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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ – ΘΡΑΥΣΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του είδους και της ποιότητας των 

πετρωμάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και του τρόπου εκτελέσεως των 

απαιτουμένων εργασιών για την κατασκευή των προτεινόμενων έργων από θραυστά υλικά από 

σκύρα λατομείου, φυσικούς ογκόλιθους και λοιπά λίθινα υλικά. Πιο συγκεκριμένα, το παρόν 

άρθρο αφορά: 

• τους φυσικούς ογκολίθους, για την ενίσχυση της θωράκισης του μετώπου 

των έργων αντιστήριξης στην ακτή   

Πρότυπες προδιαγραφές 
 

Γενικά ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα, η ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-09-05-01-00:2009: «Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για 

την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας», η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00:2009: 

«Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών»  

Προέλευση - Ποιότητα υλικών – Απαιτήσεις 
 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να βρει μετά από επί τόπου εξέταση και εργαστηριακές 

έρευνες το (ή τα) καλύτερο λατομείο της περιοχής με τα πλέον υγιή και ανθεκτικά 

πετρώματα που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου. 

Πριν την κατασκευή της ενίσχυσης της θωράκισης με φ.ο. λατομείου, θα αρθούν και 

θα επανατοποθετηθούν, προς διαμόρφωση κατά προσέγγιση επίπεδης άνω 

επιφάνειας στέψης φ.ο. από τμήμα της στέψης του υφιστάμενου μώλου, όπως 

αναφέρεται και στο άρθρο 1. 

Τα πετρώματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τους φυσικούς ογκολίθους, και τα 

λοιπά λίθινα υλικά θα είναι υγιή, γωνιώδη κατά την θραύση, συμπαγή, σκληρά, 

πυκνά, ανθεκτικά σε μηχανικές κοπώσεις, επίδραση του ατμοσφαιρικού αέρα και 

μεταβολές των καιρικών συνθηκών. Επίσης θα είναι απαλλαγμένα από ανοικτές 

oπές, ρήγματα ή επίπεδα διακλάσεως, ρωγμές που δημιουργήθηκαν κατά την 

εξόρυξη, ξένα υλικά, γαιώδεις προσμίξεις και εγκλείσματα άλλων πετρωμάτων, τα 

οποία συμβάλλουν στην ρηγμάτωση ή θραύση κατά την διάρκεια της μεταφοράς και 

τοποθετήσεως και που μπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραμονή τους 

στον ατμοσφαιρικό αέρα ή μέσα στο θαλασσινό νερό. Η στρώση οδοστρωσίαςαπό 
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σκύρα, οι φυσικοί ογκόλιθοι (εκτός εκείνων που θα ληφθούν από το υφιστάμενο 

έργο) και τα λοιπά λίθινα υλικά θα είναι προελεύσεως λατομείου. 

Ειδικότερα, προτού χρησιμοποιηθεί το λατομείο που θα υποδείξει ο Ανάδοχος, για 

την παραγωγή όλων γενικά των λίθινων υλικών, πρέπει να εξεταστεί, με μέριμνα και 

δαπάνες του Αναδόχου, και στη συνέχεια να εγκριθεί η χρησιμοποίησή του από τη 

Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. Για τον έλεγχο της καταλληλότητας του λατομείου 

θα προσδιορισθούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά των πετρωμάτων του: 

α)  Ελάχιστο φαινόμενο ειδικό βάρος λίθου (προσδιοριζόμενο σύμφωνα με το 
ΕΛΟΤ EN 1936): 2,60 t/m3 για τους φυσικούς ογκολίθους και 2,50 t/m3 για τα 
θραυστά υλικά από σκύρα λατομείου των εξισωτικών στώσεων και τους 
λίθους της στρώσης λιθοσυντρίμματος 

β)  Μέγιστη υγρασία απορρόφησης επί τοις εκατό (%) (προσδιοριζόμενη 
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1936): 2%. 

