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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έργο:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Θέση:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ

ΜΕΛΕΤΩΝ,

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Χρηματοδότηση:

ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΑΤΑ 2017 & 2018 ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΤΕ ΧΝ ΙΚ Η ΣΥΓ Γ ΡΑ ΦΗ ΥΠΟ ΧΡΕΩ ΣΕΩΝ

ΦΙΛΙΑΤΡΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
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Π ΕΡΙ ΕΧΟ ΜΕΝ Α
1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΠΡΌΤΥΠΑ
2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ
2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
2.2 ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ ΜΕΛΈΤΗΣ
2.3 ΥΛΙΚΆ
2.3.1 ΓΕΝΙΚΆ
2.3.2 ΔΕΊΓΜΑΤΑ
2.3.3 ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ
2.4 ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ
2.5 ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ (ETEΠ)
3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΤΕΠ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έργο:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Θέση:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ

ΜΕΛΕΤΩΝ,

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Χρηματοδότηση:

ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΑΤΑ 2017 & 2018 ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΈΡΓΟΥ:

Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΈΡΓΟ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ"

69.354,84 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)
86.000,00 € (με Φ.Π.Α 24%)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έργο:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Θέση:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ

ΜΕΛΕΤΩΝ,

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Χρηματοδότηση:

ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΑΤΑ 2017 & 2018 ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΠΡΌΤΥΠΑ
Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) αφορά στις Γενικές
και Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές, με βάση τις οποίες και σε συνδυασμό με τα
λοιπά συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα διαγράμματα,
μελέτες, τυπικές διατομές κλπ, που θα χορηγηθούν από τον Φορέα, καθώς και τις
έγγραφες διαταγές του, θα εκτελεσθεί το έργο της επικεφαλίδας.
Όπου στα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ αναφέρεται ή γίνεται παραπομπή σε λοιπές
τεχνικές προδιαγραφές νοείται ότι ισχύουν τα περιγραφόμενα στις Εθνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) καθώς και στις λοιπές προδιαγραφές όπως αυτές
αναφέρονται στην Οριστική Μελέτη του Έργου.
Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι,
Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν
περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν με την
προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά
πρότυπα που έχουν θεσπιστεί με τις σχετικές ΚΥΑ.
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2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ
2.1 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ B’2221/307-2012. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος
αντίστοιχη ΕΤΕΠ αλλά περιλαμβάνονται στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες Τεχνικές
Προδιαγραφές του παρόντος Τεύχους, οι οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, ως
αυτές ισχύουν μέχρι τη σύνταξη του παρόντος.

2.2 Παρατηρήσεις σχετικά με το τιμολόγιο μελέτης
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης, και σύμφωνα με την
παράγραφο 4 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, στη σειρά ισχύος των
συμβατικών τευχών, προηγείται το Τιμολόγιο Μελέτης των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων στα ως άνω
συμβατικά τεύχη όρων σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και
την επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο
Τιμολόγιο Μελέτης.
Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες - βάσει του Τιμολογίου Μελέτης
περιλαμβάνονται στην τιμή ενός άρθρου Τιμολογίου, δεν θα προμετρώνται /
πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως διαφορετικής σχετικής αναφοράς στις
Τεχνικές Προδιαγραφές.

2.3 Υλικά
2.3.1 Γενικά
(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών
στοιχείων καθώς και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών
στο εργοτάξιο.
(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει
να ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο.
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(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο,
πρέπει να είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά
μεταξύ τους.
(δ) Με την πρόσφατη δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο
ΦΕΚ 1914 Β / 15-062012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και των προγενέστερων
σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για
χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να
συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Eναρμονισμένα Eυρωπαϊκά
Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και να
φέρουν την σήμανση CE.
2.3.2 Δείγματα
Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως
δείγματα και δεν ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή
αμεταχείριστα κατ’ επιλογή του Αναδόχου.
2.3.3 Προμήθεια
(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του
Αναδόχου, να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούργια. Προϊόντα
ανακύκλωσης θεωρούνται καινούργια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της
παρ. 1.4.1, εδάφιο (γ).
(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία
υπάρχουν πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις
προδιαγραφές αυτές.
2.4 Εκτέλεση Εργασιών
(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά
ευρήματα, δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις
και εντολές των αρμοδίων φορέων.
(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές
κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της
κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις
απόρριψης

απορριμμάτων,

σε

εγκαταστάσεις

της

πυροσβεστικής,

των

σιδηροδρόμων, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. πρέπει να παραμένει κατά το
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δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των
σχετικών οχλήσεων.
(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα
υλικά, π.χ. στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και
κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς
καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει
άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα
συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα
ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον
Ανάδοχο. Επί πλέον επισημαίνονται τα ακόλουθα:

2.5 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ETEΠ)
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) -ΦΕΚ B’2221/30-7-2012 και
ειδικότερα, σύμφωνα με τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του Παραρτήματος 3
της Εγκυκλίου 26 / 04- 10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Στο συγκεκριμένο έργο έχουν εφαρμογή οι
ακόλουθες ΕΤΕΠ:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ

ΕΤΕΠ

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
1

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες

ΝΕΤ ΟΔΟ Α-2

02-02-01-00

2

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

ΝΕΤ ΟΔΟ Α-4.1

08-01-01-00

3

Λιθοδομές θεμελίων με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου

ΝΕΤ ΟΙΚ 43.05.02

03-02-01-00

4

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

ΝΕΤ ΟΙΚ 22.10.01

15-02-01-01

5

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων
οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

ΝΕΤ ΟΔΟ Α-2.1

6
7
8
9

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών
Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα
αδρανή
Γεωύφασμα στραγγιστηρίων
Γεωύφασμα διαχωρισμού
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ΝΕΤ ΟΙΚ 22.56
ΝΕΤ ΥΔΡ 5.10
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-64.1
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-64-2

15-02-02-02
08-03-02-00
08-03-06-00
08-03-03-00
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10

Σωληνώσεις αποστράγγισης με διατρητους
σωλήνες DN/OD 200 mm σε κουλούρες από
πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με
λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά
220° ή 360°

ΝΕΤ ΥΔΡ 12.33.07

11

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση
και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας
C12/15 χωρίς χρήση αντλίας

ΝΕΤ ΟΙΚ 32.02.03

12

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση
και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας
C16/20 χωρίς χρήση αντλίας

ΝΕΤ ΟΙΚ 32.02.03

13

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος κατηγορίας
C12/15, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3

ΝΕΤ ΟΙΚ 32.25.02

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

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

14

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση
και συμπύκνωση διαπερατού σκυροδέματος
χωρίς χρήση αντλίας, με τη χρήση κατάλληλου
εξοπλισμού

ΝΕΤ ΟΙΚ Ν.32.01.08

15

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση
και συμπύκνωση έγχρωμου διαπερατού σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, με τη χρήση
κατάλληλου εξοπλισμού

ΝΕΤ ΟΙΚ Ν.32.01.09

16

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.01

01-03-00-00
01-04-00-00

17

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C
εκτός υπογείων έργων

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-30.2

01-02-01-00

18

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-30.3

01-02-01-00

19

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-51

05-02-01-00

20

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-52

05-02-02-00

21

Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)
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22

Τυποποιημένα φρεάτια επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ)

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-66-7

23

Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου
επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-85

08-06-08-03
08-06-08-04

24

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων
με άμμο προελεύσεως λατομείου

ΝΕΤ ΥΔΡ 5.07

08-01-03-02

25

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

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.23.04

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

26

Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά
ΕΛΟΤ EN 14889-2

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.23.05

ΕΛΟΤ EN 148892

Ν.60.10.40.04

05-07-01-00
05-07-02-00

ΝΕΤ ΟΔΟ
60.10.85.01

08-06-08-06
08-06-08-07

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
27

Φωτιστικά οδοφωτισμού με λαμπτήρες LED και
ιστούς FRP

28

Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

29

Καλώδια τύπου J1VV-U (ΝΥΥ) διατομής 5 x 4
mm2

ΝΕΤ ΠΡΣ Η.9.2.15.14

04-20-02-01

30

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με
ενσωματωμένη ατσαλίνα DN/ΟD 40 mm

ΝΕΤ ΥΔΡ 12.36.01.01

04-20-01-02

31

Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων
αναχωρήσεων

Ν.60.10.80.01

05-07-01-00

32

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με αποτύπωση υψομετρικών σταθμών

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΤΕΠ)

3.1

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ

ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ

ΚΑΙ

ΣΤΡΩΣΕΩΝ

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
3.1.1. Καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώματος ή σκυροδέματος
Η καθαίρεση, η αποσύνθεση, η αποξήλωση ασφαλτικού οδοστρώματος ή
άοπλου – οπλισμένου σκυροδέματος κάθε είδους και σε οποιαδήποτε στάθμη
πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας θα γίνει με μηχανικά μέσα (προωθητής
γαιών,

