηθφ ζηάδην κεηαπήδεζεο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ASTM, DIN θαη ΔΛΟΣ ζηηο
ελνπνηεκέλεο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π. ()Κ.
ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΜΔΘΟΓΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ /ΠΡΟΣΤΠΑ (Κ)
Αξηζκόο
Πξνηύπνπ 

Αληίζηνηρν
άιιν Πξόηππν

Θέκα

 301-84

ASTM C 127

Πξνζδηνξηζκφο εηδηθνχ βάξνπο θαη απνξξνθεηηθφηεηαο
ρνλδξφθθνθσλ αδξαλψλ

 302-84

ASTM C 128

Πξνζδηνξηζκφο θαηλνκέλνπ εηδηθνχ βάξνπο ιεπηφθνθθσλ
αδξαλψλ

 303-84

ΔΛΟΣ 671

Παξαζθεπή θαη ζπληήξεζε δνθηκίσλ ζθπξνδέκαηνο

 304-84

ΔΛΟΣ 722

Έιεγρνο αληνρήο
ζθπξνδέκαηνο

 305-84

ASTM C 117

Πξνζδηνξηζκφο πιηθνχ ιεπηφηεξνπ απφ 75 ριζη. ε
αδξαλή πιηθά (πξνζδηνξηζκφο κε πγξφ θνζθίληζκα)

 306-84

ASTM C 142

Πξνζδηνξηζκφο ζβψισλ αξγίινπ θαη εχζξππησλ θφθθσλ
ζηα αδξαλή

 307-84

ASTM C 233

Δηδηθή πξνδηαγξαθή γηα αεξαθηηθά πξφζζεηα γηα ην
ζθπξφδεκα

θαη C 260

ζε

ζιίςε

πξνηχπσλ

δνθηκίσλ

 308-84

ASTM C 494

Δηδηθή πξνδηαγξαθή γηα ρεκηθά πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο

 309-84

ΔΛΟΣ 521

Γνθηκή θάζηζεο

 310-84

ΔΛΟΣ 520

Γνθηκή VEBE

 311-84

ASTM C 231

Έιεγρνο πνζνζηνχ αέξα λσπνχ ζθπξνδέκαηνο κε ηε
κέζνδν ηεο πίεζεο

 312-84

ASTM C 280

Πξνζδηνξηζκφο πηζαλήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αδξαλψλ κε
ηα αιθάιηα ηνπ ηζηκέληνπ (κέζνδνο ξάβδνπ θνληάκαηνο)

 313-84

ASTM C 403

Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ πήμεο ησλ
ζθπξνδέκαηνο κε αληίζηαζε ζε δηείζδπζε

 314-84

ASTM C 156

Δηδηθή πξνδηαγξαθή γηα πγξά ζπλζεηηθά πιηθά πνπ
δεκηνπξγνχλ κεκβξάλε ζπληήξεζεο ζθπξνδέκαηνο

θαη C 309

κηγκάησλ
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Αξηζκόο
Πξνηύπνπ 

Αληίζηνηρν
άιιν Πξόηππν

Θέκα

 315-84

ASTM C 40

Οξγαληθέο πξνζκίμεηο
ζθπξφδεκα

 316-84

ASTM C 642

Πξνζδηνξηζκφο εηδηθνχ βάξνπο, πγξαζίαο απνξξφθεζεο
θαη θελψλ ζην ζθιεξπκέλν ζθπξφδεκα

 317-84

ASTM C 627

Πξνζδηνξηζκφο δξαζηηθφηεηαο ησλ αδξαλψλ κε ηα
αιθάιηα ηνπ ηζηκέληνπ (ρεκηθή κέζνδνο)

 318-84

DIN 1048

Γνθηκή εμάπισζεο

 320-84

ASTM C1367

Κνθθνκεηξηθή αλάιπζε ησλ αδξαλψλ

 321-84

ASTM C 88

Αλζεθηηθφηεηα ζε απνζάζξσζε (πγεία) αδξαλψλ πιηθψλ
κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ζεηηθνχ λάηξίνπ ή ζεηηθνχ καγλεζίνπ

 322-84

ASTM C 29

Πξνζδηνξηζκφο θαηλφκελνπ βάξνπο θαη θελψλ ζηα
αδξαλή πιηθά

 323-84

ASTM C 232

Γνθηκή εμίδξσζεο ζθπξνδέκαηνο

 326-84

ASTM C 123

Πξνζδηνξηζκφο ηεο Πεξηεθηηθφηεηαο ησλ αδξαλψλ ζε
θφθθνπο κηθξνχ εηδηθνχ βάξνπο

 328-84

ΔΛΟΣ 345

Πνηνηηθφο έιεγρνο
ζθπξφδεκα

 331-84

ASTM C 309

Έιεγρνο πιηθψλ ζπληήξεζεο ζθπξνδέκαηνο

ζε

λεξνχ

ιεπηφθθνθα

πνπ

αδξαλή

ρξεζηκνπνηείηαη

γηα

ζην

θαη C 156
 332-84

ASTM C 295

Πεηξνγξαθηθή εμέηαζε αδξαλψλ

 333-84

ASTM C 496

ηαηηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο ζθπξνδέκαηνο

 334-84

ASTM C 215

Γπλακηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο ζθπξνδέκαηνο

 335-84

ASTM C 152

Δξππζκφο ζθπξνδέκαηνο

 336-84

ASTM C 157

πζηνιή μήξαλζεο

 337-84

DIN 1048

Γηαπεξαηφηεηα ζθπξνδέκαηνο

 338-84

ASTM C 457

Μηθξνζθνπηθφο πξνζδηνξηζκφο θελψλ αέξα

 341-84

ASTM C 496

Έιεγρνο αληνρήο ζε δηάξξεμε δνθηκίσλ ζθπξνδέκαηνο

 342-84

ASTM C 597

Μέηξεζε ηαρχηεηαο δηάδνζεο ππέξερσλ ζην ζθπξφδεκα

 343-84

ASTM C 805

Κξνπζηκέηξεζε ζην ζθπξφδεκα

 345-84

ASTM C 131

Αληνρή ζε ηξηβή θαη θξνχζε (Los Angeles)

 346-84

ASTM D 2419

Ηζνδχλακν άκκνπ

 350-84

DIN 4030

Οιηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζεηηθά, άιαηα δηαιπηά ζε HCI

 363-84

ASTM C 87

Δπίδξαζε νξγαληθψλ
πξνζκίμεσλ
ακκνθνληακάησλ κε ιεπηά αδξαλή

ζηελ

αληνρή
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Θέκα

Πξνηύπνπ 

3.2.3
3.3

ΔΛΟΣ - 344*

πζρέηηζε ηεο αληνρήο απνθνπηφκελνπ ππξήλα ζθπξνδέκαηνο απφ ζξαπζηά
αζβεζηνιηζηθά αδξαλή κε ηε ζπκβαηηθή αληνρή

ΔΛΟΣ - 345*

Σν χδσξ αλάκημεο θαη ζπληήξεζεο ζθπξνδέκαηνο

ΔΛΟΣ - 346*

Σν έηνηκν ζθπξφδεκα

ΔΛΟΣ - 408*

Θξαπζηά αδξαλή γηα ζπλεζηζκέλα ζθπξνδέκαηα

ΔΛΟΣ - 515*

θπξνδέηεζε φηαλ ε Θεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ρακειή

ΔΛΟΣ - 516

Γεηγκαηνιεςία λσπνχ ζθπξνδέκαηνο

ΔΛΟΣ - 517*

θπξνδέηεζε φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ςειή

ΔΛΟΣ - 739
Έιεγρνο αληνρήο ζε θάκςε
* ρέδηα Πξνηχπσλ ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Πξνηππνπνίεζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην
παξάξηεκα ηνπ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ
Οη θαηεγνξίεο ζθπξνδέκαηνο ζα αθνινπζνχλ ηελ νλνκαηνινγία θαη ραξαθηεξηζηηθή αληνρή fck
φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.2 ηνπ Κ.Σ.. „97
ΟΡΗΜΟΗ
Ηζρχνπλ φπσο αλαπηχζζνληαη ιεπηνκεξψο ζην άξζξν 3 ηνπ Κ.Σ.. „97

3.4

ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ

3.5

ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ

3.5.1

Γεληθά

3.5.1.1

ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη νη θαλφλεο θαη δηαηάμεηο γηα ηελ παξαζθεπή θαη δηακφξθσζε
ζθπξνδέκαηνο ηεο επηζπκεηήο θαηεγνξίαο θαη ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα απηφ.
Αληίζεηα δελ πεξηιακβάλνληαη:
α.
θπξνδέκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη κε ειαθξχηεξα ή βαξχηεξα αδξαλή, κε πξνζκίμεηο
ειαθξχηεξσλ ή βαξχηεξσλ αδξαλψλ θαη κε αδξαλή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζξαχζε
παιαηνχ ζθπξνδέκαηνο.
β.
Οη δηαηάμεηο νη ζρεηηθέο κε ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ θνηλψλ ραιχβσλ ηνπ
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ησλ ηελφλησλ πξνέληαζεο ηνπ πξνεληεηακέλνπ
ζθπξνδέκαηνο, πεξηιακβάλνληαη φκσο θαηαζθεπαζηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηελ
απφζηαζε ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ θαη ηηο επηθαιχςεηο ηνπο.
γ.
Γηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ, ηηο επηηξεπφκελεο ηάζεηο θιπ γηα ηηο
νπνίεο εθαξκφδνληαη νη θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο, ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπνπλ νη
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΜΔ.

3.5.1.2

3.5.2

Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Κ.Σ.. ΄97
Ηζρχνπλ ηα αθφινπζα εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε.

3.5.2.1

Όπνπ ζηνλ Κ.Σ.. ΄97 αλαθέξεηαη ν φξνο «αγνξαζηήο», γεληθψο ππνλνείηαη ζηα πιαίζηα ηεο
παξνχζαο ΣΤ (θαη ησλ ινηπψλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο) ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ) δηα ησλ
αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, εθηφο ησλ παξ. 4.3.4.8 θαη 4.3.4.10 θαη 12.1.1.16 ηνπ Κ.Σ.. „97

3.5.2.2

Όπνπ ζηνλ Κ.Σ.. ΄97 αλαθέξεηαη ν φξνο «πξνκεζεπηήο», ππνλνείηαη ζηα πιαίζηα ηεο
παξνχζαο ΣΤ (θαη ησλ ινηπψλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο) ν Αλάδνρνο, εθηφο αλ ξεηψο ν Κ.Σ..
΄97 αλαθέξεηαη ζε ηξίηνλ (ιρ εξγνζηάζην παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, ιαηνκείν θιπ). ε θάζε
πεξίπησζε ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ ΚηΔ αθέξαηεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο,
ρσξίο απαηηήζεηο απνδεκίσζεο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε
ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ ππνρξεψζεσλ ή επζπλψλ ηξίησλ
απέλαληη ζηνλ ίδην ή απέλαληη ζηνλ ΚηΔ, εθηφο αλ ζηνλ Κ.Σ.. ΄97 ή ζηελ θείκελε λνκνζεζία
ξεηψο πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά, κε ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο.
Οκνίσο ππνλνείηαη γεληθά ν Αλάδνρνο, φπνπ ζηνλ ΚΣ ΄97 αλαθέξεηαη ν φξνο "ελδηαθεξφκελνο"
ή "εθείλνο πνπ δεηά" (ιφγσ ράξε ηε κειέηε ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο), εθηφο αλ ξεηψο νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά
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3.5.2.3

Ζ παξάγξαθνο 4.3.4.8 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ πξνκεζεχεηαη ηα αδξαλή έηνηκα απφ επηρείξεζε
ιαηνκείνπ, ηφηε κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ ιαηνκείνπ παξαγσγήο ζα ζπκθσλείηαη ε
δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ πνπ ζα παξαδνζνχλ κε αλνρέο πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο 8
εθαηνζηηαίεο κνλάδεο γηα ηα θφζθηλα ηα κεγαιχηεξα ησλ 4 ή Νν 4 θαη ηηο 6 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο
γηα ηα θφζθηλα ηεο άκκνπ. Ζ αλνρή ζην θφζθηλν 25 δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 4 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο,
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 4.3.2.6 ηνπ Κ.Σ.. ΄97.
Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ ιαηνκείνπ παξαγσγήο ζα ηίζεηαη ππφςε ηεο
Τπεξεζίαο ρσξίο απηφ λα απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο νπνηεζδήπνηε επζχλεο ηνπ γηαηί
απηφο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία»

3.5.2.4

Ζ παξ. 4.3.4.10 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο παξάγεη ηα αδξαλή (ν Αλάδνρνο ή άιιν ιαηνκείν) ν Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη ζηελ Τπεξεζία φηη απηή ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί
ζην ιαηνκείν ηα απνηειέζκαηα ειέγρσλ ησλ αδξαλψλ πνπ παξάγεη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε
Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απαγνξεχεη ζηνλ Αλάδνρν λα πξνκεζεχεηαη αδξαλή απφ ην
ζπγθεθξηκέλν ιαηνκείν»

3.5.2.5

Ζ παξ.5.2.1.3 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ ζ΄ απηφλ, λα
ζπληάμεη ηηο απαηηνχκελεο (ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή θαη ηνπο φξνπο
δεκνπξάηεζεο) κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ βάζεη ησλ ηχπσλ αδξαλψλ, ηζηκέληνπ, λεξνχ
θιπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ θαη ηνπο φξνπο
δεκνπξάηεζεο θαη λα ηηο ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία.
Οη αλαινγίεο ζχλζεζεο πνπ θαζνξίζηεθαλ φπσο παξαπάλσ, κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηελ
Τπεξεζία, απνηεινχλ ηηο αλαινγίεο ζχλζεζεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζην ππφςε έξγν»

3.5.2.6

Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 5.2.3.1 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Ζ κειέηε ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, κε ηα
αδξαλή, ην ηζηκέλην, ηα πξφζζεηα θαη πηζαλψο ην λεξφ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν, ε δε
ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ ίδην»

3.5.2.7

Ζ παξ. 5.2.3.2 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Δάλ νη ηδηφηεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.5.2.3.1 δελ είλαη δπλαηφλ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηα πιηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ζην Δξγαζηήξην, ν Αλάδνρνο είλαη
απφιπηα ππεχζπλνο λα επηθέξεη φιεο ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο ή ηελ πιήξε αληηθαηάζηαζε ησλ
πιηθψλ, ψζηε λα επηηχρεη, ζε ζπλεξγαζία κε ην εξγαζηήξην, ηηο απαηηνχκελεο ηδηφηεηεο, ε δε
ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ ίδην»

3.5.2.8

Ζ παξ. 5.2.3.3 ηνπ Κ.Σ.. „97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Δθηφο απφ ηηο αλαινγίεο ησλ πιηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 5.2.3.1 ζηε Μειέηε ζχλζεζεο ζα δίλεηαη
θαη ε θακπχιε ηνπ ιφγνπ λεξφ/ηζηκέλην (Ν/Σ) θαη αληνρήο γηα έλα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 3 ΜΡα
(30ργξ/εθ2) εθαηέξσζελ ηεο απαηηνχκελεο αληνρήο fm»

3.5.2.9

Ζ ηειεπηαία πξφηαζε ηεο παξ. 8.6 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 «Αλ πξφθεηηαη ...... θάζηζε» θαηαξγείηαη

3.5.2.10

Ζ παξ. 12.1.1.14 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ζηελ Τπεξεζία ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ην εξγνζηάζην απφ ην
νπνίν πξνκεζεχεηαη ζθπξφδεκα σο πξνο ηελ ηήξεζε απηήο ηεο πξνδηαγξαθήο. Άιισο ε
Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απαγνξεχζεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ αγνξά θαη ρξήζε ζην έξγν
ζθπξνδέκαηνο απφ ην ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην ζθπξνδέκαηνο»

3.5.2.11

Σφζνλ ε παξ. 13.3.2, φζνλ θαη νη δχν ηειεπηαίεο πξνηάζεηο ηεο παξ. 13.4.1 ηνπ Κ.Σ.. „97
ηξνπνπνηνχληαη σο εμήο:
«Ζ Τπεξεζία ή ν Αλάδνρνο έρνπλ ην δηθαίσκα λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ δνθηκίσλ κηαο
δεηγκαηνιεςίαο απφ έμη (6) ζε δψδεθα (12) δνθίκηα. ε θάζε πεξίπησζε ε δαπάλε ησλ επί
πιένλ 6 δνθηκίσλ βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ»
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Πξνζζήθεο ζηνλ Κ.Σ.. ΄97
πκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Σ.. ΄97 ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα:

3.5.3.1

ην ηέινο ηεο παξ. 3.20 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη (νξηζκνί):
«3.21
3.22

3.23
3.24
3.5.3.2

«θπξφδεκα επί ηφπνπ» ιέγεηαη ην ζθπξφδεκα πνπ δηαζηξψλεηαη ζε λσπή θαηάζηαζε
ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε.
«Πξφρπην ζθπξφδεκα» , αλαθέξεηαη ζε κεηαθεξφκελα ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα, ηα
νπνία θαηαζθεπάδνληαη ζε εξγνζηάζην πξνθαηαζθεπήο ή ζην εξγνηάμην θαη
ηνπνζεηνχληαη ζηηο ηειηθέο ηνπο ζέζεηο αθνχ ην ζθπξφδεκα ζθιεξπλζεί
«Νσπφ ζθπξφδεκα», ιέγεηαη ην ζθπξφδεκα πνπ δελ έρεη αθφκε ζθιεξπλζεί θαη είλαη
αθφκα θαηεξγάζηκν
«θιεξπκέλν ζθπξφδεκα» ιέγεηαη ην ζθπξφδεκα πνπ έρεη ζθιεξπλζεί ζε ηέηνην βαζκφ
ψζηε δελ είλαη πηα θαηεξγάζηκν.»

ην ηέινο ηεο παξ. 4.3.2.16 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα εδάθηα:
« Ζ απνδνρή ή κε ηεο αλαθεξφκελεο ζην πξνεγνχκελν εδάθην παξάιεηςεο ησλ ειέγρσλ ηνπ
ιαηνκείνπ ελαπφθεηηαη ζηελ Τπεξεζία»

3.5.3.3

Πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 4.3.2.20 σο εμήο:
«4.3.2.20Δθηφο απφ ηηο δχν ζεηξέο πξνηχπσλ θφζθηλσλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί ζηελ παξνχζα
πξνδηαγξαθή, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ-408 (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ
παξαπάλσ παξάγξαθν 4.3.2.1) γίλνληαη δεθηέο θαη άιιεο ζεηξέο πξφηππσλ θφζθηλσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επηζήκσο απφ ηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΟΚ (πρ ζεηξά θφζθίλσλ
ISO θιπ). Ο αξηζκφο ησλ λέσλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ θφζθηλσλ ζα πξέπεη λα είλαη
ηέηνηνο ψζηε λα πεξηγξάθνληαη κε αλάινγε αθξίβεηα (πξνο ηηο ηξεηο ζεηξέο ησλ
απνδεθηψλ απφ απηήλ ηελ πξνδηαγξαθή θφζθηλσλ) νη θακπχιεο θνθθνκεηξηθήο
αλάιπζεο ησλ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη IV . ηελ πεξίπησζε απηή νη ζρεηηθνί
α
πίλαθεο 4.3.2.10 α θαη β, 4.3.2.11 θαη β, 4.3.2.12 α θαη β θαη 4.3.2.13 α θαη β ζα πξέπεη
λα αλαπξνζαξκνζηνχλ ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βξνρίδσλ ησλ λέσλ
θφζθηλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θακπχιεο ησλ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη IV. Γηα ηα
θφζθηλα απηά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεινο ζπκβνιηζκφο, ψζηε λα
απνθεχγεηαη ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηνπο ζπκβνιηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξαπάλσ παξάγξαθν 4.3.2.1»

3.5.3.4

ην ηέινο ηεο παξ. 4.3.4.5 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην:
« ε θάζε πεξίπησζε φκσο ζα γίλεηαη ην αθφινπζν ειάρηζην πιήζνο ειέγρσλ θαηαιιειφηεηαο
ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ αδξαλψλ:
- Έιεγρνο πιαζηηθφηεηαο θαη ηζνδπλάκνπ άκκνπ: Μία (1) δνθηκή αλά 300κ3 έηνηκεο
θαηαζθεπήο ζθπξνδέκαηνο
- Έιεγρνο πγείαο ησλ πεηξσκάησλ : ηξεηο (3) δνθηκέο αλά πεγή αδξαλψλ»

3.5.3.5

Μεηά ηελ παξ. 4.4.4 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο δχν παξάγξαθνη:
«4.4.5

4.4.6

3.5.3.6

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ λεξνχ αλάκημεο (θαη ηνπ ηπρφλ πάγνπ) ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε
επηθαλεηαθή πγξαζία ησλ αδξαλψλ θαη ην λεξφ πνπ πεξηέρνπλ ηα πξφζζεηα, πνπ ζα
αθαηξείηαη απφ ηελ θαζνξηδφκελε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ αλάκημεο πνπ έρεη
πξνζδηνξηζζεί απφ ηε κειέηε ζχλζεζεο
Ζ πνζφηεηα λεξνχ αλάκημεο πνπ ζα πξνζηίζεηαη ζην κίγκα ζα πξέπεη λα κεηξάηαη κε
εηδηθή απηφκαηε ζπζθεπή κέηξεζεο πξνζαξκνζκέλε ζηνλ αλακηθηήξα ηνπ
ζθπξνδέκαηνο»

Μεηά ηελ παξάγξαθν 4.5.9 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε παξάγξαθνο:
«4.5.10 Σα πξφζζεηα θαη νη ρεκηθέο ελψζεηο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα
δηαηεξνχληαη ζηηο αξρηθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο, ηηο αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη ηελ αιινίσζε (Tampering). Γηα ηελ
απνζήθεπζε πξέπεη λα ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή»
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Μεηά ηελ 5.2.3.4 ηνπ Κ.Σ..΄97 πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε παξάγξαθνο:
«5.3.2.5 Τπεχζπλνο γηα ηα ζηνηρεία ηεο ηππηθήο απφθιηζεο κε ηα νπνία έγηλε ε κειέηε ζχλζεζεο
είλαη ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ έρεη ηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ειάρηζην φξην
ηππηθήο απφθιηζεο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξεζεί θαηά ηελ κειέηε ζχλζεζεο απφ ηνλ
Αλάδνρν ηνπ έξγνπ»

3.5.3.8

Μεηά ηελ παξ. 6.9 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη:
«6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

Ζ αλάκημε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη ζην ζηαζεξφ ζπγθξφηεκα
παξαγσγήο απαγνξεπκέλεο ηεο αλάκημεο κε ηα ρέξηα. Γηα ηελ αλάκημε ηνπ
εξγνηαμηαθνχ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο ηζρχεη ε παξάγξαθνο 12.1.2.3
ηελ ζέζε αλάκημεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλαξηεκέλε πηλαθίδα κε επαλάγλσζηεο
νδεγίεο αλάκημεο γηα θάζε θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ :
α.
Καηεγνξία ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
β.
ηνηρεία ηζηκέληνπ (ηχπνπ θαη θαηεγνξία αληνρήο, πνζφηεηα ηζηκέληνπ θαη
πεξηεθηηθφηεηα ζε ρηιηφγξακκα αλά θπβηθφ κέηξν παξαγψκελνπ ζθπξνδέκαηνο)
γ.
ηνηρεία αδξαλψλ (είδνο θαηά θιάζκα θαη πνζφηεηα)
δ.
Ζ θάζηζε ηνπ λσπνχ ζθπξνδέκαηνο (ή άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ, κέηξεζεο ηνπ
εξγάζηκνπ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ζχλζεζεο).
ε.
Σα πξφζζεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο (είδνο θαη πνζφηεηα)
ζη.
Ο ιφγνο λεξνχ πξνο ηζηκέλην (ζπληειεζηήο Ν/Σ)
δ.
Σν βάξνο ή φγθνο ηνπ λεξνχ αλά κ3 παξαγφκελνπ ζθπξνδέκαηνο.
Σα κεραλήκαηα αλάκημεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (αλακηθηήξεο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα
θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηέιεηα αλάκημε θαη νκνηφκνξθε θαηαλνκή
ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ πιηθψλ κέζα ζηε κάδα ην λσπνχ ζθπξνδέκαηνο. Οη αλακηθηήξεο
ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε δνρείν απνζήθεπζεο λεξνχ, επαξθνχο πνζφηεηαο, φπσο
επίζεο θαη κε απηφκαηε ζπζθεπή κέηξεζεο ηνπ λεξνχ θάζε κίγκαηνο. Καιφ είλαη λα
ππάξρνπλ κεραληθά κέζα κέηξεζεο ησλ ζηξνθψλ ηνπ ηχκπαλνπ ηνπ αλακηθηήξα, ψζηε
λα εμαζθαιίδεηαη ν ίδηνο αξηζκφο ζηξνθψλ γηα θάζε κίγκα θαη λα κελ αδεηάδεη ν
αλακηθηήξαο πξηλ λα ζπκπιεξσζεί ν παξαπάλσ αξηζκφο ζηξνθψλ. Πάλησο, ε
ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ηχκπαλνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάκημεο πξέπεη λα είλαη
απηή πνπ πξνδηαγξάθεηαη απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ αλακηθηήξα.
Ο ρεηξηζκφο ησλ αλακηθηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη ΠΛΖΡΩ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΟ,
λα γίλεηαη απφ πξφζσπα πεπεηξακέλα θαη εμαζθεκέλα ζηελ παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο
κε ζηαζεξή εξγαζηκφηεηα.
Γηαθξίλνληαη ηξεηο θχξηνη ηχπνη αλακηθηήξσλ βάζεη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ έρεη ν
άμνλαο πεξηζηξνθήο:
α.
Καηαθφξπθνπ άμνλα
β.
Οξηδνληίνπ άμνλα (ζηαζεξνί ή αλαηξεπφκελνη)
γ.
Κεθιηκέλνπ άμνλα (αλαηξεπφκελνη)
Δμάιινπ απφ πιεπξάο ηεο θηλνχζαο δχλακεο αλάκημεο, νη αλακηθηήξεο δηαθξίλνληαη
ζε:
α. Αλακηθηήξεο βηαίαο αλάκημεο
β. Αλακηθηήξεο κε ειεχζεξε πηψζε ησλ πιηθψλ κε βαξχηεηα
Γεληθά θαηά ζεηξά θαηαιιειφηεηαο πξνηηκψληαη αλακηθηήξεο ησλ αξρηθψλ θαηεγνξηψλ
ησλ παξαπάλσ δηαθξίζεσλ, αλάινγα κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ.
Έηζη ζε εξγνηάμην πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ επηβάιιεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε
αλακηθηήξσλ βηαίαο αλάκημεο, ελψ ζε ζνβαξά έξγα απαηηείηαη ε ρξήζε αλακηθηήξα
νξηδφληηνπ άμνλα. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κηθξψλ έξγσλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο θαη
χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κπνξνχλ λα κελ εθαξκνζηνχλ ηα
πξνδηαγξαθφκελα ζε απηήλ ηελ παξάγξαθν γηα ηελ εθινγή ησλ αλακηθηήξσλ.
Οη αλακηθηήξεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα
πξνδηαγξαθή θαη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο γηα
ηπρφλ θζνξέο ζε ζρέζε πξνο ηα ζρέδηα ηνπ εξγνζηαζίνπ, ηπρφλ δε εθζαξκέλα
ηκήκαηα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη.
Δηδηθφηεξα νξίδεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε αλακηθηήξσλ ησλ νπνίσλ νη
ιεπίδεο αλάκημεο (blades) παξνπζηάδνπλ θζνξά πάλσ απφ 10% ζε ζρέζε κε ηελ
αξρηθή ηνπο δηαηνκή, Γελ ζα επηηξέπεηαη επίζεο ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κεραλήκαηνο αλ
πξνεγνπκέλσο δελ απνκαθξπλζνχλ εληειψο ηα ζπζζσξεπκέλα ζηεξενπνηεκέλα εληφο
ηνπ ηπκπάλνπ θαη ησλ κεξψλ ηνπ θνληάκαηα ή ηζηκέληα.
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Γελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη αλακηθηήξεο απφδνζεο κηθξφηεξεο απφ έλα ζαθί ηζηκέλην
θαη δελ ζα θνξηψλεηαη ν αλακηθηήξαο
κε πνζφηεηα κίγκαηνο κεγαιχηεξε απφ απηή
πνπ εγγπάηαη ην εξγνζηάζην ηνπ αλακηθηήξα γηα ηελ ζσζηή αλάκημεο θαη ιεηηνπξγία.
αλ απφδνζε ηνπ αλακηθηήξα πάλησο νξίδεηαη σο ν κέγηζηνο φγθνο έηνηκνπ πιήξνπο
αλακεκηγκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ κπνξεί λα παξάγεη ζε έλα θχθιν ιεηηνπξγίαο ν
αλακηθηήξαο (γίλεηαη δηάθξηζε απφ ηνλ ζπλνιηθφ γεσκεηξηθφ φγθν ηνπ αλακηθηήξα θαη
απφ ην άζξνηζκα ησλ φγθσλ ησλ ραιαξψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ κίγκαηνο)
Οη αλακηθηήξεο δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κε πνζφηεηα κίγκαηνο κεγαιχηεξεο απηήο
πνπ ζπλίζηαηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη κείσζε ηεο
πνζφηεηαο ηνπ κίγκαηνο, φηαλ νη δνθηκέο απφδνζεο ηνπ αλακηθηήξα δείμνπλ φηη απηφ
είλαη απαξαίηεην.
Ζ εθ λένπ αλάκημε ζθπξνδέκαηνο, πνπ έρεη ζθιεξπλζεί κεξηθψο, δειαδή ε επαλάκημε
κε ή ρσξίο πξφζζεην ηζηκέλην, αδξαλή ή λεξφ, δελ επηηξέπεηαη. Σν ππφςε ζθπξφδεκα
ζα απνξξίπηεηαη θαη ε ζρεηηθή επζχλε θαη έμνδα ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
Απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο Απηφκαηεο Μέηξεζεο πζηαηηθψλ Μίγκαηνο
Κάζε ζεκείν παξνρήο αδξαλψλ θαη ηζηκέληνπ ζηηο ρνάλεο θφξησζεο ηνπ αλακηθηήξα
ζα έρεη ζπζθεπή δχγηζεο, ε νπνία ζα δηαζέηεη νξαηφ, ρσξίο ειαηήξηα, δείθηε απεπζείαο
αλάγλσζεο ζε βαζκνλνκεκέλε θιίκαθα ζε κνλάδεο ρηιηφγξακκσλ πνπ ζα παξέρεη
έλδεημε βάξνπο ζε θάζε ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο δχγηζεο, απφ κεδέλ κέρξη ηνπ κέγηζηνπ
θνξηίνπ, ή ςεθηαθή αλάγλσζε πνπ ζα παξέρεη κεδεληθή έλδεημε γηα κεδέλ θνξηίν ή
θαηάιιειε έλδεημε γηα ην πξνθαζνξηζκέλν θνξηίν δχγηζεο θαη αληίζηνηρε έλδεημε γηα
νπνηνδήπνηε θνξηίν κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη πξφηππα ζηαζκά δνθηκψλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν
βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο θαη ζσζηήο ιεηηνπξγίαο
θάζε ζπζθεπήο δχγηζεο. Σνπιάρηζηνλ θάζε κήλα, ή πην ζπρλά αλ απαηηεζεί απφ ηελ
Τπεξεζία, ζα εθηειείηαη βαζκνλφκεζε ησλ δπγψλ ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ κε αθξίβεηα
1%, ζε φιν ην εχξνο ηεο θιίκαθαο. Σα ζηνηρεία ηεο βαζκνλφκεζεο πξέπεη λα
θαηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία.
Μεηά ην ηέινο θάζε δνθηκήο ειέγρνπ θαη πξηλ απφ ηελ ρξήζε ησλ θαηαγξαθηθψλ
ζπζθεπψλ, ζα γίλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν νη απαηηνχκελεο πξνζαξκνγέο,
επηδηνξζψζεηο ή αληηθαηαζηάζεηο, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία
ησλ ζπζθεπψλ.
Ο εμνπιηζκφο κέηξεζεο πξέπεη λα δηαζέηεη απηνκαηηζκφ πνπ ζα επηηξέπεη, αλάινγα κε
ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία ησλ αδξαλψλ, ηελ πξνζαξκνγή ηνπ βάξνπο ησλ πιηθψλ
ηνπ κίγκαηνο, αιιά θαη έκκεζα ηνπ αληίζηνηρνπ βάξνπο απαηηνχκελνπ επί πιένλ
χδαηνο ζην κίγκα.
Ο εμνπιηζκφο κέηξεζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο θαη δηαηεηαγκέλνο έηζη, ψζηε λα
κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη, ε ζεηξά θαη ν ρξφλνο ηξνθνδνζίαο ησλ πιηθψλ, πξνθεηκέλνπ
λα επηηπγράλεηαη θαιή αλάκημε ησλ αδξαλψλ θαη φπνπ είλαη εθηθηφ, ηνπ ηζηκέληνπ κε ηα
αδξαλή. Απηή ε ξχζκηζε ζα επηηπγράλεηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ ζπξίδσλ εθθφξησζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ κέηξεζεο.
Ο εμνπιηζκφο κέηξεζεο ζα δηαζέηεη αθξηβή, απηφκαην θαηαγξαθηθφ κεραληζκφ, πνπ ζα
πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, θαη ν νπνίνο ζα θαηαγξάθεη ηα βάξε φισλ ησλ
πιηθψλ θαηά ηελ ηξνθνδνζία ηνπο ζηνλ αλακηθηήξα.
Ο κεραληζκφο ζα παξέρεη ζπλερή νξαηή θαηαγξαθή, ζε δηαγξακκηζκέλε ηαηλία, ηνπ
βάξνπο ηνπ ηζηκέληνπ, ηνπ λεξνχ θαη θάζε θαηεγνξίαο αδξαλνχο θαη ηνπ ρξφλνπ
αλάκημεο αλά δηαζηήκαηα φρη κεγαιχηεξα ησλ πέληε ιεπηψλ.
Ζ ηαηλία , πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζην θαηαγξαθηθφ, ζα ζηεξίδεηαη θαζ‟ φιν ην πιάηνο
ηεο ζε ζηαζεξή θαη ιεία βάζε
ψζηε λα είλαη δπλαηέο ζεκεηψζεηο κε ην ρέξη, ρσξίο
λα θαηαζηξέθεηαη ην πιηθφ ηεο. Σν νξαηφ ηκήκα ηεο ηαηλίαο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη
πεξίνδν φρη κηθξφηεξε απφ ηξηάληα (30) ιεπηά.
Κάζε ηαηλία ζα είλαη δηαγξακκηζκέλε θαη ηππσκέλε ψζηε λα κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη
εχθνια, νη δε πνζφηεηεο θαη ν ρξφλνο λα δηαβάδνληαη απεπζείαο, ρσξίο κέηξεζε ή
ππνινγηζκφ. Όιεο νη ηαηλίεο ηνπ θαηαγξαθηθνχ ζα παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία.
Ο εμνπιηζκφο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ζα δηαζέηεη απηνκαηηζκφ επηινγήο κίγκαηνο,
φπνπ ζα έρνπλ θαηαρσξεζεί φιεο νη επηιεγείζεο ζπλζέζεηο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία
ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
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Σν λεξφ ζα κεηξάηαη θαηά βάξνο ή φγθν, Ο κεραληζκφο παξνρήο λεξνχ ζηνπο
αλακηθηήξεο δελ ζα επηηξέπεη δηαξξνέο, φηαλ νη βαιβίδεο είλαη θιεηζηέο, ΟΗ βαιβίδεο
πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο ηεο δεμακελήο λεξνχ ζα είλαη ζπγρξνληζκέλεο, ψζηε νη
βαιβίδεο εθθέλσζεο λα κελ αλνίγνπλ πξηλ θιείζνπλ πιήξσο νη βαιβίδεο πιήξσζεο. Ο
αγσγφο παξνρήο λεξνχ ζην ζπγθξφηεκα παξαγσγήο ζα είλαη επαξθψο κνλσκέλνο,
ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζέξκαλζε ή ςχμε ηνπ λεξνχ ζε πεξηφδνπο ζεξκνχ ή ςπρξνχ
θαηξνχ.

6.18.10 Ο εμνπιηζκφο ζα δηαζέηεη ζπζθεπή θαηάιιειε γηα ηελ ξχζκηζε ηεο δφζεο ηνπ
αεξαθηηθνχ θαη ησλ άιισλ πξνζκίθησλ. Ο κεραληζκφο παξνρήο πιηθψλ ηεο ζπζθεπήο
απηήο ζα είλαη ζπγρξνληζκέλνο κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ κέηξεζεο ηεο δφζεο
θαη εθθέλσζεο ηνπ λεξνχ, ψζηε ε αλάκημε ησλ πξνζκίθησλ λα είλαη απηφκαηε. Ζ
ζπζθεπή ζα έρεη δπλαηφηεηα άκεζεο πξνζαξκνγήο, γηα ηελ κεηαβνιή ηεο πνζφηεηαο
ησλ πξνζκίθησλ.
6.18.11 Ο εμνπιηζκφο ζα δηαζέηεη ζπζθεπή γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαγφκελσλ παξηίδσλ
ζθπξνδέκαηνο.»
3.5.3.9

ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 7.3 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη:
«7.4
7.5

3.5.3.10

Γεληθά θάζε ζθπξφδεκα κπνξεί λα κεηαθεξζεί κε θάδνπο
Σν ζθπξφδεκα πνπ κεηαθέξεηαη ζε κεηαθνξηθέο ηαηλίεο πξέπεη λα είλαη ζπλεθηηθφ. ηηο
ζέζεηο πνπ ην ζθπξφδεκα πέθηεη απφ ηελ κεηαθνξηθή ηαηλία, πξέπεη λα ππάξρνπλ
θαηάιιειεο δηαηάμεηο πνπ λα εκπνδίδνπλ ηελ απφκημε»

ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 8.11 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη:
«8.12

8.13

Σν εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα πξέπεη λα δηαζηξψλεηαη ην ηαρχηεξν δπλαηφ κεηά ηελ
αλάκημή ηνπ, ψζηε λα κελ ειαηηψλεηαη ην εξγάζηκφ ηνπ θαη λα κελ αιιάδεη ε ζχλζεζή
ηνπ. Ο ρξφλνο κεηαμχ ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ηζηκέληνπ ζηνλ αλακηθηήξα ζε επαθή κε ηα
(πγξά) αδξαλή θαη ηεο δηάζηξσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ
κία ψξα θαηά ηνλ ρεηκψλα θαη 3/4 ηεο ψξαο θαηά ην θαινθαίξη.
ε θακία πεξίπησζε, δελ επηηξέπεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ηζηκέληνπ
ζηνλ αλακηθηήξα ζε επαθή κε ηα (πγξά) αδξαλή θαη ηεο δηάζηξσζεο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο λα ππεξβαίλεη ηα 3/4 ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο πήμεο ηνπ ηζηκέληνπ.
Σν έηνηκν ζθπξφδεκα ζα πξέπεη, αλ είλαη δπλαηφλ, λα δηαζηξψλεηαη ακέζσο κεηά ηελ
παξάδνζή ηνπ ζην εξγνηάμην.

8.14

Πξηλ απφ ηελ δηάζηξσζε νπνηαζδήπνηε πνζφηεηαο ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα
γίλεηαη πξνζεθηηθφ θαζάξηζκα ησλ μπιφηππσλ απφ δηάθνξα πιηθά πνπ πηζαλφλ λα
ππάξρνπλ, φπσο πξηνλίδηα, κηθξά θνκκάηηα μχισλ, άρπξα, ραξηηά, ζθφλεο,
απνηζίγαξα θιπ. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ην ήδε
νινθιεξσκέλν ηκήκα πξέπεη λα επηζεσξείηαη θαη λα εηδνπνηείηαη ε Τπεξεζία γηα
νηηδήπνηε δηαπηζησζεί φηη ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηε ζσζηή ζπλέρεηα ησλ
εξγαζηψλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα πξνζδηνξίζεη
ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα αξζεί ε επηδήκηα θαηάζηαζε ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ
ηελ Τπεξεζία. Ζ κεζνδνινγία απηή ππφθεηηαη ζε έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία.

8.15

Ζ δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο επηηξέπεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή απφ ηελ
Τπεξεζία ησλ μπιφηππσλ θαη ηνπ νπιηζκνχ, φπσο επίζεο θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε
ησλ ζσιελψζεσλ, αγσγψλ, θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πάζεο
θχζεο πνπ ηπρφλ πξννξίδνληαη λα ελζσκαησζνχλ ζην ζθπξφδεκα. Απαξαίηεηα θαηά
ηελ δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη θαηάιιεινο αξηζκφο
(ηνπιάρηζηνλ έλαο) μπινπξγψλ πνπ ζα παξαθνινπζνχλ ηηο ππνζηεξίμεηο ησλ
μπιφηππσλ.
ε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ, ε Τπεξεζία ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ 24
ψξεο πξηλ απφ θάζε ζθπξνδέηεζε. (Βιέπε ζρεηηθά άξζξν Γ-5.5.4.8).

8.16

Απαγνξεχεηαη ε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο ππφ βξνρή. Δπίζεο πξέπεη λα απνθεχγεηαη
ε δηάζηξσζε, φηαλ ππάξρεη πηζαλφηεηα ακέζσο κεηά απφ απηήλ ή θαηά ην πξψην
24σξν λα επαθνινπζήζεη λεξνπνληή,
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8.17

Δπίζεο ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απαγνξεχεη ηελ δηάζηξσζε φζεο θνξέο νη
θαηξηθέο ζπλζήθεο γεληθά (ήιηνο, ζεξκφηεηα, ςχρνο, βξνρή, ρηφλη, άλεκνη θιπ)
εκπνδίδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηελ θαλνληθή δηάζηξσζε θαη πήμε ηνπ ζθπξνδέκαηνο.

8.18

Ζ δηάζηξσζε ζα γίλεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα απνθεχγεηαη ε κεηάζεζε ηνπ ζηδεξνχ
νπιηζκνχ. Ζ πξφνδνο ηεο δηάζηξσζεο πξέπεη λα έρεη ηέηνην ξπζκφ, ψζηε ε εξγαζία λα
είλαη ζπλερήο θαη νκαιή κέρξη πιήξνπο ζπκπιήξσζεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ
έρεη πξνθαζνξηζηεί θαη ην ζθπξφδεκα λα είλαη πάληνηε λσπφ θαη κε ην εξγάζηκν πνπ
έρεη πξνθαζνξηζηεί.

