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Κωδ. Προϋπ/σµού:

Περιγραφή:
Η παρούσα µελέτη αφορά στην αποκατάσταση του τοίχου αντιστήριξης της 

παραλιακής οδού Ποσειδώνος του ∆.∆. Λ. Χερσονήσου, στη συµβολή της µε την οδό Μ. 
Αλεξάνδρου. Η αποκατάσταση θα γίνει µε την κατασκευή εύκαµπτου τοίχου αντιστήριξης, 
ανάλογης λειτουργίας και τρόπου κατασκευής µε τα συρµατοκιβώτια, µε τη διαφορά ότι θα 
αποτελείται απο στοιχεία σκυροδέµατος (µπλόκια) αντί λίθων. Αρχικά, θα εκτελεστούν οι 
απαιτούµενες εκσκαφές και καθαιρέσεις στα τµήµατα του υφιστάµενου τοίχου, µέχρι τη 
στάθµη έδρασης της κατασκευής. Στη συνέχεια, θα εξοµαλυνθεί και εξυγιανθεί η επιφάνεια 
θεµελίωσης µε την κατασκευή λιθοριπής απο λίθους λατοµείου στις διαστάσεις που 
προβλέπονται στην τεχνική µελέτη. Πάνω στη λιθοριπή θα εδραστεί το πρώτο στρώµα 
µπλοκιών, τα οποία θα έχουν κατασκευαστεί εκτός του έργου. Μετά τον αναγκαίο χρόνο 
ωρίµανσης αυτών των στοιχείων, θα ανυψωθούν µε τη βοήθεια κατάλληλου γερανού και θα 
τοποθετηθούν µε απόλυτη ακρίβεια στις θέσεις που προβλέπεται, πάνω στην ήδη 
κατασκευασµένη λιθοριπή. Τα στοιχεία αυτά, τµήµα του ύψους των οποίων θα είναι 
βυθισµένο εντός του ύδατος, θα αποτελέσουν τη βάση έδρασης των ανώτερων στρώσεων 
οι οποίες θα αποτελούνται επίσης απο στοιχεία σκυροδέµατος ορισµένων διαστάσεων, όπως 
προβλέπει η µελέτη, τα οποία όµως θα σκυροδετηθούν επίτ τόπου. Η σκυροδέτηση των 
ανώτερων στρώσεων δεν θα γίνει ενιαία, ούτε ως προς το χρόνο σκυροδέτησης, ούτε ως 
προς τη συνέχεια τους κατά την οριζόντια έννοια. Καταρχήν θα σκυροδετηθούν µόνο τα 
στοιχεία της στρώσης Β (βλ. σχέδια) σε ενιαία στάθµη, αλλά µε αρµούς διακοπής 
σκυροδέτησης στις αποστάσεις που προβλέπονται στη µελέτη. Σε επόµενη φάση θα 
ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση των στοιχείων της στρώσης Α και του στηθαίου στέψης . Ο 
σκοπός δηµιουργίας του τοίχου αυτής της µορφής, είναι να προκύψει µιά εύκαµπτη 
αντιστήριξη σε σχέση µε τις συµβατικές µορφές των τοίχων αντιστήριξης οι οποίοι δεν  
µπορούν να παρακολουθήσουν τις διαφορικές καθιζήσεις του εδάφους θεµελίωσης χωρίς να 
καταστραφούν. Αντιθέτως, η προβλεπόµενη µορφή µπορεί να προσαρµόζεται στις τυχόν 
µελλοντικές καθιζήσεις του περιβάλλοντος εδάφους έδρασης, το οποίο υπόκειται στις 
φυσικές δυνάµεις της υδατικής διάβρωσης. Αφού τελειώσει η κατασκευή του τοίχου 
αντιστήριξης θα γίνει η επίχωση των δηµιουργηθέντων ορυγµάτων µε επίλεκτο υλικό απο 
λίθους λατοµείου κατηγορίας Ε4 και η επιφάνεια κυκλοφορίας θα αποκατασταθεί µε 
σκυρόδεµα C12/15, ελαφρά οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα, επί του οποίου θα τοποθετηθεί ο 
ασφαλτοτάπητας κυκλοφορίας.
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Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 55.500,00€, µε ΦΠΑ, 
αναθεώρηση και προµήθεια της απαιτούµενης ποσότητας ασφάλτου.    

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 18/03/2010
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  18/03/2010
Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία
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(((ΤΤΤ...ΣΣΣ...ΥΥΥ...)))

ΕΕΕΡΡΡΓΓΓΩΩΩΝΝΝ   ΟΟΟ∆∆∆ΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΪΪΪΑΑΑΣΣΣ

          

Α - 1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ

1.1.1 Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαµβάνει τους τεχνικούς 
συµβατικούς όρους σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους όρους των 
υπολοίπων συµβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου.

1.1.2 Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαµβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία 
µνηµονεύονται οι εφαρµοζόµενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ κλπ). Οι ως άνω 
προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόµενες στα άρθρα της ΤΣΥ, 
προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατά της.

1.1.3 Αν ο ∆ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου της ΤΣΥ από την 
Κοινοτική Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας εκπνέουσας την ηµέρα κατάθεσης των προσφορών, δι΄ ειδικής επιστολής.

Στην αντίθετη περίπτωση:

α. στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης
β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συµπράξει 

µε το ΚτΕ στην εναρµόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική Νοµοθεσία 
έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονοµική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν 
υπάρχει) νοείται ότι περιλαµβάνεται στον εύλογο επιχειρηµατικό κίνδυνο.

1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.2.1 Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / µεθόδους / δοκιµές 
κλπ) που δεν καλύπτονται από:

- τους κανονισµούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ 
θα εφαρµόζονται:

τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης 
(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD) σύµφωνα 
µε τους κοινούς κανόνες των οργανισµών αυτών.
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1.2.2 Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται: 

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία 
αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την 
εξασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές 
εκτιµήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την 
ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή 
χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης 
του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισµό που είναι αναγνωρισµένος για 
τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - µέλος.

γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του 
προγενέστερου Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε) καθ΄ ο µέρος αυτές δεν 
αντιβαίνουν την Κοινοτική Νοµοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ.

δ. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 
(Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι 
Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε συµπλήρωση 
αυτών οι ASTM των ΗΠΑ.

1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους:

1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει µε 
λεπτοµέρεια, σε κάθε µελέτη όλες τις εφαρµοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι 
αργότερα από την υποβολή της συναφούς µελέτης.

1.3.2 Κάθε διαγωνιζόµενος και συνεπώς ο Ανάδοχος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς 
του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για 
την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που 
απορρέει από την εφαρµογή των.

1.4 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή 
αναφεροµένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο 
ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί 
τις δαπάνες για µία συγκεκριµένη δραστηριότητα µόνον αν γίνεται ρητή και 
αδιαµφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου.

1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ

1.5.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, εφόσον στο αντικείµενο της εργολαβίας 
περιλαµβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο 
ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα 
αναγράφεται:
1. Το είδος του υλικού (προεπαλειµµένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ)
2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου
3. Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
4. Η θέση λήψης
5. Η θέση απόθεσης
6. Η ώρα φόρτωσης
7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης
8. Το καθαρό βάρος, και
9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ
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1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή 
τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.

1.5.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο 
ζύγισής του.

1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη 
συνέχεια από αναλυτική επιµέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για 
χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ)

Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής της 
Υπηρεσίας.

1.5.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 
επιµετρήσεων και των σχεδίων εφαρµογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία 
πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.

B - 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

1.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών χαλαρών εδαφών .
2. Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος (γαίες - ηµίβραχος - 

βράχος).
3. Η άρση πάσης φύσεως καταπτώσεων.
4. Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις (κτισµάτων σκυροδεµάτων κλπ.)

1.2  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Χ1 µε τις 
όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω.

1.3  ΟΡΙΣΜΟΙ

«Γενικές εκσκαφές» νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος και µε 
πλάτος µεγαλύτερο των 3.00µ.
Οι Γενικές εκσκαφές διακρίνονται σε «εκσκαφές χαλαρών εδαφών» σε «Γενικές εκσκαφές 
γαιών και ηµίβραχου» και σε «Γενικές εκσκαφές βράχου».Επισηµαίνεται ότι ειδικά για τις 
«εκσκαφές χαλαρών εδαφών» δεν υφίσταται θέµα «πλάτους» και σαν τέτοιες νοούνται 
και εκείνες οποιουδήποτε πλάτους ακόµη και µικρότερου των 3.00µ.

1.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τα προς εκσκαφήν εδάφη χωρίζονται γενικά στις πιο κάτω κατηγορίες:

1.4.1 Χαλαρά εδάφη

«Χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που 
έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά. 

1.4.2 Γαίες και ηµίβραχος 

«Γαίες και ηµίβραχος»χαρακτηρίζονται τα χώµατα, τα αµµοχάλικα, οι κροκάλες, τα 
σκληρά και συµπαγή υλικά, όπως τσιµεντωµένων αµµοχαλίκων, πλευρικών κορηµάτων 
και προϊόντων έκπλυσης κλιτύων, ο µαλακός ή αποσαθρωµένος βράχος, οι 
µεµονωµένοι ογκόλιθοι, και τα τµήµατα συµπαγούς βράχου µε όγκο όχι µεγαλύτερο 
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από µισό (1/2) κυβικό µέτρο και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσµατικά µε εκσκαπτικά µηχανήµατα και αναµοχλευτήρες (rippers), χωρίς να 
είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών.

1.4.3. Βράχος

«Βράχος» χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν 
χαλαρωθεί µε ανατίναξη, χρήση λοστών ή σφηνών, και οι ογκόλιθοι ή αποσπασµένα 
τµήµατα συµπαγούς βράχου, όγκου µεγαλύτερου του µισού (1/2) κυβικού µέτρου.
Συµπαγής βράχος, κατά τον ορισµό αυτό, σε αντιδιαστολή µε το µαλακό ή 
αποσαθρωµένο βράχο γαιώδους ή ηµιβραχώδους σύστασης, τον οποίο ο Ανάδοχος 
προτιµά να ανατινάξει πριν την αποµάκρυνσή του, θεωρείται ο υγιής βράχος τέτοιας 
σκληρότητας και δοµής, που δεν µπορεί να χαλαρωθεί ή αναµοχλευθεί µε µπουλντόζα 
«D - 9L» εφοδιασµένη µε µονό αναµοχλευτήρα (ripper) ορθογωνικής διατοµής.
Υλικά, εκτός από ογκόλιθους ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, τα οποία δεν 
χαλαρώθηκαν µε ανατίναξη πριν την αποµάκρυνσή τους, δεν θα χαρακτηρίζονται σαν 
εκσκαφή βράχου, εκτός εάν η χρήση ανατίναξης απαγορεύτηκε και η αφαίρεση µε 
λοστούς, σφήνες ή παρόµοιες µεθόδους επιβλήθηκε από την Υπηρεσία, για διάφορους 
λόγους όπως πχ κατοικηµένες περιοχές.

 1.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.5.1 Γενικές Εκσκαφές 

1.5.1.1 Εκτέλεση εκσκαφών 

1.5.1.1.1 Προστασία διαφόρων εγκαταστάσεων στην περιοχή του Έργου.

Κατά την πραγµατοποίηση των εκσκαφών είναι δυνατόν να συναντηθούν διάφοροι σε 
λειτουργία αγωγοί Εταιρειών ή και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ). Στην περίπτωση 
αυτή ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο Γ-20 της παρούσας ΤΣΥ.
Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων, 
συµπεριλαµβανοµένων και ιδιωτών από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις εγκαταστάσεις 
τους κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου.

1.5.1.1.2 Προκαταρκτικές εργασίες

Πριν από την κάθε έναρξη των κυρίως Γενικών εκσκαφών (γαιών - ηµιβράχου και 
βράχου) θα πραγµατοποιείται ο καθαρισµός και η εκρίζωση σε όλη την επιφάνεια της 
εκσκαφής. Ο καθαρισµός συνίσταται στην αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος της 
φυτικής γης και λοιπών χαλαρών εδαφών (βλ. παραγ. 1.4.1), στην εκρίζωση, στην 
εκθάµνωση και κοπή κάθε είδους δένδρων, κορµών, ριζών κλπ.
Επίσης θα πραγµατοποιείται η κατεδάφιση τυχόν υπαρχόντων κτισµάτων ή πάσης 
φύσεως κατασκευών .
Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα ληφθούν κατά τον καθαρισµό, εκρίζωση, κοπή 
δένδρων, κορµών κλπ. και από την κατεδάφιση κτιρίων , ερειπίων, φρακτών , παλαιών 
οδοστρωµάτων κλπ. θα αποµακρύνονται από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε 
απαιτούµενη απόσταση και σε κατάλληλες θέσεις, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Αντιθέτως σε περίπτωση που τα επιφανειακά στρώµατα της φυτικής γης είναι κατάλληλα 
για επένδυση πρανών επιχωµάτων, τότε, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου θα 
εναποτίθενται προσωρινώς σε θέσεις της επιλογής του, προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν καταλλήλως.

1.5.1.1.3 Εκσκαφή

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα 
µηχανήµατα και εργαλεία και γενικώς να διαθέτει τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό 
για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών . Ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να 
είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και να συντηρείται κανονικά µε δαπάνες του 
Αναδόχου.
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Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τις γραµµές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις 
διαστάσεις που φαίνονται στα Σχέδια των εγκεκριµένων µελετών, ή τις γραπτές εντολές 
της Υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της προόδου κατασκευής, µπορεί να κριθεί απαραίτητο 
ή επιθυµητό να τροποποιηθούν οι γραµµές, τα πρανή, οι κλίσεις και οι διαστάσεις των 
εκσκαφών που φαίνονται στα Σχέδια ή που καθορίστηκαν από την Υπηρεσία . Ο 
Ανάδοχος δεν θα δικαιούται καµµιά πρόσθετη αµοιβή πέρα από τις Συµβατικές τιµές 
µονάδας για εκσκαφές, για τις τροποποιήσεις αυτές, ούτε θα δικαιούται παράταση των 
Συµβατικών προθεσµιών. Κάθε εκσκαφή που γίνεται από τον Ανάδοχο για την 
εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου πρόκειται να εκτελεσθούν απαραίτητες 
εργασίες ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, 
θα περιορίζεται στα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία όρια και θα εκτελείται µε δαπάνες του 
Αναδόχου.
Θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για κάθε 
υπερεκσκαφή που προκύπτει από τις ενέργειες του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή 
σκοπό, εκτός αν έχει δοθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας, ή κρίθηκε αυτή δικαιολογηµένη 
ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση. Κάθε τέτοια υπερεκσκαφή θα 
πληρούται µε εγκεκριµένα προϊόντα εκσκαφής, ή σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις εντολές της 
Υπηρεσίας , το δε κόστος της αποκατάστασης αυτής θα βαρύνει τον Ανάδοχο . 
Η Υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει εναλλακτικά µέτρα για την πλήρωση των υπερεκσκαφών, 
σε κάθε περίπτωση όµως το κόστος των µέτρων αυτών θα καλύπτεται από τον 
Ανάδοχο . Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις των υπερεκσκαφών που οφείλονται σε 
γεωλογικές συνθήκες, ο Ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για τις εργασίες πλήρωσης αυτών 
των υπερεκσκαφών  υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος είχε πάρει όλα τα µέτρα για 
την αποφυγή των υπερεκσκαφών (πχ στήριξη χαλαρών πρανών).
Μόνιµα εκτεθειµένες επιφάνειες εκσκαφών θα µορφώνονται καλαίσθητα και µε κλίσεις 
που εξασφαλίζουν επαρκή ευστάθεια και  αποστράγγιση. Η συντήρηση των πρανών και 
η αφαίρεση χαλαρού πετρώµατος από µόνιµα εκτεθειµένα πρανή βράχου θα γίνεται µε 
δαπάνες του Αναδόχου. Ακανόνιστες εξάρσεις αδιατάρακτου βράχου θα επιτρέπονται 
µόνο µετά από έγκριση της Υπηρεσίας . Πάντως, αιχµηρά εξάρµατα ή επικρεµάµενα 
τµήµατα βράχου, που κατά την γνώµη της Υπηρεσίας συνιστούν κίνδυνο, θα 
ξεσκαρώνονται και θα αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης όπως λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα :
- Για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών πάνω από τις 

υπαίθριες εκσκαφές (πχ τάφροι οφρύων).
- Ώστε κάθε εκτεθειµένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται µε τέτοιο τρόπο που 

να αποφεύγεται η διάβρωση των επιφανειών  της εκσκαφής και η συσσώρευση νερού.
- Ώστε ο πυθµένας των ορυγµάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς καλά.  Γι’ αυτό θα 

πρέπει να κατασκευάζονται, όπου απαιτείται, προσωρινοί ή µόνιµοι τάφροι 
αποστράγγισης.

- Ώστε τα συνεκτικά εδάφη να µην διαποτίζονται από νερά.

Όλα τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε δαπάνες του  Αναδόχου χωρίς πρόσθετη 
αποζηµίωση, για την εξασφάλιση επαρκούς αποστράγγισης κατά την διάρκεια των 
εργασιών.
Θεωρείται πιθανό ότι µπορεί να υπάρχουν κοιλότητες, ρήγµατα, ζώνες χαλαρού ή 
αποσαθρωµένου βράχου σε διάφορες θέσεις και διευθύνσεις στα πετρώµατα που 
πρόκειται να εκσκαφούν, στις θεµελιώσεις, τα πρανή των εκσκαφών και σε άλλες 
περιοχές. Γι’ αυτό οι γραµµές εκσκαφής που φαίνονται στα Σχέδια δεν πρέπει να 
θεωρηθεί ότι απεικονίζουν µε µεγάλο βαθµό ακριβείας τις τελικές ή πραγµατικές γραµµές 
εκσκαφής που θα απαιτηθούν ή να ερµηνευθεί ότι δεν υπάρχουν ασθενείς ζώνες στο 
πέτρωµα µέσα από τις γραµµές αυτές.
Εκσκαφή µε ανατινάξεις θα επιτρέπεται να εκτελείται µόνο από έµπειρους και κατάλληλα 
εκπαιδευµένους τεχνίτες του Αναδόχου, ο επικεφαλής των οποίων θα πρέπει να έχει την 
προβλεπόµενη από τον νόµο άδεια γοµωτού, κάτω από την επίβλεψη πεπειραµένων 
τεχνικών που διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα και µόνο όταν έχουν ληφθεί τα εγκεκριµένα 
ισχύοντα µέτρα ασφαλείας για την προστασία προσώπων, των Έργων ή δηµόσιας ή 
ιδιωτικής περιουσίας.
Ανατινάξεις για εκσκαφές που θα εκτελούνται κοντά σε τελειωµένες κατασκευές από 
σκυρόδεµα θα ελέγχονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ταλαντώσεις του σκυροδέµατος να 
µην έχουν ταχύτητα µεγαλύτερη από πέντε (5) cm/sec. Με βάση τα αποτελέσµατα των 
µετρήσεων αυτών ή µετά από παρατηρήσεις, οι µέθοδοι ανατινάξεων θα τροποποιούνται 
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και η ποσότητα εκρηκτικών ταυτόχρονης πυροδότησης θα µειώνεται, εάν κρίνεται 
απαραίτητο, για να περιορισθούν στο ελάχιστο οι διαταραχές στις κατασκευές από 
σκυρόδεµα, στον περιβάλλοντα βράχο και στις γειτονικές περιοχές του Έργου.

∆εν θα επιτραπεί στον Ανάδοχο, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, να 
πυροδοτήσει εκρηκτικά σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) m από υπόγειες ή 
υπαίθριες κατασκευές σκυροδέµατος. Τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν στα Έργα, σε 
ιδιωτική ή σε δηµόσια περιουσία από τις ανατινάξεις, θα αποκαθίστανται από τον 
Ανάδοχο µε δικά του έξοδα. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελεί τις εργασίες ανατίναξης στο 
µέτρο που είναι απαραίτητο και µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
υπερεκσκαφές, η εκσκαφή να µην είναι ακανόνιστη, να µην προκαλείται αδικαιολόγητη 
διαταραχή του εδάφους, που θα το καθιστά ασταθές, να µην κατακερµατίζεται ο βράχος 
πάνω στον οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο, πρόκειται να τοποθετηθεί σκυρόδεµα ή 
εκτοξευόµενο σκυρόδεµα ή ανάχωµα και να µην προκαλούνται ζηµιές σε υπάρχουσες 
κατασκευές.

Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα τις προτάσεις του ή τις τροποποιήσεις των 
προτάσεών του για την εκτέλεση κάθε εργασίας ανατινάξεων για έγκριση από την 
Υπηρεσία.
Εάν κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, οι ανατινάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν ζηµιές 
στο βράχο πάνω στον οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο πρόκειται να εδρασθούν 
κατασκευές, να προκαλέσουν ζηµιές ή να διαταράξουν υφιστάµενες κατασκευές ή να 
δηµιουργήσουν µεγάλες υπερεκσκαφές ή να επηρεάσουν την ευστάθεια του εδάφους, η 
Υπηρεσία µπορεί να δώσει εντολές στον Ανάδοχο να αλλάξει τη διάµετρο ή το µήκος των 
οπών, να µεταβάλει τους χρόνους πυροδότησης των γοµώσεων, να χρησιµοποιήσει 
ελαφρότερη γόµωση, να εφαρµόσει προρρηγµάτωση, ή απαλή µετάτµηση ή να διακόψει 
τη χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών και να ολοκληρώσει την εκσκαφή µε γραµµική 
διάτρηση, χρησιµοποίηση σφηνών ή άλλων κατάλληλων µέσων. Η έγκριση από την 
Υπηρεσία  της τεχνικής και των µεθόδων ανατίναξης του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από την ευθύνη του για το σύνολο της εργασίας που θα εκτελεστεί σύµφωνα µε 
το άρθρο αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ειδικά για τη χρήση εκρηκτικών, εκρηκτικά θα χρησιµοποιηθούν µόνον µετά από ειδική 
έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας σύµφωνα µε την εν ισχύι Νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της µε ευθύνη όµως πάντοτε του αναδόχου.

Καµία αξίωση δεν µπορεί να εγείρει ο ανάδοχος (για αναπροσαρµογή τιµών µονάδας ή/
και παράταση προθεσµίας κλπ) σε περίπτωση που αρνηθεί η Υπηρεσία να επιτρέψει τη 
χρήση εκρηκτικών.
Γι΄ αυτό οι τιµές της προσφοράς του αναδόχου έχουν γενική ισχύ, ανεξάρτητα από το αν 
είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν ή όχι εκρηκτικές ύλες για τη χαλάρωση του ιστού ή για 
την εκσκαφή κλπ των ορυγµάτων.

 1.5.1.1.4 Επιλογή διάθεση , µετακίνηση προϊόντων εκσκαφής

Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά για την 
κατασκευή των µόνιµων Έργων . Όπου είναι πρακτικά δυνατό, υλικά κατάλληλα για 
χρήση στην κατασκευή θα εκσκαφθούν χωριστά από τα υλικά που πρόκειται να 
απορριφθούν. Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα επιλέγονται κατά φορτία κατά τη 
διάρκεια της εκσκαφής και θα αποτίθενται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις ή θα 
αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθήκης, από όπου αργότερα θα µεταφέρονται 
στις καθορισµένες οριστικές θέσεις.

Η εναπόθεση σε χώρους αποθήκης θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα γίνει 
χωρίς πρόσθετο κόστος ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς . Όλα τα άλλα 
προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρησιµοποιηθούν σε µόνιµες κατασκευές θα 
απορριφθούν στις περιοχές που δείχνονται στα σχέδια ή σε άλλες περιοχές που θα 
υποδείξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Οι περιοχές απόρριψης θα 
καταλαµβάνουν τέτοιες θέσεις, ώστε  να µην δηµιουργούνται δυσµενείς περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις να µην εµπλέκονται µε οποιοδήποτε τµήµα των Έργων και η απόθεση των 
υλικών αυτών, θα έχει ευσταθή και οµοιόµορφα πρανή, καλαίσθητη εµφάνιση, και θα 
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ισοπεδώνεται θα εξοµαλύνεται, θα διαµορφώνεται και θα αποστραγγίζεται ώστε να 
αποφεύγεται η διάβρωση των υλικών ή η συσσώρευση νερού. Η διάστρωση των 
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής στις διάφορες περιοχές απόρριψης, θα γίνεται σε 
στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν το ενάµισυ (1,50) m πάχος, χωρίς καµµιά άλλη 
συµπύκνωση, εκτός από εκείνη που επιτυγχάνεται από τα µηχανήµατα µεταφοράς και 
διάστρωσης. 

Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που από τα πράγµατα δεν θα είναι δυνατή η άµεση 
χρησιµοποίηση τους στις µόνιµες κατασκευές, επιχώµατα κλπ. θα µεταφέρονται και θα 
αποτίθενται στους εγκεκριµένους χώρους αποθήκευσης. Τα αποθηκευµένα αυτά υλικά 
κατόπιν θα ξαναφορτωθούν και θα µεταφερθούν στις καθορισµένες περιοχές για τελική 
χρήση.

Κατά την αποθήκευση, επαναφόρτωση και µεταφορά των υλικών θα λαµβάνεται µέριµνα 
για την αποφυγή διαχωρισµού του βράχου και την αποφυγή ανάµιξης του υλικού αυτού 
µε άλλα υλικά.

Η θέση των χώρων αποθήκευσης µπορεί να επιλέγεται από τον Ανάδοχο, θα υπόκειται 
όµως στην έγκριση της Υπηρεσίας.

Τα αποθηκευµένα υλικά θα ξαναφορτώνονται και θα τοποθετούνται στα αναχώµατα και 
επιχώµατα, το συντοµότερο δυνατό. Μετά το τέλος των εργασιών αποθήκευσης και 
επαναφόρτωσης, οι χώροι αποθήκευσης θα καθαρίζονται και θα διαµορφώνονται µε 
σταθερές κλίσεις, κατά τρόπο ικανοποιητικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Η αποθήκευση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να 
διαχωρίζονται ανάλογα µε τη χρήση τους και ειδικότερα σε :
α. Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε επιχώσεις και αναχώµατα. Τα υλικά αυτά 

θα αξιολογούνται έτσι ώστε τα καλύτερης ποιότητας να χρησιµοποιούνται στην 
κατασκευή των ανωτέρων στρώσεων. Ειδικότερα για τα βραχώδη προϊόντα θα 
γίνεται επιλογή τους ώστε τα πιο καθαρά να χρησιµοποιηθούν στην άνω στρώση 
του επιχώµατος, προς αποφυγήν κατασκευής στρώσεως υποβάσεως.

β. Υλικά βράχου, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επίχωση βράχου και λιθορριπές 
προστασίας πρανών σε διάφορες θέσεις, όπου απαιτείται.

γ. Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για αδρανή σκυροδέµατος, και 

δ. Άλλα υλικά, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε ειδικά τµήµατα των Έργων ή 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.  

1.5.2 Άρση καταπτώσεων

Η άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων σε 
οποιασδήποτε φύσεως έδαφος, η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση είτε για 
αποθήκευση, προκειµένου τα κατάλληλα προϊόντα κατάπτωσης να χρησιµοποιηθούν για 
κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων κατασκευών, είτε  για οριστική απόρριψη, θα 
πραγµατοποιηθεί µε τον κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό και κατά τα λοιπά όπως 
καθορίζεται στην παραγρ. 1.5.1.1.4 του παρόντος άρθρου.

Τονίζεται, ότι ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να λαµβάνει όλα τα 
ενδεικνυόµενα µέτρα παρεµποδίσεως των κατολισθήσεων, κατακρηµνίσεων κλπ., 
εφαρµόζοντας τις κατάλληλες µεθόδους εργασίες και ότι θα αποζηµιώνεται για την άρση 
των καταπτώσεων µόνον στην περίπτωση που αποδεδειγµένα δεν έχει υπευθυνότητα γι’ 
αυτές (καταπτώσεις, κατακρηµνίσεις).

1.5.3 Καθαιρέσεις κτισµάτων, σκυροδεµάτων κλπ

Όπως και στην παραγ. 1.5.1.1.2 αναφέρεται πριν την έναρξη των εκσκαφών θα 
πραγµατοποιείται η κατεδάφιση υπαρχόντων κτισµάτων, φρακτών κλπ. η καθαίρεση 
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οπλισµένων και άοπλων σκυροδεµάτων, λιθοδοµών και γενικά πάσης φύσεως 
κατασκευών µε ή χωρίς την βοήθεια µηχανικών µέσων και η µεταφορά τους σε χώρους 
αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίηση τους ή σε χώρους 
µακράν του έργου, της έγκρισης της Υπηρεσίας. Χρήση εκρηκτικών υλών επιτρέπεται 
µόνο µετά από την έγκριση της Υπηρεσίας.
Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε :
α. Καθαιρέσεις κτισµάτων 
β. Καθαιρέσεις λιθοδοµών
γ. Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων

Οι καθαιρέσεις περιλαµβάνονται στις Γενικές εκσκαφές. Ειδικότερα των λιθοδοµών στις 
«γαιώσεις - ηµιβραχώδεις» και των κτισµάτων και αόπλων και οπλισµένων 
σκυροδεµάτων στις «βραχώδεις» εκτός εάν εκτελούνται ανεξάρτητα από τις Γενικές 
εκσκαφές ή υπάρχει πρόβλεψη πληρωµής τους ή υπάρχει ειδική έγγραφη εντολή της 
Υπηρεσίας.

1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 

1.6.1 Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών

Η εργασία περιλαµβάνει :
α. την εκσκαφή  µε οποιοδήποτε µέσο φυτικών  γαιών, τύρφης, οργανικών εδαφών 

και ακατάλληλων υλικών  που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή  
υλικά,  σε οποιοδήποτε  βάθος και πλάτος που απαιτείται από την εγκεκριµένη 
µελέτη για την έδραση επιχωµάτων .

β. Τις φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά µε οποιοδήποτε µέσο σε οποιαδήποτε 
απόσταση για προσωρινή απόθεση (στοκάρισµα) προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο εργοτάξιο (για πλήρωση  νησίδων, 
επένδυση πρανών κλπ) είτε για την οριστική  απόθεση τους (προκειµένου για τα 
περισσεύµατα και τα ακατάλληλα εδάφη).

γ. Την κανονική και έντεχνη διαµόρφωση των απόθέσεων σε σειράδια και διαφύλαξή 
τους µέχρι την  χρονική στιγµή που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο .

δ. Την απόθεση και µόρφωση των ακατάλληλων υλικών σε θέση  έγκρισης της 
Υπηρεσίας.

ε. Την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, συλλογή 
των κοµµένων ή  εκριζωµένων δένδρων, τον αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα 
των κορµών και των χοντρών κλάδων σε  θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

1.6.2 Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου

 Η εργασία περιλαµβάνει:
α. την εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες και ηµιβραχώδες σε οποιοδήποτε βάθος και σε 

πλάτος µεγαλύτερο από 3.00 µ . και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε χρήση 
κατάλληλων εκσκαπτικών µέσων ή µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό

β. τη µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής
γ. την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων κατά τα λοιπά όπως στην παραγρ. 

1.6.1.ε αναφέρεται 
δ. την συµπύκνωση της σκάφης των γαιοηµιβραχωδών ορυγµάτων κάτω από τη 

"στρώση έδρασης οδοστρώµατος, µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπ' όψη στον 
καθορισµό της φέρουσας ικανότητας έδρασης (Φ.Ι.Ε ) σε βαθµό συµπύκνωσης 
που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο προς το 90% 
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται  εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
PROCOTP (PROCTOR MODIFIED σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO Τ180)

ε. τη διαλογή και  επιλογή των προϊόντων εκσκαφής
στ. την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών 
(κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας 
(ακατάλληλα προϊόντα).

ζ. την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές 
αποθέσεις στην περιοχή του έργου µέχρι την οριστική εναπόθεση για την 
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κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών.
η. τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων
θ. τη λήψη των κατάλληλων αποστραγγιστικών µέτρων όπως περιγράφονται στην 

παραγρ. 1.5.1.1.3 του παρόντος
ι. την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και αντίστοιχων στρώσεων οδοστρωσίας την 

αποσύνθεση πλακοστρώσεων, την καθαίρεση συρµατόπλεκτων κιβωτίων 
(SERAZANETI), µανδροτοίχων από λιθοδοµή και κρασπεδορείθρων εκτός αν 
προβλέπεται από τη µελέτη του έργου ή από έγγραφή εντολή της Υπηρεσίας 
ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών.

ια. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι στις Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου 
περιλαµβάνονται και οι παρακάτω, σε αντίστοιχο έδαφος εκσκαφές:
- Σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος ανεξάρτητα της θέσης που 

εκτελούνται (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο).
- Εξυγίανσης (αφαίρεση υπάρχοντος επιχώµατος)
- Του   τµήµατος    των    τραπεζοειδών    τάφρων    που αναφέρεται σε πλάτος 

µεγαλύτερο των 3.00µ
- ∆ιευθετήσεων χειµάρρων κλπ. µε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00 µ.
- αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων.

1.6.3 Γενικές εκσκαφές βράχου

Η εργασία περιλαµβάνει:
α. την εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες, περιλαµβανοµένων των πετρωµάτων µε 

δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτών ή και κροκαλοπαγών , σε οποιοδήποτε 
βάθος και σε πλάτος µεγαλύτερο από 3.00 µ. και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών 
µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό  µέσο ή µε τα χέρια χωρίς την χρήση εκρηκτικών ή µε 
χρήση (κανονική ή περιορισµένη) εκρηκτικών µόνον ύστερα από έγκριση της 
Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό.

β. την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής και ιδιαίτερα 
το ξεσκάρωµα και την αποµάκρυνση αιχµηρών εξαρµάτων ή επικρεµάµενων 
τµηµάτων βράχου

γ.   τη κοπή και εκρίζωση θάµνων  και δένδρων κατά τα λοιπά όπως στην παραγρ. 
1.6.1.ε αναφέρεται

δ. την διαλογή, επιλογή, φόρτωση, µεταφορά, εναπόθεση κλπ. των προϊόντων 
εκσκαφής όπως περιγράφονται στις παραγρ. 1.6.2.στ) έως θ) του παρόντος

ε. την λήψη των κατάλληλων αποστραγγιστικών µέτρων όπως περιγράφονται στην 
παραγρ. 1.5.1.1.3 του παρόντος

στ. την αποξήλωση και καθαίρεση αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων εκτός αν 
προβλέπεται από τη µελέτη του έργου ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας 
ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών

∆ιευκρινίζεται επίσης ότι στις Γενικές εκσκαφές βράχου περιλαµβάνονται και οι 
παρακάτω, σε αντίστοιχο έδαφος, εκσκαφές:

Σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος ανεξάρτητα της θέσης που εκτελούνται 1.
(κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο)

Εξυγίανσης (αφαίρεσης υπάρχοντος επιχώµατος)2.
Του τµήµατος των τραπεζοειδών τάφρων που αναφέρεται σε πλάτος µεγαλύτερο των 3.

3.00 µ.
∆ιευθετήσεων χειµάρρων κλπ µε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00 µ.4.
Αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων. 5.

1.6.4 Άρση καταπτώσεων

Η εργασία περιλαµβάνει:
α. την   άρση  καταπτώσεων   και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και 

επιχωµάτων σε οποιασδήποτε φύσεως εδάφη.
β. τον τυχόν αναγκαίο θρυµµατισµό ογκολίθων
γ. την διαλογή, επιλογή φόρτωση µεταφορά εναπόθεση κλπ. των προϊόντων των 

καταπτώσεων και κατολισθήσεων όπως περιγράφονται στις παραγρ. 1.6.2 στ) έως 
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και θ) του παρόντος.

1.6.5  Καθαίρεση κτισµάτων

Η εργασία περιλαµβάνει:
α. την κατεδάφιση κτισµάτων (αποσύνθεση πλακών από οπλισµένο σκυρόδεµα, 

υποστυλωµάτων, λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών, θεµελίων από λιθοδοµές, 
βάσεων πεδίλων από σκυρόδεµα, εξωτερικών κλιµάκων, υποστέγων, µεταλλικών 
περιφράξεων και οτιδήποτε άλλων συµπληρωµατικών κατασκευών.

β. την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την κατεδάφιση και την 
µεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους αποθήκευσης, των υλικών που είναι 
δυνατή η επαναχρησιµοποίησή τους, ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας 
σε οποιαδήποτε απόσταση  και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων αρχών.

γ. την επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν από τις 
κατεδαφίσεις θεµελίων, υπογείων κλπ.

  1.6.6 Καθαίρεση άοπλων σκυροδεµάτων και λιθοδοµών.    

Η εργασία περιλαµβάνει:
α. την καθαίρεση πάσης φύσεως άοπλων σκυροδεµάτων 
β. την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και την 

µεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας σε 
οποιαδήποτε απόσταση από το έργο  και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων 
Αρχών.

γ. τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά
δ. την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν 

υπάρχοντος και διατηρητέου αγωγού.

1.6.7  Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων

Η εργασία περιλαµβάνει:
α. την καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων (φορείς, δοκοί, πλάκες βάθρων, 

πτερυγότοιχοι, οπλισµένα τεχνικά έργα, τοίχοι κλπ.)
β. την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και τη 

µεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι 
δυνατή η επαναχρησιµοποίησή τους ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας  
σε οποιαδήποτε απόσταση  και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων Αρχών

γ. τον καθαρισµό του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης
δ. την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη 

υπάρχοντος και διατηρητέου αγωγού  του συστήµατος αποχέτευσης / 
αποστράγγισης του έργου

1.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

1.7.1 Γενικές εκσκαφές

1.7.1.1 Γενικά:

Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ
3 
εκσκαφής µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών µε µέριµνα 

και δαπάνη του Ανάδοχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία 
εκπροσώπου αυτής ή αρµοδίας Επιτροπής.

Σε όλες τις περιπτώσεις η επιµέτρηση για πληρωµή θα γίνεται µέχρι τις θεωρητικές 
γραµµές που δείχνονται στα Σχέδια ή που καθορίσθηκαν από την Υπηρεσία, ανεξάρτητα 
εάν τα πραγµατικά όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραµµές αυτές.

Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο "ηµιάθροισµα 
διατοµών επί την αντίστοιχη απόσταση µεταξύ τους" µε αναλυτικό υπολογισµό ή µε 
οποιαδήποτε άλλη µέθοδο που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία. Επισηµαίνεται ότι στην 
περίπτωση όπου µέρος των γενικών εκσκαφών γίνεται σύµφωνα µε τη µελέτη ή το 
πρόγραµµα κατασκευής ή τις έγγραφες εντολής της Υπηρεσίας (λόγω δυσχερειών 
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κυκλοφορίας ή άλλων αιτιών) σε διαστάσεις µε πλάτος µικρότερο των 3.00 µ. τότε για το 
µέρος αυτών των γενικών εκσκαφών θα ισχύει η πληρωµή µε το αντίστοιχο άρθρο 
τιµολογίου των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων. Επίσης στην 
περίπτωση που εκτελούνται εκσκαφές για την κατασκευή τεχνικών έργων σε συνέχεια 
των γενικών εκσκαφών τότε ο διαχωρισµός σε γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεµελίων 
και τάφρων θα γίνεται όπως περιγράφεται µε λεπτοµέρεια στο άρθρο Γ-1της Τ.Σ.Υ

1.7.1.2 Eκσκαφές χαλαρών εδαφών

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.1.α) έως και ε).

1.7.1.3 Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών  εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους 1.6.2. α) έως και 
ια).

∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υπερεκσκαφής που εκτείνεται πέρα από τις 
καθορισµένες κλίσεις και γραµµές εκσκαφής και που οφείλεται κατά τη γνώµη της 
Υπηρεσίας σε χαλαρότητα του υλικού και όχι σε µειωµένη φροντίδα και έλλειψη εµπειρίας 
και επιδεξιότητας το Αναδόχου, ο επιπλέον όγκος πέρα από τις καθορισµένες κλίσεις και 
γραµµές εκσκαφής θα πληρώνεται.

Αποτελεί ευθύνη του Ανάδοχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση της 
Υπηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται 
καµµιά επιπλέον πληρωµή.

1.7.1.4 Γενικές εκσκαφές βράχου

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.3α) έως και ζ). 
∆ιευκρινίζονται ότι  όταν η εκσκαφή βράχου πρέπει να γίνει µέχρι καθορισµένες γραµµές 
και κλίσεις, η πληρωµή θα γίνεται µέχρι τις γραµµές αυτές. ∆εν θα γίνεται µείωση για 
µικρή υποεκσκαφή, που µπορεί να γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία.

∆εν θα γίνεται πληρωµή για τα πρώτα τριάντα (30) cm υπερεκσκαφής. Σε περιπτώσεις 
υπερεκσκαφής που υπερβαίνει τα τριάντα (30) cm πέρα από τις καθορισµένες  γραµµές 
εκσκαφής και η οποία κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, δεν οφείλεται σε µειωµένη φροντίδα 
και έλλειψη εµπειρίας και επιδεξιότητας του Αναδόχου, η υπερεκσκαφή πέρα από τα 
πρώτα τριάντα (30) cm θα επιµετράται για πληρωµή σαν εκσκαφή βράχου.
Αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση της 
Υπηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται 
καµµιά επιπλέον πληρωµή.

1.7.2 Άρση καταπτώσεων

Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ
3 
άρσης καταπτώσεων µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών 

µε µέριµνα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και 
παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρµόδιας Επιτροπής.

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους 1.6.4.α) έως και γ).

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχος δικαιούται πληρωµής µόνο για άρση καταπτώσεων για 
τις οποίες αποδεδειγµένα δεν ευθύνεται. Προς τούτο απαιτείται, για κάθε περίπτωση 
πληρωµής άρσης καταπτώσεων, σχετική έγγραφή βεβαίωση της Υπηρεσίας.

1.7.3 Καθαιρέσεις
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1.7.3.1 Γενικά

α. Η επιµέτρηση γίνεται σε Μ
3
 µετρούµενα πριν από την καθαίρεση

β. Οι εργασίες καθαιρέσεων πληρώνονται ξεχωριστά από τις Γενικές εκσκαφές µόνο 
όταν εκτελούνται ανεξάρτητα από αυτές ή όταν τούτο προβλέπεται στη µελέτη ή 
κατόπιν έγγραφης ειδικής εντολής της Υπηρεσίας, διαφορετικά η δαπάνη τους 
συµπεριλαµβάνεται στις Γενικές εκσκαφές και ειδικότερα των λιθοδοµών στις 
"γαιώδεις - ηµιβραχώδεις" και των κτισµάτων και  αόπλων και οπλισµένων 
σκυροδεµάτων στις "βραχώδεις".

1.7.3.2 Καθαιρέσεις κτισµάτων

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.5α) έως και γ).

1.7.3.3 Καθαιρέσεις άοπλων σκυροδεµάτων και λιθοδοµών

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.6α) έως και δ) .

1.7.3.4 Καθαιρέσεις οπλισµένων σκυροδεµάτων

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.7. α) έως και δ).
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Β - 2 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Η κατασκευή πάσης φύσεως επιχωµάτων οδοποιίας.
2. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της κατασκευής των αναγκαιούντων 

κατάλληλων υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων.

2.2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠ Χ1  µε τις 
όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω.

2.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

"Επίχωµα" νοείται η κατασκευή µε διάστρωση και συµπύκνωση κατάλληλων εδαφικών 
υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων, σε στρώσεις πάχους τέτοιου ώστε µε τα µέσα 
συµπύκνωσης που διατίθενται να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συµπύκνωση και σε 
τµήµατα τέτοιων διαστάσεων, ώστε να µπορεί να γίνει χρήση µηχανικού εξοπλισµού 
υψηλής απόδοσης.

Τα επιχώµατα διακρίνονται σε "γαιώδη" που κατασκευάζονται µε διάστρωση και 
συµπύκνωση γαιωδών εδαφικών υλικών και σε "βραχώδη" που κατασκευάζονται µε 
διάστρωση και συµπύκνωση βραχωδών εδαφικών υλικών.

2.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.4.1  Τµήµατα επιχωµάτων

Τα επιχώµατα αποτελούνται από τα τµήµατα που δίδονται στον παρακάτω πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΑΙΩ∆Η ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΒΡΑΧΩ∆Η ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ

Θεµέλιο

Το τµήµα που βρίσκεται κάτω 
από την αρχική επιφάνεια του 
εδάφους µετά τον καθαρισµό 
των ακατάλληλων υλικών και την 
κατάλληλη διαµόρφωση της 
επιφανείας ώστε να αγκυρώνεται 
το επίχωµα στο υπέδαφος  και 
επιπλέον στρώση πάχους 0,30 
µ. πάνω από την αρχική 
επιφάνεια του φυσικού εδάφους.

Το κατώτερο µέρος του επιχώµατος 
πάχους 0,30 µ. σε επαφή µε το έδαφος 
στην αρχική του επιφάνεια (όταν δεν 
υπάρχουν επιφανειακά ακατάλληλα υλικά) 
και το τµήµα κάτω από αυτή , (µετά από 
τον ενδεχοµένως απαιτούµενο καθαρισµό, 
εκρίζωση, ή/ και αποµάκρυνση 
ακατάλληλων υλικών) και διαµόρφωση 
αναβαθµών για αγκύρωση.

Πυρήνας
Το τµήµα του επιχώµατος µεταξύ 
θεµελίου και στέψης

Το τµήµα του επιχώµατος µεταξύ θεµελίου 
και µεταβατικού τµήµατος

Μεταβατικό τµήµα

Το τµήµα εκείνο όπου η διαβάθµιση του 
υλικού των στρώσεων που το αποτελούν, 
πληρούν ορισµένες απαιτήσεις (φίλτρο) για 
την αποφυγή διείσδυσης του υλικού της 
στέψης στο υποκείµενο βραχώδες τµήµα. 
Το πάχος του είναι 1 µ. εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης 

Το µέρος του επιχώµατος κάτω 
από τη Στρώση ΄Εδρασης του 
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Στέψη

Οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο), που 
εκτείνεται σε βάθος, από την 
πάνω επιφάνεια της Σ.Ε.Ο., ίσο 
προς 1.00 µ. για τα 
οδοστρώµατα κυκλοφορίας ΚΟ, 
Κ1, Κ2, Κ2ε και Κ3 (και 0,80 µ. 
για τα οδοστρώµατα 
κυκλοφορίας Κ4 έως και Κ7)

Το µέρος  του επιχώµατος πάνω από το 
µεταβατικό τµήµα που κατασκευάζεται από 
γαιώδη υλικά όπως στα γαιώδη επιχώµατα 
και αποτελεί (ολόκληρο ή µέρος του) τη 
στρώση έδρασης του οδοστρώµατος.

2.4.2  Χρήσιµες επισηµάνσεις

2.4.2.1 Η "Στρώση έδρασης του Οδοστρώµατος " (Σ.Ε.Ο) είναι το αµέσως κάτω του 
οδοστρώµατος έδαφος ή υλικό επίχωσης το οποίο µορφώθηκε και συµπυκνώθηκε 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΠΤΠΧ-1 και τους λοιπούς όρους ∆ηµοπράτησης και το 
οποίο εκτείνεται µέχρι βάθους που επηρεάζεται από τα φορτία της κυκλοφορίας.

2.4.2.2 Στις περιοχές επιχωµάτων, στη Στρώση Έδρασης Οδοστρώµατος περιλαµβάνεται η 
τυχόν απαιτούµενη, σύµφωνα µε τους όρους ∆ηµοπράτησης Στρώση Στράγγισης 
Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο) (ή στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας από ασύνδετο υλικό).

2.4.2.3 Στις περιοχές ορυγµάτων, στη Στρώση Έδρασης Οδοστρώµατος περιλαµβάνεται η τυχόν 
απαιτούµενη, σύµφωνα µε τους όρους ∆ηµοπράτησης Στρώση Στράγγισης 
Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο.) (ή στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας από ασύνδετο υλικό) και η 
απαιτούµενη ισοπεδωτική στρώση βραχωδών ορυγµάτων.

2.4.2.4 Για την στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας (Α.Π) από ασύνδετο υλικό, όπως επίσης και 
για τη Στρώση Στράγγισης Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο) θα έχει εφαρµογή το άρθρο Ε-3 της 
Τ.Σ.Υ.

2.4.2.5 Σε κατασκευές επιχωµάτων υπερύψωσης παλαιών υφισταµένων οδών, εφόσον η 
διαφορά στάθµης µεταξύ των επιφανειών κυλίσεως παλαιάς και νέας οδού είναι 
µικρότερη από 60 εκ. η τυχόν υπάρχουσα παλαιά ασφαλτική στρώση θα αποσυντίθεται 
και θα αποµακρύνεται. Η δαπάνη της εργασίας αυτής θα περιλαµβάνεται στην τιµή 
κατασκευής του επιχώµατος και δεν θα πληρώνεται ιδιαιτέρως.

2.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.5.1  Επιχώµατα

2.5.1.1 Γαιώδη επιχώµατα

2.5.1.1.1 Υλικά γαιωδών επιχωµάτων

α. Προέλευση

Τα υλικά κατασκευής θα λαµβάνονται κατ' αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής 
ορυγµάτων και µόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν ή δεν είναι 
δυνατός ο συντονισµός των εργασιών ορυγµάτων-επιχωµάτων, σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων (στην περίπτωση αυτή απαιτείται έγγραφη 
έγκριση της Υπηρεσίας, εκτός αν προβλέπεται ρητά στους όρους ∆ηµοπράτησης 
ότι τα προϊόντα ορυγµάτων µιας περιοχής δεν είναι αναγκαίο να χρησιµοποιηθούν 
για την κατασκευή επιχωµάτων), θα γίνεται δανειοληψία για την προµήθειά τους, 
έπειτα από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

 β. Ποιότητα υλικών

Η επιλογή των υλικών κατασκευής των επιχωµάτων - επιχώσεων και ο βαθµός 
συµπύκνωσης αυτών θα γίνει γενικά σύµφωνα µε την ΠΤΠΧ-1 (Παρ.2.9.2 κλπ) 

Επισηµαίνεται κατ' αρχήν ότι για την περίπτωση γαιωδών εδαφών και σε σχέση µε 



-17-

την κατασκευή επιχωµάτων, αυτά (γαιώδη εδάφη) κατατάσσονται στις 5 
κατηγορίες που δίδονται στον παρακάτω Πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΑΙΩ∆ΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

(∆εν περιλαµβάνονται τα προϊόντα βραχωδών ορυγµάτων)

Κατηγορία 

εδαφικού 

υλικού

Χαρακτηρι-

στικά υλικού

Όρια Atterberg

Max πυκνότητα 

κατά την 

τροποποιηµένη 

δοκιµή 

συµπύκνωσης 

χγρ/µ
3

CBR*

Περιεκτικό-

τητα σε 

οργανικά ***

Παρατηρήσεις ως 

προς τη δυνατότητα 

χρησίµοποίησής 

τους για επιχώµατα

Ε1

Γαιώδες υλικό 
µε µέγιστη 
διάσταση 

κόκκου D 200 
χλστ και 

περιεκτικότητα 
σε κόκκους 

200D150 xλστ 
µέχρι 25%

LL 40 ή LL65 και 
ΡΙ (0.6 LL-9)

 1.600

 3 και 
διόγκωση 

**  3%
2%

Αποδεκτό

Ε2

Μέγιστος κόκκος  
100 χλστ 

∆ιερχόµενο % 
από Νο 20025%

LL 40  1.940
 5 και 

διόγκωση 
**  2%

 1% Κατάλληλο

Ε3

Μέγιστος κόκκος  
80 χλστ 

∆ιερχόµενο % 
από Νο 20025%

LL 30 

ΡΙ  10
-

 10 και 
διόγκωση 

** =0
0% Επίλεκτο Ι

Ε4

Μέγιστος κόκκος  
80 χλστ 

∆ιερχόµενο % 
από Νο 20025%

LL 30

ΡΙ  10
-

 20 και 
διόγκωση 

** =0
0% Επίλεκτο ΙΙ

Ε0 Εδαφικό υλικό 
που δεν ανήκει 
στις άλλες 
κατηγορίες

Ακατάλληλο

Όπου :

LL           = Όριο Υδαρότητας Ε 105-86 Method 5
PI            = ∆είκτης Πλαστικότητας Ε 105 - 86 Μethod 6
No 200   = Kόσκινο της Αµερικανικής σειράς προτύπων κοσκίνων 
   ΑΑSHTO : M-92 ανοίγµατος βροχίδας 0,074 χλστ.
*CBR     = Τιµή του Καλιφορνιακού Λόγου  Φέρουσας Ικανότητας 

που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών 
∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86) επί δοκιµίων συµπυκνωθέντων στο 90% της 
µέγιστης πυκνότητας της Τροποποιηµένης ∆οκιµής Συµπύκνωσης (Μέθοδος 11 Ε 
105-86) µε τη βέλτιστη υγρασία και µετά από υδρεµποτισµό 4 ηµερών. Κατ' εξαίρεση επί 
τσιµεντωµένων εδαφών και για έργα σε όρυγµα, για τον υπολογισµό της φέρουσας 
ικανότητας της "υποκείµενης στρώσης" οδοστρωµάτων θα γίνεται συµπληρωµατικά και 
προσδιορισµός του CBR µε δοκιµή "επί τόπου" 
** = Κατά τη δοκιµή CBR
*** = Θα προσδιορισθεί µε τη µέθοδο της "υγρής οξείδωσης" 
(AASHTO T 194).
Υλικά κατηγορίας  Εο (ακατάλληλα) απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται για επιχώµατα. 
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι απαγορεύεται  η χρησιµοποίηση εδαφικών υλικών:

Πρόσµικτων µε φυτικές ουσίες (θάµνοι, ρίζες, φυτική γή, ριζόχωµα κλπ)1.
Οργανούχων2.
∆ιογκούµενη άργιλος3.

Επίσης:

Εδαφικά υλικά τα οποία περιέχουν διαλυτά θειικά άλατα σε ποσότητα εκφρασµένη 1.
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ως SO
3

 
µεγαλύτερη από 1.9 gr ανά λίτρο, µετρούµενη σύµφωνα µε την µέθοδο BS 

1377 δοκιµή 10, µε λόγο νερού προς έδαφος 2:1, δεν θα χρησιµοποιούνται σε θέσεις 
που απέχουν λιγότερο από 50 εκ. από κατασκευές σκυροδέµατος, ή κατεργασµένο 
θραυστό αµµοχάλικο µε τσιµέντο (ΚΘΑ) , ή Σταθεροποιηµένο Εδαφικό Υλικό µε 
τσιµέντο (ΣΕΥ).
Υλικά µε ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα εκφρασµένα ως SO

3

 
µεγαλύτερη από 2.

0,5% κατά βάρος, µετρούµενη σύµφωνα µε τη µέθοδο BS 1377 δοκιµή 9 δεν θα 
χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50 εκ. από µεταλλικές 
κατασκευές.

Όταν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης του πυρήνα σε νερά πληµµύρας τότε θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του µόνο υλικά κατηγορίας Ε2 ή Ε3 ή Ε4. 

Σε περίπτωση υλικών επιχωµάτων θα πρέπει να γίνεται  χρήση επίλεκτου υλικού πάνω 
από το θεµέλιο πάχους 1 µέτρου και στη συνέχεια συµπλήρωσης µε κατάλληλο υλικό 
σύµφωνα µε τα παραπάνω 

2.5.1.1.2 Κατασκευή γαιωδών επιχωµάτων

α. Ετοιµασία της επιφάνειας θεµελίωσης

Πριν από τη διάστρωση του υλικού του επιχώµατος θα αποµακρύνονται τα 
επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη και θα αντικαθίστανται µε κατάλληλα 
υλικά, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη, τα οποία θα πρέπει να 
αποµακρύνονται πριν από την διάστρωση των υλικών επιχώµατος, θεωρούνται τα 
ακόλουθα:

Οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά =30% κ.β.)1.
Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος)2.
∆ιαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο)3.
Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιοµηχανικά απόβλητα)4.
Μίγµατα εδαφικών υλικών µε οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά 5.

υλικά  5% και  30% κ.β.)

Τα ως άνω υλικά είναι ακατάλληλα και για την χρησιµοποίησή τους για την 
κατασκευή επιχωµάτων.

Στη συνέχεια τα διαστρωθέντα, κατάλληλα υλικά θα συµπυκνώνονται επιµελώς. 
Ολόκληρη η επιφάνεια έδρασης του επιχώµατος θα συµπυκνώνεται τουλάχιστον 
σε πυκνότητα ίση προς το 90% της µέγιστης πυκνότητας  που επιτυγχάνεται κατά 
την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης.

Η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor E105-86 που θα εφαρµόζεται θα 
είναι σύµφωνα µε την :

ΜΕΘΟ∆Ο Α: Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο Νο4 
µικρότερο ή ίσο προς 7%.
ΜΕΘΟ∆Ο ∆ : Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο Νο 4 
µεγαλύτερο από 7%.

Η συµπύκνωση αυτή θα εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 40 εκ. και σε πλάτος 2µ. 
πέρα από το πόδι του επιχώµατος, ή κατ' ελάχιστο µέχρι το όριο απαλλοτρίωσης, 
όπου υπάρχουν σχετικοί περιορισµοί πλάτους.

β. ∆ιάστρωση

Ακολουθεί η διάστρωση και η συµπύκνωση των στρώσεων του επιχώµατος. Οι 
στρώσεις θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την υποδοµή και οµοιόµορφου 
πάχους τέτοιου ώστε, µε τον υπάρχοντα εξοπλισµό, να επιτυγχάνεται ο 
απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σ' όλο το πάχος.
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Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και αν δεν έχουν, θα 
αναµιγνύονται µε κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό.

∆εν θα διαστρώνεται καµία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείµενη 
στρώση συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις. Αν παρ’ ελπίδα η υποκείµενη 
στρώση έχει µαλακώσει από υπέρβαση υγρασίας λόγω διήθησης υδάτων δεν θα  
επιτρέπεται η διάστρωση της επόµενης.

Τα επιχώµατα επί εδαφών µικρής φέρουσας  ικανότητας είναι  αντικείµενο ειδικής 
Μελέτης και θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Μελέτης αυτής. 
Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην µη υπέρβαση του ορίου αντοχής του 
εδάφους µε κατάλληλη διαστασιολόγηση του πάχους των πρώτων στρώσεων για 
να προστατευθεί το έδαφος από τις φορτίσεις των οχηµάτων µεταφοράς υλικού και 
των µηχανηµάτων συµπύκνωσης.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων πρέπει να έχει την 
απαραίτητη εγκάρσια κλίση (min +4% σε ευθυγραµµία) για την εξασφάλιση της 
ταχείας απορροής των επιφανειακών νερών χωρίς κίνδυνο διάβρωσης ή 
υπερβολικής διαβροχής του σώµατος του επιχώµατος.

Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να προστατεύσει το 
επίχωµα αλλά και το όρυγµα από την επίδραση του νερού της βροχής και του 
νερού από άλλες πηγές (χείµαρροι, ποταµοί, υπόγειο νερό).

Εφόσον η περιεχόµενη υγρασία του υλικού που διαστρώθηκε διαπιστωθεί µε 
επιτόπου µετρήσεις ότι δεν είναι η βέλτιστη προς συµπύκνωση  θα γίνει διαβροχή 
αυτού κατά τρόπο που να εξασφαλίζει οµοιόµορφη ύγρανση του υλικού - εάν 
απαιτείται αύξηση της υγρασίας ή εάν απαιτείται µείωση της υγρασίας θα γίνει 
ξήρανση αυτού µε αερισµό ή ανάµιξη µε στεγνά κατάλληλα εδαφικά υλικά ή µε 
χηµικά πρόσθετα όπως µε άσβυστο ασβέστη, υδράσβεστο κ.α. της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας.

 
  γ. Συµπύκνωση

Ι. Για   τα   επιχώµατα   οδικών  έργων,  αν  δεν  γίνεται  ιδιαίτερη µνεία σε 
ειδική µελέτη ή/ και σε ειδικούς όρους δηµοπράτησης, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 
90% της µέγιστης πυκνότητας που καθορίζεται κατά την τροποποιηµένη 
δοκιµή συµπύκνωσης PROCTOR (E105-86 ∆οκιµή 11).

ΙΙ. Για τα υψηλά επιχώµατα (Η  10 µ.) σε σηµαντικά έργα (αυτοκινητοδρόµων, 
αρτηριών µεγάλης σηµασίας, κλάδων κόµβων) θα πρέπει να διερευνάται η 
ανάγκη συµπύκνωσης µε ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον 
ίση µε το 95% της µέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης PROCTOR (E 105-86 ∆οκιµή 11).

Ο παραπάνω αυξηµένος βαθµός συµπύκνωσης θα εφαρµόζεται µόνον στην 
περίπτωση που προβλέπεται σε εγκεκριµένη µελέτη ή περιλαµβάνεται στους 
όρους δηµοπράτησης, ή διατάσσεται από την Υπηρεσία.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατασκευής επιχωµάτων από "ελευθέρως 
στραγγιζόµενα" (Ως "ελευθέρως στραγγιζόµενα" υλικά θεωρούνται τα υλικά 
µε ποσοστό κόκκων µικρότερου µεγέθους από 0,6 mm µέχρι 30% κ.β. και 
ποσοστό λεπτόκοκκου κλάσµατος (διερχόµενου από το κόσκινο Νο 200) 
µέχρι 7% κ.β) υλικά, για τα οποία η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης 
PROCTOR (Ε105-86 ∆οκιµή 11) δεν δίνει σαφή καµπύλη για τον 
προσδιορισµό της µέγιστης πυκνότητας, θα πρέπει να χρησιµοποιείται, 
εναλλακτικά, συµπύκνωση στις ακόλουθες τιµές της "σχετικής 
πυκνότητας" (Dr):

α. Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 65%, για τις περιπτώσεις που ζητείται 
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συµπύκνωση τουλάχιστον 90% της τροποποιηµένης δοκιµής 
PROCTOR.

β. Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 70% για τις περιπτώσεις που ζητείται 
συµπύκνωση τουλάχιστον 95% της τροποποιηµένης δοκιµής 
PROCTOR.

IV. Στα πλαίσια των ελέγχων συµπύκνωσης µε την µέθοδο της σχετικής 
πυκνότητας επιτρέπονται οι παρακάτω αποκλίσεις:

α. Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης 
ελέγχου) είναι Ν5 τότε, όλα τα επί µέρους αποτελέσµατα πρέπει να 
βρίσκονται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια.

β. Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης 
ελέγχου) είναι Ν  10 τότε επιτρέπεται, κάθε φορά, ένα (1) επί µέρους 
αποτέλεσµα να είναι µικρότερο  από την απαιτούµενη σχετική 
πυκνότητα (Dr), όχι όµως περισσότερο από 10% του 
προσδιοριζόµενου κάτω ορίου αυτής.

γ. Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης 
ελέγχου) είναι Ν =10, τότε κάθε φορά ποσοστό 90% των 
αντιπροσωπευτικών δοκιµών που πραγµατοποιούνται σε διαδοχικές 
θέσεις πρέπει να βρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια.

V. Η σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως εξής:

                      e
max

 - e

  Dr=                      x 100
             e

max
-e

min

όπου:

e= είναι   ο πραγµατικός   δείκτης  πόρων  του 
  υλικού.

e
max

= είναι ο  δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα 

(δοκιµή προσδιορισµού ελάχιστης πυκνότητας ASTM D 4254-83.

e
min

= είναι ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην µέγιστη 

πυκνότητα (δοκιµή προσδιορισµού µέγιστης πυκνότητας ASTM D 4253-83.

Κλιµατικοί περιορισµοί κατασκευής γαιωδών επιχωµάτων

Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να απαγορεύσει προσωρινά τις εργασίες κατασκευής αν 
κρίνει ότι οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες. Πάντως τα γαιώδη επιχώµατα δεν θα 
κατασκευάζονται όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι µικρότερη από 
2

0
C και γενικότερα όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (πχ έντονες 

βροχοπτώσεις, που προκαλούν αναµόχλευση της τελευταίας διαστρωµένης 
στρώσης λόγω της κυκλοφορίας των βαρέων µηχανηµάτων µεταφοράς και 
διάστρωσης) .

δ. Κυκλοφορία

Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώµατος δεν πρέπει να κυκλοφορούν 
οχήµατα µέχρι να τελειώσει η συµπύκνωσή τους. Αν αυτό δεν είναι δυνατό τα 
οχήµατα πρέπει να κατανέµονται έτσι ώστε να µην κυκλοφορούν πάνω από τα ίδια 
σηµεία και δηµιουργήσουν ροδιές και αυλακώσεις. Το αυτό ισχύει και για τα 
τµήµατα των οποίων η συµπύκνωση έχει περατωθεί.
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2.5.1.2 Επιχώµατα από αργιλικά υλικά

Αργιλικά υλικά επιχωµάτων.

α. Προέλευση - Ποιότητα

Πρόκειται για υλικά που θα προέλθουν από τις εκσκαφές που θα διενεργηθούν σε 
αργίλους και αργιλικές µάργες, καστανού έως τεφρού χρώµατος, µέσης έως υψηλής 
πλαστικότητας, που χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωµάτων, ως έχουν, κατατάσσονται γενικά στην κατηγορία Ε0 µε βάση τις 
προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

β. ∆ιαλογή - έλεγχος και κατάταξη υλικών 
εκσκαφής.

Τα υλικά που θα προκύπτουν από την εκσκαφή των ορυγµάτων του έργου θα 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή επιχωµάτων µετά από κατάλληλη διαλογή, 
κατάταξη και έλεγχο. 
Συγκεκριµένα για την κατάταξη των υλικών σε κάθε θέση ορύγµατος θα εκτελούνται 
καταρχήν οι ακόλουθες δοκιµές:

∆οκιµή Συχνότητα

Κοκκοµετρική ανάλυση µε κόσκινα µία δοκιµή ανά 1000m
3
 (για κάθε διακριτή εδαφική 

στρώση, µε όγκο προϊόντων < 1000m
3
  θα 

εκτελείται τουλάχιστον µία δοκιµή)

Προσδιορισµός ορίων Atterberg

Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας

Με βάση τις παραπάνω δοκιµές θα γίνεται οµαδοποίηση και κατάταξη των υλικών 
κατά USCS και AASHTO. 

Στη συνέχεια για τα αργιλικά υλικά, που θα κατατάσσονται στις κατηγορίες Α-6, Α-7 
κατά AASHTO, θα εκτελούνται για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών τους και 
τον έλεγχο της καταλληλότητάς τους οι ακόλουθες δοκιµές:

∆οκιµή Συχνότητα

Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης (Modified Proctor) Μία δοκιµή ανά 5,000 m
3
 (για κάθε διακριτή εδαφική 

στρώση, µε όγκο προϊόντων < 5000m
3
  θα 

εκτελείται τουλάχιστον µία δοκιµή)

Προσδιορισµός ποσοστού οργανικών

∆οκιµή προσδιορισµού λόγου CBR, µε µέτρηση της 
διόγκωσης

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα θα διαχωρίζονται τα υλικά που 
χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα και κατατάσσονται στην κατηγορία Ε0 των 
προδιαγραφών για οδικά έργα. Για την κατασκευή επιχωµάτων µε τα υλικά αυτά, θα 
πρέπει να ληφθούν πρόσθετα µέτρα βελτίωσης, προστασίας και ελέγχου.

Οι ειδικές προδιαγραφές για το σχεδιασµό, την κατασκευή και τον έλεγχο των 
επιχωµάτων που περιγράφονται στη συνέχεια, αφορούν στην κατασκευή 
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επιχωµάτων µε υλικά που κατατάσσονται στην κατηγορία Ε0 και περιέχουν 
οργανικά σε ποσοστό  5%. 

Τέλος οργανικά ή µικτά εδάφη, που περιέχουν ποσοστό οργανικών > 5 % θα 
θεωρούνται ακατάλληλα και δεν θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των 
επιχωµάτων της οδού.

Κατασκευή επιχωµάτων.

α. Κατασκευή επιχωµάτων.

Για την ικανοποιητική κατασκευή και συµπεριφορά των επιχωµάτων 
από τα παραπάνω αργιλικά υλικά µε µέγιστο ύψος 6µ. θεωρείται απαραίτητη η 
συστηµατική παρακολούθηση και έλεγχος τόσο των χρησιµοποιούµενων υλικών όσο 
και του συµπυκνωµένου υλικού του κατασκευασµένου επιχώµατος. Για το λόγο αυτό 
απαιτείται η επιτόπου εγκατάσταση ανεξάρτητου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου, 
µε αποκλειστική αρµοδιότητα την εφαρµογή των µεθόδων και του ελέγχου που 
περιγράφονται στη συνέχεια.
Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου θα διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την 
εκτέλεση των παρακάτω δοκιµών:

Κοκκοµέτρηση µε κόσκινα και αραιόµετρο
Προσδιορισµός ορίων Atterberg

Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας
Προσδιορισµός ποσοστού οργανικών
Προσδιορισµός επιτόπου πυκνότητας
Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης (modified Proctor)
Εργαστηριακή δοκιµή προσδιορισµού λόγου φέρουσας ικανότητας CBR, µε 
παράλληλη µέτρηση της διόγκωσης 

Θα διαθέτει επίσης το κατάλληλο προσωπικό, που θα περιλαµβάνει: 

Επιστηµονικό διευθυντή εργαστηριού 8ετούς τουλάχιστον εµπειρίας σε εργαστήριο 
ποιοτικού ελέγχου έργων οδοποιίας.

Τεχνικό προσωπικό (εργαστηριακοί βοηθοί) 5ετούς τουλάχιστον εµπειρίας σε 
έργα οδοποιίας

β. Κατασκευή και συµπύκνωση.

Συµπύκνωση – ∆ιάστρωση.

Κατά τη κατασκευή του επιχώµατος θα πρέπει να γίνεται καλή και προσεκτική 
συµπύκνωση του υλικού, ώστε το σώµα του επιχώµατος να αποκτά την 
απαιτούµενη οµοιοµορφία, αντοχή και φέρουσα ικανότητα και να αποφευχθούν 
σηµαντικές καθιζήσεις ή αστοχία των πρανών.

Θα εφαρµόζονται τα ακόλουθα:

Η διάστρωση και συµπύκνωση θα γίνεται σε στρώσεις, που θα είναι συνεχείς, 
παράλληλες προς την υποδοµή και οµοιόµορφου αρχικού πάχους (προ της 
συµπύκνωσης), όχι µεγαλύτερου του 0,25m, ώστε να επιτυγχάνεται ο 
απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σε όλο το πάχος.

Κατά τη συµπύκνωση των αργιλικών στρώσεων, που βρίσκονται σε βάθος 
µεγαλύτερο του 1,0m από την έδραση του οδοστρώµατος, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 90% 
της µέγιστης ξηράς πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη 
δοκιµή συµπύκνωσης Proctor. 

Η υγρασία του υλικού κατά τη συµπύκνωση θα πρέπει να είναι κατά 23% 
µεγαλύτερη της βέλτιστης κατά Proctor. Αν η υγρασία του υλικού είναι 
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διαφορετική της επιδιωκόµενης τιµής, τότε θα διορθώνεται µε κατάλληλη 
ύγρανση ή και ξήρανση. Η υψηλή υγρασία κατά τη συµπύκνωση εξασφαλίζει 
τον κορεσµό του υλικού και την προστασία του από µεταβολές της υγρασίας και 
διόγκωση.

Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλιώς θα αναµιγνύονται µε 
κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό. Οργανικά υλικά που θα προκύπτουν από την 
εκσκαφή (π.χ. ενστρώσεις ξυλίτη) θα πρέπει να συλλέγονται επιτόπου µε 
κατάλληλη διαλογή και να αποµακρύνονται. Ευµεγέθη συµπαγή αργιλικά 
τεµάχη (συσσωµατώµατα) που θα προκύπτουν από την εκσκαφή θα πρέπει να 
θρυµµατίζονται σε ικανοποιητικό βαθµό, ώστε να αποφεύγεται η ανοµοιοµορφία 
και ο κίνδυνος απώλειας της δοµής των τεµαχών αυτών σε περίπτωση 
διαβροχής, µετά την κατασκευή.

Κατά την κατασκευή του επιχώµατος θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για 
την προστασία από διαβροχή. Η διάστρωση του υλικού θα πραγµατοποιείται 
όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και εντός µικρού χρονικού 
διαστήµατος, ώστε να αποφεύγεται η παρατεταµένη έκθεση της 
συµπυκνωµένης επιφάνειας στην ηλιακή ακτινοβολία. Η επιφάνεια µεταξύ των 
στρώσεων θα πρέπει να έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλίση για την 
εξασφάλιση της απορροής. Εάν η υποκείµενη στρώση έχει µαλακώσει από 
διαβροχή δεν θα γίνεται διάστρωση της επόµενης πριν την αποκατάσταση των 
απαιτούµενων ιδιοτήτων. Η αποκατάσταση αυτή µπορεί να επιτευχθεί είτε µε 
αναµόχλευση και επανασυµπύκνωση µε διέλευση κατσικοπόδαρου, είτε σε 
περίπτωση έντονης διαβροχής µε απόξεση και επανακατασκευή του 
χαλαρωµένου τµήµατος.

Κατά την κατασκευή θα πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία επιφανειών 
ασυνέχειας.  Τέτοιου είδους επιφάνειες µειωµένης αντοχής µπορεί να 
προκύψουν:

Μεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων λόγω ξήρανσης της υποκείµενης στρώσης 
µπορεί να δηµιουργηθεί ζώνη αυξηµένης υγρασίας και µειωµένης αντοχής 
στο κατώτερο τµήµα της νέας στρώσης. Γι’ αυτό θα πρέπει πριν την 
τοποθέτηση της επόµενης στρώσης να γίνεται ελεγχόµενη διαβροχή της 
επιφάνειας της υποκείµενης στρώσης.
∆ηµιουργία λείων γυαλιστερών διατµητικών επιφανειών λόγω της κίνησης 
των µηχανηµάτων ή και της παρουσίας υλικών πολύ χαµηλής αντοχής. 
Περίπτωση βροχής ή διαβροχής αυξάνει αυτό το ενδεχόµενο. Σε 
περίπτωση που δηµιουργούνται τέτοιου είδους επιφάνειες θα πρέπει να 
γίνεται αναµόχλευση του υλικού πριν την τοποθέτηση της νέας στρώσης.

Σχεδιασµός και προστασία επιχώµατος.

Υλικά κατασκευής σώµατος επιχώµατος.

Το ανώτερο τµήµα των επιχωµάτων της οδικής αρτηρίας, κάτω από το οδόστρωµα θα 
περιλαµβάνει στρώση έδρασης οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο.), πάχους 4050cm από υλικά 
κατηγορίας Ε3 ή Ε4. 

