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ΜΕΡΟΣ Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΤΕΠ 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Υποχρεωτική Εφαρμογή 

Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς 
όρους σύμφωνα με τους οποίους σε συνδυασμό και με τους όρους των υπολοίπων συμβατι-
κών τευχών θα εκτελεσθούν οι εργασίες του έργου. Επισημαίνεται ότι οι Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π) και οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α. ) περί υποχρεωτικής 
ενσωμάτωσης υλικών με σήμανση CE, υπερισχύουν των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών. 

1.2 Συμπληρωματικές Προδιαγραφές 

Για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας και για οποιοδήποτε υλικό, κατα-
σκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/ μεθόδους/ δοκιμές κλπ.) θα εφαρμόζοντα με σειρά ισχύ-
ος:  

 Οι αναφερόμενες ισχύουσες εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) 
και οι προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.) 

 Οι ανάφερόμενες συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές (για αντικείμενα που δεν 
καλύπτονται από τις υπάρχουσες Ε.ΤΕ.Π. και Π.Ε.ΤΕ.Π.) 

 Οι Ευρωκώδικες 

 Τα θεσμοθετημένα εναρμονισμένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 4 της 
ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012 

 Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO 
και τα εθνικά πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΤ κλπ.) 

 

 

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  (ΕΤΕΠ) 

 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 (ΑΘΗΝΑ, 4 - 10 -2012, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356) 

του   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

& ΔΙΚΤΥΩΝ, για την αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης, οι 

ΕΤΕΠ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφή αρχείων 

PDF, (ιδιαίτερο αρχείο ανά τίτλο ΕΤΕΠ) με εμφανές υδατογράφημα της ΓΓΔΕ, με δυ-

νατότητα μόνον ανάγνωσης και εκτύπωσης. Με τον τρόπο αυτό τα επίσημα εγκεκρι-

μένα κείμενα θα είναι προσπελάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς όμως δυνατό-

τητα επέμβασης επί του περιεχομένου τους. 
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2.  ΜΕΡΟΣ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΤΕΠ 

 

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ  

 

1.1 Αντικείμενο 

Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά την αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδών, στις οποίες 
εκτελείται εκσκαφή σκαμμάτων για την εγκατάσταση αγωγών ή κατασκευή τεχνικών έργων 
(φρεατίων κλπ.). Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα καλύψει υποχρεωτικά όλη την επι-
φάνεια των οδών που θα έχει καθαιρεθεί. 

1.2 Περιλαμβανόμενες εργασίες 

Μετά την τοποθέτηση του αγωγού μέσα στην τάφρο και ύστερα από την εκτέλεση των δοκι-
μασιών που προβλέπονται πρέπει αυτή να επαναπληρωθεί αμέσως και να συμπυκνωθεί το 
υλικό πληρώσεως. Η σύνδεση με το υφιστάμενο οδόστρωμα πρέπει να γίνει με ευθύγραμμη 
και αιχμηρή ακμή, να είναι δε ομαλή και συνεκτική. 

Σπασμένα κομμάτια οδοστρώματος κοντά στην ακμή πρέπει να απομακρύνονται επιμελώς με 
νέα κοπή, και αν είναι δυνατόν με μηχάνημα κοπής οδοστρωμάτων. Η αποκατάσταση του ο-
δοστρώματος πρέπει να εκτελεσθεί κατά τον ίδιο τρόπο και στην ίδια ποιότητα με το συνεχό-
μενο οδόστρωμα. 

Όσων αφορά στην κοπή, καθαίρεση και άρση του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος, 
ισχύουν τα αναφερόμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-05-03 . 

Η επαναφορά των ασφαλτικών οδοστρωμάτων περιλαμβάνει την κατασκευή: 

- Υπόβασης συνολικού τελικού πάχους τουλάχιστον 10εκ. που θα κατασκευασθεί σύμ-
φωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00, με θραυστό υλικό διαβάθμισης Β ή Γ, είτε από α-
σβεστολιθικό υλικό λατομείου, είτε προέλευσης χειμάρρου και βάσης πάχους 10εκ. 

- Ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης βάσης με ασφαλτικό διάλυμα ΜΕ-Ο ή ασφαλ-
τικό γαλάκτωμα σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01. 

- Ασφαλτικό οδόστρωμα που αποτελείται από μία στρώση βάσης της ΕΤΕΠ 05-03-11-04 
πάχους 5εκ. και μία στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 σε 
συμπυκνωμένο πάχος τουλάχιστον 5 εκ. από αδρανές ασβεστολιθικό υλικό λατομεί-
ου. 

