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1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή της εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων
οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) του Δήμου Παγαίου. Συγκεκριμένα στα πλαίσια της παρούσας
εργολαβίας περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του χώρου και η κατασκευή του συνόλου των υποδομών ώστε η
εγκατάσταση αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) να
λειτουργήσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών.
Φορέας Διαχείρισης του έργου είναι ο Δήμος Παγγαίου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.
1.2

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι εκπονούμενες και εγκεκριμένες μελέτες και σχέδια που αφορούν στην υλοποίηση του παρόντος έργου
είναι η «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ » που συντάχθηκε από το γραφείο μελετών με διακριτικό
τίτλο ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. τον Μάρτιο του 2014.

1.3

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η εγκατάσταση αερόβιας επεξεργασίας / κομποστοποίησης θα κατασκευαστεί στο αγρόκτημα "Μεσορόπη
και τμήμα Ακροπόταμος", η οποία ανήκει διοικητικά στη Δ.Ε. Πιερέων του Δήμου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας.
Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Παγγαίου.

Εικόνα 1: Ευρύτερη περιοχή έργου
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Πρόκειται για τμήμα μιας μεγαλύτερης έκτασης που είναι γνωστή ως αγρόκτημα "Μεσορόπη και τμήμα
Ακροπόταμος". Το συγκεκριμένο τμήμα της έκτασης είναι δημοτική περιουσία και δημιουργήθηκε από την
συνένωση των γεωτεμαχίων 1030, 1031, 1033 και 1035 (βάση κτηματολογίου), και καταλαμβάνει συνολικά
έκταση 14.875.63 m2. Εγκατάσταση της μονάδας χρησιμοποιήθηκε ένα τμήμα της έκτασης.
Το συγκεκριμένο οικόπεδο βάση των κτηματολογικών στοιχείων φέρεται ένα τμήμα του ως ιδιοκτησία της
Κοινότητας Μποσδονίου και το υπόλοιπο ως ιδιοκτησία της Κοινότητας Μουσθένη. Με την συνεννόηση των
Δήμων πλέον έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Παγγαίου.
Η προτεινόμενη θέση βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Παγγαίου, νοτιότερα από τον οικισμό της
Μεσορόπης και νοτιοδυτικά της πόλης Ελευθερούπολης, πρωτεύουσας του Δήμου, σε ευθεία απόσταση
περίπου 15,50km από αυτήν και σε περίπου 0,30km απόσταση από το ρέμα της περιοχής.
Η πρόσβαση στην εγκατάσταση γίνεται διαμέσου υφιστάμενου αγροτικού χωματόδρομου. Ακολουθώντας
τον χωματόδρομο η απόσταση από την Επαρχιακή Οδό Γαληψός Μελισσοκομείο μέχρι την είσοδο της
Μονάδας είναι περίπου 1 Km ενώ ο χωματόδρομος βρίσκεται στα δεξιά της Επαρχιακής οδού σε απόσταση
περίπου 0,50 km από την έξοδο προς Μεσορόπη πηγαίνοντας προς Μουσθένη. Λόγω της προηγούμενης
χρήσης του οικοπέδου, χρησιμοποιούταν ως εργοταξιακός χώρος κατά την διάρκεια εργασιών ενός
δημοσίου έργου στην περιοχή, ο χωματόδρομος έχει διαμορφωθεί ώστε να περνάνε μηχανήματα.
Η υπό εξέταση θέση βρίσκεται σε μια έκταση στην οποία έχει γίνει εκσκαφή ώστε να διαμορφωθεί ο χώρος
να είναι σχεδόν επίπεδος, με υψόμετρο της εσκαμμένης περιοχής του οικοπέδου περίπου στο 155 m Λόγω
της διαμόρφωση έχει ήπιες κλίσεις εντός του χώρου και κυμαίνονται μεταξύ 16,67-1,82 % αλλά περιμετρικά
του ευρύτερου οικοπέδου οι κλίσεις είναι της τάξης του 81%.
Οι συντεταγμένες των ορίων του γηπέδου της εγκατάστασης δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί :
Πίνακας 1: Συντεταγμένες ορίων γηπέδου εγκατάστασης (ΕΓΣΑ 87)
Α/Α

ΟΝΟΜΑ
ΣΗΜΕΙΟΥ

Χ

Υ

1

Α

507.461,7737

4.521.874,3727

2

Β

507.498,4928

4.521.888,1870

3

Γ

507.529,6759

4.521.908,0304

4

Δ

507.550,8764

4.521.868,3203

5

Ε

507.529,0613

4.521.854,5719

6

Ζ

507.516,0774

4.521.821,8986

7

Η

507.486,0472

4.521.814,2000

8

Θ

507.566,2190

4.521.851,2926

9

Ι

507.569,1467

4.521.823,8630

10

Κ

507.550,0128

4.521.818,2906

11

Λ

507.541,3916

4.521.801,6796

12

Μ

507.538,5425

4.521.764,7852
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Α/Α

ΟΝΟΜΑ
ΣΗΜΕΙΟΥ

Χ

Υ

13

Ν

507.497,1473

4.521.758,6192

14

Ξ

507.487,3507

4.521.792,5983

15

Ο

507.563,2630

4.521.766,2077

16

Π

507.568,9060

4.521.749,4329

17

Ρ

507.576,9908

4.521.706,1779

18

Σ

507.528,7408

4.521.708,8603

19

Τ

507.502,2404

4.521.705,2591

20

Υ

507.488,7959

4.521.741,5983

21

Φ

507.448,2893

4.521.731,3137

22

Χ

507.445,5367

4.521.754,2453

ΕΜΒΑΔΟ Ε = 14.875,63 m2

Το μέσο υψόμετρο της περιοχής του έργου είναι περίπου 157 m.
Η θέση του χώρου παρουσιάζεται στο τοπογραφικό σχέδιο που συνοδεύει την εγκεκριμένη μελέτη.
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2
2.1

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ

Η εγκατάσταση της μονάδος κομποστοποίησης προβλέπεται να εξυπηρετεί συνολικά τον καλλικρατικό Δήμο
Παγγαίου.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πληθυσμιακή κατανομή του Δήμου (ανά Δημοτικό Διαμέρισμα),
καθώς και η πληθυσμιακή εξέλιξη χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του ανατοκισμού, σύμφωνα με την πιο
πρόσφατη απογραφή, με ρυθμό αύξησης του πληθυσμού 0,40% ανά έτος, για το έτος αναφοράς του έργου
το οποίο προβλέπεται να είναι σε δέκα έτη δηλαδή το έτος 2025.
Πληθυσμιακά στοιχεία περιοχής έργου

Α/Α

Περιοχή μελέτης ανά Δ.Δ. /
οικισμό

Πραγματικός
πληθυσμός
(απογραφή
ΕΣΥΕ 2011)

Μελλοντική
εκτίμηση
(2025)

1

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

11.401

9.492

10.038

2

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

7.376

9.082

9.604

3

ΟΡΦΑΝΟΥ

5.140

5.249

5.551

4

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

4.764

4.251

4.495

5

ΠΙΕΡΕΩΝ

5.002

4.011

4.241

33.683

32.085

33.929

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

2.2

Πραγματικός
πληθυσμός
(απογραφή
ΕΣΥΕ 2001)

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Για το Δήμο Παγγαίου για το έτος σχεδιασμού 2025 η μέγιστη παραγωγή αστικών απορριμμάτων (ΑΣΑ)
εκτιμάται ίση με 15.517 τόνοι/έτος από τους οποίους οι 6.767,00 τόνοι αντιστοιχούν σε παραγόμενα
βιοαπόβλητα, η κατανομή των οποίων είναι η ακόλουθη.
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ & ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΑ

2025

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

15.517

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ

6.767

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΟΙΚΙΩΝ

5.819,54

ΕΙΔΟΣ ΒΑ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΤΡΟΦΩΝ

4.422,85

ΕΙΔΟΣ ΒΑ-ΚΗΠΩΝ & ΠΑΡΚΩΝ

1.397,69

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΒΑ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ &
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Επιχειρήσεις λιανικής & χονδρικής

879,70

Διάφορες εμπορικές επιχειρήσεις

175,94

Εστίασης-Διασκέδασης

228,72

202,33
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Εκπαίδευση

70,38

Γραφεία & υπηρεσίες

70,38

Υγεία & Κοινωνική Μέριμνα

131,95
67,67

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΒΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Παραγωγική Διαδικασία Φρούτων Λαχανικών

6,09

Παραγωγική Διαδικασία Κρέατος

6,09

Τροφίμων

26,39

Οικιακού τύπου

29,10

Με βάση τα ανωτέρω η μονάδα διαστασιολογήθηκε αρχικώς με τις ακόλουθες εισερχόμενες ποσότητες :

Ποσότητα

Ειδικό βάρος
στον κάδο

Όγκος

(tn/yr)

(tn/m3)

(m3/yr)

Βιοαπόβλητα Οικιακού τύπου

2.718

0,475

5.722,38

ΕΙΔΟΣ ΒΑ-ΚΗΠΩΝ & ΠΑΡΚΩΝ

419

0,145

2.889,70

Βιοαπόβλητα Βιομηχανικού τύπου

315

0,600

524,21

Σύνολο Βιοαποβλήτων

3.033

0,485

6.246,59

Κλαδέματα/Πράσινα

730

0,145

5.034,48

Σύνολο Πράσινα

1.149

0,145

7.924,18

Σύνολο

4.182

0,295

14.170,77

Είσοδος

Οι προσμίξεις στο ρεύμα τροφών και τροφίμων θεωρείται ότι θα φτάνουν το 20% μετά από τα πρώτα
χρόνια λειτουργίας ενώ στο ρεύμα κήπων και πρασίνου το 10%. Αναλυτικότερα,
Υπολογισμός προσμίξεων
Είσοδος

(tn/yr)

%

(tn/yr)

Βιοαπόβλητα οικιακού τύπου

2.718

20%

544

Κλαδέματα/Πράσινα

1.149

10%

115

Βιοαπόβλητα Βιομηχανικού τύπου

315

20%

63

Συγκεντρωτικά, τα στοιχεία της δυναμικότητας της εγκατάστασης συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Ημέρες λειτουργίας
Καθαρή εισερχόμενη ποσότητα
Όγκος καθαρής εισερχόμενης
ποσότητας

260,00

days/year

3460,00

tn/year

13,31

tn/day

25,29

m3/day

Τα επιμέρους ποιοτικά στοιχεία του εισερχόμενου στη μονάδα για κομποστοποίηση οργανικού κλάσματος
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Επιμέρους ποιοτικά στοιχεία συλλεγόμενων βιοαποβλήτων
Παράμετρος

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

τον./έτος

Ολικός όγκος εισερχομένων

m3/έτος

Ειδικό βάρος1

kg/l

Υγρασία

2

%

4.182
14.170,77
0,295
59,50%

1

Με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα το ειδικό βάρος των βιοαποβλήτων τροφών και τροφίμων ανέρχεται σε 400-800 g/l
ενώ των βιοαποβλήτων κήπων και πρασίνου σε 100 – 300 g/l. Αντίστοιχα το ποσοστό υγρασίας τροφών και τροφίμων
ανέρχεται σε 50-70% ενώ κλαδιών και πρασίνου σε 20 – 60% (Helm 1995:31).
2

Με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα το ειδικό βάρος των βιοαποβλήτων τροφών και τροφίμων ανέρχεται σε 400-800 g/l
ενώ των βιοαποβλήτων κήπων και πρασίνου σε 100 – 300 g/l. Αντίστοιχα το ποσοστό υγρασίας τροφών και τροφίμων
ανέρχεται σε 50-70% ενώ κλαδιών και πρασίνου σε 20 – 60% (Helm 1995:31).
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3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

3.1

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η εγκατάσταση θα αποτελείται από τους εξής διακριτούς οργανικούς χώρους:
Είσοδο εγκατάστασης – Ζύγιση εισερχόμενου φορτίου
Χώρο υποδοχής και προεπεξεργασίας εισερχόμενου φορτίου
Χώρο 1ης Φάσης Κομποστοποίησης
Χώρο 2ης Φάσης Κομποστοποίησης (Ωρίμανση)
Χώρο ραφιναρίσματος
Χώρο προσωρινής αποθήκευσης υπολειμμάτων / προσμίξεων και ακατάλληλων υλικών.
Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την κατασκευή και λειτουργία της
εγκατάστασης κομποστοποίησης είναι οι ακόλουθες:

3.2



Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου που θα δεχθεί τις εγκαταστάσεις
κομποστοποίησης.



Έργα στέγασης του εξοπλισμού της μονάδας κομποστοποίησης



Λοιπά κτιριακά έργα της εγκατάστασης (π.χ. φυλάκιο εισόδου).



Έργα διαχείρισης αποπλυμάτων και στραγγισμάτων.



Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας.



Έργα βοηθητικών δικτύων υποδομής π.χ. ύδρευσης, πυρόσβεσης, ηλεκτρικού δικτύου, εξωτερικού
φωτισμού κ.λπ.



Έργα εσωτερικής οδοποιίας.



Λοιπά έργα υποδομής (π.χ. πύλη/ες, περίφραξη, κ.λπ.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η χωροθέτηση των έργων υποδομής και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων έχει γίνει με τρόπο ώστε να
αξιοποιηθεί με βέλτιστο τρόπο στο σύνολό της η διαθέσιμη έκταση, τηρώντας πιστά τους περιορισμούς που
θέτουν οι χωματουργικές και οι εδαφοτεχνικές εργασίες. Ο χώρος θα περιλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις
υποστήριξης και λειτουργίας του, όπως περίφραξη, έργα διαχείρισης ομβρίων κτλ. Παρακάτω δίνονται τα
βασικά χαρακτηριστικά του χώρου και των έργων υποδομής αυτού:
Διαμόρφωση χώρου εισόδου: Η διαμόρφωση της εισόδου έχει γίνει ώστε να εξασφαλίζεται η
ευχερή διακίνηση των εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων, χωρίς να δημιουργείται
συμφόρηση ακόμη και στο μέγιστο κυκλοφοριακό φόρτο. Η θέση που προτείνεται να τοποθετηθεί
το φυλάκιο εισόδου είναι κομβική αφού πρέπει να εξασφαλίζεται οπτική επαφή για την είσοδο και
την έξοδο των οχημάτων δίπλα στην πύλη εισόδου..
Έργα εσωτερικής οδοποιίας: Μπαίνοντας από την είσοδό της Μονάδας που βρίσκεται
νοτιοδυτικά της Εγκατάστασης ξεκινάει η εσωτερική οδοποιία. Λόγω της ανάγκης χώρων ελιγμών
γενικότερα ο χώρος κίνησης των μηχανημάτων είναι ασφαλτοστρωμένος. Γενικότερα δεν υπάρχει
διακριτή οριοθέτηση της οδοποιίας αλλά εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε όλους τους χώρους της
εγκατάστασης καθώς και η δυνατότητα των απαραίτητων κινήσεων για την σωστή λειτουργία της
εγκατάστασης.
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Διαχείριση ομβρίων υδάτων: Ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων περιλαμβάνει τη
δημιουργία κατάλληλων κλίσεων του γηπέδου ή/και «βαθιών γραμμών» για την απορροή των
ομβρίων, την δημιουργία περιμετρικής τάφρου σε συγκεκριμένα σημεία του διαμορφωμένου
χώρου, την κατασκευή αγωγών ομβρίων, οχετών και περιμετρικών καναλιών όπου απαιτούνται.
Εξωτερικός φωτισμός: Για την κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασης προβλέπεται εξωτερικός
φωτισμός, ο οποίος εκτείνεται στην περιοχή της εισόδου, στην περιοχή εγκατάστασης του χώρου
υποδοχής και προεπεξεργασίας και στο χώρο αποθήκευσης και τυποποίησης ραφιναρισμένου
προϊόντος.
Διαμόρφωση
Υποδοχής και
βιοαποβλήτων.
αποθηκεύονται
υποδοχής.

χώρου υποδοχής και προεπεξεργασίας εισερχόμενου φορτίου: Στο κτήριο
Ραφηναρίας υπάρχει στεγασμένος χώρος διακριτός για την φύλαξη των
Για την φύλαξη των πρασίνων δεν χρειάζεται να υπάρχει στεγασμένος χώρος και
σε ανοιχτό χώρο που έχει προσδιοριστεί ο οποίος βρίσκεται κοντά στο κτήριο

Διαμόρφωση χώρου 1ης Φάσης Κομποστοποίησης: Ο σχεδιασμός του χώρου γίνεται για να
υποδεχθεί το προεπεξεργασμένο προϊόν. Δημιουργούνται σειράδια σε προσαρμοσμένο δάπεδο. Ο
χώρος θα καταλαμβάνει έκταση περίπου 3970 m2 και θα διαμορφωθεί κατάλληλα για να
προστατεύεται το υπέδαφος, τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και να επιτρέπει και την κίνηση των
ομβρίων. Τα στραγγίσματα από τις διεργασίες θα συλλέγονται και θα οδηγούνται στη δεξαμενή
αποθήκευσης. Τα στραγγίσματα/αποπλύματα θα συλλέγονται σε δεξαμενή και θα μεταφέρονται με
βυτιοφόρο όχημα από το Δήμο για επεξεργασία αυτών ή θα χρησιμοποιούνται για την διαβροχή
των σωρών και τη διατήρηση της επιθυμητής υγρασίας.
Διαμόρφωση χώρου 2ης Φάσης Κομποστοποίησης: Ο σχεδιασμός του χώρου γίνεται για να
ωριμάσει το προϊόν, δηλαδή να επιτευχθεί η σταθεροποίηση και η χουμοποίηση του κομπόστ. Ο
χώρος διαμορφώνεται σε ανοικτή πλατεία. Ο χώρος θα καταλαμβάνει έκταση περίπου 780,00 m2
και θα διαμορφωθεί κατάλληλα για να προστατεύεται το υπέδαφος, τα επιφανειακά και υπόγεια
ύδατα και να επιτρέπει και την κίνηση των ομβρίων.
Διαμόρφωση χώρου Ραφιναρίσματος - χώρου αποθήκευσης ραφιναρισμένου προϊόντος:
Ο σχεδιασμός του χώρου γίνεται για να ραφιναριστεί το κομπόστ (περιλαμβάνει κοσκίνισμα) και να
αποθηκευτεί το ραφιναρισμένο προϊόν. Ο χώρος θα βρίσκεται στο στεγασμένο χώρο με μεταλλικό
στέγαστρο και γαλβανισμένη λαμαρίνα και θα διαμορφωθεί κατάλληλα για να προστατεύεται το
υπέδαφος, τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και να επιτρέπει και την κίνηση των ομβρίων.
Διαχείριση αποπλυμάτων: Τα ύδατα από την πλύση των χώρων και των μηχανημάτων αλλά και
τα στραγγίσματα από τις διάφορες διεργασίες στη μονάδα θα συλλέγονται με κατάλληλες
διαμορφώσεις
του
δαπέδου
και
θα
οδηγούνται
στη
δεξαμενή
αποθήκευσης
στραγγισμάτων/αποπλυμάτων μέσω δικτύου. Τα στραγγίσματα/αποπλύματα θα συλλέγονται σε
δεξαμενή και θα μεταφέρονται με βυτιοφόρο όχημα προς επεξεργασία ή θα χρησιμοποιούνται για
την διαβροχή των σωρών για τη διατήρηση της επιθυμητής υγρασίας.
3.3
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Τα οχήματα εισέρχονται εντός του περιφραγμένου χώρου διερχόμενα από την πύλη εισόδου. Σε μικρή
απόσταση από την κεντρική πύλη θα χωροθετηθεί το ζυγιστήριο της Μονάδας.
Τα εισερχόμενα στη Μονάδα οχήματα θα είναι ως επί το πλείστον τα οχήματα αποκομιδής των
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και των πράσινων αποβλήτων. Τα εξερχόμενα από τη Μονάδα οχήματα θα
είναι τα οχήματα αποκομιδής του παραγόμενου κομπόστ. Τα υπολείμματα της επεξεργασίας θα διατίθενται
στο ΧΥΤΑ Καβάλας, το οποίο προβλέπεται να μετατραπεί σε ΧΥΤ.
Στην είσοδο του χώρου της Μονάδας θα πραγματοποιείται ζύγιση τόσο των εισερχόμενων όσο και των
εξερχόμενων οχημάτων.
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Τα οχήματα οδηγούνται από το ζυγιστήριο στον χώρο της μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων
οργανικών υλικών και πράσινων αποβλήτων, μέσω της οδοποιίας.
Τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα οικιών, πράσινα κήπων και κλαδέματα θα μεταφέρονται στη Μονάδα με
κατάλληλα οχήματα, θα ζυγίζονται, θα καταγράφονται και θα φορτώνονται σε κατάλληλο τεμαχιστή.
Με ειδική διάταξη στο σύστημα τεμαχισμού θα σχίζονται οι βιοδιασπώμενοι σάκκοι και θα μειώνεται το
μέγεθος τους. Στον τεμαχιστή θα υπάρχει και ειδική μαγνητική διάταξη μέσω μεταφορικής ταινίας που θα
απομακρύνει αυτόματα τα σιδηρούχα απορρίμματα πριν τον εισέλθουν στη διάταξη τεμαχισμού.
Η διαδικασία αυτή θα γίνεται στο στεγασμένο Χώρο Υποδοχής στον οποίο έχει προβλεφθεί χώρος
αποθήκευσης των εισερχόμενων ποσοτήτων.
Στη συνέχεια θα μεταφέρονται στη πλατεία κομποστοποίησης σε σωρούς. Για την αποφυγή έκλυσης οσμών
κατά την βιοξείδωση αλλά και την αποφυγή παράσυρσης των απορριμμάτων από την βροχή και τον άνεμο,
οι σωροί θα καλύπτονται από κατάλληλο υλικό, το οποίο θα εξασφαλίζει ότι δεν διαφεύγουν οσμηρές
ενώσεις κατά τη διεργασία.
Η απαιτούμενη υγρασία των σειραδίων, για να λάβει χώρα η διεργασία της κομποστοποίησης πρέπει να είναι
40-60%. Για το λόγο αυτό τους καλοκαιρινούς μήνες: θα διαμορφώνονται σειράδια με αναλογία
βιοαπόβλητα: κλαδέματα ίση με 70:30, ενώ τους χειμερινούς μήνες θα διαμορφώνονται σειράδια με
αναλογία βιοαπόβλητα : κλαδέματα ίση με 60:40.
Για τη διαδικασία της κομποστοποίησης θα χρησιμοποιείται αναστροφέας τριγωνικών σωρών. Προβλέπονται
14-15 αναστροφές για την ολοκλήρωση κάθε παρτίδας.
Οι παρεμβάσεις (αναστροφή, διαβροχή, προσθήκη του ενός ή του άλλου υλικού) θα καθορίζονται από τις
μετρήσεις θερμοκρασιών και υγρασίας.
Στη συνέχεια το κομποστοποιημένο υλικό θα παραμένει σε ανοικτούς σωρούς και ύψους έως 1,60 μέτρα για
το στάδιο της ωρίμανσης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι οκτώ (28) ημερών πριν την
ενσάκκιση. Λόγω ύπαρξης του αναστροφέα είναι θεμιτό και η ανάδευση τους να γίνεται και για αυτή τη
φάση με τον αναστροφέα παρόλο που δεν είναι τόσο έντονες οι ανάγκες για αναμόχλευση. Με τον τρόπο
αυτό επιτυγχάνονται και καλύτερα αποτελέσματα. Στο στάδιο αυτό δεν θα υπάρχουν οχληρές οσμές αλλά
λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή προβλέπεται και σε αυτό το στάδιο να είναι σκεπασμένα τα
σειράδια. Προβλέπεται να είναι στοιβαγμένα σε μορφή σειραδίων.
Στη συνέχεια το κομποστοποιημένο υλικό θα φορτώνεται με το φορτωτή στο περιστροφικό κόσκινο. Εκεί
θα διαχωρίζονται τα υπερμεγέθη υλικά – άνω των 10mm.
Η προβλεπόμενη παραγόμενη ποσότητα κόμποστ είναι περίπου 1.660 τόνοι.
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4

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4.1

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ – ΖΥΓΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Τα οχήματα εισέρχονται εντός του περιφραγμένου χώρου διερχόμενα από την Κεντρική Πύλη Εισόδου. Σε
μικρή απόσταση από την κεντρική πύλη είναι χωροθετημένο το Φυλάκιο Εισόδου (προκατασκευασμένος
οικίσκος).
Τα εισερχόμενα στη μονάδα οχήματα θα είναι ως επί το πλείστον τα απορριμματοφόρα αποκομιδής των
βιοαποβλήτων και των κλαδεμάτων. Τα εξερχόμενα από τη Μονάδα οχήματα θα είναι τα οχήματα
αποκομιδής των προϊόντων και παραπροϊόντων κόμποστ και υπολείμματος.
Στην είσοδο θα ελέγχονται


η κατηγορία/είδος (π.χ. πράσινα, βιοαπόβλητα από ΑΣΑ, γεωργικά υπολείμματα κ.λπ.), σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία. Απόβλητα που δεν είναι κατάλληλα για κομποστοποίηση δεν
παραλαμβάνονται και απομακρύνονται άμεσα ή τοποθετούνται σε ειδικά κοντέινερ προκειμένου να
απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατόν.



η ποσότητα (τόνοι ή για μικρότερες ποσότητες m3).



τα στοιχεία του παραγωγού των αποβλήτων και του μεταφορέα/κατόχου.

Η παραλαβή βιοαποβλήτων από ΑΣΑ θα γίνεται χωριστά από αυτά των εμπορικών καταστημάτων και των
ξηρών γεωργικών υπολειμμάτων, ώστε να είναι δυνατή η πρόσμειξή τους στην επιθυμητή αναλογία κατά τη
φάση διαμόρφωσης των σωρών χώνευσης. Τα παραληφθέντα οργανικά απόβλητα χαρακτηρίζονται
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) με εξαψήφιο κωδικό.
Στην είσοδο του χώρου θα πραγματοποιείται ζύγιση τόσο των εισερχόμενων όσο και των εξερχόμενων
οχημάτων.
Τα οχήματα οδηγούνται από το ζυγιστήριο στο χώρο της προεπεξεργασίας των εισερχόμενων οργανικών
αποβλήτων, μέσω κλάδου της οδοποιίας η οποία θα κατασκευαστεί για αυτόν τον λόγο.
Ακολουθεί η εναπόθεση του οργανικού κλάσματος ανά κατηγορία υλικού σε χώρο προσωρινής
αποθήκευσης, μέχρι να ξεκινήσει η προεπεξεργασία του.
Για την διαμόρφωση των επιπέδων και των χώρων όπου θα εκτελούνται οι ελιγμοί των οχημάτων
μεταφοράς οργανικού κλάσματος θα εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες για την
ισοπέδωση των χώρων και την κατασκευή της εσωτερικής οδού.
4.2

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.2.1

Γενική περιγραφή βασικών λειτουργιών

Η μονάδα υποδοχής θα διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και οργάνωση ώστε να διασφαλίζει τη
λειτουργικότητα των παρακάτω διεργασιών:
1. Υποδοχή και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων (μέχρι την προεπεξεργασία τους)
2. Τεμαχισμός
3. Προσθήκης υλικών δημιουργίας πορώδους
Οι βασικές διεργασίες που λαμβάνονται κατά την προεπεξεργασία (τεμαχισμός) έχουν ως στόχο τη ρύθμιση:
της υγρασίας, της σχέσης C/N και της δομής υλικού (ολικός όγκος πόρων), καθώς και στη ενδεχόμενη
χρήση βοηθητικών και συμπληρωματικών υλικών.
Οι εγκαταστάσεις υποδοχής των βιοαποβλήτων λειτουργούν ως χώρος εκκένωσης των απορριμματοφόρων.
Επιπλέον λειτουργούν ως προσωρινός αποθηκευτικός χώρος παρέχοντας τη δυνατότητα αποθήκευσης της
ημερήσιας εισερχόμενης ποσότητας των απορριμμάτων έως τη σταδιακή επεξεργασία τους.
Η υποδοχή των αποβλήτων θα γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένη πλατεία υποδοχής, οριοθετημένη από
τοιχία (κτίριο υποδοχής και ραφηναρίας), με δίκτυο απομάκρυνσης στραγγισμάτων. Η διακίνηση των
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απορριμμάτων θα γίνεται με χρήση φορτωτή. Ο χειριστής του φορτωτή θα είναι υπεύθυνος και για τον
οπτικό έλεγχο των αποβλήτων, απομακρύνοντας τυχόν ογκώδη ή επικίνδυνα για τον κατάντη εξοπλισμό
απόβλητα.
Τα ζυμώσιμα προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα προωθούνται στη συνέχεια στον τεμαχιστή. Στο τέλος
του τεμαχιστή τοποθετείται μεταφορική ταινία εξόδου, η οποία φέρει και μαγνήτη για την απομάκρυνση
σιδηρούχων προσμίξεων.
Παράλληλα, τα εισερχόμενα πράσινα απόβλητα θα εκφορτώνονται σε αντίστοιχο σημείο της πλατείας
υποδοχής εκτός κτιρίου, με ικανότητα αποθήκευσης της μέγιστης ημερήσιας εισερχόμενης ποσότητας
πράσινων αποβλήτων, από όπου θα θρυμματίζονται στον τεμαχιστή και θα τροφοδοτούνται προς ανάμιξη
με τα βιοαπόβλητα σύμφωνα με τις προτεινόμενες αναλογίες που περιγράφηκαν στην προηγούμενη
παράγραφο.

4.2.2

Απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών και ξένων προσμίξεων

Αμέσως μετά την παραλαβή του οργανικού κλάσματος δέον όπως πραγματοποιείται απομάκρυνση ξένων
προσμίξεων / ακατάλληλων και επικίνδυνων υλικών (π.χ. ογκώδη υλικά, μέταλλα, πλαστικό, γυαλί), τα
οποία θα εναποτίθενται σε ειδικό χώρο και κατόπιν θα μεταφέρονται εκτός της εγκατάστασης ως υπόλειμμα
προς διάθεση στο ΧΥΤΑ της Καβάλας.
Επιπλέον, θα απομακρύνονται επικίνδυνα υλικά, προσμίξεις και ακατάλληλο υλικό σε δύο φάσης:


Στη φάση της προεπεξεργασίας πριν τον τεμαχισμό και μετά με το μαγνητικό διαχωριστή



Μετά από τη φάση της ωρίμανσης (2η φάση κομποστοποίησης) με κοσκίνισμα του χονδρόκοκκου
υλικού (>10 mm).

4.2.3

Τεμαχισμός

Πριν τη διαμόρφωση των σωρών χώνευσης το σύνολο του παραληφθέντος οργανικού κλάσματος
τεμαχίζεται σε κινητό τεμαχιστή (με κινητήρα ντίζελ) για τη δημιουργία όσο το δυνατόν μεγαλύτερης
επιφάνειας για τη δράση των αποδομητών μικροοργανισμών.
Το μέγεθος των τεμαχισμένου υλικού θα κυμαίνεται από λίγα χιλιοστά μέχρι μερικά εκατοστά (10 cm ή και
μεγαλύτερο). Ο τεμαχισμός γίνεται είτε κατά κατηγορία αποβλήτου και χωριστή εναπόθεση είτε ταυτόχρονα
με όλες τις κατηγορίες υλικού, στην επιθυμητή αναλογία.
Σε περίπτωση τεμαχισμού διαφόρων κατηγοριών οργανικού κλάσματος η διαμόρφωση των σωρών
χώνευσης γίνεται αμέσως με τη ρύθμιση της εκροής από τον τεμαχιστή απευθείας στις θέσεις των σειρών.

4.2.4

Ομογενοποίηση και ανάμιξη υλικών

Στόχος είναι η εξασφάλιση α) μιας όσο το δυνατόν «υψηλής ποσότητας» υγρασίας στο επεξεργασμένο
υλικό και β) ενός τέτοιου ολικού όγκου πόρων ώστε να υπάρχει η κατάλληλη παροχή οξυγόνου με όσο το
δυνατόν λιγότερα τεχνικά μέτρα (παροχή νερού, αναστροφές κ.λπ.) για ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα. Για την καλύτερη βιολογική αποδόμηση του οργανικού υλικού απαιτούνται :


Παρουσία νερού/υγρασίας (μέγιστο 75%).



Επάρκεια ολικού όγκου πόρων (μεταξύ 30 – 50%).



Κατάλληλη σχέση C/Ν (20/25 : 1 – 35/40 : 1)

Η ομογενοποίηση και ανάμιξη υλικών γίνεται με χρήση του φορτωτή. Η σωστή προετοιμασία του οργανικού
κλάσματος των απορριμμάτων προς κομποστοποίηση αποτελεί τη βασικότερη παράμετρο για την επιτυχία
των διεργασιών. Ο σωρός χρειάζεται την κατάλληλη αναλογία από υλικά πλούσια σε άνθρακα (πχ ξερά
φύλλα, κομμάτια ξύλου, ροκανίδια κτλ) και υλικά πλούσια σε άζωτο (πχ κομμένα χόρτα κτλ). Η επίτευξη
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του ιδανικού μίγματος είναι περισσότερο θέμα εμπειρίας παρά επιστημονικής ακρίβειας. Η ιδανική αναλογία
είναι περίπου 3 μέρη υλικών πλούσια σε άνθρακα προς 1 μέρος πλούσιο σε άζωτο.

4.2.5

Περιγραφή διαμόρφωσης χώρου υποδοχής πρασίνων

Στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου προβλέπεται η οριοθέτηση ενός χώρου για την αποθήκευση των
πρασίνων. Θεωρώντας ότι το ύψος της σωρού θα είναι περίπου 2,5μ Ο χώρος που απαιτείται για την
αποθήκευση για 5 ημέρες είναι περίπου 170m2 τα οποία και οριοθετούνται δίπλα από το κτήριο Υποδοχής
και Ραφηναρίας στην πλευρά που στεγάζεται ο τεμαχιστής ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση.
4.2.6

Απαιτήσεις στη λειτουργία

Στόχος της παρούσας φάσης είναι η ασφαλής είσοδος και η προεπεξεργασία των εισερχόμενων φορτίων.
Επιπλέον, στη φάση αυτή διαχωρίζεται το κατάλληλο υλικό από τις προσμίξεις και προστίθενται τα
απαραίτητα στοιχεία για τη ρύθμιση της υγρασίας, της σχέσης C/N και της δομής υλικού (ολικός όγκος
πόρων) των βιοαποβλήτων. Η φάση αυτή θα καθορίζει κατά πολύ την τελική ποιότητα του τελικού
προϊόντος.
Στη φάση αυτή θα απαιτηθεί ο ακόλουθος εξοπλισμός:


Τεμαχιστής κλαδιών-ξύλου/βιοαποβλήτων



Μαγνητικός διαχωριστής



Φορτωτής
ΧΩΡΟΣ 1ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

4.3
4.3.1

Γενική περιγραφή βασικών λειτουργιών

Η βασική λειτουργία του χώρου βασίζεται σε ένα απλό ανοιχτό σύστημα κομποστοποίησης σε σωρούς,
μέχρι την απαιτούμενη σταθεροποίηση του υλικού (σταθερή θερμοκρασία <40οC). Οι απαιτούμενες
ρυθμίσεις αφορούν κυρίως στη θερμοκρασία, στην υγρασία και στην παροχή οξυγόνου.
Η διαμόρφωση των σωρών ταχείας χώνευσης του προεπεξεργασμένου υλικού γίνεται με φορτωτή στον
ειδικά διαμορφωμένο χώρο από μπετόν.

4.3.2

Περιγραφή λειτουργίας συστήματος

Η επιλεχθείσα τεχνολογία κομποστοποίησης είναι τα αναδευόμενα σειράδια (windrows).
Για τη διαστασιολόγηση των σωρών λαμβάνονται υπόψη: η παραγόμενη ποσότητα τεμαχισμένης πρώτης
ύλης, η μέθοδος ταχείας χώνευσης, η διάρκεια της βιοοξείδωσης, δυνατότητα σχηματισμού σωρών με
φορτωτή.
Οι παράμετροι που ρυθμίζουν τη διαδικασία της εντατικής κομποστοποίησης (ταχεία χώνευση) και που
πρέπει να παρακολουθούνται είναι :


Θερμοκρασία (55 – 60 οC)



Υγρασία (55 – 60%)



Παροχή οξυγόνου (όχι λιγότερο από 5% Vol.)



pH



Περιεκτικότητα σε θρεπτικά (ο λόγος C/N πρέπει να κυμαίνεται από 25:1 - 35:1 για να έχουμε
βέλτιστα αποτελέσματα)

Οι διαμορφούμενοι σωροί θα είναι τριγωνικής διατομής, με τις ακόλουθες διαστάσεις:


Μήκος διαμορφωμένων σωρών: 55 m
14
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Πλάτος διαμορφωμένων σωρών: 3,60 m



Ύψος διαμορφωμένων σωρών: 1,60 m



Συνολική επιφάνεια διαμορφωμένου σωρού: Ε = 198 m2.

Οι σωροί θα διαμορφωθούν κατά μόνας σε μία σειρά και θα απέχουν μεταξύ τους 1,00 με 1,50m.
Κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης κομποστοποίησης θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον τρεις (3)
αναστροφές/γυρίσματα με τον αναστροφέα και βασικό κριτήριο τη θερμοκρασία χώνευσης, καθώς τυχόν
διατήρηση της θερμοκρασίας σε χαμηλά επίπεδα σημαίνει έλλειψη οξυγόνου ή έλλειψη νερού ή περίσσεια
νερού. Για τη ρύθμιση της θερμοκρασία γενικά ισχύουν τα ακόλουθα:


Μετά τη θερμική υγειονοποίηση επιδιώκεται θερμοκρασία < 55 οC και υγρασία > 45 – 55%.



Απαγορεύεται για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα η θερμοκρασία να ξεπεράσει τους 65 οC.

Αναλόγως της κατάστασης (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία) θα γίνεται ή όχι η διαβροχή του
υλικού. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κομποστοποίησης εξασφαλίζεται η δυνατότητα ομοιόμορφης
παροχής νερού στην απορριμματική μάζα (σε συνάρτηση με: πρόοδο της κομποστοποίησης, είδος υλικού,
δομή σωρών) μέχρι η θερμοκρασία του υλικού να σταθεροποιηθεί κάτω από του 40 οC.
Με το σωστό αριθμό αναστροφών του υλικού και τη διαβροχή εξασφαλίζονται:


Η διατήρηση της θερμοκρασίας χώνευσης στη βέλτιστή της τιμή (55 – 60 οC).



Η παροχή του απαιτούμενου οξυγόνου στη μικροχλωρίδα (όχι λιγότερο από 5% Vol.)




Η παραπέρα ομογενοποίηση του μείγματος των υλικών.
Η μεταφορά υλικού από εξωτερικά στρώματα των σωρών στο εσωτερικό τους για καλύτερη
βιοαποδόμησή τους.

Η διάρκεια της 1ης φάσης κομποστοποίησης θα είναι 6 εβδομάδες, σε συνάρτηση με τη βιοξείδωση (ταχεία
χώνευση) του οργανικού κλάσματος (μέσω μικροοργανισμών) η οποία εξαρτάται κυρίως από τη σύσταση
και τον τρόπο προεπεξεργασίας του πρωτογενούς υλικού.
Η λήξη της 1ης φάσης κομποστοποίησης ολοκληρώνεται όταν η θερμοκρασία χώνευσης δεν υπερβαίνει κατά
πολύ τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος (< 40 οC).
Η συνολική απώλεια όγκου στη 1η φάση κομποστοποίησης αναμένεται να είναι της τάξης του 25%, γεγονός
που λαμβάνεται υπόψη για το σχεδιασμό της 2ης φάσης κομποστοποίησης (ωρίμανση).
Περιμετρικά του χώρου που θα τοποθετηθούν οι σωροί θα υπάρχει ελεύθερος χώρος για την ευχέρεια των
κινήσεων των μηχανημάτων και για τη διαμόρφωση των σωρών.

4.3.3

Γενική περιγραφή διαμόρφωσης χώρου

Ο χώρος της 1ης Φάσης κομποστοποίησης θα είναι ανοιχτός σε σταθερή επιφάνεια από οπλισμένο
σκυρόδεμά, εμβαδού περίπου 3.970 τμ2, στον οποίο θα κατασκευάζονται σειράδια διαστάσεων 55,00 x 3,60
x 1,60, με απόσταση 1,50μ μεταξύ τους.
Η διαμόρφωση του δαπέδου γίνεται με μια ελαφριά κλίση προς το κανάλι συλλογής των στραγγιδίων.
Για την προστασία των σωρών προβλέπεται η κάλυψη τους από μεμβράνη ειδικών προδιαγραφών που θα
συνοδεύεται από κατάλληλα πιστοποιητικά και μεταξύ άλλων θα είναι ανθεκτική σε χαμηλές θερμοκρασίες,
η οποία θα εξασφαλίζει ότι δεν θα διαφεύγουν οσμηρές ενώσεις κατά τη διεργασία κομποστοποίησης.

4.3.4

Απαιτήσεις στη λειτουργία

Στόχος είναι η σταθερή και εύρυθμη αερόβια βιοαποδόμηση των οργανικών υλικών, κυρίως με την
εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών αερισμού και τη ρύθμιση της υγρασίας στην απορριμματική μάζα.
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Κατά την 1η Φάση Κομποστοποίησης πρέπει να καταγράφονται στοιχεία μέτρησης και εκτάκτων
συμβάντων. Σε αυτά περιλαμβάνονται:


Σύσταση κάθε παραλαβής υλικού ξεχωριστά (ανά κατηγορία υλικού).



Μέτρηση θερμοκρασίας.



Χρόνος αναστροφής υλικού.



Ποσότητα υγρασίας (εκτίμηση).



Μέτρα διαβροχής υλικού.



Μέτρα παροχής αέρα.



Άλλα μέτρα (π.χ. ενδιάμεσο κοσκίνισμα, κάλυψη με μεμβράνες, ανάμιξη υλικών).



Έκτακτα περιστατικά (π.χ. πυρκαγιά, αβαρίες μηχανημάτων)

Τα απαιτούμενα μηχανήματα και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την 1η Φάση είναι:


Μηχανολογικός εξοπλισμός για εργασίες τροφοδοσίας, κοσκινίσματος και αναστροφής υλικού
(αναστροφέας σωρών).



Φορτωτής



Εξοπλισμός μέτρησης θερμοκρασίας (ηλεκτρονικό ή μεταλλικό θερμόμετρο με δυνατότητα το
αισθητήριό του να φτάνει σε βάθος 50 cm μέσα στους σωρούς) σε τακτά χρονικά διαστήματα.



Εξοπλισμός προσδιορισμού υγρασίας (θα παίρνεται δείγμα από βάθος 50 cm) με τη βοήθεια ζυγού
ακριβείας και με ένα θάλαμο 105 οC (ή και με άλλο τρόπο.)



Εξοπλισμός διαβροχής υλικού, μέτρησης οξυγόνου και μεθανίου.



Ειδικές μεμβράνες για κάλυψη του υλικού
ΧΩΡΟΣ 2ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΩΡΙΜΑΝΣΗ)

4.4
4.4.1

Γενική περιγραφή βασικών λειτουργιών

Στο χώρο αυτό θα πραγματοποιείται η φάση της σταθεροποίησης και της χουμοποίησης του κομπόστ σε
σταθερά μεσοφιλικές ή και ψυχροφιλικές θερμοκρασίες (<40οC). Το στάδιο αυτό είναι απαραίτητο
προκειμένου το υλικό να αποκτήσει τις ιδιότητες του χουμοποιημένου υλικού προκειμένου να βρει
γεωργικές εφαρμογές. Το υλικό στο στάδιο αυτό χάνει την ελαφρά δύσοσμη ιδιότητα και αποκτά την
ευχάριστη οσμή του humus. Συγκεκριμένα στη 2η φάση κομποστοποίησης επιδιώκεται:


Η συνέχιση της αερόβιας χώνευσης των «δύσκολων» υλικών (π.χ. κυτταρίνη, λυγνίνη) υπό μεσοφιλικές
– ψυχροφυλικές συνθήκες.



Η σταθεροποίηση μέσω έντονης αποδόμησης της μικροβιακής βιομάζας και των
μικροοργανισμών.



Η προετοιμασία /παραγωγή ποιοτικά υψηλού επιπέδου υλικού, χωρίς εκπομπές ρύπων, που θα οδηγηθεί
για ραφινάρισμα.

παθογόνων

Η συνολική απώλεια όγκου στη 2η φάση κομποστοποίησης αναμένεται να είναι της τάξης του 20%.
Το εξερχόμενο υγιεινοποιημένο οργανικό θα οδηγείται σε πλατεία ωρίμανσης όπου θα παραμένει σε ανοικτά
σειράδια για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα (ΚΥΑ 114218/1997). Η ωρίμανση θα πραγματοποιείται σε
πλατεία, όπου οι σωροί θα καλύπτονται από μεμβράνη ειδικών προδιαγραφών, όπου το κομποστοποιημένο
οργανικό κλάσμα θα διαστρώνεται σε σειράδια και θα παραμένει αναδευόμενο ανά τακτά χρονικά
διαστήματα.
Η διαδικασία της ωρίμανσης του υλικού (2η φάση κομποστοποίησης) πραγματοποιείται σε σωρούς
τριγωνικής διατομής. Το ύψος των σωρών θα είναι 2,10 m.
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Η απαιτούμενη υποδομή και ο μηχανολογικός εξοπλισμός εξαρτώνται από την απόδοση και τα
αποτελέσματα της 1ης φάσης κομποστοποίησης.
Παρότι οι απαιτήσεις σε οξυγόνο λιγοστεύουν, απαιτείται σε ικανοποιητικό βαθμό η παροχή οξυγόνου, ενώ
δεν επιτρέπεται η διαβροχή του υλικού.
Για την ομαλή εξέλιξη της διεργασίας της ωρίμανσης είναι απαραίτητη η ανάδευση του υλικού. Για το σκοπό
αυτό θα χρησιμοποιηθεί ο φορτωτής ή/και ο αναστροφέας.
Η ανάδευση θα επιτυγχάνει την πλήρη αναδιάταξη του συνόλου της μάζας του σειραδίου, μεταφέροντας
υλικό με κατεύθυνση από την βάση του σειραδίου προς την κορυφή, με τρόπο ώστε το υλικό που
βρίσκεται, πριν την ανάδευση, στα κατώτερα στρώματα του σειραδίου, μετά την ανάδευση να μεταφέρεται
στα ανώτερα στρώματα.
Η διαδικασία αυτή αποκαθιστά ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ομοιογένεια του υλικού με αποτέλεσμα
να επιτυγχάνεται πλήρης ομοιόμορφη ωρίμανση όλης της μάζας του σειραδίου εντός του χρόνου
παραμονής του υλικού στην μονάδα ωρίμανσης.
Με την ανάδευση εξασφαλίζονται τα ακόλουθα :


Διαρρηγνύονται σβώλοι υλικού που τυχόν έχουν σχηματιστεί, ο αερισμός της μάζας των
οποίων είναι προβληματικός.



Καταστρέφονται δίοδοι αέρα που τυχόν έχουν σχηματισθεί εντός της μάζας του υλικού
λόγω της στάσιμης κλίνης του υλικού.



Επιπλέον, με την ανάδευση εισέρχεται ποσότητα φρέσκου αέρα, απαραίτητη για την
εξέλιξη των βιολογικών διεργασιών, ενώ το σχήμα του σειραδίου και το γεγονός ότι στο
εσωτερικό αυτού η αναπτυσσόμενη θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την εξωτερική
προκαλεί τον ελκυσμό αέρα από τη βάση του σειραδίου προς τη κορυφή του με
αποτέλεσμα την συνέχιση του αερισμού με ήπια κυκλοφορία αέρα στο σύνολο της μάζας
ακόμη και μετά την ανάδευση.

Μετά την ολοκλήρωση της παραμονής στη Μονάδα Ωρίμανσης το υλικό καθαιρείται από το σειράδι με το
φορτωτή και εν συνεχεία τροφοδοτείται στο τμήμα ραφιναρίσματος και ενσάκκισης.

4.4.2

Περιγραφή διαμόρφωσης χώρου

Ο χώρος της 2ης Φάσης κομποστοποίησης θα είναι ανοιχτός σε σταθερή επιφάνεια, με εμβαδόν περίπου
780,00μ2 στον οποίο θα κατασκευαστούν σειράδια από κομπόστ διαστάσεων 25,00 x 3,60 x 1,60, με
απόσταση 1,50μ μεταξύ τους.
Για την προστασία των σωρών προβλέπεται κάλυψη των σωρών από μεμβράνη ειδικών προδιαγραφών που
θα συνοδεύεται από κατάλληλα πιστοποιητικά και μεταξύ άλλων θα είναι ανθεκτική σε χαμηλές
θερμοκρασίες), η οποία θα εξασφαλίζει ότι δεν θα διαφεύγουν οσμηρές ενώσεις κατά τη διεργασία
κομποστοποίησης
Η διαμόρφωση του δαπέδου και η διαχείριση των στραγγισμάτων και των ομβρίων θα πραγματοποιηθεί με
τον ίδιο τρόπο που θα γίνει και για τους υπόλοιπους χώρους. Αναφορικά όμως με τη χωροθέτηση των
σωρών στη φάση ωρίμανσης ισχύουν οι παρακάτω γενικές απαιτήσεις:


Ελαφρά κλίση του γηπέδου



Ελάχιστη απόσταση από επιφανειακά ύδατα/πηγές/πηγάδια (> 50 m), λαμβανομένου υπόψη των
υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής του έργου.



Σε περιοχές υψηλής υδροπερατότητας του εδάφους όπου βρίσκονται οι σωροί απαιτείται αλλαγή
της τοποθεσίας κάθε χρόνο.



Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση των σωρών σε ελαφρύ έδαφος (αργιλικό υλικό < 15%), σε
καρστικά εδάφη, σε περιοχές με υψηλό ποσοστό υγρασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε
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προστατευόμενες περιοχές, σε περιοχές με υδροφόρο ορίζοντα μέχρι 2 m κάτω από την επιφάνεια
του εδάφους.

4.4.3

Απαιτήσεις στη λειτουργία

Γενικά, απαιτείται η εξασφάλιση όλων των παραμέτρων έτσι ώστε να συνεχιστεί η ήπια αποδόμηση και η
χουμοποίηση του οργανικού υλικού και ειδικότερα :


κατάλληλες συνθήκες αερισμού (αναστροφή υλικού κάθε 2-4 εβδομάδες, διατήρηση σταθερής
δομής του υλικού.



Εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υγρασίας (45 – 55%) ώστε να μην ανασταλούν οι
βιολογικές δράσεις ολοκλήρωσης της φάσης ωρίμανσης με απαίτηση ή απαγόρευση διαβροχής
ανάλογα τις αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες εντός της μάζας του και τους κλιματικούς
παράγοντες.

Συνιστάται, λόγω της απαιτούμενης διατήρησης ενός όξινου περιβάλλοντος στους σωρούς, το ύψος των
σωρών να ξεπερνά τα 2,5 m μόνο όταν επιτυγχάνονται οι βέλτιστες προϋποθέσεις κομποστοποίησης
(αναστροφή υλικού, υγρασία κ.λπ.).
Τα απαιτούμενα μηχανήματα για την 2η Φάση είναι τα ακόλουθα:


Φορτωτής ή/και αναστροφέας.



Ειδικές μεμβράνες για κάλυψη του υλικού

Εκτός από τα ανωτέρω στη φάση αυτή απαιτείται η χρήση του ακόλουθου εξοπλισμού:


Εξοπλισμός μέτρησης θερμοκρασίας (ηλεκτρονικό ή μεταλλικό θερμόμετρο με δυνατότητα το
αισθητήριό του να φτάνει σε βάθος 50 cm μέσα στους σωρούς) σε τακτά χρονικά διαστήματα.



Εξοπλισμός προσδιορισμού υγρασίας (θα παίρνεται δείγμα από βάθος 50 cm) με τη βοήθεια ζυγού
ακριβείας και με ένα θάλαμο 105 οC (ή και με άλλο τρόπο.)

Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή στοιχείων μέτρησης. Σε αυτά περιλαμβάνονται :


Μέτρηση θερμοκρασίας.



Χρόνος αναστροφής υλικού.



Ποσότητα υγρασίας (εκτίμηση).



Μέτρα διαβροχής υλικού.



Μέτρα παροχής αέρα.



Άλλα μέτρα (π.χ. ενδιάμεσο κοσκίνισμα, κάλυψη με μεμβράνες, ανάμιξη υλικών).



Έκτακτα περιστατικά (π.χ. πυρκαγιά, αβαρίες μηχανημάτων)

4.5
4.5.1

ΧΩΡΟΣ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Γενική περιγραφή βασικών λειτουργιών

Κατά κανόνα το ραφινάρισμα του υλικού γίνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φάσης ωρίμανσης.
Μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί και σε άλλες προηγούμενες φάσεις της κομποστοποίησης, εφόσον
λαμβάνονται υπόψη οι βασικοί παράγοντες κομποστοποίησης (υγρασία, δομή, θερμοκρασία, έκκληση
οσμών).
Δεν συνιστάται το κοσκίνισμα του υλικού (πραγματοποιείται με οπές διαμέτρου < 10 mm) όταν η
θερμοκρασία του υλικού δεν είναι < 40οC (κίνδυνος απώλειας σταθερότητας δομής και καθυστέρηση
χουμοποίησης).
Στόχος αυτού του σταδίου είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ με το ανάλογο λεπτόκοκκο
κλάσμα για κάθε περίπτωση χρήσης κομπόστ.
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Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η απομάκρυνση του ακατάλληλου υλικού (πλαστικό, τεμάχια μετάλλου,
πέτρες, γυαλί, υλικά με δομή ξύλου), ιδιαίτερα όταν το πρωτογενές υλικό προέρχεται από αστικά απόβλητα.
Τα σημαντικότερα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν σε κοσκίνισμα (απομακρύνονται: χοντρόκοκκο και
ακατάλληλα υλικά, ξένες προσμίξεις).
Το οργανικό κλάσμα μετά την ωρίμανση του θα οδηγείται στο χώρο ενσάκκισης. Συγκεκριμένα, θα
χωροθετηθεί διάταξη συσκευαστηρίου αποτελούμενη από ενσακκιστήριο compost. Επιπλέον, εντός της
εγκατάστασης θα πρέπει να προβλεφθεί η ύπαρξη στεγασμένου χώρου, στον οποίο θα μπορεί να
αποθηκευθεί η εβδομαδιαία ποσότητα παραγόμενου compost προς πώληση ή διάθεση. Ακατάλληλα
προϊόντα και υπολείμματα θα οδηγούνται προς διάθεση στο ΧΥΤΑ της διαχειριστικής ενότητας.


Τυποποίηση και αποθήκευση ενός ποιοτικά άριστου τελικού προϊόντος (κομπόστ).



Διάθεση προϊόντος, ανάλογα με τη ζήτηση υλικού και της εποχικές διακυμάνσεις.

4.5.2

Περιγραφή διαμόρφωσης χώρου

Ο χώρος ραφιναρίσματος θα είναι τμήμα του Κτηρίου Υποδοχής – Ραφηναρίας, και θα είναι στεγασμένος με
το μεταλλικό στέγαστρο το οποίο έχει κάλυψη με γαλβανισμένη λαμαρίνα. Η επιφάνεια του δαπέδου θα
είναι κατασκευασμένη από μπετόν. Ο χώρος ραφηναρίας θα είναι διαχωρισμένος στο κτήριο από τον χώρο
Υποδοχής με τοιχείο. Θα υπάρχει στον χώρο διακριτός χώρος για την προσωρινή αποθήκευση του τελικού
προϊόντος κομπόστ.

4.5.3

Απαιτήσεις στη λειτουργία

Η μεταφορά και διάθεση των υπολειμμάτων/ακατάλληλων υλικών θα γίνεται στο ΧΥΤΑ της διαχειριστικής
ενότητας.
Θα εξασφαλίζεται ότι το παραγόμενο κομπόστ θα έχει τα παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά:
o

η υγρασία του παραγόμενου βιοσταθεροποιημένου υλικού : < 35% κ.β.

o

η μείωση μάζας που θα επιτυγχάνεται δεν θα είναι μικρότερη του 25% κ.β. των
εισερχόμενων στους σωρούς οργανικών αποβλήτων.

o

το παραγόμενο βιοσταθεροποιημένο υλικό θα είναι υγεινοποιημένο (απουσία οσμών και
απουσία σαλμονέλας σε δείγμα 25gr σε υγρό βάρος).

o

μέγιστη διάσταση κόκκων του κόμποστ 10mm

o

θα γίνεται ιολογικός έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση του κομπόστ, το βαθμό σταθεροποίησης, τις δυνατότητες διάθεσης
στην αγορά, η διάρκεια αποθήκευσης του κομπόστ μπορεί να είναι από 0 ημέρες έως μερικούς μήνες.


Δεν συνιστάται η αποθήκευση κομπόστ σε ύψος > 2 – 2,5 m.



Μετακίνηση κομπόστ σε τακτά χρονικά διαστήματα π.χ. ανά 3-4 εβδομάδες)

Τα απαιτούμενα μηχανήματα και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για το ραφινάρισμα είναι τα ακόλουθα:


κινητό κόσκινο με οπές 10mm).

Σε περίπτωση μετακίνησης, λόγω ισχυρών ανέμων, του λεπτόκοκκου κλάσματος, που τοποθετήθηκε σε
ακάλυπτο χώρο, επιβάλλεται λήψη μέτρων (κατάλληλες δενδροφυτεύσεις, κατασκευή τοιχίου, κ.α.).
4.6

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Τα υπολείμματα από την ραφηναρία υπολογίζονται ότι θα είναι περίπου 1,60tn/ημέρα λειτουργίας.
Προβλέπεται η αποθήκευση τους σε κάδους που θα τοποθετηθούν δίπλα από το κόσκινο και θα οδηγούνται
μετά με ασφάλεια στον ΧΥΤΑ Καβάλας.
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4.7

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ

4.7.1

Διάθεση παραγόμενου κομπόστ

Το παραγόμενο κόμποστ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μετά από ποιοτικούς ελέγχους και αφού διαπιστωθεί
η καταλληλότητα του, ως:


Βελτιωτικό εδάφους καλλιεργειών (για εκτάσεις όπου υπάρχουν βρώσιμες καλλιέργειες ή
καλλιέργειες ανθοκομικών προϊόντων.)



Βελτιωτικό εδάφους εγκατάστασης χλοοταπήτων.



Κάλυψη εδάφους καλλιεργειών.



Διαμόρφωση ή αποκατάσταση τοπίου



Παρασκευή υποστρωμάτων (ανάπτυξη καλλωπιστικών φυτών, θάμνων, δέντρων,)



Αναδασώσεις, δενδροστοιχίες, πάρκα.



Υλικό επικάλυψης στο ΧΥΤΑ ή σε ΧΑΔΑ της περιοχής έργου,



Υλικό ζώνης εκτόνωσης βιοαερίου,



Υλικό διαμόρφωσης πρανών – πλατώ κλπ).

4.7.2

Έλεγχος ποιότητας κομπόστ

Ο έλεγχος της ποιότητας του παραγόμενου κομπόστ θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και πριν τη
διάθεση της κάθε παρτίδας. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από τον ιολογικό έλεγχο, ελέγχονται οι παρακάτω
παράμετροι ποιότητας κομπόστ:
o

σχέση C/N,

o

pH,

o

οργανική ουσία,

o

ηλ. αγωγιμότητα,

o

φυτοτοξικότητα.

Η υγρασία του παραγόμενου βιοσταθεροποιημένου υλικού θα είναι κάτω από 35% κ.β. Η μείωση μάζας που
θα επιτυγχάνεται δεν θα είναι μικρότερη του 25% κ.β. των εισερχόμενων στους σωρούς οργανικών
αποβλήτων. Το παραγόμενο βιοσταθεροποιημένο υλικό θα είναι υγεινοποιημένο (απουσία οσμών και
απουσία σαλμονέλας σε δείγμα 25gr σε υγρό βάρος). Οι οδηγίες χρήσης κομπόστ θα δίνονται στη βάση των
αποτελεσμάτων των ελέγχων.
Το παραγόμενο κομπόστ από τη Μονάδα θα αποτελεί προϊόν αυτής, επομένως κατ’ ελάχιστο πρέπει να
πληροί τα κριτήρια της ΚΥΑ 114218/1997, σχετικά με τα περιεχόμενα βαρέα μέταλλα, το μικροβιακό φορτίο
και την κοκκομετρία. Είναι επιθυμητό δε να πρέπει να πληροί τα κριτήρια της απόφασης 2006/799/ΕΚ της
3ης Νοεμβρίου 2006 για τα Βελτιωτικά Εδάφους ή/και της απόφασης 2007/64/ΕΚ της 15ης Δεκεμβρίου
2006 για τα Καλλιεργητικά Μέσα.
Συγκεντρωτικά, οι απαιτήσεις των τριών αυτών νομοθετικών κειμένων, παρουσιάζονται παρακάτω:
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Πίνακας 2: Ποιοτικά χαρακτηριστικά κομπόστ

Παράμετρος

Ελάχιστα
ποιοτικά
χαρακτηριστικά
για
τα
εδαφοβελτιωτικά/καλλιεργητικά
μέσα, (αποφ. 2006/799 & αποφ.
2007/64, αντίστοιχα)

Ελάχιστα
ποιοτικά
χαρακτηριστικά, ΚΥΑ 114218

Cd (mg/kg dm)

1

10

Cr (mg/kg dm)

100

510

Cu (mg/kg dm)

100

500

Hg (mg/kg dm)

1

5

Ni (mg/kg dm)

50

200

Pb (mg/kg dm)

100

500

Zn (mg/kg dm)

300

2000

As (mg/kg dm)

10

15

Μο (mg/kg dm)

2

-

Se (mg/kg dm)

1,5

-

F (mg/kg dm)

200

-

Σαλμονέλα

Απουσία σε 25g

-

Helminth Ova

Απουσία σε 1,5g

0

E. Coli (MPN)

<1000/g

PCB’s (mg/kg)

-

PAHs (mg/kg)

-

Προσμίξεις> 2mm (d.w.)

<0,5%

Χαλίκι και πέτρες > 5mm

<5%

Περιεκτικότητα
πλαστικό
(%
βάρους)

σε
Ξηρού

<0,5
(μέγεθος βρόχου 2mm)

Περιεκτικότητα σε γυαλί
(% ξ.β.)

<0,5

Περιεκτικότητα
μέταλλο (% ξ.β.)

<0,5

σε

(μέγεθος βρόχου 2mm)

(μέγεθος βρόχου 2mm)

Περιεκτικότητα σε πέτρες
>5mm (% ξ.β.)

(αναφέρεται
σε
εντεροβακτηρίων γενικότερα)

αριθμό

<0,3

<0,5

-

Υγρασία (%)

<75

<40

Οργανική ύλη (%)

20
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Παράμετρος

Ελάχιστα
ποιοτικά
χαρακτηριστικά
για
τα
εδαφοβελτιωτικά/καλλιεργητικά
μέσα, (αποφ. 2006/799 & αποφ.
2007/64, αντίστοιχα)

Ελάχιστα
ποιοτικά
χαρακτηριστικά, ΚΥΑ 114218

Ολικό Ν( %)

3 (εκ του οποίου το οργανικό Ν 
80%)

-

Κοκκομετρική διαβάθμιση
για το 90% κ.β.

-

<10 mm

Ηλεκτρική αγωγιμ., dS/m

<1,5
(μόνο για τα καλλιεργητικά μέσα)

Επιπλέον, προκειμένου να γίνεται χρήση του compost στις καλλιέργειες, η προαναφερθείσα ΚΥΑ
προδιαγράφει τις εξής οριακές τιμές για τις ποσότητες βαρέων μετάλλων που μπορούν να εισάγονται κατ’
έτος στα καλλιεργημένα εδάφη, με βάση έναν μέσο όρο 10 ετών.
Πίνακας 3: Οριακές τιμές για τις ποσότητες βαρέων μετάλλων που μπορούν να εισάγονται κατ’ έτος στα
καλλιεργημένα εδάφη βάσει της ΚΥΑ 114218

Παράμετροι

Οριακές τιμές
(kg/ εκτάριο/έτος)

Κάδμιο

0,15

Χαλκός

12,00

Νικέλιο

3,00

Μόλυβδος

15,00

Ψευδάργυρος

30,00

Χρώμιο

5,00

Υδράργυρος

0,10

Η βιοσταθεροποίηση ή ωρίμανση του υλικού, μπορεί να προσδιορίζεται και με βάση την αναπνευστική
δραστηριότητα του υλικού (είτε άμεσα ως AT4 είτε έμμεσα με το τεστ αυτοθέρμανσης – self-heating test ή
rottegrade).
Εάν τα υπολειμματικά Δημοτικά Απόβλητα υφίστανται μηχανική / βιολογική επεξεργασία πριν την τελική
τους διάθεση με ταφή, για να θεωρούνται μη βιοαποικοδομήσιμα κατά την έννοια του άρθρου 2 της
Οδηγίας 1999/31/ΕΚ θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον:
• Δυναμικό αναπνοής 4 ημερών (Respiration Activity, ΑΤ4) < 10 mg O2/g dm, ή
• Δείκτη δυναμικής διαπνοής (Dynamic Respiration Index, DRI) < 1000 mg O2/kg VS/h
Εάν οδηγούνται σε αποτέφρωση πριν την τελική ταφή, για να θεωρούνται μη βιοαποικοδομήσιμα κατά την
έννοια του άρθρου 2 της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ, θα πρέπει να διαθέτουν Ολικό Οργανικό Άνθρακα (TOC) σε
περιεκτικότητα < 5%
Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι σε ότι αφορά την περιεκτικότητα του παραγόμενου κομπόστ σε βαρέα
μέταλλα, αυτή εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα των εισερχόμενων οργανικών αποβλήτων, καθώς καμία
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διαδικασία διαχωρισμού δεν μπορεί να τα απομακρύνει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στην διαδικασία συλλογής των οργανικών αποβλήτων στην πηγή και στην ενημέρωση των
πολιτών που συμμετέχουν στην προδιαλογή των οργανικών, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα των
εισερχόμενων οργανικών αποβλήτων με ελαχιστοποίηση της ποσότητας των βαρέων μετάλλων που
περιέχονται σε αυτά.
4.8
4.8.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΜΑΖΑΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γενικά στοιχεία

Προσδιορισμός ποσοστού υγρασίας:
Η υγρασία προσδιορίζεται με βάση το ολικό υγρό βάρος (βάρος υγρασίας ως προς ολικό βάρος
απορριμμάτων)

M 

wd
 100
w

ή Με βάση το ξηρό βάρος (βάρος υγρασίας ως προς ξηρό βάρος απορριμμάτων)

M 

wd
 100
d

όπου
Μ = υγρασία %
w = αρχικό βάρος απορριμμάτων
d = βάρος μετά από ξήρανση στους 105 °C
Ειδικό βάρος:
H γνώση του ειδικού βάρους των απορριμμάτων είναι απαραίτητη για να μπορεί να προσδιορισθεί η
συνολική μάζα των απορριμμάτων. Επίσης με τον τρόπο αυτό είναι γνωστός και ο όγκος του νερού που
περιέχουν και που πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά τη διαχείριση τους. Συνήθως δεν υπάρχει ομοιομορφία
στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να περιγράφεται το ειδικό βάρος των στερεών απορριμμάτων.
Με βάση την βιβλιογραφία ως μέση τιμή της πυκνότητας των αστικών απορριμμάτων μπορούν να
λαμβάνονται μέσα στο απορριμματοφόρο τα 250-350 kg/m3 και στη σακούλα προσυλλογής τα 150-200
kg/m3.
Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται κάποιες ενδεικτικές τιμές διαφόρων βιοαποβλήτων.
Πίνακας 4: Ενδεικτικές τιμές ειδικού βάρους βιοαποβλήτων
Ειδικό βάρος
Είδος απορριμμάτων

(kg/m3)
Περιοχή τιμών

Τυπική τιμή

Απόβλητα τροφίμων (μικτά)

130-480

290

Απορρίμματα κήπων

60-225

110

Ξύλο

130-320

240

30-150

60

Απορρίμματα κατοικιών (ασυμπίεστα)

Απορρίμματα κήπων
Φύλλα (ξερά)
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Ειδικό βάρος
Είδος απορριμμάτων

(kg/m3)
Περιοχή τιμών

Τυπική τιμή

Πράσινη χλόη (υγρή & συμπιεσμένη)

590-830

590

Απορρίμματα κήπου (τεμαχισμένα)

265-355

295

Απορρίμματα τροφίμων (υγρά)

800-1600

540

Ροκανίδια ξύλου

100-180

150

Αδιάθετα φρούτα

250-750

360

Απορρίμματα κατοικιών (ασυμπίεστα)

Εμπορικά

(Tchobanoglous G., Theisen H., Vigil S., ‘Integrated Solid Waste Management. Engineering Principles and
Management issues’ Μc Graw Hill, 1993)
Υδατοϊκανότητα:
Η υδατοϊκανότητα είναι το μέγιστο ποσοστό υγρασίας που μπορούν να κατακρατήσουν τα απορρίμματα
κάτω από το βάρος των υπερκείμενων στρωμάτων. Οι τυπικές τιμές κυμαίνονται από 50-60% κατά βάρος.
Στα φρέσκα απορρίμματα ανέρχεται περίπου στο 30% που όγκου των απορριμμάτων. Σε όρους μάζας το
ποσοστό εκτιμάται σε 50-60% κατά βάρος (ολικό βάρος).
Διαπερατότητα
Η διαπερατότητα του στρώματος των απορριμμάτων καθορίζει την κίνηση των υγρών και των αερίων δια
μέσου των στρώσεων.

K k




όπου:
κ = ειδική διαπερατότητα Τυπικές τιμές k= 10-11 ~ 10-12
γ = ειδικό βάρος νερού
μ = ιξώδες
Πορώδες
Εκτός από την υπερβολική υγρασία και το μικρό πορώδες μπορεί να οδηγήσει σε αναερόβιες καταστάσεις.
Έχει βρεθεί από πειραματικές έρευνες ότι ο ουσιαστικός συντελεστής διάχυσης οξυγόνου Deff εντός ενός
σωρού απορριμμάτων δίνεται από τη σχέση:

Deff  D  S 2
όπου
D = o συντελεστής διάχυσης οξυγόνου στον αέρα
S = το πορώδες του σωρού.
Έτσι για παράδειγμα αν το πορώδες ενός σωρού μειωθεί από 30% σε 20% λόγω σταθεροποίησης και
συμπύκνωσης (δηλαδή μείωση κατά 33%), ο ουσιαστικός συντελεστής διάχυσης οξυγόνου θα μειωθεί κατά
56%.
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Ο συντελεστής διάχυσης οξυγόνου στον αέρα εξαρτάται από τη σύσταση του αέρα (περιεκτικότητα σε
διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο και άζωτο) και κυμαίνεται από 0,2 – 0,3.
Σύνθεση κατά μέγεθος
Η σύνθεση κατά μέγεθος των ελληνικών απορριμμάτων, όπως έχει προκύψει από μετρήσεις είναι:
0-40 mm

34,8% (κατά βάρος)

40-120 mm

35,36%

> 102 mm

29,84 %

Προσεγγιστική χημική ανάλυση
Η προσεγγιστική χημική ανάλυση γίνεται για να προσδιορισθεί το εξαερώσιμα ποσοστό και η υγρασία των
απορριμμάτων. Μετρώνται οι συνιστώσες:

-

Υγρασία (απώλεια βάρους κατά τη θέρμανση στους 105 °C για 1 h)

-

Εξαερώσιμα στερεά (περαιτέρω απώλεια βάρους για θέρμανση στους 950 °C)

-

Τέφρα (στερεό υπόλειμμα)

Για τη διαδικασία της κομποστοποίησης μας ενδιαφέρει επίσης και το βιοδιασπάσιμο τμήμα των
εξαερώσιμων στερεών. Χαρακτηριστικές τιμές για ορισμένα συστατικά απορριμμάτων φαίνονται στον
ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 5: Εξαερώσιμο και βιοδιασπάσιμο ποσοστό απορριμμάτων
Οργανικό κλάσμα

Εξαερώσιμο VS ποσοστό των
TS, %

Βιοδιασπάσιμο ποσοστό

Χαρτί

85

0,82

Εφημερίδες

86

0,22

Χαρτόνι

80

0,47

Υπολείμματα τροφών

70

0,82

Υπολείμματα κήπων

75

0,72

Τελική στοιχειακή ανάλυση
Η τελική στοιχειακή ανάλυση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του ποσοστού του άνθρακα (C), υδρογόνου
(H), οξυγόνου (O), αζώτου (N) και θείου (S). Η στοιχειακή ανάλυση είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό
του απαιτούμενου αέρα για την κομποστοποίηση, τον προσδιορισμό της σύστασης των απαερίων και τον
προσδιορισμό του λόγου C/N που είναι απαραίτητος σε όλες τις διαδικασίες αποδόμησης.
Τυπική στοιχειακή ανάλυση των διαφόρων συστατικών των βιοαποβλήτων δίνεται στον ακόλουθο πίνακα.
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Πίνακας 6: Τυπική στοιχειακή ανάλυση των διαφόρων συστατικών των βιοαποβλήτων
% κατά
βάρος

Ενέργεια

% Ξηρού βάρους

Υγρασία

kJ/kgx103

Άνθρακας

Υδρογόνο

Οξυγόνο

Άζωτο

Θείο

Τέφρα

Ζυμώσιμα

70

4.646

48

6,4

37,6

2,6

0,4

5

Χαρτί

6

16.747

43,5

6

44

0,3

0,2

6

Χαρτόνι

7

16.282

44

5,9

44,6

0,3

0,2

5

Κλαδέματα
κήπων

60

6.513

47,8

6

38

3,4

0,3

4,5

Ξύλο

20

18.608

49,5

6

42,7

0,2

0,1

1,5

Συστατικό

Βιολογικός μεταβολισμός
Ο βασικός αερόβιος μεταβολισμός κατά τη διαδικασία της λιπασματοποίησης στηρίζεται στην μετατροπή
πρωτεϊνών, αμινοξέων, λιπιδίων, υδατανθράκων, κυτταρίνης, λιγνίνης και διαφόρων αδρανών σε οξυγόνο,
θρεπτικά, μικροοργανισμούς και στη συνέχει σε κομπόστα, νέα κύτταρα, διοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο,
νιτρικά και θειικά και τέλος θερμότητα.
Η ποσότητα του οξυγόνου που απαιτείται για την πλήρη οξείδωση της οργανικής ύλης, αν ο εμπειρικός
τύπος των απορριμμάτων είναι CaHbOcNd, δίνεται από τη σχέση :

Υπολογισμός λόγου C/N
Αν είναι γνωστή η περιεκτικότητα σε άζωτο ενός μίγματος (π.χ με εργαστηριακή μέτρηση) μπορεί να
υπολογισθεί η περιεκτικότητα άνθρακα από το ποσοστό των εξαερώσιμων στερεών VS, από τη σχέση:
%C = %VS/1.8
Εναλλακτικά ο λόγος C/N μπορεί να υπολογισθεί από πίνακες που αναφέρουν τους λόγους C/N των επί
μέρους υλικών που αποτελούν το μίγμα προς κομποστοποίηση.
Ο λόγος C/N του μίγματος δίνεται από τη σχέση:
(4)
όπου:
Q = η μάζα του κάθε υλικού (ολική ή υγρή μάζα)
C = η περιεκτικότητα σε άνθρακα, %
Ν = η περιεκτικότητα σε άζωτο, %
M = η υγρασία, %
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Αν έχουμε δύο υλικά και είναι γνωστός ο λόγος C/N του κάθε υλικού, τότε η ποσότητα Q2 του δεύτερου
υλικού που πρέπει να αναμειχθεί με την ποσότητα Q1 του πρώτου υλικού δίνεται από τη σχέση

Πίνακας 7: Περιεκτικότητα αζώτου χαρακτηριστικών ζυμώσιμων συστατικών
Υλικό

%Ν

C/N

-Υπολείμματα φρούτων

1,5

34,8

-Απόβλητα σφαγείων

7-10

2

-Υπολείμματα πατάτας

1,5

25

-Βουστάσια

1,7

18

-Άλογα

2,3

25

-Χοιροστάσια

3,75

20

-Πτηνοτροφεία

6,3

15

-Πρόβατα

3,75

22

-Υλοτομία

0,13

170

-Πριονίδια

0,1

200-500

-Άχυρα

0,3

128

-Ανάμικτα

0,25

173

-Εφημερίδες

0,05

983

-Καφέ χαρτί

0,01

4490

-Περιοδικά

0,07

470

-Γκαζόν

2,415

20

-Φύλλα, κλαδιά (φρέσκα)

0,5-1

40-80

-Υάκινθοι (Νούφαρα)

2

21

Τρόφιμα

Κοπριές

Ξύλα και πριονίδια

Χαρτί

Κλαδέματα κήπων
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4.8.2

Σχεδιασμός μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Παγγαίου

Υπολογισμός υγρασίας και λόγου C/N
Λαμβάνονται από βιβλιογραφικά δεδομένα τα ακόλουθα στοιχεία των βιοαποβλήτων :

Συστατικό

Βάρος
(τόνοι)

% Ποσοστό
υγρασίας

%

%

Ποσοστό C

Ποσοστό N

2.718

65,00%

48,00%

2,60%

315

65,00%

48,00%

2,60%

3.033

65,00%

48,00%

1,84%

ΕΙΔΟΣ ΒΑ-ΚΗΠΩΝ

419

45,00%

47,80%

3,40%

Κλαδέματα/Πράσινα ΔΗΜΟΥ

730

45,00%

48,99%

1,16%

Σύνολο Πράσινα

1.149

45,00%

48,57%

2,06%

Σύνολο

4.182

59,50%

48,22%

1,92%

ΒΑ-ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Σύνολο Βιοαποβλήτων

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι στην είσοδο της εγκατάστασης η υγρασία είναι 59,50% και ο λόγος
C/N = 25,11.
Διαστασιολόγηση – Ισοζύγια μάζας
Παραδοχές:
Μέρες Λειτουργίας μονάδας ανά έτος

260

d/year

Ώρες Λειτουργίας μονάδας ανά ημέρα

8

h/d

Φάσεις κομποστοποίησης & ωρίμανσης

360

d/year

24

h/d

Διαστασιολόγηση Σειραδιών Κομποστοποίησης
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά σειραδιού
Πλάτος (a)

3,60

m

Μήκος (b)

55,00

m

Ύψος (h)

1,60

m

Εμβαδό διατομής

2,8800

m2

Όγκος (V)

158,40

m3

Αξιοποίηση επιφάνειας

0,80

m3/m2

13,31

tn/day

Ισοζύγιο μάζας
Εισερχόμενη ποσότητα αποβλήτων
Περιεχόμενη υγρασία

59,50%
7,92

Ολικές απώλειες

25,00%
3,33

Απώλειες πτητικών

Απώλειες υγρασίας

tn/day

tn/day

12,00%
0,95

tn/day

2,38

tn/day
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Εξάτμιση

40,00%

Ατμός

0,95

tn/day

Στραγγίσματα

1,43

tn/day

1,43

m3/day

9,98

tn/day

Έξοδος προς ωρίμανση

Οπότε υπολογίζεται ότι χρειαζεται χώρος για δέκα (10) σειράδια των 55m.
Διαστασιολόγηση Σειραδιών Ωρίμανσης
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά σειραδιού
Πλάτος (a)

3,60

m

Μήκος (b)

25,00

m

Ύψος (h)

1,60

m

Εμβαδό διατομής

2,88

m2

Όγκος (V)

72,00

m3

Αξιοποίηση επιφάνειας

0,80

m3/m2

9,98

tn/day

Ισοζύγιο μάζας
Εισερχόμενη ποσότητα
Ολικές απώλειες

Έξοδος προς ραφιναρία

20,00%
2,00

tn/day

7,99

tn/day

Ραφιναρία
Εισερχόμενη ποσότητα
Άχρηστα ραφιναρίας

Τελικό προϊόν

7,99

tn/day

20,00%
1,60

tn/day

6,39

tn/day

1.660,91

tn/yr
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ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΜΑΖΑΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χειρονακτική αφαίρεση
ογκωδών αντικειμένων

Ογκώδη αντικείμενα
Συσκευασίες
κτλ

Φορτωτής
Τεμαχισμός

Τεμαχισμός
(screening)

Κλαδέματα, πράσινα

Φορτωτής
Ανάμιξη

Συνολική απώλεια
όγκου : 25%

Συνολική απώλεια
όγκου : ~ 20%

Συνολική απώλεια
όγκου : ~ 20%

1η Φάση
Κομποστοποίησης
Σειράδια
Σταθεροί σωροί

2η Φάση
Κομποστοποίησης

Κοσκίνισμα Ραφινάρισμα

Τελικό προϊόν προς διάθεση
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5

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

5.1

ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ

Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου της μονάδας κομποστοποίησης των απορριμμάτων αφορούν:


εργασίες εξυγίανσης του χώρου (π.χ. αφαίρεση λίθων),



χωματουργικές εργασίες για την περίπτωση εξομάλυνσης του εδάφους του γηπέδου (εκσκαφές
ή/και επιχώσεις) και δημιουργία κλίσεων 1-2 % προς τα έξω για την απορροή ομβρίων. Πρόκειται
γενικά για εργασίες που διαμορφώνουν την επιφάνεια του εδάφους του γηπέδου υπερυψώνοντας ή
υποβαθμίζοντάς την κατάλληλα, ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο ύψος για να υποδεχθεί τις
επιμέρους εγκαταστάσεις και γενικότερα του συνόλου των έργων υποδομής.

Οι συνολικές εκσκαφές για τη διαμόρφωση της μονάδας είναι 2.001,69m3, ενώ οι επιχώσεις 1539,95 m3.
Η συνολική διαμορφωμένη επιφάνεια εσωτερικά της εγκατάστασης είναι ασφαλτοστρωμένη για έκταση
εμβαδού 5.366,01 m2 και τσιμεντοστρωμένη για 4.750,50.
Οι ανωτέρω διαμορφωμένες επιφάνειες θα είναι στεγανοποιημένες (είτε λόγω του μπετόν είτε λόγω του
ασφαλτικού υλικού αντίστοιχα).
5.2
5.2.1

ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Γενικά

Τα έργα διευθέτησης ομβρίων σχεδιάζονται για να επιτυγχάνουν την ελαχιστοποίηση του όγκου των
επιφανειακών απορροών που εισρέουν στο σύνολο του χώρου και τις παροχετεύουν σε φυσικούς
αποδέκτες εκτός του χώρου. Η διαστασιολόγηση των έργων γίνεται πάντα προς την πλευρά της ασφαλείας,
λαμβάνοντας υπόψη τις μέγιστες αναμενόμενες επιφανειακές απορροές.
Για την διευθέτηση των ομβρίων έχει δημιουργηθεί δίκτυο ομβρίων το οποίο καταλήγει στο ρέμα που
βρίσκεται δυτικά του οικοπέδου.
Ο σχεδιασμός των έργων θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Π.Δ. 696/74).

5.2.2

Τυπολόγιο και παραδοχές διαστασιολόγησης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας

Αποδέκτης ομβρίων υδάτων
Αποδέκτης όλων των ομβρίων υδάτων της εγκατάστασης είναι τα παρακείμενα μη διευθετημένα ρέματα
τόσο δυτικά όσο και ανατολικά του γηπέδου.

Περίοδος επαναφοράς
Η περίοδος επαναφοράς της κρίσιμης βροχόπτωσης ελήφθη Τ=50 έτη για όλες τις διατάξεις.

Συντελεστής Απορροής
Ο προσδιορισμός του συντελεστή απορροής θα γίνει σύμφωνα με το ΠΔ 696/74, άρθρο 187, σύμφωνα με
το οποίο ο συντελεστής απορροής C, υπολογίζεται από την σχέση:
C = 1-C’
ως συνάρτηση των τοπογραφικών συνθηκών, των συνθηκών εδάφους και της φυτικής κάλυψης. Ο
συντελεστής C' δύναται να έχει τις εξής τιμές.
Τύπος Επιφάνειας

Τοπογραφικές Συνθήκες

C’
Επίπεδα Εδάφη (0,15% - 0,50%)

0,30

Κλιτύες (2,5% - 3,5%)

0,20

Λοφώδη εδάφη (25% - 35%)

0,10
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Φύση Εδάφους

Φυτική Κάλυψη

Αδιαπέρατοι άργιλοι

0,10

Μέσες συνθήκες αργίλων και πηλών

0,20

Αμμοπηλοί

0,40

Καλλιεργήσιμη γη

0,10

Δενδροκάλυψη

0,20

Σύμφωνα με τις Αμερικανικούς Οργανισμούς WPCF και ASCE, για τους συντελεστές απορροής ισχύουν τα
ακόλουθα :
Εμπορική περιοχή, κέντρο

C = 0.70 – 0.95

Εμπορική περιοχή, περιφέρεια

C = 0.50 – 0.70

Οικιστική, μονοκατοικίες

C = 0.30 – 0.50

Οικιστική, πολυκατοικίες με πανταχόθεν ελεύθερο

C = 0.40 – 0.60

Οικιστική, πολυκατοικίες σε συνεχές σύστημα

C = 0.60 – 0.75

Για την συγκεκριμένη μελέτη και λαμβάνοντας υπόψη τις γεωμορφολογικές και τοπογραφικές συνθήκες τις
περιοχής κρίθηκε εύλογο ο συντελεστής απορροής να ληφθεί για τις εξωτερικές λεκάνες ίσος με 0.6 και για
τις ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες ίσος με 0.9.

Χρόνος συρροής
Ο χρόνος συρροής σύμφωνα με το ΠΔ 696/74, υπολογίζεται είτε με την σχέση Giandotti, είτε με την σχέση
του Kirpich.

Giandotti:

t

4 A  1.5L

όπου

0.8 z

t

ο χρόνος συρροής (ώρες)

Α

το εμβαδόν της λεκάνης (km2)

L

Το μήκος της κύριας μισγάγγειας (km)

z

η υψομετρική διαφορά του μέσου υψομέτρου της λεκάνης από το σημείο υπολογισμού
(m)

 L3 

Kirpich : t  3.97  
H
 

0 , 385

όπου
t

ο χρόνος συρροής (min)

L

το μήκος διαδρομής της φυσικής κοίτης (km)

Η

η μέγιστη υψομετρική διαφορά (km)
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Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ΠΔ 696/74, άρθρο 187:
Α) 'Οτι ο τύπος του GIANDOTTI δίνει τον συνολικό χρόνο συρροής μέχρι την εξεταζόμενη θέση του
ρέματος, δηλαδή το άθροισμα του χρόνου ροής μέσω της επιφανείας των κλιτύων και του χρόνου
διαδρομής μέσω της κοίτης του ρέματος και ότι ο υπ'όψη τύπος πρέπει να τυγχάνει εφαρμογής μόνον επί
απλών λεκανών, δηλαδή λεκανών οι οποίες εμφανίζουν σαφώς μια κύρια μισγάγγεια και δεν αποτελούνται
από περισσότερες της μιας σημαντικές υπολεκάνες.
Β) Ο τύπος του KIRPICH δίνει τον παρεχόμενο χρόνο μεταξύ ενάρξεως ανυψώσεως των υδάτων στην
εξεταζόμενη θέση του ρέματος και επιτεύξεως της μεγίστης στάθμης, δηλαδή ο υπ'όψη τύπος δίνει την
διάρκεια του ανιόντος κλάδου του υδρογραφήματος της πλημμύρας. Κατά την εφαρμογή της ορθολογικής
μεθόδου, ο χρόνος βροχοπτώσεως είναι δυνατόν να ληφθεί ίσος προς τον υπολογιζόμενο χρόνο συρροής
μέσω του ανωτέρω τύπου, χωρίς προσαύξηση αυτού με τον χρόνο ροής στην επιφάνεια των κλιτύων.Ο
υπ'όψη τύπος πρέπει να τυγχάνει εφαρμογής μόνο για τον υπολογισμό του χρόνου ροής κατά μήκος μιας
μισγάγκειας και ο τύπος αυτός είναι δυνατό να εφαρμοσθεί και επί λεκανών απορροής με αισθητώς αύξουσα
κλίση της φυσικής κοίτης προς τα ανάντη.
Για τις εσωτερικές λεκάνες λαμβάνεται χρόνος συρροής ίσος με 10min στην κεφαλή του δικτύου.
Επισημαίνεται ότι στο παρόν έργο και λόγο του μικρού μεγέθους των εξωτερικών λεκανών ο χρόνος
συρροής για όλες τις λεκάνες ελήφθη ίσος με 10min.