Το τµήµα του επιχώµατος κάτω από τη Σ.Ε.Ο. και έως βάθος 1m από τη στάθµη 
έδρασης του οδοστρώµατος, θα κατασκευάζεται από υλικά της κατηγορίας Ε1 ή 
ανώτερης. Θα αποφεύγεται δηλαδή η χρήση αργιλικών υλικών της κατηγορίας Ε0 
στο ανώτερο αυτό τµήµα του επιχώµατος.

Βελτιστοποίηση του σχεδιασµού και της συµπεριφοράς µπορεί να επιτευχθεί µε 
κατάλληλο καταµερισµό των προϊόντων εκσκαφής κατά τη χρησιµοποίησή τους για 
την κατασκευή επιχωµάτων. Συγκεκριµένα η χρήση αργιλικών υλικών της 
κατηγορίας Ε0 θα περιοριστεί µόνο στις επιχώσεις των Cut & Cover και στην 
κατασκευή επιχωµάτων οδοποιίας, ύψους έως 6m. Υψηλά επιχώµατα, ύψους 
µεγαλύτερου των 6m, θα κατασκευαστούν εξολοκλήρου µε υλικά που κατατάσσονται 
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στην κατηγορία Ε1 ή καλύτερη.

Προστασία πρανών

Για την προστασία του αργιλικού υλικού και την αποφυγή ανεπιθύµητης διαβροχής και 
επακόλουθης χαλάρωσης και διόγκωσής του, τα πρανή των επιχωµάτων θα πρέπει να 
καλύπτονται:

Με στρώση φυτικών. 

Λόγω της πολύ χαµηλής υδροπερατότητας του αργιλικού σώµατος του επιχώµατος, 
υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης να προκληθεί 
υπερκορεσµός και αστοχία της φυτικής στρώσης. Για να αποφευχθεί ένα τέτοιο 
ενδεχόµενο, αλλά και για την προστασία των πρανών κατά την κατασκευή 
προτείνεται η τοποθέτηση συµπυκνωµένου αµµοχαλίκου στραγγιστηρίου πάχους 
της τάξης των 50cm, σε όλη την επιφάνεια των πρανών των επιχωµάτων, κάτω από 
τα φυτικά. Η στραγγιστήρια στρώση θα διοχετεύει τα συλλεχθέντα ύδατα σε 
κατάλληλο σύστηµα απορροής (π.χ. πλευρική τάφρο) παρά τον πόδα του πρανούς 
του επιχώµατος.

Έδραση

Η έδραση του επιχώµατος θα γίνεται απευθείας στο φυσικό έδαφος µετά την αφαίρεση 
των φυτικών γαιών. Η προστασία του ποδός του επιχώµατος από επιφανειακές 
απορροές θα προστατεύεται από κατάλληλο σύστηµα συλλογής (π.χ. πλευρική 
τάφρο).

Η έδραση του επιχώµατος σε µαλακά ή διογκούµενα υλικά ή σε θέσεις όπου συναντάται 
υψηλός υπόγειος ορίζοντας θα αντιµετωπίζεται κατά περίπτωση µε βάση ειδική 
εδαφοτεχνική µελέτη.

Έλεγχος του επιχώµατος.

Μετά την ολοκλήρωση της συµπύκνωσης κάθε στρώσης θα γίνονται οι έλεγχοι των 

ιδιοτήτων του συµπυκνωµένου επιχώµατος που αναφέρονται στον πίνακα που 

ακολουθεί, µε τις αντίστοιχες συχνότητες:

∆οκιµή Συχνότητα

Προσδιορισµός επιτόπου υγρασίας αµέσως µετά τη 

συµπύκνωση

Τουλάχιστον µία δοκιµή ανά 500 m
3
 για κάθε 

συµπυκνωµένη στρώση

Προσδιορισµός επιτόπου πυκνότητας

Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης (Modified 

Proctor)

Τουλάχιστον µία δοκιµή ανά 2000 m
3
 για κάθε 

συµπυκνωµένη στρώση

Κοκκοµετρική ανάλυση µε κόσκινο Τουλάχιστον µία δοκιµή ανά 1000 m
3
 για κάθε 

συµπυκνωµένη στρώση

Προσδιορισµός ορίων Atterberg

Από τους ελέγχους θα κρίνεται εάν έχει επιτευχθεί το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, ως 
προς την υγρασία και την πυκνότητα του συµπυκνωµένου υλικού, µε βάση τα 
αναφερόµενα στις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε και την ΠΤΠ.Χ1.

Κατασκευή δοκιµαστικού επιχώµατος.
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Για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασµού και των µεθόδων κατασκευής των αργιλικών 
επιχωµάτων θα κατασκευασθεί δοκιµαστικό επίχωµα µε την έναρξη του έργου. Το 
δοκιµαστικό επίχωµα αποσκοπεί:

Στην επιλογή των κατάλληλων µηχανηµάτων συµπύκνωσης
Στον προσδιορισµό του ρυθµού διέλευσης των µηχανηµάτων
Στην εκτίµηση του ικανοποιητικού βαθµού συµπύκνωσης και του ικανοποιητικού 

θρυµµατισµού των συσσωµατωµάτων (αργιλικών τεµαχών)
Στον έλεγχο των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του συµπυκνωµένου επιχώµατος και 

συγκεκριµένα του µέτρου συµπίεσης και της διατµητικής του αντοχής.

Προτείνεται η κατασκευή δύο δοκιµαστικών επιχωµάτων, διαστάσεων 20m x 40m το 
καθένα. Τα δοκιµαστικά επιχώµατα θα κατασκευαστούν αποκλειστικά από αργιλικά 
υλικά, που κατατάσσονται στην κατηγορία Ε0, και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
κεφαλαίου 4 της ΠΤΠ.Χ1. Η συµπύκνωση του ενός επιχώµατος θα γίνεται σε στρώσεις 
οµοιόµορφου αρχικού πάχους (προ της συµπύκνωσης) 0,25m και του άλλου σε 
στρώσεις πάχους της τάξης των 0,35m. Κάθε δοκιµαστικό επίχωµα θα αποτελείται από 
πέντε (5) συνολικά στρώσεις.

Κατά την κατασκευή κάθε στρώσης και για καθένα από τα δύο δοκιµαστικά επιχώµατα θα 
γίνεται χωροστάθµιση της επιφανείας της στρώσης και θα µετριέται για κάθε διέλευση του 
µηχανήµατος συµπύκνωσης η καθίζηση της επιφάνειας της στρώσης σε 
προκαθορισµένες θέσεις σε κάνναβο 5m x 5m. Με βάση τις µετρήσεις αυτές θα 
συνταχθούν για κάθε στρώση διαγράµµατα εξέλιξης των καθιζήσεων µε τον αριθµό 
διελεύσεων.

Πέραν από την παρακολούθηση της συµπεριφοράς του επιχώµατος κατά τη 
συµπύκνωση θα πραγµατοποιηθούν οι έλεγχοι των ιδιοτήτων του συµπυκνωµένου 
δοκιµαστικού επιχώµατος που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, µε τις 
αντίστοιχες συχνότητες: 

∆οκιµή Συχνότητα Σκοπός

Κοκκοµετρική ανάλυση 
από δύο δοκιµές ανά στρώση για 
κάθε επίχωµα

Κατάταξη του υλικού

Προσδιορισµός ορίων Atterberg

Προσδιορισµός επιτόπου υγρασίας
από δύο δοκιµές σε κάθε στρώση 
κατασκευασµένου επιχώµατος

Προσδιορισµός χαρακτηριστικών 
συµπυκνωµένου επιχώµατος

Προσδιορισµός επιτόπου 
πυκνότητας
Τροποποιηµένη δοκιµή 
συµπύκνωσης (Modified Proctor)

δύο δοκιµές σε καθένα δοκιµαστικό 
επίχωµα

Έλεγχος χαρακτηριστικών µε βάση 
τις προδιαγραφές

∆οκιµαστική φόρτιση πλάκας
τρεις δοκιµές σε καθένα δοκιµαστικό 
επίχωµα

Προσδιορισµός µέτρου συµπίεσης

∆οκιµή ανεµπόδιστης θλίψης
από δύο δοκιµές σε αδιατάρακτα 
δείγµατα από καθένα 
κατασκευασµένο επίχωµα

Προσδιορισµός διατµητικής αντοχής

Τριαξονική δοκιµή CUPP 

Ο τελικός καθορισµός του είδους, των θέσεων και της συχνότητας των ελέγχων και των 
µετρήσεων για την παρακολούθηση της συµπεριφοράς του δοκιµαστικού επιχώµατος θα 
γίνει από την Υπηρεσία ανάλογα και µε τα επιτόπου ευρήµατα.

Με βάση την παρακολούθηση και τους ελέγχους του δοκιµαστικού επιχώµατος θα 
οριστικοποιηθεί η µέθοδος κατασκευής των επιχωµάτων, σε ό,τι αφορά τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό, τον αριθµό διελεύσεων και το πάχος των στρώσεων και θα ελεγχθούν οι 
προδιαγραφές ως προς τον απαιτούµενο βαθµό συµπύκνωσης, καθώς και η ευστάθεια 
και συµπεριφορά των επιχωµάτων, ανάλογα µε το ύψος τους.
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2.5.1.3 Βραχώδη επιχώµατα

2.5.1.3.1 Υλικά βραχωδών επιχωµάτων

α. Προέλευση

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι πετρώδη προϊόντα που προέρχονται 
από εκσκαφές βραχωδών ορυγµάτων. Κατ' εξαίρεση και µετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται πάσης φύσεως κατάλληλα υλικά 
προερχόµενα από δανειοθαλάµους. Στις περιπτώσεις αυτές οι θέσεις 
δανειοθαλάµων εκσκαφής θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία ή θα εγκρίνονται 
από την Υπηρεσία σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς ειδικούς όρους 
∆ηµοπράτησης.

Στην όποια περίπτωση και πριν αρχίσει η εκσκαφή βραχωδών υλικών θα 
αποµακρύνονται τα εδαφικά υλικά ή η εξαλλοιωµένη επιφανειακή στρώση βράχου 
που είναι ακατάλληλη. Επίσης θα αποµακρύνονται τα τµήµατα ακατάλληλου 
εδαφικού υλικού που εµφανίζονται µέσα στο βραχώδη σχηµατισµό  καθ' όλη την 
διάρκεια της εκσκαφής των βραχωδών υλικών.

Η εκσκαφή πρέπει να γίνεται µε τρόπο που η κοκκοµετρία και η µορφή των 
παραγοµένων βραχωδών υλικών να είναι εντός των ορίων των απαιτήσεων του 
άρθρου αυτού. Αν χρειάζεται, µετά την εκσκαφή, θα γίνεται αποµάκρυνση, ή 
θραύση των στοιχείων που έχουν µορφή ή διαστάσεις εκτός των ορίων του άρθρου 
αυτού.

Η φόρτωση και η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται κατά τρόπο που 
να αποφεύγεται ο διαχωρισµός του υλικού και η αλλοίωση της µορφής των κόκκων 
του.

β. Ποιότητα πετρώµατος

Τα πετρώµατα από τα οποία προέρχονται τα βραχώδη υλικά  διακρίνονται σε 
κατάλληλα, ακατάλληλα και σε εκείνα που απαιτούν ειδική µελέτη.

Στα κατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι γρανίτες, πορφυρίτες, 
γρανοδιορίτες, γάβροι, οφίτες, ανδεσίτες, βασάλτες, δολοµίτες, µάρµαρα κ.α.

Στα ακατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι σερπεντίνες, φυλίτες, ανυδρίτες, 
γύψος, διαλυτοί βράχοι και τα πετρώµατα γενικά που αποσυντίθενται µε την 
έκθεσή τους στις επιδράσεις του καιρού, ή που θραύονται σε σηµαντικό βαθµό, ή 
κονιοποιούνται ή αποκτούν δυσµενή υφή µε την συµπύκνωση.

Για την χρησιµοποίηση βραχωδών υλικών σε επιχώµατα ο Ανάδοχος πρέπει να 
προσκοµίσει στην Υπηρεσία εργαστηριακή µελέτη, στην οποία θα αποδεικνύεται 
ότι τα βραχώδη υλικά που προτίθεται να χρησιµοποιήσει είναι κατάλληλα.

γ.  Κοκκοµετρική ∆ιαβάθµιση

Το υλικό πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α. Η µέγιστη διάσταση κόκκου (D) του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί  δεν 
πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τα 2/3 του πάχους της εκάστοτε 
συµπυκνούµενης στρώσης.

β. Η περιεκτικότητα κατά βάρος του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο της 
µιας ίντσας (1'') να είναι µικρότερη από 30%, και του υλικού που διέρχεται 
από το κόσκινο Νο 200 να είναι µικρότερη από 10%.

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν το ασυµπύκνωτο υλικό από το οποίο θα 
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λαµβάνονται δείγµατα για εξακρίβωση της τήρησης των απαιτήσεων διότι 
κατά την διάστρωση και την συµπύκνωση το υλικό µπορεί να υφίσταται 
αλλαγές που να µεταβάλλουν την αρχική κοκκοδιαβάθµιση.

Το υλικό θα πρέπει επιπλέον να έχει κοκκοµετρική καµπύλη σύµφωνη µε τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:

 ∆ιάσταση Κόκκου

% 

διερχόµενο

  (κόσκινο)                        κατά βάρος
    
D             90 - 100
D/4                                       45 -   60
D/16                                     25 -   45
D/64                                      15 -   35

Όπου D = Η µέγιστη διάσταση κόκκου.

Η Υπηρεσία µπορεί να µεταβάλει τα παραπάνω όρια µε βάση τα 
συµπεράσµατα και τις παρατηρήσεις από την κατασκευή του ∆οκιµαστικού 
Τµήµατος (Βλέπε παρακάτω).

δ. Μορφή κόκκων

Το ποσοστό των κόκκων µε ακατάλληλη µορφή πρέπει να είναι µικρότερο 
από 30%. Ακατάλληλη µορφή έχουν οι κόκκοι για τους οποίους ισχύει η 
σχέση:

  L + G
                    3
  2E

όπου 
L =  η µέγιστη απόσταση µεταξύ δύο παράλληλων επιπέδων που 

εφάπτονται στο κόκκο.
G = η ελάχιστη διάµετρος κυκλικής οπής δια της οποίας µπορεί να διέλθει 

ο κόκκος.
E = η ελάχιστη απόσταση µεταξύ δύο παραλλήλων επιπέδων που 

εφάπτονται στον κόκκο.
Οι τιµές L, G και Ε µπορούν να προσδιορίζονται προσεγγιστικά και δεν είναι 
υποχρεωτικό να µετρούνται σε τρεις κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις.

2.5.1.3.2 Κατασκευή βραχωδών επιχωµάτων

α. Προετοιµασία της επιφάνειας θεµελίωσης

Πριν αρχίσει η διάστρωση και η συµπύκνωση των πετρωδών υλικών θα γίνεται ο 
καθαρισµός, η εκρίζωση και η αποµάκρυνση των επιφανειακών ακαταλλήλων 
υλικών ή φυτικής γης (βλέπε παραγρ.2.5.1.1.2.α) σ' όλο το βάθος, που απαιτείται 
όπως αναφέρεται στην παρ. 2.3 της ΠΤΠ Χ1 και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
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Υπηρεσίας.

Όταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώµατος απ' ευθείας πάνω σε 
εδάφη ασταθή, διαταραγµένα, ή πάνω σε µαλακές αργίλους θα λαµβάνονται µέτρα 
για την εξυγίανση της στρώσης έδρασης του επιχώµατος µε στερεοποίηση ή 
αποµάκρυνση του υλικού αυτού. Αν κοντά στην στάθµη έδρασης του επιχώµατος 
υπάρχει βράχος µπορεί να αποµακρύνεται το υπερκείµενο του βράχου υλικό και η 
έδραση του επιχώµατος να γίνεται κατ' ευθείαν πάνω στο βράχο πάντα κατόπιν 
συµφωνίας µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

β. ∆ιάστρωση

Η διάστρωση θα γίνεται σε επάλληλες στρώσεις οµοιόµορφου πάχους παράλληλες 
στην επιφάνεια θεµελίωσης. Γι αυτό και η αρχική επιφάνεια πρέπει να µορφώνεται 
µε κατάλληλη επίκλιση που να επιτρέπει άµεση αποστράγγιση /αποχέτευση.

Το υλικό κάθε στρώσης θα εκφορτώνεται στο έργο πάνω σε τµήµα ήδη 
διαστρωµένο της ίδιας στρώσης και κοντά στο άκρο προώθησης (µέτωπο 
κατασκευής). Από τη θέση αυτή θα προωθείται µέχρι το µέτωπο κατασκευής και 
θα διαστρώνεται πέραν αυτού µε τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο τυχόν 
διαχωρισµός του. Το πάχος θα ανταποκρίνεται προς την ικανότητα συµπύκνωσης 
των µηχανηµάτων που διατίθενται ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη 
συµπύκνωση.

Το µέγιστο πάχος µετά την συµπύκνωση για τον πυρήνα είναι 1 µ. για δε το 
µεταβατικό τµήµα το πάχος πρέπει να µειώνεται από τα κάτω προς τα πάνω, ώστε 
να υπάρχει βαθµιαίο βήµα από τον πυρήνα προς την ανώτερη στάθµη του 
επιχώµατος.

Μεταξύ δύο συνεχόµενων στρώσεων πρέπει  να τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:

  Ι
15%                                                 

Ι
50%

                  < 5 και                      <25
   S

85                                                
S

50

όπου:
Ι
x 

= το άνοιγµα του κόσκινου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του 

υλικού της κάτω στρώσης.

S
x 

= το άνοιγµα του κοσκίνου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του 

υλικού της άνω στρώσης.

γ. Συµπύκνωση 

Ι.  Η επιλεγείσα µέθοδος συµπύκνωσης πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη 
των απαιτούµενων συµπυκνώσεων. Για τούτο θα πρέπει να επιλέγεται 
κατάλληλα για κάθε τµήµα του επιχώµατος, η κοκκοµετρία του υλικού, το 
πάχος στρώσης, ο τύπος του εξοπλισµού συµπύκνωσης και ο αριθµός 
διελεύσεών του. Αυτές οι µεταβλητές θα προσδιορίζονται από το 
∆οκιµαστικό Τµήµα όπως φαίνεται στην παράγραφο 2.5.1.4

ΙΙ.  Για την συµπύκνωση θα χρησιµοποιούνται δονητικοί οδοστρωτήρες 
ελκόµενοι ή αυτοπροωθούµενοι µε στατικό γραµµικό φορτίο (του τυµπάνου 
και του φερόµενου τµήµατος του πλαισίου) µεγαλύτερο από 25χγρ/εκ. 
(κατηγορία V2 και άνω των Γαλλικών Προδιαγραφών Οδοποιίας). 

Επίσης θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στατικοί 
οδοστρωτήρες µε κυλίνδρους µε ορθογωνικό πλέγµα σιδήρων ράβδων 
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(GRID ROLLERS) µε στατικό φορτίο µεγαλύτερο από 80 χγρ/εκ.

ΙΙΙ. Η συµπύκνωση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν µεταξύ δύο διαδοχικών 
διελεύσεων του εξοπλισµού συµπύκνωσης, που αναφέρεται παραπάνω, δεν 
µετράται υποχώρηση µεγαλύτερη από 0,7 εκ. στο θεµέλιο και τον πυρήνα 
και από 0,3 εκ. στο µεταβατικό τµήµα.

     Η υποχώρηση θα µετριέται µε χαλύβδινο µάρτυρα διαστάσεων 40 x 40 εκ. 
από λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 15 χλστ µε κατάλληλη διαµόρφωση 
έδρασης. Ο τύπος του µάρτυρα θα προταθεί από τον ανάδοχο στην 
Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση και θα εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν 
οριζόντια διατήρησή του κατά την διέλευση του εξοπλισµού συµπύκνωσης. 
Οι µάρτυρες αυτοί θα τοποθετούνται στις θέσεις υψοµετρικού ελέγχου της 
παρ. 2.5.1.5 (Ανοχές των περατωµένων επιφανειών) και µετά την 
ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της ελεγχόµενης στρώσης θα αφαιρούνται 
προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν.

IV.  Εναλλακτικά προς την παραπάνω µέθοδο ποιοτικού ελέγχου της 
συµπύκνωσης των βραχωδών επιχωµάτων είναι δυνατόν να υιοθετηθεί από 
την Υπηρεσία, µετά από πρόταση του αναδόχου, και άλλη µέθοδος στην 
περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, κατά την κατασκευή του 
«δοκιµαστικού τµήµατος», ότι υπάρχει άλλη αξιόπιστη µέθοδος που να 
εξασφαλίζει την ανταπόκριση της κατασκευής προς τις παραπάνω 
αναφερόµενες απαιτήσεις συµπύκνωσης, συνεκτιµωµένων όλων των 
παραµέτρων που υπεισέρχονται στην επίβλεψη της εργασίας.

V.  Αν κατά την εφαρµογή αυτής της νέας µεθόδου αποδειχθεί ότι αυτή 
παρουσιάζει προβλήµατα αξιοπιστίας στο συσχετισµό αποτελεσµάτων προς 
την συµπύκνωση, στην επίβλεψη κλπ.  τότε θα είναι δυνατόν η Υπηρεσία να 
ζητήσει από τον Ανάδοχο να εφαρµόσει στην συνέχεια τη µέθοδο ελέγχου 
συµπύκνωσης που αναφέρεται στην παραπάνω υποπαράγραφο (ΙΙΙ).

VI. Ανεξάρτητα προς αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω ορίζεται ως «ελάχιστη 
απαίτηση συµπύκνωσης » η διέλευση, σε κάθε συµπυκνούµενη στρώση κατ’ 
ελάχιστον έξι φορές  δονητικού οδοστρωτήρα  µε στατικό γραµµικό φορτίο 
(του τυµπάνου και του φερόµενου τµήµατος του πλαισίου ) µεγαλύτερου 
από 25 χγρ/εκ. ή στατικού οδοστρωτήρα µε κυλίνδρους µε ορθογωνικό 
πλέγµα σιδηρών ράβδων (GRID ROLLERS) µε στατικό φορτίο του 
κυλίνδρου µεγαλύτερο από 80 χγρ/εκ.

2.5.1.4  Κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος

Ο Ανάδοχος θα προτείνει γραπτώς στην Υπηρεσία τη µέθοδο κατασκευής που θεωρεί 
πιο κατάλληλη για κάθε τύπο υλικού, µε τρόπο ώστε  να πληρούνται οι προδιαγραφές του 
παρόντος άρθρου. Στην πρόταση θα περιέχονται :

- Χαρακτηριστικά όλου του µηχανικού εξοπλισµού.
- Μέθοδο εκσκαφής, φόρτωσης και µεταφοράς των πετρωδών υλικών.
- Μέθοδο διάστρωσης.
- Πάχος στρώσεων, µέθοδο συµπύκνωσης και  αριθµό διελεύσεων του εξοπλισµού.
- Εµπειρίες του προτεινόµενου τρόπου    κατασκευής, µε ανάλογα υλικά. 

 
Εκτός αν υπάρχει αρκετή εµπειρία επί της προτεινόµενης µεθόδου, η έγκρισή της θα 
εξαρτάται  από την επί τόπου δοκιµή της. Αυτή η δοκιµή αποτελείται από τη κατασκευή 
ενός δοκιµαστικού τµήµατος µε όγκο όχι µικρότερο των 3.000µ

3
, µε στόχο την 

επαλήθευση της καταλληλότητας της προτεινόµενης µεθόδου ή ανάλογα την 
αναπροσαρµογή της.

Κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού βραχώδους επιχώµατος, θα προσδιορίζεται η 
κοκκοµετρία του προσφάτως εκσκαφθέντος υλικού και η κοκκοµετρία και πυκνότητα του 
συµπυκνωθέντος υλικού. Για να προσδιοριστούν αυτές οι τιµές θα χρησιµοποιούνται 
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αντιπροσωπευτικά δείγµατα όχι µικρότερα από 4 µ
3 
όγκου. Θα γίνονται τουλάχιστον 10 

δοκιµές κάθε τύπου . Επίσης θα επιθεωρούνται οι παρειές των τοµών που γίνονται στο 
επίχωµα για να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά του συµπυκνωµένου υλικού. Αυτές οι 
τοµές θα γίνονται σ΄ όλο το πάχος της στρώσης και θα έχουν ελάχιστη επιφάνεια 4 µ

2 
.Θα 

ελέγχονται, µε τοπογραφικές µεθόδους, οι επιφανειακές παραµορφώσεις του 
επιχώµατος, µετά από κάθε διέλευση του εξοπλισµού συµπύκνωσης, καθώς και η µέση 
πυκνότητα του συµπυκνωµένου υλικού.

Σε σχέση µε τα ληφθέντα αποτελέσµατα, η Υπηρεσία θα αποφασίζει για  την έγκριση, 
τροποποίηση ή απόρριψη της προταθείσης µεθόδου.

Όταν υπάρχει αισθητή διακύµανση των χαρακτηριστικών των υλικών, είναι στην κρίση 
της Υπηρεσίας να απαιτήσει την επαναθεώρηση της Μεθόδου Εργασίας.

2.5.1.5 Ανοχές των περατωµένων επιφανειών

Οι περατωµένες επιφάνειες πυρήνα και µεταβατικού επιχώµατος  θα επαληθεύονται µε 
πασσάλους υψοµετρικούς µε ακρίβεια 1εκ., τοποθετηµένους στον άξονα και τα άκρα 
εγκαρσίων διατοµών που δεν απέχουν µεταξύ τους πάνω από 20µ.

Θα βρίσκονται οι διαφορές µεταξύ των πραγµατικών ορίων των πασσαλωµένων σηµείων 
και των θεωρητικών ορίων, σύµφωνα µε τα σχέδια που θα προσδιορίζονται οι ακραίες 
αλγεβρικές τιµές αυτών των διαφορών, για τµήµατα µήκους όχι µικρότερου των 100 µ. 
Θα θεωρούνται θετικές οι διαφορές που αντιστοιχούν σε σηµεία τοποθετηµένα πάνω από 
την θεωρητική επιφάνεια. 

Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις :

- Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι θετικό, πρέπει να είναι  µικρότερο του 1/5 
του πάχους της τελευταίας στρώσης.

- Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι αρνητικό, η απόλυτη τιµή του θα πρέπει 
να είναι µικρότερη του ½ της τελευταίας στρώσης.

- Η ηµιδιαφορά των ακραίων τιµών πρέπει να είναι µικρότερη των 5 εκ. για την 
επιφάνεια του µεταβατικού επιχώµατος.

Αν δεν πληρούται η πρώτη συνθήκη, θα εκσκάπτεται η τελευταία κατασκευασθείσα 
στρώση και θα κατασκευάζεται άλλη µε σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η δεύτερη 
συνθήκη θα κατασκευάζεται νέα στρώση µε σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η τρίτη 
συνθήκη θα προστίθεται απισωτική στρώση µε ελάχιστο πάχος όχι µικρότερο των 15 εκ. 
επί του πυρήνα η των 10 εκ. επί του µεταβατικού επιχώµατος, αποτελούµενη από 
κοκκώδες υλικό καλά διαβαθµισµένο, µε µηχανικά χαρακτηριστικά όχι κατώτερα απ’ αυτά 
του υλικού του βραχώδους επιχώµατος, και µε µέγιστο µέγεθος 10 ή 6 εκ. αντίστοιχα.

2.5.1.6  Υποχωρήσεις επιχωµάτων, επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων κ.λ.π.

Οι διαστάσεις, κλίσεις, γραµµές και υψόµετρα των επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων 
κλπ. που φαίνονται στα συµβατικά σχέδια είναι τα τελικά, δηλ. εκείνα που θα έχουν τα 
έργα µετά την αναµενόµενη συνίζηση του υλικού επιχωµάτων - επιχωµατώσεων 
διαµόρφωσης χώρων και την καθίζηση του εδάφους µε το φορτίο του επιχώµατος ή 
επιχωµατώσεως διαµόρφωσης χώρου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ’ άπαξ, είτε µε διαδοχικές 
συµπληρώσεις, τόση επαύξηση στο ύψος και το πλάτος αυτών, όση θα απαιτηθεί για την 
αντιστάθµιση των κάθε είδους υποχωρήσεων.

Ο απολυµένος από τις υποχωρήσεις όγκος δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο  και θα 
πρέπει ο Ανάδοχος κατά την προσφορά του να έχει λάβει υπόψη του, ότι στην 
πραγµατικότητα θα κατασκευάσει πραγµατικό όγκο επιχωµάτων - επιχωµατώσεων (και 
δανειοληψία) µεγαλύτερο από αυτόν που προκύπτει από τα συµβατικά σχέδια και τεύχη (
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γεωµετρικό όγκο).

Αυτή η απώλεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο στον υπολογισµό των 
πραγµατικών συνθηκών ισοζυγίου χωµατισµών.

2.5.1.7 Απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων της άνω επιφάνειας χωµατουργικών (Α.Ε.Χ.)

2.5.1.7.1 Γενικά

1.  Αν δεν προβλέπεται κατασκευή :

- Στρώσης Στράγγισης Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο.)
- Στρώσης Αντιπαγετικής Προστασίας (Σ.Α.Π.) από ασύνδετο υλικό, ή 
- Ισοπεδωτικής στρώσης βραχωδών ορυγµάτων

η Α.Ε.Χ ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της Στρώσης Έδρασης Οδοστρώµατος 
(Σ.Ε.Ο).

2. Αν προβλέπεται κατασκευή Σ.Σ.Ο ή Σ.Α.Π., τότε έχει εφαρµογή το άρθρο Ε-3 της 
Τ.Σ.Υ. και η Α.Ε.Χ. ταυτίζεται µε την επιφάνεια έδρασης της Σ.Σ.Ο ή της Σ.Α.Π.

3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης Βραχωδών 
Ορυγµάτων (Ι.Σ.Β.Ο), τότε οι απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων και οµαλότητας της 
Α.Ε.Χ. αναφέρονται στην άνω επιφάνεια της Ι.Σ.Β.Ο., ενώ η κατασκευή της Ι.Σ.Β.Ο 
κατά τα λοιπά θα γίνεται σύµφωνα µε Π.Τ.Π. Ο 150.

2.5.1.7.2 Στάθµη

Η Α.Ε.Χ. δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέση µε τα θεωρητικά υψόµετρα της 
επιφάνειας µεγαλύτερες από :

α.  20 χλστ. όταν πρόκειται να γίνει κατασκευή επ’ αυτής φέρουσας στρώσης µε 
συνδετικό υλικό (άσφαλτο, τσιµέντο κλπ)

β.  30 χλστ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις

2.5.1.7.3 Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων

Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή : Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά  
σηµεία της διατοµής (κορυφογραµµές, άκρα διατοµής, τυχόν χαµηλά σηµεία) και 
τυχόν αναγκαία επί πλέον σηµεία ώστε η µέγιστη απόσταση µεταξύ των 
χωροσταθµικών σηµείων στη διατοµή να µην υπερβαίνει τα 10,0 µ.

2. Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών : 20,0µ

2.5.2 Προµήθεια και µεταφορά υλικών για κατασκευή επιχώµατος

2.5.2.1 Όπως ρητά καθορίζονται στις παραγράφους 2.5.1.1.1, 2.5.1.2.1 και 2.5.1.3.1 τα υλικά 
κατασκευής είτε γαιωδών, είτε βραχωδών επιχωµάτων θα λαµβάνονται κατ' αρχήν από 
τα προϊόντα εκσκαφής ορυγµάτων και µόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν 
ή δεν είναι δυνατός ο συντονισµός των εργασιών ορυγµάτων - επιχωµάτων, σύµφωνα µε 
το πρόγραµµα των έργων, θα γίνεται δανειοληψία για την προµήθειά τους έπειτα από 
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

2.5.2.2     Στην τελευταία αυτή περίπτωση έχει ισχύ το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ σχετικά µε την 
εγκατάσταση, λειτουργία κ.λ.π λατοµείων και δανειοθαλάµων.

2.5.2.3  Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως εκσκαφών να λαµβάνει 
όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε το σύνολο των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών να 
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µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων 
κατασκευών .

Προς τούτο οι εργασίες γενικών εκσκαφών και εκσκαφών τάφρων και θεµελίων πρέπει να 
εκτελούνται σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα της Τ.Σ.Υ. και τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής 
να αποτίθενται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις ή να αποτίθενται σε προσωρινούς 
χώρους αποθήκευσης, απ' όπου αργότερα, θα µεταφέρονται στις καθορισµένες οριστικές 
θέσεις. 

Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του Αναδόχου δεν καταστεί δυνατή η χρησιµοποίησή 
στις κατασκευές καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται αυτόν 
τον όγκο του χαµένου υλικού να τον αντικαταστήσει, µε δικά του έξοδα,  µε δάνεια υλικά.

2.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Σ΄ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ.

2.6.1 Κατασκευή συνήθων επιχωµάτων και επιχωµάτων µε αυξηµένο βαθµό συµπύκνωσης 
(γαιωδών και βραχωδών) και ειδικότερα :

Η εργασία περιλαµβάνει :

α. Καθάρισµα του εδάφους έδρασης του επιχώµατος από επιφανειακά ακατάλληλα 
υλικά 

β.  Κατασκευή όλων των τµηµάτων του συνήθους επιχώµατος [θεµέλιο, πυρήνας, 
µεταβατικό τµήµα (µόνο για βραχώδη επιχώµατα) και στέψη].

γ. ∆ιαλογή, ανάµιξη, ύγρανση ή ξήρανση, ιδιαίτερα για τα υλικά κατηγορίας Ε
0
 καθώς 

και πρόσθετος έλεγχος σύµφωνα µε την παραγρ. 2.5.1.2.2.

δ.  Συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των συνήθων επιχωµάτων (µετά την τυχόν 
αφαίρεση των ακατάλληλων γαιών και την συµπλήρωση κοιλωµάτων).  

ε. Κατασκευή της «στρώσης έδρασης οδοστρώµατος» εκτός της «στρώσης 
στράγγισης οδοστρώµατος» (όπου υπάρχει) εργασία η οποία περιλαµβάνεται σε 
άλλο κονδύλιο.

στ.  Ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης 
οδοστρώµατος» µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων ελαστιχοφόρου οδοστρωτήρα ή 
οδοστρωτήρα µε λείους κυλίνδρους ώστε να διαµορφωθεί µια λεία «στραγγιστική» 
επιφάνεια.

ζ. Την εγκατάσταση πλήρους δικτύου µαρτύρων ελέγχων υποχωρήσεων, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο Β-4 της παρούσας Τ.Σ.Υ.

η. ∆ιευκρινίζεται ότι στην κατασκευή των επιχωµάτων του παρόντος δεν 
περιλαµβάνονται :
- Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, 

οχετοί, αγωγοί κλπ.)
- Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης του επιχώµατος από 

επιφανειακά ακατάλληλα υλικά και τυχόν δηµιουργίας αναβαθµών.

2.6.2 Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου

Η εργασία περιλαµβάνει :

α. Όλες τις ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και 
ενεργοποίηση λατοµείων και δανειοθαλάµων. 

β. Την εκθάµνωση, κόψιµο και ξερίζωµα δενδρυλλίων, φυτείας και δένδρων 
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οποιασδήποτε διαµέτρου από την περιοχή ανάπτυξης λατοµείων και 
δανειοθαλάµων και αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

γ. Την αφαίρεση από λατοµεία και δανειοθαλάµους των φυτικών γαιών και γενικά των 
ακατάλληλων επιφανειακών στρωµάτων ή ενστρώσεων πάχους µέχρι 30 εκ. 
καθώς και την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος γαιώδους στρώµατος πάνω από 
επιφανειακά  αµµοχάλικα εφ΄ όσον χρησιµοποιούνται δάνεια αµµοχαλικώδη κλπ. 
και αποµάκρυνση αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση από την περιοχή του 
λατοµείου ή δανειοθαλάµου για προσωρινή ή οριστική κατά στρώσεις απόθεση σε 
θέσεις έγκρισης της Υπηρεσίας .

δ. Την φορτοεκφόρτωση και τη µεταφορά των δανείων υλικών µε οποιοδήποτε 
κατάλληλο µέσο και σε οποιαδήποτε απαιτούµενη απόσταση (από τις 
οποιεσδήποτε κατάλληλες πηγές µέχρι τη θέση της ενσωµάτωσης τους).

ε. Την πλήρη αποκατάσταση του δανειοθαλάµου στην πρότερη λειτουργικά 
κατάστασή του

2.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

2.7.1 Κατασκευή επιχωµάτων

Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα έτοιµης κατασκευής συµπυκνωµένου επιχώµατος 
µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µερίµνη και δαπάναις του Αναδόχου, σύµφωνα 
µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπων αυτής. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.1 (α) έως και (ζ).

Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της 
κατασκευής, ανεξαρτήτως απόστασης, των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής που θα 
χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των επιχωµάτων, όπως επίσης και οι δαπάνες για 
την µεταφορά των δανείων υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

2.7.2 Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου 

Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα έτοιµης κατασκευής συµπυκνωµένου επιχώµατος 
από δάνεια υλικά µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µερίµνη και δαπάνες του 
Αναδόχου σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπων αυτής. 
Εξυπακούεται ότι κατά την κατασκευή του επιχώµατος πρέπει να γίνει  η κατάλληλη 
πρόβλεψη ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη των απαιτούµενων επιµετρικών στοιχείων 
για τη  µέτρηση του όγκου του µέρους του επιχώµατος που κατασκευάζεται από δάνεια 
υλικά.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.2 (α) έως και (ε).

Επίσης στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η πρόσθετη δαπάνη που τυχόν θα 
υπάρξει από την αυξηµένη ποσότητα δανείων υλικών που θα προκύψουν λόγω 
συνίζησης, καθίζησης κλπ. του επιχώµατος.
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Β - 3  ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Επένδυση πρανών µε φυτική γη1.
Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη2.

3.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠΧ1 µε τις 
όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω.

3.3     ΟΡΙΣΜΟΙ

"Καλύψεις - επενδύσεις - πληρώσεις πρανών, νησίδων, κόµβων κλπ. µε φυτική γη '' 
νοούνται οι καλύψεις επενδύσεις - πληρώσεις που πραγµατοποιούνται µε φυτική γή, για 
την δηµιουργία πρασίνου, την σταθεροποίηση επικλινών εδαφών, την συγκράτηση του 
επιφανειακού χώµατος κ.λ.π

3.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από εξειδικευµένο προσωπικό του Αναδόχου της εγκρίσεως 
της Υπηρεσίας ή εξειδικευµένο  οίκο εργασιών πρασίνου που θα συµβληθεί µε τον 
Ανάδοχο και στην κατάλληλη εποχή ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόµενο αποτυχίας.

3.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 3.5.1 Πλήρωση νησίδων και επένδυση πρανων µε φυτική γη

3.5.1.1  Ποιότητα χρησιµοποιούµενης φυτικής γης

α. Η φυτική γη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας γιατί αποτελεί το βασικό στοιχείο 
για την εκδήλωση των βιολογικών λειτουργιών των φυτών

β. Η φυτική γη θα επιλέγεται από τα πιο κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής επιφανειακής 
στρώσης φυτικών γαιών, που θα έχουν συγκεντρωθεί και φυλαχθεί, διαµορφωµένα 
σε κανονικά σειράδια (πρίσµατα). Η φυτική γη θα εκλέγεται κατά προτίµηση, από 
τα προϊόντα µε αργιλοαµµώδη σύσταση, εκτός αν δεν διατίθενται τέτοια, οπότε µε 
εντολή της Υπηρεσίας µπορεί να γίνουν δεκτά και κατάλληλα προϊόντα µε άλλη 
σύσταση.

γ. Τα προϊόντα εκσκαφών που προορίζονται για φυτικές γαίες, πρέπει να είναι 
απαλλαγµένα από ξένες προσµίξεις, όπως είναι τα υλικά από κατεδαφίσεις, 
υπολείµµατα οικοδοµικών κατασκευών (µπάζα), λιθάρια, χαλίκια, γωνάθια 
ασβέστη, NaCL ή ακόµα υπολείµµατα φυτών που διασπώνται δύσκολα.

δ. Σε περίπτωση που τα διατιθέµενα προϊόντα εκσκαφών φυτικών γαιών κρίνονται 
εδαφολογικά κατάλληλα αλλά περιέχουν προσµίξεις όπως οι παραπάνω, τότε 
θεωρείται αυτονόητο ότι τα χώµατα αυτά θα χρησιµοποιούνται µετά από την 
αποµάκρυνση των πιο πάνω προσµίξεων, που θα γίνει µε οποιαδήποτε µέθοδο 
(ακόµα και µε κοσκίνισµα).

ε. Η φυτική γη θα προέρχεται από επιφανειακή εκσκαφή µέχρι βάθος 0,70 µ. και 
µακροσκοπικά θα πρέπει να έχει κόκκινο ή ανοικτό κόκκινο χρώµα.

στ. Για την αποδοχή από την Υπηρεσία της φυτικής γης θα πρέπει απαραίτητα να 
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προσκοµίζεται από τον Ανάδοχο έκθεση ανάλυσης δειγµάτων από αναγνωρισµένο 
Ινστιτούτο Εδαφολογίας. Η σχετική δαπάνη των αναλύσεων αυτών βαρύνει τον 
Ανάδοχο. Ένα δείγµα ανά 500 µ

3 
 φυτικής γης ή κατ' ελάχιστο τρία δείγµατα ανά 

κάθε µεµονωµένη πηγή χωµατοληψίας (παρµένα σε διαφορετικά βάθη στο 
χρήσιµο βάθος των 0,70 µ. ), θα αναλύεται σύµφωνα µε τα παραπάνω.

ζ. Τα δείγµατα θα παίρνονται  παρουσία του γεωπόνου ή άλλου  αντιπροσώπου της 
Υπηρεσίας από τις πηγές που πρόκειται να χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος, στον 
κατάλληλο αριθµό, σύµφωνα µε τον προεκτιµώµενο όγκο που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί. Τα δείγµατα θα αριθµούνται και θα σηµειώνεται η θέση τους µε 
τον χαρακτηριστικό αριθµό τους σε σχετικό σχέδιο της πηγής  χωµατοληψίας. Στη 
συνέχεια τα δείγµατα θα στέλνονται, µε συνοδεία αντιπροσώπου της Υπηρεσίας, 
στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας και µετά την ανάλυση των δειγµάτων, εφόσον αυτά 
τηρούν τις παρούσες προδιαγραφές, θα δίδεται έγκριση της Υπηρεσίας για να 
προσκοµίσει ο Ανάδοχος τη φυτική γη επί τόπου του έργου. Για όσα δείγµατα 
προκύψει ακαταλληλότητα της φυτικής γης, τότε οι σχετικές επηρεαζόµενες 
περιοχές χωµατοληψίας θα αποκλείονται από χρήση.

η. Στην περίπτωση που µια πηγή χωµατοληψίας παρουσιάζει ανοµοιοµορφία 
χαρακτηριστικών, ο αριθµός των απαιτουµένων δειγµάτων µπορεί να αυξηθεί κατά 
την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, ενώ η δαπάνη των αναλύσεων αυτών βαρύνει 
πάντοτε τον Ανάδοχο.

θ. ∆ιευκρινίζεται εδώ ότι οι παραπάνω αριθµοί δειγµάτων  είναι ελάχιστοι και ο 
Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την καταλληλότητα της φυτικής γης που θα 
χρησιµοποιήσει, στη περίπτωση δε που βρεθεί επί τόπου του έργου περιοχή 
φυτικών γαιών που να µη πληρεί τους όρους καταλληλότητας της παρούσας, τότε 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει την ακατάλληλη ποσότητα και να την 
αντικαταστήσει µε άλλη κατάλληλη, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του.

ι. Κατά τα λοιπά, σχετικά µε την ποιότητα των φυτικών γαιών, τις θέσεις και τον 
τρόπο δανειοληψίας, τη µέθοδο εκτέλεσης κλπ. ισχύουν τα αναγραφόµενα στην 
ΠΤΠ Χ-1 (κεφάλαιο Γ,  παρ. 1, 2.4, 2.5 κλπ).

ια. Προκειµένου για µικροποσότητες χρησιµοποιούµενης φυτικής γης είναι δυνατόν, 
ύστερα από αίτηση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας, να γίνει και αποδοχή 
της φυτικής γης επί τόπου του έργου βάσει µακροσκοπικής µόνο εξέτασης αυτής, 
τόσο επί τόπου του έργου όσο και στη πηγή χωµατοληψίας.

3.5.1.2 Κατασκευή

α. Η φυτική γη θα διαστρωθεί σύµφωνα µε τη µελέτη ή και τις οδηγίες της Υπηρεσίας 
σε µια στρώση µε ελάχιστο πάχος 0,40 µ. για τις νησίδες ή 0,30 µ. για πρανή 
επιχωµάτων ή και ορυγµάτων, αφού προηγουµένως η επιφάνεια έδρασής της 
καθαρισθεί και προετοιµασθεί επιµελώς, όπως προβλέπεται λεπτοµερώς στην 
ΠΤΠ Χ1. Η τοποθέτηση φυτικής γης σε πρανή θα γίνεται για κλίσεις u:β  1:1 και θα 
συµπυκνώνεται ελαφρά.

β. Η επένδυση των πρανών των επιχωµάτων θα πρέπει να συµβαδίζει µε την 
ανύψωσή τους.

γ. Η επένδυση των πρανών ορυγµάτων ύψους µεγαλύτερου από 6.00 µ. θα πρέπει 
να συµβαδίζει µε την κατασκευή του ορύγµατος.

δ. Για την επένδυση των πρανών (επιχωµάτων ή/και ορυγµάτων) και την πλήρωση 
νησίδων, πλατυσµάτων, ερεισµάτων κλπ, πρόκειται να χρησιµοποιηθεί φυτική γη 
(όχι κηπευτικό χώµα) που θα παρθεί, είτε από αποθήκευση σε «σειράδια» τυχόν 
προϊόντων αφαίρεσης επιφανειακής στρώσης φυτικών γαιών, είτε από 
οποιαδήποτε περιοχή υπάρχει, χωρίς να αναλαµβάνει καµία ευθύνη η Υπηρεσία 
σχετικά µε την εξασφάλισης αδειών κλπ από τις Αρµόδιες Αρχές.
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 3.5.1.3 Συντήρηση

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τις εργασίες για το χρονικό διάστηµα που 
αναφέρεται στην Ε.Σ.Υ. Σαν συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και 
µορφής της επένδυσης (που τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο συντήρησης) µε 
προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών, σύµφωνα µε 
τα λεπτοµερώς περιγραφόµενα στην ΠΤΠ Χ1.

3.6 ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

3.6.1 Επένδυση πρανών µε φυτική γη

Η εργασία περιλαµβάνει:

α. Καθάρισµα και προετοιµασία της προς επένδυση επιφάνειας όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στην ΠΤΠ Χ1.

β. Προµήθεια της κατάλληλης φυτικής γης από οποιαδήποτε πηγή χωµατοληψίας και 
µεταφοράς της από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση οριστικής τοποθέτησής της.

γ. Τοποθέτηση, διάστρωση σε µία στρώση, ελάχιστου συµπυκνωµένου πάχους 0,30 
µ ή όπως καθορίζεται από τη µελέτη του έργου ή και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

δ. ∆ιενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων καταλληλότητας της φυτικής γης .

ε. Συντήρηση της πλήρωσης µέχρι και ένα χρόνο από την προσωρινή Παραλαβή.

3.6.2 Πλήρωση νησίδων ή ερεισµάτων µε φυτική γη

Η εργασία περιλαµβάνει :

α. Καθάρισµα και προετοιµασία της εφαρµογής έδρασης όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στην ΠΤΠΧ1.

β. Προµήθεια της κατάλληλης φυτικής γης από οποιαδήποτε πηγή χωµατοληψίας και 
µεταφορά της από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση οριστικής τοποθέτησης της.

γ. Τοποθέτηση, διάστρωση σε µια στρώση ελάχιστου πάχους 0,40 µ. ή όπως 
καθορίζεται από τη µελέτη του έργου ή και τις εντολές της Υπηρεσίας.

δ. ∆ιενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων καταλληλότητας της φυτικής γης .

3.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

3.7.1 Επένδυση πρανών µε φυτική γη

Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ
2 
επένδυσης πρανών επιχωµάτων - ορυγµάτων, µε ελάχιστο 

πάχος στρώσεως 0,30 µ. σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία 
εκπροσώπων της.

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγ. 3.6.1. α έως και δ.

Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι φορτοεκφορτώσεις και ενδιάµεσες αποθέσεις που τυχόν 
θα απαιτηθούν κατά τη µεταφορά της φυτικής γης από την πηγή χωµατοληψίας της στη 
θέση οριστικής τοποθέτησής της.

∆ιευκρινίζεται ακόµη ότι στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες 
προσκόµισης και τοποθέτησης συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών που τυχόν 
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θα απαιτηθούν κατά την περίοδο συντήρησης (βλ. και παραγ. 3.5.1.3 και 3.6.1.ε του 
παρόντος).

3.7.2 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 

Ισχύουν αντίστοιχα όλα τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο µε µόνη τη 
διαφορά ότι το ελάχιστο πάχος στρώσεως θα είναι 0,40µ. και η επιµέτρηση γίνεται σε µ

3 

µε λήψη
 
αρχικών και τελικών διατοµών. Ειδικότερα περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των 

εργασιών που περιγράφονται στις παραγρ. 3.6.2 α έως δ.
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Β - 4 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ

4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η κατασκευή και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου των υποχωρήσεων του υπεδάφους.

4.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι καθοριζόµενες στο παρόν άρθρο προδιαγραφές

4.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

''Μάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων'' νοούνται οι εργασίες που αφορούν στην κατασκευή 
ειδικής διάταξης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της γεωτεχνικής συµπεριφοράς 
των έργων.

4.4  ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι µάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων διακρίνονται σε:

α. Μάρτυρες Υ. Τοποθετούνται στο υπέδαφος µε την έναρξη κατασκευής του 
αντίστοιχου επιχώµατος ώστε παράλληλα µε την κατασκευή του επιχώµατος να 
λαµβάνονται στοιχεία των καθιζήσεων κάτω από το φορτίο του.

β. Μάρτυρες Τ.Σ. Τοποθετούνται στην ίδια περιοχή µε τους ''ΜΑΡΤΥΡΕΣ Υ'' (σε 
οριζοντιογραφική απόσταση το πολύ 5.00µ) στην τελική στάθµη του επιχώµατος, 
µόλις τελειώσει η κατασκευή του και οι σχετικές µετρήσεις αρχίζουν αµέσως µετά 
την εγκατάστασή τους.

4.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.5.1 Θέσεις τοποθέτησης µαρτύρων 

4.5.1.1 Οι θέσεις που θα επιλεγούν  για την τοποθέτηση όλων των Μαρτύρων, θα πρέπει να είναι 
τέτοιες ώστε να µπορούν να διατηρηθούν και µετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 
οδού (χωµατουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά) και την απόδοση των έργων στην 
κυκλοφορία, ώστε να µπορούν να συνεχιστούν οι µετρήσεις χωρίς να δηµιουργούνται 
εµπόδια στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας ή/και την εκτέλεση άλλων εργασιών 
(π.χ. θα µπορούν να τοποθετηθούν στις ζώνες των ερεισµάτων, τάφρων  κλπ.) Θα 
πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια, ώστε τυχόν εργασίες επιδοµής στην περιοχή των 
Μαρτύρων, να γίνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην εµποδίζεται ή αλλοιώνεται η 
παραπέρα λειτουργία τους.

4.5.1.2 Εκτός εάν άλλως προδιαγράφεται στην Τεχνική Μελέτη ή στα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης οι "Μάρτυρες Υ" θα εγκαθίστανται σε επιχώµατα ύψους µεγαλύτερου των 
7,0µ. για την περίπτωση λεπτοκόκκων εδαφικών υλικών ή ύψους µεγαλύτερου των 
10.0µ. για την περίπτωση χονδροκόκκων εδαφικών υλικών. Για κάθε ελεγχόµενο υψηλό 
επίχωµα θα τοποθετούνται στην κρισιµότερη διατοµή (στα δύο άκρα της) κατά την κρίση 
της Υπηρεσίας ή την πρόβλεψη της µελέτης τουλάχιστον δύο "Μάρτυρες Υ" µε τους 
συνοδούς τους µάρτυρες ΤΣ. (∆ηλαδή θα εγκαθίστανται δύο δίδυµα µαρτύρων ανά 
διατοµή). Για µεγάλου µήκος επιχώµατα θα τοποθετούνται τουλάχιστον δύο δίδυµα 
µαρτύρων ανά 400µ. οδού. Για την περίπτωση επικλινούς εδάφους τα δύο δίδυµα των 
µαρτύρων θα τοποθετούνται µονόπλευρα (προς την πλευρά του υψηλότερου πάχους) µε 
µικρή απόσταση µεταξύ τους (π.χ. σε απόσταση περίπου 10µ.)

4.5.1.3 Εκτός από τους Μάρτυρες που προκύπτουν σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο η 
Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει και πρόσθετους Μάρτυρες (µέχρι 
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ποσοστού 30% επιπλέον) κατά την κρίσης της, για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και του 
ελέγχου κατασκευής του έργου.

4.5.2 Κατασκευή - τοποθέτηση µαρτύρων

4.5.2.1 Οι Μάρτυρες θα κατασκευασθούν από µαύρο σιδηροσωλήνα 3'' ISO MEDIUM βαρύ, 
(πράσινη ετικέτα), που θα θεµελιώνεται σε βάση από σκυρόδεµα Φ 0,60µ. και πάχους 
0,50µ. από Β5 και θα περιβάλλεται, για µείωση της επιρροής των αρνητικών τριβών, από 
πλαστικό σωλήνα από σκληρό PVC διαµέτρου Φ 140 χλσ., τύπου υπονόµων ή 
βαρύτερου. Οι Μάρτυρες θα τοποθετούνται κατακόρυφοι µε τη βοήθεια νήµατος της 
στάθµης και θα στερεώνονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η κατακόρυφη 
επέκτασή τους προς τα πάνω.

4.5.2.2 Η πάκτωση του σιδηροσωλήνα θα γίνεται κατ' ελάχιστον 0,30µ. µέσα στη βάση από 
σκυρόδεµα και η επέκτασή τους προς τα πάνω θα γίνεται (µε την πρόοδο της 
κατασκευής του επιχώµατος) µε προσθήκη τυποποιηµένων κοµµατιών, µήκους 1.00µ. 
µέχρι 1.50µ., που συνδέονται µεταξύ τους µε ΜΟΥΦΕΣ. Ανάλογα ισχύουν για την 
επέκταση προς τα πάνω και για τους πλαστικούς σωλήνες (δηµιουργία µούφας µε 
ζέσταµα κλπ). Η ανώτατη στάθµη του σωλήνα του µάρτυρα δεν θα πρέπει να προέχει 
περισσότερο από 0.50µ. σε σχέση µε την τελική στάθµη επιχωµάτων.

4.5.2.3 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι Μάρτυρες θα προστατεύονται µε κατάλληλα 
προστατευτικά περιφράγµατα (τρίποδες ή άλλης µορφής) της έγκρισης της Υπηρεσίας.

4.5.3 Μέθοδος µετρήσεων

4.5.3.1 Οι µετρήσεις των υποχωρήσεων θα γίνονται σε δύο µετρήσεις (µετάβαση και επιστροφή) 
µε γεωµετρική χωροστάθµιση συνήθους ακρίβειας, σύµφωνα µε το Π.∆. 696/74. Τα 
αποτελέσµατα αυτά θα αναγράφονται σε ξεχωριστά φύλλα για τους δύο Μάρτυρες κάθε 
θέσης (Μάρτυρες Υ, ΤΣ) και θα συντάσσονται και κατάλληλα διαγράµµατα 
υποχωρήσεων.

4.5.3.2 Για κάθε µέτρηση θα παίρνονται στοιχεία ηµεροµηνίας και στάθµης που έχει φθάσει η 
κατασκευή  του επιχώµατος.

Ειδικότερα για τους κάθε δύο Μάρτυρες "Υ" και "ΤΣ", θα πρέπει να δίνονται σε ξεχωριστή 
θέση του πίνακα:

Η ηµεροµηνία έναρξης κατασκευής του επιχώµατος µε το αντίστοιχο υψόµετρο 1.
εδάφους στο ελεγχόµενο σηµείο από τον Μάρτυρα Υ.
Η ηµεροµηνία της ολοκλήρωσης κατασκευής του επιχώµατος µε το αντίστοιχο 2.

υψόµετρο του επιχώµατος στη θέση του Μάρτυρα ΤΣ.

4.5.3.3 Θα πρέπει να δίνονται σαν συµπληρωµατικά στοιχεία, παρατηρήσεις για το ρυθµό 
ανύψωσης του επιχώµατος και θα πρέπει να αναγράφονται ιδιαίτερα τυχόν περίοδοι 
απραξίας (µικρές ή µεγάλες).

4.5.3.4 Σκοπός της συλλογής των στοιχείων είναι να µπορεί να διαµορφωθεί πλήρης εικόνα της 
χρονικής εξέλιξης της ανύψωσης του επιχώµατος.

4.5.4 Πρόγραµµα µετρήσεων

Οι µετρήσεις στους Μάρτυρες Υ, και ΤΣ, θα γίνονται σύµφωνα µε το ακόλουθο 
πρόγραµµα:

Για την περίοδο κατασκευής των επιχωµάτων, θα παίρνεται µία µέτρηση ανά 15 1.
ηµέρες (ισχύει µόνο για τους µάρτυρες "Υ").
Για έξη µήνες µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των επιχωµάτων στη τελικής 2.

τους στάθµη, θα παίρνεται µία µέτρηση ανά µήνα.
Για την τυχόν υπολειπόµενη περίοδο µέχρι και την έναρξη κατασκευής των 3.
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ασφαλτικών εργασιών θα παίρνεται µία µέτρηση ανά δύο µήνες.
Για όλη την υπόλοιπη περίοδο µέχρι και την προσωρινή παραλαβή όλων των 4.

εργασιών του έργου, θα παίρνεται µία µέτρηση ανά τέσσερις µήνες.
4.5.5 Προστασία µαρτύρων

Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την προστασία των Μαρτύρων υποχώρησης. 
Στην περίπτωση κατά την οποία καταστραφεί οποιοσδήποτε Μάρτυρας από 
οποιοδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τον επιδιορθώσει (µε 
αντικατάσταση του κατεστραµµένου τµήµατος ή /και ολοκληρωτική αντικατάστασή του), 
αφού υποβάλλει έγγραφα σχετική µεθοδολογία στην Υπηρεσία, µε την οποία να 
αποδεικνύει τη δυνατότητα συσχετισµού των νέων µετρήσεων µε τις παλιές του αρχικού 
Μάρτυρα.

4.5.6 Αποτέλεσµατα - αξιολόγηση µετρήσεων

4.5.6.1 Οι πίνακες και τα διαγράµµατα υποχωρήσεων θα υποβάλλονται σε τέσσερα (4) 
αντίγραφα ανά τρίµηνο (ή/ και σε συντοµότερα χρονικά διαστήµατα εφόσον πρόκειται να 
παρθούν αποφάσεις σχετικά µε την εκτέλεση εργασιών) στην Υπηρεσία, για αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων τους.

4.5.6.2 Από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων του Μάρτυρα υποχώρησης, 
που θα γίνει από την Υπηρεσία, θα συναχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε τον 
προγραµµατισµό κατασκευής των ασφαλτικών στρώσεων, ή/ και τροποποιήσεις του 
προγράµµατος εκτέλεσης των εργασιών, ή/ και χρήση στον ποιοτικό έλεγχο κατασκευής 
των διαφόρων εργασιών του έργου.
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B - 5 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ

5.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

5.1.1 Η εξυγίανση του εδάφους µε τσιµέντο και υδράσβεστο.

5.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠ 0164 µε τις 
όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω.

5.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

"Εξυγίανση εδάφους" νοείται η βελτίωση την µηχανικών ιδιοτήτων εδαφικού υλικού µε την 
ανάµιξή του µε υδράσβεστο ή και τσιµέντο, ώστε µε τη συµπύκνωσή του υπό συνθήκες 
βέλτιστης υγρασίας και µε τη συντήρησή του για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα να 
προκύψει οµοιογενής, σκληρή και ανθεκτική στρώση.

5.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5.4.1 Περιπτώσεις Εφαρµογής

Εξυγίανση του εδάφους µπορεί γενικά να γίνεται:

α. Για βελτίωση του υπεδάφους
β. Σαν υπόβαση και βάση
γ. Σαν αυτοδύναµο σταθεροποιηθέν οδόστρωµα επιφανειών κυκλοφορίας
δ. Για ανακατασκευή υποβάσεων και βάσεων που αστόχησαν λόγω πλαστικότητας
ε. Για παραπέρα ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας βάσεων.

Τονίζεται ότι η εφαρµογή αυτής της εργασίας επιτρέπεται µόνον στην περίπτωση που δεν 
διατίθενται κοντά στο έργο κατάλληλα εδαφικά υλικά που να πληρούν τις σχετικές 
απαιτήσεις των προδιαγραφών, η δε προµήθειά τους από άλλες µακρινές πηγές 
δηµιουργεί µεγαλύτερο κόστος.

5.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5.5.1 Εξυγίανση εδάφους µε τσιµέντο και υδράσβεστο

5.5.1.1 Χρησιµοποιούµενα υλικά

α. Τσιµέντο
Το τσιµέντο πρέπει να συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του Π.∆. 244/29.2.80 "Περί 
Κανονισµού Τσιµέντου για Έργα από Σκυρόδεµα" (ΦΕΚ 69Α/28.3.1980).

β. Υδράσβεστος
Η υδράσβεστος θα είναι κοινή υδράσβεστος εµπορίου βιοµηχανικής παραγωγής 
παραδιδόµενη σε χάρτινους σάκους ή σε σιλό

γ. Νερό
Το νερό πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ-345

δ. Εδαφικό Υλικό
Το εδαφικό υλικό πρέπει να είναι λεπτόκοκκο αργιλώδες έδαφος µε µεγάλη 
πλαστικότητα ή διογκωσιµότητα µε µικρή περιεκτικότητα σε λίθους µεγάλου 
µεγέθους .
Η ύπαρξη λίθων διαµέτρου µεγαλύτερης των 7.5 εκ. δηµιουργεί δυσκολίες στην 
ανάµιξη και διαµόρφωση της επιφάνειας και προκαλεί φθορές στα αναµικτικά 
µηχανήµατα. Λίθοι µεγαλύτεροι από 7.5 εκ. πρέπει να αποµακρύνονται.
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5.5.1.2  Μελέτης σύνθεσης
Η σύνθεση του µίγµατος δηλ. το ποσοστό του ή των σταθεροποιητών  (υδρασβέστου ή 
τσιµέντου) και η υγρασία του µίγµατος κατά τη συµπύκνωση καθορίζεται από την µελέτη 
σύνθεσης ανάλογα µε το είδος του εδαφικού υλικού και το είδος και τον βαθµό της 
βελτίωσης των µηχανικών ιδιοτήτων που επιδιώκεται.

Εκτός αν τίθενται διαφορετικές ή πρόσθετες απαιτήσεις στην Ε.Σ.Υ. ή τους λοιπούς 
Όρους ∆ηµοπράτησης του Έργου, λόγω των ειδικών απαιτήσεών του και των ιδιοτήτων 
του εδαφικού υλικού που θα χρησιµοποιηθεί, το µίγµα εδάφους και σταθεροποιητών 
συµπυκνωµένο στο 100% της Πρότυπης ∆οκιµής Συµπυκνώσεως (Ε105 - 86 Μέθοδος 
10) θα έχει τιµή CBR σε 7 ηµέρες (3 ηµέρες συντήρησης µέσα σε αεροστεγή πλαστικό 
σάκο και 4 ηµέρες µε υδροεµποτισµό) τουλάχιστον ίση µε 5% και διόγκωση µικρότερη 
από 2%.

Το ελάχιστο ποσοστό υδρασβέστου θα πρέπει να είναι 2% και τσιµέντου 3% κατά βάρος 
ξηρού προς εξυγίανσης υλικού.

5.5.1.3 Κατασκευή

Γενικά η κατασκευή της στρώσης θα γίνει σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 164 µε τις ακόλουθες 
µεταβολές ή προσθήκες.

5.5.1.3.1 Εφ' όσον χρησιµοποιούνται ως σταθεροποιητές υδράσβεστος ή υδράσβεστος και 
τσιµέντο ή προσθήκη της υδρασβέστου  θα προηγείται της προσθήκης του τσιµέντου για 
να βοηθήσει στον θρυµµατισµό του εδαφικού υλικού.

5.5.1.3.2 Η διάστρωση της υδρασβέστου ή του τσιµέντου πάνω στη στρώση που πρόκειται να 
εξυγιανθεί, η διαβροχή µε νερό, η ανάµιξη και η συµπύκνωση, θα γίνεται όπως 
προβλέπεται στην ΠΤΠ Ο 164 (παραγρ. 6.1). Η διάστρωση του τσιµέντου ή της 
υδρασβέστου δεν θα γίνεται όταν επικρατούν δυνατοί άνεµοι διότι πιθανόν να 
παρασύρουν σηµαντικές ποσότητες τους. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της, να 
διατάξει την διακοπή των εργασιών στις περιπτώσεις αυτές, µέχρις ότου σταµατήσουν οι 
δυνατοί άνεµοι.

5.5.1.3.3 Κατά την διάρκεια της ανάµιξης µε υδράσβεστο θα προστίθεται νερό µε οµοιόµορφο 
κατάβρεγµα έτσι ώστε το µίγµα να έχει οµοιόµορφη υγρασία µε τιµή ίση µε τη βέλτιστη 
για να διευκολυνθεί ο θρυµµατισµός του εδαφικού υλικού και η ανάµιξή του µε την 
υδράσβεστο.

5.5.1.3.4 Εάν µετά από 4 διελεύσεις του µηχανήµατος σταθεροποιήσεως δεν έχει επιτευχθεί 
βαθµός θρυµµατισµού, όπως ορίζεται στην παραγρ. 6.1 της ΠΤΠ 0164 ίσος µε 60% τότε 
η εργασία θα σταµατά και η στρώση θα κυλινδρούνται µε µία διέλευση στατικού 
οδοστρωτήρα µε λείους τροχούς µε βάρος ανά µέτρο πλάτους τροχού 2,7t ή µε µία 
διέλευση οδοστρωτήρα µε ελαστικούς τροχούς µε βάρος 1,0t ανά τροχό. Η στρώση αυτή 
στραγγισµένη κατά τον παραπάνω τρόπο θα διατηρείται υγρή - αν απαιτείται - µε 1 ή 2  
καταβρέγµατα την ηµέρα επί 72 ώρες.

5.5.1.3.5 Μετά το πέρας της περιόδου αυτής των 72 ωρών το υλικό θα αναµοχλεύεται και θα 
καταιωνίζεται οµοιόµορφα µε νερό - αν απαιτείται - ώστε η υγρασία του µίγµατος να 
φθάσει τη βέλτιστη. 

Γίνονται έλεγχοι θρυµµατισµού (3 έλεγχοι για κάθε 200 µ
3
 εξυγιαινόµενου υλικού) και 

εφόσον ο βαθµός θρυµµατισµού είναι τουλάχιστον ίσος προς 60% και έχει επιτευχθεί 
οµοιογενές µίγµα γίνεται έναρξη της συµπυκνώσεως της στρώσεως - εάν πρόκειται για 
εξυγίανση µόνο µε υδράσβεστο - ή γίνεται η διανοµή της προβλεπόµενης ποσότητας 
τσιµέντου, εάν πρόκειται για εξυγίανση µε συνδυασµό τσιµέντου και υδράσβεστου. 

Εάν ο βαθµός θρυµµατισµού είναι µικρότερος του απαιτούµενου τότε ο Ανάδοχος πρέπει 
να χρησιµοποιήσει ισχυρότερα µηχανήµατα θρυµµατισµού και αναµίξεως.
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5.5.1.3.6 Εάν στο δοκιµαστικό τµήµα (εδάφιο 5.5.1.3.14) αποδειχθεί ότι µε τα χρησιµοποιούµενα 
µηχανήµατα µπορεί να επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός θρυµµατισµού χωρίς την 
µεσολάβηση της περιόδου 72 ωρών του εδαφίου 5.5.1.3.5 και εφόσον προβλέπεται 
χρησιµοποίηση και τσιµέντου τότε µπορεί η διανοµή του τσιµέντου να γίνει µετά την 
ανάµιξη της υδράσβεστου υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι χρονικοί περιορισµοί 
του εδαφίου 5.5.1.3.9.

5.5.1.3.7 Σε κάθε περίπτωση η προσθήκη τσιµέντου στο µίγµα δεν θα αρχίζει αν ο βαθµός 
θρυµµατισµού δεν είναι τουλάχιστον ίσος προς 60%. Επίσης η περιεχόµενη υγρασία δεν 
πρέπει να υπολείπεται της βέλτιστης περισσότερο από τρεις (3) εκατοστιαίες µονάδες.

Κατά τη διάρκεια της ανάµιξης θα προστίθεται οµοιόµορφα νερό υπό µορφή λεπτού 
καταιωνισµού κατά τα προβλεπόµενα στην παρ.. 6.14 της ΠΤΠ Ο 164 για να αποκτήσει 
το µίγµα την βέλτιστη υγρασία και για να αναπληρωθούν τυχόν απώλειες λόγω 
εξατµίσεως. 

Πριν από την έναρξη της συµπύκνωσης το µίγµα πρέπει να είναι οµοιογενές µε την 
βέλτιστη υγρασία και µε βαθµό θρυµµατισµού ίσο ή µεγαλύτερο του 80%.

5.5.1.3.8 Η υδράσβεστος δεν πρέπει να µένει εκτεθειµένη στον ατµοσφαιρικό αέρα για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο των 6 ωρών.

Για τον λόγο αυτό  το χρονικό διάστηµα µεταξύ έναρξης ανάµιξης και έναρξης 
συµπύκνωσης (προσωρινής για σφράγιση της στρώσης του εδαφίου 5.5.1.3.4. ή 
οριστικής) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6 ώρες.

5.5.1.3.9 Μετά την πλήρη ανάµιξη της υδράσβεστου ή της υδράσβεστου και του τσιµέντου 
ακολουθεί η µόρφωση και συµπύκνωση σύµφωνα µε τις παρ. 6.15 και 6.16 της ΠΤΠ Ο 
164.
Το χρονικό διάστηµα µεταξύ προσθήκης του τσιµέντου και περάτωσης της εργασίας 
αναµίξεως δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 2 ώρες. 

Η συµπύκνωση που πρέπει να ακολουθήσει αµέσως µετά χωρίς καθυστέρηση θα πρέπει 
να περατωθεί σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τις 2 ώρες. Ο συνολικός χρόνος από την 
προσθήκη το τσιµέντου στο µίγµα µέχρι το πέρας της συµπύκνωσης δεν πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από 4 ώρες για θερµοκρασία περιβάλλοντος µεγαλύτερη από 26

ο
  C και 6 

ώρες για θερµοκρασίες µικρότερες από 26
ο 
C.

5.5.1.3.10 Η στρώση που περατώθηκε θα προστατεύεται από την απώλεια υγρασίας µε συχνά 
καταβρέγµατα ή µε επικάλυψη µε υλικό της υπερκείµενης στρώσης σε πάχος 10 εκ. 
τουλάχιστον ή µε κάλυψη µε αδιάβροχα πλαστικά φύλλα, τα οποία επικαλύπτονται στις 
ενώσεις τους κατά 30 εκ. τουλάχιστον και στηρίζονται µε επιµέλεια ώστε να µην 
ανασηκώνονται από τον άνεµο, ή µε επάλειψη µε ασφαλτικό γαλάκτωµα σύµφωνα µε την 
παρ. 6.4 της ΠΤΠ Ο 164. 

Η κυκλοφορία οχηµάτων δεν θα επιτρέπεται επί 4 ηµέρες τουλάχιστον.

5.5.1.3.11 Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσεως που εξυγιαίνεται µε υδράσβεστο ή µε 
υδράσβεστο και τσιµέντο εξαρτάται  από την φέρουσα ικανότητα του υπεδάφους και τις 
αναµενόµενες καταπονήσεις (απαιτήσεις) και οπωσδήποτε  δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
30 εκ. Αν το προβλεπόµενο για εξυγίανση πάχος εδαφικής στρώσης είναι µεγαλύτερο 
από 30 εκ. τότε η εξυγίανση θα γίνεται σε στρώσεις πάχους 10 έως 30 εκ. 

5.5.1.3.12 Όταν η εδαφική στρώση που πρόκειται να εξυγιανθεί είναι µεγάλου πάχους τότε µε βάση 
τους περιορισµούς πάχους του προηγούµενου εδαφίου γίνεται εκσκαφή σε τέτοιο πάχος 
που να αποµείνει στον πυθµένα στρώση προς εξυγίανση πάχους όχι µεγαλύτερου από 
30 εκ. Το υλικό που εκσκάπτεται εναποτίθεται στο ένα ή στα δύο άκρα της λωρίδας που 
εξυγιαίνεται. Μετά την αναµόχλευση του υλικού της στρώσης αυτής γίνεται διανοµή της 
υδράσβεστου και ανάµιξη όπως προβλέπεται στα εδάφια 5.5.1.3.1. έως και 5.5.1.3.6. 
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Μετά την πλήρη ανάµιξη της υδρασβέστου γίνεται η διανοµή του τσιµέντου (εδάφιο 
5.5.1.3.7) εφόσον έχει επιτευχθεί βαθµός θρυµµατισµού 60% διαφορετικά ακολουθείται η 
διαδικασία της των εδαφίων 5.5.1.3.4. και 5.5.1.3.5.
Ακολουθεί η µόρφωση και η συµπύκνωση της στρώσης.
Η στρώση διατηρείται υγρή µε συχνά καταβρέγµατα ή επικαλύπτεται µε εδαφικό υλικό 
που θα αποτελέσει την υπερκείµενη στρώση σε πάχος τουλάχιστον ίσο µε 10 εκ. Προ της 
επικάλυψης αυτής η επιφάνεια πρέπει να διαβραχεί επαρκώς.

Η στρώση προφυλάσσεται κατά τον τρόπο αυτό από απώλεια υγρασίας και από 
κυκλοφορία αυτοκινήτων σύµφωνα µε το εδάφιο 5.5.1.3.10. Μετά την πάροδο του 
διαστήµατος αυτού µπορεί να αρχίσει η εξυγίανση της υπερκείµενης στρώσης.

5.5.1.3.13 Κατά τις εργασίες εξυγίανσης θα γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι:

α. Έλεγχος πάχους αναµοχλεύσεως

β. Έλεγχος φυσικής υγρασίας του υλικού πριν από την προσθήκη νερού.

γ. Έλεγχος θρυµµατισµού πριν από την έναρξη συµπυκνώσεως κάθε τµήµατος. Θα 
γίνονται τουλάχιστον 3 έλεγχοι θρυµµατισµού σε τυχαία δείγµατα µίγµατος για κάθε 
τµήµα που πρόκειται να συµπυκνωθεί και τουλάχιστον κάθε 100 µ

3
 εδαφικού 

υλικού που έχει εξυγιανθεί.

