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Τ.Π. 10 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
1 .Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί
Περιλαµβάνεται η κατασκευή των φρεατίων τοποθέτησης των διαφόρων εξαρτηµάτων και συσκευών του δικτύου ύδρευσης.
Τα φρεάτια αυτά θα κατασκευαστούν από τον Ανάδοχο στις θέσεις που προκύπτουν από τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης
ύστερα και από τη σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα φρεάτια διακρίνονται σε διαφόρους τύπους οι οποίοι αναφέρονται στα εγκεκριµένα σχετικά σχέδια της µελέτης.

2. Υλικά
• Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
• Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
• ∆οµικός χάλυβας κατηγορίας Rst 37-2
• Καλύµµατα φρεατίων
• Επιχρίσµατα τσιµεντοκονίας
• Ασφαλτική επάλειψη

3. Εκτέλεση Εργασιών
Τα φρεάτια θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε 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,
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης.
Το φρεάτιο θα εδράζεται σε στρώση αόπλου σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 πάχους 10 cm.
Στην πλάκα κάλυψης πιθανόν να περιλαµβάνεται και κάποιο αφαιρετό τµήµα για τη διευκόλυνση τοποθέτησης ή αφαίρεσης
εξοπλισµού µέσα από το φρεάτιο. Η ύπαρξη ή µη της αφαιρετής πλάκας, οποιωνδήποτε διαστάσεων, δεν δηµιουργεί
διαφοροποίηση της κατ’ αποκοπή τιµής του φρεατίου.
Στο δάπεδο του φρεατίου προβλέπεται η δηµιουργία οπών στράγγισης διαµέτρου 15 cm οι οποίες θα γεµίζονται µε χάλικες.
Οι δαπάνες για την δηµιουργία των οπών αυτών περιλαµβάνεται στην κατ’ αποκοπή τιµή του φρεατίου.
Oι εσωτερικές επιφάνειες του φρεατίου (εσωτερικές παρειές των πλευρικών τοίχων, δάπεδο, κάτω επιφάνεια πλάκας
οροφής), θα επιχρισθούν µε πατητή τσιµεντοκονία 650/900 kg τσιµέντου πάχους 2 cm.
Σε όλα τα φρεάτια βάθους 1 m και πλέον θα τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθµίδες. Η τοποθέτηση των βαθµίδων θα γίνεται
σε µετατιθέµενη διάταξη και σε καθ' ύψος απόσταση 30 cm 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
τσιµεντοκονία αναλογίας 1:2. Το κάλυµµα θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης D400, και θα συνδέεται αρθρωτά µε το
πλαίσιο.
Στο σκυρόδεµα των φρεατίων τα οποία θα κατασκευασθούν κάτω από τη στάθµη του υπόγειου ορίζοντα θα γίνει πρόσµιξη
στεγανωτικού µάζας. Η επιµέτρηση και η πληρωµή του στεγανωτικού υλικού θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της
σχετικής Τεχνικής Προδιαγραφής. Τόσο για τη χρησιµοποίηση στεγανωτικού υλικού όσο και για το είδος του υλικού που θα
χρησιµοποιηθεί απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας.
Για την κατασκευή των φρεατίων θα χρησιµοποιηθεί εξωτερικός ξυλότυπος και δε θα σκυροδετηθούν τα τοιχώµατα σε
επαφή µε τις παρειές της εκσκαφής. Για τον λόγο αυτό η εκσκαφή προβλέπεται κατά 0,50 m µεγαλύτερη από την κάτοψη
του φρεατίου (εξωτερικές διαστάσεις).
Όλες οι χωµατουργικές εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή των φρεατίων, όπως εκσκαφή και επανεπίχωση
ορύγµατος, άρση και ανακατασκευή οδοστρωµάτων, αντλήσεις κτλ., θα εκτελεσθούν, 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 εργασιών:
• Κατασκευές από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα, περιλαµβανοµένης και της τυχόν απαιτούµενης αφαιρετής πλάκας στην
οροφή του φρεατίου.
• Σίδηρος οπλισµού.
• Ξυλότυποι επίπεδης ή καµπύλης επιφάνειας.
• Καλύµµατα φρεατίων - χυτοσιδηρές βαθµίδες.
• Επιχρίσµατα τσιµεντοκονίας.
• Κάλυψη εξωτερικών επιφανειών µε ασφαλτική επάλειψη.
• Οπές στράγγισης στο δάπεδο του φρεατίου.

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 προχωρήσει στην κατασκευή των φρεατίων. Για να γίνει
αποδεκτό κάποιο φρεάτιο πρέπει να εξασφαλίζεται κατ’ ελάχιστον η ποιότητα που προδιαγράφεται για τα χυτά επί τόπου
φρεάτια της µελέτης (διαστάσεις, στερεότητα, στεγάνωση, επεξεργασία επιφανειών κτλ.). Οι διαστάσεις που αναφέρονται
στα σχέδια της µελέτης είναι οι ελάχιστες απαιτούµενες για λόγους λειτουργικότητας αλλά και στερεότητας. Αν για
οποιοδήποτε λόγο µεταβληθούν οι διαστάσεις σε ποσοστό µέχρι 10% ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει το φρεάτιο
µε την ίδια κατ’ αποκοπή τιµή, χωρίς δηλαδή πρόσθετη αποζηµίωση.

4.Περιλαµβανόµενες ∆απάνες
Στην τιµή του φρεατίου περιλαµβάνονται τα κάθε είδους σκυροδέµατα, οι κάθε είδους ξυλότυποι, οι κάθε είδους
σιδηροπλισµοί, το επίχρισµα τσιµεντοκονίας η ασφαλτική επάλειψη των εξωτερικών επιφανειών και οι οπές στράγγισης στο
δάπεδο. ∆εν περιλαµβάνεται το κάλυµµα και οι βαθµίδες καθώς και οι χωµατουργικές εργασίες που επιµετρώνται και
πληρώνονται ιδιαίτερα.

Τ.Π. 12
1.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Αντικείµενο - Κατηγορίες οδοστρωµάτων

-Η τεχνική αυτή προδιαγραφή αναφέρεται στον τρόπο τοµής και επαναφοράς των οδοστρωµάτων των οδών όπου
ανοίγονται ορύγµατα κλπ. για την κατασκευή έργων ύδρευσης - αποχέτευσης.
-Τα οδοστρώµατα αναλογα µε τον τρόπο διάστρωσής τους διακρίνονται σε:
Οδοστρώµατα µε ασφαλτικό τάπητα
Κυβολιθόστρωτα
Λιθόστρωτα µε πλάκες ή λίθους που δεν εχουν κανονικό σχήµα
Οδοστρώµατα από σκυρόδεµα

2.

Ισχύουσες προδιαγραφές

Συµπληρωµατικά προς την παρούσα Προδιαγραφή και τα σχέδια της µελέτης θα ισχύουν οι εφαρµόσιµες πρότυπες
Τεχνικες Προδιαγραφές του Υπ.∆.Εργων, σχετικά µε την ποιότητα των υλικών υποβάσεως και βάσεως, τον απαιτούµενο
βαθµό συµπυκνώσεως και τις ανοχές και τον τρόπο εκτελέσεως γενικότερα, τα ασφαλτικά υλικά (είδος και ιδιότητες,
θερµοκρασίες, ποσότητες και τρόπος εφαρµογής) και το αργό υλικό καλύψεως (διαβάθµιση, ποιότητα, ποσότητες και τρόπος
εφαρµογής).
Οι Προδιαγραφές αυτές είναι οι εξής:

3.

0150

Κατασκευή υποβάσεων οδοστρωµάτων

0155

Κατασκευή βάσεων οδοστρωµάτων

ΑΣ-11 και Α201

Προεπαλειψη µε Ασφαλτικο διαλύµα ΜΕ-0

ΑΣ-12 και Α201

Ασφαλτικη συγκολλητικη

Α202 και Α203

Ασφαλτικά γαλακτώµατα

Α200

Ασφαλτος οδοστρωσίας

Α226

∆ιπλή ασφαλτική επάλειψις επί νέων βάσεων

Α260

Ασφαλτικη ισοπεδωτικη στρωση

Α265

Ασφαλτικη στρωση κυκλοφοριας

Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας-Υλικά
3.1.

Γενικά

Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει, εφόσον απαιτειται, από την Αρµόδια Υπηρεσία άδεια
τοµής του οδοστρώµατος. Οι δαπάνες έκδοσης της άδειας βαρύνουν τον Ανάδοχο επειδή θεωρείται ότι περιλαµβάνονται
στις τιµές του τιµολογίου.
Ενδεχόµενη καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας αυτής από υπαιτιότητα των αρµοδίων Υπηρεσιών έχει σαν µόνη
συνέπεια για τον εργοδότη την έγκριση παράτασης της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου και µονον εφοσον ενηµερωθηκε
εγγραφως ο Επιβλεπων του εργου για την καθυστερηση περαν της εβδοµαδας αµεσως .
Αδειες τοµής θα ζητούνται ακόµη και όταν πρόκειται για τοµη σε χωµατοδροµο ή αδιαµόρφωτο οδοστρωµα και
γενικά για εκτέλεση εκσκαφών οπως αυτο απαιτείται από τις αρµοδιες Υπηρεσιες οι οποιες εχουν την ευθυνη των χώρων
όπου θα εκτελεσθούν οι εργασίες.
Πριν γίνει η τοµή θα χαραζονται τα όριά της στο οδόστρωµα µε κοπτικό όργανο (τροχός για την κοπή σε ευθεία
γραµµή ή δίσκος). Η αποσύνθεση του οδοστρώµατος θα γίνεται είτε µε τα χέρια είτε µε µηχανικά µέσα, πάντως όµως µε
τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα στις διαστάσεις που προβλέπονται για την εκτέλεση του
έργου. Καµµιά αποζηµίωση δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο για καθαιρεση πέρα από τις προβλεπόµενες στη µελέτη
διαστάσεις εφ’οσον δεν δοθει προς τουτο σχετικη εντολη της Υπηρεσιας.Στην εργασία αποσύνθεσης περιλαµβάνεται και
η απόθεση των άχρηστων υλικών ή εκείνων που θα ξαναχρησιµοποιηθούν, σε θέσεις κοντα στα σκάµµατα από όπου να
είναι δυνατή η φόρτωσή τους για να αποµακρυνθούν , ή η επαναχρησιµοποίησή τους.
Οταν η τοµή γίνεται εγκάρσια στην οδό, η καθαίρεση θα γίνεται πρώτα στο µισό πλάτος της και αφού τελειώσει η
εκσκαφή αυτού του τµήµατος θα γίνει η κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του ορύγµατος και θα κατασκευαστούν εφ΄
οσον απαιτουνται ξύλινες ή µεταλλικές γεφυρώσεις πάνω από τα ορύγµατα για τη διέλευση των οχηµάτων. Οι
προσωρινές αυτές γεφυρώσεις δεν πληρώνονται ιδιαίτερα διότι θεωρείται ότι η δαπάνη τους περιλαµβάνεται στις

συµβατικές τιµές µονάδας για εκσκαφές. Στη συνέχεια θα ανοιχτεί και το άλλο µισό του πλάτους της οδού και αφού
τοποθετηθει ο αγωγός το ορυγµα θα επιχωθεί σύµφωνα µε την αντιστοιχη Τ.Π.
Για την εκτέλεση της εργασίας επαναφοράς του οδοστρώµατος απαιτείται η εντολή του επιβλέποντα. Η Εντολή αυτή
δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις πάσης φύσεως ευθύνες του ως προς την ποιότητα επίχωσης και οδοστρώµατος µέχρι
την οριστική παραλαβή του έργου και οποιες αλλες .
Ο Ανάδοχος ειναι αποκλειστικος υπευθυνος για την ποιότητα της επίχωσης και του οδοστρώµατος µέχρι την οριστική
παραλαβή του έργου. Σε περίπτωση που θα εµφανιστούν καθιζήσεις στο οδόστρωµα ο ανάδοχος οφείλει να αφαιρέσει
και να κατασκευάσει το αντίστοιχο τµήµα µε δαπάνες του.
Για τη συµπύκνωση της επίχωσης του σκάµµατος ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη Τ.Π. σε συνδυασµό
µε όσα αναφέρονται στην παρούσα Τ.Π. Εαν η Υπηρεσια το θεωρήσει απαραίτητο, µπορεί να διατάξει την υπερεπίχωση
του ορύγµατος µέχρι και 10 εκ. µε θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0150 και τη συµπίεση του επιχώµατος µε επανειληµµενες
διαβάσεις οδοστρωτήρα και σύγχρονο κατάβρεγµα. Στη συνέχεια θα γίνει αφαίρεση του υλικού που πλεονάζει ώστε να
είναι δυνατή η κατασκευή του οδοστρώµατος στο απαιτούµενο πάχος. Ολες οι παραπάνω εργασίες δηλαδή η
υπερεπίχωση και η αφαίρεση του υλικού που πλεονάζει αποζηµιώνονται ιδιαίτερα µε τις αντιστοιχες τιµές µονάδας.(
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο τιµολόγιο).
Η ανακατασκευή των οδοστρωµάτων που κάθε φορά τέµνονται θα γίνεται µε τρόπο ανάλογο προς την κατασκευή
του υπόλοιπου τµήµατος του οδοστρώµατος ώστε µετά την αποκατάσταση να µην υπάρχει διαφορά µεταξύ παλαιού
οδοστρώµατος και του τµήµατος που αποκαταστάθηκε. Η ανακατασκευή θα γίνεται κατά τρόπον ώστε να εφαπτονται
τελεια τα όρια µεταξύ υφισταµένου και ανακατασκευαζοµένου οδοστρώµατος τοσον οριζοντιογραφικα οσον και
υψοµετρικα .
Ετσι οι υποβάσεις των ασφαλτικών οδοστρωµάτων που ήταν από σκυρόδεµα θα αποκαθίσταται µε νέο σκυρόδεµα
µέσου πάχους 15 εκ. , που θα εδράζεται σε στρώση συµπυκνωµένου αµµοχαλίκου τελικού πάχους 20 εκ. Οι
υποβάσεις - βάσεις από αργό υλικό θα αποκαθίστανται µε στρώσεις θραυστου υλικού λατοµείου 3Α , συνολικού
συµπυκνωµένου πάχους 30 εκ. τουλάχιστον.
Ο κύριος της οδου διατηρεί πάντως το δικαίωµα να απαιτήσει άλλο τρόπο αποκατάστασης του οδοστρώµατος ή και να
προβεί ο ίδιος στην αποκατάσταση του οδοστρώµατος χωρίς την συνδροµή του αναδόχου. Για τον λόγο αυτό πριν από την
εκτέλεση της εργασίας αποκαταστασης του οδοστρώµατος ο ανάδοχος οφείλει να συνεννοηθεί µε τον κύριο της οδού για τον
τρόπο εργασιας και ενεργώντας σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις του.
3.2.

Ασφαλτικά οδοστρώµατα

Το ασφαλτικό οδόστρωµα αποτελείται από µία ή και περισσότερες στρώσεις ασφαλτικού τάπητος. Κάθε στρώση
θα έχει τελειωµενο πάχος 5 εκ.
Πριν από τη διάστρωση της ασφαλτικης στρωσεως βασεως θα γινεται προεπαλειψη της ανασφαλτωτου
επιφανειας της βασεως απο 3Α ( Π.Τ.Π. Ο155 ) και των χειλεων της τοµης του οδοστρωµατος µε ασφαλτικο
διαλυµα τυπου ΜΕ-5 , για να εξασφαλισθεί η σύνδεση του νέου µε το παλιό οδόστρωµα.
Ακολουθως θα κατασκευαζεται ασφαλτικη συγκολλητικη επαλειψη µε ασφαλτικο διαλυµα τυπου ΜΕ-5 ή µε
καθαρα ασφαλτο 180/220.
Η διαστρωση της ασφαλτικης στρωσης βασης θα γινει συµφωνα µε την ΠΤΠ Α260 και θα εχει τελειωµενο
παχος 5 εκ.
Μεταξυ της ασφαλτικης στρωσεως βασεως και του ταπητα κυκλοφοριας θα γινει επαλειψη ασφαλτικης
συγκολλητικης επαλειψης συµφωνα µε τα περιγραφοµενα στην παρ. 2 της παρουσας.
Μετα την κατασκευη της ασφαλτικης συγκολλητικης θα γινεται διαστρωση και συµπυκνωση του ασφαλτικου
ταπητα κυκλοφοριας συµφωνα µε την ΠΤΠ Α265 τελειωµενου παχους 5 εκ.
Η βαση και η υπόβαση του ασφαλτικού οδοστρώµατος θα έχουν εκάστη το πάχος που προβλέπεται στα
εγκεκριµένα σχέδια ή που θα οριστεί από την Υπηρεσια. Για την κατασκευή τους ισχύουν αντίστοιχα οι
προδιαγραφές ΠΤΠ 0155 και ΠΤΠ 0150.
Για την επανεπίχωση του ορύγµατος κατω από την υπόβαση του ασφαλτικού οδοστρώµατος ισχύουν τα όσα
αντίστοιχα ορίζονται στην αντίστοιχη Τ.Π.
Προκειµένου για τοµές περιορισµένης έκτασης και σε οδόστρωµα µε ασφαλτοτάπητα µιάς στρώσης , τότε το τελικό
πάχος του ασφαλτοτάπητα της τοµής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 εκ..
Στην εργασία κατασκευής ενός µ2 ασφαλτικου οδοστρώµατος περιλαµβάνονται και οι εργασίες συµπίεσης και
καθαρισµού του οδοστρώµατος , οι προµήθειες , αναµίξεις και επαλλείψεις των ασφαλτικών διαλυµάτων (
προεπάλλειψη, συγκολλητική) η προµήθεια , και διάστρωση του ασφαλτοµίγµατος , µαζί µε την µεταφορά στο έργο
από τον τόπο παραγωγής.
3.3.

