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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΑΡΘΡΩΝ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  ΜΕ  Ε.ΤΕ.Π. 

    

Α.Τ. 
Κωδικός 
Άρθρου 

Τίτλος Άρθρου 
ΚΩ∆. ΕΤΕΠ              

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

1 ΕΤΥΕ 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. 05-04-06-00 

2 ΕΤΥΕ 1.03 Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου ----------------- 

3 
ΕΤΥΕ 

3.10.02.01 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες µε 
πλάτος πυθµένα έως 3,00m µε τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου τη σταλία του αυτοκινήτου και τη µεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση για βάθος ορύγµατος έως 4,00m 

08-01-03-01 

4 
ΕΤΥΕ 

3.10.02.02 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες µε 
πλάτος πυθµένα έως 3,00m µε τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου τη σταλία του αυτοκινήτου και τη µεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση για βάθος ορύγµατος από 4,01 έως 6,00m 

08-01-03-01 

5 
ΕΤΥΕ 

3.11.02.01 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος βραχώδες µε πλάτος πυθµένα 
έως 3,00m µε τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση για βάθος ορύγµατος 
έως 4,00m 

08-01-03-01 

6 
ΕΤΥΕ 

3.11.02.02 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος βραχώδες µε πλάτος πυθµένα 
έως 3,00m µε τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση για βάθος ορύγµατος 
από 4,01 έως 6,00m 

08-01-03-01 

7 ΕΤΥΕ 3.12 
Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπόγειων δικτύων για την αντιµετώπιση 
πρόσθετων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

----------------- 

8 ΕΤΥΕ 4.01.01 
Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα συνήθους ακριβείας µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών 
µέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

15-02-01-01 

9 ΕΤΥΕ 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων. ----------------- 

10 ΕΤΥΕ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µη ----------------- 

11 ΕΤΥΕ 4.10 
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις 
ορυγµάτων υπόγειων δικτύων 

08-06-08-03 

12 ΕΤΥΕ 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα ----------------- 

13 ΕΤΥΕ 5.05.02 
Επιχώσεις ορυγµάτων υπόγειων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 
λατοµείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50cm 

08-01-03-02 

14 
ΕΤΥΕ 

6.01.01.01 
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων πετρελαιοκίνητων ή 
βενζινοκίνητων ισχύος έως 1,0 HP 

08-10-01-00 

15 ΕΤΥΕ 7.01 Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα ----------------- 

16 ΕΤΥΕ 7.03 Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 11-02-02-00 
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Α.Τ. 
Κωδικός 
Άρθρου 

Τίτλος Άρθρου 
ΚΩ∆. ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

17 ΕΤΥΕ 7.04 Έµπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 11-02-02-00 

18 ΕΤΥΕ 7.05 Εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.  

19 ΕΤΥΕ 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα  

20 ΕΤΕΟ Γ1.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 10cm 05-03-03-00 

21 ΕΤΕΟ Γ2.2 Βάση οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 10cm 05-03-03-00 

22 ΕΤΕΟ ∆1 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη  

23 ΕΤΕΟ ∆3 Ασφαλτική προεπάλειψη 05-03-11-01 

24 ΕΤΕΟ ∆4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη  

25 ΕΤΕΟ ∆5.1 Ασφαλτικές στρώσεις βάσης συµπυκνωµένου πάχους 5cm 05-03-11-04 

26 ΕΤΕΟ ∆8.1 
Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 5cm µε χρήση κοινής 
ασφάλτου 

05-03-11-04 

27 ΕΤΥΕ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών 
01-03-00-00 
01-04-00-00 

28 ΕΤΥΕ 9.10.03 
Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος 
για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 

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

29 ΕΤΕΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα 05-02-01-00 

30 
ΕΤΥΕ  
16.14.01 

Προκατασκευασµένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από 
σκυρόδεµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 εντός κατοικηµένων περιοχών 

 

31 ΕΤΕΟ Β-34 Επίχρισµα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόµων και φρεατίων πάχους 2,0cm 08-05-01-04 

32 ΕΤΟΕ 79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά  

33 
ΕΤΥΕ 
12.10.05 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος κατηγορίας 
SDR41 και ονοµαστικής διαµέτρου DN250mm 

08-06-02-02 

34 
ΕΤΥΕ 
12.10.06 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος κατηγορίας 
SDR41 και ονοµαστικής διαµέτρου DN315mm 

08-06-02-02 

35   Αποτύπωση αγωγών και σύνταξη µητρώου του έργου   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΠΟΥ  ∆ΕΝ  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ   ΣΤΟΝ  ΠΙΝΑΚΑ 

 
 

1.  ∆Ι∆ΥΜΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ  ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ 
 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΧΗΜΑ 

Η απαιτούµενη ροπή αντιστάσεως της διατοµής για τα δίδυµα µεταλλικά αυτοαντιστηριζόµενα 
διαφράγµατα καθώς και τα λοιπά χαρακτηριστικά αυτών  θα προκύψουν από την σχετική µελέτη που θα 
συντάξει ο ανάδοχος, όπως αυτή θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.  Η µελέτη θα συνταχθεί σύµφωνα µε τους 
σχετικούς Ελληνικούς ή Ευρωπαϊκούς κανονισµούς και θα παρέχει πλήρη ασφάλεια για το όρυγµα, τοις 
εργαζόµενους, τους διερχόµενους, τα µηχανήµατα, τις γειτονικές οικοδοµές και γενικά για κάθε κίνδυνο επί 
οσοδήποτε χρονικό διάστηµα χρειασθεί. Στο έργο θα χρησιµοποιηθούν δίδυµα µεταλλικά 
αυτοαντιστηριζόµενα διαφράγµατα διατοµής όχι µικρότερης ροπής αντιστάσεως από αυτές που θα 
προκύψουν στους υπολογισµούς της µελέτης. 

Το σύστηµα των διδύµων µεταλλικών αυτοαντιστηριζόµενων διαφραγµάτων που θα χρησιµοποιήσει ο 
ανάδοχος µπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα πολλά που υπάρχουν, αρκεί να ανταποκρίνεται στις 
συγκεκριµένες ανάγκες του παρόντος έργου (κατά το δυνατόν µεγαλύτερη υδατοστεγανότητα, ευκολία 
τοποθέτησης, επαρκής αντιστήριξη των διαφραγµάτων µεταξύ τους κλπ). Το σύστηµα που θα 
χρησιµοποιηθεί θα περιγράφεται πάντως λεπτοµερώς στην µελέτη που θα συνταχθεί από τον ανάδοχο για 
τον τρόπο αντιστήριξης. 

Η εξωτερική πλευρά των διαφραγµάτων πρέπει να είναι επίπεδη και να µην έχει οριζόντιες δοκίδες, ώστε η 
αφαίρεση του διαφράγµατος µετά την περαίωση της επίχωσης να είναι δυνατή. 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 

Οι αντιστηρίξεις των πρανών, που θα προκριθούν µετά από σχετική εδαφοτεχνική µελέτη , πρέπει να 
τοποθετούνται µε σχολαστικότητα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές κατασκευής των. 

Η τοποθέτηση των µεταλλικών διαφραγµάτων (Krings πρέπει να γίνεται το συντοµότερο δυνατό 
συγχρόνως µε την πρόοδο της εκσκαφής (top-down εκτέλεση εκσκαφής - αντιστήριξης). Η αποµάκρυνσή 
των πρέπει να γίνεται σταδιακά, σε συνδυασµό µε τη διαδικασία επίχωσης-συµπύκνωσης, γεγονός που 
µετριάζει τις πιθανότητες σηµαντικών εδαφικών  κινήσεων και διαφορικών καθιζήσεων γειτονικών κτιρίων. 
Απαραίτητη είναι η δευτερογενής συµπύκνωση µετά την αφαίρεση των διαφραγµάτων για την 
αντιµετώπιση των κενών που παρουσιάζονται. Οι µεταλλικοί οδηγοί των και το κάτω µέρος των πάνελς  
πρέπει να εµπήγνυνται κάτωθεν του  πυθµένα περιορίζοντας την πιθανότητα αστοχίας του, λόγω 
υδραυλικής υποσκαφής, σε µη συνεκτικά εδάφη (πχ αµµώδη) και υψηλό υδροφόρο ορίζοντα  ή λόγω 
ανύψωσης του πυθµένα στην περίπτωση συνεκτικών (πχ αργιλικών) εδαφών και µεγάλων βαθών 
εκσκαφής . Ακόµη πρέπει να αποφεύγεται η περίπτωση εκ των υστέρων πλήρωσης µε κάποιο υλικό 
µεταξύ των πάνελς και φυσικού εδάφους (διαρροές του υλικού πλήρωσης και επικίνδυνες µετακινήσεις 
εδάφους), αλλά να επιτυγχάνεται εξαρχής πλήρης επαφή των πάνελς µε το υπάρχον έδαφος.  