γ)  Ελάχιστη αντοχή σε θλίψη (κύβων ακμής 5 cm για τις λιθορριπές, τα 
αμμοχάλικα και τα υλικά της εξισωτικής στρώσης και 15 cm για τους 
φυσικούς ογκολίθους αντίστοιχα, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 
EN 1926): 650 kp/cm2

 

δ)  Mέγιστη απώλεια επί τοις εκατό (%) κατά την δοκιμή υγείας (5 κύκλων) με 
χρήση θειικού νατρίου (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1367-2): 
10% για τις λιθορριπές, τα θραυστά και λοιπά λίθινα υλικά και 5% για τους 
φυσικούς ογκολίθους αντίστοιχα. 

ε)  Αντοχή σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles (προσδιοριζόμενη σύμφωνα 
με το ΕΛΟΤ EN 14157) μικρότερη από 40% για τις λιθορριπές, τα θραυστά 
υλικά και τα υλικά της εξισωτικής στρώσης και ≤30% για τους φυσικούς 
ογκολίθους αντίστοιχα. 

 Επιπρόσθετα, για να αποκλειστούν αμφιβολίες για την υγεία και τις λοιπές 
απαιτούμενες ιδιότητες όλων των υλικών προελεύσεως λατομείου, θα διενεργούνται 
εργαστηριακή πετρογραφική εξέταση και ανάλυση χημικής σύνθεσης, με μέριμνα 
του Αναδόχου. 
Κατ’ ελάχιστον το 50%, κατά βάρος, των φυσικών ογκολίθων θα αποτελείται από 

τεμάχια βάρους μεγαλύτερου του μέσου βάρους, όπως αυτό προσδιορίζεται 

σύμφωνα με την μελέτη του έργου, και θα είναι καλά διαβαθμισμένοι μεταξύ του 

μεγίστου και ελαχίστου. Για κάθε τύπο φυσικών ογκολίθων θα γίνονται τρεις 

τουλάχιστον έλεγχοι διαβάθμισης σε δείγμα όγκου τουλάχιστον 25 φορές 

μεγαλύτερο από τον όγκο του μεγαλύτερου προβλεπόμενου λίθου. Οι έλεγχοι αυτοί 

θα γίνονται είτε με μέτρηση των τριών μεγαλύτερων διαστάσεων κάθε ογκολίθου, 

είτε με ζύγισή του σε γεφυροπλάστιγγα. 

 Ένα ικανοποιητικό δείγμα από τους φυσικούς ογκολίθους, και τα λοιπά λίθινα υλικά 
θα κρατείται επί τόπου ως υπόδειγμα κατά την κατασκευή. 
Οι εξισωτικές στρώσεις θα έχουν μέσο πάχος στρώσης περί τα 20cm και τα 

χαρακτηριστικά των υλικών των εξισωτικών στρώσεων θα είναι Dmin = 40mm και 
Dmax = 70mm. Η ανοχή στις παραπάνω διαμέτρους των υλικών της εξισωτικής 
στρώσης είναι 10%. 
Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις απαιτήσεις και την ποιότητα των υλικών, ισχύουν τα 

 αναφερόμενα στις ανωτέρω καθορισθείσες ΕΤΕΠ 

 
Διαβάθμιση υλικών 
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Για τον καθορισμό της καταλληλότητας της διαβάθμισης των φυσικών ογκολίθων και 

λοιπών λίθινων υλικών που προβλέπονται από την Τεχνική Μελέτη του έργου θα 

χρησιμοποιηθούν οι κατωτέρω «κατά βάρος κοκκομετρικές» καμπύλες. Οι 

καμπύλες αυτές έχουν προκύψει με βάση τις συστάσεις του Δανέζικου Κανονισμού 

(ΝΕΝ 5180) και του CIRIA/CUR Manual on the Use of Rock in Coastal and Shoreline 

Engineering (1991), που περιλαμβάνουν την αναλυτική διαδικασία ελέγχου των 

λίθινων υλικών.  