Κυβολιθόστρωτα - Λιθόστρωτα οδοστρώµατα

Για τις εργασίες καθαίρεσης των κυβολιθόστρωτων - λιθοστρωτων οδοστρωµάτων ισχύουν όσα αναφέρονται στην
παράγρ. 3.1 , της Τ.Π. αυτής.

Η επίχωση της τάφρου θα γίνει όπως προβλέπεται στις οικείες προδιαγραφές. Πάνω από την επίχωση θα γίνει
διάστρωση χονδρόκοκκης άµµου σε συµπιεσµένο πάχος 10 εκ. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι κυβόλιθοι - πέτρες που
θα έχουν καθαριστεί καλά και στη συνέχεια θα γίνει το αρµολόγηµά τους µε άµµο - τσιµεντόλασπη και η τύπανση.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση των κυβόλιθων - λίθων σε στάθµη ψηλότερη από την κανονική (επειδή προβλέπεται
υποχώρηση µε την πάροδο του χρόνου.).
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υποχωρήσεις αυτές που ενδεχόµενα θα συµβούν ως την
οριστική παραλαβή µε άρση και ανακατασκευή , χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση αφού συµπεριλαµβάνεται στις
υποχρεώσεις για συντήρηση του έργου.
Στην εργασία κατασκευής του κυβολιθόστρωτου - λιθόστρωτου περιλαµβανονται οι εργασίες κατασκευής της
υπόβασης, συµπίεσης και καθαρισµού του, οι µεταφορές των κυβολίθων - λίθων και των άλλων υλικών, η τοποθέτησή
τους και οι εργασίες κατασκευής βάσης από άµµο µε πάχος έως 10 εκ., οι εργασίες αρµολόγησής τους , και τύπανσης
καθώς και οι εργασίες καθαρισµού του οδοστρώµατος µετά το πέρας των εργασιών. Επίσης περιλαµβάνεται η αξία των
κάθε είδους υλικών που απαιτούνταιγια την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου.
3.4.

Oδόστρωµα από σκυρόδεµα

Για τις εργασίες καθαίρεσης των οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγρ. 3.1 , της
Τ.Π. αυτής.
Η επίχωση της τάφρου θα γίνει όπως προβλέπεται στις οικείες προδιαγραφές. Πάνω στα συµπυκνωµένα επιχώµατα
θα διαστρωθεί και θα συµπυκνωθεί στώση από αµµοχάλικο τελικού πάχους 20 εκ. Στη συνέχεια θα διαστρωθεί άοπλο
σκυρόδεµα Β160 των 200 χγρ. τσιµένου µέ µέσο πάχος 15 εκ. Πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος ο πυθµένας
της σκάφης και τα χείλη της θα καθαριστούν καλά και θα βραχούν µε νερό. Στα χείλη του σκυροδέµατος που κόπηκε
πρέπει να εφαρµοστεί υδαρές διάλυµα τσιµέντου για να εξασφαλιστεί η καλή σύνδεση του παλαιού µε το νέο
σκυρόδεµα.
Η επάνω επιφάνεια θα είναι επίπεδη και θα µορφωθεί µε πήχυ, που θα εδράζεται στο παλιό οδόστρωµα και στις δυο
µεριές της τάφρου,έτσι ωστε να συµπέσουν οι επιφάνειες του παλιού µε το νέο οδόστρωµα.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε υποχώρηση του οδοστρώµατος που αποκαταστάθηκε, ως την οριστική παραλαβή. Ο
ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τις υποχωρήσεις που θα συµβούν (µε καθαιρεση και ανακατασκευή) χωρίς
ιδιαίτερη αποζηµίωση επειδή η εργασία αυτή θεωρείται ότι είναι συµβατική και περιλαµβάνεται στην υποχρέωση του
αναδόχου να συντηρήσει το έργο.

4.

∆οκιµές και έλεγχοι

Οι εργαστηριακές δοκιµές που θα απαιτηθούν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας για την ποιότητα, τα µηχανικά
χαρακτηριστικά των αδρανών και ασφαλτικών υλικών, την εργαστηριακή πυκνότητα µετά τη συµπύκνωση κ.λ.π. θα
εκτελεσθούν µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου από εγκεκριµένα από την Υπηρεσία Εργαστήρια.
Οι δαπάνες για δοκιµές ελέγχου της κατασκευής, όπως επίσης και για κάθε απαιτούµενη εργασία ανακατασκευής ή
διορθώσεως στην περίπτωση που θα αποδειχθεί κακοτεχνία, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

5.

Επισκευές

Ο Ανάδοχος οφείλει να επισκευάζει αµεσως , χωρις καµµια απολυτως καθυστερηση και να συντηρεί γενικα τα
επανακατασκευασµενα οδοστρώµατα, µε αποκλειστικη του ευθυνη φροντιδα και δαπάνες , µέχρι την τελική παράδοσή του
εργου στην Υπηρεσία.

6.

Επιµέτρηση - Πληρωµη

Η επιµέτρηση των εργασιών για την καθαίρεση των οδοστρωµάτων θα γίνεται για κάθε τύπο οδοστρώµατος ξεχωριστά
, σε µ2 πραγµατικής επιφάνειας (ή σε πραγµατικά µέτρα µήκους) που εκτελέστηκε.
Για την επαναφορα οµοιως η επιµέτρηση θα γίνει για κάθε τύπο οδοστρώµατος ξεχωριστά , ανάλογα , σε τετραγωνικά
µέτρα πραγµατικής επιφάνειας ή σε κυβικα µέτρα πραγµατικού όγκου οδοστρωµάτων που ανακατασκευάστηκαν
ικανοποιητικά σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις απαιτήσεις της παρούσας Τ.Π. και που έγιναν αποδεκτά από την
Υπηρεσία.
Στην περιπτωση που το ασφαλτικό οδοστρωµα αποτελείται από δυο ή περισσότερες στρώσεις τελειωµένου πάχους 5 εκ.
η επιµέτρηση γίνεται χωριστά για κάθε στρώση 5 εκ. ∆εν θα επιµετρηθούν τα διάφορα εµπόδια επί του καταστρώµατος
όπως καλύµµατα φρεατίων κ.λπ. εφ'όσον το εµβαδόν του καθενός δεν υπερβαίνει το 1,0 τετραγωνικό µέτρο.
Πλάτος ή µήκος καθαιρεθέντος οδοστρώµατος µεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται από τα σχέδια ή τις εντολές της
Υπηρεσιας δεν επιµετραται και ο Αναδοχος ειναι ρητα υποχρεωµενος να αποκαταστήσει το επί πλεον τµήµα του
οδοστρώµατος µε δική του δαπάνη. Οι αποκαταστασεις θα επιµετρωνται στις πραγµατικες τους διαστασεις εαν και µονο το
επι πλεον πλατος δηµιουργηθηκε απο καταπτωσεις η καταστροφη του οδοστρωµατος λογω κυκλοφοριας των βαρεων
µηχανηµατων & φορτηγων.
Στις τιµές του τιµολογίου συµπεριλαµβάνεται η πλήρης αποζηµιωση του αναδόχου για την παροχή όλων των
µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, εγκαταστάσεων, υλικών και εργασιών που απαιτούνται.

Τ.Π. 13
1.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ - ΚΡΑΣΠΕ∆ΩΝ

Αντικείµενο

Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αναφέρεται στον τρόπο τοµής και ανακατασκευής των πεζοδροµίων και των κρασπέδων
των πεζοδροµίων µε τα ρείθρα τους, στα οποία ανοίγονται τάφροι κ.λπ.για την κατασκευή αγωγών.

2.

Πεζοδρόµια
2.1.

Κατηγορίες πεζοδροµίων

Τα πεζοδρόµια ανάλογα µε τον τρόπο που είναι στρωµένα διακρίνονται βασικά σε:
1. Πλακόστρωτα µε πλάκες ορθογωνισµένες.
2. Λιθόστρωτα µε πλάκες ή λίθους
3. Πεζοδρόµια απο σκυρόδεµα.
2.2.

Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας - Υλικά

Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει απο την αρµόδια Υπηρεσία άδεια τοµής του πεζοδροµίου.
Οι δαπάνες έκδοσης της άδειας βαρύνουν τον Ανάδοχο επειδή θεωρείται ότι περιλαµβάνονται στις τιµές του Τιµολογίου.
Ενδεχόµενη καθυστέρηση την έκδοση της άδειας αυτής απο υπαιτιότητα των αρµοδίων Υπηρεσιών δεν δηµιουργεί λόγο
αποζηµίωσης του Αναδόχου και σαν µόνη συνεπεια για τον Εργοδότη την έγκριση παράτασης της προθεσµίας εκτέλεσης
του αντίστοιχου έργου, µε την προυπόθεση ότι ο Ανάδοχος ζήτησε την άδεια τοµής έγκαιρα.
Πριν γίνει η τοµή, θα χαράζονται τα όρια της εκσκαφής στο πεζοδρόµιο µε κοπτικό όργανο ή µε άλλο τρόπο. Η
αποσύνθεση του πεζοδροµίου θα γίνεται είτε µε τα χέρια είτε µε µηχανικά µέσα και ετσι που να περιορίζεται, όσο
ακριβέστερα γίνεται, στις ελάχιστες διαστάσεις που απαιτούνται για το υπόψη έργο.
Επειδή υπάρχει µεγάλη ποικιλία πλακών που χρησιµοποιούνται για πλακοστρώσεις, ορίζεται ότι η επαναφορά της
πλακόστρωσης στα πεζοδρόµια θα γίνεται µε της ίδιας ποιότητας πλάκες και στην ίδια απολύτως έκταση µε αυτή που
υπήρχε πριν απο την εκσκαφή των ορυγµατων.
Το πλάτος της πλακόστρωσης που επιµετρείται και για την άρση και ανακατασκευή που πληρώνεται ο Ανάδοχος, θα
είναι το πραγµατικό και πάντως δεν θα ξεπερνά το πλάτος του ορύγµατος εκσκαφής, που προκύπτει απο τα σχέδια ή τις
εντολές του Επιβλέποντα
Κατά µήκος των σκαµµάτων θα τοποθετούνται (όπου είναι δυνατή η
προσπέλαση) ξύλινα, ανθεκτικά, συνεχή
περιφράγµατα για την πρόληψη ατυχηµάτων απο πτώση εργατών ή διαβατών στο σκάµµα. Ο Ανάδοχος θα έχει την
ευθύνη για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στην έλλειψη περίφραξης ή στην ανεπάρκειά της.
Κατά µήκος των τάφρων και κοντά στα χείλη τους ο Ανάδοχος θα δηµιουργήσει ξύλινα φράγµατα µικρού ύψους,
ικανά να συγκρατήσουν σκύρα, λίθους ή χώµατα που παρασύρονται ως εκεί, για να µη πέσουν στην τάφρο και
προκαλέσουν ατυχήµατα.
Σε επίκαιρες θέσεις, που θα καθορισθούν απο την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει ξύλινες
πεζογέφυρες ασφαλείς µε κιγκλιδώµατα.
Στα πεζοδρόµια θα τοποθετείται κατάλληλη σήµανση, φωτεινή τη νύκτα, για την πρόληψη ατυχηµάτων, σύµφωνα µε
τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Αστυνοµίας.
Ο Ανάδοχος δεν θα αποζηµιωθεί ιδιαίτερα για την κατασκευή των παραπάνω γεφυρώσεων και τη σήµανση των
τάφρων επειδή η σχετική γι'αυτά δαπάνη συµπεριλαµβάνεται στις τιµές προσφοράς του για τις εκσκαφές.
Οι εργασίες που απαιτούνται για την καλή και έντεχνη εκτέλεση της άρσης και ανακατασκευής για κάθε κατηγορία
πεζοδροµίων είναι οι εξής:
2.3.

Πλακόστρωτα πεζοδρόµια µε πλάκες ορθογωνισµένες

Η άρση των πλακών θα γίνεται µε προσοχή, για να αποφεύγονται οι ζηµιές. Οι πλάκες µετά απο την αφαίρεσή τους θα
τοποθετούνται κανονικά στις άκρες των πεζοδροµίων προς τις οικοδοµές και θα φυλάγονται µε ευθύνη του Αναδόχου
µέχρι την εναπόθεσή τους.Η δαπάνη αντικατάστασης όλων των πλακών που καταστράφηκαν κατά την καθαίρεση ή/και
κατά τη διάρκεια φύλαξής τους βαρύνει τον Ανάδοχο.
O Ανάδοχος όταν τοποθετήσει τις πλάκες δεν θα χρησιµοποιήσει όσες έπαθαν ζηµιές που δεν επανορθώνονται µε
κοινή λάξευση, αλλά θα συµπληρώσει τα κενά µε νέες πλάκες του ιδίου τύπου και της καλύτερης δυνατής ποιότητας. Αν
δεν υπάρχει στο εµπόριο ο ίδιος ακριβώς τύπος πλακών, θα χρησιµοποιηθεί τύπος πλακών παραπλήσιος που θα εγκριθεί
απο την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η επανατοποθέτηση των πλακών θα γίνεται µόνο εφόσον εξασφαλισθεί, µε συνεχές
κατάβρεγµα και κοπάνισµα των προιόντων επίχωσης, ότι η επίχωση δεν θα υποχωρήσει για να µη καταστραφεί το
πλακόστρωτο. Την ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος που είναι υποχρεωµένος να επανορθώσει κάθε βλάβη, µε δικά του έξοδα,
µέχρι την οριστική παραλαβή.
Μετά την επίχωση της τάφρου µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, θα ακολουθήσει διάστρωση σκυροδέµατος Β120
των 200 χγρ. τσιµέντου, πάχους 0,10 µ. πανω σε κυλινδρωµενη υποβαση. Σ'αυτό θα διαστρωθει λεπτόκοκκο υλικο

παχους 3 - 5 εκ. το οποιο θα συµπυκνωθεί µε κύλινδρο . Πανω σε αυτο θα τοποθετηθούν οι πλάκες πάνω σε στρώµα
τσιµεντοκονιαµατος περιεκτικότητας 600 χγρ. τσιµέντου , παχους 2.5 - 3.0 εκατ. Στη συνέχεια θα γίνει αρµολόγηµα
των πλακών µε τσιµεντοκονίαµα της ίδιας ποιότητας. Οι πλάκες που τοποθετούνται πρέπει να παρουσιάζουν
ευθύγραµµους αρµούς και να εναρµονίζονται µε αυτές που ήδη υπάρχουν.Ακολουθει καθαρισµος των αρµων. Μετά το
πέρας των εργασιών αυτών ο Ανλαδοχος οφείλει να καθαρίσει τον χώρο αυτό από τα υπολείµµατα των διαφόρων υλικών
πριν τον παραδώσει στην κυκλοφορία.
2.4.

Λιθόστρωτα µε πλάκες ή λίθους

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή για λιθόστρωτα οδοστρώµατα
2.5.

Πεζοδρόµια απο σκυρόδεµα

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή για οδοστρώµατα απο σκυρόδεµα.
2.6.

Επιµέτρηση - Πληρωµή

Η επιµέτρηση θα γίνει για τον πραγµατικό αριθµό τετραγωνικών µέτρων πεζοδροµίου, ανεξαρτήτως τύπου, που
καθαιρέθηκαν και ανακατασκευάσθηκαν ικανοποιητικά και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Τεχνικής αυτής
Προδιαγραφής και που έγιναν αποδεκτά απο την Υπηρεσία.
Σε περίπτωση µεγαλυτέρου πλάτους απο το συµβατικό ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει το επι
πλέον αυτό τµήµα του πεζοδροµίου µε δική του δαπάνη.
Η πληρωµή θα γίνεται για την επιφάνεια που επιµετρήθηκε όπως παραπάνω µε τις αντίστοιχες τιµές µονάδας του
τιµολογίου. Στις τιµές του τιµολογίου συµπεριλαµβάνεται η πλήρης αποζηµιωση του αναδόχου για την παροχή όλων των
µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, εγκαταστάσεων,

3.

Κράσπεδα πεζοδροµίων
3.1.

Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας - Υλικά

Τα κράσπεδα και τα ρείθρα των πεζοδροµίων αφαιρούνται όταν αυτό επιβάλλεται απο τη θέση των ορυγµάτων των
αγωγών ύδρευσης. Οταν τα κράσπεδα έχουν κατασκευασθεί απο λαξευτούς φυσικούς λίθους, η άρση θα γίνεται µε
προσοχή και τα υλικά θα φυλάγονται για να τοποθετηθούν ξανά. Για τα κράσπεδα και τα ρείθρα απο σκυρόδεµα, η άρση
γίνεται µε την αποσύνθεση του σκυροδέµατος και την κοπή του οπλισµού που ενδεχόµενα υπάρχει.
Οι λαξευτοί λίθοι των κρασπέδων, αφού καθαρισθούν και λαξευθούν στη γωνία και τις δυο εµφανείς πλευρές όταν
είναι αναγκαίο, τοποθετούνται ξανά σε υπόστρωµα σκυροδέµατος Β160 διατοµής έως 0.04 µ2. και αναλογία 300 χγρ.
τσιµέντου για κάθε µ.3. σκυροδέµατος Στην παραπάνω βάση απο σκυρόδεµα διαστρώνεται στρώµα τουλάχιστον 2,5 εκ.
τσιµεντοκονιάµατος των 600 χγρ. τσιµέντου και πάνω σ'αυτό τοποθετούνται τα λίθινα κράσπεδα. Το αρµολόγηµα θα
γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα επίσης των 600 χγρ. τσιµέντου.
Τα ρείθρα και τα κράσπεδα απο σκυρόδεµα ανακατασκευάζονται στις αρχικές τους διαστάσεις µε σκυρόδεµα Β225
των 350χλγρ. τσιµεντου µε συστηµα δονησεως συµφωνα µε τις Π.Τ.Π.. Τα κρασπεδα στηριζονται σε βαση στηριξης
σκυροδέµατος Β160 διατοµής έως 0.04 µ2. και αναλογία 300 χγρ. τσιµέντου για κάθε µ3. σκυροδέµατος . Το
αρµολόγηµα θα γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα των 600 χγρ. τσιµέντου. Τα ανωτερω περιλαµβάνονται στην τιµή µονάδας
και µε την επίχριση της τσιµεντοκονίας και τους τύπους που ίσως απαιτηθούν. Στη γωνία του κρασπέδου απο σκυρόδεµα
θα επανατοποθετείται η σιδηρογωνία που ήταν πακτωµένη απο πριν. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να τοποθετήσει και
προκατασκευασµένα κράσπεδα από σκυρόδεµα εφ΄όσον τα προϋπάρχοντα κράσπεδα ήταν και αυτά από σκυρόδεµα.
Ο Αναδοχος υποχρεουται χωρις προσθετη δαπανη στην ανακατασκευή ρείθρων και κρασπέδων απο σκυρόδεµα ή
λαξευτούς λίθους καθως και την αντικατάσταση των κρασπέδων που καταστράφηκαν µε καινούργια.
3.2.

Επιµέτρηση κρασπέδων - Πληρωµη

Η άρση και επανατοποθέτηση ή ανακατασκευή κρασπέδων πεζοδροµίων µε τα αντίστοιχα στηρίγµατά τους και τα
ρείθρα απο σκυρόδεµα θα επιµετρείται σε µ.µ. εργασίας που εκτελέσθηκε.
Η πληρωµή θα γίνεται για το µήκος που επιµετρήθηκε όπως παραπάνω µε τις αντίστοιχες τιµές µονάδας του
τιµολογίου. Στις τιµές του τιµολογίου συµπεριλαµβάνεται η πλήρης αποζηµιωση του αναδόχου για την παροχή όλων των
µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, εγκαταστάσεων, υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση του έργου.

Τ.Π. 17
1.

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Αντικειµενο

Αυτή η Τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στις εργασίες αντιστηρίξεων των παρειών oποιασδηποτε εκσκαφης όταν
αυτές επιβάλλονται από τους κανόνες ασφαλείας. Τον τρόπο και την πυκνότητα των αντιστηρίξεων θα προτείνει ο ανάδοχος
και θα εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Γενικα η κατασκευη των αντιστηριξεων θα υπολογιζεται και θα
πραγµατοποιειται συµφωνα µε τις σχετικες ισχυουσες διαταξεις Νοµων, κανονισµων και Προδιαγραφων.
Ειδικα µνηµονευονται :
Το Π.∆. 1073/81 "Περι µετρων ασφαλειας κατα την εκτελεσιν εργασιων εις εργοταξια οικοδοµων και πασης φυσεως
εργων αρµοδιοτητος Πολιτικου Μηχανικου"
Η Οδηγια 92/57 της 2/6/92 "Σχετικα µε τις ελαχιστες προδιαγραφες ασφαλειας και υγειας που πρεπει να εφαρµοζονται
στα προσωρινα και κινητα εργοταξια"
Η Γερµανικη Προδιαγραφη DIN 4124 κ.α

2.

Γενικα
-Μελετη

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει πληρη µελέτη αντιστήριξης που εγκρινεται από την Υπηρεσια µε ολα τα
απαραιτητα γεωτεχνικα, εδαφολογικα κλπ στοιχεια, στατικους υπολογισµους και ελεγχους, σχέδια και τεχνικα στοιχεια
(ροπή αντίστασης, ανατροπή,αντιρείδες, αγκύρωση, βάρος ανά τετραγωνικό µέτρο κλπ.)
Στα στοιχεία αυτά θα
περιλαµβάνονται και οι αγκυρώσεις ή αντιστηρίξεις των πασσαλοσανίδων, σχεδια, προδιαγραφες, ελεγχους υλικων κλπ.
Βασικη προυποθεση είναι η γνωση των εδαφικων χαρακτηριστικων του εδαφους στις δυσµενεστερες θεσεις κατασκευης
των εργων καθως, η σταθµη του υδροφορου οριζοντα, οι επιβαρυνσεις από κτιρια και αλλες κατασκευες. Την ευθυνη για την
συγκεντρωση των στοιχειων αυτων για τον σωστο σχεδιασµο, υπολογισµο και κατασκευη της αντιστηριξης έχει
αποκλειστικα ο Αναδοχος µε ευθυνη, φροντιδα και δαπανες του. Επισηµαινεται οτι δεν θα γινεται δεκτη από την Υπηρεσια η
υιοθετηση από βιβλιογραφικα δεδοµενα των τιµων σχεδιασµου πλην περιπτωσεων σχετικα µικρων ορυγµατων.
Ο τυπος και τα τεχνικα χαρακτηριστικα και κυριως η απαιτουµενη ροπη αντιστασεως της διατοµης των πασσαλοσανιδων
ή των µεταλλικων αντιστηριξεων θα προκυψει από την µελετη αυτη . Στην µελετη θα αποδεικνυεται οτι το επιλεγεν
συστηµα ανταποκρινεται πληρως στις συγκεκριµµενες αναγκες του εργου (κατα το δυνατον µεγαλυτερη υδατοστεγανοτητα,
ευκολια τοποθετησης κλπ). Το συστηµα και ο τροπος τοποθετησης του θα περιγραφεται λεπτοµερως.
Η αποδοχή από την Υπηρεσία της προτεινόµενης αντιστηριξης και η έγκριση της σχετικης µελετης δεν απαλλάσει τον
αναδοχο της αποκλειστικής ευθύνης για την έντεχνο και ασφαλή εκτέλεση του εργου και κυρίως από τις πραγµατικές
συνθήκες λειτουργίας αυτού (διαφορά υδροστατικών πιέσεων, αντιστήριξη σε σύγχρονο άντληση και µε την πιθανή ελαφρά
χαλάρωση του εδάφους, αντιστηρίξεις πεπαλαιωµένων οικοδοµών κλπ.). Εαν κατα την διαρκεια της κατασκευης αποδειχθει
οτι η επιλεγεισα µε βαση την µελετη αντιστηριξη δεν παρεχει πληρη ασφαλεια για το εργο και τις γειτονικες κατασκευες ο
Αναδοχος είναι υποχρεωµενος άµεσα και χωρις καµµια επι πλέον ή ιδιαιτερη αποζηµιωση να προχωρησειι στην
τροποποιηση της µελετης και να συµπληρωσει ή αντικαταστησει το συστηµα αντιστηριξης ωστε να παρεχει τουτο πληρη
ασφαλεια συµφωνα µε τους ισχυοντες κανονισµους.
Σε περίπτωση υψηλού υδροφόρου ορίζοντα ο Ανάδοχος θα µελετήσει το απαραίτητο βάθος µέχρι του οποίου θα φθάσει η
µεταλλική αντιστήριξη ώστε να αποφευχθεί τυχόν υδραυλική υποσκαφή και θα καταβιβάσει την αντιστηριξη και τον
πυθµένα εκσκαφής του ορύγµατος µέχρι του βάθους αυτού, παρουσία νερού. Στη συνέχεια θα τοποθετήσει αµµοχάλικο
στραγγιστηρίων κατάλληλης διαβάθµισης ή/και σκυρόδεµα κατάλληλου πάχους µέχρι το προβλεπόµενο υψόµετρο του
πυθµένα του ορύγµατος σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσιας και ακολούθως θα προβεί σε
άντληση των υδάτων του ορύγµατος για την κατασκευή εν ξηρώ του εργου .
• Με µέριµνα του αναδόχου θα τηρούνται λεπτοµερή στοιχεία και θα συντάσσεται πρωτόκολλο το οποίο θα υπογράψει και
ο επιβλέπων ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την σύνταξη των επιµετρήσεων, για πληρωµή του Αναδόχου.
• Καθορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση ανάγκης αντιστηρίξεως των παρειών του σκάµµατος ο ανάδοχος οφείλει να
προβαίνει στην γνωστοποιηση αυτής της ανάγκης στην Υπηρεσια σε περίπτωση άµεσου κινδύνου να εκτελεί αυτές τις
εργασίες χωρίς προέγκριση αυτης. Η Υπηρεσια όµως µπορεί να κρίνει εκ των υστέρων για το δικαιολογηµένο ή µη της
άµεσης και χωρίς προηγούµενη συνεννόηση εκτέλεση των εργασιών. Κάθε κατάπτωση παρειών ορύγµατος σε
οποιαδήποτε περίσταση και οποιεσδήποτε συνθήκες σε αντιστηρίξεις ή µη καθως και οι συνέπειες από αυτή (εργατικά
ατυχήµατα, ζηµιές προς τρίτους, ζηµιές έργων, καθυστερησεις κλπ.) και η οποία δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθεί για
οποιοδήποτε λόγο βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο εφ'όσον δεν εζήτησε έγκαιρα σχετική έγκριση ή δεν προέβει
αυτεπάγγελτα στην έγκαιρη λήψη µέτρων για την αποφυγή της κατάπτωσης. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να καταβάλει
κάθε νόµιµη αποζηµίωση,να αποκαταστήσει τις βλάβες και να αναλαβει κάθε ποινική και αστική ευθύνη. Η Υπηρεσια
µπορεί να επιβάλλει στο Ανάδοχο την εκτέλεση πρόσθετων αντιστηρίξεων,ή ενίσχυση των υπαρχουσών στα σηµεία τα
οποία αυτη το κρίνει απαραίτητο. Παρά το δικαίωµα αυτό,ο ανάδοχος παραµένει πάντοτε µόνος και απόλυτος υπεύθυνος
για την ασφάλεια των εκσκαφών.

• Βασικη φροντιδα θα δινεται στην προστασια των γειτονικων οικοδοµων και κατασκευων και στην ασφαλεια των
εργαζοµενων στο εργοταξιο εντος και εκτος ορυγµατος. Θα πρεπει να λαµβανονται ολα τα σχετικα µετρα που
προβλεπονται από την κειµενη Ελληνικη Νοµοθεσια και τις Κοινοτικες Οδηγιες.
• Η αντιστηριξη δεν θα περιοριζεται µονον στο ορυγµα της σωληνογραµµης αλλα θα κατασκευαζεται και στις θεσεις
φρεατιων, ειδικων τεχνικων εργων, αντλιοστασιων κλπ.
• Για τις αντιστήριξεις µε πασσαλοσανίδες και µεταλλικες αντιστηριξεις από προκατασκευασµένα στοιχεία δεν επιτρεπεται
η τοποθετηση συστηµατων που δεν εχουν εγκριση από τον αρµοδιο φορεα στην χωρα κατασκευης τους που θα
αποδεικνυεται µε πιστοποιητικο του κατασκευαστη τους. Ιδιοκατασκευες δεν γινονται δεκτες σε καµµια περιπτωση. Θα
προσκοµιζονται επισης ολα τα αναγκαια στοιχεια από τον κατασκευαστη ( prospectus κλπ) που θα αποδεικνυουν την
αντοχη τους στις συγκεκριµµενες συνθηκες.
• Εαν το εδαφος είναι αµµωδες θα πρεπει µε ευθυνη, φροντιδα και δαπανη του Αναδοχου να ληφθουν τα καταλληλα µετρα
για την σταθεροποιηση του συστηµατος αντιστηριξης πριν την τοποθετηση του.
• Εαν οι λιθοι των επιφανειακων στρωµατων εµποδιζουν την εµπηξη των πασσαλοσανιδων θα αφαιρειται µε εκσκαφη το
εδαφος αυτο .
•

Εαν η επιλογη του συστηµατος αντιστηριξης (π.χ. πασσαλοσανιδες) είναι δυνατον να δηµιουργησει προβληµατα σε
υπογεια δικτυα αποχετευσης, υδρευσης κ.α. αγωγους Οργανισµων Κοινης Ωφελειας είναι υποχρεωση του Αναδοχου µε
φροντιδα, ευθυνη και δαπανες του να παρει ολα τα απαραιτητα µετρα ( τοµες, εκσκαφες µε χερια κλπ) για τον εντοπισµο
και την προστασια τους. Σε περιπτωση βλαβης είναι αποκλειστικος υπευθυνος για τις ζηµιες και την αποκατασταση τους.
Η διακοπη της αντιστηριξης στην περιπτωση αυτη θα περιοριζεται στο µικροτερο δυνατο µηκος το οποιο θα
αντιστηριζεται µε τον πιο καταλληλο καθε φορα τροπο.

• Επισηµαινεται οτι λογω της σοβαροτητας των εργασιων αυτες θα πρεπει να εκτελουνται από συνεργεια επαρκως
επανδρωµενα µε εµπειρο προσωπικο, µε τηρηση ολων των κανονων ασφαλειας και στο συντοµοτερο χρονικό διάστηµα.
• ∆εν επιτρεπεται σε καµµια περιπτωση η τοποθετηση ελαττωµατικων ή παραµορφωµενων στοιχειων τα οποία εαν εχουν
τοποθετηθεί, αποµακρυνονται αµεσως
• Οι µοναδες αντιστηριξης και ειδικα η αντιστήριξη µε πασσαλοσανίδες και η αντιστήριξη µε µεταλλικες αντιστηριξεις
από προκατασκευασµένα στοιχεία µπορουν να εγκατασταθουν µε την µεθοδο της τοποθετησης η µε την µεθοδο της
βυθισης.
Επισηµαινεται οτι :
• Kατα κανονα δεν επιτρεπεται οι αντιστηριξεις να συρθουν µεσα στο ορυγµα
• Η µεθοδος τοποθετησης εφαρµοζεται µονον εαν το εδαφος είναι πολύ σταθερο , τα πρανη του ορυγµατος είναι καθετα, το
βαθος εκσκαφης είναι σχετικα µικρο και το πλατος του ορυγµατος κατα µηκος της αντιστηριξης είναι σταθερο και ισο µε το
πλατος της µοναδας αντιστηριξης. Απαιτειται για την εφαρµογη της µεθοδου εγκριση της Υπηρεσιας.

3.

Τυποι αντιστηριξεων
Για αντιστήριξη των παρειών σκάµµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν :
α. Αντιστήριξη µε ξυλοζεύµατα
β. Αντιστήριξη µε πασσαλοσανίδες
γ. Αντιστήριξη µε µεταλλικες αντιστηριξεις από προκατασκευασµένα στοιχεία. (π.χ. Τύπου Κριγκς διδυµα µεταλλικα
αυτοαντιστηριζοµενα διαφραγµατα)
δ. Ειδικες τεχνικες αντιστηριξης ( διαφραγµατικοι τοιχοι, φρεατοπασσαλοι, κ.λ.π.)

Οταν δεν ειναι δυνατη η αντιστηριξη µε ξυλοζευγµατα χρησιµοποιειται η αντιστήριξη µε µεταλλικά προκατασκευασµένα στοιχεία και µονον οταν και αυτη δεν ειναι εφικτη χρησιµοποιειται αντιστήριξη µε πασσαλοσανίδες.
Η επιλογή του τρόπου αντιστήριξης θα γίνει από τον Ανάδοχο σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα και σε συνάρτηση µε
τη φύση του εδάφους και των τοπικών συνθηκών και συµφωνα µε τα σχεδια της µελετης και τους ισχυοντες κανονισµους
περι µετρων ασφαλειας.
Ρητα καθοριζεται οτι για καθε ειδους αντιστηριξη και πολυ περισσοτερο για αντιστηριξη µε “προκατασκευασµένα
στοιχεία“ και “πασσαλοσανίδες” απαιτειται γραπτη εγκριση της Υπηρεσιας αλλως αυτες δεν επιµετρωνται ουτε
πληρωνονται.
Για τις ειδικες τεχνικες αντιστηριξης οι οποιες δεν περιλαµβανονται στην παρουσα Προδιαγραφη, πριν την εφαρµογη
τους, θα πρεπει να γινεται πληρης µελετη από τον Αναδοχο και να εγκρινεται από την Υπηρεσια, µε ολα τα απαραιτητα
γεωτεχνικα, εδαφολογικα κλπ στοιχεια, υπολογισµους, σχεδια, προδιαγραφες, ελεγχους υλικων κλπ. και αναλυση του
κοστους.

