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Πρόλογος 

Το παρόν Σχέδιο Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής 
τροποποιεί το κείμενο της ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-03-03-00 
«Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων»  το οποίο εγκρίθηκε την 
23η  Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 και η οποία 
πρόκειται να αντικατασταθεί από το αναθεωρημένο κείμενο 
μετά το πέρας της Δημόσιας Κρίσης. 

Το παρόν Σχέδιο Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής 
εκπονήθηκε από Εμπειρογνώμονες της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων» και εγκρίθηκε για υποβολή 
σε δημόσια κρίση από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99. 

Με το πέρας της δημόσιας κρίσης το κείμενο του σχεδίου 
τεχνικής προδιαγραφής μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα 
με τις παρατηρήσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της 
δημόσιας κρίσης καθώς και σε τυχόν ασυμβατότητες με τις 
υφιστάμενες διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Δικαίου. 

Την εκδοτική επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε 
σύμφωνα με τον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης 
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών η Διεύθυνση 
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης 
(ΕΛΟΤ). 
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Εισαγωγή 

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που 
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ 
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την 
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την 
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο. 

 

Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς, ομάδα των ΕΤΕΠ, ως Εκδοση 2η αυτών, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και 
στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.  
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Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων 

1 Αντικείμενο 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια – τοποθέτηση – 
επιμέτρηση γεωυφασμάτων (geotextiles) και άλλων συναφών προϊόντων (γεωσυνθέτων – geocomposites) 
τα οποία παρέχουν – επιτελούν μία ή περισσότερες από τις λειτουργίες διαχωρισμού – φίλτρου – 
στραγγιστηρίου στα έργα με απαιτήσεις στράγγισης. Συμπεριλαμβάνονται οι ελάχιστες απαιτούμενες 
ιδιότητες (φυσικές – μηχανικές – ανθεκτικότητας) που θα πρέπει να καλύπτονται κατά την παραγωγική 
διαδικασία των συγκεκριμένων γεωσυνθετικών υλικών (geosynthetics), εάν αυτές δεν προδιαγράφονται 
διαφορετικά από την σχετική μελέτη. 

2 Τυποποιητικές παραπομπές 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,  
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και 
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε 
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν 
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις 
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. 

ΕΛΟΤ EN 13252  Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Απαιτούμενα 
 χαρακτηριστικά για χρήση σε συστήματα αποστράγγισης. - Geotextiles and 
 geotextile-related products - Required characteristics for use in drainage  systems. 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10320 Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με τα γεωυφάσματα – Ταυτοποίηση επί τόπου 
του έργου. - Geotextiles and geotextile-related products – Identification on 
site.ΕΛΟΤ EN 12224  Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα 
- Προσδιορισμός της  αντοχής σε μεταβολές των καιρικών συνθηκών. - 
Geotextiles and geotextile- related products - Determination of the resistance to 
weathering. 

ΕΛΟΤ EN 12226   Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Γενικές δοκιμές για 
 αξιολόγηση μετά από δοκιμές ανθεκτικότητας. - Geotextiles and geotextile-related 
 products - General tests for evaluation following durability testing. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13251  Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση σε 
χωματουργικά έργα, θεμελιώσεις και αντιστηρίξεις – Geotextiles and geotextile 
related products – Characteristics required for use in earthworks, foundations and 
retaining structures. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13253 Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση σε 
έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας (επένδυση διορύγων και πρανών) –Geotextiles 
and geotextile related products –Characteristics required for use in erosion control 
works (coastal protection, bank revilement) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13256  Γεωυφάσματα και σκαφή προϊόντα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην 
κατασκευή σηράγγων και υπογείων έργων – Geotextiles and geotextiles –related 
products –Characteristics required for use in the construction of tunnels and 
underground structures..  

ΕΛΟΤ ΕΝ 14030 Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Μέθοδοι δοκιμής με διαλογή 
για τον προσδιορισμό της αντοχής σε οξέα και αλκαλικά υγρά. - Geotextiles and 
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geotextile-related products – Screening test method for determining the resistance 
to acid and alkaline liquids. 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13438 Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Μέθοδος δοκιμής επιλογής 
για τον προσδιορισμό της αντοχής σε οξείδωση. - Geotextiles and geotextile-related 
products – Screening test method for determining the resistance to oxidation.ΕΛΟΤ 
EN ISO 9862  Γεωσυνθετικά - Δειγματοληψία και προετοιμασία δοκιμίων - 
Geosynthetics -  Sampling and preparation of test speciments. 

