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ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΟΙΚΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΡΕΠΩΝ 

ΣΕΤΥΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

[CUI010A]  ελ.1/1 

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 

ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΟΙΚΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΡΔΠΩΝ 

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

[CUI011A]  ει.1/7 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ / ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΔΡΓΟΤ 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη ησλ 

εθαξκνδφκελσλ θαηά θάζε κεζφδσλ εξγαζίαο.  

Α΄ΦΑΖ: ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ – ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ 

ΔΡΓΑΗΔ 

ηε θάζε απηή πεξηιακβάλνληαη νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, ε εγθαηάζηαζε ηνπ 

εξγνηαμίνπ, νη εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εθζθαθέο θαη νη αληίζηνηρεο θαζαηξέζεηο. 

1.1. ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ – ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ 

ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΣΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Καηά ην ζηάδην απηφ ν Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη ην εξγνηάμην ηνπ θαη ζα γίλνπλ φιεο νη 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (αλαγλσξίζεηο-ηνπνγξαθήζεηο θ.ιπ.), ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

κεηάβαζε ζηελ επφκελε θάζε.  

 

ηε θάζε απηή πεξηιακβάλνληαη ν ηνπνγξαθηθφο θαη πςνκεηξηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ πξνο θαηαζθεπήλ έξγσλ, ε ζήκαλζε, ε εμαζθάιηζή ηνπο. Ιδηαίηεξα 

ζεκαληηθή εξγαζία είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο δηθηχσλ Ο.Κ.Ω, πνπ επεξεάδνπλ 

θξίζηκα ζεκεία ηνπ έξγνπ. 

1.2. ΚΟΠΖ – ΑΠΟΞΖΛΩΖ ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΣΑΠΖΣΑ  

Γηα ηελ θνπή θαη απνμήισζε ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα ή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ρξσκαηίδνληαη 

πξψηα ηα αθξαία φξηα θνπήο ζην πιάηνο ηνπ νξχγκαηνο. Σα φξηα απηά θφβνληαη κε εηδηθφ 

(ρεηξνθίλεην ή απηνθηλνχκελν) αζθαιηνθφπηε κε ηξνρφ, ζε φιν ην βάζνο ηνπ αζθαιηηθνχ 

νδνζηξψκαηνο ή ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 

ηε ζπλέρεηα ν ηάπεηαο, πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ νξίσλ θνπήο, απνζπληίζεηαη κε 

ζθχξα. 



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΟΙΚΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΡΔΠΩΝ 

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

[CUI011A]  ει.2/7 

1.3. ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΩΝ – ΠΟΡΑΓΗΚΔ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΔΗ ΠΡΑΝΩΝ 

Οη θπξίσο εθζθαθέο γηα δηάλνημε ηάθξσλ ζα εθηειεζηνχλ κε κεραληθά κέζα (εθζθαθέαο 

JCB γηα ηα γαηψδε εκηβξαρψδε, πδξαπιηθή ζθχξα ζηελ πεξίπησζε βξαρψδνπο εδάθνπο), ηα δε 

πξντφληα ησλ εθζθαθψλ, αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο, είηε ζα θνξηψλνληαη απ’ επζείαο θαη ζα απνξξίπηνληαη ζηνλ ρψξν νξηζηηθήο 

απφξξηςεο, είηε ζα απνζεθεχνληαη ζε ρψξνπο πξνζσξηλήο απφξξηςεο, είηε ζα 

ηνπνζεηνχληαη παξαπιεχξσο ηνπ ζθάκκαηνο. 

 

Η κφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ησλ παξεηψλ ησλ ηάθξσλ θαζψο θαη δηάθνξεο 

κηθξνεθζθαθέο ζα εθηειεζηνχλ ρεηξσλαθηηθά. 

 

Η εθζθαθή νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηεο ηάθξνπ ζα αξρίδεη πάληνηε απφ ην ρακειφηεξν 

ζεκείν πξνο ην πςειφηεξν, ψζηε λα είλαη επρεξήο ε ζπγθέληξσζε θαη άληιεζε ηπρφλ 

πδάησλ ή ιπκάησλ, νπνηαζδήπνηε πξνέιεπζεο, ηα νπνία ζα έξξεαλ κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν κέζα ζηελ ηάθξν. 

