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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Με την απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ 2221Β΄/30-07-2012) εγκρίθηκαν με 

υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα τετρακόσιες σαράντα (440) Ελληνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Ακολούθως, με την Εγκύκλιο 26 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356 4-10-

2012) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 

δόθηκαν οδηγίες για τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, ώστε αυτά να εναρμονισθούν με τις 

ΕΤΕΠ. Όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκειται στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ, παύουν να 

ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής τους, η οποία ορίστηκε δύο μήνες μετά τη δημοσίευση της 

απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 30-09-2012. 

 

Με τις αποφάσεις: 

 ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23.09.2013 (ΦΕΚ 2542/Β/2013) 

 ΔΙΠΑΔ/οικ/628/07.10.2014 (ΦΕΚ 2828/Β/2014) 

 ΔΙΠΑΔ/οικ/667/30.10.2014 (ΦΕΚ 3068/Β/2014) 

 Δ.Κ.Π./οικ/1211/16.08.16 (ΦΕΚ 2524/Β/2016)  

έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρμογή συνολικά εξήντα οκτώ (68) ΕΤΕΠ. Με την Εγκύκλιο 17 αρ. 

πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. προτάθηκαν συνολικά 70 Προσωρινές Εθνικές 

Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) για την προσωρινή αντικατάσταση των αντίστοιχων ΕΤΕΠ (Παραρτήματα 

Α1-Α59, Β60-Β69, Γ70) οι οποίες έχουν εφαρμογή στην παρούσα μελέτη. 

 

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ και τις ΠΕΤΕΠ οι οποίες παρατίθενται σε σχετικό 

πίνακα παρακάτω, σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές προδιαγραφές που ακολουθούν και 

τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει 

όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή του έργου με βάση τις ΕΤΕΠ και τις ΠΕΤΕΠ ή, 

αν δεν περιέχονται σε αυτές, με βάση τις λοιπές ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές του Ελληνικού 

Κράτους, ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή Κράτους αυτής εάν δεν καλύπτονται από Ελληνικές 

προδιαγραφές. 

 

Το πλήρες κείμενο των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ 

του ανωτέρω ΦΕΚ (2221Β΄/30-07-2012), το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν (N.3861/201) σε 

ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ενώ το πλήρες 

κείμενο των Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ) είναι διαθέσιμο στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

(http://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=656:anastoli_ypoxreotikis_efarmogi

s_peninta_enea_ellinikon_texnikon_prodiagrafon_elot_etep&Itemid=285) 

 

http://www.et.gr/
http://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=656:anastoli_ypoxreotikis_efarmogis_peninta_enea_ellinikon_texnikon_prodiagrafon_elot_etep&Itemid=285
http://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=656:anastoli_ypoxreotikis_efarmogis_peninta_enea_ellinikon_texnikon_prodiagrafon_elot_etep&Itemid=285
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1. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) ΚΑΙ  

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΤΕΠ) ΕΡΓΟΥ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΤΕΠ ΕΡΓΟΥ 

α/α 
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
 "ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-" + 
Τίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση ΕΤΕΠ στην Αγγλική 

α/α 
Εγκ. 

Αρίθμηση 
στο 

παράρτημα 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΤΕΠ 

Τίτλος ΠΕΤΕΠ 
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016) 

 01 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

   
  

  01-01 
Παραγωγή σκυροδέματος 
- εργασίες σκυροδέτησης 

    
  

1 01-01-01-00* 
Παραγωγή και μεταφορά 
σκυροδέματος 

Concrete production and 
transportation 

1 Α1 01-01-01-00 
Παραγωγή και Μεταφορά 
σκυροδέματος 

2 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος Concrete casting     

3 01-01-03-00* Συντήρηση σκυροδέματος Concrete curing 2 Α2 01-01-03-00 
Συντήρηση του 
σκυροδέματος 

4 01-01-04-00* 
Εργοταξιακά συγκροτήματα 
παραγωγής σκυροδέματος 

Work site concrete batching 
plants 

3 Α3 01-01-04-00 
Συγκροτήματα παραγωγής 
σκυροδέματος 

5 01-01-05-00 
Δονητική συμπύκνωση 
σκυροδέματος 

Concrete compaction by 
vibration 

  
  

7 01-01-07-00 
Σκυροδετήσεις ογκωδών 
κατασκευών 

Mass concrete   
  

  01-02 
Σίδηροι Οπλισμοί 
Σκυροδεμάτων 

    
  

8 01-02-01-00* 
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος 

Steel reinforcement for concrete 4 Α4 01-02-01-00 
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος 

  01 -03 κλπ Ικριώματα - καλούπια       

10 01-03-00-00* Ικριώματα Scaffolding (falsework) 5 Α5 01-03-00-00 Ικριώματα 

11 01-04-00-00 
Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι) 

Concrete formwork   
  

12 01-05-00-00 
Καλούπια εμφανούς 
(ανεπένδυτου) έγχυτου 
σκυροδέματος 

Formation of final surfaces in 
cast concrete without use of 
mortars 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΤΕΠ ΕΡΓΟΥ 

  02 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

     
  

  02-01 
Προκαταρτικές εργασίες 
εκτέλεσης 
χωματουργικών 

    
  

13 02-01-01-00 
Καθαρισμός, εκχέρσωση 
και κατεδαφίσεις στη ζώνη 
εκτέλεσης των εργασιών 

Works zone grubbing and 
clearing 

  
  

14 02-01-02-00 
Αφαίρεση επιφανειακού 
στρώματος εδαφικού 
υλικού 

Removal of the top layer of the 
soil 

  
  

  02-02 κλπ Εκσκαφές       

15 02-02-01-00* 
Γενικές εκσκαφές οδοποιίας 
και υδραυλικών έργων 

General excavations for Road 
and Hydraulic works 

6 Α6 02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές 

17 02-04-00-00* 
Εκσκαφές θεμελίων 
τεχνικών έργων 

Excavations for foundation 
works 

    

19 02-06-00-00 
Ανάπτυξη - εκμετάλλευση 
λατομείων και 
δανειοθαλάμων 

Quarry sites and borrow areas 
development and exploitation 

  
  

  02-07 Επιχώματα / Επενδύσεις        

20 02-07-01-00* 

Κατασκευή επιχωμάτων με 
κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών ή 
δανειοθαλάμων 

Construction of embankments 
with suitable excavation or 
borrow materials 

7 Α7 02-07-01-00 

Κατασκευή επιχωμάτων με 
κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών ή 
δανειοθαλάμων 

  05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ        

  05-03 Οδοστρώματα       

118 05-03-03-00* 
Στρώσεις οδοστρώματος 
από ασύνδετα αδρανή 
υλικά 

Road pavement layers with 
unbound aggregates 

27 Α27 05-03-03-00 
Στρώσεις οδοστρωμάτων 
από ασύνδετα αδρανή 
υλικά 

122 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating     

123 05-03-11-04* 
Ασφαλτικές στρώσεις 
κλειστού τύπου 

Hot mixed dense graded asphalt 
concrete layers 

28 Α28 05-03-11-04 

Στρώσεις ασφαλτικού 
σκυροδέματος συνεχούς 
κοκκομετρικής διαβάθμισης 
(κλειστού τύπου) 
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[ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ]  Σελ.5/41 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΤΕΠ ΕΡΓΟΥ 
  05-04 Σήμανση       

134 05-04-07-00* 
Διατάξεις στήριξης 
πινακίδων κατακόρυφης 
σήμανσης 

Traffic signs mounting and 
support systems 

31 Α31 05-04-07-00 
Διατάξεις στήριξης 
πινακίδων κατακόρυφης 
σήμανσης 

  08 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ        

  08-05 
Στεγανώσεις και Αρμοί 
Τεχνικών Έργων 

    
  

134 08-05-02-03 
Πλήρωση διάκενου αρμών 
κατασκευών από 
σκυρόδεμα 

Concrete structures joint gap 
filling 

    

  08-06 Σωληνώσεις - Δίκτυα       

213 08-06-08-06 
Προκατασκευασμένα 
φρεάτια από σκυρόδεμα 

Prefabricated concrete 
manholes 
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2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

ΤΠ – 1 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αντικείμενο της παρούσας ΤΠ είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για τις Πινακίδες 
Σταθερού Περιεχομένου (ΠΣΠ). 
 
Ως προς το περιεχόμενό τους οι ΠΣΠ χαρακτηρίζονται ως εξής: 
α. Πινακίδων αναγγελίας κινδύνου (Κ). 
β. Ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ). 
γ. Πληροφοριακές πινακίδες (Π) 
δ. Πρόσθετες πινακίδες (Πρ) 
 
Ως προς το μέγεθός τους χαρακτηρίζονται ως μικρές/μεσαίες/μεγάλες. 
 
Βασικό χαρακτηριστικό των πινακίδων είναι η ανακλαστικότητα. 
 
Οι ελάχιστες φωτοτεχνικές απαιτήσεις στα ανακλαστικά υλικά για πινακίδες σήμανσης 
αυτοκινητοδρόμων καθορίζονται από την ελάχιστη τιμή του ειδικού συντελεστή 
οπισθοανάκλασης R (retroreflection)1 
 
Οι πινακίδες διαμορφώνονται με επικόλληση μεμβρανών αντανακλαστικών και μη ή/και 
αντιρρυπαντικών επί φύλλου αλουμινίου. 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

2.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
EN 12899-1:2007 Fixed vertical road traffic signs. Part 1: Fixed signs. Σταθερές 

πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης. Μέρος 1: Πινακίδες 
σταθερού περιεχομένου 

Το μέρος αυτού του EN 12899 καθορίζει τις απαιτήσεις για τις νέες πινακίδες: μη 
ανακλαστικές και ανακλαστικές πινακίδες σταθερού περιεχομένου, πινακίδες φωτιζόμενες 
την νύκτα με εξωτερικά φωτιστικά σώματα, διαφωτιστικές πινακίδες. Καθορίζει επίσης τα 
όρια επιδόσεων καθώς και κατηγορίες επιδόσεως της τελικής επίστρωσης και των 
υποκείμενων αυτής στρώσεων. 
 
Προδιαγράφονται οι απαιτούμενες δοκιμές πριν από την έναρξη της βιομηχανικής 
παραγωγής για την διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του EN 12899-1. 
 
EN 12899-2:2007 Fixed vertical road traffic signs. Part 1: Transilluminated traffic 

bollards (TTB). Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης 
- Μέρος 2: Εσωτερικά φωτιζόμενα στοιχεία σήμανσης νησίδων. 

EN 12899-3:2007 Fixed vertical road traffic signs. Part 3: Delineator posts and 
retroreflectors. Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης 
- Μέρος 3: Οριοδείκτες και οπισθοανακλαστικά στοιχεία. 

EN 12899-4:2007 Fixed vertical road traffic signs. Part 4: Factory production control. 
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης. Μέρος 4: 
Έλεγχος εργοστασιακής παραγωγής. 

EN 12899-5:2007 Fixed vertical road materials for traffic signs. Part 5: Initial type 
testing. Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης. Μέρος 
5: Αρχικές δοκιμές τύπου. 

                                                
1 ΦΕΚ 953 Β/24-10-97 
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EN 13195: 2012  Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Προδιαγραφές για 
κατεργασμένα προϊόντα και χυτά για θαλάσσιες εφαρμογές 
(ναυπήγηση, θαλάσσιες και παράκτιες κατασκευές). Aluminium 
and aluminium alloys - Specifications for wrought and cast 
products for marine applications (shipbuilding, marine and 
offshore). 

EN 12487 E2: 2011 Προστασία των μετάλλων από διάβρωση - Χρωμικές επιστρώσεις 
μετατροπής σε αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου που έχουν ή δεν 
έχουν εκπλυθεί. Corrosion protection of metals - Rinsed and non-
rinsed chromate conversion coatings on aluminium and aluminium 
alloys. 

EN 485-1+A1: 2012 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Φύλλα, ταινίες και επίπεδες 
πλάκες - Μέρος 1: Τεχνικές συνθήκες ελέγχου και παράδοσης. 
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 1: 
Technical conditions for inspection and delivery. 

DIN 67520: 2013 Retro-reflecting materials for traffic safety. Part 1. Photometric 
evaluation, measurement and characterization of retroflectors and 
rectoflecting sheetings.. Οπισθοανακλαστικά υλικά οδικής 
ασφάλειας: Μέρος 1: φωτομετρική αξιολόγηση, μέτρηση και 
κατηγοριοποίηση των οπισθανακλαστικών και οπισθανακλαστικών 
μεμβρανών. 
Part 2. Photometric minimum requirements for retroflective 
sheetings for traffic signs. Μέρος 2: Ελάχιστες φωτομετρικές 
απαιτήσεις μικροπρισματικών οπισθανακλαστικών μεμβρανών. 
Part 4. Photometric minimum requirements for retroflective 
sheetings of microprismatic constructions. Μέρος 4:Ελάχιστες 
φωτομετρικές απαιτήσεις μικροπρισματικών οπισθανακλαστικών 
μεμβρανών. 

 
ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 Τεύχος 6: Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων. 
ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ:2010 Τεύχος 7: Προδιαγραφές και οδηγίες σήμανσης εκτελούμενων 
έργων. 
Κ.Ο.Κ Κώδικας οδικής κυκλοφορίας: Ν 2696/1999 και Ν 3542/2007 
 

2.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

Οι πινακίδες ως προς την κατασκευαστικής τους διαμόρφωση, το περιεχόμενο και την 
ανακλαστικότητα, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 12899-
1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
α. Έλασμα πινακίδων 
Για την κατασκευή των πινακίδων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κράματα αλουμινίου 
τύπου AlMg2 ή AlMgSI (alloy 6082), κατηγορίας «ανθεκτικά κράματα στο θαλάσσιο νερό» 
κατά τα ανωτέρω πρότυπα. Το όριο αντοχής σε εφελκυσμό θα είναι τουλάχιστον 155 
Ν/mm2 για πινακίδες με διαμορφωμένα άκρα ή ενισχυμένο πλαίσιο και τουλάχιστον 200 
N/mm2 για επίπεδες πινακίδες. 
 
