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Εκσκαφές 

Αντικείμενο 

Οι εκσκαφές θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης στα οποία φαίνονται οι πασσαλώσεις επί του εδάφους των αξόνων 

των έργων, οι στάθμες και οι διατομές αυτών. 

Προϊόντα εκσκαφής, κατάλληλα για επιχώσεις θα μεταφέρονται και θα αποτίθενται σε περιοχές επιχώσεων εντός των ορίων των 

έργων. Οι εκσκαφές και οι επιχώσεις θα πραγματοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο και διάταξη ώστε να εξασφαλίζεται διαρκώς 

ικανοποιητική αποστράγγιση. 

Εκσκαφές κοντά σε υφιστάμενα έργα ή έργα κοινής ωφελείας 

Τα έργα κοινής ωφέλειας υφιστάμενα ή προβλεπόμενα που γειτονεύουν με το έργο, όπως υπόγειες σωληνώσεις, αύλακες, οχετοί, 

θάλαμοι κλπ. που έχουν εντοπιστεί ή είναι γνωστά κατά τον χρόνο έγκρισης των σχεδίων του Αναδόχου, θα πρέπει να 

απεικονίζονται στα σχέδια αυτά. Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές, ο Ανάδοχος θα καθορίσει τον αριθμό και την θέση των υπογείων 

αγωγών κοινής ωφέλειας που γειτονεύουν άμεσα με το έργο. 

Εάν, προκληθούν από τις εργασίες του Αναδόχου ζημίες στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή σε έργα κοινής ωφέλειας, αυτές θα 

αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση από τον Ανάδοχο ή από άλλο φορέα που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Η δαπάνη 

αποκατάστασης των ζημιών βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Αντιστηρίξεις 

Αντιστηρίξεις των παρειών των σκαμμάτων που ενδεχομένως απαιτούνται για την ασφάλεια των εργασιών ή των έργων που 

εκτελούνται, θα εγκατασταθούν από τον Ανάδοχο με ευθύνη του. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει τη χρήση 

αντιστηρίξεων ή την ενίσχυσή τους, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο. 

Στην περίπτωση που προκληθούν καταπτώσεις παρειών σκαμμάτων σε αντιστηριγμένες ή μη παρειές με συνέπεια οποιαδήποτε 

εργατικά ατυχήματα, ζημιές προς τρίτους, ζημιές έργων, μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ., βαρύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος, 

εφ’ όσον δεν προχώρησε στη λήψη απολύτως ασφαλών μέτρων αντιστήριξης. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καταβάλει κάθε νόμιμη αποζημίωση, να αποκαταστήσει κάθε βλάβη και υπέχει κάθε ποινική και αστική ευθύνη. 

Στην περίπτωση που θα προκληθούν ζημίες σε γειτονικές κατασκευές λόγω μη ικανοποιητικής αντιστήριξης, οι απαραίτητες 

επισκευές ή κατασκευές θα γίνουν από τον Ανάδοχο ή άλλο φορέα μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες των επισκευών 

ή των κατασκευών αυτών θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που θα γίνουν κεκλιμένα πρανή σκαμμάτων χωρίς αντιστήριξη, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, τα πρανή θα 

έχουν σταθερές κλίσεις. Κάθε πρόσθετη εκσκαφή θα θεωρηθεί ως πλεονάζουσα. Κάθε πρόσθετη εκσκαφή, απαραίτητη για 

ενίσχυση αντιστήριξης ή για δημιουργία χώρου εργασίας θα θεωρηθεί ως πλεονάζουσα εκσκαφή. 

Διευθέτηση Ροής και Απομάκρυνση Νερών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τον έλεγχο των νερών σε όλη τη διάρκεια κατασκευής και μέχρι πέρατος του όλου έργου. 

Για τη διευθέτηση της ροής των επιφανειακών νερών και την απομάκρυνσή τους από τα σκάμματα, ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει 

τα αναγκαία έργα εκτροπής τους, ενώ για την απομάκρυνση των υπόγειων νερών ή για την στεγανοποίηση των σκαμμάτων θα 

χρησιμοποιήσει κατάλληλα μέσα, αντλίες, well-points, κλπ. 