 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα επηδεηθλχεηαη ζηηο ζέζεηο ησλ δηθηχσλ ησλ Ο.Κ.Ω. 

 

Αλάινγα κε ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ ρσκάησλ νη αληηζηεξίμεηο ζα ηνπνζεηεζνχλ είηε θαηά ην 

ζηάδην ησλ εθζθαθψλ είηε κεηά ην πέξαο απηψλ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα ηνπνζεηνχληαη αλά δηαζηήκαηα αζθαιείο δηαβάζεηο πεδψλ. 

 

εκεηψλεηαη φηη νη αληηζηεξίμεηο, ζηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο πξντφλησλ εθζθαθήο 

παξάιιεια κε ην ζθάκκα, ζα πξνεμέρνπλ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο, γηα λα 

απνθεχγεηαη πηζαλή θαηάξξεπζε ησλ ζνξψλ ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη 

επαλαπιήξσζε ηνπ ζθάκκαηνο. 



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΟΙΚΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΡΔΠΩΝ 

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

[CUI011A]  ει.3/7 

Β΄ΦΑΖ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΩΓΩΝ, ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ 

ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

2.1. ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΩΛΖΝΩΝ ΠΛΖΗΟΝ ΣΟΤ ΚΑΜΑΣΟ 

Αξρηθά νη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηά κήθνο ηνπ ρείινπο ηεο ηάθξνπ, ζα 

επηζεσξεζνχλ κε πξνζνρή γηα εμαθξίβσζε πηζαλψλ βιαβψλ θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο θαη 

ζα θαζαξηζηνχλ κε επηκέιεηα απφ ηπρφλ μέλε νπζία, ηδηαίηεξα ζηα άθξα φπνπ γίλεηαη θαη ε 

ζχλδεζε. 

2.2. ΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ ΠΤΘΜΔΝΑ ΣΟΤ ΚΑΜΜΑΣΟ 

Ο ππζκέλαο ηεο ηάθξνπ πνπ ήδε θαηέζηε επίπεδνο θαη θαζαξίζηεθε απφ πεξηηηά ρψκαηα 

ή άιια αληηθείκελα, δηαζηξψλεηαη κε άκκν ιαηνκείνπ ππνζηξψκαηνο πάρνπο ίζνπ κε ην 

πξνβιεπφκελν ζηε κειέηε, πνπ ζα απνηειέζεη ην θάησ κέξνο ηνπ εγθηβσηηζκνχ ησλ 

ζσιήλσλ. 

2.3. ΚΑΣΑΒΗΒΑΖ ΣΩΝ ΩΛΖΝΩΝ ΣΟ ΚΑΜΜΑ –ΤΝΓΔΖ ΣΩΝ 

ΩΛΖΝΩΝ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ 

ην ζηάδην απηφ γίλνληαη νη εξγαζίεο ζρεκαηηζκνχ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ησλ αγσγψλ 

πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο εξγαζίεο: 

Α) Δπζπγξάκκηζε ησλ ζσιήλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εξγνζηάζην (κέρξη ηεο δηακέηξνπ 

Ø125) ζε θνπινχξεο κήθνπο έσο 100m  

Β) χλδεζε ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο κε απηνγελή ζεξκηθή ζπγθφιιεζε κε ηε ρξήζε 

θαηάιιειεο κεραληθήο δηάηαμεο πηζηνπνηεκέλεο γηα ζχλδεζε ζσιήλσλ PE θαη ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ 

 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε θαηαβίβαζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ησλ αγσγψλ εληφο ηνπ 

ζθάκκαηνο θαη πάλσ απφ ην ππφζηξσκα ηνπ εγθηβσηηζκνχ κε άκκν. Δπίζεο ζηε θάζε 

απηή θαη ζηα ζεκεία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε γίλεηαη ε δηακφξθσζε ησλ θφκβσλ 

ηνπ δηθηχνπ φπνπ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε απνθιεηζηηθά πιαζηηθψλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ PE θαη 

ζηα νπνία γίλεηαη ε ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ησλ αγσγψλ.  