Η επαναφορά των δρόμων με επιφάνεια από σκυρόδεμα περιλαμβάνει την κατασκευή: 

- Υπόβασης συνολικού τελικού πάχους 20 εκ. που θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 05-03-03-00, με θραυστό υλικό διαβάθμισης Β ή Γ, είτε από ασβεστολιθικό υλι-
κό λατομείου, είτε προέλευσης χειμάρρου. 

- Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, τελικού πάχους 15 εκ. 
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1.3 Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

Στην τιμή μονάδας του Τιμολογίου για την αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων περι-
λαμβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες, υλικά και χρήση κάθε είδους εξοπλισμού, που 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συμβατικά τεύχη 
και σχέδια της μελέτης, εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλ' όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για την εκτέλεση 
των περιλαμβανομένων στην παραπάνω παράγραφο 2 σχετικών εργασιών. 

1.4 Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση της αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων θα γίνεται σε τετραγωνικά μέ-
τρα αποκατεστημένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων που θα υπολογίζονται από το μήκος της 
αποκατάστασης επί το "συμβατικό πλάτος του σκάμματος", πλέον 2 x 0,40 = 0,80μ. για τις 
ασφαλτικές στρώσεις. 

Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τον κατά τα ανωτέρω επιμετρούμενο αριθμό τετραγωνικών 
μέτρων επί την αντίστοιχη τιμή μονάδος του Τιμολογίου. 

Η επιμέτρηση και πληρωμή αποκατάστασης επιφανειών από σκυρόδεμα γίνεται αναλυτικά για 
κάθε μονάδα εργασίας (σκυρόδεμα, θραυστό υλικό) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα οικεία άρ-
θρα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τ.Π.  

Συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες του έργου και τις συνθήκες της περιοχής στην οποία αυτό 
κατασκευάζεται, σε σχέση με τα περιλαμβανόμενα στα νέα εγκεκριμένα Τιμολόγια του ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, επισημαίνονται τα εξής: 

 Με το άρθρο «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων» αποζημιώνεται κάθε σχετι-
κή εργασία ακόμα και αν εφαρμοσθούν, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, διαφορετικές 
στρώσεις υλικών (διαφορετικό πάχος στρώσης, διαφορετική κατηγορία υλικού κλπ.) εφόσον 
το συνολικό πάχος αποκατάστασης δεν ξεπερνά τα 35 εκ. 
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2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 

 

2.1 Γενικά 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή, μετά από πρόταση – μελέτη του 

Εργολάβου και έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ειδικών αντιστηρίξεων για ορύγματα ή 

φρέατα στην περίπτωση που οι επικρατούσες συνθήκες (νερό, χαλαρό έδαφος κλπ.) επιβάλ-

λουν τη χρήση αντιστήριξης. 

Οι μεταλλικές αυτές αντιστηρίξεις μπορεί να είναι ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, είτε 

μεταλλικές πασσαλοσανίδες, είτε αντιστηρίξεις με προκατασκευασμένα μεταλλικά στοιχεία, 

ενδεικτικού τύπου Krings. 

2.2 Μεταλλικές πασσαλοσανίδες 

Αντικείμενο 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στη διάθεση από τον Ανάδοχο επί τόπου, έμπηξη 

και μετά το τέλος των εργασιών εξολκή και απομάκρυνση μεταλλικών πασσαλοσανίδων που 

χρησιμεύουν για την αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων κατά την κατασκευή των έργων 

του αποχετευτικού δικτύου. 

Η χρήση των μεταλλικών πασσαλοσανίδων αντιστήριξης των πρανών υπόκειται σε προηγού-

μενη έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

Χρήση μεταλλικών πασσαλοσανίδων 

Πριν από κάθε εργασία αντιστήριξης των ορυγμάτων με μεταλλικές πασσαλοσανίδες, ο Ανά-

δοχος θα υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση σχέδιο αντιστήριξης του ορύγ-

ματος με μεταλλικές πασσαλοσανίδες στο οποίο θα αναγράφονται απαραίτητα ο τύπος και τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά (ροπή αντίστασης, βάρος ανά τετρ. μέτρο κλπ.) των προτεινόμενων 

να χρησιμοποιηθούν πασσαλοσανίδων και το οποίο θα συνοδεύεται από τους απαραίτητους 

στατικούς υπολογισμούς που θα δικαιολογούν πλήρως τον τρόπο της προτεινόμενης αντι-

στήριξης, τον τύπο των προτεινόμενων πασσαλοσανίδων κλπ. 