Οι µονάδες  επένδυσης µπορούν να κατασκευασθούν είτε µε την µέθοδο της τοποθετήσεως είτε µε τη 
µέθοδο της διεισδύσεως. ∆εν πρέπει βασικά να µπαίνουν στο έδαφος παρά µόνο εκεί που επιτρέπεται 
κατηγορηµατικά. Η  αποδοχή  προϋποθέτει την λήψη πολύπλευρων κατασκευαστικών µέτρων που πρέπει 
να εξασφαλίζουν  την σταθερότητα του τρόπου χρησιµοποίησης. 

Εάν για την µείωση του ύψους της επενδυµένης παρειάς του ορύγµατος γίνεται µια προεκσκαφή, πρέπει 
µεταξύ της επενδύσεως και του ποδός της κλίσεως να αφήνεται και από τις δύο πλευρές ένα οριζόντιο 
πάτωµα προστασίας πλάτους τουλάχιστον 0,60m. Έτσι  εξασφαλίζεται µια ασφαλής εργασία στην άκρη 
του ορύγµατος (εικόνα 1). Κενοί χώροι, οι οποίοι µε την κατασκευή των µονάδων επενδύσεων 
παραµένουν µεταξύ των πλακών και των παρειών των ορυγµάτων πρέπει αµέσως να γεµίζουν απολύτως, 
ώστε να εµποδίζεται µια εκ των υστέρων θραύση του εδάφους και να εξασφαλίζεται µια επαφή µεταξύ 
όλης της επιφάνειας των πλακών και του εδάφους. Οµοίως πρέπει να προσεχθεί και η αποφυγή µιας εκ 
των υστέρων θραύσης του εδάφους καθώς και προβληµάτων σε γειτονικές κατασκευές. Μετά την 
τοποθέτηση του αγωγού,  την  κατά στρώσεις επίχωση και συµπύκνωση, θα αφαιρούνται τα διαφράγµατα 
και θα γίνεται νέα συµπύκνωση για να καλυφθούν τα τυχόν κενά που θα έχουν δηµιουργηθεί κατά την 
αφαίρεση των διαφραγµάτων. 



ΕΥΑΘ Α.Ε. 

∆/νση Τεχνικών Έργων 
Τµήµα Μελετών 

ΈΡΓΟ: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Περιοχής ‘Ανωθεν 
Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού 
του ∆ήµου Κορδελιού - Ευόσµου» 

 

5 
 

 

Α. ΜΕΘΟ∆ΟΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Με τη µέθοδο της τοποθετήσεως το έδαφος εκσκάπτεται µε µηχανικά µέσα σ' όλο το βάθος και 
δηµιουργείται ένα ύψος επενδύσεων στο ύψος του βάθους εκσκαφής  +10 εκατ. (εικόνα 2). Η µέθοδος 
τοποθετήσεως είναι τότε µόνο επιτρεπτή όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις : 

 ο το έδαφος να είναι σταθερό προσωρινά 

 ο οι παρειές της εκσκαφής να είναι κατακόρυφες 

 ο πλάτος εκσκαφής που παραµένει σταθερό κατά µήκος µιας µονάδας επενδύσεως 

Σαν σταθερό έδαφος προσωρινά θεωρείται αυτό το οποίο για λίγο χρόνο µεταξύ της ενάρξεως της 
εκσκαφής και της τοποθετήσεως της επενδύσεως δεν παρουσιάζει καµία σηµαντική θραύση. 

Το µήκος του εκσκαπτόµενου και µη εξασφαλισµένου τµήµατος εκσκαφής πρέπει να περιορίζεται σ' αυτό 
που είναι απαραίτητο για την κατασκευή µιας µονάδας επενδύσεως. 

Οι χωρίς επένδυση παρειές ορύγµατος πρέπει επίσης να µην επιφορτίζονται από κυκλοφορία π.χ. από τα 
µηχανήµατα του έργου, διότι έτσι µεγαλώνει ο κίνδυνος κατάρρευσης. 

Είναι αυτονόητο ότι στα ορύγµατα πρέπει να κατεβαίνουν άτοµα µόνο όταν οι παρειές είναι άψογα 
εξασφαλισµένες. 

Για βαθιά ορύγµατα πρέπει οι µονάδες επένδυσης να τοποθετηθούν οι µία πάνω στην άλλη και να 
συνδεθούν µεταξύ τους έξω από το όρυγµα και σαν σύνολο να τοποθετηθούν στο όρυγµα. 

∆εν  επιτρέπεται  µε κανένα τρόπο να ενεργεί κανείς έτσι ώστε να µπαίνει κατ' αρχήν µια µονάδα στο 
όρυγµα και µετά στην µόνο µισοεξασφαλισµένη παρειά να κατεβαίνει κανείς για να τοποθετεί  περαιτέρω 
τις µονάδες. 
 

Β.  ΜΕΘΟ∆ΟΣ  ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ 

Με τη µέθοδο της διείσδυσης οι µονάδες επένδυσης πιέζονται στο έδαφος σε αλληλουχία µε την εκσκαφή. 

Ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες εφαρµόζεται προεκσκαφή και έπεται η βαθύτερη εκσκαφή υπό την 
προστασία των µονάδων επενδύσεως όπου η εκσκαφή που προηγείται κάτω από τις πλάκες δεν µπορεί 
να ξεπερνάει τα 0,50m (εικόνα 3). 

Είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι η απόσταση των πλακών των µονάδων µεταξύ τους στο κάτω 
τµήµα είναι λίγο µεγαλύτερη από ό,τι επάνω. Εάν δεν προσεχθεί αυτή η απαίτηση, τοποθετείται το ζευγάρι 
των πλακών κατά τη διάρκεια της εκσκαφής σαν σφήνα και εµποδίζεται η περαιτέρω διείσδυση. Το 
µέγεθος αυτό δίνεται από τον κατασκευαστή. 

Η σταδιακή βύθιση των πλακών από τις δύο πλευρές µιας µονάδας επενδύσεως πρέπει να ακολουθεί 
µικρά βήµατα. Με τον τρόπο αυτό εµποδίζεται η δηµιουργία µεγάλης δύναµης ειδικά στις αντηρίδες λόγω 
του διαφορετικού πλάτους του συστήµατος. 

Για να κρατηθεί η δύναµη αυτή µικρή πρέπει η κλίση των αντηρίδων ως προς το οριζόντιο να περιορίζεται 
στο 1:20. 

Για τη µέθοδο διείσδυσης πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο τέτοιες µονάδες επενδύσεως που στο κάτω 
άκρο έχουν κοπτικές ακµές. 



ΕΥΑΘ Α.Ε. 

∆/νση Τεχνικών Έργων 
Τµήµα Μελετών 

ΈΡΓΟ: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Περιοχής ‘Ανωθεν 
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2.  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ  ΦΡΕΑΤΙΑ  ΑΠΟ  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η προµήθεια, η µεταφορά και η πλήρης ενσωµάτωση στο έργο 
προκατασκευασµένων φρεατίων δικτύων αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων. 

Τα τυποποιηµένα φρεάτια δικτύων διακρίνονται σε: 

• Φρεάτια επίσκεψης σωληνωτών ή ορθογώνιων αγωγών. 

• Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης, κλίσης, διαµέτρων ή/και συµβολής αγωγών. 

• Φρεάτια πτώσης (συµβολής αγωγών µε διαφορετικές στάθµες ροής). 

• Φρεάτια υπερχείλισης. 

• Φρεάτια υδροσυλλογής σε δίκτυα αγωγών οµβρίων. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – 

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Τα προκατασκευασµένα φρεάτια θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1917:2002 «Concrete 
manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced --  Ανθρωποθυρίδες και 
φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεµα άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε ίνες χάλυβα». 

Το πρότυπο ΕΝ 1917:2002 αναφέρεται σε προκατασκευασµένα στοιχεία φρεατίων και θυρίδες επίσκεψης 
(ανθρωποθυρίδες) για δίκτυα διατοµής κυκλικής, ορθογωνικής ή ελλειπτικής διαµέτρου έως Φ 1250 mm, 
βαρύτητας υπό χαµηλή πίεση. 

Στο πρότυπο αυτό περιλαµβάνονται και οι απαιτήσεις για τις ενώσεις των φρεατίων µε χρήση 
ελαστοµερών, πλαστοµερών ή άλλων σφραγιστικών υλικών. 

