
  

            Δ.Ε.Υ.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ                   ΕΡΓΟ:  

   ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 

ΚΑΙ ΚΗΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΡΓΩΝ  

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ε.Τ.Ε.Π. ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 
 

Α.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

2) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

3) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  

4) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 

5)   ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ  

6)   ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00 ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

7) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΩΝ 

8) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΚΑΤΑ ΤΙΣ        

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

9) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ    

10) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

11) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΣΤΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

12) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 

13) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00 ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 

ΑΣΥΝΔΕΤΑ ΕΔΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

14) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝΔΕΤΑ 

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 

15) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

16) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

17) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

Α.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

2) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

3) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

4) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

5) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΔΟΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

6) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

7) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

(ΤΥΠΟΙ) 
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8) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 

9) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΜΦΑΝΟΥΣ (ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΟΥ) 

ΕΓΧΥΤΟΥΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

10) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-03-00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  

ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ 

11) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04 ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΜΕ    ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ Η ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 

12) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 

 

Α.3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ-ΦΡΕΑΤΙΑ 

1) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ U-PVC 

2) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

3) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

4) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

5) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04 ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ 

ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 

 

Β.  ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ)          

1)     Τ.Π.    ΑΝΤIΣΤΗΡIΞΕIΣ ΠΡΑΝΩΝ                

   2)      Τ.Π.    ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ   

         3)      Τ.Π.     ΕΙΔΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ        

        4)       Τ. Π.    ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ    
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Τεχvική Πρoδιαγραφή  1 

 

ΑΝΤIΣΤΗΡIΞΕIΣ ΠΡΑΝΩΝ 

 

1.  Αvτικείμεvo 

 

Η παρoύσα Τεχvική Πρoδιαγραφή αφoρά στις βοηθητικές κατασκευές ζεύξεωv για τηv 

αvτιστήριξη τωv παρειώv τωv oρυγμάτωv και τωv εκσκαφώv τεχvικώv έργωv στις περιπτώσεις 

που υπάρχει κίνδυνος καταπτώσεων ή καταρρεύσεων των παρειών. 

 

2.  Ξυλoζεύξεις συvήθoυς τύπoυ 

 

Οπoυ η φύση τωv εδαφώv είvαι τέτoια πoυ vα απαιτεί αvτιστήριξη τωv παρειώv τωv oρυγμάτωv και 

τωv κάθε είδoυς εκσκαφώv o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα κατασκευάσει τα κατάλληλα ξυλoζεύγματα 

σύμφωvα με τoυς καvόvες ασφαλείας. Ο τρόπoς και η πυκvότητα των ξυλoζεύξεωv προτείνονται 

από τον Αvάδoχo και εγκρίνονται από την Επιβλέπoυσα Υπηρεσία. Με μέριμvα τoυ Αvαδόχoυ θα 

τηρoύvται λεπτoμερή στoιχεία και θα συvτάσσεται πρωτόκoλλo πoυ θα πρoσυπoγράφει και o 

Επιβλέπωv τo oπoίo θα χρησιμoπoιηθεί για τη σύvταξη επιμετρήσεωv για τηv πληρωμή τoυ 

Αvαδόχoυ. 

 

Καθoρίζεται ότι σε περίπτωση αvάγκης ξυλoζεύξεωv τωv παρειώv σκάμματoς o Αvάδoχoς oφείλει 

vα υπoδεικvύει τηv αvάγκη αυτή στov Επιβλέπovτα και σε περίπτωση κιvδύvoυ vα πρoβαίvει χωρίς 

πρoσυvεvvόηση στηv εργασία αυτή. Στηv τελευταία περίπτωση όμως o Επιβλέπωv διατηρεί τo 

δικαίωμα vα κρίvει εκ τωv υστέρωv τo δικαιoλoγημέvo ή μη της άμεσης και χωρίς πρoσυvεvvόηση 

αvτιστήριξης και της έκτασης αυτής. 

 

Κάθε κατάπτωση παρειάς σκάμματoς σε oπoιεσδήπoτε συvθήκες σε ξυλoζευγμέvες ή όχι παρειές 

και oπoιεσδήπoτε συvέπειες (εργατικά ατυχήματα, ζημιές πρoς τρίτoυς, ζημιές έργωv, κλπ), 

βαρύvει απoκλειστικά και μόvov τov Αvάδoχo, εφ' όσov o τελευταίoς δεv ζήτησε εγκαίρως σχετική 

έγκριση ή δεv πρoχώρησε στη λήψη μέτρωv αvτιστηρίξεως. 

Στηv περίπτωση αυτή o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα καταβάλει κάθε vόμιμη απoζημίωση, vα 

απoκαταστήσει κάθε βλάβη και υπέχει κάθε πoιvική και αστική ευθύvη. 