δ. Σε κάθε τµήµα που πρόκειται να διαστρωθεί τσιµέντο ή υδράσβεστος και 
τουλάχιστον κάθε 100 µ3 εδαφικού υλικού που πρόκειται να εξυγιανθεί θα γίνονται 
τρεις τουλάχιστον έλεγχοι της ποσότητας της υδράσβεστου και του τσιµέντου που 
προστίθεται. Αν χρησιµοποιείται µηχανικός διανοµέας θα τοποθετείται στην 
επιφάνεια της στρώσης που πρόκειται να εξυγιανθεί πλαστικό φύλλο ή µουσαµάς ή 
κατάλληλο δοχείο γνωστής επιφάνειας και θα συλλέγεται και θα ζυγίζεται η 
ποσότητα του σταθεροποιητή που διανεµήθηκε σ' αυτό µετά την διέλευση του 
διανοµέα. Αν η διανοµή γίνεται µε άνοιγµα σάκων θα ελέγχεται η ακρίβεια 
τοποθετήσεως των σάκων.

ε. Έλεγχος πάχους αναµίξεως µε κατάλληλο κανόνα. Ο έλεγχος αυτός θα είναι 
συνεχής ώστε το πάχος της στρώσης µετά το πέρας της συµπυκνώσεως να είναι 
το απαιτούµενο.

ζ. Έλεγχος τηρήσεως των χρονικών περιορισµών των εδαφίων 5.5.1.3.8. και 
5.5.1.3.9.

στ. Τρεις τουλάχιστον έλεγχοι υγρασίας µίγµατος πριν από την έναρξη της 
συµπύκνωσης από τρία τυχαία δείγµατα που λαµβάνονται από το τµήµα που 
πρόκειται να συµπυκνωθεί και τουλάχιστον από κάθε 100 µ

3
.

η. Από το µίγµα που είναι έτοιµο για συµπύκνωση ή τουλάχιστον κάθε 100 µ
3 

 θα 
λαµβάνονται 3 τυχαία δείγµατα από τα οποία θα παρασκευάζονται τρία δοκίµια µε 
συµπύκνωση ίση προς 100% της Πρότυπης δοκιµής συµπυκνώσεως. 
Τα δοκίµια αυτά θα συντηρούνται και θα δοκιµάζονται . Η τιµή CBR των δοκιµίων 
αυτών µετά 7 ηµέρες δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 5% και η διόγκωση 
µεγαλύτερη από 2%.

θ. Κάθε 100 µ
3
 ή σε κάθε τµήµα που συµπυκνώνεται κάθε ηµέρα θα γίνονται 3 

τουλάχιστον έλεγχοι συµπυκνώσεως. Ο µέσος όρος των τιµών του βαθµού 
συµπυκνώσεως δεν πρέπει να είναι κατώτερος του 100% της πρότυπης δοκιµής 
συµπυκνώσεως και καµιά µεµονωµένη τιµή δεν πρέπει να είναι κατώτερη του 98%.
Κατά τον έλεγχο της συµπυκνώσεως θα γίνεται έλεγχος του πάχους της στρώσεως 
που συµπυκνώθηκε. ∆εν επιτρέπεται διαφορά µεγαλύτερη από 2,5 εκ σε σχέση µε 
το πάχος της εκάστοτε στρώσης.
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ι. Έλεγχος τηρήσεως των απαιτήσεως συντηρήσεως της στρώσεως.

5.5.1.3.14 ∆έκα ηµέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος πρέπει να 

κατασκευάσει τµήµα 250 µ
2
 ή 60µ

3
 (όποιο είναι µεγαλύτερο) µε το εδαφικό υλικό που 

πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, τους σταθεροποιητές στις αναλογίες που προβλέπει η 
µελέτη, το µέγιστο πάχος στρώσης που πρόκειται να εφαρµοσθεί, τον µηχανικό 
εξοπλισµό και το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει στην κατασκευή του κυρίως έργου 
εξυγίανσης. Θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο αυτό για να 
εξακριβωθεί αν ο Ανάδοχος µε τον µηχανικό εξοπλισµό που διαθέτει µπορεί να 
κατασκευάσει την στρώση µε το βαθµό θρυµµατισµού, το βαθµό συµπύκνωσης, τις 
απαιτήσεις CBR, τις απαιτήσεις οµοιογένειας µίγµατος και γενικά όλες τις απαιτήσεις του 
άρθρου αυτού και των λοιπών όρων ∆ηµοπρατήσεως. 

Η έναρξη των κυρίως εργασιών δεν µπορεί να γίνει αν ο Ανάδοχος δεν έχει έγγραφη 
έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία θα εκδίδεται µόνο µετά την ολοκλήρωση των ελέγχων 
του δοκιµαστικού τµήµατος η οποία πρέπει να γίνεται σε διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις 
10 ηµέρες από την περάτωση του δοκιµαστικού τµήµατος. 
Αν οι έλεγχοι είναι ικανοποιητικοί το δοκιµαστικό τµήµα θα εντάσσεται στο κύριο έργο του 
Αναδόχου.

5.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

5.6.1 Εξυγίανση εδάφους µε τσιµέντο και υδράσβεστο σε συµπυκνωµένες στρώσεις 

πάχους έως 0,30µ.

Η εργασία περιλαµβάνει:
α. Την προετοιµασία µελέτης σύνθεσης, την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του 

έργου όλων των απαιτούµενων υλικών (τσιµέντο, υδράσβεστος, νερό, πρόσθετο  
εδαφικό υλικό κλπ).

β. Την διάθεση του κατάλληλου και επαρκούς µηχανικού εξοπλισµού.

γ. Την κατασκευή σε συµπυκνωµένες στρώσεις πάχους έως 0,30µ. όπως 
λεπτοµερώς περιγράφεται στην παραγρ. 5.5.1.3

5.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

5.7.1 Εξυγίανση εδάφους µε τσιµέντο και υδράσβεστο σε συµπυκνωµένες στρώσεις 

πάχους έως 0,30 µ.

Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ
3
 µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µε µέριµνα και 

δαπάνη του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία 
εκπροσώπου αυτής.

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών καθώς και 
τα απαιτούµενα υλικά (υδράσβεστο, τσιµέντο, νερό) για την εξυγίανση του εδάφους και 
κάθε άλλα υλικά είναι απαραίτητο, αλλά δεν κατονοµάζεται ρητώς, αλλά είναι απαραίτητα 
για πλήρως περαιωµένη εργασία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου  που 
προδιαγράφονται στο παρόν και ειδικότερα στις παραγράφους 5.6.1 α. έως και γ.

Β-6 ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ

6.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο αφορούν την εξόρυξη, διαλογή, 
µεταφορά και τοποθέτηση των λίθων, όπως επίσης και την προµήθεια όλων των 
απαιτούµενων µέσων (συµπεριλαµβανοµένων και των εργατικών) για την κατασκευή των 
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λιθορριπών προστασίας (σε όσα τµήµατα του έργου προβλέπεται η κατασκευή τους 
σύµφωνα µε τις µελέτες).

6.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ

Οι αργοί λίθοι που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι καθαροί, υγιείς, σκληροί, χωρίς φλέβες, 
ρωγµές ή σχισµές και απαλλαγµένοι από κάθε ετερογενή ουσία που µπορεί να αλλοιωθεί 
στην ατµόσφαιρα ή στο νερό και θα προέρχονται από τα υγιέστερα στρώµατα των 
ασβεστολίθων της περιοχής των έργων (χωρίς ενστρώσεις αργίλου, µαρµαρυγία κλπ.) 
απαγορευµένης της χρήσης µαρµάρων. Επισηµαίνεται ότι οι λίθοι θα είναι γωνιώδεις και 
απαλλαγµένοι από λείες ή αλλοιωµένες (λόγω της επιδράσεως των καιρικών συνθηκών) 
επιφάνειες, χωρίς οπές, ρωγµές από την επίδραση των εκρηκτικών κλπ.

Το ειδικό βάρος των λίθων (APPARENT SPECIFIC GRAVITY) πρέπει να είναι ίσο ή 
µεγαλύτερο των 2,60 τον/µ3.  Η αντοχή των λίθων σε τριβή και κρούση πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε, κατά την δοκιµή LOS ANGELES (διαβάθµιση Α) η απώλεια βάρους να µην 
υπερβαίνει το 35% µετά από 500 περιστροφές και η απώλεια βάρους κατά την δοκιµή 
υγείας (τύπος Θειϊκού νατρίου) να µην υπερβαίνει το 10% µετά από πέντε κύκλους. Η 
απορροφητικότητα των λίθων (µετά διαβροχή 24 ωρών) θα πρέπει να είναι µικρότερη από 
1%.

6.3 ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

6.3.1 Το υλικό της λιθορριπής πρέπει να είναι κατάλληλα διαβαθµισµένο (από άποψη 
διαστάσεων των µεµονωµένων λίθων) ώστε όταν τηρούνται κατά τα λοιπά οι ελάχιστες και 
µέγιστες διαστάσεις και βάρη που καθορίζονται παρακάτω, να παρουσιάζει µετά την 
τοποθέτησή του κατά το δυνατόν ελάχιστα κενά.

6.3.2 Η διαβάθµιση των µεµονωµένων λίθων για τις λιθορριπές (τριών ΤΥΠΩΝ, Α, Β και Γ, 
ανάλογα προς τα πάχη στρώσης λιθορριπής προστασίας) όπως αυτές προβλέπονται στα 
συµβατικά σχέδια και τεύχη πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω απαιτήσεις :

Πάχη λιθορριπής
ΤΥΠΟΣ A 0,75 µ.ΤΥΠΟΣ Β  0,90 µ.ΤΥΠΟΣ Γ 1,05 µ.

(α) Μέγιστο βάρος λίθων 1.100 χγρ2.000 χγρ3.000 χγρ
(β) Ελάχιστο βάρος τουλάχιστον 25% των λίθων 450 χγρ800 χγρ1.300 χγρ
(γ) Ποσοστό 45% έως 75% των λίθων πρέπει να 

έχουν βάρος µεταξύ
20-450 χγρ40-800 χγρ60-1.300 χγρ 

(δ) Ελάχιστο βάρος του 75% των λίθων 20 χγρ40 χγρ 60 χγρ
(ε) Ελάχιστο βάρος τουλάχιστον 50% των λίθων 250 χγρ450 χγρ700 χγρ
(στ) Ελάχιστη διάσταση του 50% των λίθων 0,45 µ.0,55 µ.0,65 µ.
(ζ) Ποσοστό του λιθοσυντρίµµατος και λεπτού 

υλικού (άµµου) σε  ποσοστό (κατά βάρος) του 
συνολικού υλικού

<= 5%<= 5%<=5%

6.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Ο έλεγχος της διαβάθµισης θα γίνεται κατά την διάρκεια της εξόρυξης των λίθων είτε 
οπτικά είτε µε διαλογή του φορτίου τυπικών φορτηγών οχηµάτων συνολικού βάρους 
λιθορριπής 5-15 τόννων (ανάλογα µε την διαβάθµιση) σε διάφορες κατηγορίες (κατά το 
δυνατόν ίσου µεγέθους) και ύστερα από µετρήσεις.

Για διευκόλυνση της αξιολόγησης και της κρίσης τόσο της Υπηρεσίας όσο και του 
Αναδόχου κατασκευής πρέπει επί τόπου της θέσης της εξόρυξης να έχει διαµορφωθεί και 
να παραµένει δείγµα βάρους 5-15 τόννων ανάλογα µε την διαβάθµιση το οποίο κατόπιν 
προηγούµενης µέτρησης να έχει βρεθεί ότι ανταποκρίνεται προς την προδιαγραφόµενη 
διαβάθµιση της λιθορριπής. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
τεχνική των εκρήξεων και του χειρισµού όλης της διαδικασίας της εξόρυξης για να 
επιτευχθεί η απαιτούµενη διαβάθµιση του υλικού. Στην περίπτωση κατά την οποία το υλικό 
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που θα προκύψει είναι διαµέτρου µεγαλύτερης του απαιτούµενου, πρέπει να διενεργούνται 
συµπληρωµατικές θραύσεις των ογκωδών τεµαχίων για εξασφάλιση της απαιτούµενης 
διαβάθµισης. Οπωσδήποτε, σε καµµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται χρήση υλικού που 
προέκυψε κατά την διάρκεια των δοκιµαστικών εξορύξεων εφ’ όσον αυτό δεν είναι 
σύµφωνο προς την προδιαγραφόµενη διαβάθµιση.  Η διενέργεια των παραπάνω ελέγχων, 
η παροχή µηχανηµάτων, εργατικών χειρών και κάθε άλλη εργασία πρέπει να 
συµπεριλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή µονάδας της προσφοράς του Αναδόχου.  Η 
συχνότητα του παραπάνω ελέγχου εξαρτάται από τις παρουσιαζόµενες οπτικά αλλαγές 
της διαβάθµισης σε σχέση προς την απαιτούµενη και εναπόκειται στην πλήρη δικαιοδοσία 
της Υπηρεσίας ο καθορισµός του πλήθους αυτών των ελέγχων.

6.5 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ

Οι λιθορριπές προστασίας των πρανών γενικά θα εδράζονται πάνω σε υπόστρωµα από 
διαβαθµισµένο υλικό (φίλτρο Φ).

6.6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΘΟΡΡΙΠΗΣ

Μετά την προετοιµασία της επιφάνειας έδρασης αρχίζει η τοποθέτηση των λιθορριπών.

Οι λιθορριπές θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις διαστάσεις και κλίσεις που 
καθορίζονται στα σχετικά Συµβατικά Σχέδια. Το υλικό που κρίθηκε σαν κατάλληλο για την 
κατασκευή θα µεταφέρεται από την θέση εξόρυξης και θα εκφορτώνεται αµέσως στις 
θέσεις της τελικής χρησιµοποιήσεώς του. Γενικά δεν θα απαιτηθεί συµπίεση αυτού του 
υλικού, αλλά η τοποθέτησή του θα γίνει κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι λίθοι µεγαλύτερου 
βάρους να είναι κατανεµηµένοι οµοιόµορφα επί της επιφάνειας της λιθορριπής και οι λίθοι 
µικρότερου βάρους να γεµίζουν τα κενά µεταξύ των µεγάλων λίθων, έτσι ώστε να 
αποτελέσουν συµπαγή και οµοιόµορφη στρώση του απαιτούµενου πάχους. Η επιφάνεια 
της λιθορριπής πρέπει να είναι ανώµαλη και οι λίθοι καλά πλεγµένοι µεταξύ τους, ώστε να 
αντιδρούν αποτελεσµατικά στην ενέργεια  των κυµάτων. Πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη 
µέριµνα για την αποφυγή µετατόπισης του υλικού του υποστρώµατος (φίλτρου Φ) κατά την 
τοποθέτηση των λίθων. Μόνο η συµπλήρωση των τυχόν υφισταµένων κενών µεταξύ των 
λίθων θα γίνει “µε το χέρι” . Με εξαίρεση τους λίθους πληρώσεως, οι υπόλοιποι λίθοι θα 
τοποθετηθούν έτσι ώστε η µεγαλύτερη έδρα τους να είναι παράλληλη προς το πρανές το 
αναχώµατος.

Η τοποθέτηση της λιθορριπής θα πρέπει να γίνεται κατά την διάρκεια κατασκευής του 
αναχώµατος, σε ζώνες µέγιστου ύψους 5,00 µ.

[Επισηµαίνεται ότι η τοποθέτηση της λιθορριπής θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε 
να αποφεύγεται η θραύση ή µικρορηγµάτωση των λίθων, που επηρεάζουν σηµαντικότατα 
τη συµπεριφορά της λιθορριπής προστασίας.]

Γενικά απαγορεύεται η ρίψη του υλικού των λιθορριπών εκ των άνω και η προώθησή τους 
προς τα κατώτερα τµήµατα των πρανών. Το υλικό θα αποτίθεται στη θέση της 
χρησιµοποίησής του.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η Επιµέτρηση θα γίνεται σε µ3 µέτρα περαιωµένης λιθορριπής και η τιµή µονάδας θα 
περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα υλικά και εργασία που απαιτούνται σύµφωνα µε την 
παρούσα προδιαγραφή για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

Γ - 1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
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Η εκτέλεση εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων (τοίχοι, βάθρα κλπ), τάφρων 
τοποθέτησης αγωγών και οχετών κάθε είδους, διερευνητικών τοµών για τον εντοπισµό 
αγωγών Ο.Κ.Ω. , φρεατίων κλπ.

1.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ-Χ1, 
ΠΤΠ-150, ΠΤΠΤ-110 µε τις όποιες βελτιώσεις τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις 
αναφέρονται παρακάτω.

1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

1.3.1 “Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε 
οποιοδήποτε βάθος αλλά µε πλάτος µικρότερο των 3,0 µ.

1.3.2 Ειδικότερα σαν “εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται και:

α. Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων (γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης κλπ) µε 
επιφάνεια µέχρι και 100 µ2 (ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της κάτοψης) ή µε 
πλάτος µέχρι και 3,0 µ (ανεξάρτητα από την επιφάνεια της κάτοψης).

β. Εκσκαφές τάφρων εγκατάστασης αγωγών, που κατασκευάζονται επί τόπου (π.χ. 
διατοµής ορθογωνικής, ωοειδούς, σκουφοειδούς κλπ) για πλάτος εκσκαφής µέχρι 
και 3,0µ

γ. Εκσκαφές τάφρων τοποθέτησης προκατασκευασµένων σωληνωτών οχετών 
αποστράγγισης, αποχέτευσης (οµβρίων και ακαθάρτων) και άλλων αγωγών 
Ο.Κ.Ω. (ύδρευσης, δικτύων ή στεγανών σωληνώσεων ΟΤΕ, καύσιµου αερίου, 
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοσήµανσης, ΗΛΠΑΠ κλπ) και για πλάτος 
τάφρου µέχρι και 3,0µ.

δ. Εκσκαφές θεµελίων που θα απαιτηθούν για την κατασκευή φρεατίων και κάθε 
είδους άλλων τεχνικών έργων.

ε. ∆ιερευνητικές τοµές εντοπισµού αγωγών, οχετών Ο.Κ.Ω., ή και άλλων υπογείων 
κατασκευών πλάτους εκσκαφής µέχρι και 3,0µ.

στ. Εκσκαφές εντός τριγωνικών νησίδων συνολικής επιφανείας, ανά µεµονωµένη 
νησίδα, µέχρι 100µ2, για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος και εφόσον η 
εκσκαφή δεν έχει πραγµατοποιηθεί µαζί µε τις υπόλοιπες γενικές εκσκαφές. 

1.3.3 Αντίθετα δεν περιλαµβάνονται στην κατηγορία “εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων” οι εκσκαφές ανεξαρτήτως διαστάσεων, επιφανείας κλπ. που τυχόν θα 
εκτελεσθούν παρουσία και υπό την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε 
περίπτωση ανευρέσεως αρχαιολογικών ευρηµάτων. Συνήθως οι εργασίες αυτές 
εκτελούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στην περίπτωση όµως που αυτές οι 
εκσκαφές, βάσει εντολών της Υπηρεσίας, εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, τότε θα 
επιµετρηθούν και πληρωθούν ιδιαιτέρως µε σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

1.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα εκσκαπτόµενα εδάφη χαρακτηρίζονται σε “γαιώδη - ηµιβραχώδη” και  “βραχώδη”, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο των “Γενικών εκσκαφών” Β-1.4.2 και Β-1.4.3.

1.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.5.1 Γενικά

Ισχύουν γενικά όλα τα προδιαγραφόµενα στο άρθρο Β-1.5.1
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1.5.2 Πρόσθετες απαιτήσεις

Επιπροσθέτως, για εκσκαφές τάφρων και θεµελίων,  ισχύουν και τα εξής:

1.5.2.1 Άδεια τοµών - σήµανση.

Στην περίπτωση που οι οχετοί ή οι αγωγοί πρόκειται να τοποθετηθούν κάτω από δρόµο 
που υπάρχει, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές, 
σχετική άδεια για την τοµή του οδοστρώµατος.

Μετά την περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να επαναφέρει το οδόστρωµα 
στην προηγουµένη του κατάσταση, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες 
για την έκδοση της άδειας τοµής του οδοστρώµατος βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος επίσης, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες Αρχές, να προβαίνει στην 
σήµανση του τµήµατος του δρόµου, στο οποίο εκτελούνται σχετικές εργασίες, µε σήµατα 
των οποίων το σχήµα και το περιεχόµενο πρέπει να ανταποκρίνεται προς τον Κ.Ο.Κ που 
ισχύει.

∆οµικά υλικά προϊόντα εκσκαφής κλπ πρέπει να αποθηκεύονται, να στοιβάζονται ή να 
αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες των αρµοδίων Αρχών, σε τρόπο ώστε η 
κυκλοφορία στο δρόµο να µην εµποδίζεται περισσότερο από όσο είναι αναπόφευκτο.

1.5.2.2 Τρόποι εκτελέσεως

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες σε οποιασδήποτε φύσεως 
έδαφος σύµφωνα µε τις διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια µε οποιοδήποτε µέσο, 
ακόµη και µε τα χέρια, που θα θεωρήσει σαν προσφορότερο και πλέον εναρµονιζόµενο 
προς την κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, χωρίς όµως, από την ελευθερία για την εκλογή 
του τρόπου εκσκαφής, να δηµιουργείται στον Ανάδοχο οποιοδήποτε δικαίωµα για 
πρόσθετη αποζηµίωση.

Εκσκαφές µε διαστάσεις µικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια δεν 
επιτρέπονται. Αν κατά την εκσκαφή, διανοίχθηκαν σκάµµατα µε διαστάσεις µεγαλύτερες 
από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια, η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση τον 
όγκο που προκύπτει από τις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια και ορίζονται σαν 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.).

Ακόµα, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη µεγαλύτερα από 
εκείνα που αναφέρονται  στα σχέδια, είναι υποχρεωµένος, χωρίς καµιά αποζηµίωση, να 
ξαναγεµίσει το σκάµµα, µέχρι το κανονικό βάθος είτε µε άµµο είτε µε αµµοχάλικο, είτε µε 
σκυρόδεµα είτε µε ξηρολιθοδοµή είτε, τέλος, µε λιθοδοµή, σύµφωνα πάντοτε µε τις 
εντολές που θα δίνει κάθε φορά η Υπηρεσία.

Οι τάφροι µέσα στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν σωλήνες θα σκαφθούν µε 
προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται οµαλή και οµοιόµορφη επιφάνεια έδρασης του σωλήνα. 
Το πλάτος των τάφρων γενικά δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το απαραίτητο για 
την ικανοποιητική σύνδεση των σωλήνων και την συµπύκνωση των υλικών επίχωσης.

Τυχόν δαπάνη εξ αιτίας υπέρβασης ποσοτήτων εκ του λόγου αυτού, θα βαρύνει τον 
Ανάδοχο.

1.5.2.3 Μόρφωση του πυθµένα και των πρανών

Ο πυθµένας των εκσκαφών θεµελίων και τεχνικών έργων και τάφρων θα διαµορφώνεται 
κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται το πάχος του σκυροδέµατος, των εξοµαλυντικών 
στρώσεων ή των στρώσεων έδρασης των οχετών και αγωγών που φαίνονται στα σχέδια.
Εκεί όπου κατά την εκσκαφή των τάφρων εµφανίζεται συµπαγής βράχος θα αφαιρείται, 
µέχρι βάθους που φαίνεται στα σχέδια ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ή δε 
τάφρος θα επιχώνεται κατάλληλα.  Ο πυθµένας της τάφρου θα υγραίνεται και θα 
συµπυκνώνεται, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη πυκνότητα.
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Η τυχόν υπερεκσκαφή, στις περιπτώσεις θεµελίωσης σωληνωτών οχετών θα 
επανεπιχώνεται µε επιλεγµένο υλικό, της έγκρισης της Υπηρεσίας, που θα υγραίνεται και 
συµπυκνώνεται σε στρώσεις πάχους 15εκ πριν από τη συµπύκνωση.

Οι επιφάνειες επαφής των πρανών µε την ξυλόζευξη (στην περίπτωση αντιστήριξης του 
σκάµµατος) πρέπει να µορφώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή 
των µαδεριών στα τοιχώµατα της εκσκαφής. Στην περίπτωση που πρόκειται να 
θεµελιωθούν τοίχοι αντιστήριξης, ακρόβαθρα, µεσόβαθρα κλπ, τότε για την περίπτωση 
γαιώδους εδάφους θα επακολουθεί αµέσως η κατασκευή της στρώσης ισοπέδωσης και 
καθαριότητας από σκυρόδεµα Β5 (ελαχίστου πάχους 0,10µ) η οποία θεωρείται 
υποχρεωτική. Επισηµαίνεται η ανάγκη εκτέλεσης της εκσκαφής κατά τρόπον ώστε να 
αποφευχθεί η χαλάρωση, αναζύµωση ή µε οποιοδήποτε τρόπο µείωση της αντοχής του 
εδάφους θεµελίωσης.

1.5.2.4 Έλεγχος επιφανειών και υπογείων υδάτων

α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες εκσκαφών είτε εν υγρώ είτε εν 
ξηρώ κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

β. Οι εντός των σκαµµάτων κατασκευές και η επανεπίχωση θα γίνονται πάντοτε εν 
ξηρώ.

γ. Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούµενες αντλήσεις κατά τρόπο αποκλείοντα τον 
κίνδυνο διασωλήνωσης και απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακείµενα 
εδαφικά στρώµατα, όταν παράκεινται άλλες κατασκευές.

δ. Ο Ανάδοχος θα παροχετεύει τα αντλούµενα νερά προς παρακείµενους ανοικτούς 
φυσικούς αποδέκτες.

Αν δεν υπάρχουν και εφόσον τούτο είναι εφικτό θα κατασκευάζει κατάλληλες 
τάφρους.

Η απ΄ ευθείας στην θάλασσα παροχέτευση θα µπορεί να γίνεται µόνον έπειτα από 
έγκριση της Επίβλεψης.

Απαγορεύεται η παροχέτευση αντλούµενων υδάτων σε παρακείµενες ιδιοκτησίες ή 
σε κλειστό σύστηµα αποχέτευσης οµβρίων, εκτός αν πρόκειται περί νερών 
απηλλαγµένων φερτών υλικών.

ε. Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα µέτρα για να µην δυσµενοποιεί τις 
υφιστάµενες συνθήκες απορροής οµβρίων στην περιοχή που εκτελεί εργασίες.

Τέτοια µέτρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:

- Η προφύλαξη δια προσωρινών αναχωµάτων γειτονικών ιδιοκτησιών
- Η άµεση αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών
- Η άντληση των υδάτων και παροχέτευσή των µε προσωρινό σύστηµα σε 

κατάλληλο αποδέκτη.

στ. Τονίζεται ότι όλες οι τάφροι και αγωγοί αποστράγγισης και λοιπά προστατευτικά 
µέτρα θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί, ώστε να επιτρέπουν την αποστράγγιση 
της οδού, πριν από την κατασκευή οποιουδήποτε άλλου έργου, το οποίο 
επηρεάζεται από αυτές τις τάφρους ή αγωγούς αποστράγγισης.

1.5.2.5 Αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές

Οι αναπετάσεις γίνονται είτε µε τα χέρια µε δηµιουργία ενδιαµέσων ξύλινων δαπέδων 
(παταριών) , είτε µε µηχανικά µέσα. Κατά την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής 
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πρέπει να αφήνεται χώρος τουλάχιστον 0,50µ από το χείλος της τάφρου για την 
κυκλοφορία των εργατών και την ασφάλεια τους.

Τα προϊόντα εκσκαφής θα µεταφέρονται σε οποιαδήποτε θέση στην περιοχή του έργου, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου 
σκάµµατος αν είναι κατάλληλα, ή για χρησιµοποίηση σε άλλες θέσεις ως υλικών 
επιχωµάτων, ή θα µεταφέρονται εκτός του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση για οριστική 
αποµάκρυνση σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Αστυνοµία ή τις αρµόδιες Αρχές.

1.5.2.6 Ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου (οριζόντιες)

Όσες φορές η φύση των εδαφών το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα εκτελεί την κατάλληλη 
αντιστήριξη των παρειών του σκάµµατος, όπως αυτές επιβάλλονται από τους κανόνες 
ασφαλείας. Τον τόπο και την πυκνότητα ξυλοζεύξεως θα ορίζει κάθε φορά ο Ανάδοχος ή 
ο αντιπρόσωπός του στο έργο, σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία.

Κάθε κατάπτωση παρειάς σκάµµατος σε οποιαδήποτε περίσταση και εάν έγινε και κάτω 
από οποιεσδήποτε συνθήκες σε ξυλοζευγµένες ή µη ξυλοζευγµένες παρειές και οι 
οποιεσδήποτε συνέπειες αυτής (εργατικά ατυχήµατα, ζηµιές σε τρίτους, ζηµιές έργων 
κλπ) βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο, που υποχρεούται σε κάθε νόµιµη 
αποζηµίωση και αποκατάσταση των βλαβέντων έργων και αναλαµβάνει γενικά κάθε 
ποινική και αστική ευθύνη. Η Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλει στον Ανάδοχο την 
εκτέλεση πρόσθετων ξυλοζεύξεων ή ενίσχυση των υπαρχουσών σε όσα σηµεία αυτή 
κρίνει τούτο απαραίτητο. Παρά το δικαίωµα τούτο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος παραµένει 
πάντοτε µόνος και απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών που έγιναν.

1.5.2.7 Ξυλοζεύξεις µε έµπηξη πασσαλοσανίδων (κατακόρυφες ξυλοζεύξεις)

Εφόσον κατά τις εκσκαφές ήθελε συναντηθεί, είτε διαρρέουσα λεπτόκοκκη άµµος, είτε 
άλλο έδαφος του οποίου είτε η φύση είτε η παρουσία υπόγειου νερού απαιτεί  την έµπηξη 
συνεχούς φράγµατος πασσαλοσανίδων ή την κατασκευή τοίχου Βερολίνου, πριν από την 
εκσκαφή, η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο µε όλους τους κανόνες της 
τέχνης και σε τρόπο που να εξασφαλισθεί η ακινητοποίηση του διαρρέοντος εδάφους 
σύµφωνα µε τα παραπάνω και η διατήρηση του χώρου του σκάµµατος ελευθέρου. Εάν 
κατά την έµπηξη των πασσαλοσανίδων δεν επιτευχθεί η µεταξύ τους επιδιωκοµένη τέλεια 
επαφή και δεν επιτευχθεί από το λόγο αυτό ο σκοπός της ξυλόζευξης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ανασύρει και επανατοποθετήσει τις πασσαλοσανίδες.

1.6 ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

1.6.1 Εκσκαφές, σε πάσης φύσεως έδαφος,  θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων

Η εργασία περιλαµβάνει:

α. Την εκσκαφή σε πάσης φύσεως έδαφος (γαιώδες, ηµιβραχώδες ή και βραχώδες) 
περιλαµβανοµένων και των πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας 
γρανιτικών ή κροκαλοπαγών, σε οποιοδήποτε βάθος αλλά σε πλάτος µικρότερο 
των 3,0µ και ειδικότερα την εκσκαφή που περιγράφεται στις παραγρ. 1.3.2.α) έως 
και στ) του παρόντος, µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, οποιοδήποτε κατάλληλο 
εκσκαπτικό µέσο ή µε τα χέρια, χωρίς την χρήση εκρηκτικών ή µε χρήση (κανονική 
ή περιορισµένη) εκρηκτικών, µόνον ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και µε 
ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό.

β. Την λήψη των απαιτουµένων αδειών από τις αρµόδιες Αρχές για τυχόν 
απαιτουµένη τοµή του οδοστρώµατος και την επαναφορά του στην προηγουµένη 
του κατάσταση, όπως επίσης και τις κατάλληλες σηµάνσεις, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην παράγρ. 1.5.2.1 του παρόντος.

γ. Τη µόρφωση του πυθµένα και των πρανών της εκσκαφής, όπως περιγράφεται 
στην παραγρ. 1.5.2.3 του παρόντος.
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δ. Την αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής (όπου απαιτείται) µε οριζόντια ή 
κατακόρυφα στοιχεία ζεύξης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις παραγρ. 1.5.2.6 
και 1.5.2.7 του παρόντος.

ε. Την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, συλλογή 
των κοµµένων ή εκριζωµένων δέντρων τον αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα 
των κορµών και των χονδρών κλάδων σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία, 
όπως επίσης και την λήψη ειδικών µέτρων που θα απαιτηθούν για την τυχόν 
προστασία και διατήρηση δέντρων και δενδρυλλίων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας.

στ. Την τυχόν διαµόρφωση δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή και αποκοµιδή των 
προϊόντων εκσκαφών.

ζ. Τη διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής.

η. Την απόθεση κοντά στο σκάµµα των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής για την 
επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του, µετά την κατασκευή του  τεχνικού 
έργου ή οχετού ή αγωγού.

θ. Την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 
απόσταση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών 
(κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας 
(ακατάλληλα προϊόντα).

ι. Την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές 
αποθέσεις στην περιοχή του έργου, µέχρι την οριστική εναπόθεση για την 
κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών.

ια. Τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων.

ιβ. Τη διενέργεια των απαιτουµένων αντλήσεων και τη λήψη των απαιτουµένων 
αποστραγγιστικών µέτρων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγρ. 1.5.2.4 
και την λήψη όλων τα καταλλήλων µέτρων για την αντιµετώπιση των κάθε είδους 
επιφανειών ή υπογείων υδάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγρ. 
1.5.2.4 του παρόντος.

ιγ. Την κατασκευή τυχόν απαιτουµένων γεφυρώσεων των εκσκαφών των τάφρων µε 
σιδηρές λαµαρίνες, καταλλήλου πάχους ή άλλων έργων γεφύρωσης για την 
κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και για την εξυπηρέτηση των γειτονικών 
ιδιοκτησιών.

ιδ. Την αποξήλωση παλαιών οδοστρωµάτων, ασφαλτοταπήτων και αντιστοίχων 
στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων κλπ. εφόσον το προβλέπει η 
εγκεκριµένη µελέτη εφαρµογής.

ιε. Την αποξήλωση λιθοδοµών, εκτός εάν προβλέπεται από τη µελέτη του έργου ή 
από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών. 

ιστ. Την προµήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί σε 
περίπτωση αποκατάστασης υπερεκσκαφών υπαιτιότητας του Αναδόχου 
(σκυροδέµατα, επιχώσεις κλπ).

1.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

1.7.1 Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων

1.7.1.1 Γενικά
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α. Η πληρωµή των κάθε είδους εκσκαφών κατασκευής ενός έργου γίνεται είτε µε το 
κονδύλιο των “Γενικών Εκσκαφών” είτε µε το κονδύλιο των “Εκσκαφών Θεµελίων 
Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Είναι όµως ενδεχόµενο να υπάρξουν τεχνικά έργα, 
στα οποία οι εκσκαφές τους, λόγω µη ύπαρξης περιορισµού πλάτους ή επιφανείας, 
να µην κατατάσσονται, κατ΄ αρχήν, στην κατηγορία “Εκσκαφών Θεµελίων 
Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Στην περίπτωση αυτή ένα µέρος των εκσκαφών 
αυτών θα πληρώνεται σαν “Γενικές Εκσκαφές” και το υπόλοιπο σαν “Εκσκαφές 
Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Το κατά τα ανωτέρω όριο διαχωρισµού 
για την  πληρωµή των εκσκαφών προκύπτει ως ακολούθως:

1. Πλευρικό όριο διαχωρισµού (Π.Ο.∆.)

Ι. Περίπτωση γαιωδών και ηµιβραχωδών εδαφών
Από το ψηλότερο σηµείο της ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
(Γ.Θ.Ε.) όπως ορίζεται στην παράγρ. 1.7.1.2.β.  θα φέρεται η γραµµή 
πλευρικού ορίου διαχωρισµού µε κλίση υ: β = 3:2 (υ=ύψος, β=βάση).

Το µέρος των εκσκαφών που αναφέρεται σε εκσκαφές 
περιλαµβανόµενες µεταξύ της πλευρικής ΓΘΕ και του ΠΟ∆ (εκσκαφές σε 
κλίση πρανούς µεγαλύτερη από υ:β=3:2) θα θεωρούνται συµβατικά σαν 
εκσκαφές θεµελίων. Το υπόλοιπο µέρος των εκσκαφών (εκσκαφές σε 
περιοχή µε κλίση πρανούς µικρότερη ή ίση από υ:β = 3:4) θα θεωρούνται 
συµβατικά σαν γενικές εκσκαφές.

ΙΙ. Περίπτωση βραχώδων εδαφών.

Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στην περίπτωση Ι, αλλά η γραµµή 
πλευρικού ορίου διαχωρισµού θα φέρεται µε κλίση υ:β=2:1.

ΙΙΙ. Περίπτωση µικτών εδαφών.

Για την περίπτωση µικτών εδαφών που θα χαρακτηριστούν µε ποσοστά 
“Γαιώδη - Ηµιβραχώδη” µεγαλύτερα ή ίσα προς 20% και µικρότερα ή ίσα 
προς 80%, τότε η γραµµή πλευρικού ορίου διαχωρισµού θα φέρεται µε 
κλίση υ:β=1,75:1.

Τυχόν άλλη σύσταση, µε διαφορετικά ποσοστά χαρακτηρισµού “Γαιώδη - 
Ηµιβραχώδη και Βράχου” θα κατατάσσεται (από πλευράς κλίσης του 
ΠΟ∆) στην πλησιέστερη κατηγορία Ι ή ΙΙ σύµφωνα µε τα παραπάνω.

 2. Κάτω όριο διαχωρισµού (ΚΟ∆)

Ι. Θα λαµβάνεται 1,00µ ψηλότερα από τον πυθµένα σκάµµατος της 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ και µέχρι τοµής προς το έδαφος, 
ή το πλευρικό όριο διαχωρισµού.

Οι εκσκαφές που βρίσκονται κάτω από την γραµµή ΚΟ∆ θα θεωρούνται, 
συµβατικά σαν γενικές εκσκαφές.

ΙΙ. Σηµειώνεται εδώ ότι στην περίπτωση όπου ένα τεχνικό έργο 
θεµελιώνεται στην ίδια στάθµη και κατ΄ επέκταση µε τις γενικές εκσκαφές 
ενός οδικού έργου (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης) και εφόσον οι εκσκαφές του 
τοίχου γίνονται στην ίδια χρονική περίοδο µε τις συνεχόµενες γενικές 
εκσκαφές της οδού (εξαιρείται δηλαδή η περίπτωση κατά την οποία 
υπάρχουν περιορισµοί που θα επιβάλλουν την κατά στάδια εκτέλεση των 
εκσκαφών), τότε η γραµµή του Κάτω Ορίου ∆ιαχωρισµού (ΚΟ∆) θα 
θεωρείται ότι ταυτίζεται µε την αντίστοιχη γραµµή των γενικών εκσκαφών.

ΙΙΙ. Για την περίπτωση όπου εκτελούνται εκσκαφές θεµελίων για την 
κατασκευή τεχνικών έργων, αλλά η ΓΘΕ βρίσκεται σε βάθος (Η) 
µικρότερο από 1,00µ κάτω από την επιφάνεια των συνεχοµένων γενικών 
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εκσκαφών (σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω περίπτωση 
ΙΙ), τότε το ΚΟ∆ θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ύψος (Η) πάνω από την 
ΓΘΕ της στάθµης θεµελίωσης (δηλαδή θα ταυτίζεται µε τη γραµµή των 
γενικών εκσκαφών).

β. Αν δεν γίνεται ειδική αντίθετη αναφορά στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, στην 
περίπτωση που θα γίνει εκσκαφή τάφρου για την κατασκευή κεντρικής νησίδας, 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διατοµή, σε ενδιάµεσο τµήµα του πλάτους 
υπάρχουσας οδού, µε προβλεποµένη διατήρηση (έστω και µε συµπλήρωση - καθ΄ 
ύψος) του εκατέρωθεν οδοστρώµατος, τότε η εκσκαφή αυτή θα λογίζεται ότι ανήκει 
στην κατηγορία των εκσκαφών θεµελίων και τάφρων, έστω και αν το πλάτος της 
είναι µεγαλύτερο από 3,0µ (που ορίζεται ότι καθορίζει γενικά το όριο υπαγωγής 
στην κατηγορία εκσκαφών θεµελίων και  τάφρων).

γ. Επίσης αν δεν γίνεται ειδική αντίθετη αναφορά στους λοιπούς όρους 
∆ηµοπράτησης η κατηγορία “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων” 
είναι γενικής εφαρµογής, ακόµη και για την περίπτωση που κατασκευάζεται σε 
πρανή ή στο άκρο του καταστρώµατος της οδού και σε οποιαδήποτε άλλη θέση, 
ανεξάρτητα από τις όποιες δυσχέρειες προσέγγισης κλπ.

δ. Η πληρωµή των “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων” γίνεται 
ανάλογα µε τα προδιαγραφόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης κάθε έργου, είτε ενιαία 
για οποιαδήποτε κατηγορία εδάφους (γαίες - ηµίβραχος - βράχος), είτε ξεχωριστά 
για “γαίες - ηµίβραχο” αφενός και “βράχο” αφετέρου.

1.7.1.2 Επιµέτρηση

Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ3 όγκου σκάµµατος που ορίζεται από τις ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (ΓΘΕ).

Οι ΓΘΕ καθορίζονται και µετρώνται ως ακολούθως:

α. Πυθµένας σκάµµατος

Τα υψόµετρα του πυθµένος προκύπτουν από την µελέτη των αγωγών και οχετών 
από τα αντίστοιχα ερυθρά υψόµετρα της κατά µήκος τοµής των έργων, αφού 
αφαιρεθεί το πάχος των υποκειµένων κατασκευών, όπως πάχος τοιχώµατος 
αγωγού και πάχος στρώσεως σκυροδέµατος, ή και τυχόν λοιπών προβλεπόµενων 
στρώσεων.

Για παράλληλη τοποθέτηση αγωγών ή οχετών µε διαφορετική στάθµη σκάµµατος 
η µορφή του πυθµένα θα θεωρείται βαθµιδωτή µε οριζόντια τµήµατα και 
κατακόρυφο σκαλοπάτι µεταξύ τους.

Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα προσδιορίζεται σε θέση τέτοια ώστε να προκύπτει ο 
ελάχιστος όγκος εκσκαφής, λαµβανοµένης υπόψη και της παραγράφου 1.6.1.β. Η 
στάθµη του πυθµένα εκσκαφής θεµελίων για την κατασκευή φρεατίων κλπ 
προκύπτει οµοίως από τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή τις εντολές της 
Υπηρεσίας.

β. Πλάτος Σκάµµατος

Οι παρειές του σκάµµατος λογίζονται κατά την επιµέτρηση κατακόρυφες, 
ανεξάρτητα από την κλίση που θα πραγµατοποιηθεί. Το πλάτος του σκάµµατος 
ορίζεται για την επιµέτρηση συµβατικά, ανάλογα µε το είδος του αγωγού ως 
ακολούθως:

Ι. Για προκατασκευασµένους σωληνωτούς αγωγούς ή οχετούς αποχέτευσης 
(βρόχινων και ακαθάρτων) και αγωγούς ύδρευσης και φωταερίου, το πλάτος 
προκύπτει από την εξωτερική διάµετρο του αγωγού, προσαυξηµένη και από 
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τις δύο πλευρές κατά 0,225µ (από κάθε πλευρά).

Το παραπάνω πλάτος σκάµµατος είναι σταθερό, ανεξαρτήτως του αν 
προβλέπεται από την µελέτη των σωληνωτών αγωγών σκυρόδεµα 
εγκιβωτισµού των σωλήνων. 

ΙΙ. Για την κατασκευή χυτών επί τόπου (σύµφωνα µε τη µελέτη) αγωγών 
αποχέτευσης βρόχινων νερών και ακαθάρτων και χρήση άλλης µορφής 
διατοµών (ωοειδείς, στοµατοειδείς, σκουφοειδείς, ορθογωνικές κλπ), το 
συµβατικό πλάτος του σκάµµατος προκύπτει από το πλάτος του οχετού 
προσαυξηµένο εκατέρωθεν, πέραν των εξωτερικών παρειών κατά 0,25µ.

Αν στις εγκεκριµένες µελέτες των έργων αποχέτευσης ορίζονται διαφορετικά 
πλάτη εκσκαφών, τότε το συµβατικό πλάτος  θα λαµβάνεται από τις 
εγκεκριµένες µελέτες.

ΙΙΙ. Για την κατασκευή φρεατίων κλπ, οι διαστάσεις του σκάµµατος ορίζονται 
από τις εξωτερικές διαστάσεις του φρεατίου κλπ που θα κατασκευασθεί µε 
παραδοχή εκσκαφής του σκάµµατος σε απόσταση 0,25µ από την εξωτερική 
παρειά του έργου. 

IV. Για την κατασκευή θεµελίων τεχνικών έργων κλπ οι διαστάσεις του 
σκάµµατος ορίζονται από τις εξωτερικές διαστάσεις του προς κατασκευήν 
θεµελίου κλπ µε παραδοχή εκσκαφής του σκάµµατος σε απόσταση 0,25µ 
από την εξωτερική παρειά του έργου, ανάλογα µε το χαρακτηρισµό των 
εκσκαφών.

V. Για την κατασκευή διερευνητικών τοµών εντοπισµού αγωγών Ο.Κ.Ω. το 
πλάτος ορίζεται συµβατικά σε 0,70µ εκτός αν προδιαγράφεται µεγαλύτερο.

VI. Για την τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας (∆ΕΗ), ή 
αγωγούς δικτύου ΟΤΕ, ή στεγανές σωληνώσεις ΟΤΕ, ή αγωγούς 
φωτοσηµάνσεως, ή υπόγειους αγωγούς ΗΛΠΑΠ, το πλάτος ορίζεται από το 
πραγµατικό πλάτος του αγωγού προσαυξηµένο εκατέρωθεν πέραν των 
εξωτερικών παρειών αυτού κατά 0,225µ (ελάχιστο πλάτος τάφρου 0,60µ).

VII. Για την εκσκαφή σε τριγωνικές νησίδες για την τοποθέτηση κηπευτικού 
χώµατος, συµβατικά ορίζεται η πραγµατική εκσκαφείσα επιφάνεια 
τριγωνικής νησίδας ή το πραγµατικό εκσκαφέν πλάτος κεντρικής νησίδας.

 
Κατ΄ εξαίρεση σε περίπτωση κατασκευής τραπεζοειδών ή άλλης µορφής τάφρων 
που θα παραµείνουν οριστικά ανοικτές σύµφωνα µε τη µελέτη, ή τις εντολές της 
Υπηρεσίας, οι παρειές θα λογιστούν κεκλιµένες, σύµφωνα µε τη µελέτη.

Άνω επιφάνεια σκάµµατος

Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα ληφθεί υπόψη στην επιµέτρηση των εκσκαφών, 
ορίζεται η στάθµη του φυσικού εδάφους όπως τυχόν αυτή έχει διαφοροποιηθεί από 
την εκτέλεση υπαρχόντων έργων (πχ υπάρχουσα οδός), ή η στάθµη των γενικών 
χωµατουργικών διαµορφώσεων (εκσκαφών ή επιχωµάτων) εάν η εκσκαφή γίνει 
µετά την εκτέλεση αυτών.

1.7.1.3 Πληρωµή

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 
προδιαγράφονται  στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγ. 1.6.1.α έως και ιστ).

Αντίθετα στην τιµή δεν περιλαµβάνονται :

α. Οι πρόσθετες δυσχέρειες των “εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” 
που προκύπτουν από την συνάντηση διαφόρων αγωγών εν λειτουργία εταιριών ή 
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και οργανισµών κοινής ωφελείας για τις οποίες προβλέπεται πρόσθετη πληρωµή 
(βλ. άρθρο Γ-20).

β. Η επανεπίχωση της “ζώνης αγωγού” και των “µεταβατικών επιχωµάτων” µε 
κοκκώδες υλικό (Βλ. άρθρο Γ-2).

γ. Η επανεπίχωση του υπολοίπου (περιοχή πάνω από τη “ζώνη αγωγού”) ορύγµατος 
µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών (βλ. άρθρο Γ-2).
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Γ - 2 ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΟΣ ΟΓΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΤΑΦΡΩΝ

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι επανεπιχώσεις του αποµένοντος όγκου, µετά την κατασκευή των έργων, στις 
εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων, στις τάφρους τοποθέτησης των πάσης φύσεως 
αγωγών (αποχετεύσεων οµβρίων και ακαθάρτων, υδρεύσεως , µεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, ΟΤΕ,  φωτοσήµανσης κλπ) ή εκσκαφών θεµελίων κατασκευής φρεατίων κλπ 
και ειδικότερα:

2.1.1 Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών»

2.1.2 Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων»

2.1.3 Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια

2.1.4 Επιχώµατα πάνω από τη «ζώνη αγωγού» µε κατάλληλα προϊόντα.

2.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα άρθρα  Γ-1, Γ-20 και Β-2 της ΤΣΥ, η 
ΠΤΠΟ-150, η ΠΤΠΧ 1, η ΠΤΠΤ-110, µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και 
συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω.

2.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

2.3.1 «Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων» 
νοείται η επίχωση µε κατάλληλα εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων ή και 
δάνεια):

α. της «ζώνης αγωγών και οχετών»
β. των «µεταβατικών επιχωµάτων» πίσω από τα τεχνικά έργα
γ. της περιοχής πάνω από τη ζώνη του οχετού
δ. κάτω από τα πεζοδρόµια και µεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης» 

οδοστρώµατος και της στρώσης των τσιµεντοπλακών πεζοδροµίων ή άλλης 
τελικής στρώσης πεζοδροµίων.

2.3.2 «Ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή µεταξύ του δαπέδου και των τοιχωµάτων 
της τάφρου και µέχρι ύψος 0,30µ πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού.

2.3.3 «Περιοχή πάνω από τη ζώνη του αγωγού» νοείται η περιοχή µεταξύ της άνω επιφάνειας 
της «ζώνης αγωγών και οχετών» και του χείλους της τάφρου

2.3.4 «Μεταβατικά επιχώµατα» νοούνται τα επιχώµατα πίσω από τα τεχνικά έργα.

2.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανάλογα µε την περιοχή της επανεπίχωσης θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα, στην 
κάθε περίπτωση, εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων δάνεια), σύµφωνα µε τα 
προδιαγραφόµενα στην επόµενη παράγραφο 2.5.

Προϊόντα λατοµείων ή δάνεια υλικά θα χρησιµοποιούνται µόνον όταν τούτο απαιτείται 
από τις προδιαγραφές του υλικού ή όταν δεν υπάρχουν κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 
αυτά δεν επαρκούν.

2.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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2.5.1 Θέµατα που αφορούν στο σύνολο των περιοχών που επανεπιχώνονται

2.5.1.1 Καταλληλότητα εδαφικού υλικού

Η καταλληλότητα του εδαφικού υλικού για την επανεπίχωση εκσκαφών θεµελίων 
τεχνικών έργων και τάφρων εξαρτάται από τις εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την ικανότητα 
συµπύκνωσης τους.

Με βάση τα παραπάνω τα κατάλληλα εδαφικά υλικά διαχωρίζονται στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 1. και είναι τα µόνα που επιτρέπεται να 
χρησιµοποιηθούν για τέτοιου είδους επανεπιχώσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

Κατηγορία ανάλογα προς 

την ικανότητα 

συµπυκνώσεως

Συνοπτική περιγραφή Κατάταξη κατά DIN 18196

V1 Μη συνεκτικά έως ελαφρώς συνεκτικά, 
χονδρόκοκκα και µικτόκοκκα εδάφη

GW, GI, GE, SW, SI, SE, GU, GT, 
SU, ST

V2 Συνεκτικά, µικτόκοκκα εδάφη GU, GT, SU, ST
V3 Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη UL, UM, TL, TM, TA

Τα οργανικά κλπ εδάφη των υπολοίπων κατηγοριών της κατατάξεως DIN 18196 (HN, 
HZ, F, OU, OT, OH, OK) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν.

Η ικανότητα συµπύκνωσης των κατηγοριών του εδάφους του παραπάνω πίνακα υπ. 
αριθµ. 1 εξαρτάται από την σύνθεση των κόκκων του εδάφους, την µορφή των κόκκων 
και την περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα:

Κατηγορία V1
Βαρύνουσα σηµασία στην ικανότητα συµπύκνωσης έχει κυρίως η σύνθεση των κόκκων 
και η µορφή τους και µικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό και κατά συνέπεια η επίδραση 
των καιρικών συνθηκών.

Κατηγορίες V2 και V3
Αντίθετα, στις κατηγορίες αυτές βαρύνουσα σηµασία στην συµπύκνωση έχει η επίδραση 
της περιεκτικότητας σε νερό.

Για την επιλογή του καταλληλότερου, για κάθε περίπτωση υλικού θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα στοιχεία:

- Σε συνεκτικά εδάφη, πολύ υγρά, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο απαιτούµενος 
βαθµός συµπυκνώσεως.

- Σε  συνεκτικά  εδάφη,  πολύ   ξηρά,  η   απαιτούµενη κατά στρώσεις συµπύκνωση 
µπορεί να επιτευχθεί µόνο µετά από έργο συµπυκνώσεως αισθητά µεγαλύτερο από 
τα συνηθισµένα

- Γενικά ισχύει ότι η συµπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της µικρής 
ευπάθειας τους στο νερό και στην αποσάθρωση είναι ευχερέστερη από την 
συµπύκνωση εδαφών των κατηγοριών V2 και V3

Τέλος σηµειώνεται ότι για να αποφεύγονται οι υποχωρήσεις στο σκάµµα που 
επαναπληρώθηκε θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για την επαναπλήρωση των τάφρων 
αγωγών κατά πρώτο λόγο µη συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 και µόνο στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών να 
χρησιµοποιούνται και εδάφη των κατηγοριών V2και V3
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2.5.1.2 Καθορισµός τρόπου συµπύκνωσης και πάχους στρώσεων

Ο καθορισµός του τρόπου συµπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων συναρτάται από 
τα διατιθείµενα από τον Ανάδοχο µηχανήµατα και από την οµάδα εδάφους των 
χρησιµοποιουµένων εδαφικών υλικών.

Στον παρακάτω πίνακα 2 δίνονται σχετικές ενδεικτικές κατευθύνσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Ταξινόµηση εδαφών και µηχανηµάτων συµπύκνωσης

Υπηρε

σια- 
Κατηγορία Ικανότητας Συµπύκνωσης Εδάφους

Ειδος 

Μηχανήµατος

κό 

βάρος
V1V2V3

σε χλρ Καταλλη-λότηταΠάχος ΣτρώσηςΑριθµός ∆ιελεύ-σεωνΚαταλλη-
λότηταΠάχος ΣτρώσηςΑριθµός ∆ιελεύ-σεωνΚαταλλη-λότηταΠάχος 

ΣτρώσηςΑριθµός ∆ιελεύ-σεως
Ελαφρά 
µηχανήµατα 
συµπύκνωσης 
(κυρίως για την 
ζώνη του 
αγωγού)

∆ονητικός 
συµπιεστής

Ελαφρ
ός

έως 
25

+έως 152-4+έως 152-4+έως 102-4

Μέσος 25-60 +20-402-4+15-303-4+10-302-4
∆ονητής 
εκρήξεων

Ελαφρ
ός

έως 
100

020-303-4+15-203-5+20-303-5

∆ονητικές 
πλάκες

Ελαφρ
ές

έως 
100

+έως 203-50έως 154-6---

Μέσες 100-3
00

+20-303-5015-204-6---

∆ονητικός 
κύλινδρος

Ελαφρ
ός

έως 
600

+20-304-6015-205-6---

Μέσα και βαριά 
µηχανήµατα 
συµπύκνωσης 
(πάνω από τη 
ζώνη αγωγού)
∆ονητικός 
συµπιεστής

Μέσος 25-60 +20-402-4+15-302-4+10-302-4∆ονητικός 
συµπιεστής

Μέσος 25-60 +20-402-4+15-302-4+10-302-4

Βαρύς 60-20
0

+40-502-4+20-402-4+20-302-4

∆ονητής 
εκρήξεων

Μέσος 100-5
00

020-403-4+25-353-4+20-303-5

Βαρύς 500 030-503-4+30-503-4+30-403-5
∆ονητικές 
πλάκες

Μέσες 300-7
50

+30-503-5020-403-5---

Βαριές 750 +40-703-5030-503-5---
∆ονητικοί 
κύλινδροι

600-8
000

+20-504-6+20-405-6---

Σηµειώσεις:
+  = Συνίσταται
0  = Ως επί το πλείστον κατάλληλο
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Τα παραπάνω στοιχεία αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές απόδοσης. Σε δυσµενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή 
περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις), είναι δυνατόν να γίνει αναγκαίο να µειωθούν τα διδόµενα πάχη 
των στρώσεων ( ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, πιθανό να είναι δυνατή σχετική υπέρβαση 
αυτών). Ακριβείς τιµές µπορούν να προκύψουν µόνο σε µία δοκιµαστική συµπύκνωση. Εάν δεν 
διεξαχθεί δοκιµαστική συµπύκνωση, επιτρέπεται - µε εξαίρεση την περίπτωση χαλυβδοσωληνώσεων 
και σωλήνων από σφαιροειδή χυτοσίδηρο (Ductile) - για την πρώτη στρώση πάνω από τη ζώνη του 
αγωγού, µόνο οι ανώτατες τιµές πάχους. 

2.5.1.3 Έλεγχος βαθµού συµπυκνώσεως

α. Ο βαθµός συµπυκνώσεως του υλικού πληρώσεως των τάφρων θα γίνεται σε κάθε 
διακεκριµένη ζώνη, όπως αναφέρεται παρακάτω στην παράγρ. 2.5.2 µε την 
πρότυπη µέθοδο PROCTOR (STANDARD PROCTOR). Η εργαστηριακή δοκιµή 
συµπυκνώσεως θα γίνεται στο υλικό που προήλθε από τα προϊόντα κάθε 
δοκιµαστικής οπής (προσδιορισµός καµπύλης PROCTOR) , γιατί είναι  δυνατόν η 
εργαστηριακή πυκνότητα να µεταβάλλεται από θέση σε θέση λόγω αλλαγής της 
κοκκοµετρικής συνθέσεως. Προκειµένου για χονδρόκοκκα υλικά θα γίνεται 
διόρθωση όπως ορίζεται στην παράγρ. 2.10.2 και 2.10.3 της ΠΤΠΧ1.

β. Ο ελάχιστος αριθµός δοκιµών συµπυκνώσεως δεν µπορεί να είναι λιγότερος από 
µία δοκιµή  ανά 100µ µήκους τάφρου και για κάθε διακεκριµένη ζώνη υλικού 
πληρώσεως ή κατά µέγιστο ανά 500 µ3 όγκου.

γ. Αν οι τιµές βαθµού συµπυκνώσεως που εξακριβώθηκαν µε τους παραπάνω 
ελέγχους είναι µικρότερες από τις προδιαγραφόµενες τιµές στην παρούσα, τότε ο 
Ανάδοχος πρέπει να µεταβάλει τον τρόπο εργασίας, ώστε να επιτύχει τις 
προδιαγραφόµενες τιµές συµπυκνώσεως.

δ. Σε περίπτωση οµοιόµορφου υλικού πληρώσεως και αν οι έλεγχοι βαθµού 
συµπυκνώσεως που εκτελούνται όπως ορίζεται στην παρ. α αποδείξουν 
ικανοποιητική οµοιοµορφία, τότε η Υπηρεσία µπορεί µετά από αίτηση του 
Αναδόχου και µετά από έγγραφη έγκριση αυτής, να περιορίσει τον ελάχιστο αριθµό 
δοκιµών συµπυκνώσεως που αναφέρεται στην παράγραφο β της παρούσας, µε 
την προϋπόθεση ότι θα γίνεται λεπτοµερής παρακολούθηση των παχών των 
στρώσεων που συµπυκνούνται και του αριθµού διελεύσεων του µηχανήµατος 
συµπυκνώσεως, ανάλογα προς το είδος του µηχανήµατος και την οµάδα εδάφους 
σύµφωνα µε τις ενδεικτικές κατευθύνσεις του πίνακα 2 της παρούσας

Η µείωση αυτή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη 
για την έντεχνη κατασκευή της πληρώσεως των τάφρων, σύµφωνα µε την 
παρούσα προδιαγραφή.

Το µηχάνηµα συµπύκνωσης και το πάχος των στρώσεων θα προταθούν από τον 
Ανάδοχο και θα υπόκεινται στην έγκριση της Επίβλεψης.

2.5.2 Θέµατα που αφορούν ειδικά σε κάθε µία περιοχή

Πέραν των αναφεροµένων  στην παράγρ. 2.5.1 του παρόντος ισχύουν και τα ακόλουθα:

2.5.2.1 Περιοχή της «ζώνης των αγωγών»

α. ∆ιαµόρφωση του πυθµένα της τάφρου και τοποθέτηση του αγωγού

Ο πυθµένας της τάφρου πρέπει να είναι σε όλο το µήκος τοποθέτησης αγωγών 
ανθεκτικός, ελαστικός και οµοιόµορφης αντοχής. Έτσι συνεκτικό έδαφος που τυχόν 
χαλαρώθηκε πρέπει να αφαιρείται πριν από τη τοποθέτηση του αγωγού, σε όλο το 
βάθος της χαλάρωσης και να αντικαθιστάται µε µη συνεκτικό υλικό, κατάλληλα 
συµπυκνούµενο, ώστε να αποφεύγεται στήριξη του αγωγού σε µία γραµµή ή ένα 
σηµείο.
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β. Υλικό πληρώσεως και συµπύκνωσή του

Η επίχωση πρέπει να εξασφαλίζει µία όσο το δυνατόν οµοιόµορφη και σταθερή 
κατανοµή των κινητών και µόνιµων φορτίων πάνω από τον αγωγό. Γι΄ αυτό οι 
απαιτήσεις τόσο σε ότι αφορά στην ποιότητα του υλικού πληρώσεως όσο, κυρίως, 
της συµπυκνώσεως του είναι ιδιαίτερα αυξηµένες και ειδικότερα:

1. Ως υλικό πλήρωσης πρέπει να χρησιµοποιείται αµµοχάλικο που να τηρεί τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:

- ∆ιαβάθµιση Υλικού

∆ιάµετρος κοσκίνου ∆ιερχόµενα ποσοστά
(%) κατά βάρος

40 mm 100%
30 mm 70-100%
15mm 50-85%
7mm 35-80%
3mm 25-70%

0,075mm(No200) <12%

- Το υλικό πρέπει να είναι καλώς διαβαθµισµένο, δηλαδή πρέπει να είναι
D

60

       5
D

10

Όπου : 

D
60 

Η διάµετρος του κόσκινου δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά 

βάρος) του υλικού
 D

10
Η διάµετρος του κόσκινου δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά 

βάρος) του υλικού

- Εάν το ποσοστό (Ρ) του λεπτόκοκκου (του διερχόµενου από το κόσκινο Νο 
200) είναι 12%>Ρ>5%, τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη 
πλαστικότητας Ρ.Ι.  10%

2. Οι απαιτητοί βαθµοί συµπύκνωσης των στρώσεων είναι:

- 100% της STANDARD PROCTOR σε µη συνενκτικά υλικά της κατηγορίας 
V1 (ή 103%) της STANDARD PROCTOR σε υλικό κατηγορίας GW και GI 
κατά DIN 18196).

- 97% της STANDARD PROCTOR σε συνεκτικά κατηγοριών V2 και V3

3. Κάθε στρώση πληρώσεως πρέπει να συµπιέζεται χωριστά. Ενδεικτικές τιµές για 
το ύψος της πληρώσεως όπως και για τον αριθµό των διελεύσεων αναφέρονται, 
στον πίνακα 2 της παρούσας προδιαγραφής.

Στην προκείµενη περίπτωση πάρθηκε ως προϋπόθεση ύψος επικαλύψεως 
0,30µ πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού.

4. Η συµπύκνωση πρέπει να γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. 
Η πλήρωση της τάφρου και η συµπύκνωση του υλικού πληρώσεως πρέπει να 
γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του αγωγού, για την αποφυγή 
µετατοπίσεως και υπερυψώσεως. Αυτό πρέπει να παίρνεται ιδιαίτερα υπόψη, 
όταν υπάρχουν σωλήνες που µπορούν να παραµορφωθούν.

5   - Για τους αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου µεγαλύτερης από 0,40µ. πρέπει η 
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ζώνη του αγωγού να πληρωθεί και να συµπιεστεί σε περισσότερες από δύο 
φάσεις εργασίας

- Για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου D
ex
 µεγαλύτερης από 

1,00µ, λόγω των παρουσιαζοµένων δυσχερειών συµπύκνωσης του υλικού 
επίχωσης, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού πλήρωσης, πάχους t=D

ex
/8 

να κατασκευάζεται από σκυρόδεµα κατηγορίας Β10, µε ελάχιστο πάχος t 
min

 

=0,15m

2.5.2.2 Περιοχή πάνω από την «ζώνη του αγωγού»

α. Πάχος στρώσεων

Το πάχος των µεµονωµένων στρώσεων θα επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, που το 
µηχάνηµα συµπύκνωσης που χρησιµοποιείται να είναι σε θέση να επιτύχει τέλεια 
συµπύκνωση της κάθε µιας στρώσεως, µε τον αναγκαίο αριθµό διελεύσεων. 
Ρυθµιστικές τιµές δίνονται στον πίνακα 2 της παρούσας. Τα στοιχεία που 
περιέχονται σε αυτόν τον πίνακα αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές αποδόσεως. Σε 
δυσµενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις), είναι 
δυνατόν να γίνει αναγκαίο να µειωθούν τα πάχη των στρώσεων που δίνονται, ενώ 
σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες πιθανό να είναι δυνατή σχετική υπέρβαση αυτών. 
Ακριβείς τιµές µπορούν να προκύψουν, µόνο σε µία δοκιµαστική συµπύκνωση. Αν 
δεν γίνει δοκιµαστική συµπύκνωση, επιτρέπονται - µε εξαίρεση την περίπτωση 
χαλυβδοσωλήνων και σωλήνων από σφαιροειδή χυτοσίδηρο  για την πρώτη 
στρώση πάνω από την ζώνη του αγωγού, µόνο οι ανώτατες τιµές πάχους 
στρώσεως που δίνονται στον πίνακα 2.

β. Συµπύκνωση

Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού κάτω από οδόστρωµα τότε
 

1. Ζώνη πάχους κατ΄ ελάχιστον 0,50µ κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της 
υποβάσεως θα συµπυκνούνται σε ποσοστό:

- 100% της STANDARD PROCTOR για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 
(ή 103% της STANDARD PROCTOR  σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά  
DIN 18196)

- 97% της STANDARD PROCTOR για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και 
V3 

2. Ζώνη που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη της παραγρ. β1 και µέχρι τη ζώνη του 
αγωγού πρέπει να συµπυκνούται σε :

- Ποσοστό 95% της STANDARD PROCTOR προκειµένου για µη συνεκτικό 
υλικό πληρώσεως κατηγορίας V1 (ή 97% της STANDARD PROCTOR  σε 
υλικά κατηγορίας GW και GI κατά  DIN 18196)

- Ποσοστό 95% της STANDARD PROCTOR προκειµένου για συνεκτικό υλικό 
πληρώσεως της κατηγορίας V2 και V3 

Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού εκτός οδοστρώµατος, τότε το υλικό 
πληρώσεως από την τελική επιφάνεια του εδάφους (µετά την τυχόν 
προβλεπόµενη διαµόρφωση) µέχρι την ζώνη του αγωγού θα συµπυκνούται 
όπως στην παραπάνω παράγρ. β.2

Συµπύκνωση µε µηχανικά µέσα επιτρέπεται σε ύψος µεγαλύτερο από 75 εκ 
πάνω από την κορυφή του σωλήνα, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη 
του έργου. Το είδος της µηχανικής συµπιέσεως εξαρτάται από τις εδαφικές 
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συνθήκες, την αντιστήριξη και το σωλήνα του αγωγού.

γ. Ειδικές επισηµάνσεις

- Ειδικές φορτίσεις κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής (π.χ. 
κυκλοφορία οχηµάτων πάνω στον επιχωθέντα αγωγό) δεν επιτρέπονται

- Σε περιπτώσεις που νερά προσβάλλουν τους αγωγούς, πράγµα που µπορεί 
να συνεπάγεται πρόκληση φθορών στους σωλήνες ή την προστατευτική 
τους επένδυση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα 
ειδικά προστατευτικά µέτρα.

2.5.2.3 Μεταβατικά επιχώµατα

α. Υλικό επανεπίχωσης

Τα υλικά της επανεπίχωσης θα πρέπει να είναι θραυστά επίλεκτα υλικά  
προέλευσης λατοµείου κατηγορίας Ε4 µε δείκτη πλαστικότητας µικρότερο του 4. 

β. Τοποθέτηση του υλικού

1. Το υλικό θα τοποθετείται στις διαστάσεις και κλίσεις που προσδιορίζονται στην 
µελέτη του έργου ή/και σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας.

Η πλήρωση των σκαµµάτων για την κατασκευή των µεταβατικών επιχωµάτων 
θα γίνεται ταυτόχρονα συµµετρικά ως προς τον άξονα της κατασκευής και από 
τις δύο πλευρές για την αποφυγή µετατόπισης των υλικών ή έκκεντρης 
φόρτισης.

2. Ο βαθµός συµπυκνώσεως των µεταβατικών επιχωµάτων ορίζεται ως 
ακολούθως:

- Για οχετούς ή φρεάτια κλπ κάτω από οδόστρωµα

Ι. Ζώνη πάχους κατ΄ελάχιστο 0,50µ κάτω από την κατώτατη επιφάνεια 
της υποβάσεως θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό 103% της 
STANDARD PROCTOR

ΙΙ. Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την ανωτέρω ζώνη Ι θα 
συµπυκνώνεται σε ποσοστό 97% της STANDARD PROCTOR

- Για οχετούς ή φρεάτια κλπ εκτός οδοστρώµατος

Όλο το υλικό θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό 97% της STANDARD 
PROCTOR.

3. Τα αναφερόµενα στις παραγρ. του παρόντος 2.5.2.1.α. (διαµόρφωση πυθµένα 
της τάφρου και τοποθέτηση του αγωγού) και 2.5.3.1 (τάφροι αγωγών µε 
αντιστήριξη) ισχύουν και για τα µεταβατικά επιχώµατα.

4. Για την συµπύκνωση, εφόσον δεν υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις ισχύουν 
τα αναφερόµενα στον πίνακα 2 για την περιοχή πάνω από τη ζώνη του αγωγού

5. Για τον έλεγχο του βαθµού συµπυκνώσεως ισχύουν τα αναφερόµενα στην 
παράγρ. 2.5.1.3

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να µη υποστούν 
βλάβες οι τυχόν υπάρχουσες προστατευτικές επενδύσεις των οχετών, φρεατίων 
κλπ.



-64-

2.5.2.4 Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια

α. Θα χρησιµοποιηθεί κοκκώδες υλικό, που η κοκκοµετρική διαβάθµισή του θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στα αναφερόµενα, στον παρακάτω πίνακα υπ. αριθ. 4, 
όρια.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.

Αριθµός κοσκίνου (Αµερικ. πρότυπα τετραγωνικής οπής, 
A.A.S.H.O.:M 92) ∆ιερχόµενο % (κατά βάρος)

Ανοιγµα οπής ∆ιαβάθµιση∆ιαβάθµιση
Σε ίντσες Σε χιλιοστά

3’’ 76,2--
2’’ 50,8--

1 ½’’ 38,1--
1 1/4’’ 31,7100-

1’’ 25,483-100100
3/4’’ 19,165-9570-100
3/8’’ 9,5247-7750-80
Νο 4 4,7633-6335-65
Νο 10 2,0023-5025-50
Νο 40 0,4213-3015-30
Νο 200 0,0745-155-15

β. Το υλικό θα τοποθετηθεί µεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης 
οδοστρώµατος» και της στρώσης των τσιµεντοπλακών πεζοδροµίων (ή άλλης 
τελικής στρώσης πεζοδροµίων) και θα συµπυκνωθεί σε ποσοστό 90% της ξηράς 
φαινόµενης πυκνότητας που λαµβάνεται κατά την τροποποιηµένη µέθοδο 
PROCTOR.

γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο.

2.5.3 Πρόσθετες απαιτήσεις 

2.5.3.1 Τάφροι αγωγών µε αντιστήριξη

Η τοποθέτηση και συµπύκνωση του υλικού πληρώσεως θα γίνεται, ανάλογα µε το είδος 
της αντιστηρίξεως που χρησιµοποιείται κάθε φορά, ώστε να εξασφαλίζεται, σε κάθε 
περίπτωση, η συναρµογή και συνεργασία του υλικού πληρώσεως και των παρειών της 
τάφρου.

Γι’  αυτό το λόγο, σε περίπτωση οριζόντιας αντιστηρίξεως, πρέπει να τµήµατα αυτής να 
αποµακρύνονται τµηµατικά, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η άµεση σε στρώσεις 
πλήρωση του τµήµατος της τάφρου που ελευθερώθηκε µε υλικό πληρώσεως και η 
συµπύκνωση αυτού.

Όµοια, και σε περίπτωση κατακόρυφης αντιστηρίξεως, πρέπει τα κατακόρυφα τµήµατα 
αυτής (δοκοί τάφρων, πασσαλοσανίδες) να ανασύρονται τµηµατικά, σε τόσο δε ύψος 
κάθε φορά, ώστε στο τµήµα της τάφρου που ελευθερώθηκε να είναι δυνατή η 
τοποθέτηση, σε στρώσεις, του υλικού πληρώσεως και η συµπύκνωση αυτού.

2.5.3.2 Αποκατάσταση του οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από 
υφιστάµενη οδό.

Σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υπάρχον οδόστρωµα, πρέπει, αµέσως 
µετά την τοποθέτηση του αγωγού, η τάφρος να επαναπληρωθεί και να συµπυκνωθεί το 
υλικό πληρώσεως. Η οριστική ανακατασκευή του οδοστρώµατος πρέπει να γίνει αµέσως. 
Η σύνδεση µε το υφιστάµενο οδόστρωµα πρέπει να γίνει µε ευθύγραµµη και αιχµηρή 
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ακµή, και να είναι οµαλή και ανθεκτική.

Σπασµένα κοµµάτια οδοστρώµατος κοντά στην ακµή πρέπει να αποµακρύνονται 
επιµελώς µε νέα κοπή, και αν είναι δυνατόν µε µηχάνηµα κοπής οδοστρωµάτων. Η 
αποκατάσταση του οδοστρώµατος πρέπει να εκτελεστεί κατά τον ίδιο τρόπο και στην ίδια 
ποιότητα µε το συνεχόµενο οδόστρωµα.

Αν κατ’  εξαίρεση, η οριστική αποκατάσταση του οδοστρώµατος δεν µπορεί να γίνει  
αµέσως, πρέπει ευθύς µετά την επαναπλήρωση της τάφρου του αγωγού,  αυτή  να  
κλεισθεί  µε  προσωρινή  επικάλυψη  µε   ασφαλτόµιγµα. Αν εµφανιστούν βλάβες της 
προσωρινής επικαλύψεως, πρέπει αυτές να αποκατασταθούν αµέσως.