Μέθοδος Υπολογισμού Παροχής
Για τον υπολογισμό των παροχών ομβρίων χρησιμοποιείται η ορθολογική μέθοδος σύμφωνα με το ΠΔ
696/74, όπου:

max Q  0.278  C  i  A
Q

η παροχή σε l/sec

C

συντελεστής απορροής που εξαρτάται από το είδος του εδάφους, αδιάστατος

i

η ένταση βροχόπτωσης διάρκειας ίσης προς τον χρόνο συρροής των υδάτων από την
επιφάνεια A μέχρι το σημείο ελέγχου, σε mm/hr

A

η οριζόντια προβολή της αποχετευόμενης επιφάνειας, στρέμματα

Επισημαίνεται ότι η ορθολογική μέθοδος δεν είναι δυνατο να εφαρμόζεται ανεπιφύλακτα για απεριορίστως
μεγάλες εκτάσεις δηλαδή για εκτάσεις μεγαλύτερες των 50 τετραγωνικών μιλλίων = 130 χλμ². Πάντως δεν
είναι δυνατόν να εφαρμόζεται, παρά μόνον εφ'όσον πρόκειται για λεκάνες οι οποίες έχουν υδρολογική
ενότητα, η οποία προσδιορίζεται π.χ. από τα στοιχεία βροχής, τους συντελεστές απορροής κλπ. Στις
παραπάνω απαγορευτικές περιπτώσεις ενδείκνυται η εφαρμογή ακριβεστέρων μεθόδων, οι οποίες
ανταποκρίνονται στις εκάστοτε συνθήκες π.χ. με την σύνθεση υδρογραφημάτων των επί μέρους λεκανών.

Συντελεστής τραχύτητας
Ο συντελεστής τραχύτητας n που χρησιμοποιείται στο τύπο Manning λαμβάνεται ίσος προς (σύμφωνα με
τις Οδηγίες Σύνταξης Μελετών της Εγνατίας Οδού - ΟΣΜΕΟ):
Κατηγορία αγωγών

Συντελεστής
Manning

Σωληνωτοί αγωγοί από τσιμεντοσωλήνες (για ελεύθερη ροή)

0,016

Επενδεδυμένες τάφροι (αποχέτευσης, συνέχειας, οφρύος, κλπ.), έγχυτοι
ορθογωνικοί αγωγοί

0,016

Τραχύτητας
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Επένδυση με λιθόδεμα

0,020

Ανεπένδυτοι τάφροι σε έδαφος γαιοημιβραχώδες

0,025

Ανεπένδυτοι τάφροι σε βραχώδες έδαφος (Ανώμαλος βραχώδης πυθμένας)

0,030

Κρίσιμη Ένταση Βροχόπτωσης
Ο υπολογισμός της έντασης βροχόπτωσης βασίζεται στη χρήση ομβρίων καμπυλών για δεδομένο διάστημα
επαναφοράς. Πρόκειται για καμπύλες έντασης – διάρκειας – περιόδου επαναφοράς της βροχόπτωσης,
βασισμένες σε βροχογραφικά δεδομένα της υπό μελέτη περιοχής. Οι όμβριες καμπύλες περιγράφονται
αναλυτικά από σχέσεις υπερβολικής ή εκθετικής μορφής ή συνδυασμό τους. Η όμβρια καμπύλη εκθετικής
μορφής δίνεται από τη σχέση:

i

c
tn

όπου

i:

η ένταση της βροχόπτωσης

c:

αριθμητική σταθερά που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη περιοχή και
δίνεται από τη σχέση: c  aT

m

όπου a,m αριθμητικές σταθερές και Τ η περίοδος επαναφοράς
t:

η διάρκεια της βροχόπτωσης που λαμβάνεται ίση με το χρόνο
συγκέντρωσης της λεκάνης [hrs]

n:

αριθμητική σταθερά

Για τις ανάγκες του έργου χρησιμοποιήθηκαν οι όμβριες καμπύλες από τη βάση δεδομένων του
προγράμματος TechnoLogismiki 2013 v11.1 για την περιοχή της Καβάλας. Η μορφή της καμπύλης είναι η
ακόλουθη:

i  44 ,83  t 0, 638 (mm/h)

T=50 έτη

Για την αναγωγή της όμβριας καμπύλης σε περιόδους επαναφοράς, οι οποίες δεν διατίθενται,
χρησιμοποιείται η εξίσωση του Fuller:

Εξίσωση Fuller:

i

1  0.80 * log T
io
1  0.80 * log To

Υδραυλικά Χαρακτηριστικά Ροής
Οι υδραυλικοί υπολογισμοί των κύριων αγωγών ομβρίων υδάτων γίνονται με χρήση της εξίσωσης Manning:

Q

1
A R 2 3 S 1 2 , όπου
n

Q:

Η παροχή ομβρίων [m3/s]

A:

Βρεχόμενη επιφάνεια [m2]
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R:

Υδραυλική ακτίνα [m]

S:

Κλίση

Μέγιστες ταχύτητες ροής
Η μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες για την παροχή σχεδιασμού των έργων για την αποφυγή διαβρώσεων
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί (σύμφωνα με τις Οδηγίες Σύνταξης Μελετών της Εγνατίας Οδού
- ΟΣΜΕΟ):
Έργο

Ιδιότητες τοιχωμάτων

Μέγιστη
ταχύτητα
(Vmax) (m/s)

Ανεπένδυτες τάφροι σε
έδαφος
γαιοημιβραχώδες

Ανεπένδυτες τάφροι σε
βραχώδες έδαφος

Επενδεδυμένες τάφροι,
αγωγοί και οχετοί

5.2.3

α. Λεπτή άμμος και ιλυοαργιλώδες έδαφος

0,75

β. Αργιλώδες έδαφος

1,00

γ. Λεπτά χαλίκια

1,50

δ. Στιφρή άργιλος

1,80

ε. Χαλίκια (με τυχόν ύπαρξη αργίλου ή ιλύος)

2,00

ζ. Χαλίκια

2,40

η. Χαλίκια προς κροκάλες (μέχρι 0,15 m)

2,70

θ. Χαλίκια και κροκάλες (>0,20m)

3,0

Ασβεστολιθικό υγιές πέτρωμα

5,0

Σκυρόδεμα κατηγορίας Β10

5,0

Σκυρόδεμα κατηγορίας Β15

6,0

Σκυρόδεμα κατηγορίας Β25

8,0

Σκυρόδεμα κατηγορίας Β35

9,5

Σκυρόδεμα κατηγορίας Β45

11,0

Τεχνικές προδιαγραφές έργων αντιπλημμυρικής προστασίας

1. Απαιτείται η διενέργεια εκσκαφών για τη διάνοιξη επενδενδυμένων τραπεζοειδούς τάφρων
απορροής ομβρίων, διαστάσεων 0,50mx0.50m και ανεπένδυτών τριγωνικών ταφρων , σύμφωνα με
τη διαστασιολόγηση που παρουσιάζεται παραπάνω. Τα υλικά εκσκαφής, εφόσον κρίνονται
ικανοποιητικά, χρησιμοποιούνται για τυχόν ανάγκες του έργου, αλλιώς μεταφέρονται για διάθεση σε
κατάλληλο χώρο.
2. Η επένδυση της τάφρου απορροής ομβρίων με οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και πάχους 15 cm με
τη μέθοδο της επιτόπου έκχυσης. Η ποιότητα των υλικών της επένδυσης πρέπει να εξασφαλίζει ότι
η επένδυση θα είναι εν γένει ανθεκτική, λεία, αδιαπέρατη και εύκαμπτη
3. Οι διεργασίες μεταφοράς, ανάμιξης, διάστρωσης και συμπύκνωσης του απαιτούμενου
σκυροδέματος ακολουθεί τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές. Ανάλογη παρουσίαση των
προδιαγραφών γίνεται και για τους ξυλότυπους που θα χρησιμεύσουν για την αντιμετώπιση
συνολικά των φορτίων (βάρος έργου, κραδασμοί κλπ) κατά την υλοποίηση του έργου.
4. Οι αγωγοί του δικτύου ομβρίων θα κατασκευαστούν από προκατασκευασμένους σωλήνες από
οπλισμένο σκυρόδεμα με μούφα (τους λεγόμενους "τύπου καμπάνας") και με ελαστικούς
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δακτυλίους στεγανότητας. Ως ελάχιστη ονομαστική διάμετρος των κύριων αγωγών ομβρίων
ορίζεται η Φ400.
5. Τα φρεάτια επίσκεψης του δικτύου είναι κυκλικά και θα κατασκευαστούν από οπλισμένο
σκυρόδεμα, χυτό επί τόπου ή από προκατασκευασμένους δακτυλίους από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Για την προσπέλαση στο εσωτερικό τους θα πακτωθούν σε κατάλληλη θέση του τοιχώματος τους
χυτοσιδηρές βαθμίδες. Τα φρεάτια επίσκεψης θα επιχρισθούν εσωτερικά έως το ύψος του
μεγαλύτερου από τους συμβάλλοντες αγωγούς με τσιμεντοκονίαμα πατητό των 650 και 900kg,
πάχους 1,5cm. Με το ίδιο τσιμεντοκονίαμα θα επιχρισθούν εξωτερικά και οι οριζόντιες επιφάνειες
των φρεατίων (λ.χ. η πλάκα επικάλυψης). Τα φρεάτια επίσκεψης θα φέρουν χυτοσιδηρά
καλύμματα βαρέως τύπου. Στο δάπεδο των φρεατίων θα υπάρχει λούκι, που θα ανταποκρίνεται
στον κυκλικό τομέα του αγωγού που συμβάλει.
6. Τα φρεάτια υδροσυλλογής πρανών θα κατασκευαστούν στα χαμηλότερα σημεία του οικοπέδου
καθώς και για την αποφόρτιση των τάφρων ομβρίων σύμφωνα με τις υδραυλικές ανάγκες και θα
αποφορτίζονται στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων μέσω φρεατίων επίσκεψης. Τα φρεάτια
υδροσυλλογής πρανών θα φέρουν χυτοσιδηρές σχάρες βαρέως τύπου.
Στο Παράρτημα Β βρίσκονται οι αναλυτικοί υπολογισμοί του δικτύου ομβρίων της εγκατάστασης.
5.3

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

5.3.1

Φυλάκιο εισόδου

Εντός της εγκατάστασης και πλησίον της πύλης εισόδου θα κατασκευαστεί φυλάκιο εισόδου. Το φυλάκιο
εισόδου θα έχει εμβαδό ~15 m². Το καθαρό εσωτερικό ύψος θα είναι τουλάχιστον 2,24 m. Ο οικίσκος θα
έxει έναν κύριο χώρο κι ένα χώρο WC.
Για τη χωροθέτηση του κτιρίου ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα:


Να εξασφαλίζεται όσο είναι δυνατό η συνολική εποπτεία του χώρου.



Οι ελιγμοί που απαιτούνται για την είσοδο – εκφόρτωση – έξοδο των απορριμματοφόρων θα πρέπει
να ελαχιστοποιηθούν.



Ο φύλακας θα εκτελεί και άλλες εργασίες.

Η πυρασφάλεια των χώρων αυτών θα γίνει με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς πυροπροστασίας. Για την
αντιμετώπιση των πυρκαγιών θα τοποθετηθεί φορητος πυροσβεστήρας έτσι ώστε κανένα σημείο να μην
απέχει πάνω από 30m από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.
Επιπλέον, θα αναρτηθούν σε ευκρινείς θέσεις κατάλληλες πινακίδες με οδηγίες πρόληψης – αντιμετώπισης
και θα σημανθούν οι θέσεις πυροσβεστικών υλικών - μέσων και εξόδων κινδύνου, καθώς και επικίνδυνων
χώρων. Κοντά στις Η/Μ εγκαταστάσεις θα πρέπει να απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση γυμνής
φλόγας.
Τα παραγόμενα λύματα από τους χώρους αυτούς, θα καταλήγουν προσωρινά σε σηπτικό βόθρο και από
εκεί θα οδηγούνται με βυτιοφόρο προς επεξεργασία.

5.3.2

Γεφυροπλάστιγγα

Η γεφυροπλάστιγγα θα είναι υπόγεια (εντός τάφρου) και θα έχει διαστάσεις πλατφόρμας 12x3 m. Θα είναι
ηλεκτρονική και θα λειτουργεί με 4 δυναμοκυψέλες (LOAD CELLS) δυναμικότητας 60tn η κάθε μία και θα
έχει ικανότητα ζύγισης μέχρι 80 τόνους. Η κλίμακα των ενδείξεων του ζυγιστηρίου και του εκτυπωτή θα
έχει μικρότερη υποδιαίρεση 10 Kg. Η καταγραφή των στοιχείων θα είναι αυτόματη και τα στοιχεία θα
μεταφέρονται σε Η/Υ, όπως επίσης και το είδος των αποβλήτων, ο προμηθευτής, η ημερομηνία και η ώρα
παραλαβής.
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Η πλατφόρμα κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα (C 20/25). Οι δοκοί της και οι
διαδοκίδες της είναι επίσης κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα C 20/25.
Στο σύνολο του το σύστημα της γεφυροπλάστιγγας θα περιλαμβάνει:


Το ζυγιστικό μηχανισμό που θα αποτελείται από τέσσερις (4) δυναμοκυψέλες, ανοξείδωτες,
δυναμικότητας 60 τόνων έκαστη, με τα απαραίτητα εξαρτήματα έδρασής τους στις βάσεις και στη
γέφυρα.



Το ηλεκτρονικό ζυγιστήριο με την οθόνη του.



Τον εκτυπωτή που θα τυπώνει, σε απλό χαρτί ή χαρτί χημικών καρμπονέ σε τρία αντίγραφα την
επωνυμία της υπηρεσίας και όλες τις υπόλοιπες ενδείξεις το ζυγιστηρίου.



Όλα τα απαραίτητα για την εγκατάσταση και σύνδεση των παραπάνω, ώστε αυτά να αποτελέσουν
ένα ενιαίο σύνολο που θα παραδοθεί σε λειτουργία, όπως π.χ. τεμάχια έδρασης των
δυναμοκυψελών πάνω στις βάσεις και τη δοκό της γέφυρας, κατάλληλες καλωδιώσεις, ειδικές
βάσεις ζυγιστηρίου και εκτυπωτή, και γενικά ότι απαιτείται για την καλή λειτουργία όλου του
συστήματος



Όλα τα εξαρτήματα και οι μηχανισμοί που απαιτούνται για την παραλαβή των οριζοντίων φορτίων
που ασκούνται πάνω στη γέφυρα από τις δυνάμεις αδράνειας που αναπτύσσονται κατά την δίοδο
των οχημάτων, εκτός εάν τα φορτία αυτά είναι ικανά να παραλάβουν οι δυναμοκυψέλες.



Τον Ηλεκτρονικό υπολογιστή εγκατάστασης λογισμικού διαχείρισης γεφυροπλάστιγγας



Το λογισμικό διαχείρισης γεφυροπλάστιγγας.

5.3.3

Κτίριο υποδοχής και ραφιναρίας

Για τις ανάγκες τις εγκαταστασης προβλέπεται η κατασκευη ενός στεγάστρου με κάτοψη 33,60x19,65m και
εσωτερικό ύψος 7,00m, το οποίο ονομάστηκε Κτήριο Υποδοχής και Ραφηναρίας Το κτηρίο χωρίζεται
εσωτερικά με τοιχείο ύψους 3μ σε δύο διακριτους χώρους, τον χώρο υποδοχής και τον χώρο Ραφηναρίας.
Ο χώρος υποδοχής είναι στα δεξί τμήμα του στεγάστρου και έχει διαστάσεις 19,80x19,65 ενώ ο χώρος της
Ραφηναρίας στο αριστερό με διαστάσεις 13,80x19,65.
Το στέγαστο είναι μια μεταλλική κατασκευή με δίρριχτη στέγη από λαμαρίνα και εσωτεριό ύψος 7 μ για την
ανετη κινηση των φορτωτών αααλά και τον φορτηγών. Εχει τοιχείο ύψους 3m υπάρχει στην πίσω πλευρά
του κτηρίου και εκτός από δυο ανοιγματα στην μπροστινή όψη, που είναι κλεισμένα με χιαστη, τα υπόλοιπά
ανοιγματα είναι ανοιχτά. Εχει προβλεφθεί ράμπα στις τρεις πλευρες του κτηρίου για την δυνατότητα
πρόσβασης σε αυτό από όλες τις πλευρές.
Στον χώρο υποδοχής στεγάζεται ο χώρος αποθηκευσης των βιοαποβλήτων διαστάσεων 10,40x7,50m που
βρισκεται περίπου στο κέντρο του στεγάστρου, στον οποίο χωρο υπάρχει περιμετρικό τοιχείο, ύψους 3,00m
ώστε να μην διασκορπίζονται τα εισερχόμενα βιοαπόβλητα στον χώρο. Στα δεξιά του χώρου αποθήκευσης
βρίσκεται ο τεμαχιστης και υπάρχει ικανός χώρος μπροστά από τον χώρο αποθηκευσης για την δυνατότητα
κινησης του φορτωτη ώστε να μεταφέρει τα βιοαπόβλητα στον τεμαχιστή. Στο σημείο που βγαίνουν τα
ακατάλληλα από τον τεμαχιστη θα τοποθετηθεί κάδος για την απομάκρυνσή τους πορς το ΧΥΤΑ.
Ο χώρος ραφηναρίας χωρίζεται σε δύο τμήματα με ένα τοιχέιο ύψους 1,85 Στο τμήμα μπροστά από το
τοιχείο τοποθετείται το κόσκινο διαστάσεων 13,80x13,00 και το πίσω μέρος εσωτερικών διαστάσεων
13,55x5,55 διαμορφώνεται ο χώρος αποθήκευσης του ραφηναρισμένου προϊοντος. Στο σημείο που το
κόσκινο αποβάλει τα υπολλείμματα θα τοποθετειθεί κάδος για την απομάκρυνσή τους προς το ΧΥΤΑ.
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5.4

ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Η κατασκευή της οδοποιίας χαράχθηκε και μελετήθηκε έτσι ώστε:
1. Να διευκολύνει τη κίνηση των εργαζόμενων στο χώρο των εγκαταστάσεων
2. Να εξασφαλίζεται η επισκεψιμότητα προς όλους του χώρους των εγκαταστάσεων ώστε να είναι
δυνατή η επιθεώρηση, συντήρηση κ.λ.π. όλων των υποδομών (π.χ. Η/Μ εξοπλισμού, δικτύων,
κ.λ.π.).
Το σύνολο της οδοποιίας θα είναι ασφαλτοστρωμένη οδός.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των έργων οδοποιίας είναι οι ακόλουθες:


Ταχύτητα μελέτης για την οδό: 30 Κm/h



Ταχύτητα κίνησης των οχημάτων: 28 Km/h



Μέγιστη κατά μήκος κλίση: 8%



Ελάχιστη επίκλιση σε διατομή: 1%



Μέγιστη επίκλιση σε διατομή: 4%



Ελάχιστη ακτίνα οριζοντιογραφίας (καμπυλότητας): 8m

Η κατασκευή του οδοστρώματος θα αποτελείται από δύο στρώσεις υπόβασης πάχους 0,10m έκαστη
σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150, δύο στρώσεις βάσης πάχους 0,10m έκαστη σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-155,
ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα πάχους 50mm
σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-265.
Στις περιοχές του έργου όπου είναι πιθανή η στάση ή στάθμευση οχημάτων πρέπει να παρέχεται επιπλέον
χώρος για την απρόσκοπτη διέλευση άλλων οχημάτων καθώς και επαρκής χώρος ελιγμών.
5.5
5.5.1

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Πρότυπα - Κανονισμοί

Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις", χρησιμοποιώντας και τα ακόλουθα πρότυπα και οδηγίες:
Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΥΑ 80225/ 19.11.54 - ΦΕΚ 59Β/ 11.4.55 - ΦΕΚ
1525Β/ 31.12.73).
Οδηγίες της ΔΕΗ
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ (ΦΕΚ Β' 2221/2012 / 05-07 Οδοφωτισμός)

5.5.2

Τεχνική Περιγραφή

5.5.2.1 Εισαγωγή
Η τροφοδοσία της ηλεκτρικής εγκατάστασης του έργου θα γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Η.
230/400V-50Hz. Στον χώρο που φαίνεται στα σχέδια θα τοποθετηθούν τα μπαροκιβώτια και ο μετρητής.
Κοντά στον μετρητή θα κατασκευασθεί άμεση γείωση η οποία θα συνδεθεί με αγωγό γείωσης σε
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με την μπάρα γείωσης των μπαροκιβωτίων. Η είσοδος του καλωδίου της
Δ.Ε.Η. και ο τρόπος μηχανικής προστασίας του θα υποδειχθούν από την Δ.Ε.Η.
Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει, τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, τον υποπίνακα του
φυλακίου, τα καλώδια τροφοδότησης όλων των πινάκων και τις απαιτούμενες σωληνώσεις, καλωδιώσεις,
συρματώσεις κλπ., των εγκαταστάσεων φωτισμού και κινήσεως, τα φωτιστικά σώματα κάθε είδους, τους
διακόπτες, ρευματοδότες κλπ., για την επαρκή και ασφαλή λειτουργία των πάσης φύσης καταναλώσεων.
Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού - κίνησης θα περιλαμβάνουν τις εξής επί μέρους εγκαταστάσεις:
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α) Φωτισμού - ρευματοδοτών.
β) Κίνησης.
γ) Εξωτερικού φωτισμού της εγκατάστασης
δ) Ηλεκτρικών πινάκων φωτισμού και κίνησης.
ε) Γείωσης.
Όλα τα υλικά χαμηλής τάσεως θα είναι στάθμης μονώσεως κατάλληλης για την χρήση που προορίζονται και
κατ' ελάχιστο 380V. Όλα τα μεταλλικά μέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται
υπό τάση θα γειώνονται. Όλα τα κυκλώματα φωτισμού και κινήσεως (ρευματοδότες, τροφοδοτήσεις
μηχανημάτων ή συσκευών κλπ.), θα φέρουν και ανεξάρτητο αγωγό γειώσεως, ακόμη και στην περίπτωση
που οι καταναλώσεις που τροφοδοτούν δεν έχουν μεταλλικά αντικείμενα.
Τα καλώδια ηλεκτροδότησης θα οδεύουν σε πλαστικούς σωλήνες PVC Φ90. Σε όλες τις αλλαγές
κατεύθυνσης και ανά τουλάχιστον 40μ θα τοποθετηθούν φρεάτια 0.5χ0.5μ για την έλξη των καλωδίων.
Όλες οι οδεύσεις των καλωδίων ηλεκτροδότησης θα γίνουν στον περιβάλλοντα χώρο θα είναι εντός
χάνδακα. Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν σε βάθος τουλάχιστον 70 εκ. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων θα
γίνεται με εκσκαφή, επανεπίχωση και καλή πάκτωση, σύμφωνα με της οδηγίες του κατασκευαστή, έτσι
ώστε να αποκλείεται η παραμόρφωσή τους λόγω φορτίων και η αποκάλυψη τους λόγω διάβρωσης του
εδάφους. Οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους θα γίνεται με αυτογενή συγκόλληση ή με μουφάρισμα,
έτσι ώστε η επιτυγχανόμενη σύνδεση να είναι στεγανή, λεία εσωτερικά, χωρίς απομείωση της διατομής και
χωρίς μείωση της αντοχής των τοιχωμάτων. Γενικά το δίκτυο των σωληνώσεων σε όλο το μήκος του θα
είναι στεγανό με λείες εσωτερικές επιφάνειες. Σε κάθε σωλήνα θα εγκαθίσταται εξ’ αρχής γαλβανισμένο
σύρμα Φ2mm για την έλξη των καλωδίων στο μέλλον. Στις εγκάρσιες διελεύσεις των δρόμων οι σωλήνες θα
εγκιβωτίζονται μέσα σε οπλισμένο σκυρόδεμα Τα άκρα των σωλήνων αυτών θα καταλήγουν σε φρεάτιο
καλωδίων.

5.5.2.2 Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Η εγκατάσταση εντός των κτιρίων θα είναι στεγανή (ορατή), εντός ηλεκτρολογικών μεταλλικών σχαρών
(υπέργεια), εντός ηλεκτρολογικών πλαστικών σωλήνων (υπέργεια), εντός πλαστικών σωλήνων (υπόγεια)
και θα χρησιμοποιηθούν καλώδια NYY J1VV-U, J1VV-R, J1VV-S . Όλες οι γραμμές θα φέρουν αγωγό
γείωσης. Για τις γραμμές φωτισμού τα καλώδια θα έχουν διατομή 1.5 mm, ενώ για τις αντίστοιχες
ρευματοδοτών, διατομή 2.5 mm. Γενικά οι αγωγοί θα επιλέγονται με διατομή που ορίζεται από τους
κανονισμούς με βάση την επιτρεπόμενη ένταση και την ανεκτή πτώση τάσης. Οι διατομές των αγωγών της
εγκαταστάσεως και η διάμετρος των σωλήνων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνες με τους
Ελληνικούς Κανονισμούς. Όλες οι καλωδιώσεις θα φέρουν σε χαρακτηριστικά σημεία και ανά ορισμένες
αποστάσεις χαρακτηριστική σήμανση του κυκλώματος στο οποίο ανήκουν.
Οι ομαδικές πορείες καλωδίων θα τοποθετηθούν σε ηλεκτρολογικές εσχάρες πλάτους. Οι μεταλλικές σχάρες
θα είναι διάτρητες, από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8mm.
Οι ρευματοδότες θα είναι στεγανοί και θα έχουν πλευρικές επαφές γειώσεως (ΣΟΥΚΟ), δύο ακροδέκτες,
εξαιρετικά ισχυρή κατασκευή, βάση πορσελάνης, μπροστινό κάλυμμα προστασίας των επαφών 16 Α/220V,
θα είναι κατάλληλοι είτε για ορατή εγκατάσταση είτε θα τοποθετούνται χωνευτοί μέσα στο επίχρισμα, όπου
οι σωληνώσεις είναι χωνευτές.
Η εγκατάσταση φωτισμού θα γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς και περιλαμβάνει :
Τα φωτιστικά σώματα
Τους διακόπτες φωτισμού
Τις καλωδιώσεις και συρματώσεις από τους πίνακες τους τα φωτιστικά σώματα, και σε κάποιους διακόπτες.
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Οι χρησιμοποιούμενοι στεγανοί διακόπτες θα είναι 10Α/250V, σε εξωτερικούς χώρους στεγανοί. Οι στεγανοί
διακόπτες θα πρέπει εκτός από τη στεγανότητα, να έχουν και αυξημένη μηχανική αντοχή και να είναι
κατάλληλοι τόσο για χωνευτή όσο και για ορατή εγκατάσταση.
Τα φωτιστικά σώματα θα είναι στεγανά, βιομηχανικού τύπου με 2 λαμπτήρες φθορισμού 58W, για
λειτουργία στα 230V/50Ηz, με εκκινητή (starter) πυκνωτή διόρθωσης συντελεστή ισχύος.

5.5.2.3 Εξωτερικός Φωτισμός
O εξωτερικός φωτισμός της εγκατάστασης θα επιτευχθεί με φωτιστικά σώματα LED ισχύος έως 110W.
Στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων τα φωτιστικά σώματα θα τοποθετηθούν στις ακμές του
κτιρίου επί μονού βραχίονα μήκους 1μ.
Τα υπόγεια καλώδια θα οδεύουν μέσα σε ηλεκτρολογικές σωλήνες, PVC εξωτερικής διαμέτρου 75mm. Το
δίκτυο ηλεκτροφωτισμού θα κατασκευαστεί με καλώδια τύπου ΝΥΥ 4X4mm².. Οι συνδέσεις των
τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται αποκλειστικά στα κυτία διακλάδωσης - σύνδεσης (ακροκιβώτια) των
ιστών, δηλαδή το καλώδιο θα μπαίνει σε κάθε ιστό, θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο και θα βγαίνει για την
τροφοδότηση του επόμενου ιστού.
Μέσα στο φρεάτιο που είναι ενσωματωμένο στη βάση κάθε ιστού, θα αφήνεται μήκος καλωδίου
τουλάχιστον 1m. Η τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώματος οδικού φωτισμού από το κυτίο σύνδεσης του
ιστού, θα γίνεται με καλώδιο τύπου ΝΥSLYO (εύκαμπτο NYY) διατομής 4Χ1.5mm².
Για την γείωση της εγκατάστασης εξωτερικού φωτισμού θα προβλεφθεί γυμνός χάλκινος αγωγός
πολύκλωνος διατομής 25mm², ο οποίος θα εγκατασταθεί μέσα στο έδαφος και θα οδεύει παράλληλα (στην
ίδια τάφρο) με τις ηλεκ. σωληνώσεις. Ο κάθε ιστός θα γειώνεται σε ειδικό κοχλία γείωσης μέσα στην
θυρίδα. Η γείωση θα γίνεται με γυμνό χάλκινο αγωγό διατομής 16mm². Η σύνδεση των δυο αγωγών θα
γίνεται με τη βοήθεια σφιγκτήρων μέσα στο φρεάτιο της βάσης του σιδηροϊστού από που περνάει και ο
αγωγός γείωσης. Το κυτίο σύνδεσης (ακροκιβώτιο) του ιστού θα γειώνεται στον κοχλία γείωσης του ιστού
με αγωγό διατομής 6mm².
Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί στις πλάκες γείωσης. Πλάκες γείωσης προβλέπονται στο τέλος κάθε
τροφοδοτικής γραμμής. Οι πλάκες γείωσης θα κατασκευαστούν από πλάκες χαλκού διαστάσεων
500Χ500Χ5mm και θα εγκατασταθούν μέσα στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 1m.

5.5.2.4 Αντικεραυνική προστασία
Για την αντικεραυνική προστασία των σημείων της εγκατάστασης που ασκείται έντονη ανθρώπινη
δραστηριότητα θα εγκατασταθεί κατάλληλο αλεξικέραυνο ιονισμού υψηλής ατμοσφαιρικής τάσης, μη
ραδιενεργών, ακτίνας προστασίας 150m που θα προστατεύει το σύνολο της εγκατάσταση.

5.5.3

Τεχνικές Προδιαγραφές

5.5.3.1 Πίνακας διανομής χαμηλής τάσης
Ο ηλεκτρικός πίνακας διανομής πίνακας χαμηλής τάσης θα είναι μεταλλικός στεγανός για ελεύθερη έδραση
στο δάπεδο, τύπου PILLAR, κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Προορίζονται για
ηλεκτρολογικό υλικό στηριζόμενο σε ράγα DIN. Όλοι οι χειρισμοί θα γίνονται από την εμπρός πλευρά. Θα
είναι επισκέψιμοι από την εμπρός πλευρά. Η κατασκευή των πινάκων θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ
60439-1
Οι πίνακες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:
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5.5.3.1.1

Ονομαστική Ένταση λειτουργίας
Ιn

Σύμφωνα
με
υπολογισμούς

Ονομαστική τάση λειτουργίας

400V

Αριθμός Φάσεων

3Ph +N +PE

Τάση μόνωσης Ui

1000 V

Συχνότητα Λειτουργίας

50 Ηz

Λειτουργία σε σύστημα γειώσεως

ΤΝ (ή TT - IT)

Ρεύμα Αντοχής σε βραχυκύκλωμα
Ιcw (kA - rms/1sec)

Maximum 25 KA / 1s

τους

Κατασκευή

Τα μεταλλικά μέρη των πινάκων θα είναι κατασκευασμένα από ηλεκτρολυτικά
χαλύβδινα μεταλλικά
ελάσματα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm με επικάλυψη θερμικά πολυμερισμένης εποξειδικής πούδρας.
Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά μεταλλικά μέρη (δηλαδή μετωπικές πλάκες, βάσεις στηρίξεις του διακοπτικού
υλικού, πλευρικά μεταλλικά καλλύματα κτλ) θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια τόσο μεταξύ τους
όσο και με τον αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των σταθερών
μεταλλικών μέρων του.
Σε όλα τα κινούμενα μεταλλικά μέρη (πχ πόρτες, ανοιγόμενες μετώπες) θα πρέπει να τοποθετηθεί αγωγός
προστασίας (πχ πλεξίδα γειώσεως) .
Ο βαθμός προστασίας (ΙΡ) του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο IEC 60529 που
θα δηλώνεται στα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου και
η κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι
τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται βαθμός προστασίας: ΙΡ 23 (απλοί πίνακες) ή εναλλακτικά IP 43 , IP 55
(στεγανοί πίνακες).
O βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι μηχανικών κρούσεων θα είναι ΙΚ07 όπως αυτός
ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ50102.
Για την διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος στα διάφορα κυκλώματα του ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται κατά το δυνατό προκατασκευασμένες διανομές. Ειδικότερα:
Η κύρια διανομή στον ηλεκτρικό πίνακα θα πρέπει να γίνεται με χρήση τυποποιημένων μπλοκ διανομής
Η διανομή σε σειρά μικροαυτοματων διακοπτών θα πρέπει να γίνεται με την χρήση τυποποιημένων
γεφυρών χαλκού κατάλληλης ονομαστικής έντασης.
Εσωτερική συνδεσμολογία πινάκων
Μέσα στον πίνακα στο πάνω και κάτω μέρος και σε συνεχή οριζόντια σειρά (ή σειρές) θα υπάρχουν
ακροδέκτες σειράς (κλέμενς) στερεωμένοι σε ιδιαίτερη ράβδο. Στους ακροδέκτες θα οδηγούνται εκτός από
τους αγωγούς φάσεων και οι ουδέτεροι και οι γειώσεις κάθε αναχωρούσης γραμμής, έτσι ώστε κάθε γραμμή
εισερχόμενη στον πίνακα, να συνδέεται με όλους τους αγωγούς της στους ακροδέκτες και μάλιστα συνεχείς.
Οι ακροδέκτες θα έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την σύνδεση εσωτερικών και εξωτερικών αγωγών. Η
σειρά (ή σειρές) των ακροδεκτών θα βρίσκεται σε απόσταση από την πάνω πλευρά του πίνακα. Στην
περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας σειράς κλέμενς κάθε υποκείμενη θα βρίσκεται σε μεγαλύτερη
απόσταση από το βάθος του πίνακα από την αμέσως υπερκείμενη της, οι εσωτερικές δε συρματώσεις θα
οδηγούνται προς τους ακροδέκτες από πίσω, έτσι ώστε η επιφάνειά τους να είναι ελεύθερη για εύκολη
σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων. Οι γραμμές που στα σχέδια χαρακτηρίζονται σαν εφεδρικές θα είναι και
αυτές πλήρεις και ηλεκτρικά συνεχείς μέχρι τις κλέμενς.
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Οι εσωτερικές συνδεσμολογίες των πινάκων θα είναι άριστες τεχνικά και αισθητικά, δηλαδή τα καλώδια θα
ακολουθούν, ομαδικά ή μεμονωμένα, ευθείες και σύντομες διαδρομές, θα είναι στα άκρα τους καλά
προσαρμοσμένα και σφιγμένα με κατάλληλες βίδες και παρακύκλους, δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες
διασταυρώσεις κ.λ.π. και θα έχουν χαρακτηριστικούς αριθμούς και στα δύο άκρα τους. Οι διατομές των
καλωδίων και χάλκινων τεμαχίων εσωτερικής συνδεσμολογίας θα είναι επαρκείς και θα συμφωνούν κατ΄
ελάχιστον προς τις διατομές των εισερχομένων και εξερχομένων γραμμών που φαίνονται στα σχέδια. Θα
τηρηθεί ένα προκαθορισμένο σύστημα για την σήμανση των φάσεων. Έτσι κάθε φάση θα έχει πάντοτε το
ίδιο χρώμα και επί πλέον στις τριφασικές διανομές κάθε φάση θα εμφανίζεται πάντοτε στην ίδια θέση, ως
προς τις άλλες (π.χ. η R αριστερά, η S στο μέσο και η Τ δεξιά) όσον αφορά τις ασφάλειες και τους
ακροδέκτες.
Γενικά η συνδεσμολογία των πινάκων θα είναι πλήρης, κατά τρόπο ώστε να μην απαιτείται για την
λειτουργία τους παρά μόνο η τοποθέτηση τους και η σύνδεση τους με τις γραμμές που φθάνουν και
αναχωρούν. Επίσης αυτά θα έχουν δοκιμασθεί και υποστεί έλεγχο μόνωσης, τα αποτελέσματα του οποίου
θα συμφωνούν κατ΄ ελάχιστον με τους επίσημους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους. Τα λοιπά όργανα
δηλαδή διακόπτες, μικροαυτόματοι, ενδεικτικές λυχνίες, αυτοματισμοί κ.λ.π. προδιαγράφονται ιδιαίτερα.
Σήμανση Πίνακα Διανομής, Σήμανση Συσκευών
Στην εμπρός του όψη ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει πινακίδα με το όνομα, την διεύθυνση του
κατασκευαστή και τον αριθμό παραγωγής (ή άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου). Κάθε συσκευή θα
φέρει την ονομασία της σύμφωνα με τα μονογραμμικά σχέδια επιτρέποντας στον χρήστη τον σαφή
διαχωρισμό των κυκλωμάτων που αφορά κάθε συσκευή. Η σήμανση πρέπει να είναι ανθεκτική και σωστά
τοποθετημένη σε κάθε συσκευή.
Στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα θα υπάρχει σήμανση των μπαρών κάθε φάσης (αλλά και των μπαρών
ουδετέρου και γείωσης.
Επίσης θα υπάρχει πλήρης σήμανση όλων των καλωδίων των βοηθητικών κυκλωμάτων.
Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου και σειράς
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των εξής δοκιμών τύπου σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60439-1:
Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας
Δοκιμή διηλεκτρικής στάθμης
Δοκιμή αντοχής σε βραχυκυκλώματα
Δοκιμή αξιοπιστίας των συστημάτων προστασίας
Δοκιμή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσμού
Δοκιμή της μηχανικής λειτουργίας
Δοκιμή του βαθμού προστασίας.
Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα διεθνή εργαστήρια.
Επίσης θα πρέπει να εκτελεσθούν οι παρακάτω δοκιμές σειράς και να εκδοθεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο
δοκιμών σειράς:
Έλεγχος της συνδεσμολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωμάτων
Διηλεκτρική δοκιμή
Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώματος γείωσης
Διασφάλιση ποιότητας
Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά την σήμανση “CE“ σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας
Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68.
Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΙSO 9001
για την κατασκευή-συναρμολόγηση πινάκων χαμηλής τάσης. Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου του
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κατασκευαστή θα είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή των δοκιμών σειράς που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο εκδίδοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Επίσης μαζί με τους ηλεκτρικούς πίνακες θα πρέπει να παραδοθούν και τα μονογραμμικά ηλεκτρολογικά
σχέδια κατασκευής τους.

5.5.3.2 Ηλεκτρολογικό υλικό πινάκων
Αυτόματοι Διακόπτες Ισχύος (CIRCUIT BREAKERS)
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος τοποθετούνται με σκοπό την προστασία των μετασχηματιστών, γραμμών,
κινητήρων, κ.λπ.
Περιλαμβάνουν θερμικά και μαγνητικά στοιχεία από ένα σε κάθε πόλο, ρυθμιζόμενα για την προστασία
έναντι υπερεντάσεως και βραχυκυκλώματος.
Θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς VDE 0660 και VDE 0113 και θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτηριστικά:
Τάση μονώσεως 1000V
Ονομαστική τάση λειτουργίας τουλάχιστον 500V 50Hz.
Κλάση μονώσεως C σύμφωνα με VDE 0110.
Ικανότητα διακοπής τουλάχιστον το ρεύμα της στάθμης βραχυκυκλώματος που αντιστοιχεί στον πίνακα που
ανήκει και μάλιστα σύμφωνα με το κύκλο δοκιμής Ο-Τ-C/O-T-C/O κατά VDE 0660/IEC 157.
Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 6000 – 10000 χειρισμοί σε φόρτιση AC1.
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 40º C.
Θα είναι εξοπλισμένοι με βοηθητικές επαφές σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
Θα έχουν τη δυνατότητα να εξοπλιστούν με πηνία εργασίας ή ελλείψεως τάσεως.
Ο διακόπτης θα έχει δύο θέσεις «ΑΝΟΙΚΤΟΣ» - «ΚΛΕΙΣΤΟΣ», πλήρως διακεκριμένες και σημειούμενες στην
μπροστινή του επιφάνεια.
Κάθε λειτουργική θέση του διακόπτη δείχνεται καθαρά από τη θέση της χειρολαβής.

5.5.3.3 Μικροαυτόματοι διακόπτες ράγας έως 125 Α
Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο IEC 60947-2 ή IEC 60898. Οι
μικροαυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να στηρίζονται σε ράγα συμμετρική πλάτους 35mm και θα είναι
μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ή τετραπολικοί. Οι ικανότητες διακοπής θα είναι ίσες τουλάχιστον με την
αναμενόμενη τιμή σφάλματος στο σημείο του συστήματος διανομής όπου εγκαθίστανται, εκτός εάν
μεσολαβεί άλλος διακόπτης προς την άφιξη (τεχνική cascading-ενισχυμένης προστασίας). Οι διακόπτες θα
μπορούν να τροφοδοτηθούν κι αντίστροφα χωρίς μείωση της ικανότητας (τεχνικών χαρακτηριστικών) τους.
Ο μηχανισμός λειτουργίας θα είναι ανεξάρτητος μηχανικά από τη λαβή χειρισμού, ώστε να αποφεύγεται οι
επαφές να παραμένουν κλειστές σε συνθήκες βραχυκύκλωσης ή υπερφόρτισης. Θα είναι τύπου “αυτόματου
επανοπλισμού”. Ο μηχανισμός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολυπολικό μικροαυτόματο διακόπτη, θα
πρέπει να συνδέεται απευθείας με τον εσωτερικό μηχανισμό του διακόπτη και όχι με τη λαβή χειρισμού. Το
χειριστήριο θα είναι τύπου “γλώσσας” (λαβής), με δυνατότητα κλειδώματος και χρήσης περιστροφικού
χειριστηρίου.
Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει ένα διμεταλλικό θερμικό στοιχείο, για προστασία κατά υπερφόρτισης και ένα
μαγνητικό στοιχείο, για προστασία κατά βραχυκυκλώματος. Για κάθε ονομαστική ένταση μικροαυτόματου
διακόπτη θα πρέπει να παρέχονται πίνακες επιλεκτικότητας ρεύματος. Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου
σήραγγος (ΙΡ 20) ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άμεσης επαφής. Θα είναι δυνατή η επι-τόπου
προσαρμογή βοηθητικών εξαρτημάτων όπως: πηνίο εργασίας, πηνίο έλλειψης τάσης, επαφή ON-OFF,
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επαφή σηματοδότησης ανάγκης (alarm) ή συσκευή ανίχνευσης ρεύματος διαρροής 30 ή 300 mA με
δυνατότητα ελέγχου από απόσταση (αφόπλιση από απόσταση).

5.5.3.4 Κοχλιωτές συντηκτικές ασφάλειες
Η βιδωτή συντηκτική ασφάλεια τοποθετείται στους ηλεκτρικούς πίνακες στην αρχή των κυκλωμάτων και σε
σειρά με αυτά για να προστατεύει τους αγωγούς ή τις συσκευές που τροφοδοτούνται από βραχυκυκλώματα
και υπερεντάσεις. Μία πλήρης ασφάλεια αποτελείται από την βάση, την μήτρα, το δακτύλιο, το πώμα και το
φυσίγγιο.
Η βάση θα είναι χωνευτού τύπου στερεούμενη στην βάση του πίνακα με βίδες (ή θα φέρει σύστημα ταχείας
μανδάλωσης σε περίπτωση τοποθέτησης της ασφάλειας σε ράγα). Το μεταλλικό σπείρωμα που βιδώνει το
πώμα περιβάλλεται από προστατευτικό δακτύλιο από προσελάνη. Μέσα στην βάση τοποθετείται μήτρα για
το φυσίγγιο ώστε να μην είναι δυνατή η προσαρμογή φυσιγγίου μεγαλύτερης έντασης. Το πώμα θα έχει
κάλυμμα από πορσελάνη και θα είναι σύμφωνο με το DIN-49514. Τα συντηκτικά φυσίγγια θα είναι τάσης
500V σύμφωνα με το DIN-49360 και DIN-49515 και με τις προδιαγραφές VDE-0635 για ασφάλειες αγωγών
με κλειστό συντηκτικό 500V. Θα είναι τάσης 500Vac διαστάσεων κατά DIN-49515 και θα πληρούν γενικά
τους κανονισμούς VDE-0635. Θα έχουν ένταση βραχυκύκλωσης τουλάχιστον 70ΚΑ στα 500VAC.
Ασφάλειες ταχείας τήξης θα έχουν χαρακτηριστική καμπύλη σύμφωνα με VDE-0635 και βραδείας τήξης θα
έχουν χαρακτηριστική καμπύλη κλάσης gL κατά VDE-0635. Δεν θα χρησιμοποιούνται για ονομαστικές
εντάσεις μεγαλύτερες των 63Α. Οι συντηκτικές ασφάλειες μέχρι ονομαστική ένταση 6Α θα είναι "μινιόν"
ενδεικτικού τύπου Neozed, ονομαστικής τάσης 380V, και μέχρι ονομαστική ένταση 63Α θα είναι κοινές
συντηκτικές ασφάλειες, ονομαστικής τάσης 500V. Η βάση είναι από πορσελάνη κατάλληλη για τάση 500V
σύμφωνα προς τα DIN-49510 ως 49511 και 49325 με σπείρωμα:
Ε 16 (τύπου μινιόν) ως τα 25Α
Ε 27 ως τα 25Α
Ε 33 ως τα 63Α
R 1 1/4" ως τα 100Α

5.5.3.5 Ενδεικτικές λυχνίες για τοποθέτηση σε πλάκα ή πόρτα πίνακα
Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι κατάλληλες για λειτουργία σε τάση 250V, ονομαστικής έντασης 10Α και
ονομαστικής διαμέτρου περίπου 22mm. Η ενδεικτική ροζέτα χρώματος κόκκινου ή πράσινου θα έχει
πλαστικό μετωπικό δακτύλιο, βαθμού προστασίας ΙΡ-65, θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση πάνω στο
κάλυμμα ή πόρτα πίνακα. Τα στοιχεία επαφών και η λυχνιολαβή θα είναι προστασίας ΙΡ-00 και κατάλληλα
για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα. Το κάλυμμα του πίνακα θα μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να είναι αναγκαία η
αποσυναρμολόγηση της ροζέτας.

5.5.3.6 Ραγοδιακόπτης
Ο ραγοδιακόπτης είναι κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα και χρησιμοποιείται για μερικός διακόπτης κυκλωμάτων ονομαστικής έντασης 16Α και 25Α. Έχει το ίδιο σχήμα και τις ίδιες διαστάσεις όπως οι
μικροαυτόματοι της σειράς W. Η στερέωσή του γίνεται με ένα μάνδαλο πάνω σε ράγα στήριξης. Το
κέλυφός του θα είναι από συνθετική πλαστική ύλη ανθεκτική για μεγάλα ρεύματα και για την διάκρισή του
από τους μικροαυτόματους στην μετωπική πλευρά θα φέρει το σύμβολο του αποζεύκτη.
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5.5.3.7 Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελαί) λειτουργίας ACI
Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα τοποθετηθούν δια τον χειρισμό κυρίως κυκλωμάτων φωτισμού μιας
φάσεως και θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία :
Ονομαστικό ρεύμα για ωμικό φορτίο κατηγορία λειτουργίας ACI (Α): 10 16 22
Ονομαστική τάση μονώσεως (V): 380
Μηχανική διάρκεια ζωής (ζεύξεις) μεγαλύτερη των 8.000.000
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του πηνίου (V): 220
Περιοχή λειτουργίας του πηνίου (V): 0,8 - 1,1 τάσεως λειτουργίας
Ονομαστική ισχύς του πηνίου κατά την ζεύξη (VA/COSφ) μικρότερη των 30/0,7 στην συγκράτηση
(VA/COSφ) μικρότερη των 14/0,30
Διάρκεια ζεύξεως (MS) μικρότερη των 45
Διάρκεια αποζεύξεως (MS) μικρότερη των 55
Συχνότητα ζεύξεως (ζεύξεις/Η) μεγαλύτερη των 500
Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα φέρουν βοηθητική επαφή για λειτουργία ενδεικτικής λυχνίας, θα είναι
προστασίας ΙΡ00 και κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα.

5.5.3.8 Ενδεικτικά όργανα (ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ – ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ)
Τύπος: στρεφόμενου σιδήρου για εναλλασσόμενο ρεύμα 15-60 ΗΖ με ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 96 x
96.
Κλάση: 1,5
Εδραση: μέσω ημιαξόνων
Ιδιοκατανάλωση: αμπερόμετρα 0.1 έως 1 VΑ βολτόμετρα

1 έως 5 VΑ

Υπερφόρτιση: συνεχώς 20% του ονομαστικού ρεύματος ή τάσης αμπερόμετρα
50πλή επι 15, 4πλή επί 2-3 min, 2πλή επι 10 min
βολτόμετρα: 2πλή επι 1 min.
Περιοχή μέτρησης: ανάλογα με τη χρήση
Τα βολτόμετρα θα συνοδεύονται από μεταγωγικό διακόπτη επτά θέσεων.
Τα αμπερόμετρα θα είναι κατάλληλα για απευθείας σύνδεση ή μέσω μετασχηματιστή/5Α για περιοχή
μετρήσεων πάνω από 60Α.

5.5.3.9 Καλώδια Χαμηλής Τάσης
Καλώδια τύπου ΝΥΜ (AO5VV)
Ονομαστική τάση : 300 / 500 V
Προδιαγραφή : Ε.Λ.Ο.Τ. 563.4
Αγωγός : Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρματίδια ανοπτημένου xαλκού
Μόνωση : PVC
Εσωτερική επένδυση : Ελαστικό
Εξωτερική επένδυση : PVC
Καλώδια τύπου ΝΥY (J1VV)
Ονομαστική τάση : 600 / 1000 V
Προδιαγραφή : Ε.Λ.Ο.Τ. 843/85
45

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Τεχνική Περιγραφή

Αγωγός : Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρματίδια ανοπτημένου xαλκού
Μόνωση : Θερμοπλαστική ύλη PVC
Εσωτερική επένδυση : Για αγωγούς κυκλικής διατομής : Ελαστικό
Για αγωγούς διατομής κυκλικού τομέα : Ταινία από θερμοπλαστική ύλη PVC ελικοειδώς τυλιγμένη πάνω από
τους στριμμένους αγωγούς, με επικάλυψη
Εξωτερική επένδυση : Θερμοπλαστική ύλη PVC

5.5.3.10 Λοιπό ηλεκτρολογικό υλικό
Εύκαμπτοι σωλήνες PVC ΤΥΠΟΥ HELIFLEX (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ)
Είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC και φέρουν εσωτερική σπείρα από σκληρό PVC. Ο συνδυασμός
αυτός τους καθιστά ταυτόχρονα εύκαμπτους, αλλά με μεγάλη μηχανική αντοχή. Χρησιμοποιούνται όπου
χρειάζεται μηχανική αντοχή και ευκαμψία π.χ. σε οδεύσεις μέσα στο μπετόν. Είναι κατάλληλοι για αγωγούς
και καλώδια.

5.5.3.11 Σχάρες καλωδίων
Οι σχάρες καλωδίων προβλέπονται από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα με διατρήσεις επιμήκεις, ώστε να
μπορούν να δεθούν επάνω στην σχάρα τα καλώδια με ειδικές πλαστικές ταινίες (straps) σε περίπτωση που
η σχάρα δεν είναι οριζόντια. Το πάχος της λαμαρίνας δεν θα είναι μικρότερο από 1,25mm για σχάρες
πλάτους μέχρις 200mm και 1,50mm για σχάρες πλάτους από 250-500mm. Το βάθος των σχαρών θα
κυμαίνεται ανάλογα με το πλάτος του και το πλήθος των καλωδίων από 25mm μέχρι 60mm. Η εσωτερική
επιφάνεια των σχαρών καλωδίων πρέπει να είναι τελείως λεία, δηλαδή να μην παρουσιάζονται "γραίζια" από
τη διαμόρφωση. Για παρακάμψεις, διασταυρώσεις, διακλαδώσεις (οριζόντιες ή κατακόρυφες συστολές) ή
διαστολές για μετάβαση σε σχάρα διαφορετικού πλάτους, θα χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εξαρτήματα,
επίσης από λαμαρίνα επιψευδαργυρωμένη.
Για τις συνδέσεις μεταξύ των σχαρών, καθώς και με τα ειδικά εξαρτήματα, θα χρησιμοποιηθούν σύνδεσμοι
χωρίς κοχλίες. Η ανάρτηση των σχαρών θα γίνει με ειδικούς βραχίονες στήριξης ("κονσόλες") στον τοίχο ή
με αναρτήρες από την οροφή. Η απόσταση μεταξύ των σημείων ανάρτησης θα είναι οπωσδήποτε μικρότερη
ή ίση από 1m. Η απόσταση ανάρτησης θα εξαρτηθεί από το βάρος των καλωδίων προσαυξημένο κατά 50%
τουλάχιστο.
Όλα τα εξαρτήματα και υλικά στήριξης των σχαρών θα είναι επιψευδαργυρωμένα. Στις μεταλλικές σχάρες
θα οδεύουν καλώδια ισχυρών ρευμάτων και καλώδια ασθενών. Η σχάρα θα έχει μεταλλικό χώρισμα σε όλο
το μήκος των ίδιων χαρακτηριστικών ή θα χρησιμοποιηθεί με την ίδια ανάρτηση δεύτερη σχάρα μικρότερου
πλάτους.
Οι σχάρες καλωδίων θα είναι μεταλλικές τυποποιημένες από διάτρητη, γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους κατ'
ελάχιστον:
- σχάρα 10cm0,7mm.
- σχάρα 20-30cm 1mm.
- σχάρα 40cm1,25mm.
- σχάρα 50cm1,50mm.
με πλευρικό ύψος τουλάχιστον 50mm.
Οι σχάρες καλωδίων θα συνοδεύονται και με όλα τα ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού ή στηρίξεως τους
(καμπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στηρίξεως, ταύ, υλικά συνδέσεως και
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στερεώσεως ,κλπ.) επίσης γαλβανισμένα. Οι σχάρες και οι ορθοστάτες.

5.5.3.12 Διακόπτες – ρευματοδότες
Γενικά
Οι διακόπτες θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση με πλήκτρο εξαιρετικά ισχυρής κατασκευής. Οι
διακόπτες είναι για ρεύμα 10Α, 250V. Οι στεγανοί διακόπτες θα είναι 10Α, 250V, βαρέως τύπου, κατάλληλοι
είτε για στεγανή ορατή εγκατάσταση, είτε για χωνευτή εγκατάσταση μέσα στο επίχρισμα.
Οι ρευματοδότες θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση μέσα στο επίχρισμα 15Α, 250V με πλευρικές
επαφές γείωσης, τύπου ΣΟΥΚΟ. Οι στεγανοί ρευματοδότες θα είναι 15Α, 250V με πλευρικές επαφές
γείωσης, τύπου "σούκο", κατάλληλοι είτε για ορατή εγκατάσταση, είτε για χωνευτή εγκατάσταση μέσα στο
επίχρισμα.
Οι ρευματοδότες χαμηλής τάσης θα είναι 10Α, 42V, στεγανοί, με βάση από πορσελάνη, ισχυρής κατασκευής
με κατάλληλους δέκτες, ώστε μόνο ο αντίστοιχος ρευματολήπτης να μπορεί να προσαρμοσθεί με αυτόν.
Πάνω από τους ρευματοδότες χαμηλής τάσης θα τοποθετηθεί πινακίδα που θα γράφει την τάση του
ρευματοδότη.
Όλοι οι χωνευτοί ρευματοδότες και διακόπτες θα έχουν τετραγωνικά καλύμματα, χρώματος της εκλογής
του επιβλέποντα.
Διακόπτες
Όλοι οι διακόπτες θα είναι 10Α/250V. Οι διακόπτες θα έχουν πλατύ πλήκτρο. Οι ακροδέκτες των διακοπτών
θα είναι κατασκευασμένοι με μορφή βύσματος. Οι διακόπτες θα ανήκουν στην ίδια ομάδα του ίδιου οίκου.
Το χρώμα των διακοπτών θα το καθορίσει η επίβλεψη.
Διακόπτης απλός - αλλέ ρετούρ - κομιτατέρ.
Θα είναι με πλήκτρο. Το κάλυμμά του καθώς και το πλήκτρο θα είναι από άθραυστο αντιστατικό
θερμοπλαστικό υλικό. Ο μηχανισμός θα είναι από πορσελάνη. Ο διακόπτης θα είναι κατάλληλος για χωνευτή
τοποθέτηση.
Διακόπτης στεγανός.
Θα είναι με πλήκτρο, κατάλληλος για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση. Ο χωνευτός διακόπτης θα είναι
εφοδιασμένος με δακτύλιο στεγανότητας, ενώ ο επίτοιχος θα έχει δύο εισόδους με στυπιοθλίπτες
μεμβράνης. Το πλήκτρο και το κάλυμμα του διακόπτη θα είναι από άκαυστο υλικό με αυξημένη μηχανική
αντοχή. Όλοι οι στεγανοί διακόπτες θα είναι βαθμού προστασίας ΙΡ-44.
Ρευματοδότες
Όλοι οι ρευματοδότες θα είναι 16Α/250V. Οι ακροδέκτες των ρευματοδοτών θα είναι κατασκευασμένοι με
μορφή βύσματος. Όλοι οι ρευματοδότες θα ανήκουν στην ίδια ομάδα του ίδιου οίκου κατασκευής, ώστε να
έχουν και ίδια εμφάνιση.
Ρευματοδότης χωνευτός "σούκο"
Θα έχει πλευρικές επαφές γείωσης (τύπος "σούκο"). Θα είναι κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση.
Ρευματοδότης χωνευτός στεγανός "σούκο"
Θα είναι κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση. Το στέλεχος του θα βρίσκεται μέσα σε κουτί από μονωτική
ύλη με παρέμβυσμα. Ο ρευματοδότης θα καλύπτεται με στρεφόμενο κάλυμμα.
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5.5.3.13 Εξοπλισμός οδοφωτισμού
5.5.3.13.1 Ιστός φωτισμού 6Μ
Ιστός οκταγωνικής διατομής συνεχώς μεταβαλλόμενης, αποτελούμενος από τον κορμό και το έλασμα της
βάσεως με κατάλληλη διαμόρφωση στη κορυφή του για την υποδοχή των βραχιόνων στήριξης των
φωτιστικών σωμάτων και θύρας επίσκεψης του κιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων.
Υλικά – διαστάσεις – κατασκευή
Ο κορμός του ιστού αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή) και είναι οκταγωνικής
διατομής και κατασκευάζεται από έλασμα S235JR 4 χιλ. που προμηθεύεται με πιστοποιητικά κατά DIN
50049/2.2
h (m) d1 (mm) d2 (mm) t (mm) L (mm)

α (mm)

ød (mm) t1 (mm) A (mm)

B (mm)

6

280

27x50

85

140

60

4

400

16

300

Έλασμα βάσης (mm) 400x400x16 400x400x20 500x500x25
Για την διευκόλυνση της μεταφοράς οι ιστοί των 14 & 15m αποτελούνται από δύο τεμάχια (καθ’ ύψος) που
συναρμολογούνται στο εργοτάξιο με την μέθοδο σφικτής συναρμογής – σφήνωσης (slip on joint)
Η διαμήκης ραφή είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε λοξοτομημένα
ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Η μέθοδος συγκόλλησης αξιολογείται κατά ASME ΙΙ και CNR UNI 10011. Για τη συγκόλληση αυτή δίδεται
εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%.
Κάθε ιστός φέρει θυρίδα διαστάσεων 85 x 300 σε απόσταση 60cm από τη βάση. Για τη θυρίδα αυτή και το
επιλεγέν πάχος, δεν απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η θυρίδα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από
έλασμα ίδιου πάχους 4 mm και σχήματος, με τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δεν εξέχει
του ιστού. Η στερέωση του γίνεται με ειδικά τεμάχια που δεν εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα
εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωση του.
Το έλασμα της βάσης είναι κατασκευασμένο από υλικό ποιότητας S235JR με πιστοποιητικά κατά DIN
50049/2.2.
Φέρει 4 οβάλ οπές για τη διέλευση των αγκυρίων. Στο κέντρο του φέρει οπή για τη συγκόλληση του
κορμού με δύο εσωραφές (εσωτερικά και εξωτερικά).
Ο κορμός συγκολλάται στο έλασμα όπως φαίνεται στο τυπικό σχέδιο που συνοδεύει την τεχνική περιγραφή
και στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες της συγκόλλησης.
Η μέθοδος συγκόλλησης του πέλματος της βάσης είναι ημιαυτόματη με σύρμα ποιότητας SG 2 πάχους
1÷1,2 mm.
Η συγκόλληση εκτελείται από συγκολλητές πιστοποιημένους κατά ΕΝ 287.
Η μέθοδος συγκόλλησης και οι συγκολλητές πιστοποιούνται από τρίτο ανεξάρτητο γραφείο ελέγχου.
Οι ανοχές κατασκευής του ιστού είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.
Γαλβάνισμα εν θερμώ
Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση τους ελέγχονται οπτικά και διαστασιακά, διορθώνονται τυχόν οξείες ακμές με
τρόχισμα και προωθούνται για γαλβάνισμα εν θερμώ κατά ISO 1461 (Hot Dip Galvanizing) εσωτερικά και
εξωτερικά.
Η διαδικασία περιλαμβάνει:
Καθαρισμός επιφάνειας σε μπάνιο Hcl
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Ξέπλυμα με νερό
Επεξεργασία επιφάνειας με αμμωνιούχα άλατα (flux) για την καλύτερη πρόσφυση του ψευδαργύρου.
Ξήρανση – Προθέρμανση σε στεγνωτήριο
Εμβάπτιση σε μπάνιο τετηγμένου ψευδαργύρου θερμοκρασίας 450oC και καθαρότητας >98,5% κατά ISO
1461. Η πρώτη ύλη που τροφοδοτείται το μπάνιο είναι ψευδάργυρος ηλεκτρολυτικής καθαρότητας
μεγαλύτερης από 99,995%.
Οι ιστοί μετά το γαλβάνισμα επιθεωρούνται 100% οπτικά για τυχόν επιφανειακά ελαττώματα και γίνεται
δειγματοτοληπτικός έλεγχος του πάχους γαλβανίσματος το οποίο είναι κατά ΙSO 1461.
Ποιοτικός έλεγχος
Κατά την παραγωγική διαδικασία οι ιστοί υπόκεινται στους παρακάτω ελέγχους:
α. Έλεγχος Πιστοποιητικών Α’ Ύλης
β. Οπτικός και Διαστασιακός Έλεγχος πριν το Γαλβάνισμα
γ. Έλεγχος Συσκευασίας και Μαρκαρίσματος
δ. Τελικός Έλεγχος

5.5.3.13.2 Βραχίονες Φωτιστικών Σωμάτων
Ο βραχίονας θα είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα στερεωμένος στην κορυφή του ιστού με ειδικό
μεταλλικό περιλαίμιο (χοάνη) συναρμολογούμενος με μπουλόνια ή κοχλίες στερέωσης κατάλληλης
διαμέτρου ανοξείδωτα ή με συστολή κατάλληλων διαστάσεων.
Η διάμετρος (Φ) του χαλυβδοσωλήνα του βραχίονα των φωτιστικών σωμάτων για διάφορα μήκη οριζόντιας
προβολής (d) μεταξύ κέντρου φωτιστικού και άξονα ιστού θα είναι ως ακολούθως :
Για d <= 2.50 μ. : θα είναι σωλήνα διαμέτρου Φ2" με πάχος τοιχώματος 3.65mm
Για 2.50 < d <= 3.00 μ. : θα είναι σωλήνα διαμέτρου Φ3" με πάχος τοιχώματος 4.05mm
Βραχίονες μεγαλύτεροι από 3.00 μ. δεν προβλέπονται.
Η βάση του βραχίονα θα κατασκευαστεί από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, τέτοιας διαμέτρου, ώστε να
εξασφαλίζεται η κατάλληλη προσαρμογή στο τελευταίο τμήμα του ιστού. Κάθε βραχίονας στο άκρο του θα
καταλήγει σε ειδική μεταλλική απόληξη για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ
ΕΝ 40 – 2.7 ή σύμφωνα με το φωτιστικό σώμα που θα προτείνεται για την τοποθέτηση.
Μετά την κατασκευή ο βραχίονας μαζί με τη χοάνη ή τη συστολή, θα προστατευθούν με θερμό βαθύ
γαλβάνισμα όπως αυτό των ιστών που προαναφέρθηκε με πάχος επικάλυψης 500 gr/m² ή 60 μm. Τα
σημεία ηλεκτροσυγκολλήσεως του βραχίονα στη χοάνη θα κατεργασθούν επιμελώς πριν από το
γαλβάνισμα. Κάθε σκέλος του βραχίονα θα αποτελείται από συνεχή σωλήνα απαγορευμένης της κατασκευής
βραχίονα με συγκόλληση περισσοτέρων τμημάτων.
Ο βραχίονας θα είναι ευθυγράμμου σχήματος οριζόντιας προβολής και κλίσεως αναλόγου προς τη κλίση που
απαιτείται για το προτεινόμενο φωτιστικό σώμα και η οποία θα κυμαίνεται μεταξύ 5° και 15° (μοιρών).

5.5.4

Αντικεραυνική προστασία

Για την αντικεραυνική προστασία των σημείων της εγκατάστασης που ασκείται έντονη ανθρώπινη
δραστηριότητα θα εγκατασταθεί κατάλληλο αλεξικέραυνο ιονισμού υψηλής ατμοσφαιρικής τάσης, μη
ραδιενεργών, ακτίνας προστασίας 150m που θα προστατεύει το σύνολο της εγκατάσταση.
Η κεφαλή του αλεξικέραυνου θα αποτελείται από:
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Ακίδα σύλληψης, ιονιστικό μηχανισμό-επαγωγικό πηνίο υψηλής παλμικής τάσης, σπινθήρες ανάλωσης
φορτίου, μονώσεις υψηλής στάθμης, δισκοειδή επιφάνεια χωρητικής ζεύξης, επαγωγό ακροδέκτη (καθόδου)
βαρέως τύπου και κοχλιωτή υποδοχή πάκτωσης στον ιστό στήριξης.
Η ανωτέρω κεφαλή είναι αυτοτροφοδοτούμενη, καθ΄ όσον ζευγνύεται χωρητικά προς το ηλεκτρικό πεδίο
κακοκαιρίας, δεν απαιτεί προσαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και συνοδεύεται με πιστοποιητικό SGS.
Η κεφαλή θα τοποθετηθεί αντίστοιχα στο ακροσωλήνιο ενός τηλεσκοπικού ανακλινόμενου ιστού στήριξης,
από σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου άνευ ραφής (Mannesmann), με συγκολλήσεις βαθιάς διείσδυσης ( ΜΙGMAG), ύψους 16 μέτρων και αντιοξειδωτική βαφή, ο οποίος θα πακτωθεί επί εδάφους εντός ορύγματος
Η κεφαλή θα συνοδεύεται από :
-Τον ανωτέρω ιστό στήριξης,
-Αγωγό καθόδου από πολύκλωνο ηλεκτρολυτικό χαλκό διατομής 50mm2
-Στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου
-Ηλεκτρόδια τριγώνου γείωσης τύπου copperglad ( χαλύβδινα επιχαλκωμένα) διαμέτρου 16mm και μήκους
1,5 μέτρων με τους σφικτήρες τους
-Λυόμενο σύνδεσμο ελέγχου γείωσης
-Λοιπά υλικά απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης (ακροδέκτες, σύνδεσμοι κλπ)
Επί του αγωγού καθόδου των αλεξικέραυνων και προ της ανακλινόμενης βάσεως του ιστού, θα
εγκατασταθεί μια κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων, (ΟΒΟ).
Ο ιστός είναι τηλεσκοπικός, φλαντζωτός 3μερής, αρθρωτός/ανακλινόμενος, με αυτοφερόμενα επίτονα, και
πακτώνεται επί εδάφους, (εντός ορύγματος με beton).
Κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου/άνευ ραφής ( Mannesman), κατά ΑΝSI Β 36.10, (ΑSΑ
Β 36.10), οι διάμετροι και τα πάχη των οποίων αναφέρονται στο συνημμένο σκαρίφημα του ιστού. Οι
συγκολλήσεις των χαλυβδοσωλήνων είναι βαθιάς διείσδυσης (ΜΙG/ΜΑG).
Ο μηχανισμός κατάκλισης του ιστού, είναι -ομοίως- βαρέως τύπου, από χαλυβδοελάσματα πάχους 12 mm,
και τριγωνικές αντιρρίδες πάχους 8mm.
Ο ιστός και τα εξαρτήματα του, (φλάντζες, βάση, κλπ), καλύπτονται με αντιοξειδωτική βαφή 2 στρώσεων,
και με βαφή τελικού μεταλλ. χρώματος.
Η πάκτωση του ιστού στο έδαφος γίνεται με εγκιβωτισμό της σωλήνος βάσεως σε beton, εντός του
ορύγματος διαστάσεων 2.5x2.5x2.5 μέτρων.
Προ του εγκιβωτισμού της σωλήνος βάσεως στο beton, αυτή αγκυρώνεται σε μεταλλότυπο πού
κατασκευάζεται μετά την εκσκαφή του ορύγματος.
Τα αυτοφερόμενα επίτονα αντιστήριξης, είναι από εν θερμώ επιψευδαργυρωμένα συρματόσχοινα,
διαμέτρου 8mm, τα οποία φέρουν τα κατάλληλα εξαρτήματα, (εντατήρες, ναυτικά κλειδιά, ροδάντζες,
συνδετήρες επιτόνων, κλπ
Οι σταυροειδείς διατάξεις έκτασης των συρματόσχοινων, είναι από χαλυβδοσωλήνα τύπου Mannesman,
διαμέτρου 33,7mm.
Επί του ιστού συγκολλούνται στηρίγματα των μονωτήρων διέλευσης το αγωγού καθόδου, ανάλογου
αριθμού με το ύψος του ιστού.
Έργα τροφοδοσίας με καθαρό νερό
Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
Έργα πυροπροστασίας
Δίκτυο αποχέτευσης στραγγιδίων
Δίκτυο εξωτερικού φωτισμού
Εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας
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5.5.5

Θεμελιακή Γείωση

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η εγκατάσταση της θεμελιακής γείωσης του έργου:
Για την ασφάλεια των χρηστών και την καλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι απαραίτητη η
σωστή γείωση της εγκατάστασης με την μέθοδο της θεμελιακής γείωσης.
Η θεμελιακή γείωση, βαση του ΕΛΟΤ HD384, θεωρείται ως η βασική γείωση προστασίας.

5.5.5.1 Υπολογισμοί
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ RA
Κτίριο Υποδοχής
Μήκος θεμελίων =

33

Πλάτος θεμελίων =

19

Εμβαδών που περικλείεται από τον κυκλικό γειωτή Α=

627

Χρήση επιπλέον θεμελίωσης για θεμελιακή- μηκος=

30

τοποθετημένο στους ιστους φωτισμου- τερματικά
Ειδική αντίσταση σκυροδέματος θεμελίωσης (B225-B300) ρε =

300

Πάχος πεδίλου σκυροδέματος =

0,6

Πλάτος πεδίλου =

1,8

Αναπτυγμένο μήκος θεμελίωσης =

134

Περιεχόμενος Ογκος σκυροδέματος εντός του θεμελίου V=

144,72

Μέθοδος 1 - Επιφάνειας θεμελίωσης
(Οριζόντιο ηλεκτρόδιο με αγωγό εντός ορύγματος περιμετρικά του κτιρίου βάθους 0,5-1m)
D=1,13*SQRT(A)=

28,29516
Αντίσταση γείωσης RA = 2* ρε /(3*D) =

7,07

Μέθοδος 2 - Όγκου θεμελίωσης
(Ημισφαιρικής μορφής με ηλετρόδια οριζόντιων αγωγών)
D=1,57*POWER(V;3)=

8,24282

Αντίσταση γείωσης RA = 2* ρε /(3*D) =

11,58
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Πρακτικά η μετρούμενη αντίσταση είναι μικρότερη, αφού στους υπολογισμούς δεν έχει
ληφθεί υπ'όψη η αντίσταση γείωσης του εδάφους που περικλείει το σκυρόδεμα

5.5.5.2 Εγκατάσταση
Γειώσεις
Η όλη εγκατάσταση γείωσης περιλαμβάνει τα παρακάτω αλληλοσυνδεόμενα τμήματα:


Την Θεμελική γείωση με ταινία πάχους τουλάχιστον 40Χ3mm, επιψευδαργυρομένη 500gr/mm2,
κατά ΕΝ50164- 2 ή χάλκινη ταινία, εγκιβωτισμένη στο σκυρόδεμα των θεμελίων.



Την γείωση του φέρων οργανισμού του μεταλλικού κτιρίου, με αγωγό Φ10 ή ταινία πάχους
τουλάχιστον 40Χ3mm, επιψευδαργυρομένα 500gr/mm2,



Την γείωση των μεταλλικών ιστών οδικού φωτισμού του περιβάλλον χώρου, με πολύκλωνο χάλκινο
αγωγό Cu16mm2.



Την σύνδεση του με το σύστημα αλεξικέραυνης προστασίας με αγωγό Φ10, όπου αναφέρεται
αναλυτικά σε άλλη παράγραφο.



Την γείωση των μεταλλικών μερών, όπου θα συνδεθούν τα μεταλλικά μέρη και η μπάρα γείωσης του
Γενικού πίνακα Χαμηλής Τάσης, μέσω του ζυγού γείωσης.

Στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ), όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχει ξεχωριστή μπάρα,
από την οποία αρχίζει το δίκτυο γειώσεων των μεταλλικών μερών της ηλεκτρικής εγκατάστασης, δηλ. στην
μπάρα αυτή συνδέεται ο αγωγός γείωσης κάθε καλωδίου τροφοδότησης που αναχωρεί από τον ΓΠΧΤ.
Το δίκτυο γειώσεως προς τις καταναλώσεις, θα αρχίζει από το ζυγό γειώσεως του Γενικού Πίνακα Χαμηλής
Τάσεως. Όλες οι τροφοδοτικές γραμμές των διαφόρων πινάκων θα είναι και με αγωγό γειώσεως που θα
συνδεθεί με το ζυγό γειώσεως τους. Ο παραπάνω αγωγός γειώσεως θα έχει την αυτή διατομή και μόνωση
με τον ουδέτερο της τροφοδοτικής γραμμής κάθε μερικού πίνακα και θα οδεύει παράλληλα με αυτή ή θα
περιλαμβάνεται στο ίδιο καλώδιο μαζί με τους αγωγούς φάσεως και τον ουδέτερο.
Όλα τα μεταλλικά μέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται υπό την
τάση θα γειωθούν. Όλα τα κυκλώματα φωτισμού και κινήσεως (ρευματοδότες, τροφοδοτήσεις
μηχανημάτων ή συσκευών) θα φέρουν και ανεξάρτητο αγωγό γειώσεως, ακόμη και στην περίπτωση που οι
καταναλώσεις που τροφοδοτούν δεν έχουν μεταλλικά αντικείμενα. Ο αγωγός γειώσεως θα είναι της αυτής
διατομής και μονώσεως με τον αγωγό του ουδέτερου και θα τοποθετηθεί στον ίδιο σωλήνα ή θα
περιλαμβάνεται στο ίδιο καλώδιο μαζί με τους αγωγούς φάσεως και τον ουδέτερο.
Οι αντιστάσεις γείωσης για κάθε σύστημα θα είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις
οδηγίες της ΔΕΗ
Υλικά - Εγκατάσταση
Το σύστημα γείωσης αποτελείται από ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη διατομής ( 40X3 mm),
που τοποθετείται περιμετρικά στην θεμελίωση του κτιρίου (θεμελιακή γείωση).
Η ταινία της θεμελιακής γείωσης τοποθετείται εντός της θεμελίωσης και σε απόσταση τουλάχιστον 5 cm
εντός αυτής ή σε στρώμα από σκυρόδεμα, που δημιουργείται προ της κατασκευής των κυρίως θεμελιών,
ύψους περίπου 10-15cm, περιεκτικότητας 300Kg τσιμέντου ανά m3, με την γείωση να απέχει κατελάχιστο
5cm από το έδαφος εντός του σκυροδέματος.
Η στηρίξη της ταινίας επιτυγχάνεται με ειδικά στηρίγματα-συγκρατητές και τοποθετείται με τη μεγάλη
διάστασή της κατακόρυφα.
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Το Ηλεκτρόδιο γείωσης, το οποίο θα τοποθετηθεί εντός της θεμελίωσης, πρέπει να έχει οσο το δυνατόν
λιγότερες ενώσεις και γιαυτό θα πρέπει να αποτελείται από οσο το δυνατόν μεγαλύτερα μήκη, συνήθως
40m έως 50m. Η επιμήκυνση με την ένωση δύο διαδοχικών τμημάτων θα γίνεται με κατάλληλους
σφικτήρες συνδέσμους, κατασκευασμένους από το ίδιο υλικό με τον αγωγό γείωσης. Δεν πρέπει να γίνεται
ηλεκτροσυγκόλληση των αγωγών.
Το ηλεκτρόδιο της θεμελιακής γείωσης είναι αγωγός ορθογωνικής διατομής (ταινία) από χάλυβα
επιψευδαργυρομένο ελάχιστον διαστάσεων 40Χ3mm ή από χαλκό .
Η σύνδεση αγωγών μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοκόλληση απαγορεύεται, θα
χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι σφικτήρες για κάθε περίπτωση.
Θα αποφεύγονται οι μεγάλες καμπύλες των αγωγών.
Όπου απαιτηθεί σύνδεση εξαρτημάτων χαλκού με υλικά από χάλυβα ή αλουμίνιο, πρέπει οπωσδήποτε να
χρησιμοποιηθεί διμεταλλική επαφή ενδεικτικού τύπου CUPAL.
Η ταινία γειώσεως θα τοποθετηθεί οπωσδήποτε με κατακόρυφη την μεγάλη της πλευρά και για αυτό το
σκοπό θα χρησιμοποιηθούν ειδικά στηρίγματα κάθε 2 m σε όλο το μήκος της.
Μετά το πέρας της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας, θα επιδοθεί στον κύριο του
έργου επιστολή - βεβαίωση ότι η εγκατάσταση που πραγματοποιήθηκε και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν
πληρούν τους Κανονισμούς και θα αναφέρονται τα μεγέθη των μετρήσεων, ως και τυχόν παρατηρήσεις που
θα πρέπει να γνωρίζει ο κάτοχος της εγκατάστασης.

5.5.5.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΓΩΓΟΙ.
 Μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ10mm, από
μορφοσίδηρο
θερμά
επιψευδαργυρωμένος
(St/tZn),
με
πάχος
επιψευδαργύρωσης 300gr/m², ο οποίος χρησιμοποιείται ως αγωγός συλλεκτηρίου
συστήματος, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 00 010. O αγωγός θα είναι
Εργαστηριακά Δοκιμασμένος, σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164–2,
και θα συνοδεύεται με δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών.
 Ταινία διαστάσεων 40mm x 3mm, από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό,
επικασσιτερωμένη, η οποία χρησιμοποιείται ως περιμετρική ή θεμελιακή γείωση, εντός
εδάφους ή εντός σκυροδέματος, ή ως Συγκεντρωτικός Δακτύλιος Αμέσου Γειώσεως
(ΣΔΑΓ) εντός εσωτερικού χώρου ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 20 403. Η ταινία
θα είναι Εργαστηριακά Δοκιμασμένη, σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
50164–2, και θα συνοδεύεται με δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών.
ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΚΤΛ.
 Σφιγκτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως για τη σύσφιξη χαλύβδινων
αγωγών ή αγωγών κράματος αλουμινίου κυκλικής διατομής διαμέτρου
Φ8/10mm, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 01 838. Είναι κατασκευασμένος από
χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn). Τα πλακίδια έχουν διαστάσεις 50mm x
50mm x 3mm. Ο σφιγκτήρας είναι εφοδιασμένος με ενδιάμεσο πλακίδιο ιδίου υλικού,
πάχους 2mm, ώστε να παρεμβάλλεται το πλακίδιο αυτό και κατά την σύσφιξη των
αγωγών, να αυξάνεται η επιφάνεια επαφής μεταξύ των. Η σύσφιξη των αγωγών με τον
σφιγκτήρα επιτυγχάνεται με τέσσερις βίδες (καρόβιδες) ΙΝΟΧ (Α2), διαστάσεων Μ6 x
25mm, κατά DIN 603. O σφιγκτήρας θα είναι Εργαστηριακά Δοκιμασμένος με κεραυνικό
ρεύμα 100kA κυματομορφής 10/350μs (Heavy Type), σύμφωνα με το Ελληνικό
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164–1, και θα συνοδεύεται με δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών.
 Σφιγκτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως βαρέως τύπου για την σύνδεση
ή την σύσφιξη, εντός και εκτός εδάφους, χαλύβδινων αγωγών ή αγωγών
κράματος αλουμινίου κυκλικής διατομής (οι αγωγοί αλουμινίου όχι εντός
εδάφους), διαμέτρου Φ8/10mm, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 01 818. Είναι
54

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Τεχνική Περιγραφή

κατασκευασμένος από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn). Τα πλακίδιά του
έχουν διαστάσεις 60mm x 60mm x 4mm. Ο σφιγκτήρας είναι εφοδιασμένος με
ενδιάμεσο πλακίδιο ιδίου υλικού, πάχους 2mm, ώστε να παρεμβάλλεται το πλακίδιο και
κατά την σύσφιξη των αγωγών, να αυξάνεται η επιφάνεια επαφής μεταξύ των. Η
σύσφιξη των αγωγών με τον σφιγκτήρα επιτυγχάνεται με τέσσερις εξάγωνες βίδες
θερμά επιψευδαργυρωμένες, διαστάσεων Μ8 x 25mm κατά DIN 933, και εξάγωνα
περικόχλια θερμά επιψευδαργυρωμένα, διαστάσεων Μ8 κατά DIN 934. O σφιγκτήρας θα
είναι Εργαστηριακά Δοκιμασμένος με κεραυνικό ρεύμα 100kA κυματομορφής 10/350μs
(Heavy Type), σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164–1, και θα
συνοδεύεται με δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών.
 Μονός σφιγκτήρας σύνδεσης χαλύβδινων αγωγών ή αγωγών κράματος
αλουμινίου κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8/10mm, εντός και εκτός
εδάφους, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 100. Είναι κατασκευασμένος από
χυτοχάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn). Η σύσφιξη των αγωγών με τον
σφιγκτήρα επιτυγχάνεται με μία ειδική βίδα χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη,
διαστάσεων Μ10 x 25mm, κατάλληλα διαμορφωμένη στην κεφαλή για υποδοχή του
αγωγού, κατά DIN 48837, και με ένα εξάγωνο περικόχλιο θερμά επιψευδαργυρωμένο,
διαστάσεων Μ10, κατά DIN 934, που συσφίγγει τον αγωγό επί της βάσεως του
σφικτήρα. Η επίπεδη μεταλλική επιφάνεια επί της οποίας συνδέεται ο αγωγός,
παρεμβάλλεται μεταξύ της βάσεως του σφικτήρα και του περικοχλίου. O σφιγκτήρας θα
είναι Εργαστηριακά Δοκιμασμένος με κεραυνικό ρεύμα 100kA κυματομορφής 10/350μs
(Heavy Type), σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164–1, και θα
συνοδέυεται με δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών.
 Διπλός σφιγκτήρας πολλαπλής χρήσης για την επιμήκυνση (μούφα) ή την
διακλάδωση χαλύβδινων αγωγών ή αγωγών κράματος αλουμινίου κυκλικής
διατομής, διαμέτρου Φ8/10mm, εντός και εκτός εδάφους, ενδεικτικού τύπου
ΕΛΕΜΚΟ 62 05 200. Είναι κατασκευασμένος από χυτοχάλυβα θερμά
επιψευδαργυρωμένο (St/tZn). Η σύσφιξη των αγωγών με τον σφιγκτήρα επιτυγχάνεται
με δύο ειδικές βίδες χαλύβδινες θερμά επιψευδαργυρωμένες, διαστάσεων Μ10 x 25mm,
κατάλληλα διαμορφωμένες στην κεφαλή για υποδοχή του αγωγού, κατά DIN 48837, και
με δύο εξάγωνα περικόχλια θερμά επιψευδαργυρωμένα, διαστάσεων Μ10, κατά DIN
934, που συσφίγγουν τον αγωγό επί της βάσεως του σφικτήρα. Η επίπεδη μεταλλική
επιφάνεια επί της οποίας συνδέεται ο αγωγός, παρεμβάλλεται μεταξύ της βάσεως του
σφικτήρα και του περικοχλίου. O σφιγκτήρας θα είναι Εργαστηριακά Δοκιμασμένος με
κεραυνικό ρεύμα 100kA κυματομορφής 10/350μs (Heavy Type), σύμφωνα με το
Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164–1, και θα συνοδέυεται με δελτίο αποτελεσμάτων
δοκιμών.
 Σύνδεσμος ευθείας συνδέσεως αγωγών για τη σύνδεση ή την επιμήκυνση
αγωγών από χάλυβα ή αγωγών κράματος αλουμινίου κυκλικής διατομής
Φ10mm – Φ10mm, που είναι εγκατεστημένοι εκτός εδάφους, ενδεικτικού
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 55 010. Η χρήση εντός του εδάφους δεν συνιστάται. Είναι
κατασκευασμένος από κράμα Zamag. Ο σφιγκτήρας έχει διαστάσεις 20mm x 20mm x
60mm. Η σύσφιξη των αγωγών με τον σύνδεσμο επιτυγχάνεται με μία βίδα (καρόβιδα)
θερμά επιψευδαργυρωμένη, διαστάσεων Μ10 x 30mm, κατά DIN 607, εφοδιασμένη με
εξάγωνο περικόχλιο Μ10, κατά DIN 934, του ιδίου υλικού. O σύνδεσμος θα είναι
Εργαστηριακά Δοκιμασμένος με κεραυνικό ρεύμα 100kA κυματομορφής 10/350μs
(Heavy Type), σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164–1, και θα
συνοδεύεται με δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών.
ΑΚΙΔΕΣ.
 Ακίδα συλλήψεως, η οποία χρησιμοποιείται για την προστασία από άμεσο
κεραυνικό πλήγμα δομικών ή μεταλλικών εξάρσεων, ενδεικτικού τύπου
ΕΛΕΜΚΟ 64 01 212. Η ακίδα έχει διαστάσεις Φ10mm x 1000mm αντίστοιχα και
είναι κατασκευασμένη από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn). Η ακίδα
στηρίζεται σε κατακόρυφη επιφάνεια με δύο στηρίγματα κατά DIN 48805E και 48828Q,
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ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 01 300 και συνδεόμενη με τους συλλεκτήριους αγωγούς
με σφιγκτήρα, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 200. Η ακίδα θα είναι Εργαστηριακά
Δοκιμασμένη σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164–2 και θα
συνοδεύεται με δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών. Η σύνδεση της ακίδας με τον
σφιγκτήρα θα είναι επίσης Εργαστηριακά Δοκιμασμένη σύμφωνα με το Ελληνικό
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164–1 με κεραυνικό ρεύμα 100kA κυματομορφής 10/350μs, και
θα συνοδεύεται επίσης με δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών.
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ
 Στήριγμα για την κατακόρυφο τοποθέτηση ταινίας ή κυκλικού αγωγού σε
θεμελιακή ή περιμετρική γείωση, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 03 015. Το
στήριγμα μπορεί να στηρίζει χαλύβδινη ή χάλκινη ταινία, πλάτους 30mm έως 40mm, και
χαλύβδινο ή χάλκινο αγωγό, διαμέτρου Φ8/10mm. Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα
θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn), και οι διαστάσεις του είναι πάχος 3mm, μήκος
250mm και βάθος εμπήξεως 150mm. To στήριγμα είναι δοκιμασμένο κατά DIN 48833.
 Στήριγμα συλλεκτηρίων αγωγών ή αγωγών καθόδου για οριζόντια μη
στεγανοποιημένη επιφάνεια ή κατακόρυφη επιφάνεια τοίχου ή σκυροδέματος,
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 01 100. Χρησιμοποιείται για χαλύβδινους αγωγούς ή
αγωγούς κράματος αλουμινίου, διαμέτρου Φ8/10mm. Είναι κατασκευασμένο από
χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn) έλασμα, διαστάσεων 20mm x 3mm,
εφοδιασμένο με ροδέλα αποστάσεως. Το στήριγμα είναι διμερές και η σύσφιξη του
αγωγού επιτυγχάνεται με δύο χαλύβδινες θερμά επιψευδαργυρωμένες βίδες με
τραπεζοειδή κεφαλή Μ6 x 16mm, κατά DIN 84. Η στερέωσή του πραγματοποιείται με
UPAT Φ8 και ξυλόβιδα ανοξείδωτη (INOX Α2). To στήριγμα είναι δοκιμασμένο κατά DIN
48805E και 48828Q.
 Στήριγμα ακίδας ή προστατευτικού αγωγού για οριζόντια μη στεγανοποιημένη
επιφάνεια ή κατακόρυφη επιφάνεια τοίχου ή σκυροδέματος, ενδεικτικού
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 01 300. Χρησιμοποιείται για χαλύβδινες θερμά
επιψευδαργυρωμένες (St/tZn) ακίδες ή προστατευτικούς αγωγούς (St/tZn), διαστάσεων
Φ16mm. Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn),
εφοδιασμένο με ροδέλα αποστάσεως. Το στήριγμα είναι διμερές και η σύσφιξη του
αγωγού επιτυγχάνεται με δύο χαλύβδινες θερμά επιψευδαργυρωμένες βίδες με
τραπεζοειδή κεφαλή Μ6 x 16mm, κατά DIN 84. Η στερέωση πραγματοποιείται με UPAT
Φ8 και ξυλόβιδα ανοξείδωτη (INOX Α2). To στήριγμα είναι δοκιμασμένο κατά DIN
48805E και 48804Β3
 Ροδέλα στεγανοποίησης για
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ

στηρίγματα που φέρουν ροδέλα αποστάσεως,
61 03 201. Είναι κατασκευασμένη από PVC.