Η έγκριση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του προτεινόμενου από τον Ανάδοχο τρόπου α-

ντιστήριξης, δεν τον απαλλάσσει από την αποκλειστική ευθύνη για την έντεχνη και ασφαλή ε-

κτέλεση του έργου. 

Έμπηξη και εξολκή μεταλλικών πασσαλοσανίδων 

Η έμπηξη και εξολκή μεταλλικών πασσαλοσανίδων πρέπει να εκτελεσθεί σύμφωνα με την 

παραδεκτή από την Τεχνική Επιστήμη μέθοδο, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέ-

σει όλο τον απαιτούμενο προς τούτο εξοπλισμό (πασσαλοπήκτη, κεφαλές κρούσης κλπ.). 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στην εκλογή των μέσων και της μεθόδου έμπηξης, 

ώστε να επιτευχθεί η κατακόρυφος διείσδυση των πασσαλοσανίδων. Ο Επιβλέπων μηχανικός 
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μπορεί να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να χρησιμοποιήσει ειδικά ικριώματα για να εξασφαλίσει 

την ικανοποιητική εκτέλεση των έργων. Η μη ενάσκηση από τον Επιβλέποντα μηχανικό του 

παραπάνω δικαιώματος δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για την έντεχνη εκτέ-

λεση του έργου και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Η έμπηξη των πασσαλοσανίδων θα γίνεται κλιμακωτά έτσι ώστε κάθε πασσαλοσανίδα να κα-

θοδηγείται από τη γειτονική της εκτός και αν ο Επιβλέπων μηχανικός αποδείξει διαφορετικά. 

Σε περίπτωση που κατά την έμπηξη κάποιας πασσαλοσανίδας αυτή διαφύγει από την κατα-

κόρυφο τότε θα αφαιρείται για να επανατοποθετηθεί κανονικά πλέον. Ιδιαίτερη επίσης προσο-

χή πρέπει να δίδεται στην πλήρη συναρμογή των πασσαλοσανίδων μεταξύ τους ώστε να επι-

τυγχάνεται συνεχές και στεγανό διάφραγμα. Όλες οι προς τούτο διορθωτικές εργασίες θα γί-

νονται με δαπάνη του Αναδόχου. 

Η έμπηξη των πασσαλοσανίδων θα προχωράει σε βάθος που θα ορίζεται από τον Επιβλέπο-

ντα μηχανικό ή μέχρι να διαπιστωθεί άρνηση έμπηξης (η έμπηξη σταματάει όταν μετά 20 

κρούσεις του πασσαλοπήκτου δεν επιτευχθεί περαιτέρω έμπηξη). 

Η εξολκή των πασσαλοσανίδων θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο μετά το τέλος των ερ-

γασιών και με σχετική έγκριση του Επιβλέποντα μηχανικού. Η εξολκή θα συντελεστεί με τέτοιο 

τρόπο ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε μετακίνηση ή ζημιά μέσα στο όρυγμα των αγωγών, 

ενώ ο Ανάδοχος παραμένει μόνος υπεύθυνος για κάθε ενδεχόμενη ζημιά.  

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, η συναρμογή και συνεργασία του υλικού 

πληρώσεως και των παρειών της τάφρου. Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει οι πασσαλοσανίδες να α-

νασύρονται τμηματικά, σε τόσο δε ύψος κάθε φορά, ώστε στο τμήμα της τάφρου που ελευθε-

ρώθηκε να είναι δυνατή η τοποθέτηση, σε στρώσεις, του υλικού πληρώσεως και η συμπύ-

κνωση αυτού. 

Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση των εργασιών αντιστήριξης με μεταλλικές πασσαλοσανίδες θα γίνει σε χιλιό-

γραμμα, όσον αφορά την προμήθεια και τη χρήση τους και σε τετραγωνικά μέτρα επιφανείας 

αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές του σκάμματος, όσον αφορά την έμπηξη και την εξόλ-

κυσή τους, για οποιοδήποτε πλάτος ή βάθος του σκάμματος. 