 

Στην συνέχεια παρατίθενται οι κοκκομετρικές καμπύλες που ισχύουν για τις ανωτέρω 
διαβαθμίσεις φυσικών ογκολίθων και λίθινων υλικών: 

Λιθορριπές ατομικού βάρους 100 – 200 kg 
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Φυσικοί ογκόλιθοι ατομικού βάρους 1000 – 2000 kg 

 

Φυσικοί ογκόλιθοι ατομικού βάρους 4000 – 6000 kg 
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Λιθοσύντριμμα ατομικού βάρους 5 – 10 kg 

 

Δοκιμές – Έλεγχοι 
 

Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραπάνω καθορισθείσες ΕΤΕΠ  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις ανωτέρω καθορισθείσες ΕΤΕΠ 

Τρόπος επιμέτρησης 
 

Η επιμέτρηση της εργασίας θα γίνει σε κυβικά μέτρα (m3) με λήψη αρχικών και 

τελικών διατομών. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις αντίστοιχες ανωτέρω ΕΤΕΠ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : Φρεάτιο εκ σκυροδεματος  
 
Γενικά - Πρότυπες προδιαγραφές 
1. Όλα τα υλικά και οι εργασίες θα είναι σύμφωνα με τους αντίστοιχους Ελληνικούς 

Κανονισμούς και Προδιαγραφές και ελλείψει αυτών με τους αντίστοιχους διεθνείς. 
Μεταξύ άλλων θα πρέπει να τηρούνται και οι παρακάτω κανονισμοί, εκτός όπου 
αυτοί έρχονται σε αντίφαση με την παρούσα προδιαγραφή, οπότε υπερισχύει η 
τελευταία: 

  

• Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ-2000) (ΑΠΟΦ.Δ17α/141/ 3/Φ.Ν. 

275/15.12/20.12.1999 (ΦΕΚ 2184 Β'), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 423 

Β'/12.4.2001). 

• Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Ωπλισμένο 

Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ-2000) (ΑΠΟΦ.Δ17α/116/4/Φ.Ν. 429/6.11.2000 (ΦΕΚ 

1329 Β'). 
• Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ’97 (ΑΠΟΦ.Δ14/19164/ 

17.4.1997 (ΦΕΚ 315 Β'). 
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• Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ.) (ΦΕΚ 
381 Β'/24.3.2000). 

•   
2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Επίβλεψη για έγκριση, 

τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Λεπτομερή κατάλογο των μηχανημάτων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει. 

• Σύνθεση τεχνικού προσωπικού, επικεφαλής του οποίου θα πρέπει να είναι 
εργοδηγός βεβαιωμένης πείρας σε παρόμοιες εργασίες και το όνομα του 
αντικαταστάτη του, που θα πρέπει να έχει και αυτός τα ίδια προσόντα. 

3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει καθημερινά την Επίβλεψη για το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα των εργασιών της επομένης και θα ενημερώνει έγκαιρα 
αν πρόκειται να εργαστεί εκτός κανονικού ωραρίου ή κατά τις ημέρες των αργιών. 

Αντικείμενο  
4. Το φρεάτιο φόρτισης κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

Υλικά και προϊόντα 
Γενικά 
5. Τα υλικά του σκυροδέματος του φρεατίου θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες 

Ελληνικούς Κανονισμούς και Προδιαγραφές για σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37. 
Οι πηγές προέλευσης του σκυροδέματος δεν θα αλλάξουν χωρίς την 
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσα Υπηρεσίας. 

6. Σκυροδέματα που έχουν απορριφθεί θα πρέπει να απομακρύνονται από το 
εργοτάξιο. 

Τσιμέντο 
7. Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι CEM II 32,5 N ανθεκτικό στα 

θειϊκά άλατα και στο θαλάσσιο νερό (τύπος IV/55). Η περιεκτικότητα του 
σκυροδέματος σε τσιμέντο θα καθορισθεί από τη μελέτη σύνθεσης του 
σκυροδέματος, προκειμένου να επιτευχθούν οι απαιτούμενες ιδιότητες του 
σκυροδέματος για το φρεάτιο.  