8.19

Ζ δηάζηξσζε ζα γίλεηαη ζε νκνηφκνξθεο ζηξψζεηο, κε πάρνο πνπ λα εμαξηάηαη απφ
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ζπκπχθλσζεο. Γηα λα απνθεπρζεί ν
ζρεκαηηζκφο νξηδφληησλ αξκψλ εξγαζίαο, ε δηάζηξσζε πξέπεη λα γίλεηαη αξθεηά
γξήγνξα θαη ε ζπκπχθλσζε λα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
ζχλδεζε ησλ ζηξψζεσλ ρσξίο λα παξακείλεη νξαηφο θαηαζθεπαζηηθφο αξκφο κεηαμχ
ησλ ζηξψζεσλ.

8.20

Σν άδεηαζκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε ζσξνχο θαη ε θαηαλνκή ησλ ζσξψλ κε δνλεηή
απαγνξεχεηαη επεηδή ππάξρεη θίλδπλνο απφκημεο.

8.21

Ζ δηάζηξσζε ζε εηδηθέο θαηαζθεπέο ή θαηά δηαθφξνπο εηδηθνχο ηξφπνπο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο κειέηεο (δηάζηξσζε θάησ απφ ην λεξφ, δηάζηξσζε κε πεπηεζκέλν
αέξα, κε εθηφμεπζε, κε ελέζεηο θ.ι.π.) ζα γίλεηαη βάζεη εηδηθψλ θάζε θνξά κειεηψλ πνπ
απαηηνχλ εηδηθή εκπεηξία θαη πνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία.

8.22

Πξηλ απφ θάζε ζθπξνδέηεζε ζα πξνεγείηαη επηζεψξεζε απφ ηελ Τπεξεζία (βιέπε θαη
παξ. 8.15) πνπ ζα αθνξά θαη΄ ειάρηζηνλ:
- Σελ ζηεξεφηεηα ησλ μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ ( ε επηζεψξεζε ησλ μπινηχπσλ θαη
ηθξησκάησλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηελ κειέηε, θαζψο θαη ηελ θαιή
εθηέιεζε ηνπο. Ο έιεγρνο εμαξηάηαη απφ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ. Ζ
επηζεψξεζε πξέπεη λα γίλεηαη ιεπηνκεξψο ζηα ζνβαξά θαη δχζθνια έξγα θαη ζηηο
ιεπηέο θαηαζθεπέο, ελψ κπνξεί λα πεξηνξηζζεί ζε νπηηθφ έιεγρν ζε έλα κεγάιν
βαζκφ απφ ζπλήζε νηθνδνκηθά έξγα).
- Σελ νκνηφκνξθε επηθάιπςε ησλ θαινππηψλ κε πξντφληα πνπ δηεπθνιχλνπλ ην
μεθαινχπσκα
- Σελ ζηεγαλφηεηα ησλ αξκψλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ησλ μπινηχπσλ.
Σελ ζπκθσλία ησλ δηαζηάζεσλ ησλ μπινηχπσλ κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα.
- Σελ θαζαξφηεηα ησλ μπινηχπσλ θαη ησλ επηθαλεηψλ δηαθνπήο ζθπξνδέηεζεο.
- Σελ επηθαλεηαθή θαηάζηαζε ησλ νπιηζκψλ θαη ησλ ηελφλησλ πξνέληαζεο
- Σελ ζέζε θαη δηάκεηξν ησλ νπιηζκψλ (θαη ησλ ηελφλησλ), ηελ ζηεξέσζή ηνπο, ηελ
πνηφηεηα ησλ ζπλδέζεψλ ηνπο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ζσιήλσλ (αλ πξνβιέπνληαη
ζπγθνιιήζεηο, πξέπεη λα ειέγρεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ
ραιχβσλ θαη ηεο κεζφδνπ πνπ ζα εθαξκνζηεί).
- Σελ θαλνληθφηεηα ησλ θακπχισλ ησλ ηελφλησλ κέζα ζηνπο ζσιήλεο.
- Σελ θαλνληθφηεηα ησλ αγθπξψζεσλ, ηελ ζέζε ηνπο θαη ηελ ζηεξέσζή ηνπο.
- Σελ παξνπζία ζην εξγνηάμην ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ελδερφκελα απαηηείηαη γηα
ξχζκηζε ηνπ μπιφηππνπ
- Σελ παξνπζία ζην εξγνηάμην ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έγρπζε θαη ηελ
ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο
- Σελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έγρπζε θαη ηελ
ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο.

8.23

Δπίζεο ζα πξέπεη, πξηλ απφ θάζε ζθπξνδέηεζε λα έρεη εμαζθαιηζζεί φηη ν ππάξρσλ
εμνπιηζκφο ιεηηνπξγεί θαιά θαζψο θαη φηη ππάξρεη πξφζζεηνο εμνπιηζκφο ψζηε νη
εξγαζίεο ζθπξνδέκαηνο λα νινθιεξσζνχλ φπσο πξέπεη αθφκα θαη ζε πεξίπησζε
ζνβαξήο κεραληθήο βιάβεο. Ζ ηειεπηαία απαίηεζε ζα εθαξκφδεηαη ζε ζνβαξά έξγα
θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη κλεία ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αλεμάξηεηα απφ
ην γεγνλφο φηη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ απφιπηε επζχλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ηε θέξεη
ν Αλάδνρνο.

8.24

Δπί πιένλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα έρεη
εμαζθαιηζζεί φηη ππάξρνπλ φια ηα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο γηα ηα ηειεηψκαηα θαη ηε
ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο»
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ην ηέινο ηεο παξ. 9.5 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη:
«9.6

9.7

3.5.3.12
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Ζ ζπκπχθλσζε κε δφλεζε πξέπεη λα γίλεηαη θάησ απφ ηελ επίβιεςε πεπεηξακέλνπ
πξνζσπηθνχ θαη λα αθνινπζεί ηνπο εμήο θαλφλεο:
α. Ζ δφλεζε ζα είλαη εζσηεξηθή, εθηφο αλ ήζειε νξηζζεί απφ ηελ Τπεξεζία
δηαθνξεηηθή, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ
Ζ ζπκπχθλσζε κε εζσηεξηθνχο δνλεηέο ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη κε δφλεζε κε
δνλεηέο επηθαλείαο, φπνπ απαηηείηαη ε δηακφξθσζε ιείαο επηθαλείαο φπσο πρ
θαηαζηξψκαηα, δνθνί θαη πιάθεο γεθπξψλ θαη θηηξίσλ.
Γνλεηέο πάλσ ζηνπο μπιφηππνπο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν φπνπ είλαη αδχλαηε ε
εθαξκνγή εζσηεξηθψλ δνλεηψλ (πνιχ ιεπηέο δηαηνκέο, ιεπηνί ζηχινη,
πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία θιπ).
β. Ο ηχπνο ησλ δνλεηψλ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα κεηαδψζνπλ ζην ζθπξφδεκα δφλεζε κε ζπρλφηεηα
ηνπιάρηζηνλ 3600 παικψλ αλά πξψην ιεπηφ, φηαλ βξίζθνληαη ζε θφξησζε.
γ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη ζην έξγν επαξθή αξηζκφ δνλεηψλ ψζηε λα γίλεηαη
δπλαηή ε ζπκπχθλσζε θάζε κίγκαηνο, ακέζσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζηνπο
μπιφηππνπο.
δ. Ο ρεηξηζκφο ησλ δνλεηψλ ζα είλαη ηέηνηνο, ψζηε λα επεξεάδεηαη ην ζθπξφδεκα ζε
θάζε ζέζε κέζα ζηνπο μπιφηππνπο γχξσ απφ ηνπο νπιηζκνχο, ζηηο γσλίεο θιπ
ε. Ζ δφλεζε ζα εθαξκφδεηαη ζην ζθπξφδεκα πνπ έρεη δηαζηξσζεί πξφζθαηα. Οη
εζσηεξηθνί δνλεηέο ζα κπαίλνπλ θαη ζα βγαίλνπλ απφ ην ζθπξφδεκα βξαδέσο θαη
ζα δηαηεξνχληαη θαηά ην δπλαηφλ ζε θαηαθφξπθε πεξίπνπ ζέζε, εθηφο απφ εηδηθέο
πεξηπηψζεηο (ξερέο δηαηνκέο, ή δχζθνια πξνζπειάζηκεο). Ζ δφλεζε ζα έρεη ηέηνηα
δηάξθεηα θαη έθηαζε ψζηε λα επέξρεηαη ηέιεηα ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο αιιά
δελ πξέπεη λα δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ ην απαηηνχκελν, γηαηί ηφηε πξνθαιεί
απφκημε ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
ζη. Οη δνλεηέο επηθαλείαο ζα εθαξκφδνληαη ηφζν ρξφλν, φζνο απαηηείηαη γηα λα
βπζηζηνχλ ηα ρνλδξά αδξαλή κέζα ζηελ ππνθείκελε κάδα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη
λα πξνθχςεη νκνηφκνξθε εκθάληζε επαξθνχο πνιηνχ γηα ηελ δηακφξθσζε νκαιήο
επηθαλείαο.
δ. Οη δνλεηέο πνπ εθαξκφδνληαη πάλσ ζηνπο μπιφηππνπο ζα πξνζαξκφδνληαη ζε
απηνχο θαηά ηξφπν ψζηε λα κεηαδίδνπλ επαξθή δφλεζε ζην ζθπξφδεκα θαη ζα
κεηαθηλνχληαη θαηαθφξπθα απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, παξάιιεια κε ην αλέβαζκα
ησλ ζηξψζεσλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Σν χςνο κεηαθίλεζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ην
χςνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη επεξεαζζεί απφ ηελ δφλεζε. Οξηδφληηα νη
δνλεηέο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 9.3 ηνπ Κ.Σ.. „97
ε. Ζ δφλεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη κε αλάδεπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε μχιηλεο ή
ζηδεξέο ξάβδνπο θνληά ζηνπο μπιφηππνπο ή ζε ζέζεηο φπνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα
θηάζνπλ νη δνλεηέο (γσλίεο θιπ) ψζηε λα πξνθχπηνπλ νκαιέο επηθάλεηεο θαη
ππθλφ ζθπξφδεκα.
ζ. θπξφδεκα πνπ έρεη ήδε ζπκππθλσζεί, κπνξεί λα βειηησζεί κε επαλαδφλεζε
αξγφηεξα, θάησ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξαγξάθνπ 9.5. Ζ επαλαδφλεζε
θιείλεη ηηο ηξηρνεηδείο ξσγκέο πιαζηηθήο ζπζηνιήο , ηηο ξσγκέο απφ θαηαθάζηζε θαη
ηα θελά θάησ απφ ηηο νξηδφληηεο ξάβδνπο νπιηζκνχ.
ην ζεκείν δηάζηξσζεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκνη, εθηφο απφ ηνπο
εξγαδφκελνπο δνλεηέο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί θαη πξφζζεηνη δνλεηέο πνπ ζα
θαιχπηνπλ πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ, βιαβψλ θιπ.»

ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 10.7 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην:
«ε φζεο πεξηπηψζεηο πξνβιέπεηαη ε κεηαγελέζηεξε ζηεγάλσζε ηεο επηθαλείαο κε αζθαιηηθά ή
άιιεο θχζεο πιηθά (πρ ζηεγάλσζε θαηαζηξψκαηνο γεθπξψλ, νρεηψλ θιπ) ζα γίλεηαη απνδεθηή
ε ρξήζε πιηθνχ ζπληήξεζεο, εθφζνλ απηφ είλαη ζπκβαηφ κε ην πξνβιεπφκελν είδνο
ζηεγάλσζεο θαη εθφζνλ ζπλνδεχεηαη θαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαζθεπήο
ηνπ πιηθνχ ζπληήξεζεο γηα ηελ ζπκβηβαζηφηεηα ηνπ κε ην πξνβιεπφκελν είδνο ζηεγάλσζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο ζέζεηο ησλ αξκψλ εξγαζίαο ε ζπληήξεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πγξαζία
απαγνξεπνκέλεο ηεο ρξήζεο κεκβξάλεο.»
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Μεηά ηελ παξ. 10.8 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη:
«10.9

10.10

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε απαηηνχκελε πγξαζία θαηά ηε ζπληήξεζε εμαζθαιίδεηαη κε
ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο:
α. Βχζηζκα ή πιεκκχξηζκα: Αλ πξφθεηηαη γηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία απηά
ηνπνζεηνχληαη ζε δεμακελέο λεξνχ. Αλ πξφθεηηαη γηα δάπεδα ή γηα πιάθεο
νηθνδνκψλ, ζηα φξηα ηεο πιάθαο ή ηνπ δαπέδνπ ρηίδεηαη έλα δξνκηθφ κνλφ ηνχβιν
(ή ηνπνζεηείηαη άκκνο, ρψκα θιπ) νιφθιεξε δε ε επηθάλεηα πιεκκπξίδεηαη κε λεξφ,
Σν χςνο ηνπ λεξνχ πξέπεη λα είλαη ηφζν ψζηε θαλέλα ηκήκα ηεο πιάθαο λα κε
κέλεη αθάιππην. πλήζσο αξθεί χςνο 1-2 εθ.
β. Γηαβξνρή: Πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη λα γίλεηαη κε πεξηζηξνθηθνχο εθηνμεπηήξεο ή
ςεθαζηήξεο παξφκνηνπο κε εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πφηηζκα.
γ. Δπηθάιπςε: Υξεζηκνπνηνχληαη ζηξψκαηα, ιηλάηζεο, άρπξα, άκκνο θαη πιαζηηθά
θχιια κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ λα επηβξαδχλνπλ ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ απφ ηηο
ειεχζεξεο επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
δ. Δπάιεηςε: ηηο ειεχζεξεο επηθάλεηεο ςεθάδεηαη θαηάιιειν πγξφ ην νπνίν
ζρεκαηίδεη κηα κηθξνχ πάρνπο αδηαπέξαζηε πιαζηηθή κεκβξάλε. Σν πγξφ είλαη
ζπλήζσο ρξσκαηηζκέλν ψζηε λα ειέγρεηαη ε θαζνιηθφηεηα ηεο επάιεηςεο. Ζ
κέζνδνο απηή εκπνδίδεη ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ε
κεκβξάλε παξακέλεη αηξαπκάηηζηε.
Ζ επηινγή ζα γίλεηαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππφθεηληαη ζηελ
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Αλ ε ζπληήξεζε γίλεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 10.3, νη ιηλάηζεο
κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη πγξέο κε πιαζηηθνχο ζσιήλεο κηθξήο δηακέηξνπ πνπ
απιψλνληαη πάλσ ζηηο ιηλάηζεο. Σα ειεχζεξα άθξα ησλ ζσιήλσλ είλαη ζθξαγηζκέλα,
απφ κηθξέο δε ηξχπεο πνπ αλνίγνληαη ζηηο παξάπιεπξεο επηθάλεηέο ηνπο ηξέρεη λεξφ
ζε κηθξή πνζφηεηα. Με ηε κέζνδν απηή ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ θαηαλαιίζθεηαη
είλαη κηθξή θαη δελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα απνρέηεπζεο. Ζ κέζνδνο έρεη
απνδεηρζεί εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή, ηδίσο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, γηαηί ζπγρξφλσο
ζθηάδεη αιιά θαη δηαπνηίδεη ην ζθπξφδεκα.
Δηδηθφηεξα γηα ηελ ζπληήξεζε κε επάιεηςε απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη σο αθνινχζσο:
(1) Ζ ρεκηθή ζχλζεζε πνπ δεκηνπξγεί ηελ πγξή κεκβξάλε πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κε κε
ρεηξνθίλεηνπο
κεραληθνχο ςεθαζηήξεο (power operated atomizing spray
equipment) κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ηειεησκάησλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο θαη ακέζσο πξνηνχ ραζεί ε γπαιάδα ηεο επηθαλεηαθήο πγξαζίαο,
αιιά πάλησο πξνηνχ εκθαληζηεί νπνηαδήπνηε ζπζηνιή μήξαλζεο ή άιιε
αθαλφληζηε ξεγκάησζε.
Καηά ηελ δηάξθεηα πεξηφδσλ θαχζσλα πξέπεη κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ρεκηθήο
ζχλζεζεο, ε επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο λα θαιχπηεηαη κε λεξφ ςεθαζκέλν απφ
αθξνθχζην. Πάλησο ε ρεκηθή ζχλζεζε δελ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε
ιηκλάδνληα λεξά. Πξέπεη λα επηδηνξζψλεηαη νπνηαδήπνηε δεκηά ζπκβεί ζηελ πγξή
κεκβξάλε πξνηνχ πεξάζνπλ 7 κέξεο απφ ηε δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
(2) Ζ ρεκηθή ζχλζεζε πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κε ξπζκφ 1 ιίηξν αλά 4-5 κ2 επηθαλείαο,
εθηφο αλ ν θαηαζθεπαζηήο θαζνξίδεη δηαθνξεηηθά. Ξερεηιίζκαηα, βνπιηάζκαηα,
ιεπηέο πεξηνρέο, ζθαινπαηάθηα, ή δηαθνπέο ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζχλζεζεο
απνηεινχλ ζεκάδη φηη απηή δελ γίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο ε ρεκηθή ζχλζεζε πνπ ηπρφλ πεξηέρεη θαη ρξσζηηθά πξέπεη λα
είλαη αλακηγκέλε κε κεγάιε επηκέιεηα θαη ηα ρξσζηηθά δηαζθνξπηζκέλα νκνηφκνξθα
ζε νιφθιεξν ηνλ ςεθαζηήξα. Ζ ρεκηθή ζχλζεζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη
ρξεζηκνπνηήζηκε (κε ςεθαζκφ) θαη ζε ζεξκνθξαζία πάλσ απφ 25C θαη δελ πξέπεη
λα αξαηψλεη, ή λα αιινηψλεηαη θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο.
Πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζρεηηθά κε ηελ
απνζήθεπζε, κεηαθνξά, εθαξκνγή, κέηξα αζθαιείαο θαη πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
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Δπηηάρπλζε ζθιήξπλζεο κε ζεξκφηεηα (ηερλεηή σξίκαλζε)
(1) Ζ ηαρχηεηα ζθιήξπλζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κπνξεί λα απμεζεί κε ζέξκαλζε, γηαηί ε
αλχςσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηηο πξψηεο ψξεο ηεο ζθιήξπλζεο κέζα ζε
νξηζκέλα φξηα, απμάλεη ηελ αληνρή ηεο κηθξήο ειηθίαο. Δλ ηνχηνηο, ε ηειηθή αληνρή
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε πνπ ζα είρε ην ζθπξφδεκα αλ είρε ζπληεξεζεί
ζε θαλνληθή ζεξκνθξαζία. Απνθαζηζηηθνί παξάγνληεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη
ν ρψξνο έλαξμεο επηβνιήο ηεο ζεξκφηεηαο, ε ηαρχηεηα αλχςσζεο ηεο
ζεξκνθξαζίαο, ε κέγηζηε ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε δηάξθεηα ζέξκαλζεο θαη ε
ηαρχηεηα ςχμεο. Ζ επηηπρία ηεο επεμεξγαζίαο κε ζέξκαλζε εμαξηάηαη απφ ηνλ
ηχπν ηνπ ηζηκέληνπ, αιιά δελ κπνξνχλ λα δνζνχλ γεληθνί θαλφλεο.
Έηζη πξηλ απφ θάζε εθαξκνγή, πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο ηεο κεζφδνπ πνπ ζα
αθνινπζεζεί ζε δνθηκαζηηθά κίγκαηα. Πξέπεη επίζεο λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα
ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο πνπ ζεξκαίλνληαη δελ αθήλνληαη λα μεξαζνχλ πξφσξα ζε
απαξάδεθην βαζκφ ή λα θξπψζνπλ απφηνκα. Ζ επεμεξγαζία κε ζέξκαλζε κπνξεί
λα επεξεάζεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζθιεξπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (πρ ιφγνο αληνρήο ζε
εθειθπζκφ πξνο αληνρή ζε ζιίςε ηδηφηεηεο παξακφξθσζεο, αλζεθηηθφηεηα)
(2) Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ νξίδεηαη φηη ε επηηάρπλζε ζθιήξπλζεο κε ζεξκφηεηα ζα
κπνξεί λα εθηειεζηεί κφλν φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ρσξίο λα αληίθεηηαη
ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί
ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε κειέηε ηεο κεζφδνπ (νξγάλσζε, εμνπιηζκφο θιπ)
πνπ ζα έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ζα βαζίδεηαη ζε
ηζρχνληεο θαλνληζκνχο / δηεζλή πξαθηηθή. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δίδεηαη ζηηο
επηπηψζεηο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηφζν ζηελ αιιεινπρία ησλ θάζεσλ αλέγεξζεο
/ θαηαζθεπήο (ι.ρ. ζε πεξίπησζε ζπνλδπισηήο θαηαζθεπήο κε επί ηφπνπ
ζθπξνδεηήζεηο) φζν θαη ζηηο θάζεηο πξνέληαζεο / ηάλπζεο θαισδίσλ γεληθψο. Ο
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ θίλδπλν απφ
ελδερφκελε κε απνδνρή ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ απφ ηελ Τπεξεζία.»

3.5.3.14

Μεηά ηελ παξ. 11.9 ηνπ Κ.Σ.. „97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη:
«11.10

11.11
3.5.3.15

Ζ ηήξεζε ησλ εκεξψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.11.6 δελ απαιιάζζεη ηνλ
Αλάδνρν ηνπ έξγνπ απφ ηηο επζχλεο ηνπ απφ πηζαλέο βιάβεο ηνπ ζθειεηνχ ιφγσ
θαζπζηέξεζεο ζηελ ζθιήξπλζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή ιφγσ ππεξθφξησζεο ηεο
θαηαζθεπήο.
Δηδηθφηεξα γηα ηνπο μπιφηππνπο γίλεηαη αλαθνξά ζην άξζξν Γ-5 απηήο ηεο ΣΤ»

ην ηέινο ηεο παξ. 12.1.1.3 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα
«Ο Αλάδνρνο, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο «πξνκεζεπηήο» είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίδεη γηα
ηελ Τπεξεζία ην δηθαίσκα λα ηεο θνηλνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ειέγρσλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο
απφ ην εξγνζηάζην εθ΄ φζνλ δεηεζνχλ απφ απηήλ (ηελ Τπεξεζία). ε αληίζεηε πεξίπησζε ε
Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απαγνξεχζεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ ρξήζε ζην έξγν ζθπξνδέκαηνο
απφ ην ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην ζθπξνδέκαηνο»

3.5.3.16

Μεηά ηελ παξ. 12.10.4 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη:
«12.10.5 Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε άληιεζε, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη κε επζχλε θαη
δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, κε δνθηκαζηηθά αλακίγκαηα ή κε εηδηθέο δνθηκέο
αληιεζηκφηεηαο. Γηεπθξηλίδεηαη δε φηη ν Αλάδνρνο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα
ηελ θαηαζθεπή αληιεηνχ ζθπξνδέκαηνο, ζε ζπζρεηηζκφ κε ην έξγν, ηε ζέζε ηνπ
ζθπξνδεηνχκελνπ ζηνηρείνπ, ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, ηνλ κεραληθφ
εμνπιηζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θιπ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ Δηδηθή
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ε θαηαζθεπή αληιεηνχ ζθπξνδέκαηνο.
12.10.6 Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε ρξεζηκνπνίεζε θπζηθψλ (ζηξνγγπιεπκέλσλ) αδξαλψλ
δηεπθνιχλεη ηελ άληιεζε.
12.10.7 Δπεηδή έρεη απνθαζηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ αληιεζηκφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ε
θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ, γη΄ απηφ ην ιφγν θαηά ηελ άθημε ησλ
θιαζκάησλ αδξαλψλ ζην εξγνηάμην, ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζρνιαζηηθά κε πχθλσζε
ησλ δνθηκψλ θνζθίληζεο (πρ κία δεηγκαηνιεςία αλά δέθα απηνθίλεηα) ψζηε λα
εμαζθαιηζζεί ε ζχκπησζε ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ησλ αδξαλψλ κα ηελ
αληίζηνηρε ηεο κειέηεο ζχλζεζεο.
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12.10.8 Σν αληιεηφ ζθπξφδεκα ζπλήζσο έρεη εξγάζηκν κε θάζηζε απφ 10-12 εθαηνζηά.
12.11
Γαπάλεο Αλαδφρνπ θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Όιεο νη δαπάλεο εμνπιηζκνχ, νξγάλσζεο, ζρεηηθήο κειέηεο, πξνζζέησλ θιπ πνπ ζα
απαηηεζνχλ γηα ηηο εηδηθέο δηαζηξψζεηο ζθπξνδέκαηνο
ή ηελ θαηαζθεπή ησλ
εηδηθψλ ζθπξνδεκάησλ ηνπ ππφςε άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 ζα πεξηιακβάλνληαη
αλεγκέλα - εθηφο αλ άιισο πξνδηαγξάθεηαη ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο - ζηηο ηηκέο
πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα έρνπλ ιεθζεί ππφςε απφ ηνλ Αλάδνρν ηπρφλ άιιεο
ζπκβαηηθέο επηπηψζεηο (ιρ ηήξεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο»
3.5.3.17

ην ηέινο ηεο εηζαγσγηθήο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΣ ΄97 πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε
πξφηαζε:
"Δηδηθφηεξα γηα εξγαζίεο έγρπησλ παζζάισλ θαη θεθαινδέζκσλ ηνπο ηζρχεη ζπκπιεξσκαηηθά
θαη ε παξάγξαθνο 9.2.4"

3.5.3.18

ην ηέινο ηεο παξ. 13.2.2 ηνπ ΚΣ ΄97 πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα:
"ε πεξίπησζε πνπ - χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο - παξαζηεί αλάγθε
ζπζρέηηζεο ησλ ζπκβαηηθψλ αληνρψλ δνθηκηψλ (ειηθίαο 28 εκεξψλ) ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθνχο
θαλνληζκνχο (θαη ζπγθεθξηκέλα DIN αθελφο θαη Διιεληθνχο ή Δπξσθψδηθεο αθεηέξνπ), ζα
ιακβάλνληαη ππφςε νη αθφινπζεο πξνζεγγηζηηθέο ζρέζεηο αλαγσγήο:
βWN = 1,28 f ck'cyl
γηα βW > 15 Mpa
βWN = 1,35 f ck'cyl
γηα βW  15 Mpa
φπνπ ζπκβνιίδνληαη
βWN = ε νλνκαζηηθή αληνρή (Nennfestigkeit) ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαηά DIN 1018
f ck'cyl = ε ραξαθηεξηζηηθή αληνρή ζθπξνδέκαηνο θαηά ΚΜΚΔ (ή ΔC2 ή ΔNV 206) κε βάζε
θπιηλδξηθά δνθίκηα δηακέηξνπ 15 cm θαη χςνπο 30cm
Σα πξνεγνχκελα δελ ππνθαζηζηνχλ ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηελ επφκελε παξάγξαθν 13.2.3,
αιιά ηζρχνπλ ζπκπιεξσκαηηθά
ην ηέινο ηεο 13.5.11 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεηαη:
« θαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο»

3.5.3.19
3.5.3.20

ην ηέινο ηεο παξ. 13.7.4 πξνζηίζεηαη
« θαη επηθέξνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο επεκβάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αηζζεηηθήο θαη
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ έξγνπ»

3.5.3.21

ην ηέινο ηεο παξ. 13.7.8 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεηαη:
«Κάζε κία απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο (πνηλέο) απνδεκηψζεηο «Α», «Β», «Γ» ή «Γ» ζα
ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηαβνιή απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλαδφρνπ απνδεκηψζεσλ ιφγσ ηπρφλ
θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ»

3.5.3.22

Πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε εηζαγσγηθή παξάγξαθνο ζην άξζξν 14 ηνπ Κ.Σ.. „97.
«ην κέηξν πνπ ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ άξζξν, έξρνληαη ζε αληίθαζε κε ηα πξνβιεπφκελα
ζηνπο ινηπνχο θαλνληζκνχο ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπνπλ ν ΚΜΔ, ε παξνχζα ΣΤ θαη ηα ινηπά
ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ζα ηζρχεη θάζε θνξά ην αξηζκεηηθφ φξην ή δηάηαμε πνπ νδεγεί
πεξηζζφηεξν πξνο ηελ πιεπξά (θαηά ζεηξά ηζρχνο) ηεο αζθάιεηαο, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο
αλζεθηηθφηεηαο ζηνλ ρξφλν, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο»

3.5.3.23

Πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε εηζαγσγηθή παξάγξαθνο ζηελ παξ. 14.3 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 (πξηλ απφ ηελ
παξ. 14.3.1)
«Αξκνί εξγαζίαο ζρεκαηίδνληαη εθεί πνπ γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο δηαθφπηεηαη ε ζθπξνδέηεζε. Οη
αξκνί απηνί πξέπεη λα είλαη φζν γίλεηαη ιεπηφηεξνη γηαηί ζε απηνχο ε αληνρή εθειθπζκνχ θαη
δηάηκεζεο είλαη ρακειή θαη ζπλεπψο ε θέξνπζα αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπο
κεησκέλε. Αθφκα ππάξρεη θίλδπλνο, απφ θαθή ηερληθή ζηηο ζέζεηο απηέο ην ζθπξφδεκα λα είλαη
πδαηνδηαπεξαηφ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε πξνζηαζία ηνπ νπιηζκνχ ζε δηάβξσζε είλαη
κεησκέλε. Οη αξκνί εξγαζίαο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη, φζν απηφ είλαη δπλαηφ, ζε ζέζεηο πνπ ην
ζθπξφδεκα δελ έρεη κεγάιεο θαηαπνλήζεηο ή εθεί πνπ ρξεηάδεηαη έλαο αξκφο γηα άιινπο ιφγνπο.
Γελ πξέπεη λα ζρεκαηίδνληαη νξηδφληηνη αξκνί ζην χςνο δηαθχκαλζεο ηνπ λεξνχ ζε πεξηπηψζεηο
έξγσλ κέζα ζην λεξφ. Γηαθνπή ηεο εξγαζίαο θαη δηακφξθσζε θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ ζα
γίλεηαη φηαλ θαη φπνπ πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο εληνιήο
ηεο Τπεξεζίαο»
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ην ηέινο ηεο παξ. 14.3.1 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα:
«Σν ίδην κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κε εθηνμεπφκελν λεξφ ή πεπηεζκέλν αέξα ή κε ακκνβνιή ή
άιιε θαηάιιειε επεμεξγαζία γηα λα απνκαθξπλζεί ε αλψηεξε ζηξψζε ηζηκέληνπ θαη λα θαλνχλ
ηα ρνλδξφθνθθα αδξαλή κε κέζν βάζνο 5ριζη. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα
πξνθπιάζζνληαη απφ ηελ ελδερφκελε βιάβε νη επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ
αξκφ. (ιρ απνθνπή ηεο αθκήο ησλ φςεσλ ηνπ αξκνχ θαη ξεγκάησζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο)»

3.5.3.25

Μεηά ην ηέινο ηεο παξ. 14.3.5 ηνπ Κ.Σ.. „97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη:
«14.3.6 Αλάινγα πξνο ηελ παξάγξαθν απηή (14.3) ηζρχνπλ θαη ηα ζρεηηθά κε ηνπο αζέιεηνπο
αξκνχο εξγαζίαο πνπ πξνέξρνληαη πρ απφ θαηξηθέο επηξξνέο»
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ε επηθάλεηα ζπλέλσζεο ησλ
δχν ζηξψζεσλ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ζηαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα, ε
ζχλδεζε λέαο θαη παιαηάο ζηξψζεο ζα γίλεηαη κε ζπγθφιιεζε κε επνμεηδηθέο ξεηίλε
(θφιια), ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη κε πιηθά ηεο έγθξηζήο ηεο.
Ζ πξνθχπηνπζα παξαπάλσ δαπάλε ζπγθφιιεζεο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν
14.3.7 Γηα ηελ δηακφξθσζε νπνηνπδήπνηε αξκνχ εξγαζίαο πνπ δελ έρεη πξνβιεθζεί ζηα
ζεσξεκέλα ιεπηνκεξεηαθά ζρέδηα πξέπεη λα δεηείηαη ε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
14.3.8 Οξηδφληηνη θαηαζθεπαζηηθνί αξκνί ζα ηνπνζεηνχληαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηα
ζεσξεκέλα ζρέδηα.
Σν ζθπξφδεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα επάλσ 0.50κ ηεο ζηξψζεο, ε άλσ επηθάλεηα
ηνπ νπνίνπ ζα απνηειέζεη θαηαζθεπαζηηθφ αξκφ γηα ηελ επφκελε ζηξψζε, πξέπεη λα
έρεη θάζηζε φρη κεγαιχηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή θάζηζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηε κειέηε
ζχλζεζεο ρσξίο ηελ πξφζζεηε θάζηζε (ησλ αλνρψλ)
Ζ άλσ ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα ζπκππθλψλεηαη κε δνλεηέο πνπ εηζάγνληαη
θαηαθφξπθα ζε θνληηλέο κεηαμχ ηνπο ζέζεηο, απνκαθξχλνληαη αξγά θαη παξακέλνπλ ζε
θάζε ζέζε κφλν ηφζν ρξνληθφ δηάζηεκα φζν απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή ζπκπχθλσζε
ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Γελ πξέπεη λα εκθαληζηεί ππεξβνιηθή πνζφηεηα θνληάκαηνο ζηελ
επηθάλεηα αιιά νχηε λα παξακείλνπλ νη κεγαιχηεξεο δηαβαζκίζεηο ησλ ρνλδξφθνθθσλ
αδξαλψλ νξαηέο ζαλ αλσκαιίεο ζηελ επάλσ επηθάλεηα. Ζ επηθάλεηα ηνπ
ζθπξνδέκαηνο πνπ είλαη θνληά ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ μπινηχπσλ ή ζε ζηξψκα
ελέκαηνο, πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη (tamp) ειαθξά κε θαηάιιειν εξγαιείν ψζηε, φηαλ
αθαηξεζεί ν μπιφηππνο λα δψζεη αθκή πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ επηζπκεηή γξακκή
θαη ηελ πςνκεηξηθή ηεο ζέζε. Ζ επηθάλεηα ηνπ ζθιεξπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζα
παξνπζηάδεη πνιπάξηζκεο αλσκαιίεο κε πιάηνο φρη κηθξφηεξν απφ 5ριζη θαη φρη
κεγαιχηεξν απφ 30 ριζη.
ηελ ζέζε ηνπ αξκνχ πξέπεη, αθνχ μαλαζηεξεσζεί ζθηθηά ν μπιφηππνο, λα δηαζηξσζεί
λέν ζθπξφδεκα ζην πξνεηνηκαζκέλν νξηδφληην θαηαζθεπαζηηθφ αξκφ ρσξίο λα ξίρλεηαη
ην πιηθφ απφ χςνο κεγαιχηεξν ησλ 0,50κ.
ηελ ζπλέρεηα ην ζθπξφδεκα πξέπεη λα ζπκππθλσζεί κε δνλεηή πνπ εηζάγεηαη ζε
θνληηλέο κεηαμχ ηνπο ζέζεηο ρσξίο λα αθνπκπάεη ζην απφ θάησ ζθιεξπκέλν
ζθπξφδεκα.
14.3.9

Καηαθφξπθνη θαηαζθεπαζηηθνί αξκνί ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη ζηηο ζέζεηο πνπ
πξνβιέπνπλ ηα ζεσξεκέλα ζρέδηα θαη λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα ηπρφλ δηαηκεηηθά
θιεηδηά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα .

14.3.10 Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαζηξσζεί ρσξίο δηαθνπή κία νξηδφληηα
ζηξψζε νιφθιεξε, ζα νινθιεξσζεί κε ζθπξνδέηεζε ζε θαηαθφξπθν κέησπν (at a
vertical bulkhead) έηζη ψζηε, φηαλ επαλαιεθζεί ε εξγαζία, φιεο νη αλψηεξεο επηθάλεηεο
ζθπξνδέκαηνο λα είλαη νξηδφληηεο.
14.3.11 Αλ ε ζθπξνδέηεζε δηαθνπεί, ρσξίο απηφ λα έρεη πξνβιεθζεί, κεηαμχ δχν
πξνθαζνξηζκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ, πξέπεη λα θαιπθζεί ην εθηεζεηκέλν
κέησπν κε κία ζηξψζε ηζηκεληνθνλίαο γηα λα δεκηνπξγεί θαζαξή νξηδφληηα γξακκή
ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Όηαλ ε ζθπξνδέηεζε μαλαξρίζεη ε ζηξψζε
ηζηκεληνθνλίαο πξέπεη λα απνκαθξπλζεί (κε ζπξκαηφβνπξηζα ή ακκνβνιή θιπ)
14.3.12 ε θαηαζθεπαζηηθνχο αξκνχο θεθιηκέλσλ επηθαλεηψλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε
δεκηνπξγία ζθελνεηδψλ απνιήμεσλ (feather edges). ηηο ζέζεηο πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη ηχπνη (block out forms) ψζηε λα δίλνπλ
έλα ειάρηζην πάρνπο λένπ ζθπξνδέκαηνο 0,15κ.

Σ..Τ. ΑΡΘΡΟ Α-1

14.3.13 Γεληθψο, ζα ηζρχνπλ ηα
θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ:

35

αθφινπζα γηα ηελ κφξθσζε θαη πινπνίεζε ησλ

14.3.14.1 Οη θαηαζθεπαζηηθνί αξκνί ζα είλαη φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα Δγθεθξηκέλα ρέδηα
Δθαξκνγήο ηεο κειέηεο ή φπσο απαηηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία, Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη
λα θξνληίζεη γηα ηνπο πξφζζεηνπο αξκνχο πνπ ζα αξκφδνπλ ζην θαηαζθεπαζηηθφ ηνπ
πξφγξακκα κε δηθά ηνπ έμνδα. Ζ ζέζε θαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ πξφζζεησλ
θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ ζα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία θαη ζα είλαη έηζη
ε δηάηαμε ψζηε λα ειαρηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα ξεγκάησζεο ιφγσ ζπζηνιήο
μήξαλζεο. Δλδέρεηαη σζηφζν λα πξνβιέπνληαη θαη αξκνί ζπγθέληξσζεο ξσγκψλ ή/θαη
δηαρσξηζηηθνί αξκνί (πάληνηε ζχκθσλα κε ηε κειέηε). Γηα ηελ πεξίπησζε απηή ηα
πιηθά ζπκπιήξσζεο, ζθξάγηζεο θαη ζηεγαλνπνίεζεο ησλ αξκψλ ζα έρνπλ εγθξηζεί
απφ ηελ Τπεξεζία.
14.3.14.2 Ζ ζθπξνδέηεζε ζα είλαη ζπλερήο κεηαμχ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ. Δθηφο αλ
θαζνξηζηεί ή εγθξηζεί δηαθνξεηηθά ν ρξφλνο κεηαμχ ηνπ θαινππψκαηνο δχν γεηηνληθψλ
ηκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 4 εκέξεο. Ο
Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε έλα ιεπηνκεξέο
ρξνλνδηάγξακκά πνπ ζα δείρλεη πξνηάζεηο γηα ηελ ζθπξνδέηεζε φισλ ησλ ηκεκάησλ
ηνπ έξγνπ, θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ ρξφλν ζθπξνδέηεζεο ζε φια ηα γεηηνληθά
ηκήκαηα ησλ δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ.
14.3.14.3 Ζ άλσ επηθάλεηα ηνηρείσλ θαη (νιφζσκσλ) βάζξσλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο πνπ ζα
ζθπξνδεηείηαη πξέπεη λα είλαη νξηδφληηα εθηφο αλ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηε
χκβαζε. Ο νπιηζκφο πάλσ απφ ην ηκήκα ζθπξνδέηεζεο πνπ θαινππψλεηαη ζα
πξέπεη λα ζηεξίδεηαη επαξθψο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ ξάβδσλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ θαινππψκαηνο θαη ηεο πήμεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη λα εμαζθαιίδνληαη
επαξθείο επηθαιχςεηο πξνο φιεο ηηο ειεχζεξεο επηθάλεηεο κε ηε ρξήζε επαξθνχο
αξηζκνχ θαηάιιεισλ απνζηαηψλ. Οη μπιφηππνη πνπ επεθηείλνληαη πάλσ απφ ηνλ
αξκφ ζηελ εθηεζεηκέλε επηθάλεηα ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη απφ ζθπξφδεκα πξηλ
ηνπνζεηεζεί ην επφκελν ηκήκα ζθπξνδέηεζεο.
14.3.14.4 Οη ελζσκαησκέλεο εζνρέο θαη νη ιαζηηρέληεο απνιήμεηο γηα ηηο ηζηκεληελέζεηο ζα
κνξθψλνληαη ζηελ φςε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ γεληθά φπσο θαίλεηαη ζηα
Δγθεθξηκέλα ρέδηα Δθαξκνγήο ηεο κειέηεο θαη φπσο θαη φπνπ απαηηείηαη απφ ηελ
Δπίβιεςε».
3.5.3.25

ην ηέινο ηεο εηζαγσγηθήο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε
πξφηαζε:
«Δηδηθφηεξα γηα ηηο εξγαζίεο έγρπησλ παζζάισλ θαη ησλ θεθαινδέζκσλ ηνπο ηζρχεη ην άξζξν Γ10 ηεο παξνχζαο»

3.5.4

Πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία (Π..)

3.5.4.1

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πιεξνθνξεί ηελ Τπεξεζία έγθαηξα γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
θαηαζθεπήο θαη ηεο έγρπζεο γηα θάζε ηχπν κέινπο. Θα πξέπεη λα ζηέιλεηαη ζηελ Τπεξεζία έλα
αληίγξαθν φισλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκίσλ ειηθίαο 3,7 θαη 28 εκεξψλ, ακέζσο κφιηο
είλαη δηαζέζηκα.

3.5.4.2

Γηα φια ηα πξνεληεηακέλα κέιε ν Αλάδνρνο ζα ζηέιλεη ζηελ Τπεξεζία εληφο 7 εκεξψλ κεηά ηελ
πξνέληαζε, έλα πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα πξέπεη λα δείρλεη ηελ δχλακε θαη ηελ επηκήθπλζε ησλ
ηελφλησλ κεηά ηελ αγθχξσζή ηνπο, ηελ αληνρή θαη ηελ ειηθία ησλ δνθηκίσλ ζχκθσλα κε ην
άξζξν Γ-7 ηεο ΣΤ θαη ηελ ειάρηζηε ειηθία ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηελ ψξα πνπ εθαξκφζηεθε ε
πξνέληαζε ζην κέινο.
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Σν κήθνο, νη δηαζηάζεηο ηεο δηαηνκήο θαη ε επζχηεηα φισλ ησλ πξνεληεηακέλσλ κειψλ απφ
πξνθαηαζθεπαζκέλν ζθπξφδεκα ζα κεηξηέηαη ζε 282 κέξεο κεηά ηε ρχηεπζε (ζθπξνδέηεζε).
Δθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά νη επηηξεπφκελεο απνθιίζεηο δηαζηάζεσλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηα
αθφινπζα:
Μήθνο
Απφθιηζε
έσο 3 m
3 mm
3 έσο 4.5m
5 mm
4.5 έσο 6m
8mm
Πξφζζεην γηα θάζε επηπιένλ 6m
3mm
Γηαηνκή (θάζε δηεχζπλζε)
έσο 500mm
500 έσο 750 mm
Πξφζζεην γηα θάζε επηπιένλ 250mm

2mm
3mm
2mm

Δπζχηεηα ή θχξησζε (απφθιηζε απφ ηελ επζεία)
έσο 3m
βέινο 3mm
3 έσο 6m
βέινο 5mm
6 έσο 12m
βέινο 8mm
Πξφζζεην γηα θάζε επηπιένλ 6m
βέινο 3mm
3.5.4.4

Όηαλ ε Τπεξεζία απαηηεί ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ, δελ ζα ζηέιλνληαη Π.. ζην Δξγνηάμην πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηηο δνθηκέο κέρξη λα νινθιεξσζνχλ ηθαλνπνηεηηθά νη δνθηκέο.