Ορύγματα Σωληνώσεων 

Εκσκαφή ορύγματος είναι η εκσκαφή τάφρων για την τοποθέτηση σωληνωτών αγωγών. Οι άξονες των ορυγμάτων θα 

τοποθετηθούν οριζοντιογραφικά και υψομετρικά σύμφωνα με τη μελέτη. Θα πασσαλωθούν στο έδαφος και θα ληφθούν στοιχεία 

εδάφους, υψόμετρα και διατομές. Με βάση τα στοιχεία αυτά, θα καθορισθούν οι διαστάσεις της τάφρου και οι κατά μήκος κλίσεις 

αυτής. Το πλάτος των ορυγμάτων θα είναι αρκετό για τη σωστή τοποθέτηση των αγωγών. Τα ελάχιστα πλάτη θα είναι:  

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα Πλάτος ορύγματος 

< 200 χστ 0,80 μ 
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200 - 500 χστ D + 0,60 μ 

500 - 1000 χστ D + 0,80 μ 

> 1000 χστ D + 1,00 μ 

Το μέγιστο πλάτος του ορύγματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει περισσότερο από 20% το αντίστοιχο ελάχιστο πλάτος. Σε 

αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει τη στατική επάρκεια των σωλήνων και σε περίπτωση ανεπάρκειας της 

αντοχής να προβεί με δαπάνη του στην κατασκευή των απαραίτητων ενισχύσεων της αντοχής των σωλήνων. 

Στις θέσεις των αρμών οι διαστάσεις του ορύγματος θα αυξάνουν τοπικά ώστε να εξασφαλίζεται ευχερώς η κατασκευή τους. Τα 

πρανή των ορυγμάτων κατά κανόνα θα είναι κατακόρυφα. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος προτείνει αντιστηρίξεις των πρανών, 

οι προτάσεις του θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την προηγούμενη παράγραφο και θα εγκατασταθούν μετά από έγκριση της 

Υπηρεσίας. 

Προκειμένου να διαστρωθεί υπόστρωμα λεπτής άμμου για την έδραση των σωλήνων, η εκσκαφή του πυθμένα του ορύγματος θα 

γίνεται σε στάθμη κάτω από τους σωλήνες τουλάχιστον (0,25xD) μ, όπου D η ονομαστική διάμετρος του σωλήνα και όχι 

μικρότερο από 0,10 μ. Οι σωληνωτοί αγωγοί θα εγκιβωτίζονται σε άμμο μέχρι ύψους 0,30 μ. πάνω από την άντυγα του αγωγού. 

Σε περίπτωση τοποθέτησης περισσότερων του ενός αγωγών στο ίδιο όρυγμα η απόσταση μεταξύ αυτών δεν θα είναι μικρότερη 

από D/2 μ όπου D η μεγαλύτερη διάμετρος αυτών, και όχι μικρότερη από 0,30μ. 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, εάν κατά την κρίση της Υπηρεσίας δεν επιτυγχάνεται σταθερή έδραση των αγωγών, ο πυθμένας 

της τάφρου θα διαστρωθεί με σκυρόδεμα πάχους 0,25D και όχι μικρότερου από 10 εκ., κατηγορίας C8/10, όπου θα εδράζονται οι 

αγωγοί και θα εγκιβωτίζονται σε άμμο όπως στην προηγούμενη παράγραφο ή θα εδράζονται και θα εγκιβωτίζονται μερικώς σε 

σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. Στην τελευταία περίπτωση οι αγωγοί θα επιχωθούν και πάλι με άμμο μέχρι ύψους 0,30 μ. επάνω 

από την άντυγα του αγωγού. 

Σε περίπτωση που οι εκσκαφές ορυγμάτων εκτελούνται σε περιοχές που έχουν διαστρωθεί με διαλεγμένο υλικό, το υλικό αυτό θα 

αποτίθεται παράπλευρα όσο διαρκεί η εκσκαφή του ορύγματος. Μετά την εκσκαφή θα επανατοποθετηθεί και θα συμπυκνωθεί 

στον ίδιο βαθμό με τις γειτονικές επιφανειακές στρώσεις. 

Οι εκσκαφές ορυγμάτων θα εκτελούνται χωρίς καθυστερήσεις. Μετά την εγκατάσταση των αγωγών και την εκτέλεση των δοκιμών 

θα αρχίσει αμέσως η επίχωση των ορυγμάτων και η αποκατάσταση της επιφάνειας αυτών. 