 

 
 

Σχήµα 1 : Τυπικές µορφές φρεατίων – χαρακτηριστικά στοιχεία 

 
1. Λαιµός φρεατίου 
4. Βάση φρεατίου 
2. Πλάκα κάλυψης φρεατίου 
6. Σπόνδυλος θαλάµου 
7. Πλάκα αποµείωσης διατοµής 
3. Σπόνδυλος φρεατίου πρόσβασης 
5. Λοξός σπόνδυλος προσαρµογής διατοµής (κολουροκωνικό τµήµα) 

 



ΕΥΑΘ Α.Ε. 

∆/νση Τεχνικών Έργων 
Τµήµα Μελετών 

ΈΡΓΟ: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Περιοχής ‘Ανωθεν 
Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Οι αναφερόµενες στην συνέχεια απαιτήσεις για τα ενσωµατούµενα υλικά έχουν εφαρµογή στα στοιχεία των 
φρεατίων που προκατασκευάζονται στο εργοτάξιο (εφόσον διατίθεται ο απαραίτητος σχετικός εξοπλισµός). 

Στην περίπτωση στοιχείων φρεατίων βιοµηχανικής προέλευσης που µεταφέρονται έτοιµα στο εργοτάξιο 
προς συναρµολόγηση/ τοποθέτηση, ο Ανάδοχος θα προσκοµίζει στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
αποδοχή, πλήρη φάκελο των τεχνικών χαρακτηριστικών των φρεατίων µε πιστοποιητικά εργαστηριακών 
δοκιµών καταλληλότητας των επιµέρους ενσωµατούµενων υλικών. 

 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

Το σκυρόδεµα κατασκευής όλων των στοιχείων των φρεατίων θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C25/30 και 
θα ελέγχεται κατά την παραγωγή τους στο εργοστάσιο ή στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις προκατασκευής. 

Η εκ των υστέρων δειγµατοληψία πυρήνων σκυροδέµατος, εφόσον κρίνεται απαραίτητη από την 
Υπηρεσία, θα γίνεται σε σηµεία του φρεατίου µε επαρκές πάχος για την λήψη κυλινδρικού δοκιµίου όπως 
π.χ. στα στοιχεία βάσης των φρεατίων. 

Ο λόγος Ν/Τ (νερό προς τσιµέντο) του σκυροδέµατος δεν θα υπερβαίνει το 0,45 και η 
υδατοτοαπορροφητικότητα το 6%. Η περιεκτικότητα σε χλωριόντα του σκυροδέµατος δεν θα υπερβαίνει το 
1,0% για άοπλο σκυρόδεµα και το 0,4% για οπλισµένο 

Οι ορατές επιφάνειες του σκυροδέµατος δεν θα παρουσιάζουν ανωµαλίες, απολεπίσεις και ρηγµατώσεις 
µε πάχος µεγαλύτερο από 0,15 mm. 

Προκειµένου περί δικτύου ακαθάρτων θα χρησιµοποιείται τσιµέντο τύπου IV Πόρτλαντ ανθεκτικού στα 
θειϊκά (τσιµέντα SR). 

 

ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο χρησιµοποιούµενος οπλισµός (όταν προβλέπεται) θα είναι κατηγορίας S400s ή S500s και θα πληροί τις 
απαιτήσεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων και της αντίστοιχης ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 «Χαλύβδινοι 
Οπλισµοί». 

Ο οπλισµός θα διαµορφώνεται ως µονή ή διπλή εσχάρα οµόκεντρων δακτυλίων ή θα αποτελείται από 
σπείρες που θα σχηµατίζουν κλωβό. 

Θα χρησιµοποιούνται αναβολείς (αποστάτες, spacers) καταλλήλων διαστάσεων για την επίτευξη της 
προβλεπόµενης επικάλυψης. 

Για τα φρεάτια που προορίζονται για την κατασκευή δικτύων σε διαβρωτικό περιβάλλον ή πλησίον της 
θάλασσας συνιστάται το πάχος της επικάλυψης να είναι τουλάχιστον 35mm. 
 

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ ΙΝΕΣ 

Οι χαλύβδινες ίνες (εφόσον προβλέπονται) θα έχουν εφελκυστική αντοχή τουλάχιστον 1000 Μpα και θα 
πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 10002-1:2001 «Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test 
at ambient temperature -- Μεταλλικά υλικά. ∆οκιµές εφελκυσµού. Μέρος 1: Μέθοδος δοκιµής υπό 
θερµοκρασία περιβάλλοντος».  

Το ποσοστό των χαλύβδινων ινών εντός της µάζας του σκυροδέµατος θα είναι αυτό που θα καθορίζεται 
από την Μελέτη και τα στοιχεία που προσκοµίζει το εργοστάσιο παραγωγής. 
 

ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ 

Τα φρεάτια βάθους µεγαλύτερου από 1,25 m φέρουν χυτοσιδηρές βαθµίδες σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 07-
04-01-05 «Βαθµίδες φρεατίων» 

Οι χυτοσιδηρές βαθµίδες θα εξέχουν τουλάχιστον κατά 120 mm από το τοίχωµα του φρεατίου και θα είναι 
τοποθετηµένες ανά 250 mm και 350 mm σε σταθερές αποστάσεις. 

Οι βαθµίδες θα πρέπει να παραλαµβάνουν οριζόντια δύναµη εξόλκυσης 5 kN και κατακόρυφη δύναµη 2 
KN. 

Το βέλος κάµψης κατά την εφαρµογή δυνάµεως 2 kN κατακόρυφα δεν θα υπερβαίνει τα 5 mm για µονά 
σκαλιά και τα 10 mm για διπλά σκαλιά (διπλά σκαλιά εννοούνται αυτά που έχουν σχεδιαστεί µε µεγαλύτερο 
πλάτος για την στήριξη και των δύο ποδιών του αναβάτη). 



ΕΥΑΘ Α.Ε. 

∆/νση Τεχνικών Έργων 
Τµήµα Μελετών 

ΈΡΓΟ: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Περιοχής ‘Ανωθεν 
Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού 
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ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 

Οι ελαστοµερείς δακτύλιοι θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου:  

ΕΝ 681-1:1996 Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and 
drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber -- Ελαστοµερή στεγανωτικά - 
Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε εφαρµογές ύδρευσης και 
αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισµένο ελαστικό. 

Τα ελαστοµερή υλικά µπορεί να είναι ενσωµατωµένα στα στοιχεία των προκατασκευασµένων φρεατίων ή 
να παραδίδονται µεµονωµένα προς τοποθέτηση επί τόπου. 

Η στεγανότητά τους θα επαληθεύεται µε τις µεθόδους δοκιµής που περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ 
(Annex C) του προτύπου ΕΝ 1917:2002 (σχετικά στοιχεία θα αναφέρονται στο πιστοποιητικό ή/και τα 
τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή). 

 
 

Σχήµα 2 : Τυπικές συνδέσεις σπονδύλων 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

Τα στοιχεία των προκατασκευασµένων φρεατίων (σπόνδυλοι, βάσεις κ.λπ.) θα ικανοποιούν τις παρακάτω 
απαιτήσεις: 

• Θα έχουν ελάχιστο πάχος τοιχώµατος 150 mm. 

• Θα είναι σχεδιασµένα για υδραυλική πίεση τουλάχιστον 1atm. 

• Θα µπορούν να παραλάβουν τα κινητά φορτία που προβλέπονται από την Μελέτη και κατ’ 
ελάχιστον 300kN σύµφωνα µε το ΕΝ 1917:2002.  

• Θα διαθέτουν άνοιγµα επίσκεψης διαµέτρου τουλάχιστον 600 mm. 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

Στην περίπτωση βιοµηχανικής προκατασκευής των φρεατίων το εργοστάσιο κατασκευής θα διαθέτει 
πιστοποίηση συστήµατος ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001 (Quality Systems Model for Quality Assurance in 
Design, Development, Production, Installation and Servicing [ISO 9001 : 1994] [Supersedes EN 29001 : 
1987] - Συστήµατα διασφάλισης ποιότητος για τον σχεδιασµό, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και 
εξυπηρέτηση [αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 290011987]). 

Τα επιµέρους στοιχεία των φρεατίων επίσκεψης, συµβολής, πτώσης κ.λπ. σύµφωνα µε το σχήµα 1 θα 
παράγονται µε χρήση ειδικών τύπων µε δονητική ή φυγοκεντρική µέθοδο σκυροδέτησης. 

Τα προκατασκευασµένα στοιχεία θα φέρουν κατάλληλη επισήµανση (π.χ. αρίθµηση) για την ευχερή 
αναγνώρισή τους κατά την συναρµολόγηση και την τοποθέτηση. 