Πρόσμικτα σκυροδέματος 
8. Τα πρόσμικτα σκυροδέματος θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 

άρθρου 4, παρ. 4.5. του "Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος-97" (Κ.Τ.Σ.-
97). Η προσθήκη τους θα γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη σύνθεσης 
σκυροδέματος. Τα πρόσμικτα θα μπορούν να προστεθούν στο σκυρόδεμα κατά 
την ανάμιξή τους ή προ της σκυροδέτησης στο εργοτάξιο. 

9. Συνήθως για τα φρεάτιας, με την προσθήκη προσμίκτων επιδιώκεται η 
ικανοποίηση των εξής απαιτήσεων:  

• Το σκυρόδεμα να έχει μεγάλη κάθιση (slump) για την αύξηση της πλαστικότητας 
και βελτίωση της εργασιμότητάς του.  

• Επιβράδυνση της πήξης του για την επιμήκυνση του χρόνου εργασιμότητάς του 
σε περίπτωση καθυστερήσεων κατά τη σκυροδέτηση των πασσάλων.  

10. Οι αναλογίες ενός συγκεκριμένου πρόσμικτου στο μείγμα του σκυροδέματος θα 
συμφωνηθούν προ οποιασδήποτε σκυροδέτησης και θα είναι αντίστοιχες της 
μελέτης σύνθεσης.  

Σκυρόδεμα 
11. Τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος θα πρέπει να ικανοποιούν τον Ελληνικό 

Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος - 97 (Φ.Ε.Κ. 315/17.04.1997). Πέραν 
αυτού όμως το σκυρόδεμα των πασσάλων θα πρέπει να πληρεί τους παρακάτω 
όρους:  

• Η περιεκτικότητα σε τσιμέντο δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 400 kg ανά 
κυβικό μέτρο σκυροδέματος για τσιμέντο οποιουδήποτε τύπου και για 
οποιαδήποτε κατηγορία σκυροδέματος.  
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• Η κάθιση του σκυροδέματος (slump) μετρούμενη με τη δοκιμή του κώνου 
ABRAMS πρέπει να είναι της τάξης των 180-210 mm. Αυτό επιτυγχάνεται με 
την προσθήκη κατάλληλου ρευστοποιητή ή πλαστικοποιητή (προσμίκτου).  

• Η αναλογία νερού-τσιμέντου θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του 0,55.  

• Η περιεκτικότητα σε λεπτόκοκκα υλικά θα πρέπει να είναι μικρότερη από 550 
kg ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος.  

Σιδηροπλισμός 
Χάλυβας οπλισμών φρεατίου 
12. Ο χάλυβας που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 

Ελληνικών προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3, καθώς 
και των Κανονισμών Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ-2000) και Τεχνολογίας 
Οπλισμού Χαλύβων Σκυροδέματος (ΚΤΧ-2008). Ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας 
θα είναι ποιότητας B500c σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στα προηγούμενα 
πρότυπα.  

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηροπλισμού 
13. Η συναρμολόγηση του οπλισμού (καθολική ή μερική) στο εργοτάξιο ή στο 

συνεργείο πρέπει να εξασφαλίζει:  

• τη διατήρηση της θέσης των οπλισμών κατά τη μεταφορά, την τοποθέτηση και 
τη σκυροδέτηση μέσα στα όρια των κατασκευαστικών ανοχών, λαμβανομένων 
υπόψη των ειδικών συνθηκών του έργου (ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις 
αποστάσεις από τις παρειές). 

• την ευχέρεια διάστρωσης του σκυροδέματος.  