4.

Αντιστήριξη µε ξυλοζεύγµατα

Ο τρόπος και η πυκνότης ξυλοζεύξεως θα προτείνεται καθε φορα από τον Αναδόχο επαρκως αιτιολογηµενα , θα
υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. Ο επιβλέπων έχει δικαίωµα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να τοποθετήσει
πρόσθετες ξυλοζεύξεις ή να ενισχύσει τις υπάρχουσες, όταν το κρίνει απαραίτητο.
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται η διάθεση της απαιτουµένης ξυλείας και λοιπών υλικών (σύνδεσµοι,
ήλοι κλπ.) η κατασκευή των ξυλοζεύξεων σύµφωνα προς τους κανόνας της τεχνικής και τις εντολές της Επίβλεψης και η
αποσύνδεση και αποµάκρυνση προς επαναχρησιµοποίηση των υλικών της ξυλόζευξης µετά την αποπεράτωση της εργασίας.

5.

Αντιστήριξη µε πασσαλοσανίδες
5.1.

Προµήθεια πασσαλοσανίδων

Ο τύπος κσι η ποιότητα των πασσαλοσανίδων που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε κάθε
περίπτωση προς τις απαιτήσεις του έργου που θα εγκρίνονται πριν από τη χρησιµοποίησή τους από την Επιβλέπουσα
Υπηρεσία.
Εκτός από την προµήθεια των πασσαλοσανίδων ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει και όλα τα εφόδια για την περαιτέρω
εκτέλεση των εργασιών ( γωνίες, κεφαλές κρούσεως, ράβδους αντιστηρίξεως, ειδικοί γρύλλοι, σφηνώσεις και αφαιρέσεις
των αντιστηρίξεων, αγκυρώσεις κλπ.)
5.2.

Εµπηξη- εξολκή πασσαλοσανίδων

Το σχηµα των πασσαλοσανιδων που θα χρησιµοποιηθουν θα είναι τετοιο ωστε να επιτυγχανεται συνδεση µεταξυ των
κατακορυφων παρειων , στηριξη καθε πασσαλοσανιδας στις όµορές της και στεγάνωση των αρµων.
Ο τρόπος έµπηξης των πασσαλοσανίδων πρέπει να εκτελεσθεί κατά γενικώς παραδεκτό τρόπο σύµφωνα µε τις
προτάσεις του Αναδόχου και µετά την έγκριση του εργοδότου. Ο δε ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο τον
εξοπλισµό που απαιτείται για την εργασία αυτή.( Πασσαλοπήκτη , κεφαλές κρούσης , πασσαλοσανίδες κλπ). Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δοθεί στην εκλογή των µέσων και την µέθοδο έµπηξης ώστε να επιτευχθεί η κατακόρυφη διείσδυση
των πασσαλοσανίδων.
Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να διατάξει τον Ανάδοχο να χρησιµοποιήσει ειδικά ικριώµατα για
εξασφάλιση ικανοποιητικής εκτέλεσης των έργων.Η µη ενάσκηση από την Υπηρεσία του παραπάνω δικαιώµατος δεν
απαλλάσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για την έντεχνη εκτέλεση και την ασφάλεια των εργαζοµένων.
Εκτος αν εγκριθεί αλλοιως από την Υπηρεσία η έµπηξη των πασσαλοσανίδων πρεπει να γίνει κλιµακωτά έτσι ώστε
κάθε πασσαλοσανίδα να καθοδηγείται από την γειτονική της. Η εµπηξη πρεπει να γινεται πριν την εκσκαφη µε ειδικο
πασσαλοµπηκτη (κατα προτιµηση κρουστικο διπλης διαδροµης ή δονητικο) συµφωνα µε την µελετη και µε οδηγους ωστε
να διασφαλιζεται η κατακορυφη τοποθετηση τους. Εαν κατά την έµπηξη η πασσαλοσανίδα διαφύγει από την
κατακόρυφο, θα αφαιρείται και θα επανατοποθετείται κανονικά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πληρη µεταξύ
των πασσαλοσανίδων συναρµογή ώστε να αποκτάται επιθυµητή συνέχεια και στεγανό διαφράγµα. Ολες οι διορθωτικές
εργασίες γίνονται µε ευθυνη, φροντιδα και δαπάνη του Αναδόχου.
Η έµπηξη των πασσαλοσανίδων πρέπει να προχωρήσει µεχρι το βάθος που οριζεται απο τη µελετη η θα ορισθεί από
την Υπηρεσία ή µέχρι συµπαγούς εδάφους ή όταν παρατηρηθεί τελεία άρνηση εµπήξεως.( η έµπηξη τελειώνει αν µετά
είκοσι (20) συνεχεις κρούσεις του πασσαλοµπήκτου δεν παρατηρείται περαιτέρω εµπήξη).
Το συστηµα αντιστηριξης των πασσαλοσανιδων (αντηριδες, διαδοκιδες κλπ) θα τοποθετειται αµεσως µολις η
εκσκαφη φθασει στο προβλεποµµενο βαθος τοποθετησης τους και οχι µετα την ολοκληρωση ολης της εκσκαφης.
Μετα την περατωση της εκσκαφης οι πασσαλοσανιδες στην ελευθερη επιφανεια τους θα αλειφονται µε λιπαντικο
ωστε να µην επικολλαται σκυροδεµα επ αυτων και να διευκολυνεται η αφαιρεση τους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατ'αρχήν να εξολκεύει (εξαγάγει) όλες τις χρησιµοποιηθησόµενες για πρόχειρες
κατασκευές πασσαλοσανίδες και τις συναφείς κατασκευές (όπως ικριώµατα, συνδέσµους κλπ.) και να αποµακρύνει
αυτά από τον χώρο του εργοταξίου και του έργου µετά την αποπεράτωση των εργασίων. Στην περίπτωση δυσχέρειας
εξαγωγής των πασσαλοσανίδων δύναται να χορηγηθεί από τον εργοδότη άδεια εγκατάλειψης αυτών στην θέση όπου
έχουν εµπηχθεί και µονον εφ'όσον δεν παραβλάπτεται το όλον εργο.
Μετα την αφαιρεση των πασσαλοσανιδων θα γινεται εκ νεου συµπυκνωση του εδαφους για την καλυψη των κενων
που δηµιουργηθηκαν κατα την αφαιρεση.
Ολες οι απαιτούµενες εργασίες, µεσα και υλικά για την αφαίρεση των πασσαλοσανίδων, τον καθαρισµό αυτών και
στην συνέχεια µεταφορά, ζύγιση, αποθήκευση και αποµάκρυνση βαρύνουν τον ανάδοχο,περιλαµβανόµενες στην
συµβατική τιµή για την χρήση έµπηξη και εξολκή των πασσαλοσανίδων.
∆εν επιτρεπεται η αποσυρση των εσωτερικων αντιστηριξεων µε την προοδο του εργου και η αντικατασταση τους µε
αλλες που στηριζονται στο σκυροδεµα της κατασκευης.
Η εξολκή των πασσαλοσανίδων θα πραγµατοποιηθεί από τον ανάδοχο µετά το τέλος των εργασιών, µε σχετική έγκριση
της Υπηρεσιας και θα συντελεστεί µε τρόπο ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε µετακίνηση ή ζηµιά, µέσα στο όρυγµα των
αγωγών ενω ο ανάδοχος παραµένει µόνος υπεύθυνος για κάθε ενδεχόµενη ζηµιά.

6.

Αντιστήριξη µε ειδικές µεταλλικές αντιστηρίξεις απο προκατασκευασµένα µεταλλικά
στοιχεία - µεταλλικά πασσαλοφράγµατα.
6.1.

Αντικείµενο

Ειναι δυνατον µετά απο έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας να γινει ειδική µεταλλική αντιστήριξη απο
προκατασκευασµενα µεταλλικά στοιχεία ( µεταλλικά πασσαλοφράγµατα τύπου Κριγκς), για ορύγµατα ή φρεατια στην
περίπτωση που οι επικρατούσες συνθήκες (νερό, χαλαρό έδαφος κλπ.) καθιστούν τη χρήση ξυλοζευγµάτων αδύνατη ή
επικίνδυνη.
6.2.

Περιγραφή εργασιών

Η ειδική µεταλλική αντιστήριξη (πασσαλόφραγµα) αποτελείται απο προκατασκευασµένα µεταλλικά στοιχεία
βιοµηχανικής κατασκευής (pannels) και όχι αυτοσχέδια, αναγνωρισµένου οίκου προσαρµοσµένου στις ειδικές συνθήκες
του έργου, τις τυχόν πλευρικές επιφορτίσεις απο µόνιµα φορτία ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή
µηχανηµάτων έργων και θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα όπως µεταλλικοι κατακόρυφοι οδηγοί ορθοστάτες ( γλύστρες), σύνδεσµοι, αντηρίδες, σύστηµα ελαφρών πασσαλοσανίδων ή ανάλογο για την αντιµετώπιση
εµποδίων, όπως αγωγών, καλωδίων κλπ. τα οποία διέρχονται εγκαρσίως στο όρυγµα και πρέπει να διατηρηθούν κατά την
κατασκευή κλπ. Η τοποθέτηση των αντιστηρίξεων αυτών θα γίνεται ταυτόχρονα µε την εκσκαφή και η αφαίρεσή του
ταυτόχρονα µε την επίχωση του ορύγµατος.
Η εσωτερικη πλευρα της αντιστηριξης (πασσαλοφράγµατος) πρεπει να είναι επιπεδη χωρις δοκιδες κλπ ωστε να είναι
δυνατη και ευκολη η αφαιρεση της.
6.3.

∆ιαδικασια Εγκαταστασης

Για την µειωση του υψους των πρανων είναι δυνατον να κατασκευαστουν "παταρια". Στην περιπτωση αυτη αναµεσα
στον ποδα της επικλινους πλευρας και της αντιστηριξης και από τις δυο πλευρες θα υπαρχει προστατευτικη λωριδα µε
ελαχιστο πλατος 60 εκατοστων για ασφαλη εργασια.
Τα κενα µεταξυ των πλακων των συστηµατων αντιστηριξης και των πρανων πρεπει να γεµιζονται αµεσως µε χωµα.
Πέραν των παραπάνω πρεπει στο χρονικό διάστηµα µεταξυ αρχης εκσκαφης και ολοκληρωσης της τοποθετησης του
πασσαλοφράφµατος , να δινεται ιδιαιτερη προσοχη στην δηµιουργια καταπτωσεων.
Τα πρανή δεν θα πρεπει να καταπονουνται µεχρι την τοποθετηση, από την κυκλοφορια µηχανηµατων και αυτοκινητων ,
ουτε επιτρεπεται τα ορυγµατα να επεκτεινονται περα από το µηκος των µοναδων αντιστηριξης.
Για βαθια ορυγµατα οπου απαιτειται η τοποθετηση περισσοτερων της µιας µοναδων αντιστηριξης καθ΄υψος τα
κατακόρυφα µεταλλικά στοιχεία οδηγοί- ορθοστάτες (γλύστρες ) πρεπει να συναρµολογουνται εκτος ορυγµατος . Σε
καµµια περιπτωση δεν επιτρεπεται να τοποθετηθει πρωτα η βασικη µοναδα και στην συνεχεια η µοναδα επεκτασης.
6.4.

∆ιαδικασία βυθισης

Σε αυτή τη διαδικασία , οι µονάδες αντιστήριξης (πασσαλοφράγµατα), πιέζονται ταυτόχρονα µε την εκσκαφή στο
έδαφος . Πρώτα πιέζεται ο ορθοστάτης που καταληγει σε αιχµή για ευκολώτερη διείσδυση . Ο ορθοστάτης έχει
ορθογωνική διατοµή και οι δύο απέναντι έδρες του, σε όλο το µήκος είναι προσαρµοσµένες υποδοχές - οδηγοί µέσα
στους οποίους εισέρχονται οι καθ ύψος πλευρές των µεταλλικών πασσαλοφραγµάτων . Ετσι µετά την προσαρµοσµένη
στις τοπικές συνθήκες επιφανειακή εκσκαφή, ακολουθεί η µερική τοποθέτηση της µονάδας (πασσαλοφράγµατος) , που
καθώς πιέζεται γλυστρά στον ορθοστάτη - οδηγό και εισχωρεί κατά ένα µέρος στο έδαφος. Συνεχίζεται ένα µέρος της
εκσκαφής και µετά βυθίζεται λίγο η µονάδα µέσα στο όρυγµα.
Αυτή η διαδικασία επαναλαµβάνεται συνεχώς έως ότου εισαχθεί τελικά όλη η µονάδα µέσα στο έδαφος. Πρέπει να
προσεχθεί ότι δεν επιτρέπεται το βάθος της εκσκαφής να υπερβαίνει τα 0,50 µ. χωρίς να ακολουθεί η βύθιση . Το ίδιο
συµβαίνει και στην απέναντι παρειά του ορύγµατος που πρέπει να αντιστηριχθεί , οπότε στην συνέχεια τοποθετούνται οι
ατέρµονες που συνδέουν και στηρίζουν τα απένατι πασσαλοφράγµατα.
Η απόσταση των πλακών µιάς µονάδας πρέπει να είναι µεγαλύτερη στα κάτω άκρα παρά στα πάνω. Εάν αυτό δεν
εφαρµοστεί, τα ζευγάρια των πλακών τοποθετούνται µε µορφή σφηνοειδή και εµποδίζεται η βύθισή τους ενώ στραβώνει
και το ζεύγος των πλακών από την πίεση.
Η ταυτόχρονη βύθιση των µεταλλικών πλακών πρέπει να γίνει σε όσο το δυνατό µικρότερα βήµατα. Ετσι µπορεί να
αποφευχθεί η αλλαγή του πλάτους τους από τις διάφορες δυναµεις που ασκούνται στο έδαφος. Για να κρατήσουµε όσο το
δυνατόν χαµηλότερο το επίπεδο των πιέσεων, πρέπει η κλίση των ατερµόνων να µην υπερβαίνει το 1:20 . Στη διαδικασία
βύθισης επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µονο οι µονάδες οι οποίες έχουν στα κάτω σηµεία τους αιχµές για να
βυθίζονται µε ευκολία στο έδαφος.
6.5.