3.5.4.5

Όια ηα Π.. ζα ζεκεηψλνληαη κε αλεμίηειν ρξψκα γηα λα θαίλεηαη ε έλδεημε ηνπ κέινπο φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηα Δγθεθξηκέλα ρέδηα Δθαξκνγήο ηεο Μειέηεο, ε γξακκή παξαγσγήο ζηελ
νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ, ε εκεξνκελία πνπ ρπηεχζεθε ην ζθπξφδεκα θαη εάλ είλαη ζπκκεηξηθήο
δηαηνκήο, ν ζσζηφο ηνπο πξνζαλαηνιηζκφο ζην Έξγν. Οη ελδείμεηο ζα είλαη γξακκέλεο ζε ηέηνηα
ζέζε ψζηε λα κελ θαίλνληαη φηαλ ην κέινο είλαη ζηελ κφληκε ζέζε ηνπ.

3.5.4.6

Κάζε Π.. ζα πξέπεη λα ζθπξνδεηείηαη ζε κία νινθιεξσκέλε θάζε. Σν ζθπξφδεκα ζα δνλείηαη
θαη νη άλσ επηθάλεηεο ζα νκαινπνηνχληαη κε εηδηθφ πήρπ ή πιάθα δηάζηξσζεο ζθπξνδέκαηνο
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε επηθάλεηα «θιείλεη» θαλνληθά. Οη φςεηο ησλ Π.. πνπ ζα ζπλδεζνχλ
ζηελ ζπλέρεηα κε άιιεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο κνλάδεο ή πνπ ζα είλαη ζε επαθή κε επί ηφπνπ
ζθπξφδεκα ζα ππνβάιινληαη ζε πεξαηηέξσ πξνεηνηκαζία ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο
θαλνληζκνχο θαη ηελ δηεζλή πξαθηηθή αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία πνπ έρεη πξνηείλεη ν Αλάδνρνο
θαη ρσξίο ηνχην λα αληίθεηηαη ζηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο.

3.5.4.7

Οη πξνηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα αλχςσζε, θφξησζε, κεηαθνξά, εθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη
ηνπνζέηεζε ησλ Π.. ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε. Οη κνλάδεο ζα
αλπςψλνληαη ζε φξζηα ζέζε, κε ζέζεηο αλάξηεζεο κέζα ζηα φξηα πνπ θαίλνληαη ζηα
Δγθεθξηκέλα ρέδηα Δθαξκνγήο ηεο Μειέηεο ή ζε ζέζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία
θαη ζα κεηαθέξνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζηε ζέζε ηνπο κε πξνζνρή ρσξίο πξνζθξνχζεηο.

3.5.4.8

Σα Π.. δελ ζα αλπςψλνληαη απφ ηηο ζέζεηο ρχηεπζεο ηνπο κέρξη λα απνθηήζεη ην ζθπξφδεκα
ηελ απαηηνχκελε αληνρή, πνπ ζα είλαη γεληθά κία νξηαθή αληνρή ζε ζιίςε θαη πνπ δελ ζα είλαη
κηθξφηεξε απφ ην δηπιάζην ησλ ηάζεσλ πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ αλχςσζε θαη απνζήθεπζε.
Δάλ θξηζεί αλαγθαίν ζα παξαζθεπάδνληαη πξφζζεηα δνθίκηα ζθπξνδέκαηνο θαη ζα ππνβάιινληαη
ζε δνθηκέο πξηλ απφ ηελ αλχςσζε ησλ κνλάδσλ.

3.5.4.9

Σα απνζεθεπκέλα Π.. ζα ζηεξίδνληαη ζε ηέηνηεο ζέζεηο έδξαζεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη
ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη είλαη πάληα κηθξφηεξεο απφ ηηο επηηξεπφκελεο ηάζεηο ζρεδηαζκνχ. Ζ
απνζήθεπζε ζα γίλεη ψζηε ηα Π.. λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ειηθία. Ζ
ζπζζψξεπζε εγθισληζκέλνπ λεξνχ θαη βιαβεξψλ ζσκάησλ ζηα Π.. ζα πξέπεη λα
απνθεχγεηαη. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο ζθνπξηάο θαη ηεο
εμάλζεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
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3.5.4.10

Σα Π.. δελ ζα απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ ηφπν ηεο θαηαζθεπήο ηνπο κέρξη λα πεξάζνπλ 21
εκέξεο απφ ηελ εκέξα ζθπξνδέηεζεο ηνπο θαη κέρξη λα απνθηήζεη ην ζθπξφδεκα κηα ειάρηζηε
αληνρή ίζε κε ην 95% ηεο απαηηνχκελεο αληνρήο ησλ 28 εκεξψλ. Σα Π.. δελ ζα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν κέρξη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκίσλ ησλ 28 εκεξψλ λα θξηζνχλ φηη
είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθφκελεο απαηηήζεηο θαη λα έρεη γίλεη επηζεψξεζε ησλ Π.. απφ
ηελ Δπίβιεςε θαη επηηξαπεί ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζην έξγν.

3.5.4.11

Σα Π.. δελ ζα πξέπεη λα κεηαθηλνχληαη πιεπξηθά πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο
ηνπ επί ηφπνπ ζθπξνδέκαηνο.
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3.5.5

Δπηθαλεηαθά ηειεηώκαηα ζθπξνδέκαηνο

3.5.5.1

Γεληθά
α.

β.
γ.

δ.

Σα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ζθπξνδέκαηνο δηαθξίλνληαη ζε:
- Σειεηψκαηα επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ απνμήισζε ησλ
μπινηχπσλ
- Σειεηψκαηα επηθαλεηψλ πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε επηθάλεηεο
πνπ δελ βξίζθνληαη ζε επαθή κε μπιφηππνπο θαη ζηηο νπνίεο ε επεμεξγαζία πνπ ηπρφλ
γίλεηαη εθηειείηαη θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ην ζθπξφδεκα είλαη αθφκε «πιαζηηθφ»
Ζ επίηεπμε ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ νξαηψλ επηθαλεηψλ / επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ
ζθπξνδέκαηνο πξνυπνζέηεη θαηάιιειε κειέηε, επίβιεςε θαη κέζα θαη απνηειεί επζχλε
ηνπ Αλαδφρνπ.
Πξνβιέπνληαη γεληθά πέληε ηχπνη επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ ζθπξνδέκαηνο πνπ
πξνθχπηνπλ κεηά ηελ απνμήισζε ησλ μπινηχπσλ:
- Σειεηψκαηα ηχπνπ Α
- Σειεηψκαηα ηχπνπ Β
- Σειεηψκαηα ηχπνπ Γ
- Σειεηψκαηα ηχπνπ Γ
- Σειεηψκαηα ηχπνπ Δ
Αλαιπηηθφηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηειεησκάησλ απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ μπιφηππνπ θαη ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη λα
επηηεπρζνχλ νη απαηηνχκελεο ηδηφηεηεο, αλαπηχζζνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3.5.5.2 κέρξη
3.5.5.6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη λα παξακείλεη ην ζθπξφδεκα αλεπίρξηζην
αλαθχπηνπλ δηάθνξεο απαηηήζεηο επηινγήο ηειεηψκαηνο σο άλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
ζέζε ηεο επηθάλεηαο θαη κε άιινπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.
Μπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη άιινη ηχπνη επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ γηα αλεπίρξηζηα
ζθπξνδέκαηα, νη νπνίνη ζα πξνδηαγξάθνληαη ηδηαίηεξα ζε θάζε πεξίπησζε.
Ζ εθινγή ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε μπιφηππνπο είλαη ζε
κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθή, αιιά θαηά ηελ επηινγή παίξλεηαη ππφςε:
-

ε.

ζη.

δ.
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Σν θφζηνο ηειεηψκαηνο
Ζ επθνιία επίηεπμεο ηειεηψκαηνο πςειήο ζηάζκεο
Ζ αιιαγή ηεο εκθάληζεο φηαλ επηδξάζνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ν ρξφλνο, ή ε ρξήζε
Ζ επθνιία ζπληήξεζεο

Σν είδνο ησλ επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ θαζνξίδεηαη ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. ε
πεξίπησζε έιιεηςεο ηέηνηνπ θαζνξηζκνχ, νξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαηαζθεπήο.
Ηδαληθά, νπνηνδήπνηε ηειείσκα πξέπεη λα κε έρεη αλεπηζχκεηεο ελαιιαγέο ρξψκαηνο ή
θπζηθέο αζπλέρεηεο. Απηφο ν βαζκφο ηειεηφηεηαο δελ κπνξεί πνηέ λα επηηεπρζεί.
Διαηηψκαηα ζηελ επηθάλεηα απφ ηελ δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε έρνπλ απνθαζηζηηθή
ζεκαζία ζηελ επίηεπμε πςειήο πνηφηεηαο επηθαλεηαθνχ ζθπξνδέκαηνο. Σν ζθπξφδεκα
πξέπεη λα παξάγεηαη έηζη ψζηε λα ειαηηψλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο επηθαλεηαθψλ
θειίδσλ. Σνχην απαηηεί πξνζνρή πνπ πξέπεη λα δνζεί ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο
παξαγσγήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, πξφζζεηα κε εθείλεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ παξαγσγή
ζθπξνδέκαηνο θαιήο αληνρήο θαη αλζεθηηθφηεηαο.
Ζ απνξξφθεζε ηεο επηθαλείαο ηνπ μπιφηππνπ επεξεάδεη ην βάζνο θαη ηελ νκνηνκνξθία
ηνπ ρξψκαηνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Ζ επηθάλεηα ηνπ μπιφηππνπ, αλάινγα πξνο ηελ
πνηφηεηα ηνπ ηειεηψκαηνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, δελ πξέπεη λα ιεθηάδεη ην ζθπξφδεκα ή λα
αληηδξά ρεκηθά καδί ηνπ. Πξηλ απφ ηελ δηάζηξσζε πξέπεη λα επαιείθεηαη κε ιεπηή,
νκνηφκνξθε ζηξψζε, απφ έλα θαηάιιειν πιηθφ, γηα λα απνθνιιάηαη απφ ην ζθπξφδεκα.
Οη αξκνί ησλ θαινππηψλ πξέπεη λα θιείλνπλ πδαηνζηεγαλά.
Σν κίγκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθά ζπλεθηηθφ ψζηε λα ειαηηψλεηαη
ε θίλεζε ηνπ λεξνχ σο πξνο ηα ζηεξεά ζπζηαηηθά, Σα ρξψκαηα ησλ ζπζηαηηθψλ, ε
δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη νη αλαινγίεο κίμεο κπνξεί αλ εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ
απαηηνχκελε εκθάληζε.
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ε.

ζ.
η.

ηα.

ηβ.

3.5.5.2
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Οη κέζνδνη κεηαθνξάο, δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο, πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα
ειαηηψλεηαη ε απφκημε θαη εμαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθή ζπκπχθλσζε. Σν ζθπξφδεκα
πξέπεη, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, λα ζπκππθλψλεηαη ζπλερψο θαζψο δηαζηξψλεηαη, κε
εζσηεξηθφ δνλεηή, πνπ λα έρεη επαξθή ηζρχ, θαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ
εγθιείεηαη αέξαο απφ ην ζθπξφδεκα πνπ ζα ζπκππθλσζεί απφ πάλσ.
Σν ζθπξφδεκα πξέπεη λα ζπληεξείηαη θαηά ζηαζεξφ θαη φκνην ηξφπν θαη πξέπεη λα
πξνζηαηεχεηαη απφ κεραληθέο βιάβεο (πρ. απφ θξνχζε) ή απφ ιέθηαζκα (πρ απφ
πξνεμέρνπζεο ξάβδνπο)
Τςειήο πξνζηαζίαο επηθάλεηεο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κφλν απφ επζπλείδεηνπο
πεπεηξακέλνπο ηερλίηεο κε επαξθή επηηήξεζε θαη επίβιεςε. Θα πξέπεη θαηά ζπλέπεηα ν
Αλάδνρνο λα εμαζθαιίζεη πξνζσπηθφ κε θαηάιιεια πξνζφληα θαη λα ηνπο επηηεξεί κε
ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα απνδνζνχλ, φπνπ πξνδηαγξάθνληαη ζρεηηθά, νη απαηηνχκελεο
πςειήο πνηφηεηαο επηθάλεηαο αλεπίρξηζηνπ ζθπξνδέκαηνο.
Πξνβιέπνληαη γεληθά δχν ηχπνη επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ ζθπξνδέκαηνο πνπ δελ
βξίζθεηαη ζε επαθή κε μπιφηππνπο:
- Σειείσκα πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΠΑ
- Σειείσκα πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΠΒ
Γηα ηηο επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην έδαθνο, ή πνπ πξφθεηηαη
λα επηρσζνχλ ζα αθνινπζνχληαη νη θαηαζθεπαζηηθέο κνξθέο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζα είλαη δπλαηή ε παξάιεηςε ρξεζηκνπνίεζεο μπιφηππνπ θαη ε
ζθπξνδέηεζε ησλ έξγσλ ζε απεπζείαο επαθή κε ην έδαθνο, αλ ην πξνβιέπεη ε κειέηε, ή
αλ ην εγθξίλεη ε Τπεξεζία, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ.

Απαηηήζεηο γηα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε μπιφηππνπο
α.

Θέζε εθαξκνγήο θαη είδνο ηειεηψκαηνο
Η

β.

γ.

Ο ηχπνο ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ζθπξφδεκα ζε επαθή κε
μπιφηππνπο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ (ζηχινο, δνθφο, πιάθα
παηψκαηνο, ηνηρείν, θιηκαθνζηάζην) ηελ ζέζε ηνπ ζηελ θαηαζθεπή θαη ην εάλ
πξνβιέπεηαη λα δερζεί πξφζζεην ηειείσκα, φπσο θνλίακα, πιαθάθηα, ρξσκαηηζκφ
θιπ.
ΗΗ ε θάζε πεξίπησζε, ν ηχπνο ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ζα πξνδηαγξάθεηαη κε
ζαθήλεηα
ΗΗΗ Όηαλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζηελ ηηκή κνλάδαο
θαηαζθεπήο ζθπξνδεκάησλ ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο, ζα πεξηιακβάλεηαη
αλεγκέλα ε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηακφξθσζε επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ
ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε μπιφηππνπο ηχπνπ Α.
Έιεγρνο ρξψκαηνο
Όηαλ απαηηείηαη νκνηνκνξθία ρξψκαηνο ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
θάζε
ρξεζηκνπνηνχκελν πιηθφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζηαζεξά απφ ηελ ίδηα πεγή (αδξαλή,
ηζηκέλην, ηπρφλ πξφζζεην, λεξφ). Ο Αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο λα έρεη
εμαζθαιίζεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνκεζεπηεί απφ ηελ ίδηα πεγή φιεο ηηο πνζφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Σα αδξαλή πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζε δηάξθεηα
θαη απαιιαγκέλα απφ ξππάλζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θειίδεο. Οη αλαινγίεο
κίμεο θαη ε θνθθνκέηξεζε ηδηαίηεξα ησλ ιεπηψλ αδξαλψλ, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη
ζηαζεξέο. ε κεγάια «παλψ» μπινηχπσλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε αληηθαηάζηαζε
ηκεκάησλ απφ θφληξα-πιαθέ κε μχιν θαη αληίζηξνθα. Δπίζεο πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζηελ νκνηνκνξθία ηεο ζπληήξεζεο γηαηί κπνξεί λα επεξεαζζεί ην ρξψκα.
Γηεπθνιπληηθά απνμήισζεο (πιηθά απνθφιιεζεο) μπινηχπσλ
Σα δηεπθνιπληηθά απνμήισζεο ησλ μπινηχπσλ πξέπεη λα επηιέγνληαη θαηάιιεια γηα ηνλ
ζθνπφ πνπ θαινχληαη λα επηηχρνπλ. ε εληαίεο, νξαηέο επηθάλεηεο πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην δηεπθνιπληηθφ απνμήισζεο μπινηχπσλ. Ζ επάιεηςε ηνπ
δηεπθνιπληηθνχ ηεο απνθφιιεζεο πιηθνχ πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθε θαη πξέπεη λα
απνθεχγεηαη ε επαθή ηνπ κε νπιηζκφ ή ηνπο ηέλνληεο πξνέληαζεο. Αλ ε επηθάλεηα ηνπ
ζθπξνδέκαηνο πξννξίδεηαη λα δερζεί θαη πξφζζεην ηειείσκα (κε θνλίακα, ρξσκαηηζκφ
θιπ) ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ην ζπκβαηφ ηνπ δηεπθνιπληηθνχ απνμήισζεο κε ην είδνο
ηεο επίζηξσζεο.
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πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο
Ζ πθή, ην ρξψκα θαη ε αληνρή ζε δηάξθεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο επεξεάδνληαη απφ ηελ
ζπληήξεζε. Όπνπ ε εκθάληζε απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα, ε κέζνδνο ζπληήξεζεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ αθαίξεζεο ησλ μπινηχπσλ πξέπεη λα πξνζέρνληαη
ηδηαίηεξα θαη ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. ηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη λα έρνπλ
ην ίδην επηθαλεηαθφ ηειείσκα, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ζπληήξεζε.

ε.

Πξνζηαζία ησλ ηειεησκάησλ
Δπηθαλεηαθά ηειεηψκαηα πςειήο πνηφηεηαο είλαη επαίζζεηα ζε ηξαπκαηηζκφ κεηά ηελ
αθαίξεζε ηνπ μπιφηππνπ θαη ρξεηάδνληαη εηδηθή πξνζηαζία ζε πεξηνρέο πνπ είλαη
εθηεζεηκέλεο ζε θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ απφ ηελ
Τπεξεζία ηέηνηνη θίλδπλνη ηξαπκαηηζκνχ, ε Τπεξεζία είλαη δπλαηφλ λα δεηήζεη απφ ηνλ
Αλάδνρν λα ιάβεη εηδηθά πξφζζεηα κέηξα, ρσξίο απφ ηνλ ιφγν απηφ λα πξνθχπηεη γηα ηνλ
Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε ή παξάηαζε πξνζεζκίαο.

3.5.5.3

Πεξηγξαθή ηχπσλ επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε μπιφηππνπο
α.

β.

Σειείσκα ηχπνπ Α
Σν ηειείσκα απηφ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε ζσζηά κνξθσκέλνπ μπιφηππνπ απφ ζαλίδεο
πξηζηήο μπιείαο κε θιεηζηνχο αξκνχο. ηελ επηθάλεηα ζα θαίλνληαη ηα απνηππψκαηα ησλ
λεξψλ ηεο πξηζηήο μπιείαο θαη ησλ αξκψλ. Μπνξεί λα εκθαλίδνληαη επίζεο κηθξέο αηέιεηεο
(θνηιψκαηα) πξνθαινχκελεο απφ ηελ παγίδεπζε αέξα ή λεξνχ, αιιά ε επηθάλεηα πξέπεη
λα είλαη απαιιαγκέλε απφ θελά, ζπνγγψδεηο πεξηνρέο θαη κεγάιεο αηέιεηεο
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα ηειεηψκαηα θαινππσκέλσλ επηθαλεηψλ νη νπνίεο δελ
είλαη νξαηέο θαη ζπλεπψο ελδερφκελε ηξαρχηεηα δελ είλαη αλεπηζχκεηε. Ζ επηθάλεηα ηφηε
γεληθά δελ ρξεηάδεηαη άιιε επεμεξγαζία κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ μπινηχπσλ εθηφο απφ
επηδηφξζσζε ειαηησκαηηθνχ ζθπξνδέκαηνο, γέκηζκα ησλ νπψλ ησλ ζπλδέζκσλ ησλ
μπινηχπσλ θαη ηελ θαζνξηζκέλε ζπληήξεζε.
Σειείσκα ηχπνπ Β
Σν ηειείσκα απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ζσζηά κνξθσκέλνπ μπιφηππνπ απφ
πιαληζκέλεο ζαλίδεο. ηελ επηθάλεηα ζα θαίλνληαη ειαθξά απνηππψκαηα ησλ λεξψλ ηεο
μπιείαο θαη ησλ αξκψλ. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηδεξφηππνο ή ηχπνο
απφ άιιν θαηάιιειν πιηθφ, Μπνξεί λα εκθαλίδνληαη επίζεο κηθξέο αηέιεηεο (θνηιψκαηα)
πξνθαινχκελεο απφ ηελ παγίδεπζε αέξα ή λεξνχ, αιιά ε επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη
απαιιαγκέλε απφ θελά, ζπνγγψδεηο πεξηνρέο θαη κεγάιεο αηέιεηεο
ε πεξηνρέο φπνπ νη νπέο απφ ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ μπιφηππνπ έρεη θαζνξηζηεί λα
παξακείλνπλ ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ην ζε εζνρή
εθηεζεηκέλν άθξν ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ζπλδέζκνπ ηνπ μπιφηππνπ πνπ παξακέλεη ζην
ζθπξφδεκα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε εηδηθή θαηεξγαζία. ε πεξηνρέο φπνπ νη νπέο απφ
ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ μπινηχπνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί λα παξακείλνπλ ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ
ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (ε παξαδνρή απηή ζα ηζρχεη γεληθά, εθηφο αλ
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο), νη θνηιφηεηεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ μπινηχπνπ πξέπεη λα γεκίδνληαη κε ηνλ ηξφπν
πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.5.5.5 γηα ηηο επηδηνξζψζεηο ησλ άιισλ νπψλ θαη
ειαηησκάησλ.
Ο ηξφπνο απηφο είλαη ίδηνο κε απηφλ πνπ θαζνξίζηεθε ζηα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ηχπνπ
Α εθηφο απφ ην φηη ην θνλίακα είλαη δπλαηφλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, λα
πεξηέρεη θαη ιίγν ιεπθφ ηζηκέλην ψζηε ην ηειηθφ ρξψκα ηνπ επηδηνξζσκέλνπ ηκήκαηνο λα
είλαη ίδην κε απηφ ηεο ππφινηπεο επηθάλεηαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πθή ηνπ ηκήκαηνο.
Πξνηνχ γίλεη ε επηδηφξζσζε ζηελ θαηαζθεπή πξέπεη λα θηηαρηνχλ δνθηκαζηηθά κίγκαηα
θνληάκαηνο θαη ιεπθνχ ηζηκέληνπ θαη λα αθεζνχλ λα μεξαζνχλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ην
επηζπκεηφ ρξψκα πνπ ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία. Θα αθνινπζήζεη ε ζπληήξεζε ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα.
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Σειεηψκαηα ηχπνπ Γ
Σν ηειείσκα απηφ πξνυπνζέηεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζθπξνδέκαηνο πςειήο πνηφηεηαο
ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο fck/15Mpα (150 ργξ/εθ2) θαη θαηάιιεια κνξθσκέλν μπιφηππν
κε ζθιεξή θαη ιεία επηθάλεηα. Οη επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα είλαη ιείεο κε
αθξηβείο θαη θαζαξέο αθκέο. Μφλν πνιχ κηθξέο επηθαλεηαθέο αηέιεηεο είλαη αλεθηέο θαη
απνθιείεηαη ε εκθάληζε θειίδσλ ή ε αιινίσζε ηνπ ρξψκαηνο απφ ηα δηεπθνιπληηθά
αθαίξεζεο ησλ μπινηχπσλ
Γηα ηηο νπέο ησλ ζπλδέζκσλ ησλ μπιφηππσλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ην
ηειείσκα ηχπνπ Β.
Γηα ηα νξαηά κέξε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη επηθαλεηαθφ ηειείσκα ηχπνπ Γ ηνπιάρηζηνλ (ή
θαη αλψηεξν πνηνηηθά, δειαδή ηχπνπ Γ ή Δ)
Σειείσκα ηχπνπ Γ
Σν ηειείσκα απηφ επηηπγράλεηαη αθνχ πξψηα παξαρζεί ηειείσκα ηχπνπ Β ζε επηκειψο
ζπκππθλσκέλν ζθπξφδεκα πςειήο πνηφηεηαο, ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο fck/25Mpα (250
ργξ/εθ2) δηαζηξσκέλν ζε θαηάιιεια κνξθσκέλνπο μπιφηππνπο. Αθνινπζεί βειηησηηθή
επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο, δειαδή πξνζεθηηθή εμάιεηςε φισλ ησλ πξνεμνρψλ απφ
ηζηκέλην θαη ιεπηφ αδξαλέο.
Πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα ψζηε λα επηηεπρζεί εληαίν ρξψκα ηνπ
ζθπξνδέκαηνο. Δπίζεο πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηελ εθινγή ηνπ δηεπθνιπληηθνχ
αθαίξεζεο ησλ μπιφηππσλ γηα λα εμαζθαιηζζεί φηη ε επηθάλεηα είλαη απαιιαγκέλε
θειίδσλ ή ρξσκαηηθψλ αιινηψζεσλ
Γηα ηηο νπέο ησλ ζπλδέζκσλ ησλ μπινηχπσλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ην
ηειείσκα ηχπνπ Β
Σειείσκα ηχπνπ Δ
Σν ηειείσκα απηφ επηηπγράλεηαη αθνχ πξψηα παξαρζεί ηειείσκα ηχπνπ Γ θαη ζηε
ζπλέρεηα θαη ελψ αθφκα ην ζθπξφδεκα είλαη λσπφ, αθνινπζήζεη πιήξσζε φισλ ησλ
επηθαλεηαθψλ αηειεηψλ κε εηδηθά παξαζθεπαδφκελν θνλίακα απφ ηζηκέλην θαη ιεπηφ
αδξαλέο, Πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα ψζηε λα επηηεπρζεί εληαίν ρξψκα ηνπ
ζθπξνδέκαηνο. Μεηά ηελ θαηάιιειε ζπληήξεζε ε επηθάλεηα πξέπεη λα ηξηθηεί, φπνπ είλαη
αλαγθαίν θαη λα παξαρζεί επηθάλεηα ιεία θαη νκαιή.
Γηα ηηο νπέο ησλ ζπλδέζκσλ ησλ μπινηχπσλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ
γηα ην ηειείσκα ηχπνπ Β

Καζνξηζκφο ησλ ηχπσλ ησλ ηειεησκάησλ ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε μπιφηππνπο γηα ηα
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ.
α.
β.

γ.

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε επηινγή ησλ ηχπσλ ησλ ηειεησκάησλ γηα ηα δηάθνξα ηκήκαηα
ηνπ έξγνπ απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε πξνζθνξάο ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ αληίθεηληαη ζηνπο πξνδηαγξαθφκελνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο.
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο,
ζηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλεηαη θαη ην επηθαλεηαθφ ηειείσκα
ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζαλ ηειείσκα ηχπνπ Α
Μεγάιεο αηέιεηεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ απφξξηςε ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Γηα ηηο κηθξφηεξεο αηέιεηεο φκσο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε
ηεο αληνρήο ζε δηάξθεηα ζα γίλνληαη δηνξζψζεηο απηψλ ησλ αηειεηψλ κε ηνλ ηξφπν πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ παξαθάησ παξάγξαθν 3.5.5.5. ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ
ζα πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα, αλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ε θαηαζθεπή
επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ηχπνπ Α
Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζηελ πεξίπησζε ηερληθψλ
έξγσλ νδνπνηίαο θαη ζπλαθψλ άιισλ ηερληθψλ έξγσλ, ε γξακκή δηαρσξηζκνχ ησλ
επηθαλεηψλ κε ηειείσκα ηχπνπ Α απφ ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο επηθάλεηεο πςειήο
πνηφηεηαο (επηθάλεηεο κε ηειεηψκαηα ηχπνπ Β έσο θαη Δ θαη άιια) ζα βξίζθεηαη 0.50κ
θάησ απφ ηε γξακκή ηνπ εδάθνπο, φπσο πξφθεηηαη απηή λα δηακνξθσζεί κε ηα έξγα ηεο
ππφςε εξγνιαβίαο. Οη γξακκέο απηέο απνηεινχλ θαη ηα φξηα ηεο επηκέηξεζεο ησλ
επηθαλεηψλ πςειήο πνηφηεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηπρφλ πξνβιεπφκελε εηδηθή
ακνηβή απηψλ (εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά)
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ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπνπ απαηηείηαη θαηαζθεπή επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ πςειήο
πνηφηεηαο, γίλεηαη εηδηθή πξνδηαγξαθή ηεο έθηαζεο θαη ηνπ είδνπο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπ θάζε ηχπνπ ηειεηψκαηνο θαη θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ηα απαηηνχκελα πιηθά
θαηαζθεπήο ησλ μπινηχπσλ ή/θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειεηψκαηνο κε κεζφδνπο θαη
θξηηήξηα απνδνρήο πνπ πξνδηαγξάθνληαη αλαιπηηθά.
Οη ηηκέο απηψλ ησλ ηχπσλ επηθαλεηψλ θαηά θαλφλα επηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη
ηδηαίηεξα, εθηφο αλ άιισο πξνδηαγξάθεηαη ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο
απηέο, ζα ηίζεληαη ζαλ πξφζζεην θξηηήξην ζηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο θαη ζηελ
ζπκκφξθσζε θαηαζθεπήο θαη ε ζπκθσλία ηνπ ηχπνπ ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο πξνο ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηνπο εηδηθνχο ηχπνπο επηθαλεηψλ, νπφηε ζε
πεξίπησζε κε απνδνρήο ησλ νξαηψλ επηθαλεηψλ ζα κπνξεί λα δεηεζεί ε θαζαίξεζε
νιφθιεξεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ε αλαθαηαζθεπή απηήο κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ
Αλαδφρνπ ψζηε λα ζπκθσλήζεη κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή λα επηβιεζεί άιιε πνηλή
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

3.5.5.5

Γηφξζσζε κηθξψλ αηειεηψλ ζε επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ηχπνπ Α
Ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ μπινηχπσλ φιεο νη αλψκαιεο πξνεμνρέο ζηηο επηθάλεηεο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ζα αθαηξεζνχλ. Σπρφλ ππάξρνληα θελά ή νπέο πνπ ζα είλαη ζρεκαηηζκέλεο κεηά
ηελ αθαίξεζε ησλ ζπλδεηηθψλ ξάβδσλ ζα θαζαξηζηνχλ, ζα δηαπνηηζηνχλ πιήξσο, ηνπιάρηζηνλ
επί 3 ψξεο κε λεξφ θαη ζα γεκίζνπλ κε πξνζνρή κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλία.
Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ηζηκεληνθνλίαο πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ ηα ειεχζεξα λεξά.
Ζ ηζηκεληνθνλία απηή πξέπεη λα πεξηέρεη ηζηκέλην θαη ιεπηή άκκν δηεξρφκελε απφ θφζθηλν 0.65
ριζη. ζηηο αλαινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα ην ζθπξφδεκα πνπ ππνβάιιεηαη ζε
ηειείσκα, θαζψο επίζεο θαη λεξφ αξθεηφ ψζηε λα δίλεη επάιεηςε ππθλή θαη ζπλεθηηθή. Σν
θνλίακα πξέπεη λα πξνζπζηαιεί κε ην λα αλακηρζεί ηνπιάρηζηνλ κία ψξα πξηλ απφ ηελ
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαη λα μαλααλακηρζεί, ρσξίο πξνζζήθε λεξνχ, ακέζσο πξηλ απφ ηελ
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ.
ηε ζπλέρεηα ελφζσ ην εθαξκνζκέλν θνλίακα είλαη αθφκε πιαζηηθφ, ζα γίλεη ζπζηεκαηηθφ
ηξίςηκν κε ιηλάηζα, κε θνλίακα απφ ηζηκέλην θαη ιεπηφ αδξαλέο. Σν κίγκα ηζηκέληνπ θαη ιεπηνχ
αδξαλνχο ζα έρεη ηα ίδηα ζπζηαηηθά κε απηφ πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ εθηφο απφ ην φηη δελ
πξέπεη λα πεξηέρεη λεξφ. Σν ηειηθφ απηφ ηξίςηκν πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα
γεκηζκέλα θελά λα έξζνπλ ζην ίδην επίπεδν (πεξαζηά) κε ηελ επηθάλεηα ηνπ γεηηνληθνχ
ζθπξνδέκαηνο θαη νιφθιεξε ε επηθάλεηα λα απνθηήζεη νκνηφκνξθε πθή θαη ρξσκαηηζκφ. Θα
αθνινπζήζεη ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηζκέλα.
Μηθξήο έθηαζεο ειαηησκαηηθέο επηθάλεηεο (κεγάιεο έθηαζεο ειαηησκαηηθέο επηθάλεηεο
ζπληζηνχλ ιφγν απφξξηςεο ηεο θαηαζθεπήο) ζα επηζθεπάδνληαη κε θαζαίξεζε ηνπ ειαηησκαηηθνχ
ηκήκαηνο θαη ηνπνζέηεζε λένπ ζθπξνδέκαηνο θαη ζχλδεζε απηνχ κε ην ππάξρνλ ζε ζρήκα
«θιείδνο», «ρειηδνλνπξάο» ή «άγθηζηξνπ». Σν ζθπξφδεκα γηα ηελ επηζθεπή (κπαιψκαηα) ζα
είλαη μεξφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν θαη ζα θνπαλίδεηαη πιήξσο, ζα ιεθζεί δε πξφλνηα ψζηε πξηλ
απφ θάζε ηειηθή επεμεξγαζία λα έρεη απνκαθξπλζεί θάζε πιεφλαζκα λεξνχ.
Ζ ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ησλ παξαπάλσ επηζθεπψλ, ε επεμεξγαζία ησλ επηθαλεηψλ,
πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Κ.Σ.. „97 φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ηηο
παξαγξάθνπο 3.5.3.12 θαη 3.5.3.13 ηνπ παξφληνο. Οη αξκνί δηαζηνιήο πξέπεη λα είλαη θαζαξνί
απφ ηζηκεληνθνλίακα.

3.5.5.6

Αηέιεηεο επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ μπιφηππσλ
α.
ε βάζνο 40ριζη απφ ηελ ηειηθή εθηεζεηκέλε επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο απαγνξεχεηαη λα
ππάξρνπλ ζηδεξνχρα κεηαιιηθά αληηθείκελα, εθηφο απφ ηα απαηηνχκελα είδε πνπ έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί εηδηθά γηα λα βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα.
β.
Γελ πξέπεη λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ αηέιεηεο ή λα γίλεη ην ηειείσκα
θαινππσκέλσλ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κέρξη λα επηζεσξεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, Ζ
Τπεξεζία πξέπεη λα επηζεσξήζεη ηδηαίηεξα ηηο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ θπςειψζεηο
γηα λα απνθαζίζεη αλ πξφθεηηαη γηα επηθαλεηαθέο αηέιεηεο ή δνκηθά ειαηηψκαηα. Σα
ηειεπηαία πξέπεη λα επηδηνξζψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο πνπ πξνηείλνληαη απφ
ηνλ Αλάδνρν θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία.
γ.
Οη πεξηνρέο εγθνπψλ, ζθνηηψλ θαη θνηινηήησλ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε επηκέιεηα θαη λα
πξνεηνηκάδνληαη κε αθκέο πεξίπνπ θάζεηεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, λα
ηξίβνληαη νη επηθάλεηεο γηα επηδηφξζσζε κε ηζηκεληνπνιηφ, θαη λα γεκίδνληαη κε
ηζηκεληνθνλίακα θαη άκκν ζηηο ίδηεο αλαινγίεο κε απηέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ
επηδηνξζψλεηαη. Σν θνλίακα πξέπεη λα ζπκπηεζηεί θαιά ψζηε λα γεκίζεη ηειείσο ηελ
θνηιφηεηα θαη λα ππνβιεζεί ζε ηειείσκα ψζηε λα παξνπζηάδεη πθή θαη κνξθή ίδηα κε απηή
ησλ γεηηνληθψλ επηθαλεηψλ.
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δ.

3.5.5.7

Σπρφλ εμαλζήκαηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ,
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, κε δηάιπκα πδξνρισξηθνχ νμένο 10% θαη λα
μεπιπζεί ε πεξηνρή επηκειψο κε λεξφ απφ κάληθα ακέζσο κφιηο ε επηθάλεηα ηνπ λεξνχ
παχζεη λα αθξίδεη.

Γηακφξθσζε επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο
α.

β.

3.5.6
3.5.6.1
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Σειείσκα πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΠΑ
Η. Οη επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο πνπ δελ εθάπηνληαη ζε ηχπνπο θαη δηακνξθψλνληαη κε
ηειείσκα ηχπνπ ΠΑ ζα δηακνξθψλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα ζρέδηα κνξθέο
θαη ζρήκαηα, κε ηελ ζπλήζε επηπεδφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κφξθσζε ηεο
επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ ζπκπχθλσζε ηνπ θαη αθνχ ηππαλζεί κε
θαηάιιειν πήρπ ζθπξνδέηεζεο κε επζείεο αθκέο. Ο έιεγρνο επηπεδφηεηαο πνπ ζα
γίλεηαη κε πήρπ ηξηψλ (3) κέηξσλ δελ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη αλσκαιίεο
κεγαιχηεξεο απφ 10 ριζη. Ζ κεηαθίλεζε ηνπ πήρπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο επηπεδφηεηαο ζα
γίλεηαη ην πνιχ θαηά ην κηζφ ηνπ κήθνο γηα ην έιεγρν ηεο επηπεδφηεηαο ζε λέα ζέζε .
ΗΗ. Όηαλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο νη επηθάλεηεο πνπ
πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ κε πιηθφ θάιπςεο (δηακφξθσζε δαπέδνπ ή θάιπςε κε
ρψκαηα ζθπξνδέκαηνο θιπ) κε ηελ εμαίξεζε ηεο θαηαζθεπήο ζηεγαλσηηθψλ ζηξψζεσλ,
ηφηε ζηελ ηηκή ηνπ ζθπξνδέκαηνο πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ε δαπάλε γηα επηθαλεηαθά
ηειεηψκαηα πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΠΑ.
Σειείσκα πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΠΒ (ηειείσκα κε ιείαλζε)
Γεληθψο φπνπ πξνβιέπεηαη λα ππάξμνπλ επηθάλεηεο γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζεί ηειείσκα
πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο κε ιείαλζε (ηχπνπ ΠΒ).

Πνηνηηθόο έιεγρνο
Γεληθά
α.

β.
γ.

δ.
ε.

ζη.

δ.

Όιεο νη εξγαζίεο ζθπξνδέκαηνο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο ηεο νπνίαο ην
έξγν ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν. Ο έιεγρνο απηφο ζα αζθείηαη είηε απφ
ηα εληεηαγκέλα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο είηε απφ εηδηθνχο Όξνπο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, νη
νπνίνη ζα εθδίδνπλ θαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη ησλ νπνίσλ ν ξφινο ζα θαζνξίδεηαη
ζηε χκβαζε. Ζ αξκνδηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο εθηείλεηαη ζε φια ηα κέξε ηεο θαηαζθεπήο,
πξνπαξαζθεπήο, ηξφπνπ παξαγσγήο, ηδηνηήησλ ησλ πξνζθνκηδφκελσλ πιηθψλ θιπ.
Ο πνηνηηθφο έιεγρνο έρεη ζθνπφ λα απνδείμεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο θαηαζθεπήο γηα ηε
ρξήζε γηα ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθε ην έξγν.
Όινη νη ζπζηεκαηηθνί έιεγρνη ησλ πιηθψλ, ησλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο θαη ησλ ηειεησκέλσλ
πξντφλησλ ζα γίλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηελ
πνηφηεηα, εκθάληζε, αζθάιεηα θαη αλζεθηηθφηεηα ζε δηάξθεηα ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ
έξγνπ. Όιεο νη δαπάλεο γηα ηνπο παξαθάησ ειέγρνπο θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν.
Οη έιεγρνη πνπ ζα θάλεη ε Τπεξεζία δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν
θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ην έληερλν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Ζ Τπεξεζία έρεη αξκνδηφηεηα λα θαζνξίδεη φια ηα επί κέξνπο εηδηθά ζέκαηα, φπσο
πξνθχπηνπλ θαη αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή ή θαη ζε άιια ζέκαηα, έζησ
θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά, αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηε πιήξε έληερλε, αζθαιή,
θαιαίζζεηε θιπ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ζηακαηά θάζε εξγαζία ζθπξνδέκαηνο, αλ ν Αλάδνρνο δελ
ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο ή θαη άιισλ εηδηθφηεξσλ
πξνδηαγξαθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε έξγν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο θαη ηηο
ζπγθεθξηκέλεο, γηα θάζε έξγν νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο.
Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηάζζεη ηελ θαηεδάθηζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο, έξγνπ
απφ ζθπξφδεκα, ην νπνίν δελ ήζειε θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
πξνδηαγξαθή θαη ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή ήζειε απνδεηρζεί απφ ηνπο
πξνδηαγξαθφκελνπο ειέγρνπο θαη δνθηκαζίεο φρη ζχκθσλν πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο
κειέηεο θαη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ιφγσ θαθήο εξγαζίαο, ή ρξήζεο
ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ ή δεκηψλ, ιφγσ κε επαξθνχο πξνζνρήο θαη θαζνδήγεζεο θιπ.
Απηή ε θαηεδάθηζε ζα γίλεηαη αθφκε θη αλ ε ειαηησκαηηθή εξγαζία, έγηλε ζε γλψζε ή απφ
ακέιεηα ηεο Τπεξεζίαο θαηά ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ .
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3.5.6.2

Κάζε δαπάλε ή δεκηά απφ απηή ηε θαηεδάθηζε βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, εθηφο αλ γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο ειαηησκαηηθήο εξγαζίαο ππάξρεη έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, κε ηελ
νπνία λα ηξνπνπνηνχληαη νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ.
Ο αλαθεξφκελνο πνηνηηθφο έιεγρνο είλαη δεηγκαηνιεπηηθφο θαη ηνλ δηελεξγεί ε Τπεξεζία
αλεμάξηεηα απφ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν πνπ εθηειεί ν Αλάδνρνο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ κε ηνλ
ζθνπφ λα γίλνπλ απνδεθηά ηα πιηθά, ε εξγαζία θαη νη θαηαζθεπέο ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ ε Τπεξεζία λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα
ηνπ εζσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Αλαδφρνπ (ζε φζε έθηαζε θαη γηα φζν ρξνληθφ
δηάζηεκα επηζπκεί) γηα ηνλ εμσηεξηθφ πνηνηηθφ έιεγρν. Σέηνηα δπλαηφηεηα πρ αλαθέξεηαη
ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν Αλάδνρνο έρεη εγθαηαζηήζεη επί ηφπνπ θαηάιιειν εμνπιηζκέλν
εξγαζηήξην ζθπξνδέκαηνο (κε ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, ην επηζηεκνληθφ θαη βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ θιπ) θαη εθφζνλ ε Τπεξεζία ζεσξεί , θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο φηη ηα
απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο
θαηά αδηάβιεην ηξφπν.
Δπηζεκαίλεηαη θαη πάιη φηη ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ
ζθπξνδέκαηνο δειαδή γηα ηελ αληνρή ηνπ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ρξφλν, ηελ
αλζεθηηθφηεηά ηνπ ζε αηκνζθαηξηθέο ή ρεκηθέο πξνζβνιέο
θαη γεληθά γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ΣΤ θαζψο θαη ζηελ
Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.