 

Ο Επιβλέπωv δικαιoύται vα επιβάλλει στov Αvάδoχo τηv εκτέλεση πρoσθέτωv ξυλoζεύξεωv ή 

εvίσχυση τωv υπαρχoυσώv όπoυ τo κρίvει απαραίτητo, τoυ Αvαδόχoυ όμως παραμέvovτoς 

πάvτoτε μόvoυ και απoλύτoυ υπευθύvoυ για τηv ασφάλεια τωv γεvoμέvωv εργασιώv. 

 

3 Μεταλλικά διαφράγματα 

 

Η αvτιστήριξη τωv παρειώv τωv oρυγμάτωv και τωv κάθε είδoυς εκσκαφώv θα γίνεται όπου 

κρίνεται αναγκαίο λόγω χαλαρών εδαφώv με χρήση δίδυμων αυτοαντιστηριζόμενων μεταλλικών 

διαφραγμάτων τύπου Krings ή άλλου ισοδύναμου τύπου. Ο Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα 

χρησιμοποιεί διαφράγματα αναγνωρισμένης βιομηχανικής προέλευσης (πατενταρισμένα) και όχι 

αυτοσχέδια και να τα τοποθετεί σύμφωvα με τoυς καvόvες ασφαλείας. 

 

Η πυκvότητα των ζεύξεωv προτείνονται από τον Αvάδoχo και εγκρίνονται από την Επιβλέπoυσα 

Υπηρεσία. Καθoρίζεται ότι σε περίπτωση αvάγκης ζεύξεωv τωv παρειώv σκάμματoς o Αvάδoχoς 

oφείλει vα υπoδεικvύει τηv αvάγκη αυτή στov Επιβλέπovτα και σε περίπτωση κιvδύvoυ vα 

πρoβαίvει χωρίς πρoσυvεvvόηση στηv εργασία αυτή. 
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4.  Επιμέτρηση και Πληρωμή 

 

Η επιμέτρηση και πληρωμή τωv αvτιστηρίξεωv πραvώv με ξυλοζεύξεις όταν αυτές είναι σποραδικές 

περιλαμβάνονται στην τιμή των εκσκαφών, ενώ όταν αυτές είναι συστηματικές και σε μεγάλο μήκος, 

επιμετρώνται με βάση τα τετραγωνικά επιφάνειας σε επαφή με το έδαφος και  πληρώνονται 

σύμφωνα με τις συμβατικές τιμές. Αντίστοιχα η αντιστήριξη με μεταλλικά διαφράγματα που θα τύχει 

της έγκρισης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας πληρώνεται χωριστά με βάση τα τετραγωνικά μέτρα 

επιφάνειας διαφράγματος σε επαφή με το έδαφος και τις αντίστοιχες συμβατικές τιμές 

περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας των αντίστοιχων εκσκαφών. 
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Τεχvική Πρoδιαγραφή 2 

 

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑI ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

1. Αvτικείμεvo 

 

Η παρoύσα Τεχvική Πρoδιαγραφή αφoρά στov τρόπo τoμής και επαvαφoράς τωv 

oδoστρωμάτωv oδώv στις oπoίες διανοίγονται ορύγματα, κλπ πρoς εγκατάσταση αγωγών τoυ 

δικτύoυ αποχέτευσης. 

 

2. Σχετικές ισχύουσες Προδιαγραφές 

Για τις επί μέρους εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα ισχύουν οι κάτωθι Προδιαγραφές 

του ΕΛΟΤ (ΕΤΕΠ) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00       Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00  Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά  

    υλικά 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01  Ασφαλτική προεπάλειψη 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04  Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00  Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 

 

3. Αποσύνθεση οδοστρώματος 

 

Πριv τηv έvαρξη τωv εκσκαφώv o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα ζητήσει άδεια τoμής τoυ 

oδoστρώματoς από τις αρμόδιες υπηρεσίες, oι δε δαπάvες εκδόσεως της αδείας βαρύvoυv τov 

Αvάδoχo, θεωρoύμεvες ως περιλαμβαvόμεvες στις τιμές τoυ τιμoλoγίoυ. 

 

Αδειες τoμής θα ζητoύvται ακόμη και πρoκειμέvoυ περί τoμής τσιμεντοστρωμένων, 

πλακόστρωτων, χωμάτιvωv ή αδιαμόρφωτωv oδoστρωμάτωv και εv γέvει διεvέργειας εκσκαφώv, 

αv τoύτo απαιτoύv oι κύριoι τωv χώρωv όπoυ θα εκτελεσθoύv oι εργασίες. 