Η εγκατάσταση των αγωγών θα εκτελείται αμέσως μετά την εκσκαφή των ορυγμάτων. Ο Ανάδοχος δεν θα αφήνει μεγάλα μήκη 

ανοικτών ορυγμάτων σε αναμονή για τις δοκιμές των αγωγών. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις προηγούμενες απαιτήσεις, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να 

απαγορεύσει τη συνέχιση των εκσκαφών μέχρις ότου η πρόοδος εγκατάστασης και δοκιμής των αγωγών, ως και επίχωσης των 

ορυγμάτων είναι ικανοποιητική. 

Υπόστρωμα Άμμου - Τοποθέτηση Σωληνωτών Αγωγών 

Η άμμος για την έδραση και τον εγκιβωτισμό των αγωγών θα προέρχεται από κατάλληλες θέσεις, εγκρινόμενες από την Υπηρεσία 

και θα είναι καθαρή, ομοιογενής, απαλλαγμένη από λίθους, βώλους αργίλου και οργανικές ουσίες. Η διάστρωση της άμμου θα 

γίνεται σε μία ομοιόμορφη στρώση, χωρίς συμπύκνωση του υλικού. Η επιφάνεια που θα δημιουργηθεί πρέπει να είναι επίπεδη 

και ομαλή με αποκλίσεις που να μην υπερβαίνουν τα +2 εκατοστά. Η επιφάνεια του υποστρώματος θα διατηρείται καθαρή και 

προφυλαγμένη από πτώσεις χωμάτων, λίθων ή ξένων σωμάτων, σε όλη τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης των 

σωληνώσεων. Η προτεινόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού του υποστρώματος φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Μέγιστη διάμετρος κόκκων mm Ποσοστό % σε βάρος 

20 

15 

100 

70 - 90 
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7 

3 

50 - 85 

25 - 80 

Υπόστρωμα Αμμοχάλικου 

Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει υπόστρωμα από συμπυκνωμένο αμμοχάλικο, όπου απαιτείται σε σχέση με τα γεωτεχνικά 

χαρακτηριστικά του εδάφους, τις απαιτήσεις θεμελίωσης και όπως προβλέπεται από τη μελέτη θεμελίωσης του ιδίου που θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

α. για την εξυγίανση του εδάφους κάτω από αγωγούς και τεχνικά έργα, 

β. για την επίχωση σκαμμάτων στα οποία η εκσκαφή τους έγινε σε μεγαλύτερο βάθος από αυτά που είχε ορισθεί από την 

Υπηρεσία. 

Το αμμοχάλικο θα προέρχεται από ορυχεία ή από την κοίτη ποταμών ή χειμάρρων, από θέσεις εγκεκριμένες από την Υπηρεσία. 

Πρέπει να αποτελείται από κόκκους σκληρούς, ανθεκτικούς και να είναι απαλλαγμένο από βόλους αργίλου και οργανικές ύλες. 

Το αμμοχάλικο πρέπει να ανταποκρίνεται περίπου στα παρακάτω όρια διαβάθμισης: 

Κόσκινο τετραγωνικής οπής, 

Πλευράς 

Διερχόμενα ποσοστά επί τοις % σε 

βάρος 

76,2 χστ. 

25,4 χστ. 

4,76 χστ. 

0,074 χστ. 

100 

80 - 100 

40 - 70 

8 - 25 

Το αμμοχάλικο θα διαστρώνεται ομοιόμορφα, κατά στρώσεις ασυμπίεστου πάχους 15-20 εκατοστών και θα συμπυκνώνεται 

επιμελώς με μηχανοκίνητους κόπανους. Κατά τη διάστρωση πρέπει να αποφεύγεται ο διαχωρισμός του χονδρόκοκκου υλικού 

από το λεπτόκοκκο. Το συνολικό πάχος του υποστρώματος θα καθορισθεί από τη μελέτη θεμελίωσης με σύμφωνη γνώμη της 

Υπηρεσίας ανάλογα με τις εδαφοτεχνικές απαιτήσεις του έργου. Στις περιπτώσεις έδρασης μονάδων της εγκατάστασης 

(δεξαμενών, κτιρίων, αντλιοστασίων κλπ.) ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης είναι 95% της τροποποιημένης δοκιμής 

PROCTOR. 