Δλέξγεηεο Πνηνηηθνχ ειέγρνπ
α.

β.

3.5.6.3
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Ο πνηνηηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ζπζηεκαηηθνχο έιεγρνπο ησλ πιηθψλ,
ησλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο θαη ησλ ηειεησκέλσλ πξντφλησλ.
Η. Έιεγρνη κε ηε βνήζεηα κέηξεζεο
- δνθηκέο ησλ πιηθψλ γηα ηελ παξαιαβή ηνπο,
- έιεγρνη δηαζηάζεσλ μπιφηππνπ, νπιηζκνχ, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ θιπ
ΗΗ. Οπηηθνί έιεγρνη (επηζεψξεζε)
- αλαγλψξηζε ησλ πιηθψλ
- εμέηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο
- έιεγρνο ηεο αληηζηνίρηζεο ησλ κεηξήζεσλ πξνο ηελ κεζνδνινγία πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη
- έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ
- έιεγρνο ησλ μπιφηππσλ, νπιηζκψλ, δηάζηξσζεο ζθπξνδέκαηνο θιπ
Γηα ηνπο έιεγρνπο κε ηε βνήζεηα νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ηνπο νπηηθνχο ειέγρνπο
(επηζεψξεζε) έρεη γίλεη αλαθνξά ζηα επί κέξνπο θεθάιαηα απηήο ηεο πξνδηαγξαθήο.
πκπιεξσκαηηθά ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη ηα παξαθάησ πνπ εληάζζνληαη ζηηο
ελέξγεηεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ.

Παξαιαβή εξγνζηαζηαθνχ ζθπξνδέκαηνο
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο εξγνζηαζηαθνχ ζθπξνδέκαηνο ζα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
α.

Πξηλ απφ ηελ έγρπζε ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ζθπξνδέκαηνο ην εξγνζηάζην παξαζθεπήο ζα
πξέπεη λα παξαδίλεη ζηνλ Αλάδνρν δειηίν απνζηνιήο γηα θάζε πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο
πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
- Σν φλνκα ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο
- Σνλ ραξαθηεξηζηηθφ αξηζκφ ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο
- Σελ εκεξνκελία θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ θνξηεγνχ
- Σν φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ ( ή ηελ επσλπκία ηεο Αλαδφρνπ εηαηξείαο)
- Σν έξγν θαη ηελ ηνπνζεζία ηεο εξγαζίαο θαη/ή ην φλνκα ηνπ ηερληθνχ έξγνπ
- Σελ πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο ζε θπβηθά κέηξα
- Σνλ ρξφλν θφξησζεο θαη ηελ ππνγξαθή απνζηνιέα
- Σελ ραξαθηεξηζηηθή αληνρή (ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή)
- Σελ αλαινγία ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ κίγκαηνο αλά m 3 παξαγσγήο
- Σελ θάζηζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο (ή άιιν ζηνηρείν κέηξεζεο ηεο εξγαζηκφηεηαο αλ έρεη
πξνβιεθζεί δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο)
- Σνλ ηχπν θαη ηελ θαηεγνξία αληνρήο ηνπ ηζηκέληνπ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί
- Γηα ρξήζε ζε νπιηζκέλα θαη πξνεληεηακέλα ζθπξνδέκαηα ηνλ ιφγν λεξνχ/ηζηκέληνπ
(ζπληειεζηήο Ν/Σ)
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Δπίζεο θαηά πεξίπησζε, θαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή ζα πξέπεη λα
δίλνληαη θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία
- Ζ ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην
- Ζ κέγηζηε δηάκεηξνο αδξαλψλ
- Ζ ρξήζε θαη ν ηξφπνο πξνζζήθεο πξφζζεησλ
Δπίζεο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ρψξνο γηα λα πξνζηεζνχλ θαηά ηελ άθημε ηνπ έηνηκνπ
ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην θαη ηα εμήο:
- Ώξα άθημεο ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην
- Ώξα ζπκπιήξσζεο ηεο δηάζηξσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο.

3.5.6.4

Παξαιαβή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ
Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία παξαζθεπάδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ
Αλάδνρν ή απφ εηδηθφ ππεξγνιάβν / εξγνζηάζην γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ζα ππάξρεη δειηίν
απνζηνιήο. Σν δειηίν απνζηνιήο πξέπεη λα πηζηνπνηεί φηη ε θαηαζθεπή έρεη γίλεη ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηεο παξαγγειίαο. Πξέπεη λα δίλνληαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο:
- Ζκεξνκελίεο θαηαζθεπήο θαη απνζηνιήο
- εκάλζεηο ραξαθηεξηζκνχ γηα θάζε ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξαγγειία

3.5.6.5

Έιεγρνο κεζφδνπ ζπληήξεζεο (κε δνθίκηα)
Γηα φζεο πεξηπηψζεηο επηζπκεί ε Τπεξεζία, φπσο επίζεο θαη φηαλ πξνδηαγξάθεηαη εηδηθά ζηα
ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ζα κπνξνχλ λα παξζνχλ «δνθίκηα ηνπ έξγνπ» ζχκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 10.4, 10.5 θαη 10.6 ηνπ Κ.Σ.. „97 γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
κεζφδνπ ζπληήξεζεο.
Ζ δαπάλε ησλ δνθηκίσλ απηψλ βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Σα δνθίκηα απηά ζα θαηαζθεπάδνληαη θαη
ζα ζπληεξνχληαη σο δίδπκα ησλ δνθηκηψλ 7 ή 28 εκεξψλ (αληηδείγκαηα).
Έιεγρνο πξνφδνπ ζθιήξπλζεο (κε δνθίκηα)
α.
Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαηαζθεπήο πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο (φπσο επίζεο θαη
γηα ηηο πεξηπηψζεηο δπζκελψλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο
Τπεξεζίαο) ζα παίξλνληαη «δνθίκηα ηνπ έξγνπ» (ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10.4 ηνπ
Κ.Σ.. „97 απηήο ηεο πξνδηαγξαθήο) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
ζε ειηθίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θάζεηο ηεο θαηαζθεπήο.
β.
Δηδηθά ζεκαληηθέο θάζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο είλαη:

3.5.6.6

γ.
δ.

ε.

ζη.

- Ζ αθαίξεζε ησλ μπινηχπσλ
- Ζ επηβνιή κεξηθήο πξνέληαζεο
- Ζ επηβνιή ηεο νιηθήο πξνέληαζεο
- Ζ θφξηηζε
Σέηνηεο δνθηκέο είλαη επίζεο ρξήζηκεο φηαλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ελδέρεηαη
λα ππάξμνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο νθεηιφκελεο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο.
Δθφζνλ πξφθεηηαη λα αληηκεησπηζζνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θάζεηο θαηαζθεπήο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ρξεηαζηεί ν έιεγρνο ηεο αληνρήο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ζηηο αληίζηνηρεο πξνο ηηο θάζεηο απηέο ειηθίεο θαηαζθεπήο, ζα παίξλνληαη
θαη ζα δνθηκάδνληαη ηα αθφινπζα δνθίκηα ειέγρνπ ζθιήξπλζεο (αλά παξηίδα
ζθπξνδέκαηνο θαη αλά ρξνληθά δηαθέξνπζα εηδηθά ζεκαληηθή θάζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
θαηαζθεπήο):
Γνθίκηα κε ίζν αξηζκφ θαη σο δίδπκα ησλ ζπκβαηηθψλ δνθηκίσλ ζχκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 13.3 ή 13.5 ηνπ Κ.Σ.. „97, εθηφο αλ ν αξηζκφο ηνπο πξνδηαγξάθεηαη
δηαθνξεηηθφο ζηελ ΔΤ θαη ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο.
Όηαλ αλά παξηίδα ζθπξνδέκαηνο αληηκεησπίδεηαη κφλν κία ηδηαίηεξε ζεκαληηθή θάζε
θαηαζθεπήο ζπλίζηαηαη λα παίξλνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν νκάδεο «δνθηκηψλ ηνπ έξγνπ» ζε
ίζν αξηζκφ θαη σο δίδπκα ησλ ζπκβαηηθψλ δνθηκίσλ ησλ παξαγξάθσλ 13.3 ή 13.5 ηνπ
Κ.Σ.. ΄97.
Ζ πξψηε νκάδα δνθηκάδεηαη ζε κία ειηθία ζθπξνδέκαηνο ηνπ εθηηκάηαη φηη ζα έρεη
αλαπηπρζεί ε δεηνχκελε αληνρή θαη αλ ν πξψηνο έιεγρνο αληνρήο δελ έδσζε ηα
απαηηνχκελα απνηειέζκαηα ζα δνθηκάδεηαη ε δεχηεξε ζεηξά δνθηκίσλ ζε επφκελε ρξνληθή
ζηηγκή.
ε θάζε πεξίπησζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληνρήο ηεο παξηίδαο ζθπξνδέκαηνο, γηα ηε
δεδνκέλε ειηθία παίξλεηαη ππφςε ν κέζνο φξνο αληνρήο ησλ δνθηκίσλ ειέγρνπ
ζθιήξπλζεο, ζα πξέπεη φκσο λα ζπλεθηηκάηαη θαη ην γεγνλφο φηη γηα δνκηθά ζηνηρεία κε
δηαζηάζεηο πνπ απνθιίλνπλ νπζησδψο απφ ηηο δηαζηάζεηο ησλ δνθηκίσλ είλαη δπλαηφλ λα
παξνπζηαζηεί δηάθνξνο βαζκφο ζθιήξπλζεο απφ ηνλ αληίζηνηρν ησλ δνθηκίσλ, πρ ιφγσ
δηαθνξεηηθήο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ζεξκφηεηαο ζην ζθπξφδεκα.
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Έιεγρνο αληνρήο ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ ελσξίηεξε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ
ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο επηδεηεί πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ ζθπξνδέκαηνο πξηλ απφ ηηο
28 εκέξεο, ή αλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζα παίξλνληαη θαη δνθίκηα
πνπ ζα ειέγρνληαη ζε ζηηο 7 εκέξεο (θαλνληθά ζπληεξνχκελα θαηά DIN 1048) ίζα ζηνλ αξηζκφ
θαη απφ ηα ίδηα ηα κίγκαηα κε ηα ζπκβαηηθά δνθίκηα ηνπ θαλνληθνχ ειέγρνπ ησλ 28 εκεξψλ.

3.5.6.8

Ζκεξνιφγην εξγαζηψλ

3.6

ην εξγνηάμην πξέπεη λα ηεξείηαη έλα εκεξνιφγην εξγαζηψλ (ην εκεξνιφγην αλήθεη ζηηο ρσξίο
ακνηβή εηδηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ), πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ
πιεξνθνξίεο:
- Μεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο αέξα
- Ζκεξνκελίεο ζθπξνδέηεζεο θαη αθαίξεζεο μπινηχπσλ
- Απνδνρή πιηθψλ θαη ζπζηαηηθψλ
- Απνηειέζκαηα δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ
- Σελ ζχλζεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (ηχπν ηζηκέληνπ θαη αδξαλψλ)
- Δπηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο ηνπνζέηεζεο ησλ νπιηζκψλ θαη ησλ ηελφλησλ
- Σελ ζεξκνθξαζία ηνπ ζθπξνδέκαηνο (φηαλ ε ζθπξνδέηεζε γίλεηαη κε πνιχ ςπρξφ θαηξφ)
- Σηο ζεκαληηθέο νδεγίεο πνπ ειήθζεζαλ ζην εξγνηάμην
- Σελ πεξηγξαθή ζπκβάλησλ.
ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΡΘΡΟ

3.6.1

Οη θαηεγνξίεο ησλ ζθπξνδεκάησλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαιχπηνπλ
ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηηο παξαθάησ εξγαζίεο

3.6.1.1

Άνπιν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10 (θνηηνζηξψζεηο, εμνκαιπληηθέο ζηξψζεηο)
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή κε νπιηζκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ θνηηνζηξψζεσλ,
εμνκαιπληηθψλ ζηξψζεσλ ζεκειίσλ θιπ

3.6.1.2

Άνπιν ή θαη ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 (ηνίρνη, βάζξα, πηεξπγφηνηρνη)
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ζεκειίσλ θαη αλσδνκήο άνπισλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο,
βάζξσλ πιαθνζθεπψλ νρεηψλ θαη άνπισλ πηεξπγφηνηρσλ φπσο επίζεο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή
ησλ βάζεσλ ηζηγθνζθεπψλ θηηζκάησλ.

3.6.1.3

Άνπιν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10 ( ξείζξα, θξαζπεδφξεηζξα, ηάθξνη)

3.6.1.4

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή έδξαζεο ξείζξσλ θαη θξαζπέδσλ, επελδεδπκέλσλ ηάθξσλ
θάζε είδνπο.
Άνπιν ή θαη ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C8/10 (πεξηβιήκαηα νρεηψλ)
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή πεξηβιεκάησλ ζσιελσηψλ νρεηψλ ή αγσγψλ
(πξνθαηαζθεπαζκέλνη ηζηκεληνζσιήλεο, απνρεηεχζεηο, ακηαληνηζηκεληνζσιήλεο, πιαζηηθνί
ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ ΟΣΔ, ΓΔΖ θιπ, ζηδεξνζσιήλεο θάζε είδνπο θιπ), φπσο επίζεο
θαη έδξαζεο ζσιήλσλ απνζηξάγγηζεο

3.6.1.5

Άνπιν ή θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 (βάζξα, ηνίρνη, πηεξπγφηνηρνη, ξείζξα,
ηάθξνη, πιάθεο πξφζβαζεο)
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή:
α.
νιφζσκσλ αθξνβάζξσλ (ζεκειίσλ θαη αλσδνκήο) νπνηνπδήπνηε χςνπο κε ηα
ζπλδεδεκέλα πηεξχγηα ηνπο
β.
πιαθψλ πξνζβάζεσλ, θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, ζηεξεψλ εγθηβσηηζκνχ, επελδεδπκέλσλ
ηάθξσλ, δηακφξθσζεο ππζκέλα θξεαηίσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε νκαιήο ξνήο,
δηακφξθσζεο ζηξψζεο θζνξάο κέζα ζε νρεηνχο, θνηηνζηξψζεσλ επέλδπζεο θνίηεο
ξεκκάησλ ζθπξνδέκαηνο κφξθσζεο θιίζεσλ θαη πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξψλ
γ.
ηάθξσλ, θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, θξαζπεδφξεηζξσλ θιπ πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ρξήζε
εηδηθψλ κεραλεκάησλ θαηαζθεπήο (πρ θπιηφκελνπ κεηαιιφηππνπ ή αλαιφγνπ).
δ.
ηεο βάζεο ζηδεξψλ ππιψλσλ ειεθηξνθσηηζκνχ χςνπο ίζνπ ή κεγαιπηέξνπ απφ 20κ
ε.
ηνίρσλ (ζεκειίσλ θαη αλσδνκήο) πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «ιεπηφηνηρσλ»
δηαηνκψλ.
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Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 (ιεπηφηνηρνη ηνίρνη, επέλδπζε παζζαινζηνηρηψλ θιπ)
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή :
α.

β.
3.6.1.7

ιεπηφηνηρσλ νπιηζκέλσλ ηνίρσλ (ζεκέιηα θαη αλσδνκή) νπνηνπδήπνηε χςνπο.
Τπελζπκίδεηαη φηη ιεπηφηνηρνη ζεσξνχληαη νη ηνίρνη πνπ αξρίδνπλ κε πάρνο π ζηε ζηέςε
ην αλψηαην 0,50κ κε νκαιή κεηαβνιή θαη κε πάρνο ζηε βάζε κηθξφηεξν απφ D=0.07 Υ
Ζ+π φπνπ Ζ ην χςνο ηνπ ηνίρνπ ζε κέηξα
επέλδπζεο ηεο φςεο παζζαινζηνηρηψλ.

Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 (πιάθεο πιήξεηο, νιφζσκα κεζφβαζξα, θηβσηνεηδείο
νρεηνί θιπ νπνηνπδήπνηε χςνπο)
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
ζη.
δ.

3.6.1.8

νξηδνληίσλ θνξέσλ ακθηέξεηζησλ γεθπξψλ ή νρεηψλ
θηβσηνεηδψλ νρεηψλ κε επζχγξακκν ή θακπχιν άμνλα φπνπ πεξηιακβάλεηαη ην
ζθπξφδεκα νιφθιεξεο ηεο θηβσηνεηδνχο δηαηνκήο (πιάθα θάιπςεο, πιεπξηθά ηνηρψκαηα
θαη πιάθα ζεκειίσζεο)
πιαηζησηψλ γεθπξψλ κε ζεκειίσζε ζε πέδηια (αλνηθηφ πιαίζην) ή ζε πιάθα ζεκειίσζεο
(θιεηζηφ πιαίζην) φπνπ πεξηιακβάλεηαη ην ζθπξφδεκα ηνπ νξηδφληηνπ θνξέα ησλ
πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ θαη ησλ ζεκειίσλ (ή πιάθεο ζεκειίσζεο)
πιαηζησηψλ γεθπξψλ επί παζζζαινζηνηρηψλ φπνπ πεξηιακβάλεηαη ν νξηδφληηνο θνξέαο
κε ηηο δνθνχο έδξαζεο ή ηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα κέρξη ηελ θεθαιή ησλ παζζάισλ
ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο β, γ, θαη δ, ησλ ζπλερφκελσλ πηεξπγνηνίρσλ πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλνη κε ηε γέθπξα ( ή ηνλ νρεηφ) ησλ ηχκπαλσλ ηεο γέθπξαο (ή ηνπ νρεηνχ) θαη
ηηο θνξσλίδαο (πιίλζνο)
νιφζσκσλ κεζφβαζξσλ θαη θαηαθφξπθσλ ππνζηπισκάησλ (κεζφβαζξσλ θαη
αθξνβάζξσλ) γεθπξψλ κε ηελ ηπρφλ νξηδφληηα δνθφ ζχλδεζήο ηνπο
ησλ ζεκειίσλ θαη ηεο ηπρφλ θνηηφζηξσζεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη νπιηζκέλα θαη
ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζηαηηθή ιεηηνπξγία ζνισηψλ γεθπξψλ (ζεσξεηηθνχ αλνίγκαηνο
κεγαιπηέξνπ απφ 6,00κ) θαη γηα νπνηνδήπνηε χςνο ηνπ θνξέα απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ
εδάθνπο.

Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 (ζνισηνί νρεηνί)
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή:
α.
ζνισηψλ νρεηψλ θάζε είδνπο ζε επζπγξακκία ή θαη ζε θακπχιεο
β.
νρεηψλ πνπ ππνινγίδνληαη ζαλ θιεηζηνί θακππιφκνξθνη θνξείο (πεξηιακβάλεηαη θαη ε
πιάθα έδξαζεο πνπ ζα θαηαζθεπάδεηαη νπιηζκέλε θαη ζα ζπκκεηέρεη ζηελ ζηαηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ νρεηνχ) κε πάρε ηνηρσκάησλ ην πνιχ ίζα πξνο L/5 γηα ηελ θνηηφζηξσζε
θαη L/7 γηα ηα βάζξα θαη ην ηφμν (κε ειάρηζην δνκηθφ πάρνο 0,35κ) φπνπ L ζα είλαη ην
ειεχζεξν άλνηγκα ησλ νρεηψλ ζηε ζηάζκε ηεο επίρσζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε
πνπ ην νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ ζνισηνχ νρεηνχ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ πάρνο, ηφηε
ην ζηνηρείν απηφ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηηο εξγαζίεο ηεο σο άλσ 3.6.5 παξαγξάθνπ.
γ.
νρεηψλ σνεηδνχο ή / θαη ζθνπθνεηδνχο δηαηνκήο.

3.6.1.9

Άνπιν ή θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 (κηθξνθαηαζθεπέο, θξεάηηα, νξζνγσληθέο
ηάθξνη θιπ)
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή:
α.
ησλ θαιπκκάησλ, ηνπ ππζκέλα θαη ησλ ηνηρσκάησλ θξεαηίσλ θάζε είδνπο αγσγψλ(
απνρέηεπζεο, ΟΣΔ, ΓΔΖ, θιπ) νξζνγσληθψλ ηάθξσλ θαη ινηπψλ κηθξνθαηαζθεπψλ
β.
επελδχζεσλ πξαλψλ πνπ γίλνληαη ζηηο πεξηνρέο ησλ αθξνβάζξσλ γεθπξψλ θαη νη νπνίεο
θαηαζθεπάδνληαη είηε κε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε είηε κε δνθηκή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
ζηνηρείσλ απφ ζθπξφδεκα.

3.6.1.10

Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 (θαιχκκαηα θξεαηίσλ)
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαιπκκάησλ θξεαηίσλ θάζε είδνπο αγσγψλ (απνρέηεπζε,
Ο.Σ.Δ, Γ.Δ.Ζ. θ.ι.π.)
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Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 (νιφζσκα αθξφβαζξα, ζσξάθηα, πξνζθεθάιαηα,
δνθνί έδξαζεο γεθπξψλ πεδνδξφκηα γεθπξψλ θαη ηνίρνη)
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή:
α.
ζσξαθίσλ, πξνζθεθαιαίσλ, θεθαινδέζκσλ θαη δνθψλ έδξαζεο γεθπξψλ θαη «πιαθψλ
ηξηβήο» γηα ηελ ζηήξημε ζηεζαίσλ ηχπνπ ΣΔ-1.
β.
νιφζσκσλ αθξνβάζξσλ (ζεκειίσλ θαη αλσδνκέο)νπνηνπδήπνηε χςνπο κε ηα
ζπλδεδεκέλα πηεξχγηα ηνπο, πιάθεο πξφζβαζεο.
γ.
πεδνδξνκίσλ γεθπξψλ θαη ηνίρσλ .

3.6.1.12

Οπιηζκέλν ή πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 (πιάθεο πιήξεηο νπνηνπδήπνηε
χςνπο, νιφζσκα κεζφβαζξα θιπ)
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή:
α.
νξηδνληίσλ θνξέσλ ακθηέξεηζησλ γεθπξψλ
β.
πιαηζησηψλ γεθπξψλ κε ζεκειίσζε ζε πέδηια (αλνηθηφ πιαίζην) ή ζε πιάθα ζεκειίσζεο
(θιεηζηφ πιαίζην) φπνπ πεξηιακβάλεηαη ην ζθπξφδεκα ηνπ νξηδφληηνπ θνξέα, ησλ
πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ θαη ησλ ζεκειίσλ (ή πιάθεο ζεκειίσζεο).
γ.
πιαηζησηψλ γεθπξψλ επί παζζαινζηνηρηψλ, φπνπ πεξηιακβάλεηαη ν νξηδφληηνο θνξέαο κε
ηηο δνθνχο έδξαζεο ή ηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα κέρξη ηελ θεθαιή ησλ παζζάισλ.
δ.
ησλ ζπλερφκελσλ πηεξπγφηνηρσλ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο β θαη γ πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλνη κε ηελ γέθπξα ησλ ηχκπαλσλ ηεο γέθπξαο θαη ηε θνξσλίδαο (πιίλζνπ)
ε.
νιφζσκσλ, κεζφβαζξσλ θαη θαηαθφξπθσλ ππνζηπισκάησλ νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο
(κεζφβαζξσλ θαη αθξνβάζξσλ) γεθπξψλ κε ηελ ηπρφλ νξηδφληηα δνθφ ζχλδεζεο ηνπο θαη
ηα ηπρφλ πεδνδξφκηα

3.6.1.13

Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 (βάζξα νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο κε ρξήζε
νιηζζαίλνληνο ή αλαξξηρνκέλνπ μπιφηππνπ)
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή θνξκψλ βάζξσλ νιφζσκεο ή θηβσηηφκνξθεο ή άιιεο
δηαηνκήο κε θαζ΄ χςνο ζηαζεξά ή κεηαβαιιφκελα ραξαθηεξηζηηθά γηα νπνηνδήπνηε χςε απφ ην
έδαθνο κε ρξήζε νιηζζαίλνληνο ή αλαξξηρφκελνπ μπιφηππνπ.

3.6.1.14

Οπιηζκέλν ή πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C30/37
θαηαζθεπαδφκελεο ζε νηνδήπνηε χςνο απφ ην επίπεδν αλαθνξάο)

(πιάθεο

κε

δηάθελα

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή:
α.
ηνπ νξηδφληηνπ θνξέα κνξθήο πιάθαο κε δηάθελα (θηβσηνεηδνχο ή/θαη θπθιηθήο δηαηνκήο) ή
πιαθνδνθψλ, αλεμαξηήησο ηεο κεζνδνινγίαο θαηαζθεπήο ηνπ νξηδφληηνπ θνξέα γηα
νπνηνδήπνηε χςνο (Ζ) ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ θνξέα) απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
β.
ησλ θεθιηκέλσλ ππνζηπισκάησλ γεθπξψλ κνξθψλ «V» χςνπο Ζ γηα νπνηνδήπνηε χςνο
Ζ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
3.6.1.15

Οπιηζκέλν ή πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C30/37 (βάζξα νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο κε
ρξήζε νιηζζαίλνληνο ή αλαξξηρψκελνπ μπιφηππνπ, δνθνχ έδξαζεο θιπ)
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή:
α.
βάζξσλ γεθπξψλ νπνηαδήπνηε δηαηνκήο, κε
νιηζζαίλνληνο μπιφηππνπ.
β.
Γνθψλ έδξαζεο γεθπξψλ νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο.

3.6.1.16

ζπλερή

ζθπξνδέηεζε,

κε

ρξήζε

Πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C40/50 γηα ηελ θαηαζθεπή θνξέσλ γεθπξψλ ή άιισλ
πξνεληεηακέλσλ ζηνηρείσλ
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή:
α.
ησλ νξηδνληίσλ ηκεκάησλ ηνπ θνξέα γεθπξψλ νπνηαδήπνηε δηαηνκήο.
β.
Οπνησλδήπνηε νξηδνληίσλ ή θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο
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Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ:
α.

β.

γ.
δ.
ε.
ζη.
δ.
ε.
ζ.
η.
ηα
ηβ.

ηγ.
ηδ

Σελ πξνκήζεηα ησλ θάζε θχζεο απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηα κεηαθνξά ηνπο ζε
νπνηαδήπνηε απφζηαζε (αδξαλή νπνηαζδήπνηε δηαβάζκηζεο θαη κεγίζηνπ θφθθνπ, λεξφ,
ηζηκέλην νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη αληνρήο θαη ζε νπνηαδήπνηε απαηηνχκελε πνζφηεηα,
ηπρφλ
απαηηνχκελα
πξφζζεηα
ξεπζηνπνηεηηθά
ε
ππεξξεπζηνπνηεηηθά
θαη
ζηαζεξνπνηεηηθά, θαηάιιεια πξφζζεηα ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο
ψζηε ην ζθπξφδεκα λα παξακέλεη ζε εξγάζηκε θαηάζηαζε φπσο θαη νπνηαδήπνηε άιια
πξφζζεηα κάδεο ζθπξνδέκαηνο)
Σελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο (μπιφηππνη, ηθξηψκαηα,
πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα, νιηζζαίλνληα θνξεία αλσδνκψλ, νιηζζαίλνληεο ή
αλαξξηρφκελνη μπιφηππνη βάζξσλ, θνξεία θαη ινηπέο ζπζθεπέο γηα δφκεζε ελ πξνβφισ,
πξνθαηαζθεπέο, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζην
έξγν)
Σελ αλάκημε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ηελ κεηαθνξά ζην εξγνηάμην, ηελ δηάζηξσζε,
ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζή ηνπ.
Σελ ζχληαμε κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο θαη παξαζθεπήο δνθηκαζηηθψλ κηγκάησλ
πξηλ απφ ηελ έλαξμε παξαζθεπήο ζθπξνδεκάησλ.
Σηο δεηγκαηνιεςίεο θαη ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζην παξφλ άξζξν.
Σα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ηχπνπ Α φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.5.5.3.α
γηα επηθάλεηεο ζε επαθή κε μπιφηππν.
Σελ επηδηφξζσζε ησλ ηπρψλ αηειεηψλ ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηελ
παξάγξαθν 3.5.5.5
Σελ κφξθσζε ηειεησκάησλ πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΠΑ (κε ιείαλζε) γηα ηηο
επηθάλεηεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζε επαθή κε μπιφηππν
Σελ θαηαζθεπή λέαο πξνζπέιαζεο εμππεξέηεζεο ηνπ έξγνπ ή δηακφξθσζε ηπρφλ
ππάξρνπζαο πξνζπέιαζεο (ηφζν γηα ηηο εξγαζίεο απιψλ ζθπξνδεηήζεσλ φζν θαη γηα ηηο
ππφινηπεο εξγαζίεο)
Σελ κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κε κεραλήκαηα ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ
έξγνπ ή ηελ θαηαζθεπή ηνπο απ΄ επζείαο ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε
Σελ πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απαηηνχκελνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ
έληερλε θαη έγθαηξε απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ
Σελ εξγαζία θαη ηα πιηθά ησλ θπιηλδξηθψλ ή άιινπ ζρήκαηνο ελζέησλ γηα ηελ θαηαζθεπή
εηδηθψλ δηαηνκψλ (πρ πιάθεο κε δηάθελα) δηακέηξνπ ή δηαηνκήο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε,
απφ θαηάιιειν πιηθφ πνπ λα κελ επεξεάδεη δπζκελψο ην ζθπξφδεκα ηεο έγθξηζεο ηεο
Τπεξεζίαο θαη κε θαηάιιειε αληνρή θαη πνηφηεηα γεληθφηεξα, ψζηε λα κελ πθίζηαηαη
θακία παξακφξθσζε απφ ηελ πγξαζία, ηηο θάζε είδνπο ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο
επηβαξχλζεηο θιπ κέρξη πιήξνπο πήμεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ηπρφλ αλαγθαία
ελίζρπζε ησλ ζσκάησλ κε δηαθξάγκαηα, κε ηνπνζέηεζε ησλ ζσκάησλ ηνχησλ ζχκθσλα
κε ηελ κειέηε θαη κε ηελ νιηθή απψιεηα πνπ ζα ζεσξεζεί φηη παξακέλνπλ ελζσκαησκέλα
κνλίκσο ζην ζθπξφδεκα ή απνκαθξχλνληαη ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηνπο
ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
Σελ εξγαζία θαη πιηθά ηνπνζέηεζεο κε νπιηζκέλσλ ζσιήλσλ απνζηξάγγηζεο βάζξσλ θαη
ηνίρσλ αληηζηήξημεο φπσο θαζνξίδεηαη ζηε κειέηε θάζε έξγνπ.
Σελ εξγαζία θαη πιηθά ηεο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο ή άιινπ πιηθνχ πνπ ηπρφλ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κφξθσζε αξκψλ.

3.7

ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΖ

3.7.1

Δπηκέηξεζε
α.

β.

Ζ επηκέηξεζε ησλ ζθπξνδεκάησλ ζα γίλεηαη γηα θάζε είδνο εξγαζηψλ ζθπξνδεκάησλ θαη
γηα θάζε θαηεγνξία απηψλ ζε κ3 πξαγκαηηθνχ φγθνπ, φπσο απηφο ζα πξνθχςεη απφ ηηο
δηαζηάζεηο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζρέδηα, ηνπο
φξνπο δεκνπξάηεζεο ηηο ΠΣΠ ησλ εηδηθψλ εξγαζηψλ ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα
θάζε είδνπο ζθπξνδέκαηα θιπ, αθαηξνπκέλσλ ησλ νπνηνλδήπνηε θελψλ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπνπ ζηηο θαηαζθεπέο ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην
έδαθνο ε ζηάζκε απηνχ λνείηαη φπσο δηακνξθψζεθε κε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο πξηλ απφ
ηελ θαηαζθεπή ησλ ζθπξνδεκάησλ.
Ζ επηκέηξεζε ηνπ φγθνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε
μπινηχπσλ, ζα γίλεη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν επηπιένλ
φγθνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ ηπρφλ δηαζηξψζεθε ιφγσ ηεο έιιεηςεο ησλ μπιφηππσλ.
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Απφ ηνλ φγθν ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα αθαηξείηαη ν φγθνο ησλ πεξηθιεηνκέλσλ θελψλ, πνπ
δηακνξθψλνληαη κε ζσιήλεο ή κε έλζεηα ζψκαηα, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ζχκθσλα κε ηε κειέηε.
Γελ ζα αθαηξείηαη ν φγθνο ησλ ινμνηκεκέλσλ ή ζηξνγγπιεπκέλσλ γσληψλ νχηε ν φγθνο ησλ
κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ζθπξφδεκα. Δπίζεο δελ ζα αθαηξείηαη ν φγθνο
πνπ θαηαιακβάλνπλ ζσιήλεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην ζψκα ηνπ βάζξνπ ή ησλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο
γηα ηελ απνζηξάγγηζε θαη πξνζηαζία απηψλ.

Πιεξωκή
α.
β.
γ.

δ.

ε.

ζη.

Ζ πιεξσκή ζα πξνζδηνξηζζεί κε βάζε ηα κ3 πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ επηκέηξεζε, φπσο
νξίδεηαη παξαπάλσ επί ηελ αληίζηνηρε ηηκή γηα θάζε είδνπο εξγαζίεο ζθπξνδεκάησλ
ηελ ηηκή κνλάδνο γηα θάζε είδνο εξγαζίεο ζθπξνδεκάησλ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ
ζρεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 3.6.2
απηνχ.
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη επίζεο:
Η. Ζ αλεγκέλε δαπάλε ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο,
ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ησλ πιηθψλ απφ ηελ βξνρή, ηνλ παγεηφ θιπ, ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο
ή θαη άιισλ κεζφδσλ γηα ηελ ζθπξνδέηεζε κε δεζηφ ή θξχν θαηξφ θαη παγεηφ (φπσο θαη ε
αλεγκέλε δαπάλε ζχληαμεο ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ πξνζηαζίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο γηα
ζθπξνδέηεζε κε δεζηφ ή θξχν θαηξφ θαη παγεηφ).
ΗΗ. Οη δεκηέο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν θαη ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ έξγνπ ή κεραλήκαηνο θιπ απφ
αηηίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο πεξί αλσηέξαο βίαο θαη ινηπέο άιιεο δαπάλεο πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο κφξθσζεο ησλ
ζηνηρείσλ ζηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα
ΗΗΗ Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο, ηνπνζέηεζεο θαη απνκάθξπλζεο ησλ αλαγθαίσλ ηθξησκάησλ θαη
μπινηχπσλ.
IV Οη δαπάλεο φισλ ησλ κεραληθψλ κέζσλ, εξγαιείσλ, πιηθψλ , νξγάλσλ, ειέγρσλ θαη δνθηκψλ
θάζε είδνπο φπσο επίζεο θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα
απαηηεζεί γα ηελ πιήξε εξγαζία θαη αθφκε θάζε άιιε δαπάλε έζησ θαη αλ δελ πεξηγξάθεηαη
ξεηά αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα
ζπκκφξθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή θαη άιια θξηηήξηα πνπ ζα έρνπλ ηεζεί ζηνπο φξνπο
δεκνπξάηεζεο, ηφηε νη επαθνινπζνχληεο έιεγρνη, δεηγκαηνιεςίεο, δνθηκέο, κειέηεο, δνθηκαζηηθέο
θνξηίζεηο θιπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ζηα θξηηήξηα ησλ
πξνδηαγξαθψλ, κεηά θαη ηνπο πξφζζεηνπο ειέγρνπο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
επαλαθαηαζθεπάζεη ην ηκήκα ή ηελ θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, ελψ εθ παξαιιήινπ ε
Τπεξεζία θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο ζα κπνξεί λα δεηήζεη θαη ηηο επαπεηινχκελεο απφ ηελ
ζχκβαζε πνηληθέο ξήηξεο ή θαη ηελ έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ ηπρφλ θαζπζηέξεζε πνπ ζα
ήζειε πξνθχςεη (ζρεηηθή ε παξάγξαθνο 13.7 ηνπ Κ.Σ.. ΄97).
Πιεξσκέο γηα έξγα απφ ζθπξφδεκα δηελεξγνχληαη θαλνληθά κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ζε
ζιίςε δνθηκίσλ ειηθίαο 28 εκεξψλ θαη εθφζνλ βξεζεί φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηεζεί θαη άιια θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο ζθπξνδέκαηνο
ζα πξέπεη λα έρνπλ γίλεη θαη νη έιεγρνη ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφζζεηα θξηηήξηα θαη εθφζνλ έρεη
βξεζεί φηη εθπιεξνχληαη θαη ηα θξηηήξηα απηά, κφλν ηφηε ζα δηελεξγνχληαη νη ζρεηηθέο πιεξσκέο.
Αλ δελ πιεξνχληαη φια ηα θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο, ηφηε νη ζρεηηθέο πιεξσκέο παξακέλνπλ ζε
εθθξεκφηεηα κέρξη ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ απνδνρήο ηεο θαηαζθεπήο.
Δθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη πιεξσκέο γηα έξγα
ζθπξνδέκαηνο πξηλ απφ ηηο 28 εκέξεο, εθφζνλ παξζνχλ θαη δνθίκία ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ζε κηθξφηεξε ειηθία, Σα δνθίκηα απηά ζα ζπληεξνχληαη θαλνληθά φπσο θαη ηα δνθίκηα
ησλ 28 εκεξψλ, ζα θαηαζθεπάδνληαη ζε ίζν αξηζκφ θαη απφ ην ίδην κίγκα κε ηα ζπκβαηηθά δνθίκηα
πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ 28 εκεξψλ θαη ζα δνθηκάδνληαη ζε ζιίςε φρη λσξίηεξα απφ 7 κέξεο. Γηα λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δνθίκηα ησλ 7 εκεξψλ ζα πξέπεη λα έρεη απνθαηαζηαζεί απφ ηε κειέηε
ζχλζεζεο ζρέζε αλάπηπμεο ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ειέγρνπο αληνρήο ηνπιάρηζηνλ ζηηο 7
εκέξεο θαη 28 εκέξεο.
Πξνο ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ζρέζεο αλάπηπμεο ηεο αληνρήο ηεο κειέηεο ζχλζεζεο ζα
ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ζιίςεο ζηηο 7 θαη πιένλ εκέξεο γηα λα θαζνξηζηεί αλ
εθπιεξψλεηαη θαη΄ αξρήλ ην θξηηήξην ζπκκφξθσζεο ζιηπηηθήο αληνρήο θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη
ελσξίηεξεο πιεξσκέο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη φκσο ην θξηηήξην ζπκκφξθσζεο ζιηπηηθήο αληνρήο ζα
παξακέλεη πάληνηε ν έιεγρνο ζιηπηηθήο αληνρήο ησλ ζπκβαηηθψλ δνθηκίσλ ειηθίαο 28 εκεξψλ
θαλνληθά ζπληεξνχκελσλ.
ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη (εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά) ε δαπάλε δηακφξθσζεο
επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε μπιφηππνπο πςειήο πνηφηεηαο
(ηχπσλ Β,Γ,Γ,Δ θαη άιισλ εηδηθψλ ηχπσλ) πνπ ζα επηκεηξεζνχλ θαη ζα πιεξσζνχλ κε εηδηθέο ηηκέο
ηνπ ηηκνινγίνπ.
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Γ-4

ΣΗΜΔΝΣΑ

4.1

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, απνζήθεπζε επί ηφπνπ ηνπ Έξγνπ θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπ
ηζηκέληνπ θάζε ηχπνπ εθηφο ηνπ ηχπνπ IV ζηηο πάζεο θχζεο θαηαζθεπέο.
ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Διιεληθφο Καλνληζκφο Σζηκέλησλ (ΠΓ 244/80)
ΚΣ 97
Άξζξν Γ-3 ηεο ΣΤ
ΟΡΗΜΟΗ
Ωο ηζηκέλην πεξηγξάθεηαη έλα πιηθφ, ην νπνίν παξνπζηάδεη ζπλεθηηθέο θαη ζπλδεηηθέο ηδηφηεηεο
πνπ ην θαζηζηνχλ θαηάιιειν γηα ηελ ζχλδεζε αδξαλψλ πιηθψλ ζε έλα ζπκπαγέο ζχλνιν.
Δπηπιένλ, κε ηελ ρξήζε λεξνχ, κέζσ ρεκηθήο αληίδξαζεο ην ηζηκέλην εκθαλίδεη ηδηφηεηεο πήμεο
θαη ζθιήξπλζεο.
ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ
Ζ δαπάλε πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο απνζήθεπζεο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ηζηκέληνπ ζηηο πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο (εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα ινηπά πκβαηηθά
Σεχρε) δελ πιεξψλεηαη μερσξηζηά ζηνλ Αλάδνρν αιιά ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο
ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ ζηηο νπνίεο γίλεηαη ρξήζε ηνπ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ
Σύπνη ηζηκέληνπ

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

4.4

4.5
4.5.1

α.