Το πάχος του ελάσματος θα είναι εν γένει 3,0mm για τις επίπεδες πινακίδες. Οι διαστάσεις 
θα είναι οι καθοριζόμενες από την Μελέτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΟΜΟΕ-
ΚΣΑ (τυποποιημένες διαστάσεις). 
 
β. Οπισθοανακλαστικές μεμβράνες 
Οι προσκομιζόμενες πινακίδες προς τοποθέτηση στο έργο θα συνοδεύονται από 
πρόσφατα (τελευταίου 6μήνου) πιστοποιητικά δοκιμής του ελάσματος και των 
ανακλαστικών μεμβρανών, εκδόσεως αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 
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Η Υπηρεσία θα αξιολογεί τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά προκειμένου να εγκρίνει την 
τοποθέτηση των προτεινόμενων πινακίδων στο έργο. 
 
Η ανακλαστικότητα των πινακίδων θα είναι η προβλεπόμενη από την μελέτη σήμανση της 
οδού (ανά θέση κατακόρυφης σήμανσης). 
 
Ειδικώς για τις πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης καθορίζεται ότι πρέπει να είναι υπέρ 
υψηλής ανακλαστικότητας (τύπου II). 
 
Εάν προβλέπεται η εφαρμογή αντιρρυπαντικής μεμβράνης επί των πινακίδων (για 
προστασία έναντι graffiti ή/και εύκολη αφαίρεση αυτών) δεν θα πρέπει να μειώνεται η 
ονομαστική ανακλαστικότητά των. 
 
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό από το οποίο θα 
προκύπτουν τα χαρακτηριστικά της αντιρρυπαντικής μεμβράνης. 
 
γ. Εγγυήσεις μεμβρανών 
Οι χρησιμοποιούμενες μεμβράνες για την κατασκευή των πινακίδων θα συνοδεύονται από 
εγγύηση του κατασκευαστή για την εναπομένουσα ανακλαστικότητά τους έναντι της 
αρχικής (των καινούργιων μεμβρανών), η οποία (εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στα 
τεύχη δημοπράτησης του έργου), η οποία θα είναι κατ’ ελάχιστον: 
Για μεμβράνες τύπου I:  ≥ 50% στα 7 χρόνια 
Για μεμβράνες τύπου II:  ≥ 80% στα 7 χρόνια 
≥ 60% στα 10 χρόνια 
Για μεμβράνες τύπου III: ≥ 80% στα 7 χρόνια 
≥ 60% στα 12 χρόνια 
 
δ. Εξαρτήματα στερέωσης 
Τα εξαρτήματα στήριξης των πινακίδων θα είναι χαλύβδινα ή από κράμα αλουμινίου. Τα 
χαλύβδινα εξαρτήματα, οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες θα είναι γαλβανισμένα 
κατά ΕΝ ISO 1461. 
 
ε. Αναγραφές 
Στην οπίσθια όψη των πινακίδων, η οποία θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι υψηλής 
αντοχής στις καιρικές συνθήκες, θα αναγράφεται φράση που σχετίζεται με την προστασία 
τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας (επισήμανση των προβλεπομένων 
κυρώσεων για πρόκληση βλάβης κ.λ.π.). 
 
Θα αναγράφεται επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και το 
τρίμηνο και έτος της προμήθειας. 
 
στ. Λοιπές αποστάσεις 
Ως προς τις γραμματοσειρές, τα χρώματα υποβάθρου και οπισθοανακλαστικών 
επιφανειών, τα σχήματα και τις ανοχές σχεδιασμού/υλοποίησης έχουν εφαρμογή τα 
καθοριζόμενα στις ΟΜΟΕ-ΚΣΕ και το πρότυπο ΕΝ 12899. 

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

Οι πινακίδες, μέχρι την τοποθέτησή τους θα φέρουν τις αυτοκόλλητες προστατευτικές 
μεμβράνες ή θα διατηρούνται στην εργοστασιακή συσκευασία τους. 
 
Κατά τον χειρισμό τους προς τοποθέτηση θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 
εκδορών της ανακλαστικής μεμβράνης ή/και ρύπανση της πινακίδας. 
 
Οι πάσης φύσεως πινακίδες θα τοποθετούνται στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις 
επί των διατάξεων στήριξης που προβλέπονται κατά περίπτωση. 
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Η στήριξη θα γίνεται με τα προβλεπόμενα κατά τύπο πινακίδες γαλβανισμένα ή από 
κράμα αλουμινίου εξαρτήματα με κοχλίωση. 
 
Απαγορεύεται η διάτρηση των πινακίδων επί τόπου του έργου για την διέλευση κοχλιών 
στερέωσης. Σε κάθε περίπτωση θα χρησιμοποιούνται μόνον τα τυποποιημένα εξαρτήματα 
στήριξης που παραδίδει το εργοστάσιο κατασκευής. 
 
Η σύσφιξη των περικοχλίων θα γίνεται με δυναμόκλειδο, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής, για την εξασφάλιση αφ’ ενός μεν σταθερότητας και αφετέρου 
ευχερούς αποσυναρμολόγησης (όταν απαιτηθεί). 
 
Όταν συντρέχουν λόγοι απόκρυψης του περιεχομένου της πινακίδας, θα χρησιμοποιείται 
φύλλο πολυαιθυλενίου μαύρου χρώματος, πάχους τουλάχιστον 0,1mm (100μm), το οποίο 
θα στερεώνεται με κολλητική ταινία στην πίσω πλευρά της πινακίδας. Η κολλητική ταινία 
θα πρέπει να αφαιρείται ευχερής χωρίς να αφήνει ίχνη στην επιφάνεια της πινακίδας. 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Έλεγχος των πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων τεκμηρίωσης που συνοδεύουν 
τις παραληφθείσες στο εργοτάξιο πινακίδας/ανακλαστικότητα, χαρακτηριστικά 
μεμβρανών, υλικό κατασκευής, ποιότητα γαλβανίσματος εξαρτημάτων κ.λ.π.). 

 Έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι πινακίδες δεν έχουν υποστεί κακώσεις 
κατά την μεταφορά ή φορτοεκφόρτωση (στρέβλωση, αποκόλληση, κ.λ.π.). 

 Έλεγχος εάν τα περιεχόμενα και οι διαστάσεις των πινακίδων συμμορφώνονται με 
τα προβλεπόμενα στη μελέτη. 

 Έλεγχος του πάχους του φύλλου αλουμινίου των πινακίδων με παχύμετρο. 

 Έλεγχος της αναγραφής του κωδικού αριθμού της πινακίδας, του ονόματος του 
κατασκευαστή και του έτους κατασκευής στην πίσω πλευρά της πινακίδας. 

 Έλεγχος της θέσης τοποθέτησης των πινακίδων σύμφωνα με τα σχέδια και τις 
προβλεπόμενες οριζοντιογραφικές ανοχές από την εγκεκριμένη μελέτη. 

 Έλεγχος εξασφάλισης του κατά περίπτωση ελαχίστου περιτυπώματος οδικής 
κυκλοφορίας και πεζών στις θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων. 

5. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Εφιστάται η προσοχή κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης των πινακίδων υπό 
κυκλοφορία: 

- Εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ΥΠΕΧΩΔΕ για την προστασία του προσωπικού τοποθέτησης των πινακίδων και 
την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων της διερχόμενης κυκλοφορίας. 

- Υποχρεωτική χρήση από το προσωπικό ανακλαστικών γιλέκων. 
- Υποχρεωτική κάλυψη των πινακίδων με αδιαφανή μεμβράνη (π.χ. φύλλο 

πολυαιθυλενίου) μέχρι την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των πινακίδων (ή/και της 
οριζόντιας σήμανσης αν υλοποιείται εκ παραλλήλου) ανά αυτοτελές τμήμα του 
έργου. Η μεμβράνη θα αφαιρείται συγχρόνως από όλες τις πινακίδες ανά τμήμα 
της οδού. Η απαίτηση αυτή έχει βαρύνουσα σημασία στις περιπτώσεις αλλαγής 
υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης. 

 
Εφιστάται επίσης η προσοχή στον χειρισμό ευμεγέθων πληροφοριακών πινακίδων υπό 
συνθήκες κυκλοφορίας. Η διέλευση μεγάλων οχημάτων μπορεί να προκαλέσει σημαντικές 
ταλαντώσεις της πινακίδας που δεν έχει ακόμη στερεωθεί που συνεπάγονται αυξημένους 
κινδύνους ατυχήματος. 
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6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- Οι πληροφοριακές πινακίδες (Π και Πρ) επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) 
και διακρίνονται ως προς την ανακλαστικότητα της μεμβράνης και την θέση 
τοποθέτησης (σε γέφυρες σήμανσης ή πλευρικώς στην οδό). 

- Οι ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ) και οι πινακίδες ένδειξης επικίνδυνων θέσεων (Κ) 
επιμετρώνται σε τεμάχια και διακρίνονται ως προς το μέγεθος, σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα. 
 

Σχήμα Πινακίδας 
Μεγέθη [mm] 

Μικρό Μεσαίο Μεγάλο 

 
 

Μήκος πλευράς 600 900 1200 

 
 

Διάμετρος 450 650 900 

 
 

Μήκος πλευράς 450 650 900 

 

 

Μήκος πλευράς 400 600 800 

 
 

Μήκος πλευράς 247 370 494 

 

Στις μονάδες επιμέτρησης (m2 ή τεμ) περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια των πινακίδων και των εξαρτημάτων στήριξης αυτών, σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στην παρούσα και την εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης. 
 
Οι φορείς στήριξης/ανάρτησης (ιστοί, δικτυώματα, γέφυρες σήμανσης) επιμετρώνται κατά 
περίπτωση ως ιδιαίτερα κατασκευαστικά αντικείμενα. 
β. Η μεταφορά και φύλαξη στο εργοτάξιο και στην συνέχεια η προώθησή τους στις 
προβλεπόμενες 
γ. Οι εργασίες ανύψωσης, σύνδεσης και στερέωσης των πινακίδων στις διατάξεις 
στήριξης. 
δ. Η λήψη μέτρων ασφαλούς διευθέτησης της κυκλοφορίας (συμπεριλαμβανομένης 
της διάθεσης των απαιτουμένων μέσων εργοταξιακής σήμανσης) κατά την διάρκεια των 
εργασιών τοποθέτησης. 
ε. Η κάλυψη των πινακίδων με αδιαφανή πλαστικά φύλλα (εφόσον προβλέπεται από 
την μελέτη) και η αφαίρεση αυτών όταν η νέα σήμανση τεθεί σε εφαρμογή. 
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ΤΠ – 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για την 
υλοποίηση προσωρινής και μόνιμης οριζόντιας σήμανσης οδοστρωμάτων, με γραμμές 
συνεχείς ή διακεκομμένες, μηνύματα ή σύμβολα. 
 
Προσωρινή ορίζεται η σήμανση η οποία υλοποιείται επί οδοστρωμάτων στα οποία 
προβλέπεται η διάστρωση πρόσθετων ασφαλτικών στρώσεων εντός συντόμου χρονικού 
διαστήματος, καθώς και η σήμανση που αποσκοπεί σε πρόσκαιρες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις. 
 
Μόνιμη ορίζεται η σήμανση η οποία υλοποιείται επί της τελικής στρώσης του 
οδοστρώματος. 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

Η οριζόντια σήμανση υλοποιείται με τα ακόλουθα υλικά: 

 Χρώμα σήμανσης ενός ή περισσοτέρων συστατικών. 

 Θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά. 

 Επικολλούμενες ανακλαστικές ταινίες (προδιαγραφόμενη σήμανση). 
 
Επίσης μπορεί να χρησιμοποιούνται και άλλοι τύποι υλικών, εφ’ όσον τα τελικά προϊόντα 
φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 1436:1997. 
 
Η προσωρινή σήμανση υλοποιείται ως εξής: 

- Με χρώμα σήμανσης ή προδιαγραφόμενα στοιχεία σήμανσης (μπορεί να είναι και μη 
αφαιρούμενου τύπου, όταν η επιφάνεια του οδοστρώματος πρόκειται να επικαλυφθεί ή να 

αποξεσθεί). 
- Αφαιρούμενα προδιαγραφόμενα στοιχεία σήμανσης, όταν επί της ίδιας επιφάνειας 

προβλέπεται αναδιάταξη της σήμανσης. 
 
Το χρώμα της σήμανσης θα είναι: 

- Λευκό για τη συνήθη σήμανση (διαχωριστικές γραμμές, σύμβολα, μηνύματα). 
- Κίτρινο για την εργοταξιακή σήμανση και για ειδικές απαγορεύσεις σε αστικές 

οδούς. 

2.2 ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Για τα υλικά της οριζόντιας σήμανσης έχουν υποχρεωτική εφαρμογή τα ακόλουθα 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN) και έχουν λάβει τη μορφή Εθνικού Προτύπου από τον ΕΛΟΤ. 
 
ΕΝ 1424:1997 Road markings materials – Premix glass beads – Προϊόντα 

οριζόντιας σήμανσης οδών – Γυάλινα σφαιρίδια προανάμιξης 
(χάντρες). 

ΕΝ 1436:1997 Road markings materials – Road marking performance for road 
users – Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών – Επιδόσεις 
διαγράμμισης στο οδόστρωμα για τους χρήστες οδών. 

ΕΝ 1790:1998 Road markings materials – preformed road markings - Υλικά 
οριζόντιας σήμανσης οδών – Προδιαμορφωμένα προϊόντα 
οριζόντιας σήμανσης. 
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ΕΝ 1871:2000 Road markings materials – Physical properties for paint, 
thermoplastic and cold plastic - Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών. 
Φυσικές ιδιότητες βαφών, θερμοπλαστικών και ψυχροπλαστικών 
υλικών. 

