
1 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΟΣΑΙΑ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ 

 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.  
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΚΡΗΣΗ 

ΔΡΓΟ:  Δπγαζίερ Πποζηαζίαρ 
Λιμνοδεξαμενήρ Αγίος Γεωπγίος 
Οποπεδίος Λαζιθίος  

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 

 
 

2004Δ07200000 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:      223.110,36   € 

 
 

4. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
 
 
 
 

ςνηάσθηκε Δλέγσθηκε Θεωπήθηκε 
 
 

 

 
 

Ο Γιεςθςνηήρ ηηρ Γιεύθςνζηρ 
Γιασείπιζηρ  Τδπαςλικών & 

ςγκοινωνιακών Έπγων 
Ο.Α.Κ. Α.Δ. 

 
 

Ο Γιεςθςνηήρ ηηρ Γιεύθςνζηρ  
Τδπαςλικών Έπγων  

Ο.Α.Κ. Α.Δ. 

Βεληβαζάκηρ Δςάγγελορ 
 
 
 
 
 
 
 

Πολιηικόρ Μησανικόρ Σ.Δ. 

Μαμαγκάκηρ Δςάγγελορ 
 
 
 
 
 
 
 

Πολιηικόρ Μησανικόρ 

Παηπελάκηρ Μάπκορ 
 
 
 
 
 
 
 

Πολιηικόρ Μησανικόρ 

MARKOS PATRELAKIS Digitally signed by MARKOS PATRELAKIS 
Date: 2022.11.15 15:30:19 +02'00'



2 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΟΣΑΙΑ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ 

 

 
 

 

1 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΠ’ ΑΡ. 1: ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΠΙΣΡΩΗ 

ΛΙΜΝΟΓΔΞΑΜΔΝΗ ΜΔ ΛΙΘΟΤ 

 

1.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Η παξνύζα Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο Ληκλνδεμακελήο, κε ηελ επέλδπζε ζε 

βάζνο 6,5 κ. από ηελ Αλώηαηε ηάζκε Ύδαηνο (Α..Τ) κε ιίζνπο ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα, 

γηα ηελ απνθπγή δηάβξσζεο ηεο επέλδπζεο, ιόγσ θπκαηηζκώλ. 

 

1.2 ΠΡΟΣΑΙΑ ΜΕ ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ 
 

Θα θαηαζθεπαζηεί κε πάρνο 30 εθ. πεξηκεηξηθά ζε κήθνο 1000 κέηξσλ πεξίπνπ θαη κέρξη 

βάζνο 7,4 κέηξσλ από ηε ζηέςε. Σα πιηθά (νη ιίζνη) ζα είλαη ζθιεξά, αλζεθηηθά πγηή 

πξντόληα ιαηνκείσλ ή παξαπξντόληα θνζθηλίζκαηνο ακκνράιηθσλ. Οη ιίζνη 

πξέπεη λα είλαη ζπκπαγείο, ηθαλήο αληνρήο ρσξίο αηρκεξέο γσλίεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

ηξαπκαηίζνπλ ηελ γεσκεκβξάλε. 

 Καηά ηε δηάζηξσζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε νκνηόκνξθε θαηαλνκή κηθξώλ θαη 

κεγάισλ ιίζσλ, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ην ειάρηζην δπλαηό πνζνζηό θελώλ. 

 Σν πιηθό ζα έρεη θαηάιιειε θνθθνκεηξηθή ζύζηαζε, ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο 

θαη κε ειάρηζηε δηάκεηξν ιίζνπ ηα 100mm. 

 Σν πνζνζηό θζνξάο ησλ πιηθώλ θαηά ηε δνθηκή Los Angeles (ΕΛΟΣ ΕΝ 

1097.02) δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 40%, ελώ ζηε δνθηκή πγείαο (ΕΛΟΣ ΕΝ 

1367.02) ην 8%. 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ δηάζηξσζεο δελ ζα επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία 

κεραλεκάησλ ζηελ θεθιηκέλε επηθάλεηα ιηζνπξνζηαζίαο ηνπ αλαρώκαηνο, ελώ κπνξεί λα 

απαηηεζεί θαη ε εθηέιεζε εξγαζηώλ ρεηξσλαθηηθά. 

 Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη κε απμεκέλε πξνζνρή ώζηε λα απνθεπρζεί ε 

δηάηξεζε ηεο ππάξρνπζαο γεσκεκβξάλεο ή θζνξά ηνπ γεσπθάζκαηνο.  
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3. ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ - Απιθμόρ ηιμολογίος Α1 

  

Η επηκέηξεζε γηα πιεξσκή γηα ην πιηθό πνπ δηαζηξώζεθε ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα 

Πξνδηαγξαθή ζα γίλεη κε βάζε ηνλ όγθν ζε θπβηθά κέηξα δηαζηξσκέλνπ πιηθνύ ζύκθσλα 

κε ηα ζρέδηα θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

 Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηε πκβαηηθή ηηκή κνλάδαο αλά θπβηθό κέηξν γηα ηελ 

επέλδπζε πξνζηαζίαο εζσηεξηθνύ πξαλνύο κε ιίζνπο. 

 ηε πκβαηηθή ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ ηεο 

ιηζνξξηπήο, ε κεηαθνξά ησλ πιηθώλ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, ε δηάζηξσζε ηνπο 

θαζώο θαη θάζε άιιε απαξαίηεηε εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ιηζνξξηπήο πξνζηαζίαο, 

όπσο ε θαηαζθεπή θαη ε απνςίισζε βνεζεηηθώλ πξνζβάζεσλ κέρξη ην ζεκείν 

δηάζηξσζεο. 

 ∆ελ επηκεηξώληαη ρσξηζηά, δηόηη είλαη ελζσκαησκέλεο, όιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο 

θαζώο θαη ηα πάζεο θύζεσο πιηθά θαη εμνπιηζκόο, ε εμαζθάιηζε θαη ε θαηαλάισζε ηεο 

ελέξγεηαο, θαζώο θαη θάζε άιιε ζπκπαξνκαξηνύζα δξάζε απαηηνύκελε γηα ηελ πιήξε θαη 

έληερλε θαηά ηα αλσηέξσ θαηαζθεπή ηεο δώλεο 

ιηζνξξηπήο. Εηδηθόηεξα ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, δελ επηκεηξώληαη ρσξηζηά ηα 

παξαθάησ: 

- ε εθζθαθή θαη αλάπηπμε ησλ δαλεηνζαιάκσλ θαη ιαηνκείσλ (όηαλ απαηηείηαη) 

- ε επεμεξγαζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

- ε απόξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ πιηθώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

δαλεηνζαιάκσλ θαη ιαηνκείσλ ζηνπο εγθεθξηκέλνπο ρώξνπο απόξξηςεο 

- ε επεμεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε ηεο απαηηνύκελεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 

ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα Πξνδηαγξαθή ή ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Δηεπζύλνπζαο 

Τπεξεζίαο 

- ε απνζήθεπζε ζε εηδηθνύο ρώξνπο αλ απαηηεζεί ή δίπια από ην ζεκείν δηάζηξσζεο, ε 

θνξηνεθθόξησζε από ηνπο ρώξνπο ιαηνκείσλ ή δαλεηνζαιάκσλ ή ελδηάκεζεο 

απνζήθεπζεο ή επεμεξγαζίαο, θαη ε ελζσκάησζε ζηελ ιηκλνδεμακελή ή ζε άιιεο 

θαζνξηζκέλεο ζέζεηο, όπσο δείρλεηαη ζηα ζρέδηα ή ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

∆ηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο 

- ε δηάζηξσζε, θαηάβξεγκα θαη ζπκπύθλσζε ησλ πιηθώλ ζηελ ιηκλνδεμακελή θαη θάζε 

άιιε ζρεηηθή εξγαζία πνπ απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξνύζα 

Πξνδηαγξαθή. 

- ε κεηαθνξά ησλ πιηθώλ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

- ε θαηαζθεπή θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ βνεζεηηθώλ πξνζβάζεσλ κέρξη ην ζεκείν 

δηάζηξσζεο. 
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- Η αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ησλ πιηθώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ζπλίδεζε ηεο ζεκειίσζεο 

ή θαη ηνπ αλαρώκαηνο ηεο ιηκλνδεμακελήο. 
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2 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΠ’ ΑΡ.2: ΔΠΙΣΡΩΜΑ ΑΠΟ ΑΜΜΟ 

ΣΔΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ 

 

2.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ησλ πξνζηαηεπηηθώλ 

ζηξώζεσλ πάλσ από ηε ζηεγαλσηηθή κεκβξάλε ηεο ιηκλνδεμακελήο γηα ηε πξνζηαζία ηεο 

κεκβξάλεο από κεραληθέο ή ρεκηθέο πξνζβνιέο, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.  