4.5.2

Οη ηχπνη ηζηκέληνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα νξηδφκελα ζην ΠΓ
244/80 θαη αλάινγα κε ηελ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ηελ αθνξνχζα ζηηο
κειέηεο ζχλζεζεο ησλ ζθπξνδεκάησλ.
β.
ε πεξίπησζε ζπλάληεζεο δπζκελψλ ζπλζεθψλ ππνγείσλ λεξψλ, πξάγκα πνπ κπνξεί
λα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ πξνζβνιή ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ ρεκηθέο νπζίεο, είλαη πηζαλφ
λα θαηαζηεί αλαγθαία ε ρξεζηκνπνίεζε ηζηκέληνπ ηχπνπ IV. Γηα κηα ηέηνηα ρξεζηκνπνίεζε
ηζηκέληνπ θαηεγνξίαο IV απαηηείηαη νπσζδήπνηε αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ
θαη έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πιεξσζεί ζηνλ Αλάδνρν ε επί
πιένλ δαπάλε ηνπ γηα ηελ πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηζηκέληνπ ηχπνπ IV.
γ.
Σνλίδεηαη φηη ε πεξίπησζε ρξήζεο ηζηκέληνπ IV δελ ζπληζηά ιφγν παξάηαζεο ηεο
πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ.
Σξόπνο παξάδνζεο θαη κεηαθνξάο ηζηκέληνπ
Σν ηζηκέλην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην Έξγν ζα παξαδίλεηαη ζε ζάθνπο ή ρχδελ, Σν ηζηκέλην
ζε ζάθνπο ζα παξαδίλεηαη ζην εξγνηάμην ζε αλζεθηηθνχο, θαινθαηαζθεπαζκέλνπο ράξηηλνπο
ζάθνπο, ζθξαγηζκέλνπο ζην εξγνζηάζην, νη νπνίνη δελ ζα είλαη ζρηζκέλνη θαη δελ ζα έρνπλ
θζνξέο. Σν πεξηερφκελν πιηθφ φισλ ησλ ζάθσλ ζα είλαη ην ίδην θαη ζα δπγίδεη 50 kgr. Σν ηζηκέλην
κπνξεί λα παξαδνζεί ρχκα, αξθεί ν Αλάδνρνο λα εμαζθαιίζεη επαξθή κεηαθνξηθά κέζα θαη αλ
πξνβιέπνληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ζπζθεπέο δχγηζεο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο
εγθαηαζηάζεηο, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ πιηθνχ θαη πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ
αθξηβή δχγηζε κφιηο ηα θνξηία θαηαθζάλνπλ ζην ζηιφ απνζήθεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ κέρξη ηελ
ζηηγκή ηεο ελζσκάησζήο ηνπο ζηα ζθπξνδέκαηα.
Όιεο νη απνζηνιέο ηζηκέληνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα παξαθάησ έγγξαθα απνζηνιήο:
- Βεβαίσζε φηη ην ηζηκέλην αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ππφςε πξνδηαγξαθψλ
- Σχπν ηνπ απνζηειιφκελνπ ηζηκέληνπ
- Σφπν θαη εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ ηζηκέληνπ
- Ζκεξνκελία απνζηνιήο θαη πνζφηεηα ηνπ απνζηειιφκελνπ ηζηκέληνπ.
Ζ κεηαθνξά ηζηκέληνπ ρχδελ, ζα γίλεηαη κε εηδηθά ζηινθφξα νρήκαηα πνπ δηαζέηνπλ θαζαξνχο
θαη πδαηνζηεγείο ρψξνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαη ζσζηά ζρεδηαζκέλνπο, ψζηε λα παξέρνπλ πιήξε
πξνζηαζία ηνπ ηζηκέληνπ απφ ηελ πγξαζία.
Ζ κεηαθνξά ηζηκέληνπ ζε ζάθνπο, αλ ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη εμ ίζνπ
ηθαλνπνηεηηθά ηελ πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία. Αλ θαηά ηελ κεηαθνξά, δηαθίλεζε ή απνζήθεπζε
ηνπ, ην ηζηκέλην ππνζηεί δεκηά ζα απνκαθξχλεηαη ακέζσο απφ ην Δξγνηάμην κε έμνδα ηνπ
Αλαδφρνπ.
Ο ηξφπνο κεηαθνξάο θαη δηαθίλεζεο ηνπ ηζηκέληνπ ζα ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο
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Απνζήθεπζε
Ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ζην εξγνηάμην, ην ηζηκέλην ζα απνζεθεχεηαη ζε θαηαζθεπέο
ζηεγαλέο, πνπ εμαζθαιίδνπλ πιήξε πξνζηαζία απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη επαξθψο
αεξηδφκελεο. Σζηκέλην ζε ζάθνπο ζα θπιάζζεηαη ζε θιεηζηέο απνζήθεο. Σν πάησκα ησλ
απνζεθψλ ζα έρεη μχιηλε εζράξα ππεξπςσκέλε θαηά πελήληα (50) εθαηνζηά πάλσ απφ ην
έδαθνο θαη ζθεπαζκέλε κε πδαηνζηεγή κεκβξάλε. Ζ απνζήθεπζε ηζηκέληνπ ζε ζάθνπο ζην
έδαθνο δελ ζα επηηξαπεί ζε θακία πεξίπησζε. Αλ απαηηεζεί, ην ηζηκέλην ζα θαιπθζεί, φπσο
πξέπεη, κε κνπζακάδεο ή άιια αδηάβξνρα θαιχκκαηα. Ζ ζέζε πνπ ζα επηιεγεί γηα ηέηνηα
απνζήθεπζε ζα είλαη ππεξπςσκέλε θαη ζα πξνζθέξεηαη γηα επρεξή απνζηξάγγηζε. Σν ρχδελ
ηζηκέλην ζα θπιάζζεηαη ζε πδαηνζηεγαλά ζηιφ, πνπ ζα αδεηάδνληαη θαη ζα θαζαξίδνληαη ζε
θαλνληθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, φρη πιένλ ησλ ηεζζάξσλ κελψλ, ή φπσο αιιηψο θαζνξηζηεί απφ
ηελ Τπεξεζία.
Σζηκέλην δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ζα απνζεθεχεηαη ζε ρσξηζηά ηκήκαηα ηεο απνζήθεο, ή ζε
δηαθνξεηηθά ζηιφ. Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο, ζα ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο
Τπεξεζίαο θαη ζα είλαη ηέηνηεο, πνπ λα επηηξέπνπλ εχθνιε πξνζπέιαζε γηα επηζεψξεζε θαη
αλαγλψξηζε. Οη ρψξνη απνζήθεπζεο ζα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ Έξγνπ ή ζην ζεκείν
παξάδνζεο θαη ζα έρνπλ επαξθή απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα ηζηκέληνπ, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή
ε ζπλέρηζε ησλ Έξγσλ ρσξίο δηαθνπή ή θαζπζηέξεζε.
Γηα λα απνθεχγεηαη ππεξβνιηθή
παιαίσζε ηνπ ηζηκέληνπ ζε ζάθνπο, κεηά ηελ παξάδνζε ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί ηζηκέλην
ζε ζάθνπο, θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά παξάδνζεο ηνπο ζην Δξγνηάμην. Κάζε θνξηίν ηνπ ηζηκέληνπ
ζε ζάθνπο ζα απνζεθεχεηαη, νχησο ψζηε λα δηαθξίλεηαη εχθνια απφ ηα άιια θνξηία. Σζηκέλην
ζε ζάθνπο δελ ζα ζηνηβάδεηαη ζε ζηνίβεο χςνπο κεγαιχηεξνπ ησλ δεθαπέληε (15) ζάθσλ θαη
κφλν γηα κηθξέο πεξηφδνπο απνζήθεπζεο θαη πάληα φρη κεγαιχηεξεο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ
θαη ζε ζηνίβεο χςνπο φρη πάλσ απφ επηά(7) ζάθνπο γηα κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο.
Σζηκέλην απνζεθεπκέλν ζην Δξγνηάμην γηα πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ ζαξάληα (40) εκεξψλ ή
ηζηκέλην ακθίβνιεο πνηφηεηαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν αθνχ έρεη ειεγρζεί
δεηγκαηνιεπηηθά απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά. Σν
ηζηκέλην δελ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζβψινπο θαη λα έρεη ππνζηεί νπνηαδήπνηε δεκηά πξηλ
ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζθπξφδεκα.
Δάλ ην ηζηκέλην παξαδίδεηαη ζε ράξηηλνπο ζάθνπο, νη θελνί ζάθνη ζα θαίγνληαη. Σζηκέλην
θαηεζηξακκέλν ή ρπκέλν ζην έδαθνο, ιφγσ απξνζεμίαο θαηά ηελ εθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη
δηαθίλεζε, θαζψο θαη ηζηκέλην αρξεζηεπκέλν ιφγσ ελπδαηψζεσο δελ ζα γίλεηαη δεθηφ θαη ε
δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.
Σζηκέλην ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξαζθεπή ηνπ δελ ζα
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή.

4.5.4

Απαηηήζεηο δνθηκώλ
Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη πξηλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα, θνλίακα ή
έλεκα, Δπηθπξσκέλεο Δθζέζεηο Γνθηκψλ ηνπ Δξγνζηαζίνπ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα
ASTM, ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο πνπ έγηλαλ ζην Δξγνζηάζην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ ηζηκέληνπ πνπ πξνηείλεηαη γηα ην Έξγν. Δπίζεο, ν
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη καδί κε θάζε θνξηίν ηζηκέληνπ, πηζηνπνηεηηθφ κε ην νπνίν
λα δίλεηαη εγγχεζε φηη ην ηζηκέλην είλαη ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθψλ. Σν
πηζηνπνηεηηθφ ζα αλαθέξεη ηελ εκεξνκελία άθημεο θάζε θνξηίνπ ζην Έξγν, ηελ πνζφηεηα θαη ην
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζηιφ θαη ηεο παξηίδαο πξνέιεπζεο ηνπ ηζηκέληνπ ζην Δξγνζηάζην.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ ηζηκέληνπ πνπ πξνηίζεηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο θαη ηελ ππνβνιή ηνπ ζε δνθηκέο. Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηζηκέλην
κέρξηο φηνπ ε Τπεξεζία κείλεη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ. Δάλ νη
δνθηκέο δείμνπλ φηη ην ηζηκέλην πνπ έρεη παξαδνζεί δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ απηφ ζα
αληηθαηαζηαζεί κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ.

Σ..Τ. ΑΡΘΡΟ Α-1

4.5.5

53

Θεξκνθξαζία ηνπ ηζηκέληνπ
Ζ κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ηζηκέληνπ θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζηνπο αλακηθηήξεο δελ ζα
ππεξβαίλεη ηνπο εμήληα (60C) C εθηφο θαη αλ εγθξηζεί αιιηψο απφ ηελ Τπεξεζία.

4.6

ΔΡΓΑΗΔ (ΚΟΝΓΤΛΗΑ) ΣΟΤ
ΑΡΘΡΟ

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ

4.6.1

Σζηκέληα θάζε ηύπνπ εθηόο ηνπ ηύπνπ IV
Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε, δνθηκέο θαη
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηζηκέληνπ θάζε ηχπνπ, εθηφο ηνπ ηχπνπ IV, ζηηο πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο
(ζθπξνδέκαηα, ηζηκεληνθνλίεο θιπ) ζηηο νπνίεο γίλεηαη ρξήζε ηνπ.

4.6.2

Σζηκέληα ηύπνπ IV
Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη ηηο παξαπάλσ
ρξεζηκνπνηνχκελν ηζηκέλην είλαη ηχπνπ IV

δξαζηεξηφηεηεο

κε

κφλε

δηαθνξά

φηη

ην

4.7

ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ - ΠΛΖΡΩΜΖ

4.7.1

Ζ δαπάλε πξνκεζείαο, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, δηαθίλεζεο, δνθηκψλ θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ηζηκέληνπ θάζε ηχπνπ, εθηφο ηνπ ηχπνπ IV, ζηηο πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο δελ πιεξψλεηαη
μερσξηζηά ζηνλ Αλάδνρν αιιά ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ
ζηηο νπνίεο γίλεηαη ρξήζε ηνπ.

4.7.2

ε πεξίπησζε πνπ ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε ππάξρεη πξφβιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηζηκέληνπ
επί πιεξσκή, ηφηε ζα επηκεηξάηαη ζε ηφλνπο πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηεζέληνο ηζηκέληνπ.

4.7.3

ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ηζηκέληνπ ηχπνπ IV, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 4.5.1.β ηφηε ην ηζηκέλην απηφ ζα πιεξψλεηαη μερσξηζηά κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή
κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ (αλ ππάξρεη) ή κε ζχληαμε Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. πνπ ζα ππνινγηζζεί κε βάζε
ηελ επί πιένλ δαπάλε πξνκήζεηαο θιπ ηζηκέληνπ ηχπνπ IV.
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Γ-5

ΞΤΛΟΣΤΠΟΗ

5.1

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

5.1.1

Μειέηε θαη θαηαζθεπή ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ

5.1.2

Μειέηε θαη θαηαζθεπή ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ γηα επηθαλεηαθφ ηειείσκα ζθπξνδέκαηνο
πςειήο πνηφηεηαο ηχπνπ Β, Γ, Γ ή Δ (βι. παξαγξ. 3.5.5. ηνπ άξζξνπ Γ3).

5.2

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Γηα ην παξαπάλσ αληηθείκελν έρνπλ εθαξκνγή ν θαλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 1997
θαη ηα θαζνξηδφκέλα ζην άξζξν Γ-3 ηεο παξνχζαο Σ..Τ. θπξίσο ζε φηη αθνξά ηα επηθαλεηαθά
ηειεηψκαηα ζθπξνδεκάησλ ζε επαθή κε μπινηχπνπο.

5.3

ΟΡΗΜΟΗ
Ξπιφηππνο ή ηθξίσκα λνείηαη ν ζθειεηφο ηεο θαηαζθεπήο ν νπνίνο
α.
Γίλεη ζην ζθπξφδεκα ηελ κνξθή ηνπ
β.
Παξέρεη ηα κέζα γηα λα πξνθχςεη ε απαηηνπκέλε δηακφξθσζε θαη εκθάληζε ησλ
επηθαλεηψλ.
γ.
ηεξίδεη ηνλ θνξέα κέρξηο φηνπ κπνξέζεη λα θέξεη ηα θνξηία γηα ηα νπνία κειεηήζεθε.

5.4

ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ
Υσξίο λα πεξηνξίδνληαη αλαγθαζηηθά ζ‟ απηέο, νη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνκήζεηα φισλ
ησλ πιηθψλ, ηνπο ζηαηηθνχο ππνινγηζκνχο θαη ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ, φια ηα απαξαίηεηα
εμαξηήκαηα, ηηο ππνδνρέο μπινηχπσλ θαη αγθχξσζεο, ηηο ζπκπιεξψζεηο κε ηζηκεληνθνλίακα,
εμαξηήκαηα γηα ηελ ζηεξέσζε δηαθφξσλ ελζσκαηψζεσλ, θαζψο θαη ηελ επηζεψξεζε ησλ
μπινηχπσλ.
Σα ηθξηψκαηα θαη νη μπιφηππνη ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ ζίδεξν ή μχιν, ή άιιν πιηθφ ηεο
έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Δπίζεο, ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο, ζα είλαη ην ζρήκα, νη δηαζηάζεηο,
ε πνηφηεηα θαη ε αληνρή ησλ δηαθφξσλ ηεκαρίσλ ησλ ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ. Ζ παξαπάλσ
έγθξηζε δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ πιήξε θαη απφιπηε επζχλε πνπ έρεη (πνηληθή θαη
αζηηθή) γηα ηελ έληερλε, αζθαιή θαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο θαηαζθεπή ησλ
ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ.
Οπνπδήπνηε αλαθέξεηαη, φηη ε δαπάλε κίαο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ
θαη μπινηχπσλ, ή νπνπδήπνηε πξνβιέπεηαη εηδηθή ηηκή γηα ηα ηθξηψκαηα θαη μπινηχπνπο, ηφηε ε
ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ, ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή, ψζηε λα αληέμνπλ ζηηο νπνηεζδήπνηε δξάζεηο θαηά
ηελ θαηαζθεπή θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα (αλεμάξηεηα απφ ηελ νπνηαδήπνηε θζνξά
πιηθνχ πνπ ζα ήζειε ρξεηαζζεί).
Γηα ηα ζνβαξφηεξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν (εάλ δελ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ κειέηε) εηδηθή κειέηε ησλ ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ, ησλ μπινηχπσλ ησλ
θνξέσλ γηα ηελ δφκεζε ελ πξνβφισ, ησλ νιηζζαηλφλησλ θνξείσλ ζθπξνδέηεζεο επί ηφπνπ
(ρσξίο ρξήζε ηθξησκάησλ).
Σα ηθξηψκαηα θαη νη μπιφηππνη ζα θαηαζθεπαζζνχλ ψζηε λα αληέρνπλ αζθαιψο ζηηο δξάζεηο
πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή. Οη επηβαιιφκελεο δξάζεηο πξνέξρνληαη
θπξίσο απφ ηελ θπθινθνξία ηνπ πξνζσπηθνχ, απφ ηελ ζηεξέσζε ησλ νπιηζκψλ, απφ ηελ
δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο (εηδηθά απφ ηελ νξηδφληηα ζπληζηψζα ηεο
ψζεζεο ηνπ λσπνχ ζθπξνδέκαηνο), απφ ην βάξνο ησλ θαηαζθεπψλ πνπ ηπρφλ ζα εδξαζζνχλ
πάλσ ζ‟ απηά, απφ ηε κεηαβίβαζε θνξηίσλ θαηά ηελ πξνέληαζε, απφ ηελ αλεκνπίεζε, ηηο
ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, ηηο θαζηδήζεηο. Ζ εθινγή ηνπ ηθξηψκαηνο θαη ησλ μπινηχπσλ έρεη
κεγάιε ζεκαζία. Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ νθείινληαη ζε
αλεπάξθεηα ησλ ηθξησκάησλ θαη ησλ μπινηχπσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε θαηαζθεπή ησλ ηχπσλ
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θαη ησλ ηθξησκάησλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο αληηζηνίρνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ.
Ζ αληνρή θαη επζηάζεηα ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη κε βάζε ηηο κεζφδνπο
ππνινγηζκνχ πνπ δηέπνπλ ηα πιηθά απφ ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη
σο δηέπνπζα ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ ηθξησκάησλ ε παξάγξαθνο 3.3 ηνπ DIN 1045/1972
θαη ην DIN 4420. Δπίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιινη ζπλαθείο θαλνληζκνί ηεο
έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο.
Οη παξακνξθψζεηο ησλ ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ πξέπεη λα ζπκβηβάδνληαη κε ηηο αλνρέο
θαηαζθεπήο θαη λα κελ επεξεάδνπλ δπζκελψο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ έξγνπ. Ζ ππεξχςσζε, αλ
απαηηείηαη, ζα δίδεηαη απφ ηελ κειέηε εθηφο αλ αιιηψο πξνδηαγξάθεηαη.
Ζ δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ κπνξεί λα γίλεη ζηελ πεξίπησζε απιψλ
θαηαζθεπψλ θαη κε ηελ εθαξκνγή αλαγλσξηζκέλσλ θαη απνδεθηψλ εκπεηξηθψλ θαλφλσλ,
πάληνηε φκσο απφ πξνζσπηθφ θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν.
Οη εκπεηξηθνί θαλφλεο αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε:
 ζσζηήο ζηήξημεο ζε θαηάιιειν έδαθνο
 ζπλδέζεσλ πνπ λα κεηαβηβάδνπλ αζθαιψο ηηο δπλάκεηο ησλ ζιηβνκέλσλ ζηνηρείσλ
 θαηάιιειεο δηάηαμεο αληηαλεκίσλ ζπλδέζκσλ
Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη, γηα νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ
έξγνπ, κειέηε μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο παξακέλεη πάληνηε ν
κφλνο ππεχζπλνο γηα ηνπο μπινηχπνπο θαη ηα ηθξηψκαηα, έζησ θαη αλ ε Τπεξεζία δελ έθαλε
ρξήζε ηνπ παξαπάλσ δηθαηψκαηνο ηεο λα δεηήζεη κειέηε μπινηχπνπ θαη ηθξησκάησλ.
Σα ηθξηψκαηα θαη νη μπιφηππνη πξέπεη λα ζπκβηβάδνληαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν ηξφπν
ζθπξνδέηεζεο θαη ηελ ηαρχηεηα ζθπξνδέηεζεο (π.ρ. πξνθεηκέλνπ γηα ηνηρψκαηα θαη
ππνζηπιψκαηα πςειφηεξα ησλ 3.0κ ε ηαρχηεηα δηάζηξσζεο πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη πξνο
ηελ αληνρή ηνπ μπιφηππνπ θαη αληηζηξφθσο) κε ηνλ ηξφπν δφλεζεο (π.ρ. ζε πεξίπησζε
ρξεζηκνπνίεζεο δνλεηψλ εθαξκνδνκέλσλ πάλσ ζηνλ μπιφηππν γηα ηελ ζπκπχθλσζε ηνπ
ζθπξνδέκαηνο, πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη κεγάιεο απψιεηεο ελέξγεηαο ζηηο ζηεξίμεηο-(ειαζηηθή
ζηήξημε μπινηχπσλ) κε ηηο απαηηήζεηο ιφγσ πξνέληαζεο (ε πξνέληαζε πξνθαιεί
παξακνξθψζεηο θαη κεηαβίβαζε θνξηίσλ) θαη κε ηε ζπληήξεζε θαη ηελ ηπρφλ πξνβιεπνκέλε
ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
Ο μπιφηππνο πξέπεη λα είλαη έηζη κειεηεκέλνο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε απψιεηα πιηθνχ θαηά ηελ
ζθπξνδέηεζε. Ζ ζηεγαλφηεηα ησλ αξκψλ κπνξεί λα εμαζθαιηζζεί κε ηελ ζσζηή απεπζείαο
επαθή ησλ άθξσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζαληδψκαηνο, ηα νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ εηδηθά
δηακνξθσζεί. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ρξεηάδνληαη αξκνθάιππηξα.
ε πεξηπηψζεηο κνλίκνπ μπινηχπνπ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ θαηαζθεπή πξέπεη λα ειέγρεηαη ε
αληνρή ηνπ ζε δηάξθεηα, εάλ απνηειεί ιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν. Αλ είλαη ζηνηρείν κε ιεηηνπξγηθφ
πξέπεη λα ειέγρεηαη ην φηη ηνπιάρηζηνλ δελ είλαη επηβιαβέο. Οη εζσηεξηθέο θνηιφηεηεο (π.ρ.
δηάθελα γηα ηελ κείσζε ηνπ βάξνπο κηαο πιάθαο) κπνξνχλ λα ζρεκαηίδνληαη κε κφληκα ζηνηρεία
ε ζψκαηα πιήξσζεο, ηα νπνία δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα.
Οη δηαηάμεηο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ μπινηχπσλ πνπ δηαζρίδνπλ ην ζθπξφδεκα, δελ πξέπεη λα
ην επεξεάδνπλ. Σα ζηεξίγκαηα ησλ νπιηζκψλ (απνζηάηεο) πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ
θαηαζθεπή δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ νχηε ηελ αληνρή ζε δηάξθεηα νχηε ηελ εκθάληζε ιεθέδσλ
(π.ρ. ίρλε ζθνπξηάο ε δηείζδπζε λεξνχ).
Σέινο ν μπιφηππνο πξέπεη λα είλαη κειεηεκέλνο έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ηελ ζσζηή αθαίξεζή ηνπ
ρσξίο λα πξνθαινχληαη δεκηέο ζην ζθπξφδεκα.
Ζ κειέηε ησλ μπινηχπσλ ζα ζπληάζζεηαη απφ δηπισκαηνχρν Πνιηηηθφ Μεραληθφ. ηελ
πεξίπησζε πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ηέηνηα κειέηε μπινηχπσλ ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ, ηφηε ηελ
κειέηε απηή ζα ζπληάζζεη ππεχζπλνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο ηνπ Αλαδφρνπ.
ηε κειέηε απηή ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη ηπρφλ ππάξρνληεο θαλνληζκνί
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο θαηαζθεπέο.
ηελ πεξίπησζε ππνζηήξημεο ηθξησκάησλ ζε ζηάζκε δηαθνξεηηθή απφ ησλ ζεκειίσλ, ν
Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηελ ππνζηήξημε απηή κε ρξήζε παζζάισλ ή άιιεο κεζφδνπ ηθαλήο λα
παξαιάβεη ηα πξνβιεπφκελα θνξηία.
ηε κειέηε ησλ ηθξησκάησλ ζα ππνβιεζνχλ ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο καδί κε ηνπο ζηαηηθνχο
ππνινγηζκνχο ππνγξακκέλεο απφ κειεηεηή δηπισκαηνχρν Μεραληθφ.
Δηδηθέο κέζνδνη ζθπξνδέηεζεο θαη εηδηθά ζθπξνδέκαηα κπνξεί λα εηζάγνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο
γηα ηνλ μπιφηππν. Δηδηθέο κέζνδνη ζθπξνδέηεζεο είλαη:
 εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα
 ζθπξνδέηεζε κε ελέζεηο
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 ζθπξνδέηεζε κέζα ζε λεξφ
Μεξηθά ζθπξνδέκαηα (αληινχκελα ζθπξνδέκαηα κε επηβξαδπληηθά πήμεο ε ξεπζηνπνηεηηθά)
πξνθαινχλ κεγαιχηεξεο σζήζεηο απφ ηα ζπλεζηζκέλα ζθπξνδέκαηα, θαη απηφ πξέπεη λα ιεθζεί
ππφςε.
5.5

ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ

5.5.1

Τιηθά
α.
Ηθξηψκαηα

β.

Σα πιηθά ησλ ηθξησκάησλ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο
ηθξησκάησλ γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα (μπιεία ιαξηδίλε (ιαηάθηα), μπιεία πξηζηή,
κνξθνζίδεξνο θαηαιιήισλ δηαηνκψλ, ζσιελσηά ηθξηψκαηα θ.ι.π).
Tα ηθξηψκαηα θέξνπλ νξηδνληίνπο θαη ρηαζηί ζπλδέζκνπο πξνο δχν δηεπζχλζεηο γηα ηελ
παξαιαβή ησλ νξηδνληίσλ δπλάκεσλ. Οη ζηχινη ησλ ηθξησκάησλ ζε θνηλά νηθνδνκηθά
έρνπλ ειαρίζηε πιεπξά δηαηνκήο 7.0 cm. Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο επηηξέπεηαη ε
ρξεζηκνπνίεζε ππνζηπισκάησλ απνηεινπκέλσλ απφ δχν θαη‟ επέθηαζε ζπλδεφκελα
ηεκάρηα.
Ξπιφηππνη
(Η) Γεληθά
Οη ηχπνη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη έηζη ψζηε λα αληέρνπλ ηελ πίεζε πνπ πξνθαιείηαη
απφ ηε δηάζηξσζε θαη δφλεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ζα ζπγθξαηνχληαη ζηεξεά ζηε
ζσζηή ηνπο ζέζε. Οη ηχπνη ζα είλαη επαξθψο ζηεγαλνί γηα λα εκπνδίδνπλ ηε δηαξξνή
θνληάκαηνο απφ ην ζθπξφδεκα.
Ζ μπιεία ησλ ηχπσλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν ΑΑSHO M168 ή κε άιιν αλ
ηζρχεη πξφηππν ηεο Γεξκαλίαο.
(ΗΗ) Ξπιφηππνη εκθαλνχο ζθπξνδέκαηνο
Οη ηχπνη απηνί αλαθέξνληαη ζε ηχπνπο ζθπξνδέκαηνο κε επηθαλεηαθφ ηειείσκα πςειήο
πνηφηεηαο (ΣΤΠΟΤ Β,Γ,Γ ή Δ) ηεο παξνχζαο Σ..Τ. θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη έηζη
ψζηε λα δεκηνπξγνχλ νκνηφκνξθε θαη ζηαζεξή εκθάληζε θαη κνξθή ζηελ επηθάλεηα
ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Γελ ζα επηηξέπνληαη κεηαιιηθά κπαιψκαηα ζηνπο ηχπνπο απηψλ
ησλ επηθαλεηψλ. Σν πέηζσκα ή ε επέλδπζε ησλ ηχπσλ ζα ηνπνζεηείηαη έηζη ψζηε φια
ηα νξηδφληηα ίρλε ηνπ ηχπνπ λα είλαη ζπλερή ζε φιε ηελ επηθάλεηα.
Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ζα ρξεζηκνπνηείηαη
ην ίδην πιηθφ, ή πιηθά πνπ δεκηνπξγνχλ φκνηα πθή ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
θαη ρξσκαηηθή απφρξσζε.
Σν ρξεζηκνπνηνχκελν θφληξα- πιαθέ ζα είλαη ηχπνπ BETOFORM κε πιαζηηθή
επίζηξσζε ζηε κηα ηνπιάρηζηνλ πιεπξά (πξνο ην ζθπξφδεκα). Σα θχιια ζα είλαη γεξά,
ρσξίο θζνξέο, κε αθκέο ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Οη ιακαξίλεο ζα απνηεινχληαη απφ
ραιχβδηλα θχιια ειαρίζηνπ πάρνπο 1.6 ριζη.
Ζ ρξεζηκνπνηνπκέλε μπιεία ζα είλαη θαηάιιειεο πξηζηέο ζαλίδεο πιαληζκέλεο ζηελ
πιεπξά πξνο ην ζθπξφδεκα θαη ζην πάρνο ησλ ζαλίδσλ θαηά κήθνο ησλ δηακήθσλ
αξκψλ κε αθκέο ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο θζνξέο ησλ ζαλίδσλ.

γ.
δ.
ε.

(ΗΗΗ) Ξπιφηππνη κε εκθαλνχο ζθπξνδέκαηνο
Αλαθέξεηαη ζε ηχπνπο ζθπξνδέκαηνο κε επηθαλεηαθφ ηειείσκα ΣΤΠΟΤ Α (βιέπε
άξζξν Γ-3 ηεο παξνχζαο Σ..Τ).
Θα ρξεζηκνπνηείηαη μπιεία πξηζηή κε νξζνγσληθέο δηαηνκέο, θφληξα - πιαθέ, ιακαξίλα
ή άιιν πιηθφ θαηάιιειν γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ρσξίο δηαξξνέο ή
παξακνξθψζεηο (βιέπε θαη άξζξν Γ-3 ηεο παξνχζαο Σ..Τ.).
Υάιπβαο
Θα είλαη ζχκθσλνο πξνο ην ASTM A36 ή θαιχηεξνο.
Ζινη, ζθήλεο, γάληδνη
Θα είλαη ζχκθσλα κε ην θαλαδηθφ πξφηππν C.S.A.B 111, ή ζα είλαη ζχκθσλα κε άιιν ελ
ηζρχεη πξφηππν ηεο Γεξκαλίαο ή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο.
Κνριίεο θαη πεξηθφριηα
Θα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ASTM A307 (Grade A) κε εμαγσληθέο θεθαιέο θαη πεξηθφριηα, ή
ζχκθσλα κε ην πξφηππν AASHO M 164 (ASTM A 325) γηα θνριίεο πςειήο αληνρήο.
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ζη. Δγθαηαιεηπφκελνη μπιφηππνη
ε θελά φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε αθαηξνπκέλσλ ηχπσλ, ζα επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ηχπνη εγθαηαιεηπφκελνη (πνπ δελ επαλαθηψληαη). Απηνί ζα είλαη απφ
πιηθά ηθαλήο αληνρήο θαη ζηεξεφηεηαο, ψζηε λα δηαηεξνχλ ην ζρήκα ηνπο ρσξίο
ππεξβνιηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ έγρπζε θαη ηε ζθιήξπλζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, λα κελ
έρνπλ δε επηβιαβή επίδξαζε ζην ζθπξφδεκα ακέζσο, ή θαη θαζ΄ φιε ηε δσή ηεο
θαηαζθεπήο. Σνχην ηζρχεη θαη γηα ηα ζηνηρεία ησλ κνλίκσλ μπινηχπσλ. Σέηνηα είδε
κνλίκσλ μπινηχπσλ ζα απνηεινχληαη απφ πιαζηηθφ εληζρπκέλν κε ίλεο πάινπ, απφ
ζθπξφδεκα εληζρπκέλν κε ίλεο πάινπ ή θαη άιια θαηάιιεια είδε πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ
εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
5.5.2

5.5.3
5.5.3.1

5.5.3.2

5.5.3.3

5.5.3.4

Σνηρώκαηα ηωλ μπινηύπωλ
Θα θαηαζθεπαζζνχλ απφ θαιά ζπλαξκνινγεκέλα θχιια, κε ζθηθηνχο αξκνχο, αξθεηά άθακπηα,
ψζηε λα απνθεχγνληαη νη επηβιαβείο παξακνξθψζεηο θαη ε δηαξξνή ηεο ηζηκεληνθνλίαο. ηα
εκθαλή ζθπξνδέκαηα, νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ ηα ίρλε ησλ
αξκψλ.
Οη ελψζεηο κεηαμχ ησλ θχιισλ ζα έρνπλ ηέιεηα πξνζαξκνγή, ψζηε λα απνθεχγεηαη
δηαθνξνπνίεζε ζηηο παξακνξθψζεηο θαη δηαξξνή ηζηκεληνθνλίαο θαηά κήθνο ηνπ αξκνχ.
Οη ηπρφλ θπκαηψζεηο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ απνθιίζεηο ησλ μπινηχπσλ δελ ζα
ππεξβαίλνπλ ηα 3 ριζη ή ην1/270 ηεο αμνληθήο απφζηαζεο κεηαμχ ήισλ, ζπλδέζκσλ, ή άιισλ
ππνζηεξηγκάησλ.
Δμαξηήκαηα
χλδεζκνη μπινηχπσλ
Θα κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ κέρξη βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 40 ριζη. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ
ζθπξνδέκαηνο. Σν αθαηξνχκελν κέξνο ηνπ ζπλδέζκνπ ζα απνηειείηαη είηε απφ πιαζηηθφ θψλν,
είηε απφ άιιν πιηθφ κε θσληθή επηθάλεηα.
Σν αθαηξνχκελν ηκήκα ηνπ ζπλδέζκνπ ζα αθήλεη θαζαξή θαινζρεκαηηζκέλε νπή κέζα ζην
ζθπξφδεκα, ρσξίο ζπαζκέλεο αηρκέο.
Σα κεγέζε θαη νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζπλδέζκσλ ζα θαζνξηζζνχλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
παξαιαβή ησλ πξνβιεπνκέλσλ πηέζεσλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη απφ ηηο
εξγαζίεο δφλεζεο.
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζπλδέζκσλ απφ ζχξκαηα, ή ζχλδεζκνη πνπ ζξαχνληαη θαηά ηελ
αθαίξεζή ηνπο.
Ζ δηάηαμε ησλ ζπλδέζκσλ ζα είλαη νκνηφκνξθε θαη ζπκκεηξηθή.
Κεθαιέο ζθξαγίζκαηνο ζπλδέζκσλ
Σα εθηεζεηκέλα άθξα ησλ ζπλδέζκσλ ζε εζνρή κέζα ζηηο νπέο ησλ μπινηχπσλ ζα ζθξαγίδνληαη
κε πιαζηηθέο θεθαιέο ή πψκαηα απφ ζπγθνιιεκέλε ηζηκεληνθνλία. Ζ θεθαιή ή ην πψκα ζα
βξίζθεηαη ζε εζνρή απφ ηελ πεξηβάιινπζα επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπιάρηζηνλ θαηά 6
ριζη. Ζ ρξεζηκνπνίεζε εθηεζεηκέλσλ νπψλ ζπλδέζκσλ θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο (ζέζε θ.ι.π.)
θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηα ινηπά ηεχρε
δεκνπξάηεζεο εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα. (Όηαλ δελ πξνδηαγξάθεηαη ε
δηακφξθσζε εθηεζεηκέλσλ θεθαιψλ ζπλδέζκσλ, απηέο ζα ζθξαγίδνληαη ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζην άξζξν Γ-3 ηεο παξνχζαο Σ..Τ).
Γηεπθνιπληηθά ηεο αθαίξεζεο ησλ μπινηχπσλ
Θα είλαη ρεκηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ρεκηθήο αληίδξαζεο κε ηελ ειεχζεξε άζβεζην
ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη παξάγνπλ είδνο ζαπνπληνχ αδηαιχηνπ ζην λεξφ, πνπ εκπνδίδεη ηελ πήμε
ηεο κεκβξάλεο ζθπξνδέκαηνο πνπ εθάπηεηαη ζηνλ μπιφηππν.
Οη νπζίεο απηέο πξέπεη λα είλαη άρξσκεο, λα κε δεκηνπξγνχλ θειίδεο θαη λα κε βιάπηνπλ ηελ
ηειηθή επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Ζ ζπλερήο ρξήζε ηνπο ζα εμαξηεζεί απφ ην ηθαλνπνηεηηθφ
απνηέιεζκα ηεο αξρηθήο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο ζην ζθπξφδεκα ησλ ζεκειίσλ.
Φηιέηα γσληψλ ή απιάθσλ (ζθνηηψλ)
Θα ρξεζηκνπνηνχληαη πιαζηηθά ή μχιηλα θηιέηα (γηα ηηο ινμνηκήζεηο γσληψλ ή θαη ηελ θαηαζθεπή
ζθνηηψλ ζηα κέγηζηα δπλαηά κήθε θαη κε δηαηνκέο ζχκθσλεο κε ηηο ελδείμεηο ησλ ζρεδίσλ
ιεπηνκεξεηψλ ή/θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο.
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Θα πξνεγείηαη έιεγρνο ζηηο ραξάμεηο θαη ζηα πςφκεηξα (ζηάζκεο) πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
μπινηχπσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκθσλία ησλ δηαζηάζεσλ κε ηα ζρέδηα.
Οη μπιφηππνη ζα θαηαζθεπάδνληαη θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ,
ψζηε ην ηειηθφ ζθπξφδεκα λα ζπκθσλεί κε ηηο ελδείμεηο ησλ ζρεδίσλ σο πξνο ην ζρήκα, ηηο
δηαζηάζεηο, ηηο ζέζεηο θαη ηα πςφκεηξα (ζηάζκεο) κέζα ζηα φξηα ησλ επηηξεπφκελσλ
απνθιίζεσλ.
Οη αξκνί ησλ μπινηχπσλ ζα επζπγξακκίδνληαη θαη ζα ζηεγαλνπνηνχληαη. Ο αξηζκφο ησλ αξκψλ
ζα δηαηεξείηαη ζην ειάρηζην δπλαηφλ.
Οη μπιφηππνη ζα πξνζαξκφδνληαη ην δπλαηφλ ηειεηφηεξα ζηηο ππάξρνπζεο επηθάλεηεο
ζθπξνδέκαηνο θαη ε επαθή ζα είλαη εληειψο ζηεγαλή.
Δγθνπέο, αλνίγκαηα, ππνδνρέο θ.ι.π ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο ησλ
ζρεδίσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηπρφλ θζνξά πνπ ζα πξνθαινχλ ζηνπο μπινηχπνπο θαη ηθξηψκαηα
ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή γηαηί δηεπθξηλίδεηαη φηη νη θζνξέο θάζε είδνπο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα
ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.
ηηο γσλίεο ζα ηνπνζεηνχληαη θηιέηα γηα ινμνηκήζεηο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ή θαη ηηο εληνιέο ηεο
Τπεξεζίαο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εκθαλνχο ζθπξνδέκαηνο ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε
ακνηβή.
Έιεγρνη δηαξξνήο ηζηκεληνθνλίαο ζα γίλνληαη ζε φινπο ηνπο νξηδφληηνπο αξκνχο.
Οη ζχλδεζκνη μπινηχπσλ ζα ηνπνζεηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηηο ζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα
ιεπηνκεξεηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ ηέηνηα ζρέδηα ε ηνπνζέηεζε ησλ ζπλδέζκσλ
μπινηχπσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ππεπζχλνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ηνπ
Αλαδφρνπ γηα ηνπο μπινηχπνπο.
Οη μπιφηππνη θαη ηα ηθξηψκαηα ζα ειέγρνληαη ηαθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζθπξνδεηήζεσλ, νη
νπνίεο ζα δηαθφπηνληαη ζηε πεξίπησζε πνπ, ζηνπο μπινηχπνπο ή ζηα ηθξηψκαηα, εκθαληζζνχλ
ζεκεία παξακφξθσζεο. ηα ζεκεία απηά ζα εθηεινχληαη επαλνξζσηηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα κε
ηελ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ μπινηχπσλ ή θαη ηθξησκάησλ ζα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο
Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή επηζεψξεζε.
Οη ζηεξίμεηο ζην έδαθνο, ηα ηθξηψκαηα θαη νη μπιφηππνη πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ
εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο. Πξέπεη λα δίδεηαη
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλδέζκσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζε θάζε θάζε ηεο
θαηαζθεπήο ε ζηαηηθή ηζνξξνπία, ε ζσζηή κεηαβίβαζε ησλ δπλάκεσλ θαη ε αληνρή ζε ιπγηζκφ,
αλαηξνπή θαη πιεπξηθή επζηάζεηα.
Οη εζσηεξηθέο παξεηέο ησλ μπινηχπσλ ζα θαζαξίδνληαη επηκειψο πξηλ απφ ηελ ζθπξνδέηεζε.
Θα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη νπέο θαζαξηζκνχ πξν πάλησλ ζην πφδη ησλ ππνζηπισκάησλ θαη
ηνηρσκάησλ, ζηηο γελέζεηο ησλ πξνβφισλ θαη ζηνλ ππζκέλα ησλ μπινηχπσλ δνθψλ κεγάινπ
χςνπο.
Λίγν πξηλ απφ ηε ζθπξνδέηεζε, νη μπιφηππνη ζα αιείθνληαη κε θαηάιιειν δηεπθνιπληηθφ πιηθφ
αθαίξεζεο ησλ μπινηχπσλ (βιέπε παξαγ.5.5.3.3 απηήο ηεο πξνδηαγξαθήο). Σν δηεπθνιπληηθφ
πιηθφ αθαίξεζεο ησλ μπινηχπσλ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Σν πιηθφ ζα
ηνπνζεηείηαη ζε ζπλερείο νκνηφκνξθεο ζηξψζεηο. Σν ζθπξφδεκα πξέπεη λα δηαζηξψλεηαη ζε φζν
ην δπλαηφ κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δηεπθνιπληηθνχ πιηθνχ αθαίξεζεο
θαη φζν απηφ δηαηεξεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ (είλαη αλαγθαίν γη‟ απηφ λα ππνβάιινληαη
ζηελ Τπεξεζία νη νδεγίεο ρξήζεο θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ).
Ζ θαηαζθεπή ησλ μπινηχπσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ε απνμήισζε λα γίλεηαη ρσξίο ρηχπεκα ησλ
επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ζθπξί θαη ρσξίο λα πξνθαινχληαη άιιεο δεκηέο ζην
ζθπξφδεκα.
Ζ επηθάλεηα ησλ μπινηχπσλ ζα είλαη επίπεδε ή ζα έρεη ηελ νξηδνκέλε θακππιφηεηα, ψζηε κεηά
ηελ αθαίξεζή ηνπο λα απνδίδνληαη ηειείσο επίπεδεο, ή κε ηηο πξνδηαγξαθφκελεο θακπχιεο
επηθάλεηεο.
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5.5.4.2

Δπηηξεπφκελεο απνθιίζεηο
Οη μπιφηππνη ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζηεξεά ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε θαηαζθεπή ησλ ζηνηρείσλ
ζθπξνδέκαηνο κε ηηο αθφινπζεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο απνθιίζεηο απφ ηηο δηαζηάζεηο ησλ
ζρεδίσλ:
α)
Θεκειηψζεηο:
 δηαζηάζεηο δηαηνκψλ ζθπξνδέκαηνο -12 ριζη έσο +50ριζη
 ζηάζκε θνξπθήο
+ -12 ριζη
 εθθεληξφηεηα
+ -30 ριζη
β)
Απφθιηζε απφ ηε ράξαμε ησλ αμφλσλ ησλ βάζξσλ
 ηε ζηέςε ηεο ζεκειίσζεο
+ - 8 ριζη
 ηε ζηέςε ηνπ βάζξνπ
+ -12 ριζη
γ)
Απφθιηζε απφ ηελ θαηαθφξπθν ή απφ ηελ 1  500 (φρη φκσο πεξηζζφηεξν απφ 30ριζη
θαζνξηζκέλε θιίζε επζπγξακκηψλ θαη απφ ηε ζηέςε ησλ ζεκειίσλ κέρξη ηε ζηέςε
επηθαλεηψλ ησλ ηνηρσκάησλ βάζξσλ, ηνπ βάζξνπ)
κεηαμχ ζηέςεο ζεκειίσζεο θαη ζηέςεο
βάζξνπ,
απνθιεηνκέλσλ
ελδηακέζσλ
παξακνξθψζεσλ
δ)
Απφθιηζε απφ ηα θαζνξηζκέλα πςφκεηξα (ζηάζκεο) ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ
 ηέςε ηνπ βάζξνπ
+ - 8 ριζη
 ηέςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο νδνχ ζηηο ζέζεηο ησλ βάζξσλ
+ - 8 ριζη
ε)
Απφθιηζε απφ ηηο θαζνξηζκέλεο δηαζηάζεηο ησλ δηαηνκψλ ζθπξνδέκαηνο 
 Πάρε ηνηρσκάησλ βάζξσλ
- 8 ριζη έσο + 12 ριζη
 Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο βάζξσλ -12 ριζη έσο + 20 ριζη
 Πάρε δνθψλ
- 8 ριζη έσο + 12 ριζη
 Πιάθεο θαηαζηξψκαηνο
- 3 ριζη έσο + 5 ριζη
 πλνιηθφ χςνο θνξέα
- 5 ριζη έσο + 8 ριζη
 πλνιηθφ πιάηνο θαηαζηξψκαηνο + - 20 ριζη
ζη)
Γηαθνξέο ζηα κεγέζε θαη ζηηο ζέζεηο αλνηγκάησλ ζηα ηνηρψκαηα + -12ριζη
δ)
Απφθιηζε απφ ηελ ράξαμε ησλ αμφλσλ ησλ δνθψλ ή ησλ ηνηρσκάησλ θηβσηνεηδψλ
δηαηνκψλ θαηαζηξψκαηνο  + -20 ριζη
ε)
Απφθιηζε απφ ηελ θαηαθφξπθν, ή απφ ηελ θαζνξηζκέλε θιίζε επηθαλεηψλ ηνηρσκάησλ ή
πιεπξηθψλ απνιήμεσλ ηνπ θνξέα ηνπ θαηαζηξψκαηνο  1  300
ζ)
Απφθιηζε απφ ηελ επζεία επίπεδσλ επηθαλεηψλ κεηξνπκέλε κε πήρπ κήθνπο 4.00 κ. ζε
θάζε δηεχζπλζε
 Σνηρψκαηα βάζξσλ, δνθνί, πιάθεο θαη ηνηρψκαηα θνξέσλ θαη γεληθά επίπεδεο
επηθάλεηεο + - 10 ριζη

5.5.4.3

Έλζεηα - Δλζσκαηνχκελα ζηνηρεία - Αλνίγκαηα
α)
Θα θαηαζθεπαζζνχλ αλνίγκαηα ζε ζπγθεθξηκέλε κνξθή φπνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηέιεπζε
ζσιήλσλ, αγσγψλ, πεξηβιεκάησλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ κέζα απφ ην ζθπξφδεκα.
β)
ηνηρεία πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ακέζσο ζην ζθπξφδεκα, ζα ηνπνζεηνχληαη κε
αθξίβεηα θαη ζα ζηεξεψλνληαη ζηε ζέζε ηνπο.
γ)
Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, φηαλ δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί ε ρξεζηκνπνίεζε δνκηθψλ
ζηνηρείσλ, ηδηαίηεξα νξηδνληίσλ ζηνηρείσλ, θαηά ηηο πξψηεο κέξεο κεηά ηελ θαηαζθεπή ή
κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ.
δ)
Καηά θαλέλα ηξφπν δελ επηηξέπεηαη λα απνξξίπηνληαη ε λα ζπζζσξεχνληαη ή λα
ηνπνζεηνχληαη, ζε απαξάδεθηεο πνζφηεηεο, πέηξεο, δνθνί, ζαλίδεο, δνθίδεο θιπ., πάλσ
ζε νξηδφληηα ζηνηρεία πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ πξφζθαηα.