14. Η συναρμολόγηση του οπλισμού περιλαμβάνει και τη στερέωσή του. H στερέωση 
με συγκόλληση υπόκειται στις ίδιες κατασκευαστικές απαιτήσεις που αφορούν τις 
ενώσεις με συγκόλληση. Οι αποστάτες που χρησιμοποιούνται για την τήρηση 
των αποστάσεων πρέπει να είναι κατάλληλοι και σε ικανό αριθμό, ώστε να 
ικανοποιούνται οι συνθήκες που προαναφέρθηκαν. Επί πλέον δεν πρέπει να 
παρεμποδίζουν τη διάστρωση ούτε να αποτελούν αδύνατο σημείο, όσον αφορά 
την αντοχή σε διάρκεια και ειδικά την επιρροή του περιβάλλοντος. Οι αποστάτες 
πρέπει : 

• να περιβάλλονται ικανοποιητικά από σκυρόδεμα  

• να είναι αδρανείς ως προς τα περιβάλλοντα υλικά 

• να παρουσιάζουν ανοχές συμβατές με εκείνες που απαιτούνται για τους 
οπλισμούς 

• να συμπεριφέρονται ικανοποιητικά όσον αφορά τις θερμοκρασιακές ανοχές.  

15. Ο κλωβός του οπλισμού κατασκευάζεται κατά τμήματα και συναρμολογείται στο 
σύνολό του κατά την τοποθέτησή του εντός του φρέατος, που γίνεται αμέσως 
μετά την εκσκαφή.  

16. Η κατά τη μελέτη γεωμετρία του κλωβού θα επιτυγχάνεται και εξασφαλίζεται με 
μεταλλικούς οδηγούς (στεφάνια) από χάλυβα B500c, κατάλληλα ενισχυμένα στις 
συνδέσεις με συγκόλληση με τον κατακόρυφο οπλισμό, με κατάλληλα ηλεκτρόδια 
για το σχηματισμό στερεού κλωβού ή με εγκάρσιες και χιαστί ράβδους, που να 
μην κάμπτεται κατά τη μεταφορά και τοποθέτηση. H ελεύθερη απόσταση μεταξύ 
των ράβδων του κλωβού πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον 100 mm. Τα μήκη 
επικάλυψης των διαμήκων ράβδων θα είναι σύμφωνα με τον κανονισμό Μελέτης 
και Κατασκευής Έργων από Σκυρόδεμα. Οι συνδετήρες θα είναι σπειροειδείς 
B500c ανάλογα με τα περιγραφόμενα στη μελέτη και οι σπείρες θα είναι δεμένες 
ή ηλεκτροσυγκολλημένες με κατάλληλα ηλεκτρόδια κατά τα προβλεπόμενα στη 
μελέτη σε ικανό αριθμό σημείων με τις ράβδους σιδηρού οπλισμού. Η 
απαιτούμενη επικάλυψη του οπλισμού (min 70 mm) και η συμμετρική 
τοποθέτηση του κλωβού στην οπή θα επιτυγχάνεται με ειδικά υποστηρίγματα 
(αποστάτες) που θα προβλέπει η μελέτη ή με άλλη μέθοδο που θα προτείνει ο 
κατασκευαστής και θα εγκρίνει η Επίβλεψη.  
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17. Για την κατά το δυνατόν κεντρική τοποθέτηση του οπλισμού θα τοποθετούνται 
αποστάτες. Οι αποστάτες μπορεί να είναι πλαστικές ροδέλες ελάχιστης ακτίνας 
50 mm και θα τοποθετούνται στη σπείρα.  

18. Οι αποστάτες θα πρέπει να διατάσσονται συμμετρικά γύρω από το σιδηροκλωβό 
και συγκεκριμένα να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:  

• Τουλάχιστον 3 σε κάθε επίπεδο 

• Απόσταση καθ' ύψος κατά μέγιστο 2,00-3,00 m 

• Αρκετή αντοχή ώστε να επιτρέπουν την ασφαλή τοποθέτηση του 
σιδηροπλισμού μέσα στο σκάμμα και την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στις 
παρειές του διατρήματος.  