Οι σπόνδυλοι θα φέρουν προδιαµορφωµένες οπές για την σύνδεση µε τους αγωγούς. 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 

Ο πυθµένας των προκατασκευασµένων φρεατίων θα εδράζεται σε στρώση από θραυστό αµµοχάλικο 
πάχους 0,10 m, απόλυτα οριζοντιωµένη και καλά συµπυκνωµένη. Η πλήρωση του ορύγµατος των 
φρεατίων, µέχρι το ύψος όπου αρχίζει η οδοστρωσία, θα γίνεται µε θραυστό αµµοχάλικο. Σε περίπτωση 
µικρών περιθωρίων µεταξύ φρεατίων και ορύγµατος που δεν επιτρέπουν την συµπύκνωση του θραυστού 
υλικού, είναι δυνατόν, µετά από την σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας, να πληρωθεί το διάκενο µε ισχνό 
σκυρόδεµα κατηγορίας C 8/10. 



ΕΥΑΘ Α.Ε. 

∆/νση Τεχνικών Έργων 
Τµήµα Μελετών 

ΈΡΓΟ: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Περιοχής ‘Ανωθεν 
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Η σύνδεση των σπονδύλων των φρεατίων θα γίνεται µε επικάθησή τους στην εντορµία του υποκείµενου 
στοιχείου, αφού τοποθετηθούν βαθιά εντός της εσοχής οι αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι, εκτός αν είναι 
ήδη τοποθετηµένοι από το εργοστάσιο, οπότε απλώς θα ελέγχεται η κατάστασή τους. 

Επιπρόσθετα οι συνδέσεις των σπονδύλων στεγανοποιούνται επιµελώς µε τσιµεντοκονία πάχους 2 cm ή 
µε ειδικό µείγµα ασφαλτικής µαστίχης ή µε άλλο κατάλληλο σφραγιστικό υλικό, ανθεκτικό σε διαβρωτικό 
περιβάλλον, της έγκρισης της Υπηρεσίας ή σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 

Οι λαιµοί των φρεατίων θα προσαρµόζονται στο κύριο σώµα µε ιδιαίτερη προσοχή για την προσαρµογή 
της τελικής στάθµης στο προβλεπόµενο από την µελέτη ερυθρό υψόµετρο της οδού. 

Η σύνδεση των αγωγών µε το φρεάτιο θα γίνεται µε εισχώρηση στις προδιαµορφωµένες οπές τεµαχίων 
σωλήνα και πάκτωση αυτών µε ισχυρή τσιµεντοκονία (των 600Kg τσιµέντου), ώστε να εξασφαλίζεται 
πλήρης στεγανότητα. 

Σε περιπτώσεις κατασκευής δικτύων σε µαλακά (ενδοτικά) εδάφη συνιστάται η πάκτωση στοιχείων  
άφιξης/αναχώρησης σωλήνα µήκους όχι µεγαλύτερου των 50cm. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η 
καλύτερη κατανοµή των διαµήκων παραµορφώσεων (υποχωρήσεων) του δικτύου και αποφεύγεται η 
άκαµπτη σύνδεση απ’ ευθείας επί του φρεατίου που µπορεί να οδηγήσει σε διαρροές µεταξύ του πρώτου 
(από το φρεάτιο) και του δεύτερου σωλήνα (κατανοµή της πιθανής απόκλισης στην σύνδεση των σωλήνων 
επί δύο ή περισσοτέρων στοιχείων). 

Τα καλύµµατα των φρεατίων θα εδράζονται σε χυτοσιδηρά πλαίσια που θα εφαρµόζουν ακριβώς στον 
λαιµό του φρεατίου και θα προσαρµόζονται επακριβώς σ’ αυτόν µε τσιµεντοκονία ώστε να µην 
δηµιουργείται κενό ή αναβαθµός. 
 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Φρεάτια από οπλισµένα προκατασκευασµένα στοιχεία (δακτυλίους) για δίκτυα ακαθάρτων ή 
τοποθετούµενα σε διαβρωτικό περιβάλλον ή πλησίον της θάλασσας θα φέρουν προστατευτικές 
επιστρώσεις, εξωτερικά µεν από ασφαλτικό ή εποξειδικό υλικό (σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον) 
εσωτερικά δε από εποξειδικής βάσης υλικό (εφόσον πρόκειται περί δικτύων ακαθάρτων). 

Οι παραπάνω επιστρώσεις θα εφαρµόζονται στο εργοστάσιο κατασκευής. 
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία βεβαίωση του κατασκευαστή από την οποία θα προκύπτει ότι 
τα παραδοθέντα προκατασκευασµένα στοιχεία έχουν υποβληθεί δειγµατοληπτικά στις δοκιµές που 
προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ 1917:2002. Εάν τα προκατασκευασµένα φρεάτια φέρουν σήµανση CE, 
σύµφωνα µε το ΕΝ 1917:2002 δεν απαιτούνται περαιτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι. 

Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί πλήρης ελευθερία επίσκεψης, παρακολούθησης και ελέγχου της 
παραγωγής των προκατασκευασµένων φρεατίων στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή σε εκπροσώπους 
της Υπηρεσίας. 

Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει να εκτελεστούν µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου πρόσθετες 
σποραδικές δοκιµές επί δειγµάτων από τα προσκοµιζόµενα στο εργοτάξιο στοιχεία σε αναγνωρισµένο 
εργαστήριο αντοχής υλικών της έγκρισής της. 

Η αποδοχή των υλικών προς εγκατάσταση δεν προδικάζει την τελική παραλαβή τους, δεδοµένου ότι κατά 
την µεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιµασίες και επίχωση είναι δυνατόν να προκληθούν 
φθορές ή βλάβες οφειλόµενες σε µη ορθούς χειρισµούς ή ενέργειες. 
 
∆ΟΚΙΜΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 1917:2002 
 
∆ΟΚΙΜΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ 

Η κλάση αντοχής του φρεατίου σε κατακόρυφο φορτίο θα καθορίζεται στην Μελέτη.  

Εφόσον επί του φρεατίου προβλέπεται η κυκλοφορία οχηµάτων, σύµφωνα µε το EN 1917:2002 τα φρεάτια 
θα µπορούν να παραλάβουν συγκεντρωµένο φορτίο 300kN (minimum vertical crushing load) 
εφαρµοζόµενο επί επιφανείας 300x300mm έκκεντρα στο κάλυµµά τους. 

Τα ειδικά τεµάχια τύπου 1, 2, 7, 5 του σχήµατος 1 θα ελέγχονται εργαστηριακά σύµφωνα µε το Annex B 
του EN 1917:2002. 
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∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ 

Σύµφωνα µε το Annex C του ΕΝ 1917:2002.  

 
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Συνιστάται η εκτέλεση µακροσκοπικών δειγµατοληπτικών ελέγχων για την επί τόπου διαπίστωση των 

ιδιοτήτων των σωλήνων. 

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά καλής ποιότητας των σπονδύλων και των επιµέρους 

τεµαχίων των φρεατίων. 

• Κατά την κρούση των σπονδύλων µε σφυρί πρέπει να παράγεται ήχος µεταλλικής χροιάς 
(κωδωνισµός). 

• Κατά την θραύση τµήµατος του σπονδύλου τα αδρανή πρέπει να θραύονται χωρίς να 
αποκολλούνται. 

• Οι σπόνδυλοι θα πρέπει να εµφανίζουν εικόνα συµπαγή, χωρίς ελαττώµατα, ρωγµές, 
φυσαλίδες και αποκολληµένα τµήµατα. 

• Τόρµοι και εντορµίες µη οµαλοί ή φθαρµένοι από κρούσεις επηρεάζουν την σωστή σύνδεση 
των σπονδύλων και την στεγανότητα. Σπόνδυλοι µε αυτές τις ατέλειες είναι ακατάλληλοι 
και θα απορρίπτονται. 

• Σπόνδυλοι µε εµφανή οπλισµό δεν θα γίνονται αποδεκτοί. 

• Οι σπόνδυλοι δεν πρέπει να εµφανίζουν ρωγµές και η εσωτερική τους επιφάνεια πρέπει να 
είναι οµαλή και λεία και να αποτελούνται από λεία και ευθύγραµµα τµήµατα. 

 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 

Κατά την παραλαβή των φρεατίων θα διενεργούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης σωλήνων σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη. 

• Έλεγχος ταύτισης υψοµέτρων ερυθράς και εµφανούς καλύµµατος φρεατίων. 

•  Έλεγχος συνδεσµολογίας µε τους σωλήνες. 

•  Έλεγχος της εσωτερικής στρώσης προστασίας των προκατασκευασµένων φρεατίων      
(εφόσον προβλέπεται από την µελέτη). 

 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατά τη µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των προκατασκευασµένων φρεατίων: 

• Εκφόρτωση και συναρµολόγηση βαρέων τεµαχίων µέσω γερανοφόρου οχήµατος.  