2.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

2.6.1 Επανεπιχώσεις από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών»

Η εργασία περιλαµβάνει:

α. Την διαµόρφωση που πυθµένα της τάφρου

β. Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου του κατάλληλου κοκκώδους 
υλικού.

γ. Την διάστρωση κατά στρώσεις και συµπύκνωση στον κατάλληλο βαθµό του εν 
λόγω υλικού.

δ. Την χρήση όλου του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού.

ε. Την διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων συµπυκνώσεως

στ. Την κατασκευή των τυχόν απαιτούµενων αντιστηρίξεων (οριζοντίων και 
κατακόρυφων)

ζ. Την λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών , 
οχετών κλπ σε περίπτωση τοποθέτησης τους κάτω από υφιστάµενο οδόστρωµα.

η. Την λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών , 
οχετών κλπ. όπως και της προστατευτικής επενδύσεώς τους, από νερά, 
διαβρώσεις κλπ.

θ. Τη λήψη όλων των µέτρων προστασίας τροχοφόρων και ιδιωτών κατά τη διάρκεια 
των εργασιών.

2.6.2 Επανεπιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από την «ζώνη αγωγών και 

οχετών»

Η εργασία περιλαµβάνει:

α. Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση, 
του κατάλληλου εδαφικού υλικού µε ικανότητα συµπύκνωσης V1 ή V2 ή/και V3 
από προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια.

β. Την αποκατάσταση του οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω 
από υφιστάµενη οδό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγρ. 2.5.3.2 του 
παρόντος.

γ. Όλες τις δραστηριότητες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που αναφέρονται στις 
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παραγρ. 2.6.1.γ έως και η. του παρόντος.

δ. Τη λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας τροχοφόρων και ιδιωτών 
κατά τη διάρκεια των εργασιών

2.6.3 Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά µεταβατικών επιχωµάτων .

Η εργασία περιλαµβάνει:

α. Όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγρ. 2.6.1 του παρόντος
β. Την δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγρ. 2.6.2.β του παρόντος.

2.6.4 Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια

Η εργασία περιλαµβάνει:

α. Όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγρ. 2.6.1 του παρόντος.

β. Την δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγρ. 2.6.2.β. του παρόντος.

γ. Τη λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την αποφυγή ατυχηµάτων κατά τη 
διάρκεια των εργασιών.

2.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

2.7.1 Επιµέτρηση

2.7.1.1 Γενικά

Τυχόν επί πλέον όγκος υλικού που τοποθετήθηκε, πέραν εκείνου που προκύπτει 
σύµφωνα µε τα πιο κάτω οριζόµενα, λόγω εκσκαφής της τάφρου σε µεγαλύτερα βάθη ή 
πλάτη πυθµένα τάφρου, ή κλίσεις πρανών κλπ σε σχέση προς τα προβλεπόµενα στη 
µελέτη του έργου δεν επιµετράται για πληρωµή.

2.7.1.2 Επανεπιχώσεις από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών»

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ3 επανεπίχωσης µε όγκο που προκύπτει από τις γραµµές 
θεωρητικής εκσκαφής (Γ.Θ.Ε.) πυθµένα και παρειών σκάµµατος όπως αυτές 
προσδιορίζονται στο άρθρο Γ-1.7.1.2 και άνω επιφάνεια το οριζόντιο επίπεδο µέχρι το 
οποίο φθάνει η ζώνη του αγωγού, µετά την αφαίρεση των όγκων του αγωγού και του 
σκυροδέµατος έδρασης αυτού, όπου έχει κατασκευαστεί βάσει εγκεκριµένης µελέτης.

Για παράλληλη τοποθέτηση οχετών ή αγωγών ο προσδιορισµός της άνω επιφάνειας του 
υλικού της ζώνης αγωγού, γίνεται, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη σε ύψος 0,30µ 
πάνω από την νοητή εφαπτόµενη γραµµή που ενώνει τις κορυφές δύο συνεχόµενων 
αγωγών ή οχετών. 

2.7.1.3 Επανεπιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη «ζώνη οχετών και αγωγών»

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ3 επανεπίχωσης µε όγκο που προκύπτει από τις παρειές 
της θεωρητικής εκσκαφής του σκάµµατος όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 
Γ-1.7.1.2.β., πυθµένα που ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της ζώνης αγωγού και άνω 
επιφάνεια την άνω στάθµη της τάφρου όπως αυτή είναι διαµορφωµένη κατά τον χρόνο 
της επιχώσεως, αφαιρουµένου όµως του πάχους του πιθανώς αναγκαίου οδοστρώµατος 
ή στρώσεως φυτικών κλπ.

2.7.1.4 Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων»

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ3 επανεπίχωσης µε όγκο  που προκύπτει µεταξύ:
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α. Των γραµµών θεωρητικής εκσκαφής (Γ.Θ.Ε.) πυθµένα, παρειών και άνω 
επιφάνειας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο Γ-1. 7.1.2.

β. Μιας γραµµής αγόµενης από την άνω επιφάνεια του µεταβατικού επιχώµατος και 
πλάτους 0,50 µ στην στέψη του οχετού και εν συνεχεία ένα πρανές κλίσεως β:υ = 
1:1 µέχρι το πρανές αυτό να κόψει την προσκείµενη Γ.Θ.Ε. 

γ. Της γραµµής εξωτερικής παρειάς του οχετού ή φρεατίου.

δ. Από τον παραπάνω όγκο που ορίζεται µεταξύ των γραµµών των α, β, γ θα 
αφαιρείται ο όγκος τυχόν επικαλυπτόµενων αγωγών ή οχετών και το τυχόν 
σκυρόδεµα εδράσεως αυτών.

2.7.1.5 Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ3 έτοιµης κατασκευής επανεπίχωσης µε λήψη αρχικών και 
τελικών διατοµών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας  και παρουσία εκπροσώπου 
αυτής.

2.7.2 Πληρωµή

2.7.2.1 Επανεπιχώσεις από κοκκώδη υλικά ζώνης αγωγών και οχετών.

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.1(α) έως και (θ).

2.7.2.2 Επανεπιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη ζώνη οχετών και αγωγών.

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.2.(α) έως και (δ).

2.7.2.3 Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά µεταβατικών επιχωµάτων

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.3.(α) έως και (β).

2.7.2.4 Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.4.(α) και (γ).
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Γ - 3 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η κατασκευή υπαίθριων ή υπόγειων τµηµάτων του έργου από άοπλο, οπλισµένο ή 
προεντεταµένο σκυρόδεµα διαφόρων κατηγοριών.

3.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

3.2.1 Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 µε τις όποιες βελτιώσεις , τροποποιήσεις ή και 
συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω.

3.2.2 Όταν συµπληρωθεί η επεξεργασία και εκδοθούν επισήµως οι προδιαγραφές (Σ)ΣΚ στις 
οποίες παραπέµπει ο Κ.Τ.Σ. ΄97 (ΦΕΚ 315/Β-17-4-97), τότε αυτοδίκαια θα θεωρηθεί ότι 
ισχύουν αυτές στη θέση των αντίστοιχων προδιαγραφών ASTM που αναφέρονται στον 
πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο δίνεται η αντιστοιχία των µεθόδων ελέγχου και ειδικών 
προδιαγραφών  που θα έχει ισχύ από το µεταβατικό στάδιο µεταπήδησης από τις 
προδιαγραφές ASTM, DIN και ΕΛΟΤ στις ενοποιηµένες προδιαγραφές κ.λ.π. (Σ)ΣΚ.

    ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ /ΠΡΟΤΥΠΑ 

Σ(ΣΚ)

Αριθµός 

Προτύπου Σ

Αντίστοιχο

άλλο Πρότυπο

Θέµα

 

Σ 301-84 ASTM C 127 Προσδιορισµός ειδικού βάρους και απορροφητικότητας 
χονδρόκκοκων αδρανών

Σ 302-84 ASTM C 128
Προσδιορισµός φαινοµένου ειδικού βάρους λεπτόκοκκων αδρανών

Σ 303-84 ΕΛΟΤ 671
Παρασκευή και συντήρηση δοκιµίων σκυροδέµατος

Σ 304-84 ΕΛΟΤ 722
Έλεγχος αντοχής σε θλίψη προτύπων δοκιµίων σκυροδέµατος

Σ 305-84 ASTM C 117
Προσδιορισµός υλικού λεπτότερου από 75 χλστ. Σε αδρανή υλικά 
(προσδιορισµός µε υγρό κοσκίνισµα)

Σ 306-84 ASTM C 142
Προσδιορισµός σβώλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων στα αδρανή

Σ 307-84
ASTM C 233

και C 260

Ειδική προδιαγραφή για αερακτικά πρόσθετα για το σκυρόδεµα

Σ 308-84 ASTM C 494
Ειδική προδιαγραφή για χηµικά πρόσθετα σκυροδέµατος

Σ 309-84 ΕΛΟΤ 521 ∆οκιµή κάθισης

Σ 310-84 ΕΛΟΤ 520 ∆οκιµή VEBE

Σ 311-84 ASTM C 231 Έλεγχος ποσοστού αέρα νωπού σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της 
πίεσης

Σ 312-84 ASTM C 280 Προσδιορισµός πιθανής δραστηριότητας των αδρανών µε τα αλκάλια 
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του τσιµέντου (µέθοδος ράβδου κονιάµατος)

Σ 313-84 ASTM C 403 Προσδιορισµός του χρόνου πήξης των µιγµάτων σκυροδέµατος µε 
αντίσταση σε διείσδυση

Σ 314-84 ASTM C 156

και C 309

Ειδική προδιαγραφή για υγρά συνθετικά υλικά που δηµιουργούν 
µεµβράνη συντήρησης σκυροδέµατος

Σ 315-84 ASTM C 40 Οργανικές προσµίξεις σε λεπτόκκοκα αδρανή για σκυρόδεµα

Σ 316-84 ASTM C 642 Προσδιορισµός ειδικού βάρους, υγρασίας απορρόφησης και κενών 
στο σκληρυµένο σκυρόδεµα

Σ 317-84 ASTM C 627 Προσδιορισµός δραστικότητας των αδρανών µε τα αλκάλια του 
τσιµέντου (χηµική µέθοδος)

Σ 318-84 DIN 1048 ∆οκιµή εξάπλωσης

Σ 320-84 ASTM C1367 Κοκκοµετρική ανάλυση των αδρανών

Σ 321-84 ASTM C 88 Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία) αδρανών υλικών µε τη 
χρησιµοποίηση θειικού νάτρίου ή θειικού µαγνησίου

Σ 322-84 ASTM C 29 Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους και κενών στα αδρανή υλικά

Σ 323-84 ASTM C 232 ∆οκιµή εξίδρωσης σκυροδέµατος

Σ 326-84 ASTM C 123 Προσδιορισµός της Περιεκτικότητας των αδρανών σε κόκκους µικρού 
ειδικού βάρους

Σ 328-84 ΕΛΟΤ 345 Ποιοτικός έλεγχος νερού που χρησιµοποιείται στο σκυρόδεµα

Σ 331-84 ASTM C 309

και C 156

Έλεγχος υλικών συντήρησης σκυροδέµατος

Σ 332-84 ASTM C 295 Πετρογραφική εξέταση αδρανών

Σ 333-84 ASTM C 496 Στατικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος

Σ 334-84 ASTM C 215 ∆υναµικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος 

Σ 335-84 ASTM C 152 Ερπυσµός σκυροδέµατος

Σ 336-84 ASTM C 157 Συστολή ξήρανσης

Σ 337-84 DIN 1048 ∆ιαπερατότητα σκυροδέµατος

Σ 338-84 ASTM C 457 Μικροσκοπικός προσδιορισµός κενών αέρα

Σ 341-84 ASTM C 496 Έλεγχος αντοχής σε διάρρηξη δοκιµίων σκυροδέµατος

Σ 342-84 ASTM C 597 Μέτρηση ταχύτητας διάδοσης υπέρηχων στο σκυρόδεµα

Σ 343-84 ASTM C 805 Κρουσιµέτρηση στο σκυρόδεµα

Σ 345-84 ASTM C 131 Αντοχή σε τριβή και κρούση (Los Angeles)

Σ 346-84 ASTM D 2419 Ισοδύναµο άµµου

Σ 350-84 DIN 4030 Ολική περιεκτικότητα σε θειικά, άλατα διαλυτά σε HCI

Σ 363-84 ASTM C 87 Επίδραση οργανικών προσµίξεων στην αντοχή αµµοκονιαµάτων µε 
λεπτά αδρανή
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Αριθµός 

Προτύπου Σ

Θέµα

ΕΛΟΤ - 344* Συσχέτιση της αντοχής αποκοπτόµενου πυρήνα σκυροδέµατος από θραυστά ασβεστολιθικά 
αδρανή µε τη συµβατική αντοχή

ΕΛΟΤ - 345* Το ύδωρ ανάµιξης και συντήρησης σκυροδέµατος

ΕΛΟΤ - 346* Το έτοιµο σκυρόδεµα

ΕΛΟΤ - 408* Θραυστά αδρανή για συνηθισµένα σκυροδέµατα

ΕΛΟΤ - 515* Σκυροδέτηση όταν η Θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλή

ΕΛΟΤ - 516 ∆ειγµατοληψία νωπού σκυροδέµατος

ΕΛΟΤ - 517* Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι ψηλή

ΕΛΟΤ - 739 Έλεγχος αντοχής σε κάµψη
* Σχέδια Προτύπων του Ελληνικού Οργανισµού Προτυποποίησης που περιέχονται 

στο παράρτηµα του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

3.2.3 Οι κατηγορίες σκυροδέµατος θα ακολουθούν την ονοµατολογία και χαρακτηριστική 
αντοχή fck όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 2.2 του Κ.Τ.Σ. ‘97 

3.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

Ισχύουν όπως αναπτύσσονται λεπτοµερώς στο άρθρο 3 του Κ.Τ.Σ. ‘97 

3.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.5.1 Γενικά

3.5.1.1 Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται οι κανόνες και διατάξεις για την παρασκευή και 
διαµόρφωση σκυροδέµατος της επιθυµητής κατηγορίας και των υλικών και µέσων που 
απαιτούνται για αυτό.

3.5.1.2 Αντίθετα δεν περιλαµβάνονται:

α. Σκυροδέµατα που παρασκευάζονται µε ελαφρύτερα ή βαρύτερα αδρανή, µε 
προσµίξεις ελαφρύτερων ή βαρύτερων αδρανών και  µε αδρανή που προέρχονται 
από τη θραύση παλαιού σκυροδέµατος.

β. Οι διατάξεις οι σχετικές µε την προµήθεια και τοποθέτηση των κοινών χαλύβων του 
οπλισµένου σκυροδέµατος και των τενόντων προέντασης του προεντεταµένου 
σκυροδέµατος, περιλαµβάνονται όµως κατασκευαστικές διατάξεις σχετικές µε την 
απόσταση των ράβδων οπλισµού και τις επικαλύψεις τους.

γ. ∆ιατάξεις σχετικές µε τις µεθόδους υπολογισµού, τις επιτρεπόµενες τάσεις κλπ για 
τις οποίες εφαρµόζονται οι κανονισµοί και προδιαγραφές, στους οποίους 
παραπέµπουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΜΕ.

3.5.2 Τροποποιήσεις του Κ.Τ.Σ. ΄97

Ισχύουν τα ακόλουθα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα συµβατικά τεύχη.

3.5.2.1 Όπου στον Κ.Τ.Σ. ΄97 αναφέρεται ο όρος «αγοραστής», γενικώς υπονοείται στα πλαίσια 
της παρούσας ΤΣΥ (και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης) ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) 
δια των αρµοδίων οργάνων του, εκτός των παρ. 4.3.4.8 και 4.3.4.10  και 12.1.1.16 του 
Κ.Τ.Σ. ‘97
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3.5.2.2 Όπου στον Κ.Τ.Σ. ΄97 αναφέρεται ο όρος «προµηθευτής», υπονοείται στα πλαίσια της 
παρούσας ΤΣΥ (και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης) ο Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς ο 
Κ.Τ.Σ. ΄97 αναφέρεται σε τρίτον (λχ εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέµατος, λατοµείο 
κλπ). Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος αναλαµβάνει έναντι του ΚτΕ ακέραιες τις 
υποχρεώσεις και ευθύνες, χωρίς απαιτήσεις αποζηµίωσης, που απορρέουν από την 
υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, συµπεριλαµβανοµένων και 
τυχόν υποχρεώσεων ή ευθυνών τρίτων απέναντι στον ίδιο ή απέναντι στον ΚτΕ, εκτός αν 
στον Κ.Τ.Σ. ΄97 ή στην κείµενη νοµοθεσία ρητώς προβλέπεται διαφορετικά, µε 
συγκεκριµένες ρυθµίσεις.

Οµοίως υπονοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον ΚΤΣ ΄97 αναφέρεται ο όρος 
"ενδιαφερόµενος" ή "εκείνος που ζητά" (λόγω χάρη τη µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος), 
εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά

3.5.2.3 Η παράγραφος 4.3.4.8 του Κ.Τ.Σ. ΄97  τροποποιείται ως εξής:

«Για την περίπτωση που ο Ανάδοχος του έργου προµηθεύεται τα αδρανή έτοιµα από 
επιχείρηση λατοµείου, τότε µεταξύ του Αναδόχου και του λατοµείου παραγωγής θα 
συµφωνείται η διαβάθµιση των αδρανών που θα παραδοθούν µε ανοχές που δεν θα 
υπερβαίνουν τις 8 εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα τα µεγαλύτερα των 4 ή Νο 4 και 
τις 6 εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα της άµµου. Η ανοχή στο κόσκινο 25 δεν θα 
υπερβαίνει τις 4 εκατοστιαίες µονάδες, µε την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις του άρθρου 4.3.2.6 του Κ.Τ.Σ. ΄97.
Η συµφωνία µεταξύ του Αναδόχου και του λατοµείου παραγωγής θα τίθεται υπόψη της 
Υπηρεσίας χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις οποιεσδήποτε ευθύνες του 
γιατί αυτός είναι ο µόνος υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία»
 

3.5.2.4 Η παρ. 4.3.4.10 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής:

«Ανεξάρτητα από το ποιος παράγει τα αδρανή (ο Ανάδοχος ή άλλο λατοµείο) ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει στην Υπηρεσία ότι αυτή θα έχει την 
δυνατότητα να παρακολουθεί στο λατοµείο τα αποτελέσµατα ελέγχων των αδρανών που 
παράγει. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύει στον 
Ανάδοχο να προµηθεύεται αδρανή από το συγκεκριµένο λατοµείο»

3.5.2.5 Η παρ.5.2.1.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής:

«Ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά την κατακύρωση του δηµοπρατούµενου έργου σ΄ αυτόν, 
να συντάξει τις απαιτούµενες (σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή και τους όρους 
δηµοπράτησης) µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων βάσει των τύπων αδρανών, τσιµέντου, 
νερού κλπ, που θα χρησιµοποιήσει σύµφωνα µε τις συνθήκες του έργου και τους όρους 
δηµοπράτησης και να τις υποβάλλει στην Υπηρεσία.

Οι αναλογίες σύνθεσης που καθορίστηκαν όπως παραπάνω, µετά την έγκρισή τους από 
την Υπηρεσία, αποτελούν τις αναλογίες σύνθεσης που θα εφαρµοστούν στο υπόψη 
έργο»

3.5.2.6 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5.2.3.1 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής:

«Η µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος θα γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, µε τα 
αδρανή, το τσιµέντο, τα πρόσθετα και πιθανώς το νερό, που θα χρησιµοποιηθούν στο 
έργο, η δε σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο»

3.5.2.7 Η παρ. 5.2.3.2 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής:

«Εάν οι ιδιότητες του σκυροδέµατος που αναφέρονται στην παρ.5.2.3.1 δεν είναι δυνατόν 
να πραγµατοποιηθούν µε τα υλικά που προσκοµίσθηκαν στο Εργαστήριο, ο Ανάδοχος 
είναι απόλυτα υπεύθυνος να επιφέρει όλες τις αναγκαίες αλλαγές ή την πλήρη 
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αντικατάσταση των υλικών, ώστε να επιτύχει, σε συνεργασία µε το εργαστήριο, τις 
απαιτούµενες ιδιότητες, η δε σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο»

3.5.2.8 Η παρ. 5.2.3.3 του Κ.Τ.Σ. ‘97 τροποποιείται ως εξής:

«Εκτός από τις αναλογίες των υλικών της παραγράφου 5.2.3.1 στη Μελέτη σύνθεσης θα 
δίνεται και η καµπύλη του λόγου νερό/τσιµέντο (Ν/Τ) και αντοχής για ένα διάστηµα 
τουλάχιστον 3 ΜΡα (30χγρ/εκ2) εκατέρωθεν της απαιτούµενης αντοχής fm »

3.5.2.9 Η τελευταία πρόταση της παρ. 8.6 του Κ.Τ.Σ. ΄97 «Αν πρόκειται ...... κάθιση » καταργείται 

3.5.2.10 Η παρ. 12.1.1.14 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής:

«Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει στην Υπηρεσία το δικαίωµα να ελέγχει το εργοστάσιο από 
το οποίο προµηθεύεται σκυρόδεµα ως προς την τήρηση αυτής της προδιαγραφής. 
Άλλως η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει στον Ανάδοχο την αγορά και χρήση 
στο έργο σκυροδέµατος από το συγκεκριµένο εργοστάσιο σκυροδέµατος »

3.5.2.11 Τόσον η παρ. 13.3.2, όσον και οι δύο τελευταίες προτάσεις της παρ. 13.4.1 του Κ.Τ.Σ. ‘97 
τροποποιούνται ως εξής:

«Η Υπηρεσία ή ο Ανάδοχος έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό δοκιµίων µιας 
δειγµατοληψίας από έξι (6) σε δώδεκα (12) δοκίµια. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη των 
επί πλέον 6 δοκιµίων βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου »

3.5.3 Προσθήκες στον Κ.Τ.Σ. ΄97 

Συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του Κ.Τ.Σ. ΄97 ισχύουν και τα ακόλουθα:

3.5.3.1 Στο τέλος της παρ. 3.20 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι (ορισµοί):

«3.21 «Σκυρόδεµα επί τόπου» λέγεται το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε νωπή 
κατάσταση στην τελική του θέση.

3.22 «Πρόχυτο σκυρόδεµα» , αναφέρεται σε µεταφερόµενα στοιχεία από 
σκυρόδεµα, τα οποία κατασκευάζονται σε εργοστάσιο προκατασκευής ή στο 
εργοτάξιο και τοποθετούνται στις τελικές τους θέσεις αφού το σκυρόδεµα 
σκληρυνθεί

3.23 «Νωπό σκυρόδεµα», λέγεται το σκυρόδεµα που δεν έχει ακόµη σκληρυνθεί και 
είναι ακόµα κατεργάσιµο

3.24 «Σκληρυµένο σκυρόδεµα» λέγεται το σκυρόδεµα που έχει σκληρυνθεί σε τέτοιο 
βαθµό ώστε δεν είναι πια κατεργάσιµο.»

3.5.3.2 Στο τέλος της παρ. 4.3.2.16 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

« Η αποδοχή ή µη της αναφερόµενης στο προηγούµενο εδάφιο παράλειψης των 
ελέγχων του λατοµείου εναπόκειται στην Υπηρεσία»

3.5.3.3 Προστίθεται νέα παράγραφος 4.3.2.20 ως εξής:

«4.3.2.20Εκτός από τις δύο σειρές προτύπων κόσκινων που έχουν υιοθετηθεί στην 
παρούσα προδιαγραφή, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ-408 (όπως 
αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 4.3.2.1) γίνονται δεκτές και άλλες 
σειρές πρότυπων κόσκινων που χρησιµοποιούνται επισήµως από τις χώρες 
µέλη της ΕΟΚ (πχ σειρά κόσκίνων ISO κλπ). Ο αριθµός των νέων 
χρησιµοποιουµένων κόσκινων θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να 
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περιγράφονται µε ανάλογη ακρίβεια (προς τις τρεις σειρές των αποδεκτών από 
αυτήν την προδιαγραφή κόσκινων) οι καµπύλες κοκκοµετρικής ανάλυσης των 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV . Στην περίπτωση αυτή οι σχετικοί πίνακες 

4.3.2.10 α και β, 4.3.2.11
α

 και β, 4.3.2.12 α και β και 4.3.2.13 α και β θα πρέπει 
να αναπροσαρµοστούν σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των βροχίδων των νέων 
κόσκινων σε συνδυασµό µε τις καµπύλες των ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV. 
Για τα κόσκινα αυτά θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατάλληλος συµβολισµός, 
ώστε να αποφεύγεται σύγχυση σχετικά µε τους συµβολισµούς που αναφέρονται 
στην παραπάνω παράγραφο 4.3.2.1»  

3.5.3.4 Στο τέλος της παρ. 4.3.4.5 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

« Σε κάθε περίπτωση όµως θα γίνεται το ακόλουθο ελάχιστο πλήθος ελέγχων 
καταλληλότητας των χρησιµοποιουµένων αδρανών:
- Έλεγχος πλαστικότητας και  ισοδυνάµου άµµου: Μία (1) δοκιµή ανά 300µ3  έτοιµης 

κατασκευής σκυροδέµατος
- Έλεγχος υγείας των πετρωµάτων : τρεις (3) δοκιµές ανά πηγή αδρανών»

3.5.3.5 Μετά την παρ. 4.4.4 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες δύο παράγραφοι:

«4.4.5 Για τον υπολογισµό του νερού ανάµιξης (και του τυχόν πάγου) θα λαµβάνεται 
υπόψη η επιφανειακή υγρασία των αδρανών και το νερό που περιέχουν τα 
πρόσθετα, που θα αφαιρείται από την καθοριζόµενη ποσότητα του νερού 
ανάµιξης που έχει προσδιορισθεί από τη µελέτη σύνθεσης

4.4.6 Η ποσότητα νερού ανάµιξης που θα προστίθεται στο µίγµα θα πρέπει να 
µετράται µε ειδική αυτόµατη συσκευή µέτρησης προσαρµοσµένη στον 
αναµικτήρα του σκυροδέµατος»

3.5.3.6 Μετά την παράγραφο 4.5.9 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4.5.10 Τα πρόσθετα και οι χηµικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέµατος πρέπει 
να διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις 
καιρικές συνθήκες, τις ακραίες θερµοκρασίες και την αλλοίωση (Tampering). 
Για την αποθήκευση πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή»

3.5.3.7 Μετά την 5.2.3.4 του Κ.Τ.Σ.΄97 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5.3.2.5 Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής απόκλισης µε τα οποία έγινε η µελέτη 
σύνθεσης είναι ο Ανάδοχος του έργου, εκτός αν έχει τεθεί από την Υπηρεσία 
ελάχιστο όριο τυπικής απόκλισης που θα πρέπει να τηρηθεί κατά την µελέτη 
σύνθεσης από τον Ανάδοχο του έργου»

3.5.3.8 Μετά την παρ. 6.9 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«6.10 Η ανάµιξη του εργοταξιακού σκυροδέµατος θα γίνεται στο σταθερό συγκρότηµα 
παραγωγής απαγορευµένης της ανάµιξης µε τα χέρια. Για την ανάµιξη του 
εργοταξιακού έτοιµου σκυροδέµατος ισχύει η παράγραφος 12.1.2.3

6.11 Στην θέση ανάµιξης θα πρέπει να υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα µε 
ευανάγνωστες οδηγίες ανάµιξης για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος που θα 
περιλαµβάνουν :

α. Κατηγορία της αντοχής του σκυροδέµατος
β. Στοιχεία τσιµέντου (τύπου και κατηγορία αντοχής, ποσότητα τσιµέντου 

και περιεκτικότητα σε χιλιόγραµµα ανά κυβικό µέτρο παραγώµενου  
σκυροδέµατος)

γ. Στοιχεία αδρανών (είδος κατά κλάσµα και ποσότητα)
δ. Η κάθιση του νωπού σκυροδέµατος (ή άλλο χαρακτηριστικό του, 
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µέτρησης του εργάσιµου, σύµφωνα µε τη µελέτη σύνθεσης).
ε. Τα πρόσθετα του σκυροδέµατος (είδος και ποσότητα)
στ. Ο λόγος νερού προς τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ)
ζ. Το βάρος ή όγκος του νερού ανά µ3 παραγόµενου σκυροδέµατος.

6.12 Τα µηχανήµατα ανάµιξης του σκυροδέµατος (αναµικτήρες) θα είναι 
κατασκευασµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν  τέλεια ανάµιξη και 
οµοιόµορφη κατανοµή των συστατικών των υλικών µέσα στη µάζα το νωπού 
σκυροδέµατος. Οι αναµικτήρες θα είναι εφοδιασµένοι µε δοχείο αποθήκευσης 
νερού, επαρκούς ποσότητας, όπως επίσης και µε αυτόµατη συσκευή µέτρησης 
του νερού κάθε µίγµατος. Καλό είναι να υπάρχουν µηχανικά µέσα µέτρησης 
των στροφών του τύµπανου του αναµικτήρα, ώστε να εξασφαλίζεται ο ίδιος 
αριθµός στροφών για κάθε µίγµα και να µην αδειάζει ο αναµικτήρας πριν να 
συµπληρωθεί ο παραπάνω αριθµός στροφών. Πάντως, η ταχύτητα 
περιστροφής του τύµπανου κατά την διάρκεια της ανάµιξης πρέπει να είναι αυτή 
που προδιαγράφεται από το εργοστάσιο κατασκευής του αναµικτήρα.
Ο χειρισµός των αναµικτήρων θα πρέπει να είναι ΠΛΗΡΩΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, να γίνεται από πρόσωπα πεπειραµένα και 
εξασκηµένα στην παραγωγή σκυροδέµατος µε σταθερή εργασιµότητα.

6.13 ∆ιακρίνονται τρεις κύριοι τύποι αναµικτήρων βάσει του προσανατολισµού που 
έχει ο άξονας περιστροφής:

α.      Κατακόρυφου άξονα
β.      Οριζοντίου άξονα (σταθεροί ή ανατρεπόµενοι)
γ.       Κεκλιµένου άξονα (ανατρεπόµενοι)

Εξάλλου από πλευράς της κινούσας δύναµης ανάµιξης, οι αναµικτήρες 
διακρίνονται σε:

α.     Αναµικτήρες βιαίας ανάµιξης   
β.     Αναµικτήρες µε ελεύθερη πτώση των υλικών µε βαρύτητα

Γενικά κατά σειρά καταλληλότητας προτιµώνται αναµικτήρες των αρχικών 
κατηγοριών των παραπάνω διακρίσεων, ανάλογα µε την σπουδαιότητα του 
έργου.

Έτσι σε εργοτάξιο προκατασκευασµένων στοιχείων επιβάλλεται η 
χρησιµοποίηση αναµικτήρων βιαίας ανάµιξης, ενώ σε σοβαρά έργα απαιτείται η 
χρήση αναµικτήρα οριζόντιου άξονα. Σε ειδικές περιπτώσεις µικρών έργων 
δευτερεύουσας σηµασίας και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας, µπορούν να 
µην εφαρµοστούν τα προδιαγραφόµενα σε αυτήν την παράγραφο για την 
εκλογή των αναµικτήρων.

6.14 Οι αναµικτήρες θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τα οριζόµενα στην παρούσα 
προδιαγραφή και υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας κατά τη λειτουργία τους 
για τυχόν φθορές σε σχέση προς τα σχέδια του εργοστασίου, τυχόν δε 
εφθαρµένα τµήµατα πρέπει να αντικαθίστανται.

Ειδικότερα ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση αναµικτήρων των 
οποίων οι λεπίδες ανάµιξης (blades) παρουσιάζουν φθορά πάνω από 10% σε 
σχέση µε την αρχική τους διατοµή, ∆εν θα επιτρέπεται επίσης η χρησιµοποίηση 
του µηχανήµατος αν προηγουµένως δεν αποµακρυνθούν εντελώς τα 
συσσωρευµένα στερεοποιηµένα εντός του τυµπάνου και των µερών του 
κονιάµατα ή τσιµέντα.

6.15 ∆εν θα χρησιµοποιούνται αναµικτήρες απόδοσης µικρότερης από ένα σακί 
τσιµέντο και δεν θα φορτώνεται ο αναµικτήρας µε ποσότητα µίγµατος 
µεγαλύτερη από αυτή που εγγυάται το εργοστάσιο του αναµικτήρα για την 
σωστή ανάµιξης και λειτουργία.
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Σαν απόδοση του αναµικτήρα πάντως ορίζεται ως ο µέγιστος όγκος έτοιµου 
πλήρους αναµεµιγµένου σκυροδέµατος που µπορεί να παράγει σε ένα κύκλο 
λειτουργίας ο αναµικτήρας (γίνεται διάκριση από τον συνολικό γεωµετρικό όγκο 
του αναµικτήρα και από το άθροισµα των όγκων των χαλαρών συστατικών του 
µίγµατος)

6.16 Οι αναµικτήρες δεν θα χρησιµοποιούνται µε ποσότητα µίγµατος µεγαλύτερης 
αυτής που συνίσταται από τον κατασκευαστή, Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει 
µείωση της ποσότητας του µίγµατος, όταν οι δοκιµές απόδοσης του αναµικτήρα 
δείξουν ότι αυτό είναι απαραίτητο.

6.17 Η εκ νέου ανάµιξη σκυροδέµατος, που έχει σκληρυνθεί µερικώς, δηλαδή η 
επανάµιξη µε ή χωρίς πρόσθετο τσιµέντο, αδρανή ή νερό, δεν επιτρέπεται. Το 
υπόψη σκυρόδεµα θα απορρίπτεται και η σχετική  ευθύνη και έξοδα θα 
βαρύνουν τον  Ανάδοχο.

6.18 Απαιτούµενος εξοπλισµός Αυτόµατης Μέτρησης Συστατικών Μίγµατος

6.18.1 Κάθε σηµείο παροχής αδρανών και τσιµέντου στις χοάνες φόρτωσης του 
αναµικτήρα θα έχει συσκευή ζύγισης, η οποία θα διαθέτει ορατό, χωρίς 
ελατήρια, δείκτη απευθείας ανάγνωσης σε βαθµονοµηµένη κλίµακα σε µονάδες 
χιλιόγραµµων που θα παρέχει ένδειξη βάρους σε κάθε στάδιο της λειτουργίας 
ζύγισης, από µηδέν µέχρι του µέγιστου φορτίου, ή ψηφιακή ανάγνωση που θα 
παρέχει µηδενική ένδειξη για µηδέν φορτίο ή  κατάλληλη ένδειξη για το 
προκαθορισµένο φορτίο ζύγισης και αντίστοιχη ένδειξη για οποιοδήποτε φορτίο 
µικρότερο ή µεγαλύτερο του προκαθορισµένου.

6.18.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πρότυπα σταθµά δοκιµών και οποιοδήποτε 
άλλο βοηθητικό εξοπλισµό απαιτείται για τον έλεγχο της ακρίβειας και σωστής 
λειτουργίας κάθε συσκευής ζύγισης. Τουλάχιστον κάθε µήνα, ή πιο συχνά αν 
απαιτηθεί από την Υπηρεσία, θα εκτελείται βαθµονόµηση των ζυγών του 
παρασκευαστηρίου  µε ακρίβεια 1%, σε όλο το εύρος της κλίµακας. Τα στοιχεία 
της βαθµονόµησης πρέπει να κατατίθενται στην Υπηρεσία.

6.18.3 Μετά το τέλος κάθε δοκιµής ελέγχου και πριν από την χρήση των καταγραφικών 
συσκευών, θα γίνονται από τον Ανάδοχο οι απαιτούµενες προσαρµογές, 
επιδιορθώσεις ή αντικαταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η ικανοποιητική 
λειτουργία των συσκευών.

6.18.4 Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει αυτοµατισµό που θα επιτρέπει, 
ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε υγρασία των αδρανών, την προσαρµογή του 
βάρους των υλικών του µίγµατος, αλλά και έµµεσα του αντίστοιχου βάρους 
απαιτούµενου επί πλέον ύδατος στο µίγµα.

6.18.5 Ο εξοπλισµός µέτρησης θα είναι κατασκευασµένος και διατεταγµένος έτσι, ώστε 
να µπορούν να ρυθµίζονται, η σειρά και ο χρόνος τροφοδοσίας  των υλικών, 
προκειµένου να επιτυγχάνεται καλή ανάµιξη των αδρανών και όπου είναι 
εφικτό, του τσιµέντου µε τα αδρανή. Αυτή η ρύθµιση θα επιτυγχάνεται µε τον 
έλεγχο των θυρίδων εκφόρτωσης του εξοπλισµού µέτρησης.

6.18.6 Ο εξοπλισµός µέτρησης θα διαθέτει ακριβή, αυτόµατο καταγραφικό µηχανισµό, 
που θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία, και ο οποίος θα καταγράφει τα 
βάρη όλων των υλικών κατά την τροφοδοσία τους στον αναµικτήρα.
Ο µηχανισµός θα παρέχει συνεχή ορατή καταγραφή, σε διαγραµµισµένη 
ταινία, του βάρους του τσιµέντου, του νερού και κάθε κατηγορίας αδρανούς και 
του χρόνου ανάµιξης ανά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των πέντε λεπτών.

6.18.7 Η ταινία , που θα χρησιµοποιείται στο καταγραφικό, θα στηρίζεται καθ’ όλο το 
πλάτος της σε σταθερή και λεία βάση ώστε να είναι δυνατές σηµειώσεις µε 



-76-

το χέρι, χωρίς να καταστρέφεται το υλικό της. Το ορατό τµήµα της ταινίας θα 
πρέπει να καλύπτει περίοδο όχι µικρότερη από τριάντα (30) λεπτά.
Κάθε ταινία θα είναι διαγραµµισµένη και τυπωµένη ώστε να µπορεί να 
χαρακτηρίζεται εύκολα, οι δε ποσότητες και ο χρόνος να διαβάζονται 
απευθείας, χωρίς µέτρηση ή υπολογισµό. Όλες οι ταινίες του καταγραφικού θα 
παραδίδονται στην Υπηρεσία.

6.18.8 Ο εξοπλισµός του παρασκευαστηρίου θα διαθέτει αυτοµατισµό επιλογής 
µίγµατος, όπου θα έχουν καταχωρηθεί όλες οι επιλεγείσες συνθέσεις, ανάλογα 
µε την κατηγορία του σκυροδέµατος.

6.18.9 Το νερό θα µετράται κατά βάρος ή όγκο, Ο µηχανισµός παροχής νερού στους 
αναµικτήρες δεν θα επιτρέπει διαρροές, όταν οι βαλβίδες είναι κλειστές, ΟΙ 
βαλβίδες πλήρωσης και εκκένωσης της δεξαµενής νερού θα είναι 
συγχρονισµένες, ώστε οι βαλβίδες εκκένωσης να µην ανοίγουν πριν κλείσουν 
πλήρως οι βαλβίδες πλήρωσης. Ο αγωγός παροχής νερού στο συγκρότηµα 
παραγωγής θα είναι επαρκώς µονωµένος, ώστε να αποφεύγεται η θέρµανση ή 
ψύξη του νερού  σε περιόδους θερµού ή ψυχρού καιρού.

6.18.10 Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή κατάλληλη για την ρύθµιση της δόσης του 
αερακτικού και των άλλων προσµίκτων. Ο µηχανισµός παροχής υλικών της 
συσκευής αυτής θα είναι συγχρονισµένος µε την λειτουργία των µηχανισµών 
µέτρησης της δόσης και εκκένωσης του νερού, ώστε η ανάµιξη των 
προσµίκτων να είναι αυτόµατη. Η συσκευή θα έχει δυνατότητα άµεσης 
προσαρµογής, για την µεταβολή της ποσότητας των προσµίκτων.

6.18.11 Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή για την καταγραφή των παραγόµενων 
παρτίδων σκυροδέµατος. »

3.5.3.9 Στο τέλος της παραγράφου 7.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«7.4 Γενικά κάθε σκυρόδεµα µπορεί να µεταφερθεί µε κάδους

7.5 Το σκυρόδεµα που µεταφέρεται σε µεταφορικές ταινίες πρέπει να είναι 
συνεκτικό. Στις θέσεις που το σκυρόδεµα πέφτει από την µεταφορική ταινία, 
πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις που να εµποδίζουν την απόµιξη»

3.5.3.10 Στο τέλος της παραγράφου 8.11 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«8.12 Το εργοταξιακό σκυρόδεµα πρέπει να διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό µετά 
την ανάµιξή του, ώστε να µην ελαττώνεται το εργάσιµό του και να µην αλλάζει η 
σύνθεσή του. Ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του τσιµέντου στον 
αναµικτήρα σε επαφή µε τα (υγρά) αδρανή και της διάστρωσης του 
σκυροδέµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει την µία ώρα κατά τον χειµώνα και 3/4 
της ώρας κατά το καλοκαίρι.

Σε καµία περίπτωση, δεν επιτρέπεται ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του 
τσιµέντου στον αναµικτήρα σε επαφή µε τα (υγρά) αδρανή και της διάστρωσης 
του σκυροδέµατος να υπερβαίνει τα 3/4 του χρόνου έναρξης πήξης του 
τσιµέντου.

8.13 Το έτοιµο σκυρόδεµα θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να διαστρώνεται αµέσως 
µετά την παράδοσή του στο εργοτάξιο.

8.14 Πριν από την διάστρωση οποιασδήποτε ποσότητας σκυροδέµατος θα πρέπει να 
γίνεται προσεκτικό καθάρισµα των ξυλότυπων από διάφορα υλικά που πιθανόν 
να υπάρχουν, όπως πριονίδια, µικρά κοµµάτια ξύλων, άχυρα, χαρτιά, σκόνες, 
αποτσίγαρα κλπ. Πριν από την έναρξη του κάθε τµήµατος του έργου, το ήδη 
ολοκληρωµένο τµήµα πρέπει να επιθεωρείται και να ειδοποιείται η Υπηρεσία για 
οτιδήποτε διαπιστωθεί ότι θα µπορούσε να επηρεάσει τη σωστή συνέχεια των 



-77-

εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να 
προσδιορίσει τη µεθοδολογία µε την οποία θα αρθεί η επιζήµια κατάσταση σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία. Η µεθοδολογία αυτή υπόκειται σε έγκριση 
από την Υπηρεσία.

8.15 Η διάστρωση του σκυροδέµατος επιτρέπεται µόνον µετά  την παραλαβή από την 
Υπηρεσία των ξυλότυπων και του οπλισµού, όπως επίσης και µετά την 
τοποθέτηση των σωληνώσεων, αγωγών, και λοιπών εξαρτηµάτων των 
εγκαταστάσεων πάσης φύσης που τυχόν προορίζονται να ενσωµατωθούν στο 
σκυρόδεµα. Απαραίτητα κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος πρέπει να 
παρευρίσκεται κατάλληλος αριθµός (τουλάχιστον ένας) ξυλουργών που θα 
παρακολουθούν τις υποστηρίξεις των ξυλότυπων.

Σε όλες τις φάσεις του έργου, η Υπηρεσία θα πρέπει να ειδοποιείται 
τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε σκυροδέτηση. (Βλέπε σχετικά άρθρο 
Γ-5.5.4.8).

8.16 Απαγορεύεται η διάστρωση σκυροδέµατος υπό βροχή. Επίσης πρέπει να 
αποφεύγεται η διάστρωση, όταν υπάρχει πιθανότητα αµέσως µετά από αυτήν ή 
κατά το πρώτο 24ωρο να επακολουθήσει νεροποντή,

8.17 Επίσης η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύει την διάστρωση όσες φορές 
οι καιρικές συνθήκες γενικά (ήλιος, θερµότητα, ψύχος, βροχή, χιόνι, άνεµοι 
κλπ) εµποδίζουν, κατά την κρίση της, την κανονική διάστρωση και πήξη του 
σκυροδέµατος.

8.18 Η διάστρωση θα γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η µετάθεση του 
σιδηρού οπλισµού. Η πρόοδος της διάστρωσης πρέπει να έχει τέτοιο ρυθµό, 
ώστε η εργασία να είναι συνεχής και οµαλή µέχρι πλήρους συµπλήρωσης του 
τµήµατος του έργου που έχει προκαθοριστεί και το σκυρόδεµα να είναι πάντοτε 
νωπό και µε το εργάσιµο που έχει προκαθοριστεί.

8.19 Η διάστρωση θα γίνεται σε οµοιόµορφες στρώσεις, µε πάχος που να εξαρτάται 
από την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου συµπύκνωσης. Για να αποφευχθεί ο 
σχηµατισµός οριζόντιων αρµών εργασίας, η διάστρωση πρέπει να γίνεται 
αρκετά γρήγορα και η συµπύκνωση να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
εξασφαλίζεται η σύνδεση των στρώσεων χωρίς να παραµείνει ορατός 
κατασκευαστικός αρµός µεταξύ των στρώσεων.

8.20 Το άδειασµα του σκυροδέµατος σε σωρούς και η κατανοµή των σωρών µε 
δονητή απαγορεύεται επειδή υπάρχει κίνδυνος απόµιξης.

8.21 Η διάστρωση σε ειδικές κατασκευές ή κατά διαφόρους ειδικούς τρόπους που 
προβλέπονται στις µελέτες (διάστρωση κάτω από το νερό, διάστρωση µε 
πεπιεσµένο αέρα, µε εκτόξευση, µε ενέσεις κ.λ.π.) θα γίνεται βάσει ειδικών κάθε 
φορά µελετών που απαιτούν ειδική εµπειρία και που θα εγκρίνονται από την 
Υπηρεσία.

8.22 Πριν από κάθε σκυροδέτηση θα προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία 
(βλέπε και παρ. 8.15) που θα αφορά κατ΄ ελάχιστον:

- Την στερεότητα των ξυλοτύπων και ικριωµάτων ( η επιθεώρηση των 
ξυλοτύπων και ικριωµάτων αφορά τη συµµόρφωσή τους µε την µελέτη, 
καθώς και την καλή εκτέλεση τους. Ο έλεγχος εξαρτάται από την 
σπουδαιότητα του έργου. Η επιθεώρηση πρέπει να γίνεται λεπτοµερώς στα 
σοβαρά και δύσκολα έργα και στις λεπτές κατασκευές, ενώ µπορεί να 
περιορισθεί σε οπτικό έλεγχο σε ένα µεγάλο βαθµό από συνήθη οικοδοµικά 
έργα).

- Την οµοιόµορφη επικάλυψη των καλουπιών µε προϊόντα που διευκολύνουν 



-78-

το ξεκαλούπωµα

- Την στεγανότητα των αρµών µεταξύ των στοιχείων των ξυλοτύπων.

- Την συµφωνία των διαστάσεων των ξυλοτύπων µε τα κατασκευαστικά 
σχέδια.

- Την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής 
σκυροδέτησης.

- Την επιφανειακή κατάσταση των οπλισµών και των τενόντων προέντασης

- Την θέση και διάµετρο των οπλισµών (και των τενόντων), την στερέωσή 
τους, την ποιότητα των συνδέσεών τους και την κατάσταση των σωλήνων 
(αν προβλέπονται συγκολλήσεις, πρέπει να ελέγχεται η καταλληλότητα του 
προσωπικού, των χαλύβων και της µεθόδου που θα εφαρµοστεί).

- Την κανονικότητα των καµπύλων των τενόντων µέσα στους σωλήνες.

- Την κανονικότητα των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωσή τους.
- Την παρουσία στο εργοτάξιο του εξοπλισµού που ενδεχόµενα απαιτείται για 

ρύθµιση του ξυλότυπου 

- Την παρουσία στο εργοτάξιο του εξοπλισµού που απαιτείται για την έγχυση 
και την συµπύκνωση του σκυροδέµατος

- Την καλή κατάσταση του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την έγχυση και 
την συµπύκνωση του σκυροδέµατος.

8.23 Επίσης θα πρέπει, πριν από κάθε σκυροδέτηση να έχει εξασφαλισθεί ότι ο 
υπάρχων εξοπλισµός λειτουργεί καλά καθώς και ότι υπάρχει πρόσθετος 
εξοπλισµός ώστε οι εργασίες σκυροδέµατος να ολοκληρωθούν όπως πρέπει 
ακόµα και σε περίπτωση σοβαρής µηχανικής βλάβης. Η τελευταία απαίτηση θα 
εφαρµόζεται σε σοβαρά έργα και θα πρέπει να γίνεται µνεία στην Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων ανεξάρτητα από το γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση 
την απόλυτη ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί τη φέρει ο Ανάδοχος.

8.24 Επί πλέον, πριν από την έναρξη παραγωγής σκυροδέµατος πρέπει να έχει 
εξασφαλισθεί ότι υπάρχουν όλα τα υλικά και ο εξοπλισµός για τα τελειώµατα και 
τη συντήρηση του σκυροδέµατος»

3.5.3.11 Στο τέλος της παρ. 9.5 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«9.6 Η συµπύκνωση µε δόνηση πρέπει να γίνεται κάτω από την επίβλεψη 
πεπειραµένου προσωπικού και να ακολουθεί τους εξής κανόνες:

α. Η δόνηση θα είναι εσωτερική, εκτός αν ήθελε ορισθεί από την Υπηρεσία 
διαφορετική, όπως αναφέρεται παρακάτω

Η συµπύκνωση µε εσωτερικούς δονητές θα συµπληρώνεται και µε δόνηση µε 
δονητές επιφανείας, όπου απαιτείται η διαµόρφωση λείας επιφανείας όπως 
πχ  καταστρώµατα, δοκοί και  πλάκες γεφυρών και κτιρίων.

∆ονητές πάνω στους ξυλότυπους θα χρησιµοποιούνται µόνο όπου είναι 
αδύνατη η εφαρµογή εσωτερικών δονητών (πολύ λεπτές διατοµές, λεπτοί 
στύλοι, προκατασκευασµένα στοιχεία κλπ).

β. Ο τύπος των δονητών υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Πρέπει να είναι ικανοί να µεταδώσουν στο σκυρόδεµα δόνηση µε συχνότητα 
τουλάχιστον 3600 παλµών ανά πρώτο λεπτό, όταν βρίσκονται σε φόρτωση.
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γ. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο επαρκή αριθµό δονητών ώστε να 
γίνεται δυνατή η συµπύκνωση κάθε µίγµατος, αµέσως µετά την τοποθέτηση 
τους στους ξυλότυπους.

δ. Ο χειρισµός των δονητών θα είναι τέτοιος, ώστε να επηρεάζεται το 
σκυρόδεµα σε κάθε θέση µέσα στους ξυλότυπους γύρω από τους 
οπλισµούς, στις γωνίες κλπ

ε. Η δόνηση θα εφαρµόζεται στο σκυρόδεµα που έχει διαστρωθεί πρόσφατα. 
Οι εσωτερικοί  δονητές θα µπαίνουν και θα βγαίνουν από το σκυρόδεµα 
βραδέως και θα διατηρούνται κατά το δυνατόν σε κατακόρυφη περίπου 
θέση, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (ρηχές διατοµές, ή δύσκολα 
προσπελάσιµες). Η δόνηση θα έχει τέτοια διάρκεια και έκταση ώστε να 
επέρχεται τέλεια συµπύκνωση του σκυροδέµατος αλλά δεν πρέπει να διαρκεί 
περισσότερο από το απαιτούµενο, γιατί τότε προκαλεί απόµιξη του 
σκυροδέµατος.

στ. Οι δονητές επιφανείας θα εφαρµόζονται τόσο χρόνο, όσος απαιτείται 
για να βυθιστούν τα χονδρά αδρανή  µέσα στην υποκείµενη µάζα του 
σκυροδέµατος και να προκύψει οµοιόµορφη εµφάνιση επαρκούς πολτού για 
την διαµόρφωση οµαλής επιφανείας.

ζ. Οι δονητές που εφαρµόζονται πάνω στους ξυλότυπους θα προσαρµόζονται 
σε αυτούς κατά τρόπο ώστε να µεταδίδουν επαρκή δόνηση στο σκυρόδεµα 
και θα µετακινούνται κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω, παράλληλα µε 
το ανέβασµα των στρώσεων του σκυροδέµατος. Το ύψος µετακίνησης δεν 
θα υπερβαίνει το ύψος του σκυροδέµατος που έχει επηρεασθεί από την 
δόνηση. Οριζόντια οι δονητές πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις 
µεταξύ τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.3 του Κ.Τ.Σ. ‘97 

η. Η δόνηση πρέπει να συµπληρώνεται µε ανάδευση του σκυροδέµατος µε 
ξύλινες ή σιδηρές ράβδους κοντά στους ξυλότυπους ή σε θέσεις όπου δεν 
είναι δυνατόν να φτάσουν οι δονητές (γωνίες κλπ) ώστε να προκύπτουν 
οµαλές επιφάνειες και πυκνό σκυρόδεµα.

θ. Σκυρόδεµα που έχει ήδη συµπυκνωθεί, µπορεί να βελτιωθεί µε 
επαναδόνηση αργότερα, κάτω από τους περιορισµούς της παραγράφου 
9.5. Η επαναδόνηση κλείνει τις τριχοειδείς ρωγµές πλαστικής συστολής , τις 
ρωγµές από κατακάθιση και τα κενά κάτω από τις οριζόντιες ράβδους 
οπλισµού.

9.7 Στο σηµείο διάστρωσης θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµοι, εκτός από τους 
εργαζόµενους δονητές που έχουν προγραµµατισθεί και πρόσθετοι δονητές που θα 
καλύπτουν περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, βλαβών κλπ.»

3.5.3.12 Στο τέλος της παραγράφου 10.7 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται η µεταγενέστερη στεγάνωση της επιφανείας µε 
ασφαλτικά ή άλλης φύσης υλικά (πχ στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών, οχετών κλπ) 
θα γίνεται αποδεκτή η χρήση  υλικού συντήρησης, εφόσον αυτό είναι συµβατό µε το 
προβλεπόµενο είδος στεγάνωσης και εφόσον συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του 
εργοστασίου παρασκευής του υλικού συντήρησης για την συµβιβαστότητα του µε το 
προβλεπόµενο είδος στεγάνωσης. Επισηµαίνεται ότι στις θέσεις των αρµών εργασίας η 
συντήρηση θα πρέπει να γίνεται µε υγρασία απαγορευοµένης της χρήσης µεµβράνης.»

3.5.3.13 Μετά την παρ. 10.8 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«10.9 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η απαιτούµενη υγρασία κατά τη συντήρηση 
εξασφαλίζεται µε τις ακόλουθες µεθόδους:
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α. Βύθισµα ή πληµµύρισµα: Αν πρόκειται για προκατασκευασµένα στοιχεία 
αυτά τοποθετούνται σε δεξαµενές νερού. Αν πρόκειται για δάπεδα ή για 
πλάκες οικοδοµών, στα όρια της πλάκας ή του δαπέδου χτίζεται ένα 
δροµικό µονό τούβλο (ή τοποθετείται άµµος, χώµα κλπ) ολόκληρη δε η 
επιφάνεια πληµµυρίζεται µε νερό, Το ύψος του νερού πρέπει να είναι τόσο 
ώστε κανένα τµήµα της πλάκας να µη µένει ακάλυπτο. Συνήθως αρκεί ύψος 
1-2 εκ.

β. ∆ιαβροχή: Πρέπει να είναι συνεχής και να γίνεται µε περιστροφικούς 
εκτοξευτήρες ή ψεκαστήρες παρόµοιους µε εκείνους που χρησιµοποιούνται 
στο πότισµα.

γ. Επικάλυψη: Χρησιµοποιούνται στρώµατα, λινάτσες, άχυρα, άµµος και 
πλαστικά φύλλα µε αντικειµενικό σκοπό να επιβραδύνουν την εξάτµιση του 
νερού από τις ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος.

δ. Επάλειψη: Στις ελεύθερες επιφάνειες ψεκάζεται κατάλληλο υγρό το οποίο 
σχηµατίζει µια µικρού πάχους αδιαπέραστη πλαστική µεµβράνη. Το υγρό 
είναι συνήθως χρωµατισµένο ώστε να ελέγχεται η καθολικότητα της 
επάλειψης. Η µέθοδος αυτή εµποδίζει την εξάτµιση του νερού, για όσο 
χρονικό διάστηµα η µεµβράνη παραµένει ατραυµάτιστη.

Η επιλογή θα γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου και θα υπόκεινται 
στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Αν η συντήρηση γίνεται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10.3, οι λινάτσες 
µπορούν να διατηρούνται υγρές µε πλαστικούς σωλήνες µικρής διαµέτρου που 
απλώνονται πάνω στις λινάτσες. Τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων είναι 
σφραγισµένα, από µικρές δε τρύπες που ανοίγονται στις παράπλευρες 
επιφάνειές τους τρέχει νερό σε µικρή ποσότητα. Με τη µέθοδο αυτή η ποσότητα 
του νερού που καταναλίσκεται είναι µικρή και δεν δηµιουργούνται προβλήµατα 
αποχέτευσης. Η µέθοδος έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσµατική, ιδίως τους 
θερινούς µήνες, γιατί συγχρόνως σκιάζει αλλά και διαποτίζει το σκυρόδεµα.

10.10 Ειδικότερα για την συντήρηση µε επάλειψη αυτή θα πρέπει να γίνεται ως 
ακολούθως:

(1) Η χηµική σύνθεση που δηµιουργεί την υγρή µεµβράνη πρέπει να 
τοποθετείται µε µη χειροκίνητους  µηχανικούς ψεκαστήρες (power operated 
atomizing spray equipment) µετά την ολοκλήρωση των τελειωµάτων της 
επιφάνειας του σκυροδέµατος και αµέσως προτού χαθεί η γυαλάδα της 
επιφανειακής υγρασίας, αλλά πάντως προτού εµφανιστεί οποιαδήποτε 
συστολή ξήρανσης ή άλλη ακανόνιστη ρηγµάτωση.

Κατά την διάρκεια περιόδων καύσωνα πρέπει µέχρι την τοποθέτηση της 
χηµικής σύνθεσης, η επιφάνεια του σκυροδέµατος να καλύπτεται µε νερό 
ψεκασµένο από ακροφύσιο. Πάντως η χηµική σύνθεση δεν πρέπει να 
τοποθετείται πάνω σε λιµνάζοντα νερά. Πρέπει να επιδιορθώνεται 
οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί στην υγρή µεµβράνη προτού περάσουν 7 µέρες 
από τη διάστρωση του σκυροδέµατος.

(2) Η χηµική σύνθεση πρέπει να τοποθετείται µε ρυθµό 1 λίτρο ανά 4-5 
µ2 επιφανείας, εκτός αν ο κατασκευαστής καθορίζει διαφορετικά. 
Ξεχειλίσµατα, βουλιάσµατα, λεπτές περιοχές, σκαλοπατάκια, ή διακοπές 
στην τοποθέτηση της σύνθεσης αποτελούν σηµάδι ότι αυτή δεν γίνεται 
ικανοποιητικά. Σε όλη τη διάρκεια της χρησιµοποίησης η χηµική σύνθεση 
που τυχόν περιέχει και χρωστικά πρέπει να είναι αναµιγµένη µε µεγάλη 
επιµέλεια και τα χρωστικά διασκορπισµένα οµοιόµορφα σε ολόκληρο τον 
ψεκαστήρα. Η χηµική σύνθεση πρέπει να διατηρείται χρησιµοποιήσιµη (µε 
ψεκασµό) και σε θερµοκρασία πάνω από 25C και δεν πρέπει να αραιώνει, ή 
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να αλλοιώνεται κατά οποιοδήποτε τρόπο µετά την κατασκευή της. Πρέπει να 
ακολουθούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή σχετικά µε την αποθήκευση, 
µεταφορά, εφαρµογή, µέτρα ασφαλείας και προστασία του περιβάλλοντος.

10.11 Επιτάχυνση σκλήρυνσης µε θερµότητα (τεχνητή ωρίµανση)

(1) Η ταχύτητα σκλήρυνσης του σκυροδέµατος µπορεί να αυξηθεί µε 
θέρµανση, γιατί η ανύψωση της θερµοκρασίας κατά τις πρώτες ώρες της 
σκλήρυνσης µέσα σε ορισµένα όρια, αυξάνει την αντοχή της µικρής ηλικίας. 
Εν τούτοις, η τελική αντοχή µπορεί να είναι µικρότερη από εκείνη που θα 
είχε το σκυρόδεµα αν είχε συντηρηθεί σε κανονική θερµοκρασία. 
Αποφασιστικοί παράγοντες σε αυτή την περίπτωση είναι ο χώρος έναρξης 
επιβολής της θερµότητας, η ταχύτητα ανύψωσης της θερµοκρασίας, η 
µέγιστη τιµή της θερµοκρασίας, η διάρκεια θέρµανσης και η ταχύτητα ψύξης. 
Η επιτυχία της  επεξεργασίας µε θέρµανση εξαρτάται από τον τύπο του 
τσιµέντου, αλλά δεν µπορούν να δοθούν γενικοί κανόνες.

Έτσι πριν από κάθε εφαρµογή, πρέπει να γίνει έλεγχος της µεθόδου που θα 
ακολουθηθεί σε δοκιµαστικά µίγµατα. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ότι τα 
στοιχεία σκυροδέµατος που θερµαίνονται δεν αφήνονται να ξεραθούν 
πρόωρα σε απαράδεκτο βαθµό ή να κρυώσουν απότοµα. Η επεξεργασία µε 
θέρµανση µπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες του σκληρυµένου σκυροδέµατος 
(πχ λόγος αντοχής σε εφελκυσµό προς αντοχή σε θλίψη ιδιότητες 
παραµόρφωσης, ανθεκτικότητα)

(2) Ύστερα από τα παραπάνω ορίζεται ότι η επιτάχυνση σκλήρυνσης µε 
θερµότητα θα µπορεί να εκτελεστεί µόνο όταν προβλέπεται από την µελέτη 
χωρίς να αντίκειται στους όρους δηµοπράτησης και αφού προηγουµένως 
συνταχθεί και υποβληθεί στην Υπηρεσία προς έγκριση µελέτη της µεθόδου 
(οργάνωση, εξοπλισµός κλπ) που θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την µελέτη 
του έργου και θα βασίζεται σε ισχύοντες κανονισµούς / διεθνή πρακτική. 
Ιδιαίτερη έµφαση θα δίδεται στις επιπτώσεις εφαρµογής της µεθόδου τόσο 
στην αλληλουχία των φάσεων ανέγερσης / κατασκευής (λ.χ. σε περίπτωση 
σπονδυλωτής κατασκευής µε επί τόπου σκυροδετήσεις) όσο και στις φάσεις 
προέντασης / τάνυσης καλωδίων γενικώς. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συµπεριλάβει στην προσφορά του τον κίνδυνο από ενδεχόµενη µη αποδοχή 
της προτεινόµενης µεθόδου από την Υπηρεσία.»

3.5.3.14 Μετά την παρ. 11.9 του Κ.Τ.Σ. ‘97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«11.10 Η τήρηση των ηµερών που αναφέρονται στον Πίνακα 6.11.6 δεν απαλλάσσει 
τον Ανάδοχο του έργου από τις ευθύνες του από πιθανές βλάβες του σκελετού 
λόγω καθυστέρησης στην σκλήρυνση του σκυροδέµατος ή λόγω 
υπερφόρτωσης της κατασκευής.

11.11 Ειδικότερα για τους ξυλότυπους γίνεται αναφορά στο άρθρο Γ-5 αυτής της 
ΤΣΥ»

3.5.3.15 Στο τέλος της παρ. 12.1.1.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα

«Ο Ανάδοχος, υπό την ιδιότητά του ως «προµηθευτής» είναι υποχρεωµένος να 
εξασφαλίζει για την Υπηρεσία το δικαίωµα να της κοινοποιούνται τα αποτελέσµατα 
ελέγχων του σκυροδέµατος από το εργοστάσιο εφ΄ όσον ζητηθούν από αυτήν (την 
Υπηρεσία). Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει στον 
Ανάδοχο την χρήση στο έργο σκυροδέµατος από το συγκεκριµένο εργοστάσιο 
σκυροδέµατος»

3.5.3.16 Μετά την παρ. 12.10.4 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«12.10.5 Η καταλληλότητα του σκυροδέµατος σε άντληση, θα πρέπει να ελέγχεται µε 
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ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, µε δοκιµαστικά αναµίγµατα ή µε ειδικές 
δοκιµές αντλησιµότητας. ∆ιευκρινίζεται δε ότι ο Ανάδοχος φέρει την 
αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή αντλητού σκυροδέµατος, σε 
συσχετισµό µε το έργο, τη θέση του σκυροδετούµενου στοιχείου, το πρόγραµµα 
εκτέλεσης των έργων, τον µηχανικό εξοπλισµό του Αναδόχου κλπ, ανεξάρτητα 
από το αν προβλέπεται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων η κατασκευή 
αντλητού σκυροδέµατος.

12.10.6 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η χρησιµοποίηση φυσικών (στρογγυλευµένων) 
αδρανών διευκολύνει την άντληση.

12.10.7 Επειδή έχει αποφασιστική σηµασία για την αντλησιµότητα του σκυροδέµατος η 
κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών, γι΄ αυτό το λόγο κατά την άφιξη των 
κλασµάτων αδρανών στο εργοτάξιο, θα πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά µε 
πύκνωση των δοκιµών κοσκίνισης (πχ µία δειγµατοληψία ανά δέκα αυτοκίνητα) 
ώστε να εξασφαλισθεί η σύµπτωση της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των 
αδρανών µα την αντίστοιχη της µελέτης σύνθεσης.

12.10.8 Το αντλητό σκυρόδεµα συνήθως έχει εργάσιµο µε κάθιση από 10-12 εκατοστά.

12.11 ∆απάνες Αναδόχου και λοιπές υποχρεώσεις

Όλες οι δαπάνες εξοπλισµού, οργάνωσης, σχετικής µελέτης, προσθέτων κλπ 
που θα απαιτηθούν για τις ειδικές διαστρώσεις σκυροδέµατος ή την 
κατασκευή των ειδικών σκυροδεµάτων του υπόψη άρθρου 12 του Κ.Τ.Σ. ΄97 
θα περιλαµβάνονται ανηγµένα - εκτός αν άλλως προδιαγράφεται στους όρους 
δηµοπράτησης - στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου και θα έχουν ληφθεί 
υπόψη από τον Ανάδοχο τυχόν άλλες συµβατικές επιπτώσεις (λχ τήρηση 
χρονοδιαγράµµατος»

3.5.3.17 Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου του άρθρου 13 του ΚΤΣ ΄97 προστίθεται η 
ακόλουθη πρόταση:

"Ειδικότερα για εργασίες έγχυτων πασσάλων και κεφαλοδέσµων τους ισχύει 
συµπληρωµατικά και η παράγραφος 9.2.4"

3.5.3.18 Στο τέλος της παρ. 13.2.2 του ΚΤΣ ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα:

"Σε περίπτωση που - ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας  - παραστεί ανάγκη 
συσχέτισης των συµβατικών αντοχών δοκιµιών (ηλικίας 28 ηµερών) σύµφωνα µε 
διαφορετικούς κανονισµούς (και συγκεκριµένα DIN αφενός και Ελληνικούς ή 
Ευρωκώδικες αφετέρου), θα λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες προσεγγιστικές σχέσεις 
αναγωγής:

β
WN

 = 1,28 f 
ck'cyl

            για β
W
 > 15 Mpa

β
WN

 = 1,35 f 
ck'cyl

            για β
W
  15 Mpa

όπου συµβολίζονται

βWN = η ονοµαστική αντοχή (Nennfestigkeit) του σκυροδέµατος κατά DIN 1018
f 

ck'cyl
 = η χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέµατος κατά ΚΜΚΕΣ (ή ΕC2 ή ΕNV 206) µε βάση 

           κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 15 cm και ύψους 30cm 

Τα προηγούµενα δεν υποκαθιστούν τα προδιαγραφόµενα στην επόµενη παράγραφο 
13.2.3, αλλά ισχύουν συµπληρωµατικά

3.5.3.19 Στο τέλος της 13.5.11 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται:

« και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας»
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3.5.3.20 Στο τέλος της παρ. 13.7.4 προστίθεται

« και επιφέρονται όλες οι απαιτούµενες επεµβάσεις για την αποκατάσταση της αισθητικής 
και της λειτουργικότητας του έργου»

3.5.3.21 Στο τέλος της παρ. 13.7.8 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται:

«Κάθε µία από τις προαναφερόµενες (ποινές) αποζηµιώσεις «Α», «Β», «Γ» ή «∆» θα 
συµπεριλαµβάνει και την καταβολή από την πλευρά του Αναδόχου αποζηµιώσεων λόγω 
τυχόν καθυστερήσεων στην πρόοδο των εργασιών»

3.5.3.22  Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στο άρθρο 14 του Κ.Τ.Σ. ‘97. 

«Στο µέτρο που τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο, έρχονται σε αντίφαση µε τα 
προβλεπόµενα στους λοιπούς κανονισµούς στους οποίους παραπέµπουν ο ΚΜΕ, η 
παρούσα ΤΣΥ και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, θα ισχύει κάθε φορά το αριθµητικό 
όριο ή διάταξη που οδηγεί περισσότερο προς την πλευρά (κατά σειρά ισχύος) της 
ασφάλειας, της λειτουργικότητας, της ανθεκτικότητας στον χρόνο, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της αισθητικής»

3.5.3.23 Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στην παρ. 14.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 (πριν 
από την παρ. 14.3.1)

«Αρµοί εργασίας σχηµατίζονται εκεί που για πρακτικούς λόγους διακόπτεται η 
σκυροδέτηση. Οι αρµοί αυτοί πρέπει να είναι όσο γίνεται λεπτότεροι γιατί σε αυτούς η 
αντοχή εφελκυσµού και διάτµησης είναι χαµηλή και συνεπώς η φέρουσα αντοχή του 
σκυροδέµατος στην περιοχή τους µειωµένη. Ακόµα υπάρχει κίνδυνος, από κακή τεχνική 
στις θέσεις αυτές το σκυρόδεµα να είναι υδατοδιαπερατό. Σε αυτήν την περίπτωση η 
προστασία του οπλισµού σε διάβρωση είναι µειωµένη. Οι αρµοί εργασίας πρέπει να 
τοποθετούνται, όσο αυτό είναι δυνατό, σε θέσεις που το σκυρόδεµα δεν έχει µεγάλες 
καταπονήσεις ή εκεί που χρειάζεται ένας αρµός για άλλους λόγους. ∆εν πρέπει να 
σχηµατίζονται οριζόντιοι αρµοί στο ύψος διακύµανσης του νερού σε περιπτώσεις έργων 
µέσα στο νερό. ∆ιακοπή της εργασίας και διαµόρφωση κατασκευαστικών αρµών θα 
γίνεται όταν και όπου προβλέπεται στα σχέδια, εκτός από την περίπτωση διαφορετικής 
εντολής της Υπηρεσίας»

3.5.3.24 Στο τέλος της παρ. 14.3.1 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα:

«Το ίδιο µπορεί να επιτευχθεί και µε εκτοξευόµενο νερό ή πεπιεσµένο αέρα ή µε 
αµµοβολή ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία για να αποµακρυνθεί η ανώτερη στρώση 
τσιµέντου και να φανούν τα χονδρόκοκκα αδρανή µε µέσο βάθος 5χλστ. Κατά τη 
διαδικασία αυτή θα πρέπει να προφυλάσσονται από την ενδεχόµενη βλάβη οι επιφάνειες 
σκυροδέµατος που δεν ανήκουν στον αρµό. (λχ αποκοπή της ακµής των όψεων του 
αρµού και ρηγµάτωση του σκυροδέµατος)»

3.5.3.25 Μετά το τέλος της παρ. 14.3.5 του Κ.Τ.Σ. ‘97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«14.3.6 Ανάλογα προς την παράγραφο αυτή (14.3) ισχύουν και τα σχετικά µε τους 
αθέλητους αρµούς εργασίας που προέρχονται πχ από καιρικές επιρροές»
Στις περιπτώσεις όπου, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, η επιφάνεια συνένωσης 
των δύο στρώσεων είναι ουσιαστικής σηµασίας για την στατική λειτουργία του 
φορέα, η σύνδεση νέας και παλαιάς στρώσης θα γίνεται µε συγκόλληση µε 
εποξειδικές ρητίνη (κόλλα), σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και µε υλικά 
της έγκρισής της.

Η προκύπτουσα παραπάνω δαπάνη συγκόλλησης βαρύνει τον ανάδοχο

14.3.7 Για την διαµόρφωση οποιουδήποτε αρµού εργασίας που δεν έχει προβλεφθεί 
στα θεωρηµένα λεπτοµερειακά σχέδια πρέπει να ζητείται η έγκριση της 
Υπηρεσίας.
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14.3.8 Οριζόντιοι κατασκευαστικοί αρµοί θα τοποθετούνται όπως προβλέπεται στα 
θεωρηµένα σχέδια.

Το σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται στα επάνω 0.50µ της στρώσης, η άνω 
επιφάνεια του οποίου θα αποτελέσει κατασκευαστικό αρµό για την επόµενη 
στρώση, πρέπει να έχει κάθιση όχι µεγαλύτερη από την ονοµαστική κάθιση που 
προβλέπεται στη µελέτη σύνθεσης χωρίς την πρόσθετη κάθιση (των ανοχών)

Η άνω στρώση σκυροδέµατος πρέπει να συµπυκνώνεται µε δονητές που 
εισάγονται κατακόρυφα σε κοντινές µεταξύ τους θέσεις, αποµακρύνονται αργά 
και παραµένουν σε κάθε θέση µόνο τόσο χρονικό διάστηµα όσο απαιτείται για 
την σωστή συµπύκνωση του σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει να εµφανιστεί 
υπερβολική ποσότητα κονιάµατος στην επιφάνεια αλλά ούτε να παραµείνουν οι 
µεγαλύτερες διαβαθµίσεις των χονδρόκοκκων αδρανών ορατές σαν ανωµαλίες 
στην επάνω επιφάνεια. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος που είναι κοντά στην 
εσωτερική πλευρά των ξυλοτύπων ή σε στρώµα ενέµατος, πρέπει να 
διαµορφώνεται (tamp) ελαφρά µε κατάλληλο εργαλείο ώστε, όταν αφαιρεθεί ο 
ξυλότυπος να δώσει ακµή που να ανταποκρίνεται στην επιθυµητή γραµµή και 
την υψοµετρική της θέση. Η επιφάνεια του σκληρυµένου σκυροδέµατος θα 
παρουσιάζει πολυάριθµες ανωµαλίες µε πλάτος όχι µικρότερο από 5χλστ και 
όχι µεγαλύτερο από 30 χλστ.

Στην θέση του αρµού πρέπει, αφού ξαναστερεωθεί σφικτά ο ξυλότυπος, να 
διαστρωθεί νέο σκυρόδεµα στο προετοιµασµένο οριζόντιο κατασκευαστικό αρµό 
χωρίς να ρίχνεται το υλικό από ύψος µεγαλύτερο των 0,50µ.