Η πληρωμή για την προμήθεια, χρήση, έμπηξη και εξόλκυση μεταλλικών πασσαλοσανίδων, 

που εφαρμόζεται μόνο όταν είναι αδύνατη η αντιστήριξη με μαδέρια ή ξύλινες πασσαλοσανί-

δες ή ελαφρές μεταλλικές αντιστηρίξεις από προκατασκευασμένα μεταλλικά στοιχεία τύπου 

Krings και αφού δοθεί σχετική έγγραφη εντολή του Εργοδότη, (στην οποία περιλαμβάνεται και 

η κατασκευή κιβωτίου εάν χρειαστεί), θα γίνει για τον πραγματικό αριθμό χιλιόγραμμων που 

επιμετρήθηκε με τη συμβατική τιμή μονάδας για την «προμήθεια χαλύβδινων πασσαλοσανί-

δων» και για τη «χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων», καθώς επίσης για τον αριθμό των τε-

τραγωνικών μέτρων που επιμετρήθηκε με τη συμβατική τιμή μονάδας για την «έμπηξη χαλύ-

βδινων πασσαλοσανίδων» και για την «εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων».  
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Στην τιμή για την προμήθεια περιλαμβάνονται επιπλέον οι δαπάνες για τη φορτοεκφόρτωση, 

τον απολυμένο χρόνο φορτοεκφόρτωσης και την μεταφορά στον τόπο των έργων. 

Στην τιμή για τη χρήση περιλαμβάνονται οι δαπάνες αποζημίωσης ή η τυχόν ενοικίαση, οι δα-

πάνες απομοίωσης λόγω φθοράς και γενικώς απόσβεσης, φορτοεκφόρτωσης και απολυμέ-

νου χρόνου φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς και αποκομιδής μετά την εκτέλεση του έργου και 

των τυχόν απαιτούμενων μικροϋλικών, συνδέσμων κλπ. 

Στην τιμή για την έμπηξη περιλαμβάνεται η δαπάνη προσέγγισης των πασσαλοσανίδων, της 

έμπηξης, της στεγανοποίησης, των αναγκαίων ικριωμάτων και των λοιπών βοηθητικών κατα-

σκευών καθώς και της ενδεχομένης κατασκευής βοηθητικών διαβαθρών κ.λ.π. Επίσης συ-

μπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες προσκόμισης, λειτουργίας, μετακινήσεων και αποκόμισης 

του πασσαλόπηκτου, οι εργασίες προσωρινής αντιστήριξης των πασσάλων κατά την έμπηξή 

τους (απασχόληση προσωπικού και χρήση-φθορά-απομείωση υλικών) καθώς και κάθε άλλη 

δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη περαίωση της εργασίας, συμπεριλαμβανο-

μένης της δαπάνης άντλησης τυχόν υπάρχοντος νερού. Διευκρινίζεται, ότι τμήματα των πασ-

σαλοσανίδων πάνω από την επιφάνεια του εδάφους ή του δρόμου, δεν θα επιμετρηθούν. 

Στην τιμή για την εξόλκυση περιλαμβάνεται η δαπάνη διάλυσης των ικριωμάτων και των πά-

σης φύσεως βοηθητικών κατασκευών, η δαπάνη χρησιμοποίησης των κάθε είδους απαιτου-

μένων μηχανικών μέσων, ικριωμάτων, βοηθητικών κατασκευών, εργατοτεχνικού προσωπικού 

κ.λ.π. για την εκτέλεση της εργασίας αυτής καθώς και της δαπάνης απομάκρυνσης των πασ-

σαλοσανίδων. 

 

 

2.3 Μεταλλικές αντιστηρίξεις από προκατασκευασμένα μεταλλικά στοιχεία 

Αντικείμενο 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στην κατασκευή, μετά από έγκριση της Επιβλέπου-

σας Υπηρεσίας ειδικής αντιστηρίξεως από προκατασκευασμένα μεταλλικά στοιχεία ενδεικτι-

κού τύπου Krings για ορύγματα ή φρέατα στην περίπτωση που οι επικρατούσες συνθήκες 

(νερό, χαλαρό έδαφος κλπ.) καθιστούν τη χρήση ζυλοξευγμάτων αδύνατη ή επικίνδυνη. 

Περιγραφή εργασιών 

Η ειδική αντιστήριξη αποτελείται από προκατασκευασμένα μεταλλικά στοιχεία, ενδεικτικού τύ-

που Krings ή ΑΙΙround ή άλλου κατάλληλου, προσαρμοσμένου στις ειδικές συνθήκες του έρ-

γου, τις τυχόν πλευρικές επιφορτίσεις από μόνιμα φορτία ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτο-

κινήτου ή σιδηροδρόμων ή μηχανημάτων έργων και θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα ε-

ξαρτήματα (όπως σύστημα ελαφρών πασσαλοσανίδων ή ανάλογο) για την αντιμετώπιση ε-

μποδίων, όπως αγωγών, καλωδίων κλπ. τα οποία διέρχονται εγκαρσίως στο όρυγμα και 

πρέπει να διατηρηθούν κατά την κατασκευή. Η τοποθέτηση των αντιστηρίξεων θα γίνεται ταυ-
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τόχρονα με την εκσκαφή και η αφαίρεσή τους ταυτόχρονα με την επίχωση του ορύγματος, με 

παράλληλη άμεση τμηματική συμπύκνωση της επίχωσης. 