2.2  ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
 

Η άκκνο πξέπεη λα πξνέξρεηαη από λόκηκα ιαηνκεία ή από παξαπξντόληα 

θνζθηλίζκαηνο ακκνράιηθσλ θαη λα απνηειείηαη από θόθθνπο ζθιεξνύο, αλζεθηηθνύο, 

απαιιαγκέλνπο, θαηά ην δπλαηόλ, αξγίινπ (αλώηαην επηηξεπόκελν πνζνζηό δηεξρόκελν 

από θόζθηλν U.S. # 200 5%) ή βώισλ αξγίινπ θαη νξγαληθώλ πιώλ. Οη θόθθνη πξέπεη λα 

είλαη νκνίνπ κεγέζνπο, θαηά ην δπλαηόλ, κε κέζε δηάκεηξν 1,5 έσο 2 ριζη. 

 Η άκκνο ζα δηαζηξώλεηαη νκνηόκνξθα επάλσ ζην γεσύθαζκα ή ζηελ 

πθηζηάκελε ζηξώζε άκκνπ πνπ έρεη δηαβξσζεί-απνπιπζεί, ζηηο πεξηνρέο ζύκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο. Οη επηθάλεηεο δηάζηξσζεο ζα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλεο ρσξίο 

ιίζνπο ή άιια πξνηόληα πνπ κπνξεί λα δηαηξήζνπλ ή λα ηξαπκαηίζνπλ ην ππνθείκελν 

γεώπιεγκα ή/θαη ηελ γεσκεκβξάλε ώζηε λα δερζνύλ ηε ζηξώζε ηεο άκκνπ.  

 Η άκκνο ζα δηαζηξώλεηαη κε ειαθξηά κεραλήκαηα ή ρεηξσλαθηηθά όηαλ 

απαηηεζεί γηα λα απνθεπρζεί ε δηάηξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ γεσπθάζκαηνο ή ηεο 

γεσκεκβξάλεο. 

 εκεία κε δηαηξήζεηο ή θζνξέο γεσπθάζκαηνο ή γεσκεβξάλεο ζα πξέπεη λα 

επηζθεπάδνληαη πξηλ ηελ δηάζηξσζε άκκνπ ρσξίο επη πιένλ ακνηβή. 

 Φζνξέο ζην πθηζηάκελν γεσύθαζκα ζε κεγάιεο επηθάλεηεο (>3 m2) ζα 

επηζθεπάδνληαη θαη ζα απνδεκηώλνληαη απνινγηζηηθά κεηά από ηελ έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο.  

 Δηαζηξώζεηο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κόλν κεηά από έιεγρν ηεο πξνεηνηκαζκέλεο 

επηθάλεηαο από ηελ Δηεπζύλνπζα ππεξεζία.  

 Σν πάρνο ηνπ επηζηξώκαηνο ζηα πξαλή ηεο ιηκλνδεμακελήο ζα είλαη 10 

εθαηνζηά, όπσο θαίλεηαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο.  

 Η ηειηθή επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο πξέπεη λα είλαη νκαιή. 

 Δελ ζα γίλεηαη ηύπαλζε ηεο άκκνπ γεληθώο, εθηόο αλ δνζεί εληνιή από ηελ 

Τπεξεζία. Εθ’ όζνλ όκσο ην πιηθό είλαη αξγηιώδεο απαηηείηαη ζπκπύθλσζε 90% ηεο 

Standard Proctor κεζόδνπ. 
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 Εθ’ όζνλ από ηνπο ζρεηηθνύο εξγαζηεξηαθνύο ειέγρνπο πξνθύςεη ε αλάγθε 

έθπιπζεο ηνπ πιηθνύ ηδηαίηεξα γηα ηε δηάζηξσζε ησλ πξαλώλ, απηή ζα εθηειεζζεί έηζη 

ώζηε ην πνζνζηό ηεο αξγίινπ πνπ ζα απνκείλεη λα κελ ππεξβαίλεη ην 5%. 