• ∆ιακίνηση αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 

• Εργασία σε ορύγµατα, κίνδυνοι από πτώση και ολίσθηση τµηµάτων γαιών.  

• Εργασία σε περιορισµένους χώρους.  

• Εργασία σε χώρους µε κίνδυνο αναθυµιάσεων (στην περίπτωση ήδη λειτουργούντων 
δικτύων). 

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα εφαρµόζονται τα ακόλουθα: 

Συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και 
Κινητών Εργοταξίων” και την Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆. 17/96, Π.∆. 
159/99 κ.λπ.) 

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις υδραυλικές 
εργασίες σε υπόγεια δίκτυα.  

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

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: 
Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. 
∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση. 

Προστασία χεριών 
και βραχιόνων 

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια 
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 

Προστασία 
κεφαλιού 

EN 397:1995: Industrial safety helmets  (Amendment A1:2000) -- Κράνη 
προστασίας. 

Προστασία ποδιών EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional 
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας 
για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 
20345:2004). 

Προστασία 
οφθαλµών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and 
non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα 
προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατος για 
βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι µηχανικών κινδύνων ή και 
θερµότητας 
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3.  ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ  ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Στα στόµια επίσκεψης των φρεατίων προβλέπεται η τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυµµάτων η άνω 
επιφάνεια των οποίων θα συµπίπτει µε τη στάθµη κυκλοφορίας τροχοφόρων και πεζών. 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

α. Όλα τα χυτοσιδηρά καλύµµατα στους δρόµους θα είναι βαρέως τύπου, ορθογωνικής ή κυκλικής 
κάτοψης, ελεύθερης διαµέτρου στοµίου περ. 70 εκ. 

β. Κάθε κάλυµµα θα αποτελείται από δύο στοιχεία, δηλαδή το πλαίσιο στήριξης και την ορθογωνική ή 
κυκλική πλάκα (του κυρίως καλύµµατος) η οποία στην άνω επιφάνεια θα είναι µορφωµένη 
αντιολισθητικά προς όλες τις κατευθύνσεις και θα έχει τουλάχιστον δύο, µη προεξέχουσες λαβές 
ανάρτησης. Στην ίδια στάθµη του όλου ανάγλυφου της πλάκας θα µορφωθεί (κατά τη χύτευση) το 
σήµα της Ε.Υ.Α.Θ. και το έτος κατασκευής (π.χ. 2011). Στην κάτω επιφάνεια θα φέρει ενισχυτικές 
νευρώσεις. 

γ. Τόσο το πλαίσιο, όσο και το κυρίως κάλυµµα θα έχουν, κατά την περιµετρική ζώνη στήριξης µορφή 
τέτοια ώστε να εξασφαλίζουν πλήρη επαφή κατά την οριζόντια επιφάνεια έδρασης του 
καλύµµατος επί του πλαισίου του, ενώ το κατακόρυφο κενό µεταξύ τους δεν θα υπερβαίνει τα 2-3 
χιλ. 

δ. θα κατασκευασθούν µε χύτευση µαλακού φαιού χυτοσιδήρου άριστης ποιότητας και καµία ανωµαλία 
δεν θα είναι ανεκτή. 

ε. Για το σχετικά οµοιόµορφο της κατασκευής, ο ανάδοχος θα λάβει υπ' όψη του υποδείγµατα άλλων 
χυτοσιδηρών καλυµµάτων που έχουν τοποθετηθεί από την Ε.Υ.Α.Θ. στην πόλη σε ανάλογα 
έργα. Η επίβλεψη ωστόσο δικαιούται να χορηγήσει δικό της σχέδιο εφαρµογής. 

στ. Η τοποθέτηση του πλαισίου πρέπει να γίνει µε πάκτωση του κατά την χύτευση του σκυροδέµατος 
της πλάκας επικάλυψης κάθε φρεατίου, ενώ θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την ακριβή θέση 
αυτού, σε συσχετισµό µε τη θέση της σκάλας, των σωλήνων και άλλων εξαρτηµάτων που 
βρίσκονται µέσα σε κάθε φρεάτιο. 

Στην περιοχή πάκτωσης του πλαισίου πρέπει να τοποθετηθεί µέσα στο σκυρόδεµα ο αναγκαίος 
πρόσθετος σιδηρούς οπλισµός και στην επιφάνεια του, που βρίσκεται σε επαφή µε το 
σκυρόδεµα να χρησιµοποιηθεί ισχυρό τσιµεντοκονίαµα, να ληφθεί δε υπ' όψη κατά την 
τοποθέτηση και το πάχος του ασφαλτοτάπητα, όπου αυτός προβλέπεται να κατασκευασθεί 
επάνω στην πλάκα του φρεατίου. 
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4.  ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

H παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση βαθµίδων φρεατίων επίσκεψης υπογείων 
δικτύων, κατασκευασµένων από φαιό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη ή χάλυβα επικαλυπτόµενο από 
πλαστικό ή από ρητίνες ενισχυµένες µε ίνες γυαλιού. 

Οι βαθµίδες πακτώνονται στα τοιχώµατα των φρεατίων των δικτύων βάθους µεγαλύτερου από 1,25 m για 
να διευκολύνουν την ασφαλή πρόσβαση του προσωπικού συντήρησης. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Οι βαθµίδες θα προέρχονται από εργοστάσια  κατασκευής µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000-12 
(Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήµατα διαχείρισης ποιότητος. 
Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία και θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 
124:1994 “ Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design requirements, type 
testing, marking, quality control -- Καλύµµατα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές 
κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών-Απαιτήσεις σχεδιασµού, δοκιµή τύπου, σήµανση, έλεγχος ποιότητας”. 

Το χρησιµοποιούµενα υλικά για την κατασκευή των βαθµίδων φρεατίων είναι: 

- Φαιός χυτοσίδηρος σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1561:1997 «Founding - Grey cast irons -- Χυτεύσεις - 
Φαιός χυτοσίδηρος».  

- Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1563:1997 «Founding - Spheroidal 
graphite cast irons -- Χυτεύσεις. Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη». 

Οι βαθµίδες φρεατίων θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε το πρότυπο ΕΝ 124:1994, 
που θα εκδίδονται από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης. 
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
 

ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

Η αντοχή σε εφελκυσµό και η σκληρότητα του χρησιµοποιούµενου για την κατασκευή των 
βαθµίδων φρεατίων φαιού χυτοσίδηρου θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ 1561:1997. Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι βασικές τιµές των χαρακτηριστικών αυτών:  

 

Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό 200 Ν/mm
2
 

Σκληρότητα σε  BRINNEL έως 210 

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

 

ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ ΣΦΑΙΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΓΡΑΦΙΤΗ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η αντοχή σε εφελκυσµό, η ελάχιστη επιµήκυνση και η σκληρότητα του χρησιµοποιούµενου για την 
κατασκευή των βαθµίδων φρεατίων χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη κατηγορίας 400-15, θα 
ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ 1563:1997. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικές τιµές των χαρακτηριστικών 
αυτών: 

Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό 400 Ν/mm
2
 

Ελάχιστη επιµήκυνση (%) 15 

Σκληρότητα 130-180 ΒRINNEL 

 
Ο χυτοσίδηρος θα είναι επιµελώς χυτευµένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές και σπηλαιώσεις. 
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Βαθµίδες από χάλυβα επικαλυπτόµενο από πλαστικό 

Γενικά: Η βαθµίδα αποτελείται από µεταλλικό πυρήνα διαµέτρου 16mm, επικαλυπτόµενο πλήρως µε 
πλαστικό, συνήθως πολυολεφινικής βάσεως, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές  

BS 3412:1992 Methods of specifying general purpose polyethylene materials for moulding and 
extrusion -- Γενική προδιαγραφή χυτευοµένου ή εξωθουµένου πολυαιθυλενίου 
για δοκιµές γενικής χρήσεως. 

BS 5139:1991 Method of specifying general purpose polypropylene and propylene copolymer 
materials for moulding and extrusion -- Προδιαγραφή γενικής χρήσεως 
χυτευοµένου ή εξωθουµένου πολυπροπυλενίου και συµπολυµερών αυτού για 
εφαρµογές γενικής χρήσεως. 

Ο µεταλλικός κορµός είναι χαλύβδινος, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές  

BS 970-1:1996 Specification for wrought steels for mechanical and allied engineering purposes. 
General inspection and testing procedures and specific requiremen ts for carbon, 
carbon manganese, alloy and stainless steels. 

prΕΝ 10340 Steel castings for structural uses -- Χυτοχάλυβες δοµικών εφαρµογών. 

ΕΝ 10025-3:2004 Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for 
normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels. -- Μέρος 3: 
Τεχνικοί όροι παράδοσης εξοµαλυµένων και εξοµαλυµένων µε έλαση 
συγκολλήσιµων λεπτοκόκκων δοµικών χαλύβων [αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 
10113, µέρη 1 και 2 του 1993]. 