Πριν από κάθε εργασία αντιστήριξης των ορυγμάτων, με προκατασκευασμένα μεταλλικά 

στοιχεία, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση, σχέδιο αντι-

στήριξης του ορύγματος με προκατασκευασμένα μεταλλικά στοιχεία στο οποίο θα αναγράφο-

νται απαραίτητα ο τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά (ροπή αντίστασης, ανατροπή, αντηρί-

δες, αγκύρωση, βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο κλπ.) των προτεινομένων να χρησιμοποιηθούν 

μεταλλικών στοιχείων και το οποίο θα συνοδεύεται από τους απαραίτητους στατικούς υπολο-

γισμούς που θα δικαιολογούν πλήρως τον τρόπο της προτεινόμενης αντιστήριξης, τον τύπο 

των προτεινόμενων μεταλλικών στοιχείων κλπ. 

Η έγκριση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του προτεινόμενου από τον Ανάδοχο τρόπου α-

ντιστήριξης, δεν τον απαλλάσσει από την αποκλειστική ευθύνη για την έντεχνη και ασφαλή ε-

κτέλεση του έργου. 

Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα επιφανείας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές 

του ορύγματος για οποιοδήποτε πλάτος η βάθος. Θα επιμετράται μόνο το τμήμα των αντιστη-

ρίξεων πάνω από τη στάθμη εκσκαφής του πυθμένα, μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του 

εδάφους. 

Στην τιμή μονάδας «αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα», που εφαρμό-

ζεται μόνον όταν είναι αδύνατη η αντιστήριξη με μαδέρια ξύλινες πασσαλοσανίδες σύμφωνα 

με τους στατικούς - υδραυλικούς - εδαφομηχανικούς υπολογισμούς της αντιστήριξης που θα 

συντάξει ο Εργολάβος και οι οποίοι αποτελούν υποχρέωσή του και αφού δοθεί σχετική έγ-

γραφη εντολή του Εργοδότη, περιλαμβάνονται η αποζημίωση για τη χρήση εξοπλισμού με 

αντηρίδες, συνδέσμους, πασσαλοσανίδες, πετάσματα κλπ. προσαρμοσμένων στις ειδικές 

συνθήκες και απαιτήσεις των διαφόρων τμημάτων του έργου, τη φθορά, την προσκόμιση και 

αποκόμιση και τις μετακινήσεις από θέση σε θέση του εξοπλισμού, την εργασία συναρμολό-

γησης και αποσυναρμολόγησης, τη δαπάνη εγκατάστασης και λειτουργίας των κάθε είδους 

απαιτούμενων μηχανημάτων για τη σταδιακή καταβίβαση στο προς εκσκαφή όρυγμα και την 

τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη, τη σταδιακή εξόλκηση κατά την επίχωση και κάθε άλλη 

σχετική εργασία και δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη περάτωση των εργασιών. 
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3. ΦΡΕΑΤΙΑ 

3.1 Αντικείμενο 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στα φρεάτια επίσκεψης των αγωγών του δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων, στα φρεάτια άφιξης, στα φρεάτια εκκένωσης και στα φρεάτια αερε-

ξαγωγού του καταθλιπτικού αγωγού. Τα φρεάτια αυτά θα κατασκευαστούν από τον Ανάδοχο 

στις θέσεις που προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ύστερα και από τη σχετι-

κή έγκριση από τον Επιβλέποντα μηχανικό. 

Οι τύποι των φρεατίων αναφέρονται στα εγκεκριμένα σχετικά σχέδια της μελέτης. 

3.2 Κατασκευή έγχυτου φρεατίου 

Τα φρεάτια θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις επιταγές του νέου ΚΤΣ 16, τα εγκεκριμένα 

σχέδια και τις οδηγίες του Επιβλέποντα μηχανικού. Οι αναγραφόμενες στα σχέδια εσωτερικές 

διαστάσεις των φρεατίων αναφέρονται στις παρειές του σκυροδέματος. 