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC17025 Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και 
 διακριβώσεων. - General requirements for the competence of testing and 
 calibration laboratories. 

ΕΛΟΤ EN ISO 12236  Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε στατική διάτρηση (δοκιμή CBR). - Geosynthetics - 
 Static puncture test (CBR test). 

ΕΛΟΤ EN ISO 13433  Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε δυναμική διάτρηση (δοκιμή πτώσης κώνου). - 
 Geosynthetics - Dynamic perforation test (cone drop test).. 

ΕΛΟΤ EN ISO 12956  Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός του 
 χαρακτηριστικού μεγέθους ανοίγματος. - Geotextiles and geotextile products - 
 Determination of the characteristics opening size. 

ΕΛΟΤ EN ISO 12958  Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός 
 ικανότητας ροής νερού στην επιφάνειά τους. - Geotextiles and geotextile  products 
- Determination of water flow capacity in their plane. 

ΕΛΟΤ EN ISO 10319  Γεωϋφάσματα - Δοκιμή  εφελκυσμού  πλατιάς λωρίδας - Geotextiles - Wide-  
 width tensile test  

ΕΛΟΤ EN ISO 11058  Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός των 
 χαρακτηριστικών της διείσδυσης νερού κάθετα στην επιφάνεια, χωρίς φορτίο. - 
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of  water permeability 
characteristics normal to the plane, without load. 

ΕΛΟΤ EN ISO 10318-1  Γεωσυνθετικά Μέρος 1 - Οροι και ορισμοί. - Geosynthetics Part 1 - Terms and 
definitions 

ΕΛΟΤ ΤΠ 08-03-01-00  Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες.-- Drains with perforated pipes 

ΕΛΟΤ ΤΠ 08-03-02-00  Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή. - Drain filters with  graded 
aggregates 

ΕΛΟΤ ΤΠ 08-03-06-00   Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσuνθετικά φύλλα – Surface drainage with 
geosynthetics. 

3 Όροι και ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί: 

α) Γεωσυνθετικά υλικά (Geosynthetics) 

  Περιλαμβάνονται όλα τα παραγόμενα προϊόντα από φυσικές ή βιομηχανικά παραγόμενες ίνες 
(γεωυφάσματα, γεωπλέγματα, γεωμεμβράνες, γεωδίκτυα, γεωαφροί κλπ). 

β)   Γεωσύνθετα υλικά (Geocomposites) 

  Περιλαμβάνονται όλα τα βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από συνδυασμό 2 ή περισσότερων 
γεωσυνθετικών υλικών. 

γ)   Γεωυφάσματα (Geotextiles) 
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Περιλαμβάνονται όλα τα βιομηχανικά παραγόμενα διδιάστατα πολυμερή διαπερατά προϊόντα από 
κοντές ή ατέρμονες πολυμερικές ίνες, μη υφασμένα, με μηχανική διασύνδεση (βελονωτά), ή 
θερμοσυγκολούμενα, ή με χημική διασύνδεση. 

    

       

1: Γεωσυνθετικό Υλικό 

2: Αγωγός αποστράγγισης 

3: Φυσικό υλικό στράγγισης 

4: Περιβάλλον εδάφους 

Σχ. 1.  Ορθογωνικό Γραμμικό Στραγγιστήριο  

(Linear Drain) 

1 

2 

3 

4 

       

           

   

1: Γεωσυνθετικό Υλικό 

2: Κατεύθυνση ροής () 

3: Αγωγός αποστράγγισης 

4: Φυσικό έδαφος  

Σχ. 2.  Κυκλικό φίλτρο προστασίας σωληνωτών  
αποστραγγιστικών αγωγών (Circular  
filtering mat to protect drain pipes). 

1 

2 

4 

3 

 

3.1 Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων  

Τα γεωυφάσµατα στραγγιστηρίων λειτουργούν ως φίλτρο (filtration) και διαχωρίζουν (separation) τα 
διαβαθµισµένα υλικά του στραγγιστηρίου από το περιβάλλον φυσικό ή τεχνητό έδαφος (επίχωση). Σύμφωνα 
και με την κατάλληλη υδραυλική μελέτη µπορούν να  αντικαταστήσουν (εν μέρει ή συνολικά) τα πολυβάθµια 
φίλτρα στραγγιστηρίων µε αντίστοιχα µονοβάθµια. 