Η τελικά δημιουργούμενη επιφάνεια πρέπει να είναι επίπεδη και ομαλή, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, με αποκλίσεις 

που να μην υπερβαίνουν τα +2 εκατοστά. 

 

Επιχώσεις Ορυγμάτων, Εγκατάσταση Σωληνωτών Αγωγών και Σκαμμάτων Τεχνικών Έργων 

Οι επιχώσεις που προβλέπονται ταξινομούνται ανάλογα με τον προορισμό τους και τον αντίστοιχο επιθυμητό βαθμό 

συμπύκνωσης σε: 

α. Απλές επιχώσεις, χωρίς ειδική συμπύκνωση, για τις οποίες είναι ανεκτές οι συνήθεις παραμορφώσεις στην επιφάνειά 

τους, που παρουσιάζονται με την παρέλευση του χρόνου 

β. Συμπυκνωμένες επιχώσεις, με εργαστηριακό έλεγχο της επιτυγχανόμενης συμπύκνωσης κατά την εκτέλεση του έργου, 

σύμφωνα με αυτά που ορίζονται παρακάτω. 

Η επίχωση των ορυγμάτων των σωληνώσεων και των τεχνικών έργων θα γίνει κατ’ αρχήν με τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής 

των ορυγμάτων και αντιστοίχων τεχνικών έργων. 

Σε περίπτωση που τα προϊόντα εκσκαφής ένα ακατάλληλα ή ανεπαρκή σε όγκο για την κατασκευή της αντίστοιχης επίχωσης, η 

χωματοληψία για την κατασκευή τους θα γίνεται από πλεονάζουσες εκσκαφές άλλων έργων, μετακινούμενα ή μεταφερόμενα με 

κατάλληλα μέσα από οποιαδήποτε απόσταση. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην εκτέλεση όλων των απαιτουμένων εργασιών, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή 

διάθεση των προϊόντων εκσκαφής. 

α. Επιχώσεις ορυγμάτων εγκατάστασης σωληνωτών αγωγών 

Μετά τη σύνδεση και παραλαβή κάθε τμήματος αγωγού, που θα γίνεται μετά τη δοκιμή στεγανότητας και τη λήψη όλων των 

διαστάσεων και των αναγκαίων πληροφοριών για τη θέση των διακλαδώσεων, ειδικών τεμαχίων κλπ. ο Ανάδοχος θα προβεί 

στην επίχωση των ορυγμάτων. 

Η επίχωση των σωληνωτών αγωγών μέχρι ύψους 0,30 μ. επάνω από την άντυγα του αγωγού θα γίνεται με άμμο, που θα 

συμπιέζεται επιμελώς σε τρόπο ώστε να εγκιβωτισθούν τελείως οι αγωγοί σε άμμο. 

Η επίχωση του υπολοίπου ορύγματος θα γίνει ως απλή επίχωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω, με κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφής. 

Συμπυκνωμένη επίχωση θα γίνεται σε περιπτώσεις όπου οι αγωγοί διέρχονται κάτωθεν δρόμων, δεξαμενών, τεχνικών έργων και 

γενικά όπου αναμένονται σημαντικά φορτία στο υπερκείμενο έδαφος. 

β. Απλές επιχώσεις σκαμμάτων τεχνικών έργων 

Τα προϊόντα εκσκαφής που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των επιχώσεων τεχνικών έργων πρέπει να μην περιέχουν 

κλαδιά, ρίζες, πέτρες μεγάλων διαστάσεων και οποιοδήποτε είδος οργανικών υλών. Θα διαστρώνονται κατά στρώσεις με συνήθη 

μηχανικά μέσα, χωρίς συμπίεση, μέχρις ότου διαμορφωθούν οι εγκεκριμένες διατομές. Το τελικό ύψος της επίχωσης θα είναι 

αυξημένο έναντι του ύψους της εγκεκριμένης διατομής, ώστε να αντιμετωπισθεί κάθε μελλοντική καθίζηση, σε ποσοστό που θα 

ορίζεται από την Υπηρεσία, ανάλογα με τη φύση των προϊόντων επίχωσης. 

γ. Συμπυκνωμένες επιχώσεις σκαμμάτων τεχνικών έργων 

Οι γαίες για την κατασκευή των συμπυκνωμένων επιχώσεων τεχνικών έργων πρέπει να μην περιέχουν κλαδιά, ρίζες, πέτρες 

μεγάλων διαστάσεων και οποιοδήποτε είδος οργανικών υλών. 