ΕΝ 14396:2004 Fixed ladders for manholes -- Σταθερές βαθµίδες φρεατίων. 

Το ελάχιστο πάχος της πλαστικής επικάλυψης θα είναι τουλάχιστον 3 mm. H πλαστική επικάλυψη θα είναι 
στερεά συνδεδεµένη µε τον µεταλλικό πυρήνα. 

Η λαβή της βαθµίδας θα ταιριάζει στην φόρµα της παλάµης ενώ στην άνω επιφάνεια θα υπάρχουν γλυφές 
µορφές Χ, ύψους 2 mm. Σε κάθε άκρο θα υπάρχει πτερύγιο προστασίας (Βλ. Σχήµα 2.1). Οι βαθµίδες θα 
διαθέτουν 2 ανακλαστικές επιφάνειες (χρώµατος κόκκινου ή πράσινου). 

Ο µεταλλικός κορµός επικαλύπτεται κατά 100% από πλαστικό χωρίς να αφήνει µεταλλικές επιφάνειες 
εκτεθειµένες σε οξείδωση - διάβρωση. Η βαθµίδα δεν θα έχει προεξοχές ή µυτερές επιφάνειες που θα 
εγκυµονούν κίνδυνο τραυµατισµού. 

Οι δοκιµές µηχανικής αντοχής της βαθµίδας θα γίνονται βάσει της προδιαγραφής ΕΝ 13101:2002 (Steps 
for underground man entry chambers - Requirements, marking, testing and evaluation of conformity -- 
Βαθµίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήµανση, δοκιµές και αξιολόγηση της συµµόρφωσης). 



ΕΥΑΘ Α.Ε. 

∆/νση Τεχνικών Έργων 
Τµήµα Μελετών 

ΈΡΓΟ: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Περιοχής ‘Ανωθεν 
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Σχήµα 2 1: Τυπική διαµόρφωση βαθµίδας (οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές) 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότοµη εκφόρτωση ή η ρίψη των βαθµίδων επί του εδάφους. 

Οι βαθµίδες και τα καλύµµατα φρεατίων θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε κατάλληλη διάταξη ώστε να 
αποφεύγονται στρεβλώσεις και παραµορφώσεις λόγω του υπερκείµενου βάρους (στοιβασία σε µεγάλο 
ύψος). Για την αποθήκευσή τους θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά ξύλινες βάσεις ή ξύλινα στηρίγµατα. 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι βαθµίδες φρεατίων θα πακτώνονται µετά τη σκλήρυνση του σκυροδέµατος των τοιχωµάτων των 
φρεατίων στις οπές που αφήνονται για το σκοπό αυτό µε τσιµεντοκονία αναλογίας 1:2. 

Η πάκτωσή τους θα γίνεται σε ικανό βάθος, ενώ η µεταξύ τους απόσταση καθορίζεται σε 30 - 35 cm (εάν 
δεν προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη). 

Η τήρηση των παραπάνω είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του προσωπικού συντήρησης των υπογείων 
δικτύων. 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ 

• Έλεγχος των πιστοποιητικών συµµόρφωσης του υλικού κατασκευής των βαθµίδων µε τα αντίστοιχα 

κατά κατηγορία υλικού πρότυπα.  

Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της παρούσας Π.Ε.ΤΕ.Π. συνεπάγεται την απόρριψή 
τους. 
 

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ 

Θα ελέγχεται η απόσταση µεταξύ των βαθµίδων και η ευθυγράµµισή τους καθ’ ύψος. 

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

∆ειγµατοληπτικά θα ελέγχεται και η πάκτωση µε κρούση µε ελαφρό σφυρί. 



ΕΥΑΘ Α.Ε. 

∆/νση Τεχνικών Έργων 
Τµήµα Μελετών 

ΈΡΓΟ: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Περιοχής ‘Ανωθεν 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. 
 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

• Εκτέλεση εργασιών σε περιορισµένο χώρο. 

• Κίνδυνος ολίσθησης / πτώσης. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

Εφαρµογή της οδηγίας 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών 
εργοταξίων” και της Ελληνικής Νοµοθεσίας επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆. 17/96, Π.∆. 159/99 
κλπ.). 

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

 
Προστασία χεριών 
και βραχιόνων 

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια 
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 

Προστασία 
κεφαλιού 

EN 397:1995: Industrial safety helmets  (Amendment A1:2000) -- 
Κράνη προστασίας. 

Προστασία ποδιών EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - 
Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε 
από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 



ΕΥΑΘ Α.Ε. 

∆/νση Τεχνικών Έργων 
Τµήµα Μελετών 

ΈΡΓΟ: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Περιοχής ‘Ανωθεν 
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5.  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΩΟ  ΕΡΓΟΥ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η αποτύπωση του έργου θα παραδίδεται τµηµατικά µε την πρόοδο των εργασιών κατασκευής του έργου, 
ανά ξεχωριστό Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.). 

 

ΜΕΡΟΣ Α:  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  ΣΕ  ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 

Για την αποτύπωση ιδιωτικών διακλαδώσεων ή σηµειακών επεµβάσεων (βλάβες, καθαρισµοί φρεατίων – 
εσχαρών κλπ)  θα ακολουθείται η διαδικασία κατάρτισης σκαριφήµατος, το οποίο θα συνοδεύει την 
αποτύπωση του κάθε Π.Π.Α.Ε., και το οποίο θα κατατεθεί µε το ΠΠΑΕ στο Τµήµα GIS και υδραυλικού 
µοντέλου Ύδρευσης – Αποχέτευσης της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 

Στο σκαρίφηµα θα περιλαµβάνονται τα εξής στοιχεία: 

1. Το οικοδοµικό τετράγωνο στο οποίο έγινε η εργασία µαζί µε τα όµορα οικοδοµικά τετράγωνα. 

2. Οι ρυµοτοµικές γραµµές των παραπάνω οικοδοµικών τετραγώνων 

3. Οι προσόψεις των κτιρίων που βρίσκονται επί της οδού που οδεύει ο κεντρικός αγωγός 

4. Η ονοµασία της οδού του κεντρικού αγωγού καθώς και των κάθετων οδών (προηγούµενης και 
επόµενης) 

5. Ο κεντρικός αγωγός µε τα χαρακτηριστικά του στοιχεία (φορά ροής, υλικό και διάµετρο), την 
ηµεροµηνία επέµβασης και το ∆ήµο της περιοχής 

6. Η ιδιωτική διακλάδωση ή επέµβαση µε τα χαρακτηριστικά της στοιχεία: ο Αριθµός Αδείας 
(ΑΑ) της διακλάδωσης, µήκος, βάθος ροής αρχής και τέλους, διάµετρο και υλικό, 
εξασφάλιση των σηµείων αρχής και τέλους σε σχέση µε το πλησιέστερο φρεάτιο της ΕΥΑΘ 
ΑΕ (σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση φρεατίου, η εξασφάλιση να γίνεται από 
τα όρια του οικοπέδου. 

 

ΜΕΡΟΣ Β:  ΨΗΦΙΑΚΗ  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

Σε περίπτωση όπου θα γίνει επέκταση, αντικατάσταση, µετατόπιση και ανύψωση / υποβιβασµός του 
δικτύου ύδρευσης ή αποχέτευσης, τότε ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία η οποία συµπεριλαµβάνει και 
την αποτύπωση των ιδιωτικών διακλαδώσεων: 
 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 

Πριν την έναρξη των εργασιών: 

α) Θα γίνει µε ηλεκτρονικό όργανο ταχυµετρική και υψοµετρική  αποτύπωση στην περιοχή των  
αγωγών που θα κατασκευασθούν, σε όλο το µήκος αυτών και σε πλάτος ικανό ώστε να 
αποτυπώνονται οι προσόψεις τόσο των οικοπέδων όσο και των υπαρχουσών οικοδοµών, στην 
οποία θα υπάρχουν επίσης οι ρυµοτοµικές και οικοδοµικές γραµµές καθώς και λοιπές 
λεπτοµέρειες, όπως τα κράσπεδα, οι δικλείδες κάθε κατηγορίας (διανοµής, εκκενώσεων, 
ιδιωτικών διακλαδώσεων), τα φρεάτια ύδρευσης και αποχέτευσης, οι σχάρες υδροσυλλογής, οι 
εκκενώσεις (τα σηµεία εκροής αυτών), οι πυροσβεστικοί κρουνοί κ.ά. καθώς και όλα τα στοιχεία 
των δικτύων των άλλων ΟΚΩ τα οποία (στοιχεία) είναι εµφανή (όπως καπάκια φρεατίων, 
δικλείδες, στύλους κ.ά.)   Η αποτύπωση θα είναι εξαρτηµένη από το τριγωνοµετρικό δίκτυο ΕΓΣΑ 
87  τα δε υψόµετρα θα είναι απόλυτα (από REPER των δήµων). Λοιπές λεπτοµέρειες αναφορικά 
µε τη µορφή των ψηφιακών δεδοµένων, τα επίπεδα καταχώρησης, τους συµβολισµούς κ.ά. 
αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα 4 του παρόντος άρθρου. 