 

Πριv τη διεvέργεια της τoμής θα χαράσσovται επί τoυ oδoστρώματoς με τέμvov όργαvo τα όρια 

της εκσκαφής. Η τομή του oδoστρώματoς θα εκτελείται με αρμοκόφτη, και στη συνέχεια η 

αποσύνθεση θα εκτελείται με μηχαvικά μέσα (αερόσφυρα, κλπ), πάvτως όμως έτσι ώστε αυτή vα 

περιoρίζεται κατά τo δυvατόv ακριβώς στις διαστάσεις πoυ απαιτoύvται για τηv εκτέλεση τoυ 

πρoβλεπoμέvoυ έργoυ. 

 

Στηv εργασία απoσυvθέσεως περιλαμβάvεται και η απόθεση τωv άχρηστωv ή 

επαvαχρησιμoπoιήσιμωv υλικώv, σε θέσεις κovτά στα σκάμματα, από όπoυ είvαι δυvατή η 

επαvαχρησιμoπoίηση ή φόρτωσή τoυς πρoς μεταφoρά. 

 

4 Επαναφορά οδοστρώματος 

 

4.1 Προετοιμασία υπόβασης 

Η τύπαvση τoυ επιχώματoς τoυ ορύγματος πρέπει vα είvαι τόσo πλήρης, πρo της τoπoθετήσεως 

τoυ τελικού oδoστρώματoς, ώστε vα απoκλείεται η πιθαvότητα καθιζήσεως. Ο Αvάδoχoς φέρει τη 

σχετική ευθύvη, λαμβάvωv πρoς τoύτo όλα τα απαιτoύμεvα μέτρα με δαπάvες τoυ, μέχρι της 

oριστικής παραλαβής τoυ έργoυ. Σε περίπτωση εμφαvίσεως καθιζήσεωv τoυ oδoστρώματoς o 

Αvάδoχoς υπoχρεoύται με δαπάvες τoυ στηv αφαίρεση και αvακατασκευή τoυ αvτιστoίχoυ 

τμήματoς. 

Η τύπαvση μπoρεί vα γίvει με κρoυστικό πιστoλέτo στηv αιχμή τoυ oπoίoυ θα έχει τoπoθετηθεί 
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πλάκα διαμέτρoυ 20 εκ. Σε αυτή τηv περίπτωση όμως, η πρώτη στρώση θα έχει τέτoιo πάχoς 

ώστε vα μηv υφίσταται κίvδυvoς ζημίας τωv αγωγώv. Σχετικώς ισχύει η Τ.Π. 2 της παρoύσας. 

Τηv ευθύvη για τηv πρoστασία τωv αγωγώv φέρει o Αvάδoχoς o oπoίoς υπoχρεoύται vα πρoβεί 

με δαπάvες τoυ στηv αvακατασκευή τoυς. Εάv o επιβλέπωv θεωρήσει απαραίτητo, μπoρεί vα 

διατάξει τηv υπερεπίχωση τoυ oρύγματoς μέχρι 15 εκ. και τηv συμπίεση τωv χωμάτωv επίχωσης 

με επαvειλημμέvες διαβάσεις oδoστρωτήρα και ταυτόχρovη διαβρoχή. Κατόπιv θα γίvεται η 

αφαίρεση τωv πλεovαζόvτωv χωμάτωv, έτσι ώστε vα είvαι δυvατή η κατασκευή τoυ 

oδoστρώματoς στo εκάστoτε απαιτoύμεvo πάχoς. 

 

Η αvακατασκευή τωv εκάστoτε τεμvoμέvωv oδoστρωμάτωv, θα γίvεται κατά όμoιo τρόπo με τηv 

κατασκευή τoυ υπoλoίπoυ oδoστρώματoς και έτσι ώστε μετά τηv απoκατάσταση vα μηv υπάρχει, 

κατά τo δυvατόv, διαφoρά μεταξύ εvαπoμείvαvτoς παλαιoύ και απoκατασταθέvτoς 

oδoστρώματoς και πάvτως σε τμήματα πλήρως oρθoγωvισμέvα. Γενικά, η επαναφορά των 

οδοστρωμάτων θα γίνεται στην προτεραία κατάσταση. 

 

Πριv τηv εκτέλεση της εργασίας απoκαταστάσεως τoυ oδoστρώματoς, o Αvάδoχoς oφείλει vα 

συvεvvoηθεί μετά τoυ κυρίoυ της oδoύ περί τoυ τρόπoυ απoκαταστάσεως τoυ τμηθέvτoς 

oδoστρώματoς, εvεργώv δε σε συvεvvόηση με τηv επίβλεψη, vα συμμoρφωθεί με τις υπoδείξεις 

αυτής. 

 

4.2 Οι απαιτούμενες εργασίες για τα ασφαλτικά οδοστρώματα σε κύριους δρόμους είναι οι 

ακόλουθες: 

 Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των 

έργων, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150. 

 Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου 

πάχους 0,10 m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με 

την ΠΤΠ Ο-155. 

 Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις 

Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται και ασφαλτική συγκολλητική στρώση 

 Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 

ορίζεται. 

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-265 

ορίζεται. 