3.2  Χαρακτηριστικά 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του γεωυφάσματος που επιτελεί τις κύριες λειτουργίες διαχωρισμού – φίλτρου σε 
στραγγιστικά συστήματα, είναι η διαπερατότητα κάθετα προς το επίπεδό του και το χαρακτηριστικό μέγεθος 
πόρων 090 (characteristic opening size) σε συνδυασμό με την αντοχή του σε μηχανική καταπόνηση. 

Ως προς την αντοχή τους σε μηχανική καταπόνηση (συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων κατά την 
τοποθέτηση) τα γεωυφάσματα χαρακτηρίζονται από: 

 Την αντοχή σε εφελκυσμό πλατιάς λωρίδας (wide width tensile strength). 

 Την αντοχή στατικής διείσδυσης κάθετα στην επιφάνεια (CBR). 

 Την αντοχή σε δυναμική διείσδυση από πτώση κώνου. 

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική μακροχρόνια λειτουργικότητα του γεωυφάσματος, 
σημαντικό κριτήριο επιλογής αποτελεί επίσης η ανθεκτικότητα. 

Η ανθεκτικότητα του γεωϋφάσματος στο χρόνο και στις περιβαλλοντικές και χημικές επιδράσεις 
προσδιορίζεται κατά περίπτωση υλικού με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Αντίσταση σε μικροβιακές δράσεις (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12225). 

 Αντίσταση σε υδρόλυση (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12447). 

 Αντίσταση στην χημική αποδιοργάνωση παρουσία υγρών (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14030). 
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 Αντίσταση στην οξείδωση (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13438). 

 Αντίσταση στην έκθεση στις καιρικές συνθήκες  (ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 12224) 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί υποδεικνύονται τα κρίσιμα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την 
ανθεκτικότητα (durability) αναλόγως του βασικού υλικού παραγωγής (πολυμερές) των γεωυφασμάτων. 

Πίνακας 1:  Προσδιορισμός της Ανθεκτικότητας Γεωυφασμάτων Στραγγιστηρίων σε Περιβαλλοντικές 
και Χημικές Επιδράσεις, ανάλογα με το βασικό υλικό κατασκευής τους. 

Αντίσταση σε Πρότυπα 

Δοκιμής 

PP PET PE PA PVA AR 

Έκθεση στις καιρικές  

συνθήκες (weathering)* 
ΕΛΟΤ EN 12224       

«εσωτερική» Υδρόλυση 

(internal hydrolysis) 

ΕΛΟΤ EN 12447 

 
      

Υδρόλυση (hydrolysis 
resistance) 

ΕΛΟΤ EN 12447 

 
      

Χημική αποδιοργάνωση 
παρουσία υγρών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 14030       

Οξείδωση 

ΕΛΟΤ EN ISO 13438 

Μέθοδος Α 
      

ΕΛΟΤ EN ISO 13438 

Μέθοδος Β 
      

ΕΛΟΤ EN ISO 13438 

Μέθοδος Γ 
      

Μικροβιακές δράσεις** ΕΛΟΤ EN 12225       

*   δεν απαιτείται όταν το γεωύφασμα πρόκειται να καλυφθεί εντός της 1
ης

 ημέρας τοποθέτησής του. 

**   δεν απαιτείται, παρά μόνο σε περιπτώσεις που επιβάλλεται από τη μελέτη του έργου.  

***   PP: Πολυπροπυλένιο 
  PET: Πολυεστέρας 
  PE: Πολυαιθυλένιο 
  PA: Πολυαμίδιο 
  PVA: Πολυβινυλική αλκοόλη 
  AR: Αραμίδιο 

4 Απαιτήσεις Ενσωματούμενα Υλικά – Κριτήρια Αποδοχής 

Τα γεωυφάσματα στραγγιστηριών είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας 
προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. 

Υποχρεωτικά φέρουν σήμανση CE και συνοδεύονται από δήλωση επιδόσεων καταρτισμένη από τον 
κατασκευαστή σύμφωνα με τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ  EEL159/41/28.05.2014). 
Η δήλωση επιδόσεων περιλαμβάνει τις επιδόσεις των ακολούθων ουσιωδών χαρακτηριστικών σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του σχετικού εναρμονισμένου πρότυπου  

Η ετικέτα σήμανσης CE είναι τοποθετημένη στο προϊόν γεωυφάματος σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) 305/2011. Τα γεωϋφάσματα των στραγγιστηρίων απαιτείται να έχουν τα ακόλουθα -
ουσιώδη χαρακτηριστικά, τα οποία περιλαμβάνονται στην ετικέτα σήμανσης CE και στη δήλωση επιδόσεων 
του κατασκευαστή   και αν η μελέτη του έργου προδιαγράφει επιπλέον ουσιώδη χαρακτηριστικά  να 
αναφέρονται και αυτά. 
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Πίνακας  – Χαρακτηριστικά γεωϋφάσματων στραγγιστηρίων 