Θα γίνει επί τόπου πασσάλωση των αξόνων των προς κατασκευή αγωγών καθώς -  όταν κρίνεται 
από την επίβλεψη απαραίτητο - και επί τόπου εφαρµογή των ρυµοτοµικών και οικοδοµικών 
γραµµών και, σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, των αγροτικών δρόµων. 

Στην οριζοντιογραφία που θα συνταχθεί θα σηµειωθεί και η ανωτέρω πασσάλωση. 

β) Επίσης, θα συνταχθούν οι κατασκευαστικές µηκοτοµές των έργων στις οποίες θα ληφθούν υπόψη , 
εκτός από  τα τοπογραφικά στοιχεία, και όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις λοιπές 
έρευνες, όπως τα στοιχεία των άλλων ΟΚΩ. 

 
 



ΕΥΑΘ Α.Ε. 

∆/νση Τεχνικών Έργων 
Τµήµα Μελετών 
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

Μετά το πέρας των εργασιών θα αποτυπωθούν οι άξονες  όλων των αγωγών του έργου (και υψοµετρικά) 
µε όλα τα στοιχεία αυτών (οι δικλείδες κάθε κατηγορίας, τα ειδικά τεµάχια, τα φρεάτια, οι εκκενώσεις (τα 
σηµεία εκροής αυτών), οι ιδιωτικές διακλαδώσεις, οι πυροσβεστικοί κρουνοί κ.ά.) Ειδικά στις 
κατασκευαζόµενες δικλείδες, στα φρεάτια κ.ά., εκτός από τα απόλυτα υψόµετρα των καλυµµάτων (από 
REPER των δήµων), θα λαµβάνονται και τα υψόµετρα ροής (δηλαδή τα υψόµετρα του εσωτερικού 
πυθµένα του αγωγού) και τα λοιπά στοιχεία (όπως βάθος ροής ιδιωτικής διακλάδωσης, απόσταση αυτής 
από δικλείδα διανοµής ή φρεάτιο, ουσιώδη ενδιάµεσα µήκη (π.χ. µεταξύ δικλείδων ή φρεατίων), υλικό και 
διάµετρος  αγωγού, το είδος των ειδικών τεµαχίων κλπ) όπως αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα 4 του 
παρόντος άρθρου. Επίσης, θα αναγράφονται και παρατηρήσεις σχετικές µε αγωγούς που συνδέονται µε το 
δίκτυο ή καταργούνται. 

Τέλος, κατά την αποτύπωση του έργου θα λαµβάνονται και οι εξασφαλίσεις όλων των κατασκευαζόµενων  
δικλείδων από σταθερά και µόνιµα σηµεία (όχι από δένδρα, σηµατοδότες κλπ). 

 

ΣΧΕ∆ΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

Μετά το πέρας των εργασιών θα καταρτισθούν ψηφιακά αρχεία σχεδίων που θα δίνουν πλήρη εικόνα του 
κατασκευασµένου αγωγού, µε τις διακλαδώσεις του και όλα τα τεχνικά έργα, βασιζόµενα στην αρχική 
αποτύπωση του αναδόχου, στην αποτύπωση των κατασκευασθέντων έργων και στα λεπτοµερειακά 
σχέδια που θα συνοδεύουν τις επί µέρους επιµετρήσεις ή τα κατά καιρούς συνταχθέντα Πρωτόκολλα 
Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.). 

Ειδικότερα, στα παραπάνω ψηφιακά σχέδια θα περιλαµβάνονται: 

α) Οριζοντιογραφία του έργου (ψηφιακή), πάνω στο τοπογραφικό σχέδιο της αποτύπωσης του 
αναδόχου, στην οποία θα εµφαίνονται:  
• Οι προσόψεις τόσο των οικοπέδων όσο και των υπαρχουσών οικοδοµών, στους 

δρόµους όπου κατασκευάζονται τα έργα, και θα υπάρχουν επίσης οι ρυµοτοµικές και 
οικοδοµικές γραµµές καθώς και λοιπές λεπτοµέρειες, όπως τα κράσπεδα, οι δικλείδες 
κάθε κατηγορίας (διανοµής, εκκενώσεων, ιδιωτικών διακλαδώσεων), τα φρεάτια 
ύδρευσης και αποχέτευσης, οι σχάρες υδροσυλλογής, τα σηµεία εκροής των 
εκκενώσεων, οι πυροσβεστικοί κρουνοί κ.ά., αλλά δεν θα συµπεριλαµβάνεται η αρχική 
πασσάλωση του έργου.  

• Οι άξονες (x, y, z) όλων των αγωγών του έργου µε όλα τα στοιχεία αυτών, [οι δικλείδες 
κάθε κατηγορίας µε τις εξασφαλίσεις τους, τα φρεάτια, οι εκκενώσεις (τα σηµεία εκροής 
µε τις εξασφαλίσεις τους), τα σηµεία αλλαγών διεύθυνσης των αγωγών τόσο 
οριζοντιογραφικά όσο και υψοµετρικά, οι ιδιωτικές διακλαδώσεις, οι πυροσβεστικοί 
κρουνοί κ.ά.] Ειδικά στις κατασκευαζόµενες δικλείδες, στα φρεάτια κ.α, εκτός από τα 
απόλυτα υψόµετρα των στοµίων ή των καλυµµάτων (από REPER των δήµων), θα 
λαµβάνονται και τα υψόµετρα ροής (δηλαδή τα υψόµετρα του εσωτερικού πυθµένα του 
αγωγού) και τα λοιπά στοιχεία [όπως βάθος ροής ιδιωτικής διακλάδωσης, απόσταση 
αυτής από δικλείδα διανοµής ή φρεάτιο, ουσιώδη ενδιάµεσα µήκη (π.χ. µεταξύ 
δικλείδων ή φρεατίων), υλικό και διάµετρος  αγωγού, το είδος των ειδικών τεµαχίων 
κλπ] που αναφέρονται σε παρακάτω ενότητα του παρόντος άρθρου (στα σχετικά µε τα 
επίπεδα καταχώρησης, τους συµβολισµούς κλπ). Σε περίπτωση ευθυγραµµίας του 
αγωγού θα αποτυπώνονται σηµεία αυτού τουλάχιστον ανά 50m. Επίσης, θα 
αναγράφονται και παρατηρήσεις σχετικές µε αγωγούς που συνδέονται µε το δίκτυο ή 
καταργούνται. 

• Είναι αυτονόητο ότι από τα παραπάνω ψηφιακά σχέδια θα µπορεί οποτεδήποτε να 
επισηµανθεί η ακριβής θέση, οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, των αγωγών, των 
ειδικών τεµαχίων, των φρεατίων επισκέψεως  και υδροσυλλογής και, γενικά, των κάθε 
φύσεως εξαρτηµάτων, ειδικών τεµαχίων και οργάνων λειτουργίας. 

β Γενική οριζοντιογραφία του έργου (ψηφιακή).  

γ) Μηκοτοµές των κυρίων αγωγών του έργου (ψηφιακές) µε την κλίµακα της µελέτης όπου θα 
σχεδιάζονται και θα αναγράφονται απαραίτητα: 

• τα υψόµετρα εδάφους και ερυθράς 

• τα υψόµετρα ροής του αγωγού και εκσκαφής   

• η χιλιοµέτρηση  της θέσης των φρεατίων, των ειδικών τεµαχίων και λοιπών 
εξαρτηµάτων. 
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• τα υλικά, διάµετροι, µήκη, κλίσεις κλπ 

• τα ονόµατα των οδών κατά µήκος και εγκαρσίως του αγωγού. 

• οι αγωγοί Ο.Κ.Ω. που συναντήθηκαν 

δ) Σχέδια λεπτοµερειών των αγωγών, των φρεατίων και των άλλων τεχνικών έργων (ψηφιακά) 
όπως αυτά κατασκευάσθηκαν µε τις κλίµακες αντιστοίχων σχεδίων της µελέτης, εκτός αν η 
επίβλεψη ορίσει άλλες. Στα σχέδια θα αναγράφονται απαραίτητα τα υλικά, το είδος του 
σκυροδέµατος και του οπλισµού, αναπτύγµατα οπλισµών, διαστάσεις, χαρακτηριστικά 
υψόµετρα ροής κλπ. 