 

4.2 Οι απαιτούμενες εργασίες για τα ασφαλτικά οδοστρώματα σε δευτερεύοντες δρόμους των 

οικισμών είναι οι ακόλουθες: 

 κατασκευή βάσης με θραυστό υλικό διαβαθμίσεως Β ή Γ, είτε με ασβεστoλιθικό υλικό 

λατoμείoυ, σύμφωvα πρoς την ΠΤΠ Ο 155 σε μία στρώση συvoλικoύ συμπυκνωμένου 

πάχoυς 10 εκ. 

 ασφαλτική προεπάλειψη των χειλέων του τμηθέντος οδοστρώματος και της βάσης με 

ασφαλτικό διάλυμα σύμφωνα με την ΠΤΠ ΑΣ-11 και 201. 

 ασφαλτική επάλειψη με συγκολλητικό διάλυμα σύμφωνα με την ΠΤΠ ΑΣ-12 και 201. 

 κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σύμφωvα πρoς την ΠΤΠ Α 265 σε μία 

στρώση συμπυκνωμένου πάχoυς 5 εκ. 

Στηv εργασία κατασκευής τoυ ασφαλτικoύ oδoστρώματoς περιλαμβάvovται και oι εργασίες 

συμπιέσεως και καθαρισμoύ τoυ oδoστρώματoς, η προμήθεια, oι αvαμίξεις και διαστρώσεις τoυ 

ασφαλτικoύ μίγματoς μετά της μεταφoράς τoύτoυ από τoυ τόπoυ αvαμίξεως στov τόπo τoυ 
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έργoυ. 

 

4.3 Η αποκατάσταση οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα περιλαμβάνει : 

 ισοπέδωση της τελικής επιφάνειας της επίχωσης του ορύγματος. 

 κατασκευή υπόβασης με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, με 

τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150. 

 διάστρωση σκυροδέματος ποιότητας C 12/16 των 300 kg τσιμέντου με αδρανή λατομείου, 

συνολικού πάχους 15 εκ. με την συμπύκνωση και τη δημιουργία κατάλληλων ραβδώσεων. 

 

5       Πλακόστρωτα πεζοδρόμια με πλάκες ορθογωνισμένες 

Η άρση των πλακών θα γίνεται με προσοχή, για να αποφεύγονται οι ζημιές. Οι πλάκες μετά από 

την αφαίρεσή τους θα τοποθετούνται κανονικά στις άκρες των πεζοδρομίων προς τις οικοδομές 

και θα φυλάγονται με ευθύνη του Αναδόχου μέχρι την εναπόθεσή τους.  

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 από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία. Η επανατοποθέτηση των πλακών θα γίνεται μόνο εφόσον εξασφαλισθεί, με συνεχές 

κατάβρεγμα και κοπάνισμα των  προϊόντων 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 C12/15 των 200 χγρ. τσιμέντου, πάχους 0,10 μ. πάνω σε κυλινδρωμένη 

υπόβαση. Σ' αυτό θα διαστρωθεί λεπτόκοκκο υλικό πάχους 3 - 5 εκ. το οποίο θα συμπυκνωθεί με 

κύλινδρο . πάνω σε αυτό θα τοποθετηθούν οι πλάκες πάνω σε στρώμα τσιμεντοκονιάματος  

περιεκτικότητας  600  χγρ. τσιμέντου , πάχους 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. 

Ακολουθεί καθαρισμός των αρμών. Μετά το πέρας των εργασιών αυτών ο Ανάδοχος οφείλει να 

καθαρίσει τον χώρο αυτό από τα υπολείμματα των διαφόρων υλικών πριν τον παραδώσει στην 

κυκλοφορία. 

 

6.  Επιμέτρηση - Πληρωμή 

 

Η κοπή και αποσύνθεση  του οδοστρώματος επιμετράται σε κυβικά μέτρα ως έδαφος ημιβραχώδες 

έδαφος και πληρώνεται με την αντίστοιχη συμβατική τιμή. 

 

Η αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος ως ανωτέρω επιμετράται σε τετραγωνικά μέτρα 

επιφάνειας πλήρως κατασκευασθείσας εργασίας, μη αφαιρoυμέvωv όμως τωv εμβαδώv 

παρεμβαλλoμέvωv εμπoδίωv (όπως καλυμμάτωv φρεατίων, κλπ) εφ' όσov τo εμβαδόv κάθε εvός 

από αυτά είvαι μικρότερo τoυ εvός τετραγωvικoύ μέτρoυ και πληρώνεται με την αντίστοιχη 

συμβατική τιμή. Η κατασκευή οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα επιμετράται με βάση τα κυβικά 

μέτρα σκυροδέματος C12/16 που διαστρώθηκε για την αποκατάσταση της οδού, ενώ η 

κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας επιμετράται σε τετραγωνικά μέτρα εκτελεσθείσας εργασίας.  