Ιδιότητα Μονάδες 

Αποδεκτό εύρος 

τιμών (ονοµαστική 

αντοχή) 

Μέγιστη 

ανοχή (%) 
Πρότυπα δοκιµής 

Εφελκυστική αντοχή 

ανάλογα με το υλικό 
kΝ/m 10-20 -10% 

ΕΛΟΤ EN ISO 10319 

E3 

Επιµήκυνση στο 

µέγιστο φορτίο 
% 

MD: >30  

CD: >30 
±30% 

ΕΛΟΤ EN ISO 10319 

E3 

Στατική διείσδυση κάθετα 

στην επιφάνεια (CBR 

test) 

N >1700 -10% 
ΕΛΟΤ EN ISO 12236 

E2 

Πτώση κώνου, δυναµική 

εισχώρηση κάθετα στην 

επιφάνεια 

mm <28 +15% ΕΛΟΤ EN ISO 13433 

Χαρακτηριστικό µέγεθος 

πόρων Ο90 
µm <90 ±30% 

ΕΛΟΤ EN ISO 12956 

E2 

Εγκάρσια διαπερατότητα l/(m
2
s) >50 -30% 

ΕΛΟΤ EN ISO 11058 

E2 

 

 

5 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές 

5.1 Γενικά  

α. Πριν από την έναρξη της τοποθέτησης των γεωϋφασμάτων ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία 
έκθεση μεθοδολογίας εκτέλεσης των εργασιών, η οποία θα περιλαμβάνει σκαρίφημα κοπής-επικαλύψεων 
(κατά μήκος και κατά πλάτος). Στην έκθεση θα αναφέρονται οι διαστάσεις των ρολών η προβλεπόμενη 
μέθοδος συρραφής και προσωρινής επιφόρτισης, τα εργαλεία κ.λπ. μέσα που προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθούν.  

β.  Η Υπηρεσία θα ελέγχει την καταλληλότητα συγκρίνοντας τα αναγραφόμενα στη σήμανση CE και τη 
δήλωση επιδόσεων χαρακτηριστικά με τα προβλεπόμενα στην μελέτη και τα καθοριζόμενα στην παρούσα 
Προδιαγραφή ως ελάχιστες απαιτήσεις.  

γ. Βασική προϋπόθεση για την αποδοχή του προς διάστρωση γεωϋφάσματος είναι η εξακρίβωση ότι 
τοποθετείται το προβλεπόμενο από την μελέτη υλικό ή αυτό που εγκρίθηκε προς τοποθέτηση από την 
Υπηρεσία  σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 

Τα ρολά των γεωϋφασμάτων θα φέρουν αυτοκόλλητη πινακίδα (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 10320) 

στην οποία θα αναγράφονται: 

 Ο κατασκευαστής/ προμηθευτής. 

 Το εμπορικό όνομα του προϊόντος. 

 Ο τύπος του προϊόντος. 

 Το βάρους του ρολού σε kg. 

 Οι διαστάσεις του ρολού (πλάτος, μήκος). 
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 Το βάρος ανά μονάδα επιφανείας. 

 Το βασικό υλικό κατασκευής (λ.χ. πολυμερές). 

 Η περιγραφή του προϊόντος σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10318 

 Τα στοιχεία παραγωγής του ρολού υπό μορφή κωδικού (roll number). 

 Η σήμανση CE με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 305/11 

Επίσης επιβάλλεται σύμφωνα με το πρότυπο αυτό ανεξίτηλη σήμανση στις άκρες του ρολού, εύκολα 

αναγνώσιμη ανά διαστήματα έως 5,00 m με την εμπορική ονομασία του τύπου του προϊόντος. 

Η τήρηση των ανωτέρω (απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή του υλικού προς ενσωμάτωση) 

επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση του προς τοποθέτηση γεωϋφάσματος.  

Κατά τα λοιπά για την αποδοχή των εκτελεσθέντων εργασιών διάστρωσης/ τοποθέτησης του γεωϋφάσματος 

θα εξετάζονται τα εμφανή σημεία των στρώσεων ή περιβλημάτων για την διαπίστωση της εφαρμογής των 

όρων και απαιτήσεων της παρούσας Προδιαγραφής. 