 

2.3 ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΑΡΙΘΜΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ Α2 
 

Η επηκέηξεζε γηα πιεξσκή ησλ δηαθόξσλ πιηθώλ πνπ δηαζηξώζεθαλ θαη 

ζπκππθλώζεθαλ ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα Πξνδηαγξαθή ζα γίλεη αλά θπβηθό κέηξν 

έηνηκεο θαηαζθεπήο επηζηξώκαηνο άκκνπ, ηνπ ζπληειεζηή επηπιήζκαηνο ζεσξνύκελνπ 

ίζνπ κε 1,0. 

 Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηηο πκβαηηθέο ηηκέο κνλάδνο αλά θπβηθό κέηξν ηνπ 

Σηκνινγίνπ Α2 γηα θαηαζθεπή επηζηξώκαηνο κεκβξάλεο από ακκνραιηθώδεο 

δηαβαζκηζκέλν πιηθό. 

 ηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ Α2 πεξηιακβάλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηεο 

επηθάλεηαο δηάζηξσζεο όπσο απνκάθξπλζε ιίζσλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνύλ 

λα δηαηξήζνπλ ην γεσύθαζκα, ε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε γεσπθάζκαηνο ζε ζεκεία πνπ 

έρεη δηαηξεζεί ή θζαξεί, ε θαηαζθεπή θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ βνεζεηηθώλ πξνζβάζεσλ 

κέρξη ην ζεκείν δηάζηξσζεο, ε δηαινγή, ζξαύζε, θνζθίληζκα ηνπ πιηθνύ, ηπρόλ πιύζηκν, ε 

κεηαθνξά από νπνηαδνίπνηε απόζηαζε, ε δηάζηξσζε, δηαβξνρή θαη ζπκπύθλσζε θαη 

θάζε άιιε απαξαίηεηε εξγαζία θαη πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θνθθώδνπο επηζηξώκαηνο 

ηεο ζηεγαλνπνηεηηθήο κεκβξάλεο.  
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3 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΠ’ ΑΡ.3: ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΠΙΣΡΩΗ 

ΛΙΜΝΟΓΔΞΑΜΔΝΗ ΜΔ ΓΑΙΔ  

 

3.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Η παξνύζα Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο επίζηξσζεο κε άκκν ηεο κεκβξάλεο 

ηεο Ληκλνδεμακελήο, κε θαηάιιεια γαηώδε πιηθά ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα. 

 

3.2 ΕΠΙΣΡΩΗ ΜΕ ΓΑΙΩΔΕ ΤΛΙΚΟ 
 

Η επίζηξσζε ζα θαηαζθεπαζηεί  από γαηώδε από ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ή από άιιε 

λόκηκε πεγή πξνέιεπζεο κεηά από δηαινγή ησλ πξντόλησλ θαη κεηά από θνζθίληζκα. Σα 

πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα από θιαδηά, ξίδεο θαη θάζε 

είδνπο νξγαληθέο ή άιιεο απνξξηπηέεο ύιεο. Η επίζηξσζε ζα γίλεη ζε ζηξώκα πάρνπο 30 

εθ. ζηα πξαλή ηεο ιηκλνδεμακελήο.  

 Σν πιηθό ζα ζπκππθλσζεί κε ειαθξό δνλεηηθό ή ζηαηηθό απηνθηλνύκελν θύιηλδξν 

ζην 90% ηεο κέγηζηεο μεξήο ππθλόηεηαο (Proctor). Η πγξαζία ηνπ πιηθνύ ζα είλαη κέζα 

ζην όξην +3% ηεο βέιηηζηεο πγξαζίαο. Η επηθάλεηα ηεο δηάζηξσζεο ζα είλαη νκαιή θαη 

θαηά ηε δηάζηξσζε ζα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ απνθπγή θαηαζηξνθήο ή νιίζζεζεο 

ηνπ ππνζηξώκαηνο από άκκν θαζώο θαη ηεο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο. 