Οι επιφάνειες έδρασης των επιχώσεων τεχνικών έργων θα καθαριστούν όπου απαιτείται, από το επιφανειακό στρώμα και η 

επιφάνεια θα συμπιεστεί με μηχανικούς κόπανους υπό διαβροχή. 

Οι γαίες θα διαστρώνονται στις θέσεις κατασκευής των επιχώσεων σε στρώσεις πάχους όχι μεγαλύτερου από 0,25 μ. Η 

διάστρωση θα γίνεται σε ομοιόμορφο πάχος και κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν δημιουργούνται κενά μεταξύ του τεχνικού 

έργου και των επιφανειών εκσκαφής των θεμελίων. 

Κάθε στρώση θα συμπυκνώνεται ομοιόμορφα με μηχανικούς κόπανους, με τους οποίους θα ασκείται πίεση όχι μικρότερη του 

ενός χιλιόγραμμου ανά τετραγωνικό εκατοστό, ή άλλα κατάλληλα μηχανικά μέσα συμπύκνωσης, της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Τα υλικά κάθε στρώσης πρέπει να έχουν την βέλτιστη περιεκτικότητα υγρασίας που θα καθορίζεται από την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor, σε τρόπο ώστε ο επιτυγχανόμενος βαθμός συμπύκνωσης να μην είναι κατώτερος του 95% του βαθμού 

συμπύκνωσης που επιτυγχάνεται εργαστηριακά. Ο έλεγχος του επιτυγχανόμενου βαθμού συμπύκνωσης θα γίνεται βάσει μιας 

από τις αναγνωρισμένες μεθόδους ταχέως προσδιορισμού του ξηρού φαινομένου βάρους της συμπυκνωμένης επίχωσης. 

Αν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων επικρατούν, λόγω βροχών ή άλλων λόγων, δυσμενείς συνθήκες, η Υπηρεσία 

δικαιούται να διατάξει την αναστολή των εργασιών, εφόσον κατά την κρίση της οι καιρικές αυτές συνθήκες καθιστούν επισφαλή 

την ικανοποιητική εκτέλεση του έργου. 

Σε περίπτωση ολίσθησης οποιουδήποτε τμήματος της επίχωσης κατά τη διάρκεια της κατασκευής της ή μετά την περάτωση και 

προ της παραλαβής, το τμήμα που υπέστη ολίσθηση θα αποκόπτεται και θα αφαιρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας 

και θα ανακατασκευάζεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα παράγραφο. 

Οι συμπυκνωμένες επιχώσεις τεχνικών έργων θα κατασκευασθούν με τέτοιες διαστάσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η τελική 

μόρφωσή τους στις εγκεκριμένες διατομές, με επιτρεπόμενη ανοχή + 0,05 μ. από τις οριογραμμές τους, υπολογιζόμενη κατά την 

κάθετη προς αυτές έννοια. 
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ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Νερό 

Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για τα έργα πρέπει να είναι γλυκό και καθαρό. Ειδικότερα αυτό που θα χρησιμοποιηθεί για τα 

σκυροδέματα και τα επιχρίσματα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από οξέα, λίπη και κάθε άλλη ουσία που μπορεί να επιδράσει 

δυσμενώς στην κανονική πήξη του σκυροδέματος. 

 

Τσιμέντο 

Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να ακολουθεί τους ισχύοντες κανονισμούς, να προέρχεται από αναγνωρισμένα 

εργοστάσια και να βρίσκεται μέσα σε καλά σφραγισμένους σάκους οι οποίοι θα αποσφραγίζονται μόνο κατά τη στιγμή της 

χρησιμοποίησής τους. Οι σάκοι του τσιμέντου θα φυλάσσονται μέσα σε προσωρινή αποθήκη με ξύλινο δάπεδο. Κάθε σάκος 

μέσα στον οποίο θα βρεθούν βόλοι από πηγμένο τσιμέντο απορρίπτεται. Απαγορεύεται η χρήση δύο τύπων τσιμέντου. 