Ιδιαιτερες απαιτησεις

Θα αντιστηριζονται και τα µετωπικα (καθετα στον αξονα του ορυγµατος) πρανή.
Το επάνω µέρος των µονάδων αντιστήριξης πρέπει να υπερβαίνει την επιφάνεια του εδάφους το λιγότερο κατά 0,30 µ.
(Εκτος εαν απροβλεπεται µεγαλυτερο υψος από τις κειµενες διαταξεις, κανονισµους κ.λ.π) Σε όλους τους τύπους εδαφών

εκτος από βράχους, επιτρέπεται να σταµατά η αντιστήριξη στη βραχώδη ζώνη αφού η µονάδα δεν µπορεί να βυθιστεί σε
αυτή.
Οι µονάδες αντιστήριξης πρέπει να τοποθετούνται χωρίς κανένα κενό διάστηµα µεταξύ τους.
Σε µερικά σηµεία λόγω υφισταµένων αγωγών πιθανόν µα µην είναι δυνατόν να τοποθετήσουµε µεταλλικές πλάκες.
Πάντως γενικά όπου είναι αδύνατη η αντιστήριξη µε µεταλλικά στοιχεία πρέπει να διαθέτει ο Ανάδοχος ( µε ευθυνη,
φροντιδα και δαπανες του) γι'αυτό το σκοπό σανίδες, γωνίες και ατέρµονες από ξύλο η αλλο καταλληλο συστηµα.
Το ασφαλές µήκος αντιστήριξης σε όρυγµα πρέπει να είναι τέτοιο , ώστε µεταξύ των σωλήνων και των άκρων του
τµήµατος που αντιστηρίζεται να υπάρχει µια ασφαλή απόσταση τουλάχιστον 1,0 µ.
Για λόγους ασφαλείας, επιτρέπονται οι µονάδες οι οποίες έχουν έναν ατέρµονα για κάθε κατακόρυφο οδηγό να
τοποθετούνται µόνο σε συνδυασµό µε µονάδες οι οποίες έχουν δύο ατέρµονες ανά κατακόρυφο οδηγό. Εξαιρούνται οι
µονάδες µε ύψος κατασκευής µέχρι 0,60 µ. για τάφρους βάθους µέχρι 1,75 µ. όταν είναι κατάλληλα εξοπλισµένες µε
ατέρµονες.
Οταν οι µονάδες τοποθετούνται η µία πάνω στην άλλη, πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους κατάλληλα σε
προβλεπόµενες θέσεις. Αυτό ισχύει τόσο για τη µέθοδο εγκατάστασης όσο και για τη µέθοδο τοποθέτησης . Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι η σύνδεση δεν πρέπει να βγαίνει µε το τράβηγµα των µονάδων.
Κατά την τοποθέτηση της µιας µονάδας πάνω στην άλλη, επιτρέπεται να τοποθετηθούν µε τη κόψη προς τα πάνω
µόνο όταν υπάρχουν γι'αυτό το σκοπό ειδικές θέσεις στην περιοχή της κόψης. Οι µεσαίες µονάδες αντιστήριξης
επιτρέπεται να τοποθετηθούν µέχρι 4,0 µέτρα βάθος περίπου. Επίσης επιτρέπεται το πολυ µέχρι 2 µονάδες να
τοποθετηθούν η µια πάνω στην άλλη (βασική µονάδα- επέκτασης µονάδα).
Για λόγους ασφάλειας, οι µονάδες πρέπει να εγκατασταθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιστηρίζουν και τις δύο
πλευρές του σκάµµατος και σε µήκος τόσο όσο και το συνολικό µήκος της σκαµµένης τάφρου. Εάν δεν τηρηθεί αυτό,
µπορεί οι ατέρµονες να δεχθούν πιέσεις οι οποίες δεν έχουν υπολογισθεί.
Μετά την εγκατάσταση των µονάδων αντιστήριξης στη τάφρο, οι ατέρµονες πρέπει να στερεωθούν καλά, έτσι ώστε
να αποφευχθεί µια πλήρη πτώση των πρανών. Στη τελική φάση εγκατάστασης, οι ατέρµονες πρέπει να είναι οριζόντιοι
έτσι ώστε να µην λυγίσουν.
Οι ατέρµονες δεν επιτρέπεται να πιεσθούν κατά τη µεταφορά τους, γιατί δεν έχουν σχεδιασθεί να δέχονται τέτοιες
επιβαρύνσεις. Εάν θέλουµε να αλλάξουµε τη θέση τους προς τα πάνω, τότε πρέπει η εγκατάσταση να ανταποκρίνεται στις
ανάλογες οδηγίες χρήσεως.
Ατέρµονες µε στερεωµένη σύνδεση επιτρέπεται να προεκταθούν µονο µέσω ενός τµήµατος . Αυτή η απαίτηση είναι
αναγκαία, διότι έχει παρατηρηθεί σε διαδικασίες δοκιµών, ότι οι ατέρµονες έχουν αντοχές µόνο µε αυτό τον περιορισµό.
Εάν αυτός δεν ισχύει για έναν τύπο ατερµόνων, τότε ο κατασκευαστής θα πρέπει να το αναφέρει στις οδηγίες χρήσεως.
Οπως στην εγκατάσταση , έτσι και στην αποσύνδεση δεν επιτρέπεται να πατηθούν τα ανακατασκευασµένα τµήµατα
των παρειών των ορυγµάτων. Εάν πρέπει τα πρανή να πατηθούν κατά την αποσύνδεση, π.χ. για να συµπιεσθεί το έδαφος,
τότε πρέπει οι µονάδες αντιστήριξης ή µέρος αυτών πρώτα να αποσυνδεθούν και µετά να επιχωθούν.
Ενδιαφεροµενοι για την ασφαλή έκβαση των εργασιών και τη συµπίεση, είναι απαραίτητο να ακολουθήσουµε µε τη
σειρά τα παρακάτω βήµατα:
• µερική επίχωση στο επιθυµητό ύψος.
• τράβηγµα της µονάδας αντιστήριξης στο ύψος της επίχωσης.
• συµπίεση εδάφους.
• συνέχιση µε την ίδια σειρά.
Η αφαίρεση της µονάδας απαιτει ιδιαιτερη προσοχη. Για να αποφευχθουν επικίνδυνους χειρισµούς και
καθυστερήσεις, θα πρέπει το τράβηγµά τους να έχει υπολογισθεί σωστά. Η απαιτούµενη δύναµη που θα πρέπει να
υπολογισθεί πέρα απο το βάρος της µονάδας, είναι και η πλευρική ώθηση των γαιών, µε τιµή τριβής µ=0,5.
Οι µονάδες αντιστήριξης πρέπει να στοιβάζονται και να φυλάσσονται µε ασφάλεια. Για να αποφευχθούν τυχόν
πτώσεις τους, είναι κατάλληλα κατασκευασµένες έτσι ώστε κατά την τοποθέτησή τους σε επίπεδο έδαφος, η επιφάνειά
τους να µη δηµιουργεί κλίση άνω των 5 µοιρών σε σχέση µε τον οριζόντιο άξονα. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται
να στερεωθούν, να µετακοµισθούν, ή να βγούν από τις τάφρους µε τη βοήθεια των ατερµόνων, γιατί αυτοί δεν είναι
κατασκευασµένοι γι'αυτό το σκοπό.
Εάν η µεταφορά τους στη θέση εγκατάστασης γίνει χειρωνακτικά, τότε πρέπει να χρησιµοποιηθούν απαραίτητα
κάποια βοηθητικά µέσα όπως π.χ. σχοινί, αλυσίδες και ράβδοι. Ο καλύτερος τρόπος µεταφοράς των µονάδων
επιτυγχάνεται δίχως τη χρήση των χεριών, αλλά µε τη χρήση του κάδου του εκσκαφέα ή κάποιου γερανού και µε την
βοήθεια συρµατοσχοινου.
Οι µονάδες θα εξετάζονται πριν την εγκατάστασή τους απο την Υπηρεσία για πιθανές ελλείψεις π.χ. στους ατέρµονες,
στις επικαλήψεις των πλακών, στις θέσεις στερέωσης και αλλο. Εάν διαπιστωθούν µικρές βλάβες, αυτές πρέπει πρώτα να
επισκευασθούν και µετά να τοποθετηθούν οι µονάδες. Εάν οι βλάβες δεν είναι επισκευάσιµες, τότε οι µονάδες δεν πρέπει
να χρησιµοποιηθούν και ο Ανάδοχος θα πρέπει αναντίρρητα να τις αποσύρει.

7.

Επιµέτρηση

Η επιµέτρηση της αντιστήριξης µε ξυλοζεύµατα ή πασσαλοσανίδες ή µε προκατασκευασµένα µεταλλικά στοιχεία
επιµετραται σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικης αντιστηριζόµενης επιφάνειας σκάµµατος για οποιοδήποτε πλάτος ή βάθος.
Γι αυτό µε µέριµνα του Αναδόχου θα τηρείται πρωτόκολλο µετα στοιχεία των εργασιών που θα προσυπογράφει και ο
Επιβλέπων, το οποίο θα χρησιµοποιείται για την σύνταξη των επιµετρήσεων.
Αντιστηριζόµενη επιφάνεια θεωρείται η επιφάνεια του µετώπου του ορυγµατος πάνω απο τη στάθµη εκσκαφής του
πυθµένα, µέχρι τη στάθµη που απαιτείται αντιστήριξη. Το µετωπο αυτο πρεπει να εχει πλατος αντιστήριξης µεγαλύτερο των
2,0 µ. ενώ µικρότερη επιφάνεια θεωρείται σποραδική και η αποζηµίωσή της καθορίζεται σαν ποσοστό της θεωρητικής
αντιστηριζόµενης επιφανείας)
∆εν επιµετρωνται ιδιαιτερα οι αναγκαιες φορτοεκφόρτωσεις και µεταφορες, µετακινήσεις απο θέση σε θέση του
εξοπλισµού, η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση. Στην τιµη περιλαµβανονται περαν των αλλων και οι δαπανες
αγορας, ενοικιασης, αποζηµιωσης η αποσβεσης απο την χρηση, η αποµοιωση λογω φθορας, αντηριδες, µικρουλικα,
συνδεσµοι κ.λ.π., τα αναγκαια µηχανηµατα και αυτοκινητα καθε ειδους µε την σταλια τους, οι εν γενει καθυστερησεις του
προσωπικου και κάθε άλλη σχετική εργασία απαραιτητη για την πλήρη και έντεχνη περάτωση των εργασιών εκτος των
εργασιων εκσκαφής και τοποθέτησης αµµοχαλίκου στραγγιστηρίου ή/ και σκυροδέµατος η οποια επιµετράται ξεχωριστά.
Ρητα επισηµαινεται οτι εαν λογω της υπαρξης αντιστηριξης απαιτειται η χρηση ειδικων µηχανηµατων (π.χ. συστηµα
ελξης και συνδεσης σωληνων µεγάλης κυριως διαµετρου, γαντζος µεταφορας βαριων σωληνων, γερανοι, ειδικοι εκσκαφεις
κ.α.) η µεγαλυτερου αριθµου µηχανηµατων και αυτοκινητων αυτα αποτελουν υποχρεωση του Αναδοχου και ουδεµια
προσθετη αποζηµιωση θα δοθει σε αυτον για τον λογο αυτον. Επισης ρητα επισηµαινεται οτι το πλατος των δροµων στους
οποιους θα γινει αντιστηριξη µπορει να είναι πολύ µικρο και ουδεµια αποζηµιωση θα δοθει εκ του λογου τουτου.
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται βάσει της παραπάνω επιµέτρησης µε την αντίστοιχη συµβατική τιµή του
Τιµολογίου . Η τιµή αυτή και πληρωµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την παροχή ολων των
απαιτουµένων
µηχανηµάτων µεταφορικών µέσων,εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας για την πληρη και έντεχνη εκτέλεση των
αντιστηρίξεων .
Για τις αντιστηρίξεις µε πασσαλοσανίδες και µε µεταλλικά στοιχεία - πασσαλοφράγµατα, είναι δυνατόν εφ΄όσον η µελέτη
και τα συµβατικά τιµολόγια το προβλεπουν , η επιµέτρηση και πληρωµή των αντιστηρίξεων να γίνεται ως εξής :
α.

Σε χιλιόγραµµα βάρους πραγµατικά χρησιµοποιηθέντων πασσαλοσανίδων. (Επιφάνεια πραγµατικής έµπηξης επί
χιλιόγραµµο βάρους ανά τετραγωνικό µέτρο πασσαλοσανίδας/πασσαλοφράγµατος).

β.

Σε τετραγωνικά µέτρα Επιφάνειας πραγµατικής έµπηξης , σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τ.Π. αυτής, διαφράγµατος
που εκτελέστηκε
µε µεταλλικές πασσαλοσανίδες/πασσαλοφράγµατα, που υπολογίζεται βάσει του άξονα του
διαφράγµατος (µήκος) και του πραγµατικού βάθους έµπηξης από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους.

γ.

Σε τετραγωνικά µέτρα Επιφάνειας µεταλλικών πασσαλοσανίδων / πασσαλοφραγµάτων που αφαιρέθηκαν σύµφωνα µε
τα παραπάνω , ίση µε την επιµετρηθείσα επιφάνεια έµπηξης.

Τ.Π. 23

XYTOΣΙ∆ΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

1. Αντικείµενο
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προµήθεια και τοποθετηση καλυµµατων φρεατιων, εσχαρών φρεατίων
υδροσυλλογής, βαθµίδων και άλλων χυτοσιδηρών τεµαχίων για το δικτυο αποχετευσης από :
• φαιό χυτοσίδηρο είτε
•

χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (DUCTILE IRON)

2. Ισχύουσες Προδιαγραφές
Τα χυτοσιδηρά τεµάχια της παραπάνω παραγράφου θα κατασκευαζονται είτε από φαιό χυτοσίδηρο είτε από χυτοσίδηρο
σφαιροειδους γραφίτη (DUCTILE IRON) απολύτως σύµφωνα µε τις Προδιαγραφες ΕΛΟΤ ΕΝ 124.
Αλλες ισχυουσες σχετικες Προδιαγραφες :
Xυτοσιδηρος µε γραφιτη σε λεπια

ISO/R 185

Classification of grey cast iron

ISO 1083

Spheroidal graphite or nodular graphite cast Χυτοσιδηρος µε γραφιτη σε σφαιροειδη µορφη
iron

3. Ποιότητα χυτοσιδηρών τεµαχιων
3.1. ∆οκιµη τυπου
Θα πραγµατοποιεται συµφωνα µε τα οριζοµενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ124 δοκιµη τυπου για τα χυτοσιδηρα τεµαχια.
Θα εκτελειται για δοκιµη ενα τεµαχιο τυχαια επιλεγοµενο ανα 50 οµοειδη τεµαχια και οπωσδηποτε ενα .
3.2. Φαιός χυτοσίδηρος
3.2.1. Γενικά
Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας της κατηγορίας 200.
Η αντοχή του σε εφελκυσµό θα ανταποκρίνεται στα οριζόµενα στον Πίνακα 1 της Προδιαγραφής ISO 185 σε δοκίµια που
χυτεύονται σε χωριστούς τύπους αλλά από το ίδιο µέταλλο χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήµατα και συγκεκριµένα:
Ελαχιστη αντοχή σε εφελκυσµό

200N/mm2

Σκληρότης

Εως 210 BRINNEL

Η τοµή θραύσεως θα είναι φαιά, λεπτοκοκκος, πυκνή και οµοιόµορφος. O xυτοσίδηρος θα είναι επιµελως χυτευµένος και
δεν θα παρουσιάζει ρωγµές σπηλαιώσεις, φυσαλιδες, ψυχρές σταγόνες ή έτερα ελαττώµατα. Θα πρέπει να είναι
ταυτόχρονως µαλακός και ανθεκτικός να είναι ευχερως κατεργάσιµος δια της ρινής ή του κόπτη και εύκολης διάτρησης.
Το υλικο κατά την χύτευση πρέπει να γεµίζει πλήρως τα καλούπια ώστε η επιφάνεια του να είναι απαλλαγµένη
ελαττωµάτων. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκ των υστερων πλήρωση κοιλοτήτων που τυχόν θα εµφανιστούν µε ξένη ύλη.
3.2.2. ∆οκιµές
3.2.2.1. Αριθµός δοκιµιών
Για κάθε είδος δοκιµής λαµβάνεται ο αριθµός δοκιµίων που προβλέπεται από τον παρακάτω πίνακα:
ΠΑΡTΙ∆Α

ΑΡ.∆ΟΚΙΜΙΩΝ

1-100

3

101-200

4

201-400

5

401-800

7

801-1500

10

3.2.2.2. ∆οκιµή εφελκυσµού
Τα αποτελεσµατα των δοκιµών δεν πρέπει να είναι κατώτερα από την ελάχιστη επιτρεπόµενη τιµή του πινακα 1 του ΙSO
185 για την αντιστοιχη κατηγορια ητοι από την ελαχιστη τιµη των 200 N/mm2. Οι διαστάσεις των δοκιµιων φαινονται στην
ιδια Προδιαγραφή ( Πινακας 4, σχήµατα 4 και 5)
3.2.2.3. Επαναληπτική δοκιµή
Εαν ένα δοκίµιο αστοχήσει σε ένα είδος δοκιµής τότε η δοκιµή επαναλαµβάνεται σε δυο αλλα δοκίµια. Αν το ένα από τα
δυο δοκίµια αστοχήσει η παρτίδα απορρίπτεται.