Στην συνέχεια το σκυρόδεµα πρέπει να συµπυκνωθεί µε δονητή που εισάγεται 
σε κοντινές µεταξύ τους θέσεις χωρίς να ακουµπάει στο από κάτω σκληρυµένο 
σκυρόδεµα.

14.3.9 Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρµοί θα πρέπει να δηµιουργούνται στις θέσεις 
που προβλέπουν τα θεωρηµένα σχέδια και να περιλαµβάνουν και τα τυχόν 
διατµητικά κλειδιά σύµφωνα µε τα σχέδια .

14.3.10 Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να διαστρωθεί χωρίς διακοπή µία 
οριζόντια στρώση ολόκληρη, θα ολοκληρωθεί µε σκυροδέτηση σε κατακόρυφο 
µέτωπο (at a vertical bulkhead) έτσι ώστε, όταν επαναληφθεί η εργασία, όλες οι 
ανώτερες επιφάνειες σκυροδέµατος να είναι οριζόντιες.

14.3.11 Αν η σκυροδέτηση διακοπεί, χωρίς αυτό να έχει προβλεφθεί, µεταξύ δύο 
προκαθορισµένων κατασκευαστικών αρµών, πρέπει να καλυφθεί το 
εκτεθειµένο µέτωπο µε µία στρώση τσιµεντοκονίας για να δηµιουργεί καθαρή 
οριζόντια γραµµή στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Όταν η σκυροδέτηση 
ξαναρχίσει η στρώση τσιµεντοκονίας πρέπει να  αποµακρυνθεί (µε 
συρµατόβουρτσα ή αµµοβολή κλπ)

14.3.12 Σε κατασκευαστικούς αρµούς κεκλιµένων επιφανειών πρέπει να αποφεύγεται η 
δηµιουργία σφηνοειδών απολήξεων (feather edges). Στις θέσεις πρέπει να 
χρησιµοποιούνται κατάλληλα διαµορφωµένοι τύποι (block out forms) ώστε να 
δίνουν ένα ελάχιστο πάχους νέου σκυροδέµατος 0,15µ.

14.3.13 Γενικώς, θα ισχύουν τα ακόλουθα για την µόρφωση και υλοποίηση των 
κατασκευαστικών αρµών:

14.3.14.1 Οι κατασκευαστικοί αρµοί θα είναι όπως περιγράφονται στα Εγκεκριµένα 
Σχέδια Εφαρµογής της µελέτης ή όπως απαιτείται από την Υπηρεσία, Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για τους πρόσθετους αρµούς που θα 
αρµόζουν στο κατασκευαστικό του πρόγραµµα µε δικά του έξοδα. Η θέση και οι 
λεπτοµέρειες των πρόσθετων κατασκευαστικών αρµών θα υποβάλλονται για 
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έγκριση στην Υπηρεσία και θα είναι έτσι η διάταξη ώστε να ελαχιστοποιεί την 
πιθανότητα ρηγµάτωσης λόγω συστολής ξήρανσης. Ενδέχεται ωστόσο να 
προβλέπονται και αρµοί συγκέντρωσης ρωγµών ή/και διαχωριστικοί αρµοί 
(πάντοτε σύµφωνα µε τη µελέτη). Για την περίπτωση αυτή τα υλικά 
συµπλήρωσης, σφράγισης και στεγανοποίησης των αρµών θα έχουν εγκριθεί 
από την Υπηρεσία.

14.3.14.2 Η σκυροδέτηση θα είναι συνεχής µεταξύ κατασκευαστικών αρµών. Εκτός αν 
καθοριστεί ή εγκριθεί διαφορετικά ο χρόνος µεταξύ του καλουπώµατος δύο 
γειτονικών τµηµάτων από σκυρόδεµα δεν θα πρέπει να είναι µικρότερος από 4 
ηµέρες. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση ένα 
λεπτοµερές χρονοδιάγραµµά που θα δείχνει προτάσεις για την σκυροδέτηση 
όλων των τµηµάτων του έργου, και θα συµπεριλαµβάνει τον χρόνο 
σκυροδέτησης σε όλα τα γειτονικά τµήµατα των διαφόρων κατασκευών.

14.3.14.3 Η άνω επιφάνεια τοιχείων και (ολόσωµων) βάθρων του κάθε τµήµατος που θα 
σκυροδετείται πρέπει να είναι οριζόντια εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στη 
Σύµβαση. Ο οπλισµός πάνω από το τµήµα σκυροδέτησης που καλουπώνεται 
θα πρέπει να στηρίζεται επαρκώς ώστε να αποφεύγεται η µετακίνηση των 
ράβδων κατά τη διάρκεια του καλουπώµατος και της πήξης του σκυροδέµατος 
και να εξασφαλίζονται επαρκείς επικαλύψεις προς όλες τις ελεύθερες επιφάνειες 
µε τη χρήση επαρκούς αριθµού κατάλληλων αποστατών.  Οι ξυλότυποι που 
επεκτείνονται πάνω από τον αρµό στην εκτεθειµένη επιφάνεια θα πρέπει να 
καθαρίζονται από σκυρόδεµα πριν τοποθετηθεί το επόµενο τµήµα 
σκυροδέτησης.

14.3.14.4 Οι ενσωµατωµένες εσοχές και οι λαστιχένιες απολήξεις για τις τσιµεντενέσεις 
θα µορφώνονται στην όψη των κατασκευαστικών αρµών γενικά όπως φαίνεται 
στα Εγκεκριµένα Σχέδια Εφαρµογής της µελέτης και όπως και όπου απαιτείται 
από την Επίβλεψη». 

3.5.3.25 Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου του άρθρου 13 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται η 
ακόλουθη πρόταση:

«Ειδικότερα για τις εργασίες έγχυτων πασσάλων και των κεφαλοδέσµων τους ισχύει το 
άρθρο Γ-10 της παρούσας»

3.5.4 Προκατασκευασµένα στοιχεία (Π.Σ.)

3.5.4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πληροφορεί την Υπηρεσία έγκαιρα για την ηµεροµηνία 
έναρξης της κατασκευής και της έγχυσης για κάθε τύπο µέλους. Θα πρέπει να στέλνεται 
στην Υπηρεσία ένα αντίγραφο όλων των αποτελεσµάτων των δοκιµίων ηλικίας 3,7 και 28 
ηµερών, αµέσως µόλις είναι διαθέσιµα.

3.5.4.2 Για όλα τα προεντεταµένα µέλη ο Ανάδοχος θα στέλνει στην Υπηρεσία  εντός 7 ηµερών 
µετά την προένταση, ένα πιστοποιητικό που θα πρέπει να δείχνει την δύναµη και την 
επιµήκυνση των τενόντων µετά την αγκύρωσή τους, την αντοχή και την ηλικία των 
δοκιµίων σύµφωνα µε το άρθρο Γ-7 της ΤΣΥ και την ελάχιστη ηλικία του  σκυροδέµατος 
την ώρα που εφαρµόστηκε η προένταση στο µέλος.

3.5.4.3 Το µήκος, οι διαστάσεις της διατοµής και η ευθύτητα όλων των προεντεταµένων µελών 
από προκατασκευασµένο σκυρόδεµα θα µετριέται σε 282 µέρες µετά τη χύτευση 
(σκυροδέτηση). Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά οι επιτρεπόµενες αποκλίσεις διαστάσεων 
δεν θα υπερβαίνουν τα ακόλουθα:

Μήκος  Απόκλιση
έως 3 m 3 mm
3  έως 4.5m 5 mm
4.5 έως 6m 8mm
Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6m 3mm

∆ιατοµή (κάθε διεύθυνση)
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έως 500mm 2mm
500 έως  750 mm 3mm
Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 250mm 2mm

Ευθύτητα ή κύρτωση (απόκλιση από την ευθεία)
έως 3m βέλος 3mm
3 έως 6m βέλος 5mm
6 έως 12m βέλος 8mm
Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6m βέλος 3mm

3.5.4.4 Όταν η Υπηρεσία απαιτεί την εκτέλεση δοκιµών, δεν θα στέλνονται Π.Σ. στο Εργοτάξιο 
που έχουν σχέση µε τις δοκιµές µέχρι να ολοκληρωθούν ικανοποιητικά οι δοκιµές.

3.5.4.5 Όλα τα Π.Σ. θα σηµειώνονται µε ανεξίτηλο χρώµα για να φαίνεται η ένδειξη του µέλους 
όπως περιγράφεται στα Εγκεκριµένα Σχέδια Εφαρµογής της Μελέτης, η γραµµή 
παραγωγής στην οποία κατασκευάστηκαν, η ηµεροµηνία που χυτεύθηκε το σκυρόδεµα 
και εάν είναι συµµετρικής διατοµής, ο σωστός τους προσανατολισµός στο Έργο. Οι 
ενδείξεις θα είναι γραµµένες σε τέτοια θέση ώστε να µην φαίνονται όταν το µέλος είναι 
στην µόνιµη θέση του.

3.5.4.6 Κάθε Π.Σ. θα πρέπει να σκυροδετείται σε µία ολοκληρωµένη φάση. Το σκυρόδεµα θα 
δονείται και οι άνω επιφάνειες θα οµαλοποιούνται µε ειδικό πήχυ ή πλάκα διάστρωσης 
σκυροδέµατος ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επιφάνεια «κλείνει» κανονικά. Οι όψεις των 
Π.Σ. που θα συνδεθούν στην συνέχεια µε άλλες προκατασκευασµένες µονάδες ή που θα 
είναι σε επαφή µε επί τόπου σκυρόδεµα θα υποβάλλονται σε περαιτέρω προετοιµασία 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και την διεθνή πρακτική ανάλογα µε την 
τεχνολογία που έχει προτείνει ο Ανάδοχος και χωρίς τούτο να αντίκειται στους 
συµβατικούς όρους.

3.5.4.7 Οι προτάσεις του Αναδόχου για ανύψωση, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση, 
αποθήκευση και τοποθέτηση των Π.Σ. θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έγκριση. Οι 
µονάδες θα ανυψώνονται σε όρθια θέση, µε θέσεις ανάρτησης µέσα στα όρια που 
φαίνονται στα Εγκεκριµένα Σχέδια Εφαρµογής της Μελέτης ή σε θέσεις που έχουν 
εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα µεταφέρονται και τοποθετούνται στη θέση τους µε 
προσοχή χωρίς προσκρούσεις.

3.5.4.8 Τα Π.Σ. δεν θα ανυψώνονται από τις θέσεις χύτευσης τους µέχρι να αποκτήσει το 
σκυρόδεµα την απαιτούµενη αντοχή, που θα είναι γενικά µία οριακή αντοχή σε θλίψη και 
που δεν θα είναι µικρότερη από το διπλάσιο των τάσεων που παρουσιάζεται κατά την 
ανύψωση και αποθήκευση. Εάν κριθεί αναγκαίο θα παρασκευάζονται πρόσθετα δοκίµια 
σκυροδέµατος και θα υποβάλλονται σε δοκιµές πριν από την ανύψωση των µονάδων.

3.5.4.9 Τα αποθηκευµένα Π.Σ. θα στηρίζονται σε τέτοιες θέσεις έδρασης ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι οι τάσεις που εµφανίζονται είναι πάντα µικρότερες από τις επιτρεπόµενες τάσεις 
σχεδιασµού. Η αποθήκευση θα γίνει ώστε τα Π.Σ. να µπορούν να χρησιµοποιούνται κατά 
ηλικία. Η συσσώρευση εγκλωνισµένου νερού και βλαβερών σωµάτων στα Π.Σ. θα πρέπει 
να αποφεύγεται. Θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή της σκουριάς και της 
εξάνθησης του σκυροδέµατος.

3.5.4.10 Τα Π.Σ. δεν θα αποµακρύνονται από τον τόπο της κατασκευής τους µέχρι να περάσουν 
21 ηµέρες από την ηµέρα σκυροδέτησης τους και µέχρι να αποκτήσει το σκυρόδεµα µια 
ελάχιστη αντοχή ίση µε το 95% της απαιτούµενης αντοχής των 28 ηµερών. Τα Π.Σ. δεν 
θα χρησιµοποιούνται στο έργο µέχρι τα αποτελέσµατα των δοκιµίων των 28 ηµερών να 
κριθούν ότι είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις και να έχει γίνει 
επιθεώρηση των Π.Σ. από την Επίβλεψη και επιτραπεί η τοποθέτησή τους στο έργο.

3.5.4.11 Τα Π.Σ. δεν θα πρέπει να µετακινούνται πλευρικά πριν και κατά την διάρκεια της 
τοποθέτησης του επί τόπου σκυροδέµατος.

3.5.5 Επιφανειακά τελειώµατα σκυροδέµατος
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3.5.5.1 Γενικά

α. Τα επιφανειακά τελειώµατα σκυροδέµατος διακρίνονται σε:

- Τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά την αποξήλωση 
των ξυλοτύπων

- Τελειώµατα επιφανειών πλαστικού σκυροδέµατος τα οποία αναφέρονται σε 
επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε επαφή µε ξυλότυπους και στις οποίες η 
επεξεργασία που τυχόν γίνεται εκτελείται κατά την περίοδο που το σκυρόδεµα 
είναι ακόµη «πλαστικό»

β. Η επίτευξη των προδιαγραφόµενων ορατών επιφανειών / επιφανειακών 
τελειωµάτων σκυροδέµατος προϋποθέτει κατάλληλη µελέτη, επίβλεψη και µέσα και 
αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου.

γ. Προβλέπονται γενικά πέντε τύποι επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος που 
προκύπτουν µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων:

-     Τελειώµατα τύπου Α
-     Τελειώµατα τύπου Β
-     Τελειώµατα τύπου Γ
-     Τελειώµατα τύπου ∆
-     Τελειώµατα τύπου Ε

Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των τελειωµάτων αυτών, σε συνδυασµό µε τα 
χαρακτηριστικά του ξυλότυπου και του τρόπου εργασίας µε τον οποίο προβλέπεται 
να επιτευχθούν οι απαιτούµενες ιδιότητες, αναπτύσσονται στις παραγράφους 
3.5.5.2 µέχρι 3.5.5.6 του παρόντος άρθρου.

Για την περίπτωση που προβλέπεται να παραµείνει το σκυρόδεµα ανεπίχριστο 
ανακύπτουν διάφορες απαιτήσεις επιλογής τελειώµατος ως άνω σε συνδυασµό µε 
την θέση της επιφάνειας και µε άλλους παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω.
Μπορούν να προβλεφθούν και άλλοι τύποι επιφανειακών τελειωµάτων για 
ανεπίχριστα σκυροδέµατα, οι οποίοι θα προδιαγράφονται ιδιαίτερα σε κάθε 
περίπτωση.

δ. Η εκλογή του επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους 
είναι σε µεγάλο βαθµό υποκειµενική, αλλά κατά την επιλογή παίρνεται υπόψη:

- Το κόστος τελειώµατος
- Η ευκολία επίτευξης τελειώµατος υψηλής στάθµης
- Η αλλαγή της εµφάνισης όταν επιδράσουν οι καιρικές συνθήκες, ο χρόνος, ή η 

χρήση
- Η ευκολία συντήρησης 

Το είδος των επιφανειακών τελειωµάτων καθορίζεται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
Σε περίπτωση έλλειψης τέτοιου καθορισµού, ορίζεται από την Υπηρεσία κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής.

ε. Ιδανικά, οποιοδήποτε τελείωµα πρέπει να µη έχει ανεπιθύµητες εναλλαγές 
χρώµατος ή φυσικές ασυνέχειες. Αυτός ο βαθµός τελειότητας δεν µπορεί ποτέ να 
επιτευχθεί. Ελαττώµατα στην επιφάνεια από την διάστρωση και συµπύκνωση 
έχουν αποφασιστική σηµασία στην επίτευξη υψηλής ποιότητας επιφανειακού 
σκυροδέµατος. Το σκυρόδεµα πρέπει να παράγεται έτσι ώστε να ελαττώνεται η 
δυνατότητα δηµιουργίας επιφανειακών κηλίδων. Τούτο απαιτεί προσοχή που 
πρέπει να δοθεί σε διάφορες φάσεις της παραγωγής του σκυροδέµατος, πρόσθετα 
µε εκείνες που έχουν σχέση µε την παραγωγή σκυροδέµατος καλής αντοχής και 
ανθεκτικότητας.
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στ. Η απορρόφηση της επιφανείας του ξυλότυπου επηρεάζει το βάθος και την 
οµοιοµορφία του χρώµατος του σκυροδέµατος. Η επιφάνεια του ξυλότυπου, 
ανάλογα προς την ποιότητα του τελειώµατος του σκυροδέµατος, δεν πρέπει να 
λεκιάζει το σκυρόδεµα ή να αντιδρά χηµικά µαζί του. Πριν από την διάστρωση 
πρέπει να επαλείφεται µε λεπτή, οµοιόµορφη στρώση, από ένα κατάλληλο υλικό, 
για να αποκολλάται από το σκυρόδεµα. Οι αρµοί των καλουπιών πρέπει να 
κλείνουν υδατοστεγανά.

ζ. Το µίγµα του σκυροδέµατος πρέπει να είναι ικανοποιητικά συνεκτικό ώστε να 
ελαττώνεται η κίνηση του νερού ως προς τα  στερεά συστατικά, Τα χρώµατα των 
συστατικών, η διαβάθµιση των αδρανών και οι αναλογίες µίξης µπορεί αν 
εξαρτώνται άµεσα από την απαιτούµενη εµφάνιση.

η. Οι µέθοδοι µεταφοράς, διάστρωσης και συµπύκνωσης, πρέπει να είναι τέτοιες 
ώστε να ελαττώνεται  η απόµιξη και εξασφαλίζεται αποτελεσµατική συµπύκνωση. 
Το σκυρόδεµα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να συµπυκνώνεται συνεχώς καθώς 
διαστρώνεται, µε εσωτερικό δονητή, που να έχει επαρκή ισχύ, και κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να µην εγκλείεται αέρας από το σκυρόδεµα που θα συµπυκνωθεί από 
πάνω.

θ. Το σκυρόδεµα πρέπει να συντηρείται κατά σταθερό και όµοιο τρόπο και πρέπει να 
προστατεύεται από µηχανικές βλάβες (πχ. από κρούση) ή από λέκιασµα (πχ από 
προεξέχουσες ράβδους)

ι. Υψηλής προστασίας επιφάνειες µπορούν να επιτευχθούν µόνο από ευσυνείδητους 
πεπειραµένους τεχνίτες µε επαρκή επιτήρηση και επίβλεψη. Θα πρέπει κατά 
συνέπεια ο Ανάδοχος να εξασφαλίσει προσωπικό µε κατάλληλα προσόντα και να 
τους επιτηρεί µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποδοθούν, όπου προδιαγράφονται 
σχετικά, οι απαιτούµενες υψηλής ποιότητας επιφάνειας ανεπίχριστου 
σκυροδέµατος.

ια. Προβλέπονται γενικά δύο τύποι επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος που δεν 
βρίσκεται σε επαφή µε ξυλότυπους:

-     Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΑ
-     Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ

ιβ. Για τις επιφάνειες του σκυροδέµατος που βρίσκονται µέσα στο έδαφος, ή που 
πρόκειται να επιχωθούν θα ακολουθούνται οι κατασκευαστικές µορφές των 
εγκεκριµένων σχεδίων. Σε ορισµένες περιπτώσεις θα είναι δυνατή η παράλειψη 
χρησιµοποίησης ξυλότυπου και η σκυροδέτηση των έργων σε απευθείας επαφή µε 
το έδαφος, αν το προβλέπει η µελέτη, ή αν το εγκρίνει η Υπηρεσία, ύστερα από 
αίτηση του Αναδόχου.

3.5.5.2 Απαιτήσεις για επιφανειακά τελειώµατα σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους

α. Θέση εφαρµογής και είδος τελειώµατος

Ι Ο τύπος του επιφανειακού τελειώµατος που θα απαιτηθεί για σκυρόδεµα σε 
επαφή µε ξυλότυπους εξαρτάται από το  είδος του δοµικού στοιχείου (στύλος, 
δοκός, πλάκα πατώµατος, τοιχείο, κλιµακοστάσιο) την θέση του στην 
κατασκευή και το εάν προβλέπεται να δεχθεί πρόσθετο τελείωµα, όπως  
κονίαµα, πλακάκια, χρωµατισµό κλπ.

ΙΙ Σε κάθε περίπτωση, ο τύπος του επιφανειακού τελειώµατος θα προδιαγράφεται 
µε σαφήνεια 

ΙΙΙ Όταν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στους όρους δηµοπράτησης, στην τιµή 
µονάδας κατασκευής σκυροδεµάτων της παρούσας προδιαγραφής, θα 
περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη που απαιτείται για τη διαµόρφωση 
επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους τύπου Α.
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β. Έλεγχος χρώµατος

Όταν απαιτείται οµοιοµορφία χρώµατος της επιφανείας του σκυροδέµατος  κάθε 
χρησιµοποιούµενο υλικό πρέπει να λαµβάνεται σταθερά από την ίδια πηγή 
(αδρανή, τσιµέντο, τυχόν πρόσθετο, νερό). Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος 
να έχει εξασφαλίσει την δυνατότητα να προµηθευτεί από την ίδια πηγή όλες τις 
ποσότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. Τα αδρανή πρέπει να είναι 
ανθεκτικά σε διάρκεια και απαλλαγµένα από ρυπάνσεις που µπορούν να 
προκαλέσουν κηλίδες. Οι αναλογίες µίξης και η κοκκοµέτρηση ιδιαίτερα των 
λεπτών αδρανών, πρέπει να διατηρούνται σταθερές. Σε µεγάλα «πανώ» 
ξυλοτύπων πρέπει να αποφεύγεται η αντικατάσταση τµηµάτων από κόντρα-πλακέ 
µε ξύλο και αντίστροφα. Επίσης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην 
οµοιοµορφία της συντήρησης γιατί µπορεί να επηρεασθεί το χρώµα.

γ. ∆ιευκολυντικά αποξήλωσης (υλικά αποκόλλησης) ξυλοτύπων

Τα διευκολυντικά αποξήλωσης των ξυλοτύπων πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα 
για τον σκοπό που καλούνται να επιτύχουν. Σε ενιαίες, ορατές επιφάνειες πρέπει 
να χρησιµοποιείται το ίδιο διευκολυντικό αποξήλωσης ξυλοτύπων. Η επάλειψη του 
διευκολυντικού της αποκόλλησης υλικού πρέπει να είναι οµοιόµορφη και πρέπει να 
αποφεύγεται η επαφή του µε οπλισµό ή τους τένοντες προέντασης. Αν η επιφάνεια 
του σκυροδέµατος προορίζεται να δεχθεί και πρόσθετο τελείωµα (µε κονίαµα, 
χρωµατισµό κλπ) θα πρέπει να εξασφαλίζεται το συµβατό του διευκολυντικού 
αποξήλωσης µε το είδος της επίστρωσης.

δ. Συντήρηση σκυροδέµατος

Η υφή, το χρώµα και η αντοχή σε διάρκεια του σκυροδέµατος επηρεάζονται από 
την συντήρηση. Όπου η εµφάνιση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα, η µέθοδος 
συντήρησης συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου αφαίρεσης των ξυλοτύπων 
πρέπει να προσέχονται ιδιαίτερα και υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
Στοιχεία που προορίζονται να έχουν το ίδιο επιφανειακό τελείωµα, πρέπει να έχουν 
την ίδια συντήρηση.

ε. Προστασία των τελειωµάτων

Επιφανειακά τελειώµατα υψηλής ποιότητας είναι ευαίσθητα σε τραυµατισµό µετά 
την αφαίρεση του ξυλότυπου και χρειάζονται ειδική προστασία σε περιοχές που 
είναι εκτεθειµένες σε κίνδυνο τραυµατισµού. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν 
από την Υπηρεσία τέτοιοι κίνδυνοι τραυµατισµού, η Υπηρεσία είναι δυνατόν να 
ζητήσει από τον Ανάδοχο να λάβει ειδικά πρόσθετα µέτρα, χωρίς από τον λόγο 
αυτό να προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα για πρόσθετη αποζηµίωση ή 
παράταση προθεσµίας.

3.5.5.3 Περιγραφή τύπων επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους 

α. Τελείωµα τύπου Α

Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση σωστά µορφωµένου ξυλότυπου από 
σανίδες πριστής ξυλείας µε κλειστούς αρµούς. Στην επιφάνεια θα φαίνονται τα 
αποτυπώµατα των νερών της πριστής ξυλείας και των αρµών. Μπορεί να 
εµφανίζονται επίσης µικρές ατέλειες (κοιλώµατα) προκαλούµενες από την 
παγίδευση αέρα ή νερού, αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από 
κενά, σπογγώδεις περιοχές και µεγάλες ατέλειες

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τελειώµατα καλουπωµένων επιφανειών οι οποίες 
δεν είναι ορατές και συνεπώς ενδεχόµενη τραχύτητα δεν είναι ανεπιθύµητη. Η 
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επιφάνεια τότε γενικά δεν χρειάζεται άλλη επεξεργασία µετά την αφαίρεση των 
ξυλοτύπων εκτός από επιδιόρθωση ελαττωµατικού σκυροδέµατος, γέµισµα των 
οπών των συνδέσµων των ξυλοτύπων και την καθορισµένη συντήρηση.

β. Τελείωµα τύπου Β

Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε την χρήση σωστά µορφωµένου ξυλότυπου από 
πλανισµένες σανίδες. Στην επιφάνεια θα φαίνονται ελαφρά αποτυπώµατα των 
νερών της ξυλείας και των αρµών. Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
σιδηρότυπος ή τύπος από άλλο κατάλληλο υλικό, Μπορεί να εµφανίζονται επίσης 
µικρές ατέλειες (κοιλώµατα) προκαλούµενες από την παγίδευση αέρα ή νερού, 
αλλά η  επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές 
και µεγάλες ατέλειες

Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσµους του ξυλότυπου έχει καθοριστεί να 
παραµείνουν σαν χαρακτηριστικό της επιφανείας του σκυροδέµατος, το  σε εσοχή  
εκτεθειµένο άκρο του τµήµατος του συνδέσµου του ξυλότυπου που παραµένει στο 
σκυρόδεµα πρέπει να υποβληθεί σε ειδική κατεργασία. Σε περιοχές όπου οι οπές 
από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου  δεν έχει καθοριστεί να παραµείνουν σαν 
χαρακτηριστικό της επιφανείας του σκυροδέµατος (η παραδοχή αυτή θα ισχύει 
γενικά, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης), οι 
κοιλότητες που δηµιουργούνται από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου πρέπει να 
γεµίζονται µε τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 3.5.5.5 για τις 
επιδιορθώσεις των άλλων οπών και ελαττωµάτων.

Ο τρόπος αυτός είναι ίδιος µε αυτόν που καθορίστηκε στα επιφανειακά τελειώµατα 
τύπου Α εκτός από το ότι το κονίαµα είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας, να περιέχει και λίγο λευκό τσιµέντο ώστε το τελικό χρώµα του 
επιδιορθωµένου τµήµατος να είναι ίδιο µε αυτό της υπόλοιπης επιφάνειας. Το ίδιο 
ισχύει και για την υφή του τµήµατος. Προτού γίνει η επιδιόρθωση στην κατασκευή 
πρέπει να φτιαχτούν δοκιµαστικά µίγµατα κονιάµατος και λευκού τσιµέντου και να 
αφεθούν να ξεραθούν, ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό χρώµα που θα εγκρίνει η 
Υπηρεσία. Θα ακολουθήσει η συντήρηση του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα.

γ. Τελειώµατα τύπου Γ

Το τελείωµα αυτό προϋποθέτει την χρησιµοποίηση σκυροδέµατος υψηλής 
ποιότητας χαρακτηριστικής αντοχής fck/15Mpα (150 χγρ/εκ2) και κατάλληλα 
µορφωµένο ξυλότυπο µε σκληρή και λεία επιφάνεια. Οι επιφάνειες του 
σκυροδέµατος πρέπει να είναι λείες µε ακριβείς και καθαρές ακµές. Μόνο πολύ 
µικρές επιφανειακές ατέλειες είναι ανεκτές και αποκλείεται  η εµφάνιση κηλίδων ή η 
αλλοίωση του χρώµατος από τα διευκολυντικά αφαίρεσης των ξυλοτύπων
Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλότυπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω για το τελείωµα τύπου Β.

Για τα ορατά µέρη του έργου προβλέπεται επιφανειακό τελείωµα τύπου Γ 
τουλάχιστον (ή και ανώτερο ποιοτικά, δηλαδή τύπου ∆ ή Ε)

δ. Τελείωµα τύπου ∆

Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωµα τύπου Β σε 
επιµελώς συµπυκνωµένο σκυρόδεµα υψηλής ποιότητας, χαρακτηριστικής αντοχής 
fck/25Mpα (250 χγρ/εκ2) διαστρωµένο σε κατάλληλα µορφωµένους ξυλότυπους. 
Ακολουθεί βελτιωτική επεξεργασία της επιφάνειας, δηλαδή προσεκτική εξάλειψη 
όλων των προεξοχών από τσιµέντο και λεπτό αδρανές.

Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ενιαίο χρώµα του 
σκυροδέµατος. Επίσης πρέπει να δοθεί προσοχή στην εκλογή του διευκολυντικού 
αφαίρεσης των ξυλότυπων για να εξασφαλισθεί ότι η επιφάνεια είναι απαλλαγµένη 
κηλίδων ή χρωµατικών αλλοιώσεων
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Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω για το τελείωµα τύπου Β

ε. Τελείωµα τύπου Ε

Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωµα τύπου Γ και στη 
συνέχεια  και ενώ ακόµα το σκυρόδεµα είναι νωπό, ακολουθήσει πλήρωση όλων 
των επιφανειακών ατελειών µε ειδικά παρασκευαζόµενο κονίαµα από τσιµέντο και 
λεπτό αδρανές, Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ενιαίο 
χρώµα του σκυροδέµατος. Μετά την κατάλληλη συντήρηση η επιφάνεια πρέπει να 
τριφτεί, όπου είναι αναγκαίο και να παραχθεί επιφάνεια λεία και οµαλή. 

Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω για το τελείωµα τύπου Β

3.5.5.4 Καθορισµός των τύπων των τελειωµάτων σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους για τα 
διάφορα τµήµατα του έργου.

α. Όπως έχει προαναφερθεί, η επιλογή των τύπων των τελειωµάτων για τα διάφορα 
τµήµατα του έργου αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου και καθορίζεται στην µελέτη 
προσφοράς υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται στους προδιαγραφόµενους 
συµβατικούς όρους.

β. Στις περιπτώσεις όπου δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στους όρους 
δηµοπράτησης, στην κατασκευή των έργων από σκυρόδεµα περιλαµβάνεται και το 
επιφανειακό τελείωµα του σκυροδέµατος, σαν τελείωµα τύπου Α

Μεγάλες ατέλειες, όπως προαναφέρθηκε, µπορούν να προκαλέσουν την 
απόρριψη της  κατασκευής του σκυροδέµατος. Για τις µικρότερες ατέλειες όµως και 
για την εξασφάλιση της αντοχής σε διάρκεια θα γίνονται διορθώσεις αυτών των 
ατελειών µε τον τρόπο που αναφέρεται στην παρακάτω παράγραφο 3.5.5.5. Στις 
τιµές της προσφοράς του Αναδόχου θα περιλαµβάνονται ανηγµένα, αν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά, η κατασκευή επιφανειακού τελειώµατος τύπου Α

γ. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους όρους δηµοπράτησης, στην περίπτωση 
τεχνικών έργων οδοποιίας και συναφών άλλων τεχνικών έργων, η γραµµή 
διαχωρισµού των επιφανειών µε τελείωµα τύπου Α από τις τυχόν απαιτούµενες 
επιφάνειες υψηλής ποιότητας (επιφάνειες µε τελειώµατα τύπου Β έως και Ε και 
άλλα) θα βρίσκεται 0.50µ κάτω από τη γραµµή του εδάφους, όπως πρόκειται αυτή 
να διαµορφωθεί µε τα έργα της υπόψη εργολαβίας. Οι γραµµές αυτές αποτελούν 
και τα όρια της επιµέτρησης των επιφανειών υψηλής ποιότητας, που 
χρησιµοποιούνται για την τυχόν προβλεπόµενη ειδική αµοιβή αυτών (εκτός αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά)

δ. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου απαιτείται κατασκευή επιφανειακών τελειωµάτων 
υψηλής ποιότητας, γίνεται ειδική προδιαγραφή της έκτασης και του είδους των 
χαρακτηριστικών του κάθε τύπου τελειώµατος και καθορίζονται κατά περίπτωση τα 
απαιτούµενα υλικά κατασκευής των ξυλοτύπων ή/και τα χαρακτηριστικά του 
τελειώµατος µε µεθόδους και κριτήρια αποδοχής που προδιαγράφονται αναλυτικά.

Οι τιµές αυτών των τύπων επιφανειών κατά κανόνα επιµετρούνται και 
πληρώνονται ιδιαίτερα, εκτός αν άλλως προδιαγράφεται στους όρους 
δηµοπράτησης. Στις περιπτώσεις αυτές, θα τίθενται σαν πρόσθετο κριτήριο στον 
έλεγχο συµµόρφωσης και στην συµµόρφωση κατασκευής και η συµφωνία του 
τύπου του επιφανειακού τελειώµατος του σκυροδέµατος προς τα 
προδιαγραφόµενα στους ειδικούς τύπους επιφανειών, οπότε σε περίπτωση µη 
αποδοχής των ορατών επιφανειών θα µπορεί να ζητηθεί η καθαίρεση ολόκληρης 
της κατασκευής και η ανακατασκευή αυτής µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου 
ώστε να συµφωνήσει µε τους όρους της σύµβασης ή να επιβληθεί άλλη ποινή 
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
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3.5.5.5 ∆ιόρθωση µικρών ατελειών σε επιφανειακά τελειώµατα τύπου Α

Αµέσως µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων όλες οι ανώµαλες προεξοχές στις επιφάνειες 
του σκυροδέµατος θα αφαιρεθούν. Τυχόν υπάρχοντα κενά ή οπές που θα είναι 
σχηµατισµένες µετά την αφαίρεση των συνδετικών ράβδων θα καθαριστούν, θα 
διαποτιστούν πλήρως, τουλάχιστον επί 3 ώρες µε νερό και θα γεµίσουν µε προσοχή µε 
ισχυρή τσιµεντοκονία.

Πριν την εφαρµογή της τσιµεντοκονίας πρέπει να αποµακρυνθούν τα ελεύθερα νερά.

Η τσιµεντοκονία αυτή πρέπει να περιέχει τσιµέντο και λεπτή άµµο διερχόµενη από 
κόσκινο 0.65 χλστ. στις αναλογίες που χρησιµοποιήθηκαν και για το σκυρόδεµα που 
υποβάλλεται σε τελείωµα, καθώς επίσης και νερό αρκετό ώστε να δίνει επάλειψη πυκνή 
και συνεκτική. Το κονίαµα πρέπει να προσυσταλεί  µε το να αναµιχθεί τουλάχιστον µία 
ώρα πριν από την χρησιµοποίηση του και να ξανααναµιχθεί, χωρίς προσθήκη νερού, 
αµέσως πριν από την χρησιµοποίηση του.

Στη συνέχεια ενόσω το εφαρµοσµένο κονίαµα είναι ακόµη πλαστικό, θα γίνει συστηµατικό 
τρίψιµο µε λινάτσα, µε κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό αδρανές. Το µίγµα τσιµέντου και 
λεπτού αδρανούς θα έχει τα ίδια συστατικά µε αυτό που περιγράφηκε παραπάνω εκτός 
από το ότι δεν πρέπει να περιέχει νερό. Το τελικό αυτό τρίψιµο πρέπει να γίνει µε τέτοιο 
τρόπο ώστε τα γεµισµένα κενά να έρθουν στο ίδιο επίπεδο (περασιά) µε την επιφάνεια 
του γειτονικού σκυροδέµατος και ολόκληρη η επιφάνεια να αποκτήσει οµοιόµορφη υφή 
και χρωµατισµό. Θα ακολουθήσει η συντήρηση του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τα 
καθορισµένα.

Μικρής έκτασης ελαττωµατικές επιφάνειες (µεγάλης έκτασης ελαττωµατικές επιφάνειες 
συνιστούν λόγο απόρριψης της κατασκευής) θα επισκευάζονται µε καθαίρεση του 
ελαττωµατικού τµήµατος και τοποθέτηση νέου σκυροδέµατος και σύνδεση αυτού  µε το 
υπάρχον σε σχήµα «κλείδος», «χελιδονουράς» ή «άγκιστρου». Το σκυρόδεµα για την 
επισκευή (µπαλώµατα) θα είναι ξηρότερο από το συνηθισµένο και θα κοπανίζεται 
πλήρως, θα ληφθεί δε πρόνοια ώστε πριν από κάθε τελική επεξεργασία να έχει 
αποµακρυνθεί κάθε πλεόνασµα νερού.

Η συντήρηση του σκυροδέµατος των παραπάνω επισκευών, η επεξεργασία των 
επιφανειών, πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κ.Τ.Σ. ‘97 όπως αυτό 
συµπληρώθηκε µε τις παραγράφους 3.5.3.12 και 3.5.3.13 του παρόντος. Οι αρµοί 
διαστολής πρέπει να είναι καθαροί από τσιµεντοκονίαµα.

3.5.5.6 Ατέλειες επιφανειακών τελειωµάτων µετά την αφαίρεση των ξυλότυπων

α. Σε βάθος 40χλστ από την τελική εκτεθειµένη επιφάνεια σκυροδέµατος 
απαγορεύεται να υπάρχουν σιδηρούχα µεταλλικά αντικείµενα, εκτός από τα 
απαιτούµενα είδη που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να βρίσκονται στην 
επιφάνεια.

β. ∆εν πρέπει να γίνονται προσπάθειες να διορθωθούν τυχόν ατέλειες ή να γίνει το 
τελείωµα καλουπωµένων επιφανειών σκυροδέµατος µέχρι να επιθεωρηθούν από 
την Υπηρεσία, Η Υπηρεσία πρέπει να επιθεωρήσει ιδιαίτερα τις περιοχές που 
παρουσιάζουν κυψελώσεις για να αποφασίσει αν πρόκειται για επιφανειακές 
ατέλειες ή δοµικά ελαττώµατα. Τα τελευταία πρέπει να επιδιορθώνονται σύµφωνα 
µε τις µεθόδους που προτείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται από την 
Υπηρεσία.

γ. Οι περιοχές εγκοπών, σκοτιών και κοιλοτήτων πρέπει να καθαρίζονται µε επιµέλεια 
και να προετοιµάζονται µε ακµές περίπου κάθετες στην επιφάνεια του 
σκυροδέµατος, να τρίβονται οι επιφάνειες για επιδιόρθωση µε τσιµεντοπολτό, και 
να γεµίζονται µε τσιµεντοκονίαµα και άµµο στις ίδιες αναλογίες µε αυτές του 
σκυροδέµατος που επιδιορθώνεται. Το κονίαµα πρέπει να συµπιεστεί καλά ώστε 
να γεµίσει τελείως την κοιλότητα και να υποβληθεί σε τελείωµα ώστε να 
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παρουσιάζει υφή και µορφή ίδια µε αυτή των γειτονικών επιφανειών.

δ. Τυχόν εξανθήµατα στην επιφάνεια του σκυροδέµατος πρέπει να αποµακρυνθούν, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, µε διάλυµα υδροχλωρικού οξέος  10% και 
να ξεπλυθεί η περιοχή επιµελώς µε νερό από µάνικα αµέσως µόλις η επιφάνεια 
του νερού παύσει να αφρίζει.

3.5.5.7 ∆ιαµόρφωση επιφανειακών τελειωµάτων πλαστικού σκυροδέµατος

α. Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΑ 

Ι. Οι επιφάνειες σκυροδέµατος που δεν εφάπτονται σε τύπους και 
διαµορφώνονται µε τελείωµα τύπου ΠΑ θα διαµορφώνονται στις 
προβλεπόµενες από τα σχέδια µορφές και σχήµατα, µε την συνήθη 
επιπεδότητα που προκύπτει από τη µόρφωση της επιφανείας του 
σκυροδέµατος µετά την συµπύκνωση του και αφού τυπανθεί µε κατάλληλο 
πήχυ σκυροδέτησης µε ευθείες ακµές. Ο έλεγχος επιπεδότητας που θα γίνεται 
µε πήχυ τριών (3) µέτρων δεν θα πρέπει να παρουσιάζει ανωµαλίες 
µεγαλύτερες από 10 χλστ. Η µετακίνηση του πήχυ για τον έλεγχο της 
επιπεδότητας θα γίνεται το πολύ κατά το µισό του µήκος για το έλεγχο της 
επιπεδότητας σε νέα θέση .

ΙΙ. Όταν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης οι επιφάνειες 
που πρόκειται να καλυφθούν µε υλικό κάλυψης (διαµόρφωση δαπέδου ή 
κάλυψη µε χώµατα σκυροδέµατος κλπ) µε την εξαίρεση της κατασκευής 
στεγανωτικών στρώσεων, τότε στην τιµή του σκυροδέµατος περιλαµβάνεται 
ανηγµένα η δαπάνη για επιφανειακά τελειώµατα πλαστικού σκυροδέµατος 
τύπου ΠΑ.

β. Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ (τελείωµα µε λείανση)

Γενικώς όπου προβλέπεται να υπάρξουν επιφάνειες για τις οποίες θα απαιτηθεί 
τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος µε λείανση (τύπου ΠΒ).

3.5.6 Ποιοτικός έλεγχος

3.5.6.1 Γενικά 

α. Όλες οι εργασίες σκυροδέµατος υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας της οποίας 
το έργο θα πρέπει να διευκολύνεται από τον Ανάδοχο. Ο έλεγχος αυτός θα 
ασκείται είτε από τα εντεταγµένα όργανα της Υπηρεσίας είτε από ειδικούς Όρους 
Ποιοτικού Ελέγχου, οι οποίοι θα εκδίδουν και τα σχετικά πιστοποιητικά και των 
οποίων ο ρόλος θα καθορίζεται στη Σύµβαση. Η αρµοδιότητα της Υπηρεσίας 
εκτείνεται σε όλα τα µέρη της κατασκευής, προπαρασκευής, τρόπου παραγωγής, 
ιδιοτήτων των προσκοµιζόµενων υλικών κλπ.

β. Ο ποιοτικός έλεγχος έχει σκοπό να αποδείξει την καταλληλότητα της κατασκευής 
για τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε το έργο.

γ. Όλοι οι συστηµατικοί έλεγχοι των υλικών, των µεθόδων κατασκευής και των 
τελειωµένων προϊόντων θα γίνονται από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι απόλυτα 
υπεύθυνος για την ποιότητα, εµφάνιση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα σε διάρκεια 
του κατασκευαζόµενου έργου. Όλες οι δαπάνες για τους παρακάτω ελέγχους 
καταβάλλονται από τον Ανάδοχο.

δ. Οι έλεγχοι που θα κάνει η Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο κατά κανένα 
τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο από την ευθύνη του για το έντεχνο της 
κατασκευής του έργου.

ε. Η Υπηρεσία έχει αρµοδιότητα να καθορίζει όλα τα επί µέρους ειδικά θέµατα, όπως 
προκύπτουν και αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή ή και σε άλλα θέµατα, 
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έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για τη πλήρη έντεχνη, 
ασφαλή, καλαίσθητη κλπ κατασκευή του έργου.

στ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να σταµατά κάθε εργασία σκυροδέµατος, αν ο 
Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τους όρους της παρούσας προδιαγραφής ή 
και άλλων ειδικότερων προδιαγραφών που ισχύουν σε κάθε έργο σύµφωνα µε 
τους όρους δηµοπράτησης και τις συγκεκριµένες, για κάθε έργο οδηγίες και 
εντολές της Υπηρεσίας.

ζ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάσσει την κατεδάφιση οποιουδήποτε 
τµήµατος, έργου από σκυρόδεµα, το οποίο δεν ήθελε κατασκευασθεί σύµφωνα µε 
την παρούσα προδιαγραφή και τους όρους δηµοπράτησης, ή ήθελε αποδειχθεί 
από τους προδιαγραφόµενους ελέγχους και δοκιµασίες όχι σύµφωνο προς τις 
απαιτήσεις της µελέτης και τις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, λόγω 
κακής εργασίας, ή χρήσης ελαττωµατικών υλικών ή ζηµιών, λόγω µη επαρκούς 
προσοχής και καθοδήγησης κλπ. Αυτή η κατεδάφιση θα γίνεται ακόµη κι αν η 
ελαττωµατική εργασία, έγινε σε γνώση ή από αµέλεια της Υπηρεσίας κατά την 
επίβλεψη του έργου .

η. Κάθε δαπάνη ή ζηµιά από αυτή τη κατεδάφιση βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν για 
την εκτέλεση της ελαττωµατικής εργασίας υπάρχει έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, 
µε την οποία να τροποποιούνται οι συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

θ. Ο αναφερόµενος ποιοτικός έλεγχος είναι δειγµατοληπτικός και τον διενεργεί η 
Υπηρεσία ανεξάρτητα από τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελεί ο Ανάδοχος για 
λογαριασµό του µε τον σκοπό να γίνουν αποδεκτά τα υλικά, η εργασία και οι 
κατασκευές τους από την Υπηρεσία.

ι. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν η Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει τα 
αποτελέσµατα του εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Αναδόχου (σε όση έκταση 
και για όσο χρονικό διάστηµα επιθυµεί) για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο. Τέτοια 
δυνατότητα πχ αναφέρεται σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος έχει εγκαταστήσει επί 
τόπου κατάλληλο εξοπλισµένο εργαστήριο σκυροδέµατος (µε τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό, το επιστηµονικό και βοηθητικό προσωπικό κλπ) και εφόσον η 
Υπηρεσία θεωρεί , κατά την απόλυτη κρίση της ότι τα αποτελέσµατα των δοκιµών 
και µετρήσεων εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανονισµούς κατά αδιάβλητο τρόπο.

ια. Επισηµαίνεται και πάλι ότι ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
ποιότητα του σκυροδέµατος δηλαδή για την αντοχή του, τη συµπεριφορά του στο 
χρόνο, την ανθεκτικότητά του σε ατµοσφαιρικές ή χηµικές προσβολές
και γενικά για όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα ΤΣΥ καθώς και 
στην  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

3.5.6.2 Ενέργειες Ποιοτικού ελέγχου

α. Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαµβάνει τους ακόλουθους συστηµατικούς έλεγχους των 
υλικών, των µεθόδων κατασκευής και των τελειωµένων προϊόντων.

Ι. Έλεγχοι µε τη βοήθεια µέτρησης

-    δοκιµές των υλικών για την παραλαβή τους,
- έλεγχοι διαστάσεων ξυλότυπου, οπλισµού, προκατασκευασµένων στοιχείων 

κλπ

ΙΙ. Οπτικοί έλεγχοι (επιθεώρηση)

- αναγνώριση των υλικών
- εξέταση των πιστοποιητικών συµµόρφωσης
- έλεγχος της αντιστοίχισης των µετρήσεων προς την µεθοδολογία που 

χρησιµοποιείται
- έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλισµού και της εξειδίκευσης του 
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προσωπικού
- έλεγχος των ξυλότυπων, οπλισµών, διάστρωσης σκυροδέµατος κλπ

β. Για τους έλεγχους µε τη βοήθεια οργάνων µέτρησης και τους οπτικούς ελέγχους 
(επιθεώρηση) έχει γίνει αναφορά στα επί µέρους κεφάλαια αυτής της 
προδιαγραφής. Συµπληρωµατικά θα πρέπει να τηρούνται και τα παρακάτω που 
εντάσσονται στις ενέργειες του ποιοτικού ελέγχου.

3.5.6.3 Παραλαβή εργοστασιακού σκυροδέµατος

Για τις περιπτώσεις χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος θα ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Πριν από την έγχυση του εργοστασιακού σκυροδέµατος το εργοστάσιο 
παρασκευής θα πρέπει να παραδίνει στον Ανάδοχο δελτίο αποστολής για κάθε 
ποσότητα σκυροδέµατος που πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:

- Το όνοµα του εργοστασίου παραγωγής
- Τον χαρακτηριστικό αριθµό του δελτίου αποστολής
- Την ηµεροµηνία και τον αριθµό του φορτηγού
- Το όνοµα του Αναδόχου ( ή την επωνυµία της Αναδόχου εταιρείας)
- Το έργο και την τοποθεσία της εργασίας και/ή το όνοµα του τεχνικού έργου
- Την ποσότητα σκυροδέµατος σε κυβικά µέτρα
- Τον χρόνο φόρτωσης και την υπογραφή αποστολέα
- Την χαρακτηριστική αντοχή (σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή)
- Την αναλογία των συστατικών του µίγµατος ανά m 3 παραγωγής
- Την κάθιση του σκυροδέµατος (ή άλλο στοιχείο µέτρησης της εργασιµότητας αν 

έχει προβλεφθεί διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης)
- Τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιµέντου που έχει χρησιµοποιηθεί 
- Για χρήση σε οπλισµένα και προεντεταµένα σκυροδέµατα τον λόγο νερού/

τσιµέντου (συντελεστής Ν/Τ)

β. Επίσης κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή θα πρέπει 
να δίνονται και τα ακόλουθα στοιχεία

- Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο
- Η µέγιστη διάµετρος αδρανών
- Η χρήση και ο τρόπος προσθήκης πρόσθετων

γ. Επίσης πρέπει να προβλέπεται χώρος για να προστεθούν κατά την άφιξη του 
έτοιµου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο και τα εξής:

- Ώρα άφιξης του έτοιµου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο
- Ώρα συµπλήρωσης της διάστρωσης του σκυροδέµατος.

3.5.6.4 Παραλαβή προκατασκευασµένων στοιχείων

Ανεξάρτητα από το αν τα προκατασκευασµένα στοιχεία παρασκευάζονται από τον ίδιο 
τον Ανάδοχο ή από ειδικό υπεργολάβο / εργοστάσιο για λογαριασµό του, θα υπάρχει 
δελτίο αποστολής. Το δελτίο αποστολής πρέπει να πιστοποιεί ότι η κατασκευή έχει γίνει 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της παραγγελίας. Πρέπει να δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες:

-  Ηµεροµηνίες κατασκευής και αποστολής
- Σηµάνσεις χαρακτηρισµού για κάθε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην παραγγελία

3.5.6.5 Έλεγχος µεθόδου συντήρησης (µε δοκίµια)

Για όσες περιπτώσεις επιθυµεί η Υπηρεσία, όπως επίσης και όταν προδιαγράφεται ειδικά 
στα τεύχη δηµοπράτησης, θα µπορούν να παρθούν «δοκίµια του έργου» σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 10.4, 10.5 και 10.6 του Κ.Τ.Σ. ‘97 για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας 
της µεθόδου συντήρησης.
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Η δαπάνη των δοκιµίων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο. Τα δοκίµια αυτά θα 
κατασκευάζονται και θα συντηρούνται  ως δίδυµα των δοκιµιών 7 ή 28 ηµερών 
(αντιδείγµατα).

3.5.6.6 Έλεγχος προόδου σκλήρυνσης (µε δοκίµια)

α. Για όλες τις περιπτώσεις κατασκευής προεντεταµένου σκυροδέµατος (όπως 
επίσης και για τις περιπτώσεις δυσµενών κλιµατολογικών συνθηκών σύµφωνα µε 
την κρίση της Υπηρεσίας) θα παίρνονται «δοκίµια του έργου» (σύµφωνα µε την 
παράγραφο 10.4 του Κ.Τ.Σ. ‘97 αυτής της προδιαγραφής) για τον προσδιορισµό 
της αντοχής του σκυροδέµατος σε ηλικίες που αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα σηµαντικές 
φάσεις της κατασκευής.

β. Ειδικά σηµαντικές φάσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής είναι:

-     Η αφαίρεση των ξυλοτύπων
-     Η επιβολή µερικής προέντασης
-     Η επιβολή της ολικής προέντασης
-     Η φόρτιση 

γ. Τέτοιες δοκιµές είναι επίσης χρήσιµες όταν, κατά την διάρκεια της κατασκευής 
ενδέχεται να υπάρξουν δυσµενείς επιπτώσεις οφειλόµενες σε χαµηλές 
θερµοκρασίες.

δ. Εφόσον πρόκειται να αντιµετωπισθούν ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατασκευής 
κατά την διάρκεια της κατεργασίας του σκυροδέµατος και χρειαστεί ο έλεγχος της 
αντοχής του σκυροδέµατος στις αντίστοιχες προς τις φάσεις αυτές ηλικίες 
κατασκευής, θα παίρνονται και θα δοκιµάζονται τα ακόλουθα δοκίµια ελέγχου 
σκλήρυνσης (ανά παρτίδα σκυροδέµατος και ανά χρονικά διαφέρουσα ειδικά 
σηµαντική φάση κατά την διάρκεια της κατασκευής):

∆οκίµια µε ίσο αριθµό και ως δίδυµα των συµβατικών δοκιµίων σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 13.3 ή 13.5 του Κ.Τ.Σ. ‘97, εκτός αν ο αριθµός τους προδιαγράφεται 
διαφορετικός στην ΕΣΥ και στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.

ε. Όταν ανά παρτίδα σκυροδέµατος αντιµετωπίζεται µόνο µία ιδιαίτερη σηµαντική 
φάση κατασκευής συνίσταται να παίρνονται τουλάχιστον δύο οµάδες «δοκιµιών 
του έργου» σε ίσο αριθµό και ως δίδυµα των συµβατικών δοκιµίων των 
παραγράφων 13.3 ή 13.5 του Κ.Τ.Σ. ΄97.

Η πρώτη οµάδα δοκιµάζεται σε µία ηλικία σκυροδέµατος του εκτιµάται ότι θα έχει 
αναπτυχθεί η ζητούµενη αντοχή και αν ο πρώτος έλεγχος αντοχής δεν έδωσε τα 
απαιτούµενα αποτελέσµατα θα δοκιµάζεται η δεύτερη σειρά δοκιµίων σε επόµενη 
χρονική στιγµή.

στ. Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισµό της αντοχής της παρτίδας σκυροδέµατος, 
για τη δεδοµένη ηλικία παίρνεται υπόψη ο µέσος όρος αντοχής των δοκιµίων 
ελέγχου σκλήρυνσης, θα πρέπει όµως να συνεκτιµάται και το γεγονός ότι για 
δοµικά στοιχεία µε διαστάσεις που αποκλίνουν ουσιωδώς από τις διαστάσεις των 
δοκιµίων είναι δυνατόν να παρουσιαστεί διάφορος βαθµός σκλήρυνσης από τον 
αντίστοιχο των δοκιµίων, πχ λόγω διαφορετικής διαδικασίας ανάπτυξης 
θερµότητας στο σκυρόδεµα.

3.5.6.7 Έλεγχος αντοχής σκυροδέµατος για την ενωρίτερη πληρωµή του Αναδόχου

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιζητεί πληρωµή των εργασιών σκυροδέµατος πριν 
από τις 28 ηµέρες, ή αν προδιαγράφεται σχετικά στους όρους δηµοπράτησης, θα 
παίρνονται και δοκίµια που θα ελέγχονται σε  στις 7 ηµέρες (κανονικά συντηρούµενα κατά 
DIN 1048) ίσα στον αριθµό και από τα ίδια τα µίγµατα µε τα συµβατικά δοκίµια του 
κανονικού ελέγχου των 28 ηµερών.
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3.5.6.8 Ηµερολόγιο εργασιών

Στο εργοτάξιο πρέπει να τηρείται ένα ηµερολόγιο εργασιών (το ηµερολόγιο ανήκει στις 
χωρίς αµοιβή ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου), που πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 
τις παρακάτω πληροφορίες:

- Μετρήσεις θερµοκρασίας αέρα
- Ηµεροµηνίες σκυροδέτησης και αφαίρεσης ξυλοτύπων
- Αποδοχή υλικών και συστατικών
- Αποτελέσµατα δοκιµών και µετρήσεων όλων των διαφορετικών χρονικών περιόδων 
- Την σύνθεση του σκυροδέµατος που χρησιµοποιείται (τύπο τσιµέντου και αδρανών)
- Επιθεωρήσεις και ελέγχους τοποθέτησης των οπλισµών και των τενόντων
- Την θερµοκρασία του σκυροδέµατος (όταν η σκυροδέτηση γίνεται µε πολύ ψυχρό 

καιρό)
- Τις σηµαντικές οδηγίες που ελήφθησαν στο εργοτάξιο
- Την περιγραφή συµβάντων.

3.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

3.6.1 Οι κατηγορίες των σκυροδεµάτων που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις παρακάτω εργασίες

3.6.1.1 Άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 (κοιτοστρώσεις, εξοµαλυντικές στρώσεις)

Χρησιµοποιείται για την κατασκευή µη οπλισµένων στοιχείων κατασκευών 
κοιτοστρώσεων, εξοµαλυντικών στρώσεων θεµελίων κλπ

3.6.1.2 Άοπλο ή και ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας  C12/15 (τοίχοι, βάθρα, 
πτερυγότοιχοι)

Χρησιµοποιείται για την κατασκευή θεµελίων και ανωδοµής άοπλων τοίχων αντιστήριξης, 
βάθρων πλακοσκεπών οχετών και άοπλων πτερυγότοιχων όπως επίσης και για την 
κατασκευή των βάσεων τσιγκοσκεπών κτισµάτων.

3.6.1.3 Άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 ( ρείθρα, κρασπεδόρειθρα, τάφροι)

Χρησιµοποιείται για την κατασκευή έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυµένων 
τάφρων κάθε είδους.

3.6.1.4 Άοπλο ή και ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα C8/10 (περιβλήµατα οχετών)

Χρησιµοποιείται για την κατασκευή περιβληµάτων σωληνωτών οχετών ή αγωγών 
(προκατασκευασµένοι τσιµεντοσωλήνες, αποχετεύσεις, αµιαντοτσιµεντοσωλήνες, 
πλαστικοί σωλήνες διέλευσης καλωδίων ΟΤΕ, ∆ΕΗ κλπ, σιδηροσωλήνες κάθε είδους 
κλπ), όπως επίσης και έδρασης σωλήνων αποστράγγισης

3.6.1.5 Άοπλο ή και  οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 (βάθρα, τοίχοι, πτερυγότοιχοι, 
ρείθρα, τάφροι, πλάκες πρόσβασης)

Χρησιµοποιείται για την κατασκευή:

α. ολόσωµων ακροβάθρων (θεµελίων και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους µε τα 
συνδεδεµένα πτερύγια τους

β. πλακών προσβάσεων, κρασπέδων, ρείθρων, στερεών εγκιβωτισµού,  
επενδεδυµένων τάφρων, διαµόρφωσης πυθµένα φρεατίων για την εξασφάλιση 
οµαλής ροής, διαµόρφωσης στρώσης φθοράς µέσα σε οχετούς, κοιτοστρώσεων 
επένδυσης κοίτης ρεµµάτων σκυροδέµατος µόρφωσης κλίσεων και προστασίας 
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στεγάνωσης γεφυρών

γ. τάφρων, κρασπέδων, ρείθρων, κρασπεδόρειθρων κλπ που κατασκευάζονται µε 
χρήση ειδικών µηχανηµάτων κατασκευής (πχ κυλιόµενου µεταλλότυπου ή 
αναλόγου).

δ. της βάσης σιδηρών πυλώνων ηλεκτροφωτισµού ύψους ίσου ή µεγαλυτέρου  από 
20µ

ε. τοίχων (θεµελίων και ανωδοµής) που δεν ανήκουν στην κατηγορία των 
«λεπτότοιχων» διατοµών.

3.6.1.6 Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (λεπτότοιχοι τοίχοι, επένδυση 
πασσαλοστοιχιών κλπ)

Χρησιµοποιείται για την κατασκευή :

α. λεπτότοιχων οπλισµένων τοίχων (θεµέλια και ανωδοµή) οποιουδήποτε ύψους. 
Υπενθυµίζεται ότι λεπτότοιχοι θεωρούνται οι τοίχοι που αρχίζουν µε πάχος π στη  
στέψη το ανώτατο 0,50µ µε οµαλή µεταβολή και µε πάχος στη βάση µικρότερο 
από D=0.07 Χ Η+π όπου Η το ύψος του τοίχου σε µέτρα

β. επένδυσης της όψης πασσαλοστοιχιών.

3.6.1.7 Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (πλάκες πλήρεις, ολόσωµα µεσόβαθρα, 
κιβωτοειδείς οχετοί κλπ οποιουδήποτε ύψους)

Χρησιµοποιείται  για την κατασκευή:

α. οριζοντίων φορέων αµφιέρειστων γεφυρών ή οχετών

β. κιβωτοειδών οχετών µε ευθύγραµµο ή καµπύλο άξονα όπου περιλαµβάνεται το 
σκυρόδεµα ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατοµής (πλάκα κάλυψης, πλευρικά 
τοιχώµατα και πλάκα θεµελίωσης)

γ. πλαισιωτών γεφυρών µε θεµελίωση σε πέδιλα (ανοικτό πλαίσιο) ή σε πλάκα 
θεµελίωσης (κλειστό πλαίσιο) όπου περιλαµβάνεται το σκυρόδεµα του οριζόντιου 
φορέα των πλευρικών τοιχωµάτων και των θεµελίων (ή πλάκες θεµελίωσης)

δ. πλαισιωτών γεφυρών επί πασσσαλοστοιχιών όπου περιλαµβάνεται ο οριζόντιος 
φορέας µε τις δοκούς έδρασης ή τα πλευρικά τοιχώµατα µέχρι την κεφαλή των 
πασσάλων

ε. στις παραπάνω περιπτώσεις β, γ, και δ, των συνεχόµενων πτερυγοτοίχων που 
είναι συνδεδεµένοι µε τη γέφυρα ( ή τον οχετό) των τύµπανων της γέφυρας (ή του 
οχετού) και τις κορωνίδας (πλίνθος)

στ. ολόσωµων µεσόβαθρων και κατακόρυφων υποστυλωµάτων (µεσόβαθρων και 
ακροβάθρων) γεφυρών µε την τυχόν οριζόντια δοκό σύνδεσής τους 

ζ. των θεµελίων και της τυχόν κοιτόστρωσης που κατασκευάζονται οπλισµένα και 
συµµετέχουν στην στατική λειτουργία θολωτών γεφυρών (θεωρητικού ανοίγµατος 
µεγαλυτέρου από 6,00µ) και για οποιοδήποτε ύψος του φορέα από την επιφάνεια 
του εδάφους.

3.6.1.8 Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (θολωτοί οχετοί)

Χρησιµοποιείται για την κατασκευή:

α. θολωτών οχετών κάθε είδους σε ευθυγραµµία  ή και σε καµπύλες 
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β. οχετών που υπολογίζονται σαν κλειστοί καµπυλόµορφοι φορείς (περιλαµβάνεται 
και η πλάκα έδρασης που θα κατασκευάζεται οπλισµένη και θα συµµετέχει στην 
στατική λειτουργία του οχετού) µε πάχη τοιχωµάτων το πολύ ίσα προς L/5 για την 
κοιτόστρωση  και L/7 για τα βάθρα και το τόξο (µε ελάχιστο δοµικό πάχος 0,35µ) 
όπου L θα είναι το ελεύθερο  άνοιγµα των οχετών στη στάθµη της επίχωσης. 
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το οποιοδήποτε στοιχείο του θολωτού οχετού 
υπερβαίνει το παραπάνω πάχος, τότε το στοιχείο αυτό θα περιλαµβάνεται στις 
εργασίες της ως άνω 3.6.5 παραγράφου.

γ. οχετών ωοειδούς ή / και σκουφοειδούς διατοµής.

3.6.1.9 Άοπλο ή και οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (µικροκατασκευές, φρεάτια, 
ορθογωνικές τάφροι κλπ)

Χρησιµοποιείται για την κατασκευή:

α. των καλυµµάτων, του πυθµένα και των τοιχωµάτων φρεατίων κάθε είδους αγωγών
( αποχέτευσης, ΟΤΕ, ∆ΕΗ, κλπ) ορθογωνικών τάφρων και λοιπών 
µικροκατασκευών

β. επενδύσεων πρανών που γίνονται στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών και οι 
οποίες κατασκευάζονται είτε µε επί τόπου σκυροδέτηση είτε µε δοκιµή 
προκατασκευασµένων στοιχείων από σκυρόδεµα.

3.6.1.10 Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 (καλύµµατα φρεατίων)

Χρησιµοποιείται για την κατασκευή καλυµµάτων φρεατίων  κάθε είδους αγωγών 
(αποχέτευση, Ο.Τ.Ε, ∆.Ε.Η. κ.λ.π.)

3.6.1.11 Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 (ολόσωµα ακρόβαθρα, θωράκια, 
προσκεφάλαια, δοκοί έδρασης γεφυρών πεζοδρόµια γεφυρών και τοίχοι)

Χρησιµοποιείται για την κατασκευή:

α. θωρακίων, προσκεφαλαίων, κεφαλοδέσµων και δοκών έδρασης γεφυρών και 
«πλακών τριβής» για την στήριξη στηθαίων τύπου ΣΤΕ-1.

β. ολόσωµων ακροβάθρων (θεµελίων και ανωδοµές)οποιουδήποτε ύψους µε τα 
συνδεδεµένα πτερύγια τους, πλάκες πρόσβασης.

γ. πεζοδροµίων γεφυρών και τοίχων .

3.6.1.12 Οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 (πλάκες πλήρεις 
οποιουδήποτε ύψους, ολόσωµα µεσόβαθρα κλπ)

Χρησιµοποιείται για την κατασκευή:

α. οριζοντίων φορέων αµφιέρειστων γεφυρών

β. πλαισιωτών γεφυρών µε θεµελίωση σε πέδιλα (ανοικτό πλαίσιο) ή σε πλάκα 
θεµελίωσης (κλειστό πλαίσιο) όπου περιλαµβάνεται το σκυρόδεµα του οριζόντιου 
φορέα, των πλευρικών τοιχωµάτων και των θεµελίων (ή πλάκες θεµελίωσης).

γ. πλαισιωτών γεφυρών επί πασσαλοστοιχιών, όπου περιλαµβάνεται ο οριζόντιος 
φορέας µε τις δοκούς έδρασης ή τα πλευρικά τοιχώµατα µέχρι την κεφαλή των 
πασσάλων.

δ. των συνεχόµενων πτερυγότοιχων στις παραπάνω περιπτώσεις β και γ που είναι 
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συνδεδεµένοι µε την γέφυρα των τύµπανων της γέφυρας και τη κορωνίδας 
(πλίνθου)

ε. ολόσωµων, µεσόβαθρων και κατακόρυφων υποστυλωµάτων οποιασδήποτε 
διατοµής (µεσόβαθρων και ακροβάθρων) γεφυρών µε την τυχόν οριζόντια δοκό 
σύνδεσης τους και τα τυχόν πεζοδρόµια 

3.6.1.13 Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 (βάθρα οποιασδήποτε διατοµής µε χρήση 
ολισθαίνοντος ή αναρριχοµένου ξυλότυπου)

Χρησιµοποιείται για την κατασκευή κορµών βάθρων ολόσωµης ή κιβωτιόµορφης ή άλλης 
διατοµής µε καθ΄ ύψος σταθερά ή µεταβαλλόµενα χαρακτηριστικά για οποιοδήποτε ύψη 
από το έδαφος µε χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριχόµενου ξυλότυπου.

3.6.1.14 Οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37 (πλάκες µε διάκενα 
κατασκευαζόµενες σε οιοδήποτε ύψος από το επίπεδο αναφοράς)  

Χρησιµοποιείται για την κατασκευή:

α. του οριζόντιου φορέα µορφής πλάκας µε διάκενα (κιβωτοειδούς ή/και κυκλικής 
διατοµής) ή πλακοδοκών, ανεξαρτήτως της µεθοδολογίας κατασκευής του 
οριζόντιου φορέα για οποιοδήποτε ύψος (Η) του κάτω πέλµατος του φορέα) από 
την επιφάνεια του εδάφους.

β. των κεκλιµένων υποστυλωµάτων γεφυρών µορφών «V» ύψους Η για οποιοδήποτε 
ύψος Η από την επιφάνεια του εδάφους.

3.6.1.15 Οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37 (βάθρα οποιασδήποτε 
διατοµής µε χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριχώµενου ξυλότυπου, δοκού έδρασης κλπ)

Χρησιµοποιείται για την κατασκευή:

α. βάθρων γεφυρών οποιαδήποτε διατοµής, µε συνεχή σκυροδέτηση, µε χρήση 
ολισθαίνοντος ξυλότυπου.

β. ∆οκών έδρασης γεφυρών οποιασδήποτε διατοµής.

3.6.1.16 Προεντεταµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C40/50 για την κατασκευή φορέων γεφυρών ή 
άλλων προεντεταµένων στοιχείων

Χρησιµοποιείται για την κατασκευή:

α. των οριζοντίων τµηµάτων του φορέα γεφυρών οποιαδήποτε διατοµής.

β. Οποιωνδήποτε οριζοντίων ή κατακόρυφων στοιχείων οποιασδήποτε διατοµής

3.6.2 Όλες οι παραπάνω εργασίες περιλαµβάνουν:

α. Την προµήθεια των κάθε φύσης απαιτούµενων υλικών και τα µεταφορά τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση (αδρανή οποιασδήποτε διαβάθµισης και µεγίστου κόκκου, 
νερό, τσιµέντο οποιουδήποτε τύπου και αντοχής και σε οποιαδήποτε απαιτούµενη 
ποσότητα, τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα ρευστοποιητικά η υπερρευστοποιητικά 
και σταθεροποιητικά, κατάλληλα πρόσθετα στην περίπτωση χρήσης έτοιµου 
σκυροδέµατος ώστε το σκυρόδεµα να παραµένει σε εργάσιµη κατάσταση όπως και 
οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα µάζης σκυροδέµατος)

β. Την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών κατασκευής (ξυλότυποι, 
ικριώµατα, προστατευτικά κιγκλιδώµατα, ολισθαίνοντα φορεία ανωδοµών, 
ολισθαίνοντες ή αναρριχόµενοι ξυλότυποι βάθρων, φορεία και λοιπές συσκευές για 
δόµηση εν προβόλω, προκατασκευές, µεταφορά και τοποθέτηση των 
προκατασκευασµένων στοιχείων στο έργο)
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γ. Την ανάµιξη του σκυροδέµατος, την µεταφορά στο εργοτάξιο, την διάστρωση, 
συµπύκνωση και συντήρησή του.

δ. Την σύνταξη µελέτης σύνθεσης σκυροδέµατος και παρασκευής δοκιµαστικών 
µιγµάτων πριν από την έναρξη παρασκευής σκυροδεµάτων.

ε. Τις δειγµατοληψίες και ελέγχους σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στο παρόν 
άρθρο.

στ. Τα επιφανειακά τελειώµατα τύπου Α όπως προδιαγράφονται στην παράγραφο 
3.5.5.3.α για επιφάνειες σε επαφή µε ξυλότυπο.

ζ. Την επιδιόρθωση των τυχών ατελειών σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στην 
παράγραφο 3.5.5.5

η. Την µόρφωση τελειωµάτων πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΑ (µε λείανση) για 
τις επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε επαφή µε ξυλότυπο

θ. Την κατασκευή νέας προσπέλασης εξυπηρέτησης του έργου ή διαµόρφωση τυχόν 
υπάρχουσας προσπέλασης (τόσο για τις εργασίες απλών σκυροδετήσεων όσο και 
για τις υπόλοιπες εργασίες)

ι. Την µεταφορά και τοποθέτηση µε µηχανήµατα των προκατασκευασµένων 
στοιχείων του έργου ή την κατασκευή τους απ΄ ευθείας στην τελική τους θέση

ια Την προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού για 
την έντεχνη και έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών

ιβ. Την εργασία και τα υλικά των κυλινδρικών ή άλλου σχήµατος ενθέτων για την 
κατασκευή ειδικών διατοµών (πχ πλάκες µε διάκενα) διαµέτρου ή διατοµής  
σύµφωνα µε την µελέτη, από κατάλληλο υλικό που να µην επηρεάζει δυσµενώς το 
σκυρόδεµα της έγκρισης της Υπηρεσίας και µε κατάλληλη αντοχή και ποιότητα 
γενικότερα, ώστε να µην υφίσταται καµία παραµόρφωση από την υγρασία, τις κάθε 
είδους στατικές και δυναµικές επιβαρύνσεις κλπ µέχρι πλήρους πήξης του 
σκυροδέµατος, µε την τυχόν αναγκαία ενίσχυση των σωµάτων µε διαφράγµατα, µε 
τοποθέτηση των σωµάτων τούτων σύµφωνα µε την µελέτη και µε την ολική 
απώλεια που θα θεωρηθεί ότι παραµένουν ενσωµατωµένα µονίµως στο 
σκυρόδεµα ή αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

ιγ. Την εργασία και υλικά τοποθέτησης µη οπλισµένων σωλήνων αποστράγγισης 
βάθρων και τοίχων αντιστήριξης όπως καθορίζεται στη µελέτη κάθε έργου.

ιδ Την εργασία και υλικά της διογκωµένης πολυστερίνης ή άλλου υλικού που τυχόν 
θα χρησιµοποιηθεί για την µόρφωση αρµών.

3.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

3.7.1 Επιµέτρηση

α. Η επιµέτρηση των σκυροδεµάτων θα γίνεται για κάθε είδος εργασιών 
σκυροδεµάτων και για κάθε κατηγορία αυτών σε µ3 πραγµατικού όγκου, όπως 
αυτός θα προκύψει από τις διαστάσεις των διαφόρων τµηµάτων του έργου, 
σύµφωνα µε τα συµβατικά σχέδια, τους όρους δηµοπράτησης τις ΠΤΠ των ειδικών 
εργασιών στις οποίες χρησιµοποιούνται τα κάθε είδους σκυροδέµατα κλπ, 
αφαιρουµένων των οποιονδήποτε κενών.

∆ιευκρινίζεται ότι όπου στις κατασκευές σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το 
έδαφος η στάθµη αυτού νοείται όπως διαµορφώθηκε µε εντολή της Υπηρεσίας 
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πριν από την κατασκευή των σκυροδεµάτων.

β. Η επιµέτρηση του όγκου σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς την 
χρησιµοποίηση ξυλοτύπων, θα γίνει µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων χωρίς να 
επιµετράται ο επιπλέον όγκος του σκυροδέµατος του τυχόν διαστρώθηκε λόγω της 
έλλειψης των ξυλότυπων.

γ. Από τον όγκο του σκυροδέµατος θα αφαιρείται ο όγκος των περικλειοµένων κενών, 
που διαµορφώνονται µε σωλήνες ή µε ένθετα σώµατα, µε σκοπό τη µείωση του 
όγκου του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τη µελέτη.

δ. ∆εν θα αφαιρείται  ο όγκος των λοξοτµηµένων ή στρογγυλευµένων γωνιών ούτε ο 
όγκος των µεταλλικών εξαρτηµάτων που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα. Επίσης 
δεν θα αφαιρείται ο όγκος που καταλαµβάνουν σωλήνες που τοποθετούνται στο 
σώµα του βάθρου ή των τοίχων αντιστήριξης για την αποστράγγιση και προστασία 
αυτών.