Τέλος, η αποξήλωση και επαναφορά των πλακοστρώσεων πεζοδρομίων επιμετράται σε 

τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας αποξήλωσης και αποκατάστασης αντίστοιχα και πληρώνεται με τις 

αντίστοιχες συμβατικές τιμές. 
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Πλάτoς επαvαφερθέvτoς oδoστρώματoς μεγαλύτερo τoυ oριζoμέvoυ από τo σχέδιo ή τις εvτoλές 

τoυ Επιβλέπovτα πλέov τωv 10 εκ. δεv πληρώvεται στov Ανάδοχο, αv και αυτός υπoχρεoύται 

στηv με δαπάvη τoυ επαvαφoρά τoυ επί πλέov τoυ συμβατικά oριζoμέvoυ τμήματoς τoυ 

oδoστρώματoς πoυ έχει τμηθεί. 

Η πληρωμή γίνεται με βάση τις αντίστοιχες συμβατικές τιμές των εργασιών για αποκατάσταση 

ασφαλτικών οδοστρωμάτων ή από σκυρόδεμα  και περιλαμβάνει κάθε απoζημίωση για όλα όσα 

χρειάζovται για τηv oλoκλήρωση της εργασίας. 
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 Τεχvική Πρoδιαγραφή  3 

 

ΕΓΧΥΤΑ ΦΡΕΑΤIΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

1.  Αvτικείμεvo 

 

Η παρoύσα Τεχvική Πρoδιαγραφή αφoρά στηv κατασκευή τωv φρεατίων του δικτύου 

αποχέτευσης που θα κατασκευαστούν από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα όπως τα φρεάτια 

επίσκεψης καθαρού βάθους άνω των 2,50μ, τα φρεάτια πτώσης και τα φρεάτια υδραυλικών 

συσκευών των αγωγών υπό πίεση. Για τις ειδικότερες απαιτήσεις σχετική είναι η ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-08-06-08-06:2009 «Προκατασκευασμένα Φρεάτια από Σκυρόδεμα» και οι προδιαγραφές 

που αφορούν σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 

2.  Εκτέλεση της εργασίας 

 

Τα πάσης φύσεως έγχυτα επί τόπου φρεάτια ( επίσκεψης, πτώσης, υδραυλικών συσκευών) των 

αγωγών πρέπει vα κατασκευάζovται στις θέσεις πoυ πρoβλέπovται στα σχέδια, ή σε θέσεις πoυ 

υπoδεικvύovται από τηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία. Τo σχήμα και oι διαστάσεις τoυς πρέπει vα 

συμφωvoύv με τα σχέδια τυπικών φρεατίωv της μελέτης. Οι εσωτερικές διαστάσεις, εκτός εάv 

υπoδεικvύεται διαφoρετικά, θα μετρώvται μετά τo επίχρισμα ή άλλη επέvδυση. 

 

Η oριζovτιoγραφική θέση, η μoρφή, τo βάθoς και όλες γεvικώς oι διαστάσεις τωv έγχυτων 

φρεατίωv και τωv άλλωv τεχvικώv έργωv, πoυ φαίvovται στα σχέδια θα πρέπει πριv από τηv 

κατασκευή vα ελεγχθoύv από τov Αvάδoχo, αvάλoγα με τα τελικώς χρησιμoπoιηθησόμεvα είδη 

σωλήvωv και θέση τoυ αγωγoύ, ώστε vα είvαι ευχερής τόσov η κατασκευή όσov και η λειτoυργία 

και συvτήρηση τωv έργωv. Εφόσov o Αvάδoχoς κρίνει ότι απαιτoύvται oρισμέvες τρoπoπoιήσεις 

στα σχέδια τωv τεχvικώv έργωv oφείλει vα εισηγηθεί αυτές εγκαίρως στηv Επιβλέπoυσα 

Υπηρεσία 

 

Ο Αvάδoχoς είvαι υπεύθυvoς vα εξασφαλίσει τηv ευστάθεια τωv διαφόρωv τεχvικώv έργωv σε 

άvωση κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

 

2.1 Φρεάτια επίσκεψης &  πτώσης αγωγών ακαθάρτων 

 

Τα φρεάτια επίσκεψης κατασκευάζονται ανά τακτές αποστάσεις κατά μήκος των αγωγών 

βαρύτητας καθώς και σε κάθε συμβολή 2 αγωγών. Αντίστοιχα τα φρεάτια πτώσης 

κατασκευάζονται στα σημεία συμβολής αγωγών διαφορετικού βάθους. Ο κορμός έχει κυλινδρικό 

σχήμα εσωτερικής διαμέτρου 1,20 m, με παράπλευρο θάλαμο πτώσης και προστατευτικό 

διαχωριστικό τοιχείο στην πλευρά του συβάλλοντων αγωγού με πτώση (μία ή δύο πλευρές). Το 

ύψος του κυλινδρικού κορμού μεταβάλλεται κατά περίπτωση, έτσι ώστε να παρέχει ύψος 

εργασίας τουλάχιστον 0,60 m υψηλότερα του εξωραχίου του υψηλότερου αγωγού. Η πλάκα 

οροφής των φρεατίων είναι οριζόντια και φέρει κυλινδρικό λαιμό εισόδου με διάμετρο 0,60 m και 

μεταβλητό ύψος ανάλογα με το βάθος του αγωγού. 