5.5.4.4

πληήξεζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ μπινηχπσλ
α)
Ο ρεηξηζκφο ησλ μπινηχπσλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιειν ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη νη
θζνξέο ζηηο επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην ζθπξφδεκα.
β)
Οη θζνξέο ζα επηζθεπάδνληαη θαηάιιεια κε ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, ηα δε πιηθά πνπ
θαηά ηε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο δελ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δψζνπλ ηελ απαηηνπκέλε
πνηφηεηα ηειηθήο επηθαλείαο ζα αληηθαζίζηαληαη.
γ)
Μεηά απφ θάζε ρξήζε θαη απφ ηε δηάζηξσζε λένπ ζθπξνδέκαηνο νη μπιφηππνη ζα
θαζαξίδνληαη θαη ζα αιείθνληαη κε πιηθφ δηεπθνιπληηθφ ηεο αθαίξεζεο ησλ μπινηχπσλ.
δ)
Σν δηεπθνιπληηθφ πιηθφ ηεο αθαίξεζεο δελ ζα επηηξέπεηαη λα έξζεη ζε επαθή κε
επηθάλεηεο ζθιεξπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε ηνλ ζηδεξφ νπιηζκφ ή κε άιια ζηνηρεία πνπ
ελζσκαηψλνληαη ζην ζθπξφδεκα.
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Υξφλνο δηαηεξήζεσο θαη αθαηξέζεσο μπινηχπσλ
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηεξήζεσο ησλ μπινηχπσλ κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο δηάζηξσζεο
εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, απφ ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ θαη απφ ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο θαηά ηελ πεξίνδν ζθιεξχλζεψο ηνπ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή επηβάιιεηαη γηα ηα ηκήκαηα
ηνπ έξγνπ ηα νπνία θαηά ην ρξφλν αθαηξέζεσο ησλ μπινηχπσλ θνξηίδνληαη απφ πξφζζεηα
θνξηία πξνεξρφκελα απφ ηηο ζηεξίμεηο ζ‟ απηά ησλ ηθξησκάησλ ησλ ππεξθεηκέλσλ θαηαζθεπψλ.
Οη ππζκέλεο ησλ μπινηχπσλ θαη ηα ηθξηψκαηα ππνζηήξημεο ζηνηρείσλ πξνεληεηακέλνπ
ζθπξνδέκαηνο δελ ζα αθαηξνχληαη πξηλ απφ ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο πξνέληαζεο.
Οη ηχπνη ζα αθαηξνχληαη κφλνλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
κεζφδνπ πξνζηαζίαο θαηά ηελ ζθιήξπλζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
Σν ιαζθάξηζκα ησλ μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θάζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ κειέηε, ψζηε λα απνθεχγνληαη θνξηία θξνχζεο ζην ζθπξφδεκα (ζα
εθαξκφδνληαη θαζαξά ζηαηηθέο δπλάκεηο) θαη θζνξέο ζηελ επηθάλεηά ηνπ.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαηαζθεπήο απφ πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξνχληαη κε
επηηφπην ζθπξφδεκα, θαη πνπ ε αληνρή ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ζπληίζεληαη θαη‟ απηφλ ηνλ
ηξφπν, εμαξηάηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο αληνρήο ηνπ επηηνπίνπ ζθπξνδέκαηνο, ηζρχνπλ ηα
παξαπάλσ αλαθεξφκελα, ζην άξζξν Γ-3 ηεο ΣΤ.
ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο νιηζζαηλφλησλ ή αλαξξηρνκέλσλ μπινηχπσλ, κπνξνχλ λα
ιεθζνχλ κηθξφηεξεο πξνζεζκίεο απφ ηηο δηδφκελεο ζηνλ πίλαθα 11.6 ηνπ ΚΣ-97, ζχκθσλα κε
εηδηθή κειέηε πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
Ζ αθαίξεζε ησλ ζηχισλ ησλ ηθξησκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κελ
πξνθαιεί ππέξβαζε ησλ επηηξεπνκέλσλ ηάζεσλ θαη έηζη ψζηε λα θνξηίδεηαη βαζκηαία θαη
νκνηφκνξθα ε θέξνπζα θαηαζθεπή.
Οη μπιφηππνη ησλ ζηχισλ, βάζξσλ θαη ηνηρσκάησλ πξέπεη λα αθαηξνχληαη πξηλ απφ ηνπο
μπινηχπνπο ησλ δνθψλ θαη πιαθψλ, πνπ ζηεξίδνληαη πάλσ ζε απηά.
Γεληθά, νξίδεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη ε αθαίξεζε μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ ρσξίο ηελ έγθξηζε
ηεο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν θαη ηελ κέζνδν αθαίξεζεο.

5.5.4.6

Φφξηηζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ κεηά απφ πξφζθαηε αθαίξεζε ησλ μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ
Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, φηαλ δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί ε ρξεζηκνπνίεζε δνκηθψλ
ζηνηρείσλ, ηδηαίηεξα πιαθψλ, θαηά ηηο πξψηεο κέξεο κεηά ηελ θαηαζθεπή ή κεηά ηελ αθαίξεζε
ησλ μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ.
Καηά θαλέλα ηξφπν δελ επηηξέπεηαη λα απνξξίπηνληαη ε λα ζπζζσξεχνληαη ή λα ηνπνζεηνχληαη,
ζε απαξάδεθηεο πνζφηεηεο, πέηξεο, δνθνί, ζαλίδεο, δνθίδεο θιπ, πάλσ ζε παηψκαηα πνπ
θαηαζθεπάζζεθαλ πξνζθάησο.

5.5.4.7

Δηδηθά Τπνζηπιψκαηα αζθαιείαο
Γηα λα ηεξεζνχλ ηα κηθξά βέιε θάκςεο απφ ηνλ εξππζκφ θαη ηε ζπζηνιή μήξαλζεο, πξέπεη λα
παξακέλνπλ ππνζηπιψκαηα αζθαιείαο, ή λα ηνπνζεηνχληαη ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ
μπινηχπσλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ πξνθαηαζθεπαζκέλα
ζηνηρεία.
Σα ππνζηπιψκαηα αζθαιείαο πξέπεη λα παξακέλνπλ ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, ηδηαίηεξα γηα
δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ μπινηχπσλ κεγάιν
κέξνο ηνπ θνξηίνπ πνπ ειήθζε ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ, ε γηα δνκηθά ζηνηρεία ζηα νπνία
αθαηξέζεθαλ πξφσξα νη μπιφηππνη θαη ηα ηθξηψκαηα.
Σα ππνζηπιψκαηα αζθαιείαο πξέπεη, ζηνπο δηαθφξνπο νξφθνπο, λα βξίζθνληαη ην έλα επάλσ
ζην άιιν.
ε πιάθεο κε δνθνχο θαη αλνίγκαηα κέρξη 8κ. πεξίπνπ, αξθνχλ ππνζηπιψκαηα αζθαιείαο ζην
κέζν ηνπ αλνίγκαηνο. Γηα κεγαιχηεξα αλνίγκαηα πξέπεη λα κπαίλνπλ πεξηζζφηεξα
ππνζηπιψκαηα αζθαιείαο. Γηα πιάθεο κε άλνηγκα κηθξφηεξν ησλ 5κ. ζπλήζσο πεξηηηεχνπλ ηα
ππνζηπιψκαηα αζθαιείαο.
Τπνζηπιψκαηα αζθάιεηαο δελ ζα κπαίλνπλ, φηαλ απφ ηελ κειέηε πξνθχπηεη φηη δελ ρξεηάδνληαη,
ή φηαλ απνδεηθλχεηαη απφ κειέηε, πνπ ζα ππνβάιεη ν Αλάδνρνο θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ
Τπεξεζία, φηη ε ηνπνζέηεζε ηνπο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη δπζκελψο ην ζηαηηθφ ζχζηεκα ηνπ
έξγνπ.
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Δπηζεσξήζεηο θαη έιεγρνη ησλ μπινηχπσλ
Οη νινθιεξσκέλνη μπιφηππνη θαη ηα ηθξηψκαηα ζα επηζεσξνχληαη θαη ζα ειέγρνληαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5.5.4.10 απηνχ ηνπ άξζξνπ.
Θα βεβαηψλεηαη ε ζηεξεφηεηα θαη αζθάιηζε ησλ ζηεξηγκάησλ, ζηεξεψζεσλ, ζθελψλ,
ζπλδέζεσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ εμαξηεκάησλ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ηχπσλ, ζα εηδνπνηείηαη ε Τπεξεζία γηα λα ηνπο
επηζεσξήζεη πξηλ απφ ηελ έγρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο (ρεηηθή ε παξαγ. 3.5.3.10 ηνπ άξζξνπ Γ-3
ηεο παξνχζαο Σ..Τ).
Ζ επηζεψξεζε ηεο Τπεξεζίαο ζα αθνξά, εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξαγ. 3.5.3.10 ηνπ
άξζξνπ Γ-3 ηεο παξνχζαο Σ..Τ., θαη ηα αθφινπζα:
 Καηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ ηνπ μπινηχπνπ γηα λα αληαπνθξηζεί, εθηφο απφ ηα
άιια, ζηνλ πξνδηαγξαθφκελν ηχπν επηθαλείαο ηνπ ηειεηψκαηνο.
 Απαηηνπκέλε θάιπςε ζηδεξνχ νπιηζκνχ (απνζηάηεο)
 ηεξέσζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ ζηνηρείσλ
 Σνπνζέηεζε ζπλδέζκσλ μπινηχπνπ πνπ δηαπεξλνχλ ηελ κάδα ηνπ ζθπξνδέκαηνο.

5.5.4.9

ρέδηα ιεπηνκεξεηψλ
α.
β.

γ)
δ)

Γηα φια ηα ζνβαξά ηκήκαηα ησλ έξγσλ γηα ηα νπνία ζα ζπληάζζεηαη κειέηε μπινηχπσλ
θαη ηθξησκάησλ, ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ.
Σα ζρέδηα ζα είλαη ζαθή θαη ζα παξάζρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ππνδείμεηο, ψζηε λα
ππάξρνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αθξηβή θαη ζσζηή ζπλαξκνιφγεζε
ησλ μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη πξνθνξηθέο δηεπθξηλήζεηο. Οη
παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ζα θαιχπηνπλ ηα αθφινπζα:
I. Μεγέζε, ζέζεηο θαη ζπλδεζκνινγία φισλ ησλ ζηνηρείσλ, ζε ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαζψο
θαη κε ηα παξάπιεπξα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο.
II. Ζ πνηφηεηα θαη ε θαηεγνξία ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηα δηάθνξα
ζηνηρεία θαη γηα ηνλ ηξφπν ζχλδεζήο ηνπο.
III. Αθξηβήο πεξηγξαθή φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εμαξηεκάησλ, ψζηε λα
δηεπθνιχλεηαη ε αθξηβήο ρξήζε ηνπο ζην εξγνηάμην.
IV.
Λεπηνκέξεηεο ησλ απαξαηηήησλ ππνζηεξηγκάησλ κε ηηο αθφινπζεο δηεπθξηλήζεηο.
 Τιηθά, δηαζηάζεηο θαη ζέζεηο ησλ εμσηεξηθψλ αληηζηεξίμεσλ, ζπλδέζκσλ θαη ινηπψλ
ζηνηρείσλ ζηήξημεο, απαξαηηήησλ γηα ηε δηαηήξεζε θαηαθφξπθεο θαη πιεπξηθήο
ζηαζεξφηεηαο θαη ηελ αληίζηαζε ζηηο πιεπξηθέο κεηαηνπίζεηο.
 Λεπηνκέξεηεο θαη κεγέζε ζηαηηθψλ ζπλδέζκσλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ.
 Τιηθά, δηαζηάζεηο θαη ζέζεηο ησλ ζεκειίσλ ησλ ηθξησκάησλ θαη ησλ θεξνπζψλ
θαηαζθεπψλ.
V. Λεπηνκέξεηεο ησλ μπινηχπσλ κέζα ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε έγρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
VI. Ζ ζεηξά, ε κέζνδνο θαη ν ξπζκφο ησλ ζθπξνδεηήζεσλ αλάινγα κε ηε ζηαηηθή κειέηε
ησλ μπινηχπσλ.
VII.Δηδηθέο κέζνδνη θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη δηάιπζεο.
VIII.Δπαξθείο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα θνξηία, ηηο ξνπέο θαη ηα βέιε ψζηε λα
δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο θαη ε επαιήζεπζε ησλ μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ απφ ηελ
ππεξεζία.
Σα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ζα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα δηπισκαηνχρνπ
Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη ζα δηεπθξηλίδεηαη ζ‟ απηά φηη πιεξνχληαη νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη νη θαλνληζκνί.
Θα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο φια ηα ζηνηρεία γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε κειέηε
ιεπηνκεξεηψλ ζην εξγνηάμην θαη νη κειέηεο απηέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία έγθαηξα
γηα έγθξηζε.
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Παξαιαβή μπινηχπσλ
Ο Αλάδνρνο θέξεη ηελ επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ησλ μπινηχπσλ θαη ησλ ηθξησκάησλ πξηλ ηε
δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, αλεμάξηεηα απφ ηνλ έιεγρν ηεο
Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ακέζσο πξηλ απφ θάζε ζθπξνδέηεζε λα εθηειεί
έιεγρν ησλ μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ απφ δηπισκαηνχρν Πνιηηηθφ Μεραληθφ, ν νπνίνο θαη ζα
ζπληάζζεη πηζηνπνηεηηθφ ζην νπνίν:
α.
Θα αλαθέξεηαη δηεμνδηθά ην αληηθείκελν ηεο επηζεψξεζεο πνπ πξνεγήζεθε.
β.
Θα βεβαηψλεηαη φηη νη μπιφηππνη θαη ηα ηθξηψκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηα
ηειεπηαία εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηηο ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο ππνδείμεηο, ή ζα
βεβαηψλεηαη φηη νη ηπρφλ ππνδεηγκέλεο αληηζηεξίμεηο βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπο.
γ.
Σν πηζηνπνηεηηθφ ζα βξίζθεηαη πάληα ζην εξγνηάμην γηα ηπρφλ έιεγρν απφ ηελ Τπεξεζία.
Σπρφλ αηηηνινγεκέλεο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζα
εθηεινχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή. Αληίζεηα ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ
πιήξε επζχλε πνπ έρεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία δελ θάλεη ρξήζε απηνχ ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο.
Τπνγεγξακκέλν αληίγξαθν ηνπ παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθνχ παξαιαβήο μπινηχπσλ ζα
ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία πξηλ απφ θάζε ζθπξνδέηεζε.

5.6

ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΡΘΡΟ
Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Σε κειέηε ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ, ηνπο ζρεηηθνχο ζηαηηθνχο ππνινγηζκνχο θαη ηα
ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ.
Σελ πξνκήζεηα φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ.
Σε ρξήζε κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ.
Σηο νπνηεζδήπνηε κεηαθνξέο θαη πξνζεγγίζεηο, ηελ απνμήισζε, ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ
θαηάιιειε πξνεηνηκαζία, ηελ επάιεηςε κε δηεπθνιπληηθφ πιηθφ, ηελ απνθνκηδή απφ ην
εξγνηάμην θιπ.
Σελ επηζεψξεζε ησλ μπινηχπσλ.

5.7

ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΖ

5.7.1

Γηα ηηο εξγαζίεο ηθξησκάησλ - μπινηχπσλ, γηα θαηαζθεπή ζθπξνδεκάησλ επηθαλεηαθνχ
ηειεηψκαηνο ηχπνπ Α, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν, δελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε
ακνηβήο ζηνλ αλάδνρν, γηαηί νη ζρεηηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ησλ
ζθπξνδεκάησλ.

5.7.2

Αληίζεηα, γηα ηηο εξγαζίεο ηθξησκάησλ - μπινηχπσλ γηα θαηαζθεπή ζθπξνδεκάησλ κε
επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα αλψηεξεο πνηφηεηαο (ηχπνπ Β, Γ, Γ, Δ) ρνξεγείηαη αλαιφγσο πξφζζεηε
2
ακνηβή κεηξνχκελε ζε κ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ζθπξνδέκαηνο, φπσο ιεπηνκεξψο
πεξηγξάθεηαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.
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Γ-9

ΠΡΟΥΤΣΟΗ ΣΗΜΔΝΣΟΩΛΖΝΔ

9.1

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

9.1.1

Καηαζθεπή αγσγψλ νκβξίσλ απφ πξνθαηαζθεπαζκέλνπο άνπινπο πξεζζαξηζηνχο
ηζηκεληνζσιήλεο, δηαθφξσλ δηακέηξσλ.
Καηαζθεπή αγσγψλ νκβξίσλ απφ πξνθαηαζθεπαζκέλνπο πξεζζαξηζηνχο νπιηζκέλνπο
ηζηκεληνζσιήλεο, δηαθφξσλ δηακέηξσλ.
Καηαζθεπή αγσγψλ νκβξίσλ ή θαη αθαζάξησλ απφ νπιηζκέλνπο δνλεηηθνχο ή θπγνθεληξηθνχο
ηζηκεληνζσιήλεο.
Καηαζθεπή ζηξαγγηζηεξίσλ απφ δηάηξεηνπο πξνθαηαζθεπαζκέλνπο άνπινπο ηζηκεληνζσιήλεο,
δηαθφξσλ δηακέηξσλ.

9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.2

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Γηα ην παξαπάλσ αληηθείκελν έρνπλ εθαξκνγή ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΠΣΠΣ-110 ζηνλ Κ.Σ.
„97, ζηελ πξνδηαγξαθή ΔΓ2α/02/44/Φ.1.1/4.4.84 (ΦΔΚ 253Β/84), φπσο επίζεο θαη ηα άξζξα ηεο
ΣΤ ππ. αξηζκ. Γ-1 ( Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ) Γ-2 (Δπαλεπηρψζεηο
απνκέλνληνο φγθνπ εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ), Γ-3 (θπξνδέκαηα), Γ-6
(ηδεξνί νπιηζκνί), Γ-4 (Σζηκέλην), κε ηηο φπνηεο βειηηψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο
αλαθέξνληαη παξαθάησ.

9.3

ΟΡΗΜΟΗ
Πξφρπηνη ηζηκεληνζσιήλεο είλαη νη πξνθαηαζθεπαζκέλνη άνπινη ή νπιηζκέλνη πιήξεηο ή
δηάηξεηνη ηζηκεληνζσιήλεο, νη ρξεζηκνπνηνχκελνη γηα θαηαζθεπή αγσγψλ νκβξίσλ ή θαη
αθαζάξησλ, φπσο επίζεο θαη ζηξαγγηζηεξίσλ (νη δηάηξεηνη).

9.4

ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ
Ζ πξνκήζεηα θαη/ή παξαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ππφγεησλ ηζηκέληηλσλ ή θαη απφ άιια
πιηθά θαηαζθεπαζκέλσλ αγσγψλ ζπληζηά ηδηαίηεξα επαίζζεηε θαηαζθεπή, ιφγσ θαη ησλ
θαηαπνλήζεσλ πνπ πθίζηαληαη νη ζσιήλεο απφ ηελ επηθάιπςε ηνπο θαη ηε θφξηηζε ηεο
θπθινθνξίαο. Γη΄ απηφ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα εθαξκφδεη κε απφιπηε αθξίβεηα
ηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο 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.

9.5

ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ

9.5.1

Γεληθά
Σα παξαθάησ αλαθεξφκελα ηζρχνπλ γηα ην ζχλνιν ησλ πξνρχησλ ηζηκεληνζσιήλσλ (άνπινη,
νπιηζκέλνη θιπ).
Τιηθά
α.
Σν ηζηκέλην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ ζα πξέπεη
λα είλαη θαζαξφ ηζηκέλην Portland ρσξίο ζεξατθή ή άιιεο πξνζκίμεηο θαη λα πιεξνί ηηο
απαηηήζεηο ηνπ Κ.Σ. „97.
β.
Σα αδξαλή πιηθά θαη ην λεξφ πξέπεη επίζεο λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κ.Σ.‟97.
γ.
Σα αδξαλή πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο, αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ
ηζηκεληνζσιήλσλ, θνθθνκεηξηθέο δηαβαζκίζεηο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην κέγεζνο ησλ
θφθθσλ ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 20 ριζη.
δ.
Γηα ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά
ππφςε ην πνζνζηφ πγξαζίαο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ.

9.5.1.1

9.5.1.2

Καηαζθεπή
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
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9.5.1.3

Σνπνζέηεζε
α.

β.
γ.

δ.
9.5.1.4

9.5.2

9.5.2.1
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Οη ηζηκεληνζσιήλεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κεθνηνκηθά θαη
νξηδνληηνγξαθηθά ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, κε επηηξεπφκελε κέγηζηε απφθιηζε
απφ ηηο ζεσξεηηθέο γξακκέο θαη θιίζεηο πέληε (5) ριζη. αλά κέηξν αγσγνχ θαη κε
επηηξεπφκελε κέγηζηε απφιπηε απφθιηζε ηέζζεξα (4) εθ. γηα θάζε απηνηειέο κήθνο
αγσγνχ κεηαμχ θξεαηίσλ
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.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ έδξαζε ησλ ζσιήλσλ πνπ ζα γίλεη ζε φιν ην
κήθνο ηνπο θαη πάλσ ζην θαηάιιειν πιηθφ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο νδεγίεο ηεο
Τπεξεζίαο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ειαζηηθφηεηα θαη ε νκνηνκνξθία ηεο έδξαζεο.
Δηδηθφηεξα ε έδξαζε ησλ αγσγψλ θαη ε επίρσζή ηνπο επάλσ, θάησ θαη γχξσ απφ απηνχο
ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζην άξζξν Γ-2 ηεο ΣΤ.
Σν ζθξάγηζκα ησλ αξκψλ ζα γίλεηαη κε ηζρπξφ ηζηκεληνθνλίακα, 650ργξ ηζηκέληνπ αλά κ3
μεξάο άκκνπ.

Λήςε δνθηκίσλ
α.
Γηα λα επηηξαπεί ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ ζην έξγν πξέπεη πξνεγνπκέλσο
λα γίλεη ν πνηνηηθφο έιεγρφο ηνπο. Ο έιεγρνο απηφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ιήςε
ζρεηηθψλ δνθηκίσλ πνπ ζα παξζνχλ ζε πνζνζηφ 2% γηα θάζε μερσξηζηή δηάκεηξν
ηζηκεληνζσιήλσλ θαη θαη΄ ειάρηζηνλ 5 ηεκάρηα αλά δηάκεηξν , ηα νπνία ζα ειεγρζνχλ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο αλαγλσξηζκέλσλ εξγαζηεξίσλ κε δαπάλε θαη κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ.
β.
Σα δνθίκηα απηά ζα παίξλνληαη απφ ην εξγνηάμην θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ ή απφ ηνπο
πξνζθνκηζζέληεο ηζηκεληνζσιήλεο ζην εξγνηάμην (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ηνπο
πξνκεζεχεηαη απφ εξγνζηάζην παξαγσγήο ηζηκεληνζσιήλσλ) θαηά ηπραίν ηξφπν, φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξ, 4.3.1.1.6.1.2.1.Α.5 ηεο ΠΣΠΣ-110. Σα δνθίκηα απηά ζα
δηαηίζεληαη δσξεάλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα πξαγκαηνπνίεζε δνθηκψλ.
Δηδηθά
Πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξ. 9-5.1 ηζρχνπλ γηα θάζε ηχπν πξφρπηνπ
ηζηκεληνζσιήλα θαη ηα αθφινπζα.
Πξνθαηαζθεπαζκέλνη άνπινη πξεζζαξηζηνί ηζηκεληνζσιήλεο.
α.
Γηαζηαζηνιφγεζε, κνξθή θαη αληνρή
Σν ζθπξφδεκα θαηαζθεπήο ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ κπνξεί λα είλαη είηε ζπλήζνπο αληνρήο
(220) νπφηε έρεη εθαξκνγή ν Πίλαθαο Η ηεο ζειίδαο 94 ηεο ΠΣΠΣ-110, είηε εμαηξεηηθήο
αληνρήο (250), νπφηε έρεη εθαξκνγή ν πίλαθαο ΗΗ ηεο ζει 95 ηεο ΠΣΠΣ-110.
Σα πξνβιεπφκελα ζηνπο σο άλσ πίλαθεο ζπληζηνχλ ηα ειάρηζηα επηηξεπφκελα φξηα θαη
ηζρχνπλ κε ηελ πξνυπφζεζε κε χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ ζηελ κειέηε ηνπ
Έξγνπ.
β.
Έιεγρνο πνηφηεηαο
Η. ε πεξίπησζε θαηαζθεπήο ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ ζην εξγνηάμην απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα
γίλνληαη επηθνπξηθά δνθηκέο ζιίςεσο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξ. 4.3.1.1.6.1.2.Α3 ηεο ΠΣΠΣ-110, ρσξίο φκσο απηέο νη
δνθηκέο λα απνηεινχλ θξηηήξην απνδνρήο ηνπο.
ΗΗ. Κξηηήξην απνδνρήο ησλ ζσιήλσλ ζα απνηειέζεη ε δνθηκή αληνρήο ζε ζξαχζε έηνηκσλ
ηζηκεληνζσιήλσλ πνπ ζα θνξηίδνληαη ζε αληηδηακεηξηθή ζιίςε ζχκθσλα κε ηελ
κέζνδν ησλ «ηξηψλ αθκψλ» θαη ζα πξέπεη λα επηηπγράλνληαη ζηα δνθίκηα νη αληνρέο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ησλ ζσιήλσλ, αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζθπξνδέκαηνο (πίλαθαο Η ηεο ζει. 94 γηα
ζθπξνδέκαηα θαηεγνξίαο 220 ή πίλαθαο ΗΗ ηεο ζει. 95 γηα ζθπξνδέκαηα θαηεγνξίαο
250 ηεο ΠΣΠΣ-110.
ΗΗΗ. Οη ηζηκεληνζσιήλεο ζα γίλνληαη απνδεθηνί ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξ.
4.3.1.1.6.1.2.1.Α1 ηεο ΠΣΠΣ-110 (δνθηκέο ή επαλαδνθηκέο) ζχκθσλα κε ηελ
πξνδηαγξαθή ASTM C-14.
IV. Δθηφο απφ ην θξηηήξην απνδνρήο ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ, πνπ είλαη ε αληνρή ζε
εμσηεξηθφ θνξηίν ζα ηζρχνπλ επηθνπξηθά θαη ηα θξηηήξηα πδξναπνξξνθεηηθφηεηαο,
πδξνπεξαηφηεηαο θαη πδξνζηαηηθψλ δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠΣ-110.
V. Θα ηζρχνπλ ηέινο θαη ηα θξηηήξηα απνδνρήο γηα επηηξεπφκελεο απνθιίζεηο δηαζηάζεσλ
ηεο παξαγξ. 4.3.1.1.6.1.2.1. Β ηεο ΠΣΠΣ-110 (πίλαθαο ΗΗΗ, ζει 99)
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9.5.2.2

Πξνθαηαζθεπαζκέλνη νπιηζκέλνη πξεζζαξηζηνί ηζηκεληνζσιήλεο
α.

β.

γ.

9.5.2.3
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ηδεξνχο νπιηζκφο
Ο ζηδεξνχο νπιηζκφο ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΣ θαη
ηνπ άξζξνπ Γ-6 ηεο ΣΤ (ηδεξνχο νπιηζκφο). Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκνχ ζα γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο παξαγξ. 4.3.1.1.6.1.3.04, 4.3.1.1.6.1.3.05 θαη
4.3.1.1.6.1.3.06 ηεο ΠΣΠΣ-110.
Γηαζηαζηνιφγεζε, κνξθή θαη αληνρή
Οη ηζηκεληνζσιήλεο κπνξεί λα είλαη:
Η. Σεο ζεηξάο 75 (σο ζεηξά 75 λνείηαη ε ζεηξά κε θνξηίν ζξαχζεο θαηά ηελ αληηδηακεηξηθή
ζιίςε κε ηελ κέζνδν «ηξηψλ αθκψλ» = 75/Ν/m.mm δηακέηξνπ), νπφηε έρεη εθαξκνγή ν
πίλαθαο ΗΗ ηεο ζει 100 ηεο ΠΣΠΣ-110.
ΗΗ. Σεο ζεηξάο 100, νπφηε έρεη εθαξκνγή ν πίλαθαο ΗΗ ηεο ζει 101 ηεο ΠΣΠΣ-110.
ΗΗΗ. Σεο ζεηξάο 150, νπφηε έρεη εθαξκνγή ν πίλαθαο ΗΗΗ ηεο ζει. 102 ηεο ΠΣΠ-Σ110.
ΗV. θπξνδέκαηνο -420, νπφηε έρεη εθαξκνγή ν πίλαθαο ΗV ηεο ζει. 103 ηεο ΠΣΠΣ-110.
Σα πξνβιεπφκελα ζηνπο άλσ πίλαθεο ζπληζηνχλ ηα ειάρηζηα επηηξεπφκελα φξηα θαη
ηζρχνπλ κε ηελ πξνυπφζεζε κε χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ ζηελ κειέηε ηνπ
έξγνπ.
Έιεγρνο πνηφηεηαο
Η. ε πεξίπησζε θαηαζθεπήο ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ ζην εξγνηάμην απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα
γίλνληαη επηθνπξηθά δνθηκέο ζιίςεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα
ζηελ παξάγξ. 4.3.1.1.6.1.2.2.Α2 ηεο ΠΣΠΣ-110, ρσξίο φκσο απηέο νη δνθηκέο λα
απνηεινχλ θξηηήξην απνδνρήο ηνπο.
ΗΗ. Κξηηήξην απνδνρήο ησλ ζσιήλσλ ζα απνηειέζεη ε δνθηκή αληνρήο ζε ζξαχζε έηνηκσλ
ηζηκεληνζσιήλσλ πνπ ζα θνξηίδνληαη ζε αληηδηακεηξηθή ζιίςε ζχκθσλα κε ηελ
κέζνδν ησλ «ηξηψλ αθκψλ» θαη ζα πξέπεη λα επηηπγράλνληαη ζηα δνθίκηα νη αληνρέο, νη
νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ησλ ζσιήλσλ (πίλαθεο Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη
IV ησλ ζει. 100, 101, 102 θαη 103 ηεο ΠΣΠΣ-110).
ΗΗΗ. Οη ηζηκεληνζσιήλεο ζα γίλνληαη απνδεθηνί ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξ.
4.3.1.1.6.1.2.2.Α1 ηεο ΠΣΠΣ-110 (δνθηκέο θαη επαλαδνθηκέο) ζχκθσλα κε ηελ
πξνδηαγξαθή ASTU C76 πιελ ηεο πδξνπεξαηφηεηαο πνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ
πξνδηαγξαθή DIN 4035.
IV. Δθηφο απφ ην θξηηήξην απνδνρήο ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ πνπ είλαη ε αληνρή ζε
εμσηεξηθφ θνξηίν ζα ηζρχνπλ επηθνπξηθά θαη ηα θξηηήξηα απνξξνθεηηθφηεηαο λεξνχ θαη
πδξνπεξαηφηεηαο (πδαηνζηεγαλφηεηαο) ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠΣ-110.
V.
Θα ηζρχνπλ ηέινο θαη ηα θξηηήξηα απνδνρήο γηα επηηξεπφκελεο απνθιίζεηο
δηαζηάζεσλ ηεο παξ. 4.3.1.1.6.1.2.Β ηεο ΠΣΠΣ-110.

Γνλεηηθνί - θπγνθεληξηθνί ηζηκεληνζσιήλεο
Ηζρχεη ε πξνδηαγξαθή ΔΓ 2α/02/44/Φ.1.1. απφ 4 Απξηιίνπ 1984 (ΦΔΚ 253Β/84).

9.5.2.4

Γηάηξεηνη ηζηκεληνζσιήλεο
α.

β.
γ.

Γηαζηαζηνιφγεζε, κνξθή θαη αληνρή
Σν ζθπξφδεκα θαηαζθεπήο ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ κπνξεί λα είλαη είηε ζπλήζνπο αληνρήο,
νπφηε έρεη εθαξκνγή ν πίλαθαο Η ηεο ζει 178 ηεο ΠΣΠΣ -110 είηε πςειήο αληνρήο, νπφηε
έρεη εθαξκνγή ν πίλαθαο ΗΗ ηεο ζει. 179 ηεο ΠΣΠΣ-110.
Σα πξνβιεπφκελα, ζηνπο σο άλσ πίλαθεο ζπληζηνχλ ηα ειάρηζηα επηηξεπφκελα φξηα θαη
ηζρχνπλ κε ηελ πξνυπφζεζε κε χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ ζηε κειέηε ηνπ
έξγνπ.
Οπέο
Ηζρχνπλ ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηελ παξάγ. 4.4.2.1.10.5.1.2.Β2 ζει 177 ηεο ΠΣΠΣ-110.
Έιεγρνο πνηφηεηαο
Ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα γηα ηνπο άνπινπο ηζηκεληνζσιήλεο κε πξνζαξκνγή ηνπο ζηνπο
πίλαθεο Η, ΗΗ, ΗΗΗ ησλ ζει 178 θαη 179 ηεο ΠΣΠΣ-110.
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9.6

ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΡΘΡΟ

9.6.1

Καηαζθεπή αγωγώλ νκβξίωλ από πξνθαηαζθεπαζκέλνπο, άνπινπο πξεζζαξηζηνύο
ηζηκεληνζωιήλεο από ζθπξόδεκα -220 ή -250, δηαθόξωλ δηακέηξωλ.
Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη:
α.
Σελ πξνκήζεηα ή παξαζθεπή, ηελ κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηνπ
ηζηκεληνζσιήλα κέζα ζηελ ππάξρνπζα ηάθξν θαη ζε νπνηνδήπνηέ βάζνο.
β.
Σηο ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ θαη ην ζθξάγηζκα ησλ αξκψλ ηνπο κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλία
650 ριγ ηζηκέληνπ αλά κ3 μεξάο άκκνπ.
γ.
Σε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ δνθηκίσλ θαη ηελ δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ δνθηκψλ πνηφηεηαο.
δ.
Σελ αληηκεηψπηζε ησλ θάζε είδνπο δπζρεξεηψλ απφ ηπρφλ χπαξμε ππφγεηνπ λεξνχ.

9.6.2

Καηαζθεπή αγωγώλ νκβξίωλ ή θαη αθαζάξηωλ από νπιηζκέλνπο ηζηκεληνζωιήλεο
δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ θαη δηακέηξωλ
Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη:
α.
Σηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο σο άλσ 9.6.1. α, β,γ,θαη δ παξαγξάθνπο.
β.
Σελ πξνκήζεηα θνπή θαη ελζσκάησζε ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ, εθφζνλ παξαθζεπάδνληαη
επί ηφπνπ ηνπ ή ηε δηαζθάιηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ πξνθεηκέλνπ πεξί
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δηάηξεησλ ζσιήλσλ εκπνξίνπ.

9.6.3

Καηαζθεπή ζηξαγγηζηεξίωλ από δηάηξεηνπο πξνθαηαζθεπαζκέλνπο
πξεζζαξηζηνύο ηζηκεληνζωιήλεο δηαθόξωλ δηακέηξωλ.

άνπινπο

Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη:
α.
Σηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο σο άλσ παξαγξάθνπο 9.6.1.α, β, γ, θαη δ.
β.
Σελ δηάλνημε ησλ απαηηνχκελσλ νπψλ.
9.7

ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ - ΠΛΖΡΩΜΖ

9.7.1

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεη αλά κέηξν
ηζηκεληνζσιήλα
αθαηξνπκέλσλ
ησλ
παξεκβαιιφκελσλ θξεαηίσλ.

9.7.2

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη αλαιφγσο ηεο δηακέηξνπ θαη ηνπ είδνπο ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ (απφ απιφ ή
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, πςειήο αληνρήο, δηάηξεηνη θιπ).

9.7.3

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ
πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαγξ. 9.6.1. γηα άνπινπο
ηζηκεληνζσιήλεο, 9.6.2 γηα νπιηζκέλνπο θαη 9.6.3 γηα δηάηξεηνπο.

9.7.4

Γηεπθξηλίδνληαη θαη ηα αθφινπζα:
α.
β.

πξαγκαηηθνχ αμνληθνχ κήθνπο εγθαηεζηεκέλνπ
κεθψλ
ησλ
εζσηεξηθψλ
δηαζηάζεσλ
ησλ

ηελ ηηκή κνλάδνο δελ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ ηπρφλ πεξηβιήκαηνο απφ
ζθπξφδεκα θαη ησλ πιηθψλ έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ αγσγψλ, πνπ πιεξψλνληαη
ηδηαίηεξα κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ.
ηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ νπιηζκέλνπ ηζηκεληνζσιήλα πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε
πξνκεζείαο, ελζσκάησζεο θιπ ηνπ απαηηνχκελνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ.
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Γ - 20

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΑΓΩΓΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΖ ΩΦΔΛΔΗΑ (ΟΚΩ) Δ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

20.1

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

20.1.1

Οη εξγαζίεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ πεξίπησζε ζπλάληεζεο
αγσγψλ θνηλήο σθέιεηαο (ΟΚΩ) ζε ιεηηνπξγία.

20.2

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Οη θαζνξηδφκελεο ζην παξφλ άξζξν πξνδηαγξαθέο

20.3

ΟΡΗΜΟΗ

20.3.1

«Αληηκεηψπηζε ζπλάληεζεο αγσγψλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο (ΟΚΩ) ζε ιεηηνπξγία»
λννχληαη νη εξγαζίεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ πεξίπησζε
ζπλάληεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πάζεο θχζεσο εθζθαθψλ (Γεληθψλ θαη ζεκειίσλ ηερληθψλ
έξγσλ θαη ηάθξσλ) ηέηνησλ αγσγψλ θαη νη εμ απηψλ επί πιένλ δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ
εθθξάδνληαη ζαλ πξφζζεηε ηηκή ησλ εθζθαθψλ, ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ ηνπο απφ ηνπο
ζπλαληψκελνπο αγσγνχο.

20.3.2

«Αγσγνί» γεληθά λννχληαη νη θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εθζθαθψλ ζπλαληψκελνη αγσγνί εηαηξεηψλ
ή θαη νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο (Ο.Κ.Ω.), νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ θαη είδνπο πεξηβιήκαηνο,
ζε νπνηνδήπνηε βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη κε νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε. αλ
«αγσγνί» λννχληαη επίζεο θαη νη ζπλαληψκελνη αξδεπηηθνί αχιαθεο ππεξθείκελνη ηεο επηθαλείαο
ηνπ εδάθνπο ή ζθαθηνί κε ή ρσξίο επέλδπζε.