3.7.2 Πληρωµή

α. Η πληρωµή θα προσδιορισθεί µε βάση τα µ3 που θα προκύψουν από την 
επιµέτρηση, όπως ορίζεται παραπάνω επί την αντίστοιχη τιµή για κάθε είδους 
εργασίες σκυροδεµάτων

β. Στην τιµή µονάδος για κάθε είδος εργασίες σκυροδεµάτων περιλαµβάνονται όλες οι 
δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και 
ειδικότερα στην παράγραφο 3.6.2 αυτού.

γ. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται επίσης:

Ι. Η ανηγµένη δαπάνη συγκροτηµάτων παραγωγής αδρανών υλικών παραγωγής 
σκυροδέµατος, συστηµάτων προστασίας των υλικών από την βροχή, τον 
παγετό κλπ, συστηµάτων θέρµανσης ή και άλλων µεθόδων για την 
σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό (όπως και η ανηγµένη δαπάνη 
σύνταξης των σχετικών µελετών προστασίας του σκυροδέµατος για 
σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό).

ΙΙ. Οι ζηµιές από οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε τµήµα του έργου ή 
µηχανήµατος κλπ από αιτίες που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί ανωτέρας 
βίας και λοιπές άλλες δαπάνες που απαιτούνται από την τεχνική µελέτη του 
έργου λαµβανοµένης υπόψη της µόρφωσης των στοιχείων στις ακριβείς 
διαστάσεις που παρουσιάζονται  στα σχέδια

ΙΙΙ Οι δαπάνες προµήθειας, τοποθέτησης και αποµάκρυνσης των αναγκαίων 
ικριωµάτων και ξυλοτύπων.

IV  Οι δαπάνες όλων των µηχανικών µέσων, εργαλείων, υλικών , οργάνων, 
ελέγχων και δοκιµών κάθε είδους όπως επίσης και του επιστηµονικού και 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απαιτηθεί γα την πλήρη εργασία και 
ακόµη κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά αλλά είναι 
αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

δ. Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται τα 
κριτήρια συµµόρφωσης του σκυροδέµατος ή και άλλα κριτήρια που θα έχουν τεθεί 
στους όρους δηµοπράτησης, τότε οι επακολουθούντες έλεγχοι, δειγµατοληψίες, 
δοκιµές, µελέτες, δοκιµαστικές φορτίσεις κλπ βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε 
περίπτωση µη συµµόρφωσης στα κριτήρια των προδιαγραφών, µετά και τους 
πρόσθετους ελέγχους ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανακατασκευάσει το τµήµα ή 
την κατασκευή  σύµφωνα µε την σύµβαση, ενώ εκ παραλλήλου η Υπηρεσία κατά 
την απόλυτη κρίση της θα µπορεί να ζητήσει και τις επαπειλούµενες από την 
σύµβαση ποινικές ρήτρες ή και την έκπτωση του Αναδόχου από την τυχόν 
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καθυστέρηση που θα ήθελε προκύψει (σχετική η παράγραφος 13.7 του Κ.Τ.Σ. 
΄97).

ε. Πληρωµές για έργα από σκυρόδεµα διενεργούνται κανονικά µετά τη διενέργεια των 
ελέγχων σε θλίψη δοκιµίων  ηλικίας 28 ηµερών και εφόσον βρεθεί ότι πληρούνται 
τα κριτήρια συµµόρφωσης του σκυροδέµατος. Για την περίπτωση που έχουν τεθεί 
και άλλα κριτήρια συµµόρφωσης σκυροδέµατος θα πρέπει να έχουν γίνει και οι 
έλεγχοι συµµόρφωσης µε τα πρόσθετα κριτήρια και εφόσον έχει βρεθεί ότι 
εκπληρούνται και τα κριτήρια αυτά, µόνο τότε θα διενεργούνται οι σχετικές 
πληρωµές.

Αν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια συµµόρφωσης, τότε οι σχετικές πληρωµές 
παραµένουν σε εκκρεµότητα µέχρι την έκδοση των αποφάσεων αποδοχής της 
κατασκευής.

Εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν και 
πληρωµές για έργα σκυροδέµατος πριν από τις 28 ηµέρες, εφόσον παρθούν και 
δοκίµία ελέγχου της ποιότητας του σκυροδέµατος σε µικρότερη ηλικία, Τα δοκίµια 
αυτά θα συντηρούνται κανονικά όπως και τα δοκίµια των 28 ηµερών, θα 
κατασκευάζονται σε ίσο αριθµό και από το ίδιο µίγµα µε τα συµβατικά δοκίµια 
ποιοτικού ελέγχου των 28 ηµερών και θα δοκιµάζονται σε θλίψη όχι νωρίτερα από 
7 µέρες. Για να χρησιµοποιηθούν τα δοκίµια των 7 ηµερών θα πρέπει να έχει 
αποκατασταθεί από τη µελέτη σύνθεσης σχέση ανάπτυξης της αντοχής του 
σκυροδέµατος µε ελέγχους αντοχής τουλάχιστον στις 7 ηµέρες και 28 ηµέρες.

Προς τα αποτελέσµατα αυτής της σχέσης ανάπτυξης της αντοχής της µελέτης 
σύνθεσης θα συγκρίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών θλίψης στις 7 και πλέον  
ηµέρες για να καθοριστεί αν εκπληρώνεται κατ΄ αρχήν το κριτήριο συµµόρφωσης 
θλιπτικής αντοχής και να πραγµατοποιούνται ενωρίτερες πληρωµές. Εν πάση 
περιπτώσει όµως το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής θα παραµένει 
πάντοτε ο έλεγχος θλιπτικής αντοχής των συµβατικών δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών 
κανονικά συντηρούµενων.

στ. Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά) η δαπάνη 
διαµόρφωσης επιφανειακών τελειωµάτων επιφανειών σκυροδέµατος σε επαφή µε 
ξυλότυπους υψηλής ποιότητας (τύπων Β,Γ,∆,Ε και άλλων ειδικών τύπων) που θα 
επιµετρηθούν και θα πληρωθούν µε ειδικές τιµές του τιµολογίου.
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Γ - 4 ΤΣΙΜΕΝΤΑ

4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση επί τόπου του Έργου και χρησιµοποίηση του 
τσιµέντου κάθε τύπου εκτός του τύπου IV στις πάσης φύσης κατασκευές.

4.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

4.2.1 Ελληνικός Κανονισµός Τσιµέντων (Π∆ 244/80)

4.2.2 ΚΤΣ 97

4.2.3 Άρθρο Γ-3 της ΤΣΥ

4.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

Ως τσιµέντο περιγράφεται  ένα υλικό, το οποίο παρουσιάζει συνεκτικές και συνδετικές 
ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για την σύνδεση αδρανών υλικών σε ένα 
συµπαγές σύνολο. Επιπλέον, µε την χρήση νερού, µέσω χηµικής αντίδρασης το τσιµέντο 
εµφανίζει ιδιότητες πήξης και σκλήρυνσης.

4.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς αποθήκευσης επί τόπου του έργου και 
χρησιµοποίησης του τσιµέντου στις πάσης φύσεως κατασκευές  (εκτός αν άλλως ορίζεται 
στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη) δεν πληρώνεται ξεχωριστά στον Ανάδοχο αλλά 
συµπεριλαµβάνεται στις τιµές µονάδος των διαφόρων εργασιών στις οποίες γίνεται 
χρήση του 

4.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.5.1 Τύποι τσιµέντου

α. Οι τύποι τσιµέντου που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνοι µε τα οριζόµενα 
στο Π∆ 244/80 και ανάλογα µε την αιτιολογηµένη πρόταση του Αναδόχου, την 
αφορούσα στις µελέτες σύνθεσης των σκυροδεµάτων.

β. Σε περίπτωση συνάντησης δυσµενών συνθηκών υπογείων νερών, πράγµα που 
µπορεί να έχει σαν συνέπεια την προσβολή του σκυροδέµατος από χηµικές ουσίες, 
είναι πιθανό να καταστεί αναγκαία η χρησιµοποίηση τσιµέντου τύπου IV. Για µια 
τέτοια χρησιµοποίηση τσιµέντου κατηγορίας IV  απαιτείται οπωσδήποτε 
αιτιολογηµένη πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας. Στην 
περίπτωση αυτή θα πληρωθεί στον Ανάδοχο η επί πλέον δαπάνη του για την 
προµήθεια επί τόπου τσιµέντου τύπου IV. 

γ. Τονίζεται ότι η περίπτωση χρήσης τσιµέντου IV δεν συνιστά λόγο παράτασης της 
προθεσµίας περάτωσης του έργου.

4.5.2 Τρόπος παράδοσης και µεταφοράς τσιµέντου

Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί στο Έργο θα παραδίνεται σε σάκους ή χύδην, Το 
τσιµέντο σε σάκους θα παραδίνεται στο εργοτάξιο σε ανθεκτικούς, 
καλοκατασκευασµένους χάρτινους σάκους, σφραγισµένους στο εργοστάσιο, οι οποίοι δεν 
θα είναι σχισµένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόµενο υλικό όλων των σάκων θα 
είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 50 kgr. Το τσιµέντο µπορεί να παραδοθεί χύµα, αρκεί ο 
Ανάδοχος να εξασφαλίσει επαρκή µεταφορικά µέσα και αν προβλέπονται από τα 
συµβατικά τεύχη, συσκευές ζύγισης και όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, που θα 
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εξασφαλίζουν την καλή κατάσταση του υλικού και που θα επιτρέπουν την ακριβή ζύγιση 
µόλις τα φορτία καταφθάνουν στο σιλό αποθήκευσης του Αναδόχου µέχρι την στιγµή της 
ενσωµάτωσής τους στα σκυροδέµατα.

Όλες οι αποστολές τσιµέντου θα συνοδεύονται από τα παρακάτω έγγραφα αποστολής:
- Βεβαίωση ότι το τσιµέντο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των υπόψη προδιαγραφών
- Τύπο του αποστελλόµενου τσιµέντου
- Τόπο και ηµεροµηνία παραγωγής του τσιµέντου
- Ηµεροµηνία αποστολής και ποσότητα του αποστελλόµενου τσιµέντου.

Η µεταφορά τσιµέντου χύδην, θα γίνεται µε ειδικά σιλοφόρα οχήµατα  που διαθέτουν 
καθαρούς και υδατοστεγείς χώρους, σφραγισµένους και σωστά σχεδιασµένους, ώστε να 
παρέχουν πλήρη προστασία του τσιµέντου από την υγρασία.

Η µεταφορά τσιµέντου σε σάκους, αν χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να εξασφαλίζει εξ ίσου 
ικανοποιητικά την προστασία από την υγρασία. Αν κατά την µεταφορά, διακίνηση ή 
αποθήκευση του, το τσιµέντο υποστεί ζηµιά θα αποµακρύνεται αµέσως από το Εργοτάξιο 
µε έξοδα του Αναδόχου.

Ο τρόπος µεταφοράς και διακίνησης του τσιµέντου θα υπόκεινται στην έγκριση της 
Υπηρεσίας

4.5.3 Αποθήκευση

Αµέσως µετά την παραλαβή του στο εργοτάξιο, το τσιµέντο θα αποθηκεύεται σε 
κατασκευές στεγανές, που εξασφαλίζουν πλήρη προστασία από τις καιρικές συνθήκες και 
επαρκώς αεριζόµενες. Τσιµέντο σε σάκους θα φυλάσσεται σε κλειστές αποθήκες. Το 
πάτωµα των αποθηκών θα έχει ξύλινη εσχάρα υπερυψωµένη κατά πενήντα (50) 
εκατοστά πάνω από το έδαφος και σκεπασµένη µε υδατοστεγή µεµβράνη. Η 
αποθήκευση τσιµέντου σε σάκους στο έδαφος δεν θα επιτραπεί σε καµία περίπτωση. Αν 
απαιτηθεί, το τσιµέντο θα καλυφθεί, όπως πρέπει, µε µουσαµάδες ή άλλα αδιάβροχα 
καλύµµατα. Η θέση που θα επιλεγεί για τέτοια αποθήκευση θα είναι υπερυψωµένη και θα 
προσφέρεται για ευχερή αποστράγγιση. Το χύδην τσιµέντο  θα φυλάσσεται σε 
υδατοστεγανά σιλό, που θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται σε κανονικά χρονικά 
διαστήµατα, όχι πλέον των τεσσάρων µηνών, ή όπως αλλιώς καθοριστεί από την 
Υπηρεσία.

Τσιµέντο διαφορετικού τύπου θα αποθηκεύεται σε χωριστά τµήµατα της αποθήκης, ή σε 
διαφορετικά σιλό. Όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, θα υπόκεινται στην έγκριση της 
Υπηρεσίας και θα είναι τέτοιες, που να επιτρέπουν εύκολη προσπέλαση για επιθεώρηση 
και αναγνώριση. Οι χώροι αποθήκευσης θα βρίσκονται στο χώρο του Έργου ή στο 
σηµείο παράδοσης και θα έχουν επαρκή αποθηκευτική ικανότητα τσιµέντου, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η συνέχιση των Έργων χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση.   Για να 
αποφεύγεται υπερβολική παλαίωση του τσιµέντου σε σάκους, µετά την παράδοση ο 
Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί τσιµέντο σε σάκους, κατά χρονολογική σειρά παράδοσης τους 
στο Εργοτάξιο. Κάθε φορτίο του τσιµέντου σε σάκους θα αποθηκεύεται, ούτως ώστε να 
διακρίνεται εύκολα από τα άλλα φορτία. Τσιµέντο σε σάκους δεν θα στοιβάζεται σε 
στοίβες ύψους µεγαλύτερου των δεκαπέντε (15) σάκων και µόνο για µικρές περιόδους 
αποθήκευσης και πάντα όχι µεγαλύτερες των τριάντα (30) ηµερών και σε στοίβες ύψους 
όχι πάνω από επτά(7) σάκους για µεγαλύτερες περιόδους.

Τσιµέντο αποθηκευµένο στο Εργοτάξιο για περίοδο µεγαλύτερη των σαράντα (40) 
ηµερών ή τσιµέντο αµφίβολης ποιότητας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο αφού έχει 
ελεγχθεί δειγµατοληπτικά από την Υπηρεσία και τα αποτελέσµατα των δοκιµών είναι 
ικανοποιητικά. Το τσιµέντο δεν θα πρέπει να περιέχει σβώλους και να έχει υποστεί 
οποιαδήποτε ζηµιά πριν χρησιµοποιηθεί στο σκυρόδεµα.

Εάν το τσιµέντο παραδίδεται σε χάρτινους σάκους, οι κενοί σάκοι θα καίγονται. Τσιµέντο 
κατεστραµµένο ή χυµένο στο έδαφος, λόγω απροσεξίας κατά την εκφόρτωση, 
αποθήκευση και διακίνηση, καθώς και τσιµέντο αχρηστευµένο λόγω ενυδατώσεως δεν θα 
γίνεται δεκτό και η δαπάνη θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
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Τσιµέντο ηλικίας µικρότερης των δεκαπέντε (15) ηµερών από την παρασκευή του δεν θα 
χρησιµοποιείται στην κατασκευή.

4.5.4 Απαιτήσεις δοκιµών

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πριν τη χρησιµοποίηση του τσιµέντου στο σκυρόδεµα, 
κονίαµα ή ένεµα, Επικυρωµένες Εκθέσεις ∆οκιµών του Εργοστασίου, σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα πρότυπα ASTM, σχετικά µε τους ελέγχους ποιότητας που έγιναν στο 
Εργοστάσιο, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων του τσιµέντου 
που προτείνεται για το Έργο. Επίσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει µαζί µε 
κάθε φορτίο τσιµέντου, πιστοποιητικό µε το οποίο να δίνεται εγγύηση ότι το τσιµέντο είναι 
σύµφωνο µε τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών. Το πιστοποιητικό θα αναφέρει την 
ηµεροµηνία άφιξης κάθε φορτίου στο Έργο, την ποσότητα και το χαρακτηριστικό του σιλό 
και της παρτίδας προέλευσης του τσιµέντου στο Εργοστάσιο.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει τη δειγµατοληψία του τσιµέντου που 
προτίθεται να χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος και την υποβολή του σε δοκιµές. ∆εν θα 
χρησιµοποιηθεί τσιµέντο µέχρις ότου η Υπηρεσία µείνει ικανοποιηµένη από τα 
αποτελέσµατα των δοκιµών. Εάν οι δοκιµές δείξουν ότι το τσιµέντο που έχει παραδοθεί 
δεν είναι ικανοποιητικό αυτό θα αντικατασταθεί µε έξοδα του Αναδόχου.

4.5.5 Θερµοκρασία του τσιµέντου

Η µέγιστη θερµοκρασία του τσιµέντου κατά την παράδοση του στους αναµικτήρες δεν θα 
υπερβαίνει τους εξήντα (60C) C εκτός και αν  εγκριθεί αλλιώς από την Υπηρεσία.

4.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ) ΤΟΥ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ

4.6.1 Τσιµέντα κάθε τύπου εκτός του τύπου IV 

Η εργασία περιλαµβάνει την προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση, διακίνηση, δοκιµές και 
χρησιµοποίηση του τσιµέντου κάθε τύπου, εκτός του τύπου IV, στις πάσης φύσεως 
κατασκευές (σκυροδέµατα, τσιµεντοκονίες κλπ) στις οποίες γίνεται χρήση του.

4.6.2 Τσιµέντα τύπου IV

Η εργασία περιλαµβάνει τις παραπάνω δραστηριότητες µε µόνη διαφορά ότι το 
χρησιµοποιούµενο τσιµέντο είναι τύπου IV 

4.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ

4.7.1 Η δαπάνη προµηθείας, µεταφοράς, αποθήκευσης, διακίνησης, δοκιµών και 
χρησιµοποίησης του τσιµέντου κάθε τύπου, εκτός του τύπου IV, στις πάσης φύσεως 
κατασκευές δεν πληρώνεται ξεχωριστά στον Ανάδοχο αλλά συµπεριλαµβάνεται στις τιµές 
µονάδος των διαφόρων εργασιών στις οποίες γίνεται χρήση του.

4.7.2 Σε περίπτωση που στα λοιπά συµβατικά τεύχη υπάρχει πρόβλεψη χρησιµοποίησης 
τσιµέντου επί πληρωµή, τότε θα επιµετράται σε τόνους πραγµατικά χρησιµοποιηθέντος 
τσιµέντου.

4.7.3 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης τσιµέντου τύπου IV, για τους λόγους που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4.5.1.β τότε το τσιµέντο αυτό θα πληρώνεται ξεχωριστά µε την 
αντίστοιχη τιµή µονάδας του τιµολογίου (αν υπάρχει) ή µε σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που θα 
υπολογισθεί µε βάση την επί πλέον δαπάνη προµήθειας κλπ τσιµέντου τύπου IV. 
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Γ - 5 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ

5.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

5.1.1 Μελέτη και κατασκευή ικριωµάτων και ξυλοτύπων

5.1.2 Μελέτη και κατασκευή ικριωµάτων και ξυλοτύπων για επιφανειακό τελείωµα 
σκυροδέµατος υψηλής ποιότητας τύπου Β, Γ, ∆ ή Ε (βλ. παραγρ. 3.5.5. του άρθρου Γ3).

5.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή ο κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
1997 και τα καθοριζόµένα στο άρθρο Γ-3 της παρούσας Τ.Σ.Υ. κυρίως σε ότι αφορά τα 
επιφανειακά τελειώµατα σκυροδεµάτων σε επαφή µε ξυλοτύπους. 

5.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

Ξυλότυπος ή ικρίωµα νοείται  ο σκελετός της κατασκευής ο οποίος

α. ∆ίνει στο σκυρόδεµα την µορφή του 
β. Παρέχει τα µέσα για να προκύψει η απαιτουµένη διαµόρφωση και εµφάνιση των 

επιφανειών.
γ. Στηρίζει τον φορέα µέχρις ότου µπορέσει να φέρει τα φορτία για τα οποία 

µελετήθηκε.

5.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Χωρίς να περιορίζονται αναγκαστικά σ’ αυτές, οι εργασίες περιλαµβάνουν την προµήθεια 
όλων των υλικών, τους στατικούς υπολογισµούς και τα σχέδια λεπτοµερειών, όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήµατα, τις υποδοχές ξυλοτύπων και αγκύρωσης, τις συµπληρώσεις µε 
τσιµεντοκονίαµα, εξαρτήµατα για την στερέωση διαφόρων ενσωµατώσεων, καθώς και 
την επιθεώρηση των ξυλοτύπων.

Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται από σίδηρο ή ξύλο, ή άλλο υλικό της 
έγκρισης της Υπηρεσίας. Επίσης, της έγκρισης της Υπηρεσίας, θα είναι το σχήµα, οι 
διαστάσεις, η ποιότητα και η αντοχή των διαφόρων τεµαχίων των ικριωµάτων και 
ξυλοτύπων. Η παραπάνω έγκριση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την πλήρη και 
απόλυτη ευθύνη που έχει (ποινική και αστική) για την έντεχνη, ασφαλή και σύµφωνη µε 
τους όρους δηµοπράτησης κατασκευή των ικριωµάτων και ξυλοτύπων.

Οπουδήποτε αναφέρεται, ότι η δαπάνη µίας εργασίας περιλαµβάνει την δαπάνη των 
ικριωµάτων και ξυλοτύπων, ή οπουδήποτε προβλέπεται ειδική τιµή για τα ικριώµατα και 
ξυλοτύπους, τότε η τιµή της προσφοράς του Αναδόχου θεωρείται ότι περιλαµβάνει όλες 
τις δαπάνες που απαιτούνται για την µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων και 
ξυλοτύπων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα προδιαγραφή, ώστε να 
αντέξουν στις οποιεσδήποτε δράσεις κατά την κατασκευή και να είναι σύµφωνα µε τα 
σχέδια (ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε φθορά υλικού  που θα ήθελε χρειασθεί).

Για τα σοβαρότερα τµήµατα του έργου, θα πρέπει να υποβάλλεται από τον Ανάδοχο (εάν 
δεν περιλαµβάνεται στην µελέτη) ειδική µελέτη των ικριωµάτων και ξυλοτύπων, των 
ξυλοτύπων των φορέων για την δόµηση εν προβόλω, των ολισθαινόντων φορείων 
σκυροδέτησης επί τόπου (χωρίς χρήση ικριωµάτων).
 
Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι θα κατασκευασθούν ώστε να αντέχουν ασφαλώς στις 
δράσεις που µπορούν να επιβληθούν κατά την κατασκευή. Οι επιβαλλόµενες δράσεις 
προέρχονται κυρίως από την κυκλοφορία του προσωπικού, από την στερέωση των 
οπλισµών, από την διάστρωση και συµπύκνωση του σκυροδέµατος (ειδικά από την 
οριζόντια συνιστώσα της ώθησης του νωπού σκυροδέµατος), από το βάρος των 
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κατασκευών που τυχόν θα εδρασθούν πάνω σ’ αυτά, από τη µεταβίβαση φορτίων κατά 
την προένταση, από την ανεµοπίεση, τις θερµοκρασιακές µεταβολές, τις καθιζήσεις. Η 
εκλογή του ικριώµατος και των ξυλοτύπων έχει µεγάλη σηµασία. Τα περισσότερα 
προβλήµατα των τελικών αποτελεσµάτων οφείλονται σε ανεπάρκεια των ικριωµάτων και 
των ξυλοτύπων. Σε κάθε περίπτωση  η κατασκευή των τύπων και των ικριωµάτων θα 
είναι σύµφωνη µε τους αντιστοίχους κανονισµούς και τις σχετικές διατάξεις, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του έργου και του εργατοτεχνικού προσωπικού.   

Η αντοχή και ευστάθεια των ικριωµάτων πρέπει να αιτιολογούνται  µε βάση τις µεθόδους 
υπολογισµού που διέπουν τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται ως διέπουσα την µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων η παράγραφος 3.3 
του DIN 1045/1972 και το DIN 4420. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλοι 
συναφείς κανονισµοί της έγκρισης της Υπηρεσίας.

Οι παραµορφώσεις των ικριωµάτων και ξυλοτύπων πρέπει να συµβιβάζονται µε τις 
ανοχές κατασκευής και να µην επηρεάζουν δυσµενώς τη συµπεριφορά του έργου. Η 
υπερύψωση, αν απαιτείται, θα δίδεται από την µελέτη εκτός αν αλλιώς προδιαγράφεται.

Η διαµόρφωση των ικριωµάτων και ξυλοτύπων µπορεί να γίνει στην περίπτωση απλών 
κατασκευών και µε την εφαρµογή αναγνωρισµένων και αποδεκτών εµπειρικών κανόνων, 
πάντοτε όµως από προσωπικό κατάλληλα εξειδικευµένο.

Οι εµπειρικοί κανόνες αναφέρονται κυρίως στην πραγµατοποίηση:

σωστής στήριξης σε κατάλληλο έδαφος1.
συνδέσεων που να µεταβιβάζουν ασφαλώς τις δυνάµεις των θλιβοµένων στοιχείων2.
κατάλληλης διάταξης αντιανεµίων συνδέσµων3.

Επισηµαίνεται πάντως ότι η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει, για οποιοδήποτε 
τµήµα του έργου, µελέτη ξυλοτύπων και ικριωµάτων από τον Ανάδοχο, ο οποίος 
παραµένει πάντοτε ο µόνος υπεύθυνος για τους ξυλοτύπους και τα ικριώµατα, έστω και 
αν η Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παραπάνω δικαιώµατος της να ζητήσει µελέτη 
ξυλοτύπου και ικριωµάτων.

Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι πρέπει να συµβιβάζονται µε τον προβλεπόµενο τρόπο 
σκυροδέτησης και την ταχύτητα σκυροδέτησης (π.χ. προκειµένου για τοιχώµατα και 
υποστυλώµατα υψηλότερα των 3.0µ η ταχύτητα διάστρωσης πρέπει να προσαρµόζεται 
προς την αντοχή του ξυλότυπου και αντιστρόφως) µε τον τρόπο δόνησης (π.χ. σε 
περίπτωση χρησιµοποίησης δονητών εφαρµοζοµένων πάνω στον ξυλότυπο για την 
συµπύκνωση του σκυροδέµατος, πρέπει να αποφεύγονται οι µεγάλες απώλειες ενέργειας 
στις στηρίξεις-(ελαστική στήριξη ξυλοτύπων) µε τις απαιτήσεις λόγω προέντασης (η 
προένταση προκαλεί παραµορφώσεις και µεταβίβαση φορτίων) και µε τη συντήρηση και 
την τυχόν προβλεποµένη θερµική επεξεργασία του σκυροδέµατος.

Ο ξυλότυπος πρέπει να είναι έτσι µελετηµένος, ώστε να αποφεύγεται η απώλεια υλικού 
κατά την σκυροδέτηση. Η στεγανότητα των αρµών µπορεί να εξασφαλισθεί µε την σωστή 
απευθείας επαφή των άκρων των στοιχείων του σανιδώµατος, τα οποία µπορούν να 
έχουν ειδικά διαµορφωθεί. Σε ειδικές περιπτώσεις χρειάζονται αρµοκάλυπτρα.

Σε περιπτώσεις µονίµου ξυλοτύπου που ενσωµατώνεται στην κατασκευή πρέπει να 
ελέγχεται η αντοχή του σε διάρκεια, εάν αποτελεί λειτουργικό στοιχείο. Αν είναι στοιχείο 
µη λειτουργικό πρέπει να ελέγχεται το ότι τουλάχιστον δεν είναι επιβλαβές. Οι εσωτερικές 
κοιλότητες (π.χ. διάκενα για την µείωση του βάρους µιας πλάκας) µπορούν να 
σχηµατίζονται µε µόνιµα στοιχεία η σώµατα πλήρωσης, τα οποία δεν πρέπει να 
επηρεάζουν την συµπεριφορά του φορέα.

Οι διατάξεις για την συγκράτηση των ξυλοτύπων που διασχίζουν το σκυρόδεµα, δεν 
πρέπει να το επηρεάζουν. Τα στηρίγµατα των οπλισµών (αποστάτες) που 
ενσωµατώνονται στην κατασκευή δεν πρέπει να επηρεάζουν ούτε την αντοχή σε διάρκεια 
ούτε την εµφάνιση λεκέδων (π.χ. ίχνη σκουριάς η διείσδυση νερού).



-109-

Τέλος ο ξυλότυπος πρέπει να είναι µελετηµένος έτσι ώστε να επιτρέπει την σωστή 
αφαίρεσή του χωρίς να προκαλούνται ζηµιές στο σκυρόδεµα.

Η µελέτη των ξυλοτύπων θα συντάσσεται από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό. Στην 
περίπτωση που δεν περιλαµβάνεται τέτοια µελέτη ξυλοτύπων στη µελέτη του έργου, τότε 
την µελέτη αυτή θα συντάσσει υπεύθυνος Πολιτικός Μηχανικός του Αναδόχου. 
Στη µελέτη αυτή θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι τυχόν υπάρχοντες κανονισµοί 
ασφάλειας των εργαζοµένων στις κατασκευές.

Στην περίπτωση υποστήριξης ικριωµάτων σε στάθµη διαφορετική από των θεµελίων, ο 
Ανάδοχος θα εκτελέσει την υποστήριξη αυτή µε χρήση πασσάλων ή άλλης µεθόδου 
ικανής να παραλάβει τα προβλεπόµενα φορτία.

Στη µελέτη των ικριωµάτων θα υποβληθούν σχετικές λεπτοµέρειες µαζί µε τους στατικούς 
υπολογισµούς υπογραµµένες από  µελετητή διπλωµατούχο Μηχανικό.

Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης και ειδικά σκυροδέµατα µπορεί να εισάγουν ιδιαίτερες 
απαιτήσεις για τον ξυλότυπο. Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης είναι:

εκτοξευόµενο σκυρόδεµα1.
σκυροδέτηση µε ενέσεις2.
σκυροδέτηση µέσα σε νερό3.

 
Μερικά σκυροδέµατα (αντλούµενα σκυροδέµατα µε επιβραδυντικά πήξης η 
ρευστοποιητικά) προκαλούν µεγαλύτερες ωθήσεις από τα συνηθισµένα σκυροδέµατα, και 
αυτό  πρέπει να ληφθεί υπόψη.

5.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5.5.1    Υλικά

α.  Ικριώµατα

    Τα υλικά των ικριωµάτων θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης 
τεχνολογίας ικριωµάτων για κατασκευαστικά έργα (ξυλεία λαρτζίνη (λατάκια), 
ξυλεία πριστή, µορφοσίδηρος καταλλήλων διατοµών, σωληνωτά ικριώµατα κ.λ.π).
Tα ικριώµατα φέρουν οριζοντίους και χιαστί συνδέσµους προς δύο διευθύνσεις για 
την παραλαβή των οριζοντίων δυνάµεων. Οι στύλοι των ικριωµάτων σε κοινά 
οικοδοµικά έχουν ελαχίστη πλευρά διατοµής 7.0 cm. Κατά την κατασκευή τους 
επιτρέπεται η χρησιµοποίηση υποστυλωµάτων αποτελουµένων από δύο κατ’ 
επέκταση συνδεόµενα τεµάχια.

β. Ξυλότυποι
(Ι) Γενικά

Οι τύποι θα είναι κατασκευασµένοι έτσι ώστε να αντέχουν την πίεση που 
προκαλείται από τη διάστρωση και δόνηση του σκυροδέµατος και θα 
συγκρατούνται στερεά στη σωστή τους θέση. Οι τύποι θα είναι επαρκώς 
στεγανοί για να εµποδίζουν τη διαρροή κονιάµατος από το σκυρόδεµα.
Η ξυλεία των τύπων θα είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ΑΑSHO M168 ή µε άλλο 
αν ισχύει πρότυπο της Γερµανίας.

(ΙΙ) Ξυλότυποι εµφανούς σκυροδέµατος

Οι τύποι αυτοί αναφέρονται σε τύπους σκυροδέµατος µε επιφανειακό τελείωµα 
υψηλής ποιότητας (ΤΥΠΟΥ Β,Γ,∆ ή Ε) της παρούσας Τ.Σ.Υ. και θα είναι 
κατασκευασµένοι έτσι ώστε να δηµιουργούν οµοιόµορφη και σταθερή εµφάνιση 
και µορφή στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. ∆εν θα επιτρέπονται µεταλλικά 
µπαλώµατα στους τύπους αυτών των επιφανειών. Το πέτσωµα ή η επένδυση 
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των τύπων θα τοποθετείται έτσι ώστε όλα τα οριζόντια ίχνη του τύπου να είναι 
συνεχή σε όλη την επιφάνεια.
Για την συµπλήρωση του κάθε στοιχείου του φέροντος οργανισµού θα 
χρησιµοποιείται το ίδιο υλικό, ή υλικά που δηµιουργούν όµοια υφή της 
επιφανείας του σκυροδέµατος και χρωµατική απόχρωση.
Το χρησιµοποιούµενο κόντρα- πλακέ θα είναι τύπου BETOFORM µε πλαστική 
επίστρωση στη µια τουλάχιστον πλευρά (προς το σκυρόδεµα). Τα φύλλα θα 
είναι γερά, χωρίς φθορές, µε ακµές σε άριστη κατάσταση. Οι λαµαρίνες θα 
αποτελούνται από χαλύβδινα φύλλα ελαχίστου πάχους 1.6 χλστ.
Η χρησιµοποιουµένη ξυλεία θα είναι κατάλληλες πριστές σανίδες πλανισµένες 
στην πλευρά προς το σκυρόδεµα και στο πάχος των σανίδων κατά µήκος των 
διαµήκων αρµών µε ακµές σε άριστη κατάσταση, χωρίς φθορές των σανίδων.

(ΙΙΙ). Ξυλότυποι µη εµφανούς σκυροδέµατος

     Αναφέρεται σε τύπους σκυροδέµατος µε επιφανειακό τελείωµα ΤΥΠΟΥ Α 
(βλέπε άρθρο Γ-3  της παρούσας Τ.Σ.Υ).

Θα χρησιµοποιείται ξυλεία πριστή µε ορθογωνικές διατοµές, κόντρα - πλακέ, 
λαµαρίνα ή άλλο υλικό κατάλληλο για τη συγκράτηση του σκυροδέµατος χωρίς 
διαρροές ή παραµορφώσεις (βλέπε και  άρθρο  Γ-3 της παρούσας Τ.Σ.Υ.). 

γ.  Χάλυβας 

Θα είναι σύµφωνος προς το ASTM A36 ή καλύτερος.

δ. Ηλοι, σφήνες, γάντζοι

Θα είναι σύµφωνα µε το καναδικό πρότυπο C.S.A.B 111, ή θα είναι σύµφωνα µε 
άλλο εν ισχύει πρότυπο της Γερµανίας ή των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.

ε.   Κοχλίες και περικόχλια

 Θα είναι σύµφωνα µε την ASTM A307 (Grade A) µε εξαγωνικές  κεφαλές και 
περικόχλια, ή σύµφωνα µε το πρότυπο AASHO M 164 (ASTM A 325) για κοχλίες 
υψηλής αντοχής.

στ.  Εγκαταλειπόµενοι ξυλότυποι

Σε κενά όπου δεν είναι δυνατή η χρησιµοποίηση αφαιρουµένων τύπων, θα 
επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται τύποι εγκαταλειπόµενοι (που δεν επανακτώνται). 
Αυτοί θα είναι από υλικά ικανής αντοχής και στερεότητας, ώστε να διατηρούν το 
σχήµα τους χωρίς υπερβολικές αποκλίσεις κατά την έγχυση και τη σκλήρυνση του 
σκυροδέµατος, να µην έχουν δε επιβλαβή επίδραση στο σκυρόδεµα αµέσως, ή και 
καθ΄ όλη τη ζωή της κατασκευής. Τούτο ισχύει και για τα στοιχεία των µονίµων 
ξυλοτύπων. Τέτοια είδη µονίµων ξυλοτύπων θα αποτελούνται από πλαστικό 
ενισχυµένο µε ίνες υάλου, από σκυρόδεµα ενισχυµένο µε ίνες υάλου ή και άλλα 
κατάλληλα είδη που θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία.

5.5.2 Τοιχώµατα των ξυλοτύπων

 Θα κατασκευασθούν από καλά συναρµολογηµένα φύλλα, µε σφικτούς αρµούς, αρκετά 
άκαµπτα, ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παραµορφώσεις και η διαρροή της 
τσιµεντοκονίας. Στα εµφανή σκυροδέµατα, οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να είναι 
απαλλαγµένες από τα ίχνη των αρµών.

Οι ενώσεις µεταξύ των φύλλων θα έχουν τέλεια προσαρµογή, ώστε να αποφεύγεται 
διαφοροποίηση στις παραµορφώσεις και διαρροή τσιµεντοκονίας κατά µήκος του αρµού.

       Οι τυχόν κυµατώσεις στην επιφάνεια του σκυροδέµατος από αποκλίσεις των ξυλοτύπων 
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δεν θα υπερβαίνουν τα 3 χλστ ή το1/270 της αξονικής απόστασης µεταξύ ήλων, 
συνδέσµων, ή άλλων υποστηριγµάτων.

5.5.3  Εξαρτήµατα

5.5.3.1 Σύνδεσµοι ξυλοτύπων
          

Θα µπορούν να αφαιρεθούν µέχρι βάθους τουλάχιστον 40 χλστ. από την επιφάνεια του 
σκυροδέµατος. Το αφαιρούµενο µέρος του συνδέσµου θα αποτελείται είτε από πλαστικό 
κώνο, είτε από άλλο υλικό µε κωνική επιφάνεια.

Το αφαιρούµενο  τµήµα του συνδέσµου θα αφήνει καθαρή καλοσχηµατισµένη οπή µέσα 
στο σκυρόδεµα, χωρίς σπασµένες αιχµές.

Τα µεγέθη και οι αποστάσεις µεταξύ των συνδέσµων θα καθορισθούν ώστε να 
εξασφαλίζεται η παραλαβή των προβλεποµένων πιέσεων κατά την τοποθέτηση του 
σκυροδέµατος και από τις εργασίες δόνησης.

Απαγορεύεται η χρήση συνδέσµων από σύρµατα, ή σύνδεσµοι που θραύονται κατά την 
αφαίρεσή τους.

Η διάταξη των συνδέσµων θα είναι οµοιόµορφη και συµµετρική.

5.5.3.2  Κεφαλές σφραγίσµατος συνδέσµων

Τα εκτεθειµένα άκρα των συνδέσµων σε εσοχή µέσα στις οπές των ξυλοτύπων θα 
σφραγίζονται µε πλαστικές κεφαλές ή πώµατα από συγκολληµένη τσιµεντοκονία. Η 
κεφαλή ή το πώµα θα βρίσκεται σε εσοχή από την περιβάλλουσα επιφάνεια του 
σκυροδέµατος τουλάχιστον κατά 6 χλστ. Η χρησιµοποίηση εκτεθειµένων οπών 
συνδέσµων και άλλες λεπτοµέρειες (θέση κ.λ.π.) καθορίζονται κατά περίπτωση στην 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης εφόσον 
προβλέπονται από τα εγκεκριµένα σχέδια. (Όταν δεν προδιαγράφεται η διαµόρφωση 
εκτεθειµένων κεφαλών συνδέσµων, αυτές θα σφραγίζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στο άρθρο Γ-3  της παρούσας Τ.Σ.Υ).

5.5.3.3  ∆ιευκολυντικά της αφαίρεσης των ξυλοτύπων

Θα είναι χηµικές ουσίες που περιέχουν συστατικά χηµικής αντίδρασης µε την ελεύθερη 
άσβεστο του σκυροδέµατος και παράγουν είδος σαπουνιού αδιαλύτου στο νερό, που 
εµποδίζει την πήξη της µεµβράνης σκυροδέµατος που εφάπτεται στον ξυλότυπο.

Οι ουσίες αυτές πρέπει να είναι άχρωµες, να µη δηµιουργούν κηλίδες και να µη βλάπτουν 
την τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος. Η συνεχής χρήση τους θα εξαρτηθεί από το 
ικανοποιητικό αποτέλεσµα της αρχικής χρησιµοποίησής τους στο σκυρόδεµα των 
θεµελίων.

5.5.3.4 Φιλέτα γωνιών ή αυλάκων (σκοτιών)

Θα χρησιµοποιούνται πλαστικά ή ξύλινα φιλέτα (για τις λοξοτµήσεις γωνιών ή και την 
κατασκευή σκοτιών στα µέγιστα δυνατά µήκη και µε διατοµές σύµφωνες µε τις ενδείξεις 
των σχεδίων λεπτοµερειών ή/και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

5.5.4     Κατασκευή και τοποθέτηση ξυλοτύπων

5.5.4.1 Τοποθέτηση

Θα προηγείται έλεγχος στις χαράξεις και στα υψόµετρα (στάθµες) πριν από την 
τοποθέτηση των ξυλοτύπων ώστε να εξασφαλίζεται η συµφωνία των διαστάσεων µε τα 
σχέδια.
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Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται και θα τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών, ώστε το τελικό σκυρόδεµα να συµφωνεί µε τις ενδείξεις των σχεδίων ως 
προς το σχήµα, τις διαστάσεις, τις θέσεις και τα υψόµετρα (στάθµες) µέσα στα όρια των 
επιτρεπόµενων αποκλίσεων.

Οι αρµοί των ξυλοτύπων θα ευθυγραµµίζονται και θα στεγανοποιούνται. Ο αριθµός των 
αρµών θα διατηρείται στο ελάχιστο δυνατόν.

Οι ξυλότυποι θα προσαρµόζονται το δυνατόν τελειότερα στις υπάρχουσες επιφάνειες 
σκυροδέµατος και η επαφή θα είναι εντελώς στεγανή.

Εγκοπές, ανοίγµατα, υποδοχές κ.λ.π θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις ενδείξεις των 
σχεδίων, ανεξάρτητα από την τυχόν φθορά που θα προκαλούν στους ξυλοτύπους και 
ικριώµατα χωρίς πρόσθετη αµοιβή γιατί διευκρινίζεται ότι οι φθορές κάθε είδους 
περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου.

Στις γωνίες θα τοποθετούνται φιλέτα για λοξοτµήσεις σύµφωνα µε τα σχέδια ή και τις 
εντολές της Υπηρεσίας για όλες τις περιπτώσεις εµφανούς σκυροδέµατος χωρίς να 
προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή.

Έλεγχοι διαρροής τσιµεντοκονίας θα γίνονται σε όλους τους οριζόντιους αρµούς.

Οι σύνδεσµοι ξυλοτύπων θα τοποθετούνται αποκλειστικά στις θέσεις που φαίνονται στα 
σχέδια λεπτοµερειών. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια η τοποθέτηση 
των συνδέσµων ξυλοτύπων θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του υπευθύνου Πολιτικού 
Μηχανικού του Αναδόχου για τους ξυλοτύπους.

Οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα θα ελέγχονται τακτικά κατά τη διάρκεια των 
σκυροδετήσεων, οι οποίες θα διακόπτονται στη περίπτωση που, στους ξυλοτύπους ή στα 
ικριώµατα, εµφανισθούν σηµεία παραµόρφωσης. Στα σηµεία αυτά θα εκτελούνται 
επανορθωτικές εργασίες σύµφωνα µε την σχετική πρόταση του Αναδόχου και την 
έγκριση της Υπηρεσίας.

Η επαναχρησιµοποίηση των ξυλοτύπων ή και ικριωµάτων θα υπόκειται στην έγκριση της 
Υπηρεσίας µετά από σχετική επιθεώρηση.

Οι στηρίξεις στο έδαφος, τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι πρέπει να κατασκευάζονται από 
ειδικευµένο προσωπικό και σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές. Πρέπει να 
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαµόρφωση των συνδέσµων, ώστε να εξασφαλίζεται σε 
κάθε φάση της κατασκευής η στατική ισορροπία, η σωστή µεταβίβαση των δυνάµεων και 
η αντοχή σε λυγισµό, ανατροπή και πλευρική ευστάθεια.

Οι εσωτερικές παρειές των ξυλοτύπων θα καθαρίζονται επιµελώς πριν από την 
σκυροδέτηση. Θα πρέπει να προβλέπονται οπές καθαρισµού προ πάντων στο πόδι των 
υποστυλωµάτων και τοιχωµάτων, στις γενέσεις των προβόλων και στον πυθµένα των 
ξυλοτύπων δοκών µεγάλου ύψους.

Λίγο πριν από τη σκυροδέτηση, οι ξυλότυποι θα αλείφονται µε κατάλληλο διευκολυντικό 
υλικό αφαίρεσης των ξυλοτύπων (βλέπε παραγ.5.5.3.3 αυτής της προδιαγραφής). Το 
διευκολυντικό υλικό αφαίρεσης των ξυλοτύπων υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
Το υλικό θα τοποθετείται σε συνεχείς οµοιόµορφες στρώσεις. Το σκυρόδεµα πρέπει να 
διαστρώνεται σε όσο το δυνατό µικρότερο χρονικό διάστηµα από την εφαρµογή του 
διευκολυντικού υλικού αφαίρεσης και όσο αυτό διατηρεί την αποτελεσµατικότητα του 
(είναι αναγκαίο γι’ αυτό να υποβάλλονται στην Υπηρεσία οι οδηγίες χρήσης και άλλες 
λεπτοµέρειες του κατασκευαστή  του υλικού).

Η κατασκευή των ξυλοτύπων θα είναι τέτοια ώστε η αποξήλωση να γίνεται χωρίς 
χτύπηµα των επιφανειών του σκυροδέµατος µε σφυρί και χωρίς να προκαλούνται άλλες 
ζηµιές στο σκυρόδεµα.

Η επιφάνεια των ξυλοτύπων θα είναι επίπεδη ή θα έχει την οριζοµένη καµπυλότητα, ώστε 
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µετά την αφαίρεσή τους να αποδίδονται τελείως επίπεδες, ή µε τις προδιαγραφόµενες 
καµπύλες επιφάνειες.

5.5.4.2  Επιτρεπόµενες αποκλίσεις

Οι ξυλότυποι θα κατασκευασθούν στερεά ώστε να εξασφαλισθεί η κατασκευή των 
στοιχείων σκυροδέµατος µε τις ακόλουθες µέγιστες επιτρεπόµενες αποκλίσεις από τις 
διαστάσεις των σχεδίων:

α) Θεµελιώσεις: 

διαστάσεις διατοµών σκυροδέµατος   -12 χλστ έως +50χλστ1.
στάθµη κορυφής                              + -12 χλστ 2.
εκκεντρότητα                                    + -30 χλστ3.

β) Απόκλιση από τη χάραξη των αξόνων των βάθρων 
Στη στέψη της θεµελίωσης    + - 8 χλστ1.
Στη στέψη του βάθρου              + -12 χλστ2.

γ) Απόκλιση από την κατακόρυφο  ή από την 
καθορισµένη κλίση ευθυγραµµιών και 
επιφανειών των τοιχωµάτων βάθρων, µεταξύ 
στέψης θεµελίωσης και στέψης βάθρου, 
αποκλειοµένων ενδιαµέσων 
παραµορφώσεων

1  500 (όχι όµως περισσότερο από 30χλστ 
από τη στέψη των θεµελίων µέχρι τη στέψη 
του βάθρου)

δ) Απόκλιση από τα καθορισµένα υψόµετρα (στάθµες) των παραπάνω στοιχείων
Στέψη του βάθρου                        + - 8 χλστ1.
Στέψη του καταστρώµατος της οδού στις θέσεις των βάθρων       + - 8 χλστ2.

ε) Απόκλιση από τις καθορισµένες διαστάσεις των διατοµών  σκυροδέµατος 
Πάχη τοιχωµάτων βάθρων           - 8  χλστ έως  + 12  χλστ1.
Εξωτερικές διαστάσεις βάθρων    -12 χλστ έως  + 20  χλστ2.
Πάχη δοκών                                 - 8  χλστ έως  + 12  χλστ3.
Πλάκες καταστρώµατος               - 3  χλστ έως  +   5  χλστ4.
Συνολικό ύψος φορέα                  - 5  χλστ έως  +   8  χλστ5.
Συνολικό πλάτος καταστρώµατος   + - 20 χλστ6.

στ) ∆ιαφορές στα µεγέθη και στις θέσεις ανοιγµάτων στα τοιχώµατα    + -12χλστ

ζ) Απόκλιση από την χάραξη των αξόνων των δοκών ή των τοιχωµάτων κιβωτοειδών 
διατοµών καταστρώµατος   + -20 χλστ

η) Απόκλιση από την κατακόρυφο, ή από την καθορισµένη κλίση επιφανειών 
τοιχωµάτων ή πλευρικών απολήξεων του φορέα του καταστρώµατος  1  300

θ) Απόκλιση από την ευθεία επίπεδων επιφανειών µετρουµένη µε πήχυ µήκους 4.00 
µ. σε κάθε διεύθυνση 

 
Τοιχώµατα βάθρων, δοκοί, πλάκες και τοιχώµατα φορέων και γενικά επίπεδες 1.

επιφάνειες   + - 10 χλστ
5.5.4.3 Ένθετα - Ενσωµατούµενα στοιχεία - Ανοίγµατα

α) Θα κατασκευασθούν ανοίγµατα σε συγκεκριµένη µορφή όπου απαιτούνται για τη 
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διέλευση σωλήνων, αγωγών, περιβληµάτων και άλλων στοιχείων µέσα από το 
σκυρόδεµα.

β) Στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν αµέσως στο σκυρόδεµα, θα 
τοποθετούνται µε ακρίβεια και θα στερεώνονται στη θέση τους.

γ) Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, όταν δεν µπορεί να αποφευχθεί η χρησιµοποίηση 
δοµικών στοιχείων, ιδιαίτερα οριζοντίων στοιχείων, κατά τις πρώτες µέρες µετά την 
κατασκευή ή µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων.

δ) Κατά κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται η να συσσωρεύονται ή να 
τοποθετούνται, σε απαράδεκτες ποσότητες, πέτρες, δοκοί, σανίδες, δοκίδες κλπ., 
πάνω σε οριζόντια στοιχεία που κατασκευάσθηκαν πρόσφατα.

5.5.4.4  Συντήρηση και προετοιµασία των ξυλοτύπων
                        

α) Ο χειρισµός των ξυλοτύπων θα γίνεται µε κατάλληλο τρόπο ώστε να αποφεύγονται 
οι φθορές στις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα.

β) Οι φθορές θα επισκευάζονται κατάλληλα µε την έγκριση της Υπηρεσίας, τα δε 
υλικά που κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν 
την απαιτουµένη ποιότητα τελικής επιφανείας θα αντικαθίστανται.

γ) Μετά από κάθε χρήση και από τη διάστρωση νέου σκυροδέµατος οι ξυλότυποι θα 
καθαρίζονται και θα αλείφονται µε υλικό διευκολυντικό της αφαίρεσης των 
ξυλοτύπων.

δ) Το διευκολυντικό υλικό της αφαίρεσης δεν θα επιτρέπεται να έρθει σε επαφή µε 
επιφάνειες σκληρυµένου σκυροδέµατος µε τον σιδηρό οπλισµό ή µε άλλα στοιχεία 
που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα.

5.5.4.5 Χρόνος διατηρήσεως και αφαιρέσεως ξυλοτύπων
                                      

Το χρονικό διάστηµα διατηρήσεως των ξυλοτύπων µετά την αποπεράτωση της 
διάστρωσης εξαρτάται από την ποιότητα του σκυροδέµατος, από το µέγεθος του έργου 
και από τις καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο σκληρύνσεώς του. Ιδιαίτερη προσοχή 
επιβάλλεται για τα τµήµατα του έργου τα οποία κατά το χρόνο αφαιρέσεως των 
ξυλοτύπων φορτίζονται από πρόσθετα φορτία προερχόµενα από τις στηρίξεις σ’ αυτά 
των ικριωµάτων των υπερκειµένων κατασκευών.

Οι πυθµένες των ξυλοτύπων και τα ικριώµατα υποστήριξης στοιχείων προεντεταµένου 
σκυροδέµατος δεν θα αφαιρούνται πριν από την πλήρη εφαρµογή της προέντασης.

Οι τύποι θα αφαιρούνται µόνον µετά την ολοκλήρωση της προετοιµασίας για την 
εφαρµογή της µεθόδου προστασίας κατά την σκλήρυνση και την προστασία του 
σκυροδέµατος.
Το λασκάρισµα των ξυλοτύπων και ικριωµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τις φάσεις που 
προβλέπονται στην µελέτη, ώστε να αποφεύγονται φορτία κρούσης στο σκυρόδεµα (θα 
εφαρµόζονται καθαρά στατικές δυνάµεις) και φθορές στην επιφάνειά του.

Για τις περιπτώσεις κατασκευής από προκατασκευασµένα στοιχεία που συµπληρούνται 
µε επιτόπιο σκυρόδεµα, και που η αντοχή των δοµικών στοιχείων, που συντίθενται κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, εξαρτάται από την ανάπτυξη της αντοχής του επιτοπίου σκυροδέµατος, 
ισχύουν τα παραπάνω αναφερόµενα, στο άρθρο Γ-3 της ΤΣΥ.

Στην περίπτωση χρησιµοποίησης ολισθαινόντων ή αναρριχοµένων ξυλοτύπων, µπορούν 
να ληφθούν µικρότερες προθεσµίες από τις διδόµενες στον πίνακα 11.6 του ΚΤΣ-97, 
σύµφωνα µε ειδική µελέτη που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία.



-115-

Η αφαίρεση των στύλων των ικριωµάτων θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να µην 
προκαλεί υπέρβαση των επιτρεποµένων τάσεων και έτσι ώστε να φορτίζεται βαθµιαία και 
οµοιόµορφα η φέρουσα κατασκευή.

Οι ξυλότυποι των στύλων, βάθρων και τοιχωµάτων πρέπει να αφαιρούνται πριν από τους 
ξυλοτύπους των δοκών και πλακών, που στηρίζονται πάνω σε αυτά.

Γενικά, ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ξυλοτύπων και ικριωµάτων χωρίς την 
έγκριση της Υπηρεσίας, σχετικά µε τον χρόνο και την µέθοδο αφαίρεσης.

5.5.4.6 Φόρτιση δοµικών στοιχείων µετά από πρόσφατη αφαίρεση των ξυλοτύπων και 
ικριωµάτων

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, όταν δεν µπορεί να αποφευχθεί η χρησιµοποίηση δοµικών 
στοιχείων, ιδιαίτερα πλακών, κατά τις πρώτες µέρες µετά την κατασκευή ή µετά την 
αφαίρεση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων.

Κατά κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται η να συσσωρεύονται ή να 
τοποθετούνται, σε απαράδεκτες ποσότητες, πέτρες, δοκοί, σανίδες, δοκίδες κλπ, πάνω 
σε πατώµατα που κατασκευάσθηκαν προσφάτως.

         

5.5.4.7 Ειδικά Υποστυλώµατα ασφαλείας

Για να τηρηθούν τα µικρά βέλη κάµψης από τον ερπυσµό και τη συστολή ξήρανσης, 
πρέπει να παραµένουν υποστυλώµατα ασφαλείας, ή να τοποθετούνται αµέσως µετά την 
αφαίρεση των ξυλοτύπων. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των κατασκευών από 
προκατασκευασµένα στοιχεία.

Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει να παραµένουν το δυνατόν περισσότερο, ιδιαίτερα 
για δοµικά στοιχεία τα οποία αναλαµβάνουν αµέσως µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων 
µεγάλο µέρος του φορτίου που ελήφθη υπόψη στον υπολογισµό, η για δοµικά στοιχεία 
στα οποία αφαιρέθηκαν πρόωρα οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα.

Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει, στους διαφόρους ορόφους, να βρίσκονται το ένα 
επάνω στο άλλο.

Σε πλάκες µε δοκούς και ανοίγµατα µέχρι 8µ. περίπου, αρκούν υποστυλώµατα 
ασφαλείας στο µέσο του ανοίγµατος. Για µεγαλύτερα ανοίγµατα πρέπει να µπαίνουν 
περισσότερα υποστυλώµατα ασφαλείας. Για πλάκες µε άνοιγµα µικρότερο των 5µ. 
συνήθως περιττεύουν τα υποστυλώµατα ασφαλείας.

Υποστυλώµατα ασφάλειας δεν θα µπαίνουν, όταν από την µελέτη προκύπτει ότι δεν 
χρειάζονται, ή όταν αποδεικνύεται από µελέτη, που θα υποβάλει ο Ανάδοχος και θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία, ότι η τοποθέτηση τους µπορεί να τροποποιήσει δυσµενώς το 
στατικό σύστηµα του έργου.

5.5.4.8  Επιθεωρήσεις και έλεγχοι των ξυλοτύπων

Οι ολοκληρωµένοι ξυλότυποι και τα ικριώµατα θα επιθεωρούνται και θα ελέγχονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5.5.4.10 αυτού του άρθρου.

Θα βεβαιώνεται η στερεότητα και ασφάλιση των στηριγµάτων, στερεώσεων, σφηνών, 
συνδέσεων και άλλων στοιχείων εξαρτηµάτων.

Μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο των τύπων, θα ειδοποιείται η Υπηρεσία για να τους 
επιθεωρήσει πριν από την έγχυση του σκυροδέµατος (Σχετική η παραγ. 3.5.3.10 του 
άρθρου Γ-3 της παρούσας Τ.Σ.Υ).

Η επιθεώρηση της Υπηρεσίας θα αφορά, εκτός από τα αναφερόµενα στην παραγ. 
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3.5.3.10 του άρθρου Γ-3  της παρούσας Τ.Σ.Υ., και τα ακόλουθα:

Κατάλληλη προετοιµασία των επιφανειών του ξυλοτύπου για να ανταποκριθεί, εκτός 1.
από τα άλλα, στον προδιαγραφόµενο τύπο επιφανείας του τελειώµατος.
Απαιτουµένη κάλυψη σιδηρού οπλισµού (αποστάτες)2.
Στερέωση των ενσωµατουµένων στοιχείων3.
Τοποθέτηση συνδέσµων ξυλοτύπου που διαπερνούν την µάζα του σκυροδέµατος.4.

5.5.4.9     Σχέδια λεπτοµερειών

α.      Για όλα τα σοβαρά τµήµατα των έργων για τα οποία θα συντάσσεται µελέτη 
ξυλοτύπων και ικριωµάτων, θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο και σχέδια 
λεπτοµερειών.

β. Τα σχέδια θα είναι σαφή και θα παράσχουν συµπληρωµατικές υποδείξεις, ώστε να 
υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ακριβή και σωστή 
συναρµολόγηση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων, χωρίς να χρειάζονται προφορικές 
διευκρινήσεις. Οι παρεχόµενες πληροφορίες θα καλύπτουν τα ακόλουθα:

I. Μεγέθη, θέσεις και συνδεσµολογία όλων των στοιχείων, σε σχέση µεταξύ τους 
καθώς και µε τα παράπλευρα στοιχεία της κατασκευής.

     
II. Η ποιότητα και η κατηγορία των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για τα 

διάφορα στοιχεία και για τον τρόπο σύνδεσής τους.

III. Ακριβής περιγραφή όλων των σχετικών στοιχείων και εξαρτηµάτων, ώστε να 
διευκολύνεται η ακριβής χρήση τους στο εργοτάξιο.

Λεπτοµέρειες των απαραιτήτων υποστηριγµάτων µε τις ακόλουθες I.
διευκρινήσεις.

Υλικά, διαστάσεις και θέσεις των εξωτερικών αντιστηρίξεων, συνδέσµων και 1.
λοιπών στοιχείων στήριξης, απαραιτήτων για τη διατήρηση κατακόρυφης και 
πλευρικής σταθερότητας και την αντίσταση στις πλευρικές µετατοπίσεις.
Λεπτοµέρειες και µεγέθη στατικών συνδέσµων µεταξύ των στοιχείων.2.
Υλικά, διαστάσεις και θέσεις των θεµελίων των ικριωµάτων και των 3.

φερουσών κατασκευών.

V. Λεπτοµέρειες των ξυλοτύπων µέσα στους οποίους γίνεται η έγχυση του 
σκυροδέµατος.

VI. Η σειρά, η µέθοδος και ο ρυθµός των σκυροδετήσεων ανάλογα µε τη στατική 
µελέτη των ξυλοτύπων.

VII.Ειδικές µέθοδοι κατασκευής, τοποθέτησης και διάλυσης.

VIII.Επαρκείς πληροφορίες αναφορικά µε τα φορτία, τις ροπές και τα βέλη ώστε να 
διευκολύνεται ο έλεγχος και η επαλήθευση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων από 
την υπηρεσία.

γ) Τα σχέδια λεπτοµερειών θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα διπλωµατούχου 
Πολιτικού Μηχανικού και θα διευκρινίζεται σ’ αυτά ότι πληρούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές και οι κανονισµοί.

δ) Θα αναφέρονται λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία για τα οποία απαιτείται η µελέτη 
λεπτοµερειών στο εργοτάξιο και οι µελέτες αυτές θα υποβληθούν στην Υπηρεσία 
έγκαιρα για έγκριση.

5.5.4.10    Παραλαβή ξυλοτύπων



-117-

                Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων πριν τη 
διάστρωση του σκυροδέµατος. Για τον παραπάνω λόγο, ανεξάρτητα από τον έλεγχο της 
Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος αµέσως πριν από κάθε σκυροδέτηση να 
εκτελεί έλεγχο των ξυλοτύπων και ικριωµάτων από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό, ο 
οποίος και θα συντάσσει πιστοποιητικό στο οποίο: 

α. Θα αναφέρεται διεξοδικά το αντικείµενο της επιθεώρησης που προηγήθηκε.

β. Θα βεβαιώνεται ότι οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα 
µε τα τελευταία εγκεκριµένα σχέδια και τις τυχόν συµπληρωµατικές υποδείξεις, ή 
θα βεβαιώνεται ότι οι τυχόν υποδειγµένες αντιστηρίξεις βρίσκονται στη θέση τους.

γ.    Το πιστοποιητικό θα βρίσκεται πάντα στο εργοτάξιο για τυχόν έλεγχο από την 
Υπηρεσία.

Τυχόν αιτιολογηµένες υποδείξεις της Υπηρεσίας θα λαµβάνονται υπόψη και θα 
εκτελούνται από τον Ανάδοχο µέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για την 
εκτέλεση του έργου χωρίς πρόσθετη αµοιβή. Αντίθετα ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από την πλήρη ευθύνη που έχει στην περίπτωση που η Υπηρεσία 
δεν κάνει χρήση αυτού του δικαιώµατος της.

Υπογεγραµµένο αντίγραφο του παραπάνω πιστοποιητικού παραλαβής ξυλοτύπων 
θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία πριν από κάθε σκυροδέτηση.

5.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η εργασία περιλαµβάνει:

α) Τη  µελέτη ικριωµάτων και ξυλοτύπων, τους σχετικούς στατικούς υπολογισµούς και 
τα σχέδια λεπτοµερειών.

β) Την προµήθεια όλων των αναγκαίων υλικών και εξαρτηµάτων.

γ) Τη χρήση µηχανηµάτων και συσκευών.

δ) Τις οποιεσδήποτε µεταφορές και προσεγγίσεις, την αποξήλωση, τον καθαρισµό, 
την κατάλληλη προετοιµασία, την επάλειψη µε διευκολυντικό υλικό, την αποκοµιδή 
από το εργοτάξιο κλπ.

ε) Την επιθεώρηση των ξυλοτύπων.

5.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

5.7.1 Για τις εργασίες ικριωµάτων - ξυλοτύπων, για κατασκευή σκυροδεµάτων επιφανειακού 
τελειώµατος τύπου Α, όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο, δεν προβλέπεται 
χορήγηση αµοιβής στον ανάδοχο, γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται ανηγµένα 
στις τιµές των σκυροδεµάτων.

5.7.2 Αντίθετα, για τις εργασίες ικριωµάτων - ξυλοτύπων για κατασκευή σκυροδεµάτων µε 
επιφανειακά τελειώµατα ανώτερης ποιότητας (τύπου Β, Γ, ∆, Ε) χορηγείται αναλόγως 
πρόσθετη αµοιβή µετρούµενη σε µ

2
 επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος, όπως 

λεπτοµερώς περιγράφεται στα σχετικά άρθρα του τιµολογίου. 
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Γ - 6 ΣΙ∆ΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣ

6.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η προµήθεια, κοπή και τοποθέτηση σε σκυροδέµατα σιδηρού οπλισµού διαφόρων 
διαµέτρων και κατηγορίας χάλυβα.

6.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εκτός εάν υπάρχουν άλλες οδηγίες, όλος ο οπλισµός θα αποτελείται από ράβδους µε 
νευρώσεις και θα πληροί  τις απαιτήσεις του DIN 488 για ράβδους µε νευρώσεις 
ποιότητας 42/50 RU ή 42/50RK ,ή 50/55 GK, ή 50/55 PK, ή 50/55 RK, ή τις απαιτήσεις 
του ΕΛΟΤ 959 για ράβδους ποιότητας S500 και S500s, ή για πλέγµατα ράβδων 
ποιότητας 50/55 GK, ή 50/55 PK ή 50/55 RK. Όπου στα σχέδια αναφέρεται ποιότητα 
οπλισµού STI οι ράβδοι θα έχουν απλή κυκλική διατοµή. Οι µεταλλικές ράβδοι οπλισµού 
θα συµφωνούν µε τα παραπάνω πρότυπα ή ισοδύναµα χρησιµοποιούµενα πρότυπα  και 
προδιαγραφές, αντί των προαναφερθέντων προτύπων και προδιαγραφών, όπως θα 
εγκρίνει η Υπηρεσία.

6.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

Με την έννοια σιδηροπλισµός νοούνται όλοι εκείνοι οι σιδηροί οπλισµοί που 
ενσωµατώνονται στη µάζα του σκυροδέµατος για την επίτευξη των παρακάτω στόχων  

α) Για την παραλαβή των τάσεων εφελκυσµού.
β) Για τον περιορισµό του εύρους των ρηγµάτων εφελκυσµού.
γ) Για τον περιορισµό των ρηγµάτων ελκυσµού που οφείλονται στις  θερµοκρασιακές 

µεταβολές και την συστολή κατά την πήξη.
δ) Για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας θλιβοµένων στοιχείων  και  κυρίως για τη 

µείωση του κινδύνου ψαθηρής θραύσης του από οπλισµένο σκυρόδεµα δοµικού 
στοιχείου.

6.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

6.4.1   Εκτέλεση εργασίας 

Η εκτέλεση της εργασίας γενικά θα είναι υψηλής ποιότητας και θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
τελευταίες και καλύτερες πρότυπες µεθόδους.

6.4.2   Κοπή και κάµψη

Οι ράβδοι οπλισµού µπορούν να γωνιάζονται στο εργοστάσιο ή επί τόπου. Η κοπή και η 
κάµψη θα γίνεται σύµφωνα µε εγκεκριµένη πρότυπη  µέθοδο και µε εγκεκριµένες 
µηχανικές µεθόδους. Η κάµψη του οπλισµού µετά από θέρµανση δεν θα επιτρέπεται, 
εκτός αν ειδικώς εγκρίνεται από την Υπηρεσία.

6.4.3   Συνδέσεις

α. Όλες οι συνδέσεις στον οπλισµό θα είναι, όπως δείχνουν τα σχέδια ή σύµφωνα µε 
τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ή όπως δείχνουν τα πρότυπα, που προτείνει ο 
Ανάδοχος και εγκρίνει η Υπηρεσία. Σύνδεση ράβδων µε επικάλυψη µπορεί να 
εφαρµόζεται, εφόσον οι ράβδοι συνδέονται γερά κατά τρόπο, που εγκρίνει η 
Υπηρεσία, ή µπορούν να είναι αρκετά αποµακρυσµένα, ώστε να επιτρέπουν την 
ενσωµάτωση ολόκληρης της επιφάνειας κάθε ράβδου στο σκυρόδεµα.

β. Η µετωπική συγκόλληση των ράβδων, αντί της σύνδεσης µε επικάλυψη, θα 
επιτρέπεται, µόνον σε ειδικές περιπτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η χωρίς 
συγκόλληση ράβδων κατασκευή, και ύστερα από έγκριση από την Υπηρεσία, 
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σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του τελευταίου ACI Κώδικα 318. Η συγκόλληση θα 
γίνεται επίσης σύµφωνα µε τα ισχύοντα AWS πρότυπα. Οι συγκολλήσεις θα 
γίνονται από τεχνίτες που θα υποβληθούν στις καθιερωµένες εξετάσεις, όπως 
περιγράφεται στα Πρότυπα  Χειριστών του Αµερικάνικου Συνδικάτου 
Εργαζοµένων.

γ. Για τη συγκόλληση του οπλισµού θα χρησιµοποιούνται ηλεκτρόδια, τύπου χαµηλής 
περιεκτικότητας υδρογόνου (AWS E-7015-16). Όλες οι συγκολλήσεις θα 
αξιοποιούν ολόκληρη την αντοχή της µικρότερης ράβδου (θα ενισχύουν την αντοχή 
της µικρότερης ράβδου). Οι συγκολλήσεις θα έχουν αρκετή επικάλυψη, για να 
µεταβιβάσουν την εντατική κατάσταση στις ράβδους µέσα από τη σύνδεση. 
Προσκείµενα φύλλα πλέγµατος οπλισµού θα συνδέονται µε επικάλυψη όχι 
µικρότερη από δέκα πέντε (15) εκατοστά µε τα άκρα επικάλυψης στερεά 
συνδεδεµένα µεταξύ τους µε σύρµα ή συγκρατούµενα µαζί µε πρότυπους 
συνδετήρες. 

6.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.5.1    Υλικά

Όλος ο χαλύβδινος οπλισµός θα είναι καινούριος, καθαρός, ευθύς και χωρίς σκουριά. Ο 
σιδηροπλισµός θα αποθηκεύεται πάνω σε υποθέµατα ή θα προφυλάσσεται µε άλλο 
τρόπο από την επαφή του µε το έδαφος.

Ο Ανάδοχος θα χορηγήσει έξη (6) επικυρωµένα αντίγραφα όλων των εκθέσεων ελέγχων, 
που έγιναν στα εργαστήρια του κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο, 
σύµφωνα µε τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα επικυρωµένα αντίγραφα των 
εκθέσεων θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία πριν την αποστολή του υλικού στο εργοτάξιο.

6.5.2   Τοποθέτηση

α. Οι ράβδοι οπλισµού θα τοποθετούνται, όπως δείχνουν τα σχέδια ή σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, οι µετρήσεις κατά την 
τοποθέτηση των ράβδων οπλισµού θα γίνονται στον άξονα των ράβδων. Η 
ελεύθερη απόσταση µεταξύ των παράλληλων ράβδων δεν θα είναι µικρότερη από 
µιάµιση φορά (1 ½) τη διάµετρο της ράβδου και πάντως όχι µικρότερη από 25 
χλστ. 

β. Μετά την τοποθέτησή του ο οπλισµός θα ελέγχεται για τη συµφωνία του µε τις 
απαιτήσεις της µελέτης ως προς τη διάµετρο, το σχήµα, το µήκος, τη συγκόλληση, 
τη θέση και την ποσότητα.  

γ. Πριν την τοποθέτηση του οπλισµού, οι επιφάνειες των ράβδων, όπως και οι 
επιφάνειες των οποιονδήποτε υποστηριγµάτων µεταλλικών ράβδων, θα 
καθαρίζονται από την παχειά λεπιοειδή σκουριά, χαλαρές σκουριές, ακαθαρσίες, 
λιπαρές και άλλες ξένες ουσίες, οι οποίες, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, είναι 
απαράδεκτες.
Παχειά λεπιοειδής σκουριά, που µπορεί να αποµακρυνθεί µε γερό  τρίψιµο µε 
καναβάτσο ή µε παρόµοια επεξεργασία, θεωρείται απαράδεκτη.

δ. Μετά την τοποθέτησή τους οι ράβδοι οπλισµού θα διατηρούνται καθαρές, ώσπου 
να ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα. Οι ράβδοι οπλισµού θα τοποθετούνται ακριβώς 
όπως δείχνουν τα σχέδια, ή εγκρίνει η Υπηρεσία και θα συγκρατούνται στη θέση 
τους έτσι, ώστε να µην µετατοπίζονται κατά τη διάρκεια της διάστρωσης του 
σκυροδέµατος. Ειδική µέριµνα θα λαµβάνεται για την αποφυγή διατάραξης του ήδη 
τοποθετηµένου στο σκυρόδεµα οπλισµού. Μεταλλικά άγκιστρα, µεταλλικά 
διαστήµατα ή άλλα ικανοποιητικά στηρίγµατα από µέταλλο ή σκυρόδεµα της 
έγκρισης της Υπηρεσίας µπορούν να χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο για την 
υποστήριξη ράβδων οπλισµού. Τέτοια στηρίγµατα θα έχουν επαρκή αντοχή, ώστε 
να διατηρούν τον οπλισµό στη θέση του καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών 
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σκυροδέτησης.   

ε. Τα υποστηρίγµατα (αποστάτες) θα χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µη 
συµβάλλουν στον αποχρωµατισµό ή διάβρωση του σκυροδέµατος. Όταν είναι 
αναγκαίο, για να αποφεύγονται άσχηµοι λεκέδες πάνω σε εκτεθειµένες επιφάνειες, 
τα υποστηρίγµατα του οπλισµού θα κατασκευάζονται από σκυρόδεµα, µέταλλο ή 
άλλο υλικό που δεν λεκιάζει. Οι ελάχιστες καθαρές αποστάσεις από την άκρη του 
κύριου οπλισµού ως την επιφάνεια του σκυροδέµατος ή άλλες επιφάνειες θα 
συµφωνούν µε τα σχέδια ή µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Η από σκυρόδεµα επικάλυψη αναβολέων, ράβδων διαστηµάτων και παρόµοιου 
δευτερεύοντος οπλισµού µπορεί να µικρύνει κατά τη διάµετρο των ράβδων αυτών, 
αν το εγκρίνει η Υπηρεσία. 

6.5.3  Προστασία οπλισµού για µελλοντική χρήση

Εκτεθειµένος οπλισµός, προοριζόµενος για µελλοντική ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα, θα 
προστατεύεται έναντι της οξείδωσης µε παχύ περιτύλιγµα καναβάτσας διαποτισµένης µε 
ασφαλτικό υλικό, όπως ορίζει η Υπηρεσία. Ο προφυλασσόµενος µε τον τρόπο αυτό 
οπλισµός θα καθαρίζεται επιµελώς, πριν ενσωµατωθεί στο σκυρόδεµα.

6.5.4  Εκπόνηση λεπτοµερών σχεδίων ράβδων οπλισµού

6.5.4.1 Κατασκευαστικά σχέδια που θα εκπονήσει ο ανάδοχος 

Ο Ανάδοχος θα εκπονεί όλα τα κατασκευαστικά σχέδια οπλισµού.
Τα σχέδια αυτά θα περιλαµβάνουν όλα τα σχέδια τοποθέτησης ράβδων, σχέδια κάµψης 
ράβδων, πίνακες ράβδων και άλλα σχέδια οπλισµού.
Τα κατασκευαστικά σχέδια οπλισµού θα συνταχθούν µε βάση την Οριστική µελέτη, που 
θα εκπονήσει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Αυτά τα σχέδια οριστικοποιούνται 
προσαρµοζόµενα προς τις απαντώµενες επί τόπου συνθήκες κατά την εκτέλεση της 
εργασίας.