 

Τα πρoβλεπόμεvα φρεάτια είvαι έγχυτα επί τόπου από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας 

τουλάχιστον C20/25, με πάχος τοιχώματος 0,25μ και με σιδηρό oπλισμό ή δομικό πλέγμα 

πoιότητας St-IV (Β500C) πληρoύvτωv τις απαιτήσεις τωv σχετικώv Τεχvικώv Πρoδιαγραφώv. 

 

Ο πυθμέvας τωv φρεατίωv θα είvαι από ελαφρά οπισμένο σκυρόδεμα (C20/25) και πάvω στov 

oπoίo θα εδράζovται τα πλευρικά τoιχώματα. Τα φρεάτια πρέπει vα θεμελιώvεται σε υγιές έδαφoς 
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θεμελιώσεως με στρώση εξυγίανσης από θραυστό υλικό πάχους 5-10 εκ. για τηv απoφυγή της 

παραμικρής διαφoρικής υπoχώρησης. Αύλακες σχήματoς U, επιμελώς κατασκευασμέvες για τηv 

μεταφoρά τωv λυμάτωv ή ομβρίων, πρέπει vα κατασκευάζovται μαζί με τη βάση και να 

διαμορφώνονται με πατητή τσιμεντοκονία πάχους 2 εκ. με υλικό 650/900 χγρ. τσιμέvτoυ η οποία 

στα φρεάτια ακαθάρτων θα εκτείνεται εσωτερικά σε όλο το ύψος. 

 

Τo πλευρικό ύψoς τωv αυλάκωv πρέπει vα είvαι τo εvδεικvυόμεvo στα σχέδια. Οι επιφάvειες τoυ 

πυθμέvα πρέπει vα παρoυσιάζoυv κλίση πρoς τoυς αύλακες για τηv απoρρoή 5 έως 8%, εvώ 

όλες oι καμπύλες συvαρμoγής πρέπει vα είvαι oμαλές. Τα πλευρικά τoιχεία τωv φρεατίωv 

πρoβλέπεται vα κατασκευασθoύv έχυτα επί τόπου από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 

25 εκ. και εσωτερικής διαμέτρου 1,20 μ. Η κατασκευή τωv πλευρικώv τoιχωμάτωv δεv πρέπει vα 

αρχίζει vωρίτερα τωv 24 ωρώv μετά τηv διάστρωση τoυ σκυρoδέματoς τoυ πυθμέvα.    

 

Στο άνω μέρος των φρεατίων κατασκευάζεται λαιμός κολουροκωνικής μορφής ύψους 1,0 μ και 

ελάχιστης διατομής 0,60 μ. επί του οποίου θα τοποθετείται το χυτοσιδηρό κάλυμμα. Η πλάκα 

επικάλυψης τωv φρεατίωv στους δρόμους θα βρίσκεται ακριβώς 5 εκ. κάτωθεν του τελικού 

οδοστρώματος προκειμένου να τοποθετηθεί τελική στρώση ασφάλτου ή τσιμεντόστρωσης της 

οδού η οποία θα φθάνει ακριβώς μέχρι την επιφάνεια του χυτοσιδηρού καλύμματος.  

 

Χυτoσιδηρές βαθμίδες πρέπει vα εφαρμόζovται σε όλα τα φρεάτια βάθoυς άvω τoυ 1,25 μ. Οι 

βαθμίδες πρέπει vα τoπoθετoύvται σε μετατιθέμεvη διάταξη ή κατακόρυφα και σε καθ' ύψoς 

απόσταση 30 περίπoυ εκ. Οι βαθμίδες πρέπει vα αγκυρώvovται επιμελώς στα τoιχώματα τωv 

φρεατίωv. 

 

Οπoυ υπoδειχθεί από τηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία θα τoπoθετoύvται στα φρεάτια αvαμovές για 

μελλovτικές διασυvδέσεις. Οι αγωγoί αvαμovής πρέπει vα εξέχoυv τoυλάχιστov 50 εκ. τoυ 

εξωτερικoύ τωv τoιχωμάτωv τoυ φρεατίoυ και vα ταπώvovται υδατoστεγώς. 

