
 

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ 
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, 81100 Λέζβνο 

          Σει:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 
                     E-mail:deyam2@otenet.gr 

 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ:      
Απνθαηάζηαζε ηνκώλ νδνζηξσκάησλ δηθηύσλ ζηηο Γεκνηηθέο 
Δλόηεηεο Πισκαξίνπ, Αγηάζνπ, Γέξαο θαη Δπεξγέηνπια 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:  25/2016 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:     Πόξνη ΓΔΤΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 31.600,00 € Υσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

 
 

ΣΔΧΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

1. ΔΣΔΠ 08-01-03-02 : Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ 
2. ΔΣΔΠ 01-01-01-00 : Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  
3. ΔΣΔΠ 01-01-02-00 : Γηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
4. ΔΣΔΠ 01-01-03-00 : πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
5. ΔΣΔΠ 01-01-04-00 : Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
6. ΔΣΔΠ 01-02-01-00 : Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο   
7. ΔΣΔΠ 05-03-11-04 : Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ 
8. ΔΣΔΠ 08-06-08-03 : Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξώζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο 

ππνγείσλ δηθηύσλ.   
9. Σερληθή Πξνδηαγξαθή ΣΠ1 «Έηνηκν ςπρξό αζθαιηόκηγκα, από εηδηθήο ζύλζεζεο 

ζπλδεηηθό πιηθό (ςπρξή άζθαιηνο)». 
 

1.  Ιδιόηηηες 
Σν έηνηκν ςπρξό αζθαιηόκηγκα πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο ηδηόηεηεο: 
- Η εθαξκνγή ηνπ πιηθνύ λα κελ απαηηεί επαιείςεηο (ζπγθνιιεηηθή ή πξνεπάιεηςε) θαη 

αλάκημε.  
- Να κελ απαηηνύληαη κεραλήκαηα θαη εηδηθεπκέλνη εξγάηεο. 
- Να εθαξκόδεηαη κε επθνιία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα θάησ από νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο 

ζπλζήθεο (βξνρόπησζε, ιηκλάδνληα λεξά, ρακειέο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο), θαη ε 
απόδνζε ηνπ επηζθεπαδόκελνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ ζηελ θπθινθνξία λα είλαη άκεζε. 

- Να παξακείλεη ειαζηηθό γηα καθξύ ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηε ρξήζε ηνπ, ρσξίο λα 
δεκηνπξγεί θαλέλα πξόβιεκα ζηελ θπθινθνξία, λα κελ απνθνιιάηαη από ην 
νδόζηξσκα θαη λα κελ παξαζύξεηαη από ηα ειαζηηθά ησλ απηνθηλήησλ. 

- Να έρεη θαιή πξόζθπζε ηόζν ζε ειαζηηθά όζν θαη ζε νδνζηξώκαηα από ζθπξόδεκα. 
Να ζθξαγηζηεί θαη λα πξνζηαηεύεη από δηάβξσζε ην νδόζηξσκα. Να κελ παξνπζηάδεη 
ξσγκέο ιόγσ ζεξκνθξαζηώλ ζπζηνιώλ δηαζηνιώλ. 

- Σν πιηθό λα είλαη απξόζβιεην από αξαηά δηαιύκαηα νμέσλ θαη βάζεσλ θαη λα κελ 
επεξεάδεηαη από άιαηα ηνπ ππεδάθνπο. 

- Σν πιηθό λα είλαη αθίλδπλν ζηε ρξήζε ηνπ (κε ηνμηθό) θαη γεληθά κε επηβιαβέο γηα ηελ 
πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δεκόζηα πγεία, ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθόο εμνπιηζκόο.  

 
2. Μέηρα αζθάλειας και προζηαζίας: 

Σν πιηθό δελ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη σο επηθίλδπλν θαη δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη 
θακία ηνμηθόηεηα. Καηά ηελ ρξήζε ηνπ πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε παξαηεηακέλε επαθή κε 
ην δέξκα. 
 

3. σζκεσαζία: 
Η ζπζθεπαζία ζα είλαη ζε πιαζηηθνύο ζάθνπο ησλ 25 θηιώλ πεξίπνπ. 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2939/2001 (ΦΔΚ Α΄179/06.08.2001): 
«πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ – 
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Ίδξπζε Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηώλ θαη Άιισλ 
Πξντόλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.)», όινη νη παξαγσγνί θαη εηζαγσγείο ζπζθεπαζκέλσλ 
πξντόλησλ ηα νπνία δηαηίζεληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκκεηέρνπλ 
ζην ύζηεκα Αηνκηθήο ή πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηώλ. 
 

4. Πιζηοποιηηικά: 
Απνηέιεζκα αλάιπζεο ηνπ πξνζθεξόκελνπ ςπρξνύ αζθαιηνκίγκαηνο, από 
αλαγλσξηζκέλν από ηελ Πνιηηεία εξγαζηήξην, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ηόζν ηα 
αδξαλή όζν θαη ηα αζθαιηηθό ζπλδεηηθό πιηθό είλαη ζύκθσλα κε ηνπο Διιεληθνύο ή ηνπο 
Δπξσπατθνύο Καλνληζκνύο.  
 

5. Πιζηοποιηηικό Ποιόηηηας καηά ISO 9001:2000. 
Απνδεηθηηθά γηα κε ηνμηθόηεηα θαη επηθηλδπλόηεηα ηνπ πιηθνύ. Σερληθή Έθζεζε πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη:  

I. ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ εθαξκνγήο ηνπ πξνζθεξόκελνπ πιηθνύ, θαη  
II. έληππα, ζρέδηα, θαηάινγνη θ.ιπ. ζηα νπνία ζα θαίλνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηνλ πιήξε θαη ζαθή θαζνξηζκό ηνπ 
πξνζθεξόκελνπ πιηθνύ. 

 
6.  Βαζικά ηετνικά ταρακηηρίζηηκα 

Πίλαθαο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο: 
Άλνηγκα θόθθνπ (mm) Γηεξρόκελν πνζνζηό % 

12.5 100 
9.5 0-100 
6.35 80-90 
4.75 40-50 
2.36 8-10 
1.18 6-10 
0.30 0-5 

Πνζνζηό αζθάιηνπ θαηά βάξνο αδξαλώλ 5,43%. 
 

7.  Έλεγτοι αδρανών σλικών  
1. ύζηαζε: Αζβεζηνιηζηθό πιηθό. 
2. Τδαηναπνξξνθεηηθόηεηα αδξαλώλ (AASHTO T85): 1% 
3. Δηδηθό βάξνο αδξαλώλ (AASHTO T85): 2,7g/cm3. 
 

8.  Έλεγτοι αζθαληικού ζσνδεηικού  
1. Γηείζδπζε (ASTM DS) ζε 0,1 mm: 84. 
2. εκείν κάιζσζεο (ASTM D 36) ζε νC: 46,8. 
3. Οιθηκόηεηα (ASTM D113)%: >100.  
 
 
 
 
 

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ    Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Σ.Τ. ΓΔΤΑΛ 
ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ   θ.α.α     

  
    
 
 
 

ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΑΙΟΤ     ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΦΙΝΓΑΝΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ    ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ  

          
 