 Στήριγμα συλλεκτηρίων αγωγών για μονωμένα ή στεγανοποιημένα δώματα ή δώματα με
επικάλυψη βότσαλου, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 30 100. Χρησιμοποιείται για
χαλύβδινους, χάλκινους, ή αγωγούς κράματος αλουμινίου, διαμέτρου Φ8mm. Είναι
διμερές και αποτελείτε από πλαστικό περίβλημα ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές. Το
πάνω μέρος του έχει μορφή κόλουρου κώνου, ενώ το κάτω μέρος του έχει την μορφή
βάσης επί της οποίας προσαρμόζεται το πάνω μέρος μετά το γέμισμά του με μπετόν
(άμμος-τσιμέντο). Χρησιμοποιείται στήριξη αγωγών
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.
 Εξάρτημα απορρόφησης συστολών - διαστολών χαλύβδινων συλλεκτηρίων
αγωγών ή αγωγών κράματος αλουμινίου, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 01
300 ή 64 02 300. Είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινο έλασμα διαστάσεων 20mm x
3mm, θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn). Τοποθετείτε ανά περίπου 20m ευθύγραμμου
μήκους συλλεκτηρίου αγωγού και σε όλα τα σημεία διασταύρωσης των συλλεκτηρίων
αγωγών. Η σύνδεσή του με τον αγωγό πραγματοποιείται στα δύο του άκρα με δύο
μονούς ή διπλούς σφικτήρες χαλύβδινους θερμά επιψευδαργυρωμένους, ενδεικτικού
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 100 ή 62 05 200 αντίστοιχα. Το εξάρτημα απορρόφησης
συστολών – διαστολών θα είναι Εργαστηριακά Δοκιμασμένο με κεραυνικό ρεύμα 100kA
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κυματομορφής 10/350μs, σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164–1, και
με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164–2, και θα συνοδεύεται με δελτία
αποτελεσμάτων δοκιμών. Η διάταξη του εξαρτήματος απορρόφησης συστολών –
διαστολών και του μονού ή διπλού σφιγκτήρα θα είναι επίσης Εργαστηριακά
Δοκιμασμένη για κεραυνικό ρεύμα 100kA κυματομορφής 10/350μs (Heavy type),
σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164–1, και θα συνοδεύεται με δελτίο
αποτελεσμάτων δοκιμών.
 Περιλαίμιο - κολάρο, ενός ή δύο σημείων από χαλύβδινο έλασμα 40 x 3mm
θερμά επιψευδαργυρωμένο, διμερές. Η σύσφιξή του επί του σωλήνα πραγματοποιείται
με δύο βίδες εξάγωνες Μ8 x 20 DIN 933 και δύο περικόχλια Μ8 DIN 934 χαλύβδινα
θερμά επιψευδαργυρωμένα. Η σύνδεση του περιλαίμιου με τον αγωγό Φ8/10mm,
χαλύβδινο ή αλουμινίου ή χάλκινο με διμεταλλική επαφή, πραγματοποιείται με σφικτήρα.
 Όμοια Περιλαίμιο - κολάρο, ενός ή δύο σημείων από χαλύβδινο έλασμα 40 x
4mm θερμά επιψευδαργυρωμένο, διμερές. Η σύσφιξή του επί του σωλήνα
πραγματοποιείται με δύο βίδες εξάγωνες Μ10 x 30 DIN 933 και δύο περικόχλια Μ10 DIN
934 χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα. Η σύνδεση του περιλαίμιου με τον αγωγό
Φ8/10mm, χαλύβδινο ή αλουμινίου ή χάλκινο με διμεταλλική επαφή, πραγματοποιείται
με σφικτήρα. Δοκιμασμένα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50164 – 1.
 Σύνδεσμος ευθύς, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 300, κατάλληλος για τη
σύνδεση χαλύβδινου αγωγού ή αγωγού κράματος αλουμινίου, κυκλικής
διατομής, διαμέτρου Φ8/10mm, με επίπεδη χαλύβδινη ή αλουμινίου
επιφάνεια. Είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο θερμά επιψευδαργυρωμένο
(St/tZn). Η σύσφιξη του αγωγού στον ακροδέκτη επιτυγχάνεται με ειδική χαλύβδινη
θερμά επιψευδαργυρωμένη βίδα, διαστάσεων Μ10 x 25mm, κατάλληλα διαμορφωμένη
στην κεφαλή για την υποδοχή του αγωγού όπως στο DIN 48837, ενδεικτικού τύπου
ΕΛΕΜΚΟ 62 05 810, και με εξάγωνο περικόχλιο θερμά επιψευδαργυρωμένο Μ10mm,
κατά DIN 934. Η σύνδεση με την μεταλλική επιφάνεια επιτυγχάνεται με δύο βίδες θερμά
επιψευδαργυρωμένες Μ10mm, κατά DIN 933, και αντίστοιχο περικόχλιο Μ10 του ιδίου
υλικού. O σύνδεσμος θα είναι Εργαστηριακά Δοκιμασμένος με κεραυνικό ρεύμα 100kA
κυματομορφής 10/350μs (Heavy Type), σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
50164–1, και θα συνοδεύεται με δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών.
 Σύνδεσμος μορφής γωνιακού ακροδέκτου για την σύνδεση χαλύβδινου
αγωγού ή αγωγού κράματος αλουμινίου κυκλικής διατομής, διαμέτρου
Φ8/10mm, με επίπεδη χαλύβδινη επιφάνεια ή επιφάνεια αλουμινίου,
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 400. Η χρήση εντός του εδάφους δεν
συνιστάται. Είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο θερμά επιψευδαργυρωμένο
(St/tZn). Η σύσφιξη του αγωγού με τον ακροδέκτη επιτυγχάνεται με ειδική βίδα
χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη, διαστάσεων Μ10 x 25mm, κατάλληλα
διαμορφωμένη στην κεφαλή για την υποδοχή του αγωγού όπως στο DIN 48837,
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 810
και με εξάγωνο περικόχλιο θερμά
επιψευδαργυρωμένο, διάστασης Μ10 κατά DIN 934. Η σύνδεση με την μεταλλική
επιφάνεια επιτυγχάνεται με δύο βίδες θερμά επιψευδαργυρωμένες Μ10 κατά DIN 933
και αντίστοιχο περικόχλιο Μ10 του ιδίου υλικού. O σύνδεσμος θα είναι Εργαστηριακά
Δοκιμασμένος με κεραυνικό ρεύμα 100kA κυματομορφής 10/350μs (Heavy Type),
σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164–1, και θα συνοδεύεται με δελτίο
αποτελεσμάτων δοκιμών.
 Λυόμενος σφιγκτήρας ελέγχου γειώσεως για την σύσφιξη χάλκινων αγωγών
κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8/10, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 25 001. Είναι
κατασκευασμένος από χυτό χαλκό και επικασσιτερωμένος. Η σύσφιξη των αγωγών με
τον λυόμενο σφιγκτήρα επιτυγχάνεται με δύο εξάγωνες βίδες INOX (A2), διαστάσεων
Μ8 x 20mm κατά DIN 933. O λυόμενος σφιγκτήρας θα είναι Εργαστηριακά
Δοκιμασμένος με κεραυνικό ρεύμα 100kA κυματομορφής 10/350μs (Heavy Type),
σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164–1, και θα συνοδεύεται με δελτίο
αποτελεσμάτων δοκιμών.
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 Υποδοχή γείωσης, η οποία χρησιμοποιείται για τη σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών ή
αγωγούς γειώσεως με εγκιβωτισμένους αγωγούς ή γενικά για την σύνδεση
εγκιβωτισμένων αγωγών με εξωτερικούς, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 65 14 408 ή
65 14 410. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX A2). Η σύνδεση της
υποδοχής με τα εγκιβωτισμένα στοιχεία της εγκατάστασης επιτυγχάνεται με κατάλληλο
σφικτήρα ανάλογου υλικού για αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης, ενδεικτικού τύπου
ΕΛΕΜΚΟ 62 01 818. Η δε σύνδεση με τα εμφανή μέρη επιτυγχάνεται με σύνδεσμο,
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 400, και δύο βίδες ανοξείδωτες Μ8 x 20 DIN 933. Η
υποδοχή γείωσης θα είναι Εργαστηριακά Δοκιμασμένος με κεραυνικό ρεύμα 100kA
κυματομορφής 10/350μs (Heavy Type), σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
50164–1, και θα συνοδεύετε με δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών.
 Εξισωτής δυναμικού- Ζυγός Ισοδυναμικής Γείωσης, διαστάσεων 240mm x 50mm x 5
mm, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 66 00 002. Ο εξισωτής δυναμικού φέρει τον
ακόλουθο εξοπλισμό:
 Έναν (1) χάλκινο ζυγό επινικελωμένο.
 Δύο (2) μονούς ακροδέκτες Zamang για χαλύβδινο αγωγό ή αγωγό κράματος
αλουμινίου κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8/10mm, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ
62 55 100.
 Δύο (2) χάλκινους σιαγόνες για χάλκινους αγωγούς κυκλικής διατομής, διαμέτρου
Φ8mm, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 52 26 008.
 Δύο (2) ορειχάλκινα στηρίγματα για αγωγούς με διατομή έως 35mm2, ενδεικτικού
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 30 035.
Ο εξισωτής δυναμικού θα είναι Εργαστηριακά Δοκιμασμένος, σύμφωνα με το
Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164–1, με κεραυνικό ρεύμα 100kA κυματομορφής
10/350μs (Heavy Type), και σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164–2,
και θα συνοδεύετε με δελτία αποτελεσμάτων δοκιμών.

5.5.5.4 ΔΟΚΙΜΗ
Μετά την αποπεράτωση του δικτύου και πριν την σύνδεση με την εγκατάσταση θα γίνουν οι μετρήσεις
αντίστασης γείωσης , με την μέθοδο μέτρησης εκτεταμένης γείωσης. Επιθυμητή αντίσταση γείωσης <1Ω.
Εάν η τιμή της αντίστασης γείωσης είναι μεγαλύτερη από την οριζόμενη στην ισχύουσα νομοθεσία, τότε η
θεμελιακή γείωση θα ενισχυθεί με επιπλέον τρίγωνα γείωσης ή παρόμοια διάταξη.

5.5.6

Δίκτυο Ύδρευσης

5.5.6.1 Τεχνική περιγραφή
Στη συγκεκριμένη μονάδα δεν απαιτείται η κατασκευή έργων ύδρευσης καθώς οι ανάγκες που προκύπτουν
σε ανάγκες καθαρού νερού είναι μικρές και θα καλύπτονται με τους παρακάτω τρόπους:


Σε ειδικά διαμορφωμένο ικρίωμα κοντά στο φυλάκιο θα τοποθετηθεί δεξαμενή χωρητικότητας 8m3
η οποία θα τροφοδοτείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα με υδροφόρα από το Φορέα λειτουργίας
του έργου.



Οι ανάγκες για πλύσεις των δαπέδων του περιβάλλοντος χώρου αλλά και του χώρου του υπόστεγου
της ραφιναρίας - ενσάκισης θα καλύπτονται από εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης-πλύσης από την
δεξαμενή νερού, μέχρι το κτίριο. Όπου δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετήσει το δίκτυο ύδρευσης, θα
καλύπτεται η ανάγκη από υδροφόρα. Το δίκτυο ύδρευσης, αποτελούμενο από σωλήνα ΡΕ DN32
(ντουμπόραμα), από την δεξαμενή νερού μέχρι το κτίριο θα οδεύει υπόγεια, με ακραία
τοποθετημένα φρεάτια 0,4Χ0,4Χ0,4. Το δίκτυο ύδρευσης, εντός του κτιρίου, θα οδεύει υπέργεια,
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με αντίστοιχη σωλήνα ή ενισχυμένη γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα 1 1/4¨ μονωμένη. Θα
προβλεφθεί ένας κρουνός ύδρευσης κοντά στην δεξαμενή ύδρευσης και ένας πλησίον του κτιρίου.
Το δίκτυο ύδρευσης θα παροχετεύσει και δύο πυροσβεστικές φωλιές στο κτίριο, οι οποίες έχουν
δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και για πλύση χώρων.

5.5.6.2 Τεχνικές Προδιαγραφές
Δεξαμενή αποθήκευσης ύδατος
Η δεξαμενή θα είναι κυλινδρική, χωρητικότητας 8000lt.
Το υλικό κατασκευής θα είναι πρωτογενές πολυαιθυλένιο LLDPE με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
(μαύρο χρώμα) και μεγάλη αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Το δοχείο θα διαθέτει ένδειξη στάθμη, διάταξη σύνδεσης με το δίκτυο με ορειχάλκινο ρακόρ και αγωγό
πλήρωσης 2’’ με ταχυσύνδεσμο.
Επίσης θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μικρουλικά που απαιτούνται για την έντεχνη και σωστή
τοποθέτηση της δεξαμενής στην οροφή του ικριώματος.

5.5.7

Έργα Πυροπροστασίας

Η μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τους κάτωθι κανονισμούς – οδηγίες :
-

ΠΔ 71 (Φ.Ε.Κ. 32/Α/ της 17-2-88)

-

ΚΥΑ 5905 / 1995

-

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86, Mόνιμα πυροβεστικά συστήματα με νερό σε κτίρια

-

Παραρτήματα Πυροσβεστικής Διάταξης Νο3 της 19/1/81

-

Φορητοί πυροσβεστήρες, Υπ. Αποφ. 22745/314(ΦΕΚ Β 264/8.4.71)

-

Εθνικά Ελληνικά Πρότυπα (ΝΗS) περί φορητών πυροσβεστήρων

-

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ2: Κατηγορίες πυρκαγιών

-

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ3: Φορητοί πυροσβεστήρες

-

Πρότυπο ΕΛΟΤ 54 : Εξαρτήματα συστημάτων αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιάς 1.Εισαγωγή, 5.
Θερμοευαίσθητοι ανιχνευτές. Σημειακοί ανιχνευτές με στατικό στοιχείο

-

Πρότυπο ΕΛΟΤ 571: Δοκιμασίες αντοχής σε φωτιά Δομικά στοιχεία, 2 Κουφώματα, 3. Στοιχεία από
γυαλί)

-

Πρότυπο ΕΛΟΤ 664: Συστήματα πυροσβεστικών εγκαταστάσεων με νερό

-

«Περί συστήματος σηματοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας»

5.5.7.1 Τεχνική περιγραφή
Τα μέτρα πυροσπροστασίας που θα ληφθούν επιγραμματικά είναι τα κάτωθι:


Στον οικίσκο φυλάκιο θα τοποθετηθεί ένας πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6kg και ένα φωτιστικό
εξόδου διαφυγής άνωθεν της θύρας πρόσβασης σε αυτόν.



Στο υπόστεγο υποδοχής ραφηναρίας θα τοποθετηθούν 2 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 6kg και
ένας CO2 πλησίον του ηλεκτρικού πίνακα. Επίσης θα τοποθετηθούν δύο πυροσβεστικές φωλιές με
ελαστικό εύκαμπτο σωλήνα ¾¨, που θα παροχετεύονται από το δίκτυο ύδρευσης. Η χρήση των
πυροσβεστικές φωλιές θα είναι και για πλύση χώρων.
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5.5.7.2 Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι πυροσβεστηκές φωλίες θα είναι συμφωνα με τις προδιαγραφες του ΕΛΟΤ 1501-04-05-01-01:2009, οι
πυροσβεστήρες ξηράς κονεως και διοξειδίου του ανθρακα θα ακολουθουν τις προδιαγραφες του ΕΛΟΤ
1501-04-05-06-01:2009 και τα πυροσβεστηκά ερμάρια θα είναι ερμάρια τύπου Α και θα είναι συμφωνα με
τις προδιαγραφες ΕΛΟΤ 1501-04-05-08-00:2009

5.5.8

Δίκτυο αποχέτευσης στραγγιδίων

Η μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τους κάτωθι κανονισμούς – οδηγίες :


ΓΟΚ / Ν.1577/85 (ΦΕΚ210Α/18-12-85)



Κτιριοδομικός Κανονισμός, ΥΑ 3046/304/89 (ΦΕΚ59Δ/89)



ΠΔ 334/94, ΦΕΚ 176Α/25-10-94 : Προϊόντα δομικών κατασκευών (προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας με την οδηγία 89/106/ΕΚ)



ΤΟΤΕΕ 2412/86 : Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα : Αποχετεύσεις



ΥΑ 25576/1088/17-12-92 : Υποχρεωτική εφαρμογή τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς
σωλήνες και στα εξαρτήματα από u-PVC, που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά πόσιμου
νερού και αποχετευτικών λυμάτων.



DIN 1986

Στραγγίδια παράγονται από την υγροποίηση των υδρατμών που δημιουργούνται λόγω της υψηλής
θερμοκρασίας που επικρατεί στο εσωτερικό του σωρού.
Τα στραγγίδια είναι αρκετά ρυπασμένα καθώς παρασύρουν κατά τη δίοδο τους και οργανικά στερεά της
ιλύος. Η ποσότητα των στραγγιδίων που παράγεται σε κάθε ημερήσιο σωρό υπολογίζεται ότι κυμαίνεται
γύρω στους 1,43tn.
Για την αποστράγγιση των παραγόμενων στραγγισμάτων θα δημιουργηθούν κατάλληλες κλίσεις στην
επιφάνεια του χώρου και σύστημα καναλιών που θα συλλέγουν τα νερά σε φρεάτια τα οποία θα οδηγούνται
στη δεξαμενή αποθήκευσης στραγγισμάτων / αποπλυμάτων και από εκεί είτε θα μεταφέρονται μέσω
βυτιοφόρων από το Δήμο είτε για διαβροχή των σειραδιών για την διατήρηση της επιθυμητής υγρασίας.
Για την αποχέτευση των νερών που προκύπτουν από το πλύσιμο των χώρων κτλ, θα κατασκευαστούν
αγωγοί συγκέντρωσης των λυμάτων-αποπλυμάτων, οι οποίοι θα οδηγούν τα λύματα στη δεξαμενή
αποθήκευσης.
Η χωρητικότητα της δεξαμενής υπολογίζεται με βάση:


την ποσότητα των λυμάτων.



το χρόνο παραμονή τους σε αυτόν

Στη συγκεκριμένη μονάδα δεν απαιτείται η κατασκευή ιδιαίτερων έργων αποχέτευσης ακαθάρτων.
Συνοπτικά τα έργα που θα γίνουν είναι:


Στο υπόστεγο Υποδοχής – Ραφηναρίας θα τοποθετηθεί κανάλι υδροσυλλογής κατά μήκος της
μπροστινης πλευράς της μονάδας. Το κανάλι θα καλύπτεται με σχάρα βαρέως τύπου από
γαλβανισμένες διατομές σιδήρου. Μέσω αγωγού τα εκπλύματα θα οδηγούνται στη δεξαμενή
συλλογής στραγγιδίων της εγκατάστασης.



Κατασκευή δεξαμενής συλλογής στραγγισμάτων η οποία θα συλλέγει όλες τις παροχές ακαθάρτων
που προκύπτουν από την πλατεία τοποθέτησης των σειραδιών κομποστοποίησης, το χώρο
τοποθέτησης των σειραδιών ωρίμανσης και το χώρο προεπεξεργασίας.
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Τα στραγγίδια θα οδηγούνται από τους επιμέρους χώρους μέσω αγωγών και κατάλληλων φρεατίων
ανοικτής ροής στη δεξαμενή συλλογής στραγγιδίων. Το δίκτυο αποχέτευσης θα κατασκευαστεί από
σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4. Φρεάτια τοποθετούνται σε σημεία συμβολής αγωγών, αλλαγής
διεύθυνσης ή κλίσης. Επίσης η μέγιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 φρεάτια δε θα ξεπερνάει τα 50 μέτρα.
Η δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων θα είναι διθάλαμη. Στον πρώτο θάλαμο συλλέγονται τα λύματα και
γίνεται ένας διαχωρισμός από τα επιπλέοντα και τα στερεά και στη συνέχεια τα υγρά υπερχειλίζουν στο
δεύτερο θάλαμο από όπου είτε απομακρύνονται είτε χρησιμοποιούνται για την διαβροχή των σειραδιών για
την διατήρηση της επιθυμητής υγρασίας.
Ο πρώτος θάλαμος έχει διαστάσεις 1,50x3,00x3,30m και ο δεύτερος θάλαμος έχει διαστάσεις
5,00x3,00x3,50m.
Με αυτόν το σχεδιασμό επιτυγχάνεται μόνιμος όγκος λυμάτων στη δεξαμενή ίσος 52,50 m3, για διαβροχή
των σειραδιών, ενώ η επιπλέον ποσότητα απομακρύνεται.
Η δεξαμενή θα είναι από σκυρόδεμα και με τρόπο κατασκευής και υλικά που θα εξασφαλίζουν την πλήρη
στεγανότητά της. Η πλάκα επικαλύψεως θα φέρει άνοιγμα επιθεώρησης και εκκένωσής της. Σε περίπτωση
πυρκαγιας θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κατασβεση αυτης.

5.5.8.1 Φρεάτια συλλογής στο κατάντη τμήμα των καναλιων από σκυρόδεμα
Τα τοιχώματα του φρεατίου, εδραζόμενα στον από ισχνό σκυρόδεμα πυθμένα, θα κατασκευάζονται από
μπετόν πάχους 12 cm, με την απαιτουμένη προσοχή, ώστε να μην μείνουν κενά γύρω από τα στόμια των
σωλήνων.
Τα τοιχώματα και ο πυθμένας του φρεατίου, θα επιχρίονται με τσιμεντοκονία αναλογίας ενός μέρους
τσιμέντο προς δύο μέρη άμμου θαλάσσης, με λείανση της επιφανείας τους με μυστρί, χωρίς να καλύπτουν
τα πλαστικά τεμάχια που διαμορφώνουν τους αύλακες στον πυθμένας του ορύγματος στην θέση κάθε
φρεατίου θα διαστρώνεται με ισχνό σκυρόδεμα περιεκτικότητας 200 Kgr τσιμέντου ανά m², σε πάχος 12
cm, επάνω στο οποίο θα διαμορφώνεται αυλάκι με ενσωμάτωση σ' αυτό μισού τεμαχίου σωλήνα ευθύ,
καμπύλου ή διακλαδώσεως Υ (κοβόμενο κατά την έννοια του άξονά του), προσαρμοζόμενου στεγανά με
κανονική συναρμογή στους συμβάλλοντες αποχετευτικούς αγωγούς, στο ύψος του πυθμένα, από τους
οποίους ο ένας απαραίτητα θα είναι ο γενικός αγωγός του κλάδου, ώστε να μην διακόπτεται η συνέχεια της
ροής του γενικού αγωγού.
Τα φρεάτια θα φέρουν διπλό στεγανό χυτοσιδηρό κάλυμμα και πλαίσιο. Για εξασφάλιση της στεγανότητας
μεταξύ καλυμμάτων και πλαισίων, θα επαλειφθεί λίπος. Τα φρεάτια που βρίσκονται σε θέσεις απ' όπου
διέρχονται οχήματα, θα φέρουν καλύμματα τύπου και αντοχής επαρκούς για τα σχετικά φορτία.
Το βάθος των φρεατίων θα είναι συνάρτηση της κλίσης των καναλιων που συντρέχουν, και που δεν πρέπει
να είναι μικρότερη από την αναφερόμενη στους πίνακες 6 & 22 της ΤΟΤΕΕ 2412/86, βάσει της διαμέτρου
των σωλήνων εξόδου και την θέση τους σε σχέση με το χώρο.

5.5.9

Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων

Η μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τους κάτωθι κανονισμούς – οδηγίες :


ΓΟΚ / Ν.1577/85 (ΦΕΚ210Α/18-12-85)



Κτιριοδομικός Κανονισμός, ΥΑ 3046/304/89 (ΦΕΚ59Δ/89)



ΠΔ 334/94, ΦΕΚ 176Α/25-10-94 : Προϊόντα δομικών κατασκευών (προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας με την οδηγία 89/106/ΕΚ)



ΤΟΤΕΕ 2412/86 : Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα : Αποχετεύσεις
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ΥΑ 25576/1088/17-12-92 : Υποχρεωτική εφαρμογή τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς
σωλήνες και στα εξαρτήματα από u-PVC, που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά πόσιμου
νερού και αποχετευτικών λυμάτων.



DIN 1986

Ο μόνος χώρος που χρειάζεται δίκτυο αποχέτευσης είναι το φυλάκιο Στον βόθρο καταλήγουν τα τυχών
στραγγίδια και από την γεφυροπλάστιγγα. Για αυτό και έχει σχεδιαστεί ένας σηπτικός βόθρος
δυναμικότητας 4 ατόμων με δύο θαλάμους.
Ο πρώτος θάλαμος έχει διαστάσεις 1,45x1,70x2,55 και ο δεύτερος θάλαμος 1,60x1,70 x2,55.

5.5.9.1 Φρεάτιο αποχετεύσεως από σκυρόδεμα
Τα στόμια των απορρεόντων στο φρεάτιο άλλων αγωγών από διάφορες διευθύνσεις, θα τοποθετούνται
υψηλότερα του αυλακιού του κυρίου αγωγού. Τα τοιχώματα του φρεατίου, εδραζόμενα στον από ισχνό
σκυρόδεμα πυθμένα, θα κατασκευάζονται από μπετόν πάχους 12 cm, με την απαιτουμένη προσοχή, ώστε
να μην μείνουν κενά γύρω από τα στόμια των σωλήνων.
Τα τοιχώματα και ο πυθμένας του φρεατίου, θα επιχρίονται με τσιμεντοκονία αναλογίας ενός μέρους
τσιμέντο προς δύο μέρη άμμου θαλάσσης, με λείανση της επιφανείας τους με μυστρί, χωρίς να καλύπτουν
τα πλαστικά τεμάχια που διαμορφώνουν τους αύλακες στον πυθμένας του ορύγματος στην θέση κάθε
φρεατίου θα διαστρώνεται με ισχνό σκυρόδεμα περιεκτικότητας 200 Kgr τσιμέντου ανά m², σε πάχος 12
cm, επάνω στο οποίο θα διαμορφώνεται αυλάκι με ενσωμάτωση σ' αυτό μισού τεμαχίου σωλήνα ευθύ,
καμπύλου ή διακλαδώσεως Υ (κοβόμενο κατά την έννοια του άξονά του), προσαρμοζόμενου στεγανά με
κανονική συναρμογή στους συμβάλλοντες αποχετευτικούς αγωγούς, στο ύψος του πυθμένα, από τους
οποίους ο ένας απαραίτητα θα είναι ο γενικός αγωγός του κλάδου, ώστε να μην διακόπτεται η συνέχεια της
ροής του γενικού αγωγού.
Τα φρεάτια θα φέρουν διπλό στεγανό χυτοσιδηρό κάλυμμα και πλαίσιο. Για εξασφάλιση της στεγανότητας
μεταξύ καλυμμάτων και πλαισίων, θα επαλειφθεί λίπος. Τα φρεάτια που βρίσκονται σε θέσεις απ' όπου
διέρχονται οχήματα, θα φέρουν καλύμματα τύπου και αντοχής επαρκούς για τα σχετικά φορτία.
Το βάθος των φρεατίων θα είναι συνάρτηση της κλίσης των σωλήνων που συντρέχουν, και που δεν πρέπει
να είναι μικρότερη από την αναφερόμενη στους πίνακες 6 & 22 της ΤΟΤΕΕ 2412/86, βάσει της διαμέτρου
των σωλήνων και την θέση τους σε σχέση με το κτίριο (εντός ή εκτός κτιρίου).

5.6

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

5.6.1

Περίφραξη

Με την τοποθέτηση της περίφραξης επιτυγχάνονται τα παρακάτω:


Ουσιαστικός έλεγχος του χώρου



Αποφυγή εισόδου ατόμων στην εγκατάσταση



Αποφυγή εισόδου ζώων στην εγκατάσταση



Οριοθέτηση ιδιοκτησίας του χώρου

Στο παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή ισχυρής περίφραξης ελάχιστου ύψους 1,60m. Η περίφραξη θα
είναι από γαλβανισμένους σιδηροπασσάλους διατομής σχήματος Φ2’, ύψους 1,60m από το έδαφος, οι
οποίοι θα είναι πακτωμένοι σε βάση από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,30 x 0,3 cm. Θα χρησιμοποιείται πχ
συρματόπλεγμα βρόχων 5 x 5mm, ενώ οι πάσσαλοι θα φέρουν αντιρίδες ανά 10m. Η απόσταση των
πασσάλων θα είναι περίπου ανά 2,5m.
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Στην περίπτωση που το έδαφος παρουσιάζει κλίση, η περίφραξη θα ακολουθεί την κλίση αυτή και δεν θα
δημιουργείται αναβαθμός.
Η ακριβής διάταξη και θέση της περίφραξης στο χώρο παρουσιάζεται στα σχέδια γενικής διάταξης των
έργων, ενώ η λεπτομερής κατασκευαστική περιγραφής της φαίνεται στο αντίστοιχο τυπικό σχέδιο.

5.6.2

Πύλη εισόδου

Προβλέπεται να κατασκευαστεί μία πύλη εισόδου, η οποία θα είναι ανοιγόμενη, δίφυλλη και θα λειτουργεί
χειροκίνητα.
Η πύλη θα στηρίζεται σε δύο (2) υποστηλώματα, διαστάσεων 0,20 x 0,20 m από σκυρόδεμα C20/25. Η
βάση των υποστυλωμάτων θα είναι 0,40 x 0,40 m (διαστάσεις της βάσης), και θα είναι από σκυρόδεμα
C20/25.
Η πύλη είναι δίφυλλη με διαστάσεις φύλλου 3,5 x 2 m. Το κάθε φύλλο της πύλης θα στηρίζεται στο
υποστύλωμα με δύο (2) μεντεσέδες βαρέως τύπου ο καθένας. Η κίνηση της πύλης εισόδου γίνεται με
ράουλα που θα κινούνται σε οδηγό κυκλικής διαδρομής και διατομής.
Στις πύλες της εγκατάστασης θα προβλέπονται κλειδαριές ασφαλείας.
Η ακριβής θέση της εισόδου στο χώρο της εγκατάστασης φαίνεται στα σχέδια γενικής διάταξης των έργων,
ενώ τα ακριβή χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις της φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο.

5.6.3

Ενημερωτική πινακίδα

Στην είσοδο της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί πινακίδα πληροφοριών όπου θα αναγράφονται:


Τίτλος έργου



Το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του Φορέα Υλοποίησης/Επίβλεψης/Διαχείρισης
(Λειτουργίας).



Ανάδοχος του έργου



Τα τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης.

Τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά. Η πινακίδα πληροφοριών θα είναι σύμφωνη με τις σχετικές απαιτήσεις του
Δήμου.
5.7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Για την λειτουργία της εγκατάστασης της μονάδας κομποστοποίησης απαιτείται η σύνδεση της μονάδας με
το δίκτυο της ΔΕΗ (φωτισμός) και το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Παγγαίου.
Έργα κοινής ωφέλειας, υφιστάμενα ή προβλεπόμενα, που γειτονεύουν με το έργο, (π.χ. οχετοί, υπόγειες
σωληνώσεις, αύλακες, θάλαμοι κ.λπ.) δεν έχουν εντοπιστεί.
Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές, καθορίζεται ο αριθμός και η θέση των υπογείων αγωγών κοινής ωφέλειας που
γειτονεύουν άμεσα με το έργο.
Όταν προκαλούνται ζημίες σε έργα κοινής ωφέλειας (ή στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις), αυτές
αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση από το φορέα λειτουργίας της μονάδας.

5.7.1

Τα απαιτούμενα υλικά και πόροι που θα απαιτηθούν συνοψίζονται σε:



Σύστημα σύνδεσης με δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων.



Αισθητήρια μέτρησης για τον έλεγχο των διεργασιών κομποστοποίησης για όλες τις φάσεις.



Σύστημα συλλογής και απαγωγής της περίσσειας ύδατος.
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Παροχή νερού διαβροχής – ύγρανσης – πλύσης.



Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ελευθερούπολη, 10 Σεπτεμβρίου 2021
Οι Συντάξαντες

Παπαδόπουλος Οδυσσέας

Στάγκος Ευάγγελος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/Α’
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ΕΡΓΟ: Εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων
οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) του Δήμου Παγγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Αρ. Μελ. 1031/2018
ΕΔΡΑ: ΦΡΙΞΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
641 00, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
A.T.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άρθρο Τιμολογίων

Κωδικός
Αναθεώρησης

Μ.Μ.

ΤΕΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

2.002,00

0,70

1401,40

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
1

Εκσκαφές

Α1.1

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες

ΟΔΟ

Α-2

ΟΔΟ 1123Α

m3

Α1.2

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών

ΟΔΟ

Α-3.3

ΟΔΟ-1133Α

m

3

105,00

8,20

861,00

Α1.3

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

ΥΔΡ

2.01

ΥΔΡ 6071

m

3

3.926,00

5,11

20061,86

Α1.4

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

ΥΔΡ

3.01.01

ΥΔΡ 6053

m3

214,00

0,62

132,68

Α1.5

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος
ορύγματος έως 4,00 m

ΥΔΡ

3.10.01.01

ΥΔΡ 6081.1

m3

6.342,00

6,70

42491,40

Α1.6

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00
m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

ΥΔΡ

3.11.01.01

ΥΔΡ 6082.1

m3

324,00

25,80

8359,20

Α1.7

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

ΥΔΡ

3.17

ΥΔΡ 6054

m3

1.403,00

2,10

2946,30

Α1.8

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες. Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών
(μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)

ΥΔΡ

3.18.1

ΥΔΡ 6055

m3

74,00

25,80

1909,20

2

Επιχώσεις

Α2.1

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

ΟΙΚ

20.10

ΟΙΚ 2162

m3

1.889,00

4,50

8500,50

Α2.2

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

ΥΔΡ

5.03

ΥΔΡ 6066

m3

4.462,00

0,41

1829,42

Α2.3

Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3

ΟΔΟ

Α-18.1

ΟΔΟ-1510

m3

169,00

9,60

1622,40

Α2.4

Κατασκευή επιχωμάτων

ΟΔΟ

Α-20

ΟΔΟ-1530

m3

169,00

1,05

177,45

Α2.5

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

ΟΙΚ

20.20

ΟΙΚ 2162

m3

163,00

22,54

3674,02

Α2.6

Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών

ΟΙΚ

20.21

ΟΙΚ 2162

m3

187,00

5,00

935,00

Α2.7

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

ΥΔΡ

5.08

ΥΔΡ 6069.1

m3

2.198,00

13,30

29233,40

1/7

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
A.T.
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άρθρο Τιμολογίων

Κωδικός
Αναθεώρησης

Μ.Μ.

ΤΕΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Έργα οδοποιίας

Α3.1

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

ΟΔΟ

Γ-1.1

ΟΔΟ-3121.Β

m

3

208,00

18,34

3814,72

Α3.2

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

ΟΔΟ

Γ-2.1

ΟΔΟ-3211.Β

m3

192,00

18,34

3521,28

Α3.3

Ασφαλτική προεπάλειψη

ΟΔΟ

Δ-3

ΟΔΟ-4110

m

2

757,00

1,20

908,40

Α3.4

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

ΟΔΟ

Δ-4

ΟΔΟ-4120

m2

757,00

0,45

340,65

Α3.5

Ασφαλτική στρώση βάσης ΠΤΠ Α260. Βάση πάχους 0,05 m

ΟΔΟ

Δ-5.1

ΟΔΟ-4321.Β

m

2

757,00

7,44

5632,08

Α3.6

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m (Π.Τ.Π. Α265)

ΟΔΟ

Δ-7

ΟΔΟ-4421.Β

m2

757,00

7,44

5632,08

Α3.7

Κατασκευή ερεισμάτων

ΟΔΟ

Γ-5

ΟΔΟ-3311.Β

m

14,43

19,44

280,52

Α3.8

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

ΟΔΟ

Β-51

ΟΔΟ-2921

m

152,00

9,60

1459,20

Α3.9

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.

ΟΔΟ

Β-52

ΟΔΟ-2922

m2

30,00

13,80

414,00

3

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:

146.138,16

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
1

Έργα Π-Μ Υποδομών

Β1.1

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

ΟΙΚ

38.02

ΟΙΚ 3811

m2

422,00

22,50

9495,00

Β1.2

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

ΟΙΚ

38.03

ΟΙΚ 3816

m2

1.142,00

15,70

17929,40

Β1.3

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΟΙΚ

32.01.03

ΟΙΚ 3213

m3

37,00

84,00

3108,00

Β1.4

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

ΟΙΚ

32.01.06

ΟΙΚ 3215

m3

1.297,00

101,00

130997,00

Β1.5

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)

ΟΙΚ

38.20.02

ΟΙΚ 3873

kgr

40.108,00

1,07

42915,56

Β1.6

Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

ΟΙΚ

38.20.03

ΟΙΚ 3873

kgr

10.820,00

1,01

10928,20

Β1.7

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm

ΟΙΚ

61.06

ΟΙΚ 6104

kgr

40.831,00

2,80

114326,80

Β1.8

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 934-2

ΟΙΚ

79.21

ΟΙΚ 7921

kgr

309,00

1,35

417,15

Β1.9

Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη

ΟΔΟ

Β-43.2

ΥΔΡ-6370

μ.μ.

28,80

4,40

126,72
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Κωδικός
Αναθεώρησης

Μ.Μ.

ΤΕΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Β1.10

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

ΟΙΚ

71.22

ΟΙΚ 7122

m

2

367,00

14,00

5138,00

Β1.11

Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση
πολυουρεθάνης

ΟΙΚ

72.65

ΟΙΚ 6401

m

2

679,00

45,00

30555,00

Β1.12

Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα

ΟΙΚ

73.93

ΟΙΚ 7373.1

m2

622,00

56,00

34832,00

Β1.13

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.

ΟΙΚ

77.10

ΟΙΚ 7725

m

2

367,00

3,90

1431,30

Β1.14

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα

ΟΙΚ

79.02

ΟΙΚ 7902

m2

155,00

2,20

341,00

Β1.15

Γεωΰφασμα μη υφαντό 155 gr/m2

ΟΙΚ

79.15.02

ΟΙΚ 7914

m

2

541,00

2,70

1460,70

Β1.16

Γεφυροπλάστιγγα

ΝΤ1

κατ'αποκοπή

τεμ

1,00

20.000,00

20000,00

ΟΙΚ

Σχ. 62.25

ΟΙΚ 6225

τεμ.

1,00

2.000,00

2000,00

ΟΔΟ

Ε-8.3

ΟΙΚ 6541

m

1,00

92,00

92,00

ΝΤ2

ΟΙΚ 4713

τεμ.

1,00

10.000,00

10000,00

ΟΔΟ

Ε-5.2

ΥΔΡ 6812

m

575,00

13,70

7877,50

2
Β2.1
3
Β3.1
4
Β4.1
5
Β5.1
6

Κατασκευή πύλης
Κατασκευή πύλης
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων
Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές πλευρικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από
μεμβράνη τύπου Ι

2

Προμήθεια και τοποθέτηση Οικισκου
Container Φυλακιο με τα παραθυρα κλπ
Κατασκευή περίφραξης
Τυποποιημένη περίφραξη τύπου Β (ΠKE) ύψους 1,62 m
Δίκτυο Ομβρίων

Β6.1

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm

ΥΔΡ

12.01.01.03

ΥΔΡ 6551.3

m

4,00

41,20

164,80

Β6.2

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm

ΥΔΡ

12.01.01.05

ΥΔΡ 6551.5

m

54,00

72,00

3888,00

Β6.3

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm

ΥΔΡ

12.01.01.07

ΥΔΡ 6551.7

m

159,00

144,00

22896,00
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Κωδικός
Αναθεώρησης

Μ.Μ.

ΤΕΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

12.01.01.09

ΥΔΡ 6551.7

m

489,50

227,00

111116,50

Β-66.2

ΟΔΟ-2548

τεμ

7,00

602,38

4216,66

Φρεάτια Επίσκεψης ομβρίων βάθους εκσκαφής ως 4m

NT

ΥΔΡ 6327

τεμ

14,00

1.547,36

21663,04

Φρεάτια Επίσκεψης ομβρίων βάθους εκσκαφής από 4m εως 6m

NT

ΥΔΡ 6327

τεμ

2,00

2.761,60

5523,20

Άρθρο Τιμολογίων

A.T.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β6.4

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm

ΥΔΡ

Β6.5

Φρεάτιο υδροσυλλογής μεταξύ πρανών (ΠΚΕ)

ΟΔΟ

Β6.6
Β6.7

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:

613.439,53

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)
1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Γ1.1

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) (A.Π.)

ΗΛΜ

Σχ. 60.10.80

ΗΛΜ 52

τεμ

1,00

600,00

600,00

Γ1.2

Ηλεκτρικός Πίνακας επίτοιχος οικίσκου εισόδου (Δ.Π.)

ΗΛΜ

Σχ. 66.20

ΗΛΜ 52

τεμ

1,00

350,00

350,00

Γ1.3

Αυτόματος διακόπτης ισχύος τετραπολικός 63Α

ΑΤΗΕ

Σχ. 852.2.2

ΗΛΜ 51

τεμ

2,00

150,00

300,00

Γ1.4

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS (ραγοδιακό-πτης), περιορισμένων
διαστάσεων, χωνευτός με μοχλίσκο, απλός τρι-πολικός, έντασης 10-40 A

ΑΤΗΕ

Σχ. 8880.3.2

ΗΛΜ 55

τεμ

8,00

150,00

1200,00

Γ1.5

Φωτοηλεκτρικό κύταρρο

ΑΤΗΕ

Σχ. 8950.3

ΗΛΜ 60

τεμ

1,00

120,00

120,00

Γ1.6

Μικροαυτόματος 10-40A

ΑΤΗΕ

Σχ. 8915.2.3

ΗΛΜ 55

τεμ

16,00

17,00

272,00

Γ1.7

Ασφαλειοαποζέυκτης Ράγας με ασφάλειες

NT

ΗΛΜ 55

τεμ

3,00

40,00

120,00

Γ1.8

Τηλεχειριζομενος διακοπτης Φωτισμού

NT

ΗΛΜ 55

τεμ

4,00

50,00

200,00

Γ1.9

Αυτόματος διακόπτης διαρροής, τριφασικός για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών,
τετραπολικός έντασης 4Χ40Α ευαισθησίας 30 Ma -300mA

ΑΤΗΕ

Σχ. 8918.2.4

ΗΛΜ 51

τεμ

2,00

80,00

160,00

Γ1.10

Απαγωγεας Υπερτάσεων

ΑΤΗΕ

Σχ. 9280.1

ΗΛΜ 45

τεμ

1,00

200,00

200,00

Γ1.11

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500V πλήρης για τοποθέτηση σε ηλεκτρικό πίνακα

ΑΤΗΕ

Σχ. 8924

ΗΛΜ 52

τεμ

6,00

2,45

14,70

Γ1.12

Καλώδιο τύπου E1VV -U,-R,-S (NYY) 5x25mm2

ΗΛΜ

Σχ. 62.10.40

ΗΛΜ 46

m

50,00

26,00

1300,00

Γ1.13

Καλώδιο τύπου E1VV -U,-R,-S (NYY) 5x6,0mm2

ΗΛΜ

Σχ. 62.10.40

ΗΛΜ 46

m

80,00

15,00

1200,00

Γ1.14

Καλώδιο τύπου E1VV -U,-R,-S (NYY) 5x4mm2

ΗΛΜ

Σχ. 62.10.40

ΗΛΜ 46

m

500,00

11,00

5500,00
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ΤΕΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Γ1.15

Καλώδιο τύπου E1VV -U,-R,-S (NYY) 5x2.5mm2

ΗΛΜ

Σχ. 62.10.40

ΗΛΜ 46

m

200,00

9,50

1900,00

Γ1.16

Καλώδιο τύπου E1VV -U,-R,-S (NYY) 5x1.5mm2

ΗΛΜ

Σχ. 62.10.40

ΗΛΜ 46

m

350,00

7,50

2625,00

Γ1.17

Καλώδιο τύπου E1VV -U,-R,-S (NYY) 4x2.5mm2

ΗΛΜ

Σχ. 62.10.40

ΗΛΜ 46

m

50,00

8,70

435,00

Γ1.18

Εσχάρα όδευσης καλωδίων, γαλβανισμένη εν θερμώ 100x35x6

ΗΛΜ

Σχ. 65.80.40

ΗΛΜ 34

m

90,00

7,00

630,00

Γ1.19

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, βαρέως τύπου, ορατός CONDUR, διαμέτρου
16 mm.

ΑΤΗΕ

Σχ. 8732.1.3

ΗΛΜ 41

m

120,00

4,30

516,00

Γ1.20

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, βαρέως τύπου, ορατός CONDUR, διαμέτρου
21 mm.

ΑΤΗΕ

Σχ. 8732.1.4

ΗΛΜ 41

m

20,00

4,60

92,00

Γ1.21

Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό IP65 διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm

ΑΤΗΕ

Σχ. 8735.2.2

ΗΛΜ 41

τεμ

16,00

4,88

78,08

Γ1.22

Φρεάτιο 0.5x0.5m

ΗΛΜ

Σχ. 60.10.85.01

ΟΔΟ 2548

τεμ

12,00

250,00

3000,00

Γ1.23

Χάλκινος πολύκλωνος αγωγός γείωσης διατομής 25mm2

ΑΤΗΕ

Σχ. 8757.2.3

ΗΛΜ 45

m

650,00

4,74

3081,00

Γ1.24

Πλαστικός αγωγός PVC Φ90

ΥΔΡ

Σχ. 12.10

ΥΔΡ 6711.1

m

500,00

3,70

1850,00

Γ1.25

Προβολέας φωτισμού εξωτερικού χώρου LED 200W

ΗΛΜ

Σχ. ΑΤΗΕ 9375.1

ΗΛΜ 103

τεμ

1,00

204,00

204,00

Γ1.26

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινες πηγες τεχνολογίας διόδων
φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος 80-110 W, χωρίς βραχίονα

ΗΛΜ

Σχ. 60.10.40.05

ΗΛΜ 103

τεμ

9,00

533,00

4797,00

Γ1.27

Ιστός οκταγωνικός κυκλικής διατομής, ύψους 7m.

ΗΛΜ

Σχ. 60.10.01.01

ΗΛΜ 101

τεμ

7,00

1.100,00

7700,00

Γ1.28

Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 0.95x0.95 m, βάθους 1.00 m.

ΑΤΗΕ

Σχ. 9313.1

ΗΛΜ 101

τεμ

7,00

180,00

1260,00

Γ1.29

Ευθύς μεταλλικός βραχίονας στήριξης φωτιστικού σώματος

ΗΛΜ

Σχ. 62.10.20

ΗΛΜ 103

τεμ

9,00

85,00

765,00

Γ1.30

Ακροκιβώτιο ιστού για μονό βραχίονα

ΑΤΗΕ

Σχ. 9335.1

ΗΛΜ 104

τεμ

9,00

70,00

630,00

Γ1.31

Πλάκες χαλκού διαστάσεων 500Χ500Χ5mm

ΗΛΜ

Σχ. 60.20.40.21

ΗΛΜ 45

τεμ

2,00

140,00

280,00

Γ1.32

Φωτιστικό σώμα LED οροφής 100W

ΑΤΗΕ

Σχ. 8973.43.1

ΗΛΜ 59

τεμ

24,00

107,00

2568,00

Γ1.33

Ρευματοδότης, στεγανός, με τα αναλογούντα καλώδια, υλικά σύνδεσης & εγκατάστασης.

ΑΤΗΕ

Σχ. 8827.82.1

ΗΛΜ 49

τεμ

7,00

33,00

231,00

Γ1.34

Διακόπτης, διπλός ή αλέ ρετούρ, με τα αναλογούντα καλώδια, υλικά σύνδεσης &
εγκατάστασης.

ΑΤΗΕ

Σχ. 8809.11.1

ΗΛΜ 49

τεμ

7,00

42,00

294,00

Γ1.35

Εγκατάσταση αλεξικέραυνου

ΑΤΗΕ

Σχ. 9985

ΗΛΜ 45

τεμ

1,00

8.000,00

8000,00
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
A.T.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άρθρο Τιμολογίων

Κωδικός
Αναθεώρησης

Μ.Μ.

ΤΕΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Γ1.36

Εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης

NT

ΗΛΜ 45

τεμ

1,00

4.000,00

4000,00

Γ1.37

Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ

NT

ΗΛΜ 55

τεμ

1,00

305,00

305,00

ΑΤΗΕ

Σχ. 8103.92.11

ΗΛΜ 10

τεμ

2,00

260,00

520,00

ΥΔΡ

12.14.01.21

ΥΔΡ 6622.1

m

68,00

3,00

204,00

2

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Γ2.1

Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 40cm

Γ2.2

Αγωγός πολυαιθυλενίου PE 12.5atm DN32

Γ2.3

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2 INS.

ΑΤΗΕ

Σχ. 8106.1.1

ΗΛΜ 11

τεμ

2,00

11,00

22,00

Γ2.4

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 3/4 INS.

ΑΤΗΕ

Σχ. 8106.1.2

ΗΛΜ 11

τεμ

2,00

30,00

60,00

Γ2.5

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 INS.

ΑΤΗΕ

Σχ. 8106.1.3

ΗΛΜ 11

τεμ

1,00

30,00

30,00

Γ2.6

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς, (πράσινη ετικέτα) 1/2INS

ΑΤΗΕ

Σχ. 8036.1

ΗΛΜ 5

m

6,00

30,00

180,00

Γ2.7

Κρουνός υπαίθριας υδροληψίας διαμέτρου 1/2 ins

ΑΤΗΕ

Σχ. 8115.1

ΗΛΜ 11

τεμ

3,00

12,50

37,50

Γ2.8

Πλαστική δεξαμενη νερού 8m3

NT

ΗΛΜ 30

τεμ

1,00

1.800,00

1800,00

Γ2.9

Πυροσβεστική φωλία

NT

ΗΛΜ 20

τεμ

2,00

90,00

180,00

3

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Γ3.1

Υδρορροές κυκλικής διατομής από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, ISO-MEDIUM μεσαίου
βάρους, (κόκκινη ετικέτα) 4INS

ΑΤΗΕ

Σχ. 8062.1

ΗΛΜ 1

m

40,00

40,00

1600,00

Γ3.2

Ντερές από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ανοικτή ημικυκλική ανοίγματος 160mm και πάχους
0,6mm

ΑΤΗΕ

Σχ. 8062.3

ΗΛΜ 1

m

74,00

24,30

1798,20

4

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ / ΑΠΟΠΛΥΜΑΤΩΝ

Γ4.1

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου
τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2. 'Αγωγοί
αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN/OD 200 mm

ΥΔΡ

12.29.01.04

ΥΔΡ 6711.2

m

36,00

8,30

298,80

Γ4.2

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου
τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2. 'Αγωγοί
αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN/OD 315 mm

ΥΔΡ

12.29.01.06

ΥΔΡ 6711.4

m

15,00

19,30

289,50

Γ4.3

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου
τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2. 'Αγωγοί
αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN/OD 500 mm

ΥΔΡ

12.29.01.08

ΥΔΡ 6711.7

m

39,00

46,10

1797,90

Γ4.4

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος
στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm

ΥΔΡ

σχετ. 9.42.13

ΥΔΡ 6711.7

τεμ

1,00

1.267,30

1267,30
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
A.T.

Κωδικός
Αναθεώρησης

Μ.Μ.

ΤΕΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

NT

ΥΔΡ 6327

τεμ

5,00

600,00

3000,00

Άρθρο Τιμολογίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Γ4.5

Φρεάτιο επίσκεψης 0,80x0,80

Γ4.6

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής προέλευσης. Τυποποιημένο
κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό
χυτοσίδηρο

ΥΔΡ

Σχ. 11.15.08

ΥΔΡ 6620.1

m

33,00

168,00

5544,00

Γ4.7

Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

ΥΔΡ

Σχ. 11.02.04

ΥΔΡ 6752

kg

6.407,00

2,90

18580,30

Γ4.8

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα χωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ100

ΑΤΗΕ

Σχ. 8046.25.1

ΗΛΜ 80

τεμ

3,00

20,00

60,00

5

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Γ5.1

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg

ΑΤΗΕ

Σχ. 8201.1.2

ΗΛΜ 19

τεμ

3,00

50,00

150,00

Γ5.2

Φορητός Πυροσβεστήρας CO2 5 Kg

ΑΤΗΕ

Σχ. 8202.2

ΗΛΜ 19

τεμ

2,00

50,00

100,00

Γ5.3

Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

ΥΔΡ

11.01.02

ΥΔΡ 6752

kg

1.040,00

2,90

3016,00

Γ5.4

Φορητή αντλία λυμάτων

NT

ΗΛΜ 80
ΗΛΜ 81

τεμ

1,00

900,00

900,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:

98.213,28

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι

857.790,97

Γ.Ε.& Ο.Ε. (18%)

154.402,37

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙ

1.012.193,34

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)

151.829,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙΙ

1.164.022,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ

21.341,74

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙV

1.185.364,08

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

534,79

ΑΘΡΟΙΣΜΑ V

1.185.898,87

Φ.Π.Α. (24%)

284.615,73

ΣΥΝΟΛΟ

1.470.514,60

Ελευθερούπολη , 10/09/2021
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παπαδόπουλος Οδυσσέας

Στάγκος Ευάγγελος

Μαρμίδης Στέργιος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/Α΄

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Αρ. Μελέτης: 1031/2018

ΈΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου
προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό
κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό
αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1.1

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς,
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

1.1.2

Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με
τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του
Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών
και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ.
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα
διαχείρισή τους.

1.1.3

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και

αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας,
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές
ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού
(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών
με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.1.4

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων
και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό
ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.1.5

Οι
δαπάνες
εγκατάστασης
και
λειτουργίας
μονάδων
παραγωγής
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο),
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η
εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών
στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους
στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των
εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από
σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς
όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων
έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)

Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί
από το Δημόσιο

(β)

Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.1.6

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.1.7

Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες
των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών
σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών,
ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση
της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις,
ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.1.8

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των
πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους

λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία
υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)
1.1.9

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για
συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί
τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση,
οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και
λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του
έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη
αιτία.

1.1.10

Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών
υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται
ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε
να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές,
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.1.11

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:
(α)

σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα,
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),

(β)

στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ)

στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),

(δ)

στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω
εμποδίων,

(ε)

στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε
τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.&
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,
(ζ)

1.1.12

σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού
δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά
των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και
φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει
από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση
και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την
απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.
1.1.13

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου,
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]),

1.1.14

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους
με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων
κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην
Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.
1.1.16

Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων
Ο.Κ.Ω.

1.1.17

Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός
κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για
την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη
δημοπράτησης.

1.1.18

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών.

1.1.19

Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη
επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των

προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.1.20

Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων
Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις
εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και
φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης
των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.1.21

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού
του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων
μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.

1.1.22

Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία
κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού
και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης
από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση,
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης
των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους.

1.1.23

Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός,
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.1.24

Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών,
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων
συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα
τεύχη δημοπράτησης.

1.1.25

Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

1.1.26

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις
αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.27

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης,
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.),
τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2)

θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν
λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές,
κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως
δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν
συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι
κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα
επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των
εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του
αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α)

Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(1)

Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.

(2)

Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3)

Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(4)

Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

(5)

Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά
τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς
Όρους.

(6)

Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού
γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως
προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το
πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.

(7)

Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8)

Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9)

Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυμβατικού σταδίου.

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και
λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες
που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες
διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα
προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη
καλυπτόμενες από ασφάλιση).
(β)

Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(1)

Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με
τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)

(2)

Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση
μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και
οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό
προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά,
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.

(3)

Νομικής υποστήριξης

(4)

Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση

(5)

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ.
χρήση αυτοκινήτων

(6)

Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς
προσωπικού

(7)

Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση
προς αυτούς

(8)

Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

(9)

Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της
επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει
τον Κύριο του Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή
εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους
σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
(1)

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και

για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα
γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της
αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:
DN / DM
όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο
παρόν Τιμολόγιο.
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως
μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.
(2)

Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με
βάση το λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
(3)

Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση
το λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων
του παρόντος Τιμολογίου.
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ
ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του
παρόντος.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων
βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη
των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων
ανοχών.

2.1.2

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την
κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική

του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για
την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.2

2.1.3

Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης,
επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν
Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς
και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των
παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος
Τιμολογίου.

2.1.5

Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί
πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου
άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα
πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο
Τιμολόγιο.

2.1.6

Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών,
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα


Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και
λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.



Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή
προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή
κρουστικού εξοπλισμού.



Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά
υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην
κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι
μεγέθους πάνω από 0,50 m3.



Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς
σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς
τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των
150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν
αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση
των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2

ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα
προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
-

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό
σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου
απαιτείται.

-

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

-

Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα
στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

-

Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
-

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

-

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

-

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες
πυρασφάλειας

-

Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

-

Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
-

Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση
στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

-

Μηχανισμός επαναφοράς
πυρασφάλειας.

-

Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

-

Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

-

Αναστολείς (stoppers)

όπως

παραπάνω

αλλά

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
-

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

-

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

με

απαιτήσεις

-

Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

-

Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

-

Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών
ασφαλείας, με Master Key

-

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

-

Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική
μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και
σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του
παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους
κουφώματος.
2.2.3.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή
σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες
αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε
ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους
των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία,
θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη
χρωματισμών.
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε
άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί
Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος
μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία
έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη,
τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές
εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και
επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις
που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος

(βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της
καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής
επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
α/
α
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Είδος

Συντελεστής

Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου

2,30
2,70
3,00

Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου
(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)
Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

α/
α

Είδος

Συντελεστής

των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4.

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
 Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας
και χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο
διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση
δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών
είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές
ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής
διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά τους.
Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με
μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που
επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο.
 Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά
περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για
επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.
 Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα
στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να
διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου
και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο
ΝΕΤ ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του
άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του
μαρμάρου.
Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η
επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την
Μελέτη Υπηρεσία.
 Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair
- Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από
φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν
σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007.
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6

Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
Αγ. Μαρίνας
Καπανδριτίου
Μαραθώνα

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί

7
8
9
10
11
12

Νάξου
Αλιβερίου
Μαραθώνα
Βέροιας
Θάσου
Πηλίου

Λευκό
Τεφρόχρουν – μελανό
Τεφρόχρουν – μελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ερέτριας
Αμαρύνθου
Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
Διονύσου

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωμο
Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ιωαννίνων
Χίου
Χίου
Τήνου
Ρόδου
Αγίου Πέτρου
Βυτίνας
Μάνης
Ναυπλίου
Ναυπλίου
Μυτιλήνης
Τρίπολης
Σαλαμίνας
Αράχωβας

Ροδόχρουν
Τεφρό
Κίτρινο
Πράσινο
Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο
Ερυθρό
Ερυθρό
Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωμο
Γκρι με λευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρωμο
καφέ

 Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η
στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
 Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό
τσιμέντο
2.2.5.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων
και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων
τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται
επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο
σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο
78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το
προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές
προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του
τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*]
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν
την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή
προϊόντων.
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες
εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km
- απόσταση ≥ 5 km
Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km
- απόσταση ≥ 5 km
· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km
- απόσταση ≥ 5 km
· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km
- απόσταση ≥ 3 km
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής
κλίμακας εκσκαφές)

0,28
0,21

0,20
0,19
0,25
0,21
0,22
0,20
0,03

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του
αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι
εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που
καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα
επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν
τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που
επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε
καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη

αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).
Β.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**]
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις
τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και
μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Αρ. Μελέτης: 1031/2018

ΈΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ


Για τη σύνταξη των Τιμών Εφαρμογής ελήφθησαν υπόψη τα ενιαία τιμολόγια του
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΜΑΪΟΣ 2017)



Στο παρόν τιμολόγιο, όπου αναφέρεται εντός παρενθέσεως π.χ. (ΥΔΡ 2.01) παραπλεύρως
του άρθρου εννοείται το αντίστοιχο άρθρο των εγκεκριμένων (προτύπων) ενιαίων
τιμολογίων του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.



Συμπληρωματικά ως προς την διατύπωση των άρθρων του τιμολογίου ισχύουν οι
αντίστοιχες ΕΤΕΠ και οι λοιποί όροι δημοπράτησης.

3. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Α1: ΕΚΣΚΑΦΕΣ
Άρθρο Α1.1 (ΟΔΟ Α-2)
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε
νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης
εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το
υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με
παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης
σκληρότητας:
ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης
των πρανών και του πυθμένα τους,
για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών
των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

•
η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
•
η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της
σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών
•
η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ.
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες
τελικές ή προσωρινές θέσεις
•
η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και
διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους
•
η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση
κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε
απόσταση.
•
η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία,
όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
•
η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος"
μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης
(Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά
φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
•
οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
•
η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση
συμπύκνωσης
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε
μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους
τοπικούς περιορισμούς.
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο,
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
παρόντος τιμολογίου.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα λεπτά
Αριθμητικά: 0,70€

Άρθρο Α1.2 (ΟΔΟ Α-3.3)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1133Α)

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως
βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως

της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, με ή χωρίς
κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και με ευθύνη του Αναδόχου,
λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων περιορισμών ή και απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης
με κτίσματα, πυλώνες και υποσταθμούς της ΔΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ),
με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:





ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, με την μόρφωση των πρανών
και του πυθμένα τους,
για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων
τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαμορφώνονται συγχρόνως με τις
γενικές εκσκαφές της οδού
τεχνικών Cut & Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,



η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα
της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών



η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης,



η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών με όλες τις απαιτούμενες
εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες,
πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.)



η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή
επιχωμάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές,



η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις προσωρινών αποθέσεων
και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των αποθέσεων σύμφωνα
με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου



η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα που βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών
εκσκαφών.



η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, κοπή, εκρίζωση και
απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου, σε οποιαδήποτε απόσταση.



η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.



η προσκόμιση, η αποκόμιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού και
μεταφορικών μέσων



η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι
εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης
Επισημαίνεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια
φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς
περιορισμούς.
Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για τη χρήση
των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως και στην περίπτωση γενικών
εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον εκσκαφές
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο
Άρθρο Α-3.3

ΕΥΡΩ

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1133Α)

Ολογράφως: Οχτώ ευρώ και είκοσι λεπτά
Αριθμητικά: 8,20€

Άρθρο Α1.3 (ΥΔΡ 2.01) Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και
αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση
Κωδικός Αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6071
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται
ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό
την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος,
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ και έντεκα λεπτά
Αριθμητικώς: 5,11

Άρθρο Α1.4 (ΥΔΡ 3.01.01) Εκσκαφές
τάφρων
ή
διωρύγων
αρδευτικών
και
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των
προϊόντων εκσκαφών
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6053)
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους
πυθμένα και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm,
και θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00
‘’Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων’’
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου
μεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με
βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις
γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα δύο λεπτά
Αριθμητικώς: 0,62€

Άρθρο Α1.5 (ΥΔΡ 3.10.01.01) Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων
εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1)
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων
και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο
εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή
χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές
ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται
υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του
άρθρου.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών,
εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για
κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του
ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από
την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των
προϊόντων εκσκαφών.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 6,70€

Άρθρο Α1.6 (ΥΔΡ 3.11.01.01) Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες.
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για
βάθος ορύγματος έως 4,00 m
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1)
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή
αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την
αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών,
εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για
κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του
ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από
άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου,
ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα
οικεία άρθρα του τιμολογίου
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από
την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των
προϊόντων εκσκαφών.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά
Αριθμητικώς: 25,80€

Άρθρο Α1.7 (ΥΔΡ 3.17) Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054)
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, χωρίς χρήση κρουστικού
εξοπλισμού (δηλ. με υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ02-04-00-00 ‘’Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών
έργων’’.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις των υδάτων, εφ’ όσον η στάθμη
ηρεμίας τους είναι έως 30 cm επάνω από την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος (άλλως
επιμετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις.

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 20,0 m2 παρειών
ορύγματος.
Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν
συνυπολογίζονται).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Δύο ευρώ και δέκα λεπτά
Αριθμητικώς: 2,10€

Άρθρο Α1.8 (ΥΔΡ 3.18.1) Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς
χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6055)
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος που απαιτεί την χρήση κρουστικού εξοπλισμού
(αεροσφυρών ή υδραυλικής σφύρας) ή/και χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ‘’Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων’’.
Συμπεριλαμβάνεται η φόρτωση επί αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς και
τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις.
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 20,0 m2 παρειών
ορύγματος.
Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν
συνυπολογίζονται).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εικοσιπέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά
Αριθμητικώς: 25,80 €

Α2: ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
Άρθρο Α2.1 (ΟΙΚ 20.10) Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2162)
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m,
με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο
αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 4,50€

Άρθρο Α2.2 (ΥΔΡ 5.03) Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες
απαιτήσεις συμπύκνωσης
(Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ 6066)

Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί τόπου,
χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. Περιλαμβάνεται η
διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης
(φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η διαμόρφωση και εξομάλυνση της
τελικής επιφάνειας.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ένα λεπτά
Αριθμητικώς: 0,41€

Άρθρο Α2.3 (ΟΔΟ Α-18.1) Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3.
(Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΔΟ 1510)
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων
είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος
επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
•
οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή
δανειοθαλάμου,
•
η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των
φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή
τους σε οποιαδήποτε απόσταση,
•
η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,
•
οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,
•
οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων
Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με
λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 9,60 €

Άρθρο Α2.4 (ΟΔΟ Α-20) Κατασκευή επιχωμάτων
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-1530)
Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους
έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την
ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων"
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:


Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης,
όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε
ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη
επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.



Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης κατ'
ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή
Proctor



Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς
φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με
κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να
διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια.
Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία τιμολογείται
με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.



Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος .



Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν
των ορίων που προβλέπει η μελέτη.



Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης
επιχώματος, η εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα
ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.
Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα
του τιμολογίου:


Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and Cover,
στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)



Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών



Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών
Τιμή ανά κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και πέντε λεπτά
Αριθμητικώς: 1,05 €

Άρθρο Α2.5 (ΟΙΚ 20.20) Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162)
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί
τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά
μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες
καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά
Αριθμητικώς: 22,54 €

Άρθρο Α2.6 (ΟΙΚ 20.21) Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162)
Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, μη πλαστικά. Περιλαμβάνονται οι
πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε

πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή
δονητικές πλάκες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και
μετά την επίχωση.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ
Αριθμητικώς: 5,00 €

Άρθρο Α2.7 (ΥΔΡ 5.08)

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή
χειμάρρου
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ 6069.1

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης ορυχείου ή χειμάρρου,
σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α.

Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου του έργου

β.

Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ.

Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού
έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην
σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη
γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρία ευρώ και τριάντα λεπτά
Αριθμητικώς: 13,30 €

Α3: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Άρθρο Α3.1 (ΟΔΟ Γ-1.1)

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β)

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα
αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m,
ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Δεκαοχτώ ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά
Αριθμητικά: 18,34€

Άρθρο Α3.2 (ΟΔΟ Γ-2.1)

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β)

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου
τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με
συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαοχτώ ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά
Αριθμητικά: 18,34€
Άρθρο Α3.3 (ΟΔΟ Δ-3)

Ασφαλτική προεπάλειψη
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110)

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,



η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.),



ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση,



η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο
διανομέα ασφάλτου (Federal),



η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),



η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά
Αριθμητικά: 1,20€

Άρθρο Α3.4 (ΟΔΟ Δ-4) Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120)

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και
υπαίθρια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,



η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,



η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο
διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν
απαιτείται).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε λεπτά
Αριθμητικά: 0,45€

Άρθρο Α3.5 (ΟΔΟ Δ-5.1)

Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4321Β)

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη
μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά
αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την
ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι
την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος



η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως



η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher



η σταλία των μεταφορικών μέσων



η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα



η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της, ως εξής:

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εφτά ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά
Αριθμητικά: 7,44€

Άρθρο Α3.6 (ΟΔΟ Δ-7)

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση 0,05 m
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4421Β)

Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα
από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ασφαλτικού σκυροδέματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι
την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος



η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως



η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher



η σταλία των μεταφορικών μέσων



η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα



η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.



οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών
εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται
από αυτές τις εργασίες κλπ.).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 0503-11-04.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εφτά ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά
Αριθμητικά: 7,44€

Άρθρο Α3.7 (ΟΔΟ Γ-5)

Κατασκευή ερεισμάτων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3311.Β)

Κατασκευή στρώσεων ερείσματος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό υλικό λατομείου, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται:
 η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών,
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,
 η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.
Επιμέτρηση κατ’ όγκο ερείσματος βάσει διατομών (αναλυτικός υπολογισμός), εντός των γραμμών
πληρωμής που καθορίζονται στις τυπικές διατομές της μελέτης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένων στρώσεων ερείσματος

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαεννιά ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά
Αριθμητικά: 19,44 €

Άρθρο Α3.8 (ΟΔΟ Β-51)

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921)

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15
m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση,
ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,
κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση,
αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος
της βάσης έδρασης,
 η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία
επιμετράται ιδιαιτέρως.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιά ευρώ και εξήντα λεπτά
Αριθμητικά: 9,60€

Άρθρο Α3.9 (ΟΔΟ Β-52)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922)

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x 0,50
m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και
αρμολόγησης,



η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου ανά
m3,



η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3
μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρία ευρώ και ογδόντα λεπτά
Αριθμητικά: 13,80€

ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
B1: ΕΡΓΑ Π-Μ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Άρθρο Β1.1 (ΟΙΚ 38.02)

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή
τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ),
σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-0000 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών,
η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθμητικά: 22,50€

Άρθρο Β1.2 (ΟΙΚ 38.03)
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816)
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του
πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών,
η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά
Αριθμητικά: 15,70€

ΟΙΚ 32.01
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση
με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και
λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από
την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη
συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.

β.
γ.

Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων
υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς
διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη
της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του
Aναδόχου.
Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη,
αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
Άρθρο Β1.3 (ΟΙΚ 32.01.03) Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΙΚ-3213
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα τέσσερα ευρώ
Αριθμητικά: 84,00€

Άρθρο Β1.4 (ΟΙΚ 32.01.06) Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΙΚ 3215
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ένα ευρώ
Αριθμητικά: 101,00€

ΟΙΚ 38.20

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών,
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη,
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια
οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν
οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα
του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της
τοποθέτησης του οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης,
τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά
διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο
οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του
μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Ράβδοι

B500C
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0














Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα
προϊόντα
B500Α








B500C









Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα
B500Α








Ονομ.
διατομή
(mm2)

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83

B500C









Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
διάμετρος
(mm)

32,0
40,0

Ράβδοι

B500C



Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα
προϊόντα
B500Α

B500C

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα
B500Α

Ονομ.
διατομή
(mm2)

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

804
1257

6,31
9,86

B500C

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης
και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:



Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις
και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.



Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά
τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.



Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας.



Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).



Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Άρθρο Β1.5 (ΟΙΚ 38.20.02)

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και επτά λεπτά
Αριθμητικά: 1,07€
Άρθρο Β1.6 (ΟΙΚ 38.20.03)

Δομικά πλέγματα B500C
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και ένα λεπτό
Αριθμητικά: 1,01€

Άρθρο Β1.7 (ΟΙΚ 61.06)

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή
πλευράς >160 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά
μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε
οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες
(μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων
ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη και έδρασή τους επί των στοιχείων
θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504
(με σήμανση CE).

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά
Αριθμητικά: 2,80€

Άρθρο Β1.8 (ΟΙΚ 79.21)

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7921)
Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που
καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος
σκυροδέματος
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
Αριθμητικά: 1,35€

Άρθρο Β1.9 (ΟΔΟ Β-43.2) Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή
ασφαλτική μαστίχη
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6370
Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών τεχνικών έργων μικρής κινητικότητας (τοιχίων οχετών,
τοίχων αντιστήριξης, στοιχείων θεμελίωσης, οπών διέλευσης καλωδίων και σωλήνων σε στοιχεία από
σκυρόδεμα κλπ) με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη (ασφαλτικό στόκο) εφαρμοζόμενη εν θερμώ.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 ο επιμελής καθαρισμός των παρειών και του διακένου του αρμού με μεταλλοβολή ή συρματόβουρτσα,
 η κάλυψη των παρειών του αρμού με αυτοκόλλητης ταινία (όταν απαιτείται για την αποφυγή ρύπανσης
της επιφανείας του σκυροδέματος),
 η εφαρμογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συμβατού με την ασφαλτική μαστίχη,
 η θέρμανση της μαστίχης σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
 και η εφαρμογή της στο διάκενο του αρμού με σπάτουλα (το υλικό είναι παχύρευστο και εύπλαστο).
Η σφράγιση με θερμή ασφαλτική μαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες σκυροδέματος και
θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 5°C.
Η μέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρμών έως 25 mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm).
Το υπόλοιπο διάκενο του αρμού συνιστάται να πληρώνεται με εύκαμπτη μοριοσανίδα αρμών, η οποία
τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση το άρθρο Β-43.3 του Τιμολογίου.
Τιμή ανά μέτρο μήκους σφραγισμένου αρμού.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά
Αριθμητικά: 4,40 €

Άρθρο Β1.10 (ΟΙΚ 71.22)
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις
τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00
m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με
κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό,
ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατέσσερα ευρώ
Αριθμητικά: 14,00€

Άρθρο Β1.11 (ΟΙΚ 72.65)

Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη
λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα
προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά),
και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τοπου του έργου, ο
απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και ικριώματα και εργασία τοποθέτησης και στερέωση στις
υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε ευρώ
Αριθμητικά: 45,00€

Άρθρο Β1.12 (ΟΙΚ 73.93)
ρητινοκονίαμα

Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1
Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με έγχρωμο εποξειδικό
ρητινοκονίαμα τριών στρώσεων, συνολικού πάχους 8,0 - 10 mm, με κοκκώδη υφή
και εμφάνιση ανάγλυφη, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίας του
προμηθευτή.
Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται:
α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου από σκυρόδεμα, ήτοι φρεζάρισμα
με ειδικη φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή με μηχανή σφαιριδιοβολής

με αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης και επιμελής καθαρισμός του
δαπέδου.
β) Το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά και η εφαρμογή
στεγανοποιητικής επίστρωσης όταν η υγρασία της υφιστάμενης πλάκας
υπερβαίνει 3%.
γ) Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των συσκευασμένων υλικών του
συστήματος του βιομηχανικού δαπέδου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετα από
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από αναλυτικά τεχνικά
δεδομένα.
δ) Η εφαρμογή του ασταρώματος, της βασικής στρώσης (πάχους 8 - 10 mm) και της
τελική σφράγισης (χαμηλού πορώδους, μη αγώγιμης, ματ επιφανείας), σύμγωνα
με τις οδηγίες του προμηθευτή
ε) Η διαμόρφωση των αρμών, των περιμετρικών απολήξεων και των γραμμών
επαφής με λοιπές κατασκευές φρεάτια κλπ της επιφανείας εφαρμογής του
βιομηχανικού δαπέδου και η τοποθέτηση λαμών ή γωνιών αλουμινίου,
ευθυφράμμων ή καμπύλων, σύμφωνα με την μελέτη.
στ) Η συντήρηση της τελικής επιφάνειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την
μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή του συστήματος των υλικών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα έξι ευρώ
Αριθμητικά: 56,00€

Άρθρο Β1.13 (ΟΙΚ 77.10) Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος
με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725
Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο
ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού
υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 0310-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά
Αριθμητικά: 3,90€

Άρθρο Β1.14 (ΟΙΚ 79.02)

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό
γαλάκτωμα
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902)

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί
οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία
καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά
Αριθμητικά: 2,20€

Άρθρο Β1.15 (ΟΙΚ 79.15.02) Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m2
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914
Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά
Αριθμητικά: 2,70€

Άρθρο Β1.16 (ΝΤ.1) Γεφυροπλάστιγγα
(κατ΄αποκοπή)
Για την πλήρη και έντεχνη προμήθεια και τοποθέτηση υπέργειας ηλεκτρονικής
γεφυροπλάστιγγας, ελάχιστων διαστάσεων 18mx3m δυναμικότητας τουλάχιστον 70ton όπως
αυτή περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου. Η όλη κατασκευή θα είναι
μεταφερόμενη σε περίπτωση που απαιτηθεί μετεγκατάστασή της. Όλο το σύστημα
(δυναμοκυψέλες, ζυγιστήριο) θα αποτελούν ένα σύστημα πλήρως πιστοποιημένο βάση τν
κανονισμών της ΕΕ.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής της υποδομής, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης καθώς και την προμήθεια και εργασίες τοποθέτησης και πλήρης σύνδεσης της
γεφυροπλάστιγγας συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε υλικών και εργασιών απαιτούνται για
την σωστή λειτουργία της.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι χιλιάδες ευρώ
Αριθμητικά: 20.000,00€

B2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΗΣ
Άρθρο Β2.1 (Σχ. ΟΙΚ 62.25) Κατασκευή πύλης
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6225)
Κατασκευή και τοποθέτηση δίφυλλης πύλης εισόδου συνολικού μήκους 8,00μ, ύψους 2,00μ από
πλαίσιο στραντζαριστό διατομής 8x6cm λαμαρίνας και ενδιάμεσων ράβδων διατομής 6x6cm
μαύρης λαμαρίνας πάχους 2 mm με ραούλα πάνω σε σιδηρόδρομο καθώς και χειρολαβές από
λευκό μέταλλο, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης (με την προμήθεια) του μηχανισμού,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες ευρώ
Αριθμητικά: 2.000,00€

B3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Άρθρο Β3.1 (ΟΔΟ Ε-8.3)
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως
αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήμανσης οδών, με ανακλαστικό υπόβαθρο από
μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1,
τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου
πάχους 3 mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη
τύπου 1 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους, από
αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφοριακές πινακίδες
ή από μεμβράνη μαύρου χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώμα
φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού και την
ημερομηνία κατασκευής της
 η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της
πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της
 τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν
θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461.
 η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα
συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών
 η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης
 η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν
απαιτείται)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα δύο ευρώ
Αριθμητικά: 92,00€

B4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ
Άρθρο Β4.1 (ΝΤ.2)

Container Φυλακιο με τα παραθυρα κλπ
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713)
Προκατασκευασμένο μεταλλικό κτίριο (οικίσκος) εμβαδού τουλάχιστον 14,00 μ2,
τοποθετημένου σε τσιμεντένια βάση. Θα είναι τύπου μεταφερόμενου οικίσκου. Ο σκελετός του
κτιρίου θα είναι από γαλβανισμένους κοιλοδοκούς ή από χαλύβδινες διατομές αποτελούμενος
από ειδικό πλαίσιο δαπέδου και οροφής και συνδεδεμένα μεταξύ τους από κοιλοκολώνες ή
κοχλίες και περικόχλια ή συγκολήσεις ώστε να συνθέτουν ένα ενιαίο οικίσκο υψηλής ακαμψίας
ύψους περίπου 2,40μ. Οι πλευρικοί τοίχοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από
θερμομονωτικά panels πάχους τουλάχιστον 30mm. Ομοίως και οι εσωτερικοί τοίχοι θα είναι
από θερμομονωτικά panels. Θα φέρει παράθυρα και στις τέσσερις πλευρές του ανοιγόμενα
ανακλινόμενα ή συρόμενα, καθώς και μια θύρα για την είσοδο στον οικίσκο. Τα κουφώματα

προβλέπονται αλουμινένια με διπλά τζάμια ή ενεργειακά και προβλέπονται και εσωτερικές
κατάλληλες θύρες. Ο οικίσκος θα φέρει κατάλληλες προδιαγραφές ώστε να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του Ευροκώδικα, του ΕΑΚ, του ΕΚΩΣ, του ΚΤΣ, του ΚΕΝΑΚ, της Ζώνης και του
σεισμικού συντελεστή που ισχύει στην περιοχή εγκατάστασης, τις απαιτήσεις θερμομόνωσης,
τις απαιτήσεις ηχομόνωσης, πυροπροστασίας και γενικά να είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες
κανονισμούς.
Εσωτερικά θα διαμορφωθεί και κατασκευαστεί χώρος WC, λουτρό και θα τοποθετηθεί και
νιπτήρας και υποδομή για την τοποθέτηση ψυγείου όπως φαίνεται στην μελέτη με πρόβλεψη
για την προστασία από υγρομόνωση.
Για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και προμήθειας προκατασκευασμένου οικίσκου, στην τιμή
περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον:


Οι απαιτούμενες εκσκαφές και επιχώσεις για τη χωροθέτηση της υποδομής
συμπεριλαμβανομένων όλων των δευτερευόντων εργασιών που μπορεί να απαιτηθούν
(πχ αντλήσεις, αντιστηρίξεις, συμπυκνώσεις κτλ).



Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση όλων των απαραίτητων υλικών για τη
θεμελίωση του οικίσκου.



Σκυρόδεμα καθαριότητας κατηγορίας C12/15, συμπεριλαμβανομένων την παραγωγή ή
προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), του Ε.Κ.Ω.Σ. και τις απαιτήσεις της
Μελέτης και των λοιπών συμβατικών τευχών του Eργου με την διάστρωση και
συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου.



Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15, C20/25 για την κατασκευή της
υποδομής, συμπεριλαμβανομένων την παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
του έργου σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), του Ε.Κ.Ω.Σ. και τις απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών
συμβατικών τευχών του Eργου με την διάστρωση και συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη
του έργου. Επιπλέον, περιλαμβάνονται η προμήθεια, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορά
του οπλισμού επί τόπου των έργων, την κοπή, κατεργασία, διαμόρφωση των ράβδων
στις απαιτούμενες μορφές και διαστάσεις, την τοποθέτηση στο έργο, την φθορά,
απομείωση και τα σύρματα πρόσδεσης, την ανηγμένη ανά χιλιόγραμμο οπλισμού
δαπάνη για υποθέματα (αναβολείς) και τυχόν αρμοκλείδες, όπως και για κάθε άλλη
δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ΚΤΧ – 2008



Οι απαραίτητοι ξυλότυποι για τις εργασίες και οι εργασίες αποξήλωσης του καλουπιού
και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.



Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος.



Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου οικίσκου διαστάσεων 2,40x6,00μ με
τα κουφώματα που ορίζονται στην μελέτη καθώς και με τους εσωτερικούς χώρους (WC,
χώρος κουζίνας), στέγη, βάση, δάπεδο, τοιχώματα, χρωματισμοί, δίκτυα
ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, αποχέτευσης.



Προμήθεια και εγκατάσταση ερμαρίων κουζίνας, νεροχύτη, ντουλαπιών, γραφείο,
καρέκλας γραφείου, λοιπών επίπλων και ειδών υγιεινής.



Κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής της
υποδομής, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης
καθώς και πλήρης σύνδεσης του οικίσκου με τα αντίστοιχα δίκτυα
συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε υλικών και εργασιών απαιτούνται για την σωστή
λειτουργία του.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Δέκα χιλιάδες ευρώ.
Αριθμητικά: 10.000,00€

B5: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
Άρθρο Β5.1 (ΟΔΟ Ε-5.2)
Τυποποιημένη περίφραξη τύπου Β (ΠKE) ύψους 1,62
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6812)
Κατασκευή τυποποιημένης περίφραξης οδών, βαθμιδωτής ή μη διάταξης, σύμφωνα με τα Πρότυπα
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, στερεωμένο σε φυγοκεντρικούς
πασσάλους από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος:
thread size R = 1 ½΄΄, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), ανά αποστάσεις έως 2,50 m,
πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια και μεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του συρματοπλέγματος, των
πασσάλων και των λοιπών απαιτουμένων υλικών
 η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση της στάθμης
του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης
 η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
 η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα
 η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης
 η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων
 οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών
Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά
Αριθμητικά: 13,70€

B6: ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΡ 12.01 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης,
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.

και

τοποθέτηση

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα,
τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας"
(bell-sochet pipes)
[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο
θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding
factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος
τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση
αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της
σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό
οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας
του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς
διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την
διάταξη ή μή οπλισμού.
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και μπορεί
να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς
τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά,
προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως
ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους
αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου
στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό
τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του
υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του
Τιμολογίου.
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων
τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του
μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:

Άρθρο Β6.1 (ΥΔΡ 12.01.01.03) Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά
Αριθμητικά: 41,20€

Άρθρο Β6.2 (ΥΔΡ 12.01.01.05) Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα δύο ευρώ
Αριθμητικά: 72,00€

Άρθρο Β6.3 (ΥΔΡ 12.01.01.07) Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ
Αριθμητικά: 144,00€

Άρθρο Β6.4 (ΥΔΡ 12.01.01.09) Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια είκοσι εφτά ευρώ
Αριθμητικά: 227,00€

Άρθρο Β6.5 (ΟΔΟ Β-66.2) Φρεάτιο υδροσυλλογής μεταξύ πρανών (ΠΚΕ)
Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548
Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν
μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων
στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ



το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό των
προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)



η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος



η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η
κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος



η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων



η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη συρικνούμενο
τσιμεντοκονίαμα



η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,



η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων



η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου



η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους
στην κλίση ή επίκλιση της οδού
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται:


η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν



η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους
τους πέραν των 1200 mm



η κατασκευής λαιμού ύψους h ≥1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια δύο ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτά
Αριθμητικά: 602,38€

Φρεάτια επίσκεψης ομβρίων
Φρεάτια επίσκεψης ομβρίων, πλήρως κατασκευασμένα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής



Η διάνοιξη του ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως με τις τυχόν απαιτούμενες
αντλήσεις και αντιστηρίξεις



Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε
απόσταση



Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα



Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι, πλάκα
στέψης, στοιχείο λαιμού, κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, χυτοσιδηρές βαθμίδες,
ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ) και η συναρμολόγησή αυτών σύμφωνα με τις
οδηγίες του προμηθευτή



Η εξωτερική ασφαλτική επάλειψη και η εσωτερική στεγανωτική στρώση



Κάθε πρόσθετη κατασκευή και διαμόρφωση από σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της
εγκεκριμένης μελέτης.



Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως



Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό
υλικό λατομείου συμπυκνωμένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής
(ΥΕΧΑ)



Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω
από το όρυγμα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την
εκσκαφή)

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης
μελέτης.
Άρθρο Β6.6

Φρεάτια Επίσκεψης ομβρίων βάθους εκσκαφής ως 4m
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6327

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια πεντακόσια σαράντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά
Αριθμητικά: 1.547,36€

Άρθρο Β6.7

Φρεάτια Επίσκεψης ομβρίων βάθους εκσκαφής από 4m έως 6m
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6327

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά
Αριθμητικά: 2.761,60€

ΟΜΑΔΑ Γ ΔΙΚΤΥΑ (υδραυλικα-ηλεκτρικα)
Γ1: ηλεκτρολογικα – εγκατασταση ηλεκτροφωτισμου
Άρθρο Γ1.1 (Σχ. ΗΛΜ 60.10.80)
Κιβώτιο Ηλεκτρικής Διανομής (Πιλλαρ) (Α.Π.)
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-52)
Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε
εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με πρόβλεψη
για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν
θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου
400 g/m2 (50 μm), βαμμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης)
όχι μικρότερου των 40 mm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη
κλειδαριά ασφαλείας και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου.


Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.



Η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων,
αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 55 κατασκευασμένο από βαμμένη
λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα,
ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου
παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς τις
καταναλώσεις.



Βάση από σκυρόδεμα με περιμετρικό πλαίσιο έδρασης του κιβωτίου στην στέψη της, από
ανοξείδωτες λάμες 40 x 2,5 mm, κοχλιούμενες στην βάση με ανοξείδωτα βύσματα.



Εσωτερική διαίρεση με φύλλο λαμαρίνας πάχους 1,5 mm σε δύο χώρους για τον μετρητή και το
δέκτη της ΔΕΗ με μονόφυλλη θύρα και προς τα δεξιά για την ηλεκτρική διανομή, με δίφυλλη θύρα.
Πρόβλεψη δύο (2) οπών 26 mm στο άνω μέρος της διαχωριστικής λαμαρίνας για την διέλευση
καλωδίων.



Εσωτερικές διαμορφώσεις από φύλλα στραντζαριστής λαμαρίνας για την τοποθέτηση και
στερέωση των προβλεπομένων οργάνων



Θύρες με ενισχύσεις ακαμψίας και ελαστικό παρεμβύσμα περιμετρικώς, με μεντεσέδες βαρέως
τύπου, ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές ασφαλείας ανά φύλλο και μηχανισμό συγκράτησης σε
ανοικτή θέση.



Διαμόρφωση κορυφής σε σχήμα στέγης ή τόξου με προεξοχή 6 cm από την υπόλοιπη κατασκευής.
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Πρόβλεψη εισόδου για την τροφοδότηση από την ΔΕΗ στο κάτω μέρος, εφ' όσον η τροφοδότηση
είναι υπόγεια, ή στην αριστερή πλευρά του πίλλαρ εάν η ηλεκτροδότηση είναι εναέρια.



Εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου με αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6 kΑ εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά στην μελέτη



Εσωτερικές καλωδιώσεις του πίλλαρ και δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384



η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον
έλεγχο λειτουργίας

Τιμή ανά τεμάχιο
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Εξακόσια ευρώ
Αριθμητικά: 600,00€

Άρθρο Γ1.2 (Σχ. ΗΛΜ 66.20) Ηλεκτρικός Πίνακας επίτοιχος οικίσκου εισόδου (Δ.Π.)
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52)
Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές επίτοιχου ηλεκτρικού πίνακα, βιομηχανικού τύπου,
στεγανού, προστασίας ΙΡ 54 κατά το πρότυπο IEC 60529, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Κατασκευή είτε από ηλεκτρολυτικά χαλύβδινα μεταλλικά ελάσματα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm
είτε από σκληρό πλαστικό, αποτελούμενη από δύο μέρη με ιδιαίτερες θύρες, με μικροϋλικά και
εξαρτήματα στερέωσης και συνδέσεων από χάλυβα, σκληρό πλαστικό ή ορείχαλκο.


Εσωτερικές διαμορφώσεις από φύλλα στραντζαριστής λαμαρίνας για την τοποθέτηση και
στερέωση των προβλεπομένων οργάνων.



Θύρες με ενισχύσεις ακαμψίας και ελαστικό παρεμβύσμα περιμετρικώς, με μεντεσέδες βαρέως
τύπου και μηχανισμό συγκράτησης σε ανοικτή θέση.



Οπές με κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, καθώς επίσης και για
την έξοδο των καλωδίων προς τις καταναλώσεις.



Εσωτερικές καλωδιώσεις και δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Τιμή ανά ερμάριο πλήρως εγκατεστημένου.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα ευρώ
Αριθμητικά: 350,00€

Άρθρο Γ1.3 (Σχ. ΑΤΗΕ 852.2.2) Αυτόματος διακόπτης ισχύος τετραπολικός 63Α
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-51)
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Αυτόματος διακόπτης ισχύος τετραπολικός 125Α για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής , με τα υλικά
και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Εκατόν πενήντα ευρώ
Αριθμητικά: 150,00€

Άρθρο Γ1.4 (Σχ.
ΑΤΗΕ 8880.3.2)
Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS
(ραγοδιακόπτης), περιορισμένων διαστάσεων, χωνευτός με μοχλίσκο, απλός τριπολικός, έντασης 40
A
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55)
Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση διακόπτη πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS
(ραγοδιακόπτης), περιορισμένων διαστάσεων, χωνευτός με μοχλίσκο, απλός τριπολικός, έντασης 40 A
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Εκατόν πενήντα ευρώ
Αριθμητικά: 150,00€

Άρθρο Γ1.5 (Σχ. ΑΤΗΕ 8950.3) Φωτοηλεκτρικό κύτταρο
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 60)
Φωτοηλεκτρικό κύτταρο κατάλληλο για τάση λειτουργίας 220V±10%, δυνάμενο να ρυθμιστεί ώστε να
επηρεάζεται από το φως ημέρας 5 έως 1000 Lux. Η εντολή θα μπορεί να επιβραδύνεται έως 3 sec για
αφή και 30 sec για σβέση. Ο μηχανισμός του φωτοηλεκτρικού κυττάρου θα βρίσκεται σε στεγανό
πλαστικό κέλυφος και θα περιλαμβάνει το φωτοαισθητήριο και ηλεκτρικό μηχανισμό, που θα
λαμβάνει την εντολή ενός ρελέ, δηλ. προμήθεια, σύνδεση και τοποθέτηση.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι ευρώ
Αριθμητικά: 120,00€

Άρθρο Γ1.6 (Σχ. ΑΤΗΕ 8915.2.3)
Μικροαυτόματος τριπολικός 10Α
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55)
Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση μικροαυτόματου τριπολικού εντάσεως 10 Α για ασφάλιση
ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό
πίνακα διανομής. Περιλαμβάνεται η δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, κάθε φύσεως
μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και λοιπά βοηθητικά υλικά
και μικροϋλικά.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους τοποθετημένου στον πίνακα.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Δεκαεπτά ευρώ
Αριθμητικά: 17,00€
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Άρθρο Γ1.7 Ασφαλειοαποζεύκτης Ράγας με ασφάλειες
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55)
Ασφαλειοαποζέυκτης Ράγας με ασφάλειες για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής , με τα υλικά και
μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Σαράντα ευρώ
Αριθμητικά: 40,00€

Άρθρο Γ1.8 Τηλεχειριζόμενος διακόπτης Φωτισμού
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55)
Τηλεχειριζόμενος διακόπτης Φωτισμού με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της
εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Πενήντα ευρώ
Αριθμητικά: 50,00€

Άρθρο Γ1.9 (Σχ. ΑΤΗΕ 8918.2.4) Αυτόματος διακόπτης διαρροής, τριφασικός για ασφάλιση
ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικός έντασης 4Χ40Α ευαισθησίας 30 Ma -300mA
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-51)
Αυτόματος διακόπτης διαρροής, τριφασικός για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικός έντασης
4Χ40Α και ευαισθησίας 30 mA για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής . Περιλαμβάνονται τα υλικά και
μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης καθώς και η εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Ογδόντα ευρώ
Αριθμητικά: 80,00€

Άρθρο Γ1.10 (Σχ. ΑΤΗΕ 9280.1) Απαγωγέας υπερτάσεων
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45)
Απαγωγέας υπερτάσεων ράγας πίνακα κλάσης Τ1 + Τ3 κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα
διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως
μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και
μικροϋλικά με την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.
Τιμή ανά τεμάχιο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Διακόσια ευρώ
Αριθμητικά: 200,00€
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Άρθρο Γ1.11 (Σχ. ΑΤΗΕ 8924) Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500V πλήρης για τοποθέτηση σε
ηλεκτρικό πίνακα
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52)
Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500V πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α. Περιλαμβάνονται
τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης καθώς και η εργασίας παράδοσης σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά
Αριθμητικά: 2,45€

Άρθρο Γ1.12 (Σχ. ΗΛΜ 62.10.40) Καλώδια τύπου E1VV -U,-R,-S (NYY) 5x25mm2
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-46)
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων J1VV-R 5x25mm2 σε υπάρχουσα σωλήνωση,
είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό. Περιλαμβάνονται τα καλώδια υλικά σύνδεσης και επισημάνσεων και
μικροϋλικά επιτόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο καλωδίου.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Είκοσι έξι ευρώ
Αριθμητικά: 26,00€

Άρθρο Γ1.13 (Σχ. ΗΛΜ 62.10.40)

Καλώδια τύπου E1VV -U,-R,-S (NYY) 5x46mm2.

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-46)
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων J1VV-U 5x4mm2 σε υπάρχουσα σωλήνωση,
είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό. Περιλαμβάνονται τα καλώδια υλικά σύνδεσης και επισημάνσεων και
μικροϋλικά επιτόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο καλωδίου.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ
Αριθμητικά: 15,00€

Άρθρο Γ1.14 (Σχ. ΗΛΜ 62.10.40)

Καλώδια τύπου E1VV -U,-R,-S (NYY) 5x4mm2.

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-46)
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων J1VV-U 5x4mm2 σε υπάρχουσα σωλήνωση,
είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό. Περιλαμβάνονται τα καλώδια υλικά σύνδεσης και επισημάνσεων και
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μικροϋλικά επιτόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο καλωδίου.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Έντεκα ευρώ
Αριθμητικά: 11,00€

Άρθρο Γ1.15 (Σχ. ΗΛΜ 62.10.40) Καλώδια τύπου E1VV -U,-R,-S (NYY) 5x2.5mm2.
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-46)
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων J1VV-U 5x2.5mm2 σε υπάρχουσα
σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό. Περιλαμβάνονται τα καλώδια υλικά σύνδεσης και
επισημάνσεων και μικροϋλικά επιτόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών
μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο καλωδίου.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθμητικά: 9,50€

Άρθρο Γ1.16 (Σχ. ΗΛΜ 62.10.40) Καλώδια τύπου E1VV -U,-R,-S (NYY) 5x1.5mm2.
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-46)
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων J1VV-U 5x1.5mm2 σε υπάρχουσα
σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό. Περιλαμβάνονται τα καλώδια υλικά σύνδεσης και
επισημάνσεων και μικροϋλικά επιτόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών
μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο καλωδίου.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Επτά ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθμητικά: 7,50€

Άρθρο Γ1.17 (Σχ. ΗΛΜ 62.10.40) Καλώδια τύπου E1VV -U,-R,-S (NYY) 4x2.5mm2.
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-46)
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων J1VV-U 4x2.5mm2 σε υπάρχουσα
σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό. Περιλαμβάνονται τα καλώδια υλικά σύνδεσης και
επισημάνσεων και μικροϋλικά επιτόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών
μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο καλωδίου.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά
Αριθμητικά: 8,70€

Άρθρο Γ1.18 (Σχ. ΗΛΜ 65.80.40) Εσχάρα όδευσης καλωδίων, γαλβανισμένη εν θερμώ 100x35x6
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-34)
Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα, με όλα τα ειδικά
εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το
προσωπικό και ο εξοπλισμος που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως
κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Επτά ευρώ
Αριθμητικά: 7,00€

Άρθρο Γ1.19 (Σχ. ΑΤΗΕ 8732.1.3)

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, βαρέως τύπου,

ορατός CONDUR, διαμέτρου 16 mm.
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-41)
Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικό, ευθύ, βαρέως τύπου, ορατός
CONDUR, διαμέτρου 16 mm.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά
Αριθμητικά: 4,30€

Άρθρο Γ1.20 (Σχ. ΑΤΗΕ 8732.1.4)

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, βαρέως τύπου,

ορατός CONDUR, διαμέτρου 21 mm.
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-41)
Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικό, ευθύ, βαρέως τύπου, ορατός
CONDUR, διαμέτρου 21 mm.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά
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Αριθμητικά: 4,60€

Άρθρο Γ1.21

(Σχ. ΑΤΗΕ 8735.2.2) Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό IP65 διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-41)
Κουτί διακλάδωσης από ανθεκτικό πλαστικό, μέχρι 4 εξόδων, για καλώδια με αγωγούς διατομής μέχρι
6 mm2, πλήρως εγκατεστημένο.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά
Αριθμητικά: 4,88€

Άρθρο Γ1.22 (Σχ. ΗΛΜ 60.10.85.01) Φρεάτιο 0,50x0,50m
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548)
Φρεάτιο διακλαδώσεως και έλξης υπόγειων καλωδίων. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται
- η εκσκαφή σε κάθε είδος εδάφους,
- η διάστρωση του πυθμένα με σκυρόδεμα 200kg τσιμέντου,
- η δόμηση των πλευρικών επιφανειών με οπλισμένο σκυρόδεμα 200kg τσιμέντου πάχους 15 cm
τουλάχιστον, ο ξυλότυπος,
- το επίχρισμα με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών
επιφανειών,
- η εξαγωγή και η αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής και των άχρηστων υλικών,
- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία
(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)
- πάσης φύσεως εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου.
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 50x50cm
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Διακόσια πενήντα ευρώ
Αριθμητικά: 250,00€

Άρθρο Γ1.23 (ΑΤΗΕ 8757.2.3) Χάλκινος πολύκλωνος αγωγός γείωσης διατομής 25mm2.
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45)
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού,
περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα,
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μονωτήρες, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.)
καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά
Αριθμητικά: 4,74€

Άρθρο Γ1.24 (Σχ. ΥΔΡ 12.10) Πλαστικός αγωγός PVC Φ90
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1)
Αγωγοί από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής
διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο
στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με
συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές
των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο
κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των
σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι
συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά
τμήματα.
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 3,70€
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Άρθρο Γ1.25 (Σχ. ΑΤΗΕ 9375.1)
Προβολέας φωτισμού εξωτερικού χώρου LED 200W
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103)
Προβολέας LED ισχύος έως 200 W, φωτεινής ροής > 20.000 lm, 30.000 ώρες λειτουργίας, στεγανός
IP65.
Οι προβολείς θα είναι κατασκευασμένοι από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου ή από συνδυασμό
χυτοπρεσσαριστού κράματος αλουμινίου και φύλλου αλουμινίου.
Ο προβολέας θα φέρει γυαλί ανθεκτικό στις θερμοκρασιακές μεταβολές και θα στεγανοποιείται με
παρέμβυσμα υλικού ανθεκτικού στις υψηλές θερμοκρασίες. Ο προβολέας θα περιλαμβάνει δίχαλο
στερέωσης είτα από ανοξείδωτο χάλυβα, είτε από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, είτε άλλο υλικό
ανθεκτικό στη διάβρωση .
Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης των λαμπτήρων θα είναι R>=80, η δε θερμοκρασία χρώματος
Θ>=4000 βαθμοί Κέλβιν
Η γωνία δέσμης θα είναι 100ο-120ο
Στην τιμή συμπεριλαμβάνοντα και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσής του,
επί του ιστού για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Διακόσια τέσσερα ευρώ
Αριθμητικώς: 204,00 €

Άρθρο Γ1.26 (ΗΛΜ 60.10.40.05)
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινες
πηγες τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος 80-110 W, χωρίς βραχίονα
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103)
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με φωτεινές
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), σύμφωνα με την Εγκύκλιο
22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014, Παράρτημα 2.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
•
η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό),
ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα
φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στη
στέψη ιστού
•
η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από
τη μελέτη
•
η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού
•
τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ μονόκλωνα)
διατομής 3 x1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους
•
οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της
εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα.
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Πεντακόσια τριάντα τρία ευρώ
Αριθμητικά: 533,00€
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Άρθρο Γ1.27 (Σχ. ΗΛΜ 60.10.01.01) Ιστός οκταγωνικός κυκλικής διατομής ύψους 7,00 m
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101)
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού,
κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους
ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00
"Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:
 H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού.


Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.



H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και
κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια
κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).



H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά
το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.



Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Χίλια εκατό ευρώ
Αριθμητικά: 1.100,00€

Άρθρο Γ1.28 (Σχ. ΑΤΗΕ 9313.1) Βάση άοπλη χαλύβδινου ιστού διαστάσεων 0,95x0.95m, βάθους
1,00 m
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101)
Βάση χαλύβδινου ιστού άοπλη διαστάσεων 0,95x0.95m, και βάθους 1,00 m για την έδραση και
στερέωση χαλύβδινου ιστού που να φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη οπή και μια πλευρική με
σωλήνα PVC Φ110 για τη διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη
βάση θα ενσωματωθεί κλωβός αγκυρώσεως αποτελούμενος από γωνίες και ήλους από γαλβανισμένες
εν θερμώ ράβδους. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η εργασία εκσκαφής της βάσεως.
Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης βάσης του χαλύβδινου ιστού οδοφωτισμού
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα ευρώ
Αριθμητικά: 180,00€

Άρθρο Γ1.29 (Σχ. ΗΛΜ 60.10.20) Ευθύς μεταλλικός βραχίονας στήριξης φωτιστικού σώματος
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103)
Ευθύς μεταλλικός βραχίονας στήριξης φωτιστικού σώματος από χαλύβδινους σωλήνες με μεταλλικό
περιλαίμιο Φ42 ή Φ60 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7, με τον γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα και την ειδική
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μεταλλική απόληξη που προσαρμόζεται στην κορυφή του ιστού για την υποδοχή του φωτιστικού
σώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.7, πλήρως γαλβανισμένα με πάχος επίστρωσης 60 μm (500 g/m²)κατά
ΕΛΟΤ EN ISO 1641.
Στην τιμή περιλαμβάνεται
 η προμήθεια μονού ή διπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθυγράμμου
σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα, καθώς
και των εξαρτημάτων στερέωσής του στην στέψη ιστού, ανοξειδώτων ή γαλβανισμένων


η συναρμολόγηση του βραχίονα στην κορυφή του ιστού

Τιμή ανά εγκατεστημένο μεταλλικό βραχίονα.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Ογδόντα πέντε ευρώ
Αριθμητικά: 85,00€

Άρθρο Γ1.30 (ΑΤΗΕ Σχ. 9335.1) Ακροκιβώτιο ιστού για μονό βραχίονα
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-104)
Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ακροκιβωτίου ιστού για μονό βραχίονα το οποίο θα
φέρει δύο οπές στο κάτω μέρος για την είσοδο και έξοδο μέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου
καλωδίου της απαιτούμενης διατομής και στο επάνω μέρος μία οπή για την διέλευση επίσης μέσω
κατάλληλου στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεως του φωτιστικού σώματος. Μέσα στο
ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούμενες ασφάλειες των 6Α τύπου ταμπακιέρας
καθώς και κοχλίες προσδόσεως του χαλκού γειώσεως και του αγωγού γειώσεως του φωτιστικού
σώματος.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Εβδομήντα ευρώ
Αριθμητικά: 70,00€

Άρθρο Γ1.31 (Σχ. ΗΛΜ 60.20.40.21) Πλάκες χαλκού διαστάσεων 500Χ500Χ5mm
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-45)
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό
διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 5 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι
συγκολλημένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, μήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο
θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολλημένο.
Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για
την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενα απαιτούμενη εξυγίανση του
επιχώματος για την εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους
εδάφους.
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Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης πλάκας χαλκού.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Εκατόν σαράντα ευρώ
Αριθμητικά: 140,00€

Άρθρο Γ1.32 (ΑΤΗΕ Σχ. 8973.43.1)

Φωτιστικό σώμα LED οροφής 100W

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 59)
Φωτιστικό σώμα οροφής LED, γραμμικό, στεγανό (ΙΡ 65) ισχύος έως 100W. Στην τιμή μονάδας
περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του φωτιστικού και των απαιτουμένων υλικών
και μικροϋλικών και η εργασία εγκατάστασης, τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Εκατόν εφτά ευρώ
Αριθμητικά: 107,00€

Άρθρο Γ1.33 (ΑΤΗΕ Σχ. 8827.82.1)

Ρευματοδότης, στεγανός, με τα αναλογούντα καλώδια, υλικά
σύνδεσης & εγκατάστασης.

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49)
Ρευματοδότης στεγανός, εντάσεως 16A/230Volt από ανθεκτικό πλαστικό, με μικρουλικά, πλήρως
εγκατεστημένος.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τριάντα τρία ευρώ
Αριθμητικά: 33,00€

Άρθρο Γ1.34 (ΑΤΗΕ Σχ. 8809.11.1)
Διακόπτης, διπλός ή αλέ ρετούρ, με τα αναλογούντα
καλώδια, υλικά σύνδεσης & εγκατάστασης.
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49)
Διακόπτης διπλός ή αλέ ρετούρ, εντάσεως 6-10Α, από ανθεκτικό πλαστικό, με τα απαιτούμενα υλικά
και μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένος, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Σαράντα δύο ευρώ
Αριθμητικά: 42,00€

Άρθρο Γ1.35 (ΑΤΗΕ Σχ. 9985)
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-45)

Εγκατάσταση αλεξικέραυνου
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Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση κατάλληλου αλεξικέραυνου ιονισμού
υψηλής ατμοσφαιρικής τάσης, μη ραδιενεργών, ακτίνας προστασίας 150m που θα προστατεύει το
σύνολο της εγκατάσταση.
Η κεφαλή του αλεξικέραυνου θα αποτελείται από:
- Ακίδα σύλληψης, ιονιστικό μηχανισμό-επαγωγικό πηνίο υψηλής παλμικής τάσης, σπινθήρες
ανάλωσης φορτίου, μονώσεις υψηλής στάθμης, δισκοειδή επιφάνεια χωρητικής ζεύξης, επαγωγό
ακροδέκτη (καθόδου) βαρέως τύπου και κοχλιωτή υποδοχή πάκτωσης στον ιστό στήριξης.
- Η ανωτέρω κεφαλή θα είναι αυτοτροφοδοτούμενη και θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό SGS.
Η κεφαλή θα συνοδεύεται από :
- Τον ιστό στήριξης: Θα αποτελείται από τηλεσκοπικό αρθρωτό/ανακλινόμενο ιστό στήριξης, με
αυτοφερόμενα επίτονα, από σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου άνευ ραφής (Mannesmann), κατά ΑΝSI
Β 36.10, (ΑSΑ Β 36.10), με συγκολλήσεις βαθιάς διείσδυσης ( ΜΙG-MAG), ύψους τουλάχιστον 16
μέτρων και αντιοξειδωτική βαφή, ο οποίος θα πακτωθεί επί εδάφους εντός ορύγματος. Θα
περιλαμβάνεται

και

μηχανισμός

κατάκλισης

του

ιστού,

ομοίως

βαρέως

τύπου,

από

χαλυβδοελάσματα πάχους 12 mm, και τριγωνικές αντιρρίδες πάχους 8mm. Ο ιστός και τα
εξαρτήματα του (φλάντζες, βάση, κλπ) θα καλύπτονται με αντιοξειδωτική βαφή 2 στρώσεων, και με
βαφή τελικού μεταλλικού χρώματος. Η πάκτωση του ιστού στο έδαφος θα γίνεται με εγκιβωτισμό
της σωλήνας βάσεως σε beton, εντός ορύγματος διαστάσεων τουλάχιστον 2.5x2.5x2.5 μέτρων. Προ
του εγκιβωτισμού της σωλήνος βάσεως στο beton, αυτή θα αγκυρώνεται σε μεταλλότυπο πού
κατασκευάζεται μετά την εκσκαφή του ορύγματος.
- Αγωγό καθόδου από πολύκλωνο ηλεκτρολυτικό χαλκό διατομής 50mm2
- Στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου
- Ηλεκτρόδια τριγώνου γείωσης τύπου copperglad ( χαλύβδινα επιχαλκωμένα) διαμέτρου 16mm και
μήκους 1,5 μέτρων με τους σφικτήρες τους
- Λυόμενο σύνδεσμο ελέγχου γείωσης
- Λοιπά υλικά απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης (ακροδέκτες,σύνδεσμοι κλπ)
Επιπλέον συμπεριλαμβάνεται στην τιμή η εγκατάσταση κάρτας μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών
πληγμάτων (ΟΒΟ) επί του αγωγού καθόδου των αλεξικέραυνων και προ της ανακλινόμενης βάσεως του
ιστού.
Τιμή ανά τεμάχιο συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων μικροϋλικών, πλήρως τοποθετημένο και η
εργασία εγκαταστάσεων και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία
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ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Οκτώ χιλιάδες ευρώ
Αριθμητικά: 8.000,00€

Άρθρο Γ1.36 Εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-45)
Ππρομήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για συγκρότηση πλήρους
εγκαταστάσεως θεμελειακής γειώσεως, δηλαδή αγωγών χαλκού, ταινιών χαλκού, στηριγμάτων,
συνδετήριων εξαρτημάτων, καθώς και κατασκευή της γειώσεως και τη σύνδεση όλων των μεταλλικών
μερών με τη γείωση με κάθε απαιτούμενο μικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία, ώστε η εγκατάσταση
θεμελιακής γείωσης να είναι πλήρης σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της
εγκεκριμένης Μελέτης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες ευρώ
Αριθμητικά: 4.000,00€

Άρθρο Γ1.37 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-55)
Για την πλήρη σύνδεση μετρητού ΔΕΗ.
Τιμή ανά τεμάχιο συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων μικροϋλικών, πλήρως τοποθετημένο και η
εργασία εγκαταστάσεων και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τριακόσια πέντε ευρώ
Αριθμητικά: 305,00€

Γ2: δικτυο ποσιμου νερου
Άρθρο Γ2.1 (Σχ. ΑΤΗΕ 8103.92.11)
Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης διαστάσεων 40cm X 40cm
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-10)
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή σε κάθε είδος εδάφους, η διάστρωση του πυθμένα με
σκυρόδεμα 200kg τσιμέντου, η δόμηση των πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1
πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400kg τσιμέντου, το επίχρισμα με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg
τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών, η εξαγωγή και η αποκόμιση των προϊόντων
εκσκαφής και των άχρηστων υλικών, και όλες οι εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του
φρεατίου.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Διακόσια εξήντα ευρώ
Αριθμητικά: 260,00€
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Άρθρο Γ2.2 (ΥΔΡ 12.14.01.21)
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1)
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου
του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας
εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική
επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa,
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για
τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α.

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων
από ΡΕ.

β.

Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ.

Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση
ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Σελίδα 63 από 74

δ.

Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα
με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως
βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο,
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τρία ευρώ
Αριθμητικώς: 3,00€

Άρθρο Γ2.3 (ΑΤΗΕ Σχ. 8106.1.1) Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2 in.
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 11)
Προμήθεια και τοποθέτηση ορειχάλκινης σφαιρικής βαλβίδας (BALL VALVE), διαμέτρου 1/2 in με τα
υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως καθώς και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Έντεκα ευρώ
Αριθμητικώς: 11,00€

Άρθρο Γ2.4 (ΑΤΗΕ Σχ. 8106.1.2) Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 3/4 in.
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 11)
Προμήθεια και τοποθέτηση ορειχάλκινης σφαιρικής βαλβίδας (BALL VALVE), διαμέτρου 3/4 in με τα
υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως καθώς και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τριάντα ευρώ
Αριθμητικώς: 30,00€

Άρθρο Γ2.5 (ΑΤΗΕ Σχ. 8106.1.3) Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 in.
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 11)
Προμήθεια και τοποθέτηση ορειχάλκινης σφαιρικής βαλβίδας (BALL VALVE), διαμέτρου 1,0 in με τα
υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως καθώς και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τριάντα ευρώ
Αριθμητικώς: 30,00€
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Άρθρο Γ2.6 (ΑΤΗΕ Σχ. 8036.1) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς,
(πράσινη ετικέτα) 1/2 in.
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 5)
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων με ραφή ISO-MEDIUM
βαρύς, (πράσινη ετικέτα) ονομαστικής διαμέτρου 1/2 in. Με κάθε είδος ειδικά τεμάχια, άγκιστρα
στερέωσης, μικροϋλικά καθώς και με την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στην μελέτη τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τριάντα ευρώ
Αριθμητικώς: 30,00€

Άρθρο Γ2.7 (ΑΤΗΕ Σχ. 8115.1) Κρουνός υπαίθριας υδροληψίας διαμέτρου ½ ins
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-11)
Προμήθεια και τοποθέτηση κρουνού εκροής (βρύση) ορειχάλκινος με ρακόρ, για σύνδεση ελαστικού
σωλήνα, πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο συμπεριλαμβάνοντας τα μικροϋλικά για την σύνδεση
στο δίκτυο.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθμητικά: 12,50€

Άρθρο Γ2.8 Πλαστική δεξαμενή νερού 8m3
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-30)
Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικής δεξαμενής νερού, πλήρως τοποθετημένη. Περιλαμβάνονται
πάσης φύσεως βοηθητικές κατασκευές (μεταλλικές ή από σκυρόδεμα) τα απαιτούμενα υλικά και
μικροϋλικά συνδέσεως καθώς και η εργασία πλήρους εγκατάστασης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Χίλια οκτακόσια ευρώ
Αριθμητικά: 1.800,00€

Άρθρο Γ2.9 Πυροσβεστική φωλιά
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-20)
Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές λειτουργίας πυροσβεστικής φωλιάς (Π/Φ), υπαίθριας,
ερυθρού χρώματος ή με ερυθρές ενδείξεις, κατασκευασμένης από σκληρό πλαστικό, ανοξείδωτο
χάλυβα AISI-SAE 316 (ISO A4) ή από συνδυασμό τους, με πιστοποίηση κατά ΕΝ 60068-2-52 για
θερμοκρασιακές μεταβολές από -40o C έως 110o C και για αντοχή στις ηλιακές UV ακτινοβολίες, η
οποία περιλαμβάνει:
 ειδική αποφρακτική δικλείδα (συρταρωτή), με κεκλιμένη έδρα και επιστόμιο χειρισμού, διαμέτρου
2", ΡΝ 16 bar
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κορμό με ημισύνδεσμο Φ 2" και Φ 1 3/4" με εξωτερικό σπείρωμα για την προσαρμογή
ταχυσυνδέσμου.



εύκαμπτο σωλήνα Φ 1 3/4" από TREVIRA, μήκους 20 m, με ταχυσύνδεσμο τύπου STORTZ στα δύο
άκρα του



διπλωτήρα του εύκαμπτου σωλήνα.



πυροσβεστικό αυλό (ακροφύσιο), ορειχάλκινο, με ρυθμιζόμενη διάμετρο της οπής εξόδου του
νερού και διάταξη διακοπής της



χώρο στο κάτω μέρος με θυρίδα για την τοποθέτηση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 kg,



φωτιστικό σώμα φθορισμού 13W, IP65, ελεγχόμενο από ρυθμιζόμενο αισθητήριο φωτεινότητας
τοποθετημένο στο κιβώτιο



μονοπολικό μικροαυτόματο διακόπτη 10Α/6 kΑ, με διακόπτη διαρροής 30mA, για την τροφοδοσία
του φωτιστικού

Τιμή ανά Π/Φ πλήρως εγκατεστημένη (τεμ)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Ενενήντα ευρώ
Αριθμητικά: 90,00€

Γ3: αποχετευση ομβριων κτιριακων εγκαταστασεων
Άρθρο Γ3.1 (ΑΤΗΕ Σχ. 8062.1)
Υδρορροές
κυκλικής
διατομής
από
γαλβανισμένους
σιδηροσωλήνες, ISO-MEDIUM μεσαίου βάρους, (κόκκινη ετικέτα) 4,0 in
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-1)
Υδρορροές κυκλικής διατομής από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, ISO-MEDIUM μεσαίου βάρους,
(κόκκινη ετικέτα) διαμέτρου 4,0 in συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των
στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ
ανά 1,0 μ. και της εξ 6,0 cm τουλάχιστον επικαλύψεως του ενός τεμαχίου με το άλλο καθώς και της
εργασίας πλήρους εγκατάστασης.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Σαράντα ευρώ
Αριθμητικά: 40,00€

Άρθρο Γ3.2 (ΑΤΗΕ Σχ. 8062.3)
Ντερές από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ανοικτή ημικυκλική
ανοίγματος 160mm και πάχους 0,6mm
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-1)
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Ντερές από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ανοικτή ημικυκλική ανοίγματος 160mm και πάχους 0,6mm
συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων
στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1,0 μ. και της εξ 6,0 cm τουλάχιστον
επικαλύψεως του ενός τεμαχίου με το άλλο καθώς και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά
Αριθμητικά: 24,30€

Γ4: αποχετευση στραγγισματων / αποπλυματων
(ΥΔΡ 12.29.01)
Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες
δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, δακτυλιοειδούς ακαμψίας
SN 4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου
τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, με λεία εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια.
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική
διάμετρο) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN (stiffness number) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που
συνδέονται με εξωτερικό δακτύλιο (μούφα) με παρεμβύσματα στεγάνωσης.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α.
β.
γ.

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης.
Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των
σωλήνων.
Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους,
οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου
κατά τμήματα..

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα:




Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων
και των ειδικών τεμαχίων.

Άρθρο Γ4.1 (ΥΔΡ 12.29.01.04)
Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4,
DN 200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.2
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ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά
Αριθμητικά: 8,30€

Άρθρο Γ4.2 (ΥΔΡ 12.29.01.06)
Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4,
DN 315 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.4
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Δεκαεννιά ευρώ και τριάντα λεπτά
Αριθμητικά: 19,30€

Άρθρο Γ4.3 (ΥΔΡ 12.29.01.08)
Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4,
DN 500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Σαράντα έξι ευρώ και δέκα λεπτά
Αριθμητικά: 46,10€

Άρθρο Γ4.4 (Σχ. ΥΔΡ 9.42.13) Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm
με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 500 mm
Άρθρο αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7
Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από μη πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο
(PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα
σύνδεσης και στεγάνωσης.
Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (D), τον αριθμό και την
διάμετρο των εισόδων και εξόδων, και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, το θάλαμο, ο οποίος
διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου του παραγωγού
των φρεατίων με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης, την κωνική απόληξη (ομόκεντρη ή έκκεντρη)
κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 και τον δακτύλιο έδρασης του καλύμματος στην στέψη για την κατανομή των
φορτίων.
Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) των
εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαμορφωμένες στο
εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται
δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη του
έργου.
Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαμέτρου αντίστοιχης των
διαστάσεων του καλύμματος και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
 Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την μελέτη
διαστάσεων, συνολικού ωφέλιμου ύψους (βάση και κώνος), τους δακτυλίους στεγάνωσης
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μεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου
εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες, σύμφωνα με την μελέτη).


Η προμήθεια των στοιχείων διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από
την μελέτη ύψους, διαμέτρου (D) ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου βάσεως, δακτυλιοειδούς
ακαμψίας τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969 με τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου.



Η εκσκαφή του ορύγματος στις προβλεπόμενες διαστάσεις με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά
μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του
ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση,



οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων,



οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις, και



οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.



η απαιτούμενη στρώση έδρασης του φρεατίου από σκυρόδεμα C12/15, σύμφωνα με τα σχέδια
της μελέτης.



Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους και
εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου.



Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο μέγεθος
κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν απαιτείται για την
παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες στρώσεις πάχους έως 50
cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην
συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική απόληξη, με χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου
εξοπλισμού.



Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά ελεγχόμενης χαμηλής
αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM)
ο δακτύλιος σκυροδέματος από οπλισμένο σκυρόδεμα C 20/25, για την έδραση του
χυτοσιδηρού καλύμματος

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο
(ελάχιστης εσωτερικής D) και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων, ως εξής:
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Χίλια διακόσια εξήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά
Αριθμητικά: 1.267,30€
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Άρθρο Γ4.5 Φρεάτιο επίσκεψης 0,80x0,80
Φρεάτια επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης, πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου
έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με
τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια και μεταφορά

επί

τόπου

του

έργου

των

απαιτουμένων

υλικών,

προκατασκευασμένων στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων
σύμφωνα με τα ΠΚΕ


το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον
χειρισμό των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)



η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος



η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση
οπλισμού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος



η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων



η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη
συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα



η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,



η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων



η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου



η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης
τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Εξακόσια ευρώ
Αριθμητικά: 600,00€

Άρθρο Γ4.6 (Σχ. ΥΔΡ 11.15.08)
Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής
προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με
εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο
(Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ 6620.1)
Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής
προέλευσης", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
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 Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο,
πολυμερές σκυρόδεμα, κλπ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως
της κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.
 Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
1433 "Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων - Ταξινόμηση,
σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης", με σήμανση CΕ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή
σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού.
 Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή
κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του συστήματος
τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των πάσης
φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια απολήξεων και
διακλαδώσεων, σύστημα "κλειδώματος"της εσχάρας, μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών
που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και
στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
Επιπρόσθετα συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των καναλιών
καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.
Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία φορτίου
κατά ΕΝ 1433.
Κατηγορία Α:

για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη κλάση
Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN)

Κατηγορία Β:

για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή
σε φορτίο 125 kN)

Κατηγορία C:

για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση
C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)

Κατηγορία D:

για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων (ελάχιστη κλάση
C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN)

Κατηγορία Ε:

για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, αποβάθρες κλπ
(ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)

Κατηγορία F:

για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι αεροδρομίων
(ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά του με
εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ
Αριθμητικά: 168,00€
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Άρθρο Γ4.7 (ΣΧ ΥΔΡ 11.02.04)
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752)
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες,
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο
εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά
κονιάματα.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών (αντικατάσταση
εσχαρών).
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους πίνακες
βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισμούς
των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε
καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron), της
προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 0807-01-04 "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά
Αριθμητικά: 2,90€

Άρθρο Γ4.10 (ΑΤΗΕ Σχ. 8046.25.1) Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα χωρίς κοφτρα διαμέτρου
Φ100
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 80)
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα χωρίς κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με
μικρουλικά και τη διάνοιξη οπών.
Τιμή ανά τεμάχιο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Είκοσι ευρώ
Αριθμητικά: 20,00€

Γ5: Λοιπός εξοπλισμός
Άρθρο Γ5.1 (ΑΤΗΕ Σχ. 8201.1.2) Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-19)
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός πλήρους επίτοιxου φορητού πυροσβεστήρα με
εκτοξευτήρα. Ο πυροσβεστήρας θα είναι με γόμωση 6 xγρ ξηράς κόνεως, κατάλληλος για xρήση κοντά
σε ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις δηλ. για πυρκαϊές Α, Β, C, Ε xαρακτηριζόμενος με το
σύμβολο Pa και τα xρώματα Πράσινο (Α), Κόκκινο (Β), Μπλέ (C) και Κυανούν ανοικτό (Ε), σύμφωνα με
Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01:2009 και με το Ελληνικό Πρότυπο NHS
Σελίδα 72 από 74

10/1971 και τα σήματα που συνιστά η N.F.P.A. Ο πυροσβεστήρας θα έxει ορατή ένδειξη της
ετοιμότητας για xρήση ή της ανάγκης αναγόμωσής του.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Πενήντα ευρώ
Αριθμητικά: 50,00€

Άρθρο Γ5.2 (ΑΤΗΕ Σχ. 8202.2) Φορητός πυροσβεστήρας CO2 5 Χγρ.
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-19)
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός πλήρους φορητού πυροσβεστήρα με εκτοξευτήρα.
Ο πυροσβεστήρας θα περιέχει σαν κατασβεστικό υλικό υγρό διοξείδιο του άνθρακα CO2, κατάλληλος
για xρήση κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις δηλ. για πυρκαγιές Β, C, Ε, σύμφωνα με
την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01:2009 και τα σήματα που συνιστά η
N.F.P.A.
Ενεργοποιούνται με το απλό σφίξιμο του μοχλού ενεργοποίησης που φέρει την κεφαλή του
πυροσβεστήρα. Οι φορητοί πυροσβεστήρες CO2 θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές ΝΗS 311972 και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας και αντοχής. Ο πυροσβεστήρας θα έxει ορατή
ένδειξη της ετοιμότητας για xρήση ή της ανάγκης αναγόμωσής του.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Πενήντα ευρώ
Αριθμητικά: 50,00€

Άρθρο Γ5.3 (ΥΔΡ. 11.01.02) Kαλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο ductile iron
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752)
Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που
προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης
αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο
εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα. Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε

καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση)
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της φέρουσας
ικανότητας.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 2,90€

Άρθρο Γ5.4 Φορητή αντλία λυμάτων
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-80 50% - ΗΛΜ-81 50%)
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Φορητό υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως
προς την κατάθλιψη, καλώδιο τροφοδοσίας 10m, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,
σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Εννιακόσια ευρώ
Αριθμητικώς: 900,00€

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 26/04-10-2012
Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η αντιστοίχηση των ΕΤΕΠ με τα ισχύοντα ΝΕΤ και όπου το
αντικείμενο δεν καλύπτεται ή απαιτείται κάποια συμπλήρωση γίνεται παραπομπή στην αντίστοιχη
Συμπληρωματική Προδιαγραφή που δίνεται στο Τεύχος των Συμπληρωματικών Γενικών Τεχνικών
Προδιαγραφών.
Διευκρινίζεται ότι στον Πίνακα 1 που ακολουθεί η πρώτη στήλη αναφέρεται στο άρθρο του Τιμολογίου, η
δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη στήλη δίνονται όπως το Παράρτημα 3 της Εγκυκλίου 26/04-10-2012 (και
αντιστοιχούν στα ΝΕΤ) και η πέμπτη στήλη είναι η συμπληρωματική τεχνική προδιαγραφή που δίνεται
στην Ε.Τ.Σ.Υ. όπου η ΕΤΕΠ πρέπει να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί με βάση τις απαιτήσεις της μελέτης ή
όπου το αντικείμενο δεν καλύπτεται με εγκεκριμένη ΕΤΕΠ.

Ελευθερούπολη, 10 Σεπτεμβρίου 2021
Οι Συντάξαντες

Παπαδόπουλος Οδυσσέας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α

Στάγκος Ευάγγελος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/Α’

Ελευθερούπολη, 10 Σεπτεμβρίου 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μαρμίδης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της παρούσας Ε.Σ.Υ.
Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς και
ειδικούς όρους και τις συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές με βάση τα οποία θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το έργο, που αναφέρεται στην επικεφαλίδα και περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή σε συνδυασμό με τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων κατασκευής
Δημοσίων Έργων (Γ.Σ.Υ) που εγκρίθηκε με την Α.67 (Αρ.Γ.Γ.Δ/257/679/Φ4/11-3-74) Εγκύκλιο
Απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων 'Έργων, όπως αυτή ισχύει μετά την έκδοση του
Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που
ισχύουν, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία
καθώς και με τις έγγραφες οδηγίες της.
Άρθρο 2ο: Αντικείμενο της Εργολαβικής Σύμβασης.
2.1
Αντικείμενο της παρούσης Εργολαβικής Σύμβασης είναι οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.
2.2
Αναλυτικά τα ανωτέρω έργα περιγράφονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής των
εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης.
2.3
Επισημαίνεται ότι η εκτέλεση του ανωτέρω αντικειμένου θα προχωρήσει με την σαφή υποχρέωση ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμό
224166/4017/24.08.2021 απόφαση της Δ/νσης ΠΕΧΩ της ΠΕ Καβάλας για το έργο του θέματος,
καθώς και η Περιβαλλοντική Νομοθεσία χωρίς την απαίτηση καμίας πρόσθετης αποζημίωσης
του Αναδόχου για την τήρηση των παραπάνω περιβαλλοντικών όρων.
Άρθρο 3ο: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των έργων – Ασφάλιση Έργου.
3.1
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα με όλους τους κανόνες της τέχνης και
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Ο Ανάδοχος
διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των έργων.
3.2
Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, για την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης καθώς και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο
Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον
Ανάδοχο από την ευθύνη του.
3.3.
Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου ο μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση
των απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της
παρούσης Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και
σχέδια.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά
και μηχανήματα που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου, καθώς και για τη μεταφορά
τους από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου.
3.4
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της
κατασκευής που θα εγκριθούν από τον Εργοδότη.
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Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο
τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών που εγκρίθηκαν με την ΔΙΠΑΔ/οικ/273/30-07-2012 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και την Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, όπως αυτές περιγράφονται στο τιμολόγιο της Υπηρεσίας.
3.5
Ρητά καθορίζεται ότι οι τιμές του τιμολογίου προσφοράς αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την κατασκευή του έργου και καμία πρόσθετη αποζημίωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος από τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει κατά το στάδιο της κατασκευής.
3.6
Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια,
λατομεία κ.λ.π.), που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανώτερης βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την
αποκαταστήσει.
3.7
Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή
και σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.
3.8
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα
ασφαλείας που επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, καθώς και
κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων και στις
οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.9 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση οποιασδήποτε φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω
και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
3.10 Πέραν των ανωτέρω ως πρόσθετη εγγύηση για την έντεχνη κατασκευή του έργου σύμφωνα με το Άρθρο 144 του Ν.4412/2016, υποχρεούται ο ανάδοχος κατασκευής του έργου να
ασφαλίζει την κατασκευή του έργου, κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία. Με απόφαση του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ ορίζονται οι
απαιτήσεις καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τα ανωτέρω. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης τα έργα των οποίων ο προϋπολογισμός χωρίς το ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό
των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης
μαζί με την απόδειξη πληρωμής της πρώτης δόσης των ασφαλίστρων.
To έργο ασφαλίζεται ως προς τις υλικές ζημιές και απώλειες και τις αστικές ευθύνες για σωματικές βλάβες και απώλειες ή ζημιές περιουσίας τρίτων, όπως ορίζεται παρακάτω :
Ασφάλιση έργου έναντι οποιασδήποτε απώλειας, υλικής ζημιάς ή καταστροφής μερικής ή
ολικής κατά τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου.
Ασφάλιση αστικής ευθύνης για σωματική βλάβη ή θάνατο και για συνεπακόλουθες ψυχική
οδύνη, ηθική βλάβη ή και ασθένεια τρίτων και για απώλεια ή ζημιά περιουσίας που ανήκει σε
τρίτους κατά τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου.
Ασφάλιση διασταυρούμενης αστικής ευθύνης των συντελεστών του έργου έναντι αλλήλων
για υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία και για σωματικές βλάβες σε περιόδους εκτέλεσης
του έργου.
Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργοταξιακών εγκαταστάσεων και μηχανικού εξοπλισμού
που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου.
Ασφάλιση της εργοδοτικής ευθύνης του αναδόχου έναντι του απασχολούμενου προσωπικού
κατά τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου.
Τα ελάχιστα όρια κάλυψης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα πρέπει να είναι
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σωματικές βλάβες ή θάνατος 200.000 € / άτομο, 1.000.000 € / περιστατικό (ομαδικό ατύχημα)
και υλικές ζημιές (θετικές και αποθετικές) 200.000 € / περιστατικό.
Άρθρο 4ο: Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν.
Αν στα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί και αριθμητικά όρια που πιθανά έρχονται σε αντίθεση ή και αντίφαση με τα αναφερόμενα στην παρούσα
Ε.Σ.Υ. ή με τους όρους του Τιμολογίου για ένα και το αυτό θέμα, ισχύ έχουν κατά σειρά οι όροι
και διατάξεις του Τιμολογίου και της παρούσας Ε.Σ.Υ.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την πιστή και ακριβή εφαρμογή των διατάξεων που
καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα
άρθρα του Τιμολογίου.
Διευκρινίζεται ότι όλα τα έργα που υπεισέρχονται στην παρούσα σύμβαση υπόκεινται
στις διατάξεις των κανονισμών που ισχύουν, και τις σχετικές με αυτούς εγκυκλίους και αποφάσεις.
Άρθρο 5ο: Εγγύηση για την καλή εκτέλεση.
Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 6ο: Σύμβαση κατασκευής του έργου.
Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο
135 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 7ο: Προθεσμίες.

1. Για την περάτωση του όλου έργου, ορίζεται συνολική προθεσμία δεκαοχτώ (18) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης.
2. Για το συγκεκριμένο έργο δεν καθορίζονται τμηματικές προθεσμίες, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 8ο: Πρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα) κατασκευής του έργου.
8.1 Σε κάθε σύμβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσμία για την περάτωσή του στο σύνολο
και κατά τμήματα. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημέρες ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης, ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, το οποίο τηρεί
τις προβλέψεις των εγγράφων της σύμβασης. Αν το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ήταν,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, το χρονοδιάγραμμα που υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα που αναδείχθηκε ανάδοχος, μπορεί να συνιστά το «εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου», σύμφωνα με όσα ορίζονται στα έγγραφα
της σύμβασης.

8.2 Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και
μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως, αναφορικά με την κατασκευαστική
αλληλουχία, την κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας και την επίτευξη των χρονικών οροσήμων της σύμβασης. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου.
Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτήν δεν
ζητήσει γραπτά η διευθύνουσα υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το
χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, εκτός αν
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τούτο έχει συνταχθεί κατά παράβαση των αναφερομένων στην διακήρυξη. Αναπροσαρμογές
του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται, όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι
ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν
μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η
μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή
των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 του Ν 4412/2016.

8.3

Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου, η οποία καθορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης και πάντως, ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα, που περιλαμβάνει
την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. Σε έργα προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. Σε έργα μικρότερου προϋπολογισμού μπορεί να προβλέπεται η
σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης στα έγγραφα της
σύμβασης.

8.4

Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα από την
πάροδο της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016 (ή την υπογραφή της
σύμβασης, σε περίπτωση έργου κάτω του ορίου της περ. α του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016)
να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η
εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.».

Άρθρο 9ο: Ποινικές ρήτρες.
Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου και των
τμηματικών προθεσμιών επιβάλλονται στον Ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 10ο: Προσωρινές καταλήψεις – απαλλοτριώσεις.
Αν κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου προκύψουν οποιεσδήποτε δυσχέρειες λόγω
απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, τότε ο ανάδοχος ειδοποιεί την Υπηρεσία έγκαιρα, για την λήψη
των απαραίτητων μέτρων και οδηγιών.
Τυχόν καθυστερήσεις, που θα προκύψουν απ' την ανωτέρω αιτία, λαμβάνονται υπόψη
μόνο αν πράγματι επίδρασαν στην πρόοδο της κατασκευής του έργου.
Άρθρο 11ο: Χρόνος εγγύησης - Παραλαβή του έργου.
11.1. Χρόνος εγγυήσεως
Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων σύμφωνα με το άρθρο 171 του
Ν.4412/2016 ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα προς τον Ανάδοχο.
Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται στην εργολαβία αυτή εκδίδεται βεβαίωση περαίωσης του έργου.
Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά
κάθε βλάβη τους. Ως συντήρηση νοείται, για τις ανάγκες του παρόντος, η αποκατάσταση βλαβών
οι οποίες οφείλονται στην εκτέλεσή του έργου κατά παράβαση των κανόνων της τεχνικής.
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11.2. Παραλαβή του έργου
Για την Διοικητική Παραλαβή για χρήση του έργου, ισχύει το άρθρο 169 του Ν.4412/2016
ενώ για την Παραλαβή του, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 172 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 12ο: Μελέτη των συνθηκών του έργου - Ώρες εργασίας.
α. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι
απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, του τυχόν
υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, του φόρτου της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω
από το έδαφος κ.λ.π.
β. Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να
χρειαστούν με τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται με γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται μέσω της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας ή με κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε
πορίσματα συσκέψεων κ.λ.π. θα ανακεφαλαιώνονται σε ενημερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες.
γ. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι είναι απόλυτα
ενήμερος για οποιαδήποτε ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος των εργασιών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.
δ. Ακόμα με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι
έχει μελετήσει, με σκοπό να συμμορφωθεί, τα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης καθώς και
τα λοιπά στοιχεία του έργου, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της μελέτης του έργου και
ότι αυτά συνιστούν τη βάση της σύμβασής του.
ε. Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή
του προς τη σύμβαση.
στ. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα εργολαβία προθεσμία, ο ανάδοχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία μέχρι και ολόκληρο
24ωρο (τρεις βάρδιες), μη εξαιρουμένων Κυριακών και Εορτών. Για την ενδεχόμενη αυτή συνεχή
εργασία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, έστω και αν διαταχθεί από την Υπηρεσία και οδηγήσει τελικά σε ολοκλήρωση των τμημάτων ή όλου του έργου πριν λήξουν οι αντίστοιχες μερικές ή ολικές προθεσμίες.
Άρθρο 13ο: Προστατευτικά μέτρα κυκλοφορίας.
13.1 Οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου εάν απαιτηθεί θα εκτελούνται βάσει μελέτης συντασσόμενης από τον ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) και εγκρινόμενης από την Υπηρεσία.
13.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να προβαίνει
στην τοποθέτηση και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων των απαιτούμενων προσωρινών σημάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων κ.λ.π σύμφωνα τα
άρθρα 9 και 10 του ΚΟΚ και τις προδιαγραφές σήμανσης έργων εκτελουμένων εκτός ή εντός κατοικημένων περιοχών, καθώς και τροχονόμων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία
στην οδό, στις παρακαμπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά
την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα λόγω των έργων.
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13.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σημάνσεως που

αναφέρθηκε ανωτέρω, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων των
προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις "περί δημοσίων έργων" στις οποίες περιλαμβάνεται και η περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, μπορεί να εκτελέσει την σήμανση
σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλειά του αυτή. Η δαπάνη για την εκτέλεση της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον
Λογαριασμό του.
Άρθρο 14ο: Εξασφάλιση της κυκλοφορίας.
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχημάτων και πεζών (από τη διακίνηση των μηχανικών μέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση
υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λ.π.), όπως π.χ. κατασκευή
μικρού μήκους οδών παράκαμψης ή προσπελάσεων πεζών προς οικοδομές ή αγρούς.
Επίσης πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί όχημα βάρους μεγαλύτερου από
εκείνο για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του .
Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουμένως, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να εξακριβώνει
την αντοχή του οδοστρώματος και των καταστρωμάτων των γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων
της οδού.
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχημάτων ή μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες
ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως.
Οπωσδήποτε είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τους δρόμους που χρησιμοποιεί, σε όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του Δημοσίου.
Άρθρο 15ο: Μέτρα προστασίας των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων Ο.Κ.Ω.
κ.λ.π.
α. Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λ.π.
θα πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης που παραμένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδομές, οδοστρώματα, περιφράξεις,
τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών οργανισμών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων όπως
αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λ.π. Η επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.π. για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Όπου η επίβλεψη κρίνει ότι απαιτείται αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής του
χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίας οχημάτων ή οικοδομής κοντά στο όρυγμα), ο
ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει το κατάλληλο σύστημα αντιστήριξής τους χωρίς ιδιαίτερη
αποζημίωση.
β. Οποιαδήποτε ζημία, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον
οποίο εκτελεί αυτός το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει
αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δαπάνες του.
γ. Καμία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή.
Οι τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας ή άλλου αιτίου, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (ελαφρών, μεσαίων, βαρειών) ή εκτέλεσης με τα χέρια.
δ. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης
των έργων και κοντά σ' αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης
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κ.λ.π. Έτσι, θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων που θα
εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεστούν από τις αρμόδιες εταιρείες ή Οργανισμούς, Υπηρεσίες ή
και τον ίδιο και εργασίες για τη μετατόπιση στύλων ή την απομάκρυνση γραμμών κ.λ.π.
ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας κ.λ.π. για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων,
να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται
στο κυρίως έργο του από την εκτέλεση των παραλλήλων εργασιών απομάκρυνσης στύλων, μετατόπισης γραμμών κ.λ.π. Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα
μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών.
Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο.
Άρθρο 16ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μη παρεμποδίσει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία
ή από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες που δεν
περιλαμβάνονται στην σύμβασή του.
Αντίθετα, υποχρεώνεται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί (ικριώματα κ.λ.π.), ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσής των εργασιών, ώστε να μη παρεμβάλει κανένα
εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους.
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους εργολάβους
των εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές
της περιοχής του έργου.
Άρθρο 17ο: Προστασία βλάστησης – Περιβάλλοντος.
α. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα
βλάστηση, όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που
θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών, κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή καταπάτησης φυτεμένων περιοχών από μηχανικά
μέσα ή προσωρινά έργα εκτροπής κ.λ.π. Επίσης πρέπει να διευκολύνει τους κατοίκους της περιοχής για την μετάβασή τους στους αγρούς, παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα (κατασκευή διαβάσεων, διευκόλυνση αποχέτευσης αγρών κ.λ.π.) και για την αποφυγή άμεσων ή έμμεσων ζημιών
ή πρόκλησης πλημμυρών. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες.
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την εκτέλεση των έργων, να συμμορφώνεται
πλήρως με την υπ’ αριθμό 224166/4017/24.08.2021 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
και την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία.
Πριν την έναρξη της κατασκευής πρέπει να ειδοποιηθούν εγγράφως οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες
(Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου)
γ. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν
προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριμένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της), ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα μπορούν
να προκύψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το φυσικό
περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάσταση του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας.
δ. Γίνεται ειδική επισήμανση ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, να αποφεύγει να τραυματίζει τον περιβάλλοντα χώρο με πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από αυτές που προβλέπονται στη μελέτη) ή με απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγμάτων.
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Οποιεσδήποτε αποθέσεις προϊόντων εκσκαφών θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να μη
δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμόδιων
Αρχών και της Υπηρεσίας.
ε. Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο και στις τυχόν εγκαταστάσεις
παραγωγής ή λήψης αδρανών υλικών σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.
Άρθρο 18ο: Υποχρεώσεις του Αναδόχου.
18.1
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή περιλαμβάνονται:
α.
Όλες οι δαπάνες που μνημονεύονται στους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου.
β.
Η τοποθέτηση προσωρινής ενημερωτικής πινακίδας με δικά του έξοδα σε κατάλληλη εμφανή από το κοινό θέση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
γ.
Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για
την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. Επίσης οι τυχόν δαπάνες
μίσθωσης χώρου, ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή των εργοταξιακών αυτών οδών.
Διευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση να εξασφαλίσει
στον Ανάδοχο καμία διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόμενη με δρόμους προσπέλασης,
ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από την έλλειψή τους, ο δε ανάδοχος,
σε περίπτωση έλλειψής τους, είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει την τεχνολογία, τα μέσα, το
πρόγραμμα κ.λ.π. στις δεδομένες τοπικές συνθήκες προκειμένου να εκτελεστεί η εργασία, ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα του αναγνωρίσει καμία αποζημίωση.
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους
χώρους εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμία
καθυστέρηση ή τροποποίηση του προγράμματος ή καταβολή αποζημιώσεως που σχετίζονται με
τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα για τις αποθέσεις θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε
θέσεις και κατά τρόπο που να μη δημιουργηθούν προβλήματα στο περιβάλλον και να έχουν την
έγκριση των αρμοδίων Αρχών και της Επίβλεψης.
δ.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει μετά την εγκατάστασή του και χωρίς επιβάρυνση του κυρίου του έργου, το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας και το Φάκελο Ασφάλειας και
Υγείας (Φ.Α.Υ.).
ε. Οι δαπάνες εκπόνησης Προγράμματος Ποιότητας Έργων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Πρότυπο ISO 10005: 1995 η σε κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα, το οποίο πρέπει
να υποβάλλει εντός δύο μηνών από την έναρξη του έργου. Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή
Προγράμματος Ποιότητας Έργου σε κάθε δημόσιο έργο (Κατασκευή ή και Μελέτη), του οποίου ο
προϋπολογισμός δημοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ,
18.2
Όλες οι δαπάνες για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του αναδόχου ή άλλων
που προβλέπονται ρητά σε άλλα άρθρα της παρούσας, του Τιμολογίου και των λοιπών Όρων
Δημοπράτησης, καταβάλλονται από τον ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη στις
τιμές προσφοράς για την εκτέλεση του έργου. Οι χρόνοι για την εκπλήρωση των ειδικών υποχρεώσεων, όπως και οι απαιτούμενοι για τις απαντήσεις ή εγκρίσεις της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβάνονται στις κατά το άρθρο 7 προθεσμίες εκτέλεσης του έργου.
18.3
Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων που
απαιτούνται από το νόμο για την εφαρμογή των επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας σε όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/2016.
18.4
Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της περί εργατών
και εργασίας Νομοθεσίας, και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται μεθοδικά, για αποφυγή άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή ατυχημάτων. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης για τις ανωτέρω αιτίες.
18.5
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, χωρίς καμία αντίρρηση, τυχόν ημιτελείς εργασίες
που έχουν εκτελεστεί με παλαιότερη εργολαβία ή από Δημόσιες Υπηρεσίες να παραλάβει και να
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ενσωματώσει τα υπάρχοντα επί τόπου υλικά, μηχανισμούς, συσκευές κ.λ.π. η προμήθεια των οποίων έχει γίνει με άλλη εργολαβία ή απ' το Δημόσιο κ.λ.π.
Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί για όλες τις ανωτέρω εργασίες με τις τιμές
μονάδας του Τιμολογίου, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση λόγω ειδικών δυσχερειών δυσμενών συνθηκών κ.λ.π.
Επίσης θα ενσωματώσει κατά προτεραιότητα τα τυχόν παραδοθησομένα σ' αυτόν υλικά,
συσκευές κ.λ.π.
18.6 Οι γενικές υποχρεώσεις αναδόχου περιγράφονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 19ο: Αδρανή υλικά – Δανειοθάλαμοι – Απόθεση υλικών
19.1. Λατομεία – Ορυχεία.
α. Για τη λήψη των απαιτούμενων, για την εκτέλεση του έργου, αδρανών υλικών λατομείου (οπωσδήποτε ασβεστολιθικής προέλευσης) ή ορυχείου κ.λ.π., η Υπηρεσία δεν θα παραδώσει
στον ανάδοχο κανένα λατομείο ή ορυχείο.
Οι θέσεις που αναφέρονται στην μελέτη είναι ενδεικτικές για τον ανάδοχο. Η ευθύνη εξευρέσεως θέσεων εγκαταστάσεως και τρόπου οργανώσεως και λειτουργίας (τρόπος εκμεταλλεύσεως, έκταση και μορφή αποκαλύψεως, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κ.λ.π.) ανήκει στον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος επομένως θα φροντίσει να βρει και να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες πηγές
αδρανών υλικών, είτε με μίσθωση, είτε με αγορά των καταλλήλων θέσεων, ή ακόμα με προμήθεια
από τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις λατομείων.
Για την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου. Έτσι οι τιμές προσφοράς του αναδόχου για την κατασκευή του έργου πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες από οποιοδήποτε λόγω πρόσθετες δαπάνες για την προμήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά
λατομεία των αργών υλικών που θα είναι αναγκαία ή για την μίσθωση ή αγορά εκτάσεων για
την παραγωγή αυτών και ακόμα και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων πηγών (και από άλλη προηγούμενη ή επόμενη εργολαβία με
τις σχετικές επιβαρύνεις που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου)
αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται για την προστασία
του περιβάλλοντος.
β. Στις τιμές της προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και
συντήρησης των οδών προσπέλασης που θα απαιτηθούν και μεταφορών των υλικών που θα παρθούν από οποιαδήποτε πηγή.
Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καμία αξίωση για πληρωμή άλλης αποζημίωσης, λόγω πρόσθετων τυχόν μεταφορών, ή δυσμενών συνθηκών μίσθωσης, αγοράς βραχωδών εμφανίσεων ή λατομείων, αποκάλυψης και δημιουργίας ή εκμετάλλευσης και απόδοσης τούτων κ.λ.π.
γ. Ο ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς τις
προδιαγραφές (σκληρότητα, κοκκομετρική διαβάθμιση, πλαστικότητα κ.λ.π.) των κάθε είδους
υλικών που μπαίνουν στις εργασίες, γιατί εξυπακούεται ότι με την υπογραφή της σύμβασης, ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών με δόκιμα υλικά. Οποιοσδήποτε έλεγχος γίνεται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα αυτού. Συνεπώς, αν ορισμένες πηγές υλικών είναι, ή
αποβούν ενδιάμεσα ακατάλληλες για την παροχή δόκιμων υλικών, πρέπει ο ανάδοχος παρακολουθώντας τούτο από δική του υποχρέωση, να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές.
Τα παραπάνω αποτελούν συμβατική υποχρέωση του αναδόχου και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη του.
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19.2. Δανειοθάλαμοι υλικών επιχωμάτων και αμμοχάλικων.
α. Για την λήψη των απαιτούμενων για την εκτέλεση του έργου δανείων γαιών και αμμοχάλικων, υλικών, η Υπηρεσία δεν θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα δανειοθάλαμο ή ορυχείο.
Οι θέσεις που αναφέρονται στη Μελέτη είναι ενδεικτικές για τον ανάδοχο. Η ευθύνη εξευρέσεως θέσεων δανειοθαλάμων υλικών επιχωμάτων ή αναχωμάτων και αμμοχάλικων, τρόπου
οργανώσεως της εκμεταλλεύσεως κ.λ.π., αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.
Ο ανάδοχος επομένως θα φροντίσει να βρει και χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών, που βρίσκονται στην εγγύτερη απόσταση από το έργο, είτε με μίσθωση, είτε με
αγορά των καταλλήλων θέσεων ή ακόμα με καταβολή των δικαιωμάτων χρήσεως λειτουργούντων κοινοτικών ή ιδιωτικών δανειοθαλάμων ή ορυχείων. Για την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία
δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή
υλικών προς χρήση του αναδόχου. Έτσι, οι τιμές προσφοράς του αναδόχου για την κατασκευή
του έργου πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες δαπάνες από ιδιωτικούς ή κοινοτικούς δανειοθαλάμους ή ορυχεία των υλικών που είναι αναγκαία ή για τη μίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών και ακόμη και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων πηγών (και από άλλη προηγούμενη ή επόμενη εργολαβία με τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του
έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος.
β. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωρίσει εγγράφως και εγκαίρως στην Επίβλεψη τις θέσεις λήψης δανείων και γενικότερα τις πηγές δανείων.
Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη γνωστοποίηση ο ανάδοχος θα εκτελέσει δειγματοληψίες
ελέγχου καταλληλότητας.
Στη συνέχεια, και πάντως όχι αργότερα από 20 ημερολογιακές ημέρες από τη γνωστοποίηση των θέσεων, θα υποβάλλονται στην Επίβλεψη:
- Διαγράμματα τοπογραφικά των θέσεων δανειοληψίας με εκτίμηση των κατά θέση ποσοτήτων που θα παρθούν.
- Σχέδια εκσκαφής του δανειοθαλάμου, εφόσον πρόκειται είτε για δανειοθαλάμους από
δημόσιους χώρους είτε για δανειοθαλάμους από ιδιωτικούς χώρους και μάλιστα σε κοίτες χειμάρρων, στα οποία να φαίνεται η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων.
γ. Σε κάθε όμως περίπτωση και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η Υπηρεσία, με
σκοπό την ελαχιστοποίηση του μεταφορικού έργου, διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει τον ανάδοχο να ερευνήσει και άλλες θέσεις ή ακόμη και να προμηθευθεί υλικά από υφιστάμενους εγγύτερα δανειοθαλάμους ή ορυχεία τα οποία η Υπηρεσία κρίνει κατάλληλα.
δ. Στις τιμές της προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και
συντήρησης των οδών προσπέλασης που θα απαιτηθούν. Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί
καμιά αξίωση για πληρωμή άλλης αποζημίωσης λόγω δυσμενών συνθηκών μίσθωσης ή άλλης
οποιασδήποτε αιτίας.
19.3. Απόθεση – διαχείριση υλικών
Σύμφωνα το άρθρο 30 του Ν. 4819/2021 ΦΕΚ 129Α/23-07-2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη
διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων
συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα
πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές,
ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» ισχύει :
«1. Για την προώθηση της επιλεκτικής κατεδάφισης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απομάκρυνση και ο
ασφαλής χειρισμός των επικίνδυνων ουσιών, καθώς και να διευκολυνθούν η επαναχρησιμοποίηση και η ανα-
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κύκλωση υψηλής ποιότητας με την επιλεκτική αφαίρεση υλικών καθιερώνονται η επιλεκτική κατεδάφιση
πάσης φύσεως κατασκευών και η διαλογή τουλάχιστον για τα ακόλουθα: ξύλο, ανόργανα κλάσματα, όπως
σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά, πέτρα, μέταλλα, γυαλί, πλαστικά και γύψος. Η υποχρέωση χωριστής συλλογής των ανωτέρω υλικών περιλαμβάνει και τα απόβλητα κατασκευών. Τα ανωτέρω μέτρα αποτυπώνονται στα Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) της υπό στοιχεία
36259/1757/Ε103/23.8.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 1312), όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Η διαχείριση των ΑΕΚΚ δημόσιων ή ιδιωτικών έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α' του ν.
4014/2011 (Α' 209) αποσκοπεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, στη μέγιστη δυνατή αξιοποίησή
τους για τις ανάγκες του έργου, ακολουθεί τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 και γίνεται κατά προτεραιότητα εντός του χώρου του έργου, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό σύμφωνα με τις προβλέψεις της οικείας Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών με κωδικό ΕΚΑ 17
05 04 (υλικά εκσκαφών τα οποία διαχειρίζονται εκτός εργοταξίου) γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του οικείου έργου. Για τα ανωτέρω υλικά εκσκαφών, καθώς και για τα ΑΕΚΚ που διαχειρίζονται εντός του εργοταξίου, δεν απαιτείται σύμβαση με ΣΣΕΔ ή
δημιουργία ΑΣΕΔ εκτός εάν αυτό προβλέπεται στη σχετική ΑΕΠΟ και με την επιφύλαξη της παρ. 3. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να καταχωρεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 53 τα
σχετικά στοιχεία, όπως και τα στοιχεία που αφορούν στα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ
πλην του κωδικού ΕΚΑ 17 05 04) που αξιοποιούνται εντός του εργοταξίου.
Ο επιβλέπων μηχανικός για την κατασκευή του έργου φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση των προβλέψεων της ΑΕΠΟ αναφορικά με τη διαχείριση των παραγόμενων ΑΕΚΚ κατά τη φάση της κατασκευής του έργου.
3. Για τα ΑΕΚΚ πλην του κωδικού ΕΚΑ 17 05 04, η διαχείριση των οποίων γίνεται εκτός του εργοταξίου, ο
φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο
ΣΣΕΔ ως διαχειριστής ΑΕΚΚ. Ο φορέας έργου ή δραστηριότητας υποκατηγορίας Α2 του ν. 4014/2011 υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο ΣΣΕΔ ως διαχειριστής ΑΕΚΚ για το σύνολο των
ΑΕΚΚ, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού ΕΚΑ 17 05 04.
Η ΜΠΕ και οι όροι και προϋποθέσεις της ΑΕΠΟ ακολουθούν όσα προβλέπονται στην παρ. 1 και στην παρούσα.
4. Εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα δεν ανήκει στην κατηγορία Α' του ν. 4014/2011, ο φορέας του έργου ή
της δραστηριότητας υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο ΣΣΕΔ ως διαχειριστής
ΑΕΚΚ για το σύνολο των ΑΕΚΚ που παράγει, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού ΕΚΑ 17 05 04.»
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), πληρώνεται στον Ανάδοχο ως απολογιστική δαπάνη κόστους υποδοχής ΑΕΚΚ. Η δαπάνη προκύπτει από τα προσκομιζόμενα παραστατικά του συστήματος υποδοχής και δεν περιλαμβάνει Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%.
Η μεταφορά των υλικών είτε προς το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή για
να χρησιμοποιηθούν στη φυσική τους κατάσταση κατόπιν διαλογής (σε περίπτωση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών), συμπεριλαμβάνεται στην τιμή κάθε άρθρου του τιμολογίου.
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Άρθρο 20ο: Σκυροδέματα.
α. Οι κατηγορίες σκυροδέματος θα έχουν χαρακτηριστική αντοχή που θα είναι αντίστοιχα ίσες :
ΠΙΝΑΚΑΣ : Κατηγορίες αντοχής σκυροδέματος
Κατηγορία αΕλάχιστη χαρακτηριστική Ελάχιστη χαρακτηριστιντοχής σε αντοχή κυλινδρικού δοκιμίου κή αντοχή κυβικού δοθλίψη
fck,cyl N/mm2
κιμίου fck,cube N/mm2
C8/10

8

10

C12/15

12

15

C16/20

16

20

C20/25

20

25

C25/30

25

30

C30/37

30

37

C35/45

35

45

C40/50

40

50

C45/55

45

55

C50/60

50

60

β. Σαν κριτήριο αποδοχής των σκυροδεμάτων αυτής της εργολαβίας ορίζεται η θλιπτική αντοχή
κυβικών δοκιμίων ακμής 15 εκ. και ηλικίας 28 ημερών (σύμφωνα με τον Κ.Τ.Σ.)
γ. Ειδικότερα για όλα τα θέματα τα σχετικά με την τεχνολογία και την αποδοχή του σκυροδέματος αυτής της εργολαβίας θα ισχύει ο ‘’Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματο, ως ισχύει.
δ. Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου αναφέρονται
(1) Σε οποιαδήποτε σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών ανάλογη προς τις απαιτήσεις του έργου.
(2) Σε χρησιμοποίηση, όπου ήθελε απαιτηθεί (ανάλογα με την οργάνωση του αναδόχου τις ανάγκες του έργου και το πρόγραμμα εκτέλεσης), αντλητού σκυροδέματος.
(3) Σε οποιαδήποτε κατηγορία τσιμέντου ονομαστικής αντοχής 35 και 45 Ν/χλστ2 ήθελε χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Για τις εργασίες σκυροδέματος κάτω από τον υπόγειο ορίζοντα είναι δυνατό, αν θα συναντηθούν δυσμενείς συνθήκες υπογείων νερών, να χρησιμοποιηθεί και ο τύπος IV (PORΤLAND SULFATE RESISTING) μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση αυτή θα είναι δυνατή η τροποποίηση της τιμής προσφοράς του αναδόχου, ώστε
να πληρωθεί η επί πλέον δαπάνη μόνο για την προμήθεια επί τόπου αυτού του τσιμέντου με σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ.
(4) Στην εκλογή οποιασδήποτε περιοχής εργασιμότητας του σκυροδέματος σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και τις υπόλοιπες τοπικές συνθήκες.
ε. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 13.7.8. του νέου κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος συμπληρώνεται ως εξής :
(α) Η πληρωμή του αναδόχου για το σκυρόδεμα της παρτίδας που παρουσίασε μειωμένη αντοχή,
όπως αυτή έχει υπολογισθεί με τις διατάξεις του νέου Κ.Τ.Σ., πρέπει να γίνει όχι με τη συμβατική
τιμή μονάδας, διότι αυτή αντιστοιχεί στην κατηγορία σκυροδέματος που αναφέρεται στη σύμβαση, αλλά με νέα μικρότερη τιμή μονάδας, που θα αντιστοιχεί στην κατηγορία σκυροδέματος της
συγκεκριμένης παρτίδας. (π.χ. εάν η προβλεπόμενη από τη σύμβαση κατηγορία σκυροδέματος
ήταν C 20/25 και προέκυψε, βάσει της χαρακτηριστικής αντοχής της παρτίδας, κατηγορία σκυροδέματος παρτίδας με Fπ=23 Μpα, όπου Fπ = Χ6 – 1,60*S τότε η πληρωμή θα γίνει με τιμή μονάδας που αντιστοιχεί σε σκυρόδεμα C 16/20), π.χ. (C 16/20) 20 < 23 < 25(C20/25).
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(β) Θα επιβληθεί στον ανάδοχο ρήτρα για την παραπάνω μειωμένη αντοχή της παρτίδας, και
συγκεκριμένα θα γίνει περικοπή της συμβατικής αξίας της παρτίδας κατά ποσοστό ίσο με το επταπλάσιο της διαφοράς της ανωτέρω ευρεθείσης χαρακτηριστικής αντοχής της παρτίδας σκυροδέματος (Fπ) από τη συμβατική χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος (π.χ. για το ανωτέρω παράδειγμα το ποσοστό της περικοπής της συμβατικής αξίας της παρτίδας θα είναι (25 - 23 ) . 7 = 2
. 7 = 14 %).
Ύστερα από τα παραπάνω διευκρινίζεται ότι ΔΕΝ θα πληρωθεί στον ανάδοχο η δαπάνη των τυχόν πλαστικοποιητικών (ρευστοποιητικών ή υπερρευστοποιητικών), που θα χρησιμοποιήσει για
να ανταποκριθεί προς τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, αυτός δε είναι μόνος υπεύθυνος για την
επιλογή της πλέον οικονομικής και σύμφωνης με τους Κανονισμούς και τις ανάγκες του έργου
σύνθεσης σκυροδέματος.
Τα τυχόν πλαστικοποιητικά που θα χρησιμοποιήσει κατά περίπτωση ο ανάδοχος:
α) Θα πρέπει να προσδιορισθούν στη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος, που θα γίνει για τις
διάφορες κατηγορίες αντοχής του σκυροδέματος, σε ένα από τα αναγνωρισμένα εργαστήρια
σκυροδέματος (θα δίνονται τα εξής στοιχεία : Τύπος πλαστικοποιητικού, αναλογία μίξης, οδηγίες
χρήσης κλπ)
β) Θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου, ότι δεν επηρεάζουν δυσμενώς τις ιδιότητες αντοχής, συστολής, ξήρανσης, ερπυσμού, ταχύτητας, πήξης και προστασίας του οπλισμού από τη διάβρωση.
γ) Όμοια δεν θα πληρωθεί στον ανάδοχο η δαπάνη χρησιμοποίησης άλλων πρόσμικτων σκυροδέματος (αερακτικών, στεγανωτικών, επιβραδυντικών, η επιταχυντικών σκλήρυνσης και αντιπαγετικών κλπ) ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και το πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων. Τα
πρόσμικτα αυτά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρθηκαν για τα πλαστικοποιητικά.
Για όλες τις κατηγορίες εργοταξιακού σκυροδέματος αντοχής C16/20 και ανώτερης, ο ανάδοχος
θα πρέπει να υποβάλει μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος κάθε κατηγορίας, για διάφορες περιοχές εργασιμότητας του σκυροδέματος, ανάλογα προς τις απαιτήσεις του τμήματος του έργου,
στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
α) Οι μελέτες σύνθεσης θα πρέπει να γίνουν από κατάλληλο εργαστήριο σκυροδέματος, αν δεν
επαρκεί το εργαστήριο του αναδόχου.
β) Για όλες τις μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος θα πρέπει να δοθούν επί πλέον και καμπύλες ανάπτυξης της αντοχής από 3 έως 28 μέρες για δοκίμια που συντηρούνται σε υγρό θάλαμο (δοκιμές 3, 7 και 28 ημερών).
Για την περίπτωση χρησιμοποίησης "έτοιμου σκυροδέματος" μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα
στοιχεία μελέτης σύνθεσης σκυροδέματος της επιχείρησης παραγωγής σκυροδέματος (αν οι μελέτες αυτές έχουν γίνει από κάποιο επίσημο εργαστήριο σκυροδέματος), εφ' όσον αυτά πληρούν τις
απαιτήσεις και εφ' όσον αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες παραγωγής μ' αυτές που πρόκειται να
εφαρμοσθούν στο έργο (ποσότητες και προέλευση αδρανών, τσιμέντου κλπ).
Σε κάθε περίπτωση όμως δεν θα γίνουν δεκτές μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος που έχουν συνταχθεί ένα τρίμηνο ή περισσότερο πριν από την ημέρα δημοπράτησης του έργου.
(1) Έτοιμο σκυρόδεμα
Πριν από την έγχυση του σκυροδέματος ο προμηθευτής πρέπει να παραδίνει στον Ανάδοχο δελτίο αποστολής για κάθε ποσότητα σκυροδέματος, που πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
παρακάτω :
- Το όνομα εργοστασίου παραγωγής
- Τον χαρακτηριστικό αριθμό του δελτίου αποστολής
- Την ημερομηνία και τον αριθμό του φορτηγού
- Το όνομα του αναδόχου ή την επωνυμία της αναδόχου εταιρίας
- Το έργο και την τοποθεσία του έργου
- Την ποσότητα του σκυροδέματος σε κυβικά μέτρα
- Τον χρόνο φορτώσεων και την υπογραφή αποστολέα
- Την ονομαστική αντοχή
- Το εργάσιμο του σκυροδέματος στην στιγμή της επί τόπου παραδόσεως
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- Τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιμέντου που έχει χρησιμοποιηθεί
- Την ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο
- Την μέγιστη διάμετρο αδρανών
- Την χρήση προσθέτων
Επίσης πρέπει να προβλέπεται χώρος για να προστεθούν κατά την άφιξη του ετοίμου σκυροδέματος στο εργοτάξιο και τα εξής:
- Ώρα αφίξεως του ετοίμου σκυροδέματος στο εργοτάξιο
- Ώρα συμπληρώσεως της διαστρώσεως του σκυροδέματος
Για λόγους ανθεκτικότητας του σκυροδέματος ο λόγος (Ν/Τ) νερού προς τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί στην εργολαβία αυτή σε οπλισμένο σκυρόδεμα για τις κατηγορίες C16/20 και άνω,
(στην ποσότητα νερού δεν θα υπολογίζεται το νερό που θα απορροφάτε από τα αδρανή) δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τις αντίστοιχες οριζόμενες στον ΚΤΣ.
Άρθρο 21ο: Ορατές επιφάνειες από σκυρόδεμα.
Όλες οι ορατές επιφάνειες από σκυρόδεμα θα κατασκευασθούν με λήψη ιδιαίτερων μέτρων επίτευξης επιφανειακού τελειώματος υψηλής ποιότητας.
Προς επίτευξη τούτου
α) Τα επιφανειακά τελειώματα σε ορατές επιφάνειες από σκυρόδεμα θα κατασκευασθούν με ιδιαίτερη επιμέλεια με χρήση σιδηροτύπων ή ξυλοτύπων ειδικής επένδυσης με κόντρα πλακέ
(τύπου BETOFORM ή ανάλογου) για τη μόρφωση απολύτως λείων επιφανειών, χωρίς ανωμαλίες
στις ενώσεις ή άλλες κάθε είδους παραμορφώσεις ή ατέλειες.
β) Θα χρησιμοποιηθεί η πλέον προωθημένη τεχνολογία επί του θέματος με πολύ μικρό αριθμό
χρήσεων του κόντρα πλακέ που τυχόν θα χρησιμοποιηθεί, με εξαιρετική επιμέλεια διαμόρφωσης
των τύπων, με χρησιμοποίηση ειδικών υλικών διευκολυντικών της αποξήλωσης, με χρησιμοποίηση ειδικών συνδεσμολογίων των ικριωμάτων και των τύπων για την απολύτως ακριβή, σύμφωνα
με τα σχέδια, μόρφωση των τύπων κ.λ.π.
γ) Θα δοθεί όλως ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη σύνθεση του σκυροδέματος (με την πιθανή
χρήση ειδικών προσθέτων βελτιωτικών του σκυροδέματος) και την άκρως επιμελημένη δόνηση
αυτού, σε συνδυασμό και με την ακριβή τοποθέτηση των οπλισμών, ώστε να διατίθενται κενά μεταξύ των οπλισμών που είναι αναγκαία για τη δόνηση, ώστε να αποκτηθεί η επιζητούμενη απολύτως λεία και ενιαίας παρουσίασης όψη των ορατών επιφανειών από σκυρόδεμα, χωρίς κηλίδες
και χωρίς αλλοίωση του χρώματος.
δ) Για την ενιαία παρουσίαση της απόχρωσης και εμφάνισης των ορατών επιφανειών των έργων,
επισημαίνεται η ανάγκη λεπτομερούς μελέτης της σύνθεσης του σκυροδέματος, πριν από την έναρξη διάστρωσης και στη συνέχεια η διατήρηση της σύνθεσης αυτής αναλλοίωτης μέχρι το τέλος
της εργασίας με σταθερή πηγή αδρανών, σταθερή προέλευση και κατηγορία τσιμέντου κλπ.
ε) Για επιφάνειες διαφορετικών δομικών στοιχείων είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά υλικά κατασκευής ξυλότυπου, με ένα από τα ακόλουθα είδη:
(Ι) Ξυλότυπος με ειδικά φύλλα ενισχυμένου κόντρα-πλακέ και πλαστική επένδυση της επιφάνειας.
(Ι.Ι) Ξυλότυπος όπως παραπάνω αλλά χωρίς πλαστική επένδυση
(ΙΙΙ) Σιδηρότυπος
Απαγορεύεται ανάμιξη των υλικών (Ι), (ΙΙ) και (ΙΙΙ) στην κατασκευή του ξυλότυπου της επιφάνειας ενιαίου δομικού στοιχείου.
στ) Τα φύλλα από ενισχυμένο κόντρα-πλακέ θα πρέπει να έχουν καθαρή διαμόρφωση των άκρων τους, χωρίς φθορές, αποτμήσεις, σπασίματα, παραμορφώσεις της επιφάνειας, χρωματικές
διαφοροποιήσεις, που μπορούν κατά την κρίση της Υπηρεσίας να επηρεάσουν το χρώμα του επιφανειακού τελειώματος του σκυροδέματος. 'Όλα τα ακατάλληλα, σύμφωνα με τα παραπάνω,
φύλλα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του ξυλότυπου, εάν δε διαφύγουν
της προσοχής της υπηρεσίας και χρησιμοποιηθούν, θα απομακρυνθούν κατά την τελική επιθεώ-
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ρηση του ξυλοτύπου που θα γίνει πριν από την σκυροδέτηση, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που
θα έχουν στην μετακίνηση και ξανά τοποθέτηση των οπλισμών, αποξήλωση ικριωμάτων, καθυστερήσεις κ.λ.π, γιατί διευκρινίζεται, ότι ο ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ακριβή
τήρηση αυτών που προδιαγράφονται παραπάνω, για να προκύψουν τα προβλεπόμενα υψηλής
ποιότητας επιφανειακά τελειώματα του σκυροδέματος.
ζ) Όπου προβλέπεται χρήση διακοσμητικών πήχεων (σκοτιών) στην επιφάνεια του σκυροδέματος, αυτές θα τοποθετηθούν στις ακριβείς θέσεις που προβλέπονται από τη μελέτη και θα αποτελούνται από πλανισμένες πρωτοχρησιμοποιούμενες διατομές από κατάλληλο ξύλο με τις ακριβείς διαστάσεις που προβλέπονται στη μελέτη ή και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, χωρίς
φθορές κ.λ.π. όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Και για τις διακοσμητικές πήχεις
παίζει σπουδαίο ρόλο η χρησιμοποίηση κατάλληλου διευκολυντικού αποξήλωσης κλπ.
Επίσης αναφέρεται ότι, σε περίπτωση κατασκευής τεχνικού έργου από σκυρόδεμα με στοιχεία
προκατασκευασμένα και στοιχεία χυτά επί τόπου, θα πρέπει όλες οι επιφάνειες των κατασκευών
από σκυρόδεμα να έχουν ομοιοχρωμία και να μην ξεχωρίζουν από το διαφορετικό χρώμα ή από
την διαφορετική επιφανειακή επεξεργασία τα διάφορα κομμάτια μεταξύ τους. Γι' αυτό ο ανάδοχος πρέπει ανάλογα να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή όλης της ποσότητας αδρανών,
τσιμέντου, υλικού διαμορφώσεως ξυλοτύπου και διευκολυντικού υλικού αποξηλώσεως.
Επίσης αναφέρεται ότι, στην περίπτωση κατασκευής τοίχων αντιστηρίξεως των προσβάσεων,
πρέπει για την αισθητική αρτιότητα της κατασκευής οι τοίχοι να φέρουν στις ίδιες θέσεις και αποστάσεις, όπου είναι οι ορθοστάτες των κιγκλιδωμάτων, κατακόρυφες εγκοπές (σκοτίες) διαστάσεων περίπου 4,00 εκ. πλάτους και 3 εκ. βάθους. Τέλος μέριμνα θα πρέπει να παρθεί για την κατασκευή των αρμών των τοίχων, οι οποίοι θα πρέπει να κατασκευασθούν επί ποινή απορρίψεως
με χρήση ειδικών υλικών και μεθολογία κατασκευής (π.χ PLI, ASTIK, PLAST I-JOINT,
FLEXCELL κλπ). Τα κιγκλιδώματα επί τοίχων θα πρέπει να προβλέπονται κατά ανάλογο τρόπο
προς τα κιγκλιδώματα των γεφυρών.
Άρθρο 22ο: Τσιμέντα.
22.1 Οι τύποι τσιμέντου που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργολαβία είναι οι
προβλεπόμενοι στον ΚΤΣ ανά κατηγορία σκυροδέματος.
Επίσης είναι δυνατή και η χρησιμοποίηση των υπόλοιπων τύπων τσιμέντου αν τυχόν ήθελε υπάρξει αιτιολογημένη πρόταση σύμφωνα με τις συνθήκες του έργου από τη μελέτη σύνθεσης και
μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
22.2 Τα τσιμέντα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και σύμφωνα με το ΕΝ 197-1.
22.3 Όμοια πρέπει να γίνεται έγκαιρα η κατάλληλη πρόβλεψη, ώστε να υπάρχει πάντοτε στο εργοτάξιο αρκετή ποσότητα τσιμέντου για την απρόσκοπτη πρόοδο των έργων και την πρόληψη
κάθε έλλειψής τους. Δηλώνεται δε σαφώς, ότι κάθε καθυστέρηση των έργων από αυτή την αφορμή θα βαρύνει τον ανάδοχο και μόνον αυτόν.
22.4 Επί πλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύσει χωριστά τις διάφορες προμήθειες τσιμέντου, σε τρόπο ώστε να γίνεται δυνατή κάθε στιγμή η δειγματοληψία τους και κατ' ακολουθία ο
εντοπισμός των αποτελεσμάτων αυτής σε τελείως καθορισμένη ποσότητα. Τσιμέντο που έχει υποστεί βλάβη από την πολυκαιρία ή περιέχει όγκους ή βώλους που έχουν σκληρυνθεί τόσο, ώστε να
μην διαλύονται με ελαφριά συμπίεση του χεριού, θα απομακρύνεται αμέσως από το εργοτάξιο.
22.5 Τσιμέντο ακατάλληλο ή μη σύμφωνο θα απομακρύνεται αμέσως από το εργοτάξιο.
Άρθρο 23ο: Εργαστηριακοί έλεγχοι.
Γενική παρατήρηση
Ο ανάδοχος του έργου, ως άμεσα και κυρίως υπεύθυνος για την έντεχνη εκτέλεση των
διαφόρων εργασιών, υποχρεούται να προβαίνει στους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους
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και εργαστηριακές δοκιμές του έργου ή τμημάτων του, όπως καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτελώντας προς τούτο, αντιπροσωπευτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους.
Όλες οι ανωτέρω δοκιμασίες θα γίνονται, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας
του Εργοδότη, σε καταλλήλως αναγνωρισμένα Εργαστήρια δοκιμών και Ποιοτικού ελέγχου, με
μέριμνα και με δαπάνες του αναδόχου και με έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του Εργοδότη.
Σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό των ελέγχων εφαρμογή έχουν τα κατωτέρω που επέχουν
θέση συμβατικού στοιχείου.
Α. Συμπυκνώσεις
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης.
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω:
1. Σκάφης ορυγμάτων ή εδράσεως επιχωμάτων ανά 300 μ. μήκους ή μικρότερου αυτοτελούς τμήματος σε κάθε κλάδο οδού Δοκιμή 1
2. Επιχωμάτων και στρώσεως εξυγιάνσεως ανά 1.000 Μ3 συμ. όγκου Δοκιμή 1
3. Υποβάσεων και βάσεων μηχανικώς σταθεροποιουμένων σε κάθε στρώση ανά 300 μ. μήκους κλάδου οδού Δοκιμή 1
4. Βάσεων σταθεροποιουμένων με τσιμέντο ανά 200 μ. κλάδου οδού Δοκιμή 1
5. Ασφαλτικών επιστρώσεων ανά 200 μ. μήκους κλάδου οδού Δοκιμή 1
Β. Έλεγχος κοκκομετρικής διαβαθμίσεως
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης.
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω:
1. Σε αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέματα), οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 300 Μ3
Δοκιμή 1
2. Σε αδρανή στραγγιστήρων ή άλλων ειδικών κατασκευών (π.χ.Β.4500, π.χ. λεπτά σκυροδέματα κ.λ.π.) ανά 200 Μ3 Δοκιμή 1
Γ. Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάμου άμμου
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης.
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω:
1. Σε αδρανή σκυροδεμάτων ανά 300 Μ3 Δοκιμές 3
2. Σε αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 Μ3 Δοκιμή 1
3. Σε στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000 Μ3 Δοκιμή1
Δ. Δοκίμια σκυροδέματος
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης.
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω:
1. Για παρτίδα σκυροδέματος έως 150m3 ομάδα από 6 δοκίμια.
2. Για παρτίδα σκυροδέματος μεγαλύτερη των 150m3 ομάδα από 12 δοκίμια.
3. Για μικρές σκυροδετήσεις μέχρι 20m3 ομάδα από 6 δοκίμια.
Ε. Υγεία πετρωμάτων
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης.
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω:
Για τα κάθε είδους αδρανή από την ίδια πηγή ανά 10.000 Μ3 ή κλάσμα αυτών, αν πρόκειται για πηγή από την οποία λαμβάνεται αδρανές υλικό σε μικρότερη ποσότητα, Δοκιμή 1.
ΣΤ. Έλεγχος προσδιορισμού υγρασίας
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Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης.
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω:
Για τα αδρανή των βάσεων των σταθεροποιουμένων με τσιμέντο ανά δύο ώρες εργασίας
Δοκιμή 1.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως των
έργων και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούμενες πολλαπλές δοκιμές για τη ρύθμιση της παραγωγής δεν λαμβάνονται υπόψη στον ελάχιστο όπως ανωτέρω αριθμό δοκιμών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, με ευθύνη και με δαπάνες του, να παρουσιάζει και να κοινοποιεί στην Επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία του Εργοδότη, εντός δύο (2) ημερών από τον έλεγχο,
τα αποτελέσματα, και να υποβάλλει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και εργαστηριακών δοκιμών που πραγματοποιεί, καταλλήλως υπογεγραμμένα και θεωρημένα από το Εργαστήριο, που εκτέλεσε τις δοκιμασίες αυτές.
Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία, που θα αφορά είτε σε υλικά είτε σε εργασία, δεν θα
παρέχει στον ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας παράταση προθεσμίας για χρονικό διάστημα ανάλογο με αυτό που θα χρειασθεί, για να διαπιστωθεί ότι τα υλικά ή η εργασία είναι ή δεν είναι δόκιμα.