2.4. ΔΓΚΗΒΩΣΗΜΟ ΣΩΝ ΩΛΖΝΩΝ ΜΔ ΑΜΜΟ 

ηε ζπλέρεηα ν ζρεκαηηζκέλνο αγσγφο εγθηβσηίδεηαη κε άκκν ιαηνκείνπ. ε απηή ηε θάζε, 

πάλσ απφ ηνλ εγθηβσηηζκφ ησλ αγσγψλ κε άκκν, ηνπνζεηείηαη πιαζηηθή ηαηλία ζήκαλζεο 

ησλ αγσγψλ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ έξγνπ. 



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΟΙΚΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΡΔΠΩΝ 

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

[CUI011A]  ει.4/7 

2.5 – 2.6 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ. 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΝΣΟ ΣΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΑΗΩΝ 

ΤΚΔΤΩΝ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ – 

ΤΝΓΔΖ ΣΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΗΑΝΟΜΖ ΜΔ ΣΑ 

ΦΡΔΑΣΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ, ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΩΝ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΓΟΚΗΜΩΝ, 

ΡΤΘΜΗΖ ΣΩΝ ΤΚΔΤΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ην ζηάδην απηφ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα θξεάηηα ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αγσγψλ ηνπ 

δηθηχνπ, ζηε κνξθή θαη ηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα θαη ηα ηεχρε ησλ κειεηψλ 

ηνπ έξγνπ. Σα θξεάηηα θαηαζθεπάδνληαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, θαηεγνξίαο C30/37 

θαη νπιηζκνχ Β500C θαη κνλψλνληαη εμσηεξηθά κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε. 

 

χκθσλα κε ηηο κειέηεο ησλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη εμήο 

ηχπνη θξεαηίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ: 

 Φξεάηηα αεξεμαγσγψλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 2,00x1,50m 

 Φξεάηηα αεξεμαγσγψλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 2,00x2,50m 

 Φξεάηηα εθθελσηψλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 1,50x1,50m 

 Φξεάηηo εθθελσηψλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 2,50x2,00m 

 Φξεάηηα δηθιείδσλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 1,50x1,50m 

 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ γίλεηαη ε δηακφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ε ηνπνζέηεζε 

ησλ ζπζθεπψλ ιεηηνπξγίαο/ειέγρνπ θαη ησλ ινηπψλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, πνπ απνηεινχληαη 

απφ ρπηνζίδεξν ή ράιπβα, θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηνπο αγσγνχο ηνπ δηθηχνπ. Δπηζεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη νη εμήο εξγαζίεο: α) Σνπνζέηεζε ηνπ θαιχκκαηνο ηεο 

αλζξσπνζπξίδαο επίζθεςεο θαη β) ηνπνζέηεζε ησλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ ζηα ηνηρία 

ησλ θξεαηίσλ. Σέινο, φπνπ απαηηείηαη θαη ζηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ξχζκηζε ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ ζπζθεπψλ πνπ είλαη απαξαίηεηε. 

Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ηεχρε θαη ηα ζρέδηα ησλ 

κειεηψλ. Η επίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ γίλεηαη παξάιιεια κε ηηο απαξαίηεηεο 

εξγαζίεο εληφο απηνχ.  



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΟΙΚΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΡΔΠΩΝ 

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

[CUI011A]  ει.5/7 

Γ΄ΦΑΖ: ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ηε θάζε απηή πεξηιακβάλνληαη νη επηρψζεηο ησλ ζθακκάησλ, ε απνκάθξπλζε ησλ 

πξντφλησλ εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ πιενλάδνπλ, άιισλ πιηθψλ, εξγαιείσλ θαη 

κεραλεκάησλ θαη ηέινο φισλ ησλ πξνρείξσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη: ε απνθαηάζηαζε θξαζπέδσλ, πεδνδξνκίσλ θαη νδνζηξσκάησλ 

φπνπ απηά πξνυπήξραλ ηνπ έξγνπ.  