 

Λίθοι Αργοί 

Οι λίθοι που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι συμπαγείς, χωρίς φλέβες, μη παγόπληκτοι και να προέρχονται από υγιή 

στρώματα λατομείου. Λίθοι που προέρχονται από κατεδαφίσεις θα χρησιμοποιούνται μόνο μετά από προηγούμενο καθαρισμό 

τους από κολλημένα παλαιά κονιάματα. 

 

Άμμος 

Η άμμος πρέπει να είναι θαλάσσης ή θραυστή λατομείου, χονδρόκοκκη ή λεπτόκοκκη ανάλογα με τη θέση που θα 

χρησιμοποιηθεί και θα είναι απαλλαγμένη από γαιώδης προσμίξεις. Η άμμος που θα χρησιμοποιείται για τα σκυροδέματα πρέπει 

να έχει κατάλληλη κοκκομετρική σύσταση. 

Δεν γίνονται δεκτά άμμος ή αδρανή που έχουν υποστεί ρύπανση από επιβλαβείς προσμείξεις. Επίσης, άμμος που περιέχει 

θειικές ή θειούχες ενώσεις ή τεμάχια οπτής άσβεστου, δεν θα γίνεται δεκτή. 

 

Σκύρα 

Για τα σκυροδέματα θα χρησιμοποιούνται σκύρα ασβεστολιθικής ή πυριτικής προέλευσης που θα προέρχονται από τη θραύση 

λίθων λατομείου ή θαλάσσης ή θα είναι συλλεκτοί. Θα έχουν τις καθορισμένες εκάστοτε διαστάσεις και θα είναι απαλλαγμένα 

από γαιώδεις προσμίξεις, αλλιώς επιβάλλεται το πλύσιμό τους. 

Τα τεμάχια των σκύρων δεν πρέπει να είναι πλακοειδούς ή επιμήκους μορφής και απαγορεύεται η μεγαλύτερη διάσταση να 

υπερβαίνει το πενταπλάσιο της μικρότερης. 

Σε περίπτωση αμφιβολιών της Υπηρεσίας για την ανθεκτικότητα των σκύρων έναντι καιρικών επιδράσεων και εφ΄ όσον πρόκειται 

να χρησιμοποιηθούν αυτά σε τμήματα έργων που εκτίθενται σε παρόμοιες επιδράσεις, πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμασία με 

Θειικό νάτριο, σύμφωνα προς την Αμερικάνικη Πρότυπη Προδιαγραφή  A.A.S.H.Ο.T. 104. 

H  Υπηρεσία τέλος, μπορεί να διατάξει δοκιμασία των σκύρων σε φθορά έναντι τριβής και κρούσης με τη μηχανή LOS ANGELES, 

σύμφωνα με την Αμερικάνικη Πρότυπη Προδιαγραφή A.A.S.H.O.T. 96. 

 

Χαλύβδινος Οπλισμός 

Ράβδοι οπλισμού και συνδετήρες θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των άρθρων του Κανονισμού Χαλύβδων Οπλισμού 

Σκυροδέματος ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000. 

 

Πλέγμα Οπλισμού 
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Το πλέγμα θα πρέπει να είναι τύπου S500 και να πληροί τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κανονισμού. Πλέγμα με διάμετρο ράβδου 

μικρότερη των 3mm θα πρέπει να είναι γαλβανισμένο. 

Ξυλότυποι 

Οι ξυλότυποι για το σκυρόδεμα θα είναι μεταλλικοί ή ξύλινοι αρκετού πάχους για να αποτραπεί η παραμόρφωση. Θα πρέπει να 

είναι καθαροί, λείοι, χωρίς εξογκώματα, ανωμαλίες, κτυπήματα ή βαθουλώματα. Θα είναι στεγανοί με κλειστούς αρμούς και 

ευθυγραμμισμένοι για να εξασφαλίζουν λεία επιφάνεια. Η επάρκειά τους θα πρέπει να αποδεικνύεται από υπολογισμούς των 

ικριωμάτων και λοιπών στοιχείων με την μέθοδο συνολικής αντοχής. 

 

Έτοιμο Σκυρόδεμα 

Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει έτοιμο σκυρόδεμα. Θα πρέπει όμως να προσκομιστεί από αυτόν, μία βεβαίωση του 

κατασκευαστή του σκυροδέματος που θα αναφέρει τον τύπο και την αντοχή του σκυροδέματος που θα χρησιμοποιηθεί στο 

Εργοτάξιο και θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου. 