Άρθρο 24ο: Ποιοτικός έλεγχος των έργων.
24.1. Το δικαίωμα του ποιοτικού ελέγχου.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών, τόσο στο εργαστήριο όσο και σε τετελεσμένα τμήματα ή
φάσεις των εργασιών, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Υπηρεσίας και αποσκοπεί στον έλεγχο
της ποιότητας των πάσης φύσεως χρησιμοποιουμένων υλικών, στους τρόπους και μεθόδους χρήσεως αυτών και στο ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται στους ισχύοντες Κανονισμούς, τις Προδιαγραφές, τα σχέδια και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης.
Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων που ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρούνται ως τα ελάχιστα.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό ελέγχων οποιουδήποτε είδους, σε οποιοδήποτε είδος υλικού ή τμήμα των κατασκευών, εκδίδοντας τις κατάλληλες
προς τούτο εντολές προς το Εργαστήριο του αναδόχου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τα μέχρι
τότε αποτελέσματα του ελέγχου.
Όλες οι μελέτες συνθέσεως των σκυροδεμάτων ή άλλων σύμμικτων υλικών που ορίζονται
στις Τεχνικές Προδιαγραφές συντάσσονται από τον Ανάδοχο δια του εργαστηρίου του. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να προσκομίσει εις το εργαστήριο τις απαραίτητες ποσότητες υλικών (αδρανή , τσιμέντο, νερό κ.λ.π.) που πρόκειται να χρησιμοποιήσει στο
έργο, για την εκτέλεση των μελετών σύνθεσης.
Ο ανάδοχος κοινοποιεί στην Υπηρεσία όλα τα αποτελέσματα οιωνδήποτε εργαστηριακών
δοκιμών ή ελέγχων ποιότητας από τα οποία θα φαίνεται το σύμφωνο προς τις εκάστοτε ισχύουσες
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί οιουσδήποτε ελέγχους ποιότητας κρίνει αυτή αναγκαίους και δι' ιδίων μέσων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος παρέχει κάθε δυνατή
διευκόλυνση προς την Υπηρεσία χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση.
24.2. Ειδοποίηση του αναδόχου για την εκτέλεση ελέγχων από την Υπηρεσία και γνωστοποίηση αποτελεσμάτων.
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Για όλους του ελέγχους που θα εκτελεί η Υπηρεσία η προειδοποίηση δεν είναι αναγκαία.
Η Υπηρεσία υποχρεώνεται να κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων στην περίπτωση που θα
ζητήσει τούτο έγγραφα ο ανάδοχος και στην περίπτωση που θα διαπιστώσει απόκλιση των υλικών ή των κατασκευών από τις προδιαγραφές, κανονισμούς κ.λ.π.
Σε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στο συντομότερο δυνατό διάστημα.
24.3 Δικαιώματα του αναδόχου για επανάληψη ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία.
Σε περιπτώσεις ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία είναι δυνατόν ο ανάδοχος να
έχει ζητήσει με αίτησή του να παίρνεται κατά τη δειγματοληψία και ένα δεύτερο όμοιο δείγμα
(αντιδείγμα) το οποίο θα συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα με το δείγμα στο εργαστήριο της Υπηρεσίας.
Για την περίπτωση αμφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον ανάδοχο (που θα πρέπει
να αναγραφεί αυθημερόν στο ημερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιμή,
παρουσία του αναδόχου ή άλλου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του αναδόχου, στα εργαστήρια
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή Πολυτεχνικών Σχολών, εφ' όσον ζητηθεί τούτο εγγράφως από τον ανάδοχο στην ένστασή του, το αποτέλεσμα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό για
τον ανάδοχο (ακόμα και αν δεν παραστεί στην δοκιμή). Κατά το μέσο διάστημα μέχρι την οριστικοποίηση του ελέγχου, σε περίπτωση διαφωνίας, ο ανάδοχος δεν μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του.
Ο ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσμενή αποτελέσματα και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί, αν και είχε ζητήσει
τούτο εγγράφως. Η επανάληψη των ελέγχων γίνεται κατά αντιπαράσταση.
24.4. Σχέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης αναδόχου για την ποιότητα και αρτιότητα των υλικών και κατασκευών του έργου.
Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη,
γιατί αυτός είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα
των υλικών των κατασκευών του έργου.
Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσματα από τον ποιοτικό έλεγχο, που
δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συμβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πλημμελών
εργασιών, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης.
Άρθρο 25ο: Μελέτες και σχέδια των έργων - Εφαρμογή των σχεδίων - Αντιμετώπιση ασυμφωνίας στοιχείων σχεδίων.
25.1
Για το υπό εκτέλεση έργο έχει συνταχθεί πρόσφατη μελέτη, κατασκευαστικά σχέδια και ο
ανάδοχος μπορεί να κάνει χρήση αυτής.
25.2
Με την υπογραφή της Συμβάσεως θα παραδοθούν στον ανάδοχο απ' την Επιβλέπουσα
Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση της παρούσης εργολαβίας στοιχεία και σχέδια
που παρέχονται στον αντίστοιχο φάκελο της Μελέτης.
25.3
Ο ανάδοχος του έργου, για να εφαρμόσει πιστά και έντεχνα τα σχέδια, οφείλει να προβεί
στις κατωτέρω ενέργειες, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση:
α.
Να προβεί στον αριθμητικό έλεγχο των διαστάσεων που αναγράφονται στα σχέδια, σε
περίπτωση δε ασυμφωνιών ή ελλείψεων να ζητήσει έγκαιρα από τον κύριο του έργου την απαιτούμενη διασαφήνιση ή διόρθωση.
β.
Να μεταφέρει τις υψομετρικές αφετηρίες από τα σημεία εξαρτήσεως μέχρι τη θέση εκάστου επί μέρους έργου.
γ.
Να πασσαλώσει τους άξονες των τεχνικών έργων καθώς και τους άξονες των διαμήκων
έργων σύμφωνα με τα στοιχεία των χαραχθέντων αξόνων, και με τις ενδείξεις που αναγράφονται
στα σχέδια της Μελέτης, με σύγχρονη προσαρμογή των χαράξεων στις τοπικές συνθήκες από μι-
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κρομεταθέσεις των αξόνων κ.λ.π., να χωροσταθμήσει τους άξονες που πασσάλωσε, να συντάξει τις
μηκοτομές του εδάφους, να μεταφέρει τα στοιχεία της Μελέτης (υψόμετρα πυθμένα, ορυγμάτων
κ.λ.π.) στις ανωτέρω μηκοτομές του εδάφους, και να λάβει τυχόν συμπληρωματικά τοπογραφικά
στοιχεία.
δ.
Να κάνει εγκαίρως τις τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές συμπληρώσεις και εφαρμογές
των σχεδίων των έργων εξ' αιτίας τυχόν μεταβολών των αξόνων.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω εργασιών θα υποβάλλονται απ' τον ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία υπό μορφή σχεδίων και εκθέσεως σε τρία αντίτυπα.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να ελέγξει και να θεωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από της υποβολής των, και τότε μόνο θα αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών.
Η ακριβής θέση των έργων θα ορίζεται αρμοδίως ανάλογα με τις ανάγκες που εμφανίζονται.
Με δεδομένη τη φύση του έργου, η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιείται τμηματικά, για κάθε μία αυτοτελή ομάδα έργων που απαρτίζουν τη Σύμβαση, βάσει του χρονοδιαγράμματος του έργου.
25.4
Τροποποιήσεις σχεδίων της Μελέτης
Εάν κατά την κατασκευή των έργων, λόγω ειδικών συνθηκών κατά το χρόνο εκτελέσεως
του έργου, παραστεί ανάγκη τροποποιήσεων ή βελτιώσεων των εγκεκριμένων μελετών, θα καλείται ο μελετητής που τις συνέταξε προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του.
Τα ίδια ως ανωτέρω θα εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια του
έργου διαπιστωθούν μεγάλες αποκλίσεις στις ποσότητες των εργασιών της εγκεκριμένης μελέτης.
Εφόσον κριθούν αναγκαίες βελτιώσεις εγκεκριμένων μελετών αυτές θα εγκρίνονται με
απόφαση της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 144 του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 26ο: Διαστάσεις των έργων - Έλεγχοι γεωμετρίας.
26.1. Γενικοί όροι.
Ρητώς συμφωνείται ότι ο ανάδοχος ανέλαβε δια της συμβάσεως την εκτέλεση του έργου
σύμφωνα με τη γεωμετρία και τις διαστάσεις των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών, όπως
φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης και τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Κατ' ακολουθία, δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καμία
υπέρβαση διαστάσεων στα πάχη, στα ύψη και πλάτη, στις οριογραμμές, στις κλίσεις και στα λοιπά στοιχεία που συνιστούν την γεωμετρία των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών.
Διευκρινίζεται εδώ, ότι ο ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεσθεί ως αιτία αναγκαίας αυξήσεως διαστάσεων το γεγονός ότι τα μηχανικά μέσα που χρησιμοποιεί δεν επιτρέπουν την κατασκευή τέτοιων διαστάσεων, γιατί ο ανάδοχος ανέλαβε με τη Σύμβαση την εκτέλεση του έργου
σύμφωνα με τις διαστάσεις των σχεδίων, ενώ οι τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες από τις διαστάσεις των σχεδίων, απ' την έκταση των εργασιών και απ' τη δυνατότητα ή απ' το
συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (βαρέων, μεσαίων, ελαφρών) ή εκτέλεσης των εργασιών με
εργατικά χέρια.
Επομένως, έργα με διαστάσεις μεγαλύτερες από τις διαστάσεις που δείχνονται στα σχέδια,
επιμετρούνται με τις διαστάσεις των σχεδίων και βάσει των οριζόμενων στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
26.2. Έλεγχοι γεωμετρίας.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα απεριορίστου ελέγχου της γεωμετρίας των έργων, για
τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των σχεδίων της Μελέτης.
Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων εναπόκειται κατά απόλυτο τρόπο στην Υπηρεσία.
Η μέριμνα και οι αντίστοιχες δαπάνες συλλογής των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία σε
κάθε περίπτωση υπόκεινται σε έλεγχο της Υπηρεσία ανήκει στον ανάδοχο.
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Σε περίπτωση αποκλίσεων που υπερβαίνουν τις ανοχές, η Επίβλεψη διατάζει τη διακοπή
των εργασιών και τη συμμόρφωση του αναδόχου με τους όρους της Σύμβασης.
26.3 Αρχείο γεωμετρικού ελέγχου.
Όλα τα στοιχεία των γεωμετρικών ελέγχων, όπως χωροσταθμίσεις, διατομές, σχέδια κ.λ.π.,
εάν απαιτηθούν, θα τηρούνται σε ιδιαίτερο αρχείο και θα χρησιμεύουν και σαν επιμετρητικά και
καταμετρητικά στοιχεία αφανών εργασιών.
Άρθρο 27ο: Κατάληψη χώρων – Εργοτάξια.
27.1
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, μετά την εγκατάστασή του επί τόπου του έργου, να προβεί
στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άμεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαμβανόμενοι χώροι που βρίσκονται μέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του κυρίου του έργου θα πρέπει
να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας.
27.2
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει με δαπάνες του όλα τα έργα που θα απαιτηθούν
για τη διαμόρφωση των εργοταξίων και για τις προσπελάσεις προς του χώρους αυτών.
Επίσης υποχρεούται να μην εμποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών.
27.3
Πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου, ο ανάδοχος υποχρεώνεται
να το κενώσει από τα υλικά, μηχανήματα ή και τις διάφορες εγκαταστάσεις με δαπάνες του και
να το παραδώσει στην Υπηρεσία καθαρό.
27.4
Κάθε δαπάνη σχετική με την εξεύρεση χώρων εργοταξίων, την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση προσπελάσεων και την οργάνωσή τους, βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περαίωσης του
έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία,
γιατί κατά την υποβολή της προσφοράς δηλώνεται σαφώς ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών.
27.5
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και μέχρι την
ημέρα περαίωσής των να διατηρεί τον χώρο καθαρό και απαλλαγμένο από ξένα προς το έργο
προϊόντα εκσκαφών ή άλλα αντικείμενα.
Κάθε αξίωσή του για αποζημίωση προς απομάκρυνσή τους, δεν θα γίνει αποδεκτή.
27.6
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην εξεύρεση, με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες, των
καταλλήλων θέσεων και εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των κάθε είδους υλικών, με σκοπό
τη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του παραγωγής υλικών και της απρόσκοπτης και εμπρόθεσμης εκτέλεσης των εργασιών. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών
σε αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών σ' αυτές,
τότε θα αποτίθενται μόνο τα υλικά εργασίας μιας ημέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π.,
γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας των εργασιών.

Άρθρο 28ο: Έλεγχος προσκομιζόμενων ειδών και υλικών.
28.1
Γενικά όλα τα προσκομιζόμενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωμάτωσή τους σ' αυτό, θα πληρούν τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και γενικότερα
των όρων της σύμβασης.
Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όπως ορίζεται στην
παρούσα Ε.Σ.Υ., στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στο Τιμολόγιο Προσφοράς και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
28.2
Προέλευση υλικών
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Για την προέλευση των έτοιμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων ο ανάδοχος υποχρεώνεται να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα αυτά, από τη Βιομηχανία Χωρών του Ενιαίου Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και τα προϊόντα να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου.
Άρθρο 29ο: Μηχανήματα και μέσα.
29.1α Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεώνεται να προμηθεύσει και
μεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π. για την εμπρόθεσμη εκτέλεση
του έργου.
29.1β Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα
μηχανικά κ.λ.π. μέσα που εσκομίσθησαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών,
τότε ο ανάδοχος υποχρεώνεται, μέσα σε δεκαήμερη προθεσμία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα μηχανικό εξοπλισμό κ.λ.π. σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας.
Άρθρο 30ο: Αρτιότητα των κατασκευών.
α. Ο καθορισμός των οποιοδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών που
προβλέπονται από τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο
από την υποχρέωση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση
των επί μέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο.
β. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται
κάτι στα σχέδια ή τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης ή, τέλος, στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας,
κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή κα άμεμπτη εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα λοιπά τμήματα του έργου
(εσωτερικά ή γειτονικά).
Άρθρο 31ο: Παραλαβή υλικών με ζύγιση.
Για την παραλαβή των υλικών που γίνεται με ζύγιση, συντάσσεται τριπλότυπο ζύγισης
και παραλαβής.
Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται από τον ή τους αρμόδιους υπαλλήλους της
Υπηρεσίας, που είναι επί τόπου της ζύγισης και τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.
Άρθρο 32ο: Τρόπος επιμέτρησης εργασιών.
32.1 Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται μετά την περαίωση του έργου.
32.2 Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν.4412/2016 (άρθρο 151).
Άρθρο 33ο: Πιστοποιήσεις – Λογαριασμοί.
Οι πιστοποιήσεις και λογαριασμοί για τις εργασίες που θα εκτελεστούν θα συντάσσονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 34ο: Αναθεώρηση τιμών.
Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν
την ημέρα που θα γίνει η δημοπρασία.
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Άρθρο 35ο: Γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. αναδόχου.
Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.π. είναι δέκα οκτώ στα
εκατό (18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές του Συμβατικού Τιμολογίου και των Νέων τιμών. Η δαπάνη για το Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.
Άρθρο 36ο: Φωτογραφίες και έγχρωμες διαφάνειες του έργου (slides)
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτυπώσει έγχρωμες φωτογραφίες των στοιχείων του
έργου, κατά τα διάφορα στάδια κατασκευής του, καθώς και στην τελική μορφή του, όπως το έργο
θα κατασκευασθεί τελικά.
Άρθρο 37ο: Σύνταξη μητρώου του έργου.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντάξει το μητρώο του νέου έργου σύμφωνα με τις εντολές
και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Το μητρώο συντάσσεται και υποβάλλεται στην Δ/νουσα Υπηρεσία μαζί με την τελική επιμέτρηση.
Η δαπάνη για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στα Γενικά του Έξοδα.
ΑΡΘΡΟ 38ο: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Πέρα από όσα αναφέρονται στο άρθρο 139 του Ν.4412/2016 σχετικά με το προσωπικό
ισχύουν και οι, στις επόμενες παραγράφους, αναφερόμενοι όροι.
1. Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως τον αντίκλητό του για την
παραλαβή των εγγράφων. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούμενου προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν
θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με
ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το
δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
(σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ.3 του Ν. 4412/2016)
2. Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του έργου , θα αναλάβει τα καθήκοντά του και ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου.
3. Για την έγκριση του παραπάνω προϊσταμένου του εργοταξιακού γραφείου, ο Ανάδοχος θα
υποβάλλει στην Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μην δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόμενο
Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα
και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού
γραφείου οφείλει να ομιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει μόνιμα τεχνικός διερμηνέας.
Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη
έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν με εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη έργο.
Όταν ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει ως ανωτέρω θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του που θα είναι Μηχανικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και θα έχει
εγκριθεί από την υπηρεσία.
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4. Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού γραφείου, θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του 'Εργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή
του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ.).
5. Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού γραφείου είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι' αυτό ο Προϊστάμενος αυτός πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται το
διορισμό του και τις ευθύνες του.
6. Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση της για
τον ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο ανάδοχος υποχρεούται να το
απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης
στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμιά περίπτωση δεν
απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος παραμένει
πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.

Άρθρο 39ο: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σχετικά με την εκλογή του προσωπικού, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί και
προς τα παρακάτω:
Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη, στην οποία θα καταχωρούνται σχέδια, βιβλία, δημοσιεύσεις και εγχειρίδια, και θα ελέγχεται
η διανομή τους.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, η Υπηρεσία μπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική συμπεριφορά να
του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλάσιου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε
κατά τα ανωτέρω να υπάρχει ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι μόνιμο
ή περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου.
Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την
Δ/νουσα υπηρεσία και σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης πλην των ανωτέρω κυρώσεων θα ενημερώνεται η Προϊσταμένη Αρχή.
Η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει τη στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο.
Άρθρο 40ο: ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
1. ΓΡΑΦΕΙΟ Δεν απαιτείται
2. ΕΥΚΟΛΙΕΣ
α. 'Ένα κατάλληλο αυτοκίνητο με οδηγό για την μεταφορά των δειγμάτων ποιοτικού ελέγχου και
τη λήψη των σχετικών αποτελεσμάτων.
Το αυτοκίνητο αυτό θα παραχωρείται στην επίβλεψη μόνον στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν
παραπάνω.
Στην περίπτωση κατά την οποία το κεντρικό εργαστήριο ελέγχου βρίσκεται στην περιοχή της
Καβάλας, ή σε άλλη περιοχή εκτός Καβάλας, τότε η παραπάνω μεταφορά δειγμάτων μπορεί να
αναφέρεται στην μεταφορά μέχρι το αεροδρόμιο ή το Σιδηροδρομικό Σταθμό για τη μεταφορά
των δειγμάτων με το αντίστοιχο μέσο, ανάλογα με την επιλογή της Υπηρεσίας (που θα είναι συ-
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νάρτηση του μεγέθους του δείγματος και των προβλημάτων ή και δαπάνης μεταφοράς του με το
αεροπλάνο και του αντιμετωπιζόμενου βαθμού επείγοντος, αλλά πάντοτε κατά την απόλυτη κρίση της). Οι δαπάνες αποστολής των δειγμάτων (με οποιοδήποτε κατάλληλο, σύμφωνα με τα παραπάνω, μέσο) μέχρι το κεντρικό εργαστήριο περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου,
για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή.
Άρθρο 41ο: ΕΠΙΒΛΕΨΗ
41.1 Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό
Επίβλεψης του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα
και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κ.λ.π. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον οποίο
η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση.
41.2 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Το ότι η Υπηρεσία
επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις, κ.λ.π., ούτε εξασθενίζει τις
πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τεχνικής Περιγραφής και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης.
41.3 Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης, στην άσκηση των ελέγχων κ.λ.π.
Άρθρο 42ο: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΡΓΟΥ
Εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών το αργότερο από την υπογραφή της σύμβασης και
οπωσδήποτε πριν από την έναρξη εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να
έχει ολοκληρώσει για όλο το έργο την αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους (πασσάλωση
άξονα, έλεγχος υπαρχουσών υψομετρικών αφετηριών ή και εγκατάσταση νέων εφόσον τούτο
απαιτείται, λήψη διατομών, αποτύπωση υφισταμένων έργων επένδυσης και λοιπά) σε όλο το εύρος κατάληψης του έργου, θα ενημερώσει τα σχέδια της μελέτης και θα κατασκευάσει τυχόν προτεινόμενες μηκοτομές των αγωγών. Τα παραπάνω θα υποβληθούν στην Δ/νουσα Υπηρεσία προς
έγκριση. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλέπων. Η προαναφερόμενη διαδικασία μπορεί να γίνει και τμηματικά για ολοκληρωμένα τμήματα έργου, αλλά πάντως πριν την αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος άρθρου, προθεσμία και πριν την έναρξη εργασιών για κάθε τμήμα.
Η ακριβής θέση των έργων θα ορισθεί από την Δ/νουσα Υπηρεσία επί των, ενημερωμένων με τα
στοιχεία της αποτύπωσης, σχεδίων της μελέτης, θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Υπηρεσία και
θα δοθεί εγγράφως στον Ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών. Η προαναφερόμενη διαδικασία μπορεί να γίνει και τμηματικά.
Η Προϊσταμένη Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στις θέσεις των συμβατικών
εργασιών.
Άρθρο 43ο: Ημερολόγιο εργασιών
1. Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε ελεύθερο
λογισμικό ευρείας χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139 του Ν. 4412/2016, που τηρεί με
εντολή του αναδόχου το ημερολόγιο, γνωστοποιείται μετά από την εγκατάσταση του εργοταξίου
στη διευθύνουσα υπηρεσία. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, με
συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως:
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,
β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη,
γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας ταυ
εργοδότη,
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δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος
ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις ρυθμίσεις
και τον σχετικό εξοπλισμό,
η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες,
θ) οι εργαστηριακές δοκιμές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, καθώς και ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών,
ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
ιβ) έκτακτα περιστατικά,
ιγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες,
και
ιδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
2. Το ημερολόγιο του έργου υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και
αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον επιβλέποντα
του έργου. Ο επιβλέπων του έργου ελέγχει και διορθώνει το ημερολόγιο, αν απαιτείται, και το
υποβάλλει προς έγκριση στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίμων
ημερών.
3. Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να απορρίψει
όσες εξ αυτών κρίνει ως ανακριβείς, ενώ μπορεί να χορηγήσει εντολή προς τον ανάδοχο για την
εγγραφή στο ημερολόγιο και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που
προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, καταγραφές με
video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων. Σε μεγάλα έργα, για κάθε εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα πρέπει να τηρούνται χωριστές ημερήσιες αναφορές προόδου ή ημερολόγιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. Στις περιπτώσεις μικρών έργων, η
διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλον συνοπτικότερο
τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση ημερολογίου.
4. Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και κοινοποίηση
του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα διακόσια (200) ευρώ
για κάθε ημέρα παράλειψης. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία,
ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.
5. Οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που καταγράφονται σε αυτό, συνεκτιμώνται όμως σε συνδυασμό με τα λοιπά έγγραφα, εφόσον τούτο φέρει
βεβαία χρονολογία, που αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής του.»
Αρθρο 44ο: Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου (άρθρο 138 του Ν. 4412/2016)
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
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α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων
κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα (παρ. 9 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016).
β. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με το Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2.3.2001 (Β' 266), ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (Β' 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27.11.2002 (Β' 16) αποφάσεις του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ανάλογα με τις προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος των εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες
αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της κατασκευής του έργου (αρ. 138 παρ.
9).
3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ
των προτέρων γνωστοποίηση.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της
τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τοχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την
μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητες του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν
λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα
από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας.
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου.
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και
για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής
του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου.
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και
το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.
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3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο
50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και
αντίγραφο της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα
από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17
παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται
από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και
στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α. Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων
η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση
διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και
να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο
εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός
24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα
τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
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3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη
των εργασιών.
Το ΗΜΑ θεωρείται από τις κατά τόπους Δ/ νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας
και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα
αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας.

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το
ΗΜΑ.
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.
4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.
4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με
ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων.
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναέριων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω
από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών.
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.
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ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες
ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους
από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη
χρήση του.
4.2
Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα
εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί
παράγοντες κλπ

ασφαλείας,

φόρτωση

-

Ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των
πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :
- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ:
«Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »
Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και την
τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ.47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν.
3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ
: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.ΐνμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ.
31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78,
ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα II παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν.
3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν :
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ
397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 3641), ΠΔ 82/10.

32

4.3

Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων.
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17,
45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99,
ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 πα-ραρτ.ΐν μέρος Β τμήμα
II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 napapT.IV, μέρος Β', τμήμα II, παρ.7.4
και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β', τμήμα
II, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. Π,παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού
μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ
89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και
αρ.4. παρ.7 ).
5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών
του εκτελούμενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :
5.1 Κατεδαφίσεις:
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν.
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παράρτ. III ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94
και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12,
παράρτ .IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α.
Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
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5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις:
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93,
ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), ΥΑ
3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV
μέρος Β τμήμα II παρ. 10 ).
5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.
ΠΔ

778/80,

ΠΔ 1073/81

(αρ.34-44),

Ν.1430/84

(αρ. 7-10),

ΚΥΑ

16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παpapx.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα II παρ.4-6,14 ).
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.
III), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
5.5
Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές,
κλπ.)
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III),
ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 12).

6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάζεις που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
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Άρθρο 45ο: Ισχύουσες αναλύσεις τιμών και αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια.
α. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας θα χρησιμοποιούνται τα νέα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια του Υπουργείου, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημέρα δημοπράτησης του έργου.
β. Για την αναθεώρηση τιμών ισχύουν για κάθε άρθρο του Τιμολογίου τα στον Προϋπολογισμό αναγραφόμενα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριμένων Αναλύσεων Τιμών, όπου η σύντμηση
ΥΔΡ δηλώνει την Ανάλυση Τιμών Υδραυλικών Έργων, η σύντμηση ΟΔΟ σημαίνει την Ανάλυση
Τιμών και Περιγραφικό Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας, η σύντμηση ΟΙΚ σημαίνει την ανάλυση
τιμών έργων οικοδομικών και η σύντμηση ΗΛΜ την Ανάλυση Τιμών Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων.

Ελευθερούπολη 10.09.2021
Οι συντάξαντες

Παπαδόπουλος Οδυσσέας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄

Στάγκος Ευάγγελος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/Α΄

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ελευθερούπολη, 10 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Y.

Μαρμίδης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1031/2018

ΕΡΓΟ: "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ "

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
Το τεύχος αυτής της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αποτελεί πρότυπο τεύχος και
περιλαμβάνει τους γενικούς, διευκρινιστικούς όρους που, σε συνδυασμό με τους όρους των
υπολοίπων τευχών δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης, θα κατασκευαστούν τα πάσης
φύσεως έργα των ΟΤΑ απ' τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, ή θα επιλεγεί.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών έργων.
Η εκτέλεση των παραπάνω έργων, διέπεται:
α) Από τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Από τα «πρότυπα τεύχη» δηλαδή τις εγκεκριμένες Αναλύσεις τιμών - τιμολογίων,
τεχνικών Προδιαγραφών, Συγγραφών Υποχρεώσεων και αναλύσεις τιμών μονάδος εργασιών
του μελετητή του έργου.
γ) Από τον Αστικό Κώδικα και τη λοιπή νομοθεσία του Κράτους για θέματα που δεν
ρυθμίζονται με τα ανωτέρω.
Παρατηρείται ότι οι διατάξεις περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων είναι «δημοσίας τάξης»
και συνεπώς είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικής εφαρμογής στις συμβάσεις εκτελέσεως από την
«δημοσίου έργου» ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδοτήσεώς του (δηλ. τακτικού
προϋπολογισμού Δήμων και Κοινοτήτων, δημοσίων επενδύσεων κλπ).
Άρθρο 3ο : Οι συμβάσεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων - Συμβατικά στοιχεία των
συμβάσεων και σειρά ισχύος.
Με τη σύμβαση κατασκευής Δημοτικού και Κοινοτικού έργου ο Ανάδοχος του έργου
υποχρεώνεται να το εκτελέσει όπως καθορίζεται στη σύμβαση, και να το συντηρεί μέχρι την
οριστική παράδοσή του και ο κύριος του έργου να εκπληρώνει όλες τις λοιπές, σύμφωνα με τη
σύμβαση, υποχρεώσεις του και να καταβάλει στον Ανάδοχο την αμοιβή του σύμφωνα με τη
σύμβαση (εργολαβικό αντάλλαγμα).
Οι συμβάσεις εκτελέσεως δημοσίων έργων είναι αμφοτεροβαρείς δηλ. οι συμβαλλόμενοι
έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Συστατικά στοιχεία των συμβάσεων είναι τα εξής:
α) Όλα τα στοιχεία του «φακέλου του έργου» βάσει του οποίου δημοπρατήθηκε η εκτέλεσή
του ή ανατέθηκε απ' ευθείας χωρίς δημοπρασία. Τα στοιχεία αυτά καθορίζονται στην Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στη διακήρυξη του έργου. Σε κάθε περίπτωση στοιχεία του φακέλου
του έργου είναι:
α1) Τα τεύχη της μελέτης του έργου (τεχνικά, οικονομικά, συμβατικά) και οι
εγκριτικές της μελέτης αποφάσεις του κυρίου του έργου.
α2) Τα πρότυπα τεύχη του ανωτέρω άρθρου 2, παραγρ. 1, εδάφ. γ, τα συναφή προς
την κατηγορία του έργου (οικοδομικά, οδοποιίας, υδραυλικά, αναλύσεις μελετητή κλπ).
α3) Η διακήρυξη δημοπρασίας εκτελέσεως του έργου και
α4) Οι αποφάσεις του κυρίου του έργου για τη χρηματοδότηση και την εκτέλεσή
του.
β) Όλα τα στοιχεία της «προσφοράς» του αναδόχου που υποβλήθηκαν κατά τη
δημοπρασία του έργου ή τα στοιχεία βάσει των οποίων καταρτίσθηκε η σύμβαση, σε περίπτωση
απ' ευθείας ανάθεσης.
γ) Η απόφαση του κυρίου του έργου με την οποία κατακυρώθηκε (εγκρίθηκε) η
δημοπρασία ή ανατέθηκε η εκτέλεσή του απ' ευθείας.
δ) Το εργολαβικό συμφωνητικό για συμβάσεις που καταρτίζονται με απ' ευθείας

ανάθεση (για συμβάσεις που καταρτίζονται κατόπιν δημοπρασίας το εργολαβικό συμφωνητικό
αποτελεί το επιβεβαιωτικό στοιχείο των συμβάσεων).
ε) Τα στοιχεία των συμβάσεων αλληλοσυμπληρώνονται. Τα οικονομικά και λοιπά
στοιχεία της «προσφοράς» του αναδόχου, όπως εγκρίθηκαν από τον κύριο του έργου,
υποκαθιστούν τα αντίστοιχα στοιχεία του φακέλου του σχετικού έργου.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ των διαφόρων στοιχείων του φακέλου
καθορίζεται παγίως ότι επικρατέστερο θα είναι το στοιχείο που προηγείται κατά την κατωτέρω
σειρά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, σε ειδικές περιπτώσεις, στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας:
α) Η διακήρυξη της δημοπρασίας
β) Το έντυπο του Τιμολογίου - Προσφοράς (εφ' όσον υπάρχει)
γ) Το έντυπο της Προσφοράς εκπτώσεως (εφ' όσον υπάρχει)
δ) Το έντυπο του Προϋπολογισμού - Προσφοράς (εφ' όσον υπάρχει)
ε) Το τιμολόγιο μελέτης του έργου
στ) Ο προϋπολογισμός της μελέτης
ζ) Η τεχνική Περιγραφή μαζί με την εγκεκριμένη Τεχνική μελέτη του έργου,
η) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
θ) Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ι) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του ισχύουν, για το υπ' όψιν έργο
ια) Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία
ιβ) Οι αναλύσεις τιμών και τα αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια που ισχύουν κατά την
εκτέλεση του έργου.
Άρθρο 4ο : Ενημέρωση όσων μετέχουν σε δημοπρασία επί της μελέτης του έργου και τοπικών
συνθηκών εκτελέσεως του.
Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο
ότι οι διαγωνιζόμενοι:
α) Έχουν επισκεφτεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου και ότι
έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι
αφορά στις πάσης φύσεως πηγές λήψεως υλικών, όπως αυτές καθορίζονται στην Ε.Σ.Υ. στις
θέσεις προσωρινής η οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, στις μεταφορές, διάθεση,
διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητας εξασφαλίσεως εργατοτεχνικού εν γένει
προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού και
οδών προσπελάσεως, στις συνήθεις κρατούσες
μετεωρολογικές συνθήκες, στις διακυμάνσεις της στάθμης των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιες
ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, στη διαμόρφωση και κατάσταση του
έδαφος, στο είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή καταλλήλων
εκμεταλλεύσιμων υλικών, στο είδος και στα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες που θα
απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και σε οιασδήποτε άλλα
θέματα, τα οποία κατά οιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή
το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της συμβάσεως.
β) Ότι έχουν μελετήσει και είναι πλήρως ενήμεροι επί της μελέτης του έργου και επί
πάντων των στοιχείων του φακέλου που αναγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσης και
γ) Ότι αποδέχονται και αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα να εκτελούν όλες τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους.
Παράλειψη του διαγωνιζομένου να ενημερωθεί πλήρως επί όλων των ανωτέρω και να
συγκεντρώσει κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της συμβάσεως, δεν τον
απαλλάσσει από την ευθύνη αν ανακηρυχθεί ανάδοχος για την πλήρη συμμόρφωση του προς
τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια των
στοιχείων του «φακέλου του έργου» και των τοπικών συνθηκών εκτελέσεως αυτού.

Άρθρο 5ο : Τόπος διαμονής - αντίκλητος του αναδόχου.
Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την
ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύμβασης κάθε μεταβολή
των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα
υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει
δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της.
Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των
εγγράφων εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας
υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου
συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούμενου προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόμενο
διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο.
Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω
διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη
διευθύνουσα υπηρεσία. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την
αντικατάσταση του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από
την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. (σύμφωνα
με το άρθρο 135 παρ.3 του Ν. 4412/2016).
Άρθρο 6ο : Διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο
Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους
γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την
διευθύνουσα υπηρεσία. Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού
υπαλλήλου του αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του
κατασκευαζόμενου έργου. Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο
καθορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, στη διακήρυξη.
Προκειμένου για έργα προϋπολογισμού πάνω από τρία εκατομμύρια (3.000.000,00) ευρώ, η
αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς ανάλογων προσόντων και
πείρας, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον πρέπει να είναι διπλωματούχος ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) τουλάχιστον πτυχιούχος ανωτάτου τεχνολογικού
εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.). Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση,
απαιτείται προσκόμιση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού
φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων. Η παράβαση
των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τον οικονομικό φορέα, τα
στελέχη και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να καθορίζεται ή και
να αναπροσαρμόζεται ο αριθμός των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα με τον
προϋπολογισμό και τη φύση του εκτελούμενου έργου. (άρθρο 139 του Ν. 4412/2016)
Άρθρο 7ο : Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος με
βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα
Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και
μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως, αναφορικά με την κατασκευαστική
αλληλουχία, την κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας και την επίτευξη των χρονικών
οροσήμων της σύμβασης. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του
έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτήν
δεν ζητήσει γραπτά η διευθύνουσα υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το

χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, εκτός αν
τούτο έχει συνταχθεί κατά παράβαση των αναφερομένων στην διακήρυξη. Αναπροσαρμογές
του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται, όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι
ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν
μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη
τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των
διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου
και αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141.
Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου.
Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου, η οποία καθορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης και πάντως, ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να
εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα, που
περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών
και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. Σε έργα προϋπολογισμού άνω
του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων
με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. Σε έργα μικρότερου προϋπολογισμού μπορεί να
προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης στα
έγγραφα της σύμβασης.
Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα από την
πάροδο της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016 να συντάξει και να
υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη
στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή
ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. (άρθρο 145 του Ν. 4412/2016)
Άρθρο 8ο: Ημερολόγιο Έργου
Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε ελεύθερο
λογισμικό ευρείας χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139, που τηρεί με εντολή του
αναδόχου το ημερολόγιο, γνωστοποιείται μετά από την εγκατάσταση του εργοταξίου στη
διευθύνουσα υπηρεσία. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, με
συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως:
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,
β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το
προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη,
γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας ταυ
εργοδότη,
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει
πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις
ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό,
η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες,
θ) οι εργαστηριακές δοκιμές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν
καθυστερήσεις, καθώς και ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών,
ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
ιβ) έκτακτα περιστατικά,
ιγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους
ιδιοκτήτες, και

ιδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
Το ημερολόγιο του έργου υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και
αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον
επιβλέποντα του έργου. Ο επιβλέπων του έργου ελέγχει και διορθώνει το ημερολόγιο, αν
απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας
εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.
Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να απορρίψει
όσες εξ αυτών κρίνει ως ανακριβείς, ενώ μπορεί να χορηγήσει εντολή προς τον ανάδοχο για την
εγγραφή στο ημερολόγιο και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που
προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων
στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη διευθύνουσα
υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες,
καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων. Σε μεγάλα έργα, για κάθε
εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα πρέπει να τηρούνται χωριστές ημερήσιες αναφορές
προόδου ή ημερολόγιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. Στις περιπτώσεις
μικρών έργων, η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά
άλλον συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή και τη
μη τήρηση ημερολογίου.
Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και κοινοποίηση
του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα διακόσια (200) ευρώ
για κάθε ημέρα παράλειψης. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη διευθύνουσα
υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων
αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.
Οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που
καταγράφονται σε αυτό, συνεκτιμώνται όμως σε συνδυασμό με τα λοιπά έγγραφα, εφόσον
τούτο φέρει βεβαία χρονολογία, που αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής του. (άρθρο 146 του Ν.
4412/2016)
Άρθρο 9ο : Τιμολόγιο εργασιών
1. Οι καθοριζόμενες από το Τιμολόγιο της συμβάσεως τιμές μονάδος εργασιών
αναφέρονται σε εργασίες που έχουν πλήρως περαιωθεί, ανταποκρίνεται απολύτως στους όρους
της συμβάσεως και έχουν επιμετρηθεί όπως καθορίζεται απ' αυτή (στις σχετικές -προδιαγραφές
κλπ).
Για πιστοποιούμενες ημιτελείς εργασίες, στον αντίστοιχο λογαριασμό του Αναδόχου θα
εφαρμόζονται τιμές μονάδος μικρότερες των τιμών του τιμολογίου, ανάλογα με το μέγεθος και
το είδος των εργασιών που υπολείπονται για τη συμπλήρωση επί μέρους εργασιών των οικείων
κονδυλίων όπως προβλέπεται στη σύμβαση.
2. Οι τιμές μονάδος του τιμολογίου της συμβάσεως αποτελούν συμβατικώς πλήρη
αποζημίωση του αναδόχου για την περιγραφόμενη εργασία και καλύπτουν όλες τις δαπάνες
του, άμεσες και έμμεσες, με μόνη εξαίρεση τις κείμενες διατάξεις για αναθεώρηση τιμών,
ανεξάρτητα από το κόστος που πραγματοποιήθηκε για την κατασκευή της, τον τρόπο και
συνθήκες που εκτελέσθηκε (δια μηχανικών μέσων η δια χειρός κλπ), την εκτελεσθείσα ποσότητα
κλπ.
3. Η ανάλυση τιμών που τυχόν συνοδεύει το τιμολόγιο και ο τρόπος εκτελέσεως της
εργασίας που περιγράφεται στην ανάλυση, οι αποδόσεις του εργατοτεχνικού προσωπικού, το
είδος και οι αποδόσεις του μηχανικού εξοπλισμού, οι ποσότητες των υλικών και εφοδίων κλπ,
είναι στοιχεία ενδεικτικά και όχι καθοριστικά της εργασίας του τιμολογίου που αφορούν.
4. Οι τιμές μονάδος του τιμολογίου περιλαμβάνουν κάθε απαιτούμενη δαπάνη ή
επιβάρυνση για την έντεχνη και όπως καθορίζεται από τη σύμβαση εκτέλεσης της εργασίας,
ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς μνημονεύονται οι κάτωθι επί μέρους δαπάνες. .

α)
Οι κάθε φύσεως δαπάνες, οι συναφείς με το εργατοτεχνικό προσωπικό
εκτελέσεως του έργου δηλ. η καθαυτό αμοιβή του με τις επαυξήσεις για νυκτερινή, υπερωριακή
η επικίνδυνη εργασία κλπ, όλες οι επιβαρύνσεις για κύρια ασφάλιση (ΙΚΑ) και τις, σύμφωνα με
το νόμο, υποχρεωτικές ασφαλίσεις και κλαδικά ταμεία, οι δαπάνες για τη μεταφορά και
επαναφορά του εργατοτεχνικού προσωπικού του έργου από τον τόπο διαμονής του στα
εργοτάξια ή την κατασκευή καταλυμάτων στεγάσεώς τους μετά των συναφών εγκαταστάσεων
για στοιχειώδη διαβίωση (φωτισμό, ύδρευση, θέρμανση) κλπ.
β)
Οι κάθε φύσεως δαπάνες για την παραγωγή ή προμήθεια από το εμπόριο των
υλικών και εφοδίων που χρειάζονται για την εκτέλεση του έργου με τις δαπάνες
φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών, κυρίων και ενδιάμεσων, μέχρι τον τόπο της
χρησιμοποιήσεώς τους, δηλαδή οι δαπάνες για την ίδρυση και λειτουργία εργοταξίων,
λατομείων και ορυχείων, αποθηκών ή χώρων εναποθέσεως υλικών μετά της διαμορφώσεως
αυτών, μονάδων παραγωγής σκυροδεμάτων ή προκατασκευασμένων στοιχείων ή τεχνικών
ογκολίθων κλπ, ή δημιουργία συνεργείων συντηρήσεως μηχανικού εξοπλισμού, ξυλουργείων,
μηχανουργείων κλπ και οι δαπάνες δια την αποζημίωση των ιδιοκτητών των γηπέδων όπου θα
εγκατασταθούν αυτά.
γ)
Οι δαπάνες για την προμήθεια ή μίσθωση, μεταφορά στον τόπο του έργoυ,
λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του αναγκαίου μηχανικού εξοπλισμού για την εκτέλεση
του έργου.
δ)
Οι δαπάνες για τον εργαστηριακό έλεγχο των παραγομένων .ή προμηθευόμενων
από τον ανάδοχο υλικών και εφοδίων και (εφόσον καθορίζεται στη σύμβαση) οι δαπάνες για
την ίδρυση και λειτουργία, κοντά στο έργο, εργαστήριο δοκιμασίας υλικών και εφοδίων.
Επίσης οι δαπάνες εργαστηριακών ελέγχων του κατασκευαζόμενου έργου σύμφωνα με τις
ισχύουσες κατά την ημέρα της δημοπρασίας εγκυκλίους.
ε)
Οι δαπάνες κατασκευής και συντηρήσεως των οδών προσπελάσεως προς τους
χώρους π.χ. αποθέσεων προϊόντων εκσκαφών.
στ)
Οι δαπάνες συντηρήσεως του έργου μέχρι της οριστικής παραλαβής του,
σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 27 της παρούσης.
Άρθρο 10ο : Γενικά έξοδα και όφελος του Αναδόχου
Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της
προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της
εργοληπτικής επιχείρησης. Στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβάνεται ποσοστό
γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής
χρηματοδότησης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η με αρ. πρωτ. 8371/ 27.7.2016 συμφωνία
μεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν μελλοντικές
συμφωνίες
Στα γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου, για τα οποία αυτός αμείβεται σύμφωνα με
το νόμο περιλαμβάνονται αφ' ενός όλες οι δαπάνες, άμεσες ή έμμεσες και επιβαρύνσεις του
αναδόχου για τις οποίες αυτός δεν αποζημιώνεται με τις τιμές του τιμολογίου της συμβάσεως
και οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη
σύμβαση και αφ’ ετέρου το κέρδος του.
2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι κάτωθι δαπάνες και επιβαρύνσεις:
α) Οι δαπάνες σε προσωπικό, οικήματα κλπ για την ίδρυση και λειτουργία γραφείου του
αναδόχου, για την επίβλεψη για λογαριασμό του της εκτελέσεως του έργου και την εκπλήρωση
των συναφών συμβατικών του υποχρεώσεων (χαράξεις επί του εδάφους, τήρηση ημερολογίου,
σύνταξη επιμετρήσεων, βιβλίο καταμετρήσεων αφανών εργασιών, πρωτοκόλλων αφανών
εργασιών, λογαριασμών - πιστοποιήσεων κλπ).
β) Οι δαπάνες για την αποκατάσταση ζημιών, που τυχόν έγιναν από υπαιτιότητα του
αναδόχου στο έργο ή από το έργο σε τρίτους, καθώς και οι δαπάνες αποζημιώσεων που

καταβλήθηκαν γι' αυτές.
γ) Οι δαπάνες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, για τη δημοπρασία του έργου,
συμφωνητικού κλπ.
3. Για έργο που εκτελείται κατά το απολογιστικό σύστημα, εν όλω ή εν μέρει,
προκαθορίζεται λεπτομερώς στη σχετική σύμβαση ποιες δαπάνες βαρύνουν το έργο (τον κύριο
του έργου) και ποιες τον ανάδοχο.
Άρθρο 11ο : Επιμέτρηση εργασιών
Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται μετά την περαίωση του έργου.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν.4412/2016 (άρθρο 151).
Αρθρο 12ο : Σήμανση ζώνης καταλήψεων έργων – προσαρμογή – συμπληρωματικές μελέτες
α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να προβαίνει, παρουσία
εκπροσώπου, στη σήμανση της ζώνης καταλήψεως των έργων και γενικά σε κάθε απαιτούμενη
εργασία υπαίθρου και γραφείου για την επί του εδάφους εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης.
Η σήμανση αυτή θα στηρίζεται στις συγκεκριμένες μελέτες και στη λήψη τυχόν απαιτουμένων
συμπληρωματικών στοιχείων, που ο έλεγχος εφαρμογής της μελέτης το καθιστά απαραίτητο,
στις έγγραφες οδηγίες της υπηρεσίας και στις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων
προδιαγραφές εκπονήσεως μελετών.
β) Οι αναγκαίες προσαρμογές και συμπληρώσεις των στοιχείων της οριστικής μελέτης
πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο κατόπιν γραπτής εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Άρθρο 13ο : Πηγές λήψεως υλικών
Οι θέσεις των πηγών λήψεως υλικών εφόσον αυτές θα παραχωρηθούν από τον εργοδότη
καθορίζονται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής του έργου.
Αν από τα πράγματα προκύπτει αδυναμία χρησιμοποιήσεως εν όλω ή εν μέρει των
πηγών αυτών λήψεως υλικών που συμβατικά καθορίζονται, ο ανάδοχος υποχρεούνται να
ανεύρει και να προτείνει άλλες πηγές που θα χρησιμοποιηθούν μόνο μετά της έγκριση από την
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή θα κανονίζονται τιμές μονάδος νέων εργασιών
για τυχόν επί πλέον η επί έλλατον δαπάνες.
Αν δεν καθορίζονται από την σύμβαση οι πηγές λήψεως υλικών ο ανάδοχος
υποχρεούται να ανεύρει και να δηλώσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις πηγές που θα
χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του έργου. Η χρησιμοποίηση των πηγών αυτών, που δεν θα
έχουν καμία επίπτωση στις τιμές που προσέφερε για την εκτέλεση των επί μέρους εργασιών θα
γίνει μόνο μετά την έγκριση της Διευθύνουσας Yπηρεσίας.
Απαραιτήτως πριν από τη λήψη αδρανών η άλλων φυσικών υλικών (επιχώσεων κλπ)
από τις προτεινόμενεc θέσεις πρέπει με δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου να συντάσσεται και
να εγκρίνεται σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Άρθρο 14ο : Προέλευση υλικών εφοδίων κλπ ενσωματούμενων στο έργο
Για τα ενσωματούμενα στο εγκεκριμένο έργο υλικά, εφόδια, μηχανικό και ηλεκτρικό
εξοπλισμό κλπ θα τηρούνται από τον ανάδοχο οι διατάξεις της Ε.Ε.
Άρθρο 15ο : Υλικά του κυρίου του έργου ευκολίες προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχουπροστατευτικές κατασκευές
α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάττει με τα έξοδά του τα μηχανήματα, εργαλεία
κλπ, που παραδίνει σ' αυτόν ο κύριος του έργου για χρήση ή ενσωμάτωση.
β) Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθηκεύσεως, θάλαμοι
διαμονής, ερyαστήρια, γραφεία κλπ, για την εκτέλεση των -εργασιών της εργολαβίας) θα
ανεγερθούν με την φροντίδα, την ευθύνη και τα έξοδα του αναδόχου, σε θέσεις που

επιτρέπονται από την υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές.
γ) Ο κύριος του έργου μετά από έγγραφη αίτηση του αναδόχου θα κάνει όλα τα
απαραίτητα διαβήματα στις αρμόδιες αρχές στις οποίες θα πρέπει να απευθύνεται απ' ευθείας ο
ανάδοχος, για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών και για να αρθούν όλα τα ενδεχομένως
εμπόδια που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου από τρίτους.
Ο κύριος του έργου θα φροντίσει μετά από σχετικές ενέργειες του αναδόχου, να
παρασχεθεί στον ανάδοχο με τις δαπάνες του (του αναδόχου) ελεύθερος ο απαιτούμενος χώρος
για την εγκατάσταση του εργoταξίoυ και την απόθεση ή αποθήκευση των υλικών.
δ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής
(π.χ. δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ) ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει στις απαραίτητες
κατασκευές καθώς και στη λήψη κάθε άλλου μέτρου με την έγκριση της Υπηρεσίας για την
αποφυγή προκλήσεως ζημιών προς τρίτους και προς το έργο. Για τις ζημίες που τυχόν θα
συμβούν αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, τον οποίον και βαρύνουν όπως
καθορίζεται στα κατωτέρω άρθρα 20 και 27.
Άρθρο 16ο : Τιμές μονάδος νέων εργασιών
α) Από τον νόμο έχει προβλεφθεί ότι για τον κανονισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών
θα εφαρμόζονται τα άρθρα των εγκεκριμένων ή συμβατικών αναλυτικών τιμολογίων
(αναλύσεις τιμών), και για παρεμφερείς εργασίες με τις συμβατικές, οι τιμές μονάδος νέων
εργασιών θα κανονίζονται ανάλογα με αυτές. Διευκρινίζεται ότι τα άρθρα αυτά θα
εφαρμόζονται άσχετα από τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των
εργασιών (δηλαδή μικρό ή μεγάλο αριθμό μηχανημάτων γνωστών ή άλλων τύπων, καινούρια ή
όχι, εργατικά χέρια εν όλω ή εν μέρει, μικρή ή μεγάλη ποσότητα εργασίας κλπ).
β) Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων δύναται να αναφέρονται ποια εγκεκριμένα ή
συμβατικά τιμολόγια Αναλύσεις τιμών) ισχύουν για τις τιμές μονάδος νέων εργασιών του
έργου.
Οι επιμετρήσεις νέων εργασιών και ο υπολογισμός των δαπανών θα συντάσσονται βάσει των
όρων της συμβάσεως. Εάν τούτο είναι ανέφικτο τότε θα συντάσσονται κατά τρόπο που θα
συμφωνείται μεταξύ της υπηρεσίας και του αναδόχου προ της κατασκευής της σχετικής
εργασίας.
Εάν δεν έχει γίνει τέτοια συμφωνία θα συντάσσονται με τον τρόπο που προβλέπεται
σχετικά στην τεχνική Επιστήμη.
Άρθρο 17ο : Κίνδυνος του έργου
Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από
οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου
ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση.
Ως «εκτελούμενο έργο» στην προκειμένη περίπτωση νοούνται:
α) Το κύριο έργο.
β) Όλα όσα συμβάλλουν στην εκτέλεση του έργου δηλ. τα εργοτάξια, λατομεία, ορυχεία,
εγκαταστάσεις, μηχανικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, αποθήκες κλπ καθώς και το
εργατοτεχνικό προσωπικό.
Ενδεικτικώς αναφέρονται τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:
α) Η αντιστήριξη και η περίφραξη των σκαμμάτων προς αποτροπή καταπτώσεων και
κατολισθήσεων για την ασφάλεια των εργαζομένων και την αποφυγή ζημιών στις γειτονικές
ιδιοκτησίες και στο ίδιο έργο.
β) Η περίφραξη, σήμανση, φωτισμός κλπ, που απαιτούνται σύμφωνα και με το άρθρο
24ο της παρούσης, όταν εκ των εκτελούμενων έργων, της εναποθέσεως υλικών επί οδών κλπ
δημιουργούνται κίνδυνοι δια τα τροχοφόρα και τους διερχόμενους.
γ) Η κατά το δυνατόν υπεύθυνη ενημέρωση του αναδόχου για την ύπαρξη ή μη αγωγών

κλπ των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ύδρευσης, Αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Φωταερίου κλπ)
σύμφωνα και το άρθρο 24 της παρούσης.
δ) Η διενέργεια αμμοχαλικοληψίας από την κοίτη ξεροπόταμων και χειμάρρων από
θέσεις αρκούντως απομακρυσμένες από οδικές ή σιδηροδρομικές γέφυρες ή άλλα τεχνικά, όταν
υπάρχει κίνδυνος εκθεμελιώσεως των βάθρων των.
Σημειώνεται ότι από την έντονη αμμοχαλικοληψία υποβαθμίζεται η κοίτη των ξεροπόταμων
και χειμάρρων και η υποβάθμιση και εκθεμελίωση των βάθρων εκδηλώνεται κατά τις μεγάλες
πλημμύρες.
Οι δαπάνες για την πρόληψη των ζημιών-βλαβών ή για την αποκατάσταση αυτών ή για
την καταβολή αποζημιώσεως σ' όσους ζημιώθηκαν βαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου
τον ανάδοχο καθώς και η συναφής αστική και ποινική ευθύνη, Επιπρόσθετα δεν δικαιούται να
διεκδικήσει καμία αποζημίωση ακόμη και για την ενδεχόμενη σταλία των μηχανημάτων του ή
για του εργατοτεχνικού του προσωπικού.
Αν κατά τη κατασκευή του έργου και μέχρι της οριστικής παραλαβής του έργου
αποδειχθούν, με αναμφισβήτητα στοιχεία, σφάλματα στις πιστοποιήσεις που εισέπραξε ο
ανάδοχος, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα μέχρι να ρυθμιστεί το όλο θέμα να
παρακρατήσει από τις κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές το αντίστοιχο ποσό.
Ο ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του μόνον στην περίπτωση κατά την οποία είχε
υποδείξει εγγράφως στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία τα τυχόν σφάλματα της μελέτης ή τα
ληπτέα μέτρα για αποφυγή μελλοντικών ζημιών, πλην όμως η Υπηρεσία δεν έπραξε τίποτα
αλλά τουναντίον τον διέταξε εγγράφως να συνεχίσει τις εργασίες παρά τις αντιρρήσεις του.
Για τα έργα ειδικής κατηγορίας και για συγκεκριμένες βλάβες-ζημιές μπορεί να
καθορισθεί από τη σύμβαση ότι η δαπάνη προλήψεως ή αποκαταστάσεως των θα βαρύνει τον
κύριο του έργου (πχ η αντιστήριξη αγωγών των οργανισμών κοινής ωφελείας, η αποκατάσταση
των τομών των οδοστρωμάτων κλπ).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 18ο : Ασφάλιση προσωπικού
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει εγκαίρως και αμελλητί όλα τα αναγκαία μέτρα
για την αποτροπή ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό του έργου και να εφαρμόζει
πιστά τις διατάξεις του κανονισμού ασφαλείας κατά εργατικών ατυχημάτων καθώς και όλες τις
υποδείξεις των αρμοδίων κρατικών οργάνων (του Υπουργείου Εργασίας, των Αστυνομικών
Αρχών κλπ).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει εις το ΙΚΑ δια κύρια ασφάλιση όλο ανεξαιρέτως
το απασχολούμενο απ' αυτόν στο έργο προσωπικό.
Ο ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό
του έργου στα αναγνωρισμένα από το κράτος ταμεία κλαδικής ή επικουρικής ασφαλίσεως (π.χ.
ταμείο ξυλουργικών εργασιών).
Οι δαπάνες για την κατά το ανωτέρω ασφάλιση περιλαμβανόμενες στην προσφορά του
αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου αυτόν, ο οποίος υπέχει εκ ολοκλήρου
και την αστική και ποινική ευθύνη για τυχόν επισυμβαίνοντα στο έργο εργατικά ατυχήματα.
Άρθρο 19ο : Τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων κλπ, έχει την υποχρέωση να
ανακοινώσει, αμελλητί, στη Δ/νουσα υπηρεσία, τις κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου
απευθυνόμενες σ' αυτόν σχετικές οδηγίες και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά με τα μέτρα
ελέγχου και ασφαλείας, που του υποδεικνύονται.

Άρθρο 20ο: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
Σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 21ο : Σήμανση κατά το στάδιο εκτελέσεως εργασιών
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση όπως στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις στις οποίες
εκτελούνται οι εργασίες, προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτούμενων, ανάλογα με τη φύση
των έργων (Συγκοινωνιακά, Υδραυλικά, Οικοδομικά κλπ), σημάτων και πινακίδων γενικά
ασφαλείας και έχει την επιμέλεια για την συντήρηση αυτών κατά το χρόνο δωρεάν
συντηρήσεως των έργων.
Για την σήμανση αυτή ο ανάδοχος θα εφαρμόσει τις διατάξεις που προβλέπονται στην
Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σημάνσεως εκτελουμένων έργων.
Σε περιπτώσεις που τα έργα απαιτούν τη λήψη περισσοτέρων ή διαφορετικών μέτρων,
τότε ο ανάδοχος θα συντάσσει μελέτη, με δαπάνη του κυρίου του έργου, για τη σήμανση κάθε
θέσεως εκτελoυμένoυ έργου και θα εφαρμόζει τη μελέτη αυτή ύστερα από τυχόν συμπλήρωση
και έγκριση της Διευ/σας τα έργα υπηρεσίας. Η έγκριση αυτή θα πρέπει να χορηγείται στον
ανάδοχο εντός τριών (3) ημερών από της υποβoλής της εν λόγω μελέτης σημάνσεως.
Όπου υπάρχει ανάγκη θα χρησιμοποιούνται και τροχονόμοι υπάλληλοι του αναδόχου,
για ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία
στις οδούς και στις παρακαμπτηρίους και στις προσπελάσεις.
Για εργασίες επί κεντρικών αρτηριών (χαρακτηριζόμενες ως κεντρικές μόνον από τη
Δ/νουσα Υπηρεσία σε συνεργασία με τον κύριο του έργου) οι τροχονόμοι υπάλληλοι του
αναδόχου και η σταλία των μηχανημάτων που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση
προβλημάτων η τη ταχύτατη κατασκευή της εργασίας, θα πληρώνονται με το απολογιστικό
σύστημα.
Τα ανωτέρω μέτρα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου (εκτός αν η
δαπάνη αλλιώς ορίζεται) ο οποίος έχει και την ευθύνη, ποινική και αστικά για κάθε ατύχημα
που οφείλεται στη μη ή στην πλημμελή λήψη των απαραιτήτων μέτρων.
Άρθρο 22ο : Πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε ένα μήνα από την εγκατάστασή του στο έργο να
προμηθευτεί και να τοποθετήσει καλαίσθητες πινακίδες ενδεικτικές του έργου που
κατασκευάζεται. Οι διαστάσεις των πινακίδων, ο αριθμός αυτών, οι αναγραφόμενες ενδείξεις
(ονομασία έργου, κύριος έργου, διευθύνουσα υπηρεσία, μελετητής ανάδοχος, προϋπολογισμός
έργου και xρoνoλογίες ενάρξεως και περαίωσης), ο χρωματισμός, τρόπος στηρίξεως και οι
θέσεις τοποθετήσεώς των θα καθορισθούν κατά την εγκατάσταση του αναδόχου από τη
Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. Οι δαπάνες προμηθείας μεταφοράς και τοποθετήσεως των
πινακίδων αυτών βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου και περιλαμβάνονται ανηγμένως στις τιμές
μονάδος του τιμολογίου (μελέτης ή προσφοράς) και τα γενικά του έξοδα. Στην περίπτωση μη
συμμορφώσεως του αναδόχου στην καθοριζομένη ανωτέρω μηνιαία προθεσμία η Διευθύνουσα
το έργο Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτησή τους σε
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
Άρθρο 23ο: Εναπόθεση υλικών επί δημοσίων οδών
α) Η εναπόθεση από τον ανάδοχο υλικών κατασκευής, εφοδίων κλπ στο κατάστρωμα
δημοσίων οδών σε κοινοχρήστους χώρους στη χερσαία ζώνη λιμένων κλπ επιτρέπεται μόνο
κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως της Διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας όταν τούτο είναι
αναπόφευκτο και με την προϋπόθεση ότι η ποσότητα που θα εναποτίθεται δεν θα είναι
μεγαλύτερη απ' όση μπορεί να αναλωθεί σε μία μέρα και ότι ο ανάδοχος θα λαμβάνει τ'
απαραίτητα μέτρα τόσο για την ασφάλεια όσο και για την, εις το ελάχιστο, παρακώλυση της
ελευθέρας κυκλοφορίας, εκτός εάν τύχει ιδιαίτερης προς τούτο εγγράφου εγκρίσεως της

Δ/νουσας υπηρεσίας, με προηγούμενη πλήρη αιτιολόγηση.
Προκειμένου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τα μέτρα ασφαλείας κλπ ισχύει η Πρότυπη
Τεχνική Προδιαγραφή σημάνσεως εκτελουμένων έργων και γενικά, όσα αναφέρονται στο
προηγούμενο άρθρο 22.
Η απόθεση υλικών εκσκαφών στο κατάστρωμα ή τα πεζοδρόμια δημοσίων οδών ή χώρων
δημοσίας χρήσεως (π.χ. πάρκα, πλατείες ή σε χερσαία ζώνη λιμένος κλπ) επιτρέπεται επίσης
μόνο κατόπιν εγγράφου αδείας της Διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας όπου ορίζεται η έκταση
της αποθέσεως, ο χρόνος παραμονής των υλικών κλπ. Σε επείγουσες περιπτώσεις η έγκριση για
την εναπόθεση δίδεται από τον επιβλέποντα μηχανικό με σχετική αναγραφή στο ημερολόγιο
του έργου.
Άρθρο 24ο: Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και Οργανισμών Koινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)
α) Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι ενδεχόμενο στην περιοχή του έργου
να υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίες πρέπει να
μετατοπισθούν από τις υπηρεσίες τους.
β) Οι εργασίες για τις ανωτέρω μετατοπίσεις, που μπορούν να είναι προσωρινές ή και
μόνιμες αν τυχόν εμπίπτουν. σε εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα
εκτελούνται με τη φροντίδα των οργανισμών αυτών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) και καμία οικονομική ή
τεχνική ανάμειξη θα έχει μ' αυτές ο ανάδοχος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην Ε.Σ.Υ.
Ο ανάδοχος όμως έχει την υποχρέωση να διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση των
ανωτέρω εργασιών, σύμφωνα και με το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016, δικαιούμενος αναλόγου
παρατάσεως προθεσμίας όχι όμως και αποζημιώσεως στην περίπτωση που τυχόν καθυστερήσει
λόγω εκτελέσεως των μετατοπίσεων από τους οργανισμούς και επηρεάσει υπερβαλλόντως και
δυσανάλογα προς την εγκεκριμένη προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραμμα
κατασκευής.
γ) Προκειμένου για προσωρινές μετατοπίσεις, τις απαιτούμενες εργασίες, μπορεί
κατόπιν εντολής της υπηρεσίας να τις εκτελέσει και ο ανάδοχος, πληρωνόμενος με τις
συμβατικές τιμές μονάδος.
δ) Η υπηρεσία επίσης μπορεί να αναθέσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στον
ανάδοχο την εκτέλεση εργασιών μετατοπίσεως δικτύων (π.χ. υδρεύσεως κλπ) που ανήκουν Π.χ.
σε Κοινότητες η Δήμους και που δεν μπορούν να εκτελεστούν από αυτές λόγω οικονομικής ή
άλλης αδυναμίας. Οι εργασίες αυτές θα πληρωθούν με συμβατικές ή νέες τιμές μονάδος.
ε) Περαιτέρω ο ανάδοχος θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσης, να παίρνει
όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή προκλήσεως ζημιών στα δίκτυα Ο.Κ.Ω. και μάλιστα
προκειμένου για υπόγεια δίκτυα θα πρέπει, πριν αρχίσει τις εργασίες, να φροντίσει να του
χορηγηθεί σχετική άδεια από τον αντίστοιχο οργανισμό ή και από την αρμόδιο στρατιωτική
αρχή, αν πρόκειται για παραμεθόριο περιοχή.
στ) Οι δαπάνες μετατοπίσεως των αγωγών (δικτύων) των Ο.Κ.Ω. καταβάλλονται σε
βάρος των πιστώσεων του έργου.
Άρθρο 25ο: Ημιτελείς εργασίες
Δεν επιτρέπεται ούτε κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ούτε μετά την
αποπεράτωση αυτού, να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν
ζημία στο εκτελούμενο έργο η στα εκτελεσθέντα έργα ή σε παρακείμενες θέσεις. Δεν επιτρέπεται
επίσης η χρονική μετάθεση εκτελέσεως των εργασιών σε σχέση με το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου εκτός αν προηγηθεί ειδική έγκριση της αρμόδιας
υπηρεσίας.

Άρθρο 26ο: Μητρώο έργου
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται το περιεχόμενο
του «μητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδομένα και
τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η μορφή των στοιχείων αυτών.
Άρθρο 27ο: Συντήρηση των έργων
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και
υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016,
περί βλαβών στα έργα αποζημιώσεων, και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, περί
παραλαβής, και μετά από την πάροδο του οποίου ενεργείται η παραλαβή, ορίζεται γενικά σε
δεκαπέντε (15) μήνες, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα έγγραφα της σύμβασης αν
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, περί κριτηρίων ανάθεσης.
Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να ορίζεται μεγαλύτερος
χρόνος εγγύησης ενδεχομένως και με ιδιαίτερο αντάλλαγμα, όχι όμως μεγαλύτερος από πέντε
(5) έτη. Για έργα προϋπολογισμού δημοπράτησης μέχρι διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000)
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., εφόσον η φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται
μακροχρόνια συντήρησή τους, μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης
μικρότερος των δεκαπέντε (15) μηνών. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την επομένη της έκδοσης
της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών.
Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και
να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Ως συντήρηση νοείται, για τις ανάγκες του παρόντος, η
αποκατάσταση βλαβών οι οποίες οφείλονται στην εκτέλεσή του έργου κατά παράβαση των
κανόνων της τεχνικής. Με τη σύμβαση μπορεί να ορίζεται η υποχρέωση του αναδόχου στη
συντήρηση τμημάτων του έργου που απαιτούν εξειδικευμένα συνεργεία και τεχνικούς, όπως
ιδίως, του πρασίνου εντός των ορίων του έργου ή των ανελκυστήρων.
Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών, κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση,
εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και
η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία.
Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά τον
χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία με
οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου ή, όπως αλλιώς
προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε
ειδικό τεύχος, ο μορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπονται στα
συμβατικά τεύχη ή συμφωνούνται με τη διευθύνουσα υπηρεσία..
Ελευθερούπολη 10 Σεπτεμβρίου.2021
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1

ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών είναι η διατύπωση των ειδικών τεχνικών όρων σύμφωνα
με τους οποίους και σε συνδυασμό με τα εγκεκριμένα από τον Κύριο του Έργου τεύχη και σχέδια της
μελέτης, θα εκτελεστεί το υπόψη έργο.
Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα. Στην παράγραφο 2 του
παρόντος παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) οι οποίες
βρίσκουν εφαρμογή στον παρόν έργο. Οι αναλυτικές περιγραφές των ΕΤΕΠ υπάρχουν αναρτημένες στην
ιστοσελίδα την ΓΓΔΕ (www.ggde.gr). Στην παράγραφο 3 του παρόντος υπό τον τίτλο Συμπληρωματικές
Τεχνικές Προδιαγραφές παρατίθενται συμπληρωματικοί όροι των ΕΤΕΠ και τεχνικές προδιαγραφές για τα
αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ.

6

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ)

Παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), οι οποίες βρίσκουν
εφαρμογή στις Η/Μ εγκαταστάσεις του παρόντος έργου. Στην τελευταία στήλη του κατωτέρω πίνακα
παρουσιάζεται η αντιστοιχία της Συμπληρωματικής Τεχνικής Προδιαγραφής που συμπληρώνει την ισχύουσα
ΕΤΕΠ.

1

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
+
01-01-01-00

2

01-01-02-00

Παραγωγή και μεταφορά
σκυροδέματος
Διάστρωση σκυροδέματος

3

01-01-03-00

Συντήρηση σκυροδέματος

Concrete curing

4

01-01-04-00

Εργοταξιακά συγκροτήματα
παραγωγής σκυροδέματος

5

01-01-05-00

Δονητική συμπύκνωση
σκυροδέματος

Work site concrete
batching
plants
Concrete compaction by
vibration

7

01-01-07-00

8

01-02-01-00

11

01-04-00-00

Σκυροδετήσεις ογκωδών
κατασκευών
Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος
Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)

15

02-02-01-00

Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και
υδραυλικών έργων

General excavations for
Road and
Hydraulic works

17

02-04-00-00

19

02-06-00-00

Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών
έργων
Ανάπτυξη - εκμετάλλευση
λατομείων
και δανειοθαλάμων

20

02-07-01-00

Κατασκευή επιχωμάτων με
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών
ή δανειοθαλάμων

Excavations for foundation
works
Quarry sites and borrow
areas
development and
exploitation
Construction of
embankments
with suitable excavation or
borrow materials

21

02-07-02-00

Refill of excavations for
foundation works

30

03-03-01-00

Επανεπιχώσεις σκαμμάτων
θεμελίων
τεχνικών έργων
Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου

33

03-05-02-01

Επιστεγάσεις με μεταλλικά
φύλλα αυτοφερόμενα

54

03-08-02-00

Σιδηρά κουφώματα

Roof coverings with self
supporting metal sheet
products
Steel windows and doors

α/α
ΦΕΚ

Tίτλος ΕΤΕΠ

Απόδοση στην Αγγλική
Concrete production and
transportation
Concrete casting

Συμπληρωματικές
Τεχνικές
προδιαγραφές

Mass concrete
Steel reinforcement for
concrete
Concrete formwork

Coatings using in-situ
mortars

7

62

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
+
03-10-01-00

84

04-05-01-01

Πυροσβεστικές φωλέες

Fire hose reels' cabins

85

04-05-06-01

Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς
κόνεως και διοξειδίου του
άνθρακα
Χαλύβδινες σωληνώσεις
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων
Πλαστικές σωληνώσεις
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων
Εσχάρες και σκάλες καλωδίων

Dry powder and carbon
dioxide portable fire
extinguishers
Electrical installation piping
with
steel conduits
Electrical installation piping
with
plastic conduits
Cable trays and ladders for
cables

α/α
ΦΕΚ

92

93

94

04-20-01-01

04-20-01-02

04-20-01-03

Tίτλος ΕΤΕΠ

Απόδοση στην Αγγλική

Χρωματισμοί επιφανειών
σκυροδέματος

Concrete painting

95

04-20-01-06

Πλαστικά κανάλια καλωδίων

Plastic cable trunking

96

04-20-02-01

Power distribution cables

108

05-02-01-00

Αγωγοί - καλώδια διανομής
ενέργειας
Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι
ομβρίων καταστρώματος οδών
επενδεδυμένες με σκυρόδεμα

109

05-02-02-00

Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις
πεζοδρομίων και πλατειών

Paving slabs and
cobblestones for
pedestrian areas

118

05-03-03-00

Στρώσεις οδοστρώματος από
ασύνδετα αδρανή υλικά

Road pavement layers with
unbound aggregates

122

05-03-11-01

Ασφαλτική προεπάλειψη

Asphalt pre-coating

123

05-03-11-04

Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού
τύπου

138

05-07-01-00

Υποδομή οδοφωτισμού

139

05-07-02-00

Ιστοί οδοφωτισμού και
φωτιστικά σώματα

Hot mixed dense graded
asphalt
concrete layers
Infrastructure for road
lighting
Road lighting columns and
fixtures

172

08-01-01-00

174

08-01-03-01

175

08-01-03-02

Εκσκαφές τάφρων και
διωρύγων
Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων
δικτύων
Επανεπίχωση ορυγμάτων
υπογείων
δικτύων

Συμπληρωματικές
Τεχνικές
προδιαγραφές

ΣΤΠ ΗΜ-03
ΣΤΠ ΗΜ-03

ΣΤΠ ΗΜ-01

ΣΤΠ ΗΜ-01

ΣΤΠ ΗΜ-01
ΣΤΠ ΗΜ-01
ΣΤΠ ΗΜ-01

Kerbs, gutters and
roadside concrete lined
drainage ditches

ΣΤΠ ΗΜ-01
ΣΤΠ ΗΜ-01

Ditch and channel
excavations
Trench excavations for
utility
networks
Underground utilities
trench
backfilling

8

201

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
+
08-06-02-02

218

08-07-01-04

220

08-07-01-06

α/α
ΦΕΚ

Tίτλος ΕΤΕΠ

Απόδοση στην Αγγλική

Δίκτυα αποχέτευσης από
σωλήνες uPVC

pressurized u-PVC pipe
networks
for sewage

Εσχάρες υδροσυλλογής από
ελατό
χυτοσίδηρο
Κανάλια αποστράγγισης
δαπέδων βιομηχανικής
προέλευσης

Ductile iron gully tops

Συμπληρωματικές
Τεχνικές
προδιαγραφές

Factory produced floor
drainage channels

9

3

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές, όπου αυτό επιβάλλεται
λόγω του αντικειμένου και με βάση τις απαιτήσεις της μελέτης ή όπου το αντικείμενο δεν καλύπτεται με
εγκεκριμένη ΕΤΕΠ, ενώ στα κεφάλαια που ακολουθούν δίνονται οι συμπληρωματικές προδιαγραφές.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΠΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

ΣΤΠ ΠΜ-01

2

ΣΤΠ ΠΜ-02

3

ΣΤΠ ΠΜ-03

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE)

-

4

ΣΤΠ ΠΜ-04

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

-

5

ΣΤΠ ΠΜ-05

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

-

6

ΣΤΠ ΠΜ-06

ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

-

7

ΣΤΠ ΠΜ-07

ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

-

8

ΣΤΠ ΠΜ-08

9

ΣΤΠ ΠΜ-09

10

ΣΤΠ ΠΜ-10

ΓΕΩΫΦΑΣΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

11

ΣΤΠ ΠΜ-11

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

12

ΣΤΠ ΠΜ-12

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ

-

13

ΣΤΠ ΠΜ-13

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

-

14

ΣΤΠ ΠΜ-14

15

ΣΤΠ ΠΜ-15

16

ΣΤΠ ΠΜ-16

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ
ΕΠΑΛΕΙΨΗ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ
ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ
ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ
ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ

-

03-08-02-00

-

17

ΣΤΠ ΗΜ-01

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

04-20-01-01
04-20-01-02
04-20-01-03
04-20-01-06
04-20-02-01
05-07-02-00
05-07-01-00

18

ΣΤΠ ΗΜ-02

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

-

19

ΣΤΠ ΗΜ-03

ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΣΤΠ ΗΜ-04

ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΞΥΛΩΔΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ &
ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

20

04-05-01-01
04-05-06-01

-

10

Α/Α

21

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΤΠ ΗΜ-05

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ
ΡΑΦΗΝΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΠΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +
-

11

4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π-Μ

4.1

ΣΤΠ ΠΜ - 01: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ

4.1.1

Αντικείμενο

Η τεχνική αυτή προδιαγραφή αναφέρεται στην στρώση συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης
ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα
τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης
4.1.2

Εκτελούμενες εργασίες

Επί των υποκειμένων ασφαλτικών στρώσεων, αφού καθοριστούν πλήρως, θα εφαρμόζεται συγκολλητική
επάλειψη με μηχανικό αυτοκινούμενο διανομέα για την επίτευξη καλύτερης σύνδεσης των δύο ασφαλτικών
στρώσεων. Σε νέες κατασκευές και εφόσον οι εργασίες διάστρωσης των επαλλήλων ασφαλτικών στρώσεων
γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και η επιφάνεια διατηρείται καθαρή, η εφαρμογή συγκολλητικής
επάλειψης, κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας, μπορεί να παραληφθεί.
Μετά τον ψεκασμό της συγκολλητικής επάλειψης, η επιφάνεια θα αφήνεται να στεγνώσει μέχρι να
αποκτήσει τις κατάλληλες συγκολλητικές ιδιότητες για να δεχθεί την υπερκείμενη ασφαλτική στρώση.
Τα υλικά της ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης θα έχουν βάση ασφαλτικά γαλακτώματα κατάλληλης
κατά περίπτωση σύνθεσης.
Ο ψεκασμός, θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή του ασφαλτικού υλικού
και πλήρης κάλυψη της επιφάνειας.
Όταν ο ψεκασμός με το διανομέα γίνεται σε δύο ή περισσότερες λωρίδες, η ποσότητα του ασφαλτικού
υλικού στις θέσεις επικάλυψης των λωρίδων δεν θα υπερβαίνει την προκαθορισμένη ποσότητα. Το επιπλέον
ασφαλτικό υλικό θα διασκορπίζεται ή θα απομακρύνεται χειρονακτικά (π.χ. με χρήση βούρτσας).
Μέχρι την εφαρμογή της υπερκείμενης στρώσης, ο Ανάδοχος θα λαμβάνει μέτρα προστασίας της
συγκολλητικής επάλειψης από κάθε φθορά. Αν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι έχει λάβει χώρα απώλεια
της συγκολλητικής ικανότητας, θα εφαρμόζεται πρόσθετη συγκολλητική επάλειψη, σύμφωνα με τις οδηγίες
της.
Εάν η συγκολλητική επάλειψη αλλοιωθεί ή φθαρεί από βροχή ή σκόνες, τότε θα αφήνεται να στεγνώσει και
θα εφαρμόζεται νέα ελαφρά συγκολλητική επάλειψη.
Οι επιφάνειες κατασκευών, κρασπέδων και άλλων στοιχείων της οδού στην περιοχή των ψεκασμών θα
προστατεύονται ώστε να αποφεύγεται η ρύπανσή τους.
Χειρονακτικός ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε δυσπρόσιτες περιοχές διάστρωσης και έπειτα από σύμφωνη
γνώμη της Υπηρεσίας.
4.1.3

Επιμέτρηση-πληρωμή

Η επιμέτρηση γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
12



η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,



η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

13

4.2

ΣΤΠ ΠΜ - 02: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

4.2.1

Αντικείμενο

Οι εργασίες περιγράφουν την κατασκευή τυποποιημένης περίφραξης περιμετρικά του χώρου σύμφωνα με
τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ).
4.2.2

Εκτέλεση εργασιών

Περιμετρικά του χώρου, κατασκευάζεται ισχυρή περίφραξη, η οποία είναι πακτωμένη σε βάση από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), από γαλβανισμένο
συρματόπλεγμα, στερεωμένο σε φυγοκεντρικούς πασσάλους από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας
C30/37, ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη
ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½΄΄, dεξ = 48,3 mm, πάχους
τοιχώματος 3,2 mm), ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας
C12/15.
4.2.3

Επιμέτρηση και πληρωμή

Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η προμήθεια και μεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του συρματοπλέγματος, των
πασσάλων και των λοιπών απαιτουμένων υλικών



η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση της στάθμης
του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης



η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών



η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα



η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης



η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων



οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών

14

4.3

ΣΤΠ ΠΜ - 03: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE)

4.3.1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή υπογείων
δικτύων ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) κλάσης PE 80 και PE 100.

4.3.2

Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών
4.3.2.1 Ενσωματούμενα υλικά

Τα υλικά που ενσωματώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) είναι:
•

Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) από πρώτες ύλες 2ης και 3ης γενιάς.

•

Ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ίδιων ιδιοτήτων με τους σωλήνες, ή λοιπά
υλικά.