3.1. ΔΠΗΥΩΖ ΣΑΦΡΩΝ – ΤΜΠΤΚΝΩΖ ΔΠΗΥΩΜΑΣΩΝ – ΑΦΑΗΡΔΖ 

ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΔΩΝ 

Η επίρσζε ησλ ηάθξσλ ηνπνζεηήζεσο ζσιήλσλ ή νπνησλδήπνηε θαηαζθεπψλ, κπνξεί 

λα γίλεη κεηά ηε ζχλδεζε ησλ αγσγψλ, αθνχ ζα έρεη πξνεγεζεί ε δνθηκή ζηεγαλφηεηαο 

(εάλ απαηηείηαη). 

 

Γελ επηηξέπεηαη λα γίλεη νπνηαδήπνηε επίρσζε ζε αθαλή εξγαζία, πξηλ απφ ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ παξαιαβή απφ ηελ επίβιεςε. 

 

Η επίρσζε ησλ ζθακκάησλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ Τδξαπιηθή 

Μειέηε ηνπ θάζε νηθηζκνχ θαζψο θαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηππηθψλ δηαηνκψλ 

ζθακκάησλ.  

 

Σν πιηθφ ζα δηαζηξψλεηαη θαη ζα ζπκππθλψλεηαη θαηά ζηξψζεηο πάρνπο 0,25m. ηε ζέζε 

ηνπ αγσγνχ θαη πεξίπνπ 2-3 ζηξψζεηο (δει. ζπλνιηθά πεξίπνπ 0,75m) ππεξάλσ ηεο ζηέςεο 

ηνπ, ε ζπκπχθλσζε ζα γίλεηαη κε ρεηξνθίλεηνπο θπιίλδξνπο θαη θφπαλνπο θαη ππεξάλσ 

ηεο ζηάζκεο απηήο ε ζπκπχθλσζε ζα γίλεηαη κε κεραληθά κέζα (δνλεηηθή πιάθα ή κηθξφ 

κεραληθφ νδνζηξσηήξα). Πξνζνρή ζα δίλεηαη ζηε ζπλερή δηαηήξεζε ηεο βέιηηζηεο πγξαζίαο 

κε ζπλερή δηαβξνρή. 

 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ επίρσζε, ζηηο ζέζεηο αγσγψλ άιισλ 

Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο. 

 

Αλνρή ζην πάρνο ηεο ζηξψζεσο ζα ππάξρεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ κεραλήκαηνο 

ζπκππθλψζεσο, ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαδξνκψλ θαη ησλ θξνχζεσλ. Πάλησο ζε θακία 

πεξίπησζε θαη κφλν ζε πνιχ εηδηθέο ζπλζήθεο ην ραιαξφ πάρνο ηεο πξνο ζπκπχθλσζε 

ζηξψζεσο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 0,40m, γηα επηρψζεηο κε πξντφληα εθζθαθήο. 
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Αθαηαιιειφηεηα ηνπ πιηθνχ επηρψζεσο, ή αζηνρία ηεο ζπκπχθλσζεο νδεγεί ζε 

ζεκαληηθέο θηλήζεηο θαη θαζηδήζεηο, νη νπνίεο πξνζηίζεληαη ζηηο πξσηνγελείο κεηαθηλήζεηο 

ιφγσ εθζθαθήο θαη αλαθνχθηζεο ησλ εδαθηθψλ ηάζεσλ, πνπ απμάλνληαη δξακαηηθά κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ο βαζκφο ζπκππθλψζεσο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 95% ηεο 

ηξνπνπνηεκέλεο κεζφδνπ PROCTOR. 

 

Σέινο, ζε θαηάιιειε ζηάζκε ζα θαηαζθεπαζηνχλ κία ζηξψζε ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 

0,10m, πνπ ζα απνηειέζεη ηελ ππφβαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη κηα ζηξψζε 

ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10m πνπ ζα απνηειέζεη ηε βάζε ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

 

Η αθαίξεζε ησλ αληηζηεξίμεσλ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά θαη αλάινγα κε ηελ αλχςσζε ηεο 

ζηάζκεο ηεο επίρσζεο. 