Τα αποτελέσµατα των δοκιµίων µπορούν να αγνοηθούν σε περίπτωση ανεπαρκών αποτελεσµάτων που δεν οφείλονται
στην ποιότητα του ίδιου του µετάλλου αλλα οφείλονται σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:
• Εσφαλµένη τοποθετηση του δοκιµίου η ελλατωµατική λειτουργία της µηχανής δοκιµής
• Εσφαλµενη προετοιµασία των δοκιµίων
• Ελλατώµατα χύτευσης στα δοκίµια
Σε τέτοιες περιπτώσεις τα δοκίµια µπορούν να ετοιµασθούν για δοκιµή ύστερα από κόψιµο ή τορνίρισµα.
Τα αποτελέσµατα της επαναληπτικής δοκιµής θα αντικαταστησουν εκείνα της αρχικής.
3.3. Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτου (DUCTILE IRON)
3.3.1. Γενικά
Ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτου θα είναι της κατηγορίας 400-15 και οι µηχανικές του ιδιότητες θα
ανταποκρίνονται προς εκείνες του Πίνακα 1 της Προδιαγραφής ISO 1083 σε δοκίµια που χυτεύονται σε χωριστούς τύπους
αλλά από το ίδιο µεταλλο χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήµατα και συγκεκριµένα:
Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό

400 N/mm2

Ελάχιστη επιµήκυνση (%)

15

Σκληρότης

130-180 BRINNEL

3.3.2. ∆οκιµες
3.3.2.1. Αριθµος δοκιµιών
Για κάθε ειδος δοκιµής λαµβάνεται ο αριθµός δοκιµίων που προβλέπεται από τον παρακάτω πίνακα:
ΠΑΡΤΙ∆Α

ΑΡ.∆ΟΚΙΜΙΩΝ

1-100

3

101-200

4

201-400

5

401-800

7

801-1500

10

3.3.2.2. ∆οκιµή εφελκυσµου
Τα αποτελέσµατα των δοκιµών δεν πρέπει να είναι κατώτερα από την ελάχιστη επιτρεπόµενη τιµή των 400 Ν/mm2.
∆ιαστάσεις δοκιµίων σύµφωνα µε την Προδιαγραφή ISO 1083, σχήµα 5.
3.2.2.3. Ελάχιστη επιµήκυνση
Για την κατηγορία 400-15 τα αποτελέσµατα των µετρήσεων δεν πρέπει να είναι κατώτερα από 15%.
Η µέτρηση γίνεται επί του δοκιµίου εφελκυσµου πριν και µετά την δοκιµή.
3.3.2.4. Επαναληπτική δοκιµή
Εαν ένα δοκίµιο αστοχήσει σε ένα είδος δοκιµής τότε η δοκιµή επαναλαµβάνεται σε δυο αλλα δοκίµια. Αν το ένα από τα
δυο δοκίµια αστοχήσει η παρτίδα απορρίπτεται.
Τα αποτελέσµατατων δοκιµών µπορούν να αγνοηθούν σε περίπτωση ανεπαρκών αποτελεσµάτων που δεν οφείλονται
στην ποιότητα του ίδιου του µετάλλου αλλά οφείλονται σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:
• Εσφαλµενη τοποθέτηση του δοκιµίου ή ελλατωµατική λειτουργια της µηχανής δοκιµής
• Ελλατωµατική χύτευση ή ελλατωµατικό τορνίρισµα του δοκιµιου
• Θραύση του δοκιµίου εφελκυσµού περαν του σηµείου µετρησης
• Ελαττώµατα χύτευσης στο δοκίµιο, εµφανή µετά την θραύση
Σε τέτοιες περιπτώσεις λαµβάνεται νεο δοκίµιο και τα αποτελέσµατα αντικαθιστούν εκείνα του ελαττωµατικού δοκιµίου.

4. Κατηγορίες καλυµµατων φρεατίων

Αναλογα µε την θεση εγκαταστασης πρεπει να ανταποκρινονται στις παρακατω κατηγοριες κατ’ελαχιστο:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΤΟΧΗ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κατηγορια Α15

1,50 Τονων

Για περιοχές κυκλοφοριας πεζων και οχηµατων µονον.

Κατηγορια Β125

12,50 «

Για πεζοδροµους , περιοχες κυκλοφοριας πεζων και χωρους
σταθµευσης οχηµατων.

Κατηγορια C250

25,00 Τονων

Για περιοχές δίπλα στο ρείθρο των πεζοδροµίων που δεν εκτεινονται
περισσοτερο από 0.50 µετρα µεσα στο οδοστρωµα η/και περισσοτερο
από 0.20 µετρα µεσα στο πεζοδροµιο

Κατηγορια D400

40,00 «

Για καταστρωµατα οδων ( συµπεριλαµβανοµενων των πεζοδροµιων
και χωρους σταθµευσης ολων των τυπων οχηµατων

Κατηγορια Ε600

60,00 Τονων

Για περιοχές που εξασκουνται µεγαλα φορτια ανα τροχο π.χ λιµανια,
αεροδροµια.

Κατηγορια F900

90.00 «

Για περιοχες που εξασκουνται ιδιαιτερα µεγαλα φορτια ανα τροχο
π.χ αεροδροµια.

5. Σήµανση
Κάθε τεµάχιο θα φέρει αναγεγραµµένα επί της εµφανούς και µη εντοιχιζόµενης οψης µε ανάγλυφα στοιχεία ή ανάγλυφη
σηµανση τα παρακατω:
• Την ένδειξη ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (ως ένδειξη συµφωνίας µε το Ευρωπαικό πρότυπο)
• Την ένδειξη της αντίστοιχης κατηγορίας (π.χ. D400) ή τις αντίστοιχες κατηγορίες των πλαισίων που χρησιµοποιούνται
για πολλές κατηγορίες (π.χ. D400-E600)
• Το όνοµα και/η το σήµα ταυτότητας του εργοστασίου κατασκευής
• Το σήµα ενός Οργανισµού Τυποποίησης
• Το λογότυπο (κατά περίπτωση) ∆ΕΥΑ............ εφ’οσον απαιτειται
Η επιφανεια της περιοχης στην οποια υπαρχει η σηµανση , πρεπει να ειναι αντιολισθηρη.
6. ∆ιαστασεις κιγκλιδων
Συµφωνα µε τα οριζοµενα στα σχετικα αρθρα του ΕΛΟΤ ΕΝ 124.
7. Παρακολούθηση της κατασκευής
Η Υπηρεσια δικαιούται όπως παρακολουθεί µε αντιπρόσωπό της την κατασκευή των παραπάνω ειδών και ελέγχει τα
χρησιµοποιούµενα για την κατασκευή αυτών υλικά, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την παρακολούθηση αυτή και
να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την πληρη πραγµατοποίηση της.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγραφως την Υπηρεσία (2) δυο ηµέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τµηµατική
χύτευση για να µπορέσει να παρακολουθήσει την κατασκευή και να προβεί στην ληψη των απαιτουµένων δοκιµίων.
Το δικαίωµα αυτό της Υπηρεσίας ασκούµενο ή όχι, ουδόλως µειώνει τις ευθύνες του αναδόχου για την ποιότητα των
υλικών την ποιότητα της κατασκευής και κάθε άλλη υποχρεώση του.
8. Κατασταση επιφανειας - Εδραση καλυµµατων εσχαρών
Οι πανω επιφανεις των χυτοσιδηρων τεµαχιων θα είναι συµφωνες µε τα οριζοµενα σχετικα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 124
Οι επιφάνειες εδράσεως των εσχαρών επί των πλαισίων αυτών θα είναι απολύτως επίπεδοι, σε τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται έδραση σε ολόκληρη την επιφάνεια αυτής και να µην ταλαντεύεται το κάλυµµα και η εσχάρα.
Οµοίως θα πρέπει να µην σφηνώνουν στα πλαίσια οι εσχαρες για να είναι ευχερής ή ανύψωση τους. Ο έλεγχος θα γίνεται
για κάθε τεµάχιο. Κάθε τεµάχιο ελαττωµατικό ως προς την έδραση θα απορρίπτεται σε βάρος του αναδόχου.

9. ∆ιαταξη ασφαλισεως - Χαλαρωµα και αφαιρεση καλυµµατων
Τα καλυµµατα φρεατιων τεµαχιων και οι εσχαρες οµβριων θα φερουν εφόσον τουτο ζητηθει από την Υπηρεσια, χωρις
προσθετη αµοιβη, διαταξη ασφαλισεως τους.
Επισης πρεπει να προβλεπεται τροπος για το αποτελεσµατικο χαλαρωµα των καλυµµατων πριν να σηκωθουν και για την
ασφαλη αφαιρεση τους. Αυτο θα επιτυγχανεται µε καταλληλη σχεδιαση των κοιλωµατων και των οπων για τα κλειδια.
10. Eπιµέτρηση
Τα χυτοσιδηρά τεµάχια θα επιµετρώνται σε χιλιογραµµα (χγρ.) βαρους τεµαχίων που τοποθετήθηκαν.

Θα ελεγχονται οι διαστάσεις να µην είναι µεγαλύτερες από τις εγκεκριµµένες και θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζυγίσεως
µετα από την ζυγιση τους.
Εαν οι διαστάσεις των χυτοσιδηρών τεµαχίων είναι µεγαλύτερες από αυτές που φαίνονται στα σχέδια ή που έχουν
ορισθεί από την επίβλεψη γίνονται δεκτές εαν δεν παραβλάπτεται η λειτουργία του έργου, όπως για την επιµετρηση
υπολογίζεται το βάρος που αντιστοιχεί στις κανονικες και εγκεκριµένες διαστάσεις των τεµαχίων.
Οι δαπάνες όλων των δοκιµών βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται για τον αριθµό χιλγρ. που επιµετρήθηκε σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις
αντίστοιχες συµβατικές τιµές µονάδας για κάθε κατηγορία που περιλαµβάνεται στο συµβατικό τιµολόγιο.
Στην περιπτωση κατα την οποια η δαπανη για την προµήθεια και τοποθέτηση των χυτοσιδηρών αυτών κατασκευών
ειναι ενσωµατωµενη στην τιµη µοναδος ευρυτερης εργασιας (π.χ. φρεατιου, αγωγου ) κ.λ.π. ) , δεν επιµετραται ουτε
πληρωνεται ιδιαιτερα.

Τ.Π. 24
1.

ΑΠΛΑ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

Αντικειµενο

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση απλων χυτοσιδηρών τεµαχιων εκτος
καλυµµάτων φρεατίων και εσχαρών υδροσυλλογής

2.

Ποιότητα χυτοσιδηρών

Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τοµή θραύσεως θα είναι φαιά, λεπτόκοκκος, πυκνή και οµοιόµορφος θα
είναι επιµελώς χυτευµένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές,σπηλαιώσεις φυσαλίδες, ψυχρές σταγόνες ή άλλα ελαττώµατα.
θα πρέπει να είναι ταυτοχρόνως µαλακός και ανθεκτικός να είναι ευχερως κατεργάσιµος δια της ρινής ή του κόπτη και
εύκολης διάτρησης η δε σκληρότητα αυτού να µην υπερβαίνει τις 210 µονάδες BRINEL.
Το υλικο κατα την χυτευση πρεπει να γεµιζει πληρως τα καλουπια ωστε η επιφανεια του να ειναι απαλλαγµενη
ελαττωµατων. Απαγορευεται η οποιαδηποτε εκ των υστερων πληρωση κοιλοτητων που τυχον θα εµφανιστουν µε ξενη υλη.
Η ποιότητα του χυτοσίδηρου θα διαπιστώνεται από τις επόµενες καθοριζόµενες δοκιµές.
Εν πάση περιπτώση δε ο χρησιµοποιούµενος χυτοσίδηρος θα πληρεί όλους τους όρους του Γερµανικού Κανονισµού
DIN 1.000
Σε αντίθετη περίπτωση όλα τα προιόντα της αντίστοιχης χύτευσης θα απορρίπτονται χωρίς άλλη εξέτασης.
Οι χυτοσιδηρες βαθµιδες θα ειναι συµφωνα µε το DIN 1211 και θα ικανοποιουν τις απαιτησεις του DIN 1264.

3.

Σηµα Εργοστασιου.

Καθε τεµαχιο θα φερει αναγεγραµµενα επι της εµφανους και µη εντοιχιζοµενης οψης µε στοιχεια εν εξαρσει και εντος
υποδοχης τοιαυτης ωστε η ανω επιφανεια των στοιχειων να ειναι στο ιδιο επιπεδο µε την ανω επιφανεια του καλυµµατος η
του πλαισιου τα κατωθι :
* Το σηµα η το ονοµα του εργοστασιου κατασκευης
* Ετος και µηνα χυτευσης.

4.

Παρακολούθηση της κατασκευής.

Η Υπηρεσια δικαιούται όπως παρακολουθεί µε αντιπρόσωπό της την κατασκευή των παραπάνω ειδών και ελέγχει τα
χρησιµοποιούµενα για την κατασκευή αυτών υλικά,ο δε ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την παρακολούθηση αυτή και
να παρέχει καθε διευκόλυνση για την πλήρη πραγµατοποίησή της.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσια δυο ηµέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τµηµατική
χύτευση για να µπορέσει να παρακολουθήσει την κατασκευή και να προβεί στην λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων. Το
δικαιωµα αυτο του Εργοδοτου ασκουµενο η οχι ουδολως µειωνει τις ευθυνες του Αναδοχου.

5.

Τύποι

Η Υπηρεσια διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει δυο φορές γνωµη κατασκευάζοντας δηλαδή δυο (2) πρότυπα για κάθε
είδος, οσον αφορα την µορφή, διαστάσεις κλπ. στοιχεία των τεµαχίων κι ο εργολάβος είναι υποχρεώµενος να συµµορφωθεί
προς αυτά χωρίς άλλη αποζηµίωσή του.

6.

∆ιαστάσεις τεµαχίων

Ο Αναδοχος ειναι υποχρεωµενος να υποβαλλει στην Υπηρεσια προς εγκριση σχεδια (οψεις,τοµες) κλιµακας
τουλαχιστον 1:5 για καθε ειδος χυτοσιδηρου τεµαχιου.
Οι διαστάσεις των τεµαχίων θα είναι ακριβώς όπως ορίζονται στο σχέδιο. Ως περιθώρια ανοχής ορίζονται:
• για το βάρος συν/πλην 8%
• για το παχος +8% ή -5% µε µέγιστον όµως περιθώριο συν/πλην 1,5 χλστ.

7.

Τοποθέτηση βαθµίδων

Οι χυτοσιδηρές βαθµίδες πρέπει να πακτωθούν σε ικανοποιητικό βάθος µέσα στο σκυρόδεµα ώστε να εξασφαλίζεται η
σταθερή και µόνιµη τοποθέτησή τους.

8.

Παραλαβή της προµήθειας

Η Υπηρεσια διατηρεί το δικαίωµα παραλαβής της προµήθειας από επιτροπή µε αντιπρόσωπο της, µε την παρουσία και
αντιπροσώπου του αναδόχου ή και του προµηθευτή.
Ο ανάδοχος οφείλει προς τούτο να παράσχει τα απαραίτητα µέσα ως και κάθε πληροφορία και ευκολία προς εξέταση και
έλεγχο της παραδιδόµενης προµήθειας.

Για τη προσωρινή και τµηµατική παραλαβή θα λαµβάνονται υπ'όψη τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών επί
των δοκιµίων της αντιστοίχου χυτεύσεως.Τα παραδιδόµενα είδη θα εξετάζονται επιφανειακώς.
Σε περίπτωση απορρίψεως ποσότητας των ειδών της προκειµένης προµήθειας,ο ανάδοχος υποχρεούται µεσα στον µήνα
να την αντικαταστασει. Παρεχοµένης απράκτου της προθεσµιας ο εργοδότης προβαίνει στην αγορά αντίστοιχου αριθµού
κατ'είδος τεµαχίων σε βάρος του εργολάβου.

9.

Μηχανικές δοκιµές παραλαβής
Για κάθε είδους δοκιµής θα λαµβάνονται τουλάχιστον τρια δοκίµια ανά χύτευση.

Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσίδηρου θα εκτελούνται σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιµές κάµψεως, κρούσεως
και σκληρότητας κατά BRINEL. Η τελευταία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 210 µονάδες.Για κάθε χύτευση θα
χρησιµοποιηθούν απολύτως κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 25 χλστ. και µήκους 600 χλστ.
Το δοκίµιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη µηχανή δοκιµής σε κάµψη µεταξύ εδρανών που απέχουν µεταξύ τους κατά
500 χλστ.θα πρέπει να κρατήσουν χωρίς να θραυστούν ολικό φορτίο 320 χλγρ. εφαρµοσµένο εις το µεσον του µεταξύ των
εδράνων ανοίγµατος. Τούτο αντιστοιχεί σε τάσιν 26 χλγρ./χλστ. Το βέλος την στιγµή θραύσεως θα είναι τουλάχιστον 5
χλστ. Οι πλευρες των ακµών των εδράνων και του τµήµατος εφαρµογής του φορτίου θα σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία
45ο και θα συνενούνται δια κυλίνδρου ακτίνας 2 χλστ.
Για την δοκιµή κρούσεως θα χρησιµοποιηθεί απόλυτα ορθογώνιο πρισµατικό δοκίµιο πλευράς 40 χλστ. και µήκους
200 χλστ. Το δοκίµιο θα τοποθετείται εντός κατάλληλης µηχανής κρούσεως δια κριού επί εδράνων που απέχουν µεταξύ
τους κατά 160 χλστ. Το δοκίµιο θα πρέπει να υφίσταται χωρίς να θραυστεί την κρούση κριού βάρους 12 χλγρ.
πεφτοντας ελεύθερα από ύψος 400 χλστ. επί του δοκιµίου και ακριβώς εις το µέσον του µεταξύ των εδράνων
ανοίγµατος.Η κεφαλή του κριού θα αποτελείται από κυλινδρικό τοµέα επικεντρου γωνίας 90ο και ακτίνας 50 χλστ. Ο
άξονας του κυλίνδρου θα είναι οριζόντιος και κάθετος επί του άξονα του δοκιµίου.
Ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων των δοκιµών δεν πρέπει να είναι κατώτερος της κάθε φορά οριζόµενης ελάχιστης
τιµής συγχρόνως όµως το αποτέλεσµα κάθε µεµενωµένης δοκιµής δεν θα είναι µικροτερο κατά πλεον των 10% της
ελάχιστης οριζοµένης.
Από τους ανωτέρω όρους και εφ'όσον πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι της παρούσας Τ.Π. , θα παραλαµβάνονται όλα
τα προϊόντα της χύτευσης.
Οι δαπάνες όλων των δοκιµών βαρύνουν τον ανάδοχο.