EN 13197 Ε2: 2012 Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών - Προσομοιωτής φθοράς. Road 
marking materials - Wear simulator Turntable. 

EN 1423 Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών – Προϊόντα επίπασης – 
Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή και μίγματα αυτών. 

EN 1463-1 Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Ανακλαστήρες οδοστρωμάτων – 
Μέρος 1: Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεων. 

EN 1824 E2: 2011 Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Δοκιμές πεδίου – Road marking 
materials – Road trials. 

EN 12802 E2: 2011 Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Εργαστηριακές μέθοδοι για 
ταυτοποίηση Road marking materials – Laboratory methods for 
identification 

EN 13212 E2: 2011 Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Απαιτήσεις για τον έλεγχο της 
παραγωγής στο εργοστάσιο – Road marking materials – 
Requirements for the factory production control 

EN 13459: 2011 Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Μέρος 1: Δειγματοληψία 
αποθηκευμένων υλικών και δοκιμές Road marking materials – Part 
1: Sampling from storage and testing. 

ENV 13459- 2:1999 Road marking materials – Quality control – Part 2 Guidelines for 
preparing quality plans for materials application – Υλικά οριζόντιας 
σήμανσης οδών – Έλεγχος ποιότητας – Μέρος 2: Κατευθυντήριες 
γραμμές για την προετοιμασία προγραμμάτων ποιότητας για 
εφαρμογή υλικών. 

ENV 13459- 3: 1999 Road marking materials – Quality control – Part 3: Performance in 
use – Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Έλεγχος ποιότητας – 
Μέρος 3: Απόδοση κατά την χρήση. 

2.3 ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για όλα τα υλικά που προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει πιστοποιητικό δοκιμών κατά EN 1824, ΕΝ 13197 ή κατά ΕΝ 13459. 
 
Τα πιστοποιητικά θα προέρχονται από αναγνωρισμένα για την χορήγηση τέτοιων 
πιστοποιητικών εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποβάλλονται υποχρεωτικά 
και με τεχνική μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Τα Πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουν: 

 τον παραγωγό και την κωδική ονομασία του υλικού διαγράμμισης, 

 τα στοιχεία εφαρμογής (σύνθεση, πάχος, αναλογία υλικών επίπασης κλπ), 

 την κλάση κυκλοφορίας (P) (αριθμός διελεύσεων τροχών) για την οποία 
πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1824, 
ΕΝ 13197 ή κατά ΕΝ 13459, για δοκιμές πεδίου ή προσομοιωτή. 

 την κατηγορία του συντελεστή φωτεινότητας Qd, 

 την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RL (για στεγνή διαγράμμιση), 

 την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RLW (για υγρή διαγράμμιση), 

 την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RLR (για διαγράμμιση σε 
συνθήκες βροχής), 

 την τιμή της αντιολισθηρότητας SRT, 

 την αντοχή του υλικού ,σε ποσοστό % εναπομένουσας επιφάνειας. 
 
Ο παραγωγός και η κωδική ονομασία του υλικού διαγράμμισης που θα εφαρμοσθεί στο 
έργο θα πρέπει να ταυτίζoνται με τα αναφερόμενα στο υποβληθέν Πιστοποιητικό. 
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Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ανά κατηγορία οδού, οι οποίες 
πρέπει να πιστοποιούνται στα προσκομιζόμενα Πιστοποιητικά και να διατηρούνται καθ’ 
όλο τον χρόνο εγγύησης, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη. 
 
Οι τιμές του Πίνακα 1 είναι σε συμφωνία με τα καθοριζόμενα στα EN 1436, EN 1790, EN 
1824 και EN 13197. 
 
Τα υλικά θα έχουν τα αντανακλαστικά και αντιολισθηρά χαρακτηριστικά που 
προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΝ1423 και EN 1424. 
 
Το εργοστάσιο παραγωγής των υλικών εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά 
ΕΝ ISO 9000:2000-12. 
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Πίνακας 1: Επιλογή υλικών και επιδόσεων αντανακλαστικότητας και αντιολισθηρότητας 

Κατηγορία οδού (σύμφωνα με 
ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, πιν. 2-4) 

Υλικά Πιστοποιητικά Καταλληλότητας 
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Αστική                    

ΒΙ &ΒΙΙ 
Αστικός Αυτοκινητόδρομος 
& Οδός ταχείας 
κυκλοφορίας 

  (*) (*) 
P5 

(T2) 
P7 Q2 

R2 
(R3) 

RW
2 

RR2 S3 30 (6) 100 300 200 
100 

(150) 
35 35 55 

ΒΙΙ & ΠΙΙ 
Αστική Αρτηρία & Κύρια 
Συλλεκτήρια Οδός 

    
P5 

(T1) 
P6 Q2 

R2 
(R3) 

RW
2 

RR2 S1 30 (6) 100 300 
200-
100 

100 
(150) 

35 35 45 

ΒΙV & ΠV Κύρια Συλλεκτήρια Οδός     
P5 

(T1) 
P5 Q2 

R2 
(R3) 

RW
2 

RR2 S1 30 (6) 100 300 200 
100 

(150) 
35 35 45 

- Διαβάσεις Πεζών  (*) (*) (*) 
P5 

(T2) 
P7 Q2 

R2 
(R3) 

RW
2 

RR2 S3 30 (6) 100 300 200 
100 

(150) 
35 35 55 

Υπεραστική                    

ΑΙ 
Αυτοκινητόδρομος & Οδός 
ταχείας κυκλοφορίας 

  (*) (*) 
P5 

(T2) 
P7 Q2 

R2 
(R3) 

RW
2 

RR2 S3 30 (6) 100 300 200 
100 

(150) 
35 35 55 

ΑΙΙ 
Οδός μεταξύ 
νομών/επαρχίων 

  (*) (*) 
P5 

(T1) 
P7 Q2 

R2 
(R3) 

RW
2 

RR2 S1 30 (6) 100 300 200 
100 

(150) 
35 35 45 

ΑΙΙΙ 
Οδός μεταξύ 
επαρχιών/οικισμών 

    
P5 

(T1) 
P6 Q2 

R2 
(R3) 

RW
2 

RR2 S1 30 (6) 100 300 
200-
100 

100 
(150) 

35 35 45 

ΑΙV 
Οδός μεταξύ μικρών 
οικισμών & Συλλεκτήρια 
οδός 

    
P5 

(T1) 
P5 Q2 

R2 
(R3) 

RW
2 

RR2 S1 30 (6) 100 300 
200-
100 

100 
(150) 

35 35 45 

Παρατηρήσεις: 1. Οι τιμές σε παρένθεση ισχύουν για προσωρινή σήμανση. Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των έργων είναι μεγαλύτερος των 6 μηνών, τότε ο χρόνος εγγύησης αυξάνεται 
αναλόγως. 

 2. (*). Όπου σημειώνεται (*), συνιστάται (για λόγους οικονομίας) αυτό το υλικό να εφαρμόζεται μόνο σε νέα οδοστρώματα ή όταν προβλέπεται να γίνει νέα επίστρωση κυκλοφορίας τουλάχιστον ένα έτος μετά 
από την εγκατάσταση σήμανσης. 

 3. Αναδιαγράμμιση: Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν και σε περίπτωση αναδιαγράμμισης. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

α. Οι εργασίες υλοποίησης της οριζόντιας σήμανσης περιλαμβάνουν: 
- τη διευθέτηση της κυκλοφορίας για την ανεμπόδιστη υλοποίηση της οριζόντιας 

σήμανσης και τη λήψη μέτρων προστασίας του συνεργείου διαγράμμισης και της 
νωπής διαγράμμισης 

- τον καθαρισμό και την αφύγρανση του οδοστρώματος όπου πρόκειται να 
εφαρμοσθεί η σήμανση, με χρήση μηχανικών μέσων ή χειρονακτικά. 

- την προεργασία της σήμανσης (στίξη – πικετάρισμα) και την προετοιμασία των 
υλικών. 

- την υλοποίηση της σήμανσης και την άρση των μέτρων προστασίας μετά την 
ολοκλήρωση της εργασίας και την πλήρη στερεοποίηση των υλικών διάστρωσης. 

 
Η κατασκευή της σήμανσης με απλό χρώμα θα γίνεται με διπλή επάλειψη η πρώτη με 
πάχος 250 μικρών και η επακολουθούσα δεύτερη με πάχος 380 μικρών. 
 
β. Έχουν εφαρμογή, εφ’ όσον δεν αντιβαίνουν προς τις απαιτήσεις της παρούσας 
ΤΠ, και οι διατάξεις των Ν. 2696/1999 & 3542/2007 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε 
συνδυασμό με τις Γερμανικές Οδηγίες RMS-12 για την διαγράμμιση οδών και RMS-23 για 
τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διαγράμμισης, οι προδιαγραφές ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3 
και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β’/79) για την οριζόντια σήμανση, καθώς και το τεύχος 7 των Οδηγιών 
Μελετών Οδικών Έργων : Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων σε 
οδούς (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), έκδοση 2010. 
 
γ. Χρόνος στερεοποίησης 
Ως χρόνος στερεοποίησης του υλικού διαγράμμισης θεωρείται το χρονικό διάστημα από 
την εφαρμογή του στο οδόστρωμα μέχρις ότου η διέλευση επιβατικού οχήματος δεν 
προκαλεί πλέον βλάβη στην διαγράμμιση και το υλικό δεν προσκολλάται στους τροχούς 
του οχήματος. 
 
Ο χρόνος στερεοποίησης προσδιορίζεται με βάση την Γερμανική Προδιαγραφή ZTV-M 02-
παρ.4.4.2. (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Markierungen auf Strassen 2002) – Πρόσθετοι Τεχνικοί Συμβατικοί Όροι και 
κατευθυντήριες οδηγίες για την διαγράμμιση των οδοστρωμάτων (έκδοση 2002). 
 
Ο χρόνος στερεοποίησης δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 20 min (για σχετική υγρασία 
ατμόσφαιρας έως 80% και θερμοκρασία άνω των 10ο C). 
 
δ. Πάχος υμένα 
Για τα υλικά διαγράμμισης, το πάχος του υμένα (με ή χωρίς αντανακλαστικές χάνδρες και 
αντιολισθηρό αδρανές) προσδιορίζεται με την βοήθεια σχετικού εξοπλισμού αμέσως μετά 
την εφαρμογή της διαγράμμισης. 
 
Το πάχος του υμένα δεν επιτρέπεται να αποκλίνει περισσότερο από ± 0.05 mm από το 
προβλεπόμενο από το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού διαγράμμισης, οπωσδήποτε 
όμως δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 0,5 mm προκειμένου για αναδιαγραμμίσεις 
και 0,6 mm για διαγραμμίσεις νέων οδοστρωμάτων ακόμα και σε περίπτωση ανάγλυφης 
διαγράμμισης. 
 

                                                
2 RMS-1: Richtlinien fϋr die Markierung von Strassen, Teil 1: Abmessung und geometrische Anordnung von Markierungszeichen 
3 RMS-2: Teil 2: Anwendung von Fahrbahnmarkierungen 
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Η διαγράμμιση κατά την εφαρμογή της πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος υμένα 1,0 – 1,2mm 
για τα θερμοπλαστικά και ψυχροπλαστικά υλικά, 3 mm για τα ανάγλυφα υλικά και 0,6 – 
0,8mm για τα χρώματα. 
 
ε. Αντοχή διαγράμμισης 
Η αντοχή της διαγράμμισης καθορίζεται από το ποσοστό εναπομένουσας 
διαγραμμισμένης επιφάνειας σε σχέση με την αρχικά διαγραμμισμένη επιφάνεια. 
 
Το ποσοστό εναπομένουσας διαγράμμισης θα πρέπει να είναι σε όλο το διάστημα 
εγγύηση 90%. 
 
στ. Αναδιαγράμμιση 
Σε περιπτώσεις αναδιαγράμμισης οδοστρωμάτων η υπάρχουσα διαγράμμιση της οδού 
είναι καθοριστική και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αλλοιωθεί ή να μεταβληθεί η 
σχεδίαση αυτής, εκτός εάν προβλέπεται από τη μελέτη και δοθεί γραπτή εντολή της 
Υπηρεσίας για την αλλαγή μορφής ή/και διαστάσεων της υπάρχουσας διαγράμμισης. 
 
Η αναδιαγράμμιση (παλαιών διαγραμμίσεων) θα καλύπτει την υπάρχουσα διαγράμμιση 
κατά το μέγιστο δυνατό, έτσι ώστε να δημιουργείται καλαίσθητη και σαφής τελική εικόνα 
και να μην αλλοιώνεται (σύγχυση διαγραμμίσεων), ιδιαίτερα όταν καλύπτονται κενά 
τμήματα διακεκομμένων γραμμών. 
 
Οι αποδεκτές αποκλίσεις των διαστάσεων των γραμμών, γραμμάτων και συμβόλων που 
καθορίζονται από την γερμανική προδιαγραφή ΖΤV-M 02-παρ.3.2, ισχύουν και για τις 
αναδιαγραμμίσεις, ακόμα και αν οι απαιτήσεις αυτές δεν πληρούνται από τις υφιστάμενες 
διαγραμμίσεις. 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
α. Έλεγχος των πιστοποιητικών καταλληλότητας των υλικών διαγράμμισης σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2 της παρούσας. 
β. Έλεγχος της γεωμετρικής ακρίβειας και της συμμόρφωσης της υλοποιηθείσας 
οριζόντιας σήμανσης με τα σχέδια της μελέτης και με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 
της παρούσας. 
γ. Έλεγχος των διαγραμμίσεων, των μηνυμάτων και των συμβόλων ώστε να έχουν 
ομοιογενή και ομοιόμορφη επιφάνεια με διακεκριμένες απολήξεις και σαφές περίγραμμα. 
δ. Έλεγχος συμμόρφωσης των υλικών διαγράμμισης με τις απαιτήσεις του Πίνακα 
της παρούσας καθ’ όλο τον χρόνο εγγύησης. 
ε. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των ανωτέρω απαιτήσεων, η διαγράμμιση 
χαρακτηρίζεται κακότεχνη και αφαιρείται με δαπάνες του Αναδόχου, με εφαρμογή της 
αντίστοιχης Προδιαγραφής ΕΤΕΠ 05-04-01-00 (Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας 
σήμανσης). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναδιαγραμμίσει το κακότεχνο τμήμα, έτσι 
ώστε η νέα διαγράμμιση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου 
εγγύησης. 

5. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Εφιστάται η προσοχή κατά την εκτέλεση των εργασιών υπό κυκλοφορία: 
- εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

ΥΠΕΧΩΔΕ για την προστασία του προσωπικού του συνεργείου εκτέλεσης των 
διαγραμμίσεων και την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων της διερχόμενης 
κυκλοφορίας. 

- προστασία της νωπής διαγράμμισης μέχρις ότου σκληρυνθεί και αποκτήσει την 
απαιτούμενη αντοχή για την παραλαβή καταπονημένων από την διέλευση των 
αυτοκινήτων. 
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Τα υλικά διαγράμμισης (χρώματα, θερμο- και ψυχρο-πλαστικό, πρόσθετα επίπασης) 
απαιτούν χειρισμούς σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Στην 
συσκευασία τους θα αναγράφεται ο βαθμός χημικής επικινδυνότητας, η μέθοδος 
ανάμειξης και οι επιτρεπόμενες θερμοκρασίες εφαρμογής (Γερμανικοί κανονισμοί Gef 
Stoff V για τον χειρισμό χημικών ουσιών). 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η επιμέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] πραγματικής επιφάνειας οριζόντιας 
σήμανσης με βάση το χρησιμοποιηθέν υλικό. Στην περίπτωση υλοποίησης διακεκομμένης 
γραμμής δεν επιμετρώνται τα κενά. 
 
Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνονται: 

 Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών 
και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών διαγράμμισης, συμπεριλαμβανομένων 
των φορτοεκφορτώσεων, του χαμένου χρόνου και της σταλίας των μέσων 
μεταφοράς, καθώς και της προσωρινής αποθήκευσης όλων των υλικών και μέσων 
επί τόπου του έργου. 

 Κάθε είδους εργασία, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3, 4 και 5 της 
παρούσας για την πλήρη και ασφαλή ολοκλήρωση της υλοποίησης της οριζόντιας 
σήμανσης. 
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ΤΠ – 3 ΜΟΝΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.1 Στο παρόν άρθρο προδιαγράφονται οι στεγανώσεις γεφυρών, υπογείων έργων 
[που κατασκευάζονται με μέθοδο «εκσκαφής και επίχωσης» (CUT & COVER)], 
οχετών, τοίχων αντιστήριξης, φρεατίων, επενδύσεων πασσαλοστοιχιών κλπ 

 
1.2 Χωρίς αναγκαστικά να περιορίζονται σε αυτές οι εν λόγω στεγανώσεις 

επιτυγχάνονται γενικά με τις ακόλουθες εργασίες: 
α) Με ασφαλτικές επαλείψεις 
β) Με στρώσεις ασφαλτόπανου 

2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ 

 Έχει εφαρμογή η ΠΤΠ Τ110 με τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και 
συμπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω  

2.2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ 

 Έχουν εφαρμογή οι ΠΤΠ Τ87 και Τ110 με τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις 
ή και συμπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω 

3 ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Μονώσεις» των εξωτερικών επιφανειών του σκυροδέματος νοούνται όλα τα σχετικά 
μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη της προστασίας των κατασκευών με επάλειψη με 
ασφαλτικό υλικό.  

4 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

4.1 Πριν από την έναρξη των εργασιών, οι προς μόνωση επιφάνειες θα καθαρισθούν 
επιμελώς με συρματόβουρτσα ή πεπιεσμένο αέρα, από σκόνη ή ξένες ουσίες και 
θα διατηρηθούν καθαρές και στεγνές μέχρι την εκτέλεση των εργασιών. Η 
εργασία θα εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε στην τελική επιφάνεια να μην 
εμφανίζονται φυσαλίδες, πόροι και κοιλότητες. 

 
4.2 Το μονωτικό σύστημα (υλικά, τρόπος κατασκευής, έλεγχοι) πρέπει να 

προτείνεται έγκαιρα, από τον Ανάδοχο και  να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του παρόντος άρθρου. Προς τούτο ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην 
Υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή οδηγίες εργοστασίου παραγωγής, 
οικείους κανονισμούς καθώς και πιστοποιητικά προηγούμενων εφαρμογών σε 
ανάλογα έργα. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της 
αποδοχής ή απόρριψης της πρότασης του Αναδόχου αν δεν πεισθεί για την 
εξασφάλιση πλήρους αδιαβροχοποίησης. 

 
4.3 Δεν θα εκτελούνται εργασίες όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 

χαμηλότερη από 5 C. 



ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

  Σελ.19/41 

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

5.1 Γενικά 

5.1.1 Μετά την εφαρμογή του όποιου μονωτικού συστήματος θα εξασφαλίζεται 
πρόσκαιρη προστασία ώστε να αποφεύγονται βλάβες από την κυκλοφορία, 
ακόμη και του εργατοτεχνικού προσωπικού. Η οποιαδήποτε απαιτούμενη 
προστατευτική στρώση θα απλώνεται αμέσως μετά την τοποθέτηση ή 
διάστρωση του συνδετικού υλικού της στρώσης προστασίας. 

 
5.1.2 Τα τελειώματα των επιφανειών που θα γίνονται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 

προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής του κάθε συστήματος και μετά την 
παραλαβή από την Υπηρεσία της επιφάνειας προς μόνωση (υποβάθρου) που 
πρέπει να κυμαίνεται εντός των περιθωρίων ανοχών της παρούσας ΤΠ. Οι 
επιφάνειες πρέπει να είναι επίπεδες αλλά χωρίς να έχουν λειανθεί, στεγνές και 
εντελώς απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, παραφίνες και άλλα χαλαρά υλικά 
αμέσως πριν την εφαρμογή. Ειδικά στην περίπτωση χρήσης ασφαλτόπανου  η 
επιφάνεια του σκυροδέματος θα εξομαλυνθεί με επίχρισμα πατητό πάχους 2εκ 
και αναλογίας 600χγρ τσιμέντου ανά μ3 κονιάματος. 

5.2 Είδη μονώσεων και περιγραφή τους 

Μετά τον πλήρη καθαρισμό των επιφανειών θα γίνεται επάλειψη αυτών με ασφαλτικό 
μονωτικό υλικό σε δύο στρώσεις. Η επάλειψη της δεύτερης στρώσης θα εκτελείται μετά 
την πλήρη ξήρανση της πρώτης. 
 
5.2.1 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 

 
α) Εφαρμόζεται γενικά σε επιφάνειες σκυροδεμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων. 
 
β) Στην επιφάνεια του σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος θα γίνει διπλή επάλειψη 

με ασφαλτικό υλικό τύπου LANCOL ή άλλου εγκεκριμένου τύπου με όση 
ποσότητα απαιτείται. 

 
5.2.2 Μόνωση με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα 

 
α) Εφαρμόζεται κυρίως για την μόνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, οριζόντιων 

φορέων γεφυρών/ οχετών στέψης. 
 
β) Η μόνωση θα γίνεται με διπλή στρώση ασφαλτόπανου με ανάλωση ανά στρώση 

τουλάχιστον 0,15χγρ/m2. 
 
γ) Η προστασία της μόνωσης θα γίνεται: 

 
Ι. με τσιμεντοκονίαμα πάχους 2 εκ και αναλογία 600χγρ τσιμέντου ανά μ3. 
ΙΙ. Υποχρεωτικά στους φορείς τεχνικών έργων υπό επίχωση (όταν προδιαγράφεται 

μόνωση του φορέα με διπλή στρώση ασφαλτόπανου).  

6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΟΝΔΥΛΙΑ) ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 

6.1 ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

Η εργασία περιλαμβάνει: 
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α) Όλες τις διαδικασίες έγκρισης του μονωτικού συστήματος, όπως περιγράφονται 
στην παράγραφο 1.4.2 του παρόντος. 

 
β) Την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων όλων των  απαιτούμενων 

υλικών και την κατεργασία και τοποθέτηση τους, όπως τα ανωτέρω 
περιγράφονται λεπτομερώς στις παραγράφους 1.5.1 και 1.5.2.1 του παρόντος. 

6.2 ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 

Η εργασία περιλαμβάνει: 
 

α)  Όλες τις διαδικασίες έγκρισης του στεγανοποιητικού συστήματος όπως 
περιγράφονται στην παράγραφο 1.4.2 του παρόντος 

 
β) Την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων όλων των απαιτούμενων 

υλικών και την κατεργασία και τοποθέτηση τους όπως τα ανωτέρω 
περιγράφονται λεπτομερώς στις παραγράφους 1.5.1 και 1.5.2.2 του παρόντος. 

7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

7.1 ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

α) Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μ2 μόνωσης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή/και 
τις εντολές της Υπηρεσίας. 

 
β) Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 

προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στην παράγραφο 1.6.1 αυτού. 

7.2 ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 

α) Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μ2 μόνωσης, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια 
ή/και της εντολές της Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων ανηγμένα και των 
οποιωνδήποτε επικαλύψεων. 

 
β) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών 

που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στην παράγραφο 1.6.2 
αυτού. 
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ΤΠ – 4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Διάφορες ελάσσονες μεταλλικές κατασκευές εφόσον δεν προδιαγράφονται διαφορετικώς. 
Καλύπτονται οι ακόλουθες μεταλλικές κατασκευές: 
 
α. Σιδηροκατασκευές γεφυρών  
β. Χειρολισθήρας και λοιπά σιδηρά εξαρτήματα στα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας σε 

δρόμους και τοίχους. 
γ. Άκαμπτα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων και λοιπά είδη στηθαίων 

τεχνικών έργων. 
δ. Ενσωματωμένα σε σκυρόδεμα συγκολλητά ελάσματα (π.χ. περιμετρική 

διαμόρφωση σε ανθρωποθυρίδες επίσκεψης από οπλισμένο σκυρόδεμα, σε 
φρεάτια της αποχέτευσης, σε καλύμματα επίσκεψης φρεατίων κλπ). 

ε. Σιδηροκατασκευές και πλαίσια στήριξής τους σε κάθε είδους φρεάτια της οδού ή 
Ο.Κ.Ω. κλπ. 

στ. Αγκυρώσεις σε σκυρόδεμα και κοχλίες αγκύρωσης (π.χ. σε βάσεις ιστών 
ηλεκτροφωτισμού). 

ζ. Χαλύβδινα στοιχεία έργων αποχέτευσης, αποστράγγισης, άρδευσης οδοφωτισμού, 
τηλεφωνοδότησης, σήμανσης, περίφραξης κλπ.  

η. Σιδηροκατασκευές κλιμάκων, πλατυσκάλων και κιγκλιδωμάτων. 
θ. Υδρορροές 
ι. Πλαίσια (κάσσες) 
ια. Μεταλλικά καλώδια αναρτήσεων 
ιβ. Διάφορα άλλα μεταλλικά στοιχεία απαιτούμενα για την ολοκλήρωση των εργασιών, 

σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, τους όρους δημοπράτησης και τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας.   

 
Επισημαίνεται ότι στο αντικείμενο της προδιαγραφομένης στο παρόν εργασίας, 
περιλαμβάνεται και η αντιδιαβρωτική προστασία όλων των μεταλλικών κατασκευών με 
εξαίρεση τις σιδηροκατασκευές γεφυρών. 

2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλα τα υλικά και στοιχεία θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα: 
ΕΛΟΤ EN 10025 Hot rolled products of structural steels – part 1, 2, 3, 4, 5 και 6: 

Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1, 2, 3, 
4, 5 και 6. 

ΕΛΟΤ EN 10210-1 Κοίλες διατομές κατασκευών με τελική κατεργασία εν θερμώ από μη 
κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι 
παράδοσης 

ΕΛΟΤ EN 10219-1 Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών διαμορφωμένες εν ψυχρώ 
από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί 
όροι παράδοσης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 Non-Alloy steel tubes suitable  for welding and threading - Technical 
delivery conditions – Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι 
για συγκόλληση και κατασκευή σπειρωμάτων – Τεχνικοί όροι 
παράδοσης. 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - 
Specifications and test methods – Επικαλύψεις  με γαλβανισμό εν 
θερμώ ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές 
και μέθοδοι δοκιμών. 
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ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 Preparation of steel substrates before application of paints and 
related products – Visual assessment of surface cleanliness - Part 
1: Rust grades and  preparation grades of uncoated steel 
substrates and of steel substrates after  overall removal of coatings 
– Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή 
χρωμάτων και σχετικών προϊόντων -  Οπτική αξιολόγηση της 
καθαρότητας της επιφάνειας - Μέρος 1: Κατηγορίες σκωρίασης και 
κατηγορίες προετοιμασίας μη επικαλυμμένων χαλύβδινων 
επιφανειών  μετά την ολική αφαίρεση των προηγούμενων 
επικαλύψεων. 

DIN 18800-7: 2008 Steel structures - Part 7: Execution and constructor's qualification – 
Χαλύβδινες κατασκευές. Μέρος 7:  Εκτέλεση εργασιών και 
προσόντα κατασκευαστή. 

DIN 50976:1989-05 Protection Against Corrosion – Προστασία έναντι διάβρωση. 
ANSI/ AWS D1.1/ D1.1M American National Standards Institute/American Welding 

Society, January 25, 1982: Structural Welding Code - Steel – 
Κανονισμός Δομικών Συγκολλήσεων - Χάλυβας. 