6.5.4.2 Υποβολή των κατασκευαστικών σχεδίων οπλισµού του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για έλεγχο, έγκριση και καταγραφή, τα 
λεπτοµερή σχέδια τοποθέτησης ράβδων και κάµψης ράβδων, πίνακες οπλισµού και 
άλλες λεπτοµέρειες, που επεξεργάσθηκε ο ίδιος για όλες τις ράβδους οπλισµού, 
τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες πριν από την τοποθέτηση του οπλισµού, 
εκτός αν εγκρίνει διαφορετικά η Υπηρεσία. 

6.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

6.6.1 Oι σιδηροπλισµοί που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά τις παρακάτω εργασίες.

6.6.1.1 Σιδηροί οπλισµοί S 220 (St I)
6.6.1.2 Σιδηροί οπλισµοί S 400 (St III)
6.6.1.3 Σιδηροί οπλισµοί S 500- S500s (St IV)
6.6.1.4 Γαλβανισµένο Σιδηρό πλέγµα.

6.6.2 Όλες οι παραπάνω εργασίες περιλαµβάνουν: 

α. Την προµήθεια του σιδηρού οπλισµού επί τόπου των έργων.

β. Την κοπή, κατεργασία και επιµελή και έντεχνη τοποθέτηση του σε οποιαδήποτε 
θέση των έργων (ανωδοµή, θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου) µε/ή χωρίς 
παρουσία νερού.

γ. Την σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό σε όλες τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ µε σύρµα Νο 5, ή µεγαλυτέρου πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και θέση 
του οπλισµού, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση για την περίπτωση εγχύτων πασσάλων.
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δ. Την προµήθεια και τοποθέτηση σύρµατος πρόσδεσης όπως επίσης και 
αρµοκλειδών και άλλου είδους εγκεκριµένων ενώσεων.

ε. Την προµήθεια και τοποθέτηση των αναγκαίων υποστηριγµάτων αποστατών 
(καβίλιες) που τυχόν ήθελαν απαιτηθεί.

στ. Την σύνταξη  και υποβολή στην Υπηρεσία για έγκριση των σχετικών 
παραστατικών και κατασκευαστικών σχεδίων οπλισµού, όπως επίσης και όλων 
των απαιτουµένων πινάκων οπλισµού.

6.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

α. Η επιµέτρηση θα γίνει σε χλγρ. βάση των αναλυτικών πινάκων οπλισµών που θα 
περιλαµβάνονται στην τεχνική µελέτη, ή, εάν δεν υπάρχουν, από τους πίνακες που 
ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο 
και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής. Οι πίνακες θα έχουν συνταχθεί 
βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις, 
τις διαµέτρους, τις θέσεις και µήκη κάλυψης, τα βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο - 
σύµφωνα µε τους επίσηµους πίνακες βαρών των γερµανικών κανονισµών - τα 
µήκη των σιδηρών ράβδων, τα µερικά και ολικά βάρη των προβλεπόµενων 
οπλισµών κ.λ.π. Θα ελεγχθεί η τοποθέτηση οπλισµών στο έργο και θα γίνει η 
παραλαβή τους πριν από την έναρξη της διάστρωσης. Οι συνταχθέντες πίνακες, 
µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογραφούν από τον ανάδοχο και την 
Υπηρεσία.
Οι παραπάνω θεωρηµένοι πίνακες των τοποθετηµένων οπλισµών µε τα βάρη 
τους, αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών.

β. Η πληρωµή του σιδηρού οπλισµού θα γίνει µόνο µετά την παραλαβή από την 
Υπηρεσία των ξυλοτύπων και του σιδηρού οπλισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου Γ-5 του παρόντος και της τεχνικής µελέτης (κατηγορία χάλυβα, διάµετροι, 
διαστάσεις και µορφή) και τους εγκεκριµένους κανονισµούς (DIN 1015 και 
συµπληρωµατικές εγκύκλιοι, από 18.2.54 Β ∆ιάταγµα “Κανονισµός για τη µελέτη 
και εκτέλεση οικοδοµικών έργων εξ οπλισµένου σκυροδέµατος”, το DIN 1045/78, 
το DIN 4014 (Μέρος 2- προσχέδιο έκδοσης Σεπτέµβριος 1997) και ή ΠΤΠΒ-2). 

γ. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν και ειδικότερα στην παράγραφο 6.6.2 αυτού.
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Γ - 7 ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ

7.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στην προένταση δοµικών στοιχείων από πρόχυτο 
σκυρόδεµα, ή επί τόπου σκυρόδεµα, σχετικά µε την προµήθεια, τοποθέτηση και τάνυση 
του χάλυβα προέντασης, σε συνδυασµό µε τα προδιαγραφόµενα στους ειδικούς 
κανονισµούς και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

Όλος ο εξοπλισµός, τα υλικά και η εργασία, που θα χρησιµοποιηθούν για την προένταση 
οποιασδήποτε προεντεταµένης κατασκευής γεφύρας, θα είναι σύµφωνα µε το DIN 4227.

Οι εργασίες προέντασης θα πραγµατοποιηθούν µόνον υπό την διεύθυνση ενός εµπείρου, 
αρµοδίου και υπευθύνου µηχανικού του Αναδόχου, ο οποίος θα επιβλέπει και όλο το 
προσωπικό που θα χειρίζεται τον εξοπλισµό τάνυσης και θα είναι κατάλληλα 
εκπαιδευµένο στην χρήση του. Ειδικά µέτρα ασφαλείας, σύµφωνα µε τις συστάσεις της 
έκδοσης της F.I.P.:  “Προεντεταµένο σκυρόδεµα – µέτρα ασφαλείας για την 
µετέντεση” (1989), θα ληφθούν για εργασίες που αφορούν ή/και γίνονται κοντά σε 
τένοντες που έχουν ήδη τανυθεί ή βρίσκονται στο στάδιο τάνυσης.

7.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

7.2.1 Κατεργασία των τενόντων προέντασης και διενέργεια της προέντασης:

Ισχύουν οι παράγραφοι 3.2, 20.5, 20.6 του κανονισµού ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ (ΦΕΚ 1068, 31/12/91) ή ισοδυνάµου 
κανονισµού άλλου κράτους µέλους της ΕΟΚ (µεταφρασµένου στα Ελληνικά).

7.2.2 Χαλύβδινα σύρµατα:

Τα χαλύβδινα σύρµατα θα είναι σύµφωνα µε το BS 5896 ή ανάλογο πρότυπο της 
αποδοχής της Υπηρεσίας. Οι εν ψυχρώ κατεργασµένες υψηλής εφελκυστικής αντοχής 
ειδικές χαλύβδινες ράβδοι, για το προεντεταµένο σκυρόδεµα, θα είναι σύµφωνα µε το BS 
4486, ή ανάλογο πρότυπο, της αποδοχής της Υπηρεσίας.

7.2.3 Εν ψυχρώ κατεργασµένες υψηλής εφελκυστικής αντοχής ειδικές χαλύβδινες 

ράβδοι:

Θα είναι σύµφωνες µε το BS 5896 ή ανάλογο πρότυπο της αποδοχής της Υπηρεσίας.

7.2.4 Συρµατόσχοινα υψηλής αντοχής:

Θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ASTMA 416 έκδοσης 1980 ή EURONORM 138 - 
6/79 SUPER ή νεώτερων εκδόσεων και δεν θα παρουσιάζουν ηλεκτροσυγκολληµένες 
ενώσεις.

7.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

Προένταση νοείται µια επιπρόσθετη, ηθεληµένη και προκαθορισµένη φόρτιση που έχει 
σκοπό τη βελτίωση της στατικής δυνατότητας του φορέα.

7.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

7.4.1 Tροποποίηση συστήµατος προέντασης από τον ανάδοχο

Ο ανάδοχος µπορεί, αν θέλει, να υποβάλλει στην Υπηρεσία, πρόταση χρησιµοποίησης 
εναλλακτικού συστήµατος προέντασης, διαφορετικού από αυτό που αναφέρεται στα 



-123-

σχέδια, των σχετικών εγκεκριµένων προµελετών  καθώς και τους σχετικούς στατικούς 
υπολογισµούς µε τον όρο ότι το προτεινόµενο εναλλακτικό σύστηµα θα εκπληρώνει τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Το σύστηµα προέντασης θα είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές υλικών της 
παρούσας προδιαγραφής.

β) Η καθαρή συνολική δύναµη προέντασης, µετά από όλες τις απώλειες, δεν θα είναι 
µικρότερη από αυτή του συστήµατος των σχεδίων, εκτός αν προκύπτει κάτι τέτοιο 
από την Οριστική µελέτη, η οποία πάντως υπόκειται στον έλεγχο και την έγκριση 
της Υπηρεσίας.

γ) Η αντοχή θραύσης των τενόντων δεν θα είναι µικρότερη από αυτή του συστήµατος 
των σχεδίων, εκτός αν προκύπτει κάτι τέτοιο από την Οριστική µελέτη, η οποία 
πάντως υπόκειται στον έλεγχο και την έγκριση της Υπηρεσίας.

δ) Η κατανοµή των τενόντων θα συµφωνεί γενικά µε την κατανοµή των σχεδίων.

ε) Οι τάσεις του σκυροδέµατος και των προεντεταµένων σιδηρών στοιχείων σε όλες 
τις διατοµές και σε όλα τα στάδια της κατασκευής, δεν θα υπερβαίνουν τις 
επιτρεπόµενες τάσεις των προδιαγραφών.

στ) Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει νέα στατική µελέτη, σύµφωνα µε τις ανάγκες όλων των 
στοιχείων στα οποία προτείνεται εφαρµογή του εναλλακτικού συστήµατος 
προέντασης.

ζ) Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει, για τον έλεγχο της Υπηρεσίας, πλήρη σχέδια 
λεπτοµερειών και στατικούς υπολογισµούς περιλαµβανοµένων των προσωρινών 
και µονίµων απωλειών.

η) Στην οριστική µελέτη προβλέπεται η εφαρµογή ενός συστήµατος προέντασης, το 
οποίον όµως δεν είναι υποχρεωτικό για τον Ανάδοχο. Αυτός µπορεί να επιλέξει 
όποιο σύστηµα προέντασης θέλει, που να έχει εγκριτική απόφαση εφαρµογής στην 
Ελλάδα, ή στην χώρα της προέλευσής του, ή εάν δεν έχει τέτοια, να έχει εγκριτική 
απόφαση εφαρµογής στην Γερµανία.

Το σύστηµα προέντασης, που θα χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να παρέχει την 
δυνατότητα (µε ειδική πρέσσα, που θα διαθέτει το σύστηµα και θα χρησιµοποιηθεί 
στο έργο) σύγχρονης τάνυσης όλων των συρµάτων, ράβδων, συρµατοσχοίνων 
κλπ, ανάλογα µε το σύστηµα του ιδίου του καλωδίου. Με την επιλογή ενός 
συστήµατος προέντασης, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την συµβατική υποχρέωση να 
χρησιµοποιήσει, για να καλυφθούν οι ανάγκες του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη, 
οποιοδήποτε καλώδιο προβλέπει το σύστηµα, χωρίς να µπορεί να προφασισθεί 
στην συνέχεια δυσκολίες προµηθείας στην Ελληνική αγορά, ή άλλους λόγους.

7.4.2 ∆ιαδικασίες αποδοχής - έγκρισης από την επίβλεψη - Πρόσθετες υποχρεώσεις 

του αναδόχου

α) ∆ιευκρινίζεται ότι εφόσον στη σύµβαση έχει προβλεφθεί διάταξη µε την οποία 
υποχρεούται ο ανάδοχος να προσλάβει για το συγκεκριµένο έργο Ο.Π.Ε. ή/και 
Γ.Ε.Μ όπου στο παρόν άρθρο αξιώνεται η συµφωνία, αποδοχή ή έγκριση της 
επίβλεψης, προϋπόθεση για τη χορήγησή της είναι η υιοθέτηση και έγκριση της 
οικείας πρότασης του αναδόχου από τον Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε.) και, 
κατά το µέρος που αφορά στοιχεία µελέτης από το Γραφείο Ελέγχου Μελετών 
(Γ.Ε.Μ.),.

Ο ανάδοχος προτείνεται να οµαδοποιήσει, κατά το εφικτό, τις προτάσεις και τις 
συναφείς εγκρίσεις.

β) Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει το αργότερο µαζί µε τα κατασκευαστικά σχέδια 
της προέντασης, χωριστά για κάθε γέφυρα ή οµάδα γεφυρών, ή 
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προκατασκευασµένων στοιχείων

Ι. Λεπτοµερές Πρόγραµµα όλων των εργασιών προέντασης στις οποίες 
περιλαµβάνονται και όλες οι εργασίες ελέγχων, βαθµονοµήσεων συσκευών 
κλπ. καθώς και στοιχεία εµπειρίας υπεργολάβου που ήθελε αναλάβει την 
διαδικασία της προέντασης.

Στο πρόγραµµα θα περιλαµβάνονται όλα τα γεγονότα για τα οποία, σύµφωνα 
µε τους όρους του παρόντος άρθρου, απαιτούνται εγκρίσεις κλπ. από την 
επίβλεψη, καθώς και ο προτεινόµενος χρονικός εντοπισµός όλων αυτών, µαζί 
µε τους χρονικούς εντοπισµούς της παρακάτω παραγράφου (ΙΙ).

∆ιευκρινίζεται ότι το πρόγραµµα:

Κατά το µέρος του που αναφέρεται στο χρονοδιάγραµµα δεν θα µεταβάλλει 1.
το χρονοδιάγραµµα της περιόδου µελετών - κατασκευών, αλλά θα αποτελεί 
λεπτοµερέστερη ανάλυση τούτου.

Κατά το µέρος των ελέγχων ποιότητας θα εντάσσεται ως λεπτοµερέστερη 1.
ανάλυση του σχεδίου δοκιµών και ελέγχων που είναι υποχρεωµένος να 
υποβάλλει ο ανάδοχος.

ΙΙ Λεπτοµερές πρόγραµµα παραλαβών των υλικών προέντασης. Στο πρόγραµµα 
θα αναφέρονται µε σαφήνεια:

Οι παρτίδες παραλαβής.1.

Οι παραδόσεις των πιστοποιητικών καθώς και των συναφών στοιχείων 1.
όπως αναφέρεται στην  παράγραφο πιστοποιητικά και πληροφορίες, καθώς 
και των αντιστοίχων δοκιµίων.

Οι προτεινόµενοι χρονικοί εντοπισµοί θα µνηµονεύονται τόσο στο πρόγραµµα 
της προηγουµένης παραγράφου (βΙ), όσο και χωριστά.

7.4.3 Πιστοποιητικά και πληροφορίες

7.4.3.1 Γενικά χαρακτηριστικά για την ποιότητα των  προσκοµιζοµένων  χαλύβων προέντασης

Ο κατασκευαστής των καλωδίων θα υποβάλλει πιστοποιητικά δοκιµών, µε τα οποία θα 
αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις  αντοχής.

7.4.3.2 Πιστοποιητικά εργοστασίου

Τα καρούλια ή οι δέσµες χάλυβα προέντασης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
ελέγχου που θα παρέχει ο προµηθευτής και το οποίο θα δηλώνει το πλήθος των 
καρουλιών ή των δεσµών που θα συνοδεύει και θα έχουν αποσταλεί για το συγκεκριµένο 
έργο.
Κάθε πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από ένα δείγµα σύµφωνα µε την παρακάτω 
περιγραφή για να υποβληθεί µέσω της επίβλεψης, σε έλεγχο από ένα συγκεκριµένο 
ανεξάρτητο εργαστήριο. Κάθε πιστοποιητικό θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Για κάθε κουλούρα: Η (εφελκυστική) αντοχή θραύσης1.
Για µία κουλούρα ανά είκοσι:2.

- Η πραγµατική διάµετρος σύρµατος
- Η τάση θραύσης
- Η επιµήκυνση κατά την θραύση
- ∆οκιµές κάµψης

Συµπληρωµατικά στοιχεία1.
Εκτός από το γενικό πιστοποιητικό και τα πιστοποιητικά του εργοστασίου, ο 
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κατασκευαστής του σύρµατος θα υποβάλλει τα ακόλουθα συµπληρωµατικά στοιχεία:
- ∆ιαγράµµατα φορτίου - µήκυνσης
- Μετρήσεις µέτρου ελαστικότητας
- Όριο αναλογίας (0,05%)
- Τιµές χαλάρωσης

Απώλεια τάσης από µία αρχική τάση ίση προς 0,60, 0,70 και 0,80 της 
χαρακτηριστικής (εφελκυστικής) αντοχής θραύσης υπό κανονική θερµοκρασία 
ύστερα από διάρκεια δοκιµής 1.000 ωρών.

- Αποτελέσµατα δοκιµών διάβρωσης.

Ο Ανάδοχος θα συµφωνήσει µε τον προµηθευτή να προµηθεύσει στην Υπηρεσία, 
για έλεγχο, δείγµατα επιλεγµένα τυχαία από την παρτίδα των καρουλιών ή των 
δεσµών που καλύπτει κάθε πιστοποιητικό. Τα δείγµατα  θα πρέπει να 
συνοδεύονται από προσδεδεµένα εξαρτήµατα στερέωσης, το δε ελεύθερο µήκος 
µεταξύ των αρµών των εξαρτηµάτων θα είναι τουλάχιστον 1,0µ.

Όλα τα δείγµατα που θα υποβληθούν, θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό του 
προµηθευτή, που θα βεβαιώνει, πως τα δείγµατα ελήφθησαν από την παρτίδα ή τα 
καρούλια που προσεκόµισε στο έργο και είναι αντιπροσωπευτικά τους.

Όλα τα ανωτέρω υλικά που θα προσκοµισθούν για έλεγχο, θα υποβληθούν στην 
Επίβλεψη χωρίς απαιτήσεις πληρωµής τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από τον 
προσδοκώµενο χρόνο χρήσης τους. Ο Ανάδοχος δεν θα εγείρει απαιτήσεις για 
επιπρόσθετες αποζηµιώσεις εάν οι εργασίες καθυστερήσουν λόγω αναµονής της 
έγκρισης για τα υλικά που θα έχουν προσκοµισθεί για έλεγχο.

7.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.5.1    Υλικά

7.5.1.1 Χάλυβες προέντασης:

Οι χάλυβες προέντασης µπορούν να διακριθούν ως εξής:

α) σύµφωνα µε την κατεργασία:

α.1) θερµή κατεργασία
χάλυβες ειδικής κατεργασίας.1.
χάλυβες σκληρυµένοι µε βαφή.2.

α.2)  µηχανική κατεργασία
χάλυβες ψυχρής κατεργασίας µε διέλκυση ή εξέλαση.1.
χάλυβες ψυχρής κατεργασίας µε συστροφή ή έλξη.2.

β) σύµφωνα µε τον τύπο:

σύρµατα και ράβδοι.1.
συρµατόσχοινα ή καλώδια.2.

γ) σύµφωνα µε τη µορφή:

σύρµατα ή ράβδοι λείες και στρογγυλές (τα σύρµατα µπορούν να είναι ίσια ή 1.
κυµατοειδή.)
σύρµατα ή ράβδοι όχι λείες και/ ή όχι στρογγυλές.2.

Η κατηγορία ενός χάλυβα προέντασης προδιαγράφεται µε βάση:
το χαρακτηριστικό του όριο διαρροής f

p0,lk
 και1.

τη χαρακτηριστική του εφελκυστική αντοχή f
ptk

2.

Για όλους τους χάλυβες προεντάσεως το µέτρο ελαστικότητας µπορεί να ληφθεί ίσο µε 
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200 MPa.

7.5.1.2 Σκυρόδεµα:

Το σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται στις προεντεταµένες κατασκευές θα πρέπει να 
παρουσιάζει τις εξής ιδιότητες:

υψηλή αντοχή1.
περιορισµένη συστολή πήξεως2.
περιορισµένο ερπυσµό3.
χαµηλή θερµότητα πήξεως4.

7.5.2 Απαιτήσεις συρµάτων υψηλής αντοχής:

Τα καλώδια υψηλής αντοχής θα πληρούν επί πλέον και τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) Η ελαχίστη διάµετρος συρµάτων δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από 5,0 χλστ. 
και για µη κυκλικές διατοµές η ελάχιστη διατοµή συρµάτων δεν θα πρέπει να είναι 
µικρότερη από 30 χλστ.

β) Τα σύρµατα θα προέρχονται από ψυχρή κατεργασία µε διέλκυση και / ή εξέλαση 
χάλυβα που θα έχει παραχθεί µε τη µέθοδο της ανοικτής εστίας  ή σε ηλεκτρική 
κάµινο. Ηλεκτροσυγκολληµένες ενώσεις δεν θα επιτραπούν.

γ) Στα σύρµατα θα πρέπει να έχει εφαρµοστεί µια θερµική κατεργασία για την 
απαλοιφή των (εσωτερικών) τάσεων.

δ) Τα σύρµατα θα φέρονται µε λεία επιφάνεια είτε µε την κατάλληλη προβλεποµένη 
µη λεία επιφάνεια και θα είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς εργοστασιακές 
απολεπίσεις.

ε) Οι αποκλίσεις της διαµέτρου δεν θα  πρέπει  να  ξεπερνάνε  το  + 2,0 % ή το - 1,0 
% της ονοµαστικής διαµέτρου (για σύρµατα µη κυκλικής διατοµής δεν θα πρέπει να 
ξεπερνάνε το  + 4,0  %  ή  το  - 2,0 % )

7.5.3 Ιδιότητες αντοχής

Οι ιδιότητες αντοχής των συρµάτων πρέπει να είναι οι ακόλουθες:

α) Η ελάχιστη (εφελκυστική) αντοχή θραύσης θα είναι η προδιαγραφόµενη από την 
τεχνική µελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

β) Το συµβατικό όριο διαρροής, που αντιστοιχεί σε παραµόρφωση 0,2 % θα πρέπει 
να είναι ίσο προς 85 % έως 95 % της πραγµατικής (εφελκυστικής) αντοχής δράσης 
(Ε.Α.Θ.).

γ) Η επιµήκυνση θραύσης, µετρηµένη σε δοκίµιο µήκους δεκαπλάσιο της διαµέτρου 
θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 5%.

δ) Στένωση θραύσης: Η µείωση της πραγµατικής διατοµής στη θέση θραύσης θα 
πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 30%.

ε) Αντοχή κόπωσης: Τουλάχιστον 2 εκατοµµύρια κύκλοι φόρτισης, µεταξύ τάσης ίσης 
προς το 55% της χαρακτηριστικής Ε.Α.Θ. και τάσης ίσης προς το 70% της 
χαρακτηριστικής Ε.Α.Θ., θα πρέπει να µπορούν ν’ αναληφθούν χωρίς θραύση του 
χάλυβα.

στ) Χαλάρωση: Σε µια δοκιµή χαλάρωσης υπό µία αρχική τάση ίση προς το 65% της 
χαρακτηριστικής Ε.Α.Θ. και υπό κανονική θερµοκρασία ή απώλεια χαλάρωσης δεν 
θα υπερβαίνει το 4% ύστερα από διάρκεια δοκιµής 1000 ωρών.
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ζ) ∆οκιµή κάµψης: Ο αριθµός των κάµψεων 90 +  90, γύρω από ένα πύρο µε 
διάµετρο δεκαπλάσια της διαµέτρου του σύρµατος, θα πρέπει να τηρεί τα 
ακόλουθα:

Απλό δοκίµιο καλωδίου  ελάχιστος 101.

∆οκίµιο καλωδίου στο οποίο έχει χαραχθεί εγκοπή 1.
                      (βάθους 0,1 χλστ γωνίας 60 και γωνίας στρογγύλευσης 

          0,03 χλστ).(Κατά τη δοκιµή το δοκίµιο θα τοποθετηθεί
          κατά τρόπο ώστε η διακοπτόµενη από την εγκοπή 
          ίνα να εφελκύεται κατά την πρώτη κάµψη των 90) περίπου 3

7.5.4 Ειδικές απαιτήσεις

Καταλληλότητα για διαµόρφωση κεφαλών:
Στην περίπτωση που το σύστηµα προέντασης που θα χρησιµοποιηθεί απαιτεί τη 
διαµόρφωση κεφαλών στα σύρµατα, θα ελεγχθεί η καταλληλότητα του σύρµατος για τη 
διαµόρφωση κεφαλών µε µια τυχαία δειγµατοληψία πριν από την παράδοση του 
σύρµατος στο εργοτάξιο.

Ευθύγραµµο:
Καλώδιο που ξετυλίγεται ελεύθερα σε επίπεδο και λείο δάπεδο από σκυρόδεµα πρέπει 
να παραµένει πρακτικά ευθύγραµµο.

Νευρώσεις:
Εάν απαιτείται, η επιφάνεια µπορεί να εµφανίζει µικρές νευρώσεις το ύψος των οποίων 
δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο του 0,1 χλστ. Οι νευρώσεις δεν θα πρέπει να 
επηρεάζουν αξιοσηµείωτα τις µηχανικές ιδιότητες του λείου καλωδίου.

7.5.5 Κατασκευή - Γενικές απαιτήσεις

α) Ευθύτητα

Τα χαλύβδινα καλώδια θα είναι σε κουλούρες µε επαρκώς µεγάλη διάµετρο για να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα να επανεύρουν την ευθύτητά τους.

Οι κουλούρες τενόντων προέντασης θα έχουν επαρκώς µεγάλη διάµετρο για να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα να επανεύρουν την ευθύτητά τους.

Οι ράβδοι προέντασης θα έχουν κατά την παραλαβή τους ευθύγραµµη µορφή. 
Όποιες µικροδιορθώσεις είναι απαραίτητες για την ευθυγράµµισή τους στο 
εργοτάξιο, θα γίνουν µε το χέρι υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας. Ράβδοι που 
έχουν υποστεί κάµψη στο τµήµα που αναδιπλώνεται θα απορριφθούν. Κάθε 
ευθυγράµµιση ράβδου θα γίνει εν ψυχρώ αλλά όχι σε θερµοκρασία µικρότερη των 
5 C.

Τα σύρµατα θα ευθυγραµµισθούν, αν είναι ανάγκη, για να προκύψει ίση τάση σε 
όλα τα σύρµατα ή τις οµάδες συρµάτων ή τους παραλλήλως ευρισκοµένους 
τένοντες που θα πρέπει να προενταθούν ταυτόχρονα, ή όταν είναι αναγκαίο να 
εξασφαλισθεί η κατάλληλη τοποθέτηση µέσα στα περιβλήµατα των τενόντων.

β) Κατάσταση επιφανείας

Οι τένοντες προεντάσεως και οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των 
περιβληµάτων ή των αγωγών θα είναι καθαρές και απαλλαγµένες από διάβρωση, 
χαλαρή σκουριά και χαλαρά προϊόντα απολέπισης κατά την ενσωµάτωσή τους στο 
έργο.

γ) ∆ιαµόρφωση κεφαλών
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Όταν προβλέπεται η διαµόρφωση κεφαλών στα σύρµατα, οι κεφαλές θα πρέπει να 
διαµορφωθούν εν ψυχρώ συµµετρικά ως προς τον άξονα των συρµάτων. Οι 
κεφαλές θα πρέπει να µπορούν να εξασφαλίσουν την ελαχίστη εγγυηµένη 
(εφελκυστική) αντοχή θραύσης του σύρµατος. ∆εν θα επιτρέπεται η 
χρησιµοποίηση µεθοδολογίας κατασκευής κεφαλών που προκαλεί κοιλώµατα στο 
σύρµα.

Αν πρόκειται περί παθητικής αγκύρωσης των τενόντων η διαµόρφωση πρέπει να 
γίνεται µε κατάλληλο µηχανικό µέσο και να δίνεται προσοχή στο να αγκυρώνονται  
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.

δ) Προφυλάξεις κατά τη µεταφορά και αποθήκευση

Ο χάλυβας προέντασης θα προφυλαχθεί από τραυµατισµούς, σκουριά και άλλες 
επιρροές της διάβρωσης καθ’ όλο το διάστηµα µεταξύ της παραγωγής του από το 
εργοστάσιο µέχρι και την προστασία του µε τσιµεντένεση ή την ενσωµάτωσή του 
στο σκυρόδεµα. Η παρουσία ορατής σκουριάς ή άλλων αποτελεσµάτων 
διάβρωσης αποτελεί αιτία απόρριψης του χάλυβα αυτού από την Υπηρεσία. Ο 
χάλυβας προέντασης θα συσκευασθεί σε εµπορευµατοκιβώτια ή άλλους τύπους 
ανάλογης συσκευασίας µεταφοράς, για να προστατευθεί από τραυµατισµούς και 
διάβρωση κατά τη µεταφορά του και την αποθήκευσή του. Σε κάθε δέσµη 
οπλισµού προέντασης, οποιασδήποτε µορφής, θα φέρεται καλά στερεωµένη 
ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται ο αριθµός της δέσµης, το µήκος, η διάµετρος 
και η εφελκυστική αντοχή θραύσης.

Ο οπλισµός προέντασης που θα παραλαµβάνεται στο εργοτάξιο χωρίς τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά του, θα απορρίπτεται από την Υπηρεσία. Μέσα στη 
συσκευασία του χάλυβα θα τοποθετηθεί µία αντιδιαβρωτική ουσία (κατά της 
σκουριάς ή άλλης εµφάνισης της διάβρωσης) ή, στην περίπτωση που θα επιτραπεί 
από την Υπηρεσία, θα µπορεί να εφαρµοσθεί κατευθείαν επί του χάλυβα. Η 
αντιδιαβρωτική ουσία δεν θα πρέπει να έχει βλαβερές επιρροές στον χάλυβα ή στο 
σκυρόδεµα ή στην αντοχή συνάφειας χάλυβα και σκυροδέµατος. Εναλλακτικά, 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ειδικό προστατευτικό υλικό συσκευασίας. Συσκευασίες 
που εβλάβησαν από οποιαδήποτε αιτία θα πρέπει να αντικαθίστανται ή να 
επιδιορθώνονται και να επαναφέρονται στην αρχική τους κατάσταση.

Στη συσκευασία µεταφοράς θα υπάρχει ευανάγνωστη επιγραφή ότι µέσα στο 
κιβώτιο (ή άλλη συσκευασία) περιέχεται χάλυβας υψηλής αντοχής και η προσοχή 
που θα πρέπει να δοθεί κατά τον χειρισµό του κιβωτίου, ο τύπος, είδος και 
ποσότητα της αντιδιαβρωτικής ουσίας που χρησιµοποιήθηκε, η ηµεροµηνία που 
τοποθετήθηκε, οδηγίες ασφαλείας και οδηγίες χρήσης.

Στο εργοτάξιο οι κουλούρες και όλα τα εξαρτήµατα θα αποθηκεύονται πάνω από 
τη στάθµη του εδάφους µέσα σε κατάλυµα που θα τα προστατεύει από τις καιρικές 
συνθήκες.

Σε καµία περίπτωση οι χάλυβες προέντασης δεν θα υποστούν µετά την παραγωγή 
τους στο εργοστάσιο την ηλεκτροσυγκόλληση ή “επί τόπου” θερµική κατεργασία ή 
µεταλλική επάλειψη (π.χ. γαλβανισµό).

7.5.6 Προφυλάξεις µετά την τοποθέτηση:

Μετά την τοποθέτηση του χάλυβα προέντασης στο δοµικό στοιχείο δεν θα γίνουν 
ηλεκτροσυγκολλήσεις και δεν θα γίνουν γειώσεις των συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης 
πάνω στους ξυλοτύπους ή πάνω στους οπλισµούς.

Από τη στιγµή της τοποθέτησης µέχρι τη στιγµή της τάνυσης, οι τένοντες πρέπει να 
προφυλάσσονται από πιθανή υγρασία που µπορεί να εισχωρήσει µέσα στους σωλήνες.

Όλοι οι προτανυόµενοι οπλισµοί θα αποκόπτονται, χωρίς να αφήνουν προεξέχοντα 
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τµήµατα, σύρριζα µε την επιφάνεια του δοµικού στοιχείου και τα εκτιθέµενα άκρα του 
χάλυβα προέντασης, µαζί µε µια επιφάνεια σκυροδέµατος 2,5 εκ. γύρω από τον οπλισµό, 
θα βαφούν, αφού προηγουµένως καθαρισθούν µε ένα παχύ στρώµα από πλούσιο 
χρώµα ψευδάργυρου (τσίγκου). Ο καθαρισµός θα έχει γίνει µε συρµατόβουρτσα ή 
αµµοβολή για την αποκοµιδή της ρύπανσης και των καταλοίπων που δεν είναι στερεά 
συνδεδεµένα προς τις µεταλλικές και από σκυρόδεµα επιφάνειες. Το χρώµα θα είναι 
καλά ανακατεµένο κατά τη στιγµή της βαφής και θα τοποθετηθεί µε προσοχή σε κάθε 
κενό από τους τένοντες προέντασης.

7.5.7 Κοπή

Κάθε κοπή σύρµατος, τένοντα ή ράβδου θα γίνει µε ταχύ αποξεστικό τροχό κοπής, πριόνι 
τριβής ή όποια άλλη µηχανική µέθοδο έχει την αποδοχή της Υπηρεσίας.

7.5.8 Τοποθέτηση αγκυρώσεων και διανοµή των τάσεων

Όλοι οι τένοντες, που τανύονται µετά την σκλήρυνση του σκυροδέµατος, θα 
εξασφαλισθούν στα άκρα τους µέσω µονίµου τύπου κατάλληλων εγκεκριµένων 
συσκευών αγκύρωσης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα σε κάθε σύστηµα προέντασης.

Όλες οι αγκυρώσεις της προέντασης για τους εσωτερικούς τένοντες θα τοποθετηθούν σε 
εσοχές που θα τσιµεντενεθούν ή θα σκυροδετηθούν µετά την ολοκλήρωση της τάνυσης. 
Πριν από τη σκυροδέτηση, όλες οι ακάλυπτες επιφάνειες της αγκύρωσης και των άκρων 
των τενόντων θα επαλειφθούν µε εποξειδική συγκολλητική ουσία. Στις περιοχές όπου 
καταλήγουν σε πυκνή διάταξη οµάδες αγκυρώσεων, θα διαµορφώνεται µια εσοχή 
σύνθετης µορφής. Μία ελαχίστη διατοµή οπλισµού σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών του σχεδιασµού θα τοποθετείται υπό µορφή λείων χαλύβδινων ράβδων 
που θα προεξέχουν από την επιφάνεια του σκυροδέµατος και θα κάµπτονται στην τελική 
τους θέση µετά την ολοκλήρωση της τάνυσης.

7.5.9 Περιβλήµατα τενόντων

7.5.9.1 Υλικά

Τα περιβλήµατα των τενόντων θα είναι από εγκεκριµένο γαλβανισµένο ηµιάκαµπτο 
χάλυβα µε σπειροειδείς πτυχώσεις, ελαχίστου πάχους τοιχωµάτων 0,6 χλστ. Οι 
γαλβανισµένοι αγωγοί θα καταστούν παθητικοί ηλεκτροχηµικά διά καταιονισµού χρωµίου.

Τα περιβλήµατα των τενόντων θα έχουν ελαχίστη εσωτερική διάµετρο κατά 6 χλστ. 
τουλάχιστον µεγαλύτερη από την ονοµαστική διάµετρο του τένοντα και επιφάνεια 
διατοµής τουλάχιστο 2,5 φορές εκείνης του καθαρού χάλυβα. Το πλήθος των αρµών θα 
κρατηθεί στο ελάχιστο δυνατό και κάθε αρµός θα σφραγισθεί πλήρως έναντι 
εισχωρήσεως οιουδήποτε υλικού.

Όλα τα περιβλήµατα (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους όρους δηµοπράτησης) θα 
αποτελούνται από δύσκαµπτο γαλβανισµένο σιδηρούχο “µέταλλο”. Συνδετήρια τεµάχια, 
που τοποθετούνται για τη σύνδεση των παραπάνω δύσκαµπτων περιβληµάτων προς τις 
συσκευές αγκύρωσης, δεν είναι ανάγκη να είναι γαλβανισµένα. Τα παραπάνω 
δύσκαµπτα περιβλήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε προεντεταµένα αµφιέρειστα 
στοιχεία κατά την προαίρεση του αναδόχου. Τα δύσκαµπτα περιβλήµατα µπορούν να 
κατασκευάζονται είτε µε ηλεκτροσυγκολλούµενα άκρα, είτε µε διαµόρφωση 
αλληλοεµπλεκοµένης συναρµογής. Γαλβάνισµα των ηλεκτροσυγκολληµένων άκρων δεν 
κρίνεται απαραίτητο.

Τα δύσκαµπτα περιβλήµατα θα πρέπει να έχουν κατάλληλη αντοχή ώστε να 
εξασφαλίζεται η σωστή γεωµετρική µορφή τους κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης και 
δεν θα πρέπει να παραµορφώνονται όταν πατάνε πάνω τους οι εργαζόµενοι στο έργο.

7.5.9.2 Τοποθέτηση
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Τα περιβλήµατα των τενόντων θα τοποθετηθούν στην ακριβή τους θέση και θα 
σταθεροποιηθούν εκεί τόσο σε σχέση µε τον κατακόρυφο, όσο και µε τον οριζόντιο άξονα 
σύµφωνα µε τα Εγκεκριµένα Κατασκευαστικά Σχέδια. Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, 
στα Εγκεκριµένα Κατασκευαστικά Σχέδια, η θέση του άξονα του περιβλήµατος ή του 
αγωγού θα έχει ανοχή  5 χλστ. και προς τις 3 διαστάσεις.

Μετά την τοποθέτηση στους ξυλοτύπους, τα άκρα των περιβληµάτων των τενόντων θα 
καλύπτονται σε κάθε περίπτωση κατά τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο, για να αποφευχθεί 
η είσοδος στους τένοντες νερού ή άλλων ακαθαρσιών. Στην περίπτωση που πρόκειται να 
τοποθετηθεί ο χάλυβας προέντασης µετά τη σκυροδέτηση, τα περιβλήµατα θα 
καθαριστούν µε αέρα ή θα πλυθούν και θα καθαρισθούν µε αέρα, αµέσως πριν την 
τοποθέτηση του χάλυβα προέντασης. Όλα τα περιβλήµατα των συνεχών φορέων θα 
εξαερίζονται στις θέσεις των ενδιαµέσων στηριγµάτων (υψηλά σηµεία περιβλήµατος) και 
σε πρόσθετα σηµεία που τυχόν δείχνονται στα σχέδια. Οι σωλήνες εξαερισµού θα πρέπει 
να έχουν διάµετρο1/2” κατ’ ελάχιστο. Οι συνδέσεις προς τα περιβλήµατα θα γίνουν µε 
µεταλλικούς δοµικούς συνδετήρες και θα παρέχουν τη δυνατότητα να γίνει η τσιµεντένεση 
από τους σωλήνες εξαερισµού όπως και τη δυνατότητα να σφραγισθούν οι εξαεριστήρες. 
Τα προεξέχοντα άκρα των σωλήνων εξαερισµού θα κοπούν µετά την ολοκλήρωση της 
τσιµεντένεσης.

7.5.9.3 Ενώσεις

Οι ενώσεις των αγωγών θα γίνουν µε κατάλληλες ανθεκτικές συζεύξεις (µούφες) του 
εγκεκριµένου συστήµατος ή µε πλήρους εφαρµογής ταινίες περιτύλιξης µε επικαλύψεις 
75 χλστ. σε κάθε τους άκρο, και θα στεγανώνονται µε υγροµονωτική ταινία.

Σε όλα τα περιβλήµατα τενόντων ή στις διατάξεις αγκύρωσης θα είναι συνδεδεµένοι 
σωλήνες ή άλλες κατάλληλες διατάξεις για την εκτέλεση της τσιµεντενέσεως µετά την 
προένταση.

7.5.9.4 Ευθυγράµµιση

Σε περίπτωση τµηµατικής δόµησης, για να βοηθηθεί η ευθυγράµµιση, να ελαχιστοποιηθεί 
ο τραυµατισµός του περιβλήµατος του αγωγού και να περιορισθεί η διείσδυση ενέµατος, 
θα τοποθετούνται µέσα στο περίβληµα σωλήνες κατάλληλης διαµέτρου πολυουρεθάνης 
προτού σκυροδετηθεί κάθε τµήµα του, οι οποίοι θα εισχωρούν και στο προηγούµενο 
τµήµα του σε ένα βάθος τουλάχιστον 600 χλστ. Αυτοί οι ευθυγραµµιστές από 
πολυουρεθάνη θα αποσύρονται και θα επανατοποθετούνται πριν από τη σκυροδέτηση 
του εποµένου τµήµατος.

Μετά την εγκατάστασή τους, όλοι οι σωλήνες θα σφραγίζονται και στα δυο τους άκρα µε 
καλύµµατα από πλαστικό.

7.5.10 Κατασκευή - Κατασκευαστικές απαιτήσεις

7.5.10.1 Εφαρµογή της προέντασης

α) Γενικά

Όλα τα σύρµατα, οι τένοντες ή οι ράβδοι που θα προεντείνονται ταυτοχρόνως, θα 
λαµβάνονται, όποτε αυτό είναι δυνατόν, από την ίδια συσκευασία. Κάθε τένοντας 
θα φέρει ετικέτα µε τον αριθµό του, από τον οποίο µπορεί να αναγνωρισθεί το 
καρούλι ή η δέσµη του συγκεκριµένου χάλυβα. Τα καλώδια δεν θα σχηµατίζουν 
γωνίες (γόνατα) ούτε θα έχουν συστραφεί. Οι µεµονωµένοι τένοντες για τους 
οποίους θα υπολογισθούν επεκτάσεις θα είναι άµεσα αναγνωρίσιµοι σε κάθε άκρο 
του µέλους. Τένοντες µε ξετυλιγµένα σύρµατα δεν θα χρησιµοποιηθούν.

Οι τένοντες θα επαλείφονται µε υδατοδιαλυτό έλαιο ή µε ατµοποιηµένο 
προστατευτικό κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους.
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Ο ανάδοχος θα διενεργήσει ελέγχους για την τριβή, που θα έχουν την έγκριση της 
Υπηρεσίας για να επιβεβαιώσει τις θεωρητικές τιµές του συντελεστή τριβής και του 
συντελεστή τριβής για αθέλητες γωνίες εκτροπής που χρησιµοποιήθηκαν κατά τον 
σχεδιασµό. Επίσης θα υποβάλλει έκθεση για τη µέθοδο πραγµατοποίησης των 
ελέγχων, που θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία. Όταν δοθεί η έγκριση, ο 
ανάδοχος θα ενηµερώσει έγκαιρα την Υπηρεσία για την πραγµατοποίηση των 
ελέγχων και θα υποβάλλει τα αποτελέσµατα των ελέγχων στην Υπηρεσία το 
συντοµότερο δυνατό µετά την πραγµατοποίησή τους.

Εάν οι µετρηθείσες τιµές διαφέρουν από τις υποθετικές τιµές  που 
χρησιµοποιήθηκαν για το σχεδιασµό, ο ανάδοχος θα υποβάλει τις προτάσεις του 
για κάθε αναγκαία αλλαγή της προέντασης που θα εξασφαλίζει την συµβατότητά 
της µε τις προδιαγραφές της µελέτης.

β) Συσκευές τάνυσης (πρέσσες)

Για τον προσδιορισµό της δύναµης προέντασης στην πρέσσα, κάθε πρέσσα που 
θα χρησιµοποιηθεί για την τάνυση των τενόντων θα είναι εφοδιασµένη 
οπωσδήποτε µε µανόµετρο και κατά το δυνατόν µε δυναµόµετρο. Το µανόµετρο 
θα έχει ένα δίσκο ακριβούς αναγνώσεως, των πιέσεων και κάθε πρέσσα µε το 
µανόµετρό της θα έχει κατάλληλα ελεγχθεί και βαθµονοµηθεί ως σύνολο, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ακριβής µέτρηση των δυνάµεων προέντασης.

Θα υπάρχει επίσης εξοπλισµός για την µέτρηση της επιµήκυνσης του τένοντα και 
κάθε κίνησής του εντός του συστήµατος σφήνωσης. Η επιµήκυνση του τένοντα θα 
µετριέται µε ακρίβεια 2% ή 2 χλστ., όποια από τις δυο δίνει τη µεγαλύτερη ακρίβεια.

Αν χρησιµοποιηθεί και δυναµόµετρο, αυτό θα είναι κατάλληλα βαθµονοµηµένο και 
εφοδιασµένο µε ένα δείκτη, µε τον οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί η δύναµη 
προέντασης του τένοντα προέντασης.

Το δυναµόµετρο δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για να µετρήσει δυνάµεις 
προέντασης µικρότερες του 10% της µεγίστης ικανότητάς του µέτρησης δυνάµεων. 
Τα εγκεκριµένα διαγράµµατα βαθµονόµησης των υδραυλικών πρεσσών, σύµφωνα 
µε τα παραπάνω, που θα χρησιµοποιηθούν για την προένταση των τενόντων, 
µπορούν να ελεγχθούν από την Υπηρεσία πριν και κατά τη διάρκεια της 
προέντασης.
Οι υδραυλικές πρέσσες και το σύστηµα µέτρησης φορτίου και µηκύνσεων θα 
ρυθµίζονται πριν την τάνυση, καθώς και κατά διαστήµατα έξι µηνών ή το πολύ ανά 
100 εφελκυσµούς, και όποτε οι µετρήσεις των δυνάµεων προέντασης και των 
επιµηκύνσεων δεν συµβιβάζονται µε αποκλίσεις µεγαλύτερες από 5%. Οι εργασίες 
ρύθµισης θα χρειάζονται επικύρωση.

Οι τυχόν επισκευές των εµβόλων, αντικαταστάσεις των σφραγίδων, ή αλλαγές στα 
µήκη των υδραυλικών γραµµών θα αποτελούν αιτίες για την ανανέωση των 
ρυθµίσεων. Καµία πρόσθετη αποζηµίωση δεν θα εγκρίνεται για την αρχική, ή για 
τις επόµενες ρυθµίσεις ή και  για την χρησιµοποίηση της βασικής κλίµακας 
αναφοράς.

γ) ∆ιαδικασία τάνυσης

Πριν αρχίσει η τάνυση, ο ανάδοχος θα πρέπει να δείξει πως όλοι οι τένοντες είναι 
ελεύθεροι να κινηθούν µέσα στους σωλήνες. Η τάνυση θα πραγµατοποιείται υπό 
την επίβλεψη αρµοδίων µηχανικών µε τέτοιον τρόπο, ώστε η τάση των τενόντων 
να αυξάνεται σταδιακά και σταθερά.

Το σκυρόδεµα δεν θα εντείνεται προτού φθάσει, τουλάχιστον την ηλικία κατά την 
οποία σειρά από δύο τουλάχιστον δοκίµιά του θα έχει αποκτήσει την καθοριζοµένη 
αντοχή ανάληψης της προέντασης. Τα δοκίµια θα έχουν διαµορφωθεί και ελεγχθεί 
σύµφωνα µε το DIN 1048, αλλά θα συντηρηθούν σε παρόµοιες συνθήκες µε το 
σκυρόδεµα µε το οποίο σχετίζονται. Ο ανάδοχος θα κατασκευάσει αρκετά δοκίµια 
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για να είναι σε θέση να αποδείξει ότι το σκυρόδεµα έχει φτάσει την απαιτουµένη 
αντοχή ανάληψης τάσεων (πχ 2,3,7,12,14 ηµερών).

Ο, εκ µέρους του αναδόχου, υπεύθυνος για την επίβλεψη της προέντασης θα 
πρέπει να διαθέτει επί τόπου λεπτοµερή στοιχεία για τα απαιτούµενα φορτία των 
τενόντων, τον βαθµό προέντασης και τις επιµηκύνσεις. Κατά την διάρκεια της 
τάνυσης θα υπάρχουν περιθώρια για την τριβή στους γρύλλους και στην 
αγκύρωση, παρ’ ότι τα πρώτα δεν είναι απαραίτητα όταν χρησιµοποιούνται 
κυψέλες φόρτισης.

Ο χάλυβας προέντασης θα τανυθεί µε υδραυλικές πρέσσες κατά τρόπο που να 
εξασφαλισθεί ότι η δύναµη προέντασης των τενόντων δεν είναι µικρότερη από την 
ενδεικνυοµένη στα σχέδια. Εκτός αν άλλως προδιαγράφεται ή δείχνεται στα 
σχέδια, η µέση τάση λειτουργίας του χάλυβα προέντασης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 55% της προδιαγραφοµένης ελαχίστης (εφελκυστικής) τάσης του 
χάλυβα προέντασης.

Η µεγίστη προσωρινή εφελκυστική τάση (τάση στην πρέσσα) του χάλυβα 
προέντασης δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 70% της προδιαγραφοµένης ελαχίστης 
(εφελκυστικής) αντοχής θραύσης αυτού. Ο χάλυβας προέντασης θα αγκυρωθεί 
υπό τάσεις τέτοιες (αρχικές τάσεις) που θα επιτρέψουν κατά την τελική 
επανατάνυση να προκύψουν δυνάµεις λειτουργίας όχι µικρότερες από τις 
ενδεικνυόµενες στα σχέδια, αλλά εν πάσει περιπτώσει οι αρχικές τάσεις δεν θα 
πρέπει να ξεπεράσουν το 60% της προδιαγραφοµένης ελαχίστης (εφελκυστικής) 
αντοχής θραύσης του χάλυβα προέντασης.

Η ακολουθουµένη µέθοδος της προέντασης, για την κάθε περίπτωση εφαρµογής 
της τάνυσης µετά την σκλήρυνση του σκυροδέµατος, θα είναι τέτοια, ώστε να 
µετρώνται συνεχώς η επιβαλλοµένη τάση προέντασης σε συνδυασµό µε τη 
µετρουµένη επιµήκυνση του χάλυβα προέντασης.

Θα πρέπει να τηρείται πάντοτε πρωτόκολλο προέντασης για την κάθε µερική φάση 
της προέντασης και για τον κάθε τένοντα προέντασης, στον οποίο θα 
αναγράφονται η θέση του τένοντα, η ηµεροµηνία και ο χρόνος προέντασης, ο 
αριθµός της πρέσσας και τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίσθηκαν κατά τη 
διάρκεια της προέντασης, οι ενδείξεις των πιέσεων ή και των δυνάµεων (όταν 
υπάρχει δυναµόµετρο), σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες ενδείξεις των 
επιµηκύνσεων του χάλυβα. Τα πρωτόκολλα προέντασης θα υπογράφονται από 
τον υπεύθυνο µηχανικό του αναδόχου για την προένταση (η ευθύνη όµως, αστική 
και ποινική, θα συνοδεύει απόλυτα και τον ανάδοχο του έργου) και από τον 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας.

Στην περίπτωση που η δύναµη του τένοντος, µετρηµένη από τη δύναµη 
προέντασης, και η αντίστοιχη επιµήκυνση διαφέρουν µεταξύ τους περισσότερο 
από 5%, ο τένοντας θα χαλαρωθεί και θα εξεταστεί ο τρόπος του προσδιορισµού 
της προέλευσης του  σφάλµατος. Η Υπηρεσία θα ενηµερώνεται για την προέλευση 
του σφάλµατος και θα υποβληθούν προτάσεις για επανόρθωσή του, ώστε οι 
µετρούµενες δυνάµεις να συµφωνούν µέσα στα επιτρεπόµενα όρια απόκλισης.

Το τυχόν πλεονάζον µήκος του προεντεταµένου τένοντα δεν θα κόβεται αν δεν 
προηγηθεί επιθεώρηση του ηµερολογίου από την Υπηρεσία και δεν δοθεί η σχετική 
έγγραφη εντολή από αυτήν. Η αποκοπή του πλεονάζοντος µήκους θα εκτελείται 
όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην αγκύρωση, χωρίς όµως να προκληθεί βλάβη σ' 
αυτήν. Αν χρησιµοποιηθεί δαυλός ασετυλίνης, η αποκοπή θα γίνεται σε απόσταση 
τουλάχιστον 50 χλστ. από την αγκύρωση.

 

7.5.11 Προεντεταµένη κλίνη

Όταν χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι προεντεταµένης κλίνης ο εφελκυσµός θα διατηρεί 
πλήρως την τιµή του µε µέσα εξασφαλισµένης απόδοσης κατά την περίοδο µεταξύ της 
τάνυσης και της µεταβίβασης των τάσεων. Η µεταβίβαση αυτή θα πραγµατοποιηθεί µε 
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αργό ρυθµό για να ελαχιστοποιηθούν τα τινάγµατα.

α) Ευθύγραµµοι τένοντες: Για προένταση µε τη µέθοδο της µακράς γραµµής, θα 
κατανεµηθεί επαρκής αριθµός πλακών στήριξης σε όλο το µήκος της κοίτης για 
να εξασφαλισθεί ότι τα σύρµατα ή οι τένοντες θα παραµείνουν στη σωστή τους 
θέση κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης. Όποτε ένας αριθµός προεντεταµένων 
στοιχείων είναι τοποθετηµένος σε ευθεία γραµµή, αυτά θα είναι ελεύθερα να 
ολισθαίνουν κατά την διεύθυνση του µήκους τους και έτσι θα επιτρέπουν την 
µεταβίβαση της δύναµης προέντασης στο σκυρόδεµα κατά µήκος ολόκληρης της 
γραµµής.

Με το σύστηµα των µεµονοµένων καλουπιών, τα καλούπια θα είναι επαρκώς 
άκαµπτα, για να παρέχουν την αντίδραση στη δύναµη προέντασης χωρίς την 
ανάπτυξη παραµορφώσεων.

β) Τεθλασµένοι τένοντες: Όπου είναι δυνατόν, οι µηχανισµοί που θα συγκρατούν 
προς τα κάτω ή προς τα πάνω τους τένοντες θα εξασφαλίζουν ότι το τµήµα που 
βρίσκεται σε επαφή µε τον τένοντα είναι ελεύθερο να µετακινηθεί κατά µήκος της 
γραµµής του τένοντα, έτσι ώστε οι απώλειες λόγω τριβής να εκµηδενίζονται. Εάν, 
ωστόσο, χρησιµοποιηθεί κάποιο σύστηµα που αναπτύσσει δύναµη τριβής, η 
δύναµη αυτή θα προσδιοριστεί µε δοκιµές και θα αφεθεί το κατάλληλο περιθώριο 
κατόπιν συµφωνίας µε την Υπηρεσία.

Για µεµονωµένους τένοντες, ο εκτροπέας που θα βρίσκεται σε επαφή µε τον 
τένοντα θα έχει ακτίνα όχι µικρότερη από 5 φορές τη διάµετρο του τένοντα, για 
τένοντα από σύρµατα, ή 10 φορές τη διάµετρο του τένοντα, για τένοντα από 
συρµατόσχοινα και η συνολική γωνία εκτροπής δεν θα υπερβαίνει τις 15.

Η µεταβίβαση της δύναµης προέντασης στο σκυρόδεµα θα πραγµατοποιηθεί σε 
συνδυασµό µε την απελευθέρωση των δυνάµεων συγκράτησης του τένοντα προς 
τα κάτω ή προς τα πάνω, σύµφωνα µε την έγκριση της Υπηρεσίας.

7.5.12 Τσιµεντενέσεις

Γενικά ισχύει το DIN 4227, Μέρος 5ο, έκδοσης 1979 σε συσχετισµό µε τα παρακάτω:

Η ανάµιξη της τσιµεντοκονίας θα εκτελείται σε µηχανικό αναµικτήρα µε οριζόντια 
παλινδροµική κίνηση, ισχύος ικανής να προκαλέσει απότοµη δίνη στο µίγµα.

Στο εργοτάξιο θα υπάρχει βοηθητικός εξοπλισµός για τις ακριβείς µετρήσεις των 
ποσοτήτων των αναλογιών των υγρών και στερεών συστατικών του µίγµατος.

Στον αναµικτήρα θα τοποθετείται πρώτα η ποσότητα νερού του µίγµατος, και θα 
ακολουθεί το τσιµέντο. Μετά από τουλάχιστον δύο λεπτά ανάµιξης, ή σύµφωνα µε τις 
οδηγίες των κατασκευαστών των προσµίξεων, θα προστίθενται τα υλικά των προσµίξεων 
σε αναλογίες που καθορίζει η µελέτη του µίγµατος της τσιµεντοκονίας. Η ανάµιξη θα 
συνεχισθεί για τρία λεπτά τουλάχιστον ακόµη, µέχρι να σχηµατισθεί οµοιογενής µάζα του 
µίγµατος.

Οι τσιµεντενέσεις θα εκτελούνται µέσα σε τριάντα λεπτά από την ώρα της προσθήκης 
των προσµίξεων, η δε τσιµεντοκονία θα αναδεύεται συνεχώς µέχρι την τσιµεντένεση. 
Εφόσον δεν εκτελείται η τσιµεντένεση, η τσιµεντοκονία θα ανακυκλώνεται µέσα στο 
αντλητικό συγκρότηµα.

Η τσιµεντένεση θα εκτελείται µε αντλητικό σύστηµα θετικής µετατόπισης ικανό να 
δηµιουργήσει πίεση εξόδου τουλάχιστον ίση µε 1 MPa. Μεταξύ εξόδου της αντλίας και 
εισόδου του περιβλήµατος του τένοντα, θα προσαρµόζεται µετρητής πίεσης µε πλήρη 
κλίµακα αναγνώσεων µέχρι το πολύ 2 MPa.

Πριν από την εισαγωγή της στο αντλητικό σύστηµα, η τσιµεντοκονία θα διέρχεται από 
φίλτρο (κόσκινο) τοποθετηµένο έτσι ώστε να καθαρίζεται εύκολα, µε οπές διαµέτρων το 
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πολύ µέχρι 3 χλστ.

Η εισαγωγή της τσιµεντοκονίας προς την αντλία θα γίνεται µε πτώση µέσω χοάνης που 
θα διατηρείται γεµισµένη µέχρι τη µέση, ώστε να αποφεύγεται η διοχέτευση αέρα προς το 
περίβληµα του τένοντα.

Κατά τη διάρκεια της ανάµιξης ή της άντλησης, η θερµοκρασία της τσιµεντοκονίας θα 
διατηρείται µεταξύ 10 και 20 Κελσίου.

Επί τρεις µέρες από την ηµέρα της τσιµεντένεσης, ή µέχρις ότου η τσιµεντοκονία 
αποκτήσει παράγοντα ωριµότητας 1000 C.h., η θερµοκρασία του ψυχροτέρου τµήµατος 
του µέλους του σκυροδέµατος δεν πρέπει να κατέβει κάτω από 5 Κελσίου. Παράγων 
ωριµότητας είναι το γινόµενο του αριθµού των βαθµών άνω των - 10 Κελσίου επί τον 
χρόνο σκλήρυνσης της τσιµεντοκονίας σε ώρες.

Όταν συνθήκες υψηλών θερµοκρασιών του περιβάλλοντος συντελούν στην ταχεία πήξη 
της τσιµεντοκονίας, θα προβλέπεται στο εργοτάξιο τρόπος διατήρησης της θερµοκρασίας 
της σε χαµηλά επίπεδα, ώστε να αποφεύγονται οι στρώσεις κατά τις εργασίες των 
τσιµεντενέσεων.

Αν, κατά την διάρκεια και αµέσως µετά την εκτέλεση των τσιµεντενέσεων, επικρατούν 
συνθήκες παγετού, θα διατίθενται στο εργοτάξιο τα µέσα για την επαρκή προστασία της 
τσιµεντοκονίας από τον παγετό µέσα στα περιβλήµατα.

Για να ελαχιστοποιηθεί η διαρροή νερού από την αντλία, η πίεσή της θα διατηρείται κοντά 
στο 0,5 MPa, ποτέ δε δεν θα υπερβεί την τιµή του 1,4 MPa. Αν, λόγω µειωµένης 
ρευστότητας της τσιµεντοκονίας, απαιτείται συνεχώς η διατήρηση της πίεσης της αντλίας 
σε τιµές άνω του 1,0 MPa η τσιµεντοκονία θα αχρηστεύεται. ∆εν θα επιτραπεί η εκ νέου 
ανάµιξή της.

Πριν από τις τσιµεντενέσεις θα ανοίγονται όλες οι οπές αερισµού στις αγκυρώσεις και στα 
υψηλά σηµεία. Θα αφήνεται να εκρεύσει η τσιµεντοκονία από οπές αερισµού ενδιαµέσων 
και υψηλών σηµείων, µέχρι να αποµακρυνθεί τυχόν νερό ή αέρας εγκλωβισµένος µέσα 
στο περίβληµα, οπότε οι οπές αερισµού θα βουλώνονται ή θα κλείνονται µε 
οποιονδήποτε τρόπο. Οι υπόλοιπες οπές θα κλείνονται µε τον ίδιο τρόπο.

Αν κατά τη διάρκεια των τσιµεντενέσεων, η πίεση υπερβεί την συνιστωµένη από τις 
προδιαγραφές, µπορεί να εκτελεσθεί τσιµεντένεση από οποιαδήποτε οπή αερισµού που 
έχει σφραγισθεί ή που είναι έτοιµη να σφραγισθεί, κατά τη διάρκεια που συντηρείται ροή 
µιας κατεύθυνσης της τσιµεντοκονίας.

Αν ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, οι οπές θα εφοδιασθούν µε δικλείδες σφραγίσµατος. 
Σε περιβλήµατα όπου τυχόν δεν µπορεί να διατηρηθεί ροή της τσιµεντοκονίας προς µία 
κατεύθυνση θα γίνεται ολοκληρωτική πλύση µε νερό.

Η τσιµεντένεση θα συνεχίζεται σ' ολόκληρο το µήκος του περιβλήµατος µε συνεχή εκροή 
στην έξοδο, µέχρι να σταµατήσουν εντελώς οι τυχόν ορατές ριπές νερού ή αέρα στις 
εξόδους και µέχρις ότου η ταχύτητα εκροής να είναι ίδια µε την ταχύτητα εισροής της 
τσιµεντένεσης. Οι σωλήνες εξόδου και εισόδου θα σφραγισθούν διαδοχικά µε την 
παραπάνω σειρά και θα παραµείνουν κλειστές µέχρι την πήξη της τσιµεντοκονίας.

Θα διατίθεται εφεδρική, ικανή ποσότητα νερού, καθώς και αντλητικό σύστηµα µε 
δυνατότητα δηµιουργίας πίεσης 2 MPa στην έξοδο, για τυχόν ανάγκη ολοκληρωτικής 
πλύσης περιβλήµατος γεµισµένου εν µέρει µε τσιµεντένεση, η οποία, για οποιονδήποτε 
λόγο, δεν µπορεί να εκτελεσθεί µε επιτυχία.

Ο ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει δοκιµές τσιµεντένεσης σε τµήµα τένοντα και 
περιβλήµατος µήκους τουλάχιστον 10 µ. Η δοκιµή θα γίνει υπό συνθήκες αντίστοιχες 
εκείνων υπό τις οποίες θα γίνει η τσιµεντένεση των τενόντων της γέφυρας. Ο ανάδοχος 
θα πρέπει να υποβάλλει τις προτάσεις του για την δοκιµή προς έγκριση από την 
Υπηρεσία και η δοκιµή θα πραγµατοποιηθεί υπό την παρουσία αντιπροσώπου της 
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Υπηρεσίας. Όταν το τσιµεντένεµα θα έχει σκληρυνθεί, ο τένοντας θα κοπεί καθαρά σε 5 
τουλάχιστον σηµεία και θα εξετασθεί η έκταση τυχόντων κενών. Καµµία τσιµεντένεση δεν 
θα πραγµατοποιηθεί στην γέφυρα, έως ότου αποδειχθεί µε δοκιµές η καταλληλότητα της 
διαδικασίας της τσιµεντένεσης και των σχετικών υλικών, σε βαθµό που η Υπηρεσία θα 
θεωρήσει ικανοποιητικό.

Η αντοχή σε θλίψη κυβικών δοκιµίων 100 χλστ κατασκευασµένων από το τσιµεντένεµα 
θα υπερβαίνει τα 17 N/mm

2
 εντός 7 ηµερών.

Τα δοκίµια θα συντηρηθούν σε υγρό ατµοσφαιρικό περιβάλλον κατά το πρώτο 
εικοσιτετράωρο και ακολούθως µέσα σε νερό.

7.5.13 Επιδιορθώσεις του σκυροδέµατος και καθαρισµός

Μετά το πέρας των τσιµεντενέσεων και την πήξη της τσιµεντοκονίας, θα αποκόπτονται 
όλοι οι σωλήνες αερισµού, θα καθαρίζονται οι εσοχές των αγκυρώσεων µε αµµοβολή και 
θα γίνεται επάλειψη µιας στρώσης εποξειδικής κόλλας στις εκτεθειµένες επιφάνειες των 
αγκυρώσεων και του οπλισµού προέντασης, καθώς και στις επιφάνειες σκυροδέµατος.

Η εποξειδική συγκολλητική ουσία θα αποτελείται από δύο συστατικά, θα συντηρείται 
µέχρι την σκλήρυνση µε κατάβρεγµα και θα είναι ειδική για την συγκόλληση νωπού 
σκυροδέµατος µε σκληρυµένο σκυρόδεµα. Στην Υπηρεσία θα υποβάλλεται πιστοποιητικό 
του κατασκευαστή ότι η προτεινοµένη εποξειδική ουσία θα έχει ικανοποιητική απόδοση 
κάτω από τις συνθήκες θερµοκρασίας που προβλέπεται να επικρατήσουν κατά την 
εκτέλεση των εργασιών.

Στα σηµεία των αποκοπών και στις εσοχές των αγκυρώσεων θα διαστρώνεται 
τσιµεντοκονίαµα πριν από την πήξη της εποξειδικής συγκολλητικής ουσίας, εκτός από τις 
εσοχές των αγκυρώσεων σε οριζόντιες επιφάνειες του καταστρώµατος της γέφυρας, στις 
οποίες οι επιδιορθώσεις θα γίνουν µε σκυρόδεµα κατηγορίας ίδιας µε το υπόλοιπο 
σκυρόδεµα του φορέα.

Το κονίαµα για τις επισκευές στα σηµεία αποκοπής των περιβληµάτων και των εσοχών 
των αγκυρώσεων θα αποτελείται από τσιµέντο και άµµο στις ίδιες αναλογίες που 
χρησιµοποιήθηκαν στο σκυρόδεµα που πρόκειται να επιδιορθωθεί.

Οι επιδιορθώσεις στις οριζόντιες επιφάνειες του καταστρώµατος και σε επιφάνειες 
σκυροδέµατος (εκτός από εκείνες που προορίζονται για ορατά τελειώµατα τύπου Β, Γ, ∆ 
ή Ε), θα φινιρισθούν µέχρι να ισοπεδωθούν µε την επιφάνεια σκυροδέµατος που τις 
περιβάλλει.

Στις επιφάνειες σκυροδέµατος, όπου οι προδιαγραφές ορίζουν επιφανειακό τελείωµα 
ορατής επιφανείας (τύπου Β, Γ, ∆ ή Ε), οι επισκευές θα γίνουν σε ελαφρά εσοχή, ώστε η 
περιοχή της επισκευής να καθορίζεται από τις ευθείες γραµµές που θα περιβάλλουν τη 
δηµιουργηµένη εσοχή.

Η τσιµεντοκονία που εκτινάχθηκε στα διάφορα ανοίγµατα θα καθαρίζεται καλά.

7.5.14 Εξωτερική προένταση

Αν και δεν προβλέπεται καταρχήν χρήση εξωτερικής προέντασης, οι ακόλουθες ειδικές 
απαιτήσεις αφορούν την εξωτερική προένταση και έχουν χαρακτήρα συµπληρωµατικό ως 
προς τις παραπάνω γενικές απαιτήσεις για τα υλικά και την τσιµεντένεση.

α) Οι σωλήνες εκτροπής και τα σάγµατα θα ευθυγραµµίζονται επακριβώς, σε 
συµφωνία µε τις διαστάσεις που δείχνονται στα Εγκεκριµένα Κατασκευαστικά 
Σχέδια. Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, η ανοχή για την θέση των σωλήνων και 
των σαγµάτων θα είναι  3 χλστ. από τη θέση τους στα σχέδια. Κατά την 
κατασκευή του σκυροδέµατος, οι χαλύβδινοι σωλήνες εκτροπής θα προβάλλουν 
τουλάχιστον κατά 75 χλστ. από την επιφάνεια του σκυροδέµατος. Όλοι οι 
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σωλήνες και τα σάγµατα θα διαµορφώνονται κατάλληλα µε πυράκτωση ή µε 
κάποιον άλλο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η τοπική συγκέντρωση των τάσεων 
έδρασης στην είσοδο και την έξοδο από σώµα εκτροπής.

β) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ένωση τµηµάτων του σωλήνα για να 
εξασφαλισθεί η πλήρης αεροστεγανότητά τους. Οι σωλήνες δεν θα ενώνονται σε 
σηµεία µεγάλων τάσεων έδρασης.  

7.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

7.6.1 Οι εργασίες που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά τις παρακάτω περιπτώσεις:

7.6.1.1 Σκληρός χάλυβας προέντασης 170/190.

7.6.1.2 Σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170.
7.6.2 Οι παραπάνω εργασίες περιλαµβάνουν:

α) Την προµήθεια, τοποθέτηση και τάνυση του χάλυβα προέντασης.

β) Την προµήθεια και εγκατάσταση των βοηθητικών εξαρτηµάτων που είναι αναγκαία 
για κάθε επιµέρους σύστηµα προέντασης, περιλαµβανοµένων των περιβληµάτων 
των τενόντων, διατάξεων αγκύρωσης της προστασίας των τενόντων µε 
τσιµεντένεση µετά το πέρας της προέντασης κλπ.

γ) Την τήρηση των απαιτουµένων πρωτοκόλλων προέντασης.

δ) Τις επιδιορθώσεις και καθαρισµό του σκυροδέµατος.

ε) Κάθε άλλη εργασία, έστω κι αν δεν κατονοµάζεται ρητά, που απαιτείται για την 
πλήρη, έντεχνη και σύµφωνα µε τους κανονισµούς περαίωση της προέντασης.

7.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

7.7.1 Θα επιµετρηθεί σε χλγρ. το βάρος του σκληρού χάλυβα προέντασης που θα 
χρησιµοποιηθεί στο έργο. Θα υπολογισθεί η ποσότητα του χάλυβα προέντασης που θα 
τοποθετηθεί στο δοµικό στοιχείο βάσει της καλωδίωσης της οριστικής µελέτης και θα 
επιµετρηθεί βάσει του ονοµαστικού βάρους του οπλισµού των καλωδίων επί τα 
αντίστοιχα θεωρητικά µήκη των καλωδίων περιλαµβανοµένου του µήκους της κεφαλής 
αγκύρωσης, χωρίς τα πρόσθετα µήκη που είναι αναγκαία για την τάνυση του καλωδίου.

7.7.2 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες που προδιαγράφονται στο παρόν 
άρθρο και ειδικότερα στην παράγραφο 7.6.2 αυτού. 
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Γ - 8 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΛΟΤΥΠΟ

8.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

∆ιαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελειώµατα τύπου Β ή Γ ή ∆ ή Ε

8.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα άρθρα Γ-3 και Γ-5 κυρίως σε ότι αυτά αφορούν στο εν λόγω αντικείµενο µε τις 
προσθήκες που  αναφέρονται παρακάτω.

8.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

«∆ιαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε χρήση ξυλοτύπων» νοούνται όλες 
οι διεργασίες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί στο σκυρόδεµα επιφανειακό τελείωµα 
υψηλής ποιότητας (τύπου Β, Γ, ∆ ή Ε).

8.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8.4.1 Στο άρθρο Γ-3.5.5.3 της ΤΣΥ περιγράφονται λεπτοµερώς οι διάφοροι τύποι επιφανειακών 
τελειωµάτων σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους

8.4.2 Εκτός από το σύνηθες επιφανειακό τελείωµα τύπου Α, του οποίου η δαπάνη  
περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδος των σκυροδεµάτων τα λοιπά επιφανειακά τελειώµατα 
τύπου Β, Γ, ∆ και Ε χαρακτηρίζονται «υψηλής ποιότητος» και για αυτά ο Ανάδοχος 
πληρώνεται ξεχωριστά.

8.4.3 Ο καθορισµός των τύπων των τελειωµάτων στα διάφορα τµήµατα του έργου θα 
καθορίζεται από τη µελέτη ή από σχετικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. 

8.4.4 Αν δεν καθορίζεται συγκεκριµένος τύπος τελειώµατος, τότε υπονοείται ότι 
προδιαγράφεται σαν επιφανειακό τελείωµα το τελείωµα τύπου Α.

8.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

8.5.1 Γενικά 

8.5.1.1 Για την ενιαία παρουσίαση της απόχρωσης και εµφάνισης των ορατών επιφανειών των 
έργων, επισηµαίνεται η ανάγκη λεπτοµερούς µελέτης της σύνθεσης του σκυροδέµατος, 
πριν από την έναρξη διάστρωσης και στη συνέχεια η διατήρηση της σύνθεσης αυτής 
αναλλοίωτης µέχρι το τέλος της εργασίας, µε σταθερή πηγή αδρανών, σταθερή 
προέλευση και κατηγορία τσιµέντου κλπ.

8.5.1.2 Για επιφάνειες διαφορετικών δοµικών στοιχείων είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν 
διαφορετικά υλικά κατασκευής ξυλοτύπων, µε ένα από τα ακόλουθα είδη:

(α) Ξυλότυπος µε ειδικά φύλλα ενισχυµένου κόντρα πλακέ και πλαστική επένδυση της 
επιφάνειας (BETOFORM ή αναλόγου).

(β) Σιδηρότυπος µε λαµαρίνα ελαχίστου πάχους 1,6 χλστ κλπ., σύµφωνα µε το άρθρο 
Γ-5 της Τ.Σ.Υ.

Απαγορεύεται ανάµιξη των υλικών (α) και (β), στην κατασκευή του ξυλοτύπου της 
επιφάνειας ενιαίου δοµικού στοιχείου

8.5.1.3 Οι ακόλουθες επιφάνειες θα θεωρηθούν ως ένα δοµικό στοιχείο µε ενιαία επιφάνεια, για 
το οποίο επιβάλλεται να χρησιµοποιηθεί ενιαίο υλικό ξυλοτύπου (ή σιδηροτύπου), ενιαίο 
διευκολυντικό αποξήλωσης ξυλοτύπων, ενιαία συντήρηση του σκυροδέµατος κατά την 



-138-

κατασκευή  και ενιαίες λοιπές ενέργειες, ώστε να αποκτηθούν ενιαία χαρακτηριστικά του 
εκάστοτε τύπου επιφανειακού τελειώµατος:

(i) Ολόκληρη η ορατή επιφάνεια φορέα γέφυρας.

(ii) Όλες οι ορατές επιφάνειες των ακροβάθρων και των συνεχόµενων προς αυτά 
τοίχων αντιστήριξης σε ολόκληρο το µήκος τους (σε όσο τµήµα τους προβλέπεται 
να κατασκευαστούν µε επιφανειακό τελείωµα ).