Οι σωλήνες ονομαστικής πίεσης μεγαλύτερης των 16 atm κατασκευάζονται κατά κανόνα από πολυαιθυλένιο
3ης γενιάς (PE 100).
Η ονομαστική πίεση των σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται με την κλάση του υλικού (PE 80, PE 100).
Το πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας HDPE (High Density Polyethylene), το πολυαιθυλένιο χαμηλής
ποιότητας LDPE (Low Density Polyethylene) και το πολυπροπυλένιο (PP) υπάγονται στην κατηγορία των
πολυολεφινών.
Τα πολυαιθυλένια είναι θερμοπλαστικά, δηλαδή μπορούν να μορφοποιηθούν θερμαινόμενα και να
επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές.
Το μοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυμαίνεται από 2000 έως 40.000.

Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Ιδιότητα

Μονάδα

Μέθοδος δοκιμής

Τιμή

Δείκτης ροής MFI 190/5

g/10min

ΕΝ ISO 1133:2000-021

0,3 - 0,7

Μηχανικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 23°C και σχετική υγρασία 50%
Όριο διαρροής

Ν/mm2

ΕΝ ISO 527-1:19962

22

Επιμήκυνση στο σημείο διαρροής

%

ΕΝ ISO 527-1:19962

15

Αντοχή εφελκυσμού στην θραύση

Ν/mm2

Ταχύτητα δοκιμής

32

Επιμήκυνση στην θραύση

%

125 mm/min

>800

Αντοχή στην κάμψη

Ν/mm2

ΕΝ ISO 178:20033

28

2

Μέτρο κάμψεως

Ν/mm

800

Σκληρότητα Shore D

-

DΙΝ 53505:2000-084

60

Αντοχή σε κρούση

-

ΕΝ ISO 8256:20045

χωρίς θραύση

Θερμικές ιδιότητες
15

Περιοχή τήξεως

°C

130

Συντελεστής γραμμικής διαστολής

Κ-1

ASTM D 696-036

1.7*10-4

Θερμική αγωγιμότητα στους 20°C

W/m•Κ

DIN 52612-17

0.43

Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 20°C και σχετική υγρασία 50%.
Ειδική αντίσταση

Ω • cm

ASTM D257-998

> 1016

Επιφανειακή αντίσταση

Ω

ASTM D257-998

> 1013

1

Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of

thermoplastics (ISO 1133:1997) -- Πλαστικά - Προσδιορισμός της μαζικής παροχής τήγματος (MFR) και
ογκομετρικής παροχής τήγματος (MVR) των θερμοπλαστικών
2

Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including Corr

1:1994). -- Πλαστικά. Προσδιορισμός εφελκυστικών ιδιοτήτων. Μέρος 1: Γενικές αρχές.
3

Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2001) -- Πλαστικά. Προσδιορισμός καμπτικών

ιδιοτήτων.
4

Testing of rubber - Shore A and Shore D hardness test -- Μέθοδοι δοκιμής σκληρότητας ελαστικού Shore

A και Β.
5

Plastics - Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:2004) -- Πλαστικά. Προσδιορθσμός

εφελκυστικής αντοχής από κρουστικά φορτία.
6

Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 30°C

With a Vitreous Silica Dilatometer -- Πρότυπη δοκιμή προσδιορισμού της γραμμικής θερμικής διαστολής των
πλαστικών μεταξύ -30°C και 30°C, με χρήση παραμορφωσιμέτρου.
7

Testing of Thermal Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the Guarded Hot Plate

Apparatus; Test Procedure and Evaluation. Δοκιμές θερμομονωτικών υλικών
8

Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials -- Πρότυπη δοκιμή

ηλεκτρικής αντίστασης και αγωγιμότητας μονωτικών υλικών (τό πρότυπο DIN 53482 έχει αποσυρθεί, χωρία
να αντικατασταθεί)

4.3.3

Εφαρμοζόμενα πρότυπα και προδιαγραφές

Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ύδρευσης
EN 12201-1:2003

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1:
General -- Συστήματα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ).
Μέρος 1: Γενικότητες.

EN 12201-2:2003

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes
- - Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο.
Μέρος 2: Σωλήνες.

EN 12201-3:2003

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 3:
Fittings -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από
πολυαιθυλένιο. Μέρος 3: Εξαρτήματα.
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EN 12201-4:2001

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4:
Valves -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από
πολυαιθυλένιο. Μέρος 4: Βάνες.

EN 12201-5:2003

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 5:
Fitness for purpose of the system. -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων για
έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 5: Καταλληλότητα συστημάτων

Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση για σωλήνες υπογείων και
υπέργειων δικτύων
EN 13244-1:2002

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for
water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) Part 1: General -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και
υπέργειων δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 1: Γενικά

EN 13244-2:2002

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for
water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) Part 2: Pipes -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και
υπέργειων δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 2: Σωλήνες.

EN 13244-3:2002

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for
water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) Part 3: Fittings -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για
υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (PE)Μέρος 3: Εξαρτήματα, σύνδεσμοι

EN 13244-4:2002

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for
water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) Part 4: Valves -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για
υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (PE)Μέρος 4: Δικλείδες

EN 13244-5:2002

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for
water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) Part 5: Fitness for purpose of the system -- Συστήματα πλαστικών
σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα ομβρίων και
ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (PE)- Μέρος 5: Καταλληλότητα συστημάτων.

Πρότυπα εξαρτημάτων
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EN 1680:1997

Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems –
Test method for leaktightness under and after bending applied to the
operating mechanisms -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Βαλβίδες
για συστήματα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιμής
για στεγανότητα υπό κάμψη του μηχανισμού λειτουργίας και μετά από
αυτή.

EN 10284:2000

Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene (PE)
piping

systems

--

Λυόμενοι

σύνδεσμοι

μαλακού

χυτοσιδήρου

για

συστήματα σωληνώσεων πολυαιθυλενίου (PE).
EN 12100:1997

Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for
resistance to bending between supports -- Συστήματα πλαστικών
σωληνώσεων - Βαλβίδες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιμής της
αντοχής σε κάμψη μεταξύ στηριγμάτων.

Πρότυπα δοκιμών
EN 12099

Plastics Piping Systems - Polyethylene Piping Materials and Components Determination of Volatile Content -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων Υλικά και συστατικά μέρη σωληνώσεων πολυαιθυλενίου – Προσδιορισμός
της περιεκτικότητας των πτητικών.

EN 921:1994

Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of
resistance to internal pressure at constant temperature -- Συστήματα
πλαστικών σωληνώσεων - Θερμοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισμός της
αντοχής σε εσωτερική πίεση υπό σταθερή θερμοκρασία.

EN 12119:1997

Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for
resistance to thermal cycling -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων –
Βάνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιμής για την αντοχή σε κυκλική
θερμική εναλλαγή.

4.3.4

Αποδεκτά υλικά σωλήνων
4.3.4.1 Γενικά

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτημάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών
Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύμφωνα με αυτές.
Προϊόντα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη – μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή,
θεωρούνται ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος
κατασκευής, όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως
προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης.
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Για την αποδοχή των προτεινομένων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο Ανάδοχος
θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
- παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE,
- πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα /εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις (ΕΝ
ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories -Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων), από τα οποία θα
προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων
- πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρμογών των προϊόντων,
- πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων,
- σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που παράγει το
εργοστάσιο,
- οδηγίες εγκατάστασης/ σύνδεσης.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ ελάχιστον θα
περιλαμβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα/ στοιχεία στην Αγγλική.
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχουν κατασκευαστεί με πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000- 12
(Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήματα διαχείρισης ποιότητος Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία.
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματά τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε
δίκτυα πόσιμου νερού, από επίσημη Αρχή, Οργανισμό ή Ινστιτούτο χώρας της ΕΕ (π.χ. DVGW, Drinking
Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools).
Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάμηνο πριν την προσκόμισή τους στο έργο προς τοποθέτηση.

4.3.5

Σήμανση σωλήνων

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήμανσης χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά τυπωμένες και ανά μέτρο
μήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική μορφή π.χ για PE 100:
Φορέας Έργου – ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 12,5
XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 =
όπου:
HDPE = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ = εξωτερική διάμετρος Χ πάχος τοιχώματος
PN 12,5 = κλάση πίεσης σε atm ή bar
XXXX = όνομα κατασκευαστή
YYYY = χρόνος παραγωγής από την μία πλευρά και αύξων αριθμός μήκους από την αντιδιαμετρική
ZZZZ = τα εφαρμοζόμενα πρότυπα για την παραγωγή και την δοκιμασία των σωλήνων στο εργοστάσιο των
σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών
PE 100 = η κατάταξη της πρώτης ύλης
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4.3.6

Μέθοδος κατασκευής– Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας
4.3.6.1 Μεταφορά και αποθήκευση υλικών

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για την
αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από την
καρότσα.
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινου ή αλυσίδων
για τους χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντες (σαμπάνια).
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ.
διάταξη πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω υπερκείμενου βάρους.
Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά. Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων
θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους.
Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα:
α) Η μεγάλη παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η μέγιστη παραμονή των μπλε
σωλήνων στο ύπαιθρο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες.
β) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή, καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει
στρέβλωση ή λυγισμό στον σωλήνα.
γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση) της
διαμέτρου.
δ) Το σύρσιμο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται με
συρματόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις.
ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη στοίβαση).
Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων κατά γενέτειρα.Η κάτω
στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ΄ όλο το μήκος των σωλήνων. Κατά την
αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαμέτρων, οι πλέον άκαμπτοι θα διατάσσονται στο κάτω
μέρος της στοίβας.
Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα προεξέχουν. Τα
άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα προστατεύονται από χτυπήματα.
Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα με λείες
επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τους σωλήνες.

4.3.7

Τοποθέτηση σωλήνων στο όρυγμα

Ο πυθμένας του ορύγματος θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα βάθη και κλίσεις από την
εγκεκριμένη μελέτη, θα είναι επίπεδος και απαλλαγμένος από πέτρες. Οι σωλήνες τοποθετούνται επί
αμμοχαλικώδους στρώσης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.
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Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με χρήση ιμάντων. Η χρήση μεταλλικών αλυσίδων,
καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτημάτων που μπορεί να βλάψουν την προστατευτική επένδυση
απαγορεύεται.
Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόμενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά δεν θα υπερβαίνει
τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιμοποιουμένων συνδέσμων, και σε κάθε
περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα εξής όρια :
Φ 500 mm: 3,0ο
Φ 600 έως 900 mm: 2,0ο
Φ 1000 έως 1400 mm: 1,0ο
Φ 1400 mm: 0,5ο
Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να
περιβάλλουν τον αγωγό και να συμπληρώνουν πλήρως το διάκενο μεταξύ σωλήνος και ορύγματος (πλήρες
πλευρικό σφήνωμα αγωγού). Στην συνέχεια η στρώση εγκιβωτισμού του σωλήνα θα συμπυκνώνεται
επαρκώς με χρήση ελαφρού δονητικού εξοπλισμού.
Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία. Σε κάθε διακοπή
της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα εμφράσσεται για προστασία του σωλήνα
από την εισχώρηση ρυπαντών.

4.3.8

Σύνδεση σωλήνων

Η μέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο μεταξύ τους όσο και με τα ειδικά τεμάχια ΡΕ
εξαρτάται από την διάμετρο και την πίεση λειτουργίας τους.
Για διαμέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά κανόνα η σύνδεση γίνεται
με ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding).
Για μεγαλύτερες διαμέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρμόζεται η μετωπική θερμική
συγκόλληση (butt fusion welding). Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης, στους 220 οC και
υπό πίεση δημιουργούνται νέοι δεσμοί μεταξύ των μορίων του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο
διαφορετικών τεμαχίων σωλήνων, η κατανομή των φορτίων σε ολόκληρο το μήκος της σωληνογραμμής και
η διατήρηση λείας εσωτερικής επιφάνειας.

4.3.9

Δοκιμές στεγανότητας
4.3.9.1 Γενικά

Οι δοκιμές στεγανότητας θα γίνονται μετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα, την
κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και συσκευών και την μερική
επαναπλήρωση του ορύγματος.
Οι δοκιμές διακρίνονται σε:
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• προδοκιμασία,
• κύρια δοκιμή υπό πίεση,
• γενική δοκιμή ολόκληρου του δικτύου.
Κατά την διάρκεια των δοκιμών το μη επιχώμενο τμήμα των ορυγμάτων θα παραμένει ξηρό. Τυχόν
εμφάνιση υδάτων στο όρυγμα θα αντιμετωπίζεται με αντλήσεις.
Το μήκος του τμήματος δοκιμής θα είναι της τάξης των 500 έως 1000 m ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες
και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα άκρα των τμημάτων του προς δοκιμή δικτύου θα κλείνουν
ερμητικά με φλαντζωτές τάπες.
Το προς δοκιμή τμήμα θα πληρούται με νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης εξαέρωσή του.
Το αντλητικό συγκρότημα εισπίεσης θα είναι εφοδιασμένο με ογκομετρική διάταξη (όργανο ή καταγραφικό)
μετρήσεων, ακριβείας ± 1 lt και αυτογραφικό μανόμετρο με ακρίβεια ανάγνωσης 0,1 atm. Τα όργανα θα
φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 μηνών) πιστοποιητικό βαθμονόμησης από αναγνωρισμένο εργαστήριο.
Η εκτέλεση της δοκιμασίας θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται καμία εργασία
στο σκάμμα κατά την ώρα που το τμήμα βρίσκεται υπό δοκιμασία.

4.3.9.2 Προδοκιμασία
Αφού πληρωθεί με νερό το υπό δοκιμή τμήμα, παραμένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική πίεση. Αν
διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σημείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η ζημία και θα
επαναληφθεί η δοκιμή.

4.3.9.3 Κυρίως δοκιμασία πίεσης
Αν κατά την προδοκιμασία δεν παρατηρηθούν μετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος, επακολουθεί η
κυρίως δοκιμή υπό πίεση. Η εφαρμοστέα πίεση δοκιμής καθορίζεται από την μελέτη ή ορίζεται σε 150% της
ονομαστικής πίεσης (ΡΝ) των σωλήνων. Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαμβάνεται πρόνοια για
την αποφυγή δημιουργίας θυλάκων αέρα. Η ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη από 12
ώρες.
Η κυρίως δοκιμή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη από 0,10 atm και δεν
παρατηρηθούν παραμορφώσεις του δικτύου. Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ορίου αυτού
ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για τον εντοπισμό ενδεχομένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές
επισκευάζονται και η δοκιμασία επαναλαμβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος,
παρά το ότι προστίθενται ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της πίεσης, σημαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί
αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται εκκένωση και επανάληψη της δοκιμής.
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4.3.9.4 Γενική δοκιμασία
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιμασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το όρυγμα κατά τμήματα,
χωρίς όμως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως μεταξύ των τμημάτων του δικτύου που υποβλήθηκαν σε
κυρίως δοκιμασία πίεσης.
Κατά την φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα μικρότερα της ονομαστικής προς
διαπίστωση τυχόν πίεσης (η πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα μανόμετρα).
Μετά την τμηματική επαναπλήρωση των ορυγμάτων, οι σωληνώσεις θα υποστούν την τελική δοκιμασία με
πίεση ίση προς 150% της ονομαστικής.
Η διάρκεια της δοκιμασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των συνδέσεων
μεταξύ των χωριστά δοκιμασθέντων τμημάτων κατά την κυρίως δοκιμή πιέσεως. Μετά την επιτυχή
διεξαγωγή και της δοκιμασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα μεταξύ των τμημάτων κενά.

4.3.9.5 Πρωτόκολλο δοκιμασιών
Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσμάτων δοκιμασιών θα καταρτίζονται πρωτόκολλα που θα
υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και του Αναδόχου.

4.3.10 Τρόπος επιμέτρησης εργασίας
4.3.10.1 Μονάδες μέτρησης περαιωμένης εργασίας
Αγωγός - Αξονικό μήκος δικτύου, κατά ονομαστική διάμετρο και κατηγορία σωλήνων μαζί με τα ειδικά
τεμάχια (εκτός εάν στα συμβατικά τεύχη προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση των ειδικών τεμαχίων).
Τμήματα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί με διατομές σωλήνων μεγαλύτερες από τις καθοριζόμενες
στην μελέτη θα επιμετρώνται με βάση τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαμέτρους τεμαχίων.
Διευκρινίζεται ότι τα μήκη των σωληνώσεων θα επιμετρώνται αξονικά χωρίς να αφαιρούνται τα μήκη των
ειδικών τεμαχίων.

4.3.10.2 Περιλαμβανόμενες δαπάνες
Στις ως άνω επιμετρούμενες επί μέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την κατασκευή δικτύων
σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο PE 80 ή PE 100, περιλαμβάνονται:
• Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, υλικών και
συσκευών.
• Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων τους.
• Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα.
• Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων, πλύσεων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και η εργασία αποκατάστασης και
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τα

υλικά

που

θα

απαιτηθεί

να

αντικατασταθούν

σε

περίπτωση

τεκμηριωμένης

διαπίστωσης

ακαταλληλότητάς τους κατά τις δοκιμές ή τον έλεγχο προς παραλαβή.
Οι εργασίες κατασκευής των προβλεπομένων σημάτων αγκύρωσης από σκυρόδεμα και ο εγκιβωτισμός των
σωλήνων με άμμο επιμετρώνται ιδιαίτερα και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ως άνω τιμές μονάδος.
Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πλύσης/ απολύμανσης του δικτύου, οι οποίες επιμετρώνται
ιδιαίτερα (όταν προβλέπεται η εκτέλεσή τους), ανά km δικτύου.
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4.4

4.4.1

ΣΤΠ ΠΜ - 04: ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο

Το παρόν κεφάλαιο αφορά την χρήση στεγανωτικής μάζας στις κατασκευές από σκυρόδεμα. Χρήση
στεγανωτικού προβλέπεται, όπου αναφέρεται στη μελέτη ή και όπου συμπληρωματικά διαταχθεί από την
Επίβλεψη.

4.4.2

Τύπος Υλικού

Ο τύπος και η αναλογία προσμίξεως του στεγανωτικού μάζας θα καθορισθούν από την Επίβλεψη με βάση
τις οδηγίες του Προμηθευτή. Πρέπει πάντως εκτός της αναλογίας μίξεως να διερευνάται και η επίδραση του
στεγανωτικού υλικού επί των ιδιοκτητών του σκυροδέματος και να αποκλείεται η χρήση στεγανωτικών τα
οποία έχουν δυσμενή επίδραση επί του ερπυσμού και της συστολής πήξεως του σκυροδέματος.
Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

4.4.3

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις
εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.
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4.5
4.5.1

ΣΤΠ ΠΜ - 05: ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
Αντικείμενο

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση,
θραυστών υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για την
διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επαναεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ.

4.5.2

Περιγραφή εργασιών

Τα υλικά επίχωσης θα λαμβάνονται κατ΄ αρχήν από τα πλέον κατάλληλα από τα προϊόντα εκσκαφής των
ορυγμάτων και θεμελίων και µόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν ή δεν είναι διαθέσιμα όταν
απαιτούνται (σύμφωνα µε το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών), θα χρησιμοποιούνται προϊόντα
δανειοθαλάµων.
Ο Ανάδοχος γενικώς οφείλει να προγραμματίζει την εκτέλεση των πάσης φύσης εκσκαφών κατά τρόπο
ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών για την επίχωση των ορυγμάτων και
την κατασκευή επιχωμάτων.
Σε περίπτωση που, λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, δεν καταστεί δυνατή η αξιοποίηση στις κατασκευές
των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί αντίστοιχες ποσότητες από
δάνεια υλικά χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.
Η ταξινόμηση των εδαφών, ως προς τις εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την ικανότητα συμπύκνωσης κατά το
DIN 18196:2004-11: Earthworks and foundations - Soil classification for civil engineering purposes -Εκσκαφές και επιχώσεις. Κατηγοριοποίηση εδαφών. έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατηγορίες Εδαφικών Υλικών κατά DIN 18196
Συνοπτική περιγραφή υλικού

Ικανότητα
συµπυκνώσεως

Κατάταξη εδαφών

Μη συνεκτικά έως ελαφρώς συνεκτικά,
χονδρόκοκκα και µικτόκοκκα εδάφη

V1

GW, GI, GE, SW, SI, SE, GU, GT,
SU, ST

Συνεκτικά, µικτόκοκκα εδάφη

V2

GU, GT, SU, ST

Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη

V3

UL, UM, TL, TM, TA

Τα οργανικά κλπ εδάφη των κατηγοριών (HN, HZ, F, OU, OT, OH, OK) κατά DIN 18196 δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν.
Γενικώς τα υλικά επιχωμάτωσης θα είναι απαλλαγμένα από οργανικές ύλες, φύλλα, χλόη και ρίζες φυτών.
Η ικανότητα συμπύκνωσης των εδαφικών υλικών εξαρτάται από την κοκκομετρία, τη μορφή των κόκκων
και την περιεκτικότητα σε νερό.
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Ειδικότερα:


Για την κατηγορία V1, βαρύνουσα σημασία στην ικανότητα συμπύκνωσης έχει η σύνθεση των
κόκκων και η μορφή τους και μικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό.



Για τις κατηγορίες V2 και V3, βαρύνουσα σημασία στη συμπύκνωση έχει η περιεκτικότητα σε νερό.



Η συμπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της μικρής τους ευπάθειας στο νερό και στην
αποσάθρωση είναι ευχερέστερη από ότι η συμπύκνωση των εδαφών των κατηγοριών V2 και V3.

Επισημαίνονται ακόμη τα εξής:


Σε πολύ υγρά ή συνεκτικά εδάφη, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο υψηλός βαθμός συμπύκνωσης.



Σε πολύ ξηρά εδάφη, η απαιτούμενη συμπύκνωση μπορεί να επιτευχθεί µόνο µε σημαντικά
μεγαλύτερο έργο συμπύκνωσης (αριθμός διελεύσεων οδοστρωτήρων, μέγεθος οδοστρωτήρων
κοκ).

Κατά συνέπεια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατ’ αρχήν εδαφικά υλικά µη συνεκτικά, της κατηγορίας V1
και µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών θα χρησιμοποιούνται
και εδάφη των κατηγοριών V2 και V3.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για το υλικό επίχωσης όταν προβλέπεται να αποτελέσει βάση έδρασης
οδοστρωμάτων ή πρόσθετων επιχωμάτων.
Ο καθορισμός του πάχους των στρώσεων εξαρτάται από τον εξοπλισμό συμπύκνωσης που θα
χρησιμοποιηθεί και από την κατηγορία των χρησιμοποιούμενων εδαφικών υλικών.

Στον παρακάτω πίνακα παρέχονται γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για την εκτέλεση των εργασιών
συμπύκνωσης. Τα στοιχεία του πίνακα είναι ενδεικτικού χαρακτήρα και αντιπροσωπεύουν μέσες τιμές. Όταν
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πλέον κατάλληλα κατά περίπτωση μηχανήματα, τα αναφερόμενα πάχη
ενδεχομένως θα πρέπει να μειωθούν ενώ υπό ευνοϊκές συνθήκες είναι δυνατή και η υπέρβαση των τιμών
αυτών.
Ο εξοπλισμός συμπύκνωσης, το πάχος των στρώσεων και ο τρόπος συμπύκνωσης, θα αποτελούν
αντικείμενο προτάσεων του Αναδόχου και εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Για την επιλογή του εξοπλισμού θα λαμβάνονται υπόψη οι διαστάσεις της προς συμπύκνωσης επιφάνειας
και η γενική απαίτηση διάστρωσης των προϊόντων κατά ομοιόμορφες στρώσεις.
Η επίχωση πρέπει να γίνεται εν ξηρώ. Κατά συνέπεια ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το σκάμμα
από επιφανειακά και υπόγεια νερά.
Η υγρασία του υλικού πλήρωσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη
συμπύκνωση. Υλικά µε αυξημένη υγρασία δεν θα χρησιμοποιούνται πριν στεγνώσουν επαρκώς.
Η απομάκρυνση των τυχόν μέσων αντιστήριξης πρανών θα γίνεται σταδιακά και µε τρόπο ώστε αφενός µεν
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να αποφεύγεται χαλάρωση και κατάπτωση των πρανών και αφετέρου να διευκολύνεται η διάστρωση και
συμπύκνωση του υλικού πλήρωσης του σκάμματος.
Ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης θα είναι τουλάχιστον ίσος προς 92% της μέγιστης πυκνότητας της
λαμβανομένης σύμφωνα µε το πρότυπο EN 13286-2:2004 Unbound and hydraulically bound mixtures - Part
2: Test methods for the determination of the laboratory reference density and water content - Proctor
compaction. -- Μίγματα µη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα µε υδραυλικές κονίες. Μέρος 2: Μέθοδοι
δοκιμής για τον προσδιορισμό της εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και του ποσοστού υγρασίας.
Συμπύκνωση Proctor, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά από την Μελέτη.

4.5.3

Τρόπος επιμέτρησης

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράτε σε όγκο κατασκευαζόμενου επιχώματος με λήψη αρχικών
και τελικών διατομών, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων.
Στη τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται:
-

Η προμήθεια των αδρανών,

-

Η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

-

Η διάστρωση, και η διαμόρφωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.
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4.6
4.6.1

ΣΤΠ ΠΜ-06: ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ
Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στη μόνωση των εξωτερικών επιφανειών του σκυροδέματος των υπογείων
χώρων αντλιοστασίων, φρεατίων κ.λπ., όπου προβλέπεται από τη μελέτη του έργου, για την προστασία
από υγρασία. Θα γίνεται επάλειψη με ασφαλτικό υλικό (ασφαλτικό γαλάκτωμα).

4.6.2

Περιγραφή και εκτέλεση

Η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί όπου καθορίζεται στα σχέδια και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας
Επίβλεψης. Το ασφαλτικό υλικό επάλειψης θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας Επίβλεψης. Για το λόγο
αυτό ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση σχετική περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης και τεχνικές
προδιαγραφές του υλικού που προστίθεται να χρησιμοποιήσει. Το οποίο υλικό θα είναι σε κάθε περίπτωση,
προελεύσεως εργοστασίου ειδικευμένου στην παραγωγή τέτοιων μονωτικών υλικών. Είναι δυνατόν μετά
από πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης να εφαρμοστεί και άλλο ισοδύναμο ή
αποτελεσματικότερο σύστημα στεγανοποίησης, χωρίς όμως ο Ανάδοχος να έχει δικαίωμα για πρόσθετη
αποζημίωση για το λόγο αυτό.

4.6.3

Επιμέτρηση και τρόπος πληρωμής

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
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4.7
4.7.1

ΣΤΠ ΠΜ-07: ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα αφορούν προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά
υλικά (μη πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο PVC-U, πολυπροπυλένιο ΡΡ ή πολυαιθυλένιο ΡΕ ).

4.7.2

Ποιοτικά χαρακτηριστικά φρεατίων – Παραλαβή υλικών
4.7.2.1 Πρότυπα δοκιμών

Συγκεκριμένα θα πρέπει να εφαρμόζονται τα κάτωθι:
ΕΛΟΤ EN 124

Καλύμματα

φρεατίων

αποχέτευσης

και

φρεατίων

επίσκεψης

σε

περιοχές

κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. - Απαιτήσεις σχεδιασμού, δοκιμή τύπου,
σήμανση, έλεγχος ποιότητας - Gully tops and manhole tops for vehicular and
pedestrian areas - Design requirements, type testing, marking.
ΕΛΟΤ EN 1610

Κατασκευή και δοκιμή των αποχετεύσεων και των αποστραγγίσεων. - Construction
and testing of drains and sewers.

ΕΛΟΤ EN 752

Συστήματα αποχέτευσης και αποστράγγισης εξωτερικά των κτιρίων. - Drain and
sewer systems outside buildings.

ΕΛΟΤ EN 1433

Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες πεζών και οχημάτων – Ταξινόμηση, σχεδιασμός
και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης -- Drainage
channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing
requirements, marking and evaluation of conformity

ΕΛΟΤ EN 13598-2

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων
χωρίς

πίεση

-

Μη

πλαστικοποιημένο

πολυ(βινυλοχλωρίδιο)

(PVC-U),

πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 2: Προδιαγραφές για
ανθρωποθυρίδες και θαλάμους επιθεώρησης σε περιοχές κυκλοφορίας τροχοφόρων
οχημάτων και σε υπόγειες εγκαταστάσεις μεγάλου βάθους. - Plastics piping
systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized
poly(vilyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2:
Specifications for manholes and inspection chambers in traffic areas and deep
underground installations.
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-1

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U),
polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and
fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B Σύστημα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγγιση και αποχέτευση χωρίς
πίεση - Συστήματα σωληνώσεων δομημένου τοιχώματος από μή πλαστικοποιημένο
πολυβινυλογλωρίδιο (PVC-U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος
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3: Προδιαγραφές για σωλήνες και εξαρτήματα με λεία εσωτερική και δομημένης
μορφής εξωτερική επιφάνεια και για το σύστημα, Τύπου Β
ΕΝ 13101

Βαθμίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήμανση, δοκιμές και αξιολόγηση της
συμμόρφωσης. - Steps for underground man entry chambers - Requirements,
marking, testing and evaluation of conformity

ΕΛΟΤ ΣΤΠ ΠΜ 1501-08-01-03-02

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων. - Underground
utilities trench backfilling.

4.7.2.2 Περιγραφή προκατασκευασμένων φρεατίων
Εννοούνται όλα τα πλαστικά φρεάτια που βρίσκουν εφαρμογή στα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και
ακαθάρτων, σε πάσης φύσεως εδάφη, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με υψηλή στάθμη υδροφόρου
ορίζοντα, για μέγιστο βάθος τοποθέτησης έως 6 μέτρα και χαρακτηρίζονται από χαμηλό βάρος και υψηλή
ανθεκτικότητα σε διαβρωτικό περιβάλλον και δραστικά απόβλητα.
Τα προς εγκατάσταση στο έργο φρεάτια θα είναι κυλινδρικού σχήματος, ελάχιστης τυποποιημένης
εσωτερικής διαμέτρου D1000 mm, σύμφωνα με την μελέτη και θα απαρτίζονται από 3 τμήματα: την βάση,
τον ενδιάμεσο ανυψωτικό δακτύλιο (στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου) και τον έκκεντρο ή
ομόκεντρο κώνο.
Τα βασικά τμήματα των φρεατίων συνδέονται μεταξύ τους είτε με την χρήση ελαστικών δακτυλίων είτε με
αυτογενή συγκόλληση αναλόγως με τα περιγραφόμενα στην μελέτη.
Τα πλαστικά φρεάτια θα διαθέτουν στη βάση τους προδιαμορφωμένες εισόδους (μια, δύο ή τρείς) και
εξόδους τυποποιημένης διατομής (DN160/200, DN110/125, DN250/315,DN355, DN400, DN450, DN500,
DN630) ή οι είσοδοι και οι έξοδοι θα είναι προχαραγμένες από το εργοστάσιο ούτως ώστε ο εγκαταστάτης
να πραγματοποιεί την ανάλογη διαμόρφωση της οπής.
Ο ενδιάμεσος ανυψωτικός δακτύλιος ο οποίος θα διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος βάση της
μελέτης θα πρέπει να έχει ακαμψία δακτυλίου τουλάχιστον 4kN/m² κατά ΕΛΟΤ ISO 9969.
Η τελική ρύθμιση του ύψους του φρεατίου γίνεται μέσω του έκκεντρου ή ομόκεντρου κώνου, ο οποίος θα
κόβεται στο απαιτούμενο ύψος για την επίτευξη της προβλεπόμενης τελικής στάθμης.
Όλα τα φρεάτια θα διαθέτουν βαθμίδες χυτοσιδηρές σύμφωνα με το ΕΝ 13101, τοποθετημένες από το
εργοστάσιο στην εσωτερική επιφάνεια των φρεατίων για την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση του συνεργείου
συντήρησης / καθαρισµού.
Η σύνδεση του φρεατίου με τους σωλήνες μπορεί να γίνει με διάτρηση σε οποιοδήποτε ύψος. Για την
στεγάνωση απαιτείται η χρήση ελαστικού παρεμβύσματος.
Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά, και αναλόγως της θέσης τοποθέτησης αυτών θα είναι
κλάσης D400 kN (40t), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Θα είναι δε πλήρως στεγανά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην ΕΛΟΤ ΣΤΠ ΠΜ 1501-08-07-01-05.
Τα χυτοσιδηρά πλαίσια των καλυμμάτων θα είναι πακτωμένα σε πλάκα από σκυρόδεμα (δακτύλιος έδρασης
χυτοσιδηρού καλύμματος) διαστάσεων 1,30 x 1,30 x 0,25 m για την κατανομή των φορτίων.
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4.7.3

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
4.7.3.1 Γενικά

Κατά την μεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση τα πλαστικά φρεάτια θα στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να αποφεύγονται οι κρούσεις.

4.7.3.2 Εγκατάσταση φρεατίου και σύνδεση σωλήνων
H εγκατάσταση των φρεατίων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τα σχέδια
λεπτομερειών της μελέτης.
Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τσιμεντοκονίας και μονωτικών υλικών στο εσωτερικό του φρεατίου.
Η επίχωση του εναπομένοντος διακένου θα γίνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην ΕΛΟΤ ΣΤΠ ΠΜ 1501-08-01-03-02.
Η έδραση των φρεατίων, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη θα γίνεται επί υποστρώματος
συνολικού πάχους 40 cm, αποτελούμενου από χονδρά σκύρα (πάχος 30 cm) και επιφανειακή στρώση
άμμου (πάχους 10 cm).
Σε περιπτώσεις υψηλού υδροφόρου ορίζοντα συνιστάται η έδραση των φρεατίων σε υπόστρωμα
σκυροδέματος καθαρισμού (C12/15). Επιπλέον συνίσταται η βάση να είναι συγκολλημένη με τον ανυψωτικό
δακτύλιο (στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα του
φρεατίου. Επίσης, στις εισόδους – εξόδους των σωλήνων του φρεατίου, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα
για την τοποθέτηση και δεύτερου υδρόφιλου δακτυλίου στεγάνωσης κατασκευασμένου από υλικά τα οποία
διογκώνονται με την επαφή με το νερό, στεγανοποιώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, απόλυτα τη σύνδεση του
φρεατίου με τους αντίστοιχους σωλήνες.
Οι είσοδοι και οι έξοδοι απορροής των φρεατίων θα είναι κατάλληλες για σύνδεση με αγωγούς είτε PVC, είτε
συμπαγούς τοιχώματος, είτε δομημένου τοιχώματος και ανάλογα με την περίπτωση θα χρησιμοποιείται είτε
δακτύλιος είτε η μέθοδος της ηλεκτροσύντηξης.
Επίσης απαιτείται να υπάρχει η δυνατότητα διάτρησης του ανυψωτικού δακτυλίου του φρεατίου για
σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος.
4.7.4

Έλεγχοι

Θα διεξάγονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι:


Έλεγχος φακέλου πιστοποιητικών εργοστασίου παραγωγής. Όταν τα πλαστικά φρεάτια από PE
φέρουν σήμανση CE, δεν απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργαστηριακών ελέγχων.



Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σύμφωνα με τη μελέτη του έργου.



Έλεγχος συνδέσεως με τους σωλήνες του δικτύου.



Έλεγχος διαστάσεων/τύπου φρεατίου/εισόδων-εξόδων.



Έλεγχος γεωμετρικών χαρακτηριστικών φρεατίου (π.χ. παραμόρφωση- ovality).
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4.7.5

Όροι και απαιτήσεις υγείας-ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος
4.7.5.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, εκτός αυτών που αφορούν γενικά την εκτέλεση εργασιών εντός
σκάμματος.

4.7.5.2 Μέτρα υγείας – ασφάλειας
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

υπό τάση
Γάντια προστασίας έναντι

Γάντια προστασίας έναντι

Protective

Μηχανικών κινδύνων

mechanical risks

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO

Μέσα ατομικής προστασίας -

Personal protective

20345

Υποδήματα τύπου ασφαλείας

equipment - Safety footwear

Υποδήματα τύπου

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO

Μέσα ατομικής προστασίας -

Personal protective

ασφαλείας

20345/Α1

Υποδήματα τύπου ασφαλείας

equipment - Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO

Μέσα ατομικής προστασίας -

Personal protective

20345/COR

Υποδήματα τύπου ασφαλείας

equipment - Safety footwear

Μηχανικών κινδύνων

4.7.6

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

gloves

against

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένων φρεατίων, ανάλογα με τον τύπο και την
διάμετρο αυτών (όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στα Ενιαία Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων- Εγκύκλιος
ΥΠΟΜΕΔΙ/ ΓΓΔΕ/ Δ11 17/8/11).
Στις επιμετρούμενες μονάδες περιλαμβάνονται:
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Η προμήθεια του φρεατίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των ελαστικών
δακτυλίων στεγάνωσης.



Η εκσκαφή του ορύγματος στις προβλεπόμενες διαστάσεις με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα
ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του
ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον
εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις, και οι τυχόν
απαιτούμενες αντλήσεις.



Η μεταφορά επί τόπου του έργου, οι φορτοεκφορτώσεις, η τοποθέτηση του φρεατίου στο όρυγμα
και η σύνδεσή του με τους σωλήνες εισόδου/εξόδου.



Το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο εξοπλισμός για τον χειρισμό και την εγκατάσταση
του φρεατίου.



Η προμήθεια όλων των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και υλικών για την σύνδεση του φρεατίου με
τους αγωγούς (π.χ. μούφες σύνδεσης σωλήνων, δακτύλιοι στεγάνωσης, υλικά συγκόλλησης κλπ)
καθώς και το κόστος κατασκευής του δακτύλιο έδρασης του καλύμματος στην στέψη του φρεατίου
διαστάσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη.

Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο μέγεθος κόκκου 25
mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων εκσκαφής, εάν αυτό απαιτείται, για την
παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά
θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και
τελικά η κωνική απόληξη, με χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού.
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4.8

ΣΤΠ ΠΜ-08: ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

4.8.1

Αντικείμενο

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στους αγωγούς και τα ειδικά τεμάχια αποχέτευσης ακαθάρτων
από σωλήνες δομημένου τοιχώματος

4.8.2

Γενικά

Οι προβλεπόμενες εργασίες για την κατασκευή των αγωγών ακαθάρτων δομημένου τοιχώματος είναι
συνοπτικά οι εξής:
α. Η προμήθεια των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων και οι κάθε είδους δοκιμές στο εργοστάσιο πριν την
παραλαβή.
β. Όλες οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων από το εργοστάσιο
κατασκευής στην θέση συγκέντρωσης και μετά από εκεί στη θέση τοποθέτησης.
γ. Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων μέσα στο όρυγμα.
δ. Η διαδικασία επίχωσης του σκάμματος του αγωγού.
ε. Οι κάθε είδους δοκιμασίες παραλαβής των κατασκευασμένων αγωγών.
Όλες οι προαναφερθείσες εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στην παρούσα
Τεχνική Προδιαγραφή.
Για όλες τις άλλες εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων, όπως εκσκαφές και
επανεπιχώσεις

ορυγμάτων,

φορτοεκφορτώσεις

και

μεταφορές

προϊόντων

εκσκαφής,

κατασκευή

υποστρώματος άμμου, κατασκευή φρεατίων κ.λ.π. ισχύουν οι αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

4.8.3

Ποιότητα, χαρακτηριστικά σωλήνων και ειδικών τεμαχίων – Παραλαβή υλικών

Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιμασίες αποδοχής στο εργοστάσιο των σωλήνων και
των ειδικών τεμαχίων της σειράς που καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης θα συμφωνούν πλήρως με τα
προδιαγραφόμενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 τύπος Β. Κατασκευαστής σύμφωνα με το υπόψη πρότυπο είναι το
εργοστάσιο, από το οποίο ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί τους πλαστικούς σωλήνες.
Σημειώνεται ότι, οι σωλήνες που θα ενσωματωθούν στο εν λόγω έργο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες με
πιστοποιητικό ποιότητος σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 τύπος Β από αναγνωρισμένο
ανεξάρτητο φορέα π.χ. ΕΛΟΤ, TÜV κ.λπ.

Πρότυπα δοκιμών


ΕΛΟΤ EN ISO 9969 Thermoplastics pipes - Determination of ring stiffness - Θερμοπλαστικοί
σωλήνες - Προσδιορισμός της ακαμψίας δακτυλίου



ΕΛΟΤ EN 744

Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Test method for

resistance to external blows by the round-the-clοck method - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων
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και αγωγών - Θερμοπλαστικοί σωλήνες - Δοκιμή αντοχής σε εξωτερικά κτυπήματα με τη μέθοδο
του ρολογιού


EN 9967 Determination of Creep ratio



ΕΛΟΤ ΕΝ 3126 Plastics piping systems - Plastics components - Determination of dimensions Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Πλαστικά εξαρτήματα - Προσδιορισμός διαστάσεων



ΕΛΟΤ ΕΝ 12091 Thermal insulating products for buildings application - Determination of freezethaw resistance - Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακές εφαρμογές - Προσδιορισμός της
αντίστασης στη ψύξη-απόψυξη

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα παραδίδονται στον Ανάδοχο στο εργοστάσιο, αφού έχουν
πραγματοποιηθεί όλες οι υποχρεωτικές και οι τυχόν προαιρετικές δοκιμές αποδοχής, που έχουν κριθεί
σκόπιμες, όπως αυτές καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου έχει το
δικαίωμα να παρίσταται στις δοκιμές ελέγχου των προϊόντων με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της.
Στην περίπτωση που δεν παραστεί εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην διεξαγωγή των δοκιμών, ο
κατασκευαστής των σωλήνων είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει στην Υπηρεσία Επίβλεψης βεβαίωση
σύμφωνα με την οποία θα πιστοποιείται ότι όλοι οι σωλήνες και τα εξαρτήματα έχουν υποβληθεί με επιτυχία
στις παραπάνω δοκιμασίες.
Διευκρινίζεται ότι η παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας Επίβλεψης στις δοκιμασίες παραλαβής των
σωλήνων και εξαρτημάτων ή η σύμφωνα με τα παραπάνω χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού από τον
κατασκευαστή, δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των εγκατεστημένων σωληνώσεων επιτόπου των
έργων από την Υπηρεσία Επίβλεψης.

4.8.4

Διαστάσεις σωλήνων

Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συμφωνούν με τα όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476- 3.
4.8.5

Μεταφορά και αποθήκευση υλικών

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για την
αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από την
καρότσα.
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινου ή αλυσίδων
για τους χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντες (σαμπάνια).
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε περιφραγμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ.
διάταξη πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω υπερκείμενου βάρους.
Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά.
Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας
τους.
Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα:
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α) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή, καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει
στρέβλωση ή λυγισμό στον σωλήνα.
β) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση) της
διαμέτρου.
γ) Το σύρσιμο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται με
συρματόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις.
δ) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη στοίβαση).
Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων κατά γενέτειρα. Η κάτω
στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ΄ όλο το μήκος των σωλήνων.
Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαμέτρων, οι πλέον άκαμπτοι θα διατάσσονται
στο κάτω μέρος της στοίβας.
Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα
προεξέχουν. Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα προστατεύονται από
χτυπήματα.
Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα με λείες
επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τους σωλήνες.

4.8.6

Τοποθέτηση σωλήνων στο όρυγμα

Για την σωστή τοποθέτηση του σωλήνα σε όρυγμα, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες :


Το βάθος του ορύγματος πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει την στρώση κατ’ελάχιστο 10 cm
άμμου στον πυθμένα, πάνω στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των σωλήνων.



Πρέπει να έχουν απομακρυνθεί οι αιχμηρές ή πολύ μεγάλες πέτρες από τον πυθμένα του
ορύγματος.



Η επιλογή της κοκκομετρίας των υλικών θα πρέπει να γίνεται με το κριτήριο της εύκολης
εισχώρησης στις αυλακώσεις του σωλήνα. Η βάση και η προστατευτική επίχωση πρέπει να
αποτελούνται από τα προαναφερθέντα υλικά, τα οποία διαστρώνονται κατά διαδοχικά στρώματα
και ακολουθεί συμπύκνωση μέχρι του ύψους των 30 cm πάνω από την στέψη του σωλήνα.



Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στην συμπύκνωση της επίχωσης πλευρικά του αγωγού.
Η συμπύκνωση θα πρέπει να πραγματοποιείται, αφού η επίχωση υπερβεί σε ύψος το ήμισυ της
διαμέτρου του αγωγού για να αποτρέπεται η ανύψωσή του και ως εκ τούτου η αλλαγή της κλίσης
του αγωγού και συνεχίζουμε την επίχωση και την συμπύκνωση όπως περιγράφεται στην
προηγούμενη παράγραφο. Στη συνέχεια το σκάμα δύναται να πληρωθεί με τα υλικά εκσκαφής,
αφού έχουν απομακρυνθεί οι αιχμηρές και οι πολύ μεγάλες πέτρες.Ο βαθμός συμπύκνωσης της
επίχωσης που απαιτείται είναι ίσος ή ανώτερος με 90% κατά ProCtor (Optimum).



Σε περίπτωση ύπαρξης υδροφόρου ορίζοντα η τοποθέτηση των σωλήνων θα πρέπει να
πραγματοποιείται μετά την απομάκρυνση των υδάτων και να γίνεται η επίχωσή τους για την
αποφυγή του φαινομένου της άνωσης.
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Συνιστάται η χρήση μηχανικών μέσων, όπως η τοποθέτηση μιάς σανίδας κατάλληλων διαστάσεων
για την ισοκατανομή των φορτίων και την αποφυγή φθορών στα άκρα των σωλήνων.



Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο φαινόμενο της διαστολής των σωλήνων, όταν αυτοί
τοποθετούνται σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η
επικάλυψη των σωλήνων με μερική επίχωση.


4.8.7

Σύνδεση σωλήνων

Οι σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με μούφα και ελαστικό δακτύλιο . Στους σωλήνες από DN/OD 250mm
έως DN/OD 1200mm και από DN/ID 300 έως DN/ID800mm ο δακτύλιος τοποθετείται στην πρώτη
αυλάκωση, στους δε σωλήνες από DN/OD 160mm έως DN/OD 200mm ο δακτύλιος τοποθετείται στην
δεύτερη αυλάκωση.

Μετά την τοποθέτηση του ελαστικού δακτυλίου προς διευκόλυνση της σύνδεσης

επαλείφουμε εσωτερικά την προς σύνδεση μούφα με υγρό σαπούνι. Η επάλειψη του ελαστικού δακτυλίου
με σαπούνι πρέπει να αποφεύγεται για να μη προκληθεί επικόλληση μικροσωματιδίων άμμου ή χώματος, τα
οποία πιθανόν να επηρεάσουν την στεγανότητα της σύνδεσης. Κατά την ένωση των σωλήνων μεγάλων
διαμέτρων συνιστάται η χρήση μηχανικών μέσων. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η προστασία του
ελεύθερου άκρου του σωλήνα με την τοποθέτηση μίας σανίδας κατάλληλων διαστάσεων για την
ισοκατανομή των φορτίων και την αποφυγή τραυματισμού του σωλήνα. Οι μούφες πρέπει να
τοποθετηθούν στην σωστή τους θέση για να εξασφαλίζουν την ομαλή ροή εσωτερικά του δικτύου (να
τερματίσουν μέχρι τον εσωτερικό δακτύλιο που διαθέτουν) .
Σημείωση: Ειδικότερα για τα δίκτυα ακαθάρτων σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υψηλός υδροφόρος
ορίζοντας ή άλλα κοινόχρηστα δίκτυα, όπως δίκτυο ύδρευσης, συνιστάται η χρήση δεύτερου ελαστικού
δακτυλίου, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από ειδικά υλικά τα οποία διογκώνονται κατά την επαφή
τους με το νερό (υδρόφιλα) με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της απόλυτης αμφίδρομης στεγανότητας του
δικτύου.
Ως γνωστό, το σύστημα σύνδεσης των σωλήνων δύναται να επηρεαστεί ή από ανθρώπινη αμέλεια ή από μη
κατάλληλη επιλογή υλικών εγκιβωτισμού- επίχωσης ή από τις γενικότερες συνθήκες εγκιβωτισμού του
σωλήνα (π.χ. ελλιπής συμπύκνωση).
Εξαιτίας των παραπάνω το δίκτυο μπορεί να παρουσιάσει στη διάρκεια λειτουργίας του είτε διαρροές είτε
εισροές υδάτων. Είναι γνωστό ότι σε περιπτώσεις διαρροής λυμάτων μολύνεται το περιβάλλον ενώ σε
περιπτώσεις εισροής υδάτων και ειδικότερα όταν υπάρχει θαλασσινό νερό στον υδροφόρο ορίζοντα,
προκαλούνται ζημίες και κακή λειτουργία του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων.
Έτσι, η χρήση του υδρόφιλου ελαστικού δακτυλίου, ο οποίος τοποθετείται μετά τον κανονικό ελαστικό
δακτύλιο EPDM, εξαλείφει τον κίνδυνο εκροής ή εισροής υδάτων.
Ειδικότερα οι προαναφερθέντες ελαστικοί δακτύλιοι παράγονται για διαμέτρους από DN150 έως και DN800.
Οι υδρόφιλοι αυτοί δακτύλιοι θα πρέπει να προστατεύονται πριν την ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο
προκειμένου να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη διόγκωσή τους από την παρουσία νερού. Επίσης, θα πρέπει ο
σύνδεσμος σύνδεσης των σωλήνων να διαθέτει επαρκές μήκος ώστε να είναι εφικτή η τοποθέτηση των εν
λόγω ελαστικών δακτυλίων.
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Σε περιπτώσεις αλλαγής κατεύθυνσης του δικτύου θα πρέπει να ενσωματώνονται γωνιές κατασκευασμένες
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476, για να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή καθώς και η στεγανότητα του
συστήματος. Το ίδιο εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις αλλαγής διατομών καθώς και διακλαδώσεων
(συστολικές μούφες, ταύ, ημιταύ, συστολικά ημιταύ). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται η χρήση
εξαρτημάτων που έχουν παραχθεί από διαφορετικές πρώτες ύλες από αυτές των αντίστοιχων σωλήνων
δικτύων.

4.8.8

Δοκιμές στεγανότητας

Στον σωλήνα πραγματοποιούνται δοκιμές στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1277

Plastics piping systems -

Thermoplastics piping systems for buried non-pressure applications - Test methods for leaktightness of
elastomeric sealing ring type joints - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Συστήματα θερμοπλαστικών
σωληνώσεων για υπόγειες εφαρμογές χωρίς πίεση - Μέθοδοι δοκιμής στεγανότητας ελαστομερών
συνδέσμων τύπου στεγανωτικού δακτυλίου.

4.8.9

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή



Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματούμενων υλικών.



Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων και συνδεσμολογίας τους
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.



Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως.



Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί
εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και εάν έχουν τηρηθεί επακριβώς οι
κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας).



Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα
δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.

4.8.10 Τελικός καθαρισμός και επιθεώρηση
Πριν από την παραλαβή του έργου από την Υπηρεσία Επίβλεψης, το όλο σύστημα των αγωγών,
συμπεριλαμβανομένων και των φρεατίων, πρέπει να καθαρισθεί ολοκληρωτικά με έκπλυση με βούρτσα,
σφαίρα ή άλλο κατάλληλο όργανο μέσω των αγωγών ή με οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή μέθοδο, έτσι ώστε
οι αγωγοί να είναι εντελώς καθαροί και ελεύθεροι από εμπόδια. Πριν την παραλαβή θα γίνεται επιθεώρηση
του δικτύου από την Υπηρεσία Επίβλεψης.

4.8.11

Όροι και απαιτήσεις υγιεινής-ασφαλείας
4.8.11.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων:
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Εκφόρτωση υλικών μέσω γερανοφόρου οχήματος.



Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπο συνθήκες στενότητας χώρου.



Χειρισμός – εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).



Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.



Εξοπλισμός και εργαλεία χειρός.



Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από έμπειρο προσωπικό.



Τραυματισμός περαστικών από πλημμελή μέτρα περίφραξης.

4.8.11.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Επισημαίνονται οι διατάξεις της οδηγίας 92/57/ΕΕ περί «Ελαχίστων απαιτήσεων Υγιεινής και Ασφάλειας
προσωρινών και κινητών Εργοταξίων», οι διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας
(Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λ.π.) και τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις
υδραυλικές/σωληνουργικές εργασίες και στις θερμικές συγκολλήσεις πλαστικών.
Υποχρεωτική είναι επίσης η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:


Προστασία χεριών και βραχιόνων, ΕΛΟΤ ΕΝ 388-03



Προσταία κεφαλιού, ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95



Προστασία ποδιών, ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95



Προστασία ματιών, ΕΛΟΤ ΕΝ 168-95

4.8.12

Επιμέτρηση και πληρωμή

Η επιμέτρηση των αγωγών για κάθε διάμετρο γίνεται με βάση τα τρέχοντα μέτρα (αξονικό μήκος) της
σωλήνωσης, τα οποία κατασκευάσθηκαν ικανοποιητικά και σύμφωνα με τους όρους αυτής της Τεχνικής
Προδιαγραφής και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία Επίβλεψης. Το μήκος μετράται από την εσωτερική
παρειά του ενός φρεατίου έως την εσωτερική παρειά του επομένου φρεατίου.
Η πληρωμή θα γίνεται για τα μήκη του αγωγού ανά ονομαστική διάμετρο που επιμετρήθηκαν σύμφωνα με
τα παραπάνω και με συμβατική τιμή μονάδας του Τιμολογίου που αποτελεί πλήρη αποζημίωση του
Αναδόχου για όλες τις δαπάνες προμήθειας των σωλήνων πολυαιθυλενίου, τοποθετήσεως και συνδέσεως
των σωλήνων στην τάφρο (διευθέτηση της τάφρου, διάνοιξη φωλεών, διαπλάτυνση των παρειών της
τάφρου για άμεση σύνδεση σωλήνων και ειδικών τεμαχίων), ως και οι δαπάνες για τις δοκιμές στεγανότητας
των αγωγών, περιλαμβανομένης και της δαπάνης προμήθειας του νερού.
Στην τιμή των αγωγών δεν περιλαμβάνεται ο εγκιβωτισμός με άμμο, ο οποίος προμετράται και πληρώνεται
ιδιαιτέρως βάσει του σχετικού άρθρου του Τιμολογίου.
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4.9
4.9.1

ΣΤΠ ΠΜ-09: ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
Αντικείμενο

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή υποστρώματος από συμπυκνωμένο αμμοχάλικο
όπως φαίνεται στα σχέδια της Μελέτης.

4.9.2

Υλικά

Το αμμοχάλικο θα προέρχεται από θραυστό αμμοχάλικκο λατομείου (ή από αποθέσεις φυσικού αμμοχαλίκου
σε κοίτες ποταμών ή χειμάρρων ύστερα από διαλογή και κοσκίνισμα). Η θέση λήψεως του υλικού υπόκειται
στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Το αμμοχάλικο πρέπει να αποτελείται από κόκκους σκληρούς, ανθεκτικούς και να είναι απαλλαγμένο από
βώλους αργίλου και οργανικές ουσίες.
Το αμμοχάλικο πρέπει να προέρχεται από θραύση με σπαστηροτριβείο για την επίτευξη της κατάλληλης
κοκκομετρίας από κατάλληλο εγκεκριμένο λατομείο, ή από κατάλληλο ορυχείο, εγκεκριμένο από την
Υπηρεσία και να αποτελείται από σκληρούς κόκκους ανθεκτικούς και απαλλαγμένους κατά το δυνατόν από
σβώλους αργίλου και οργανικές ύλες και να ανταποκρίνεται στα παρακάτω όρια διαβάθμισης:

Διάμετρος κοσκίνου (χλστ.)

Διερχόμενα ποσοστά
(ποσοστό % κατά βάρος)

50

100

30

70 - 90

15

50 - 85

7

35 - 80

3

25 – 70

Δεν γίνεται αποδεκτή περιεκτικότητα γαιωδών και φυτικών προσμίξεων πέραν του 5%. Οι έλεγχοι θα
γίνονται ανά 500 m3 υλικού.
Οι έλεγχοι της ποιότητας των πετρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τα αμμοχάλικα θα γίνονται
σύμφωνα με τα Ευρωπαικά Πρότυπα ΕΝ ή κατά τα αντίστοιχα πρότυπα ASTM ή AASHTO.
EN 1367-2:1998

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε
θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου.

EN 1367-2:1998

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε
θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου.

EN 1097-6:2000

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination
of particle density and water absorption – Έλεγχοι μηχανικών και φυσικών
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ιδιοτήτων

αδρανών

-

Μέρος

6.

Προσδιορισμός

πυκνότητος

κόκκων

και

υδατοαπορρόφυσης..
EN 1936:1999

Natural stone test method - Determination of real density and apparent density,
and of total and open porosity -- Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός
της πραγματικής και φαινομένης πυκνότητας και του ολικού και ανοικτού
πορώδους

EN 1097-2:1998

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for
the determination of resistance to fragmentation. -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό
των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι
προσδιορισμού της αντίστασης σε απότριψη.

EN 1926:1999

Natural stone test methods - Determination of compressive strength -- Μέθοδοι
δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη

EN 14157:2004

Natural stone test methods - Determination of the abrasion resistance -- Φυσικοί
λίθοι - Προσδιορισμός αντίστασης σε απότριψη (σχετ. ASTM C131: Αντοχή σε
τριβή και κρούση κατά Los Angeles)

4.9.3

Μέθοδος εργασίας

Οι εργασίες εξυγίανσης με αμμοχάλικα συνίστανται στην προμήθεια καταλλήλων υλικών, σύμφωνα με την
παρούσα προδιαγραφή, στην φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, διάστρωση και μόρφωση των οριζοντίων
στρώσεων και των πρανών, όπως ορίζεται στα σχέδια και σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις.
Τα πρανή και οι υπόλοιπες επιφάνειες των εξυγιαντικών στρώσεων του έργου θα κατασκευασθούν
σύμφωνα με τις παρακάτω επιτρεπόμενες ανοχές, αυτές δε οι οποίες παρουσιάζουν ελλειμματικές στάθμες ή
διαστάσεις, θα συμπληρώνονται με τις απαιτούμενες ποσότητες υλικών, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη
από την μελέτη διατομή.
Οι επιτρεπόμενες ανοχές είναι οι ακόλουθες:
•

Χαράξεις:
0,50 m εκατέρωθεν της χάραξης

•

Πάχη στρώσεων κατά την κατασκευή (όχι τελικών σταθμών):
-10% έως +15 % του πάχους στρώσης

•

Στάθμες στρώσεων σε σχέση με την Κατωτάτη Ρηχία *:
-0,3m έως +0,5m

(*Πηγή CIRIA:Manual on the use of rock in coastal and shoreline engineering, 1991. Εγχειρίδιο για την
χρήση βραχώδων υλικών σε εφαρμογές παρακτίων έργων.)
Τα υλικά τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου θα αφαιρούνται και θα
απομακρύνονται από το Έργο με έξοδα του Αναδόχου και θα αντικαθίστανται από άλλα κατάλληλα.
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Τα αμμοχάλικα θα διαστρώνονται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις σε όλη την επιφάνεια και στις στάθμες
που καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης. Το αμμοχάλικο θα διαστρώνεται ομοιόμορφα,
κατά στρώσεις ασυμπιέστου πάχους μέχρι 20 cm, θα διαβρέχεται ώστε να επιτυγχάνεται υγρασία περί την
βέλτιστη και θα συμπυκνώνεται επιμελώς με μηχανοκίνητους κόπανους. Κατά τη διάστρωση πρέπει να
αποφεύγεται ο διαχωρισμός του χονδρόκοκκου υλικού από το λεπτόκοκκο.
Η επιτυγχανόμενη συμπύκνωση δεν πρέπει να είναι κατώτερη του 97% της συμπυκνώσεως που θα έχει
προκύψει από την πρότυπη δοκιμή Proctor. Για την επίτυεξη του βαθμού αυτού συμπύκνωσης, ο Ανάδοχος
θα χρησιμοποιήσει δονητικούς συμπιεστές κατάλληλου βάρους.
Ο έλεγχος του επιτευχθέντος βαθμού συμπυκνώσεως θα γίνεται επί τόπου παρουσία της Υπηρεσίας, με
συχνότητα μιας δοκιμής ανά 100 m2 επιφάνειας, βάσει μιας από τις αναγνωρισμένες μεθόδους ταχέως
προσδιορισμού του ξηρού φαινομένου βάρους του συμπυκνωθέντος αμμοχαλίκου - κατά προτιμήση με την
περιγραφόμενη στην προδιαγραφή DES.E-25 του U.S.B.R.
Στις περιοχές συμπυκνωμένων επιχώσεων κοντά σε κατασκευασθέντα έργα οι απαιτήσεις συμπύκνωσης θα
είναι ιδιαίτερες. Το ύψος στρώσης θα μειώνεται στα 15 cm και θα καταβάλλεται προσπάθεια επιμελημένης
συμπύκνωσης με φορητούς κοπάνους.
Η τελικά δημιουργούμενη επιφάνεια, επί της οποίας θα διαστρωθεί το σκυρόδεμα, πρέπει να είναι επίπεδη
και ομαλή, σύμφωνα με αυτά που δείχνουν τα σχέδια της Μελέτης ή όπως θα ορισθεί από την Υπηρεσία, με
αποκλίσεις που να μην υπερβαίνουν τα ± 1 cm.
Οι τελικές επιφάνειες πρέπει μακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση μιας κατά το δυνατόν επίπεδης
επιφάνειας.
Υλικά, τα οποία τοποθετήθηκαν πέραν από τα όρια τα οποία τίθενται από τα σχέδια της μελέτης και εφόσον
κατά την κρίση του Επιβλέποντα έχουν δυσμενή επίδραση επί της ευσταθείας ή λειτουργίας του έργου θα
απομακρύνονται.

4.9.4

Κριτήρια αποδοχής τελειωμένης εργασίας

Ελέγχονται οι προδιαγραφόμενες ανοχές των πρανών και των υπολοίπων επιφανειών των εξυγιαντικών
στρώσεων του έργου.
Ελέγχονται οι τελικές επιφάνειες, που πρέπει μακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση μιας κατά το δυνατόν
επίπεδης επιφάνειας.

4.9.5

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας

Η επμέτρηση της εργασίας θα γίνει σε m3, του όγκου του υλικού μετρούμενου με εφαρμογή των
θεωρητικών διατομών της μελέτης όσον αφορά τις τελικές στάθμες. Σε περίπτωση που, μετά από έγγραφη
άδεια ή εντολή της Υπηρεσίας, ορισμένες στρώσεις εξυγίανσης κατασκευαστούν με διαφορετική γεωμετρία
από την προβλεπόμενη στην Μελέτη, η επιμέτρηση των σχετικών εργασιών θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις
τροποποιημένες διατάξεις.
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Οποιαδήποτε πρόσθετη ποσότητα του υλικού προκύψει λόγω διείσδυσής του στον πυθμένα ή καθίζησης
του πυθμένα, καθώς και οποιαδήποτε απώλεια υλικού λόγω διασποράς του για οποιοδήποτε λόγο είναι
ανηγμένη στην τιμή της εργασίας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια του υλικού, η μεταφορά και τοποθέτηση του υλικού στο έργου
σύμφωνα με τη μελέτη και την παρούσα Προδιαγραφή.
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4.10 ΣΤΠ ΠΜ-10: ΓΕΩΫΦΑΣΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
4.10.1 Αντικείμενο
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια και
τοποθέτηση γεωϋφασμάτων διαχωρισμού.

4.10.2 Τυποποιητικές παραπομπές
Η

παρούσα

Προδιαγραφή

ενσωματώνει,

μέσω

παραπομπών,

προβλέψεις

άλλων

δημοσιεύσεων,

χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά
τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.

ΕΛΟΤ EN 13252

Γεωυφάσματα

και

προϊόντα

σχετικά

με

γεωυφάσματα

–

Απαιτούμενα

χαρακτηριστικά για χρήση σε συστήματα αποστράγγισης. - Geotextiles and
geotextile-related products - Required characteristics for use in drainage systems.
ΕΛΟΤ EN 12224

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Προσδιορισμός της αντοχής
σε μεταβολές των καιρικών συνθηκών. - Geotextiles and geotextilerelated products
- Determination of the resistance to weathering.

ΕΛΟΤ EN 12447

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Μέθοδοι επιλεκτικής
δοκιμής για το προσδιορισμό της υδρόλυσης μέσα στο νερό. - Geotextiles and
geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance
to hydrolysis in water.

ΕΛΟΤ EN 12225

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γευφάσματα - Μέθοδος προσδιορισμού της
αντίστασης στη δράση μικροβίων με ταφή. - Geotextiles and geotextilerelated
products - Methodd for determinining the microbiological resistance by a soil burial
test.

ΕΛΟΤ EN 12226

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Γενικές δοκιμές για
αξιολόγηση μετά από δοκιμές ανθεκτικότητας. - Geotextiles and geotextile-related
products - General tests for evaluation following durability testing.

ΕΛΟΤ EN ISO 9862

Γεωσυνθετικά - Δειγματοληψία και προετοιμασία δοκιμίων - Geosynthetics Sampling and preparation of test speciments.

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC17025 Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων.
- General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
ΕΛΟΤ EN ISO 9864

Γεωσυνθετικά - Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της μάζας ανά μονάδα
επιφάνειας

γεωυφασμάτων

και

προϊόντων

σχετικών

με

γεωυφάσματα.

-
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Geosynthetics - Test method for the determination of mass per unit area of
geotextiles and geotextile-related products.
ΕΛΟΤ EN ISO 12236

Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε στατική διάτρηση (δοκιμή CBR). - Geosynthetics - Static
puncture test (CBR test).

ΕΛΟΤ EN ISO 13433

Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε δυναμική διάτρηση (δοκιμή πτώσης κώνου). Geosynthetics - Dynamic perforation test (cone drop test)..

ΕΛΟΤ EN ISO 12956

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός του
χαρακτηριστικού μεγέθους ανοίγματος. - Geotextiles and geotextile products Determination of the characteristics opening size.

ΕΛΟΤ EN ISO 12958

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα – Προσδιορισμός ικανότητας
ροής νερού στην επιφάνειά τους. - Geotextiles and geotextile products Determination of water flow capacity in their plane.

ΕΛΟΤ EN ISO 10319

Γεωϋφάσματα - Δοκιμή εφελκυσμού πλαταιών ταινιών - Geotextiles – Widewidth
tensile test

ΕΛΟΤ EN ISO 11058

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός των
χαρακτηριστικών της διείσδυσης νερού κανονικά στην επιφάνεια, χωρίς μηχανικό
εξαναγκασμό. - Geotextiles and geotextile-related products - Determination of
water permeability characteristics normal to the plane, without load.

ΕΛΟΤ EN ISO 10318

Γεωσυνθετικά - Οροι και ορισμοί. - Geosynthetics - Terms and definitions

ΕΛΟΤ ΣΤΠ ΠΜ 08-03-01-00

Στραγγιστήρια με δάτρητους σωλήνες.-- Underdrains with perforated pipes

ΕΛΟΤ ΣΤΠ ΠΜ 08-03-02-00

Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή. - Underdrain filters

with graded aggregates

4.10.3 Όροι και ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
Γεωϋφάσματα διαχωρισμού υλικών : Τα γεωϋφάσματα διαχωρισμού υλικών λειτουργού ως φίλτρο
(filtration) και διαχωρίζουν (separation) τα διαβαθμισμένα υλικά της εξυγιαντικής στρώσης θεμελίωσης από
τα παρακείμενα και υπερκείμενα εδαφικά υλικών.

4.10.4 Χαρακτηριστικά
Βασικό κριτήριο επιλογής του γεωϋφάσματος αποτελεί η ανθεκτικότητα (durability).
Η ανθεκτικότητα του γεωϋφάσματος στο χρόνο και στις περιβαλλοντικές και χημικές επιδράσεις
προσδιορίζεται με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


Αντίσταση σε μικροβιακές δράσεις.



Αντίσταση σε υδρόλυση.



Αντίσταση στην χημική αποδιοργάνωση παρουσία υγρών.
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Αντίσταση στην οξείδωση.



Αντίσταση στην έκθεση στις καιρικές συνθήκες (weathering).

Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του γεωϋφάσματος ως φίλτρου και ως μέσου διαχωρισμού είναι η
διαπερατότητα κάθετα και παράλληλα προς την επιφάνειά του και το χαρακτηριστικό μέγεθος πόρων 0 90
(characteristic opening size).

Ως προς την αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών κατά την τοποθέτηση) τα
γεωϋφάσματα χαρακτηρίζονται από:


Την αντοχή σε εφελκυσμό ευρείας λωρίδας (wide width tensile strength).



Την αντοχή στατικής διείσδυσης κάθετα στην επιφάνεια.

4.10.5 Απαιτήσεις
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά από την μελέτη, τα γεωϋφάσματα διαχωρισμού υλικών θα έχουν τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά, τα οποία θα προκύπτουν από πιστοποιητικό αναγνωρισμένων εργαστηρίων
(ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025).

Αποδεκτές Τιμές
Ιδιότητα

Μονάδες

(ονομαστική
αντοχή)

Βάρος ανά μονάδα
επιφανείας
Εφελκυστική αντοχή
α.για θερμοκολλήματα
Εφελκυστική αντοχή
α.για βελονωτά
Επιμήκυνση στο μέγιστο
φορτίο

Μέγιστη ανοχή
(%)

gr/m2

≥150

-

ΕΛΟΤ EN ISO 9864

κΝ/m

15

10%

ΕΛΟΤ EN ISO 10319

κΝ/m

12

10%

ΕΛΟΤEN ISO 10319

%

MD 100
CD 40

30%

Στατική διείσδυση
κάθετα στην επιφάνεια

N

2000

10%

mm

25

15%

μm

100

30%

m2/s

5x10-6

30%

(CBR test)
Πτώση κώνου, δυναμική
εισχώρηση κάθετα στην
επιφάνεια
Χαρακτηριστικό μέγεθος
πόρων Ο90
Διαμήκης
διαπερατότητα

Πρότυπα δοκιμής

ΕΛΟΤ EN ISO
10319
ΕΛΟΤ EN ISO
12236
ΕΛΟΤ EN ISO
13433
ΕΛΟΤ EN ISO
12956
ΕΛΟΤ EN ISO
12958
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Αποδεκτές Τιμές
Ιδιότητα

Μονάδες

(ονομαστική

Μέγιστη ανοχή

αντοχή)
Εγκάρσια
διαπερατότητα

l/(m2s)

90

(%)
30%

Πρότυπα δοκιμής
ΕΛΟΤ EN ISO
11058

4.10.6 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές
4.10.6.1 Γενικά
α.

Πριν από την έναρξη της τοποθέτησης των γεωϋφασμάτων ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην
Υπηρεσία έκθεση μεθοδολογίας εκτέλεσης των εργασιών, η οποία θα περιλαμβάνει σκαρίφημα
κοπής-επικαλύψεων (κατά μήκος και κατά πλάτος). Στην έκθεση θα αναφέρονται οι διαστάσεις των
ρολών του γεωϋφάσματος, η προβλεπόμενη μέθοδος συρραφής και προσωρινής επιφόρτισης, τα
εργαλεία κ.λπ. μέσα που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν.

β.

Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση γεωϋφάσματα θα φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Οδηγία 89/106 ΕΟΚ) και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων
εργαστηρίων. Η Υπηρεσία θα ελέγχει την καταλληλότητα των γεωϋφασμάτων συγκρίνοντας τα
αναγραφόμενα στα πιστοποιητικά χαρακτηριστικά με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή τα
καθοριζόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή ως ελάχιστες απαιτήσεις.

γ.

Βασική προϋπόθεση για την αποδοχή του διαστρωθέντος γεωϋφάσματος είναι η εξακρίβωση ότι
τοποθετήθηκε το προβλεπόμενο από την μελέτη υλικό ή αυτό που εγκρίθηκε προς τοποθέτηση από
την Υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

Τα ρολά των γεωϋφασμάτων θα φέρουν αυτοκόλλητη πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται:


Ο κατασκευαστής/ προμηθευτής.



Το εμπορικό όνομα του προϊόντος.



Ο τύπος του προϊόντος.



Το βάρους του ρολού σε kg.



Οι διαστάσεις του ρολού (πλάτος, μήκος) και η επιφάνειά του σε m2.



Το βάρος ανά μονάδα επιφανείας.



Το βασικό υλικό κατασκευής (λ.χ. πολυμερές).



Η περιγραφή του προϊόντος σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10318



Τα στοιχεία παραγωγής του ρολού υπό μορφή κωδικού (lot number).

Επίσης επιβάλλεται σύμφωνα με το πρότυπο αυτό ανεξίτηλη σήμανση στις άκρες του ρολού, εύκολα
αναγνώσιμη ανά διαστήματα έως 5,00 m με την εμπορική ονομασία του τύπου του γεωϋφάσματος.
Η τήρηση των ανωτέρω (απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή του υλικού προς ενσωμάτωση)
επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση του τοποθετηθέντος γεωϋφάσματος.
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Κατά τα λοιπά για την αποδοχή των εκτελεσθεισών εργασιών διάστρωσης/ τοποθέτησης του
γεωϋφάσματος θα εξετάζονται τα εμφανή σημεία των στρώσεων ή περιβλημάτων για την διαπίστωση της
εφαρμογής των όρων και απαιτήσεων της παρούσας Προδιαγραφής.

4.10.6.2 Τοποθέτηση
Η επιφάνεια επί της οποίας θα διαστρωθεί το γεωΰφασμα θα είναι ομαλή, χωρίς βραχώδεις εξάρσεις κ.λπ.
Απαγορεύεται να σύρεται το γεωΰφασμα κατά την προσέγγισή του στις θέσεις τοποθέτησης, εκτός εάν το
έδαφος είναι λείο και απαλλαγμένο από πάσης φύσεως εξάρσεις.
Κατά την εφαρμογή του το γεωΰφασμα θα διατηρείται στρωτό και χαλαρό αλλά χωρίς μεγάλες
αναδιπλώσεις.
Μέχρι την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης επικάλυψης δεν επιτρέπεται η διέλευση πάνω από το
γεωΰφασμα οποιουδήποτε μηχανήματος ή οχήματος για την αποφυγή φθορών.
Η επικάλυψη των γεωϋφασμάτων με εδαφικά υλικά με χρήση μηχανικών μέσων θα γίνεται κατά τρόπο
ώστε ο μηχανικός εξοπλισμός να κινείται πάντοτε επί ήδη διαστρωθέντος υλικού ελαχίστου πάχους 20 cm.
Η αρχική επικάλυψη (πρώτη στρώση) συνιστάται να γίνεται με ερπυστριοφόρα μηχανήματα, τα οποία θα
κινούνται επ’ ευθείας (χωρίς ελιγμούς).
Σε περίπτωση που το γεωύφασμα σχιστεί ή τρυπήσει κατά την επίχωσή του θα καθαρίζεται τοπικά η
επικάλυψη γύρω από την περιοχή η οποία έχει υποστεί βλάβη και θα προστίθεται νέο τεμάχιο
γεωϋφάσματος το οποίο θα συρράβεται με το υποκείμενο.
Οι επικαλύψεις του γεωϋφάσματος θα είναι κατ’ ελάχιστον 300 mm και κατά μήκος και κατά πλάτος.

4.10.6.3 Ανοχές


Όταν το γεωύφασμα εμφανίζει παραμένουσα αντοχή μετά την εκτέλεση των δοκιμών αντοχής σε
περιβαλλοντικούς παράγοντες (ΕΛΟΤ ΕΝ 12224) τουλάχιστον ίση προς το 20% της ονομαστικής
αντοχής ο επιτρεπόμενος χρόνος έκθεσης στην ύπαιθρο (έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, UV)
μπορεί να φθάσει μέχρι και τον 1 μήνα (παραμένουσα αντοχή 80%).



Εάν τα πιστοποιητικά δοκιμών που συνοδεύουν το γεωΰφασμα δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τέτοιων
δοκιμών, το γεωΰφασμα δεν θα παραμένει εκτεθειμένο πέραν της μιας ημέρας μετά την αφαίρεση
της συσκευασίας του.

4.10.7 Δοκιμές
Η Επίβλεψη δύναται να ζητήσει την εκτέλεση πρόσθετων εργαστηριακών δοκιμών σε πιστοποιημένο
εργαστήριο. Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13252 οι δοκιμές για την επιβεβαίωση των μηχανικών
χαρακτηριστικών του γεωϋφάσματος θα γίνονται επί δύο δειγμάτων (Α και Β) που θα λαμβάνονται από δύο
διαφορετικά ρολά. Η δειγματοληψία θα ακολουθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9862.
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Για τις δοκιμές ανθεκτικότητας στον χρόνο και τις περιβαλλοντικές και χημικές επιδράσεις ισχύουν τα
ακόλουθα ΕΛΟΤ EN 12224, ΕΛΟΤ EN 12447, ΕΛΟΤ EN 12225 και ΕΛΟΤ EN 12226.

4.10.8 Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος
4.10.8.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών


Διακίνηση ρολών με ανυψωτικά μηχανήματα (ογκώδη αντικείμενα, αρκετά βαρειά)



Εκτύλιξη ρολών γεωϋφάσματος με μηχανικά μέσα (λ.χ. με ειδική εξάρτηση επί φορτωτού)



Χρήση εργαλείων κοπής και συρραφής γεωϋφάσματος.



Εκτέλεση εργασιών εντός χανδάκων (περίπτωση επένδυσης γραμμικών στραγγιστηρίων).

Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα
άτομο χωρίς την επαρκή καθοδήγης και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξιοσιοδοτείται προς τούτο.

4.10.8.2 Μέτρα υγείας – ασφάλειας
Το εργαζόμενο προσωπικό θα συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)
του έργου και θα είναι εφοδιασμένο με κράνος και προστατευτικά υποδήματα.
Εφιστάται η προσοχή κατά την προώθηση υλικών στις τάφρους αποστράγγισης παρουσία εργαζομένων
εντός του ορύγματος.
Τυχόν πλεονάζοντα τεμάχια γεωϋφάσματος (ρετάλια) και υλικών συσκευασίας/ προστασίας των ρολών θα
συγκεντρώνονται και θα απομακρύνονται σε κατάλληλες θέσεις.

Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

επαφή με στοιχεία

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

υπό τάση
Μέσα ατομικής
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345

προστασίας –
Υποδήματα τύπου

Υποδήματα τύπου

ασφαλείας

ασφαλείας

Μέσα ατομικής
ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 20345/Α1

προστασίας –
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Personal protective
equipment - Safety
footwear
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Μέσα ατομικής
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345/COR

προστασίας –
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

4.10.9 Τρόπος επιμέτρησης
Η επιμέτρηση για την προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση στερέωση, επικάλυψη ή ραφή των γεωϋφασμάτων
διαχωρισμού υλικών θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας, χωρίς να
συνυπολογίζονται οι πάσης φύσεως επικαλύψεις.
Οι εργασίες διακρίνονται ως προς το βάρος του γεωϋφάσματος ανά μονάδα επιφάνειας (πχ. gr/m2).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου και τις πλάγιες
μεταφορές των γεωϋφασμάτων και των λοιπών ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.



Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.



Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.



Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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4.11 ΣΤΠ ΠΜ-11: ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

4.11.1 Ορισμοί
Σιδηρά κατασκευή νοείται κάθε πλαισιωτή, κελυφωτή ή κρεμαστή κατασκευή ή συνδυασμός αυτών, με
φέροντα στοιχεία από δομικό χάλυβα (μορφοσίδηρος - κοίλες διατομές).

4.11.2 Υλικά
Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Οι ράβδοι πρέπει να έχουν
ομοιόμορφη διατομή, να είναι απόλυτα ευθύγραμμες και να μην παρουσιάζουν καμία ανωμαλία στις
επιφάνειες και στις ακμές τους. Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν και για τα χρησιμοποιούμενα ελάσματα.
Όλα τα υλικά από χάλυβα θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση των συναφών Γερμανικών
προδιαγραφών που παρατίθενται κατωτέρω :

#

Υλικά

Προδιαγραφές

1

Δομικός χάλυβας για μεταλλικές κατασκευές

DΙΝ 17100

2

Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες υψηλής αντοχής

DΙΝ 6914, 6915 και 6916

3

Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης

DΙΝ 7989 και 7990

Τα εξαρτήματα σύνδεσης και λειτουργίας πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την Υπηρεσία.

4.11.3 Προμήθεια υλικών
Στην περίπτωση προμήθειας έτοιμων υλικών από το εξωτερικό, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
υποβάλλει στην Υπηρεσία στοιχεία που να αποδεικνύουν την οργάνωση και την παραγωγική ικανότητα του
κατασκευαστή. Κατόπιν, μετά την έγκριση της Υπηρεσίας, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο τα θεωρημένα
τιμολόγια προμήθειας των υλικών από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η πιστοποιούμενη ποσότητα
αγοράστηκε από τον κατασκευαστή για τον οποίο χορηγήθηκε η έγκριση. Τα παραστατικά αυτά στοιχεία
των τιμολογίων ισχύουν και για την περίπτωση προμήθειας από την εγχώρια αγορά και αποτελούν
δικαιολογητικό που συνοδεύει την πιστοποίηση αυτής της εργασίας.

4.11.4 Εκτέλεση εργασιών
Το γαλβάνισμα των επιμηκών ράβδων γίνεται υποχρεωτικά σε κατακόρυφα γαλβανιστήρια. Πριν από την
επιψευδαργύρωση (γαλβάνισμα), όλες οι επιφάνειες και οι περιοχές των συγκολλήσεων καθαρίζονται από
ίχνη οξειδώσεων, λιπαρές ουσίες, κατάλοιπα των συγκολλήσεων, ή άλλες επιβλαβείς ουσίες.
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4.12 ΣΤΠ ΠΜ-12: ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ
4.12.1 Γενικά
Για τον έλεγχο και την καταγραφή των απορριμμάτων κρίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση και η λειτουργία
γεφυροπλάστιγγας.
Η ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα, θα αποτελείται από μια γέφυρα από σίδηρο η οποία θα στηρίζεται σε
οκτώ (8) σημεία στηρίξεως και θα έχει διαστάσεις 12,00m μήκος και 3,00m πλάτος, δυναμικότητας 40
τόννων.
Η ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα θα είναι, όπως προαναφέρθηκε, πλήρως μεταλλική με συνολικό ύψος
30cm και θεμελίωση στο έδαφος με βάθος το πολύ 50cm.
Οι δυναμοκυψέλες και το ηλεκτρονικό ζυγιστήριο θα αποτελούν ένα σύστημα πλήρως πιστοποιημένο βάση
των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διαθέτει σήμανση CE.
Επίσης στην όλη κατασκευή θα προβλεφθεί η αποχέτευση των ομβρίων περιμετρικά της Γ/Φ και η σύνδεση
αυτής με τον ηλεκτρικό πίνακα του οικίσκου.

4.12.2 Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: 12m χ 3m
Ικανότητα Ζύγισης: 80 τόννους
Αντοχή Φόρτισης: 50% επιπλέον της ικανότητας ζύγισης
Όριο Θράυσης: 100% επιπλέον της ικανότητας ζύγισης
Σφάλμα Ζύγισης: 0,01% - 0,03%
Πάχος Δαπέδου: 30 εκατοστά
Υλικό Δαπέδου: σίδηρος

4.12.3 Ηλεκτρικό ζυγιστήριο
Το βάρος στην γέφυρα της πλάστιγγας θα πρέπει να αναγράφεται αυτόματα στην οθόνη του ηλεκτρικού
ζυγιστηρίου ψηφιακά.
Στην συνέχεια θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να τυπώσουμε, αυτόματα, το αναγραφόμενο βάρος και
διάφορες άλλες πληροφορίες όπως:
Ώρα ζύγισης - Ημερομηνία - Τον αύξοντα αριθμό ζυγίσεων - Τον Δήμο προέλευσης του οχήματος.
Στις δύο πλευρές των 12m της γεφυροπλάστιγγας θα τοποθετηθούν προστατευτικά κάγκελα ύψους 1,10m
και η σύνδεσή της με τον οικίσκο θα γίνεται από μεταλλική εξέδρα πλάτους περίπου 2,50m.
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4.12.4 Τρόπος επιμέτρησης και πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με βάση το πλήρες κατασκευασμένο τεμάχιο γεφυροπλάστιγγας, καθώς
και την σύνδεση της με τον ηλεκτρονικό πίνακα του οικίσκου, σύμφωνα με την παραπάνω τεχνική
προδιαγραφή και τις εντολές της επιβλέπουσας Αρχής.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών, η μεταφορά, τα απαραίτητα υλικά στερέωσης, η
κατασκευή (εκσκαφές, οπλισμοί, ξυλότυποι, σκυροδέμα, τοποθέτηση, επίχωση).
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4.13 ΣΤΠ ΠΜ-13: ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ
4.13.1 Γενικά
Το κτίριο αυτό θα εξυπηρετεί τις ανάγκες στέγασης του μόνιμου και περιστασιακού εργαζόμενου
προσωπικού του έργου. Θα περιλαμβάνει ένα εννιαίο χώρο χρήσης γραφείου, ένα πάγκο κουζίνας μήκους
1,50m με νεροχύτη, ίδιου μήκους κρεμαστά ντουλάπια και διαμορφωμένο χώρο WC με τα απαραίτητα είδη
υγιεινής. Το κτίριο αυτό θα είναι εμβαδού 15m2 (3m x 5m) τοποθετημένο σε τσιμεντένια βάση και θα είναι
τύπου μεταφερόμενου οικίσκου.
Η έδραση του οικίσκου θα γίνει πάνω σε τρία δοκάρια διαστάσεων 3,00m x 0,25m x 0,20m Θα
κατασκευαστεί από περιμετρικό τοίχο διατομής 0,90x0,25m όπου θα θεμελιωθεί μέχρι το βάθος των 0,40m.
Ο εγκιβωτισμένος χώρος που θα δημιουργηθεί, θα μπαζωθεί και θα επικαλυφθεί με ελαφρά οπλισμένο
σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,10μ. έως το τελικό ύψος του περιμετρικού τοιχείου.
Η χωροθέτηση του κτιρίου εντός της Τ.Μ.Δ.Α. πρέπει να είναι εποπτική για να έχει οπτική επαφή με την
κίνηση των οχημάτων και για να δίδεται η δυνατότητα μακροσκοπικού ελέγχου αυτών καθώς και η άμεση
παρακολούθηση της γεφυροπλάστιγγας.
Ο σκελετός του κτιρίου θα πρέπει να είναι γαλβανισμένος αποτελούμενος από ειδικό πλαίσιο δαπέδου και
οροφής συνδεδεμένα μεταξύ τους από κοιλοκολώνες υψηλής ακαμψίας ύψους 2,30m. Οι πλευρικοί τοίχοι
θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 30mm, φέρει
παράθυρα

στις

τρεις

πλευρές

του

ανοιγόμενα

και

ανακλινόμενα

καθώς

και

εξωτερική πόρτα

κατασκευασμένα από αλουμίνιο διαστάσεων 1,50x1,20m και 0,95x2,10m αντίστοιχα όπως αυτά φαίνονται
στο συνημμένο σχέδιο. Η οροφή του κτιρίου θα αποτελείται από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης
πάχους 60mm εσωτερικά επενδεδυμένη με PVC. Μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής επικάλυψης υπάρχει
κενό 5cm. για αερισμό και θερμομόνωση.
Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από MDF επάνω σε υγρομονωτικό υλικό και καλυμμένο με
πλακίδια PVC καθώς και περιμετρικό σοβατεπί. Όλοι οι χώροι υγιεινής πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με λευκά
είδη υγιεινής. Τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά το κτίριο θα είναι βαμμένο με χρώμα λευκό. Η
αποχέτευση του κτιρίου οδηγείται σε απορροφητικό βόθρο. Η υδραυλική εγκατάσταση του κτιρίου
κατασκευασμένη από χαλκοσωλήνες ενώ η εγκατάσταση της αποχέτευσης από σωλήνες PVC.
Το κτίριο φέρει μονοφασικό ηλεκτρικό πίνακα με αυτόματο διακόπτη διαρροής και θερμικό. Κάθε χώρος
πρέπει να είναι φωτιζόμενος από φωτιστικό σώμα φθορισμού κατάλληλης ισχύος και δύο πρίζες σούκου.
Επίσης, θα υπάρχουν στον χώρο εργασίας δύο πρίζες τηλεφώνου, φωτισμός ασφαλείας, εξωτερική πρίζα
200V στεγανού τύπου και εξωτερική ηλεκτρική γραμμή ανεξάρτητη η οποία θα μπορεί να τροφοδοτεί την
αντλία. Ο χώρος θα κλιματίζεται από κλιματιστικό μηχάνημα ισχύος 9000btu τύπου INVERDER.