 Σν γαηώδεο πιηθό ζα δηαζηξώλεηαη κε ειαθξηά κεραλήκαηα γηα λα απνθεπρζεί ε 

θζνξά ηνπ ππνθείκελνπ επηζηξώκαηνο άκκνπ ή δηάηξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

γεσπθάζκαηνο ή ηεο γεσκεκβξάλεο. 

 Σν πιηθό επίρσζεο ζα έρεη θαηάιιειε θνθθνκεηξηθή ζύλζεζε, ηεο έγθξηζεο ηεο 

Τπεξεζίαο 
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3.3 ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ – Αριθμός τιμολογιοσ Α3 
  

Η επηκέηξεζε γηα πιεξσκή γηα θάζε ηύπν ησλ πιηθώλ πνπ δηαζηξώζεθαλ ζύκθσλα κε 

ηελ παξνύζα Πξνδηαγξαθή ζα γίλεη κε βάζε ηνλ όγθν ζε θπβηθά κέηξα ζπκππθλσκέλνπ 

πιηθνύ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

 Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηε πκβαηηθή ηηκή κνλάδνο αλά θπβηθό κέηξν ηνπ 

Σηκνινγίνπ Α3 γηα ην πξνζηαηεπηηθό επίζηξσκα. 

 ηε πκβαηηθή ηηκή κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ Α3 πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ 

γαηώδνπο πιηθνύ, κεηαθνξά, δηαινγή, δηάζηξσζε, δηαβξνρή, ζπκπύθλσζε θαη θάζε άιιε 

απαξαίηεηε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο δηάζηξσζεο όπσο θαη ε 

θαηαζθεπή θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ βνεζεηηθώλ πξνζβάζεσλ κέρξη ηα ζεκεία 

δηάζηξσζεο. 
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4  ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΠ’ ΑΡ. 4: ΠΛΗΡΩΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ 

ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΛΙΜΝΟΓΔΞΑΜΔΝΗ ΜΔ ΛΙΘΟΤ 

 

4.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Η παξνύζα Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πιήξσζε ηεο πθηζηάκελεο ιηζνξξηπήο ηεο 

Ληκλνδεμακελήο, από ηελ ζηέςε έσο ζε βάζνο 2,4κ από απηή ή 1,5 κ. από ηελ Αλώηαηε 

ηάζκε Ύδαηνο (Α..Τ) κε ιίζνπο ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα, γηα ηελ απνθπγή δηάβξσζεο 

ηεο επέλδπζεο, ιόγσ θπκαηηζκώλ. 

 

4.2 ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ 
 

Θα πιεξσζεί ε πθηζηάκελε ιηζνξξηπή πεξηκεηξηθά ζε κήθνο 1000 κέηξσλ πεξίπνπ θαη 

κέρξη βάζνο 2,4 κέηξσλ από ηε ζηέςε. Σα πιηθά (νη ιίζνη) ζα είλαη ζθιεξά, αλζεθηηθά πγηή 

πξντόληα ιαηνκείσλ ή παξαπξντόληα θνζθηλίζκαηνο ακκνράιηθσλ. Οη ιίζνη πξέπεη λα 

είλαη ζπκπαγείο, ηθαλήο αληνρήο ρσξίο αηρκεξέο γσλίεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

ηξαπκαηίζνπλ ηελ γεσκεκβξάλε. 

 Καηά ηε δηάζηξσζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε νκνηόκνξθε θαηαλνκή κηθξώλ θαη 

κεγάισλ ιίζσλ, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ην ειάρηζην δπλαηό πνζνζηό θελώλ. 

 Σν πιηθό ζα έρεη θαηάιιειε θνθθνκεηξηθή ζύζηαζε, ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο 

θαη κε ειάρηζηε δηάκεηξν ιίζνπ ηα 50mm. 

 Σν πνζνζηό θζνξάο ησλ πιηθώλ θαηά ηε δνθηκή Los Angeles (ΕΛΟΣ ΕΝ 

1097.02) δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 40%, ελώ ζηε δνθηκή πγείαο (ΕΛΟΣ ΕΝ 

1367.02) ην 8%. 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ πιήξσζεο δελ ζα επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία 

κεραλεκάησλ ζηελ θεθιηκέλε επηθάλεηα ιηζνπξνζηαζίαο ηνπ αλαρώκαηνο, ελώ κπνξεί λα 

απαηηεζεί θαη ε εθηέιεζε εξγαζηώλ ρεηξσλαθηηθά. 

 Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη κε απμεκέλε πξνζνρή ώζηε λα απνθεπρζεί ε δηάηξεζε 

ηεο ππάξρνπζαο γεσκεκβξάλεο ή θζνξά ηνπ γεσπθάζκαηνο.  

 

4.3 ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ - Αριθμός τιμολογιοσ Α4 
 

Η επηκέηξεζε γηα πιεξσκή γηα ην πιηθό πνπ δηαζηξώζεθε ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα 

Πξνδηαγξαθή ζα γίλεη κε βάζε ηελ επηθάλεηα ζε ηεηξαγσληθά κέηξα δηαζηξσκέλνπ πιηθνύ 

ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

 Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηε πκβαηηθή ηηκή κνλάδαο αλά ηεηξαγσληθό κέηξν γηα ηελ 

πιήξσζε ηνπ εζσηεξηθνύ πξαλνύο κε ιίζνπο. 
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 ηε πκβαηηθή ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ ηεο ιηζνξξηπήο, 

ε κεηαθνξά ησλ πιηθώλ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, ε δηάζηξσζε ηνπο θαζώο θαη θάζε 

άιιε απαξαίηεηε εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ιηζνξξηπήο πξνζηαζίαο, όπσο ε 

θαηαζθεπή θαη ε απνςίισζε βνεζεηηθώλ πξνζβάζεσλ κέρξη ην ζεκείν δηάζηξσζεο. 

 ∆ελ επηκεηξώληαη ρσξηζηά, δηόηη είλαη ελζσκαησκέλεο, όιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο 

θαζώο θαη ηα πάζεο θύζεσο πιηθά θαη εμνπιηζκόο, ε εμαζθάιηζε θαη ε θαηαλάισζε ηεο 

ελέξγεηαο, θαζώο θαη θάζε άιιε ζπκπαξνκαξηνύζα δξάζε απαηηνύκελε γηα ηελ πιήξε θαη 

έληερλε θαηά ηα αλσηέξσ θαηαζθεπή ηεο δώλεο 

ιηζνξξηπήο. Εηδηθόηεξα ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, δελ επηκεηξώληαη ρσξηζηά ηα 

παξαθάησ: 

- ε εθζθαθή θαη αλάπηπμε ησλ δαλεηνζαιάκσλ θαη ιαηνκείσλ (όηαλ απαηηείηαη) 

- ε επεμεξγαζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

- ε απόξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ πιηθώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

δαλεηνζαιάκσλ θαη ιαηνκείσλ ζηνπο εγθεθξηκέλνπο ρώξνπο απόξξηςεο 

- ε επεμεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε ηεο απαηηνύκελεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 

ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα Πξνδηαγξαθή ή ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Δηεπζύλνπζαο 

Τπεξεζίαο 

- ε απνζήθεπζε ζε εηδηθνύο ρώξνπο αλ απαηηεζεί ή δίπια από ην ζεκείν δηάζηξσζεο, ε 

θνξηνεθθόξησζε από ηνπο ρώξνπο ιαηνκείσλ ή δαλεηνζαιάκσλ ή ελδηάκεζεο 

απνζήθεπζεο ή επεμεξγαζίαο, θαη ε ελζσκάησζε ζηελ ιηκλνδεμακελή ή ζε άιιεο 

θαζνξηζκέλεο ζέζεηο, όπσο δείρλεηαη ζηα ζρέδηα ή ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

∆ηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο 

- ε δηάζηξσζε, θαηάβξεγκα θαη ζπκπύθλσζε ησλ πιηθώλ ζηελ ιηκλνδεμακελή θαη θάζε 

άιιε ζρεηηθή εξγαζία πνπ απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξνύζα 

Πξνδηαγξαθή. 

- ε κεηαθνξά ησλ πιηθώλ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

- ε θαηαζθεπή θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ βνεζεηηθώλ πξνζβάζεσλ κέρξη ην ζεκείν 

δηάζηξσζεο. 

- Η αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ησλ πιηθώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ζπλίδεζε ηεο ζεκειίσζεο 

ή θαη ηνπ αλαρώκαηνο ηεο ιηκλνδεμακελήο. 

 