Ο πυθμένας, η οροφή και οι πλευρικοί τοίχοι των φρεατίων προβλέπεται να κατασκευαστούν 

από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 ή ανώτερης, σύμφωνα με τον νέο ΚΤΣ 16. Στην 

οροφή τους θα φέρουν οπή επίσκεψης κυκλική, εσωτερικής διαμέτρου 0,60μ. 

Το φρεάτιο θα εδράζεται σε στρώση αόπλου σκυροδέματος πάχους 10 εκ.  

Στον πυθμένα των φρεατίων επίσκεψης θα διαμορφωθούν «αυλάκια» διευκόλυνσης της ροής 

με εκατέρωθεν «πεζοδρόμια» από άοπλο σκυρόδεμα C12/15. Η διαμόρφωση των αυλάκων 

μπορεί να γίνει συγχρόνως με την κατασκευή της βάσης ή και εκ των υστέρων. Η κατασκευή 

των πλευρικών τοιχωμάτων θα αρχίσει το ενωρίτερο δυνατόν για να υπάρξει καλή πρόσφυση 

και στεγανότητα με το σκυρόδεμα της βάσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης και εφόσον το 

σκυρόδεμα της βάσης έχει πήξει τόσο ώστε να μη μπορεί να επιτευχθεί καλή πρόσφυση και 

στεγανότητα με τα τοιχώματα, οι αρμοί διακοπής μεταξύ της βάσης και των πλευρικών τοίχων 

αφού καθαριστούν επιμελώς θα επιχρίονται με ειδικό συγκολλητικό σκυροδέματος (π.χ. επο-

ξειδική ρητίνη) πριν από τη διάστρωση του σκυροδέματος των πλευρικών τοίχων. Η ίδια διαδι-

κασία θα τηρηθεί και για τους τυχόν υπόλοιπους αρμούς διακοπής εργασίας κατά την κατα-

σκευή του φρεατίου. 

Oι εσωτερικές επιφάνειες του φρεατίου (εσωτερικές παρειές των πλευρικών τοίχων, δάπεδο, 

κάτω επιφάνεια πλάκας οροφής), θα επιχρισθούν με πατητή τσιμεντοκονία 650/900 χλγρ. τσι-

μέντου πάχους 2 εκ.  

Σε όλα τα φρεάτια βάθους 1,00 μ και πλέον θα τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθμίδες. Η τοπο-

θέτηση των βαθμίδων θα γίνεται σε μετατιθέμενη διάταξη και σε καθ' ύψος απόσταση 30 εκ. 

περίπου, όπως προκύπτει από τα σχέδια. Οι χυτοσιδηρές βαθμίδες θα τοποθετούνται μετά τη 

σκλήρυνση των τοιχωμάτων των φρεατίων μέσα σε ειδικές οπές που θα γεμίζονται με τσιμε-

ντοκονία αναλογίας 1:2. Το κάλυμμα θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) βαρέως τύ-

που (κλάση D400-15), ανοίγματος 60εκ. (διάμετρος), που συνδέεται αρθρωτά με το πλαίσιο 

και θα ανταποκρίνεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Η δαπάνη για τις χυτοσιδηρές βαθμίδες,  

επιμετράται και πληρώνεται ξεχωριστά εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην μελέτη. 
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Ειδικά στα φρεάτια εκκένωσης και στα φρεάτια αερεξαγωγού του καταθλιπτικού αγωγού, στον 

πυθμένα κατασκευάζονται ορθογωνικές οπές διαστάσεων 25εκ.x25εκ., πλήρεις σκύρων, για 

την στράγγιση τυχόν διαρροών από το σύστημα των καταθλιπτικών αγωγών. 

Στο σκυρόδεμα των φρεατίων θα γίνει πρόσμιξη στεγανωτικού μάζας. Στο σκυρόδεμα των 

φρεατίων τα οποία θα κατασκευασθούν κάτω από τη στάθμη του υπόγειου ορίζοντα θα γίνει 

πρόσμιξη στεγανωτικού μάζας. Πάντως, τόσο για τη χρησιμοποίηση στεγανωτικού υλικού όσο 

και για το είδος του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Επι-

βλέποντα μηχανικού. 

Για την επίτευξη στεγανότητας στη σύνδεση των πλαστικών αγωγών με τα φρεάτια, σύμφωνα 

με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης, θα χρησιμοποιείται ειδικός σύνδεσμος φρεατίων ή θα γί-

νεται αγρίεμα του άκρου του σωλήνα που θα πακτωθεί στο φρεάτιο και επάλειψή του με επο-

ξειδική ρητίνη και άμμο ή θα χρησιμοποιείται ειδικός σύνδεσμος φρεατίων. 