φορτωτής

ή

εκσκαφέας),

αποκλειόμενης

της

περιπτώσεως

χρησιμοποιήσεως εκρηκτικών υλών. Θα ακολουθηθεί η μεθοδολογία εκτέλεσης
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00 «γενικές εκσκαφές οδοποιίας και
υδραυλικών έργων».
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Τα μηχανήματα και τα οχήματα θα καλύπτουν τις απαιτήσεις που καθορίζονται
από την κείμενη Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, όσο αφορά την στάθμη
θορύβου, την εκπομπή καυσαερίων και τα συστήματα ασφαλείας, θα είναι
εφοδιασμένα με πινακίδες μηχανημάτων έργων (ΜΕ) και θα είναι ασφαλισμένα. Οι
χειριστές / οδηγοί θα διαθέτουν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
άδειες.
Η χάραξη και η τομή των ασφαλτικών οδοστρωμάτων θα εκτελείται υποχρεωτικά με
ασφαλτοκόπτη, ώστε ο ασφαλτοτάπητας να μην υποστεί βλάβη τα δε χείλη αυτού
να είναι ευθύγραμμα.
Στις πιο πάνω καθαιρέσεις οδοστρωμάτων περιλαμβάνονται και οι καθαιρέσεις,
όπου είναι απαραίτητες, φωλεών εργασίας ηλεκτροσυγκολλητού (μουρτάτζες),
όπως και οι τοπικές διαπλατύνσεις στις θέσεις φρεατίων, σωμάτων αγκύρωσης,
αγωγών εκκένωσης και λοιπών τεχνικών έργων απαραίτητων για την ασφαλή
τοποθέτηση και λειτουργία του αγωγού.
Θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε δυνατόν μέτρο έτσι ώστε να αποφεύγονται οι
υπερεκσκαφές. Για υπερεκσκαφές οφειλόμενες σε ενέργειες του Αναδόχου για
οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό δεν θα επιμετρούνται.
Το πλάτος του καθαιρούμενου οδοστρώματος θα καθορίζεται στις αντίστοιχες
τυπικές διατομές που θα επισυνάπτονται στην Μελέτη. Τα πλάτη θα αυτά είναι τα
ελάχιστα επιτρεπόμενα εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων (ύπαρξης ανυπέρβλητων
εμποδίων) και μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας όπου δύναται να
μεταβληθούν.
Η επιτρεπόμενη ανοχή (επαύξηση) του παραπάνω καθορισμένου πλάτους

θα

είναι για μεν γαιώδη ή ημιβραχώδη εδάφη + 15 εκ για δε βραχώδη εδάφη + 20 εκ. Η
πιο πάνω ανοχή νοείται για το τμήμα της εκσκαφής το κάτω από τον ασφαλτικό
τάπητα.
Οι εργασίες της αποξήλωσης θα θεωρούνται περαιωθείσες, όταν έχει αφαιρεθεί
όλος ο ασφαλτοτάπητας και οι στρώσεις οδοστρωσίας, έχουν μεταφερθεί σε
χώρο προς ανακύκλωση. Η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά τους, που
περιλαμβάνεται στην τιμή, θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και θα
επιβάλλεται

η

ανακύκλωσή

τους

σε

χώρους

καθοριζόμενους

από

τους

περιβαλλοντικούς όρους του έργου μια και τα προϊόντα αποξηλώσεων αυτής της
εργασίας είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων.
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Η επιμέτρησή τους θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
3.1.2. Επαναφορά ασφαλτικών οδοστρωμάτων
Εφόσον η οδός είναι ασφαλτοστρωμένη ή διαστρωμένη με σκυρόδεμα η στάθμη
της υπόβασης, τελικά θα φτάσει 0,40 μ. χαμηλότερα από το κατάστρωμα της οδού
(ερυθρά).
3.1.3