20.3.3

«Αγσγνί ζε ιεηηνπξγία» λννχληαη νη αγσγνί πνπ πξνβιέπεηαη λα δηαηεξεζνχλ ή πνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ εθζθαθψλ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. Ζ έθθξαζε «ζε ιεηηνπξγία» δελ αλαηξείηαη
απφ ηπρφλ πξνζσξηλή ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ.

20.3.4

«Μεηαηνπηδφκελνη αγσγνί» λννχληαη νη θαηαζθεπαδφκελνη ζε άιιε ζέζε νπφηε ην εκπίπηνλ ζηηο
πεξηνρέο ηκήκα ηνπο εγθαηαιείπεηαη, φπσο επίζεο θαη νη ππάξρνληεο αγσγνί πνπ ρξήδνπλ
αλαθαηαζθεπήο, ιφγσ αλαγθαίαο αχμεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ.

20.3.4

«Γλσζηνί αγσγνί» λννχληαη νη αγσγνί γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπληαρζεί ζρεηηθέο κειέηεο ηεο
επηξξνήο ησλ θαηαζθεπαδφκελσλ έξγσλ θαη ππάξρεη πξφβιεςε απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπο ή θαη επαχμεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε απμεκέλεο ζεκεξηλέο ή
θαη κειινληηθέο αλάγθεο.

20.3.5

«Άγλσζηνη αγσγνί» λννχληαη νη αγσγνί γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ ζπληαρζεί νη σο άλσ κειέηεο
απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.

20.4

ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ

20.4.1

Γηα θάζε ζπλαληψκελν αγσγφ («γλσζηφ» ή «άγλσζην»), πνπ εκπίπηεη ζηηο εθζθαθέο ηνπ έξγνπ
ή γεηηνλεχεη κε απηέο, ν Αλάδνρνο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ ππνρξενχηαη:
α.
β.
γ.

δ.
ε.

Να δηαθξηβψζεη ηε θχζε ηνπ αγσγνχ θαη ηελ νξηδνληηνγξαθηθή θαη πςνκεηξηθή ηνπ ζέζε.
Να δηαθξηβψζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ
Να πξνηείλεη γηα θάζε «άγλσζην αγσγφ» - θαηά πεξίπησζε - ηε δηαηήξεζή ηνπ ή ηε
κεηαηφπηζή ηνπ ή λα αμηνινγήζεη ηε δνζείζα ιχζε ησλ «γλσζηψλ αγσγψλ» ζε
ζπζρεηηζκφ κε ηελ αλεπξεζείζα θαηάζηαζε (χπαξμε ηπρφλ λέσλ εκπνδίσλ πνπ δελ έρνπλ
παξζεί ππφςε ζηε κειέηε, δηαθνξεηηθή πςνκεηξηθή θαη νξηδνληηνγξαθηθή ζέζε θιπ).
Να έξζεη ζε ζρεηηθέο ζπλελλνήζεηο κε ηνλ νηθείν Ο.Κ.Ω. γηα φια ηα παξαπάλσ θαη
ηδηαίηεξα γηα λα αλαθεξφκελα ζην εδάθην (γ).
Να ελεκεξψζεη έγθαηξα γηα φια ηα παξαπάλσ ηελ Τπεξεζία.
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20.4.2

Γηα θάζε «άγλσζην αγσγφ» φπσο επίζεο θαη γηα θάζε «γλσζηφ αγσγφ», ζηα πιαίζηα θπζηθά ηεο
αμηνιφγεζεο ηεο δνζείζαο ιχζεο ηεο κειέηεο ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ αλεπξεζείζα πξαγκαηηθή
θαηάζηαζε, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη, πάληνηε ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ νηθείν Ο.Κ.Ω. θαη ηελ
Τπεξεζία, απφθαζε σο πξνο ηελ ηχρε ηνπ. Ζ απφθαζε απηή ελαιιαθηηθά κπνξεί λα είλαη:
α.
Να δηαηεξεζεί ζε «ιεηηνπξγία» θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ησλ εθζθαθψλ θαη
θαηαζθεπψλ ρσξίο λα κεηαηνπηζζεί, ή κε κηθξή κεηαηφπηζε (αλ ηνχην είλαη δπλαηφλ).
β.
Να δηαηεξεζεί «ζε ιεηηνπξγία» ρσξίο κεηαηφπηζε, ή κε κηθξή κεηαηφπηζε (αλ είλαη
δπλαηή), ζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ κε κηθξέο κφλνλ δηαθνπέο ζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
γ.
Να κεηαηνπηζζεί, δειαδή λα θαηαζθεπαζηεί ζε άιιε ζέζε, νπφηε ην εκπίπηνλ ζηηο
πεξηνρέο εθζθαθψλ ηκήκα ηνπ ζα εγθαηαιεηθζεί.
δ.
Να αλαθαηαζθεπαζηεί ιφγσ αλαγθαίαο αχμεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ.
ε θάζε πεξίπησζε ην πξφγξακκα εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη έγθαηξα γλσζηφ θαη
απνδεθηφ απφ ηνλ νηθείν Ο.Κ.Ω.

20.5

ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ

20.5.1

Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηξόπνο θαηαζθεπήο γηα ηελ πεξίπηωζε αγωγώλ πνπ ζα
κεηαηνπηζζνύλ

20.5.1.1

Ζ ζχληαμε (κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ) πιήξνπο κειέηεο κεηαηφπηζεο ηφζν ησλ
«αγλψζησλ αγσγψλ» φζν θαη ησλ «γλσζηψλ αγσγψλ» αλ, γη απηνχο, πξνθχςνπλ λέα ζηνηρεία
απφ ηελ αλεπξεζείζα επί ηφπνπ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, πνπ επηβάιινπλ αλαπξνζαξκνγή ηεο
ππάξρνπζαο κειέηεο. Ζ ππνρξέσζε ζχληαμεο ηεο σο άλσ αλαπξνζαξκνγήο ηεο κειέηεο
«γλσζηψλ αγσγψλ» πεξηιακβάλεη, εθ φζνλ ηνχην είλαη αλαγθαίν, θαη ηπρφλ ηκήκαηα ηνπ
κεηαηνπηδφκελνπ αγσγνχ πέξαλ ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο ζπκβαηηθήο αξρήο θαη πέξαηνο
ηνπ «γλσζηνχ αγσγνχ».
εκεηψλεηαη φηη νη σο άλσ κειέηεο ζπληάζζνληαη θαηά θαλφλα απφ ηνπο αξκφδηνπο Ο.Κ.Ω.
(ΓΔΖ, ΟΣΔ θιπ), πξνηηκήζεθε φκσο λα ζπκπεξηιεθζεί ε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηεο ζχληαμεο
ηνπο ζηηο Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη επηηάρπλζε ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Φπζηθά απαηηείηαη ε ζρεηηθή ζχκθσλε γλψκε θαη έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ
Ο.Κ.Ω.

20.5.1.2

Ζ θαηαζθεπή «γλσζηψλ θαη αγλψζησλ αγσγψλ» ζηε λέα ζέζε ηνπο καδί κε ηηο ζπλδέζεηο ηνπο
ππφ ηελ (πξφζζεηε) επίβιεςε θαη νδεγίεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ Ο.Κ.Ω. ηηο εξγαζίεο ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία «πξνζσξηλά έξγα» γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ αγσγψλ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ζα γίλνληαη νη
ζπλδέζεηο ησλ κεηαηνπηδνκέλσλ «γλσζηψλ θαη αγλψζησλ αγσγψλ» , κε ηνπο ππάξρνληεο
αγσγνχο, φπσο επίζεο θαη ηα έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηε δψλε
δηέιεπζεο ηνπ κεηαηνπηδνκέλνπ αγσγνχ, (επαλεπίρσζε, απνθαηάζηαζε ππάξρνληνο
νδνζηξψκαηνο-πεδνδξνκίσλ θιπ).
Ζ θαηαζθεπή ησλ «γλσζηψλ θαη αγλψζησλ αγσγψλ», καδί κε ηα αληίζηνηρα αλαγθαία ηκήκαηα
«πξνζσξηλψλ έξγσλ» θαη ηα έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηε δψλε
δηέιεπζεο ησλ κεηαηνπηδνκέλσλ αγσγψλ ακείβεηαη ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ
αλαδφρνπ (θαη κε Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. γηα ηα είδε εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ηηκνιφγην).
εκεηψλεηαη εδψ φηη:
α.
Αλ ηπρφλ πξνθχςεη αιιαγή ηνπ κήθνπο ησλ «πξνζσξηλψλ έξγσλ» ζε ζρέζε κε ηελ
ππάξρνπζα κειέηε «γλσζηψλ αγσγψλ», ηφηε θαη νη επί πιένλ εξγαζίεο ησλ
«πξνζσξηλψλ έξγσλ» θαη ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο
θαηαηάζζνληαη ζηηο εξγαζίεο ησλ «αγλψζησλ αγσγψλ».
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Γηα νξηζκέλνπο «γλσζηνχο αγσγνχο» ησλ νπνίσλ ηα κεηαηνπηδφκελα ηκήκαηα εθηείλνληαη
ζε κεγάια κήθε εθηφο ηεο θπξίαο δψλεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ηεο εξγνιαβίαο, είλαη
δπλαηφλ λα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο «φξηα έξγνπ» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχκβαζε,
θάπνηα ελδηάκεζα ζεκεία ηνπ κεηαηνπηδνκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ «γλσζηνχ αγσγνχ». ηελ
πεξίπησζε απηή, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή
ηνπ κεηαμχ ησλ νξίσλ, ηκήκαηνο ηνπ «γλσζηνχ αγσγνχ», ελψ ηα εθηφο ησλ «νξίσλ
έξγνπ» ηκήκαηα, ζα απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα
πξνσζήζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπο κε ζχζηαζε αλεμάξηεηεο(σλ) εξγνιαβίαο(σλ), ή θαζ‟
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, αλαιακβάλνληαο παξάιιεια ηελ ππνρξέσζε λα νινθιεξψζεη
έγθαηξα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζρεηηθψλ ηκεκάησλ, ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
αληίζηνηρα έγθαηξα θαη ν κεηαηνπηδφκελνο «γλσζηφο αγσγφο»
ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη εγθαίξσο ηελ
νινθιήξσζε ηεο κειέηεο κεηαηφπηζεο γηα φιν ην ηκήκα (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ηκεκάησλ πνπ επξίζθνληαη έμσ απφ ηα «φξηα ηνπ έξγνπ» κέρξη ηα ζεκεία ζχλδεζεο κε ηνλ
ππάξρνληα αγσγφ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ηνπ ππφινηπνπ έξγνπ απφ
ηελ (ηηο) άιιε(εο) εξγνιαβία(εο).
Αλ δελ γίλεηαη ηδηαίηεξε δηαθνξεηηθή αλαθνξά ζηνπο εηδηθνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (Δ..Τ
θιπ) ν αλάδνρνο ζα ακείβεηαη γηα ηε ζρεηηθή κειέηε ζχκθσλα κε ην ελ ηζρχεη θψδηθα
ακνηβψλ κειεηψλ.
Με ηελ εμαίξεζε ησλ θαισδηαθψλ εξγαζηψλ (ΓΔΖ, ΟΣΔ) ηηο νπνίεο εθηεινχλ ηα αξκφδηα
ζπλεξγεία ησλ Ο.Κ.Ω., νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ παξαιιαγψλ ησλ «αγλψζησλ
αγσγψλ» ζα γίλνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ.
Όκσο ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε θαηάηκεζε ησλ εξγαζηψλ
ησλ παξαιιαγψλ ζεκαληηθψλ «αγλψζησλ αγσγψλ» θαη λα εθηειέζεη ηκήκα ηνπο, πνπ δελ
εκπίπηεη ζηελ θχξηα δψλε ησλ έξγσλ ηεο εξγνιαβίαο, κε άιιε(εο) εξγνιαβία(εο), εθφζνλ
απηή ε θαηάηκεζε δελ δεκηνπξγεί θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ
έξγνπ.

Ο κεηαηνπηδφκελνο ή αλαθαηαζθεπαδφκελνο αγσγφο ζα πξέπεη λα έρεη:
α.

β.

γ.

Υαξαθηεξηζηηθά πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κειεηεζέληνο αγσγνχ,
ζχκθσλα κε ηε κειέηε ησλ «γλσζηψλ αγσγψλ», ή ραξαθηεξηζηηθά θαη΄ ειάρηζηνλ ίδηα κε
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππάξρνληνο αγσγνχ, πξνθεηκέλνπ πεξί «αγλψζησλ αγσγψλ»,
εθηφο αλ ν νηθείνο Ο.Κ.Ω. δεηήζεη λα γίλεη αλαθαηαζθεπή «αγλψζηνπ αγσγνχ» κε
απμεκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηνλ ππάξρνληα, νπφηε ζα πξέπεη ν
κεηαηνπηδφκελνο - αλαθαηαζθεπαδφκελνο αγσγφο λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηά.
Λεηηνπξγηθφηεηα πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ κειεηεζέληνο αγσγνχ,
ζχκθσλα κε ηε κειέηε ησλ «γλσζηψλ αγσγψλ», ή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη΄ ειάρηζηνλ ίδηα κε
ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ππάξρνληνο αγσγνχ, πξνθεηκέλνπ πεξί «αγλψζησλ αγσγψλ»,
εθηφο αλ ν νηθείνο Ο.Κ.Ω. δεηήζεη λα γίλεη αλαθαηαζθεπή «αγλψζηνπ αγσγνχ» κε
απμεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ ππάξρνληα, νπφηε ζα πξέπεη ν
κεηαηνπηδφκελνο - αλαθαηαζθεπαδφκελνο αγσγφο λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηή.
Τιηθά, πξνζηαζία, έδξαζε, ή (αλ απαηηείηαη) επηζήκαλζε θιπ ηεο απνδνρήο ηνπ νηθείνπ
Ο.Κ.Ω. θαη ηεο Τπεξεζίαο.

20.5.1.4

Οη ζπλδέζεηο ηνπ λένπ (κεηαηνπηζκέλνπ) αγσγνχ ζηα άθξα ηνπ ζα γίλνληαη κε άθξα επηκέιεηα
θαη, αλ απαηηείηαη, κε ηελ παξεκβνιή θξεαηίνπ επίζθεςεο. Όηαλ δελ παξεκβάιινληαη θξεάηηα
επίζθεςεο νη ζπλδέζεηο ζα επηζεκαίλνληαη.

20.5.1.5

Ζ γεληθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα παξαδίδεη ζηελ Τπεξεζία ζρέδηα «σο θαηαζθεπάζζε»
επεθηείλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αγσγψλ Ο.Κ.Ω. θαη ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ηέηνηα
ζρέδηα θαη ζηνλ νηθείν Ο.Κ.Ω.

20.5.1.6

Οη εξγαζίεο εθζθαθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφ κεηαηφπηζε αγσγνχ δελ ζα αξρίζνπλ πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ κεηαηνπηζκέλνπ - αλαθαηαζθεπαζκέλνπ αγσγνχ. ηελ πεξίπησζε
πνπ ε εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ πνπ ζα αρξεζηεπζεί είλαη
απαξαίηεηε ιφγσ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζα ηεξεζνχλ νη απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 20.5.2 ηνπ
παξφληνο.
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Αθνχ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν κεηαηνπηζζείο αγσγφο, ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο εθζθαθψλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ αρξεζηεπζέληνο (πιένλ) ηκήκαηνο.
Δηδηθφηεξα:
α.

20.5.2

Γηα ηα πάζεο θχζεο θαιψδηα (ειεθηξνδφηεζεο, ηειεθσληθά) θαζψο θαη ηνπο πάζεο
θχζεσο ζσιήλεο πδξνδφηεζεο, κεηαθνξάο πγξψλ θαη θαπζίκσλ θαζψο θαη αεξίνπ, ν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ κεηά πάζεο πξνζνρήο (ψζηε λα απνθεπρζεί νηαδήπνηε
δεκηά ησλ) απφιεςε ησλ εληφο ηεο εθζθαθήο ηκεκάησλ θαη παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ηνχηνπ
ζηηο γεηηνληθφηεξεο απνζήθεο ηνπ νηθείνπ Ο.Κ.Ω., ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.
β.
Γηα ηνπο αγσγνχο νκβξίσλ θαη ιπκάησλ δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξφλνηα. Ωζηφζν αλ είλαη
δπλαηή ε απφιεςε ρξήζηκνπ πιηθνχ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζρεηηθή
πξνζπάζεηα. Σν απνιακβαλφκελν ρξήζηκν πιηθφ ζα κεηαθέξεηαη θαη παξαδίδεηαη ζηηο
γεηηνληθφηεξεο απνζήθεο ηνπ νηθείνπ Ο.Κ.Ω. κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.
Σξόπνο εθηέιεζεο εθζθαθώλ ζηελ πεξηνρή αγωγώλ πνπ είλαη ζε ιεηηνπξγία

20.5.2.1

Οη εθζθαθέο ζηελ πεξηνρή ησλ αγσγψλ Ο.Κ.Ω. ζα γίλνληαη κε άθξα πξνζνρή, κε πνιχ ειαθξά
κεραλήκαηα, αθφκα θαη κε ηα ρέξηα, φηαλ ππάξρνπλ θίλδπλνη γηα ηνπο αγσγνχο θαη ππφ ηηο
νδεγίεο ηφζνλ ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, φζν θαη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ
Ο.Κ.Ω.

20.5.2.2

Οη ηπρφλ απνθαιππηφκελνη θαη αησξνχκελνη νρεηνί, πνπ ζα έρνπλ αλάγθε ππνζηήξημεο ή
αληηζηήξημεο, ζα ππνζηεξίδνληαη θαη αληηζηεξίδνληαη κε θαηάιιεια ππνζηεξίγκαηα (μχιηλα,
ζηδεξέληα, απφ ζθπξφδεκα θιπ) θαηά ηξφπν, πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε απφιπηε αζθάιεηα ηνπο θαη
ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο φζν θαη κειινληηθά κεηά ηελ
ηπρφλ επαλαπιήξσζε ηνπ ζθάκκαηνο.

20.5.2.3

Γηα ηνπο ζνβαξνχο αγσγνχο, φπνπ απαηηείηαη (κε πξσηνβνπιία ηνπ Αλαδφρνπ ή θαηφπηλ εληνιήο
ηεο Δπίβιεςεο) θαη εθφζνλ δελ είλαη πξνθαλήο ε επάξθεηα ησλ κέζσλ ππνζηήξημεο θαη
αληηζηήξημεο, ζα ζπληάζζεηαη εηδηθή κειέηε ηεο ππνζηήξημεο θαη αληηζηήξημεο ησλ αγσγψλ.

20.5.2.4

Καηά ηελ επαλεπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ αγσγψλ Ο.Κ.Ω. ζα πξέπεη λα
παίξλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα:
α.
γηα ηελ αζθαιή έδξαζε ησλ αγσγψλ
β.
γηα ηελ επαλεπίρσζε κε εηδηθφ θνθθψδεο πιηθφ ηεο «δψλεο αγσγνχ» θαη κε ρξήζε
θαηάιιεισλ κέζσλ θαη κεζφδνπ εξγαζίεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν Γ-2 ηεο Σ..Τ
γ.
γηα ηελ ππφινηπε επαλεπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο κε ηα θαηά ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε
θαηάιιεια πιηθά.
Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα εηδηθά πξνζηαηεπηηθά έξγα, φπσο
π.ρ. πξνζηαζία ηεο άλσ επηθάλεηαο κε ηνχβια ή κε πιάθα ζθπξνδέκαηνο θιπ.

20.5.2.5

Δάλ απαηηεζεί πιάγηα κεηαθίλεζε εχθακπησλ αγσγψλ Ο.Κ.Ω., απηή ζα γίλεηαη κε ηε κέγηζηε
δπλαηή πξνζνρή θαη ηα θαηάιιεια κέζα θαη πξνζσπηθφ, ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε
βιάβε ησλ αγσγψλ Ο.Κ.Ω.

20.5.2.6

Δάλ θξηζεί αλαγθαίν, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, λα γίλεη πξνζσξηλή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ
εηδψλ αγσγψλ (π.ρ. αγσγνί ΟΣΔ, ΓΔΖ, θιπ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ν
αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πάξεη ηηο ζρεηηθέο άδεηεο. Ζ Δπίβιεςε ζα ηνλ βνεζήζεη κε ζρεηηθή
ελέξγεηά ηεο, αιιά δελ αλαιακβάλεηαη νπδεκία επζχλε απφ ηελ Δπίβιεςε φηη ζα γίλεη δπλαηή ε
δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ή θαη, αλ γίλεη απηή ε δηαθνπή, πνηα ζα είλαη ε δηάξθεηα ηεο, πνηα ψξα
ηεο εκέξαο ή λχρηαο θιπ. Θα πξέπεη επνκέλσο ν αλάδνρνο θαηά ηελ κφξθσζε ηεο πξνζθνξάο
ηνπ λα ζεσξήζεη φηη θαηά ηελ θαηαζθεπή φινη νη ζπλαληψκελνη αγσγνί ζα βξίζθνληαη ζε
«ιεηηνπξγία».
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ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ή πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ε θάιπςε (ππαξρφλησλ θαη
δηαηεξνπκέλσλ ζηελ ζέζε ηνπο ) αγσγψλ Ο.Κ.Ω. κε θαηαζθεπέο ζθπξνδέκαηνο έηζη, ψζηε λα
γίλεηαη δπζρεξήο ε κειινληηθή δπλαηφηεηα επηζθέςεσο ησλ αγσγψλ, θαη νη λέεο εξγαζίεο
πιεζηάδνπλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 0,50κ απφ ηελ πξνζθείκελε πιεπξηθή παξεηά ή 1,00κ
απφ ηελ άλσ παξεηά ηνπ ππάξρνληνο ππφγεηνπ αγσγνχ, ή κηθξφηεξε απφ 2,00κ απφ ηελ
πξνζθείκελε πιεπξά αξδεπηηθνχ αχιαθα, ηφηε ζα παίξλνληαη ηα αθφινπζα κέηξα:
α.
Γίλεηαη εθζθαθή κε ειαθξά κεραληθά κέζα ή/θαη κε ηα ρέξηα, θαη απνθαιχπηεηαη ν αγσγφο
έσο ην βάζνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηε κειέηε (αλ δελ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ κειέηε νη
ζσιελσηνί αγσγνί απνθαιχπηνληαη σο ην κηζφ βάζνο ηνπο θαη νη ζνισηνί ή σνεηδείο
νρεηνί σο ηε ζηάζκε ηεο γελέζεσο ηνπ ζφινπ).
β.
Δπηζεσξείηαη ν αγσγφο πνπ απνθαιχθζεθε, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη δελ ππέζηε δεκηέο,
ή αλ έρεη ππνζηεί, απηέο ζα επηδηνξζψλνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ
γ.
Δπαλεπηρψλεηαη κε πξνζνρή θαη ρξήζε κφλν ειαθξψλ κεραληθψλ κέζσλ ζχκθσλα κε ην
άξζξν Γ-2 ηεο παξνχζαο Σ..Τ., ψζηε λα δηακνξθσζεί ζθάκκα κε ην γεσκεηξηθφ ζρήκα
ηνπ πξνο θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (πξηλ απφ ηελ εθζθαθή επηζεσξήζεσλ). Ζ επαλεπίρσζε
απηή, φπνπ απαηηείηαη, ζα γίλεηαη κε ρξήζε μπινηχπσλ.
δ.
ε πεξίπησζε πνπ κεηαβηβάδνληαη πξφζζεηα κεγάια θνξηία απφ ηηο λέεο θαηαζθεπέο
(π.ρ. βάζξα γεθπξψλ, πςειά επηρψκαηα), ηφηε, πάλσ απφ ηε δψλε ηνπ αγσγνχ, ε
επαλεπίρσζε ζα γίλεηαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απαξαίηεηε ειαζηηθφηεηα
θάησ απφ ηελ θαηαζθεπή απφ ζθπξφδεκα, γηα λα απνθεπρζεί ε κεηαθνξά θνξηίσλ απφ
ηελ ππεξθείκελε θαηαζθεπή ζηνλ ππνθείκελν αγσγφ. Όηαλ ε θαηαζθεπή απφ ζθπξφδεκα
πιεζηάδεη ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε ζηνλ ππνθείκελν ή πεξηβαιιφκελν αγσγφ, ηφηε ζα
πξέπεη λα πιεξψλεηαη ε κεζνιάβεζε θαηάιιεισλ αγσγψλ κεηαμχ ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη
ηνπ αγσγνχ, κε ηελ νπνία ζα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ κεηαθέξνληαη ηα πξναλαθεξζέληα
κεγάια θνξηία ζηνλ αγσγφ (π.ρ. ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηξψζε δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο
θαηάιιεινπ πάρνπο θιπ).
ε.
ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη πεξί κφληκεο εθζθαθήο θαη απαηηείηαη αληηζηήξημε ηνπ
αγσγνχ ή αξδεπηηθνχ αχιαθα, ε κφληκε αληηζηήξημε ζα θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηελ πξφνδν
ησλ εθζθαθψλ.
ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΡΘΡΟ
Πξόζζεηε ηηκή ηωλ πάζεο θύζεωο εθζθαθώλ ιόγω ηωλ δπζρεξεηώλ ηνπο από
ζπλαληώκελνπο αγωγνύο Ο.Κ.Ω. ζε ιεηηνπξγία.
Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη:
α.
Σελ εθπφλεζε ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ κεηαηφπηζεο ή θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ
αγσγψλ, φπσο επίζεο θαη ησλ ηπρφλ κειεηψλ αληηζηήξημεο θαη ππνζηήξημεο ησλ ζνβαξψλ
αγσγψλ.
β.
Όιεο ηηο ζπλελλνήζεηο, δηαδηθαζίεο θιπ γηα ηελ ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ ζρεδίσλ, αδεηψλ,
εγθξίζεσλ θιπ απφ ηα αξκφδηα Ο.Κ.Ω.
γ.
Σε ζχληαμε ζρεδίσλ απνηχπσζεο ησλ ζπλαληψκελσλ αγσγψλ ή νρεηψλ ππφ θαηάιιειε
θιίκαθα θαη κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη θαη ε επηκέηξεζε
ησλ εξγαζηψλ (βι. θαη παξάγξ. 20.7.1.1.γ).
δ.
Σελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ δπζρεξεηψλ εθζθαθήο, ιφγσ ηεο ζπλάληεζεο «γλσζηψλ ή
αγλψζησλ αγσγψλ» Ο.Κ.Ω. ζε ιεηηνπξγία θαη εηδηθφηεξα:
- Σελ αλάγθε δηελέξγεηαο ησλ εθζθαθψλ κφλν κε ρξήζε ειαθξψλ κεραληθψλ κέζσλ ή
αθφκε θαη κε ηα ρέξηα, γηα λα απνθεπρζεί ή βιάβε ησλ ππαξρφλησλ αγσγψλ Ο.Κ.Ω.
- Σελ αδπλακία ή απαγφξεπζε ρξήζεο κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ απνθνκηδή ησλ
πξντφλησλ εθζθαθήο, νπφηε απηή (απνθνκηδή) ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε δηαδνρηθέο
αλαπεηάζεηο κε ην θηπάξη κέρξηο απνκαθξχλζεσο απφ ηελ πεξηνρή ησλ αγσγψλ
ε.
Σελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ δπζρεξεηψλ εθζθαθήο ιφγσ ρνξήγεζεο ζρεδίσλ ησλ
αγσγψλ ειιηπψλ ή θαη αλαθξηβψλ.
Έηζη ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηελεξγεί ηηο εθζθαθέο κε κεγάιε πξνζνρή σο
εάλ ππήξραλ θαη άιινη αγσγνί ή νρεηνί πνπ δελ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα.
ζη. Σα πιηθά θαη ηελ εξγαζία αληηζηήξημεο ή ππνζηήξημεο ησλ αγσγψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θζνξάο μπιείαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
αληηζηήξημεο ησλ παξεηψλ νξπγκάησλ θαηά ηξφπν ζπκβηβαζηφ κε ηνπο ζπλαληψκελνπο
αγσγνχο Ο.Κ.Ω.
δ.
Σελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ πνπ ζα γίλνπλ ζηνπο αγσγνχο (αθφκα θαη ζηελ
πεξίπησζε ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ ε) θαηά ηελ εθζθαθή ή θαηά ηελ ηπρφλ επαλεπίρσζε
ηνπ ζθάκκαηνο σο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζηήξημεο επηθάιπςεο θαη πξνζηαζίαο ησλ
αγσγψλ.
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ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΖ
Πξόζζεηε ηηκή ιόγω δπζρεξεηώλ ηωλ εθζθαθώλ από ζπλαληώκελνπο αγωγνύο Ο.Κ.Ω. ζε
ιεηηνπξγία.
Δπηκέηξεζε
α.
Οη δπζρέξεηεο απφ ηελ ζπλάληεζε, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πάζεο θχζεσλ εθζθαθψλ,
αγσγψλ Ο.Κ.Ω. ζε ιεηηνπξγία εθθξάδνληαη ζε «πξφζζεηε ηηκή» απηψλ ησλ εθζθαθψλ θαη
ζα επηκεηξψληαη ζε φγθν εθζθαθψλ ζε κ3 , πνπ πεξηβάιεη ηνπο ζπλαληψκελνπο αγσγνχο.
β.
Απηφο ν φγθνο εθζθαθψλ πνπ ζα επηκεηξάηαη γηα πιεξσκή ζα νξίδεηαη σο αθνινχζσο:
Η. Μήθνο αγσγνχ ζα είλαη απηφ ζην νπνίν ζα εθηειεζζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν νη εξγαζίεο
εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ, φζν θαη νη εθζθαθέο ζηα πξφζζεηα ηκήκαηα ζηα νπνία ζα
εθηειέζεη εξγαζίεο κεηαηφπηζεο-αλαθαηαζθεπήο αγσγψλ, πνπ επξίζθνληαη ζηε δψλε
επηξξνήο ππαξρφλησλ αγσγψλ.
ΗΗ. Πάλσ επηθάλεηα ζα νξίδεηαη κέρξη έλα κέηξν (1,00κ) ςειφηεξα απφ ηε ζηάζκε ηεο
πάλσ επηθάλεηαο ηνπ αγσγνχ. Γηα αγσγνχο πνπ κέζα ζηελ έθηαζε ηνπ ζθάκκαηνο
έρνπλ δηαθνξεηηθή πάλσ ζηάζκε, ε κνξθή ηεο πάλσ επηθάλεηαο ζα ζεσξείηαη
βαζκηδσηή κε νξηδφληηα ηκήκαηα θαη θαηαθφξπθν ζθαινπάηη. Σν θαηαθφξπθν
ζθαινπάηη ζα πξνζδηνξίδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επάλσ επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ.
Καη γηα ηα ζθαινπάηηα απηά ζα πξνζαπμάλεηαη ν φγθνο ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηεο
επφκελεο παξαγξάθνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη φηαλ επηθαιχπηνληαη νη δψλεο πνπ
επεξεάδνπλ δχν αγσγνί ζην αληίζηνηρν ηκήκα ηζρχεη ε πςειφηεξε πάλσ επηθάλεηα.
ΗΗΗ. Πιάηνο πνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο δπζρέξεηεο ζα νξίδεηαη γηα νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε
αγσγνχ ζρεηηθά κε ην ζθάκκα, ην πιάηνο ηνπ αγσγνχ πνπ ζπλαληηέηαη πξνζαπμεκέλν
θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο θαηά 0,25κ (25 εθ.ζε θάζε πιεπξά).
Όηαλ ζπλαληεζνχλ αγσγνί κε ειεχζεξε κεηαμχ ηνπο νξηδφληηα απφζηαζε κηθξφηεξε
απφ 0,25+0,25=0,50κ ηφηε ε πξνζαχμεζε θαη γηα ηνπο δχν αγσγνχο δελ ζα είλαη
αζξνηζηηθά κεγαιχηεξε απφ ην πιάηνο πνπ πξαγκαηηθά ππάξρεη.
IV.Κάησ επηθάλεηα ζα ππνινγίδεηαη ε πξαγκαηηθή επηθάλεηα εθζθαθήο ζχκθσλα κε ηελ
εγθεθξηκέλε κειέηε πνπ ζα θηάλεη ην πνιχ κέρξη δχν κέηξα (2,00κ) ρακειφηεξα απφ
ηε ζηάζκε ηεο θάησ επηθάλεηαο έδξαζεο ηνπ αγσγνχ.
Γηα ζπλαληψκελνπο παξάιιεινπο αγσγνχο κε δηαθνξεηηθή θάησ ζηάζκε έδξαζεο, ε
κνξθή ηεο θάησ επηθάλεηαο ζα θαζνξίδεηαη φπσο πξνβιέπεηαη θαη γηα ηελ πάλσ
επηθάλεηα.
V. Απφ ηνλ φγθν πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα παξαπάλσ εδάθηα (I),
(II), (III) θαη (IV) ζα αθαηξείηαη ν φγθνο ησλ αγσγψλ ή νρεηψλ Ο.Κ.Ω. θαη ην
απνηέιεζκα ζα εθθξάδεη ηελ επηκεηξνχκελε γηα πιεξσκή πνζφηεηα.
γ.
Ζ ζρεηηθή επηκέηξεζε πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ
πςνκεηξηθή νξηδνληηνγξαθία ησλ αγσγψλ ζε θιίκαθα 1:500 ( ή αθφκα ιεπηνκεξέζηαηα ζε
θιίκαθα 1:100 ή 1:200 φηαλ ε ππθλφηεηα ή άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγσγψλ ην
απαηηήζνπλ) θαη απφ ραξαθηεξηζηηθέο ηνκέο θιπ, ζηηο νπνίεο ζα δίλνληαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγσγψλ πνπ ζπλαληηφληαη (δηάκεηξνη, πιηθφ θαηαζθεπήο εμσηεξηθνχ
πεξηβιήκαηνο, αλαγλψξηζε Ο.Κ.Ω. , πςφκεηξν ηνπ αλψηεξνπ θαη θαηψηεξνπ ζεκείνπ ησλ
αγσγψλ, πιάηνο αγσγψλ θιπ).
δ.
Οη εθζθαθέο επηζεψξεζεο (Αξ. 20.5.2.7) επηκεηξψληαη θαη ακείβνληαη ηφζν κε ην νηθείν
άξζξν Σηκνινγίνπ «Δθζθαθέο Θεκειίσλ» φζν θαη κε ηελ πξφζζεηε απνδεκίσζε ηνπ
άξζξνπ «Πξφζζεηε ηηκή ιφγσ δπζρεξεηψλ απφ ζπλαληψκελνπο αγσγνχο ΟΚΩ ζε
ιεηηνπξγία».
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Πιεξσκή
α.
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη
ζην παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαγξάθνπο 20.6.1.α έσο θαη δ.
β.
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη επί πιένλ δαπάλεο απφ:
- Γπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ.
- Γπζρέξεηεο ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ πνπ κπνξεί λα θζάλνπλ θαη κέρξη πιήξνπο
απαγφξεπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
- Γπζρέξεηεο αλάθηεζεο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο αληηζηεξίμεηο ησλ
παξεηψλ ησλ ζθακκάησλ πνπ κπνξεί λα θζάζνπλ θαη κέρξη νιηθήο απψιεηαο ηνπο.
Σπρφλ θαζπζηεξήζεηο ηεο εξγαζίαο απφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ
εξγαζηψλ εθζθαθήο απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Ο.Κ.Ω.
(ζηηο νπνίεο θαζπζηεξήζεηο ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο
πξνζέιεπζεο ηνπ επνπηεχνληνο πξνζσπηθνχ ησλ Ο.Κ.Ω. ή θαη ε εξγαζία απηνχ ηνπ
πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ην σξάξην ηεο Τπεξεζίαο ηνπ, πξάγκαηα πνπ επεξεάδνπλ
ηελ απφδνζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φηαλ ζα ππνβιεζεί απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο Ο.Κ.Ω. ε απαίηεζε λα παξεπξίζθεηαη ππάιιεινο ηνπο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θιπ).
Σέινο, ζηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ πξνζθφκηζε,
ρξήζε θαη απνθφκηζε ησλ απαηηνπκέλσλ κεραληθψλ κέζσλ εξγαιείσλ θαη νξγάλσλ, ηελ
πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη κε
νπνηνδήπνηε κέζν, ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, ηα έμνδα αδεηψλ, ηελ απαζρφιεζε
ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε, έζησ θη
αλ δελ πξνδηαγξάθεηαη ξεηά αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο.
Γηεπθξηλίδνληαη θαη ηα εμήο:
Η. Με ηελ πξφζζεηε απηή ηηκή ν Αλάδνρνο, φπσο είλαη επλφεην, απνδεκηψλεηαη κφλνλ γηα
ηηο επί πιένλ δπζρέξεηεο ησλ πάζεο θχζεσο εθζθαθψλ, φπσο αλαπηχζζνληαη ζην
παξφλ άξζξν, ελψ γηα ηηο ινηπέο εξγαζίεο θαηαζθεπήο λέσλ αγσγψλ ή θαη
απνθαηάζηαζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο φπσο επίζεο θαη θάζε άιιεο ζπλαθνχο
εξγαζίεο ηεο δψλεο αγσγψλ θαη κεηαβαηηθψλ επηρσκάησλ, επίρσζε ηεο πεξηνρήο
πάλσ απφ ηε δψλε αγσγνχ κε πιηθά επαλεπίρσζεο, ηπρφλ εηδηθά πξνζηαηεπηηθά έξγα
πνπ απαηηνχλ νη δηάθνξνη Ο.Κ.Ω. , φπσο πξνζηαζία ηεο άλσ επηθάλεηαο κε ηνχβια, κε
πιάθα ζθπξνδέκαηνο ή κε εηδηθέο ηαηλίεο θιπ) , ζα ακείβεηαη ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην
πξνζθνξάο ηνπ ή κε Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. γηα ηηο εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ,
εθηφο εάλ ε αλάγθε θαηαζθεπήο ή θαη απνθαηάζηαζεο ηνπο αλέθπςε απφ ππαηηηφηεηα
ηνπ Αλαδφρνπ νπφηε ε δαπάλε ηνπο πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ θαη ν Αλάδνρνο δελ απνδεκηψλεηαη ηδηαίηεξα γηα απηέο.
ΗΗ. Ζ πξφζζεηε απηή ηηκή ηζρχεη θαη γηα ηηο εξγαζίεο εθηέιεζεο δηεξεπλεηηθψλ ηνκψλ γηα
ηνλ εληνπηζκφ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω., φπσο επίζεο θαη γηα ηηο εθζθαθέο ηνπνζέηεζεο
εγθάξζησλ αγσγψλ θαη νρεηψλ ζε ππάξρνπζα νδφ, θάησ απφ ζχγρξνλε δηεξρφκελε
θπθινθνξία (φρη εξγνηαμηαθή).
ΗΗΗ. Ζ παξνχζα πξφζζεηε ηηκή δελ ρνξεγείηαη γηα ηελ πεξίπησζε ζπλάληεζεο ελαεξίσλ
αγσγψλ Ο.Κ.Ω. (π.ρ. αγσγψλ ΓΔΖ), αλεμάξηεηα απφ ηηο νπνηεζδήπνηε δπζρέξεηεο
πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
IV. Όκνηα δελ πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο πιαγηνθίλεζεο ησλ ππαξρφλησλ αγσγψλ ή/θαη
θαηαζθεπήο λέσλ αγσγψλ.
-

γ.

δ.

Σ.Π. 16 σιήλεο Πνιπαηζπιελίνπ Ύδξεπζεο

1. Γεληθά
Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα ζσιήλσλ απφ
πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) γηα ρξήζε ζε δίθηπα χδξεπζεο κε εζσηεξηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο κέρξη 16
bar θαη ζηεξίδεηαη ζην επξσπατθφ πξφηππν EN 12201 Parts 1-7 κε ηίηιν «Plastic piping
systems for water supply – Polyethylene (PE)».
2. Πξώηε Ύιε
2.1 Γεληθά
Ζ πξψηε χιε απφ ηελ νπνία ζα παξάγνληαη νη ζσιήλεο ζα έρεη κνξθή νκνγελνπνηεκέλσλ
θφθθσλ απφ νκνπνιπκεξείο ή ζπκπνιπκεξείο ξεηίλεο πνιπαηζπιελίνπ θαη ηα πξφζζεηά
ηνπο.
Σα πξφζζεηα είλαη νπζίεο (αληηνμεηδσηηθά, πηγκέληα ρξψκαηνο, ζηαζεξνπνηεηέο ππεξησδψλ
θιπ) νκνηφκνξθα δηαζθνξπηζκέλεο ζηελ πξψηε χιε, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ
παξαγσγή.
Σα πξφζζεηα πξέπεη λα επηιεγνχλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ πηζαλφηεηα
απνρξσκαηηζκνχ ηνπ πιηθνχ κεηά ηελ ππφγεηα ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ
εμαξηεκάησλ (ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ αλαεξφβηα βαθηεξίδηα) ή ηελ έθζεζή ηνπο ζηηο
θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Ζ πξψηε χιε κε ηα πξφζζεηά ηεο ζα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε εθαξκνγέο ζε επαθή κε
πφζηκν λεξφ θαη δελ ζα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Τιηθφ απφ αλαθχθισζε δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαλέλα ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο
παξαγσγήο ηεο πξψηεο χιεο.
Σν ρξψκα ηνπ πιηθνχ γηα ηελ παξαγσγή ζσιήλσλ ζα είλαη κπιε.
2.2 Δηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ ΡΔ
Σν πιηθφ πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη θαηεγνξίαο ΡΔ100 (MRS 10) ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN
12201 part 1:General.
Ο δείθηεο ξνήο ηήγκαηνο (MFR – Melt mass-flow rate) ηνπ πιηθνχ κε θνξηίν 5 kg. ζηνπο
190νC ζα θπκαίλεηαη απφ MFR 190/5 = 0,2 σο 1,3 γξ. / 10 ιεπηά, ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζην δηεζλέο πξφηππν ISO 1133.
2.3 Απαξαίηεηα Πηζηνπνηεηηθά πξώηεο ύιεο
Ο πξνκεζεπηήο ηεο πξψηεο χιεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2008.