Απαιτούμενες κατηγορίες Σκυροδέματος 

Για τα αντιπλημμυρικά έργα (τάφροι – φρεάτια εκβολής) θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα C16/20. 

Υλικά για τη Συντήρηση του Σκυροδέματος 

Αδιάβροχα φύλλα χαρτιού, διαφανή ή λευκά φύλλα πολυαιθυλενίου ή λινάτσες με επάλειψη πολυαιθυλενίου. 

 

Περίφραξη 

Η περίφραξη θα κατασκευαστεί περιμετρικά σε όλο το μήκος των ορίων του οικοπέδου και θα έχει μήκος 264m.  

Η είσοδος και έξοδος των οχημάτων της και από την εγκατάσταση θα πραγματοποιείται ελεγχόμενα από την πύλη εισόδου.  

Στον χώρο θα κατασκευαστεί ισχυρή περίφραξη με χαμηλό τοιχίο από σκυρόδερμα και από γαλβανισμένους σιδηροπασσάλους 

σε ύψος 2,0m από το έδαφος οι οποίοι θα είναι πακτωμένοι σε βάση από σκυρόδεμα (τοιχίο). Σε όλο το μήκος της περίφραξης να 

κατασκευαστεί τοιχίο διαστάσεων 30x30 cm, με θεμέλιο 30 cm από σκυρόδεμα. Οι πάσσαλοι θα είναι κατακόρυφοι μέχρις ύψους 

2,0m από το έδαφος. Τα τελευταία 0,5m του πασσάλου θα είναι κεκλιμένα κατά 30◦. Οι απολήξεις των σιδηροπασσάλων θα 

ενώνονται με ακανθωτό σύρμα. Το ακανθωτό σύρμα θα έχει πάχος 2,5 mm και θα τοποθετηθεί σε δύο σειρές. Σε κάθε πάσσαλο 

θα ανοιχθούν οπές για να περάσει το σύρμα ενίσχυσης καθώς και το ακανθωτό σύρμα. Το σύρμα ενίσχυσης θα έχει πάχος 3mm 

(Νο 17) και θα μπει σε δυο σειρές, σε ίσες αποστάσεις. Θα χρησιμοποιηθεί δικτυωτό ρομβοειδές συρματόπλεγμα, με βρόγχους 

5x5cm για να εμποδίζεται η διέλευση τρωκτικών. Η απόσταση μεταξύ των πασσάλων θα είναι 3,5m, ενώ ανά 7,0m θα 

τοποθετηθούν αντηρίδες από μορφοσίδηρο της διατομής με αυτήν των κατακόρυφων πασσάλων. Οι αντηρίδες θα είναι 

πακτωμένες σε βάση από σκυρόδεμα, διαστάσεων 0,4x0,4x0,4m και θα ενωθούν με της πασσάλους με ηλεκτροσυγκόλληση. Ο 

τερματισμός της περίφραξης στο έδαφος και εντός αυτού θα γίνεται σε τοιχίο διαστάσεων 30x30cm από μπετόν για να 

περιορίζεται η εκσκαφή του εδάφους από ζώα. Το σκυρόδεμα εξέχει 30cm από την επιφάνεια του εδάφους, σχηματίζοντας ένα 

περιμετρικό τοιχίο. Το τοιχίο και οι βάσεις πάκτωσης των σιδηροπασσάλων και των αντηρίδων θα κατασκευαστούν από 

σκυρόδεμα αντοχής C16/20. Το τοιχίο θα είναι οπλισμένο με κύριο οπλισμό S500. Στον ξυλότυπο του τοιχίου, κάθε 15m, θα 

τοποθετείται φελιζόλ για την δημιουργία αρμών διαστολής. 



 

Πύλη εισόδου – εξόδου 

Για τις ανάγκες της εισόδου και εξόδου στις μονάδες προβλέπεται πύλη εισόδου – εξόδου, στην οποία θα αναρτηθεί πινακίδα που 

θα αναγράφεται το είδος εγκατάστασης, τηλέφωνα και το ωράριο λειτουργίας.  