Για την κατασκευή των φρεατίων θα χρησιμοποιηθεί εξωτερικός ξυλότυπος και δε θα σκυροδε-

τηθούν τα τοιχώματα σε επαφή με τις παρειές της εκσκαφής. Για τον λόγο αυτό η εκσκαφή 

προβλέπεται κατά 0,50 μ. μεγαλύτερη από την κάτοψη του φρεατίου (εξωτερικές διαστάσεις). 

Όλες οι χωματουργικές εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή των φρεατίων, όπως εκ-

σκαφή και επανεπίχωση ορύγματος, άρση και ανακατασκευή οδοστρωμάτων, αντλήσεις κλπ., 

θα εκτελεσθούν, θα επιμετρηθούν και θα πληρωθούν σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων 

Τεχνικών Προδιαγραφών για τις εργασίες αυτές. 

Η κατασκευή των φρεατίων απαιτεί, εκτός των χωματουργικών, και την εκτέλεση των εξής ερ-

γασιών: 

 Σκυροδέτηση τόσον του σώματος του φρεατίου όσον και κάθε άλλου τμήματος (μόρφωση 

πυθμένα ροής, πεζοδρόμια, έδραση) στις διαστάσεις και με τις κατηγορίες σκυροδέματος 

που αναγράφονται στα σχέδια της μελέτης, με τα απαιτούμενα πρόσμικτα ή βελτιωτικά της 

ποιότητας και με την χρήση των κατάλληλων κατά περίπτωση τύπων (ξυλότυπων ή μεταλό-

τυπων, επίπεδων ή καμπύλων). 

 Προμήθεια, μεταφορά, κοπή, κατεργασία και τοποθέτηση κάθε είδους σιδηροπλισμού που 

απαιτείται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 Επίχριση με τσιμεντοκονία όλων των εσωτερικών επιφανειών (δάπεδο, τοιχώματα, οροφή) 

του φρεατίου καθώς και του λαιμού επίσκεψης (εκτός αν η κατηγορία σκυροδέματος είναι 

άνω του C25/30 και δεν απαιτείται).  

 Μόνωση με ασφαλτόπανο που επικολλάται επί τσιμεντοκονίας που εφαρμόζεται επί της ε-

ξωτερικής επιφανείας της οροφής του φρεατίου (εκτός αν η κατηγορία σκυροδέματος είναι 

άνω του C25/30 και δεν απαιτείται).  . 

 Κάλυψη εξωτερικών τοιχωμάτων με ασφαλτική επάλειψη.  

 Κατασκευή οπών στράγγισης στο δάπεδο των φρεατίων εκκένωσης και των φρεατίων αερε-

ξαγωγού, πλήρων σε σκύρα. 
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 Προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης των απαιτούμενων χυτοσιδηρών τεμαχίων (κά-

λυμμα μετά πλαισίου, βαθμίδες και κλίμακες).  

 Υποστήριξης ή μετατόπισης, μόνιμης ή προσωρινής, οπότε στην περίπτωση αυτή περιλαμ-

βάνονται και οι εργασίες επαναφοράς τους, αγωγών κοινής ωφελείας που συναντώνται στο 

σκάμμα. 

 Οι εργασίες αποκατάστασης της τελικής επιφάνειας του οδοστρώματος και του περιβάλλο-

ντος χώρου στην μορφή που είχε προ της έναρξης κατασκευής του έργου, που επιμετρώ-

νται χωριστά σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. 

3.3 Προκατασκευασμένο φρεάτιο 

Τα προκατασκευασμένα φρεάτια αποτελούνται από δακτύλιους διαμέτρου ανάλογα με τα ορι-

ζόμενα στη μελέτη. Οι δακτύλιοι θα έχουν πάχος τοιχώματος 0,15μ, θα συγκολλούνται κατάλ-

ληλα μεταξύ τους και θα εδράζονται στον πυθμένα του φρεατίου. Ο πυθμένας προβλέπεται να 

κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της με-

λέτης.  

Ο τελευταίος δακτύλιος του φρεατίου προς στην κορυφή μπορεί να είναι κώδωνας με μικρή 

εσωτερική διάμετρο 0,60μ., στην οποία θα δημιουργηθεί ο λαιμός του φρεατίου ο οποίος είναι 

πιθανό να αποτελείται από επιμέρους τμήματα, ανάλογα με το βάθος του φρεατίου.  