4.13.2 Τρόπος επιμέτρησης και πληρωμής
Η πληρωμή του εργολάβου θα γίνει με βάση την προμήθεια, το κατασκευασμένο και τοποθετημένο τεμάχιο,
δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου κ.λ.π. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται
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η προμήθεια των υλικών, η μεταφορά, τα απαραίτητα υλικά στερέωσης, η σύνδεση, η κατασκευή
(εκσκαφές, οπλισμοί, ξυλότυποι, σκυρόδεμα, επίχωση).
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4.14 ΣΤΠ ΠΜ - 14: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
4.14.1 Αντικείμενο
Η τεχνική αυτή προδιαγραφή αναφέρεται στη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των άχρηστων προϊόντων
εκσκαφών και την απόθεσή τους σε κατάλληλους χώρους, που θα εγκριθούν από την επιβλέπουσα
υπηρεσία, καθώς επίσης και στη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής από
γειτονικό έργο με σκοπό την χρήση τους για επίχωση ορυγμάτων (δάνεια χώματα).

4.14.2 Εκτελούμενες εργασίες
Τα προϊόντα που θα φορτοεκφορτωθούν και θα μεταφερθούν, θα προέρχονται από εκσκαφές που γίνονται
για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και της εγκατάστασης επεξεργασίας των λυμάτων.
Τα άχρηστα και τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών θα απομακρυνθούν από το έργο και θα αποτεθούν σε
θέσεις που θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Άχρηστα προϊόντα για την απομάκρυνση θεωρούνται:


Τα προϊόντα άρσης μόνιμων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων.



Τα προϊόντα κατεδαφίσεων (σκυροδέματα, πέτρες, κ.λ.π.).



Τα προϊόντα τυχόν βραχωδών εκσκαφών και άλλων εκσκαφών τα οποία θα χαρακτηρίζονται από
την υπηρεσία ως ακατάλληλα για επανεπίχωση.



Οι επιβλαβείς οργανικές ύλες που βρίσκονται στα προϊόντα ημιβραχωδών ή γαιωδών εκσκαφών.

Πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών είναι εκείνα τα οποία δεν θα ξαναχρησιμοποιηθούν για επιχώσεις επειδή η
τάφρος εκσκαφής θα καταληφθεί από τον αγωγό και από τα άλλα προϊόντα επιχώσεως. Επίσης, τα εδάφη
που προέρχονται από τις εκσκαφές θεμελίων και δεν θα χρησιμοποιηθούν για επανεπίχωση. Στην κατηγορία
των πλεοναζόντων και επομένως προϊόντων που πρέπει να απομακρυνθούν κατατάσσονται και αυτά που
ανεξάρτητα από την φύση τους εμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων κατά την κρίση της
υπηρεσίας επιβλέψεως και κατόπιν γραπτής εντολής της.
Ο κατασκευαστής πρέπει να απομακρύνει μέσα σε 48 ώρες τα προϊόντα εκσκαφής όλων των οδών,
πεζοδρομίων, λεωφορειακών γραμμών, άσχετα με τον τρόπο κατασκευής του οδοστρώματος ή
πεζοδρομίου. H απομάκρυνση θα γίνεται συγχρόνως με την εκσκαφή. Συνιστάται να απομακρύνονται
αμέσως τα προϊόντα άρσης ασφαλτικών ταπήτων και πεζοδρομίων για να μην αναμιγνύονται με κατάλληλα
υλικά επίχωσης.
Όλα τα προϊόντα εκσκαφής στους δρόμους θα φορτώνονται κατευθείαν σε ανατρεπόμενα αυτοκίνητα για
να διευκολύνεται η κυκλοφορία και να μη γεμίζουν οι δρόμοι μπάζα και μόνο όταν δε μπορεί να πλησιάσει
αυτοκίνητο στο σκάμμα θα συσσωρεύονται σε σωρούς χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των
οχημάτων και των πεζών. Η φόρτωση στα φορτηγά αυτά θα γίνεται είτε με φορτωτές είτε με τα χέρια. Η
απομάκρυνση των άχρηστων και πλεοναζόντων προϊόντων θα γίνεται είτε με χειρονακτικά μέσα είτε με
φορτηγά. Η απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την
υπηρεσία.
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4.14.3 Επιμέτρηση-πληρωμή
Τα απομακρυνόμενα και απορριπτόμενα υλικά εκσκαφών επιμετρούνται σε κυβικά μέτρα πραγματικού
όγκου ορύγματος από τον οποίο προέκυψαν δηλ. επιμετρείται ο όγκος πριν από την εκσκαφή.
Η πληρωμή για φορτοεκφόρτωση και μεταφορά θα γίνεται με την τιμή μονάδας του αντίστοιχου άρθρου
του τιμολογίου για βραχώδη ή/και γαιώδη και ημιβραχώδη. Αυτή η τιμή και πληρωμή αποτελούν πλήρη
αποζημίωση του αναδόχου για την παροχή όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων,
εγκαταστάσεων εφοδίων, υλικών και εργασίας καθώς και οι τυχόν απαιτούμενες διαμορφώσεις των υλικών
εκσκαφής στο χώρο απόρριψης ώστε να είναι δυνατή η βατότητα των αυτοκινήτων που μεταφέρουν τα
προϊόντα.
Στην προσφερόμενη τιμή για μεταφορά περιλαμβάνονται η δαπάνη για μεταφορά και απόθεση στις θέσεις
που θα καθορίζονται από την υπηρεσία της επιβλέψεως, ενώ η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης καθώς και η
σταλία του αυτοκινήτου περιλαμβάνονται στην τιμή του αντίστοιχου άρθρου για φορτοεκφόρτωση.
Η δαπάνη για τις επιστροφές κενού του αυτοκινήτου περιλαμβάνεται στην τιμή του άρθρου μεταφοράς
προϊόντων εκσκαφής, δηλαδή πληρώνεται μόνο το μήκος της φορτωμένης διαδρομής.
Με την ίδια τιμή του άρθρου του τιμολογίου μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής θα πληρωθεί και η εργασία
προσκόμισης δανείων χωμάτων. Τα δάνεια τότε θα προέρχονται από άλλη θέση εκσκαφής καταλλήλων
χωμάτων και η φορτοεκφόρτωση τους και η σταλία του αυτοκινήτου δεν θα πληρωθούν ιδιαίτερα γιατί
περιλαμβάνονται στην τιμή των άρθρων. Με τις τιμές του τιμολογίου αποζημιώνονται η φορτοεκφόρτωση
και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ανεξάρτητα από τις δυσκολίες λόγω της φύσης αυτών δηλ. π.χ.
λασπώδη ή ιλυώδη εδάφη και κάθε είδους.
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4.15 ΣΤΠ ΠΜ - 15: ΔΙΚΤΥΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ
4.15.1 Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η κατασκευή υπογείων δικτύων βαρύτητος για την
αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων, από τσιμεντοσωλήνες άοπλους ή οπλισμένους με ή χωρίς
προστατευτική επένδυση.
4.15.2 Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών
4.15.2.1 Χαρακτηριστικά τσιμεντοσωλήνων
Οι τσιμεντοσωλήνες κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
- άοπλοι: κατηγορίες Α1 (συνήθους αντοχής) και Α2 (εξαιρετικής αντοχής) με σύνδεση δια τόρμου εντορμίας (της παλαιάς Π.Τ.Π. Τ110 του ΥΠΕΧΩΔΕ).
- οπλισμένοι: σωλήνες με κώδωνα και ελαστικό δακτύλιο κατηγοριών I, II, III, IV και V, με τεχνικά
χαρακτηριστικά σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΕΔ2α/02/44/Φ1.1/84 (ΦΕΚ 253/τΒ/84). Από τις
κατηγορίες αυτές συνήθεις είναι οι IΙ, IIΙ και IV οι οποίες έχει επικρατήσει να χαρακτηρίζονται ως σειρές 75,
100 και 150 (ο αριθμός υποδηλώνει το φορτίο θραύσεως σε Ν/m ανά mm διαμέτρου αγωγού).
- Ειδική κατηγορία οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων αποτελούν οι σωλήνες που προορίζονται για
τοποθέτηση με τεχνικές χωρίς επιφανειακή εκσκαφή (trenghless techniques).
Η κατηγορία των σωλήνων (τύπος και πάχος τοιχωμάτων) καθώς και ο τρόπος εγκιβωτισμού τους θα
καθορίζονται στην μελέτη του έργου.
Οι προκατασκευασμένοι τσιμεντοσωλήνες παράγονται με δονητικές ή φυγοκεντρικές μεθόδους σε
εργοστασιακές ή εργοταξιακές εγκαταστάσεις κατάλληλα εξοπλισμένες. Συνήθως εφαρμόζονται τεχνικές
επιτάχυνσης της ωρίμανσης με χρήση ατμού.
Οι τσιμεντοσωλήνες όλων των κατηγοριών παραδίδονται κατά κανόνα σε τεμάχια μήκους 1,0 m. Οι
οπλισμένοι σωλήνες διατίθενται και σε μήκη 2,0 m ή 2,5 m.
Στις περιπτώσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ή δικτύων διερχομένων από διαβρωτικά εδάφη ή κοντά
στην θάλασσα συνιστάται η χρήση τσιμεντοσωλήνων με εσωτερική ή και εξωτερική προστασία (ασφαλτική
ή εποξειδική).
Σχετικά πρότυπα:
EN 598:1994

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage application Requirements and test methods -- Σωλήνες, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και
σύνδεσμοί τους από ελατό χυτοσίδηρο για αποχετευτικές εφαρμογές - Απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμής.

ΕΝ 1916:2002

Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced.
Τσιμεντοσωλήνες και εξαρτήματα, από άοπλο, ινοπλισμένο ή οπλισμένο
σκυρόδεμα.

ΕΝ 639:1994

Common requirements for concrete pressure pipes including joints and fittings -Κοινές απαιτήσεις για σωλήνες πίεσης από σκυρόδεμα συμπεριλαμβανομένων των
συνδέσμων και εξαρτημάτων.

ΕΝ 12763:2000

Fibre-cement pipes and fittings for discharge systems for buildings - Dimensions
and technical terms of delivery -- Σωλήνες και εξαρτήματα ινοτσιμέντου για
συστήματα απορροής κτιρίων - Διαστάσεις και τεχνικοί όροι παράδοσης.

ASTM C497-04

Standard Test Methods for Concrete Pipe, Manhole Sections, or Tile.
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Προσφάτως έχει τεθεί σε ισχύ το πρότυπο ΕΝ 1916:2002: Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel
fibre and reinforced. Τσιμεντοσωλήνες και εξαρτήματα, από άοπλο, ινοπλισμένο ή οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι
διατάξεις του προτύπου αυτού υπερισχύουν όλων των προηγουμένων.
Οι προσκομιζόμενοι στο εργοτάξιο προκατασκευασμένοι σωλήνες προς εγκατάσταση θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους προς τις
ισχύουσες προδιαγραφές για εκάστη κατηγορία σωλήνων, αόπλων, οπλισμένων, επενδεδυμένων και μη.
Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει πρόσθετες δοκιμές επί τυχαίων δειγμάτων προσκομισθέντων
σωλήνων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις προς τον σκοπό αυτό.
4.15.3 Παραγωγή / Κατασκευή τσιμεντοσωλήνων
Οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμεντοσωλήνων:
• θα εφαρμόζουν μεθόδους πλήρους ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα τα στάδια αυτής, υπό
την εποπτεία Διπλωματούχων Μηχανικών.
• θα διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο δοκιμών των σωλήνων σε κάθε φάση παραγωγής τους.
• θα εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9002:2000 από αναγνωρισμένο
φορέα διαπίστευσης (EQNET).
Η προκατασκευή σωλήνων στο εργοτάξιο επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Στην
περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση λεπτομερή σχέδια των
εγκαταστάσεων και λεπτομερή περιγραφή του τρόπου κατασκευής και δοκιμών των τσιμεντοσωλήνων.
Οι αγωγοί αποχέτευσης από σκυρόδεμα μπορεί να είναι και χυτοί επί τόπου, εάν αυτό προβλέπεται από την
Μελέτη.
Η κατασκευή χυτών σωληνωτών αγωγών μπορεί εναλλακτικά να γίνει με πνευματικό τύπο (φουσκωτό
καλούπι) ή λυόμενους ξυλότυπους/ σιδηρότυπους, με εφαρμογή της ποιότητας σκυροδέματος, της διάταξης
του σιδηροπλισμού και του πάχους τοιχώματος που προβλέπεται εκάστοτε από την μελέτη.
4.15.4 Υλικά κατασκευής τσιμεντοσωλήνων
α. Τσιμέντο
Το χρησιμοποιούμενο τσιμέντο θα πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος
(Κ.Τ.Σ.), του προτύπου ΕΝ 197 και της Προδιαγραφής σωλήνων από οπλισμένο σκυρόδεμα με ή χωρίς
προστατευτική επένδυση για μεταφορά οικιακών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και ομβρίων (ΦΕΚ
253/τΒ/84).
Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την Μελέτη, για τους αγωγούς ομβρίων θα επιλέγεται τσιμέντο
κατηγορίας CEΜ I κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000.
Για αγωγούς ακαθάρτων ή εντός διαβρωτικών εδαφών θα επιλέγεται τσιμέντο κατηγορίας IV 45 SR (sulfate
resistant: ανθεκτικό στα θειϊκά). Η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού στο θείο θα πιστοποιείται με
εργαστηριακούς ελέγχους τεμαχίων σωλήνα (π.χ. με κρυσταλλογραφική ανάλυση με περίθλαση ακτίνων Χ,
χημική ανάλυση, φασματομετρία ατομικής απορρόφησης ή άλλη δόκιμη μέθοδο).
Η ελάχιστη ποσότητα τσιμέντου προκατασκευασμένων σωλήνων συνιστάται να είναι 350 kg ανά κυβικό
μέτρο σκυροδέματος.
β. Αδρανή
Τα αδρανή υλικά θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ.
Θα είναι σκληρά, ασβεστολιθικής προέλευσης, με ελεγμένη κοκκομετρική διαβάθμιση και μικρή
περιεκτικότητα σε παιπάλη. Ο μέγιστος κόκκος αδρανών δεν θα υπερβαίνει τα 20 mm. Η κοκκομετρική
διαβάθμιση των αδρανών και η εν γένει σύνθεση του σκυροδέματος θα καθορίζεται εργαστηριακά στο
εργοστάσιο παραγωγής ανάλογα με την διάμετρο ή /και το πάχος τοιχώματος των σωλήνων.
γ. Οπλισμός
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Ο χρησιμοποιούμενος οπλισμός S 400s ή S 500s θα πληροί τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ.
Ο οπλισμός θα καθορίζεται με βάση την απαιτούμενη φέρουσα ικανότητα των σωλήνων, είτε από την
μελέτη του έργου (περίπτωση χυτών επί τόπου σωλήνων) είτε μετά από τις προβλεπόμενες δοκιμές στο
εργοστάσιο παραγωγής (προκατασκευασμένοι σωλήνες διαφόρων κατηγοριών).
Οι βασικές απαιτήσεις διαμόρφωσης του εκάστοτε απαιτούμενου οπλισμού είναι οι εξής:
Ο οπλισμός θα είναι μορφής κλωβού (μονής ή διπλής) με περιφερειακές και διαμήκεις ράβδους. Οι ράβδοι
του περιφερειακού οπλισμού θα προσδένονται με τις διαμήκεις ράβδους οι οποίες θα επεκτείνονται σε όλο
το μήκος του σωλήνα, και θα χρησιμοποιούνται αναβολείς (αποστάτες, spacers) καταλλήλων διαστάσεων
για την προβλεπόμενη επικάλυψη, η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 25 mm.
Η εξωτερική εσχάρα του οπλισμού θα επεκτείνεται μέχρι τα άκρα του σωλήνα, τα οποία (τόσο ο κώδωνας
όσο και το αρσενικό άκρο) θα φέρουν πρόσθετο οπλισμό ενίσχυσης.
Οι σωλήνες που προορίζονται για την κατασκευή δικτύων σε διαβρωτικό περιβάλλον ή πλησίον της
θάλασσας συνιστάται να είναι διαμορφωμένοι με πάχος επικάλυψης οπλισμού τουλάχιστον 35 mm.
Η διάμετρος των διαμήκων ράβδων (της ίδιας κατηγορίας με τον κύριο οπλισμό) θα είναι τουλάχιστον Φ6
και οι αποστάσεις μεταξύ τους δεν θα υπερβαίνουν τα 30 cm.
δ. Σκυρόδεμα
Το σκυρόδεμα θα πληροί τις απαιτήσεις της «Προδιαγραφής Σωλήνων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα ή χωρίς
Προστατευτική Επένδυση για Μεταφορά Οικιακών Λυμάτων, Βιομηχανικών Αποβλήτων και Ομβρίων» (ΦΕΚ
Β 253/84).
Η κατηγορία σκυροδέματος θα είναι τουλάχιστον C20/25. Για ειδικές περιπτώσεις εφαρμογών μπορεί να
ζητηθεί από την Υπηρεσία η προσθήκη προσμίκτων στο σκυρόδεμα ή / και εφαρμογή σκυροδέματος
C30/37.
Γενικά το σκυρόδεμα θα περιέχει τουλάχιστον 350 kg τσιμέντο ανά m3 και λόγος νερού προς τσιμέντο δεν
θα υπερβαίνει το 0,45.
Στην περίπτωση εργοστασιακής κατασκευής των σωλήνων η διαδικασία παραγωγής και ελέγχων του
σκυροδέματος θα είναι σύμφωνη με τα καθοριζόμενα στον Κ.Τ.Σ. Η διαδικασία παραγωγής του
σκυροδέματος θα εξασφαλίζει πλήρη και ομοιόμορφη ανάμιξη και σταθερή ποιότητα όλων των μιγμάτων
(χαρμανιών), και θα χρησιμοποιούνται αναμικτήρες ηλεκτρονικώς ελεγχόμενοι, με διάταξη προσδιορισμού
της περιεχόμενης υγρασίας των αδρανών και αυτόματης ρύθμισης του παρεχόμενου νερού και με
δυνατότητα έκδοσης δελτίου σύνθεσης του μίγματος από εκτυπωτή.
Το εργοστάσιο παραγωγής των τσιμεντοσωλήνων θα διατηρεί πλήρες αρχείο (ημερολόγιο) καταγραφής των
αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχής του σκυροδέματος καθώς και των ελέγχων της ποιότητας και της
κοκκομετρικής διαβάθμισης των αδρανών.
4.15.5 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά σωλήνων
Η ονομαστική διάμετρος των οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων αντιστοιχεί στην εσωτερική διάμετρο.
Γίνονται αποδεκτές όλες οι διάμετροι οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων εφ’ όσον έχουν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην μελέτη και συνοδεύονται και από στατική μελέτη.
Πάχος τοιχωμάτων
Στο ΦΕΚ 253 οι τσιμεντοσωλήνες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το πάχος του τοιχώματος
τους ως κάτωθι:
Τοίχωμα Α: Λεπτό τοίχωμα
Τοίχωμα Β: Μεσαίου πάχους τοίχωμα
Τοίχωμα Γ: Μεγάλου πάχους τοίχωμα
Ανοχές διαστάσεων
Η αποδεκτή διαφορά μήκους μεταξύ δύο αντιδιαμετρικών γενετειρών του σωλήνα, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο ΦΕΚ 253/84, έχει ως εξής:
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Ονομαστική διάμετρος (mm)

Αποδεκτή διαφορά μήκους
αντιδιαμετρικών γενετειρών (mm)

300 – 600

6 mm

600 – 1500

10 mm

1650 – 2100

16 mm

2250 και άνω

19 mm

Απόκλιση από την ευθυγραμμία
Η μέγιστη αποδεκτή απόκλιση από την ευθυγραμμία μετρούμενη κατά γενέτειρα καθορίζεται σε 5 mm ανά
τρέχον μέτρο μήκους σωλήνα.
4.15.6 Εργαστηριακές δοκιμές τσιμεντοσωλήνων
Αντοχή σε αντιδιαμετρική θλίψη κατά την μέθοδο των τριών ακμών με την δοκιμή που
περιγράφεται στην Πρότυπη Μέθοδο ASTM C497-04. Το φορτίο θραύσης του σωλήνα δεν θα είναι
μικρότερο από το καθοριζόμενο στους πίνακες του ΦΕΚ 253 Β/84 για την κατηγορία του σωλήνα: Σχετικό
πρότυπο ASTM C497-04 και ΕΝ 1916:2002.
Υδατοαπορροφητικότητα σκυροδέματος. Η δοκιμή εκτελείται επί δύο δοκιμίων προερχόμενων από το
τοίχωμα του σωλήνα, χωρίς οπλισμό, ελάχιστης μάζας 0,10 kg, απαλλαγμένα από εμφανείς ρωγμές. Η
υδατοαπορροφητικότητα δεν θα υπερβαίνει το 9% (βάρος απορροφούμενου νερού ως προς το βάρος
αποξηραμένου δείγματος): Σχετικό πρότυπο ASTM C497-04 (μέθοδος Α).
Υδατοπερατότητα σωλήνων. Η δοκιμή γίνεται σύμφωνα με την Πρότυπη Μέθοδο ASTM C497 Μ. Κατά
την δοκιμή αυτή ο σωλήνας υποβάλλεται επί 10 min σε υδροστατική πίεση 70 kPa. Η εμφάνιση στην
επιφάνεια του σωλήνα υγρών κηλίδων ή μεμονωμένων σταγόνων δεν θεωρείται διαρροή.
Για να γίνει δεκτή μια παρτίδα σωλήνων, όλα τα δοκίμια που θα υποβληθούν στις ανωτέρω τρεις δοκιμές θα
πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δοκίμια δεν καλύπτει μία εκ των
απαιτήσεων η δοκιμή θα επαναλαμβάνεται με δύο επιπρόσθετα δοκίμια, από την ίδια παρτίδα σωλήνων.
4.15.7 Ελαστικού δακτύλιοι – Σφράγιση αρμών
Οι χρησιμοποιούμενοι ελαστικοί δακτύλιοι θα είναι κατασκευασμένοι από συνθετικό ελαστικό, κυκλικής ή
σύνθετης διατομής, και θα είναι συμπαγείς, ομοιογενείς και χωρίς ατέλειες, πόρους και φουσκάλες. Για τα
χαρακτηριστικά του υλικού κατασκευής των δακτυλίων έχει εφαρμογή το πρότυπο:
ΕΝ 681-1:1996:

Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and
drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber -- Ελαστομερή στεγανωτικά Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης
και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό.

Για τους ελέγχους των δακτυλίων στεγάνωσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα, υδατοαπορροφητικότητα και
γήρανση ισχύει το πρότυπο:
ASTM C443Μ

Standard specification for joints for concrete pipe and manholes, using rubber
gaskets (metric): Πρότυπη προδιαγραφή αρμών τσιμεντοσωλήνων και φρεατίων με
ελαστικούς δακτυλίους (μετρικό σύτημα).

Σχετικά Βρετανικά Πρότυπα:
BS 903-0:2003

Physical testing of rubber. General -- Φυσικοί έλεγχοι ελαστικού. Γενικότητες.

Εάν προβλέπεται και σφράγιση του αρμού θα χρησιμοποιούνται ελαστομερή υλικά ψυχρού βουλκανισμού,
δύο συστατικών, σουλφιδικής ή πολυουρεθανικής βάσης, με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:
− Να μην αποκολλώνται από την επιφάνεια του σκυροδέματος υπό εσωτερική πίεση 300 kPa (3,0 atm).
− Να διαθέτουν ικανότητα επαναφοράς 85% μετά από επιμήκυνση κατά 100% επί 24 ώρες.
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Ισχύοντα πρότυπα δοκιμών:
DIN 52453-2:1977-09

Testing of sealing compounds for sealing and glazing in building constructions;
Migration of binder, paper filter method – Ελεγχοι σφραγιστικών υλικών αρμών και
υαλοστασίων δομικών κατασκευών. Προσδιορισμός απωλειών συνδετικού υλικού
με την μέθοδο του χαρτίνου φίλτρου.

EN ISO 11600:2004-04 Building construction - Jointing products - Classification and requirements for
sealants
(ISO
11600:2002).
Δομικές
κατασκευές.
Προϊόντα
αρμών.
Κατηγοριοποίηση και απαιτήσεις για τα σφραγιστικά.

4.15.8 Προστασία σωλήνων από χημικές επιδράσεις
Οι οπλισμένοι τσιμεντοσωλήνες διατίθενται με εσωτερική ή /και εξωτερική προστασία για τις περιπτώσεις
δικτύων ακαθάρτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, ή δικτύων διερχομένων από διαβρωτικό περιβάλλον, σε
ζώνες με υψηλό υπόγειο ορίζοντα ή πλησίον της θάλασσας.
Οι προστατευτικές επενδύσεις σε συνδυασμό με την προσθήκη τσιμέντου ανθεκτικού στο θείο (SR)
συντελούν στην αύξηση της διάρκειας της ζώνης των σωλήνων.
Οι συνήθεις τύποι προστασίας και οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα πληρούνται έχουν ως εξής:
α. Εσωτερική προστασία με επάλειψη με εποξειδική ρητίνη:
Θα είναι ισόπαχη και θα εφαρμόζεται σε τρεις στρώσεις πάχους από 0,30 έως 0,50 mm αφού
προηγουμένως ο σωλήνας καθαριστεί επιμελώς και απαλλαγεί πλήρως από σκόνες κ.λπ. Θα καλύπτονται
πλήρως και οι επιφάνειες των άκρων των σωλήνων. Το πάχος της επένδυσης μετράται με παχύμετρο
ακριβείας. Οι απαιτήσεις προστασίας των τσιμεντοσωλήνων με εποξειδικές ρητίνες περιγράφονται
λεπτομερώς στο προαναφερθέν ΦΕΚ 253Β/84.
β. Εφαρμογή αλουμινούχου τσιμέντου σύμφωνα με την Προδιαγραφή BS:
γ. Χυτές αυτοεπιπεδούμενες ρητίνες εποξειδικής βάσης τριών συστατικών πάχους 2-3 mm.
δ. Επένδυση τσιμεντοσωλήνων με φύλλα πολυαιθυλενίου κατά το στάδιο παραγωγής των
σωλήνων στο εργοστάσιο:
Εφαρμόζονται φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 3,00 mm ή μεγαλύτερου, τα οποία στην επιφάνεια επαφής
τους με το σκυρόδεμα φέρουν κωνοειδείς απολήξεις αγκύρωσης (συνήθως 400 τεμάχια ανά m2 επιφανείας:
κάνναβος 5 x 5 cm). Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί και στους χυτούς επί τόπου σωλήνες, με
ιδιαίτερη προσοχή κατά την σκυροδέτηση για την αποφυγή δημιουργίας πτυχώσεων από εγκλωβισμό αέρα.
Τυπικά χαρακτηριστικά των στοιχείων αγκύρωσης:
− Αντοχή σε εφελκυσμό (εξόλκυση) ≥ 1000 Ν (100 kg) ανά αγκύριο
− Αντοχή σε διάτμηση ≥ 7000 Ν (700 kg) ανά αγκύριο
Τα φύλλα της επένδυσης κατά μήκος του δημιουργούμενου αρμού θα είναι συγκολλημένα με θερμικές
μεθόδους (αυτογενής συγκόλληση χωρίς ίχνη ραφής) για την εξασφάλιση στεγανότητας.
Ισχύοντα πρότυπα για τα φύλλα πολυαιθυλενίου:
DIN 16925:06.87

High Density Polyethylene (HDPE) Extruded Sheet; Technical Delivery Conditions. - Φύλλα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας δι΄εξωθήσεως. Τεχνικοί όροι
παράδοσης.

DIN ΕΝ 1610:1979

Construction and testing ofr drains and sewers -- Κατασκευή και δοκιμές και
ομβρίων και αποχετεύσεων.

ΕΝ 12201-1:2003

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: General -Συστήματα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 1:
Γενικότητες.

Οι σωλήνες με προστατευτικές επενδύσεις/ επιστρώσεις θα συνοδεύονται
αναγνωρισμένων εργαστηρίων για τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τις ιδιότητές τους.

από

πιστοποιητικά
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Τα πιστοποιητικά θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον στις μετρήσεις του πάχους της επένδυσης, της
πρόσφυσης και της αντοχής σε όξινο και σε αλκαλικό περιβάλλον.

4.15.9 Εγκατάσταση – κατασκευή σωλήνων – Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας
4.15.9.1 Μεταφορά και αποθήκευση σωλήνων
Οι προκατασκευασμένοι σωλήνες θα μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται με προσοχή για την αποφυγή
οποιασδήποτε ζημιάς.
Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α. Απαγορεύεται η εκφόρτωση με πτώση.
β. Ο χειρισμός των σωλήνων (ανύψωση - καταβιβασμός) θα γίνεται με ανυψωτικά μέσα (γερανούς ή
εκσκαφείς) εφοδιασμένα με ειδικό άγγιστρο ανάρτησης σωλήνων.
γ. Οι σωλήνες θα σταθεροποιούνται κατά την μεταφορά τους με τακαρίες για την αποφυγή μετακινήσεων
και κρούσεων.
δ. Οι σωλήνες θα εδράζονται σε ομαλό έδαφος ή επί στρώσεως γαιωδών ή αμμοχαλικωδών υλικών χωρίς
μεγάλους λίθους και θα ασφαλίζονται έναντι ολισθήσεως με παρεμβολή κατάλληλων εμποδίων.

4.15.9.2 Τοποθέτηση σωλήνων
Η τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται επί του υποστρώματος που προβλέπεται από την μελέτη.
Οι προκατασκευασμένοι σωλήνες με τόρμο/ εντορμία εδράζονται κατά κανόνα επί υποστρώσεως από ισχνό
σκυρόδεμα (κοιτόστρωση C 8/10 ή C 10/12).
Κοιτόστρωση απαιτείται επίσης και για τους κατασκευαζόμενους επί τόπου σωλήνες (είτε διαμορφώνονται
με πνευματικούς τύπους είτε με λυόμενους συμβατικούς ξυλότυπους ή σιδηρότυπους).
Η γεωμετρική ακρίβεια της στάθμης της κοιτόστρωσης είναι ουσιώδης για την υδραυλική συμπεριφορά του
δικτύου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. Απαιτείται ως εκ τούτου ιδιαίτερη προσοχή για την
διαμόρφωση των απαιτουμένων μηκοτομικών κλίσεων (π.χ. τοποθέτηση σε τακτές αποστάσεις πασσάλων
επισήμανσης με χρωματισμένη την στάθμη αναφοράς ή χρήση συστημάτων οπτικής καθοδήγησης laser).
Οι σωλήνες με κώδωνα εδράζονται κατά κανόνα επί κοκκώδους υποστρώματος (π.χ. θραυστό υλικό
οδοστρωσίας). Το υπόστρωμα διαμορφώνεται ενιαίο στον πυθμένα του ορύγματος στις προβλεπόμενες
κλίσεις και συμπυκνώνεται. Η τοποθέτηση των σωλήνων γίνεται συνήθως από τα κατάντη προς τα ανάντη,
οι δε σωλήνες διατάσσονται έτσι ώστε οι κώδωνες να ευρίσκονται ανάντη κατά την ροή.
Για την τοποθέτηση του σωλήνα ανασκάπτεται τοπικά το υπόστρωμα για να εισχωρήσει η προεξοχή του
κώδωνα.
Οι τσιμεντοσωλήνες με κώδωνα συνδέονται μεταξύ τους με εφαρμογή ελαστικού δακτυλίου στο εσωτερικό
του κώδωνα.
Ο ελαστικός δακτύλιος εφαρμόζεται στην εγκοπή που υπάρχει και ο σωλήνας προωθείται από την πλευρά
του κώδωνα πριν από τον προηγούμενο ήδη τοποθετημένο σωλήνα με κατάλληλες μηχανικές ή υδραυλικές
διατάξεις. Κατά την εφαρμογή της δύναμης προώθησης θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την
αποφυγή μονομερούς φόρτισης της μούφας, που μπορεί να οδηγήσει σε θραύση. Η φόρτιση θα είναι
ισοκατανεμημένη σε όλη την περίμετρο του κώδωνα.
Ο αρμός που δημιουργείται μεταξύ των συνδεδεμένων σπονδύλων θα σφραγίζεται με ειδικά ελαστομερή
υλικά εσωτερικά στην περίπτωση μεγάλων διαμέτρων και εξωτερικά στην περίπτωση μικρών διαμέτρων.
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4.15.9.3 Έλεγχοι τσιμεντοσωλήνων
α. Εργαστηριακοί έλεγχοι






Στην περίπτωση εργοταξιακής παραγωγής τσιμεντοσωλήνων θα πραγματοποιούνται εργαστηριακοί
έλεγχοι των σωλήνων σε ποσοστό 2% ανά διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων και κατ’ ελάχιστον
σε 5 τεμάχια ανά διάμετρο, σε κατάλληλα εξοπλισμένα και κατά προτίμηση πιστοποιημένα
εργαστήρια με δαπάνη και μέριμνα του Αναδόχου. Η επιλογή των δειγμάτων θα γίνεται από την
Επίβλεψη.
Για κάθε δοκιμαζόμενη παρτίδα σωλήνων θα συντάσσεται πρακτικό δοκιμών στο οποίο
καταγράφονται τα αποτελέσματα των δοκιμών σε καμπτικό φορτίο θραύσης, η συμπεριφορά των
σπονδύλων σε δοκιμή υδατοστεγανότητας, το πάχος του τοιχώματος, η ποιότητα του
σκυροδέματος και η διάταξη των ράβδων οπλισμού (περιμετρικών και διαμήκων).
Μία παρτίδα σωλήνων θα γίνεται αποδεκτή όταν όλα τα εξεταζόμενα δοκίμια δίνουν αποδεκτά
αποτελέσματα. Για κάθε δοκίμιο που πιθανόν βρεθεί εκτός Προδιαγραφής η δοκιμή θα
επαναλαμβάνεται με δύο πρόσθετα δοκίμια από την ίδια παρτίδα σωλήνων. Στην περίπτωση αυτή
όλα τα επανελεγχόμενα δοκίμια πρέπει να πληρούν την προδιαγραφή.

Για την εξακρίβωση της χρήσης τσιμέντου ανθεκτικού σε θείο (SR) θα προσκομίζονται πιστοποιητικά
αναγνωρισμένου εργαστηρίου ή θα ζητείται ανάλογος εργαστηριακός έλεγχος (ειδικές χημικές αναλύσεις,
κρυσταλλογραφία κ.λπ.).
β. Μακροσκοπικοί έλεγχοι
Συνιστάται η εκτέλεση μακροσκοπικών δειγματοληπτικών ελέγχων για την επί τόπου διαπίστωση των
ιδιοτήτων των σωλήνων.
Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά καλής ποιότητας των σωλήνων.








Κατά την κρούση του σωλήνα με σφυρί θα παράγεται ήχος μεταλλικής χροιάς (κωδωνισμός).
Κατά την θραύση τμήματος του σωλήνα τα αδρανή θα θραύονται χωρίς να αποκολλούνται.
Οι σωλήνες θα εμφανίζουν εικόνα συμπαγή, χωρίς ελαττώματα, ρωγμές, φυσαλίδες και
αποκολλημένα τμήματα.
Κώδωνες μη ομαλοί ή φθαρμένοι από κρούσεις επηρεάζουν την σωστή σύνδεση των σωλήνων και
την στεγανότητα. Σωλήνες με τέτοιους κώδωνες είναι ακατάλληλοι και θα απορρίπτονται.
Σωλήνες με εμφανή οπλισμό δεν θα γίνονται αποδεκτοί.
Οι σωλήνες δεν θα εμφανίζουν ρωγμές και η εσωτερική τους επιφάνεια θα είναι ομαλή και λεία.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΦΕΚ 253/84 ως μη αποδεκτοί χαρακτηρίζονται οι τσιμεντοσωλήνες
που εμφανίζουν τα ακόλουθα:
- σπασίματα ή διαμπερείς ρωγμές
- ελαττώματα ενδεικτικά κακής αναλογίας, ανάμιξης ή συμπύκνωσης του σκυροδέματος
- επιφάνεια κυψελωτή ή πορώδη
- βλάβες ή σπασίματα στα άκρα, που πιθανόν θα εμποδίσουν την ικανοποιητική σύνδεση
των σωλήνων
- οποιοδήποτε συνεχές ράγισμα που έχει επιφανειακά πλάτος ≥ 0,3 mm και μήκος ≥ 300
mm, ανεξάρτητα από την θέση του στο τοίχωμα του σωλήνα




Τα άκρα τους δεν θα εμφανίζουν σκασίματα ή ελαττώματα και το επίπεδό τους θα είναι κάθετο
προς τον άξονα του σωλήνα.
Οι σωλήνες θα είναι λείοι και ευθύγραμμοι.

4.15.9.4 Δοκιμές στεγανότητας τσιμεντοσωλήνων
Για αγωγούς διαμέτρου άνω των 700 mm η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει έλεγχο
στεγανότητας με ειδικά όργανα στο σύνολο ή σε τμήμα του αγωγού με χρήση ειδικών τεχνικών και
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εξοπλισμού (π.χ. έμφραξη αρμών με μπαλόνια και εφαρμογή αρχικής υδροστατικής πίεσης ελεγχόμενης
χρονικά μέσω μανομέτρων).
Τυχόν ελαττώματα που θα διαπιστώνονται κατά τις δοκιμασίες αυτές θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο,
χωρίς ιδιαίτερη προς τούτο αποζημίωση. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την αποκατάσταση των
ελαττωμάτων θα γίνεται νέα δοκιμασία του τμήματος της σωλήνωσης.

4.15.9.5 Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή
Κατά την παραλαβή του δικτύου από τσιμεντοσωλήνες θα διενεργούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι:






Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιμών και πιστοποιητικών. Σε περίπτωση προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων που φέρουν σήμανση CE, συμμόρφωσης με το νέο ΕΝ 1916:2002 δεν
απαιτούνται περαιτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι.
Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη.
Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως (εφ’ όσον προβλέπονται από την μελέτη).
Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει βιντεοσκόπηση του εσωτερικού της σωληνογραμμής,
εάν αυτό προβλέπεται από την μελέτη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου.

4.15.10

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας

Η επιμέτρηση των προκατασκευασμένων σωλήνων θα γίνεται με βάση το αξονικό μήκος του δικτύου σε
μέτρα (m), κατά διάμετρο και τύπο σωλήνα (οπλισμένοι κατά σειρά αντοχών, άοπλοι, με επενδύσεις
προστασίας κ.λπ.).
Τα μήκη των σωληνώσεων θα επιμετρούνται μεταξύ των εσωτερικών παρειών των διαδοχικών φρεατίων.
Τμήματα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί με σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου ή ανώτερης
ποιότητας θα επιμετρώνται με βάση τα προβλεπόμενα από την Μελέτη.
Οι χυτοί επί τόπου σωληνωτοί αγωγοί θα επιμετρώνται αναλυτικά ως κατασκευές σκυροδέματος:
− Προμήθεια σκυροδέματος, μεταφορά επί τόπου, σκυροδέτηση και συμπύκνωση σε κυβικά μέτρα ανά
κατηγορία σκυροδέματος.
Διατομές στερεού με διαστάσεις (εξωτερικές) μεγαλύτερες των προβλεπομένων από την Μελέτη δεν
γίνονται αποδεκτές.
− Κατασκευή καλουπιού, ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας.
Τα καλούπια θα διακρίνονται σε πνευματικά (φουσκωτά) και συμβατικά (λυόμενοι ξυλότυποι ή
σιδηρότυποι).
− Χαλύβδινος οπλισμός σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών πινάκων οπλισμού.
Η τυχόν τοποθέτηση σιδηροπλισμού πέραν του προβλεπομένου στην Μελέτη δεν θα γίνεται αποδεκτή προς
επιμέτρηση.
− Πρόσθετα σκυροδέματος, πλην ρευστοποιητικών, ανά kg βάρους σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
συνθέσεως, για το αποδεκτό προς επιμέτρηση σκυρόδεμα.
Συμπεριλαμβάνονται στεγανοποιητικά μάζας, επιταχυντές ή επιβραδυντές πήξης, ίνες και ειδικά τσιμέντα
(π.χ. ανθεκτικά στο θείο).
Η εκσκαφή και επαναπλήρωση των σκαμμάτων των δικτύων, καθώς και ο εγκιβωτισμός τους επιμετρώνται
ιδιαιτέρως, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην τυπική διατομή της Μελέτης.
Στις ως άνω τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
• Η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, εργαλείων κ.λπ. εξοπλισμού για
την πλήρη εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.
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• Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των πάσης φύσεως σωλήνων
και των λοιπών ενσωματούμενων υλικών.
• Η φθορά και απομείωση των υλικών.
• Η πραγματοποίηση όλων των προβλεπομένων δοκιμών και ελέγχων σύμφωνα με την παρούσα
Προδιαγραφή.
• Η δαπάνη εργασίας και υλικών για τυχόν αποκατάσταση ατελειών ή μη αποδεκτών κατασκευών κατά τον
έλεγχο.
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4.16 ΣΤΠ ΤΠ -16: ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ
4.16.1 Πεδίο εφαρμογής
Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τις εργασίες για την προμήθεια, κατασκευή και
πλήρη ενσωμάτωση στο έργο των κάθε είδους προκατασκευασμένων ή έγχυτων επί τόπου φρεατίων
(επίσκεψης, συμβολής, πτώσης, υδροσυλλογής κτλ.) του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.
4.16.2 Ορισμοί
Τα τυπικά φρεάτια δικτύου αποχέτευσης ομβρίων διακρίνονται γενικά σε:


φρεάτια επίσκεψης ή/και συμβολής σωληνωτών ή ορθογωνίων αγωγών, στα οποία διαμορφώνεται
η αλλαγή κατεύθυνσης, αλλαγή κλίσης, αλλαγή διαμέτρων ή/και συμβολές αγωγών



φρεάτια πτώσης (αποφόρτισης), στα οποία συμβάλουν αγωγοί με διαφορετικές υψομετρικές
στάθμες



φρεάτια υδροσυλλογής, στα οποία συλλέγονται τα όμβρια ύδατα για να οδηγηθούν στους αγωγούς
ομβρίων.



Ως στόμια εισροής χρησιμοποιούνται είτε χυτοσιδηρές εσχάρες καταστρώματος, με ράβδους
εγκάρσιες (κάθετες ή λοξές) προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας ώστε να αποφεύγονται
δυστυχήματα από τη διέλευση ποδηλάτων κτλ., είτε πλευρικά στόμια διανοιγόμενα κατά μήκος του
κρασπέδου. Οι διαστάσεις και ο τύπος των χυτοσιδήρων εσχαρών θα είναι σύμφωνα με όσα
ορίζονται στα σχέδια της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πιστοποιήσει
στην Υπηρεσία ότι οι εν λόγω εσχάρες είναι επαρκούς αντοχής για κατ’ ελάχιστον οδικό φορτίο
κλάσης SLW 60 κατά DΙΝ 1072.

Τα φρεάτια κατά γενικό κανόνα είναι επισκέψιμα και αναλόγως της φύσης της επιφάνειας, στην οποία
τοποθετούνται, το βάθος του αγωγού, το σκοπό που επιτελούν και τυχόν άλλους παράγοντες, διακρίνονται
σε διάφορους τύπους φρεατίων, οι οποίοι αναφέρονται και περιγράφονται λεπτομερώς στην εγκεκριμένη
τεχνική μελέτη.
4.16.3 Υλικά - Εργασίες
Όλα τα μέρη των παντός τύπου φρεατίων (προκατασκευασμένα ή έγχυτα επί τόπου) θα κατασκευάζονται
από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, μειωμένης υδατοπερατότητας κατά τον Κανονισμό Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ) ’97.
Στις οριζοντιογραφίες και μηκοτομές της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης αναγράφονται επακριβώς τόσο οι
θέσεις όσο και ο τύπος των φρεατίων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τους τύπους που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, τόσο ως προς τη μορφή, το σχήμα, τις διαστάσεις και
τον εξοπλισμό τους όσο και ως προς την ποιότητα, ποσότητα και διάταξη του σιδηρού οπλισμού, τη
σύνθεση των σκυροδεμάτων, τσιμεντοκονιών κτλ.
Τα καλύμματα των φρεατίων θα είναι από χυτοσίδηρο, με κυκλική κάτοψη, αρίστης ποιότητας, του τύπου
και των διαστάσεων που δίνονται στα σχέδια της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, θα εδράζονται πάνω σε
χυτοσιδηρά πλαίσια και θα εφαρμόζουν ακριβώς στο λαιμό του φρεατίου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
πιστοποιήσει στην Υπηρεσία, ότι τα καλύμματα είναι επαρκούς αντοχής για κατ’ ελάχιστον οδικό φορτίο
κλάσης SLW 60 κατά DΙΝ 1072.
Σε όλα τα φρεάτια με βάθος μεγαλύτερο από 1,25 m θα τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθμίδες. Οι βαθμίδες,
των οποίων το μήκους και η καθ' ύψος μεταξύ τους απόσταση θα είναι βάσει των σχεδίων της εγκεκριμένης
τεχνικής μελέτης, θα αγκυρώνονται επιμελώς στις προανοιγμένες οπές, οι οποίες στην συνέχεια θα
στεγανοποιούνται με ισχυρή τσιμεντοκονία.
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Η διαμόρφωση της συμβολής στα φρεάτια για να επιτευχθούν οι προβλεπόμενες ροές, η πλήρης
αποκατάσταση των τομών των αγωγών με τα φρεάτια, καθώς και η επίτευξη της στεγανότητάς τους θα
γίνεται με σχολαστική επιμέλεια. Κάθε κακοτεχνία ή διαρροή θα συνεπάγεται την ανακατασκευή όλου του
τμήματος όπου παρουσιάστηκε διαρροή ή κακοτεχνία.
Ο πυθμένας των φρεατίων, κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και οπλισμό τουλάχιστον
S400, στον οποίο θα εδράζονται τα πλευρικά τοιχώματα, πρέπει να θεμελιώνεται στην άνω επιφάνεια
στρώσης από θραυστό αμμοχάλικο κατά ΠΤΠ Ο 150 και πάχους 0,10 m. Η εν λόγω στρώση θα είναι
απόλυτα οριζοντιωμένη και καλά συμπυκνωμένη, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή έδραση των φρεατίων
και να αποφεύγονται οι διαφορικές καθιζήσεις. Το ίδιο υλικό θα χρησιμοποιηθεί και για την πλήρωση του
ορύγματος των φρεατίων, μέχρι του ύψους που αρχίζει η οδοστρωσία, σύμφωνα με τα σχέδια της
εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης.
Όλα τα μέρη των φρεατίων υδροσυλλογής θα κατασκευάζονται από χυτό επί τόπου του έργου οπλισμένο
σκυρόδεμα. Τα φρεάτια αυτά είναι επισκέψιμα και τοποθετούνται κατά κανόνα παράλληλα προς το ρείθρο
της οδού.
Τα στόμια εισροής της εσχάρας θα έχουν μονοκλινή κατά πλάτος διαμόρφωση ενώ η κάτω ακμή τους θα
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το ρείθρο. Στην περίπτωση που, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική
μελέτη, προβλέπεται και πλευρικό στόμιο, αυτό διανοίγεται ανάμεσα στο πλαίσιο της εσχάρας και το
κράσπεδο. Πάντως, ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει τα φρεάτια υδροσυλλογής με βάση τη
μορφή, το σχήμα και τις διαστάσεις, καθώς και την ποιότητα και τη διάταξη των χυτοσιδηρών
εξαρτημάτων, όπως αυτά καθορίζονται στα σχέδια της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης ή με βάση τις
σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.
Οι επιφάνειες έδρασης του πλαισίου και της εσχάρας πρέπει να έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να
αποκλείεται το κροτάλισμα ή η μετακίνηση των εσχαρών όταν διέρχονται από πάνω τους οχήματα.
Για να περιορίζεται κατά το δυνατόν η ανάγκη του συχνού καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής, το
ελάχιστο βάθος του χώρου εναπόθεσης των φερτών υλών που πρέπει να διαμορφώνεται στον πυθμένα
κάθε φρεατίου είναι 0,30 m.
4.16.4 Έλεγχοι
Η ποιότητα των επιμέρους υλικών και του σκυροδέματος, η μέθοδος κατασκευής των φρεατίων υπόκεινται
σε έλεγχο και έγκριση από την Υπηρεσία.
4.16.5 Περιλαμβανόμενες Δαπάνες
Στην τιμή μονάδας του Τιμολογίου για τα φρεάτια δικτύου αποχέτευσης ομβρίων περιλαμβάνονται οι
δαπάνες για όλες τις εργασίες και για χρήση κάθε είδους εξοπλισμού που απαιτούνται για την πλήρη και
έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριμένης τεχνικής
μελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά οι
δαπάνες για:


Τυχόν απαιτούμενες εκσκαφές επί πλέον των εκσκαφών της τάφρου του αγωγού.



Τυχόν απαιτούμενο υλικό εξυγίανσης του πυθμένα του ορύγματος κατασκευής / εγκατάστασης των
φρεατίων.



Στρώση έδρασης του πυθμένα των φρεατίων από θραυστό υλικό κατά ΠΤΠ Ο 150, πάχους 0,10 m,
καθώς και το υλικό πλήρωσης (επίσης κατά ΠΤΠ Ο 150), μέχρι του ύψους που αρχίζει η
οδοστρωσία, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.



Κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα του πυθμένα, των τοιχωμάτων, της οροφής και του λαιμού
των έγχυτων επί τόπου του έργου φρεατίων μαζί με τον σιδηρό οπλισμό και τον απαιτούμενο
ξυλότυπο, πάντοτε σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης.
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Λήψη των απαιτούμενων δοκιμίων και τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων ποιότητας για τη
διασφάλιση των προδιαγραφών.



Αντιμετώπιση των κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος ή άλλων
κατασκευαστικών δυσκολιών και κάθε άλλη εργασία, υλικό και μικροϋλικό, το οποίο απαιτείται για
την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη κατασκευή των φρεατίων.

Οι εργασίες κατασκευής φρεατίων δικτύου ομβρίων θα επιμετρώνται σε τεμάχια (τεμ) πλήρως
περαιωμένων, ανά τύπο και κατηγορία (βάθους) φρεατίου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.
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5

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜ

5.1
5.1.1

ΣΤΠ ΗΜ - 01: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Πρότυπα - Κανονισμοί

Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας και τα ακόλουθα πρότυπα και οδηγίες:


Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΥΑ 80225/ 19.11.54 - ΦΕΚ 59Β/ 11.4.55 ΦΕΚ 1525Β/ 31.12.73).



Οδηγίες της ΔΕΗ



Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ (ΦΕΚ Β' 2221/2012 / 05-07 Οδοφωτισμός)

5.1.2

Μεταλλικό Κιβώτιο Ηλεκτροφωτισμού (Πίλλαρ)

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) κατασκευασμένο από μεταλλικά πλαίσια (σιδηρογωνίες, λάμες κλπ.)
συγκολλημένα ή συνδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα ΝΤΕΚΑΠΕ
πρεσσαριστό πάχους 2mm. Οι διαστάσεις του θα είναι: 1,35m Χ 1,10 m Χ 0,35 m. Το εσωτερικό του πίλλαρ
θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δυο ανεξάρτητους χώρους που προορίζονται ο ένας για τον μετρητή και
τον δέκτη της ΔΕΗ και ο άλλος για την ηλεκτρική διανομή. Θα έχει δύο θύρες, μια για κάθε χώρο, οι οποίες:
α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος.
β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν
αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο.
γ) θα αναρτώνται στο σώμα του πίλλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου.
δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά.
ε) η θύρα του μετρητή της ΔΕΗ θα είναι εφοδιασμένη με μικρή θυρίδα με τζάμι. Στο χώρο που προορίζεται
για την Δ.Ε.Η. και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή
γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm για να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της Δ.Ε.Η.
Στο χώρο που προορίζεται για την ΔΕΗ, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσματα κλπ. για την
στερέωση της ηλεκτρικής διανομής. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή. Το πίλλαρ αφού
προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, αποχρώσεως της αρεσκείας
της Υπηρεσίας.
Το πίλλαρ θα πακτωθεί με ειδικά αγκύρια, σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα κατάλληλων διαστάσεων.
Κοντά στο πίλλαρ θα τοποθετηθεί πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3χλστ. με τον αγωγό σύνδεσής της
με το πίλαρ.
Μέσα στο πίλλαρ θα τοποθετηθεί ο ηλεκτρικός πίνακας διανομής ο οποίος θα είναι προστασίας ΙΡ55 και
ικανών διαστάσεων ώστε να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα. Στον πίνακα θα
εγκατασταθούν όλα τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές
της μελέτης, δηλαδή: μετρικοί και γενικοί διακόπτες, συντικτικές ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ
διαφυγής, μικροαυτόματες ασφάλειες, ρελέ φορτίου, φωτοκύτταρο ή/και χρονοδιακόπτης, ένα
ρευματοδότη ράγας 16Α, ένα φωτιστικό σώμα με το λαμπτήρα και διακόπτη χειρισμού, κλπ.
Στο πίσω μέρος του pillar θα τοποθετηθεί χαλύβδινος ιστός ύψους 6 μέτρα για την σύνδεση εναέριαςγραμμής παροχής από τη ΔΕΗ. Ο ιστός θα πακτωθεί κατάλληλα στο έδαφος, θα είναι χαλυβδοσωλήνας
γαλβανισμένος 3’’ βαρέως τύπου και στην κορυφή θα φέρει γάντζο.
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5.1.3

Πίνακας διανομής χαμηλής τάσης

Ο ηλεκτρικός πίνακας διανομής πίνακας χαμηλής τάσης θα είναι μεταλλικός κατάλληλος για χωνευτή ή
επίτοιχη τοποθέτηση ή και για ελεύθερη έδραση στο δάπεδο. Προορίζονται για ηλεκτρολογικό υλικό
στηριζόμενο σε ράγα DIN. Όλοι οι χειρισμοί θα γίνονται από την εμπρός πλευρά. Θα είναι επισκέψιμοι από
την εμπρός πλευρά. Η κατασκευή των πινάκων θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ 60439-1
Οι πίνακες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:

Ονομαστική Ένταση λειτουργίας Ιn

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς

Ονομαστική τάση λειτουργίας

400V

Αριθμός Φάσεων

3Ph +N +PE

Τάση μόνωσης Ui

1000 V

Συχνότητα Λειτουργίας

50 Ηz

Λειτουργία σε σύστημα γειώσεως

ΤΝ (ή TT - IT)

Ρεύμα Αντοχής σε βραχυκύκλωμα Ιcw
(kA - rms/1sec)

Maximum 25 KA / 1s

Κατασκευή
Τα μεταλλικά μέρη των πινάκων θα είναι κατασκευασμένα από ηλεκτρολυτικά
χαλύβδινα μεταλλικά
ελάσματα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm με επικάλυψη θερμικά πολυμερισμένης εποξειδικής πούδρας.
Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά μεταλλικά μέρη (δηλαδή μετωπικές πλάκες, βάσεις στηρίξεις του διακοπτικού
υλικού, πλευρικά μεταλλικά καλλύματα κτλ) θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια τόσο μεταξύ τους
όσο και με τον αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των σταθερών
μεταλλικών μέρων του.
Σε όλα τα κινούμενα μεταλλικά μέρη (πχ πόρτες, ανοιγόμενες μετώπες) θα πρέπει να τοποθετηθεί αγωγός
προστασίας (πχ πλεξίδα γειώσεως) .
Ο βαθμός προστασίας (ΙΡ) του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο IEC 60529 που
θα δηλώνεται στα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου και
η κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι
τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται βαθμός προστασίας: ΙΡ 23 (απλοί πίνακες) ή εναλλακτικά IP 43 , IP 55
(στεγανοί πίνακες).
O βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι μηχανικών κρούσεων θα είναι ΙΚ07 όπως αυτός
ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ50102.
Για την διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος στα διάφορα κυκλώματα του ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται κατά το δυνατό προκατασκευασμένες διανομές. Ειδικότερα:
Η κύρια διανομή στον ηλεκτρικό πίνακα θα πρέπει να γίνεται με χρήση τυποποιημένων μπλοκ διανομής
Η διανομή σε σειρά μικροαυτοματων διακοπτών θα πρέπει να γίνεται με την χρήση τυποποιημένων
γεφυρών χαλκού κατάλληλης ονομαστικής έντασης.

Εσωτερική συνδεσμολογία πινάκων
Μέσα στον πίνακα στο πάνω και κάτω μέρος και σε συνεχή οριζόντια σειρά (ή σειρές) θα υπάρχουν
ακροδέκτες σειράς (κλέμενς) στερεωμένοι σε ιδιαίτερη ράβδο. Στους ακροδέκτες θα οδηγούνται εκτός από
τους αγωγούς φάσεων και οι ουδέτεροι και οι γειώσεις κάθε αναχωρούσης γραμμής, έτσι ώστε κάθε γραμμή
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εισερχόμενη στον πίνακα, να συνδέεται με όλους τους αγωγούς της στους ακροδέκτες και μάλιστα συνεχείς.
Οι ακροδέκτες θα έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την σύνδεση εσωτερικών και εξωτερικών αγωγών. Η
σειρά (ή σειρές) των ακροδεκτών θα βρίσκεται σε απόσταση από την πάνω πλευρά του πίνακα. Στην
περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας σειράς κλέμενς κάθε υποκείμενη θα βρίσκεται σε μεγαλύτερη
απόσταση από το βάθος του πίνακα από την αμέσως υπερκείμενη της, οι εσωτερικές δε συρματώσεις θα
οδηγούνται προς τους ακροδέκτες από πίσω, έτσι ώστε η επιφάνειά τους να είναι ελεύθερη για εύκολη
σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων. Οι γραμμές που στα σχέδια χαρακτηρίζονται σαν εφεδρικές θα είναι και
αυτές πλήρεις και ηλεκτρικά συνεχείς μέχρι τις κλέμενς.
Οι εσωτερικές συνδεσμολογίες των πινάκων θα είναι άριστες τεχνικά και αισθητικά, δηλαδή τα καλώδια θα
ακολουθούν, ομαδικά ή μεμονωμένα, ευθείες και σύντομες διαδρομές, θα είναι στα άκρα τους καλά
προσαρμοσμένα και σφιγμένα με κατάλληλες βίδες και παρακύκλους, δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες
διασταυρώσεις κ.λ.π. και θα έχουν χαρακτηριστικούς αριθμούς και στα δύο άκρα τους. Οι διατομές των
καλωδίων και χάλκινων τεμαχίων εσωτερικής συνδεσμολογίας θα είναι επαρκείς και θα συμφωνούν κατ΄
ελάχιστον προς τις διατομές των εισερχομένων και εξερχομένων γραμμών που φαίνονται στα σχέδια. Θα
τηρηθεί ένα προκαθορισμένο σύστημα για την σήμανση των φάσεων. Έτσι κάθε φάση θα έχει πάντοτε το
ίδιο χρώμα και επί πλέον στις τριφασικές διανομές κάθε φάση θα εμφανίζεται πάντοτε στην ίδια θέση, ως
προς τις άλλες (π.χ. η R αριστερά, η S στο μέσο και η Τ δεξιά) όσον αφορά τις ασφάλειες και τους
ακροδέκτες.
Γενικά η συνδεσμολογία των πινάκων θα είναι πλήρης, κατά τρόπο ώστε να μην απαιτείται για την
λειτουργία τους παρά μόνο η τοποθέτηση τους και η σύνδεση τους με τις γραμμές που φθάνουν και
αναχωρούν. Επίσης αυτά θα έχουν δοκιμασθεί και υποστεί έλεγχο μόνωσης, τα αποτελέσματα του οποίου
θα συμφωνούν κατ΄ ελάχιστον με τους επίσημους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους. Τα λοιπά όργανα
δηλαδή διακόπτες, μικροαυτόματοι, ενδεικτικές λυχνίες, αυτοματισμοί κ.λ.π. προδιαγράφονται ιδιαίτερα.
Σήμανση Πίνακα Διανομής, Σήμανση Συσκευών
Στην εμπρός του όψη ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει πινακίδα με το όνομα, την διεύθυνση του
κατασκευαστή και τον αριθμό παραγωγής (ή άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου). Κάθε συσκευή θα
φέρει την ονομασία της σύμφωνα με τα μονογραμμικά σχέδια επιτρέποντας στον χρήστη τον σαφή
διαχωρισμό των κυκλωμάτων που αφορά κάθε συσκευή. Η σήμανση πρέπει να είναι ανθεκτική και σωστά
τοποθετημένη σε κάθε συσκευή.
Στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα θα υπάρχει σήμανση των μπαρών κάθε φάσης (αλλά και των μπαρών
ουδετέρου και γείωσης.
Επίσης θα υπάρχει πλήρης σήμανση όλων των καλωδίων των βοηθητικών κυκλωμάτων.
Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου και σειράς
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των εξής δοκιμών τύπου σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60439-1:


Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας



Δοκιμή διηλεκτρικής στάθμης



Δοκιμή αντοχής σε βραχυκυκλώματα



Δοκιμή αξιοπιστίας των συστημάτων προστασίας



Δοκιμή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσμού



Δοκιμή της μηχανικής λειτουργίας



Δοκιμή του βαθμού προστασίας.

Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα διεθνή εργαστήρια.
Επίσης θα πρέπει να εκτελεσθούν οι παρακάτω δοκιμές σειράς και να εκδοθεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο
δοκιμών σειράς:
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Έλεγχος της συνδεσμολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωμάτων



Διηλεκτρική δοκιμή



Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώματος γείωσης

Διασφάλιση ποιότητας
Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά την σήμανση “CE“ σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας
Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68.
Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΙSO 9001
για την κατασκευή-συναρμολόγηση πινάκων χαμηλής τάσης. Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου του
κατασκευαστή θα είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή των δοκιμών σειράς που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο εκδίδοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Επίσης μαζί με τους ηλεκτρικούς πίνακες θα πρέπει να παραδοθούν και τα μονογραμμικά ηλεκτρολογικά
σχέδια κατασκευής τους.

5.1.4

Ηλεκτρολογικό υλικό πινάκων

Αυτόματοι Διακόπτες Ισχύος (CIRCUIT BREAKERS)
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος τοποθετούνται με σκοπό την προστασία των μετασχηματιστών, γραμμών,
κινητήρων, κ.λ.π.
Περιλαμβάνουν θερμικά και μαγνητικά στοιχεία από ένα σε κάθε πόλο, ρυθμιζόμενα για την προστασία
έναντι υπερεντάσεως και βραχυκυκλώματος.
Θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς VDE 0660 και VDE 0113 και θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτηριστικά:


Τάση μονώσεως 1000V



Ονομαστική τάση λειτουργίας τουλάχιστον 500V 50Hz.



Κλάση μονώσεως C σύμφωνα με VDE 0110.



Ικανότητα διακοπής τουλάχιστον το ρεύμα της στάθμης βραχυκυκλώματος που αντιστοιχεί στον
πίνακα που ανήκει και μάλιστα σύμφωνα με το κύκλο δοκιμής Ο-Τ-C/O-T-C/O κατά VDE 0660/IEC
157.



Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 6000 – 10000 χειρισμοί σε φόρτιση AC1.



Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 40º C.



Θα είναι εξοπλισμένοι με βοηθητικές επαφές σύμφωνα με τις απαιτήσεις.



Θα έχουν τη δυνατότητα να εξοπλιστούν με πηνία εργασίας ή ελλείψεως τάσεως.



Ο διακόπτης θα έχει δύο θέσεις «ΑΝΟΙΚΤΟΣ» - «ΚΛΕΙΣΤΟΣ», πλήρως διακεκριμένες και
σημειούμενες στην μπροστινή του επιφάνεια.



Κάθε λειτουργική θέση του διακόπτη δείχνεται καθαρά από τη θέση της χειρολαβής.

Μικροαυτόματοι διακόπτες ράγας έως 125 Α
Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο IEC 60947-2 ή IEC 60898. Οι
μικροαυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να στηρίζονται σε ράγα συμμετρική πλάτους 35mm και θα είναι
μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ή τετραπολικοί. Οι ικανότητες διακοπής θα είναι ίσες τουλάχιστον με την
αναμενόμενη τιμή σφάλματος στο σημείο του συστήματος διανομής όπου εγκαθίστανται, εκτός εάν
μεσολαβεί άλλος διακόπτης προς την άφιξη (τεχνική cascading-ενισχυμένης προστασίας). Οι διακόπτες θα
μπορούν να τροφοδοτηθούν κι αντίστροφα χωρίς μείωση της ικανότητας (τεχνικών χαρακτηριστικών) τους.
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Ο μηχανισμός λειτουργίας θα είναι ανεξάρτητος μηχανικά από τη λαβή χειρισμού, ώστε να αποφεύγεται οι
επαφές να παραμένουν κλειστές σε συνθήκες βραχυκύκλωσης ή υπερφόρτισης. Θα είναι τύπου “αυτόματου
επανοπλισμού”. Ο μηχανισμός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολυπολικό μικροαυτόματο διακόπτη, θα
πρέπει να συνδέεται απευθείας με τον εσωτερικό μηχανισμό του διακόπτη και όχι με τη λαβή χειρισμού. Το
χειριστήριο θα είναι τύπου “γλώσσας” (λαβής), με δυνατότητα κλειδώματος και χρήσης περιστροφικού
χειριστηρίου.
Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει ένα διμεταλλικό θερμικό στοιχείο, για προστασία κατά υπερφόρτισης και ένα
μαγνητικό στοιχείο, για προστασία κατά βραχυκυκλώματος. Για κάθε ονομαστική ένταση μικροαυτόματου
διακόπτη θα πρέπει να παρέχονται πίνακες επιλεκτικότητας ρεύματος. Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου
σήραγγος (ΙΡ 20) ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άμεσης επαφής. Θα είναι δυνατή η επι-τόπου
προσαρμογή βοηθητικών εξαρτημάτων όπως: πηνίο εργασίας, πηνίο έλλειψης τάσης, επαφή ON-OFF,
επαφή σηματοδότησης ανάγκης (alarm) ή συσκευή ανίχνευσης ρεύματος διαρροής 30 ή 300 mA με
δυνατότητα ελέγχου από απόσταση (αφόπλιση από απόσταση).

Ενδεικτικές λυχνίες για τοποθέτηση σε πλάκα ή πόρτα πίνακα
Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι κατάλληλες για λειτουργία σε τάση 250V, ονομαστικής έντασης 10Α και
ονομαστικής διαμέτρου περίπου 22mm. Η ενδεικτική ροζέτα χρώματος κόκκινου ή πράσινου θα έχει
πλαστικό μετωπικό δακτύλιο, βαθμού προστασίας ΙΡ-65, θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση πάνω στο
κάλυμμα ή πόρτα πίνακα. Τα στοιχεία επαφών και η λυχνιολαβή θα είναι προστασίας ΙΡ-00 και κατάλληλα
για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα. Το κάλυμμα του πίνακα θα μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να είναι αναγκαία η
αποσυναρμολόγηση της ροζέτας.

Ραγοδιακόπτης
Ο ραγοδιακόπτης είναι κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα και χρησιμοποιείται για μερικός διακόπτης κυκλωμάτων ονομαστικής έντασης 16Α και 25Α. Εχει το ίδιο σχήμα και τις ίδιες διαστάσεις όπως οι
μικροαυτόματοι της σειράς W. Η στερέωσή του γίνεται με ένα μάνδαλο πάνω σε ράγα στήριξης. Το
κέλυφός του θα είναι από συνθετική πλαστική ύλη ανθεκτική για μεγάλα ρεύματα και για την διάκρισή του
από τους μικροαυτόματους στην μετωπική πλευρά θα φέρει το σύμβολο του αποζεύκτη.

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελαί) λειτουργίας ACI
Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα τοποθετηθούν δια τον χειρισμό κυρίως κυκλωμάτων φωτισμού μιας
φάσεως και θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία :
Ονομαστικό ρεύμα για ωμικό φορτίο κατηγορία λειτουργίας ACI (Α): 10 16 22
Ονομαστική τάση μονώσεως (V): 380
Μηχανική διάρκεια ζωής (ζεύξεις) μεγαλύτερη των 8.000.000
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του πηνίου (V): 220
Περιοχή λειτουργίας του πηνίου (V): 0,8 - 1,1 τάσεως λειτουργίας
Ονομαστική ισχύς του πηνίου κατά την ζεύξη (VA/COSφ) μικρότερη των 30/0,7 στην συγκράτηση
(VA/COSφ) μικρότερη των 14/0,30
Διάρκεια ζεύξεως (MS) μικρότερη των 45
Διάρκεια αποζεύξεως (MS) μικρότερη των 55
Συχνότητα ζεύξεως (ζεύξεις/Η) μεγαλύτερη των 500
Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα φέρουν βοηθητική επαφή για λειτουργία ενδεικτικής λυχνίας, θα είναι
προστασίας ΙΡ00 και κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα.
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Ενδεικτικά όργανα (ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ – ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ)
Τύπος: στρεφόμενου σιδήρου για εναλλασσόμενο ρεύμα 15-60 ΗΖ με ορθογωνική πλάκα διαστάσεων
96x96.
Κλάση: 1,5
Εδραση: μέσω ημιαξόνων
Ιδιοκατανάλωση: αμπερόμετρα 0.1 έως 1 VΑ βολτόμετρα

1 έως 5 VΑ

Υπερφόρτιση: συνεχώς 20% του ονομαστικού ρεύματος ή τάσης αμπερόμετρα
50πλή επι 15, 4πλή επί 2-3 min, 2πλή επι 10 min
βολτόμετρα: 2πλή επι 1 min.
Περιοχή μέτρησης: ανάλογα με τη χρήση
Τα βολτόμετρα θα συνοδεύονται απο μεταγωγικό διακόπτη επτά θέσεων.
Τα αμπερόμετρα θα είναι κατάλληλα για απευθείας σύνδεση ή μέσω μετασχηματιστή/5Α για περιοχή
μετρήσεων πάνω απο 60Α.

5.1.5

Καλώδια Χαμηλής Τάσης

Καλώδια τύπου ΝΥΜ (AO5VV)
Ονομαστική τάση : 300 / 500 V
Προδιαγραφή : Ε.Λ.Ο.Τ. 563.4
Αγωγός : Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρματίδια ανοπτημένου xαλκού
Μόνωση : PVC
Εσωτερική επένδυση : Ελαστικό
Εξωτερική επένδυση : PVC
Καλώδια τύπου ΝΥY (J1VV)
Ονομαστική τάση : 600 / 1000 V
Προδιαγραφή : Ε.Λ.Ο.Τ. 843/85
Αγωγός : Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρματίδια ανοπτημένου xαλκού
Μόνωση : Θερμοπλαστική ύλη PVC
Εσωτερική επένδυση : Για αγωγούς κυκλικής διατομής : Ελαστικό
Για αγωγούς διατομής κυκλικού τομέα : Ταινία από θερμοπλαστική ύλη PVC ελικοειδώς τυλιγμένη πάνω από
τους στριμμένους αγωγούς, με επικάλυψη
Εξωτερική επένδυση : Θερμοπλαστική ύλη PVC

5.1.6

Λοιπό ηλεκτρολογικό υλικό

Εύκαμπτοι σωλήνες PVC τύπου HELIFLEX
Είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC και φέρουν εσωτερική σπείρα από σκληρό PVC. Ο συνδυασμός
αυτός τους καθιστά ταυτόχρονα εύκαμπτους, αλλά με μεγάλη μηχανική αντοχή. Χρησιμοποιούνται όπου
χρειάζεται μηχανική αντοχή και ευκαμψία π.χ. σε οδεύσεις μέσα στο μπετόν. Είναι κατάλληλοι για αγωγούς
και καλώδια.

Σχάρες καλωδίων
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Οι σχάρες καλωδίων προβλέπονται από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα με διατρήσεις επιμήκεις, ώστε να
μπορούν να δεθούν επάνω στην σχάρα τα καλώδια με ειδικές πλαστικές ταινίες (straps) σε περίπτωση που
η σχάρα δεν είναι οριζόντια. Το πάχος της λαμαρίνας δεν θα είναι μικρότερο από 1,25mm για σχάρες
πλάτους μέχρις 200mm και 1,50mm για σχάρες πλάτους από 250-500mm. Το βάθος των σχαρών θα
κυμαίνεται ανάλογα με το πλάτος του και το πλήθος των καλωδίων από 25mm μέχρι 60mm. Η εσωτερική
επιφάνεια των σχαρών καλωδίων πρέπει να είναι τελείως λεία, δηλαδή να μήν παρουσιάζονται "γραίζια" από
τη διαμόρφωση. Για παρακάμψεις, διασταυρώσεις, διακλαδώσεις (οριζόντιες ή κατακόρυφες συστολές) ή
διαστολές για μετάβαση σε σχάρα διαφορετικού πλάτους, θα χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εξαρτήματα,
επίσης από λαμαρίνα επιψευδαργυρωμένη.
Για τις συνδέσεις μεταξύ των σχαρών, καθώς και με τα ειδικά εξαρτήματα, θα χρησιμοποιηθούν σύνδεσμοι
χωρίς κοχλίες. Η ανάρτηση των σχαρών θα γίνει με ειδικούς βραχίονες στήριξης ("κονσόλες") στον τοίχο ή
με αναρτήρες από την οροφή. Η απόσταση μεταξύ των σημείων ανάρτησης θα είναι ο-πωσδήποτε
μικρότερη ή ίση από 1m. Η απόσταση ανάρτησης θα εξαρτηθεί από το βάρος των καλωδίων προσαυξημένο
κατά 50% τουλάχιστο.
Όλα τα εξαρτήματα και υλικά στήριξης των σχαρών θα είναι επιψευδαργυρωμένα. Στις μεταλλικές σχάρες
θα οδεύουν καλώδια ισχυρών ρευμάτων και καλώδια ασθενών. Η σχάρα θα έχει μεταλλικό χώρισμα σε όλο
το μήκος των ίδιων χαρακτηριστικών ή θα χρησιμοποιηθεί με την ίδια ανάρτηση δεύτερη σχάρα μικρότερου
πλάτους.
Οι σχάρες καλωδίων θα είναι μεταλλικές τυποποιημένες από διάτρητη, γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους
κατ'ελάχιστον:
- σχάρα 10cm0,7mm.
- σχάρα 20-30cm 1mm.
- σχάρα 40cm1,25mm.
- σχάρα 50cm1,50mm.
με πλευρικό ύψος τουλάχιστον 50mm.
Οι σχάρες καλωδίων θα συνοδεύονται και με όλα τα ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού ή στηρίξεως τους
(καμπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στηρίξεως, ταύ, υλικά συνδέσεως και
στερεώσεως ,κλπ.) επίσης γαλβανισμένα. Οι σχάρες και οι ορθοστάτες.
Διακόπτης στεγανός.
Θα είναι με πλήκτρο, κατάλληλος για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση. Ο χωνευτός διακόπτης θα είναι
εφοδιασμένος με δακτύλιο στεγανότητας, ενώ ο επίτοιχος θα έχει δύο εισόδους με στυπιοθλίπτες
μεμβράνης. Το πλήκτρο και το κάλυμμα του διακόπτη θα είναι από άκαυστο υλικό με αυξημένη μηχανική
αντοχή. Ολοι οι στεγανοί διακόπτες θα είναι βαθμού προστασίας ΙΡ-44.

Ρευματοδότης χωνευτός στεγανός "σούκο"
Θα είναι κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση. Το στέλεχος του θα βρίσκεται μέσα σε κουτί από μονωτική
ύλη με παρέμβυσμα. Ο ρευματοδότης θα καλύπτεται με στρεφόμενο κάλυμμα.

5.1.7

Εξοπλισμός φωτισμού

Ιστός φωτισμού 7Μ
Ιστός οκταγωνικής διατομής συνεχώς μεταβαλλόμενης, αποτελούμενος από τον κορμό και το έλασμα της
βάσεως με κατάλληλη διαμόρφωση στη κορυφή του για την υποδοχή των βραχιόνων στήριξης των
φωτιστικών σωμάτων και θύρας επίσκεψης του κιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων.
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Υλικά – διαστάσεις – κατασκευή
Ο κορμός του ιστού αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή) και είναι οκταγωνικής
διατομής και κατασκευάζεται από έλασμα S235JR 4 χιλ. που προμηθεύεται με πιστοποιητικά κατά DIN
50049/2.2Έλασμα βάσης (mm) 400x400x16 400x400x20 500x500x25
Για την διευκόλυνση της μεταφοράς οι ιστοί των 14 & 15m αποτελούνται από δύο τεμάχια (καθ’ ύψος) που
συναρμολογούνται στο εργοτάξιο με την μέθοδο σφικτής συναρμογής – σφήνωσης (slip on joint)
Η διαμήκης ραφή είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτρο-συγκόλληση σε λοξοτομημένα
ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Η μέθοδος συγκόλλησης αξιολογείται κατά ASME ΙΙ και CNR UNI 10011. Για τη συγκόλληση αυτή δίδεται
εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%.
Κάθε ιστός φέρει θυρίδα διαστάσεων 85 x 300 σε απόσταση 60cm από τη βάση. Για τη θυρίδα αυτή και το
επιλεγέν πάχος, δεν απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η θυρίδα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από
έλασμα ίδιου πάχους 4 mm και σχήματος, με τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δεν εξέχει
του ιστού. Η στερέωση του γίνεται με ειδικά τεμάχια που δεν εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα
εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωση του.
Το έλασμα της βάσης είναι κατασκευασμένο από υλικό ποιότητας S235JR με πιστοποιητικά κατά DIN
50049/2.2.
Φέρει 4 οβάλ οπές για τη διέλευση των αγκυρίων. Στο κέντρο του φέρει οπή για τη συγκόλληση του
κορμού με δύο εσωραφές (εσωτερικά και εξωτερικά).
Ο κορμός συγκολλάται στο έλασμα όπως φαίνεται στο τυπικό σχέδιο που συνοδεύει την τεχνική περιγραφή
και στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες της συγκόλλησης.
Η μέθοδος συγκόλλησης του πέλματος της βάσης είναι ημιαυτόματη με σύρμα ποιότητας SG 2 πάχους
1÷1,2 mm.
Η συγκόλληση εκτελείται από συγκολλητές πιστοποιημένους κατά ΕΝ 287.
Η μέθοδος συγκόλλησης και οι συγκολλητές πιστοποιούνται από τρίτο ανεξάρτητο γραφείο ελέγχου.
Οι ανοχές κατασκευής του ιστού είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.

Γαλβάνισμα εν θερμώ
Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση τους ελέγχονται οπτικά και διαστασιακά, διορθώνονται τυχόν οξείες ακμές με
τρόχισμα και προωθούνται για γαλβάνισμα εν θερμώ κατά ISO 1461 (Hot Dip Galvanizing) εσωτερικά και
εξωτερικά.
Η διαδικασία περιλαμβάνει:
Καθαρισμός επιφάνειας σε μπάνιο Hcl


Ξέπλυμα με νερό



Επεξεργασία επιφάνειας με αμμωνιούχα άλατα (flux) για την καλύτερη πρόσφυση του
ψευδαργύρου.



Ξήρανση – Προθέρμανση σε στεγνωτήριο



Εμβάπτιση σε μπάνιο τετηγμένου ψευδαργύρου θερμοκρασίας 450oC και καθαρότητας >98,5%
κατά ISO 1461. Η πρώτη ύλη που τροφοδοτείται το μπάνιο είναι ψευδάργυρος ηλεκτρολυτικής
καθαρότητας μεγαλύτερης από 99,995%.

Οι ιστοί μετά το γαλβάνισμα επιθεωρούνται 100% οπτικά για τυχόν επιφανειακά ελαττώματα και γίνεται
δειγματοτοληπτικός έλεγχος του πάχους γαλβανίσματος το οποίο είναι κατά ΙSO 1461.
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Ποιοτικός έλεγχος
Κατά την παραγωγική διαδικασία οι ιστοί υπόκεινται στους παρακάτω ελέγχους:
α. Έλεγχος Πιστοποιητικών Α’ Ύλης
β. Οπτικός και Διαστασιακός Έλεγχος πριν το Γαλβάνισμα
γ. Έλεγχος Συσκευασίας και Μαρκαρίσματος
δ. Τελικός Έλεγχος

Βραχίονες Φωτιστικών Σωμάτων
Ο βραχίονας θα είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα στερεωμένος στην κορυφή του ιστού με ειδικό
μεταλλικό περιλαίμιο (χοάνη) συναρμολογούμενος με μπουλόνια ή κοχλίες στερέωσης κατάλληλης
διαμέτρου ανοξείδωτα ή με συστολή κατάλληλων διαστάσεων.
Η διάμετρος (Φ) του χαλυβδοσωλήνα του βραχίονα των φωτιστικών σωμάτων για διάφορα μήκη οριζόντιας
προβολής (d) μεταξύ κέντρου φωτιστικού και άξονα ιστού θα είναι ως ακολούθως :
-

Για d <= 2.50 μ. : θα είναι σωλήνα διαμέτρου Φ2" με πάχος τοιχώματος 3.65mm

-

Για 2.50 < d <= 3.00 μ. : θα είναι σωλήνα διαμέτρου Φ3" με πάχος τοιχώματος 4.05mm

-

Βραχίονες μεγαλύτεροι από 3.00 μ. δεν προβλέπονται.

Η βάση του βραχίονα θα κατασκευαστεί από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, τέτοιας διαμέτρου, ώστε να
εξασφαλίζεται η κατάλληλη προσαρμογή στο τελευταίο τμήμα του ιστού. Κάθε βραχίονας στο άκρο του θα
καταλήγει σε ειδική μεταλλική απόληξη για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ
ΕΝ 40 – 2.7 ή σύμφωνα με το φωτιστικό σώμα που θα προτείνεται για την τοποθέτηση.
Μετά την κατασκευή ο βραχίονας μαζί με τη χοάνη ή τη συστολή, θα προστατευθούν με θερμό βαθύ
γαλβάνισμα όπως αυτό των ιστών που προαναφέρθηκε με πάχος επικάλυψης 500 gr/m² ή 60 μm. Τα
σημεία ηλεκτροσυγκολλήσεως του βραχίονα στη χοάνη θα κατεργασθούν επιμελώς πριν από το
γαλβάνισμα. Κάθε σκέλος του βραχίονα θα αποτελείται από συνεχή σωλήνα απαγορευμένης της κατασκευής
βραχίονα με συγκόλληση περισσοτέρων τμημάτων.
Ο βραχίονας θα είναι ευθυγράμμου σχήματος οριζόντιας προβολής και κλίσεως αναλόγου προς τη κλίση που
απαιτείται για το προτεινόμενο φωτιστικό σώμα και η οποία θα κυμαίνεται μεταξύ 5° και 15° (μοιρών).

Φωτιστικό σώμα LED οροφής 100W
-Διάρκεια Ζωής: τουλάχιστον 25.000h
-Ισχύς: έως 100W
-Γωνία Δέσμης: 120°
-Φωτεινότητα: τουλάχιστον 9000 lumens
-Στεγανότητα: IP 65
-CRI Ra > 80
-Πιστοποίηση CE

Φρεάτια - ακροκιβώτια
Στα σημεία αλλαγής της πορείας καθώς και στα σημεία τοποθέτησης ιστών, προβλέπονται φρεάτια.
Το φρεάτιο θα είναι διαστάσεως Πλάτος :50 εκατοστά. Μήκος :50 εκατοστά και Ύψος 60 εκατοστά εκτός
εάν σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια. Τα τοιχεία του φρεατίου θα είναι κατασκευασμένα από
79

σκυρόδεμα C16/20,
εγκαθίστανται.

τουλάχιστον

22 κιλά. Ταυτόχρονα με την σκυροδέτηση του φρεατίου θα

Το καλώδιο θα εισέρχεται μέσω φρεατίου στο ακροκιβώτιο του κάθε φωτιστικού και στη συνέχεια θα
τροφοδοτεί τους λαμπτήρες.
Πριν από κάθε τροφοδότηση προτάσσεται ασφάλεια κατάλληλης έντασης. Oι θέσεις
φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο.

των φωτιστικών

Σε κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι ασφάλειες προστασίας των καλωδίων προς τα φωτιστικά σώματα, οι
ακροδέκτες σύνδεσης των εισερχόμενων και των εξερχόμενων καλωδίων, γειώσεις κ.λ.π.
Το ακροκιβώτιο του κάθε ιστού θα συνδέεται με τον κύριο αγωγό γειώσεως με ένα γυμνό χάλκινο αγωγό
ενδεικτικής διατομής 6mm2 με κατάλληλο γαλβανισμένο σφικτήρα.

5.1.8

Αντικεραυνική προστασία

Για την αντικεραυνική προστασία των σημείων της εγκατάστασης που ασκείται έντονη ανθρώπινη
δραστηριότητα θα εγκατασταθεί κατάλληλο αλεξικέραυνο ιονισμού υψηλής ατμοσφαιρικής τάσης, μη
ραδιενεργών, ακτίνας προστασίας 150m που θα προστατεύει το σύνολο της εγκατάσταση.
Η κεφαλή του αλεξικέραυνου θα αποτελείται από:
Ακίδα σύλληψης, ιονιστικό μηχανισμό-επαγωγικό πηνίο υψηλής παλμικής τάσης, σπινθήρες ανάλωσης
φορτίου, μονώσεις υψηλής στάθμης, δισκοειδή επιφάνεια χωρητικής ζεύξης, επαγωγό ακροδέκτη (καθόδου)
βαρέως τύπου και κοχλιωτή υποδοχή πάκτωσης στον ιστό στήριξης.
Η ανωτέρω κεφαλή είναι αυτοτροφοδοτούμενη, καθ΄ όσον ζευγνύεται χωρητικά προς το ηλεκτρικό πεδίο
κακοκαιρίας, δεν απαιτεί προσαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και συνοδεύεται με πιστοποιητικό SGS.
Η κεφαλή θα τοποθετηθεί αντίστοιχα στο ακροσωλήνιο ενός τηλεσκοπικού ανακλινόμενου ιστού στήριξης,
από σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου άνευ ραφής (Mannesmann), με συγκολλήσεις βαθιάς διείσδυσης ( ΜΙGMAG), ύψους 16 μέτρων και αντιοξειδωτική βαφή, ο οποίος θα πακτωθεϊ επί εδάφους εντός ορύγματος
Η κεφαλή θα συνοδεύεται από :
-Τον ανωτέρω ιστό στήριξης,
-Αγωγό καθόδου από πολύκλωνο ηλεκτρολυτικό χαλκό διατομής 50mm2
-Στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου
-Ηλεκτρόδια τριγώνου γείωσης τύπου copperglad ( χαλύβδινα επιχαλκωμένα) διαμέτρου 16mm και μήκους
1,5 μέτρων με τους σφικτήρες τους
-Λυόμενο σύνδεσμο ελέγχου γείωσης
-Λοιπά υλικά απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης (ακροδέκτες,σύνδεσμοι κλπ)
Επί του αγωγού καθόδου των αλεξικέραυνων και προ της ανακλινόμενης βάσεως του ιστού, θα
εγκατασταθεί μια κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων, (ΟΒΟ).
Ο ιστός είναι τηλεσκοπικός, φλαντζωτός 3μερής, αρθρωτός/ανακλινόμε-νος, με αυτοφερόμενα επίτονα, και
πακτώνεται επί εδάφους, (εντός ορύγματος με beton).
Κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου/άνευ ραφής ( Mannesman), κατά ΑΝSI Β 36.10, (ΑSΑ
Β 36.10), οι διάμετροι και τα πάχη των οποίων αναφέρονται στο συνημμένο σκαρίφημα του ιστού. Οι
συγκολλήσεις των χαλυβδοσωλήνων είναι βαθιάς διείσδυσης (ΜΙG/ΜΑG).
Ο μηχανισμός κατάκλισης του ιστού, είναι -ομοίως- βαρέως τύπου, από χαλυβδοελάσματα πάχους 12 mm,
και τριγωνικές αντιρρίδες πάχους 8mm.
Ο ιστός και τα εξαρτήματα του, (φλάντζες, βάση, κλπ), καλύπτονται με αντιοξειδωτική βαφή 2 στρώσεων,
και με βαφή τελικού μεταλλ.χρώματος.
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Η πάκτωση του ιστού στο έδαφος γίνεται με εγκιβωτισμό της σωλήνος βάσεως σε beton, εντός του
ορύγματος διαστάσεων 2.5x2.5x2.5 μέτρων.
Προ του εγκιβωτισμού της σωλήνος βάσεως στο beton, αυτή αγκυρώνετα σε μεταλλότυπο πού
κατασκευάζεται μετά την εκσκαφή του ορύγματος.
Τα αυτοφερόμενα επίτονα αντιστήριξης, είναι από εν θερμώ επιψευδαργυρωμένα συρματόσχοινα,
διαμέτρου 8mm, τα οποία φέρουν τα κατάλληλα εξαρτήματα, (εντατήρες, ναυτικά κλειδιά, ροδάντζες,
συνδετήρες επιτόνων, κλπ
Οι σταυροειδείς διατάξεις έκτασης των συρματόσχοινων, είναι από χαλυβ -δοσωλήνα τύπου Mannesman,
διαμέτρου 33,7mm.
Επί του ιστού συγκολλούνται στηρίγματα των μονωτήρων διέλευσης το αγωγού καθόδου, ανάλογου
αριθμού με το ύψος του ιστού.