Σα Πηζηνπνηεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ γηα ηελ πξψηε χιε είλαη :
1. Βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο πξψηεο χιεο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη νη θπζηθέο
θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ ζπκθψλα κε ηνλ πίλαθα 2 ηνπ πξνηχπνπ CEN/TS
12201 PART 7 (ε νλνκαζηηθή ηεο ππθλφηεηα , ν δείθηεο ξνήο (Melt mass flow rate ),
ειάρηζηε απαηηνπκέλε αληνρή (MRS) ε δηαζπνξά ηεο ρξσζηηθήο νπζίαο ψζηε λα
ηεθκεξηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πιηθνχ ζην πξφηππν EN 12201-1 part 1.
2. Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηεο πξψηεο χιεο γηα πφζηκν λεξφ απφ έλα ηνπιάρηζηνλ
εθ ησλ παξαθάησ νξγαληζκψλ :
DVGW , WRC-NSF , WRAS , DWI , KIWA, CARSO
Σν πηζηνπνηεηηθφ ζα θέξεη εκεξνκελία έθδνζεο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζρεηηθή
αλαθνξά ζην ηζρχνλ εζληθφ πξφηππν ηεο ρψξαο πνπ εθδίδεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ.
3. Πηζηνπνηεηηθφ θαηά EN 10204-3,1 ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο Α’ χιεο ζπκπιεξσκέλν κεηά
απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ (ζπκθψλα κε ηνλ πίλαθα 6 ηνπ πξνηχπνπ
CEN /TS 12201 part 7), πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη ε πξψηε χιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο
ηεξεί ηηο απαηηήζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφηππν EN
12201 part 1.
Απφ ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ηα δπν πξψηα ζα πξνζθνκίζνπλ πξηλ ηελ παξαγγειία,
ελψ ην ηξίην θαηά ηελ παξάδνζε .
3. σιήλεο ΡΔ
3.1 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ησλ σιήλσλ
Οη εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη ιείεο, θαζαξέο θαη
απαιιαγκέλεο απφ απιαθψζεηο ή /θαη άιια ειαηηψκαηα, φπσο πφξνη ζηελ επηθάλεηα πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ αέξα, θφθθνπο, θελά ή άιινπ είδνπο αλνκνηνγέλεηεο. Σν ρξψκα ηνπ
θάζε ζσιήλα ζα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθν ζε φιν ην κήθνο ηνπ.
Σα άθξα ζα είλαη θαζαξά, ρσξίο παξακνξθψζεηο, θνκκέλα θάζεηα θαηά ηνλ άμνλα ηνπ
ζσιήλα.
Απφ ην EN 12201 – 2:2003 θαζνξίδνληαη νη δηαζηάζεηο θαη νη αλνρέο σο πξνο ηηο απνθιίζεηο,
φζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν θαη ην πάρνο ηνπ ζσιήλα.
Οη ζσιήλεο ζα παξάγνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ζε ξνιά ησλ 100 κέηξσλ γηα δηακέηξνπο
Φ90-Φ125 θαη ζε επζχγξακκα κήθε ησλ 12 κέηξσλ γηα δηακέηξνπο Φ140 θαη άλσ.
3.2 Υξώκα - Γηαζηάζεηο
Οη ζσιήλεο γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ ζα είλαη ρξψκαηνο κπιε εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά θαη αλάινγα κε ηελ νλνκαζηηθή δηαηνκή θαη ην πιηθφ παξαγσγήο ηνπο, ζα έρνπλ

ηηο δηαζηάζεηο, θπθιηθή δηαηνκή, θαη πάρνο ηνηρψκαηνο πνπ νξίδνληαη ζην πξφηππν EN
12201 Part 2: Pipes, ηεξψληαο πάληα ηηο επηηξεπφκελεο αλνρέο.
Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ Λφγν Σππηθήο Γηάζηαζεο (ζρέζε νλνκαζηηθήο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ
κε πάρνο ηνηρψκαηνο ζσιήλα) SDR – Standard dimension ratio ζχκθσλα κε ην πξφηππν
EN 12201 part 2 σο εμήο :
Γηα ζσιήλεο απφ πιηθφ ΡΔ100:
Πίεζε
Λεηηνπξγίαο
atm
Δμσηεξηθή
δηάκεηξνο
mm
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315

PN 10
Πάρνο
ηνηρώκαηνο
mm
5,4
6,6
7,4
8,3
9,5
10,7
11,9
13,4
14,8
16,6
18,7

PN 12.5
Βάξνο

Kgr/mm
1,44
2,14
2,73
3,43
4,47
5,66
6,98
8,86
10,90
13,60
17,30

Πάρνο
ηνηρώκαηνο
mm
6,7
8,1
9,2
10,3
11,8
13,3
16,6
18,4
20,6
23,2
26,1

Βάξνο
Kgr/mm
1,75
2,59
3,34
4,18
5,45
6,92
8,49
10,80
13,30
16,60
21,10

PN 16
Πάρνο
ηνηρώκαηνο
mm
8,2
10,0
11,4
12,7
14,6
16,4
18,2
20,5
22,7
25,4
28,6

Βάξνο
Kgr/mm
2,10
3,11
4,04
5,04
6,61
8,36
10,30
13,00
16,00
20,10
25,50

3.3 ήκαλζε
Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ ζήκαλζε, ηππσκέλε αλά κέηξν κήθνπο ζσιήλα ζε βάζνο κεηαμχ
0,02 mm θαη 0,15 mm, κε αλεμίηειν άζπξν ρξψκα. Σν χςνο ησλ ραξαθηήξσλ ζα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 5 mm.
Ο θάζε ζσιήλαο ζα θέξεη εκθαλψο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, επαλαιακβαλφκελα ζε
δηάζηεκα ηνπ ελφο κέηξνπ, ηα παξαθάησ ζηνηρεία:


Σελ έλδεημε «……….» ή «ΠΟΗΜΟ ΝΔΡΟ»



χλζεζε πιηθνχ θαη Ολνκαζηηθή πίεζε (π.ρ. ΡΔ100/ ΡΝ 10)



Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο Υ νλνκαζηηθφ πάρνο ηνηρψκαηνο (π.ρ. Φ160 Υ 9,5)



Όλνκα θαηαζθεπαζηή



Μήλαο θαη έηνο παξαγσγήο, θαζψο θαη παξηίδα θαηαζθεπήο



Διάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS

3.4 Έιεγρνη, δνθηκέο θαη απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά
 Δξγνζηαζηαθφο έιεγρνο - δνθηκέο
Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2008 θαη λα
εθηειέζεη φινπο ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφηππν ΔΝ 12201
ζηνπο παξαγφκελνπο ζσιήλεο γηα λα εμαζθαιηζζνχλ ηα πξνδηαγξαθφκελα κεραληθά θαη
θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη νη πξνδηαγξαθφκελεο αληνρέο ησλ ζσιήλσλ ζε
πδξνζηαηηθέο θνξηίζεηο θαη ρεκηθέο πξνζβνιέο.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαθνινπζήζεη ηελ παξαγσγή ησλ ζσιήλσλ θαη ηνπο
εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο, είηε κε ην δηθφ ηεο πξνζσπηθφ είηε αλαζέηνληαο ηελ εξγαζία απηή
ζε θαηάιιειν ζπλεξγάηε ηεο.
 Δξγνηαμηαθφο έιεγρνο
Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ νη ζσιήλεο ζα εμεηάδνληαη ζρνιαζηηθά ζην θσο κε γπκλφ νθζαικφ θαη
ζα ειέγρνληαη γηα απιαθψζεηο, παξακνξθψζεηο, ειαηηψκαηα, αλνκνηνγέλεηεο επηθάλεηαο,
αλνκνηνγέλεηεο ρξψκαηνο θιπ. Θα ειέγρεηαη επίζεο ε πηζηφηεηα ηεο θπθιηθήο δηαηνκήο
(ovality) ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην πξφηππν EN 12201 part 2.
ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλδεημε ή ππνςία απφθιηζεο απφ ηελ παξνχζα Σερληθή
Πξνδηαγξαθή, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επηπιένλ εξγαζηεξηαθνχο
ειέγρνπο ζε αλεμάξηεην θνξέα (π.ρ. ΔΛΟΣ) πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ
θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ ζσιήλσλ κε ηελ δαπάλε λα βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ,
άζρεηνο ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ.
σιήλεο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Σερληθήο
Πξνδηαγξαθήο ζα απνξξίπηνληαη θαη είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα αληηθαηαζηαζνχλ.
3.5 πζθεπαζία – Μεηαθνξά - Απνζήθεπζε
Οη ζσιήλεο θαηά ηελ κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε θαη απνζήθεπζε ζα είλαη ηαπσκέλνη κε
ηάπεο αξζεληθέο απφ LDPE.
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζπξκαηφζρνηλσλ ή αιπζίδσλ ή γάληδσλ ή άιισλ αηρκεξψλ
αληηθεηκέλσλ θαηά ηελ κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ζσιήλσλ. Οη ζσιήλεο ή νη
ζπζθεπαζίεο ησλ ζσιήλσλ ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα θνξηνεθθνξηψλνληαη κε πιαηείο
πθαζκάηηλνπο ηκάληεο.
4. Σόπνο παξάδνζεο
Ζ παξάδνζε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ζέζεηο ή
φπνπ ζα νξίζεη ε Τπεξεζία. Ζ δαπάλε γηα ηε θφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπο ζα βαξχλεη
απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν

5. Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά
Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Βνξείνπ Άμνλα Υαλίσλ, απαηηεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, πξηλ ηελ έλαξμή
ηνπ, λα πξνζθνκίζεη γηα ηηο ζσιελψζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα αθφινπζα:
Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.3 δειαδή
1. Βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο πξψηεο χιεο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη νη θπζηθέο
θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ ζπκθψλα κε ηνλ πίλαθα 2 ηνπ πξνηχπνπ CEN/TS
12201 PART 7 (ε νλνκαζηηθή ηεο ππθλφηεηα, ν δείθηεο ξνήο (Melt mass flow rate ),
ειάρηζηε απαηηνπκέλε αληνρή (MRS) ε δηαζπνξά ηεο ρξσζηηθήο νπζίαο, ψζηε λα
ηεθκεξηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πιηθνχ ζην πξφηππν EN 12201-1 part 1.
2. Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηεο πξψηεο χιεο γηα πφζηκν λεξφ απφ έλα ηνπιάρηζηνλ
εθ ησλ παξαθάησ νξγαληζκψλ :
DVGW , WRC-NSF , WRAS , DWI , KIWA, CARSO
Σν πηζηνπνηεηηθφ ζα θέξεη εκεξνκελία έθδνζεο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζρεηηθή
αλαθνξά ζην ηζρχνλ εζληθφ πξφηππν ηεο ρψξαο πνπ εθδίδεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ.
3. Πηζηνπνηεηηθφ θαηά EN 10204-3,1 ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο Α’ χιεο ζπκπιεξσκέλν κεηά
απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ (ζπκθψλα κε ηνλ πίλαθα 6 ηνπ πξνηχπνπ
CEN /TS 12201 part 7 ), πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη ε πξψηε χιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
παξηίδαο ηεξεί ηηο απαηηήζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφηππν
EN 12201 part 1.
4. Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 : 2008 ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο πξψηεο χιεο.
5. Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 : 2008 ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζσιήλσλ .

Σ.Π. 17 πγθόιιεζε αγσγώλ από πνιπαηζπιέλην

1. Γεληθά
Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί
γηα κία επηηπρή ζπγθφιιεζε ζσιελψζεσλ απφ πνιπαηζπιέλην.
2. Πεξηγξαθή εξγαζίαο ζπγθόιιεζεο
Σα εμαξηήκαηα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ πξηλ ηελ δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο δελ πξέπεη λα
εθηίζεληαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 35νC.
Γεληθφηεξα γηα λα έρνπκε ζαλ απνηέιεζκα κία θαιή ζπγθφιιεζε, πξέπεη ν Αλάδνρνο λα
δψζεη κεγάιε πξνζνρή ζηα πην θάησ ζεκεία:


Ζ ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ αγσγνχ θαη ησλ εμαξηεκάησλ λα βξίζθεηαη κεηαμχ
0νC θαη 35νC.



Σν θφςηκν ζηα άθξα ηνπ αγσγνχ λα είλαη πάληα θάζεηα πξνο ην δηακήθε άμνλα θαη λα
έρνπκε κία ινμφηκεζε ηεο ηάμεο ησλ 50ν πξνο ηα έμσ.



Να θαζαξίδνπκε κε έλα ζηεγλφ θαη θαζαξφ παλί ηηο πξνο ζπγθφιιεζε επηθάλεηεο.



Να μχλνπκε πξνζεθηηθά φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ, πάλσ ζηελ νπνία ζα
ζπγθνιιεζνχλ ηα εμαξηήκαηα ζε κήθνο ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην κήθνο ηεο
ειεθηξνκνχθαο.



Γηα ζχλδεζε ζέιιαο παξνρήο ή ζέιιαο επηζθεπήο, ην κήθνο ηνπ αγσγνχ, πνπ μχλνπκε,
είλαη ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζέιιαο, ζπλήζσο θαηά 150 ριζη.



Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε πάληνηε εξγαιείν μπζίκαηνο θαη φρη καραίξη. Σν μχζηκν γίλεηαη
κε παξάιιειεο θηλήζεηο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ αγσγνχ θαη πάληα ρσξίο δηαθνπή.



Πξψηα λα ειέγρνπκε ην εζσηεξηθφ ησλ εμαξηεκάησλ λα είλαη θαζαξφ θαη λα θαζαξίδνπκε
ηε μπζκέλε επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ, ρξεζηκνπνηψληαο εμαηκηδφκελν δηαιχηε
(ηξηρισξναηζπιέλην) θαη θαζαξφ ραξηί.



Σνπνζεηνχκε θάπνην εξγαιείν ζηαζεξνπνίεζεο (clamp) ηθαλφ λα επζπγξακκίδεη ηα άθξα
ηνπ αγσγνχ θαηά ηελ ζπγθφιιεζε θαη λα θξαηά ηνλ αγσγφ κε ηελ ειεθηξνκνχθα
ειεχζεξν απφ πηέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθφιιεζεο (ηήμεο) θαη ηελ πεξίνδν ςχμεο.



Πξέπεη λα πξνβιέςνπκε ψζηε λα κελ κεηαθηλεζνχλ νη αγσγνί νχηε ηα εμαξηήκαηα θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο ςχμεο. Αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία, ν ρξφλνο ςχμεο ηεο
ειεθηξνκνχθαο θπκαίλεηαη απφ 10 ιεπηά γηα Φ20 ριζη. έσο 30 ιεπηά γηα Φ225 ριζη.,
ελψ γηα ζέιιεο γεληθά απαηηνχληαη 15 ιεπηά.

Γηα ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε ζσιελψζεσλ απφ πνιπαηζπιέλην απαηηείηαη είηε ν
ειεθηξνζπγθνιιεηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO είηε ε κεραλή ζπγθφιιεζεο λα
παξάγεη αλαθνξά (report), ζηελ νπνία ζα πεξηέρνληαη ηα εμήο δεδνκέλα:
1. Κσδηθφο έξγνπ
2. Κσδηθφο εμαξηήκαηνο
3. Κσδηθφο ηερλίηε
4. Ζκεξνκελία εξγαζίαο
5. Ώξα εξγαζίαο
6. Αχμνληαο αξηζκφο ζπγθφιιεζεο
7. Γηάκεηξνο αγσγνχ
8. Δίδνο εμαξηήκαηνο
9. Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο
10. Υξφλνο ζπγθφιιεζεο
11. Καηαγξαθή ζηελ κλήκε ηνπ κεραλήκαηνο ηπρφλ δηαθνπήο ηεο ζπγθφιιεζεο
3 Έιεγρνο ζπγθνιιήζεσλ θαη δνθηκώλ.
Σα δίθηπα δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ απφ αγσγνχο πνιπαηζπιελίνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα λα
ιεηηνπξγνχλ ζε πίεζε κέρξη θαη 12,5atm. Δπνκέλσο φινη νη έιεγρνη θαη ηα ηεζη πξέπεη λα
γίλνληαη ζε ζρέζε κε ηηο 12,5atm.
Γηα λα έρνπκε έλα θαιφ απνηέιεζκα απφ ηνλ έιεγρν, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ην κεγάιν
ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο θαη είλαη απαξαίηεην λα ζεκεηψζνπκε φηη θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ηεζη ζηεγαλφηεηαο, ε ζεξκνθξαζία δελ πξέπεη λα ελαιιάζζεηαη ζεκαληηθά.
4. Έιεγρνο αληνρήο
Σν ηεζη αληνρήο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα 16 bar θαη δηαξθεί δχν (2) ψξεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ
ηεζη ειέγρεηαη απφ καλφκεηξα θαη αλ ε απφιπηε πηψζε ηεο πίεζεο είλαη κηθξφηεξε απφ 10
mbar, ηφηε ν έιεγρνο ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφο.
5. Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο
Μεηά ην ηεζη πίεζεο θαη αλ ην απνηέιεζκα ηνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, ε πίεζε πέθηεη κεηαμχ 3
bar έσο 5 bar, ηνπιάρηζηνλ γηα 48 ψξεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ ηεζη ειέγρεηαη θαη πάιη απφ
καλφκεηξα.

6. Πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ
Γηα θάζε ηκήκα ηνπ δηθηχνπ, πνπ ζα ειέγρεηαη, ζα ζπληάζζεηαη πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ζην
νπνίν ζα θαίλεηαη εάλ ην ηεζη είρε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ή φρη. Δάλ φρη, ςάρλνληαη νη
δηαθπγέο θαη επηζθεπάδνληαη θαη γίλεηαη επαλέιεγρνο κέρξη ην απνηέιεζκα λα είλαη ηειείσο
ηθαλνπνηεηηθφ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ δελ επηηξέπεηαη θακία πηψζε πίεζεο θαη ζα ειέγρεηαη απφ
θαηαγξαθηθφ καλφκεηξν.
Σν πηζηνπνηεηηθφ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη
παξαδίδεηαη ζηελ Γηεπζχλνπζα Αξρή.

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΞΟΝΑ
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ
ΔΡΓΟ:........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΓΑΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ
ΑΝΣΟΥΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΡΔ
ΣΟΠΟ ΔΡΓΑΙΑ:

ΜΗΚΟ ΑΓΩΓΟΤ m :
ΓΙΑΜΔΣΡΟ ΑΓΩΓΟΤ:
ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΣΟΥΗ:
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ:
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ:
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ:
ΔΛΔΓΥΟ ΣΔΓΑΝΟΣΗΣΑ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

...................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................
...........................................................................................
...........................................................................
...................................................................................
...................................................................................
(ΠΙΔΗ 16 BAR για 2 ώρες)
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
(ΠΙΔΗ 4 BAR για 48 ώρες)
ΩΡΔ

ΠΙΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ Δ mbar
Ατμοσυαιρική
Μανομετρική

Απόλστη
Αρτή ,..........................,
Σέλος,...........................,

Ρ1
Ρ2
ΓΡ=

Δάν η απόλστη πτώση πίεσης είναι μικρότερη των 10 mbar, τότε ο έλεγτος θεωρείται
ικανοποιητικός.
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ

Ο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

Σ.Π. 18 Ζιεθηξνζπγθνιιεηά εμαξηήκαηα, εμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ θαη ινηπά
εμαξηήκαηα ζπλδέζεσλ ζε δίθηπα πνιπαηζπιελίνπ

1. Γεληθά
Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ απφ
πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) γηα ρξήζε ζε δίθηπα χδξεπζεο κε εζσηεξηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο κέρξη 16
bar θαη ζηεξίδεηαη ζην επξσπατθφ πξφηππν EN 12201-3 / ISO 4427.
2. Πξώηε Ύιε
2.1 Γεληθά
Ζ πξψηε χιε απφ ηελ νπνία ζα παξάγνληαη ηα εμαξηήκαηα ζα είλαη πνιπαηζπιέλην PE 100
θαη ζα έρεη κνξθή νκνγελνπνηεκέλσλ θφθθσλ απφ νκνπνιπκεξείο ή ζπκπνιπκεξείο ξεηίλεο
πνιπαηζπιελίνπ θαη ηα πξφζζεηά ηνπο.
Ζ πξψηε χιε παξαγσγήο ησλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη εηνηκφρξεζηε. Τιηθά κε εηνηκφρξεζηα
(βακκέλα κε ρξσζηηθέο ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο ησλ εμαξηεκάησλ) θαη αλαθπθισκέλα
πιηθά δελ γίλνληαη απνδεθηά.
Γίλνληαη απνδεθηά πιηθά εξγνζηαζίσλ εηαηξηψλ πνπ είλαη κέιε ηεο PE 100 + Association
(http://www.pe100plus.net/index.php/en/content/index/id/26) θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ
εθάζηνηε
δεκνζηεπκέλε
ιίζηα
ηνπ
παξαπάλσ
ζπλδέζκνπ
(http://www.pe100plus.net/index.php/en/content/index/id/39).
Σν ρξψκα ηνπ πιηθνχ γηα ηελ παξαγσγή εμαξηεκάησλ ζα είλαη καχξν.
2.2 Απαξαίηεηα Πηζηνπνηεηηθά εμαξηεκάησλ


Βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
εμαξηεκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4 ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12201 part 7.



Δγθξίζεηο ησλ εμαξηεκάησλ απφ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο
πηζηνπνίεζεο (ΔΛΟΣ, DVGW, DS, SVGW θιπ), γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ρξήζε
ζε πφζηκν λεξφ. Οη εγθξίζεηο ζα αθνξνχλ ηνλ θάζε ηχπν πξνζθεξφκελνπ εμαξηήκαηνο.



Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ 10204-3.1 ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ εμαξηεκάησλ ζπκπιεξσκέλν
κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ (ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 8 ηνπ
πξνηχπνπ ΔΝ 12201 part 7), πνπ ζα ηεθκεξηψλνπλ φηη ηα εμαξηήκαηα ηεο θάζε
ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
πξνβιέπνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 12201 part 3.

Καη ηα ηξία πηζηνπνηεηηθά ζα ζπλνδεχνπλ θάζε παξάδνζε εμαξηεκάησλ θαη είλαη
ππνρξεσηηθά γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζην έξγν.

Σερληθά θπιιάδηα κε πεξηγξαθή ησλ εμαξηεκάησλ, θαζψο θαη ζρέδηα, ζα ππνβιεζνχλ ζηνλ
ηερληθφ θάθειν.
Σα πξνζθεξφκελα εμαξηήκαηα ζα ζεκαλζνχλ θαηάιιεια απφ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ζα
ππνγξάςεη ηηο ζρεηηθέο ζεκάλζεηο.
Δπίζεο ζα ππνβιεζεί πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο.
3. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ PE
Σα ειεθηξνεμαξηήκαηα (ειεθηξνκνχθεο, ειεθηξνγσλίεο, ειεθηξνηαχ, ειεθηξνζπζηνιέο,
ειεθηξνζέιιεο θιπ) θαη ηα εμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα
παξάγνληαη απφ HPPE (πνιπαηζπιέλην PE 100).
Σα ειεθηξνεμαξηήκαηα (θαηά ηελ σο άλσ έλλνηα) θαη ηα εμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ ζα
πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ EN 12201-3 / ISO 4427 γηα
πφζηκν λεξφ θαη ζα παξάγνληαη κε ηε κέζνδν έγρπζεο (injection moulding), απνθιεηνκέλσλ
ησλ εμαξηεκάησλ πνπ παξάγνληαη κε άιιεο κεζφδνπο.
Σα πξνο πξνκήζεηα εμαξηήκαηα PE ζα πξέπεη:


Να θαηαζθεπάδνληαη απφ θαηαζθεπαζηέο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα θαη δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001.



Όια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη ζε δηαθαλείο πξνζηαηεπηηθέο ζαθνχιεο θαη
κεηά ζε ραξηνθηβψηηα.



ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα θάζε ειεθηξνεμαξηήκαηνο θαη εμαξηήκαηνο επζέσλ άθξσλ ζα
πξέπεη λα είλαη αλάγιπθα ηππσκέλεο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έγρπζεο, πιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνχλ ζην εμάξηεκα, φπσο δηάκεηξνο, SDR, PE 100, ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηνπ
εμαξηήκαηνο (batch number).



Όια ηα ειεθηξνεμαξηήκαηα, θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ, πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δίθηπα ππφ πίεζε ζα είλαη απφ PE 100, SDR 11 (16 bar).

Οπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα κπνξεί λα ππάξμεη κφλν κεηά
απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο.
3.1 Ζιεθηξνεμαξηήκαηα
Κάζε ειεθηξνκνχθα, ειεθηξνεμάξηεκα,
δηαθιαδψζεσλ ζα πξέπεη:


ειεθηξνζέιια

ή

εμάξηεκα

δεκηνπξγίαο

Να θέξεη επηθνιιεκέλε ηαηλία ή λα ζπλνδεχεηαη απφ θάξηα δεδνκέλσλ (ζχκθσλα κε ηα
ISO 7810 θαη 7811), ζηελ νπνία:

 ζα ππάξρεη barcode δηαγξάκκηζε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλάγλσζε / κεηαθνξά
ησλ δεδνκέλσλ ζπγθφιιεζεο ησλ ειεθηξνεμαξηεκάησλ κε barcode.
 ζα ππάξρεη επίζεο barcode δηαγξάκκηζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
εμαξηήκαηνο (traceability code).
 ζα είλαη ηππσκέλα φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία (ηάζε ξεχκαηνο, ρξφλνο
ζέξκαλζεο, ρξφλνο ςχμεο θιπ), ψζηε αθφκε θαη ζε πεξίπησζε θζνξάο ηεο
barcode δηαγξάκκηζεο ή άιιεο αηηίαο, λα είλαη δπλαηή ε ρεηξνθίλεηε ζπγθφιιεζε
ηνπ εμαξηήκαηνο.


Γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαηά ηελ εθαξκνγή (απνθπγή βιαβψλ ζηελ αληίζηαζε),
απνθπγήο θζνξψλ θαηά ηελ απνζήθεπζε (επηθαλεηαθή νμείδσζε αληίζηαζεο) θαη
θαιχηεξεο ζπγθφιιεζεο, ζα πξέπεη ε αληίζηαζε ησλ ειεθηξνκνπθψλ,
ειεθηξνεμαξηεκάησλ, ειεθηξνζειιψλ θαη εμαξηεκάησλ δεκηνπξγίαο δηαθιαδψζεσλ, λα
είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλε ζην ζψκα ηνπ ειεθηξνεμαξηήκαηνο.



Ζ ηάζε ηνπ ξεχκαηνο εθαξκνγήο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 42 Volt.



Γείθηεο ηήμεο γηα θάζε δψλε ζπγθφιιεζεο, κε ζθνπφ ηνλ νπηηθφ
έιεγρν ηεο
νινθιήξσζεο ηεο ζπγθφιιεζεο, πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ζψκα ηνπ εμαξηήκαηνο
θνληά ζηνπο αθξνδέθηεο. Οη δείθηεο ηήμεο πξέπεη λα είλαη θσληθνί, ψζηε λα εκπνδίδεηαη
ε ππεξρείιηζε θαη απψιεηα ηνπ πιηθνχ θαη ε απνθπγή αηπρεκάησλ.



Οη ειεθηξνκνύθεο ζα πξέπεη:
 Να ζπγθνιινχληαη πιήξσο ζηνλ ζσιήλα/εο ζε κία θάζε (έλα θχθιν, ρσξίο
πξνζέξκαλζε) θαη ζα πξέπεη λα είλαη κνλνθαισδηαθέο (monofilar) θαη φρη
δηθαισδηαθέο (bifilar), ζε φιεο ηηο δηακέηξνπο έσο θαη ηε δηάκεηξν Φ500.
 Γηα ηηο δηακέηξνπο Φ560 θαη Φ630 νη ειεθηξνκνχθεο ζα πξέπεη ζπγθνιινχληαη
πιήξσο ζηνλ ζσιήλα/εο ζε έσο δχν θάζεηο (δχν θχθινπο), ρσξίο φκσο
πξνζέξκαλζε θαη ζα πξέπεη λα είλαη κνλνθαισδηαθέο (monofilar) θαη φρη
δηθαισδηαθέο (bifilar).



Σα ινηπά ειεθηξνεμαξηήκαηα (ειεθηξνγσλίεο, ειεθηξνηαύ, ειεθηξνζπζηνιέο θιπ)
ζα πξέπεη:
 Να ζπγθνιινχληαη πιήξσο ζηνλ ζσιήλα/εο ζε κία θάζε (έλα θχθιν, ρσξίο
πξνζέξκαλζε) θαη ζα πξέπεη λα είλαη κνλνθαισδηαθά (monofilar) θαη φρη
δηθαισδηαθά (bifilar), ζε φιεο ηηο δηακέηξνπο έσο θαη ηε δηάκεηξν Φ 180.
 Γηα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο ηα ειεθηξνεμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα ζπγθνιινχληαη
πιήξσο ζηνλ ζσιήλα/εο ζε έσο δχν θάζεηο (δχν θχθινπο), ρσξίο φκσο
πξνζέξκαλζε θαη ζα πξέπεη λα είλαη κνλνθαισδηαθά (monofilar) θαη φρη
δηθαισδηαθά (bifilar).



Οη ειεθηξνζέιιεο ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ δχν ηκήκαηα θαηαζθεπαζκέλα θαη ηα
δχν απφ πνιπαηζπιέλην. Σν άλσ ηκήκα ζα ζπγθνιιείηαη ζηνλ ζσιήλα θαη ην θάησ ηκήκα
ζα είλαη ην ζηήξηγκα ηνπ άλσ ηκήκαηνο. Δηδηθφηεξα:
 Ζ θαηαζθεπή ησλ ειεθηξνζειιψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ε αλαγθαία δηαξθήο ζχζθημε ηεο
ειεθηξνζέιιαο ζην ζσιήλα (θαη φρη απιά ε ζπγθξάηεζή ηεο επάλσ ζην ζσιήλα)
θαηά ηε θάζε ζέξκαλζεο θαη ηήμεο (εθαξκνγή αλαγθαίαο πίεζεο γηα ηε επηηπρή
ζπγθφιιεζε), ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ-ειαηεξίνπ γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο απαηηνχκελεο δχλακεο ζχζθημεο-ζπγθφιιεζεο ηνπ εμαξηήκαηνο,
γηα φιεο ηηο δηακέηξνπο ζσιήλσλ έσο Φ250.
 Ζιεθηξνζέιιεο γηα ηελ ζπγθφιιεζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθνχ
εξγαιείνπ - ειαηεξίνπ ζχζθημεο γίλνληαη απνδεθηέο γηα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο
ζσιήλσλ απφ Φ250.
 Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ εηδηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο
εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνζέιιαο (δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο, ζπγθξάηεζεο,
ζπγθφιιεζεο), ε νπνία λα απνδεηθλχεη φηη γηα ηηο πξνζθεξφκελεο απφ απηφλ
ειεθηξνζέιιεο ηζρχνπλ ηα πεξηγξαθφκελα ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο.
 Σν άλσ κέξνο ησλ ειεθηξνζειιψλ ζα θέξεη, δηάηαμε εμφδνπ κε θνπηηθφ ή δηάηαμε
εμφδνπ επζέσο άθξνπ, ε νπνία ζα έρεη δεκηνπξγεζεί εξγνζηαζηαθά, κε
ηαπηφρξνλε έγρπζε θαηά ηελ θάζε έγρπζεο ηνπ άλσ κέξνπο ηεο ειεθηξνζέιιαο.
ην άλσ κέξνο ησλ ειεθηξνζειιψλ ζα κπνξεί επίζεο λα δηακνξθψλεηαη
εξγνζηαζηαθά δηάηαμε ειεθηξνκνχθαο, ζηελ νπνία ζα πξνζαξκφδεηαη θαη ζα
ζπγθνιιάηαη δηάηαμε εμφδνπ κε θνπηηθφ ή δηάηαμε εμφδνπ επζέσο άθξνπ κε
electro fusion ζπγθφιιεζε ζηνλ απηφ ρξφλν κε ηελ ζπγθφιιεζε ηεο
ειεθηξνζέιιαο ζηνλ ζσιήλα.
 Ζιεθηξνζέιιεο κε θνπηηθό
Ζ δηάηαμε εμφδνπ κε θνπηηθφ ηεο ειεθηξνζέιιαο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε
λα δηαζθαιίδνληαη ηα παξαθάησ:
Θα επηηπγράλεηαη κε αζθάιεηα πιήξεο δηάηξεζε ηνπ πξνο δηάηξεζε ζσιήλα
απφ ην ελζσκαησκέλν θνπηηθφ, θάησ απφ ηελ θαζνξηζκέλε κέγηζηε πίεζε
λεξνχ θαη ηελ αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.
Σν θνπηηθφ ζα είλαη ηέηνηαο θαηαζθεπήο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
απνκάθξπλζε ηνπ ηεκαρίνπ ζσιήλα πνπ ζα απνθφπηεηαη απφ ην ζεκείν
θνπήο θαη ε ζηαζεξή ζπγθξάηεζή ηνπ απφ απηφ (ην θνπηηθφ).
Μεηά ηελ δηάηξεζε ηνπ ζσιήλα θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θνπηηθνχ απφ ην
ζεκείν δηάηξεζεο θαη αθνχ ην δηαηξεηηθφ ζα ιακβάλεη ηελ ηειηθή ηνπ ζέζε, ζα

εμαζθαιίδεηαη φηη ζα είλαη πιήξσο ειεχζεξε ε δίνδνο απαγσγήο ηνπ λεξνχ
πξνο ηελ έμνδν ηνπ θνπηηθνχ.
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θνπηηθνχ ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ην
δηαηξεηηθφ ζα ιακβάλεη βεβαησκέλα ηελ ηειηθή ηνπ ζέζε (ζηελ αληίζεηε
πιεπξά ηνπ ζεκείνπ δηάηξεζεο) θαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ άλσ κέξνπο ηνπ
θνπηηθνχ ζα είλαη απφιπηε, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ
θνριησηνχ εμαξηήκαηνο κε ηνλ ππάξρνληα ειαζηηθφ δαθηχιην.
Σν θνπηηθφ ζέιιαο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα κπνξεί λα ζθξαγίδεη
εθ λένπ ην ζεκείν ηεο δηάηξεζεο ηνπ ζσιήλα, φπνηε απαηηεζεί δηαθνπή ξνήο
πξνο ηνλ παξνρεηεπηηθφ αγσγφ.
Ο ζσιήλαο εμφδνπ ηνπ θνπηηθνχ (επζχγξακκνο ζσιήλαο απαγσγήο) ζα
πξέπεη λα έρεη κήθνο ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην κήθνο ειεθηξνκνχθαο δηακέηξνπ
αληίζηνηρεο κε απηήο ηνπ ζσιήλα απαγσγήο.
Ζ ειάρηζηε δηάκεηξνο ηνπ θνπηηθνχ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 25
mm.
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη κε εηδηθή αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ζρέδηα λα
απνδεηθλχεη ηα παξαπάλσ.
 Ζιεθηξνζέιιεο ρσξίο θνπηηθό (επζέσο άθξνπ)
Ζ δηάηαμε εμφδνπ κε ρσξίο θνπηηθφ ηεο ειεθηξνζέιιαο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα
ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα παξαθάησ:
Ζ ειάρηζηε δηάκεηξνο δηάηξεζεο ηνπ ζσιήλα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ φζε ε
εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ επζέσο άθξνπ ηεο εμφδνπ ηεο ειεθηξνζέιιαο θαη
πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ 25 mm.
Ο ζσιήλαο εμφδνπ ηεο ειεθηξνζέιιαο (επζχγξακκνο ζσιήλαο απαγσγήο)
ζα πξέπεη λα έρεη κήθνο ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην κήθνο ειεθηξνκνχθαο
δηακέηξνπ αληίζηνηρεο κε απηήο ηνπ ζσιήλα απαγσγήο.
3.2 Γεκηνπξγία θιάδσλ δηθηύνπ ζε λέν ή ζε πθηζηάκελν αγσγό
Γηα ηε δεκηνπξγία θιάδσλ δηθηχνπ επηηξέπεηαη είηε ε ρξήζε εμαξηεκάησλ PE επζέσλ άθξσλ
(ηαπ, ζπζηνιηθά ηαπ, ζπζηνιέο, γσλίεο θιπ) ζε ζπλδπαζκφ κε ειεθηξνκνχθεο θαη ινηπά
ειεθηξνεμαξηήκαηα (ειεθηξνγσλίεο, ειεθηξνηαχ, ειεθηξνζπζηνιέο θιπ), είηε ε ρξήζε
ειεθηξνζειιψλ ή εμαξηεκάησλ δεκηνπξγίαο δηαθιαδψζεσλ, απνθιεηφκελεο ηεο ρξήζεο
θνηλψλ ζειιψλ παξνρήο γηα ηνλ σο άλσ πεξηγξαθφκελν ζθνπφ. Δηδηθφηεξα απαηηνχληαη νη
παξαθάησ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο:



Οη ειεθηξνζέιιεο θαη ηα ειεθηξνεμαξηήκαηα δεκηνπξγίαο λέσλ θιάδσλ ζα πξέπεη λα
απνηεινχληαη απφ δχν ηκήκαηα, ην άλσ ηκήκα ην νπνίν ζπγθνιιείηαη ζηνλ ζσιήλα θαη
ην θάησ ηκήκα-ζηήξηγκα ηνπ άλσ ηκήκαηνο.



Ζ θαηαζθεπή ησλ ειεθηξνζειιψλ ησλ ειεθηξνεμαξηεκάησλ λέσλ θιάδσλ ζα πξέπεη λα
είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ε αλαγθαία δηαξθήο
ζχζθημε ηεο ειεθηξνζέιιαο θαη ηνπ ειεθηξνεμαξηήκαηνο λέσλ θιάδσλ ζην ζσιήλα (θαη
φρη απιά ε ζπγθξάηεζή ηνπ επάλσ ζην ζσιήλα) θαηά ηε θάζε ζέξκαλζεο θαη ηήμεο
(εθαξκνγή αλαγθαίαο πίεζεο γηα ηε επηηπρή ζπγθφιιεζε), ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε
εηδηθνχ εξγαιείνπ-ειαηεξίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απαηηνχκελεο δχλακεο ζχζθημεοζπγθφιιεζεο ηνπ εμαξηήκαηνο, γηα φιεο ηηο δηακέηξνπο ζσιήλσλ έσο Φ250.



Ζιεθηξνζέιιεο θαη ειεθηξνεμαξηήκαηα γηα ηελ ζπγθφιιεζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε
ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ - ειαηεξίνπ ζχζθημεο γίλνληαη απνδεθηέο γηα κεγαιχηεξεο
δηακέηξνπο ζσιήλσλ απφ Φ 250.



Γηα φιεο ηηο ειεθηξνζέιιεο θαη ειεθηξνεμαξηήκαηα δεκηνπξγίαο θιάδσλ, ην άλσ ηκήκα
ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε έμνδν ειεθηξνζπγθφιιεζεο (ειεθηξνκνχθα) ε νπνία ζα κπνξεί
λα δερζεί δηάθνξα εμαξηήκαηα φπσο θνπηηθφ, εμαξηήκαηα κεηάβαζεο, εμαξηήκαηα
επζέσλ άθξσλ, βάλεο, ηάπεο, ζσιήλεο θηι, ηα νπνία ζα ζπγθνιινχληαη ηαπηφρξνλα κε
ηε ζπγθφιιεζε ηεο ειεθηξνζέιιαο ζηνλ θχξην αγσγφ θαη ζε δεχηεξε θάζε ζηα
ειεθηξνεμαξηήκαηα δεκηνπξγίαο θιάδσλ.

Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη κε εηδηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ
ειεθηξνεμαξηεκάησλ (δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο, ζπγθξάηεζεο, ζπγθφιιεζεο) λα απνδεηθλχεη
φηη γηα ηα πξνζθεξφκελα απφ απηφλ ειεθηξνεμαξηήκαηα ηζρχνπλ ηα πεξηγξαθφκελα ζηηο
αλσηέξσ παξαγξάθνπο.
3.3 Δμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ
Σα εμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ πνπ ζα πξνζθέξνληαη γηα ηε ρξήζε ζε δίθηπα λεξνχ, ζα
πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα:


Θα είλαη παξαγσγήο κε έγρπζε (injection), απνθιεηφκελεο ηεο πξνζθνξάο ρεηξνπνίεησλ
(ζπγθνιιεκέλσλ κε butt-welding) εμαξηεκάησλ.



Δπίζεο απνθιείεηαη ε πξνζθνξά injection ζπζηνιηθψλ εμαξηεκάησλ ζηα νπνία φκσο
παξεκβάιιεηαη νπνηαδήπνηε butt-welding ζπγθφιιεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ
ζπζηνιηθνχ απνηειέζκαηνο, ηα εμαξηήκαηα ζα είλαη δειαδή εληαίαο έγρπζεο.



Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα electro fusion ζπγθφιιεζε. Δηδηθφηεξα ζεκεηψλεηαη φηη
ην θαζαξφ κήθνο ηεο θάζε ζπγθνιινχκελεο πιεπξάο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν
κε ην ζπλνιηθφ κήθνο ηεο αληίζηνηρεο δηακέηξνπ ειεθηξνκνχθαο.

3.4 Δμαξηήκαηα κεηάβαζεο
Ωο εμαξηήκαηα κεηάβαζεο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα θαη γίλνληαη απνδεθηά ηα εμαξηήκαηα ηα
νπνία ζην έλα άθξν ηνπο έρνπλ νξεηράιθηλν ζπείξσκα ή ζπείξσκα απφ αλνμείδσην ράιπβα
1,4305 θαη ζην άιιν πνιπαηζπιέλην θαηά ηα αλσηέξσ. Δηδηθφηεξα νξίδεηαη:


Σν επζχ ηκήκα ησλ εμαξηεκάησλ κεηάβαζεο (transition adaptor) πνπ πξννξίδεηαη γηα
ζπγθφιιεζε κε ηα ειεθηξνεμαξηήκαηα, ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην, πνπ ζα έρεη ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή, θαζψο θαη ηα
ινηπά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζηελ παξνχζα απαηηνχληαη γηα ηα εμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ.

4. Σόπνο παξάδνζεο
Ζ παξάδνζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ πνιπαηζπιελίνπ ζα γίλεη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζηα
εγθεθξηκέλα ζρέδηα ζέζεηο ή φπνπ ζα νξίζεη ε Τπεξεζία. Ζ δαπάλε γηα ηε θφξησζε θαη
κεηαθνξά ηνπο ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν.
5. Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά
Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Βνξείνπ Άμνλα, απαηηεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ, λα
πξνζθνκίζεη γηα ηα εμαξηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα αθφινπζα:
1. Τπεχζπλε δήισζε ή βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εμαξηεκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4 ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ
12201 part 7.
2. Δγθξίζεηο ησλ εμαξηεκάησλ απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θνξέα
πηζηνπνίεζεο (ΔΛΟΣ, DVGW, DS, SVGW θ.ιπ.), γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ρξήζε
ζε πφζηκν λεξφ. Οη εγθξίζεηο ζα αθνξνχλ ηνλ θάζε ηχπν πξνζθεξφκελνπ εμαξηήκαηνο.
3. Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ 10204-3.1 ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ εμαξηεκάησλ ζπκπιεξσκέλν
κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ (ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 8 ηνπ
πξνηχπνπ ΔΝ 12201 part 7), πνπ ζα ηεθκεξηψλνπλ φηη ηα εμαξηήκαηα ηεο θάζε
ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
πξνβιέπνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 12201 part 3.
4. Σερληθά θπιιάδηα κε πεξηγξαθή ησλ εμαξηεκάησλ, θαζψο θαη ζρέδηα, ηα νπνία ζα
ππνβιεζνχλ ζηνλ Σερληθφ θάθειν.
5. Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001:2088 ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο πξψηεο χιεο.
6. Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001:2088 ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ εμαξηεκάησλ.