Η πύλη εισόδου θα έχει επαρκείς διαστάσεις για τη διέλευση 2 βαρέων οχημάτων ταυτοχρόνως (7 μέτρα) και θα είναι 

κατασκευασμένη από βαμμένο ή γαλβανισμένο μορφοσίδερο. Θα είναι χειροκίνητη και η κίνηση των θυρών θα γίνεται με τροχούς 

κίνησης. Οι θύρες θα αποτελούνται από πλαίσια κατασκευασμένα από ενισχυμένες κοιλοδοκούς. Τα πλαίσια θα έχουν ύψος 

2,0m και πλάτος 3,5m. Ο ωφέλιμος χώρος διέλευσης θα είναι τέτοιος που να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη είσοδο και έξοδο δύο 

διαφορετικών οχημάτων (7,0m). Τα πλαίσια της θα επενδυθούν με συρματόπλεγμα και θα ασφαλίζονται με κλειδαριά. Το 

συρματόπλεγμα θα έχει πάχος σύρματος 4mm και διαστάσεις βρόγχων 5x5cm. Οι θύρες θα φέρουν μεντεσέδες βαρέος τύπου και 

θα στηρίζονται σε υποστύλωμα κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα η κάθε μία, διαστάσεων τουλάχιστον 0,3x0,3m και 

ύψους 2,0m. Η θεμελίωση θα γίνει με μεμονωμένα πέδιλα, διαστάσεων ανάλογα με υπολογισμούς. Τα υλικά κατασκευής της 

πύλης θα είναι σκυρόδεμα αντοχής τουλάχιστον C16/20 οπλισμένο με χάλυβα S500. Η έδραση της εισόδου θα γίνει σε άοπλο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.  

 

Ενημερωτική πινακίδα έργου 

Θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:  

Τίτλο έργου 

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

Το είδος της εγκατάστασης 

Τα τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης 

Το ωράριο λειτουργίας. 

Φυλάκιο εισόδου-χώρος παραμονής προσωπικού-αποθήκη 

Εντός της εγκατάστασης και πλησίον της πύλης εισόδου θα εγκατασταθεί φυλάκιο εισόδου.  

Το φυλάκιο εισόδου θα έχει εμβαδό ~12 m².  

Ο οικίσκος θα έχει έναν κύριο χώρο και αποθήκη.  

Για τη χωροθέτηση του κτιρίου ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα: 

Να εξασφαλίζεται όσο είναι δυνατό η συνολική εποπτεία του χώρου.  

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

Ο φύλακας θα εκτελεί και άλλες εργασίες. 

Στο φυλάκιο εισόδου θα φυλάσσονται και τα προστατευτικά μέσα αντιπυρικής προστασίας, τα οποία περιλαμβάνουν φορητούς 

πυροσβεστήρες αφρού, σκόνης και CO2 κατά περίπτωση.  

Για τις ανάγκες σε πόσιμο νερό, θα προβλέπονται δοχεία των 20lt τύπου «φιάλης νερού για ψύκτη», τα οποία θα είναι 

εγκατεστημένα σε κατάλληλα σημεία. 

Έργα Εσωτερικής Οδοποιίας 

Το σύνολο της οδοποιίας θα είναι ασφαλτοστρωμένη οδός.  

Λωρίδες κυκλοφορίας: 1 

Καθαρό πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας: 4 m 

Ταχύτητα μελέτης για την οδό: 10 Κm/h 

Ταχύτητα κίνησης των οχημάτων: 10 Km/h 

Μέγιστη κατά μήκος κλίση: 1,5% 

Ελάχιστη επίκλιση σε διατομή: 1,0% 
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Μέγιστη επίκλιση σε διατομή: 2% 

Η κατασκευή του οδοστρώματος θα αποτελείται από δύο στρώσεις υπόβασης πάχους 0,10m έκαστη σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-

150, δύο στρώσεις βάσης πάχους 0,10m έκαστη σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-155, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση 

βάσης με ασφαλτόμιγμα πάχους 50mm σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-265, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα πάχους 50mm σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-265. 

Δίκτυα κοινής ωφέλειας 

Θα κατασκευαστούν όλα τα απαιτούμενα δίκτυα, σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς. 

Χανιά, Σεπτέμβριος 2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

Χρυσαυγή Παπαδογιάννη             Χριστίνα Κοτσιφάκη 

   Πολιτικός Μηχανικός                   Χημικός Μηχανικός 

 Ο Δ/ντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ 

 

 

Εμμανουήλ Κασαπάκης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθμ. 587/2021 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 
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