19. Πριν από την τοποθέτησή του ο κλωβός θα καθαρίζεται από τυχούσες λάσπες 
κλπ. Εφ’ όσον προβλέπεται κατασκευή κεφαλόδεσμου, οι σιδηροί οπλισμοί των 
πασσάλων θα πρέπει να εξέχουν πάνω από την οριστική στάθμη των κεφαλών 
τους (μετά την αποκοπή-καθάρισμα της κεφαλής) τουλάχιστον κατά το μήκος 
πρόσφυσης εντός του κεφαλόδεσμου. 

20. Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά 
τον καθαρισμό του πυθμένα της διάτρησης με τη βοήθεια ενός γερανού ή του 
ίδιου του γεωτρύπανου με τη χρήση του βοηθητικού του βαρούλκου. Η 
τοποθέτηση του σιδηροκλωβού θα γίνεται τμηματικά σε 1 ή περισσότερα 
τμήματα, ανάλογα με το μήκος του. Ο σιδηροκλωβός θα πρέπει να έχει τον 
κατάλληλο κατασκευαστικό οπλισμό για να επιτυγχάνεται η ασφαλής ανάρτησή 
του κατακόρυφα χωρίς ιδιαίτερη παραμόρφωση ή μετατόπιση του διαμήκους 
οπλισμού και της σπείρας.  

21. Η διαδικασία καταβιβασμού του σιδηροπλισμού είναι η εξής:  
1. Ανάρτηση του πρώτου (χαμηλότερου) τμήματος του σιδηροκλωβού με τη 

βοήθεια γερανού και καταβιβασμός του στο διάτρημα. 

2. Στήριξη του πρώτου τμήματος του σιδηροκλωβού μέσα στην οπή με τη βοήθεια 
παρεμβολής οριζοντίου σωλήνα ή άλλης μεταλλικής ράβδου περασμένης μέσα 
από το σιδηροκλωβό και κειμένου επί του εδάφους, έτσι ώστε οι αναμονές να 
είναι επί του εδάφους.  

3. Ο σωλήνας ανάρτησης (ή άλλη μεταλλική ράβδος) θα είναι ικανός να φέρει το 
φορτίο του τμήματος του σιδηροκλωβού που βρίσκεται μέσα στο διάτρημα. Η 
στήριξη του σιδηροκλωβού από το σωλήνα θα γίνεται σε θέση του κλωβού που 
βρίσκεται κατασκευαστικός οπλισμός υπό μορφή στεφανιού για την αποφυγή 
καταστροφής της σπείρας.  

4. Ανάρτηση του δεύτερου τμήματος του σιδηροκλωβού με τη βοήθεια γερανού, 
μεταφορά του πάνω από την οπή (όπου βρίσκεται ανηρτημένο το πρώτο 
τμήμα), κατακόρυφη και κεντρική τοποθέτηση του πάνω από την οπή και μάτιση 
του διαμήκους οπλισμού μεταξύ των δύο τμημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της μελέτης. Τοποθέτηση της σπείρας στο τμήμα της μάτισης.  

5. Ανάρτηση του όλου σιδηροκλωβού (των δύο τμημάτων μαζί), αφαίρεση της 
οριζόντιας ράβδου ανάρτησης και καταβιβασμός του μέσα στην οπή.  

6. Επανάληψη των βημάτων 2, 3 και 4 για τα υπόλοιπα τμήματα του 
σιδηροκλωβού (αν υπάρχουν).  

7. Τέλος, ανάρτηση ολόκληρου του σιδηροκλωβού μέσα στην οπή 100-200 mm 
πάνω από τον πυθμένα με τη βοήθεια ειδικών ράβδων διαμορφωμένων σε 
φουρκέτες με την βοήθεια οριζοντίων ράβδων (π.χ. σωλήνων) που θα 
στηρίζονται επί του εδάφους.  