 
Οι πρόσθετες κατασκευές στα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων από χάλυβα μπορεί να 
είναι κατασκευές κατάλληλες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317. 

3 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Μεταλλική κατασκευή νοείται κάθε κατασκευή με φέροντα στοιχεία από δομικό χάλυβα 
(μορφοσίδηρος - κοίλες διατομές) π.χ. πλαισιωτή, κελυφωτή, η κρεμαστή κατασκευή ή 
συνδυασμός αυτών. 

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

4.1 Υλικά 

Οι διάφοροι ράβδοι και τα ελάσματα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη διατομή, να είναι 
απόλυτα ευθύγραμμοι και να μην παρουσιάζουν καμία ανωμαλία στις επιφάνειες και στις 
ακμές τους. 
 
Τα υλικά που δεν προδιαγράφονται ειδικά ως προς την κατάταξή τους, θα είναι τα πλέον 
κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και θα συμφωνούν με τις πιο πρόσφατες 
προδιαγραφές κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10025. Τα διαμορφωμένα στοιχεία θα 
πρέπει να πληρούν το πρότυπο ΕΛΟΤ 8504-1. 
 
Τα σιδηρά κικλιδώματα από μορφοσίδηρο και χαλύβδινα ελάσματα θα είναι κατηγορίας 
S235J κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10025-1. Ο μορφοχάλυβας κατασκευής θα είναι 
ποιότητας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 10025, S235J. Οι σιδηροσωλήνες κικλιδωμάτων 
γεφυρών θα είναι από χάλυβα S195T. Μεταλλικές ράβδοι, μεταλλικά πλέγματα και 
σιδηροσωλήνες θα είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Προδιαγραφών ΕΛΟΤ 10255 και 
ΕΛΟΤ 10025-1. 
 
Στην περίπτωση κατασκευών από στραντζαριστή λαμαρίνα, οι μορφούμενες διατομές 
πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνες με τα σχέδια και οι επιφάνειες και ακμές να μην 
παρουσιάζουν ανωμαλίες. 
 
Τα εξαρτήματα σύνδεσης και λειτουργίας πρέπει να εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 
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4.2 Επεξεργασία συναρμολόγησης και κατασκευή 

4.2.1 Γενικά 

α. Όλα τα στοιχεία που προδιαγράφονται στο άρθρο αυτό, θα ακολουθούν τις 
λεπτομέρειες και θα επεξεργάζονται, όπως δείχνουν τα σχέδια ή όπως υποδείξει η 
Υπηρεσία. Οποιεσδήποτε αλλαγές προτείνει ο Ανάδοχος για χρησιμοποίηση 
τρέχουσας φύσης υλικών ή εργοταξιακής πρακτικής,  θα υποβάλλονται προς 
έγκριση από την Υπηρεσία πριν από την εφαρμογή τους. 

 
β.  Όπου είναι, κατά τη γνώμη της Υπηρεσίας απαραίτητο, κατασκευαστικά σχέδια  

λεπτομερειών και συναρμολόγησης θα υποβάλλονται προς έγκριση στην 
Υπηρεσία πριν από την κατασκευή. Όλες οι μεταλλικές κατασκευές θα 
συναρμολογούνται επακριβώς, σύμφωνα με τα Κατασκευαστικά σχέδια και τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας δίχως βλάβες από στρεβλώσεις, κάμψεις ή 
παραμορφώσεις των επιμέρους στοιχείων τους. 

 
γ. Επί μέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή άλλου είδους 

παραμορφώσεις, δεν θα εγκαθίστανται πριν αποκατασταθούν τα ελαττώματά τους.  
Όσα στοιχεία υπέστησαν σοβαρές βλάβες κατά την κατεργασία θα απορρίπτονται. 
Δεν θα επιτρέπεται, σφυρηλάτηση, που μπορεί να προξενήσει βλάβες ή να 
παραμορφώσει τα στοιχεία. 

 
Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει όλα τα εφόδια συγκόλλησης και όλες τις αγκυρώσεις, 
προσωρινά αντιστηρίγματα, αμφιδέτες, σφήνες, κοχλίες συναρμολόγησης και τα 
διάφορα λοιπά υλικά, που απαιτούνται για την εγκατάσταση των μεταλλικών 
κατασκευών στη θέση τους και τη συγκράτησή τους στην κατάλληλη θέση κατά τη 
διάρκεια της διάστρωσης σκυροδέματος ή κονιάματος.  

 
δ. Τα σιδηρά στοιχεία θα κατασκευασθούν σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισμένα και 

οργανωμένα. 
 
Η ανάθεση της κατασκευής εκ μέρους του εργολάβου θα γίνει κατόπιν σχετικής 
έγκρισης της Υπηρεσίας και αφού η τελευταία βεβαιωθεί για τις δυνατότητες σε 
εξοπλισμό και ειδικευμένο προσωπικό του εργοστασίου. Επίσης στο συμφωνητικό 
της ανάθεσης, μεταξύ Εργολάβου και Κατασκευαστή, πρέπει να περιλαμβάνεται 
σαφής όρος που να επιτρέπει την επίσκεψη των εκπροσώπων της Υπηρεσίας στο 
εργοστάσιο κατασκευής οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα και ώρα, καθώς και την 
παροχή από τον Κατασκευαστή κάθε σχετικής πληροφορίας. 

 
ε. Ο εργολάβος υποχρεούται πριν από την έναρξη εφαρμογής των σχεδίων με 

μέριμνα και ευθύνη του να ελέγξει, όπου απαιτείται, με ακρίβεια τις διαστάσεις των 
κενών εντός των οποίων θα στερεωθούν τα σιδηρά στοιχεία της κατασκευής και να 
αναφέρει έγγραφα στην Υπηρεσία κάθε τυχόν απόκλιση που θα παρατηρηθεί. 

 
Όλα τα τμήματα της κατασκευής πρέπει να κόβονται στις καθορισμένες διαστάσεις 
και να συναρμολογούνται με απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες 
συνδέσεις και συνεχείς επιφάνειες. 
 
Ο Εργολάβος, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε σιδηράς κατασκευής, οφείλει 
να κατασκευάσει δείγμα, το οποίο μετά τις τυχόν διορθώσεις από την Υπηρεσία θα 
παραμείνει σαν υπόδειγμα. Μόνο μετά την έγγραφη έγκριση των υποβληθέντων 
δειγμάτων από την Υπηρεσία ο Εργολάβος δικαιούται να προβεί στην έναρξη 
κατασκευής.  
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Οι επιφάνειες των σιδηρών κατασκευών που δεν είναι δυνατόν να χρωματισθούν 
πρέπει να υφίστανται την βασική επεξεργασία των χρωματισμών, πριν από την 
τοποθέτηση. 
 
Όσον αφορά στην ανοχή ανομοιομορφίας διατομών αυτή είναι 1%. 

 
στ.  Κατά την συναρμολόγηση των μεταλλικών κατασκευών θα τηρούνται τα 

ακόλουθα : 
Ι. Τα τεμάχια θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των 

εγκεκριμένων σχεδίων λεπτομερειών και όποτε είναι δυνατό, θα ελέγχονται 
οι διαστάσεις του τυχόν κατασκευασμένου σκυροδέματος, ώστε να μην 
επηρεαστεί η σωστή τοποθέτηση του κατασκευασμένου τεμαχίου στην 
περίπτωση ύπαρξης τυχόν αποκλίσεων. 

ΙΙ. Η συναρμολόγηση των τεμαχίων θα εκτελείται σε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερες ποσότητες για παραδόσεις στο εργοτάξιο. Όποτε αυτό είναι 
δυνατόν, θα χρησιμοποιούνται συγκολλήσεις στις εργασίες του 
εργοστασίου και κοχλιωτοί σύνδεσμοι στις εργασίες του εργοταξίου. 

ΙΙΙ. Σε τεμάχια που απαιτείται να έχουν λεία και συνεχή εξωτερική επιφάνεια οι 
επιφάνειες των συγκολλήσεων θα λειαίνονται μέχρι την πλήρη ισοπέδωσή 
τους. (Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι περιπτώσεις όλων των ορατών 
επιφανειών, όταν δεν  υπάρχουν αντενδείξεις στη λείανσή τους που θα 
πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Υπηρεσίας). 

IV. Οι προμήθειες θα περιλαμβάνουν όλα τα τεμάχια που απαιτούνται για την 
ικανοποιητική αγκύρωση των συναρμολογημένων τεμαχίων  πάνω στην 
κατασκευή. 

 
Εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις διαφορετικών  προδιαγραφών, τα κατασκευασμένα 
τεμάχια αγκυρώσεων π.χ. ωτία στερέωσης, συνδετήρες, αναρτήρες και αντηρίδες, θα 
κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό και με το ίδιο φινίρισμα όπως οι αντίστοιχες μεταλλικές 
κατασκευές. 
 

V. Όλες οι εκτεθειμένες αιχμές, κομμένες με πριόνι, ψαλίδι, ή με τη βοήθεια 
φλόγας, θα λειαίνονται μέχρι να εξαφανισθούν τυχόν γρέζια, ή αιχμηρές 
γωνίες. 

VΙ. Πριν από το γαλβάνισμα, όλες οι επιφάνειες και οι περιοχές των 
συγκολλήσεων θα καθαρίζονται εντελώς από ίχνη οξειδώσεων, λιπαρές 
ουσίες, κατάλοιπα των συγκολλήσεων, ή άλλες ουσίες, που θα ήταν 
επιβλαβείς για την επικόλληση του ψευδαργύρου. 

VΙΙ. Τα τεμάχια που συναρμολογούνται με τη βοήθεια κοχλιών θα γαλβανίζονται 
χωριστά, οι δε αιχμές εφαπτομένων επιφανειών σε συγκολλητικούς αρμούς 
θα συγκολλούνται, μέχρι την παντελή σφράγιση του αρμού στις επιφάνειες 
που απαιτούν γαλβάνισμα. 

VΙΙΙ. Γαλβανισμένες επιφάνειες, που τυχόν πρόκειται να βαφούν δεν θα 
υφίστανται καμιά χημική επεξεργασία. 

ΙΧ. Τα ενσωματούμενα μεταλλικά ελάσματα, που φέρουν συγκολλητούς 
πύρους, ή ράβδους για αγκυρώσεις, θα γαλβανίζονται μετά από την 
συγκόλλησή τους. 

4.2.2 Συγκολλήσεις 

α. Γενικά 
Οι συνδέσεις των σιδηρών μελών μεταξύ τους, αν δεν καθορίζεται διαφορετικά στα 
σχέδια της μελέτης, πρέπει να γίνονται με συγκόλληση. 
 
Το είδος αυτής ορίζεται από την Υπηρεσία, ανάλογα με το είδος της κατασκευής, 
την επιθυμούμενη αντοχή και εμφάνιση της συγκόλλησης. 
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Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν παραστεί ανάγκη μπορεί να γίνει και χρήση 
μεταλλικών συνδέσμων, με την προϋπόθεση ότι οι συνδέσεις δεν θα φαίνονται. Οι 
συγκολλήσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής. Πρέπει 
να λαμβάνεται φροντίδα ώστε κατά την συγκόλληση να μην προκληθεί αλλοίωση 
των ιδιοτήτων των συγκολλούμενων τμημάτων. Οι διάφορες ανωμαλίες των 
συγκολλήσεων θα εξαλείφονται με επιμέλεια, ώστε οι επιφάνειες των 
συγκολλούμενων τμημάτων να είναι συνεχείς, κανονικές και να μην εμφανίζουν τον 
παραμικρό κρατήρα ή διόγκωση. 
 
Η συγκόλληση είναι προτιμότερο να γίνεται με ισχυρό ηλεκτρικό τόξο 
(ηλεκτροκόλληση).  
 
Η θέρμανση φθάνει είτε μέχρι ερυθροπύρωσης οπότε ακολουθεί σφυρηλάτιση των 
συνδεμένων τεμαχίων, είτε μέχρι τοπικής σύντηξής τους με τη μεσολάβηση 
συγκολλητικού μετάλλου,  το οποίο φέρεται σε ράβδους 3-4 χιλ. (αυτογενής 
συγκόλληση). 
 
Το συγκολλητικό μέσο έχει παρεμφερή σύνθεση με τα συνδεόμενα τεμάχια ή και 
διαφορετική,  όπως κράματα αργύρου και χαλκού (ασημοκόλληση), χαλκού και 
κασσίτερου (μπρουτζοκόλληση), τα  οποία μάλιστα επιτρέπουν υποβιβασμό της 
θερμοκρασίας πύρωσης των συγκολλούμενων σιδηρών τεμαχίων. 
 
Η συγκόλληση δεν πρέπει να γίνεται επιφανειακά κατά τη γραμμή δηλαδή επαφής 
των συγκολλούμενων στοιχείων,  αλλά μετά από σχηματισμό εγκοπής, στην οποία 
εισχωρεί το τηκόμενο συγκολλητικό μέσο, γιατί διαφορετικά και μάλιστα μετά την 
αφαίρεση των εξογκωμάτων με τη λίμα (λιμάρισμα της συγκόλλησης ) η ένωση 
εξασθενεί πολύ αισθητά.  

 
β. Προετοιμασία συγκόλλησης 

Τα στοιχεία που θα ενωθούν με συγκόλληση θα κόβονται επακριβώς στις 
διαστάσεις τους με τις αιχμές τους κομμένες με φλόγιστρο ή με μηχανικό τρόπο, 
ώστε  να προσφέρονται στον απαιτούμενο τρόπο συγκόλλησης και να επιτρέπουν 
έντονη διείσδυση και καλή σύντηξη του υλικού συγκόλλησης και του υλικού βάσης. 
 