3.2. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ 

Η θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νδνζηξσκάησλ (αγξνηηθέο νδνπνηίεο, 

αζθαιηνζηξσκέλεο νδνί θ.ιπ.) ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηππηθψλ δηαηνκψλ θάζε κειέηεο. Οη 

κέζνδνη θαηαζθεπήο θαη νη κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

 

Καηά ηε θάζε απηή ζα γίλεη επί ηεο ήδε θαζαηξεζείζαο νδνχ ε δηάζηξσζε ζπγθνιιεηηθήο 

αζθαιηηθήο επάιεηςεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε δηάζηξσζε ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ. 

 

Η ζηξψζε ζπκππθλψλεηαη κε κεραληθφ νδνζηξσηήξα, ή κε άιια θαηάιιεια κεραλήκαηα 

κέρξη αξλήζεσο. 

 

Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη αθνινχζσο είλαη ε δηαγξάκκηζε ηεο νδνπνηίαο, βάζεη 

φισλ ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεπφκελσλ θαλνληζκψλ, κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ηεο νδνχ 

απφ ηερληθήο άπνςεο, ηελ νκαιή θαη ιεηηνπξγηθή ζχλδεζή ηεο κε ην ππφινηπν νδηθφ 

δίθηπν ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηελ αζθαιή θπθινθνξία ζ’ απηήλ. ε πεξηπηψζεηο 

απνθαηάζηαζεο ηζηκεληνζηξσκέλσλ νδψλ εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο 

κειέηεο ηνπ έξγνπ.  
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3.3. ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΠΛΔΟΝΑΕΟΝΣΩΝ ΤΛΗΚΩΝ, ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ, 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ, Κ.Σ.Λ. 

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζπγθεληξψλνληαη θαη 

απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηνπ έξγνπ φια ηα πιενλάδνληα πξντφληα εθζθαθήο θαη 

επηρψζεσο, πιηθά θαη εξγαιεία, κεραλήκαηα, θ.ιπ. θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ 

εξγνηαμίνπ. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.1
Πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο – Πξνεηνηκαζία θαη 

νινθιήξωζε ηεο εξγνηαμηαθήο αλάπηπμεο

1.2 Κνπή – Απνμήιωζε αζθαιηηθνύ ηάπεηα

1.3 Εθζθαθή νξπγκάηωλ – Σπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο πξαλώλ

2.1 Πξνζθόκηζε ζωιήλωλ πιεζίνλ ηνπ ζθάκκαηνο

2.2 Μόξθωζε ηνπ ππζκέλα ηνπ ζθάκκαηνο

2.3
Καηαβίβαζε ζωιήλωλ ζην ζθάκκα – Σύλδεζε ηωλ 

ζωιήλωλ κεηαμύ ηνπο

2.4 Εγθηβωηηζκόο ηωλ ζωιήλωλ κε άκκν

2.5
Καηαζθεπή ηωλ θξεαηίωλ ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ. 

Τνπνζέηεζε εληόο ηωλ θξεαηίωλ ηωλ αλαγθαίωλ ζπζθεπώλ 

θαη εμαξηεκάηωλ ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ

2.6
Σύλδεζε ηωλ αγωγώλ ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο κε ηα θξεάηηα 

ειέγρνπ, εθηέιεζε ηωλ πδξαπιηθώλ δνθηκώλ, ξύζκηζε ηωλ 

ζπζθεπώλ ειέγρνπ.

3.1
Επίρωζε ηάθξωλ – Σπκπύθλωζε Επηρωκάηωλ – Αθαίξεζε 

αληηζηεξίμεωλ

3.2 Απνθαηάζηαζεηο νδνζηξωκάηωλ

3.3
Απνκάθξπλζε πιενλαδόληωλ πιηθώλ, εξγαιείωλ, 

κεραλεκάηωλ, θ.η.ι.

2. Κατασκεσή αγωγών, 

υρεατίων και λοιπών 

τετνικών έργων 

Χρόνος (μήνες)

3. Εργασίες 

αποκατάστασης

Φάσεις εργασίας

1. Προπαρασκεσαστικές 

εργασίες – 

Χωματοσργικές 

εργασίες
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