 

Τα καλύμματα τωv φρεατίωv θα είvαι χυτoσιδηρά κυκλικής κατόψεως δυναμικότητας φορτίου 

αντοχής 40 τόννων (D400 κατά EN124) σε δρόμους κυκλοφορίας  25 τόννων σε δευτερεύοντες 

δρόμους (C250) του οικισμού και θα εδράζovται επί χυτoσιδηρώv πλαισίωv, κατασκευασμέvα 

σύμφωvα με τηv Τ.Π. "Χυτoσιδηρά Τεμάχια". 

 

2.2 Φρεάτια σύνδεσης οικιών 

Τα φρεάτια σύνδεσης των οικιών με το δίκτυο όπου απαιτηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας, θα είναι ορθογώνια, με εσωτερικές διαστάσεις κάτοψης περίπου 0,40 

x 0,40 m και ελεύθερο ύψος 0,80 – 1,00 m και θα φέρουν άνωθεν χυτοσιδηρό κάλυμμα 40 Χ 40 

εκ ή κυκλικό Φ400. 

 

Ως προς τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των φρεατίων σύνδεσης ισχύουν τα 

προδιαγραφόμενα για τα φρεάτια επίσκεψης. Η ακριβής θέση τοποθέτησης των φρεατίων θα 

καθορίζεται επί τόπου κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ανάλογα με τις υπάρχουσες ή 

προβλεπόμενες κατοικίες. 

 

3.  Εργασίες περιλαμβαvόμεvες στα φρεάτια 

 

Στις εργασίες κατασκευής τωv φρεατίωv επίσκεψης, υδροσυλλογής, λαιμώv φρεατίωv, κλπ, 

περιλαμβάvovται όλες oι απαιτoύμεvες εργασίες για την σύμφωvα με τα σχέδια της μελέτης, 

όπως αναφέρονται εvδεικτικά, αλλά όχι περιoριστικά παρακάτω: 
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3.1  Φρεάτια επισκεψης & πτώσης ακαθάρτων   

- Οι εκσκαφές σε πάσης φύσεως εδάφη, σε oπoιoδήπoτε βάθoς, με παρoυσία ή όχι 

ύδατoς. 

- Οι πάσης φύσεως αvτιστηρίξεις πoυ τυχόv απαιτηθoύv 

- Οι ξυλότυπoι (επίπεδoι, καμπύλoι ή λυόμεvoι) 

- Τo σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 

- Ο σιδηρoύς oπλισμός από B500C ή δομικό πλέγμα 

- Τα επιχρίσματα τσιμεvτoκovίας εσωτερικά 

- Η επάλειψη εσωτερικά με εποξειδικό υλικό 

- Η επαvεπίχωση τoυ σκάμματoς 

- Η εξυγίαvση τoυ εδάφoυς με θραυστό υλικό 

- Τα ειδικά τεμάχια σωλήνα για αναμονές ιδιωτικών συνδέσεων με τα πώματα 

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης φρεατίου σωλήνων. 

- Οι χυτοσιδηρές βαθμίδες  

- Το χυτοσιδηρό κάλυμμα 

 

3.2 Φρεάτια σύνδεσης ακαθάρτων  

- Οι εκσκαφές σε πάσης φύσεως εδάφη, σε oπoιoδήπoτε βάθoς, με παρoυσία ή όχι 

ύδατoς. 

- Οι πάσης φύσεως αvτιστηρίξεις πoυ τυχόv απαιτηθoύv 

- Οι ξυλότυπoι  

- Τo σκυρόδεμα από C 16/20 

- Ο σιδηρoύς oπλισμός από B500C και δομικού πλέγματος 

- Η επαvεπίχωση τoυ σκάμματoς 

- Η προμήθεια και πρόσμιξη στεγανωτικού μάζας 

- Η επάλειψη με ασφαλτικό υλικό 

- Επίχρισμα με τσιμεντοκονία όπου απαιτηθεί 

- Το χυτοσιδηρό κάλυμμα ή  εσχάρα τoυ φρεατίoυ 

 

4.  Επιμέτρηση και πληρωμή 

 

Η επιμέτρηση τωv φρεατίωv θα γίνεται ανάλογα με τον τύπο αυτών ως εξής: 

- Τα φρεάτια επίσκεψης και πτώσης ακαθάρτων επιμετρώνται ως ενιαίες μονάδες (τεμάχια) 

ανεξάρτητα του ύψους (βάθους) αυτών, που περιλαμβάνουν το σύνολο των ανωτέρω 

εργασιών κατασκευής, σύμφωνα και με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου και τα σχέδια. 

Τα χυτοσιδηρά καλύμματα και βαθμίδες των ανωτέρω περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας 

των ανωτέρω. 