Οι κομμένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγμένες από ορατές ατέλειες, όπως 
λεπιδώσεις και επιφανειακές ατέλειες από την κοπή ή τους χειρισμούς φλογίστρου 
κοπής ή κάθε άλλης επιβλαβούς ατέλειας. Οι επιφάνειες των προς συγκόλληση 
πλακών θα είναι απαλλαγμένες από σκουριά, λίπος ή άλλα ξένα υλικά κατά μήκος 
των άκρων που έχουν προετοιμαστεί για συγκόλληση. 

 
γ. Διαδικασία συγκόλλησης  
 Όλες οι συγκολλήσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. 
 
δ. Προϋποθέσεις  συγκολλήσεων  

Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές) επιτρέπονται μόνο όταν μπορούν να 
παραμείνουν εμφανείς ή όταν τα συγκολλούμενα τμήματα είναι μικρού πάχους 
(κάτω από 3 χιλ.), οπότε κατά την πύρωση προκαλείται σύντηξη στην θέση του 
αρμού επαφής. 

 
ε. Προϋποθέσεις συνεργείων συγκολλήσεων 

Όλοι οι συγκολλητές και οι τεχνίτες συγκολλήσεων που θα αναλάβουν τις 
συγκολλήσεις θα πρέπει να περάσουν εξετάσεις προσόντων και ικανοτήτων οι 
οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες από εκείνες που προδιαγράφονται στον 
κανονισμό προσόντων συγκολλητών DIN 8560 μετά από έγκριση της Επίβλεψης. 
Όταν προβλέπεται συγκολλητή φέρουσα κατασκευή από χάλυβα για την ικανότητα 
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των ηλεκτροσυγκολλητών και την διαδικασία εκτέλεσης των συγκολλήσεων έχουν 
εφαρμογή τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο DIN 18800-7 και ANSI/AWS D1.1. 

4.2.3 Oπές 

Όλες οι οπές θα είναι κυκλικές εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στα σχέδια. 
 
Οι οπές θα ανοίγουν κάθετα προς τα στοιχεία και θα κοπούν χωρίς γρέζια και ανώμαλα 
άκρα. Οι οπές στα υλικά πάχους μεγαλύτερου από έξι (6) χλστ. θα διατρηθούν με 
περιστροφικό τρυπάνι, ενώ όλες οι άλλες μπορεί να γίνουν με διατρητικό εργαλείο ή με 
τρυπάνι, στο συνολικό τους μέγεθος. 
 
Οι αποστάσεις των άκρων και των οπών για τους κοχλίες θα είναι σύμφωνες με τους 
κανονισμούς που προδιαγράφονται στον Κ.Μ.Ε. και τα ισχύοντα Πρότυπα.  

4.2.4 Κοχλίες, ροδέλες, περικόχλια 

Εκτός εάν άλλως έχει εγκριθεί από την επίβλεψη, θα χρησιμοποιηθούν κοχλίες σύνδεσης. 
 
Οι κοχλίες θα τοποθετούνται και θα στερεώνονται σύμφωνα με τα ισχύοντα Πρότυπα.  

4.2.5 Κοχλίες Αγκύρωσης, Σωληνωτοί μανδίες και διάφορες Μεταλλικές 
Κατασκευές 

Οι ενσωματωμένοι κοχλίες αγκύρωσης με ή χωρίς σωληνωτούς μανδύες θα 
κατασκευασθούν όπως προβλέπεται στα σχέδια. Οι κοχλίες αγκύρωσης θα τοποθετηθούν 
προσεκτικά για να εξασφαλισθεί η σωστή συναρμογή με τα μη εμπεπηγμένα στοιχεία. 
 
Ο καθαρισμός και η βαφή θα γίνουν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. Τα ενσωματωμένα στο σκυρόδεμα μεταλλικά στοιχεία θα τοποθετηθούν με 
ακρίβεια στη θέση τους κατά το χρόνο σκυροδέτησης, αλλιώς θα παραμείνουν υποδοχές 
στο σκυρόδεμα και το μεταλλικό στοιχείο θα τοποθετηθεί, αγκυρωθεί και η υποδοχή θα 
πληρωθεί με κονίαμα, μετά την πήξη του σκυροδέματος του δομικού μέλους. 

4.2.6 Στηρίξεις 

Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδηρών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να 
εξασφαλίζεται το αμετάθετό τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραμόρφωσή τους. 
 
Γενικά οι πακτώσεις και στερεώσεις των σιδηρών στοιχείων επί των δομικών τμημάτων θα 
γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

4.2.7 Πλαίσια (κάσσες) από στρανταζαριστή λαμαρίνα  

Η κατασκευή και τοποθέτηση των κασσών από στραντζαριστή λαμαρίνα θα γίνει όπως 
φαίνεται στα σχέδια. Η τοποθέτηση είναι προτιμότερο να γίνει πριν από τη δόμηση της 
τοιχοποιίας, με τη μεγαλύτερη προσοχή για την ακριβή θέση του κουφώματος.  
 
Οι ανοχές τοποθέτησης και διαστάσεων των πλαισίων είναι: 
α) Πλευρές κασσών- απόκλιση 
από την κατακόρυφο  0.5% 
β) Διαστάσεις πλαισίων- 
ολικές ή μερικές  0.5% 

4.2.8 Υδρορροές 

Οι υδρορροές θα κατασκευαστούν από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με διάμετρο την 
οριζόμενη στα σχέδια της μελέτης 

4.3 Γενικά περί αντιδιαβρωτικής προστασίας 



ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

  Σελ.27/41 

4.3.1 H αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών κατασκευών θα γίνεται σύμφωνα με 
τα ισχύοντα πρότυπα. 
 
Όλα τα χαλύβδινα μέρη, που είναι έτοιμα για οριστική συναρμολόγηση, δηλαδή μετά την 
εξέλαση, κοπή, διάνοιξη οπών και οποιαδήποτε επεξεργασία τους, γαλβανίζονται κατά 
DIN 50976 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω επιλέγεται, για την περίπτωση αυτή και αποτελεί υποχρέωση 
του Αναδόχου να εφαρμόσει την παρακάτω προστασία: 
Ι. Θερμό γαλβάνισμα (μετά την συναρμολόγηση) στα μεγαλύτερα δυνατά τεμάχια. 
II. Στις επί τόπου ενώσεις θα γίνεται προστασία με στρώση ψευδαργύρου και 

επ’αυτού βαφή προστασίας. 
ΙΙΙ. Αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βαφής βάσεως ψευδαργύρου. 
 
Η τελική βαφή των στοιχείων θα γίνεται με ελαιόχρωμα αλκυδικής σιλικόνης σε δύο 
στρώσεις. Το χρώμα της βαφής θα είναι της εκλογής της Υπηρεσίας από τα 
κυκλοφορούντα σχετικά χρώματα ή/και ανάμειξη αυτών. 
 
Η επιψευδαργύρωση των χαλύβδινων στοιχείων θα γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 
 
4.3.2 Για την προστασία με θερμό βαθύ γαλβάνισμα, το γαλβάνισμα θα είναι σύμφωνο 
με τις υποχρεώσεις που εισάγονται από τη μέθοδο προστασίας που θα εφαρμοστεί για τις 
υπόλοιπες μεταλλικές κατασκευές του έργου. 
 
Τα στοιχεία  της  μεταλλικής κατασκευής,  με εξαίρεση εκείνα που είναι κατασκευασμένα 
από ανοξείδωτο χάλυβα ή έχουν υποστεί γαλβανισμό εν θερμώ (ΕΛΟΤ EN ISO 1461) ή 
πρόκειται να εγκιβωτισθούν σε σκυρόδεμα, θα υφίστανται καθαρισμό επιφανείας δια 
μεταλλοβολής ή αμμοβολής ποιότητας SA 2 ½,  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
8504-1. 

4.4 Αντιδιαβρωτική προστασία με γαλβάνισμα εν θερμώ 

4.4.1 Η προστασία των μεταλλικών κατασκευών από τη διάβρωση με γαλβάνισμα εν 
θερμώ θα γίνεται σε εργαστήριο της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
 
Θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις. 
 
Πριν από την ανάθεση της παραγγελίας του γαλβανίσματος σε εργοστάσιο, ή πριν από 
την εκτέλεση του γαλβανίσματος, σε δική του βιομηχανική εγκατάσταση, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να ζητήσει την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να 
επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις γαλβανίσματος προκειμένου να μορφώσει γνώμη αν 
τηρούνται τα επιτάγματα αυτού του άρθρου. 
 
Στην περίπτωση προμήθειας έτοιμων υλικών από το εξωτερικό, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία στοιχεία που να αποδεικνύουν την 
οργάνωση του κατασκευαστή και στη συνέχεια μετά την έγκριση της Υπηρεσίας θα πρέπει 
να υποβληθούν από τον Ανάδοχο τα τιμολόγια προμήθειας των υλικών, κατάλληλα 
θεωρημένα, 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 θα συνοδεύει την πιστοποίηση 
αυτής της εργασίας. 
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Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσματος χαλύβων με περιεκτικότητα σε 
πυρίτιο μεγαλύτερη από 0.04%. 
 
4.4.2 Επισημαίνεται ότι το γαλβάνισμα των επιμήκων ράβδων, όπως π.χ.: 
α) Ιστών ηλεκτροφωτισμού, 
β) Αυλακωτής λαμαρίνας στηθαίων ασφαλείας και ορθοστατών στηθαίων ασφαλείας 
γ) Επιμήκων ράβδων στηθαίων τεχνικών έργων, 
δ) Σιδηροσωλήνων (για χειρολισθήρες στηθαίων, κιγκλιδώματα ή οποιαδήποτε άλλη 
χρήση),  
θα γίνεται υποχρεωτικά σε κατακόρυφα γαλβανιστήρια. 
 
4.4.3 Ποιοτικοί Έλεγχοι 
α. Για όλα τα μεταλλικά είδη θα γίνεται (συμπληρωματικά προς τους έλεγχους 

γεωμετρίας και τυχόν άλλους ελέγχους που απαιτούνται από τις προδιαγραφές) 
ποιοτικός έλεγχος του γαλβανίσματος σε αναγνωρισμένα εργαστήρια. 

 Η δειγματολειψία θα γίνει κατά τον ακόλουθο τρόπο: 
 

Ι. Από τα προκομισθέντα στο εργοτάξιο μεταλλικά είδη θα παρθούν ως 
δοκίμια ποσοστό κυμαινόμενο από 0.5-1.0% των γαλβανισμένων 
μεταλλικών ειδών κάθε διακεκριμένης κατηγορίας (κυματοειδή ελάσματα 
στηθαίων, ορθοστάτες στηθαίων, σιδηροσωλήνες, σιδηρά είδη φρεατίων, 
κλωβοί αγκύρωσης στηθαίων, κλωβοί αγκύρωσης ιστών οδοφωτισμού 
κλπ.) και κατ’ ελάχιστον 2 τεμάχια από κάθε διακεκριμένη κατηγορία. 

ΙΙ. Η δειγματοληψία θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή που θα ορίσθει από την 
Υπηρεσία. 

 
β. Ο ποιοτικός έλεγχος του γαλβανίσματος θα γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα 

πρότυπα. 

5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 

Διάφορες ελάσσονες μεταλλικές κατασκευές. Η εργασία περιλαμβάνει: 
 
α) Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των έργων, επεξεργασία, συναρμολόγηση, 

συγκόλληση τοποθέτηση κλπ των μεταλλικών εξαρτημάτων, κοχλιών, ροδελών, 
περικοχλιών στηρίξεων και λοιπών απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών για την 
πλήρη και έντεχη εκτέλεση της εργασίας. 

β) Την δημιουργία οπών για την πάκτωση των στοιχείων αγκύρωσης 
γ) Την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και την κατασκευή βάσης υποδοχής. 
δ) Την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία. 

6 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

6.1 Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα ή χλγρ βάρους έτοιμων μεταλλικών 
γαλβανισμένων κατασκευών και εξαρτημάτων πλήρως τοποθετημένων σύμφωνα 
με τα εγκεκριμένα σχέδια ή και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Το βάρος του 
μορφοχάλυβα των μεταλλικών κατασκευών και των συναφών μερών θα 
επιμετράται με βάση τα μοναδιαία βάρη που καθορίζονται από τον Κατασκευαστή 
ή αν δεν υπάρχουν αυτά με τα βάρη σχετικού καταλόγου που θα εγκρίνει η 
Υπηρεσία ή αν δεν υπάρχει κι αυτός (κατάλογος) με βάση, τα πραγματικά βάρη 
που επαληθεύτηκαν από την Υπηρεσία, αφαιρουμένων όμως των βαρών των μη 
μεταλλικών επικαλύψεων 

6.2 Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 
προδιαγράφονται  στο παρόν άρθρο. 
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ΤΠ – 5 ΠΡΟΧΥΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παρούσας ΤΠ είναι η κατασκευή οχετών και υπογείων δικτύων βαρύτητος 
για την αποχέτευση ομβρίων από οπλισμένους ή άοπλους τσιμεντοσωλήνες με ή χωρίς 
προστατευτική επένδυση. 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

2.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι τσιμεντοσωλήνες κατατάσσονται στην παρακάτω κατηγορία: 
- Οπλισμένοι ή άοπλοι σωλήνες τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας και ελαστικό 

δακτύλιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και τεχνικά χαρακτηριστικά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Χαρακτηρίζονται κλάσεως αντοχής 120 [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]. Η επίτευξη της 
κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του 
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

 

Οι τσιμεντοσωλήνες υποχρεωτικά πρέπει να τοποθετούνται μηκοτομικά και 
οριζοντιογραφικά και να φέρουν εγκιβωτισμό, εφόσον πρόκειται για άοπλους, σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη. 
 

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 άοπλοι τσιμεντοσωλήνες όλων των κατηγοριών παραδίδονται κατά κανόνα σε τεμάχια 
μήκους 1,0m. Οι οπλισμένοι σωλήνες διατίθενται σε μήκη 2,0-2,5m. 
 