Το φρεάτιο θα εδράζεται σε στρώση αόπλου σκυροδέματος πάχους 10 εκ. Όσον αφορά τα αυ-

λάκια διευκόλυνσης στης ροής στον πυθμένα του φρεατίου, τις στεγανώσεις, τις χυτοσιδηρές 

βαθμίδες και το κάλυμμα, ισχύουν ότι και στην παρ. 2 της παρούσας Προδιαγραφής.  

Όλες οι χωματουργικές εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή των φρεατίων, όπως εκ-

σκαφή και επανεπίχωση ορύγματος, άρση και ανακατασκευή οδοστρωμάτων, αντλήσεις κλπ., 

θα εκτελεσθούν, θα επιμετρηθούν και θα πληρωθούν σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων 

Τεχνικών Προδιαγραφών για τις εργασίες αυτές. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει πρόταση τεκμηριωμένη στην Υπηρεσία για τον 

τρόπο κατασκευής των φρεατίων, και μόνον μετά την έγκριση της Υπηρεσίας μπορεί να προ-

χωρήσει στην κατασκευή των φρεατίων. Για να γίνει αποδεκτό κάποιο φρεάτιο πρέπει να εξα-

σφαλίζεται κατ’ ελάχιστον η ποιότητα που προδιαγράφεται για τα χυτά επί τόπου φρεάτια της 

μελέτης (διαστάσεις, στερεότητα, στεγάνωση, επεξεργασία επιφανειών κλπ.). Οι διαστάσεις 

που αναφέρονται στα σχέδια της μελέτης είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες για λόγους λειτουργι-

κότητας αλλά και στερεότητας.  

Τα φρεάτια μπορούν να είναι και προκατασκευασμένα στο σύνολό τους ή κατά τμήματα 

(σπονδύλους) ή, τέλος, να γίνουν με μικτή μέθοδο (ένα τμήμα προκατασκευασμένο και το υ-

πόλοιπο χυτό επί τόπου).  

Σημειώνεται ότι ύστερα από σχετική υπόδειξη του Επιβλέποντα μηχανικού, δυνατόν να τοπο-

θετηθούν στα φρεάτια αναμονές για μελλοντικές συνδέσεις και να γίνει η αντίστοιχη διαμόρφω-

ση του πυθμένα του φρεατίου, οπότε οι αγωγοί αναμονής θα εξέχουν τουλάχιστον 50 εκ. από 

τα πλευρικά τοιχώματα του φρεατίου και θα φράζονται υδατοστεγώς με κατάλληλα πώματα. 
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3.4 Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση των φρεατίων θα γίνεται σε τεμάχια ανά τύπο φρεατίου. Η πληρωμή θα γίνεται 

για κάθε τύπο φρεατίου με την αντίστοιχη συμβατική τιμή του Τιμολογίου Προσφοράς του Ανα-

δόχου. Στην τιμή του φρεατίου περιλαμβάνονται τα κάθε είδους σκυροδέματα, το στεγανωτικό 

μάζας, οι κάθε είδους ξυλότυποι, οι κάθε είδους σιδηροπλισμοί, προμήθεια των τμημάτων (δα-

κτύλιοι, λαιμός), συγκόλληση δακτυλίων, διαμόρφωση ροής πυθμένα, το επίχρισμα τσιμεντο-

κονίας και οι εξωτερικές μονώσεις με ασφαλτική επάλειψη και με διπλή στρώση ασφαλτόπα-

νου και τσιμεντοκονία, καθώς και οι εκσκαφές για την τοποθέτηση, οι επιχώσεις, οι οποιεσδή-

ποτε και οσεσδήποτε μεταφορές, οι αντιστηρίξεις, οι καθαιρέσεις και οι αποκαταστάσεις οδο-

στρώματος, οι μετατοπίσεις υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ κ.λπ. Δεν περιλαμβάνονται οι βαθμί-

δες, το χυτοσιδηρό κάλυμμα καθώς και ο τυχόν εξοπλισμός (δικλείδες, συσκευές, κλπ) που ε-

πιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαίτερα.  

Αναλυτικά, για κάθε εργασία σύμφωνα με τα αντίστοιχα κονδύλια, επιμετρώνται και πληρώνο-

νται τα φρεάτια (π.χ. τα φρεάτια πτώσης, εκκένωσης, άφιξης καταθλιπτικού κ.λπ.) και λοιπές 

κατασκευές για τα οποία δεν προβλέπεται κονδύλιο κατ’ αποκοπή τιμής. 

 

Αμοργός,  20/9/2018 
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Χάλαρης Γιώργος 
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