5.1.9

Θεμελειακή γείωση

Η εκλογή των υλικών γίνεται με βάση την προστασία της θεμελιακής γείωσης έναντι διαβρώσεως και την
διάρκεια ζωής αυτής. Ως αγωγός θεμελιακής γείωσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί ταινία χαλύβδινη θερμά
επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) ελάχιστης διατομής 30 mm x 3,5 mm. Χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα
πρέπει να είναι και όλα τα ειδικά τεμάχια κατασκευής της θεμελιακής γείωσης, ήτοι:


οι ορθοστάτες ή στηρίγματα ταινίας



οι σύνδεσμοι διακλαδώσεων ή κατά μήκος συνδέσεων



οι σφικτήρες ταινίας και κατακόρυφου αγωγού και



οι συνδετήρες ταινίας και οπλισμού θεμελίων.

5.2
5.2.1

ΣΤΠ ΗΜ – 02: ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Κανονισμός σύνταξης μελετών

Η μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τους κάτωθι κανονισμούς – οδηγίες :


Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411\86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου-ζεστού νερού».



Προδιαγραφές ΕΛΟΤ.



Διεθνείς κανονισμούς
κανονισμούς.

5.2.2

DIN, IEC σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς

Σωληνώσεις

Το οριζόντιο δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευασθεί εξ ολόκληρου από σωληνώσεις PΕ 3ης γενιάς PE100 .
Οι σωλήνες θα είναι αντοχής σε πίεση 12.5atm. Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένες από πoλυαιθυλένιο,
σύμφωνα με την κατάταξή τους κατά τους αμερικάνικους κανονισμούς ΕΝ 12201-2 και τους γερμανικούς
DIN-8074, -8075. Θα έχουν όλα τα ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα, συνδέσεις κτλ. Οι σωληνώσεις θα
κατασκευάζονται από πολυαιθυλενίο PE.
Οι σωληνώσεις πρέπει να εξασφαλίζουν:
α) Αντοχή σε πίεση 12.5 Bar
β) Να μην διαβρώνονται από άλατα
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γ) Μικρές απώλειες τριβών
δ) Να έχουν αντοχή σε κάμψη με ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 8 φορές τη διάμετρο τους στους 00C.
Οι διαστάσεις, πάχη κτλ, δίνονται στον παρακάτω πίνακα :
Ονομαστική
διάμετρος

Εσωτερική
διάμετρος

Πάχος
τοιχώματος

(DN)

(mm)

(mm)

25

20.4

2,3

32

26.4

2,8

40

33

3.5

50

41.6

4.2

63

52.4

5.3

75

62.4

6.3

90

75

7.5

110

91.8

9.1

125

104.4

10.3

140

117

11.5

Γενικά για σύνδεση σωλήνων HDPE
Οι συνδέσεις (ενώσεις) θα γίνονται με μετωπική αυτογενή συγκόλληση στον τόπο εγκαταστάσεως, ώστε να
δημιουργείται συνεχόμενος αγωγός χωρίς συνδέσμους. Ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τρόποι
αυτογενούς συγκολλήσεως, όπως η επιφανειακή μούφα (μούφα - ευθύ άκρο) και η σύνδεση με ειδικά
εξαρτήματα PE που φέρουν ενσωματωμένες αντιστάσεις. Επίσης, οι συνδέσεις μπορούν να γίνουν με ειδικά
εξαρτήματα (φλάντζες, μούφες, ρακόρ κ.λ.π.)

Μεταφορά & αποθήκευση σωλήνων
Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων, πρέπει να έχουν καρότσα
με λείες επιφάνειες, χωρίς να προεξέχουν αιχμηρά σημεία, που θα τραυματίσουν τους σωλήνες. Για
καλύτερη μεταφορά πρέπει να τοποθετούνται ξύλινες σανίδες στο δάπεδο και στις πλευρές του
αυτοκινήτου. Οι σωλήνες δεν πρέπει να προεξέχουν ελεύθεροι από την καρότσα του φορτηγού και πρέπει
να τοποθετούνται (στοιβάζονται) στο αυτοκίνητο σε στρώσεις (διαδοχικές σειρές).
Κατά την φόρτωση και την εκφόρτωση και επειδή οι σωλήνες είναι αρκετά ελαφρύτεροι από τους
μεταλλικούς ή του αμιαντοτσιμέντου, υπάρχει προδιάθεση των εργατών να τους πετούν μακριά. Αυτό
πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται. Οι σωλήνες δεν πρέπει να πετιούνται ούτε να σύρονται στο έδαφος. Η
εκφόρτωση των σωλήνων θα γίνει με γερανό και σχοινιά ή κεκλιμένο επίπεδο 45ο και σχοινιά. Αν η
εκφόρτωση γίνει με συρματόσχοινα ή αλυσίδες, πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από γδάρσιμο ή
χάραξη.
Απαγορεύεται η εκφόρτωση με ανατροπή του αυτοκινήτου.
Σε όλες τις μετακινήσεις των σωλήνων πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή για την αποφυγή του
τραυματισμού τους. Η κύλιση θα γίνεται επάνω σε μαδέρια. Αν χρησιμοποιούνται άγκιστρα, θα πρέπει να
καλύπτονται τα άκρα με λάστιχο για να μην καταστρέφονται τα χείλη των σωλήνων.
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Η αποθήκευση των σωλήνων μπορεί να γίνεται στο ύπαιθρο. Για την καλή τους όμως κατάσταση πρέπει να
ληφθούν οι εξής προφυλάξεις :


Οι σωλήνες πρέπει να αποθηκεύονται σε έδαφος επίπεδο χωρίς πέτρες και αιχμηρά αντικείμενα.



Οι σωλήνες πρέπει να ευρίσκονται σε επαφή καθόλο το μήκος σε στρώσεις (διαδοχικές σειρές). Εάν
αυτό είναι αδύνατο, τότε θα τοποθετούνται κάτω από τους σωλήνες ξύλινοι δοκοί, πλάτους
τουλάχιστον 50mm και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 2m μεταξύ τους.



Σωλήνες διαφορετικών διαμέτρων πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά ή εάν αυτό είναι αδύνατο, η
μεγαλύτερη διάμετρος να τοποθετείται στην αρχή. Το συνολικό ύψος των στρώσεων δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 1.5 m.



Η τοποθέτηση του ενός σωλήνα μέσα στον άλλο (nesting) δεν πρέπει να γίνεται και επιτρέπεται
μόνον κατά την μεταφορά.



Η αποθήκευση στο ύπαιθρο για μεγάλο διάστημα απαιτεί προφύλαξη των σωλήνων από τις ηλιακές
ακτινοβολίες. Επίσης, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από τους 0οC,
πρέπει να αποφεύγονται τα απότομα κτυπήματα στους σωλήνες.



Τα ρολά πρέπει να αποθηκεύονται οριζόντια και δεμένα, όπως παραδίδονται από το εργοστάσιο. Αν
χρειάζεται να μεταφερθούν όρθια πρέπει να προστατεύονται από κτυπήματα.

Απολύμανση αγωγών πόσιμου νερού
Οι αγωγοί πόσιμου νερού μετά τον καθαρισμό και τις δοκιμές πίεσης, θα απολυμανθούν.Για την
απολύμανση θα χρησιμοποιούνται υγρό χλώριο ή υπoxλωριώδες ασβέστιο ή νάτριο.
Όταν χρησιμοποιείται υγρό χλώριο θα παρέχεται μόνο με κατάλληλο εξοπλισμό και από εξασκημένο
προσωπικό.
Το νερό θα δέχεται δόση χλωρίου σταθερής αναλογίας για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της
συγκέντρωσης του χλωρίου στο νερό, τουλάχιστον σε 20 mg χλωρίου/λίτρο. Το υπολειμματικό χλώριο θα
μετράται σε κανονικά διαστήματα σύμφωνα με AWWA M12 για να διαπιστώνεται ότι τηρείται η απαιτούμενη
συγκέντρωση χλωρίου.
Η χορήγηση χλωρίου θα συνεχιστεί μέχρις ότου ολόκληρος o αγωγός γεμίσει με διάλυμα χλωρίου. Το
χλωριωμένο νερό θα παραμείνει στον αγωγό τουλάχιστον 24 ώρες και όλες οι δικλείδες θα ανοίγουν και θα
κλείνουν για να απολυμαίνονται. Μετά από 24 ώρες το νερό της απολύμανσης πρέπει να περιέχει
τουλάχιστον 2 mg/λίτρο χλωρίου σε όλο το μήκος του αγωγού.
Μετά την απαιτούμενη περίοδο παραμονής, το έντονα χλωριωμένο νερό θα απομακρύνεται με χρήση
πόσιμου νερού μέχρις ότου η περιεκτικότητα χλωρίου στο νερό που βγαίνει από τον αγωγό να μην ξεπερνά
το 1 mg/λίτρο.
Μετά την τελευταία έκπλυση και πριν λειτουργήσει o αγωγός πόσιμου νερού θα ληφθούν ένα ή
περισσότερα δείγματα για έλεγχο βακτηριολογικής ποιότητας που θα δείξει την απουσία κολοβακτηριδίων.
Αν η απολύμανση δεν δώσει ικανοποιητικά δείγματα θα επαναληφθεί, μέχρις ότου επιτευχθούν
αποτελέσματα αποδεκτά από τον Εργοδότη.

5.2.3

Γενικές βάννες σύνδεσης µε την παροχή

Οι γενικές βάννες θα είναι χυτοσιδηρές, θα έχουν ορειχάλκινο άξονα και σύρτες. Τα σηµεία στεγανοποίησης
θα είναι από λάστιχο. Η κατασκευή των βαννών θα είναι κατά DIN-2532.
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5.2.4

Δίκτυα σωληνώσεων από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες

Η κατασκευή του δικτύου σωληνώσεων θα είναι σύμφωνη με τις ΤΟΤΕΕ 2411/86 & 2412/86 & 2421/86, και
θα ακολουθήσει τις παρακάτω διατάξεις :
Για µεγέθη µέχρι DN-50 θα χρησιµοποιηθεί γαλβανιζέ χαλύβδινη σωλήνα κατά DIN-2440 και εξαρτήµατα
από γαλβανιζέ µαλακτό σίδηρο κατά DIN-2950.
Για µεγέθη DN-65 και µεγαλύτερα θα χρησιµοποιηθεί γαλβανιζέ χαλύβδινη σωλήνα κατά DIN-2440 και
εξαρτήµατα µε κοχλιώσεις ή µηχανικά, ήτοι λυόµενοι σύνδεσµοι του τύπου φλαντζών. Χαλύβδινοι
σύνδεσµοι σύµφωνα µε τους γερµανικούς κανονισµούς DIN-2632, µε παρέµβυσµα στεγανότητας ανά-λογο
µε το από την σωλήνωση διερχόµενο υγρό, θα συνδέονται επί των σωλήνων µε συγκόλληση.
Η ονομαστική πίεση των σωλήνων θα είναι 10atm.
Οι λυόµενοι σύνδεσµοι των δικτύων από γαλβανισµένους σωλήνες θα είναι γαλβανισµένοι και η ραφή
συγκόλλησης των τύπων φλαντζών θα υποστεί ψυχρό γαλβάνισµα για αποφυγή οξείδωσης.
Οι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες µε ραφή θα είναι µε τα ακόλουθα πάχητοιχωµάτων ανάλογα µε την
ονοµαστική διάµετρο:

Ονοµαστική
διάµετρος
τοιχώµατος

5.2.5

Εξωτερική
διάµετρος

Εσωτερική
διάµετρος

Πάχος

DN

(")

mm

mm

mm

15

(1/2)

21,3

16,0

2,65

20

(3/4)

26,9

21,6

2,65

25

(1)

33,7

27,2

3,25

32

(1 1/4)

42,2

35,9

3,25

40

(1 1/2)

48,3

35,9

3,25

50

(2)

60,3

53,0

3,65

65

(2 1/2)

76,1

68,8

3,65

80

(3)

88,9

80,8

4,05

100

(4)

114,3

105,3

4,05

Σφαιρικοί κρουνοί

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα χρησιμοποιηθούν για την απομόνωση των κλάδων του κεντρικού δικτύου
ύδρευσης για διατομές μικρότερες από DN50. Θα είναι ορειχάλκινοι με χειρολαβή αλουμινίου τύπου ball
valve.
Για χρήση ως κρουνοί υδροληψίας θα φέρουν ρακόρ για σύνδεση με λάστιχο
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5.3

ΣΤΠ ΗΜ – 03: ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

5.3.1

Κανονισμός σύνταξης μελέτης

Η μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τους κάτωθι κανονισμούς – οδηγίες :


ΠΔ 71 (Φ.Ε.Κ. 32/Α/ της 17-2-88)



ΚΥΑ 5905 / 1995



Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86, Mόνιμα πυροβεστικά συστήματα με νερό σε κτίρια



Παραρτήματα Πυροσβεστικής Διάταξης Νο3 της 19/1/81

5.3.2

Πυροσβεστικό Ερμάριο σύνδεσης δικτύου πόλης

Πυροσβεστική Φωλιά για σύνδεση σε δίκτυο πόλης χαμηλής πίεσης. Σιδερένιο ερμάριο από λαμαρίνα DKP απλή,
γαλβανισμένη ή ανοξείδωτη. Εντός του ερμαρίου βρίσκεται ο πλαστικός πυροσβεστικός σωλήνας διαμέτρου
1/2'' - 3/4'' και μήκους 15 έως 25m, ο ρυθμιζόμενος αυλός εκτόξευσης νερού, καθώς και ειδικό adaptor για
σύνδεση σε παροχή 3/4''.
Περιεχόμενα ερμαρίου :
Σωλήνα Πλαστική, διαμέτρου ½’’, μήκους από 15 έως 25m.
Αυλός (ακροφύσιο) Πλαστικό ή ορειχάλκινο, αυξομειούμενης βολής (ρυθμιζόμενο).

5.3.3

Πυροσβεστική Φωλιά

Η προσφερόμενη πυροσβεστική φωλιά είναι του Οίκου FORMULA.
Η Πυροσβεστική Φωλιά αποτελείται από σιδερένιο ερµάριο (για χωνευτή ή επίτοιχη εγκατάσταση) µε πόρτα η
οποία στηρίζεται µε εσωτερικούς (κρυφούς) µεντεσέδες ασφαλείας και φέρει χειρολαβή από αλουµίνιο.
Μέσα στο ερµάριο θα τοποθετηθούν οι αντίστοιχοι φορητοί πυροσβεστήρες, σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή
Τεχνικά χαρακτηριστικά
∆ιαστάσεις:

63 x 70 x 18 cm ή άλλο κατόπιν παραγγελίας

Υλικό κατασκευής:

Λαµαρίνα DCP - Απλή (µαύρη), γαλβανισµένη ή ανοξείδωτη

κατόπιν παραγγελίας.
Πάχος λαµαρίνας:

0,8 ή 1 ή 1,2 ή 1,5mm κατόπιν παραγγελίας

Βαφή Φούρνου (πούντρα):

εσωτερικά και εξωτερικά με αντισκωριακή προστασία.

Χρώµα:



κόκκινο RAL 3000

Φορητός Πυροσβεστήρας Κόνεως 6 Kg

Ο φορητός πυροσβεστήρας ΚΟΝΕΩΣ αποτελείται από την φιάλη υψηλής πίεσης, το κλείστρο με το σιφωνικό
σωλήνα εκτόξευσης με την χοάνη. Η φιάλη κατασκευάζεται από συγκολλητό χαλυβδόφυλλο ή ειδικό κράμα
αλουμινίου .
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Το πυροσβεστικό υλικό θα είναι το νάτριο ή φωσφορικά άλατα και προωθητικό μέσο της κόνης είναι το
διοξείδιο του άνθρακα. Η πίεση δοκιμής της είναι 25 atm. Η φιάλη συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό
ποιότητας και αντοχής εκδιδόμενο από επίσημο γραφείο ελέγχου ή κρατική υπηρεσία . Το κλείστρο είναι
κατασκευασμένο από ορείχαλκο σφυρήλατο ή αλουμίνιο και πρέπει να είναι αυτοκλείστου τύπου. Η φιάλη
διαθέτει ασφάλεια υπερπίεσης . Η ασφάλεια είναι ένας δίσκος διάρρηξης που τοποθετείται σε υποδοχή του
κλείστρου και διαρρηγνύεται σε πίεση +/- 19 atm. Στο κλείστρο προσαρμόζεται ο σωλήνας εκτόξευσης με την
χοάνη.

5.3.4

Φορητός πυροσβεστήρας CO2 5kg

Ο Φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα αποτελείται από την φιάλη υψηλής πίεσης, το κλείστρο με
το σιφωνικό σωλήνα εκτόξευσης με την χοάνη. Η φιάλη κατασκευάζεται από ειδικό μαγγανιούχο χάλυβα ή
ειδικό κράμα αλουμινίου, απαγορεύεται δε να φέρει οποιαδήποτε συγκόλληση .Η πίεση δοκιμής της είναι 25
atm. Η φιάλη συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό ποιότητας και αντοχής εκδιδόμενο από επίσημο
γραφείο ελέγχου ή κρατική υπηρεσία.
Το κλείστρο είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο σφυρήλατο ή αλουμίνιο και πρέπει να είναι αυτο-κλείστρου
τύπου. Η φιάλη διαθέτει ασφάλεια υπερπίεσης. Η ασφάλεια είναι ένας δίσκος διάρρηξης που τοποθετείται σε
υποδοχή του κλείστρου και διαρρηγνύεται σε πίεση +/- 19 atm. Στο κλείστρο προσαρμόζεται ο σωλήνας
εκτόξευσης με την χοάνη . Ο σωλήνας είναι πίεσης δοκιμής 30 atm , ενισχυμένος με συρμάτινο πλέγμα. Η
χοάνη έχει σκοπό να σχηματίζει μια συγκεντρωμένη δέσμη διοξειδίου του άνθρακα και είναι κατασκευασμένη
από ειδικό ελαστικό ώστε να αντέχει στην δημιουργούμενη ψύξη κατά την εκτόξευση.
Το μέγεθος της φιάλης είναι 6 Kg με σχέση γόμωσης 0,75 Kg/lit.

Ελευθερούπολη, 10 Σεπτεμβρίου 2021
Οι Συντάξαντες

Παπαδόπουλος Οδυσσέας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α

Στάγκος Ευάγγελος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/Α’

Ελευθερούπολη, 10 Σεπτεμβρίου 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μαρμίδης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄

86

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ
Άρθρο
Τιμολογίων

Α.Τ.

Σύντομη περιγραφή

ΟΜΑΔΑ Α
Α1.1

ΟΔΟ

Α-2

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες

Α1.2

ΟΔΟ

Α-3.3

Α1.3

ΥΔΡ

2.01

Α1.4

ΥΔΡ

3.01.01

Α1.5

ΥΔΡ

3.10.01.01

Α1.6

ΥΔΡ

3.11.01.01

Α1.7

ΥΔΡ

3.17

Α1.8

ΥΔΡ

3.18.1

Α2.1

ΟΙΚ

20.10

Α2.2

ΥΔΡ

5.03

Α2.3

ΟΔΟ

Α-18.1

Α2.4

ΟΔΟ

Α-20

Κατασκευή επιχωμάτων

Α2.5

ΟΙΚ

20.20

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Α2.6

ΟΙΚ

20.21

Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών

Α2.7

ΥΔΡ

5.08

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
ορυχείου ή χειμάρρου.

Α3.1

ΟΔΟ

Γ-1.1

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Α3.2

ΟΔΟ

Γ-2.1

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Α3.3

ΟΔΟ

Δ-3

Ασφαλτική προεπάλειψη

Α3.4

ΟΔΟ

Δ-4

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Α3.5

ΟΔΟ

Δ-5.1

Α3.6

ΟΔΟ

Δ-7

Α3.7

ΟΔΟ

Γ-5

Α3.8

ΟΔΟ

Β-51

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

Α3.9

ΟΔΟ

Β-52

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.

Β1.1

ΟΙΚ

38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Β1.2

ΟΙΚ

38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση
εκρηκτικών
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή
ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων
εκσκαφών
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος
γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m,
με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για
βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος
βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την
πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος
ορύγματος έως 4,00 m
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες.
Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό
εξοπλισμό)
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή
κατεδαφίσεων
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4

Ασφαλτική στρώση βάσης ΠΤΠ Α260. Βάση πάχους 0,05
m
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m (Π.Τ.Π.
Α265)
Κατασκευή ερεισμάτων

Κωδ. ΕΤΕΠ
Συμπληρωματικές
Τεχνικές
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' +
Προδιαγραφές
02-02-01-00

---

02-02-01-00

---

---

ΣΤΠ ΠΜ-14

08-01-01-00

---

08-01-03-01

---

08-01-03-01

---

02-04-00-00
02-04-00-00

-----

02-07-02-00

---

---

ΣΤΠ ΠΜ-05

02-06-00-00

---

02-07-01-00

---

--02-07-02-00
08-01-03-02

ΣΤΠ ΠΜ-09
-----

05-03-03-00

---

05-03-03-00

---

05-03-11-01

---

---

ΣΤΠ ΠΜ-01

05-03-11-04

---

05-03-11-04

---

05-03-03-00

---

05-02-01-00

---

05-02-02-00

---

01-04-00-00

---

01-04-00-00

---

ΟΜΑΔΑ Β
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ
Άρθρο
Τιμολογίων

Α.Τ.

Β1.3

ΟΙΚ

32.01.03

Σύντομη περιγραφή

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15

Β1.4

ΟΙΚ

32.01.05

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25

Β1.5

ΟΙΚ

38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)

Β1.6

ΟΙΚ

38.20.03

Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

Β1.7

ΟΙΚ

61.06

Β1.8

ΟΙΚ

79.21

Β1.9

ΟΔΟ

Β-43.2

Β1.10

ΟΙΚ

71.22

Β1.11

ΟΙΚ

72.65

Β1.12

ΟΙΚ

73.93

Β1.13

ΟΙΚ

77.10

Β1.14

ΟΙΚ

79.02

Β1.15

ΟΙΚ

79.15.02

Β1.16

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους
ή πλευράς >160 mm
Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με
πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα
Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από
γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης
Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με
εποξειδικό ρητινοκονίαμα
Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό
τσιμεντόχρωμα.
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές
ασφαλτικό γαλάκτωμα
Γεωΰφασμα μη υφαντό 155 gr/m2

ΝΤ1

Γεφυροπλάστιγγα
Κατασκευή πύλης

Β2.1

ΟΙΚ

Σχ. 62.25

Β3.1

ΟΔΟ

Ε-8.3

Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές
πλευρικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου
Ι

ΝΤ2

Conteiner Φυλακιο με τα παραθυρα κλπ

Ε-5.2

Τυποποιημένη περίφραξη τύπου Β (ΠKE) ύψους 1,62 m

Β4.1
Β5.1

ΟΔΟ

Β6.1

ΥΔΡ

12.01.01.03

Β6.2

ΥΔΡ

12.01.01.05

Β6.3

ΥΔΡ

12.01.01.07

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου
D400 mm
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου
D600 mm
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου
D1000 mm

Κωδ. ΕΤΕΠ
Συμπληρωματικές
Τεχνικές
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' +
Προδιαγραφές
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
--01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

---

01-02-01-00

---

01-02-01-00

---

-----

ΣΤΠ ΠΜ-11
ΣΤΠ ΠΜ-04

---

---

03-03-01-00

---

03-05-02-01

---

---

---

03-10-01-00

---

------03-08-02-00
-------

---

---

---

ΣΤΠ ΠΜ-06
ΣΤΠ ΠΜ-10
ΣΤΠ ΠΜ-12
ΣΤΠ ΠΜ-11
---

ΣΤΠ ΠΜ-13
ΣΤΠ ΠΜ-02

ΣΤΠ ΠΜ-15

ΣΤΠ ΠΜ-15

ΣΤΠ ΠΜ-15
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ
Άρθρο
Τιμολογίων

Α.Τ.

Β6.4

ΥΔΡ

12.01.01.09

Β6.5

ΟΔΟ

Β-66.2

Σύντομη περιγραφή
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου
D1400 mm
Φρεάτιο υδροσυλλογής μεταξύ πρανών (ΠΚΕ)

Β6.6

NT

Φρεάτια Επίσκεψης ομβρίων βάθους εκσκαφής ως 4m

Β6.7

NT

Φρεάτια Επίσκεψης ομβρίων βάθους εκσκαφής από 4m
εως 6m

ΟΜΑΔΑ Γ

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) (A.Π.)

Γ1.1

ΗΛΜ

Σχ. 60.10.80

Γ1.2

ΗΛΜ

Σχ. 66.20

Γ1.3

ΑΤΗΕ

Σχ. 852.2.1

Αυτόματος διακόπτης ισχύος τετραπολικός 63Α

Γ1.4

ΑΤΗΕ

Σχ. 8880.3.2

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS
(ραγοδιακό-πτης), περιορισμένων διαστάσεων, χωνευτός
με μοχλίσκο, απλός τρι-πολικός, έντασης 10-40 A

Γ1.5

ΑΤΗΕ

Σχ. 8950.3

Φωτοηλεκτρικό κύταρρο

Γ1.6

ΑΤΗΕ

Σχ. 8915.2.3

Μικροαυτόματος 10-40A

Ηλεκτρικός Πίνακας επίτοιχος οικίσκου εισόδου (Δ.Π.)

Γ1.7

NT

Ασφαλειοαποζέυκτης Ράγας με ασφάλειες

Γ1.8

NT

Τηλεχειριζομενος διακοπτης Φωτισμού

Γ1.9

ΑΤΗΕ

Σχ. 8918.2.4

Γ1.10

ΑΤΗΕ

Σχ. 9280.1

Γ1.11

ΑΤΗΕ

Σχ. 8924

Γ1.12
Γ1.13
Γ1.14
Γ1.15
Γ1.16
Γ1.17

ΗΛΜ
ΗΛΜ
ΗΛΜ
ΗΛΜ
ΗΛΜ
ΗΛΜ

Σχ.
Σχ.
Σχ.
Σχ.
Σχ.
Σχ.

Γ1.18

ΗΛΜ

Σχ. 65.80.40

Γ1.19

ΑΤΗΕ

Σχ. 8732.1.3

Γ1.20

ΑΤΗΕ

Σχ. 8732.1.4

Γ1.21

ΑΤΗΕ

Σχ. 8735.2.2

Γ1.22

ΗΛΜ

Γ1.23

ΑΤΗΕ

Σχ. 8757.2.3

Γ1.24

ΥΔΡ

Σχ. 12.10

Γ1.25

ΗΛΜ

Σχ. 60.10.20.03

Γ1.26

ΗΛΜ

Γ1.27

ΗΛΜ

62.10.40
62.10.40
62.10.40
62.10.40
62.10.40
62.10.40

Αυτόματος διακόπτης διαρροής, τριφασικός για ασφάλιση
ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικός έντασης 4Χ40Α
ευαισθησίας 30 Ma -300mA
Απαγωγεας Υπερτάσεων
Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500V πλήρης για
τοποθέτηση σε ηλεκτρικό πίνακα
Καλώδιο τύπου E1VV -U,-R,-S (NYY) 5x25mm2
Καλώδιο τύπου E1VV -U,-R,-S (NYY) 5x6,0mm2
Καλώδιο τύπου E1VV -U,-R,-S (NYY) 5x4mm2
Καλώδιο τύπου E1VV -U,-R,-S (NYY) 5x2.5mm2
Καλώδιο τύπου E1VV -U,-R,-S (NYY) 5x1.5mm2
Καλώδιο τύπου E1VV -U,-R,-S (NYY) 4x2.5mm2
Εσχάρα όδευσης καλωδίων, γαλβανισμένη εν θερμώ
100x35x6
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, βαρέως
τύπου, ορατός CONDUR, διαμέτρου 16 mm.
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, βαρέως
τύπου, ορατός CONDUR, διαμέτρου 21 mm.
Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό IP65 διαστάσεων Φ 80 Χ
80mm

Σχ. 60.10.85.01 Φρεάτιο 0.5x0.5m

Χάλκινος πολύκλωνος αγωγός γείωσης διατομής 1625mm2
Πλαστικός αγωγός PVC Φ90

Κωδ. ΕΤΕΠ
Συμπληρωματικές
Τεχνικές
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' +
Προδιαγραφές
---

-------

ΣΤΠ ΠΜ-15

ΣΤΠ ΠΜ-16
ΣΤΠ ΠΜ-16
ΣΤΠ ΠΜ-16

-----------------------

04-20-01-01
04-20-01-02
04-20-01-03
04-20-01-06
04-20-02-01
-----

ΣΤΠ ΗΜ-01

------08-06-02-02

Προβολέας φωτισμού εξωτερ. χώρου με λαμπτήρα ατμών
νατρίου ισχύος έως 150W
Φωτιστικό σώμα εξωτερικών χώρων με λαμπτήρα ισχύος
Σχ. 60.10.20.03
ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W
Σχ. 60.10.01.01 Ιστός οκταγωνικός κυκλικής διατομής, ύψους 7m.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ
Άρθρο
Τιμολογίων

Α.Τ.
Γ1.28

ΑΤΗΕ

Σχ. 9313.1

Γ1.29

ΗΛΜ

Σχ. 62.10.20

Γ1.30

ΑΤΗΕ

Σχ. 9335.1

Γ1.31

ΗΛΜ

Γ1.32

ΑΤΗΕ

Σχ. 8973.43.1

Γ1.33

ΑΤΗΕ

Σχ. 8827.82.1

Γ1.34

ΑΤΗΕ

Σχ. 8809.11.1

Γ1.35

ΑΤΗΕ

Σχ. 9985

Σύντομη περιγραφή
Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 0.95x0.95 m,
βάθους 1.00 m.
Ευθύς μεταλλικός βραχίονας στήριξης φωτιστικού
σώματος
Ακροκιβώτιο ιστού για μονό βραχίονα

Σχ. 60.20.40.21 Πλάκες χαλκού διαστάσεων 500Χ500Χ5mm

Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής 2X58W, στεγανό με
τα αναλογούντα υλικά σύνδεσης & εγκατάστασης.
Ρευματοδότης, στεγανός, με τα αναλογούντα καλώδια,
υλικά σύνδεσης & εγκατάστασης.
Διακόπτης, διπλός ή αλέ ρετούρ, με τα αναλογούντα
καλώδια, υλικά σύνδεσης & εγκατάστασης.
Εγκατάσταση αλεξικέραυνου

Γ1.36

NT

Εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης

Γ1.37

NT

Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ

Γ2.1

ΑΤΗΕ

Σχ. 8103.92.11

Γ2.2

ΥΔΡ

12.14.01.21

Γ2.3

ΑΤΗΕ

Σχ. 8106.1.1

Γ2.4

ΑΤΗΕ

Σχ. 8106.1.2

Γ2.5

ΑΤΗΕ

Σχ. 8106.1.3

Γ2.6

ΑΤΗΕ

Σχ. 8036.1

Γ2.7

ΑΤΗΕ

Σχ. 8115.1

Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος έως 0,50 m διαστάσ.
40cm X 40cm
Αγωγός πολυαιθυλενίου PE 12.5atm DN32
Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου
1/2 INS.
Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου
3/4 INS.
Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1
INS.
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM
βαρύς, (πράσινη ετικέτα) 1/2INS
Κρουνός υπαίθριας υδροληψίας διαμέτρου 1/2 ins

Γ2.8

NT

Πλαστική δεξαμενη νερού 8m3

Γ2.9

NT

Πυροσβεστική φωλία

Γ3.1

ΑΤΗΕ

Σχ. 8062.1

Γ3.2

ΑΤΗΕ

Σχ. 8062.3

Γ4.1

ΥΔΡ

12.29.01.04

Γ4.2

ΥΔΡ

12.29.01.06

Γ4.3

ΥΔΡ

12.29.01.08

Γ4.4

ΥΔΡ

σχετ. 9.42.13

Γ4.5

Κωδ. ΕΤΕΠ
Συμπληρωματικές
Τεχνικές
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' +
Προδιαγραφές
05-07-02-00
05-07-01-00

NT

Υδρορροές κυκλικής διατομής από γαλβανισμένους
σιδηροσωλήνες, ISO-MEDIUM μεσαίου βάρους, (κόκκινη
ετικέτα) 4INS
Ντερές από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ανοικτή ημικυκλική
ανοίγματος 160mm και πάχους 0,6mm
Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από
πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με
εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-2. 'Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου
τοιχώματος, SN4, DN/OD 200 mm
Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από
πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με
εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-2. 'Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου
τοιχώματος, SN4, DN/OD 315 mm
Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από
πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με
εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-2. 'Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου
τοιχώματος, SN4, DN/OD 500 mm
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής
διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και
κώνου 1,25 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 500
mm
Φρεάτιο επίσκεψης 0,80x0,80

--------------------------04-05-01-01

ΣΤΠ ΗΜ-02
ΣΤΠ ΠΜ-03
ΣΤΠ ΗΜ-02
ΣΤΠ ΗΜ-02
ΣΤΠ ΗΜ-02
ΣΤΠ ΗΜ-02
ΣΤΠ ΗΜ-02
ΣΤΠ ΗΜ-02
--ΣΤΠ ΗΜ-03

---

---

---

---

---

---

---

-----

ΣΤΠ ΠΜ-08

ΣΤΠ ΠΜ-08

ΣΤΠ ΠΜ-08

ΣΤΠ ΠΜ-07
---
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ
Άρθρο
Τιμολογίων

Α.Τ.

Γ4.6

ΥΔΡ

Σχ. 11.15.08

Γ4.7

ΥΔΡ

Σχ. 11.02.04

Γ4.8

ΑΤΗΕ

Σχ. 8046.25.1

Γ5.1

ΑΤΗΕ

Σχ. 8201.1.2

Γ5.2

ΑΤΗΕ

Σχ. 8202.2

Γ5.3

ΥΔΡ

11.01.02

Γ5.4

NT

Σύντομη περιγραφή
Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433
βιομηχανικής προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι
εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου D400
με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile
iron)
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα χωρίς κόφτρα
διαμέτρου Φ100
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6
kg
Φορητός Πυροσβεστήρας CO2 6 Kg
Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
Φορητή αντλία λυμάτων

Γ5.5

Τεμαχιστής ξυλωδών αντικειμένων, φυτικών καταλοίπων,
βιοαποβλήτων

Γ5.6

Περιστροφικό κόσκινο ραφηναρίας

Κωδ. ΕΤΕΠ
Συμπληρωματικές
Τεχνικές
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' +
Προδιαγραφές
08-07-01-06

08-07-01-04
--04-05-06-01
04-05-06-01

------ΣΤΠ ΗΜ-03
ΣΤΠ ΗΜ-03

---

---

---

---

-----

ΣΤΠ ΗΜ-04
ΣΤΠ ΗΜ-05
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1031 / 2018

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΡΓΟ " ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ "

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το παρόν τεύχος του φακέλου Ασφαλείας και Υγείας - (ΦΑΥ) ,αφορά τη μελέτη :
"ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ "
Το σχέδιο είναι σύμφωνο με το Π.Δ 305/96-ΦΕΚ Α/212/29.08.96 για τις «Ελάχιστες προδιαγραφές
ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» και την ΔΙΠΑΔ/οικ/177/02.03.01-ΦΕΚ Β/266/14.03.01-Απόφαση του Υφ.
ΠΕΧΩΔΕ.
1.2 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκτελεσθεί στην περιοχή του οικισμού Μεσορόπης του Δήμου Παγγαίου.
1.3 ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ
Ο φορέας του έργου είναι ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ.
1.4 ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή της εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας
προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) του Δήμου Παγγαίου. Συγκεκριμένα στα
πλαίσια της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του χώρου και η κατασκευή του
συνόλου των υποδομών ώστε η εγκατάσταση αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών
αποβλήτων (κομποστοποίηση) να λειτουργήσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών
προδιαγραφών.
1.5 ΤΕΥΧΗ –ΜΕΛΕΤΕΣ
Τα τεύχη και οι μελέτες που επισυνάπτονται
2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 Δεν υπάρχουν ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου στο εργοτάξιο του έργου.
 Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στη στατική δομή ,την ευστάθεια και αντοχή του έργου.
 Οι θέσεις των δικτύων του Ο.Τ.Ε και της Δ.Ε.Η θα αποτυπωθούν ενδεικτικά στην
οριζοντιογραφία του οικισμού από τις αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες .
 Δεν υπάρχουν θέσεις εξόδων κινδύνων.
 Δεν απαιτούνται οδοί διαφυγής καθόσον το εργοτάξιο είναι πανταχόθεν ελεύθερο.
 Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες στατιστικές μελέτες .
 Δεν υπάρχουν βιότοποι που χρήζουν από προστασία .
 Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προκειμένου να παρέχεται ασφάλεια στην
σύγχρονη κυκλοφορία της οδού πρέπει να εφαρμοσθεί ειδική σήμανση στην περιοχή
σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης που θα συντάξει ο ανάδοχος και την τεχνική προδιαγραφή
σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων για την ασφάλεια στην κυκλοφορία .
3.ΟΔΗΓΙΕΣ & ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3.1 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Ο τεχνικός ασφάλειας και υγείας φροντίζει για την εκπαίδευση δύο τουλάχιστον εργοδηγών
σε θέματα πρώτων βοηθειών, ώστε να παρέχονται πρώτες βοήθειες σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Θα υπάρχουν φαρμακεία με επαρκή εφόδια πρώτων βοηθειών, για την περίπτωση
μικροατυχημάτων στο εργοτάξιο.
Αν ένας εργαζόμενος τραυματισθεί ή προκύψει άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας πρέπει να κληθεί
κατάλληλη βοήθεια με τηλέφωνο ή άλλο τρόπο. Αν διαπιστωθεί ότι η αιτία του ατυχήματος είναι
ηλεκτροπληξία ή φωτιά ,ο σχετικός κίνδυνος θα απομακρυνθεί πριν την παροχή βοήθειας στο θύμα .
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Διαπιστώνεται η κατάσταση του θύματος ως προς τις αισθήσεις του. Πρέπει να αποφεύγεται όσο
το δυνατόν η μετακίνησή του εκτός αν πρέπει να απομακρυνθεί από κάποιο κίνδυνο.

3.2 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα κατάλληλα προειδοποιητικά σήματα και αφίσες τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας .
Οι εργαζόμενοι θα ενημερώνονται μέσω αυτών των σημάτων και αφισών, για τους κινδύνους
που αφορούν την εργασία τους. Οι αφίσες ασφάλειας θα είναι σε μορφή σκίτσων, σύμφωνα με τους
κανονισμούς ασφαλείας .
3.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός κάθε εργαζόμενου πρέπει να είναι τέτοιου τύπου και
σε κατάσταση τέτοια , ώστε να μην τον εκθέτει σε κινδύνους .
Όταν υπάρχει κίνδυνος επαφής με κινούμενα μέρη μηχανημάτων ή με ενεργοποιημένο
εξοπλισμό ,ή όπου η διαδικασία εργασίας είναι τέτοια που υπάρχει παρόμοιος κίνδυνος :
1. Τα ρούχα των εργαζομένων θα εφαρμόζουν στο σώμα.
2. Δεν θα φοριούνται κολιέ, βραχιόλια χειρός , δαχτυλίδια ή παρόμοια αντικείμενα .
3. Τα μαλλιά κεφαλής και προσώπου θα περιορίζονται ή θα έχουν τέτοιο μήκος ώστε να
αποφεύγεται η περίπτωση να πιαστούν στη διάρκεια εργασίας .
4. Οι εργαζόμενοι που χειρίζονται μηχανήματα κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού των ποδιών, θα φορούν προστατευτικά υποδήματα .
5. Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε κίνδυνο κινούμενων οχημάτων θα φέρουν ευδιάκριτη ένδυση
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .
6. Όλοι οι εργαζόμενοι θα φέρουν υποδήματα κατάλληλα για την προστασία τους. Η σόλα και τα
τακούνια των παπουτσιών θα είναι από κατάλληλο υλικό ,ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος
ολίσθησης. Υποδήματα που έχουν φτάσει σε σημείο φθοράς τέτοιο που δεν παρέχουν την
απαιτούμενη προστασία , δεν θα χρησιμοποιούνται.
7. Όλοι οι εργαζόμενοι θα φέρουν προστατευτικά κράνη σε όλους τους χώρους όπου είναι
ενδεχόμενος ο κίνδυνος πτώσης ή εκτόξευσης αντικειμένων.
8. Όταν οι εργαζόμενοι εργάζονται σε υψηλά σημεία πρέπει να εφοδιάζονται και να
χρησιμοποιούν ζώνες ασφαλείας ή άλλες συσκευές προστασίας από πτώση .
9. Όταν οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, θα φέρουν μη αγώγιμο
προστατευτικό εξοπλισμό στο κεφάλι, που θα έχει την κατάλληλη αντίσταση για την υπάρχουσα
τάση.
10. Όπου οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε δυνατούς ανέμους ή άλλες συνθήκες που ίσως επιφέρουν
την απώλεια του εξοπλισμού αυτού , θα δένεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά
του.
11. Όλα τα άτομα που χειρίζονται υλικά που ενδεχομένως τραυματίσουν ή ερεθίσουν τα χέρια, θα
φέρουν προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό, κατάλληλο για την αποφυγή τέτοιων
τραυματισμών.
12. Είναι υποχρεωτικά για κάθε εργαζόμενο που χειρίζεται ή εκτίθεται σε υλικό το οποίο
ενδεχομένως να προκαλέσει τραυματισμό ή ερεθισμό των ματιών η χρήση κατάλληλων γυαλιών
προστατευτικών καλυμμάτων προσώπου ή άλλου τέτοιου είδους προστασία για τα μάτια
κατάλληλα για την εργασία που εκτελείται .
13. Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός θα διατηρείται σε καλή κατάσταση από άποψη
υγιεινής και λειτουργίας .
3.4 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή της
αρμόδιας αρχής .
3.5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός θα φέρουν κατάλληλη προστασία ώστε να αποφεύγεται η
επαφή των εργαζομένων με κινούμενα τμήματα αυτών και να παρεμποδίζεται η πρόσβαση των
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εργαζομένων σε χώρους λειτουργίας που θεωρούνται επικίνδυνοι .Τα προστατευτικά μέσα θα είναι
σχεδιασμένα, κατασκευασμένα, εγκατεστημένα και συντηρημένα ώστε να είναι ικανά να εκτελούν
αποδοτικά τις λειτουργίες για τις οποίες προορίζονται. Οι περιστρεφόμενοι άξονες ,σύνδεσμοι και
δακτύλιοι, βίδες και κοχλίες, θα προστατεύονται όπου είναι ενδεχόμενη η επαφή με εργαζομένους .
Όλοι οι τροχοί λείανσης θα φέρουν προστατευτικό κάλυμμα επαρκούς αντοχής .Σε εργασίες
τροχίσματος –μονταρίσματος σωλήνων επιβάλλεται η χρήση ειδικών γαντιών και μάσκας. Η συντήρηση
μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται όταν η επαφή με τα κινούμενα μέρη μπορεί να
τραυματίσει τους εργαζομένους. Οι μεταφερόμενες κλίμακες θα επιθεωρούνται πριν τη χρήση και δεν θα
χρησιμοποιούνται κλίμακες με χαλαρά ή σπασμένα σκαλοπάτια ή άλλες επικίνδυνες ατέλειες.
3.6 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ
Οι σανίδες των σκαλοπατιών θα επιθεωρούνται και θα δοκιμάζονται πριν από κάθε
εγκατάσταση .Δεν θα χρησιμοποιείται σκαλωσιά που έχει υποστεί ζημιές μέχρις ότου επισκευασθεί και
ενισχυθεί .Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών θα βρίσκονται σε σταθερή βάση. Απαγορεύεται η χρήση
κουτιών τούβλων, τσιμεντόλιθων ή άλλων ασταθών αντικειμένων για το σκοπό αυτό.
Πριν τη συναρμολόγηση στο εργοτάξιο, κάθε τμήμα της προκατασκευασμένης σκαλωσιάς θα
επιθεωρείται για τυχόν ελαττώματα και τα ελαττωματικά τμήματα δεν θα χρησιμοποιούνται. Οι
σκαλωσιές θα ανεγείρονται και θα αποσυναρμολογούνται από αρμόδιους εργαζομένους ή υπό την
επίβλεψη τους. Μετά τη συναρμολόγηση της και πριν τη χρήση της, η σκαλωσιά θα επιθεωρείται από
μηχανικό ασφαλείας ή άτομο που ορίζεται από αυτόν .
Οι σκαλωσιές ύψους 3 μέτρων ή περισσότερο πάνω από το έδαφος θα είναι εφοδιασμένες με
κιγκλιδώματα ασφαλείας στις ανοικτές πλευρές τους ,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις .Θα
εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοικτές πλευρές των σκαλωσιών προκειμένου να αποφεύγεται
η πτώση εργαλείων ,υλικών ή του εξοπλισμού.
Όπου απασχολούνται εργαζόμενοι σε πλατφόρμες ή εργάζονται σε ύψος όπου το ύψος του
κιγκλιδώματος ή του τοίχου έχει μειωθεί, θα εγκατασταθούν πρόσθετα κιγκλιδώματα ή θα φοριούνται
ζώνες ασφαλείας.
Όλες οι ζώνες ασφαλείας θα έχουν πιστοποιητικά όπως απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις
.Ασφαλή μέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα της σκαλωσιάς .
Στη σκαλωσιά θα υπάρχει πάντα μόνο το υλικό που χρησιμοποιείται τη στιγμή εκείνη και
ποτέ δεν θα υπερφορτώνεται .
3.7 ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο κινητός εξοπλισμός θα διατηρείται σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. Η λειτουργία,
επιθεώρηση επισκευή συντήρηση και τροποποίηση θα εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού θα γίνεται μόνο όταν ο εξοπλισμός δεν είναι σε
λειτουργία εκτός όπου η συνεχής λειτουργία του εξοπλισμού είναι απαραίτητη για τη διαδικασία
συντήρησης και αφού παρέχονται ασφαλή μέσα γι’ αυτό.
Ο κινητός εξοπλισμός θα είναι εφοδιασμένος με:
 Ευδιάκριτο προειδοποιητικό σήμα .
 Τρόπο φωτισμού της διαδρομής που διανύει , μπροστά και πίσω ,όταν λειτουργεί
κατά τις περιόδους ανεπαρκούς φωτισμού και δυσμενών ατμοσφαιρικών συνθηκών .
 Πρόσθετα φώτα όπου είναι απαραίτητα για τον επαρκεί φωτισμό του χώρου
εργασίας γύρω από τον ειδικό εξοπλισμό.
 Έναν καθρέπτη ή καθρέπτες ,παρέχοντας στον χειριστή μη παραποιημένη θέα πίσω
από το όχημα ή σύμπλεγμα οχημάτων
Το δάπεδο του κινητού εξοπλισμού θα διατηρείται ελεύθερο από υλικά, εργαλεία ή αντικείμενα τα οποία
:
 αποτελούν κίνδυνο για πτώση
 παρεμποδίζουν τον έλεγχο του οχήματος
 αποτελούν κίνδυνο για τον χειριστή ή άλλους επιβάτες στην περίπτωση ατυχήματος
Κανένας εργαζόμενος δεν θα επιβιβάζεται, ούτε θα εγκαταλείπει όχημα, ενόσω αυτό βρίσκεται σε
κίνηση, εκτός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης :
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Κανένας εργαζόμενος δεν θα χειρίζεται κινητό εξοπλισμό, εκτός εάν ο χειριστής :
 είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατάλληλης κατηγορίας όπου αυτό απαιτείται
από νομοθετικές διατάξεις .
 γνωρίζει τις οδηγίες λειτουργίας που αφορούν το όχημα και
 έχει ειδικευτεί να χειρίζεται τον εξοπλισμό.
Όταν ο χειριστής έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι ο εξοπλισμός ή το φορτίο είναι επικίνδυνο ,
πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.
3.8 ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
3.8.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι εργοδότες πρέπει να διαθέτουν ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα ασφάλειας που να
εξασφαλίζει ότι όλα τα ανυψωτικά μέσα και μηχανισμοί επιλέγονται εγκαθίστανται, εξετάζονται
δοκιμάζονται, συντηρούνται, λειτουργούν και αποσυναρμολογούνται :
 με σκοπό την αποφυγή πιθανού ατυχήματος
 σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εθνικών νόμων, κανονισμών και προδιαγραφών.
Κάθε ανυψωτικό μέσο μαζί με τα δομικά στοιχεία του προσαρτήσεις ,αγκυρώσεις και
υποστηρίγματα θα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται σωστά να είναι από σταθερό υλικό
και να έχει επαρκή αντοχή για το σκοπό που χρησιμοποιείται .
Κάθε ανυψωτικό μέσο και μηχανισμός όταν αγοράζεται θα πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες
χρήσης και πιστοποιητικό ελέγχου από αρμόδιο πρόσωπο ή εγγύηση συμφωνίας με τους εθνικούς
νόμους και κανονισμούς που αφορούν :
 το μέγιστο φορτίο ασφαλούς εργασίας
 τα ασφαλή φορτία εργασίας για διάφορες ακτίνες, εάν η ανυψωτική μηχανή έχει μεταβλητή
ακτίνα
 τις συνθήκες χρήσης ,στις οποίες το μέγιστο ή διάφορα φορτία ασφαλούς εργασίας μπορούν
να μετακινούνται
Κάθε ανυψωτικό μέσο και μηχανισμός που έχει ένα μοναδικό φορτίο ασφαλούς εργασίας πρέπει
να το αναγράφει καθαρά σε εμφανές σημείο σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς.
Κάθε ανυψωτικό μέσο και μηχανισμός που έχει μεταβλητό ασφαλές φορτίο εργασίας πρέπει να
εφοδιάζεται με δείκτη φορτίου και άλλα μέσα ,που να δείχνουν καθαρά στον χειριστή κάθε μέγιστο
ασφαλές φορτίο εργασίας και τις συνθήκες που αυτό εφαρμόζεται.
Όλα τα ανυψωτικά μέσα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς και ασφαλώς .Τα χαρακτηριστικά
αντοχής βάρους του εδάφους ,πάνω στο οποίο λειτουργεί η ανυψωτική συσκευή ,πρέπει να
εξετάζονται πριν τη χρήση.
3.8.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σταθερά ανυψωτικά μέσα πρέπει να εγκαθίστανται από αρμόδια πρόσωπα έτσι ώστε :
 να μην μπορεί να μετακινηθούν από φορτίο ,δόνηση ή άλλες επιδράσεις
 ο χειριστής να μην εκτίθεται σε κίνδυνο από φορτία ,συρματόσχοινα ή τύμπανα
 ο χειριστείς να μπορεί να έχει ορατότητα της ζώνης των εργασιών ή να επικοινωνεί μέσω
τηλεφώνου ,σημάτων ή άλλων κατάλληλων μέσων με όλα τα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης.
Ανάλογα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς θα πρέπει να υπάρχει απόσταση
τουλάχιστον 60cm ή περισσότερο μεταξύ των κινούμενων τμημάτων ή των φορτίων των
ανυψωτικών μέσων και:
 σταθερών αντικειμένων στον περιβάλλοντα χώρο ,όπως τοίχων και στύλων.
 ηλεκτρικών αγωγών
Η απόσταση από ηλεκτρικούς αγωγούς πρέπει να είναι μεγαλύτερη σε υψηλές τάσεις σύμφωνα
με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς .
Η αντοχή και η σταθερότητα των ανυψωτικών μέσων πρέπει να προβλέπει και την επίδραση
των δυνάμεων του ανέμου ,στις οποίες μπορεί να εκτεθούν .
Καμία μεταβολή στην κατασκευή ή επισκευή δεν μπορεί να γίνει σε τμήμα του ανυψωτικού μέσου ,
η οποία μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του, χωρίς την άδεια και επίβλεψη αρμόδιου προσώπου.
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3.8.3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ
Τα ανυψωτικά μέσα και τα τμήματα του ανυψωτικού μηχανισμού ,όπως ορίζεται από εθνικούς νόμους
και κανονισμούς , πρέπει να εξετάζονται και να δοκιμάζονται από αρμόδιο πρόσωπο:
 Πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά
 Μετά την ανέγερση σε εργοτάξιο
 Σε διάστημα καθορισμένα από εθνικούς νόμους και κανονισμούς
 Μετά από κάθε σημαντική μετατροπή ή επισκευή
Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να διεξάγονται οι έλεγχοι και οι δοκιμές από το αρμόδιο πρόσωπο
και τα φορτία δοκιμής που πρέπει να εφαρμόζονται για τα διάφορα είδη ανυψωτικών μέσων και
μηχανισμών πρέπει να είναι σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς .
Τα αποτελέσματα των ελέγχων και δοκιμών στα ανυψωτικά μέσα και μηχανισμούς πρέπει να
καταγράφονται σε καθορισμένη μορφή και σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς , να
είναι διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή ,στους εργοδότες και τους εργαζόμενους ή τους αντιπροσώπους
τους .
3.8.4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Κανένα ανυψωτικό μέσο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από εργαζόμενο που :
 Είναι κάτω των 18 χρονών
 Δεν θεωρείται κατάλληλος από ιατρικής άποψης
 Δεν έχει εκπαιδευθεί επαρκώς σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς ή δεν
έχει τα κατάλληλα προσόντα
Το ανυψωτικό μέσο ή μηχανισμός δεν πρέπει να επιβαρύνεται πάνω από το ασφαλές φορτίο
εργασίας του ,εκτός από την περίπτωση ελέγχου ,όπως ορίζεται από αρμόδιο πρόσωπο ή κάτω από
την καθοδήγηση του.
Όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για πιθανό κίνδυνο ,τα ανυψωτικά μέσα δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται χωρίς πρόβλεψη κατάλληλης σηματοδότησης .
Κανένα άτομο δεν πρέπει να μεταφέρεται με τα ανυψωτικά μέσα, εκτός αν έχουν κατασκευασθεί
και χρησιμοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς, εκτός
από την περίπτωση εκτάκτου ανάγκης στην οποία :
 Μπορεί να συμβεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός
 Το ανυψωτικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια
Κάθε τμήμα του φορτίου για να ανυψωθεί ή να κατεβεί σωστά θα πρέπει να αναρτάται ή να
υποστηρίζεται κατάλληλα ,για την αποφυγή κινδύνων.
Οι πλατφόρμες ή οι υποδοχείς που χρησιμοποιούνται για ανύψωση πλίνθων, πλακιδίων πλακών ή
άλλων ελεύθερων υλικών πρέπει να καλύπτονται έτσι, ώστε να εμποδίζεται η πτώση υλικών.
Φορτωμένα καρότσια τοποθετημένα απ’ ευθείας σε πλατφόρμα για ανύψωση ή κάθοδο πρέπει να
ασφαλίζονται ,ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν και η πλατφόρμα πρέπει να καλύπτεται
κατάλληλα, για να αποφεύγεται η πτώση των περιεχόμενων υλικών .
Ανυψώνοντας καρότσι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τον τροχό σαν μέσο ανύψωσης, εκτός εάν
ληφθούν μέτρα που να εμποδίζουν τον άξονα να ολισθήσει έξω από το έδρανο .
Για την αποφυγή του κινδύνου, μακριά αντικείμενα, όπως δοκάρια, πρέπει να καθοδηγούνται με
συρματόσχοινο κατά την ανύψωση και την κάθοδο .
Οι χώροι επί του εδάφους πρέπει να σχεδιάζονται και να ρυθμίζονται έτσι, ώστε οι εργαζόμενοι να
μην υποχρεούνται να σκύβουν σε κενό χώρο για φόρτωμα ή ξεφόρτωμα .
Η ανύψωση φορτίων σε μέρη κανονικής κυκλοφορίας οχημάτων , πρέπει να γίνεται σε
περιφραγμένο χώρο ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ ογκώδη αντικείμενα ) να λαμβάνονται μέτρα
προσωρινής διακοπής ή εκτροπής της κυκλοφορίας , για όσο χρονικό διάστημα χρειασθεί.
3.9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Απαγορεύεται οι εργαζόμενοι :
 Να επιτρέπουν λάδι ή πετρέλαιο να έρθει σε επαφή με φιάλες οξυγόνου, βάνες, ρυθμιστές ή
άλλα εξαρτήματα
 Να χειρίζονται φιάλες ή εξαρτήματα οξυγόνου με λαδωμένα χέρια ή γάντια
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Οξυγόνο δεν θα χρησιμοποιείται :
 Σε αεροκίνητα εργαλεία
 Για την έναρξη λειτουργίας κινητήρων εσωτερικής καύσης
 Για τον καθαρισμό ρουχισμού ή εξοπλισμού
 Για την δημιουργία πίεσης
 Για τον εξαερισμό των χώρων εργασίας
3.10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ
Όπου μεταφέρονται υλικά και εξοπλισμός θα φορτώνονται και ασφαλίζονται κατά τρόπο ώστε να
αποφεύγεται η οποιαδήποτε κίνηση του φορτίου, δημιουργώντας κίνδυνο για τους εργαζομένους.
Τα μέσα πρόσδεσης του φορτίου θα είναι ικανά να αποτρέπουν τη μετατόπιση του φορτίου σε
σχέση με το μεταφορέα υπό συνθήκες φρεναρίσματος ή έκτακτης ανάγκης .
Όπου ένα φορτίο μεταφέρεται με τη βοήθεια ανυψωτικού οχήματος ,το φορτίο δεν θα εξέχει
απόσταση μεγαλύτερη από το μισό ύψος του από τη βάση του οχήματος και την πίσω έδρασή του.
Κάθε φορτίο το οποίο υπόκειται σε μετατόπιση κατά τη μεταφορά θα προσδένεται αν η
οποιαδήποτε μετατόπιση του θα συντελούσε στην αστάθειά του.
3.11
ΕΚΣΚΑΦΕΣ , ΦΡΕΑΤΙΑ , ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
3.11.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πρέπει να λαμβάνονται επαρκείς προφυλάξεις σε κάθε εργασία εκσκαφής ,φρέατος ή ορύγματος
και γενικά χωματουργικών όπως :
Κατάλληλη αντιστήριξη ή άλλος τρόπος ,για την αποφυγή του κινδύνου της πτώσης των
εργαζομένων ή μετακίνησης του εδάφους , βράχων ή άλλου υλικού.
Αποφυγή κινδύνων που προκύπτουν από τη πτώση ατόμων, υλικών ή αντικειμένων ή την εισροή
νερού στην εκσκαφή.
Η αντιστήριξη ή άλλη στήριξη για κάθε τμήμα εκσκαφής ή φρέατος ή χωματουργικών, δεν πρέπει
να ανεγείρεται να μετατρέπεται ή να αποσυναρμολογείται, παρά μόνο κάτω από την επίβλεψη
αρμόδιου προσώπου.
Οι εργασίες δεν πρέπει να ξεκινούν ,αν δεν έχει πραγματοποιηθεί επιθεώρηση του χώρου της
εργασίας από αρμόδιο άτομο , όπως καθορίζεται από τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και αν
δεν έχει θεωρηθεί ασφαλές για εργασία το τμήμα της εκσκαφής ,του φρέατος και των χωματουργικών.
3.11.2 ΕΚΣΚΑΦΕΣ
Πριν αρχίσει η εκσκαφή στο εργοτάξιο πρέπει :
 Όλη η εργασία εκσκαφής να έχει σχεδιασθεί και να έχει αποφασισθεί η μέθοδος της
εκσκαφής και το είδος της απαιτούμενης εργασίας υποστήριξης .
 Να έχει επαληθευτεί η σταθερότητα του εδάφους από αρμόδιο πρόσωπο .
 Να έχει ελεγχθεί από αρμόδιο πρόσωπο ότι τα εφαπτόμενα κτίρια ,οι κατασκευές ή οι
δρόμοι δεν θα επηρεασθούν από την εκσκαφή.
 Ο εργοδότης θα επαληθεύσει τη θέση όλων των εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας ,όπως
υπόγειοι αποχετευτικοί αγωγοί ,αγωγοί αερίου ,νερού και ηλεκτρικοί αγωγοί ,που είναι
δυνατόν να προκαλέσουν επικίνδυνες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας .
 Εφ’ όσον είναι απαραίτητο για την αποφυγή κινδύνων, να διακοπεί ή να αποσυνδεθεί η
παροχή αερίου, νερού, ηλεκτρισμού.
 Αν οι υπόγειοι αγωγοί, οι καλωδιώσεις δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να
αποσυνδεθούν να περιφραχθούν ,να απομονωθούν και να σημειωθούν κατάλληλα ή
προστατευθούν με άλλο τρόπο .
 Να καθορισθεί η θέση των γεφυρών , προσωρινών δρόμων και των σωρών που έχουν
εκσκαφθεί
 Αν είναι αναγκαίο για την αποφυγή κινδύνου ,το έδαφος να καθαρίζεται από δέντρα,
ογκόλιθους και άλλα εμπόδια .
 Ο εργοδότης να διαπιστώσει ότι η γη που θα εκσκαφθεί δεν είναι μολυσμένη από βλαβερά
χημικά ή αέρια ή κάποια άλλη χημική ουσία ,όπως ο αμίαντος .
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Όλες οι εργασίες εκσκαφών πρέπει να επιβλέπονται από αρμόδιο πρόσωπο και πρέπει να δίνονται
σαφείς οδηγίες στους χειριστές που εκτελούν την εργασία .
Οι πλευρές της εκσκαφής πρέπει να επιθεωρούνται προσεκτικά :
 Καθημερινά, πριν από κάθε βάρδια και μετά από διακοπή εργασίας για διάστημα
μεγαλύτερο της μιας μέρας .
 Μετά από κάθε ανατίναξη
 Μετά από απροσδόκητη κατακρήμνιση εδάφους
 Μετά από σημαντική βλάβη των υποστηριγμάτων
 Μετά από δυνατή βροχόπτωση ,παγετό ή χιόνι
 Όταν απαντώνται σχηματισμοί βράχων
Δεν πρέπει να τοποθετούνται ή να μετακινούνται φορτία ,εγκαταστάσεις ή εξοπλισμός κοντά στα
άκρα της εκσκαφής, όπου είναι πιθανόν να προκαλέσουν την κατάρρευση της , θέτοντας έτσι σε
κίνδυνο κάποια άτομα ,εκτός αν έχουν ληφθεί μέτρα ,όπως αντιστήριξη ή πασσάλωση, για να μην
υποχωρούν οι πλευρές.
Οι πλευρές της εκσκαφής πρέπει να είναι εφοδιασμένες με αγκυρωμένους προσκρουστήρες και
φράγματα για να εμποδίζουν την είσοδο των οχημάτων στην εκσκαφή .Δεν επιτρέπονται βαριά
οχήματα κοντά στην εκσκαφή , εκτός και αν οι εργασίες στήριξης το επιτρέπουν .
Εάν μια εκσκαφή είναι πιθανόν να επηρεάζει την ασφάλεια μιας κατασκευής στην οποία
βρίσκονται εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της κατασκευής από
κατάρρευση.
Οι πλευρές εκσκαφών ,όπου οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο από κινούμενο έδαφος
πρέπει να ασφαλίζονται μέσω κλίσης , αντιστήριξης ,φορητής περίφραξης ή άλλων αποτελεσματικών
μέσων.
Όλη η εργασία υποστήριξης πρέπει να ελέγχεται τακτικά για να εξασφαλίζεται ότι τα
υποστηρίγματα σφήνες κ.τ.λ. είναι σταθερά και δεν παρατηρείται υπερβολική κάμψη ή
παραμόρφωση .
Όλη η ξυλεία που υπόκειται σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες πρέπει να ελέγχεται τακτικά για
ξηρασία, συρρίκνωση και σάπισμα.
3.12 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ,ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
3.12.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ανέγερση ,η κατεδάφιση ή αποσυναρμολόγηση κατασκευών έργων πολιτικού μηχανικού
ξυλοτύπων, ψευδοκατασκευών , υποστηρίξεων πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους εργαζόμενους
και μόνο κάτω από την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου.
Πρέπει να λαμβάνονται επαρκείς προφυλάξεις έναντι του κινδύνου που μπορεί να προκύψει για
τους εργαζομένους από κάθε προσωρινή κατάσταση εξασθένισης ή αστάθειας μιας κατασκευής .
Ξυλότυποι , ψευδοκατασκευές και υποστηρίξεις πρέπει να σχεδιάζονται ,να κατασκευάζονται και
να συντηρούνται με τέτοιο τρόπο ,ώστε να υποστηρίζουν με ασφάλεια όλα τα φορτία που μπορούν
να εφαρμοσθούν σ’αυτά.
Οι ξυλότυποι πρέπει να είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι ,ώστε οι πλατφόρμες εργασίας τα
μέσα πρόσβασης ,οι ενισχύσεις και τα μέσα χειρισμού και σταθεροποίησης να εφαρμόζονται εύκολα
στην κατασκευή ξυλοτύπων.
3.12.2 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ
Όλοι οι ξυλότυποι πρέπει να σχεδιάζονται κατάλληλα. Πρέπει να σχεδιάζονται κατανοητές
και σύντομες διαδικασίες που να καλύπτουν όλα τα στάδια εργασίας .
Πρέπει να ορισθεί ένα αρμόδιο πρόσωπο για το συντονισμό της εργασίας και τον έλεγχο της
εφαρμογής των διαδικασιών. Δεν πρέπει να γίνεται καμία αλλαγή χωρίς συνεννόηση με τον
συντονιστή.
Όλα τα υλικά και σκαλωσιές πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά και να ελέγχονται με βάση τα
σχέδια πριν χρησιμοποιηθούν.
Τα θεμέλια πρέπει να ελέγχονται ,για να διαπιστωθεί ότι η κατάσταση του εκσκαμμένου εδάφους
συμφωνεί με την αρχική αναφορά εδάφους .

8

Ο ξυλότυπος πρέπει να εξετάζεται ,να ανεγείρεται και να αποσυναρμολογείται κάτω από την
επίβλεψη ικανών και έμπειρων ατόμων και εφ’ όσον είναι δυνατό ,από εργαζομένους ,που γνωρίζουν
την εργασία .Οι απαραίτητες πληροφορίες για την ανέγερση του ξυλότυπου συμπεριλαμβανομένων
την λεπτομερειών της τοποθέτησης των κλιμακοφόρων και των υποστηριγμάτων τους, πρέπει να
παρέχονται στους εργαζόμενους υπό μορφή σκίτσων ή σχεδίων υπό κλίμακα.
Η ξυλεία και τα στηρίγματα για τον ξυλότυπο πρέπει να είναι κατάλληλα, λαμβάνοντας υπόψη
τα φέροντα φορτία ,τα ανοίγματα ,τη θερμοκρασία τοποθέτησης και την ταχύτητα έγχυσης. Όπου
χρειάζεται για την αποφυγή κινδύνων ,πρέπει να παρέχεται επαρκής αντιστήριξη για την υποστήριξη
των πλακών και δοκών σαν προστασία από τα υπερτιθέμενα φορτία.
Η αντιστήριξη πρέπει να ασφαλίζεται στη θέση της μετά τη ρύθμιση. Η αντιστήριξη πρέπει να
είναι έτσι τοποθετημένη ,ώστε όταν αφαιρεθεί ,να μπορούν να παραμείνουν επαρκή υποστηρίγματα
στη θέση τους για να παρέχουν την αναγκαία στήριξη για την αποφυγή του κινδύνου.
Η αντιστήριξη πρέπει να προστατεύεται επαρκώς από κινούμενα οχήματα αιωρούμενα φορτία
κ.τ.λ
Η αντιστήριξη πρέπει να παραμένει στη θέση της μέχρι να αποκτήσει το σκυρόδεμα αρκετή
αντοχή για να στηρίζει με ασφάλεια όχι μόνο το δικό του βάρος ,αλλά και κάθε εφαρμοζόμενο
φορτίο. Δεν πρέπει να αφαιρείται παρά μόνο όταν δοθεί έγκριση από αρμόδιο πρόσωπο.
Η αντιστήριξη πρέπει να είναι επαρκώς στηριγμένη ή δεμένη για την αποφυγή παραμόρφωσης ή
μετατόπισης .
Για την αποφυγή κινδύνων λόγω πτώσης τεμαχίων κατά την αφαίρεση του ξυλότυπου πρέπει εφ’
οσον είναι εφικτό ,αυτός να αφαιρείται συνολικά ή αλλιώς τα παραμένοντα τμήματα να στηρίζονται.
Μηχανικές ,υδραυλικές ή συσκευές ανύψωσης πεπιεσμένου αέρα για τη διαχείριση των
ξυλοτύπων πρέπει να είναι εφοδιασμένες με αυτόματες συσκευές συγκράτησης για την αποφυγή
κινδύνων ,εάν διακοπή η παροχή ισχύος του ανυψωτικού μηχανισμού .Οι ανυψωτικές συσκευές
κενού πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε λείες ,καθαρές επιφάνειες.
Οι ανυψωτήρες κενού πρέπει να εφοδιάζονται με αυτόματο διακόπτη για την αποφυγή απώλειας
σε περίπτωση ανεπάρκειας της ισχύος ή του εξοπλισμού.
3.13 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
Οι εκρηκτικές ύλες δεν πρέπει να αποθηκεύονται να μεταφέρονται και να χρησιμοποιούνται παρά
μόνο :
 Υπό συνθήκες που καθορίζονται από εθνικούς νόμους ή κανονισμούς
 Από αρμόδιο πρόσωπο που πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ,ώστε να
διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι ή άλλα πρόσωπα δεν εκτίθενται σε κίνδυνο τραυματισμού.
Πριν τη χρήση εκρηκτικών υλών για ανατίναξη σε ένα εργοτάξιο πρέπει να έχει προετοιμασθεί
ένα συμφωνημένο σύστημα εργασίας και να έχουν καθορισθεί γραπτώς με λεπτομέρεια οι ευθύνες
των εμπλεκομένων ατόμων .
Πυροκροτητές ,προστατευτικές ασφάλειες ,καλωδίωση και άλλος εξοπλισμός ανατινάξεων πρέπει να
συμφωνούν με τις καθορισμένες προδιαγραφές των εθνικών νόμων και κανονισμών.
Ο δυναμίτης δεν πρέπει να μετακινηθεί από την αρχική του συσκευασία ,μέχρι να τοποθετηθεί
στις οπές της γεωμέτρησης .
Όσο είναι εφικτό, η ανατίναξη πρέπει να γίνεται εκτός βάρδιας ή κατά τα διαλύματα της
εργασίας η δε ανατίναξη πάνω από το έδαφος πρέπει να γίνεται στο φως της ημέρας .
Εάν η ανατίναξη πάνω από το έδαφος πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας ,οι δρόμοι
και τα πεζοδρόμια πρέπει να φωτίζονται επαρκώς .Εάν η ανατίναξη μπορεί να θέσει σε κίνδυνο
εργαζομένους άλλης επιχείρησης :
 Ο χρόνος της ανατίναξης πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο επιχειρήσεων
 Δεν πρέπει να αρχίσουν εκρήξεις μέχρι να δοθεί προειδοποίηση στην άλλη επιχείρηση και
να αναγνωρισθεί από αυτή.
Οπές γεώτρησης που έχουν υποστεί γόμωση δεν πρέπει να αφήνονται αφύλακτες μετά το τέλος
της βάρδιας. Την κατάλληλη στιγμή πριν την τελική προειδοποίηση ανατίναξης οι εργαζόμενοι στην
περιοχή πρέπει να μετακινηθούν σε ένα προσδιορισμένο ασφαλές μέρος .
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Μια ευκρινής τελική προειδοποίηση πρέπει να ακουσθεί ένα λεπτό πριν την εκπυρσοκρότηση
των εκρηκτικών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών όταν ο υπεύθυνος βεβαιωθεί ότι επικρατούν
συνθήκες ασφαλείας , πρέπει να ακουσθεί ένα <<όλα καλά>>.
Για να εμποδίζεται η είσοδος ατόμων σε επικίνδυνη ζώνη κατά τη διάρκεια των εργασιών
ανατίναξης πρέπει:
 Να τοποθετηθούν παρατηρητήρια γύρω από την περιοχή των εργασιών
 να υψώνονται προειδοποιητικές σημαίες
 να τοποθετούνται ευδιάκριτες προειδοποιητικές πινακίδες σε διάφορα σημεία γύρω
από την περιοχή των εργασιών
Πριν τη γόμωση μιας οπής γεώτρησης ,όλοι οι εργαζόμενοι που δεν απασχολούνται στην
εργασία ανατίναξης πρέπει να αποσυρθούν σε ένα ασφαλές μέρος .
Το κάπνισμα και η γυμνή φλόγα δεν επιτρέπονται στην περιοχή γόμωσης .
Οι εκρηκτικές ύλες δεν πρέπει να καταστρέφονται παρά μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή . Κανένα υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εκρηκτικών
δεν πρέπει να καίγεται σε θερμάστρα ,τζάκι ή άλλο περιορισμένο χώρο.
Κανένα άτομο δεν πρέπει να παραμένει σε απόσταση τριάντα μέτρων από φωτιά στην οποία
καίγονται υλικά περιτυλίγματος ή συσκευασίας εκρηκτικών υλών.
3.14

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Θα υπάρχει έλεγχος κυκλοφορίας όπου η ακανόνιστη κίνηση οχημάτων αποτελεί κίνδυνο για
τους εργαζομένους. Αυτό συμπεριλαμβάνει οχήματα τροχαίας ,σηματοδότες ,πινακίδες κώνους,
φράγματα παρακάμψεις ,ρυθμίσεις κυκλοφορίας ή άλλες τεχνικές ή όργανα σύμφωνα με τις
περιστάσεις που προβλέπονται από την μελέτη σήμανσης που θα συντάξει ο ανάδοχος σύμφωνα με
την τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων.
Φράγματα ,κώνοι ή άλλα εξαρτήματα θα τοποθετούνται σε κανονικά διαστήματα στην άμεση
περιοχή των εργασιών και σε θέση τέτοια ώστε να δίνουν επαρκή προειδοποίηση στους οδηγούς για
να αποφεύγεται η ανάγκη απότομου φρεναρίσματος . Εργασίες ή εξοπλισμός που βρίσκονται στο
δρόμο θα προστατεύονται με κατάλληλες πινακίδες ,φώτα, φράγματα ,ρυθμίσεις κυκλοφορίας ή
άλλους τρόπους .Τα όργανα ελέγχου θα τίθενται σε λειτουργία πριν την έναρξη των εργασιών και θα
απομακρύνονται όταν δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας .
Οι εργαζόμενοι ως ρυθμιστές κυκλοφορίας θα απασχολούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις :
 Όταν απαιτείται να περάσουν αυτοκίνητα σε περιοχές ,όπου υπάρχουν οχήματα
εργασίας ή εξοπλισμός που ίσως φράζουν μερικώς ή ολικώς το δρόμο .
 Όταν υπάρχει ανάγκη μονοδρόμησης στην περιοχή κατασκευής ,όπου οι όγκοι
κυκλοφορίας είναι μεγάλοι, οι ταχύτητες προσέγγισης είναι μεγάλες και δεν
χρησιμοποιείται σύστημα σηματοδότησης .
 Όταν δεν μπορεί να γίνει συντονισμός της κυκλοφορίας με το υπάρχον σύστημα
κυκλοφορίας .
 Όταν δεν επαρκεί το υπάρχον σύστημα σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας
ή όταν υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου ή κατασκευές ,προεξέχουν
σε μια διασταύρωση και έτσι παρεμποδίζουν την κυκλοφορία .
 Όταν εργαζόμενοι ή εξοπλισμός απασχολούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας σε
οποιαδήποτε θέση όπου επερχόμενα οχήματα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση .
 Σε περιοχές μεγάλων ταχυτήτων και όγκου κυκλοφορίας ,όπου απαιτείται προσωρινή
προστασία ενόσω όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας ανεγείρονται ή αφαιρούνται.
 Για προστασία έκτακτης ανάγκης ,όπου άλλα όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας δεν είναι
άμεσα διαθέσιμα .
 Σε κάθε περίπτωση όπου δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε εργαζομένους ,εξοπλισμό
και κυκλοφορία μέσω άλλων τρόπων ρύθμισης κυκλοφορίας .
Κάθε ρυθμιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασμένος και θα χρησιμοποιεί :
 κατάλληλη ένδυση με φωσφορίζουσα ταινία
 κράνος με φωσφορίζουσα ταινία
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τρόπο επικοινωνίας με άλλους ρυθμιστές κυκλοφορίας της ομάδας όπου δεν είναι
ορατοί μεταξύ τους
φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας

3.15 ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Ο υπεύθυνος εργοδηγός θα περιφράσσει το χώρο εργασιών μετά το τέλος της εργασίας με
ανακλαστικό κόκκινο πλέγμα και θα τοποθετούνται οι κατάλληλες σημάνσεις για την κυκλοφορία
στην περιοχή ,αν απαιτείται .Θα εξασφαλίζεται ο περιορισμός των μηχανημάτων και του εξοπλισμού
και γενικότερα των υλικών του έργου σε ασφαλείας χώρους εντός του κόκκινου πλέγματος.

Ελευθερούπολη, 10 Σεπτεμβρίου 2021
Οι Συντάξαντες

Παπαδόπουλος Οδυσσέας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α

Στάγκος Ευάγγελος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/Α’

Ελευθερούπολη, 10 Σεπτεμβρίου 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μαρμίδης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1031 / 2018

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΡΓΟ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το παρόν τεύχος του σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας - (ΣΑΥ) ,αφορά τη μελέτη :
¨ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ¨ Το σχέδιο είναι σύμφωνο με το Π.Δ 305/96-ΦΕΚ
Α/212/29.08.96 για τις «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» και την
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/02.03.01-ΦΕΚ Β/266/14.03.01-Απόφαση του Υφ. ΠΕΧΩΔΕ.
1.2 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκτελεσθεί στην περιοχή του οικισμού Μεσορόπης του Δήμου Παγγαίου.
1.3 ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ
Ο φορέας του έργου είναι ο Δήμος Παγγαίου.
1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ ΤΟΥ Σ.Α.Υ.
Α) Παπαδόπουλος Οδυσσέας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄
1.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή της εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας
προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) του Δήμου Παγγαίου. Συγκεκριμένα στα
πλαίσια της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του χώρου και η κατασκευή του
συνόλου των υποδομών ώστε η εγκατάσταση αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών
αποβλήτων (κομποστοποίηση) να λειτουργήσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών
προδιαγραφών.
2.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

2. 1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ –ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά στοιχεία του όλων των στοιχείων που είναι
αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής αναφέρονται λεπτομερώς στο τεύχος των Τεχνικών
Προδιαγραφών.

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ
2.1 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η κατασκευή του έργου θα γίνει κατά τα εξής στάδια ,
1. Προετοιμασία του εργοταξίου
2. Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου
3. Σκυροδετήσεις
4. Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων
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5. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
6. Κατασκευή υποδομών (δίκτυα, φωτισμός)

2.2 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Πριν την έναρξη οιονδήποτε εργασιών γίνεται η χωροθέτηση του εργοταξίου και κατασκευάζονται
όλες οι απαραίτητες εργοταξιακές εγκαταστάσεις.
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς για την εκτέλεση των
Δημοσίων έργων, τους όρους του τιμολογίου και προϋπολογισμού της μελέτης, τα εγκεκριμένα
διατάγματα, τους κανόνες της τέχνης, των ΠΤΠ και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες στην αρχή και στο
τέλος του έργου καθώς επίσης και καθόλο το μήκος της προς βελτίωση οδού.
3. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Σύγκρουση οχημάτων
Σύγκρουση οχήματος –σταθερού εμποδίου
Ανατροπή οχημάτων
Ανεξέλεγκτη κίνηση –Βλάβες συστημάτων Συσκευές κοπής
3.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ –ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ
Κατά τη φορτοεκφόρτωση μεταφερόμενων υλικών
3.3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Θόρυβος –δονήσεις
Σκόνη
Υπαίθρια εργασία –καύσωνας

4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας , θα
ελέγχονται από κατάλληλο προσωπικό σύμφωνα με το Π.Δ. 1 073/81 άρθρο 56,78,79 και το προσωπικό
χειρισμού θα έχει τις απαιτούμενες άδειες βάση του Π.Δ. 31/90 και την απαιτούμενη ειδίκευση .
Τέλος όλο το προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με γάντια και μπότες .
4.2 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.2.1
ΔΙΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Περιμετρικά του έργου υπάρχει άνεση χώρου και συνεπώς η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας δεν
παρουσιάζει καμία δυσκολία
4.2.2
ΔΙΟΔΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου και στις θέσεις όπου εκτελούνται
εργασίες απαγορεύεται εκτός από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την κατασκευή του έργου.
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4.2.3
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ .
Θα δημιουργηθεί πλησίον του έργου αποθηκευτικός χώρος για τα υλικά του έργου. Η
αποκομιδή των αχρήστων θα γίνεται με μηχανικά μέσα.
4.2.4

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
Δεν θα χρησιμοποιηθούν επικίνδυνα υλικά

4.2.5

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ,ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.
Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται στις θέσεις των εργασιών. Τα απορρίμματα και τα
υπολείμματα τροφών θα απορρίπτονται στον προβλεπόμενο κάδο απορριμμάτων, θα
μεταφέρονται σε πλαστικές σακούλες στον χώρο απόθεσης απορριμμάτων της κοινότητας.
Στο εργοτάξιο θα διαμορφωθεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών .Σε
εμφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του
πλησιέστερου φαρμακείου, του αγροτικού ιατρείου που καλύπτει την περιοχή καθώς και τα
τηλέφωνα του Κ.Υ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ και του Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ. Επίσης θα
υπάρχει διαθέσιμο αυτοκίνητο για παροχή βοήθειας μετακίνησης .
4.2.6

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Θα υπάρξουν 2 τουλάχιστον, κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα χρησιμοποιεί το κύριο
προσωπικό του αναδόχου για τις ανάγκες του έργου.

5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η διοίκηση του εργοταξίου ορίζει τεχνικό υγείας και ασφάλειας όλου του έργου σχετικά με τα
μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των έργων, προς αποφυγή
οποιουδήποτε ατυχήματος. Είναι δυνατόν ,από το υπόλοιπο προσωπικό του έργου, να ορισθούν και
βοηθοί του τεχνικού υγείας και ασφάλειας.
Καθήκοντα και ευθύνες υπευθύνου υγείας και ασφάλειας
1. Ο υπεύθυνος ασφάλειας και υγιεινής του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των
εργασιών ,σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.
2. Έχει άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς ,όπως Τροχαία –Αστυνομία ,Πρώτες Βοήθειες
,Τοπική Αυτοδιοίκηση ,κοινωνικούς φορείς ,φορείς μαζικής ενημέρωσης και τους
βιομηχανικούς χώρους που επηρεάζονται από τις εργασίες .
3. Πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο ,όπως κυκλοφοριακό ,ανασφαλείς
συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον ,τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του έργου και των
εργαζομένων.
4. Συσκέπτεται με τους μηχανικούς του εργοταξίου πληροφορώντας τους για το βαθμό των
μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζονται .
5. Οργανώνει ελέγχους ασφάλειας στο εργοτάξιο , ώστε να επιβεβαιώνεται η διατήρηση και
επιβολή των μέτρων ασφαλείας
6. Επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφάλειας για κάθε
εργαζόμενο.
7. Ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών ,επισκέπτεται τις θέσεις εργασίας του εργοταξίου και
αναφέρει τις όποιες αποκλίσεις επισημαίνονται .
8. Ερευνά τα ατυχήματα και διατηρεί ημερολόγιο καταγραφής τους για την εξαγωγή
συμπερασμάτων προς αποφυγή άλλων παρόμοιων .
9. Αναφέρει στον Διευθυντή του εργοταξίου κάθε παράβαση και τις προτεινόμενες διορθωτικές
ενέργειες.
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10. Επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό του εργοταξίου είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες
που πρέπει να παρέχονται.

5.1 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ
Όταν πρόκειται να εκτελεσθεί μια εργασία, ο εργοταξιάρχης συγκαλεί σύσκεψη στην οποία
συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό ,ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα περί ασφάλειας .
Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι ο συντονισμός του κυρίως προσωπικού από τον υπεύθυνο ασφάλειας
και υγείας καθώς και η σύνταξή της σχετικής αναφοράς, η οποία πρέπει να υπογράφεται από όλους τους
συμμετέχοντες.
Ο υπεύθυνος ασφάλειας σε συνεργασία με τους άλλους ειδικούς θα εκτελεί ελέγχους , ώστε να
εξασφαλίζει τη συμμόρφωση για τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας. Αν ο υπεύθυνος ασφαλείας
παρατηρήσει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη με τη παρουσία όλων των μελών
που εμπλέκονται .Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της μη συμμόρφωσης και η απόφαση για
τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ακολούθως αν ο υπεύθυνος ασφαλείας βρίσκει
ότι στη διάρκεια της επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγματοποιηθεί πρέπει να το
αναφέρει άμεσα στον εργοταξιάρχη.

5.2 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Όταν διαπιστώνεται κάποια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια ,ο υπεύθυνος ασφαλείας
συντάσσει και υπογράφει μια αναφορά παράβασης κανόνων ασφαλείας ,όπου περιγράφεται η
διαπιστωμένη κατάσταση και δίνονται οι απαιτούμενες εντολές οι σχετικές με τις διορθωτικές ενέργειες
που πρέπει να εκτελεσθούν .Η αναφορά δίδεται στον άμεσα υπεύθυνο της θέσεως εργασίας και
κοινοποιείται στον υπεύθυνο του εργοταξίου.
Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης αναφοράς πρέπει να υλοποιήσει αμέσως τις υποδεικνυόμενες
διορθωτικές ενέργειες Ακολούθως ο υπεύθυνος ασφαλείας επιθεωρεί και επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει η
διορθωτική ενέργεια. Θα καταγραφεί τότε στην αναφορά η ημερομηνία της ενέργειας .
Αν συμβούν ατυχήματα ,πρέπει να αναφερθούν αμέσως στον υπεύθυνο ασφαλείας .Η κοινοποίηση
πρέπει να γίνει την ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα ,ώστε να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες .Ο
υπεύθυνος ασφαλείας συμπληρώνει το έντυπο αναφοράς ατυχήματος και συγχρόνως διενεργεί έρευνα
για τα αίτια και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων ατυχημάτων.
Όλα τα έγγραφα σχετικά με τα θέματα ασφάλειας πρέπει να αρχειοθετούνται ,όλα τα ατυχήματα
πρέπει να εξετάζονται και να αναλύονται και η αναφορά πρέπει να υποβάλλεται στον εργοταξιάρχη
προς έλεγχο και ενημέρωση.
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5.3 ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με τα μέτρα ασφάλειας που καθιερώνονται στο
εργοτάξιο , ώστε να προστατεύονται οι ίδιοι και τρίτα μέρη.
Τα μέτρα ασφάλειας είναι τα ακόλουθα :
Χρήση του εξοπλισμού ασφάλειας και άλλων προστατευτικών μέσων που παρέχονται.
Άμεση αναφορά στον υπεύθυνο ασφάλειας για έλλειψη εξοπλισμού ασφάλειας και επικίνδυνες
συνθήκες εργασίας. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση ή τροποποίηση του εξοπλισμού ασφάλειας και των
προστατευτικών μέτρων χωρίς τη σχετική έγκριση.

Ελευθερούπολη, 10 Σεπτεμβρίου 2021
Οι Συντάξαντες

Παπαδόπουλος Οδυσσέας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α

Στάγκος Ευάγγελος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/Α’

Ελευθερούπολη, 10 Σεπτεμβρίου 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μαρμίδης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄
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