Διευκρινίσεις

Αύξηση στις διαστάσεις του παλαιού τάπητα και της βάσεως αυτού όπως και των
παρειών των τάφρων είναι νοητή μόνο για τα τμήματα εκείνα που έχουν υποστεί
βλάβη, είτε από την κυκλοφορία, είτε από τις καθιζήσεις που οφείλονται συνήθως
στα όμβρια ύδατα, είτε από τα μηχανήματα του Αναδόχου κατά την εκσκαφή των
τάφρων και την τοποθέτηση των σωλήνων.
Η πρόσθετη αυτή εκσκαφή θα γίνεται μόνο στο τμήμα του ασφαλτοτάπητα και της
βάσεως του και ποτέ στην υπόβασή του. Η βάση καθορίζεται ότι θα αποτελείται
από ξηρολιθοδομή και αργούς λίθους ή από χονδρά χαλίκια οδοστρωσίας ή από
στρώση από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα.
Η πρόσθετη αυτή εκσκαφή θα εκτελείται με μεγάλη επιμέλεια είτε με μηχανικά μέσα,
είτε δια χειρών, η δε χάραξη της ασφάλτου πρέπει να γίνεται σε ευθύγραμμα
τμήματα παράλληλα ή κάθετα με τον άξονα του δρόμου.
Τα προϊόντα αποξήλωσης θα εναποτίθενται οπωσδήποτε σε χώρους που δεν
παρακωλύουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
Η ενιαία πλέον επιφάνεια που θα δημιουργηθεί τόσο από την αποξήλωση των
βλαβέντων τμημάτων όσο και από τη διάστρωση του υλικού οδοστρωσίας 3Α, θα
καθαριστεί με επιμέλεια και θα συμπυκνωθεί ξανά μέχρις επιτεύξεως του μέγιστου
δυνατού βαθμού συμπύκνωσης.
Πριν από την έναρξη της κατασκευής της πρώτης στρώσης βάσης θα προηγηθεί
επιμελής καθαρισμός με σάρωθρα και όπου έχουν εναποτεθεί φερτά από τη
βροχή, ο καθαρισμός θα γίνεται με ξύστρες και σάρωθρα.
Στην επιφάνεια που θα έχει διαμορφωθεί θα γίνεται επάλειψη της παραγράφου (γ)
της παρούσας, με τη χρήση μηχανικού ψεκαστήρα.
Η συγκολλητική στρώση μεταξύ πρώτης και δεύτερης στρώσης θα είναι καθαρή
άσφαλτος τύπου 180/220 που θα διασταυρώνεται εν θερμώ σύμφωνα με την Τ.Π
ΛΣ-12 του πρώην ΥΔΕ και σε ποσότητα 0,30 χγρ. ανά μ2. Οι παραπάνω
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συγκολλητικές στρώσεις είναι δυνατόν να γίνουν από όξινο ασφαλτικό διάλλυμα
τύπου ΜΕ-5 σύμφωνα με την Π.Τ.Π Α. 203 του πρώην ΥΔΕ και σε αναλογία 1,2 χγρ
ανά μ2.
3.1.4. Έλεγχος εργασιών
Για την τήρηση των όρων της παρούσης Τεχνικής Προδιαγραφής σχετικά με τον
τρόπο κατασκευής και την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ο
Κύριος του Έργου επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα όπως, δια της
Υπηρεσίας και μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο ελέγχου του Ε.Μ.Π ή του
ΥΠΕΧΩΔΕ (ΚΕΔΕ) ή άλλου επίσημου αναγνωρισμένου εργαστηρίου Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα προβαίνει σε δειγματοληψίες για τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών
αλλά και για τον έλεγχο της συμπύκνωσης που θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες
Προδιαγραφές (της Γ.Γ.ΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).
Οι παραπάνω δειγματοληψίες θα γίνονται παρουσία του Αναδόχου, στις θέσεις
που θα υποδεικνύει κάθε φορά η Υπηρεσία. Οι δαπάνες των δοκιμών αυτών θα
βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Οι δειγματοληψίες μπορεί να γίνουν και απουσία του Αναδόχου, με την παρουσία
μόνο της Υπηρεσίας, τα δε αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών θα είναι
δεσμευτικά για τον Ανάδοχο.
Η

δυνατότητα

χρησιμοποίησης

από

τον

Ανάδοχο

όξινων

ασφαλτικών

γαλακτωμάτων αντί της καθαρής ασφάλτου ή του διαλύματος αυτής κατά την
κατασκευή της συγκολλητικής επάλειψης αφήνεται στην κρίση της Υπηρεσίας και
θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες (υγρασία και θερμοκρασία).
Επισημαίνεται και διευκρινίζεται ότι η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα πρέπει
να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ ή και
των ΟΤΑ και ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε οποιαδήποτε
άλλη εργασία ήθελε τυχόν απαιτηθεί από τους παραπάνω, για την αποκατάσταση
του οδοστρώματος, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.
Ειδικά σημειώνεται ότι επειδή πιθανόν τμήμα του αγωγού να τοποθετηθεί μέσα
στην οδό με

οδόστρωμα

από σκυρόδεμα για την

αποκατάσταση των

οδοστρωμάτων θα εφαρμοστούν επακριβώς οι σχετικοί κανονισμοί της AASΤHO
(AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS).
Γενικά, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για την πλήρη αποκατάσταση
του χώρου διέλευσης των αγωγών.
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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Ο συντάξας

Ο Προιστάμενος Δ.Τ.Υ. & Π.Π-

Αγγελής Πετρακόπουλος

Γεώργιος Γκόνης

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός
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