5.2 Τοποθέτηση 

 Οι διεπιφάνειες επαφής φυσικού εδάφους με το γεωύφασμα στραγγιστηρίου θα είναι ομαλές, χωρίς 
προεξοχές από βραχώδεις εξάρσεις κ.λπ. έτσι ώστε κατά την τοποθέτηση να μην υπάρχει μηχανική 
καταπόνηση ή φθορά. 

Απαγορεύεται να σύρεται το γεωΰφασμα κατά την προσέγγισή του στις θέσεις τοποθέτησης, εκτός εάν το 
έδαφος είναι λείο και απαλλαγμένο από πάσης φύσεως εξάρσεις.  

Κατά την εφαρμογή του το γεωΰφασμα θα διατηρείται κατά το δυνατόν στρωτό, χαλαρό (χωρίς ένταση) αλλά 
χωρίς μεγάλες ρυτιδώσεις.  

 Αναλόγως της γεωμετρίας του στραγγιστηρίου σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η διέλευση απ’ευθείας πάνω  
στο  γεωΰφασμα οποιουδήποτε μηχανήματος ή οχήματος για την αποφυγή φθορών. Ενδεχομένως 
απαιτούμενη επικάλυψη οριζόντιων επιφανειών γεωσυνθετικών στραγγιστηρίων με εδαφικά υλικά με χρήση 
μηχανικών μέσων θα γίνεται κατά τρόπο ώστε ο μηχανικός εξοπλισμός να κινείται πάντοτε επί ήδη 
διαστρωθέντος υλικού ελαχίστου πάχους 20 cm. Η αρχική επικάλυψη (πρώτη στρώση) συνιστάται να γίνεται 
με ερπυστριοφόρα μηχανήματα, τα οποία θα κινούνται επ’ ευθείας (χωρίς ελιγμούς).  

Σε περίπτωση που το γεωΰφασμα σχιστεί ή τρυπήσει κατά την  διαδικασία επίχωσης με εδαφικό υλικό, θα 
αποκαλύπτεται όλη η περιοχή στην οποία  εμφανίζεται η αστοχία και θα προστίθεται νέο τεμάχιο 
γεωϋφάσματος το οποίο θα συρράβεται με το  ήδη τοποθετημένο.  

Οι επικαλύψεις του γεωϋφάσματος  θα είναι κατ’ ελάχιστον 300 mm και κατά μήκος και κατά πλάτος. 

5.3 Επένδυση γραμμικών στραγγιστηρίων  

 Το κατάλληλα διαβαθμισμένο κοκκώδες υλικό φίλτρου του στραγγιστηρίου θα περιβάλλεται εξ 

ολοκλήρου από το γεωΰφασμα έτσι ώστε να αποκλείεται η έκπλυση των λεπτοκόκκων του 

περιβάλλοντος εδαφικού υλικού προς το εσωτερικό του στραγγιστηρίου (γεγονός που οδηγεί στην ταχεία 

έμφραξη των οπών των σωλήνων και στην αχρήστευση της αποστραγγιστικής διάταξης). Τα πρανή της 

τάφρου του στραγγιστηρίου θα είναι ομαλά και χωρίς βραχώδεις εξάρσεις.  

 Το γεωΰφασμα θα τοποθετείται έτσι ώστε να υπάρχει καλή επαφή με το έδαφος χωρίς κενά ή πτυχές.  

 Οι ενώσεις του γεωϋφάσματος θα γίνονται είτε με επικάλυψη των φύλλων κατά 300 mm τουλάχιστον 

(κατά μήκος και κατά πλάτος), είτε με συρραφή. Στις περιπτώσεις που το πλάτος της τάφρου είναι 

μικρότερο από 300 mm η ελάχιστη επικάλυψη κατά μήκος θα είναι ίση με το πλάτος της τάφρου. 
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5.4 Αποστραγγιστικές στρώσεις – διδιάστατα στραγγιστήρια 

Σε περίπτωση εφαρμογής γεωυφασμάτων σε διδιάστατα (οριζόντια ή κατακόρυφα) στραγγιστήρια, θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα διαλαμβανόμενα στην αντίστοιχη Προδιαγραφή 1501-08-03-06, με 
«Αποστραγγίσεις επιφανειών γεωσύνθετα φύλλα». 

 Τα γεωϋφάσματα διαχωρισμού - προστασίας των αποστραγγιστικών στρώσεων θα ενώνονται με 

επικάλυψη 300 mm τόσο κατά μήκος όσο και κατά πλάτος. 