Σκυροδέτηση του φρεατίου από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 
Γενικά 
22. Το σκυρόδεμα για την κατασκευή του φρεατίου θα ελέγχεται επιμελώς για κάθε 

σκυροδέτηση και για κάθε αυτοκίνητο-αναδευτήρα (βαρέλα) που έρχεται στο 
εργοτάξιο.  
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23. Οι έλεγχοι του σκυροδέματος και η συχνότητά τους περιγράφονται παρακάτω. H 
σύσταση του σκυροδέματος θα αναγράφεται σε κάθε Δελτίο Αποστολής που 
συνοδεύει τη βαρέλα. Στην περίπτωση που η σύσταση του σκυροδέματος, όπως 
θα αναγράφεται στο Δελτίο Αποστολής, είναι διαφορετική από την εγκεκριμένη, 
τότε το σκυρόδεμα αυτό θα απορρίπτεται και δεν θα χρησιμοποιείται για τη 
σκυροδέτηση των πασσάλων.  

24 Στην περίπτωση που η σκυροδέτηση γίνεται κάτω από νερό ή αντιστηρικτικό 
υγρό, η σύνθεση τον σκυροδέματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εργασιμότητά 
του να είναι ικανοποιητική.  

25. Στη συνέχεια δίνεται ένας ενδεικτικός πίνακας ελέγχου σκυροδέματος και 
σκυροδέτησης.  

Πίνακας ελέγχων σκυροδέματος και σκυροδέτησης 

Αντικείμενο 
ελέγχου 

Τρόπος ελέγχου Σκοπός ελέγχου 
Συχνότητα 

ελέγχου 

Συνέχεια 
προμήθειας 

Παρακολούθηση Συνέχεια 
σκυροδέτησης 

Προ της 
σκυροδέτησης 

Σκυρόδεμα 
Ποιότητα 
Σύσταση 

Παρακολούθηση 
δελτίων αποστολής 

Συμμόρφωση με 
μελέτη 

Κάθε βαρέλα 

Εργασιμότητα Κάθιση (slump) Συμμόρφωση Κάθε βαρέλα 

Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 

Θερμόμετρο Προστασία 
νεοσκυροδετημένων 
Συμμόρφωση 

Όποτε χρειασθεί 

– Για Τπερ  5C 
υποχρεωτικά 
μέτρηση Τσκυρ 

(10) 

Διάρκεια 
εργασιμότητας 

Έλεγχος 
εργασιμότητας στο 
φρέσκο σκυρόδεμα 

Έλεγχος χρόνου 
εργασιμότητας σε 
σχέση με το χρόνο 
σκυροδέτησης 

Όποτε χρειασθεί 
ή σε περίπτωση 
αμφιβολίας 

Εμβαπτιζόμενοι 
σωλήνες (tremie 
pipes) 
Κατάσταση 

Οπτικός έλεγχος Καθαριότητα 
Υδατοστεγανότητα 
Εσωτερική ομαλότητα 

Κάθε σωλήνα 
πριν και κατά τη 
διάρκεια της 
σκυροδέτησης 

Εμβαπτιζόμενοι 
σωλήνες 
Εσωτερική 
διάμετρος 
Εξωτερική 
διάμετρος 

Έλεγχος/μετρήσεις Συμβατότητα με 
μέγεθος αδρανών 
Ελεύθερη κίνηση 
μέσα στο 
σιδηροκλωβό 

Κάθε στήλη 
σωλήνων 
Κάθε μέγεθος 
σωλήνων 

Εμβαπτιζόμενοι 
σωλήνες 
Σύνθεση (μήκη 
σωλήνων) 

Έλεγχος/μετρήσεις Προετοιμασία για 
εξαγωγή 
(αποσύνδεση 
σωλήνων) 

Κάθε στήλη 
σωλήνων 

Εμβαπτιζόμενοι 
σωλήνες 
Βάθος 
εγκατάστασης 

Μετρήσεις Αποφυγή απόμιξης 
κατά την έναρξη της 
σκυροδέτησης 

Κάθε πάσσαλος 

Εμβαπτιζόμενοι 
σωλήνες 
Διαχωρισμός 
σκυροδέματος 
από νερό. 
Εισαγωγή 
πλαστικής ή 
λαστιχένιας 
μπάλας 