10. Eπιµέτρηση
Τα χυτοσιδηρά τεµάχια θα επιµετρώνται σε βάρος (χγρ.) θα ελεγχονται οι διαστάσεις να µην είναι µεγαλύτερες από τις
εγκεκριµένες και θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζυγίσεως.
Εαν οι διαστάσεις των χυτοσιδηρών τεµαχίων είναι µεγαλύτερες των σχεδίων που ζητούνται ή των ορισθεισών απο την
επιβλέψη, τότε εφ'όσον δεν παραβλάπτεται η λειτουργία του έργου για το οποίο προορίζονται φαίνονται δεκτά άνευ όµως
πρόσθετου αποζηµιώσεως του αναδόχου δια το επί πλεον βάρος.

Τ.Π. 25

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1. Αντικειµενο
Η τεχνική αυτή προδιαγραφή αφορά τις εργασιες καθε ειδους που εκτελουνται στο υφισταµµενο δικτυο αποχετευσης (
οµβριων, λυµατων η παντορροικο ) oπως (ενδεικτικα):
• Για την αποξυλωση, επισκευη , ανακατασκευη
• Συνδεση υφισταµενου αγωγου του δικτυου αποχετευσης
• Συνδεση φρεατιου υδροσυλλογης µετα του αγωγου συνδεσεως
• Κατασκευη εξωτερικης διακλαδωσης (ιδιωτικης συνδεσης) ακινητου
ανεξαρτητως υλικου, διαµετρου, τροπου και βαθους τοποθετησης, διαστασεων ορυγµατος κ.α. χαρακτηριστικων
υφισταµενου αγωγου η φρεατιου η ιδιωτικης συνδεσης.

του

2. Εκτελεση εργασιων
Οι ανωτερω εργασιες πρέπει να εκτελουνται µε ιδιαιτερη προσοχη και επιµέλεια ακόµη και κάτω απο δυσχερείς
συνθήκες εργοταξίου.
Πρέπει να ανατίθενται µόνον σε πεπειραµένους τεχνίτες και κατω απο τις εντολες και την συνεχη παρακολουθηση του
επι τοπου του εργου Τεχνικου του Αναδοχου.
Τα υλικα που θα χρησιµοποιουνται θα ειναι µόνον τα αναγνωρισµένα και δόκιµα υλικά που προβλεπονται στις Τεχνικες
Προδιαγραφες της Μελετης.
∆εν επιτρεπεται σε καµµια περιπτωση ( πλην εκεινης κατα την οποιαν λογω ανυπερβλητων δυσκολιων και κατοπιν
σχετικου αιτηµατος του Αναδοχου δοθει εγγραφη εντολη της Υπηρεσιας ) να µειωθει η ωφελιµη διατοµη και η
παροχετευτικοτητα του τµηµατος του δικτυου επι του οποιου εκτελουνται εργασιες.
Θα τηρουνται ολες οι οδηγιες και περιορισµοι που προβλεπει η κειµενη νοµοθεσια για την κατασκευη εργων
αποχετευσης ( κλιση , ταχυτητες κ.λ.π.) εκτος αν ανυπερβλητες τεχνικες δυσκολιες επιβαλλουν διαφορετικη λυση και µονον
µετα απο εγγραφη συγκαταθεση της Υπηρεσιας σε σχετικο αιτηµα του Αναδοχου .
Οι εργασιες αυτες θα εκτελουνται συµφωνα µε τις σχετικες Τεχνικες Προδιαγραφες της παρουσας Μελετης και τα
υπολοιπα τευχη δηµοπρατησης. ∆εν νοειται κακη ποιοτητα κατασκευης µε δικαιολογια την παλαιοτητα, την εν γενει
κατασταση του υφισταµενου δικτυου η τις δυσκολιες κατασκευης από οιποιοδηποτε λογο.
Οµοιως δεν νοειται απαιτηση εκτελεσης εργασιων µε υλικα, µεθοδους, µεσα και διατοµες διαφορετικες των
προβλεποµενων στην παρουσα µελετη εκ του λογου οτι χρησιµοποιηθηκαν στο υφισταµενο δικτυο εκτος αν ανυπερβλητες
τεχνικες δυσκολιες το επιβαλλουν και µονον µετα απο εγγραφη συγκαταθεση της Υπηρεσιας σε σχετικο αιτηµα του
Αναδοχου .
Κατά την εκτέλεση των εργασιων αυτων θα ειδοποιειται εγκαιρα η Υπηρεσια για να δοσει οδηγιες για την καλη και
πληρη εκτελεση τους και την παρακολουθηση τους.
Για τα πλατη των ορυγµατων κ.λ.π ισχυουν τα οριζοµενα ως τυπικες διαστασεις στις αναλογες εργασιες του υπο
κατασκευην δικτυου εκτος αν ανυπερβλητες τεχνικες δυσκολιες επιβαλλουν την αλλαγη τους και µονον µετα απο εγγραφη
συγκαταθεση της Υπηρεσιας σε σχετικο αιτηµα του Αναδοχου .
Για τις απαιτουµενες τοπογραφικες εργασιες (αποτυπωσεις, εξασφαλισεις κ.λ.π.), τυχον αναγκαιες µελετες,
υπολογισµους κ.λ.π.στο υφισταµενο δικτυο ισχυουν τα οριζοµενα στα τευχη ∆ηµοπρατησης του εργου .
Οι εργασιες στις οποιες αναφερεται η παρουσα Τ.Π. αµειβονται συµφωνα µε τα σχετικα αρθρα του Τιµολογιου.
Ρητα επισηµαινεται οτι οι δυσκολιες των εργασιων στο υφισταµενο δικτυο εχουν προβλεφθει στο Τιµολογιο της Μελετης
στις τιµες του οποιου συµπεριλαµβανεται για καθε σχετικη εργασια και η αποζηµιωση του Αναδοχου για τις δυσκολιες αυτες
ωστε να µην δικαιουται ο Αναδοχος καµµια προσθετη αµοιβη .
Ενδεικτικα και µονον και σε καµµια περιπτωση περιοριστικα αναφερεται ρητα οτι δεν τυγχανουν ιδιαιτερης αποζηµιωσης
η αλλης προσθετης αµοιβης :
• H εκτελεση εργασιων παραλληλως µε τις εργασιες του Αναδοχου απο συνεργεια της ∆.Ε.Υ.Α. Κατερίνης.
• Η υπαρξη λυµατων η/και υπογειων υδατων στο ορυγµα (περαν της δαπανης για την αντληση συµφωνα µε το
Τιµολογιο)
• Η σταλια των µηχανηµατων, καθυστερησεις προσωπικου λογω της αναγκης εκτελεσης των εργασιων αυτων
• Οι προσθετες δαπανες λογω αυξησης των διαστασεων ορυγµατων , τεχνικων εργων η αγωγων χωρις εγγραφη εντολη
της Υπηρεσιας .
• Οι δαπανες τοπογραφικων εργασιων , αποτυπωσεων , µελετων κ.λ.π.

625. ΑΓΩΓΟΙ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ HDPE

625.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση σωλήνων και ειδικών τεµαχίων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
(HDPE). Η ελάχιστη απαίτηση σε αντοχή στην εσωτερική πίεση και στον χρόνο είναι : 50 χρόνια ζωής στους 20ο C.

625.2 Υλικά
Ιδιότητες πρώτης ύλης. Η πρώτη ύλη που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι κατάλληλη για την κατασκευή σωλήνων
πολυαιθυλενίου HDPE για διακίνηση πόσιµου νερού, σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται κατά DIN8075 (Μάιος 1987).
Η ονοµαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης, µετρηµένη σε θερµοκρασία 23οC θα είναι 0,942 έως 0,952 gr/cm3.
∆εν επιτρέπεται καµία προσθήκη προσθέτων στην πρώτη ύλη για την κατασκευή των σωλήνων.
Ο δείκτης ροής (Melt flow index) της πρώτης ύλης µετρηµένος σύµφωνα µε το DIN53375, θα είναι MFI 190/5 = 0,4 έως 1,0
gr/10 min.
Η επιτρεπόµενη τάση τοιχώµατος (σ) της πρώτης ύλης θα είναι µεγαλύτερη από 5 MPα.
Πιστοποιητικά πρώτης ύλης. Με την υπογραφή της σύµβασης και πριν από την ανάθεση κατασκευής των σωλήνων θα
παραδοθεί από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία πρωτότυπο πιστοποιητικό (µε επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα) του
κατασκευαστή της πρώτης ύλης στο οποίο θα φαίνεται η σύνθεσή της, η ονοµαστική της πυκνότητα, ο δείκτης διαρροής
(Melt flοw index), η τάση εφελκυσµού στο όριο διαρροής, η τάση θραύσης και οι αντίστοιχες επιµηκύνσεις, καθώς και η
τάση τοιχώµατος (σ).
Επίσης θα προσκοµίζεται πρωτότυπο πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού για την χρήση που προορίζεται από έγκυρο
Οργανισµό, καθώς και επίσηµη µετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα.
Η Υπηρεσία µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή των πιστοποιητικών θα δώσει έγγραφη αποδοχή ή
τεκµηριωµένη απόρριψη της προτεινόµενης πρώτης ύλης για την κατασκευή των σωλήνων.
Χαρακτηριστικά σωλήνων. Οι σωλήνες θα είναι µπλε χρώµατος για το πόσιµο νερό και θα κατασκευαστούν µε διαστάσεις
κατά DIN8074.
Έλεγχοι και δοκιµές σωλήνων. Στους παραγόµενους σωλήνες θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιµές που προβλέπονται
από το DIN8075.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να παρακολουθεί την παραγωγή των σωλήνων και τους εργαστηριακούς ελέγχους είτε µε το
δικό της προσωπικό είτε αναθέτοντας την εργασία αυτή σε κατάλληλο Σύµβουλό της.
Ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει µε έγγραφό του την Υπηρεσία για την ηµεροµηνία έναρξης παραγωγής των σωλήνων,
τουλάχιστον 10 ηµέρες ενωρίτερα.
Έλεγχος διαστάσεων και Ανοχών. Θα εξετασθούν τα άκρα, οι τοµές των οποίων πρέπει να είναι κάθετες στον σωλήνα.
Θα ελέγχεται οπτικά στο φως όλη η παραγόµενη ποσότητα σωλήνων. Οι σωλήνες πρέπει να είναι ελεύθεροι φυσαλίδων,
κενών ή ανοµοιογενειών. Το χρώµα τους πρέπει να είναι οµοιόµορφο σε όλο το µήκος. Επίσης η επιφάνεια των σωλήνων
πρέπει να είναι λεία εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς αυλακώσεις και εσοχές ή εξοχές.
Θα ελεγχθούν οι διαστάσεις και οι επιτρεπόµενες ανοχές, που προβλέπεται από το DIN 8074, µε βάση τον τρόπο που
καθορίζεται στο DIN 8074 (πιν. 1).
Τέτοιοι έλεγχοι (µακροσκοπικοί και έλεγχοι διαστάσεων) θα γίνονται κάθε φορά που υπάρχει ένδειξη ή υποψία απόκλισης.
Το αποτέλεσµα κάθε ελέγχου θα καταγράφεται σε ειδικό έντυπο και θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο παραγωγής και τον
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας εφόσον είναι παρών. Παραχθέντες σωλήνες που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα προβλεπόµενα
στο DIN8074 θα απορρίπτονται. Θα ελέγχεται επίσης και η ελλειπτικότητα (ovalite) των σωλήνων µε τους εξής
περιορισµούς :
• Για σωλήνες σε κουλούρα Max D = 1.06 Dor
• Για ευθύγραµµους σωλήνες Max D = 1.02 Dor
όπου Dor = ονοµαστική διάµετρος.
∆οκιµές Αντοχής. Στην συνέχεια για τον έλεγχο αντοχής του σωλήνα, θα γίνουν οι προβλεπόµενες δοκιµές από το DIN8075,
δηλαδή έλεγχος αντοχής σε εσωτερική πίεση και έλεγχος µεταβολής κατά την θερµική επεξεργασία, καθώς και έλεγχος
δοκιµίων σε εφελκυσµό µέχρι θραύση, όπως περιγράφεται πιο κάτω.
Σε περίπτωση αποτυχίας από τους παραπάνω ελέγχους, θα απορρίπτεται όλη η µέχρι εκείνη τη στιγµή παραχθείσα ποσότητα
σωλήνων της ίδιας διαµέτρου που θα υποστούν τους δύο ελέγχους που προβλέπονται από DIN8075, θα έχουν πιο πριν
υποστεί squeeze-off και rerounding, όπως περιγράφεται παρακάτω στον παράγραφο 3.2.3.
Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν µία φορά για κάθε διάµετρο και κάθε µηχανή παραγωγής.
Σε περιπτώσεις που έχουµε σταµάτηµα και εκ νέου ξεκίνηµα κάποιας µηχανής θα γίνεται επανάληψη για τον παραγόµενο
σωλήνα της συγκεκριµένης µηχανής.
Σε περίπτωση που η παραγωγή του σωλήνα σε κάποια µηχανή συνεχιστεί πέραν των 170 ωρών, οι έλεγχοι θα
επαναλαµβάνονται µε την συµπλήρωση κάθε 170 ωρών συνεχούς παραγωγής.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αξιόλογη απόκλιση µεταξύ διαδοχικών δοκιµίων σε εφελκυσµό (περιγράφεται παρακάτω),
οι έλεγχοι αυτοί επαναλαµβάνονται για την συγκεκριµένη µηχανή και διάµετρο που διαπιστώθηκε η απόκλιση.
∆οκιµή squeeze-off. Οι υπό προµήθεια σωλήνες πρέπει να είναι κατάλληλοι για την εφαρµογή της τεχνικής του squeeze-off.
Η δοκιµή θα ακολουθήσει τις διαδικασίες:
Μηχάνηµα. Το µηχάνηµα που θα χρησιµοποιηθεί, θα είναι σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και οπωσδήποτε θα εξασφαλίζει
την σύσφιξη στο κέντρο του δοκιµίου.
∆οκίµιο. Το δοκίµιο θα έχει ελάχιστο ελεύθερο µήκος οκτώ (8) φορές την εξωτερική διάµετρο του σωλήνα.
∆ιαδικασία. Ο σωλήνας θα τοποθετηθεί σε χώρο µε θερµοκρασία +0 έως 5οC, για µια ελάχιστη περίοδο 10 ωρών. Σε
χρονικό διάστηµα 10 min και ενώ το δοκίµιο θα βρίσκεται σε θερµοκρασία 0 έως 5οC, θα συσφιχθεί στο κέντρο του δοκιµίου
µε το ειδικό µηχάνηµα squeeze-off. Το δοκίµιο θα παραµείνει σε αυτή την κατάσταση για 60 min, κατόπιν θα επαναφερθεί