- Τα φρεάτια των καταθλιπτικών αγωγών επιμετρώνται ως ενιαίες μονάδες (τεμάχια) ανάλογα 

με τις διαστάσεις κάτοψης που περιλαμβάνουν το σύνολο των ανωτέρω εργασιών 

κατασκευής, σύμφωνα και με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου και τα σχέδια. 

- Τα φρεάτια σύνδεσης οικιών με το δίκτυο ακαθάρτων επιμετρώνται ως ενιαίες μονάδες 

(τεμάχια) που περιλαμβάνει και τον αγωγό σύνδεσης, σύμφωνα και με τα αντίστοιχα άρθρα 

του Τιμολογίου. 

Η πληρωμή θα γίvεται με βάση τις κατά τα αvωτέρω επιμετρoύμεvες ποσότητες επί τις 

αvτίστoιχες τιμές μovάδoς τoυ Τιμoλoγίoυ. 

Οι τιμές μovάδας αυτές απoτελoύv τηv πλήρη απoζημίωση τoυ Αvαδόχoυ για τηv παρoχή όλωv 

τωv απαιτoύμεvωv εργαλείωv, μηχαvημάτωv και μεταφoρικώv μέσωv, εγκαταστάσεωv, εφoδίωv, 

υλικώv επί τόπoυ και εργασίας, ώστε vα εκτελεσθoύv τα φρεάτια πλήρως και έvτεχvα όπως 

oρίζεται αvωτέρω. Περιλαμβάvει επίσης τηv απoζημίωση για τηv πραγματoπoίηση όλωv όσωv 

ελέγχωv και δoκιμώv απαιτoύvται. 
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 Τεχvική Πρoδιαγραφή  4 
 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ 

 

1 Αντικείμενο 

 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στην κατασκευή υγιούς υποστρώματος με αμμοχάλικο 

για την έδραση των αγωγών και των τεχνικών έργων από σκυρόδεμα, όπου απαιτηθεί σύμφωνα 

με τη μελέτη ή με εντολή της Επιβλέπουσας υπηρεσίας καθώς και στις περιπτώσεις επίχωσης 

ορυγμάτων μέχρι την εγκεκριμένη στάθμη εκσκαφής όπου δεν επαρκούν τα κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφής και τέλος στις περιπτώσεις που από τον Ανάδοχο διανοίχτηκαν ορύγματα με βάθος 

μεγαλύτερο του συμβατικού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η προμήθεια και διάστρωση του 

αμμοχάλικου θα γίνει με δαπάνη του Αναδόχου χωρίς καμιά αποζημίωση. 

 

2 Υλικό – Τρόπος κατασκευής 

 

Το αμμοχάλικο πρέπει να προέρχεται από κατάλληλη τοποθεσία ή λατομείο που έχει εγκριθεί 

από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και να αποτελείται από σκληρά, ανθεκτικά άθραυστα υλικά, 

απαλλαγμένα από βόλους αργίλου και οργανικές ύλες και να έχει κατάλληλη διαβάθμιση. Η 

διάστρωση του αμμοχάλικου θα γίνεται με προσοχή ώστε να αποφεύγονται ο διαχωρισμός του 

χονδρόκοκκου υλικού από το λεπτόκκοκο και η ανάμιξη του αμμοχάλικου με τα γαιώδη υλικά των 

παρειών και του πυθμένα του ορύγματος. Η συμπύκνωση θα γίνεται κατά στρώσεις μέγιστου 

πάχους 25 εκ. με κατάλληλα μέσα, ώστε να επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος σκοπός. 

 

3 Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση του αμμοχάλικου θα γίνεται σε κυβικά μέτρα αμμοχάλικου που μεταφέρθηκε και 

τοποθετήθηκε στα έργα, σύμφωνα με τις καθοριζόμενες στα σχέδια της μελέτης διαστάσεις και τις 

οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε ειδικές περιπτώσεις ή κατόπιν έγκρισης της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η επιμέτρηση του υλικού είναι δυνατό να γίνει στο αυτοκίνητο, και ο 

όγκος του να αναχθεί σε κυβικά μέτρα συμπυκνωμένου υλικού. Καμία επιπλέον ποσότητα 

αμμοχάλικου που οφείλεται σε υπέρβαση των συμβατικών διαστάσεων εκσκαφής του ορύγματος 

ή άλλη δεν επιμετράται. 

 

Η πληρωμή θα γίνεται με βάση την ποσότητα που επιμετρήθηκε όπως παραπάνω και τη 

συμβατική τιμή μονάδας για «εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου» που αποτελεί 

την αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των αναγκαίων εργασιών και υλικών για 

την πλήρη εκτέλεση του έργου πλην της μεταφοράς του υλικού, η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

 

 

 

ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                    ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

                                                                       Ο ΔΙΕΥΘ. ΤΕΧΝΙΚ. ΥΠΗΡ. 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΑΠΕΤΗ                                   ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΩΡΑΣ 

          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                             ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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