Στις περιπτώσεις δικτύων διερχομένων από διαβρωτικά εδάφη ή κοντά στη θάλασσα 
συνιστάται η χρήση τσιμεντοσωλήνων με εσωτερική ή και εξωτερική προστασία 
(ασφαλτική ή εποξειδική). 
 

Σχετικά πρότυπα-βιβλιογραφία: 
ΕΛΟΤ EN 681-1  Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης 

συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές 
ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 588-1   Σωλήνες από ινοτσιμέντο για οχετούς και αποχετεύσεις - Μέρος 
1: Σωλήνες, σύνδεσμοι και εξαρτήματα για συστήματα 
βαρύτητας 

  Fibre-cement pipes for sewers and drains - Part 1: Pipes, joints 
and fittings for gravity systems. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-1  Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 1: Προσδιορισμός αντοχών. 
  Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength. 
ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1  Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 

συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα. 
  Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity 

criteria for common cements. 
ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2  Τσιμέντο - Μέρος 2 : Αξιολόγηση συμμόρφωσης. 
  Cement - Part 2: Conformity evaluation. 
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ΕΛΟΤ EN 1295-1:1997 Structural design of buried pipelines under various conditions of 
loading. General requirements 

 Δομικά χαρακτηριστικά υπόγειων αγωγών υπό εφαρμοζόμενα 
κινητά φορτία. Γενικές απαιτήσεις. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1916:2002  Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and 
reinforced. Τσιμεντοσωλήνες και εξαρτήματα, από άοπλο, 
ινοπλισμένο ή οπλισμένο σκυρόδεμα. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12620   Aggregates for concrete - Αδρανή για σκυρόδεμα. 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-1   Tests for mechanical and physical properties of aggregates - 

Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval). -- 
Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών 
ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός της 
αντίστασης σε φθορά. 

ΕΛΟΤ EN ISO 9001  Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις. 
  Quality management systems - Requirements. 
ΕΛΟΤ EN ISO 9002  Συστήματα ποιότητας - Υπόδειγμα για τη διασφάλιση της 

ποιότητας στην παραγωγή, εγκατάσταση και συντήρηση. 
  Quality systems - Model for quality assurance in production, 

installation and servicing. 
Κανονισμός Τεχνολογίας (Κ.Τ.Σ.), όπως ισχύει μετά την αναθεώρηση του 2002 
Σκυροδέματος (ΦΕΚ/315/Β/17.4.97 και ΦΕΚ/537/Β/1.5.02) 
ΠΔ 244/29-2-80 «Περί Κανονισμού Τσιμέντου για Έργα από Σκυρόδεμα» (ΦΕΚ 

69Α/28-4-1980) 
 
 

Οι διατάξεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1916:2002  υπερισχύουν όλων των προηγουμένων 
διατάξεων. Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς την επισήμανση CE της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

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. 
 
Στην περίπτωση που προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των 
σωλήνων, τσιμέντου ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) η 
παραγωγή του θα γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1. 

2.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμεντοσωλήνων θα πρέπει: 

 να εφαρμόζουν μεθόδους πλήρους ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα τα 
στάδια αυτής. 

 Να διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο δοκιμών των σωλήνων σε κάθε φάση 
παραγωγής τους. 

 Να πληρούν παραγωγικές διαδικασίες πιστοποιημένες κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9001. 

 Να εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9002:2000 από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης (EQNET). 

 Να εφαρμόζουν τις κείμενες διατάξεις περί ασφαλείας εργαζομένων. 
 

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 
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ξυλότυπους/σιδηρότυπους, με εφαρμογή της ποιότητας σκυροδέματος, της διάταξης του 
σιδηροπλισμού και του πάχους τοιχώματος που προβλέπεται εκάστοτε από την μελέτη. 
 

Για την σκυροδέτηση επί τόπου των σωλήνων έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην 
ΕΤΕΠ 01-01-02-00 «Διάστρωση και Συμπύκνωση σκυροδέματος». 
 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει με απόλυτη ακρίβεια τους κανόνες και 
τις Προδιαγραφές, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την προμήθεια παρασκευή των 
τσιμεντοσωλήνων, την κατάλληλη έδρασή τους, την τοποθέτηση τους, και την πλήρωση 
και επιμελή συμπύκνωση με τα κατάλληλα υλικά, της περιοχής γύρω και πάνω από 
αυτούς ώστε να επιτευχθεί ο πλήρης εγκιβωτισμός τους και να εξασφαλιστεί η σωστή 
λειτουργία τους. 
 
Τα άκρα των σωλήνων πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε όταν οι σωλήνες 
τοποθετηθούν ο ένας μετά τον άλλο να εφαρμόζουν απολύτως και να έχουν συνεχή και 
λεία εσωτερική επιφάνεια και οι αρμοί τους πρέπει να έχουν τέτοιο σχήμα, ώστε να 
επιτρέπουν σωστή προσαρμογή. Οι σωλήνες πρέπει να έχουν ενώσεις κεφαλής, 
εντορμίας κλπ μεγάλης αντοχής. Απαγορεύεται η χρήση ρηγματωμένων ή φθαρμένων 
σωλήνων. 
 
Η τοποθέτηση των τσιμεντοσωλήνων θα αρχίζει πάντα από το σημείο εκροής ή από το 
πιο χαμηλό άκρο του αγωγού και με την «αρσενική» του προς το κατώτερο σημείο 
εκροής. 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). 

2.3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 

α. Τσιμέντο 
Το τσιμέντο θα πληροί τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ. και του προτύπου ΕΛΟΤ EN 197. Εάν 
δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη για τους αγωγούς ομβρίων θα επιλέγεται 
τσιμέντο κατηγορίας CEΜ I κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000. 
 
Η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού στο θείο, θα πιστοποιείται με εργαστηριακούς ελέγχους 
τεμαχίων σωλήνα (π.χ. κρυσταλλογραφική ανάλυση με περίθλαση ακτίνων Χ, χημική 
ανάλυση, φασματομετρία ατομικής απορρόφησης ή άλλη δόκιμη μέθοδο). 
 
β. Αδρανή 
Τα αδρανή κατατάσσονται σύμφωνα με το Πρότυπο EN 12620 και πρέπει να ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ. Η κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και εν γένει η σύνθεση 
του σκυροδέματος θα καθορίζεται εργαστηριακά στο εργοστάσιο παραγωγής ανάλογα με 
την διάμετρο ή/και το πάχος τοιχώματος των σωλήνων. 
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γ. Οπλισμός 
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. 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). 
 
δ. Σκυρόδεμα 
Το σκυρόδεμα θα πληροί τις απαιτήσεις τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1916:2002. 
 
Η κατηγορία σκυροδέματος θα είναι τουλάχιστον C40/50. 
 

Ο λόγος νερού / τσιμέντου θα είναι μικρότερος από 0,50 και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο 
όχι μεγαλύτερη από 350 ÷ 400 kg/m3. 
 
Η διαδικασία παραγωγής του σκυροδέματος πρέπει να 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. 

2.4. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Η ονομαστική διάμετρος των τσιμεντοσωλήνων αντιστοιχεί στην εσωτερική διάμετρο. Τα 
χαρακτηριστικά των τσιμεντοσωλήνων θα διαμορφώνονται κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916:2002. 
 

  
Διάμετρος 
Εσωτερική (mm)   

Διάμετρος 
Εξωτερική (mm)   

Μέσο Πάχος 
Τοιχώματος (mm)   

Βάρος Σωλήνα 
(Kgr/m)   

Φ- 300 300 410 55 161 

Φ- 400 400 520 60 225 

Φ- 600 600 760 80 434 

Φ- 800 800 988 94 674 

Φ-1000 1.000 1.240 120 1.062 

Φ-1200 1.200 1.490 145 1.516 

 

Ονομαστική διάμετρος (mm) 
Αποδεκτή διαφορά μήκους 

αντιδιαμετρικών γενετειρών (mm) 

300-600 6mm 

600-1200 10mm 

 

 
Οι επιτρεπόμενες γεωμετρικές αποκλίσεις των επιφανειών του σκυροδέματος 
καθορίζονται ως εξής: 

 Εξωτερική επιφάνεια οχετών 
“Απότομες” ανωμαλίες < 5 mm 
“Βαθμιαίες” ανωμαλίες < 10 mm σε μήκος 2 m 

 Εσωτερική επιφάνεια οχετών 
“Απότομες” ανωμαλίες < 3 mm 
“Βαθμιαίες” ανωμαλίες < 5 mm σε μήκος 2 m 

 Απόκλιση από την ευθυγραμμία 
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Η μέγιστη αποδεκτή απόκλιση από την ευθυγραμμία μετρούμενη κατά γενέτειρα 
καθορίζεται σε 5mm ανά τρέχον μέτρο μήκους σωλήνα. 

2.5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 

Το φορτίο θραύσης του σωλήνα δεν θα είναι μικρότερο από το καθοριζόμενο στο 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916:2002. 

2.6. ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ – ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ 

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. 
 
Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην μελέτη, το σφράγισμα των αρμών θα γίνεται με 
ισχυρό τσιμεντοκονίαμα, 650kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου (ΕΤΕΠ 08-05-01-04) ή με 
ειδικά ελαστομερή υλικά εσωτερικά στην περίπτωση μεγάλων διαμέτρων και εξωτερικά 
στην περίπτωση μικρών διαμέτρων (ΕΤΕΠ 08-05-02-05). 

2.7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

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 πρέπει να πληρούνται 
έχουν ως εξής: 
α. Εσωτερική προστασία με επάλειψη με εποξειδική ρητίνη. 
Θα είναι ισόπαχη και ότι εφαρμόζεται σε τρεις στρώσεις πάχους από 0,30 έως 0,50 mm 
αφού προηγουμένως ο σωλήνας καθαριστεί επιμελώς και απαλλαγεί πλήρως από σκόνες 
κ.λ.π. Θα καλύπτονται πλήρως και οι επιφάνειες των άκρων των σωλήνων. Το πάχος της 
επένδυσης μετράται με παχύμετρο ακριβείας. 
 

β. Εφαρμογή ενισχυμένου τσιμέντου (π.χ. αλουμινούχου) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
EN 197-1, καθώς και το Π.Δ. 244/80 για τις περιπτώσεις σκυροδεμάτων ανθεκτικών 
έναντι χημικής διάβρωσης (CEM IV). 

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 
κωνοειδής απολήξεις αγκύρωσης (συνήθως 400 τεμάχια ανά m2 επιφανείας: κάνναβος 
5 Χ 5 cm). 

 
Τα φύλλα της επένδυσης κατά μήκος του δημιουργούμενου αρμού θα είναι συγκολλημένα 
με θερμικές μεθόδους (αυτογενής συγκόλληση χωρίς ίχνη ραφής) για την εξασφάλιση 
στεγανότητας. Η στεγανωτική μεμβράνη θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
προτύπου EN 13491/A1. 
 
ΕΛΟΤ EN 13491/A1  Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για 

χρήση διαφράγματος υγρών στην κατασκευή σηράγγων και 
υπόγειων έργων. Geosynthetic barriers - Characteristics required for 
use as a fluid barrier in theconstruction of tunnels and underground 
structures. 

DIN 14632-5: 1998  High Density Polyethylene (HDPE) Extruded Sheet. Technical 
Delivery Conditions - Φύλλα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας δι’ 
εξωθήσεως. Τεχνικοί όροι παράδοσης. 

ΕΛΟΤ EN 1610  Κατασκευή και δοκιμή των αποχετεύσεων και των αποστραγγίσεων. 
Construction and testing of drains and sewers. 
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ΕΛΟΤ EN 12201-1 Συστήματα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). 
Μέρος 1: Γενικότητες -- Plastics piping systems for water supply - 
Polyethylene (PE) – Part 1: General. 

 
Οι σωλήνες με προστατευτικές επενδύσεις/επιστρώσεις θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων για τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τις 
ιδιότητές του. Τα πιστοποιητικά θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον στις μετρήσεις του πάχους 
της επένδυσης, της πρόσφυσης και της αντοχής σε όξινο και σε αλκαλικό περιβάλλον. Το 
υλικό συντήρησης – προστασίας σκυροδέματος θα διαθέτει (όπως θα προκύπτει από τα 
πιστοποιητικά που θα το συνοδεύουν) τον προδιαγραφόμενο συντελεστή 
αποτελεσματικότητος. 

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3.1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

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 εκσκαφές) 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. 

3.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Απαιτείται 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). 
Η τοποθέτηση των σωλήνων γίνεται συνήθως από τα κατάντη προς τα ανάντη, οι δε 
σωλήνες με κώδωνα διατάσσονται έτσι ώστε οι κώδωνες να βρίσκονται ανάντη κατά την 
ροή. Για την τοποθέτηση του σωλήνα ανασκάφεται τοπικά το υπόστρωμα για να 
εισχωρήσει η προεξοχή του κώδωνα. 
 

Οι τσιμεντοσωλήνες με κώδωνα συνδέονται μεταξύ τους με εφαρμογή ελαστικού 
δακτυλίου, στο εσωτερικό της μούφας. Ο ελαστικός δακτύλιος εφαρμόζεται στην εγκοπή 
που υπάρχει και ο σωλήνας προωθείται από την πλευρά του κώδωνα πριν τον 
προηγούμενο ήδη τοποθετημένο σωλήνα με κατάλληλες μηχανικές ή υδραυλικές 
διατάξεις. Κατά την εφαρμογή της δύναμης προώθησης πρέπει να λαμβάνονται τα 
κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή μονομερούς φόρτισης της μούφας, που μπορεί να 
οδηγήσει σε θραύση. Η φόρτιση πρέπει να είναι ισοκατανεμημένη σε όλη την περίμετρο 
της μούφας. 