στην αρχική του κατάσταση µε την βοήθεια ειδικού εργαλείου re-rounder για 30 min. Στην συνέχεια θα ελεγχθεί κατά
DIN8075 σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2.2.
∆οκιµή σε εφελκυσµό µέχρι θραύση. Η δοκιµή αυτή αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της οµοιογένειας της παραγωγής και θα
επαναλαµβάνεται κάθε φορά που συµπληρώθηκαν 24 ώρες παραγωγής.
Τα δοκίµια θα κοπούν έτσι ώστε να υπάρχει κανονική κατανοµή της θέσης τους στην περιφέρεια του σωλήνα.
Πριν από τον έλεγχο τα δοκίµια θα παραµείνουν 1 ώρα σε µπάνιο 18-22°C ο δε έλεγχος θα γίνει αµέσως µετά το µπάνιο.
Η ταχύτητα κατά τον έλεγχο θα είναι 25 mm/s.
Θα περιγράφεται η τάση θραύσης και η επιµήκυνση κατά την θραύση.
Στην συνέχεια θα γίνεται αξιολόγηση, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει αξιόλογη απόκλιση από τα δεδοµένα των δοκιµίων, που
κόπηκαν, µαζί µε τα δοκίµια, που υπέστησαν κατά τους DIN8075 ελέγχους αντοχής για να διαπιστωθεί αν απαιτείται ή όχι
επανάληψη των ελέγχων αυτών (αντοχή σε εσωτερική πίεση - µεταβολή µετά από θερµική επεξεργασία).
Το µέγεθος της απόκλισης που χαρακτηρίζεται αξιόλογη θα συµφωνηθεί µεταξύ των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και του
αναδόχου.
Μέτρηση MFI. Μία φορά για κάθε µηχανή παραγωγής και για κάθε νέο ξεκίνηµα της µηχανής θα µετρηθεί το MFI του
παραγόµενου σωλήνα. Το MFI 190/5 των σωλήνων δεν πρέπει να έχει απόκλιση µεγαλύτερη από 0,2 gr/10 min από το
αντίστοιχο MFI 190/5 της πρώτης ύλης.
Ο ανάδοχος οφείλει να έχει εξασφαλίσει για τους ελεγκτές της Υπηρεσίας ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους παραγωγής και
αποθήκευσης των σωλήνων και διευκόλυνση για την διενέργεια των µετρήσεων και των δοκιµών, που αναφέρονται πιο
κάτω.
Μέτρηση Τραχύτητας. Ο έλεγχος της τραχύτητας στην εσωτερική επιφάνεια θα γίνεται ανά 4ωρο κάθε µηχανής
παραγωγής, σε κάθε νέο ξεκίνηµα της µηχανής και επιπλέον όταν κρίνεται απαραίτητος µετά από µακροσκοπικό έλεγχο
κατά τη διάρκεια παραγωγής.
Η τραχύτητα δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 0,05 mm. Και θα µετράται κάθετα στον διαµήκη άξονα του αγωγού.
Σε περίπτωση απόκλισης µεγαλύτερη του 50 % προς τα πάνω δηλαδή εάν η τραχύτητα βρεθεί µεγαλύτερη του 0,075 mm η
παραχθείσα ποσότητα µετά την τελευταία σωστή µέτρηση θα απορρίπτεται.
Εργαστήριο Ελέγχων. Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνουν σε εργαστήριο κοινής αποδοχής παρουσία των εκπροσώπων της
Υπηρεσίας. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα είναι ενσωµατωµένα στις τιµές προσφοράς των σωλήνων.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε κατάλληλο πιστοποιητικό κατά DIN50049.
Πέραν των πιστοποιητικών, που θα εκδοθούν και θα καλύπτουν όλους τους ελέγχους που αναφέρονται και θα γίνουν στην
Υπηρεσία θα δοθούν και όλες οι µετρήσεις που θα καταγράφονται στην διάρκεια των ελέγχων.
Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής και εκείνων των DIN ισχύουν οι όροι
που προβλέπουν αυστηρότερους ελέγχους και παρέχουν υψηλότερο βαθµό ασφάλειας.
Μήκη Σωλήνων. Τα µήκη των ευθύγραµµων σωλήνων θα είναι 6 έως 12 m για ευθύγραµµους σωλήνες, και 50 έως 100 m
για τους σωλήνες σε ρολό. Ειδικά για το ρολό το µήκος µπορεί να είναι και µεγαλύτερο.
Συσκευασία Σωλήνων. Οι σωλήνες κατά την µεταφορά, τοποθέτηση και αποθήκευση θα είναι ταπωµένοι µε τάπες
αρσενικές από ΗDPE και θα είναι συσκευασµένοι σε διαστάσεις (1 m x 1 m x το µήκος) κατά τέτοιο τρόπο που να µπορούν
να αποθηκεύονται καθ’ ύψος. Στην περίπτωση που οι αγωγοί βρίσκονται σε κουλούρες τότε η εσωτερική διάµετρος θα
ισούται µε την ονοµαστική διάµετρο επί 20 φορές.
Σήµανση Σωλήνων. Οι σωλήνες θα φέρουν 2 σειρές σήµανσης χρώµατος λευκού αντιδιαµετρικά τυπωµένες ανά µέτρο
µήκους σωλήνα, που θα αναφέρουν :
• HDPE = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
• εξωτερική διάµετρος X πάχος τοιχώµατος
• ονοµαστική πίεση
• όνοµα κατασκευαστή
• χρόνος παραγωγής από την µία πλευρά και αύξων αριθµός µήκους σωλήνα από την αντιδιαµετρική

Ειδικά τεµάχια πολυαιθυλενίου. Τα ειδικά τεµάχια (καµπύλες, κτλ.) που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι από πολυαιθυλένιο
(PE), θα είναι κατάλληλα για σύστηµα συγκόλλησης µε ηλεκτροµούφα και συνεργάσιµα µε σωλήνα που θα κατασκευαστεί
µε βάση την Τεχνική Προδιαγραφή για την κατασκευή των σωλήνων PE.
Οι διαστάσεις, το πάχος τοιχώµατος και οι ανοχές των ειδικών τεµαχίων θα είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η
συνεργασιµότητα µε τους σωλήνες, και η καλή ποιότητα της συγκόλλησης.
Στις προσφορές θα αναφέρονται σαφώς ο τύπος, η κατασκευάστρια εταιρία, οι διαστάσεις και οι ανοχές των ειδικών
τεµαχίων και θα γίνεται παραποµπή τους καταλόγους που θα είναι συνηµµένοι στην προσφορά.
Τα ειδικά τεµάχια κατά την παράδοσή τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιµών και ελέγχων που θα καλύπτουν τα
εξής :
• Ονοµαστική πυκνότητα πρώτης ύλης
• Ονοµαστική πυκνότητα υλικού που πάρθηκε από έτοιµο εξάρτηµα
• Μέτρηση δείκτη ροής πρώτης ύλης
• Σύνθεση πρώτης ύλης
• Αντοχή σε εσωτερική πίεση (δοκιµή 170 ωρών)
• Μεταβολή µετά από θερµική επεξεργασία
• Μέτρηση διαστάσεων και ανοχών

Επίσης θα αναγράφεται πάνω σε κάθε ειδικό τεµάχιο η θερµοκρασία, η τάση και ο χρόνος συγκόλλησης.

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα προέρχονται από δοκιµές που έγιναν σε δοκίµια της συγκεκριµένης παρτίδας που θα
χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο. Επί πλέον εκτός από τα παραπάνω πιστοποιητικά, πρέπει να προσκοµισθεί και
πιστοποιητικό για όλα τα υλικά από ∆ηµόσιο Οργανισµό ή από αναγνωρισµένο Ινστιτούτο ∆ηµόσιο ή ιδιωτικό περί της
καταλληλότητάς τους για πόσιµο νερό.
Η Υπηρεσία για όλους τους παραπάνω ελέγχους διατηρεί το δικαίωµα να επαναλάβει τους ελέγχους σε εργαστήριο της
αρεσκείας της.
Επίσης θα δοθεί πιστοποιητικό αντοχής σε εσωτερική πίεση (10 000 ωρών) που θα προέρχεται από δοκίµια της ίδιας
σχεδίασης και διαδικασίας παραγωγής µε αυτά που θα παραδοθούν στην Υπηρεσία.
Στις προσφορές θα αναφέρονται οι προδιαγραφές, των οποίων τις απαιτήσεις πληρούν τα συγκεκριµένα ειδικά τεµάχια, έστω
και αν οι προδιαγραφές αυτές βρίσκονται σε φάση προσχεδίου και θα επισυνάπτονται µε την προσφορά.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να κάνει δειγµατοληπτικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή ή σε εργαστήριο
κοινής αποδοχής.

625.3 Εκτέλεση Εργασιών
Περιγραφή εργασίας συγκόλλησης. Τα ειδικά τεµάχια του πολυαιθυλενίου πριν από τη διαδικασία συγκόλλησης δεν πρέπει
να εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία και η θερµοκρασία τους να µην υπερβαίνει τους 35°C.
Γενικότερα για να γίνει µια καλή συγκόλληση, πρέπει ο ανάδοχος να δώσει µεγάλη προσοχή στα εξής:
• Η θερµοκρασία της επιφάνειας του αγωγού και των εξαρτηµάτων να βρίσκεται µεταξύ 0°C έως 35°C και µόνο τότε να
πραγµατοποιούνται συγκολλήσεις PE µε PE.
• To κόψιµο στα άκρα του αγωγού να είναι πάντα κάθετα προς τον διαµήκη άξονα και να υπάρχει µία λοξοτόµηση της
τάξης του 50° προς τα έξω.
• Να καθαρίζονται µε ένα στεγνό και καθαρό πανί οι προς συγκόλληση επιφάνειες.
• Να ξύνεται προσεκτικά όλη την επιφάνεια του αγωγού, πάνω στην οποία θα συγκολληθούν τα εξαρτήµατα σε µήκος
λίγο µεγαλύτερο από το µήκος της ηλεκτροµούφας.
• Πρέπει να χρησιµοποιείται πάντοτε εργαλείο ξυσίµατος και όχι µαχαίρι. Το ξύσιµο γίνεται µε παράλληλες κινήσεις
προς τον άξονα του αγωγού και πάντα χωρίς διακοπή.
• Πρώτα να ελέγχεται το εσωτερικό των εξαρτηµάτων να είναι καθαρό και να καθαρίζουµε την ξυσµένη επιφάνεια του
αγωγού, χρησιµοποιώντας εξατµιζόµενο διαλύτη (τριχλωροαιθυλένιο) και καθαρό χαρτί.
• Τοποθετείται κάποιο εργαλείο σταθεροποίησης (clamp) ικανό να ευθυγραµµίζει τα άκρα του αγωγού κατά την
συγκόλληση και να κρατά τον αγωγό µε την ηλεκτροµούφα ελεύθερο από πιέσεις κατά την διάρκεια της
συγκόλλησης (τήξης) και την περίοδο ψύξης.
• Πρέπει να προβλέπεται ώστε να µην µετακινηθούν οι αγωγοί ούτε τα εξαρτήµατα κατή την διάρκεια της ψύξης.
• Στην διάρκεια του χρόνου συγκόλλησης συµπληρώνεται από τον επικεφαλής του συνεργείου ανάλογο σχετικό έντυπο
και υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον επιβλέποντα µηχανικό.
• Για τα ειδικά τεµάχια θα γίνει αυτόµατη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης µέσω καταγραφικής µονάδας της
συσκευής συγκόλλησης που είναι:

1.

Κωδικός έργου

2.

Κωδικός εξαρτήµατος

3.

Κωδικός τεχνίτη

4.

Ηµεροµηνία εργασίας

5.

Ώρα εργασίας

6.

Αύξοντας αριθµός συγκόλλησης

7.

∆ιάµετρος αγωγού

8.

Είδος εξαρτήµατος

9.

Θερµοκρασία περιβάλλοντος

10.

Χρόνος συγκόλλησης

11.
Καταγραφή στην µνήµη του µηχανήµατος τυχόν διακοπής της συγκόλλησης
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα τα τροποποιήσει τα ζητούµενα στοιχεία κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
Η λήψη των παραπάνω στοιχείων καλόν είναι να γίνεται µε σύνδεση της συσκευής συγκόλλησης µε προσωπικό υπολογιστή
(P.C.) και να αποδίδει τις αποθηκευόµενες πληροφορίες, υποστηριζόµενο µε το απαιτούµενο λογισµικό.
Χαρακτηριστικά ορύγµατος. Το πλάτος και το βάθος του ορύγµατος ορίζονται στα σχέδια της µελέτης. Τα τοιχώµατα της
τάφρου πρέπει να είναι κατακόρυφα και πάντα απαλλαγµένα από κάθε υλικό ή αντικείµενο ικανό να καταστρέψει ακόµη και
να χαράξει τον αγωγό, το ίδιο ισχύει και για το δάπεδο της τάφρου.
Επειδή ο συνδυασµός του είδους και της ποιότητας του υλικού, που θα χρησιµοποιηθεί, είναι παράγοντας για την καλή
υποστήριξη του αγωγού, το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την υπόβαση (µαξιλάρι) και την αρχική επίχωση, πρέπει να
είναι σταθερό και/ή συνεκτικό.
Η υπόβαση πρέπει να παρέχει οµοιόµορφη υποστήριξη κάτω από τον αγωγό και καλή ευθυγράµµιση του αγωγού, ώστε να
αποφεύγονται σιφωνισµοί. Το πάχος της υπόβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,15 m για όλες τις περιπτώσεις.

Ποιότητα Αποκατάστασης τάφρου. Η υπόβαση πρέπει να συµπιέζεται πριν από την εγκατάσταση του αγωγού και ποτέ το
πάχος της να µην είναι µικρότερο από 0,15 m µετά την συµπίεση.
Η αρχική επίχωση συµπιέζεται σε 2 στρώσεις. Η πρώτη στρώση συµπίεσης είναι από το 3/4 του αγωγού και κάτω, ενώ η
δεύτερη στρώση από τα 3/4 του αγωγού και άνω και µέχρι 0,20 έως 0,30 m.
Η τελική επίχωση γίνεται σε στρώσεις των 0,30 m και µε παράλληλη διαβροχή των υλικών επίχωσης, όπου χρειάζεται.
Σε κάθε στρώση αρχικής ή τελικής επίχωσης το υλικό συµπυκνώνεται µε δονητή κινούµενο µε πεπιεσµένο αέρα, η δε
απόσταση µεταξύ των δονήσεων µπορεί να είναι 40 cm και ο αριθµός συµπιέσεων να εξαρτάται από το βάθος της τάφρου.
∆ιαδικασία τοποθέτησης σωλήνων και εξαρτηµάτων PE στο όρυγµα. Η διαδικασία τοποθέτησης αγωγών γίνεται µετά
τον έλεγχο καταλληλότητας του ορύγµατος.
Οι ευθύγραµµοι αγωγοί πριν από την τοποθέτησή τους στο όρυγµα ελέγχονται και καθαρίζονται εσωτερικά. Κατά το
κατέβασµα των σωλήνων στο όρυγµα, κλείνονται τα άκρα τους, ώστε να µην εισχωρήσουν υλικά από το όρυγµα και µετά
ευθυγραµµίζονται σε σχέση µε τους υπόλοιπους σωλήνες και ακολουθείται η διαδικασία συγκόλλησης.
Οι κουλούρες µεταφέρονται µε τρέυλερ, κοντά στο όρυγµα ή τοποθετούνται σε σταθερό πλαίσιο για την εκτύλιξή τους ή
µεταφέρονται επάνω σε φορτηγά. Ο αγωγός πρέπει να προστατεύεται κατά την µεταφορά του.
Στο ελεύθερο άκρο του αγωγού τοποθετείται µία ειδική κεφαλή που επιτρέπει την εύκολη µετακίνηση και έλξη του, µέσα
στο όρυγµα, και αποκλείει κάθε εισχώρηση ξένου υλικού µέσα στον αγωγό.
Ο αγωγός πρέπει να οδηγείται µε κυλίνδρους - ειδικά ράουλα - µέσα στο όρυγµα :
• στις αλλαγές διεύθυνσής του και
• όταν διασχίζει ή περιβάλλεται από εµπόδιο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην πληγώνεται η εξωτερική επιφάνεια του
αγωγού.

Τοποθέτηση Αγωγών PE σε κοινά ορύγµατα. Σε περιπτώσεις που ένα όρυγµα έχει να κάνει µε πολλούς χρήστες (άλλου
είδους δίκτυα) π.χ. πεζόδροµοι, η τοποθέτηση αγωγών PE απαιτεί ειδικές ενέργειες, ώστε να µείνει σταθερός ο αγωγός µέχρι
την τελική επίχωση.
Λόγω της έκθεσής του στο φως και της ύπαρξης υψηλών θερµοκρασιών, κατά συνέπεια αύξηση του συντελεστή της
γραµµικής διαστολής, ο αγωγός µπορεί να µετακινηθεί και να καταστραφεί από παρακείµενα δίκτυα άλλων Οργανισµών, γι’
αυτό η επίχωση του αγωγού αµέσως µετά την τοποθέτηση συνιστά την καλύτερη σταθεροποίηση. Εάν αυτή η λύση δεν
µπορεί να επιτευχθεί, είναι απαραίτητα να επικαλυφθεί µερικώς ο αγωγός για να σταθεροποιηθεί.

625.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και τη χρήση κάθε είδους εξοπλισµού, που απαιτούνται για την πλήρη και
έντεχνη κατά τα ανωτέρω και η µελέτη, εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά οι δαπάνες για :
• την προµήθεια και τη φθορά των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων, είτε αυτά (τα ειδικά τεµάχια) είναι από HDPE,
είτε είναι από χυτοσίδηρο,
• κάθε µεταφορά από το εργοστάσιο µέχρι τη θέση τοποθέτησης,
• τη µεταφορά από τη θέση συγκέντρωσης στην θέση εγκατάστασης,
• την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων,
• τις κάθε είδους δοκιµές των σωλήνων,
• τις δοκιµές στεγανότητας της σωλήνωσης.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται ο εγκιβωτισµός µε άµµο ή σκυρόδεµα και γενικότερα οι χωµατισµοί που αµείβονται ιδιαίτερα,
σύµφωνα µε τα οικεία Άρθρα του Τιµολογίου.

625.5 Επιµέτρηση - Πληρωµή
Οι εργασίες των αγωγών πιέσεως από σωλήνες HDPE θα επιµετρώνται σε µέτρα αξονικού µήκους (m) πλήρως
περαιωµένων, ανά κατηγορία διαµέτρου και πίεσης που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε
την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Ως µήκος των αγωγών θα επιµετράται το πραγµατικά εγκατεστηµένο µήκος
σωλήνων µαζί µε τους συνδέσµους και τα ειδικά τεµάχια.
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα
ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας
ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες διαµέτρων και πιέσεων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση
για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε
άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι».
∆ιευκρινίζεται ρητά ότι ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία πρόσθετη αποζηµίωση για τις επιπλέον δυσχέρειες τοποθέτησης
και δοκιµασίας του αγωγού, λόγω διέλευσης άλλων αγωγών, στενότητας χώρου, υψηλής στάθµης υπογείων υδάτων ή ακόµα
σε περιοχές υπό την στάθµη της θάλασσας, κτλ.

Κατερίνη
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
Η συντάξασσα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ντής Τ.Υ.
Παπαδόπουλος Μιχάλης
Πολιτικός Μηχανικός
∆.Ε.Υ.Α.
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