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Αναφορικά µε τη σύνταξη των ψηφιακών αρχείων, σηµειώνουµε ότι η καταλληλότερη µορφή ψηφιακών 
δεδοµένων, σύµφωνα µε τον εξοπλισµό της ΕΥΑΘ ΑΕ, είναι αυτή των σχεδιαστικών αρχείων τύπου DXF ή 
DWG που µπορεί να προέλθει από λογισµικά σχεδιαστικά προγράµµατα όπως είναι το AUTOCAD, το  
GEOCALC, ή άλλα παρόµοια. Σχετικά µε τα επίπεδα καταχώρισης των στοιχείων, όπως και τους 
συµβολισµούς, ισχύουν τα παρακάτω: 

Προβολικό Σύστηµα: ΕΓΣΑ ’87 

Format Αρχείων: Autocad (dxf ή dwg) 
 
 

LAYERS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

Α. ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

• Αgogoi: Αγωγοί 

• FreatiaApo: Φρεάτια Αποχέτευσης 

 

Β. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

• Staseis: Στάσεις τοπογραφικής όδευσης και εξάρτησης καθώς και σηµείων που µετρήθηκαν µε 

GPS 

• Annotation: Ονοµατολογία δρόµων, περιγραφικά στοιχεία δικτύου. 

• Oikodomika: Οικοδοµικές και ρυµοτοµικές γραµµές. 

• Ktismata: Προσόψεις κτιρίων εκατέρωθεν του αγωγού 

• Pezodromia: Γραµµές κρασπέδων πεζοδροµίων 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΡΧΕΙΟΥ 
 

ΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ  Ο∆ΕΥΣΗΣ 

Οι στάσεις θα συµβολίζονται ως εξής: 

Στάσεις Όδευσης: Στ1, Στ2, .... 

Σηµεία Εξαρτήσεων (τριγωνοµετρικά,...): Εξ1, Εξ2, .... 

Σηµεία µετρηθέντα µε GPS: GPS1, GPS2, ….. 

Να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 

Συντεταγµένη Χ (Χ=...) 

Συντεταγµένη Υ (Υ=...) 

Ορθοµετρικό (απόλυτο) Υψόµετρο (Η=...) 

Ειδικά για την περίπτωση που τα σηµεία εξάρτησης φέρουν αρχικά συντεταγµένες σε προβολικό σύστηµα 
διάφορο του ΕΓΣΑ ’87 (π.χ. σηµεία µετρηθέντα µε GPS που φέρουν αρχικό προβολικό σύστηµα WGS 
’84), θα πρέπει να αναγράφονται τόσο οι συντεταγµένες του αρχικού προβολικού συστήµατος όσο και οι 
τελικές συντεταγµένες σε ΕΓΣΑ ’87 ως εξής: 
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(π.χ. για την περίπτωση που οι αρχικές συντεταγµένες εξάρτησης είναι σε ΤΜ3) 

Συντεταγµένη Χ (ΧΤΜ3=...) 

Συντεταγµένη Υ (ΥΤΜ3=...) 

Συντεταγµένη Χ (Χ=...) 

Συντεταγµένη Υ (Υ=...) 

Ορθοµετρικό (απόλυτο) Υψόµετρο (Η=...) 
 

ΑΓΩΓΟΙ 
α) Θα αναγράφεται η φορά ροής του κάθε αγωγού 

β) Οι αγωγοί να συµβολίζονται µε µία γραµµή και ΟΧΙ µε δύο. 

γ) Θα αναγράφεται αν ο αγωγός είναι ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ή ΟΜΒΡΙΩΝ ή ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΣ 

δ) Επίσης, θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 

i. Υλικό αγωγού 

ii. ∆ιάµετρος αγωγού (D=…) ή διατοµή (π.χ. πλαισιωτός PL=2,00x2,50m ή ωοειδής 
W=1,80x1,20m) 

iii. Κλίση αγωγού (i =…%) 

iv. Μήκος αγωγού (L=…)` 

v. Αν ο αγωγός  

1. είναι υπό πίεση (P=Y) 

2. δεν είναι υπό πίεση (P=Ν) 

vi. Το βάθος ροής της αρχής και του πέρατος του αγωγού  
 
ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

α) Τα υφιστάµενα φρεάτια θα συµβολίζονται µε ΦΥ1, ΦΥ2, ΦΥ3 κλπ, 

β) ενώ τα νέα φρεάτια θα συµβολίζονται µε Φ1, Φ2, Φ3 κλπ. 

γ) Επίσης, θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 

i. Υψόµετρο Ροής ξεχωριστά για κάθε αγωγό που συµβάλλει σε κάθε φρεάτιο 

(ΥΡ1=..., ΥΡ2=….., ΥΡ3=…….) 

ii. Βάθος Ροής ξεχωριστά για κάθε αγωγό που συµβάλλει σε κάθε φρεάτιο 

(ΒΡ1=.....,  ΒΡ2=..., ) 

iii. Υψόµετρο καλύµµατος (Η1=..., Η2=…., Η3=……) 
 
ΤΕΥΧΟΣ 

Μετά το πέρας των εργασιών θα καταρτισθεί και τεύχος όπου: 

α) Θα περιγράφεται συνοπτικά το τεχνικό ιστορικό του έργου ανά δρόµο και οι µέθοδοι κατασκευής. 

β) Θα δίνεται πίνακας κατασκευασθέντων έργων σε κάθε δρόµο, ανά δήµο ή δηµοτικό διαµέρισµα, 
όπου θα φαίνονται οι αγωγοί ή τα άλλα έργα που κατασκευάσθηκαν, περιγραφή της αρχής και 
του πέρατος του κάθε έργου, το υλικό, η διάµετρος κλπ και το κόστος κατά προσέγγιση, και θα 
εξηγείται σύντοµα η λειτουργία του έργου ανά τµήµατα. 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

α) Πριν την έναρξη των εργασιών θα παραδοθούν στην Υπηρεσία για έγκριση όλα τα ψηφιακά αρχεία 
των σχεδίων που αναφέρονται στην ενότητα 1. Προκαταρκτικά  (εδάφια 1.1, 1.2) του παρόντος 
άρθρου, καθώς και τρεις έγχρωµες εκτυπώσεις σε κλίµακα 1:1000  

β) Πέραν των όσων χρειάζονται για τα ΠΠΑΕ, µετά το τέλος των κατασκευών και προ της προθεσµίας 
περαιώσεως του έργου, θα παραδοθούν στην επίβλεψη, σε τρεις σειρές (σε ξεχωριστούς 
φακέλους) , και τα παρακάτω: 

• Έγχρωµες εκτυπώσεις της Οριζοντιογραφίας του έργου, (εδάφια 3.1.1 και 3.1.2) σε κλίµακα 
1:1000 

• Έγχρωµες εκτυπώσεις της Γενικής Οριζοντιογραφίας του έργου, (εδάφιο 3.2) σε κλίµακα 1:5000 
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• Έγχρωµες εκτυπώσεις των Μηκοτοµών των κυρίων αγωγών του έργου, (εδάφιο 3.3) στην 
κλίµακα της µελέτης. 

• Έγχρωµες εκτυπώσεις των Σχεδίων λεπτοµερειών (κατόψεις, τοµές) των αγωγών, των φρεατίων 
και των άλλων τεχνικών έργων (εδάφιο 3.4) όπως αυτά κατασκευάσθηκαν στις κλίµακες των 
αντίστοιχων σχεδίων της µελέτης, εκτός αν η επίβλεψη ορίσει άλλες. 

• Το τεύχος (ενότητα 5) 

γ) Επίσης, θα παραδοθούν σε CD (σε µία µόνον σειρά) τα ψηφιακά αρχεία όλων των παραπάνω 
(εδάφια 6.1 ως και 6.2.5). 

δ) Σε περίπτωση αντικατάστασης αγωγού, δικλείδας, φρεατίου κλπ. θα πρέπει να αναγράφεται στα 
αντίστοιχα σχέδια µε έντονα γράµµατα η λέξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …….». 

 
 
 

Αριθ. Θεώρ. 782       Θεσσαλονίκη  05 / 10 / 2013 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
Ο ∆ιευθυντής 

Τεχνικών Έργων 
Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 

Μελετών 

 
 

  

 
Σαβίνα - Αγγελική Σταυρούλη 

Πολιτικός Μηχανικός 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
∆ήµου Κορδελιού Ευόσµου 

 
 
 

   

Πέτρος Νάστος  
Πολιτικός Μηχανικός 

∆ρ. Αλέξανδρος Μεντές  
Πολιτικός Μηχανικός 

Γιώργος Πλαγάκος 
Ηλεκ/γος Μηχ/κός 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθµ. 1/2014 απόφαση του ∆.Σ. της ΕΥΑΘ Παγίων 
 