3.3. ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 

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 5 τεμάχια ανά διάμετρο, σε κατάλληλα 
εξοπλισμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια με δαπάνη και μέριμνα του Αναδόχου. Η 
επιλογή των δειγμάτων θα γίνεται από την Επίβλεψη. 
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 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 κλπ). 
 

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, φυσσαλίδες 
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. 

 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 εμποδίζουν την ικανοποιητική 
σύνδεση των σωλήνων 

 οποιοδήποτε συνεχές ράγισμα που έχει επιφανειακά πλάτος ≥ 0,3 mm και μήκος ≥ 
300mm, ανεξάρτητα από τη θέση του στο τοίχωμα του σωλήνα 

 Τα άκρα τους δεν θα εμφανίζουν σκασίματα ή ελαττώματα και το επίπεδό τους να είναι 
κάθετο προς τον άξονα του σωλήνα. 

 Οι σωλήνες θα είναι λείοι και ευθύγραμμοι. 

3.4. ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 

Για αγωγούς διαμέτρου άνω των 700 mm η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει 
έλεγχο στεγανότητας με ειδικά όργανα στο σύνολο ή τμήμα του αγωγού, με χρήση ειδικών 
τεχνικών και εξοπλισμού (π.χ. έμφραξη αρμών με μπαλόνια και εφαρμογή αρχικής 
υδροστατικής πίεσης ελεγχόμενης χρονικής 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. 
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4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Κατά την παραλαβή του δικτύου από τσιμεντοσωλήνες θα διενεργούνται οι ακόλουθοι 
έλεγχοι: 

 Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιμών/πιστοποιητικών. Σε περίπτωση 
προκατασκευασμένων τσιμετοσωλήνων που φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα 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 τη δυνατότητα να απαιτήσει βιντεοσκόπηση του εσωτερικού της 
σωληνογραμμής, εάν αυτό προβλέπεται από την μελέτη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη 
του έργου. 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης με τσιμεντοσωλήνες απαιτεί την διακίνηση 
αντικειμένων μεγάλου βάρους με μηχανικά μέσα και μάλιστα υπό συνθήκες στενότητος 
χώρου (εντός του ορύγματος). 
 
Η προσωρινή εναπόθεση των σωλήνων κατά μήκος του ορύγματος ενέχει πάντοτε τον 
κίνδυνο ολισθήσεων εάν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα στήριξης/σταθεροποίησης των 
σωλήνων. 
 
Κατά την διάρκεια σφήνωσης των σωλήνων με κώδωνα ασκούνται ισχυρές δυνάμεις στην 
περίμετρο του σωλήνα με υδραυλικά ή μηχανικά μέσα. 

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Γενικώς έχουν ισχύ οι διατάξεις του Π.Δ. 305/96 περί «Ελάχιστων Απαιτήσεων Υγιεινής 
και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων», σε συμμόρφωση με την οδηγία 
92/57 ΕΟΚ.  
 
Ο χειρισμός των σωλήνων (ανύψωση-καταβιβασμός) θα γίνεται υποχρεωτικά με ειδικές 
εξαρτήσεις ανάρτησης σωλήνων που θα εξασφαλίζουν το αμετακίνητο των σωλήνων κατά 
τους χειρισμούς. 
- Απαγορεύεται ο χειρισμός των σωλήνων με μονό ιμάντα τοποθετούμενο περιφερειακά. 
- Ιδιαίτερη προσοχή θα λαμβάνεται κατά την ευθυγράμμιση των σωλήνων εντός του 

ορύγματος. Η εργασία θα επιτηρείται διαρκώς από έμπειρο εργοδηγό κινούμενο εκτός 
του ορύγματος. 

 
Το εργαζόμενο προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 
που προβλέπει το Σχέδιο Ασφάλειας – Υγείας του Έργου (ΣΑΥ). 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η επιμέτρηση των προκατασκευασμένων σωλήνων θα γίνεται με βάση το αξονικό μήκος 
του δικτύου σε μέτρα (m), κατά διάμετρο και τύπο σωλήνα (οπλισμένοι, άοπλοι, με 
επενδύσεις προστασίας κλπ). 
 
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. 
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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 (εξωτερικές) με διαστάσεις 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 των σχεδίων. 
 
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 και . 
 
Στις ως άνω τιμές μονάδος, περιλαμβάνονται: 

 Η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, εργαλείων 
κλπ., εξοπλισμού για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα ΤΠ. 

 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 ΤΠ. 

 Η δαπάνη εργασίας και υλικών, για τυχόν αποκατάσταση ατελειών ή μη αποδεκτών 
κατασκευών, κατά τον έλεγχο. 
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ΤΠ – 6 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΤΠ αφορούν στην προμήθεια και 
τοποθέτηση καλυμμάτων φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη-ductile iron). 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Τα καλύμματα θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής με πιστοποιημένη κατά ISO 
900:2000 και 9001 παραγωγική διαδικασία και θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124: “Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε 
περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών-Απαιτήσεις σχεδιασμού, δοκιμή τύπου, 
σήμανση, έλεγχος ποιότητας”. 

Το χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή υλικό, είναι χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη 
σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1563/2000: “Χύτευση-Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη)” 
και ΕΝ 1083/2004. 

Τα καλύμματα θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά συμμόρφωσης του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
124/1994, που θα εκδίδονται απο αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης και θα φέρουν 
σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/68/ΕΕ. 

Ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει επιπρόσθετα ποιοτικά ή 
τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που ενσωματώνονται, πέραν αυτών που καθορίζονται 
στα ως άνω πρότυπα υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν προς τα πρότυπα αυτά. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΤΗ 

Γενικά. 

Η αντοχή σε εφελκυσμό, η ελάχιστη επιμήκυνση και η σκληρότητα, του 
χρησιμοποιούμενου χυτοσίδηρου σφαιροειδούς γραφίτη θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ 
1563/2000 και ΕΝ 1083/2004. 

Ο χυτοσίδηρος θα είναι επιμελώς χυτευμένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές 
σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώματα. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε εκ των 
υστέρων πλήρωση κοιλοτήτων, οφειλομένων σε ελαττωματική χύτευση, με επιπρόσθετα 
υλικά. 

3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα προς μεταφορά καλύμματα θα τοποθετούνται επί ξυλίνων στηριγμάτων, και θα 
προσδένονται στο μεταφορικό μέσο με ιμάντες, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί και 
παραμορφώσεις. 

Για την φορτοεκφόρτωση τους θα χρησιμοποιούνται ιμάντες ανάρτησης (χρήση 
ανυψωτικών μέσων) ή ξύλινες βάσεις (παλέτες) κατάλληλες για μεταφορά και απόθεση με 
περονοφόρα οχήματα. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση ή 
ρίψη τους. 

Πρέπει υποχρεωτικά να αποθηκεύονται σε κατάλληλη διάταξη ώστε να αποφεύγονται, 
λόγω του υπερκείμενου βάρους (στοιβασία σε μεγάλο ύψος), στρεβλώσεις και 
παραμορφώσεις. Για την αποθήκευση τους θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ξύλινες 
βάσεις ή ξύλινα στηρίγματα. 
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4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

Όλα τα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένα εργοστάσια και να έχουν 
κατασκευασθεί με πιστοποιημένη κατά ISO 900:2000 και 9001 παραγωγική διαδικασία, 
ώστε να διασφαλίζεται ο ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγής. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

Τα καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο θα τοποθετηθούν στις θέσεις που καθορίζονται στην 
εγκεκριμένη μελέτη. 

Οι κατηγορίες και οι ενδεικνυόμενες εφαρμογές τους παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

 

Kατηγορία Αντοχή Περιοχές κυκλοφορίας 

Β (Β125) 125 kN Για πεζόδρομους, πεζοδρόμια  και παρόμοιας 
χρήσης περιοχές 

C (C250) 250 kN Για περιοχές δίπλα στο ρείθρο των 
πεζοδρομίων και για περιοχές κατά μήκος του 
δρόμου 

D (D400) 400 kN Για περιοχές εγκάρσια στο δρόμο. 

ΣΗΜΑΝΣΗ  

Κάθε τεμάχιο θα φέρει αναγεγραμμένα επί της εμφανούς και μη εντοιχιζόμενης όψης, με 
ανάγλυφα στοιχεία ή ένγλυφη σήμανση, τα παρακάτω: 

- Την ένδειξη ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (ως ένδειξη συμφωνίας με το πρότυπο). 

- Την ένδειξη της κατηγορίας της εσχάρας και του αντίστοιχου πλαισίου. 

- Το έτος και το μήνα χύτευσης. 

- Το όνομα ή/και το σήμα ταυτότητας του εργοστασίου κατασκευής. 

- Το σήμα του Οργανισμού Τυποποίησης. 

- Το λογότυπο του κυρίου του έργου (εφόσον απαιτείται). 

Η επιφάνεια της περιοχής στην οποίαν υπάρχει η σήμανση πρέπει να είναι αντιολισθηρή. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΕΔΡΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ  

Για την τοποθέτηση του καλύμματος στο αντίστοιχο φρεάτιο, απαιτείται η εξασφάλιση 
περιμετρικού διάκενου μεταξύ πλαισίου και φρεατίου της τάξης των 20 mm, το οποίο θα 
πληρωθεί με τσιμεντοκονία. 

Το πλαίσιο τοποθετείται το πλαίσιο με την εσχάρα στην προβλεπόμενη εσοχή του 
φρεατίου, ώστε το ωφέλιμο άνοιγμα του πλαισίου να συμπίπτει με το άνοιγμα του 
αντιστοίχου φρεατίου. 

Η άνω παρεια του πλαισίου θα ευρίσκεται 30mm κάτωθεν της τελικής επιφάνειας του 
καταστρώματος της οδού. Η προκύπτουσα υψομετρική διαφορά θα καλυφθεί με ανάλογη 
διαμόρφωση του ασφαλτικού τάπητα. 

Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίδεται στην ορθή τοποθέτηση των πλαισίων ώστε να εξασφαλίζεται 
το αμετάθετο και η εφαρμογή των εσχαρών χωρίς οποιαδήποτε παραμόρφωση. 
Συγκεκριμένα: 
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Θα διατηρούνται οι εσωτερικές διαστάσεις με τις προβλεπόμενες ανοχές, του πλαισίου 
που είναι απαραίτητες για την καλή εφαρμογή της εσχάρας και την ευχερή ανύψωσή της. 

Θα αποφεύγονται στρεβλώσεις του πλαισίου κατά την φάση τοποθέτησης και θα ελέγχεται 
η επιπεδότητά του με αλφάδι. Οι επιφάνειες έδρασης της εσχάρας θα είναι απολύτως 
επίπεδες ώστε να αποφεύγονται ταλαντώσεις της επί του πλαισίου. 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 

Τα καλύμματα φρεατίων θα διαθέτουν, εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία, διάταξη 
ασφάλισής τους. Στην περίπτωση αυτή τα καλύμματα των φρεατίων και οι εσχάρες θα 
είναι κατάλληλα σχεδιασμένες για την εφαρμογή ειδικών κλειδιών απασφάλισής των. 

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ 

 Έλεγχος φακέλου των πιστοποιητικών συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα ισχύοντα 
πρότυπα ΕΛΟΤ. 

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης των υπόψη χυτοσιδηρών με τα ισχύοντα πρότυπα 
συνεπάγεται την απόρριψή τους. 

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Τα εμφανή τμήματα των καλυμάτων θα ελέγχονται ως προς τη διάταξη και τις 
περιμετρικές ανοχές τους. 

Τεμάχια που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά 
και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου. 

6. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των εσχαρών. 

 Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους. 

 Χρήση εργαλείων χειρός. 

 Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από 
εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα χωρίς επαρκή και εκπαίδευση και πιστοποίηση της 
ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία, δεν θα 
γίνονται αποδεκτά. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας 
προσωρινών και κινητών εργοταξίων” και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και 
Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.) 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση 
των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 388-94: προστασία χεριών και βραχιόνων 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95: προστασία κεφαλιού 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95: προστασία ποδιών 
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 ΕΛΟΤ ΕΝ 863-95: προστατευτική ενδυμασία (για την περίπτωση εκτέλεσης 
εργασιών υπό κατηγορία) 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο θα επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα (kg) βάρους. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση το βάρος των εγκατεστημένων καλυμάτων φρεατίων 
ανάλογα με τις διαστάσεις και την κατηγορία τους. Θα συντάσσεται πρωτόκολλο με τα 
βάρη των καλυμάτων ανά διάσταση και κατηγορία, που θα προκύπτουν μετά απο ζύγισή 
τους, ή βάσει των στοιχείων του κατασκευαστή. 

Σε περίπτωση που οι τελικές διαστάσεις των καλυμάτων είναι μεγαλύτερες από τις 
οριζόμενες στην εγκεκριμένη μελέτη, οι εσχάρες θα γίνονται αποδεκτές εφόσον δεν 
παρακωλύεται η λειτουργία του έργου, και θα επιμετρώνται με το βάρος που αντιστοιχεί 
στις κανονικές και εγκεκριμμένες διαστάσεις τους. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Στις ως άνω επιμετρούμενες εργασίες, περιλαμβάνονται: 

 Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, 
υλικών και συσκευών, που απαιτούνται για την τοποθέτηση και τον έλεγχο των 
χυτοσιδηρών εσχαρών υδροσυλλογής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης του 
έργου και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. 

 Την προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των 
τυποποιημένων τεμαχίων. 

 Τη φθορά και απομείωση των υλικών. 

 Την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα ΤΠ, καθώς και 
η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε 
περίπτωση τεκμηριωμένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο 
παραλαβής. 

 Την πάκτωση των πλαισίων έδρασης των χυτοσιδηρών εσχάρων υδροσυλλογής με 
ισχυρή τσιμεντοκονία ή μη συρρικνούμενο κονίαμα. 
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