 Το ελάχιστο πάχος της αρχικής επικάλυψης του γεωϋφάσματος με εδαφικά υλικά (πρώτη στρώση) θα 

είναι τουλάχιστον 20 cm. 

 Οι ματίσεις (ενώσεις) θα γίνονται κατά τρόπο ώστε το ανάντη φύλλο να επικαλύπτει το αμέσως κατάντη 

κατά τουλάχιστον 300 mm. 

 

5.5 Αλλοίωση υλικού - Ανοχή 

 Όλα τα γεωυφάσματα θα πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με την δοκιμή επιταχυνόμενης αλλοίωσης κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12224, εκτός εάν προβλέπεται άμεση επικάλυψή τους εντός 1 ημέρας. Η αντοχή που 
παραμένει στο τέλος της δοκιμής αυτής καθορίζει και την διάρκεια επιτρεπόμενης έκθεσης του 
γεωυφάσματος επί τόπου του έργου χωρίς επικάλυψη. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί συνοψίζονται τα 
στοιχεία μέγιστης αποδεκτής έκθεσης, αναλόγως της απαιτούμενης εφαρμογής. 

Πίνακας 3: Μέγιστος Αποδεκτός Χρόνος Εκθεσης 

Εφαρμογή Απομένουσα Αντοχή Μέγιστος χρόνος έκθεσης μετά 
την τοποθέτηση 

Εφαρμογές στις οποίες  >80% 1 μήνας 

απαιτείται μακροχρόνια 60% έως 80% 2 εβδομάδες 

αντοχή <60% 1 ημέρα 

Εφαρμογές στις οποίες δεν >60% 1 μήνας 

απαιτείται μακροχρόνια 20% έως 60% 2 εβδομάδες 

αντοχή <20% 1 ημέρα 

 

 Εάν τα πιστοποιητικά δοκιμών που συνοδεύουν το γεωΰφασμα δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τέτοιων 
δοκιμών, το υλικό δεν θα παραμένει εκτεθειμένο πέραν της μιας ημέρας μετά την αφαίρεση της 
προστατευτικής συσκευασίας του. 

6 Δοκιμές 

Τα γεωϋφάσματα που υποχρεωτικά φέρουν σήμανση CE και οι δηλωθείσες  επιδόσεις τους ανταποκρίνονται 
στην παρούσα προδιαγραφή και στις επιπλέον απαιτήσεις της μελέτης του έργου χρησιμοποιούνται χωρίς 
περαιτέρω δοκιμές και επιπρόσθετες διαδικασίες πιστοποίησης. 

Η Επίβλεψη ωστόσο, δύναται να ζητήσει την εκτέλεση πρόσθετων εργαστηριακών δοκιμών σε 
πιστοποιημένο εργαστήριο. Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13252,  οι δοκιμές για την επιβεβαίωση των 
μηχανικών χαρακτηριστικών του γεωϋφάσματος θα γίνονται επί δύο δειγμάτων (Α και Β) που θα 
λαμβάνονται από δύο διαφορετικά ρολά. Η δειγματοληψία θα ακολουθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9862. 

Για τις δοκιμές ανθεκτικότητας στον χρόνο και τις περιβαλλοντικές και χημικές επιδράσεις ισχύουν τα 
ακόλουθα  ΕΛΟΤ EN 12224, ΕΛΟΤ EN 12447, ΕΛΟΤ EN 12225 ΕΛΟΤ EN 13438 και ΕΛΟΤ ΕΝ 14030  
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7 Τρόπος επιμέτρησης  

Η επιμέτρηση για την προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση, στερέωση, επικάλυψη ή ραφή των γεωϋφασμάτων  
στραγγιστηρίων και αποστραγγιστικών στρώσεων θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) περιβλήματος 
στραγγιστηρίων ή καλυπτόμενης επιφάνειας (κατά περίπτωση), χωρίς να συνυπολογίζονται οι πάσης 
φύσεως επικαλύψεις.  

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης 
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη 
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους. 
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω: 

 Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου και οι τοπικές 
μεταφορές των γεωϋφασμάτων και των λοιπών ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών. 

 Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση 
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής. 

 Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 

 Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών 

 Η μεταφορά και η προστατευμένη προσωρινή αποθήκευση  των γεωυφασμάτων στο έργο 

 Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο 

 Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού. 

 Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την 
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 

 Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των 
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 

 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών 
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους 
ελέγχους. 

 