Έλεγχος Αποφυγή απόμιξης 
κατά την έναρξη της 
σκυροδέτησης 

Κάθε πάσσαλος 
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Όλα τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα θα περιλαμβάνονται στα Δελτία/Μητρώα 
που περιγράφονται στη συνέχεια. 
Παρακολούθηση εργασιών κατασκευής 
26. Η παρακολούθηση κατασκευής του φρεατίου θα γίνεται από εξειδικευμένο 

μηχανικό του αναδόχου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για: 

• Τη συμμόρφωση με την παρούσα προδιαγραφή καθώς και οποιαδήποτε 
πρόσθετη προδιαγραφή ή συμφωνημένη διαδικασία κατασκευής.  

• Την παρακολούθηση της κατασκευής του φρεατίου την τήρηση όλων των 
απαραίτητων μητρώων.  

• Την ενημέρωση του μελετητή και του επιβλέποντος μηχανικού για 
οποιεσδήποτε κατασκευαστικές αποκλίσεις απο τις θεωρητικές και για τυχόν 
αλλαγές συνθηκών που μπορεί να προκύψουν κατά την κατασκευή στο 
εργοτάξιο.  

27. Όλες οι διαδικασίες και εργασίες κατασκευής του φρεατίου θα παρακολουθούνται 
και όλα τα σχετικά στοιχεία θα καταγράφονται σε ειδικά έντυπα Δελτία/Μητρώα, 
που θα επισυνάπτονται στο ημερολόγιο έργου. Μερικά από τα στοιχεία αυτά 
δίνονται στη συνέχεια: 

• Η χρήση προσωρινής σωλήνωσης  

• Ο τύπος του σιδηροπλισμού, οι διαστάσεις, η συναρμολόγηση και το μήκος του 
κλωβού 

• Οι άνω και κάτω στάθμες σιδηροπλισμού 

• Η σκυροδέτηση, οι ποσότητες, η διάρκεια, η ταχύτητα ανύψωσης και η τελική 
στάθμη 

• Η εξαγωγή της προσωρινής σωλήνωσης (αν υπάρχει). Η εξαγωγή των 
σωλήνων σκυροδέτησης. 

28. Όλες οι αποκλίσεις θα καταγράφονται και θα γίνονται άμεσα γνωστές στο 
μελετητή και τον επιβλέποντα μηχανικό. 

29. Οι καταγραφές που θα προέλθουν από την παρακολούθηση της κατασκευής του 
φρεατίου θα καταχωρούνται σε φάκελλο στο εργοτάξιο μέχρι την ολοκλήρωση 
των εργασιών κατασκευής του. 

81. Όλα τα δελτία/μητρώα κατασκευής του φραετίου θα παραδίδονται στον 
επιβλέποντα μηχανικό και το μελετητή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Οι ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές προέρχονται από το ΦΕΚ Β' 4607/13-12-2019, το 

ΦΕΚ Β' 2221/30-7-2012 και τις ΠΕΤΕΠ - 2006.  

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές παρατίθενται σύμφωνα με τη σειρά που απαντώνται στα 

αντίστοιχα Άρθρα Τιμολογίου της μελέτης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01:2009 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

2. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02:2017 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

3. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00:2017 Ικριώματα 

4. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00:2009 
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 

(τύποι) 

5. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2017 
Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού 

σκυροδέματος 

6. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009 Διάστρωση σκυροδέματος 

7. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2017 Συντήρηση σκυροδέματος 

8. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2017 
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής 

σκυροδέματος 

9. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00:2009 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

10. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00:2009 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

11. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2017 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

12. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04:2009 
Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με 

τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα 

13. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02:2017 
Στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών από 

σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες 

14. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04:2009 
Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό 

χυτοσίδηρο 

15. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05:2018 Βαθμίδες φρεατίων 

16. ΠΕΤΕΠ 08-06-03-00:2006 
Δίκτυα από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής 

πυκνότητας (HDPE)  

 

 

 

 

 