(iii) Όλες οι ορατές επιφάνειες µεσοβάθρων.

(iv) Κάθε µεµονωµένος τοίχος στο σύνολο του µήκους του.

8.5.1.4 Για όλους του τύπους επιφανειακού τελειώµατος θα χρησιµοποιηθούν σύνδεσµοι 
ξυλοτύπων µε ειδική διαµόρφωση του αφαιρούµενου τµήµατος που θα αποτελείται από 
πλαστικό κώνο ή άλλο υλικό µε κωνική επιφάνεια. Απαγορεύεται η χρήση συρµάτων ή 
συνδέσµων που θραύονται κατά την αφαίρεσή τους.

8.5.2 Τελειώµατα τύπου Β  

Ισχύουν τα προδιαγραφόµενα στα άρθρα Γ-3 και Γ-5 της ΤΣΥ και ειδικότερα στις 
παραγράφους Γ-3.5.5.3β και Γ-5.5.1.β(ΙΙ) αυτών

8.5.3 Τελειώµατα τύπου Γ

Πέραν των προδιαγραφοµένων στα άρθρα Γ-3 και Γ-5 της ΤΣΥ και ειδικότερα στις 
παραγράφους Γ-3.5.5.3.γ και Γ-5.5.1.β(ΙΙ) αυτών ισχύουν και τα ακόλουθα:

8.5.3.1 Τα επιφανειακά τελειώµατα ΤΥΠΟΥ Γ, σε ορατές επιφάνειες από σκυρόδεµα θα 
κατασκευαστούν µε ιδιαίτερη επιµέλεια µε χρήση σιδηροτύπων, ή ειδικής επένδυσης µε 
πλαστική επίστρωση κόντρα πλακέ (τύπου BETOFORM ή αναλόγου) για τη µόρφωση 
απολύτως λείων επιφανειών, χωρίς ανωµαλίες στις ενώσεις, ή άλλες κάθε είδους 
παραµορφώσεις ή ατέλειες.

8.5.3.2 Θα χρησιµοποιηθεί η πλέον προωθηµένη τεχνολογία επί του θέµατος µε πολύ µικρό 
αριθµό χρήσης του BETOFORM που τυχόν θα χρησιµοποιηθεί. Η διαµόρφωση των 
σιδηρότυπων και η χρησιµοποίηση ειδικών διευκολυντικών της αποξήλωσης όπως και 
ειδικών συνδεσµολογιών θα γίνεται µε εξαιρετική επιµέλεια, ώστε να επιτευχθεί η 
απόλυτα ακριβής και σύµφωνα µε τα σχέδια τελική εµφάνιση της κατασκευής.

8.5.3.3 Επίσης θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη σύνθεση του σκυροδέµατος (µε την 
πιθανή χρήση ειδικών πρόσθετων βελτιωτικών του σκυροδέµατος) και την άκρως 
επιµεληµένη δόνηση αυτού, σε συνδυασµό και µε την ακριβή τοποθέτηση των οπλισµών 
και τη χρήση ειδικών πλαστικών παρεµβληµάτων εξασφάλισης της θέσης των οπλισµών, 
που είναι αναγκαία για τη δόνηση, ώστε να αποκτηθεί η επιζητούµενη και απολύτως λεία 
και ενιαίας παρουσίασης όψη των ορατών επιφανειών στο σκυρόδεµα µε τελείωµα 
ΤΥΠΟΥ Γ.

8.5.3.4 Τα φύλλα από επενδεδυµένο µε πλαστική στρώση κόντρα πλακέ (BETOFORM ή 
ανάλογο) θα πρέπει να έχουν καθαρή διαµόρφωση των άκρων τους χωρίς φθορές, 
αποτµήσεις, σπασίµατα, παραµορφώσεις της επιφάνειας, χρωµατικές διαφοροποιήσεις 
που µπορούν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, να επηρεάσουν το χρώµα του 
επιφανειακού τελειώµατος του σκυροδέµατος. 

Όλα τα ακατάλληλα, σύµφωνα µε τα παραπάνω φύλλα, απαγορεύεται να 
χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του ξυλοτύπου, αν δε ξεφύγουν  της προσοχής της 
Υπηρεσίας, και χρησιµοποιηθούν, θα αποµακρυνθούν κατά την τελική επιθεώρηση του 
ξυλοτύπου, που θα γίνει πριν την σκυροδέτηση, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα 
έχουν στην µετακίνηση και ξανατοποθέτηση των οπλισµών, αποξήλωση ικριωµάτων, 
καθυστερήσεις κλπ., γιατί διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την 
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ακριβή τήρηση αυτών που προδιαγράφονται παραπάνω, για να προκύψουν τα 
προβλεπόµενα υψηλής ποιότητας επιφανειακά τελειώµατα του σκυροδέµατος.

8.5.3.5 Όπου προβλέπεται χρήση διακοσµητικών πήχεων (σκοτιών) στην επιφάνεια του 
σκυροδέµατος, αυτές θα τοποθετηθούν στις ακριβείς θέσεις που προβλέπονται από τη 
µελέτη και θα αποτελούνται από πλανισµένες πρωτοχρησιµοποιούµενες διατοµές από 
κατάλληλο ξύλο, ή ειδικές διατοµές από πλαστικό µε τις ακριβείς διαστάσεις που 
προβλέπονται στη µελέτη, ή και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, χωρίς φθορές 
κλπ. όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο. Και για τις διακοσµητικές πήχες 
παίζει σπουδαίο ρόλο η χρησιµοποίηση κατάλληλου διευκολυντικού αποξήλωσης κλπ. 
όπως έγινε παραπάνω σχετική αναφορά.

8.5.3.6 Θα χρησιµοποιηθούν  κατάλληλοι σιδηρότυποι ειδικά προσαρµοσµένο προς τις ανάγκες 
σκυροδέτησης των φορέων των τεχνικών έργων σε όσο τµήµα αυτών προβλέπονται  
ορατές επιφάνειες, αφού παρθεί υπόψη η τυχόν οριζοντιογραφική καµπυλότητα, η 
µεταβαλλόµενη επίκλιση του καταστρώµατος και της άνω επιφάνειας του φορέα 
(προκειµένου για γέφυρες), το τυχόν µεταβαλλόµενο ύψος ή και το πλάτος του φορέα 
κλπ. ή αντίστοιχα οι ειδικές συνθήκες βάθρων, τοίχων κλπ. σύµφωνα µε τη µελέτη, σε 
επαρκή ποσότητα ώστε να εξασφαλισθεί η έντεχνη και πλήρης  κατασκευή των έργων.

8.5.3.7 Θα χρησιµοποιηθούν απαραµόρφωτα φύλλα ειδικού κόντρα πλακέ µε πλαστική 
επένδυση (BETOFORM) του οποίου δεν θα πρέπει να έχουν προηγηθεί περισσότερες 
από πέντε χρήσεις και του οποίου η καταλληλότητα θα ελέγχεται δεόντως από την 
Υπηρεσία.

8.5.3.8 Η τοποθέτηση των φύλλων του ξυλότυπου ή σιδηρότυπου σε όση επιφάνεια 
προβλέπεται να διαµορφωθεί ορατή επιφάνεια ΤΥΠΟΥ Γ, θα πρέπει να δηµιουργεί ένα 
"ρυθµό" (δηλ. θα είναι διαµορφωµένα µε µια διάταξη διαµήκων και εγκάρσιων αρµών 
σύµφωνα µε σχέδια της έγκρισης της Υπηρεσίας), ώστε να προκύπτει καλαίσθητο 
αποτέλεσµα της διάταξης των αρµών (µε τις απαιτήσεις τοποθέτησης των φύλλων σε, 
πρακτικά, απόλυτη επαφή) που θα εµφανισθούν.

8.5.3.9 Αναιτιολόγητες αλλαγές κατεύθυνσης, ή διαστάσεων των φύλλων του ξυλοτύπου, µε 
µόνη την αιτιολογία της αποφυγής φθοράς των φύλλων δεν θα επιτραπούν, εφ' όσον 
δηµιουργούν δυσµενή επιρροή στο αισθητικό αποτέλεσµα της εµφάνισης του 
επιφανειακού τελειώµατος.

8.5.3.10 Όλες οι ακµές των επιφανειακών τελειωµάτων ΤΥΠΟΥ Γ θα είναι λοξοτµηµένες µε χρήση 
φιλέτων και θα κατασκευαστούν µε απόλυτη ακρίβεια οι τυχόν προβλεπόµενες από τη 
µελέτη σκοτίες, των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένα στην παρούσα τιµή 
διαµόρφωσης επιφανειακού τελειώµατος.

8.5.3.11 Επισηµαίνεται επίσης ότι τυχόν παρεκκλίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών, σχετικά 
µε τα προδιαγραφόµενα της διαµόρφωσης επιφανειακών τελειωµάτων, τεχνολογίας 
κατασκευής συνδέσµων, ανοχών ξυλοτύπων και λοιπών ανοχών θα επισύρει στον 
Ανάδοχο όλες τις προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις, ενώ θα 
µπορούν να παρθούν, ανάλογα µε την περίπτωση και κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας, και τα ακόλουθα µέτρα  :

α. Να καθαιρεθεί η παρτίδα σκυροδέµατος που δεν είναι διαµορφωµένη µε τα 
προβλεπόµενα επιφανειακά τελειώµατα.

β. Να επιβληθεί ποινική ρήτρα που θα µπορεί να φθάσει µέχρι και το δεκαπλάσιο του 
τιµολογίου Υπηρεσίας για την διαµόρφωση προβλεποµένων επιφανειακών 
τελειωµάτων επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο.

8.5.4 Τελειώµατα τύπου ∆

Ισχύουν τα προδιαγραφόµενα στα άρθρα Γ-3 και Γ-5 της ΤΣΥ και ειδικότερα στις 
παραγράφους Γ-3.5.5.3.δ και Γ-5.5.1.β(ΙΙ) αυτών.
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8.5.5 Τελειώµατα  τύπου Ε

Πέραν των προδιαγραφόµενων στα άρθρα Γ-3 και Γ-5 της ΤΣΥ και ειδικότερα στις 
παραγράφους Γ-3.5.5.3.ε και Γ-5.5.1.β(ΙΙ) ισχύουν και τα ακόλουθα:

8.5.5.1 Για τη διαµόρφωση του επιφανειακού τελειώµατος επιφανειών σκυροδέµατος µε 
ξυλότυπο, ΤΥΠΟΥ Ε ισχύουν όλες οι απαιτήσεις τις παραγράφου 8.5.3 (που αναφέρονται 
σε επιφανειακό τελείωµα ΤΥΠΟΥ Γ ) αλλά επί πλέον ορίζεται ότι ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 
χρήση εσωτερικών συνδέσµων και ενσωµατωµένων µεταλλικών τµηµάτων.

8.5.5.2 Τα τµήµατα των ξυλοτύπων θα είναι κατά τέτοιο τρόπο συνδεδεµένα µεταξύ τους και 
στερεωµένα στην πίσω τους επιφάνεια, ώστε να µην δηµιουργούν οποιοδήποτε 
ελάττωµα στην επιφάνεια του σκυροδέµατος η οποία θα πρέπει να είναι λεία, να έχει 
οµοιόµορφη υφή και εµφάνιση και να µην εµφανίζει κηλίδες από τους ξυλότυπους.

8.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

8.6.1 Η διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε χρήση ξυλοτύπου καλύπτει τις 
παρακάτω εργασίες:

8.6.1.1 ∆ιαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου Β

8.6.1.2 ∆ιαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου Γ

8.6.1.3 ∆ιαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου ∆

8.6.1.4 ∆ιαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου 
Ε.

8.6.2 Όλες οι παραπάνω εργασίες διαµόρφωσης ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε 
τελείωµα υψηλής ποιότητας (τύπου Β, Γ, ∆ ή Ε) όπως λεπτοµερώς προδιαγράφονται στο 
παρόν άρθρο και στα άρθρα Γ-3 και Γ-5 της ΤΣΥ συνεπάγονται πρόσθετο κόστος τόσο 
για τα σκυροδέµατα όσο και για τους ξυλότυπους λόγω: 

α) Ειδικής επιλογής των απαιτούµενων κατάλληλων ξυλοτύπων, σιδηροτύπων, 
φύλλων κόντρα πλακέ κλπ.

β) Ειδικής κατάλληλης σύνδεσης των σκυροδεµάτων (πχ κοκκοµετρική διαβάθµιση 
και µέγιστος κόκκος, περιεκτικότητα σε τσιµέντο, οµοιόµορφη επιλογή αδρανών).

γ) Ειδικής επιλογής διευκολυντικών αποξήλωσης.
δ) Ειδικής συντήρησης των σκυροδεµάτων και προστασίας της επιφανείας τους µετά 

την αποξήλωση των ξυλοτύπων.
ε) Ειδικής επιµεληµένης συµπύκνωσης των σκυροδεµάτων. 

8.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

8.7.1 Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ2 έτοιµου επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος ανάλογα 
µε τον τύπο του (Β,Γ,∆ ή Ε) ως εξής: 

α. Για τα βάθρα θα επιµετράται όση επιφάνεια προβλέπεται να διαµορφωθεί τελικά 
ορατή, σύµφωνα µε τη µελέτη, και βρίσκεται σε επαφή µε τον ξυλότυπο, 
περιλαµβανοµένου πρόσθετου ύψους, κάτω από το κάτω όριο της τελικά ορατής 
επιφάνειας µέχρι την πάνω στάθµη του θεµελίου, το πολύ δε µέχρι 0.50 µ.

β. Για τους τοίχους αντιστήριξης θα επιµετράται όση επιφάνεια προβλέπεται από την 
τεχνική µελέτη να διαµορφωθεί σαν τελική ορατή επιφάνεια σε επαφή µε τον 
ξυλότυπο, περιλαµβανοµένου πρόσθετου ύψους, κάτω από το όριο της τελικά 
ορατής επιφάνειας µέχρι την πάνω στάθµη του θεµελίου, το πολύ δε µέχρι 0.50 µ.

γ. Για τους φορείς γεφυρών, σε όση έκταση προβλέπεται από την τεχνική µελέτη να 
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διαµορφωθεί η ορατή επιφάνεια, θα µετράται η αντίστοιχη αναπτυγµένη ορατή 
επιφάνεια του φορέα, σε επαφή µε τον ξυλότυπο.

8.7.2 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι επιπλέον δαπάνες που απαιτούνται για την 
επίτευξη της προδιαγραφόµενης υψηλής ποιότητας επιφανειακού τελειώµατος, όπως 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στην παράγραφο 8.6.2 αυτού, 
ανεξάρτητα από φθορά ειδικών υλικών, ειδικών µεθόδων κατασκευής ειδικής επιρροής 
στην µορφολογία και την µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων, καθυστερήσεις άλλων 
εργασιών κλπ.

8.7.3 Επίσης στην τιµή µονάδας αυτού του άρθρου περιλαµβάνεται ανηγµένα, ανά τετραγωνικό 
µέτρο επιφάνειας και η δαπάνη (εργασία και υλικά) τοποθέτησης φαλτσοπηχών και 
διακοσµητικών πήχεων λωρίδων από 1 εως 20 εκ. επί του ξυλοτύπου για δηµιουργία 
σκοτιών ή σύνθετων σχεδίων της επιφάνειας του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τη µελέτη.

8.7.4 Η καθοριζόµενη µε το άρθρο αυτό τιµή αποτελεί πρόσθετη τιµή, επιπλέον της δαπάνης 
που περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή µονάδας των εργασιών του σκυροδέµατος για τη 
διαµόρφωση επιφανειακών τελειωµάτων ΤΥΠΟΥ Α.
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Γ-9 ΠΡΟΧΥΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

9.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

9.1.1 Κατασκευή αγωγών οµβρίων από προκατασκευασµένους άοπλους πρεσσαριστούς 
τσιµεντοσωλήνες, διαφόρων διαµέτρων.

9.1.2 Κατασκευή αγωγών οµβρίων από προκατασκευασµένους πρεσσαριστούς οπλισµένους 
τσιµεντοσωλήνες, διαφόρων διαµέτρων.

9.1.3 Κατασκευή αγωγών οµβρίων ή και ακαθάρτων από οπλισµένους δονητικούς ή 
φυγοκεντρικούς τσιµεντοσωλήνες.

9.1.4 Κατασκευή στραγγιστηρίων από διάτρητους προκατασκευασµένους άοπλους  
τσιµεντοσωλήνες, διαφόρων διαµέτρων.

9.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠΤ-110 στον 
Κ.Τ.Σ ‘97, στην προδιαγραφή Ε∆2α/02/44/Φ.1.1/4.4.84 (ΦΕΚ 253Β/84), όπως επίσης και 
τα άρθρα της ΤΣΥ υπ. αριθµ. Γ-1 ( Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων) Γ-2 
(Επανεπιχώσεις αποµένοντος όγκου εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων), 
Γ-3 (Σκυροδέµατα), Γ-6 (Σιδηροί οπλισµοί), Γ-4 (Τσιµέντο), µε τις όποιες βελτιώσεις, 
τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω.

9.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

Πρόχυτοι τσιµεντοσωλήνες είναι οι προκατασκευασµένοι άοπλοι ή οπλισµένοι πλήρεις ή 
διάτρητοι τσιµεντοσωλήνες, οι χρησιµοποιούµενοι για κατασκευή αγωγών οµβρίων ή και 
ακαθάρτων, όπως επίσης και στραγγιστηρίων (οι διάτρητοι).

9.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η προµήθεια και/ή παρασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία υπόγειων τσιµέντινων ή και 
από άλλα υλικά κατασκευασµένων αγωγών συνιστά ιδιαίτερα ευαίσθητη κατασκευή, 
λόγω και των  καταπονήσεων που υφίστανται οι σωλήνες από την επικάλυψη τους και τη 
φόρτιση της κυκλοφορίας. Γι΄ αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει µε 
απόλυτη ακρίβεια τους κανόνες της Τέχνης και τις Προδιαγραφές, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 
την προµήθεια παρασκευή των τσιµεντοσωλήνων, την κατάλληλη έδρασή τους την 
τοποθέτηση τους, και την πλήρωση και επιµελή συµπύκνωση µε τα κατάλληλα υλικά, της 
περιοχής γύρω και πάνω από αυτούς ώστε να επιτευχθεί ο πλήρης εγκιβωτισµός τους 
και να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία τους.

9.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9.5.1 Γενικά

Τα παρακάτω αναφερόµενα ισχύουν για το σύνολο των προχύτων τσιµεντοσωλήνων 
(άοπλοι, οπλισµένοι κλπ).

9.5.1.1 Υλικά

α. Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των τσιµεντοσωλήνων θα 
πρέπει να είναι καθαρό τσιµέντο Portland χωρίς θηραϊκή ή άλλες προσµίξεις και να 
πληροί τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ ‘97.

β. Τα αδρανή υλικά και το νερό πρέπει επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις του 
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Κ.Τ.Σ’97.

γ. Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούµενες, ανάλογα µε τις 
διαστάσεις των τσιµεντοσωλήνων, κοκκοµετρικές διαβαθµίσεις και σε κάθε 
περίπτωση το µέγεθος των κόκκων τους να µην υπερβαίνει τα 20 χλστ.

δ. Για την ποσότητα του νερού που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά 
υπόψη το ποσοστό υγρασίας των αδρανών υλικών.

9.5.1.2 Κατασκευή

Τα άκρα των σωλήνων πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένα ώστε όταν οι σωλήνες 
τοποθετηθούν ο ένας µετά τον άλλο να εφαρµόζουν απολύτως και να έχουν συνεχή και 
λεία εσωτερική επιφάνεια και οι αρµοί τους πρέπει να έχουν τέτοιο σχήµα, ώστε να 
επιτρέπουν σωστή προσαρµογή.

Οι σωλήνες πρέπει να έχουν ενώσεις κεφαλής, εντορµίας κλπ µεγάλης αντοχής.

Απαγορεύεται η χρήση ρηγµατωµένων ή φθαρµένων σωλήνων

9.5.1.3 Τοποθέτηση

α. Οι τσιµεντοσωλήνες υποχρεωτικά πρέπει να τοποθετούνται µηκοτοµικά και 
οριζοντιογραφικά σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, µε επιτρεπόµενη µέγιστη 
απόκλιση από τις θεωρητικές γραµµές και κλίσεις πέντε (5) χλστ. ανά µέτρο 
αγωγού και µε επιτρεπόµενη µέγιστη απόλυτη απόκλιση τέσσερα (4) εκ. για κάθε 
αυτοτελές µήκος αγωγού µεταξύ φρεατίων

β. Η τοποθέτηση των τσιµεντοσωλήνων θα αρχίζει πάντα από το σηµείο εκροής ή 
από το πιο χαµηλό άκρο του αγωγού και µε την «αρσενική» του προς το κατώτερο 
σηµείο εκροής.

γ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έδραση των σωλήνων που θα γίνει σε όλο 
το µήκος τους και πάνω στο κατάλληλο υλικό, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ελαστικότητα και η 
οµοιοµορφία της έδρασης. Ειδικότερα η έδραση των αγωγών και η επίχωσή τους 
επάνω, κάτω και γύρω από αυτούς θα γίνει σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στο 
άρθρο Γ-2 της ΤΣΥ.

δ. Το σφράγισµα των αρµών θα γίνεται µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα, 650χγρ τσιµέντου 
ανά µ3 ξηράς άµµου.

9.5.1.4 Λήψη δοκιµίων

α. Για να επιτραπεί η χρησιµοποίηση των τσιµεντοσωλήνων στο έργο πρέπει 
προηγουµένως να γίνει ο ποιοτικός έλεγχός τους. Ο έλεγχος αυτός θα 
πραγµατοποιηθεί µε λήψη σχετικών δοκιµίων που θα παρθούν σε ποσοστό 2% για 
κάθε ξεχωριστή διάµετρο τσιµεντοσωλήνων και κατ΄ ελάχιστον 5 τεµάχια ανά 
διάµετρο , τα οποία θα ελεγχθούν στις εγκαταστάσεις  αναγνωρισµένων 
εργαστηρίων µε δαπάνη και µέριµνα του Αναδόχου.

β. Τα δοκίµια αυτά θα παίρνονται από το εργοτάξιο κατασκευής του Αναδόχου ή από 
τους προσκοµισθέντες τσιµεντοσωλήνες στο εργοτάξιο (στην περίπτωση που ο 
Ανάδοχος τους προµηθεύεται από εργοστάσιο παραγωγής τσιµεντοσωλήνων) 
κατά τυχαίο τρόπο, όπως περιγράφεται στην παράγρ, 4.3.1.1.6.1.2.1.Α.5 της 
ΠΤΠΤ-110. Τα δοκίµια αυτά θα διατίθενται δωρεάν από τον Ανάδοχο για 
πραγµατοποίηση δοκιµών.

9.5.2 Ειδικά
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Πέραν των αναφεροµένων στην παράγρ. 9-5.1 ισχύουν για κάθε τύπο πρόχυτου 
τσιµεντοσωλήνα και τα ακόλουθα.

9.5.2.1 Προκατασκευασµένοι άοπλοι πρεσσαριστοί τσιµεντοσωλήνες.

α. ∆ιαστασιολόγηση, µορφή και αντοχή

Το σκυρόδεµα κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων µπορεί να είναι είτε συνήθους 
αντοχής (Σ220) οπότε έχει εφαρµογή ο Πίνακας Ι της σελίδας 94 της ΠΤΠΤ-110, 
είτε εξαιρετικής αντοχής (Σ250), οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας ΙΙ της σελ 95 της 
ΠΤΠΤ-110.

Τα προβλεπόµενα στους ως άνω πίνακες συνιστούν τα ελάχιστα επιτρεπόµενα 
όρια και ισχύουν µε την προϋπόθεση µη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων στην 
µελέτη του Έργου. 

β. Έλεγχος ποιότητας

Ι. Σε περίπτωση κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων στο εργοτάξιο από τον 
Ανάδοχο, θα γίνονται επικουρικά δοκιµές θλίψεως του σκυροδέµατος, σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στην παράγρ. 4.3.1.1.6.1.2.Α3 της ΠΤΠΤ-110, χωρίς 
όµως αυτές οι δοκιµές να αποτελούν κριτήριο αποδοχής τους.

ΙΙ. Κριτήριο αποδοχής των σωλήνων θα αποτελέσει η δοκιµή αντοχής σε θραύση 
έτοιµων τσιµεντοσωλήνων που θα φορτίζονται σε αντιδιαµετρική θλίψη 
σύµφωνα µε την µέθοδο των «τριών ακµών» και θα πρέπει να επιτυγχάνονται 
στα δοκίµια οι αντοχές που προβλέπονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές των 
σωλήνων, ανάλογα µε την κατηγορία του χρησιµοποιούµενου σκυροδέµατος 
(πίνακας Ι της σελ. 94 για σκυροδέµατα κατηγορίας Σ220  ή πίνακας ΙΙ της σελ. 
95 για σκυροδέµατα κατηγορίας Σ250 της ΠΤΠΤ-110.

ΙΙΙ. Οι τσιµεντοσωλήνες θα γίνονται αποδεκτοί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
παράγρ. 4.3.1.1.6.1.2.1.Α1 της ΠΤΠΤ-110 (δοκιµές ή επαναδοκιµές) σύµφωνα 
µε την προδιαγραφή ASTM C-14.

IV. Εκτός από το κριτήριο αποδοχής των τσιµεντοσωλήνων, που είναι η αντοχή σε 
εξωτερικό φορτίο θα ισχύουν επικουρικά και τα κριτήρια  
υδροαπορροφητικότητας, υδροπερατότητας και υδροστατικών δοκιµών, 
σύµφωνα µε την ΠΤΠΤ-110.

V. Θα ισχύουν τέλος και τα κριτήρια αποδοχής για επιτρεπόµενες αποκλίσεις 
διαστάσεων της παραγρ. 4.3.1.1.6.1.2.1. Β της ΠΤΠΤ-110 (πίνακας ΙΙΙ, σελ 99)

9.5.2.2 Προκατασκευασµένοι οπλισµένοι πρεσσαριστοί τσιµεντοσωλήνες

α. Σιδηρούς οπλισµός

Ο σιδηρούς οπλισµός των τσιµεντοσωλήνων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του 
ΚΤΣ και του άρθρου Γ-6 της ΤΣΥ (Σιδηρούς οπλισµός). Η τοποθέτηση του 
οπλισµού θα γίνεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις παραγρ. 4.3.1.1.6.1.3.04, 
4.3.1.1.6.1.3.05 και 4.3.1.1.6.1.3.06 της ΠΤΠΤ-110.

β. ∆ιαστασιολόγηση, µορφή και αντοχή

Οι τσιµεντοσωλήνες µπορεί να είναι:

Ι. Της σειράς 75 (ως σειρά 75 νοείται η σειρά µε φορτίο θραύσης κατά την 
αντιδιαµετρική θλίψη µε την µέθοδο «τριών ακµών» = 75/Ν/m.mm διαµέτρου), 
οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας ΙΙ της σελ 100 της ΠΤΠΤ-110.
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ΙΙ. Της σειράς 100, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας ΙΙ της σελ 101 της ΠΤΠΤ-110.

ΙΙΙ. Της σειράς 150, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας ΙΙΙ της σελ. 102 της ΠΤΠ-Τ110.

ΙV. Σκυροδέµατος Σ-420, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας ΙV της σελ. 103 της 
ΠΤΠΤ-110.

Τα προβλεπόµενα στους άνω πίνακες συνιστούν τα ελάχιστα επιτρεπόµενα όρια 
και ισχύουν µε την προϋπόθεση µη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων στην 
µελέτη του έργου.

γ. Έλεγχος ποιότητας

Ι. Σε περίπτωση κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων στο εργοτάξιο από τον 
Ανάδοχο, θα γίνονται επικουρικά δοκιµές θλίψης του σκυροδέµατος, σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στην παράγρ. 4.3.1.1.6.1.2.2.Α2 της ΠΤΠΤ-110, χωρίς 
όµως αυτές οι δοκιµές να αποτελούν κριτήριο αποδοχής τους.

ΙΙ. Κριτήριο αποδοχής των σωλήνων θα αποτελέσει η δοκιµή αντοχής σε θραύση 
έτοιµων τσιµεντοσωλήνων που θα φορτίζονται σε αντιδιαµετρική θλίψη 
σύµφωνα µε την µέθοδο των «τριών ακµών» και θα πρέπει να επιτυγχάνονται 
στα δοκίµια οι αντοχές, οι οποίες προβλέπονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές 
των σωλήνων (πίνακες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV  των σελ. 100, 101, 102 και 103 της 
ΠΤΠΤ-110).

ΙΙΙ. Οι τσιµεντοσωλήνες θα γίνονται αποδεκτοί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
παράγρ. 4.3.1.1.6.1.2.2.Α1 της ΠΤΠΤ-110 (δοκιµές και επαναδοκιµές) 
σύµφωνα µε την προδιαγραφή ASTU C76 πλην της υδροπερατότητας που θα 
γίνει σύµφωνα µε την προδιαγραφή DIN 4035.

IV. Εκτός από το κριτήριο αποδοχής των τσιµεντοσωλήνων που είναι η αντοχή σε 
εξωτερικό φορτίο θα ισχύουν επικουρικά και τα κριτήρια απορροφητικότητας 
νερού και υδροπερατότητας (υδατοστεγανότητας) σύµφωνα µε την ΠΤΠΤ-110.

V. Θα ισχύουν τέλος και τα κριτήρια αποδοχής για επιτρεπόµενες αποκλίσεις 
διαστάσεων της παρ. 4.3.1.1.6.1.2.Β της ΠΤΠΤ-110.

9.5.2.3 ∆ονητικοί - φυγοκεντρικοί τσιµεντοσωλήνες

Ισχύει η προδιαγραφή Ε∆ 2α/02/44/Φ.1.1. από 4 Απριλίου 1984 (ΦΕΚ 253Β/84).

9.5.2.4 ∆ιάτρητοι τσιµεντοσωλήνες

α. ∆ιαστασιολόγηση, µορφή και αντοχή   

Το σκυρόδεµα κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων µπορεί να είναι είτε συνήθους 
αντοχής, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας Ι της σελ 178 της ΠΤΠΤ -110 είτε υψηλής 
αντοχής, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας ΙΙ της σελ. 179 της ΠΤΠΤ-110.

Τα προβλεπόµενα, στους ως άνω πίνακες συνιστούν τα ελάχιστα επιτρεπόµενα 
όρια και ισχύουν µε την προϋπόθεση µη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων στη 
µελέτη του έργου.

β. Οπές

Ισχύουν τα προδιαγραφόµενα στην παράγ. 4.4.2.1.10.5.1.2.Β2 σελ 177 της 
ΠΤΠΤ-110.

γ. Έλεγχος ποιότητας
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Ισχύουν τα καθοριζόµενα για τους άοπλους τσιµεντοσωλήνες µε προσαρµογή τους 
στους πίνακες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ των σελ 178 και 179 της ΠΤΠΤ-110.

9.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

9.6.1 Κατασκευή αγωγών οµβρίων από προκατασκευασµένους, άοπλους 

πρεσσαριστούς τσιµεντοσωλήνες από σκυρόδεµα Σ-220 ή Σ-250, διαφόρων 

διαµέτρων.

Η εργασία περιλαµβάνει:

α. Την προµήθεια ή παρασκευή, την µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση του 
τσιµεντοσωλήνα µέσα στην υπάρχουσα τάφρο και σε οποιοδήποτέ βάθος.

β. Τις συνδέσεις των σωλήνων και το σφράγισµα των αρµών τους µε ισχυρή 
τσιµεντοκονία 650 χλγ τσιµέντου ανά µ3 ξηράς άµµου.

 
γ. Τη λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων και την διενέργεια των σχετικών δοκιµών 

ποιότητας.

δ. Την αντιµετώπιση των κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπόγειου 
νερού.

9.6.2 Κατασκευή αγωγών οµβρίων ή και ακαθάρτων από οπλισµένους 

τσιµεντοσωλήνες διαφόρων κατηγοριών και διαµέτρων

Η εργασία περιλαµβάνει: 

α. Τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις ως άνω 9.6.1. α, β,γ,και δ 
παραγράφους.

β. Την προµήθεια κοπή και ενσωµάτωση του σιδηρού οπλισµού, εφόσον 
παρακσευάζονται επί τόπου του ή τη διασφάλιση των προδιαγραφών προκειµένου 
περί προκατασκευασµένων διάτρητων σωλήνων εµπορίου.

9.6.3 Κατασκευή στραγγιστηρίων από διάτρητους προκατασκευασµένους άοπλους 

πρεσσαριστούς τσιµεντοσωλήνες διαφόρων διαµέτρων.

Η εργασία περιλαµβάνει:

α. Τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις ως άνω παραγράφους 9.6.1.α, β, γ, 
και δ.

β. Την διάνοιξη των απαιτούµενων οπών.

9.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ

9.7.1 Η επιµέτρηση θα γίνει ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου 
τσιµεντοσωλήνα αφαιρουµένων των µηκών των εσωτερικών διαστάσεων των 
παρεµβαλλόµενων φρεατίων.

9.7.2 Η πληρωµή θα γίνει αναλόγως της διαµέτρου και του είδους των τσιµεντοσωλήνων (από 
απλό ή οπλισµένο σκυρόδεµα, υψηλής αντοχής, διάτρητοι κλπ).

9.7.3 Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 9.6.1. για άοπλους 
τσιµεντοσωλήνες, 9.6.2 για οπλισµένους και 9.6.3 για διάτρητους.
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9.7.4 ∆ιευκρινίζονται και τα ακόλουθα:

α. Στην τιµή µονάδος δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες του τυχόν περιβλήµατος από 
σκυρόδεµα και των υλικών έδρασης και εγκιβωτισµού των αγωγών, που 
πληρώνονται ιδιαίτερα µε τις αντίστοιχες τιµές µονάδος του τιµολογίου.

β. Στην τιµή µονάδος του οπλισµένου τσιµεντοσωλήνα περιλαµβάνεται και η δαπάνη 
προµηθείας, ενσωµάτωσης κλπ του απαιτούµενου σιδηρού οπλισµού.
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Γ-10 ΕΓΧΥΤΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΙ 

ΚΕΦΑΛΟ∆ΕΣΜΟΙ ΤΟΥΣ)

10.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

10.1.1 Η εισκόµιση - αποκόµιση πλήρους εξοπλισµού πασσάλων.

10.1.2 Η διάτρηση πασσάλων διαφόρων διαµέτρων σε κάθε είδους  έδαφος.

10.1.3 Η σκυροδέτηση πασσάλων διαφόρων διαµέτρων µε σκυρόδεµα κατηγορίας C 20/25.

10.1.4 Η συµπλήρωση της οπής των πασσάλων µε κοκκώδες υλικό. 

10.1.5 Η διενέργεια δοκιµαστικών φορτίσεων των πασσάλων.

10.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

10.2.1 Οι γενικές βασικές αρχές για θεµελιώσεις δίδονται στο DIN 1054 και για εγχύτους 
πασσάλους µε αφαίρεση εδαφικού υλικού στους κανονισµούς DIN 1054 και 1045. Εν 
προκειµένω, έχει εφαρµογή πάντοτε η τελευταία έκδοση των κανονισµών αυτών µε τα 
αντίστοιχα διορθωτικά φύλλα και συµπληρωµατικές ερµηνευτικές διατάξεις.

10.2.2 Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ‘97.

10.2.3 Το άρθρο Γ-3 της ΤΣΥ σε ότι αφορά σκυροδέµατα.

10.2.4 Το άρθρο Γ-4 της ΤΣΥ σε ότι αφορά τσιµέντα.

10.2.5 Το άρθρο Γ-6 της ΤΣΥ σε ότι αφορά σιδηρούς οπλισµούς.

10.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

10.3.1 Οι έγχυτοι πάσσαλοι, µε αφαίρεση του εδαφικού υλικού, µε διάµετρο µεγαλύτερη ή ίση 
από Φ0,80 ονοµάζονται φρεατοπάσσαλοι. Όπου αναφέρονται στην παρούσα 
προδιαγραφή έγχυτοι πάσσαλοι ή πάσσαλοι νοούνται αδιακρίτως και οι φρεατοπάσσαλοι.

10.3.2 «Λειτουργικοί πάσσαλοι» νοούνται οι ενσωµατούµενοι στο έργο πάσσαλοι που επιτελούν 
ωφέλιµο έργο, αναλαµβάνοντας φορτία των κατασκευών.

10.3.3 «Μη λειτουργικοί πάσσαλοι» νοούνται οι πάσσαλοι που κατασκευάζονται προκειµένου να 
διενεργηθούν δοκιµαστικές φορτίσεις για έλεγχο των συνθηκών υπεδάφους.

10.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

10.4.1 Εδαφικοί σχηµατισµοί

Η σύσταση των εδαφών στα οποία µπορεί να απαιτηθεί η κατασκευή πασσάλων 
κυµαίνεται, ενδεικτικά από φερτά υλικά, πρόσφατες αποθέσεις και µάργες µέχρι 
σχιστόλιθους µεταβαλλοµένου βαθµού κερµατισµού και εξαλλοίωσης.

Ενδέχεται όµως να συναντηθούν, κατά την κατασκευή των πασσάλων, και σκληρότερα 
πετρώµατα όπως ασβεστόλιθοι (µε κυµαινόµενο βαθµό ρηγµάτωσης ή και υγιείς 
εµφανίσεις µικροκρυσταλλικών και δολοµιτικών ασβεστολίθων και κερατολίθων) ή/και 
άλλα ακόµη σκληρότερα πετρώµατα κατηγορίας βράχου και για οποιαδήποτε 
σκληρότητα.
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10.4.2 Στοιχεία εδάφους

Όλα τα υπάρχοντα στοιχεία εδάφους παραδίδονται στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος πάντως 
είναι υποχρεωµένος, αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στους όρους δηµοπράτησης, 
να εκτελέσει επιπλέον έρευνες µε δική του φροντίδα και δαπάνη για να επαληθεύσει τα 
εδαφοτεχνικά στοιχεία της µελέτης.  Η συµπληρωµατική γεωτεχνική έρευνα πρέπει να 
εκτελείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει στοιχεία για τη φύση του υπεδάφους, τόσο 
γύρω όσο και κάτω από τη στάθµη των προτεινοµένων πασσάλων, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των εδαφικών στρώσεων που πρόκειται να συνεισφέρουν 
σηµαντικά στις αναµενόµενες καθιζήσεις.

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών, θα πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία Επίβλεψης τις 
προτάσεις του για την αντιµετώπιση του θέµατος, η οποία και θα αποφασίσει, κατά την 
απόλυτη κρίση της. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την 
εµπρόθεσµη διενέργεια του συµπληρωµατικού προγράµµατος ερευνών και την τυχόν 
υποβολή προτάσεων αντιµετώπισης των αναφυοµένων προβληµάτων. Θα πρέπει 
πάντως, κατά τον προγραµµατισµό των εργασιών του, να έχει υπόψη του ο Ανάδοχος ότι 
απαιτείται χρόνος το πολύ ίσος µε 30 ηµερολογιακές ηµέρες στην Υπηρεσία για να 
αποφασίσει (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά).

10.4.3 Επίβλεψη κατασκευής των πασσάλων

Κατά την διάρκεια της κατασκευής των πασσάλων θα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς στο 
εργοτάξιο, εκ µέρους του Αναδόχου, ο υπεύθυνος Μηχανικός της εταιρείας κατασκευής 
των πασσάλων ή ο αντικαταστάτης του.

Για την κατασκευή κάθε πασσάλου θα πρέπει να συµπληρώνεται στο εργοτάξιο ένα 
έντυπο που θα πρέπει καθηµερινά να επιδεικνύεται στην Υπηρεσία από τον υπεύθυνο 
εργοταξιάρχη ή τον εκπρόσωπό του, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΧΥΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΩΝ)

Εταιρεία:..................................................... Εγχυτος πάσσαλος:.......................................................
Εργοτάξιο:.................................................. Είδος πασσάλου:............................................................
Σχέδιο πασσάλων:...................................... Πάσσαλος θλίψης/ Πάσσαλος εφελκυσµού.....................

ΕΠΑΛΛΗΛΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1. Στοιχεία του πάσσαλου
Μέτρα κάτω Μέτρα πάνω ΕδαφικόςΥπόγεια ύδαταΣτοιχεία για 

1.1∆ιάµετρος του πασσάλου ......................( εκ) (εξωτ.διαµ.της 
σωλήνωσης)

από το από σχηµατισµόςτο κοπτικό1.2∆ιάµετρος της βάσης του 
πασσάλου .........................( εκ)

επίπεδο της .................... και σύστασηκαι τη σωλήνωση1.3Υψος βάσης 
του πασσάλου ....................................( εκ)

γεώτρησης .................. του εδαφικού από ........1.4Κλίση του 
πασσάλου......................

σχηµατισµούµέχρι .........1.5Κεφαλή του 
πασσάλου .................. (µ) κάτω από το επίπεδο της 

γεώτρησης
(µέτρα)1.6Κάτω ακµή βάσης το πασσάλου ................(µ) κάτω 

από το επίπεδο της γεώτρησης
1.7Μήκος πασσάλου ...........(µ) (από τα στοιχεία του στίχου 
1.6 αφαιρούνται τα στοιχεία του στίχου 1.5 του πίνακα)
1.8Κενή γεώτρηση....................(µ)
1.9Βάθος πρόσφυσης του πασσάλου στον εδαφικό 
σχηµατισµό που έχει φέρουσα ικανότητα

Ι  ΙΙ V επίπεδο γεώτρησης2.Εργασία της γεώτρησης
2.1Εξωτερική διάµετρος της κοπτικής στεφάνης (εκ)
2.2Βάθος του διατρήµατος χωρίς βάση............(µ)κάτω από το 
επιπ.γεώτρησης
2.3Ποσότητα του προϊόντος της διάτρησης (υπολογιστικά) µε 
στοιχεία του στίχου 2.1 και 2.2 του πίνακα)
Κορµός....................................... ( λίτρα)
Πέλµα (βάση)...............................( λίτρα)
Σύνολο..........................................( λίτρα)
2.4Έλεγχος κατακορυφότητας και στάθµης πυθµένα της 
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γεώτρησης
- µετά από γεώτρηση.......(µ) κάτω από το επίπεδο της 
γεώτρησης
- µετά από τη διαµόρφωση βάσης ...........(µ) κάτω από το 
επίπεδο της γεώτρησης
- πριν από την έγχυση σκυροδέµατος..............(µ) κάτω από 
το επίπεδο της γεώτρησης.
3.Οπλισµός
3.1∆ιαµήκης Οπλισµός ......., διαµ......χλστ BRITISH 
STANDARD
3.2Εγκάρισιος οπλισµός (σπείρες)....., διαµ.....χλστ BRITISH 
STANDARD
3.3Ύψος βήµατος
3.4Μήκος κλωβού
Πάνω από την κεφαλή του πασσάλου..............µ
Κάτω από την κεφαλή του πασσάλου ..............µ
Σύνολο                                                ..............µ
3.5Ενώσεις (συγκολλήσεις)
4Σκυρόδεµα πασσάλου
4.1Κατηγορία αντοχή Βη:........οµάδα σκυροδέµατος ΒΙ/ΒΙΙ
Συνεκτικότητα ΚΙΙΙ/ρευστό µπετόν
4.2Σκυρόδεµα εργοταξίου / Σκυρόδεµα προέλευσης έξω από 
το εργοτάξιο (έτοιµο σκυρόδεµα)
4.3Είδος τσιµέντου. Εργοστάσιο προµηθείας
4.4Ποσότητα τσιµέντου............ (χγρ/µ3)
4.5Αδρανή στο σκυρόδεµα (µέγιστος κόκκος)
4.6Λόγος ύδατος προς τσιµέντο [(Ν/Ι)-(βάρος ύδατος /βάρος 
τσιµέντου)]
4.7Πρόσθετα σκυροδέµατος
5.Εγχυση του σκυροδέµατος
5.1Στάθµη ύδατος στο σωλήνα της γεώτρησης κατά την 
έναρξη της σκυροδέτησης......................(µ)
5.2Σωλήνας εκκένωσης του σκυροδέµατος (διάµετρος .......εκ/
Κάδος εκκένωσης
5.3Αποδεικτικό της καταναλωθείσας ποσότητας 
σκυροδέµατος
6.Χρόνοι διεξαγωγής (χρόνοι εκτέλεσης εργασίας)

Χρονική διάρκεια
Στάδια εργασίαςΚαιρικές συνθήκεςΘερµοκρασία  Cαπό 

έωςΗµεροµηνίαΥπογραφή
Γεώτρηση
∆ιακοπή
Κατασκευή βάσης
Σκυροδέτηση

7Αποκλίσεις του πασσάλου από τη θέση που 
προκαθορίσθηκε (µέτρηση µέσα στο διάτρηµα) βλέπε σχέδιο
Κεφαλή πασσάλου ex=
                               ey=
Κλίση πασσάλου    Λπ%=
8.Παρατηρήσεις και ιδιαιτερότητες:

Ο Υπεύθυνος Εργοδηγός φρεατοπασσάλων   Ο Υπεύθυνος του εργοταξίου της 
Εταιρείας

10.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10.5.1 Εισκόµιση - αποκόµιση µηχανικού εξοπλισµού

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλον τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό και 
εγκαταστάσεις για την κατασκευή των εγχύτων πασσάλων καθώς και επαρκή ποσότητα 
σωλήνων προστασίας κατά την φάση της εκσκαφής και τα απαραίτητα µηχανήµατα για 
την εξαγωγή των σωλήνων.
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Ο Ανάδοχος δεν θα αποζηµιούται για σωλήνες που δεν κατορθώνεται να ανασυρθούν. 
Σωλήνες µε σαφή φθορά ή καταπόνηση δεν θα γίνονται δεκτοί. Ο εν λόγω εξοπλισµός θα 
παραµείνει στο έργο µέχρι το τέλος των εργασιών κατασκευής των πασσάλων και για την 
αποµάκρυνση του απαιτείται έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

10.5.2 Κατασκευή των πασσάλων

10.5.2.1 Προκαταρκτικές εργασίες

α) Μέθοδος κατασκευής

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση όχι 
αργότερα από 120 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης και 
τουλάχιστον ένα µήνα πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής των πασσάλων, 
τα ακόλουθα στοιχεία:

Ι. Λεπτοµερή περιγραφή της µεθόδου κατασκευής των πασσάλων. Η 
προτεινοµένη µέθοδος δεν θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να δηµιουργεί 
προβλήµατα ασφάλειας ή υπερβολικού θορύβου και ενόχλησης των γειτονικών 
κτισµάτων.

ΙΙ. Λεπτοµερή κατάλογο των µηχανηµάτων που προτίθεται να χρησιµοποιήσει.

ΙΙΙ. Σύνθεση τεχνικού προσωπικού επικεφαλής του οποίου θα πρέπει να είναι 
εργοδηγός βεβαιωµένης πείρας σε εργασίες πασσάλων και το όνοµα του 
αντικαταστάτη αυτού που θα πρέπει και αυτός να έχει τα ίδια προσόντα.

IV. Μέθοδο ελέγχου συνεχείας της σκυροδέτησης των κατασκευαζοµένων 
πασσάλων

β) Πρόγραµµα εκτέλεσης εργασιών - µητρώο πασσάλων

Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει στην Επίβλεψη για έγκριση πρόγραµµα διαδοχής 
και χρονικής διάρκειας εκσκαφής και σκυροδέτησης των πασσάλων, έτσι που να 
αποφεύγεται η βλάβη των γειτονικών πασσάλων. Ο Ανάδοχος πρέπει να 
ενηµερώνει καθηµερινά την Υπηρεσία Επίβλεψης για το συγκεκριµένο πρόγραµµα 
των εργασιών της εποµένης. Για κάθε κατασκευαζόµενο πάσσαλο  ο Ανάδοχος 
πρέπει να κρατά λεπτοµερές µητρώο µε όλα τα σχετικά στοιχεία του πασσάλου (βλ 
πίνακα 1). Τονίζεται ότι η τήρηση του εν λόγω πίνακα είναι υποχρεωτική και η 
δαπάνη τήρησης του περιλαµβάνεται ανηγµένα στις τιµές µονάδος των υπολοίπων 
εργασιών και ότι η έλλειψη του θα θεωρείται έλλειψη ουσιώδους επιµετρητικού 
στοιχείου κατά την πιστοποίηση των εργασιών πασσάλων. Υπογεγραµµένο  
αντίγραφο από  τον υπεύθυνο µηχανικό της εταιρείας κατασκευής πασσάλων και 
από τον Ανάδοχο παραδίδεται στην Υπηρεσία Επίβλεψης.

γ) Χάραξη θέσεων - ανοχές

Ι. Η χάραξη των αξόνων των πασσάλων γίνεται µε εξάρτηση από τις πλέον 
αξιόπιστες γραµµές σύµφωνα µε την µελέτη (για πασσάλους γεφυρών η 
χάραξη των πασσάλων συνήθως εξαρτάται από τον άξονα χάραξης της οδού, 
ενώ για οικοδοµικά έργα η χάραξη των πασσάλων συνήθως εξαρτάται από τις 
οικοδοµικές - ρυµοτοµικές γραµµές).

ΙΙ. Η θέση κάθε πασσάλου πριν από την κατασκευή εξασφαλίζεται µε κατάλληλα 
µέσα. Η πραγµατική θέση του κέντρου του πασσάλου µετά την κατασκευή και 
την αποκοπή, δεν επιτρέπεται να διαφέρει από το θεωρητικό κέντρο 
περισσότερο από 75 χλσ σε κάθε κατεύθυνση. Εξάλλου η µέγιστη ανεκτή 
απόκλιση του άξονα του πασσάλου από την κατακόρυφο για κατακόρυφους  
πασσάλους είναι Π=0.013(1:75). Για τυχόν κεκλιµένους πασσάλους µε κλίση 
µέχρι 4:1 (υ:β) η µέγιστη ανεκτή απόκλιση του άξονα από την προδιαγραφείσα 
κλίση είναι 1:25.
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ΙΙΙ. Απαγορεύεται η βίαιη και εκ των υστέρων επιδιόρθωση κατασκευασµένων 
πασσάλων.

IV. Η διάµετρος των πασσάλων δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από την 
προδιαγραφοµένη από την µελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

V. Πάσσαλοι που, σε οποιονδήποτε χρόνο, και για οποιονδήποτε λόγο, 
αποδειχθούν ελαττωµατικοί, υπόκεινται σε απόρριψη από την Υπηρεσία, ενώ, 
όλα τα έξοδα για την αποκατάσταση βαρύνουν τον Ανάδοχο.

δ) Προεργασίες

Ι. Ο Ανάδοχος πρέπει να κατασκευάσει βάσεις εργασίας σε κάθε κεφαλόδεσµο 
για τις οποίες δεν προβλέπεται καµία πληρωµή. Οι βάσεις πρέπει να είναι 
οριζόντιες και ανθεκτικές στην χρήση από τα µηχανήµατα κατασκευής του 
έργου, υψοµετρικά δε να βρίσκονται τουλάχιστον 50-70 εκ υψηλότερα από την 
στάθµη αποκοπής των πασσάλων.

ΙΙ. Η θέση της προστατευτικής σωλήνωσης πρέπει να ελέγχεται από τον Ανάδοχο 
και να εγκρίνεται από την Υπηρεσία Επίβλεψης.

10.5.2.2 Υλικά κατασκευής

α) Υλικά σκυροδέµατος πασσάλων και κεφαλοδέσµων

Ι. Όλα τα υλικά κατασκευής του σκυροδέµατος θα είναι σύµφωνα µε τα 
προδιαγραφόµενα στην προδιαγραφή σκυροδεµάτων του άρθρου Γ-3 της 
παρούσας ΤΣΥ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα προδιαγραφή.

ΙΙ. Το τσιµέντο θα είναι τύπου Ι ή ΙΙ (και ΙΙα) ή ΙΙΙ ή IV, σύµφωνα µε το Π∆ 244/1980 
και κατάλληλης κατηγορίας αντοχής ώστε να επιτευχθούν οι απαιτούµενες 
ιδιότητες σκυροδέµατος για τα έργα της παρούσας προδιαγραφής. Ο τύπος και 
η κατηγορία αντοχής του θα προσδιορισθούν από την µελέτη σύνθεσης 
σκυροδέµατος βάσει αιτιολογηµένης πρότασης.

ΙΙΙ. Τα αδρανή θα είναι σύµφωνα µε την προδιαγραφή του άρθρου Γ-3 της 
παρούσας ΤΣΥ. Ο µέγιστος κόκκος του µίγµατος που θα χρησιµοποιηθεί τόσο 
για το σκυρόδεµα των πασσάλων όσο και για το σκυρόδεµα των 
κεφαλοδέσµων, δεν θα πρέπει να έχει µεγαλύτερη διάµετρο από Φ 32χλστ. 
Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν και στρογγυλευµένα 
αδρανή (όχι θραυστά) που να τηρούν όµως τις υπόλοιπες ιδιότητες των 
αδρανών του άρθρου Γ-3 της παρούσας ΤΣΥ σύµφωνα µε αιτιολογηµένη 
πρόταση της µελέτης σύνθεσης του σκυροδέµατος. Τα αδρανή θα έρχονται σε 
τρία κλάσµατα (δύο για τα σκύρα και ένα για την άµµο). Το µίγµα των αδρανών 
πρέπει να βρίσκεται στην υποζώνη ∆ των πινάκων του ΚΤΣ, στον οποίο 
παραπέµπει το άρθρο Γ-3 της παρούσας ΤΣΥ.

IV. Το ύδωρ θα προέρχεται από το δίκτυο ποσίµου ύδατος. Άλλως ισχύουν τα 
αναφερόµενα στην προδιαγραφή του άρθρου Γ-3 της παρούσας ΤΣΥ.

V. Πρόσθετα, εφόσον απαιτηθούν, θα προσδιορισθούν από την µελέτη σύνθεσης 
σκυροδέµατος που θα πρέπει να συνταχθεί για το σκυρόδεµα των πασσάλων, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2.3 του ΚΤΣ.

VΙ. Σχετικά µε την αποθήκευση, δειγµατοληψία, ποιοτικό έλεγχο κλπ 
χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής του σκυροδέµατος, των πασσάλων και 
των κεφαλοδέσµων, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο Γ-3 της παρούσας 
ΤΣΥ

VΙΙ.Για την περίπτωση χρησιµοποίησης εργοστασιακού σκυροδέµατος, σύµφωνα 
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µε τα προδιαγραφόµενα στην παρούσα προδιαγραφή, ισχύουν τα αναφερόµενα 
στο άρθρο Γ-3 της παρούσας ΤΣΥ .

β) Ιδιότητες του σκυροδέµατος των πασσάλων

Ι. Οι πάσσαλοι και οι φρεατοπάσσαλοι θα κατασκευασθούν από σκυρόδεµα 
κατηγορίας χαρακτηριστικής αντοχής τουλάχιστον 25 ΜΡα(250χγρ/εκ2) 
σύµφωνα µε το άρθρο Γ-3 της παρούσας ΤΣΥ και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε 
το DIN 1045 (την πλέον πρόσφατη ισχύουσα έκδοση).

ΙΙ. Η περιεκτικότητα σε τσιµέντο  δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από 400 χγρ/µ3 
σκυροδέµατος για τσιµέντο οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε κατηγορίας 
αντοχής. Εν πάση περιπτώσει, η µέγιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 500 χγρ/µ3 σκυροδέµατος.

ΙΙΙ. Η κάθιση του σκυροδέµατος (SLUMP) θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 100 
χλσ, συνήθως δε της τάξης των 200-220 χλστ.

Ειδική πρόνοια θα πρέπει να παρθεί κατά την µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος I.
(βλέπε παράγραφο 5.2.3 του ΚΤΣ ‘97) που θα γίνει για το σκυρόδεµα των 
πασσάλων, για να εξασφαλισθεί η κατάλληλη ρευστότητα του µίγµατος του 
σκυροδέµατος, κατά τρόπο που να αποφεύγονται οι αποφράξεις των σωλήνων 
µε τους οποίους γίνεται η σκυροδέτηση των πασσάλων. Για την εξασφάλιση της 
κανονικής ρευστότητας που είναι αναγκαία για την σκυροδέτηση των 
πασσάλων µε σωλήνες θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την 
παραλαβή και συσσώρευση των αδρανών στο εργοτάξιο µε δοκιµές 
κοσκινίσµατος για την εξακρίβωση του συµφώνου της κοκκοµέτρησης των 
αδρανών προς την προδιαγραφοµένη από την µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος.

V. Στην µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος θα πρέπει να δοθεί και καµπύλη 
ανάπτυξης της αντοχής του σκυροδέµατος µε θραύση δοκιµίων τουλάχιστον σε 
7 και 28 µέρες (τα δοκίµια αυτά θα συντηρούνται κανονικά σύµφωνα µε το DIN 
1048) όπως επίσης και η καµπύλη του λόγου Ύδωρ /τσιµέντο σύµφωνα µε την 
παράγραφο 5.2.3 του ΚΤΣ΄97.

γ) Ιδιότητες του σκυροδέµατος κεφαλοδέσµων

Ι. Οι κεφαλόδεσµοι θα κατασκευασθούν από σκυρόδεµα κατηγορίας 
χαρακτηριστικής αντοχής 15 ΜΡα (150χγρ/εκ2) ή 25 ΜΡα (250χγρ/εκ2) 
σύµφωνα µε το άρθρο Γ-3 της παρούσας ΤΣΥ, ανάλογα προς τα 
προδιαγραφόµενα στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη.

ΙΙ. Η περιεκτικότητα σε τσιµέντο, ανεξάρτητα από την κατηγορία αντοχής, θα 
πρέπει να τηρεί τα ελάχιστα και µέγιστα όρια που προδιαγράφηκαν για το 
σκυρόδεµα των πασσάλων της παραγράφου 10.5.2.2.β(ΙΙ).

ΙΙΙ. Η κάθιση του σκυροδέµατος θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τις τοπικές 
συνθήκες που κατασκευάζεται ο κεφαλόδεσµος (πυκνότητα οπλισµού, 
σκυροδέτηση στο ύδωρ κλπ) γενικά όµως κατασκευάζεται σκυρόδεµα που 
ανήκει στην κατηγορία του «πλαστικού» και «ηµιρευστού» σκυροδέµατος (µε 
κάθιση µεγαλύτερη από 3εκ).

IV. Για το σκυρόδεµα των κεφαλοδέσµων ορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο Γ-3 της 
παρούσας ΤΣΥ, ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει και υποβάλει 
στην Υπηρεσία µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος, όπως αναφέρεται και στην 
παράγραφό 10.5.2.2.β (V ) παραπάνω.

δ) Ποιοτικός έλεγχος σκυροδέµατος

Ι. Σαν κριτήριο ποιοτικού ελέγχου για την αποδοχή του σκυροδέµατος των 
πασσάλων και των κεφαλοδέσµων ορίζεται η θλιπτική αντοχή σε κυβικά δοκίµια 
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ακµής 15 εκ κανονικά συντηρούµενα και δοκιµαζόµενα σε θλίψη σε ηλικία 28 
ηµερών.

ΙΙ. Για τον έλεγχο συµµόρφωσης του σκυροδέµατος ισχύει για τους πασσάλους ο 
χωρισµός σε «παρτίδες» σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις παραγράφους 13.3 
και 13.5 του ΚΤΣ στον οποίο παραπέµπει το άρθρο Γ-3 της παρούσας ΤΣΥ. 
Επιπλέον όµως ο χωρισµός σε παρτίδες σκυροδέµατος θα στηριχθεί και στα 
ακόλουθα:

i Το πολύ οι δέκα (10) πρώτοι πάσσαλοι του έργου Ισχύουν και τα 
επιτάγµατα µεγίστου όγκου σκυροδέµατος κλπ της παραγράφου 13 του 
ΚΤΣ, στο οποίο παραπέµπει το άρθρο Γ-3 της παρούσας. θα θεωρηθεί ότι 
συνιστούν µία παρτίδα σκυροδέµατος από την οποία θα παίρνονται 
σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στις παραγράφους 13.3 και 13.5 του ΚΤΣ, 
δοκίµια για τον έλεγχο συµµόρφωσης του σκυροδέµατος σε ηλικία 28 
ηµερών, Επιπλέον, από τα ίδια µίγµατα, από τα οποία παρασκευάσθηκαν τα 
παραπάνω δοκίµια, θα παρασκευασθούν πρόσθετα δοκίµια, τα οποία, 
συντηρούµενα κανονικά, θα ελεγχθούν σε ηλικία 7 ηµερών για να 
συγκριθούν προς τα αποτελέσµατα της καµπύλης ανάπτυξης της αντοχής 
του σκυροδέµατος που θα έχει δοθεί από την επιχείρηση του εργοστασιακού 
σκυροδέµατος (για περίπτωση χρησιµοποίησης εργοστασιακού 
σκυροδέµατος) ή θα έχει προκύψει από τους προκαταρκτικούς ελέγχους 
παραγωγής σκυροδέµατος που αναφέρονται στην παράγραφο 13.5.1 του 
ΚΤΣ για την περίπτωση, χρησιµοποίησης εργοταξιακού σκυροδέµατος. (Για 
την παρούσα περίπτωση, κατά κανόνα δεν θα µπορεί να εφαρµοσθεί η 
περίπτωση της παραγράφου 13.4 του ΚΤΣ για «εργοταξιακό σκυρόδεµα 
µικρών έργων», εκτός αν υπάρξει ειδική έγγραφη εντολή από την Υπηρεσία, 
ή αν προδιαγράφεται σχετικά στα τεύχη δηµοπράτησης).

ii. Το πολύ κάθε είκοσι πέντε (25) επόµενοι πάσσαλοι του έργου θα θεωρηθεί 
ότι συνιστούν µία παρτίδα σκυροδέµατος από την οποία θα παίρνονται 
σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στις προαναφερόµενες παραγράφους 13.3 
και 13.5 του ΚΤΣ δοκίµια για τον έλεγχο συµµόρφωσης του σκυροδέµατος 
σε ηλικία 28 ηµερών. Τα δοκίµια αυτά θα πρέπει να ληφθούν από νωπό 
σκυρόδεµα σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στο άρθρο Γ-3 της παρούσας 
ΤΣΥ. Αν κατά την διάρκεια των εργασιών πασσάλων η σύνθεση του 
σκυροδέµατος µεταβάλλεται ή το σκυρόδεµα προέρχεται από διαφορετικές 
πηγές προέλευσης, θα πρέπει οι σχετικές ενέργειες να γίνονται σαν να 
πρόκειται κάθε φορά για ένα νέο έργο.

iii. Το πολύ ο πρώτος κεφαλόδεσµος του έργου Ισχύουν και τα επιτάγµατα 
µεγίστου όγκου σκυροδέµατος κλπ της παραγράφου 13 του ΚΤΣ, στο οποίο 
παραπέµπει το άρθρο Γ-3 της παρούσας  ανά κατηγορία αντοχής του 
σκυροδέµατος θα θεωρηθεί ότι συνιστά µία παρτίδα σκυροδέµατος, για την 
οποία ισχύουν τα προδιαγραφόµενα παραπάνω στην παράγραφο 10.5.2.2.δ 
ΙΙ. i σχετικά µε τις απαιτούµενες δειγµατοληψίες και δοκιµές.

iv. Το πολύ κάθε τρεις (3) επόµενοι κεφαλόδεσµοι Ισχύουν και τα επιτάγµατα 
µεγίστου όγκου σκυροδέµατος κλπ της παραγράφου 13 του ΚΤΣ, στο οποίο 
παραπέµπει το άρθρο Γ-3 της παρούσας ανά κατηγορία αντοχής 
σκυροδέµατος του έργου θα θεωρηθεί ότι συνιστούν µία παρτίδα 
σκυροδέµατος για το οποίο ισχύουν τα προδιαγραφόµενα παραπάνω στην 
παράγραφο 10.5.2.2.δ ΙΙ. i σχετικά µε τις απαιτούµενες δειγµατοληψίες και 
δοκιµές.

ΙΙΙ. Σε κάθε αλλαγή σύνθεσης σκυροδέµατος ή προµηθευτή εργοστασιακού 
σκυροδέµατος η διαδικασία του παραπάνω χωρισµού σε παρτίδες πρέπει να 
ξαναρχίσει σαν να επρόκειτο για νέο έργο.

IV. Για τις υπόλοιπες ενέργειες ποιοτικού ελέγχου των σκυροδεµάτων ισχύει το 
άρθρο Γ-3 της παρούσας ΤΣΥ.
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ε) Παραγωγή σκυροδέµατος
Ισχύει το άρθρο Γ-3 της παρούσας ΤΣΥ

στ) Σιδηροί οπλισµοί πασσάλων

Ι. Η ποιότητα των σιδηρών οπλισµών θα είναι αυτή που περιγράφεται στα σχέδια. 
Οι ράβδοι κατά την επεξεργασία και την µετέπειτα σκυροδέτηση θα 
καθαρίζονται από την επιφανειακή χαλαρή σκωρίωση. Όλες οι 
διασταυρούµενες ράβδοι πρέπει να δένονται µε σύρµα προσεκτικά, Ο κλωβός 
του οπλισµού κατασκευάζεται στο σύνολο του µήκους του. Η κατά την µελέτη 
γεωµετρία του κλωβού θα επιτυγχάνεται και εξασφαλίζεται µε προσωρινά 
βοηθητικά υποστηρίγµατα απαραίτητα για τον σχηµατισµό στερεού κλωβού.

ΙΙ. Για την ασφαλή τήρηση της επικάλυψης των οπλισµών µε σκυρόδεµα και την 
εξασφάλιση της σωστής τοποθέτησης του διαµήκους οπλισµού πρέπει κατ΄ 
ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα µέτρα:
Ανά διαστήµατα, το πολύ 2,50µ, θα διατάσσονται στον οπλισµό δακτύλιοι από 
µεταλλική ταινία 5/60 mm και θα συγκολλώνται πάνω στους συνδετήρες 
Φ16mm για την διατήρηση των αποστάσεων.

ΙΙΙ. Τα µήκη επικάλυψης των διαµήκων ράβδων θα είναι σύµφωνα µε το DIN 1045. 
Οι συνδετήρες θα είναι σφιχτά τοποθετηµένοι γύρω από τις διαµήκεις ράβδους. 
Η απαιτούµενη κάλυψη του οπλισµού και η συµµετρική τοποθέτηση του 
κλωβού στην οπή θα επιτυγχάνεται µε ειδικά υποστηρίγµατα (SPACER 
BLOCKS). Ηλεκτροσυγκόλληση οπλισµών επιτρέπεται µόνο κατά το DIN 4049.

ζ) Σιδηροί οπλισµοί κεφαλοδέσµων

Ισχύουν οι γενικές απαιτήσεις των σιδηροπλισµών έργων από οπλισµένο 
σκυρόδεµα.

η) ∆ιατρητικό υγρό (DRILLING FLUID)

Ι. Για την εξασφάλιση των τοιχωµάτων της οπής είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί 
σαν διατρητικό υγρό αιώρηµα µπεντονίτη (ΒΕΝΤΟΝΙΤΕ) ύστερα από έγκριση 
της Υπηρεσίας.

ΙΙ. Προµήθεια

Ο µπεντονίτης που θα προσκοµισθεί στο εργοτάξιο και πριν να αναµιχθεί µε 
νερό θα είναι σύµφωνος µε την προδιαγραφή DFCP 4 του Συνδέσµου Υλικών 
Εταιρειών Πετρελαιοειδών (OIL COMPANIES MATERIALS ASSOCIATION)

Για να προσκοµίσει στο εργοτάξιο την σκόνη µπεντονίτου ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να ζητήσει από τον προµηθευτή πιστοποιητικό ποιότητας, που να 
δείχνει τις ιδιότητες κάθε παραλαµβανόµενης ποσότητας µπεντονίτη στο 
εργοτάξιο. Τα παραπάνω πιστοποιητικά ποιότητας θα κατατίθενται στην 
Υπηρεσία Επίβλεψης. Οι ιδιότητες που θα δίδονται από τον προµηθευτή είναι 
το εύρος διακύµανσης του φαινοµένου ιξώδους και το εύρος διακύµανσης της 
αντοχής ζελέ (GEL) για σωµατίδια στο ύδωρ.

ΙΙΙ. Ανάµιξη

Ο µπεντονίτης θα αναµιχθεί επιµελώς µε καθαρό νερό ώστε να δηµιουργηθεί  
ένα αιώρηµα το οποίο θα εξασφαλίζει την ευστάθεια του σκάµµατος του 
πασσάλου για την περίοδο που είναι αναγκαία για την τοποθέτηση του 
σκυροδέµατος και την συµπλήρωση της κατασκευής.

Η θερµοκρασία του ύδατος που θα χρησιµοποιηθεί κατά την ανάµιξη του 
αιωρήµατος µπεντονίτη και του αιωρήµατος κατά την χρησιµοποίηση του στο 
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σκάµµα του πασσάλου δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από 5 C.

Στην περίπτωση συνάντησης αλµυρού ή χηµικώς επικίνδυνου υπόγειου 
ύδατος, θα πρέπει να ληφθούν ειδικές προφυλάξεις που θα προταθούν από τον 
Ανάδοχο, ώστε να εξασφαλισθεί το κατάλληλο αιώρηµα για την κατασκευή των 
πασσάλων.

IV. ∆οκιµές

i Η συχνότητα των δοκιµών του διατρητικού υγρού και η µέθοδος 
δειγµατοληψίας θα προταθούν από τον Ανάδοχο στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών. Η συχνότητα µπορεί να 
µεταβάλλεται ανάλογα προς την συνέπεια των αποτελεσµάτων που θα 
προκύψουν.

ii. Οι δοκιµές ελέγχου θα γίνουν στο αιώρηµα µπεντονίτη µε την χρήση 
καταλλήλων συσκευών.

iii. Η πυκνότητα του νεοπαρασκευασθέντος αιωρήµατος µπεντονίτη θα 
µετράται µία φορά την ηµέρα για τον ποιοτικό έλεγχο του σχηµατισθέντος 
αιωρήµατος. (Η συσκευή µέτρησης θα πρέπει να έχει ρυθµισθεί, ώστε να 
µετρά µε ακρίβεια 0,005 γραµµ/εκ3).

iv. Επίσης θα διενεργούνται δοκιµές πυκνότητας, ιξώδους, διατµητικής αντοχής 
και τιµής ΡΗ  Είναι γνωστό ότι όσο προχωρεί η σκυροδέτηση του 
πασσάλου, το ΡΗ του αιωρήµατος µπεντονίτη που βρίσκεται στον πάσσαλο 
µεγαλώνει από την επαφή µε το νωπό σκυρόδεµα. στο αιώρηµα µπεντονίτη 
που βρίσκεται µέσα στο σκάµµα της οπής του πασσάλου. Για µέσες 
εδαφικές συνθήκες τα αποτελέσµατα γενικά θα πρέπει να βρίσκονται µεταξύ 
των ορίων του παρακάτω πίνακα 2. Οι δοκιµές θα επαναλαµβάνονται µέχρι 
να αποκατασταθεί µία συνεπής αντιστοίχηση των αποτελεσµάτων προς τον 
τρόπο εργασίας, όπου θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στην διαδικασία 
ανάµιξης, κάθε προσθήκη νεοπαρασκευασθέντος αιωρήµατος µπεντονίτη 
και τα προχρησιµοποιηµένα αιωρήµατα µπεντονίτη και κάθε διαδικασία που 
τυχόν θα ακολουθηθεί για να αφαιρεθούν από το αιώρηµα µπεντονίτη, που 
έχει χρησιµοποιηθεί, προηγουµένως όλες οι ακαθαρσίες. Όταν τα 
αποτελέσµατα δείξουν συνεπή συµπεριφορά οι δοκιµές διατµητικής αντοχής 
και ΡΗ µπορεί να σταµατήσουν και να εξακολουθήσουν µόνον οι δοκιµές 
πυκνότητας και ιξώδους σε συχνότητα που θα συµφωνηθεί από την 
Υπηρεσία Επίβλεψης.

Σε περίπτωση τροποποίησης της ακολουθουµένης µεθόδου εργασίας, θα 
επαναληφθούν οι δοκιµές διατµητικής αντοχής και ΡΗ επί µία ορισµένη 
περίοδο σύµφωνα µε τα παραπάνω.

v. Υπεύθυνος πάντως για τα χαρακτηριστικά του αιωρήµατος του µπεντονίτη 
µέσα στον πάσσαλο είναι πάντοτε ο Ανάδοχος. ο οποίος θα µπορεί να 
τροποποιεί, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση, τα αναφερόµενα στον 
πίνακα 2 χαρακτηριστικά, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες. Έτσι ο 
Ανάδοχος, ο οποίος θα µπορεί να προτείνει και τροποποίηση των µεθόδων 
δοκιµασίας, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση. Η τροποποίηση των 
χαρακτηριστικών και των µεθόδων δοκιµασίας υπόκεινται στην έγκριση της 
Υπηρεσίας.

vi. Στην περίπτωση επαναχρησιµοποίησης του αιωρήµατος µπεντονίτη µετά 
από σκυροδέτηση ενός πασσάλου, θα πρέπει να διατίθενται στο εργοτάξιο 
τα κατάλληλα µέσα για τον καθαρισµό του αιωρήµατος που είναι πχ οι 
αποαµµωτήρες για την περίπτωση της άµµου και των πλέον χονδροκόκκων 
υλικών. Για την περίπτωση λεπτοκόκκων προσµίξεων θα πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά του πίνακα 2 
παρακάτω, στο µίγµα του επαναχρησιµοποιουµένου και νέου αιωρήµατος.
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        ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΡΕΑΡ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ Ε∆ΑΦΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Μετρουµένη ιδιότητα

∆ιακύµανση 

αποτελεσµάτων

 για 20 C

Μέθοδος Ελέγχου 

Πυκνότητα (DENSITY) Μικρότερη από 1,10 γρµ/
εκ3

MUD DENSITY BALANCE

Ιξώδες (VISCOSITY) 30-90 sec
(α)

 ή λιγότερο του
 20Cp

(β)

Μέθοδος του κώνου του MARSH
 FANN VISCOMETER 

∆ιατµητική αντοχή 
(SHEAR STRENGH)
(αντοχή ζελέ 10’)

1,4 - 10 Ν/µ2 
ή  4-10 Ν/µ2

SHEAROMETER
FANN VISCOMETER

 (γ)

ΡΗ 7,5-12 
(δ) Ενδεικτικές χαρτοταινίες ΡΗ, συσκευή 

του BECKMAN κλπ

(α) Συνήθως ο χρόνος εκκένωσης του κώνου του MARSH βρίσκεται 
στην περιοχή των 38-41 δευτερολέπτων.

(β) cP= CENTIPOISE (εκατοστό του πουάζ): Μονάδα µέτρησης 
ιξώδους (δυναµικού), 1cP=1m Pa.s).

(γ) Όταν προδιαγράφεται η χρήση του FANN VISCOMETER το δείγµα 
του αιωρήµατος θα πρέπει να περνάει προηγουµένως από ένα 
κόσκινο Νο 52 του B.S. (0,3 χλσ) πριν γίνει η δοκιµή.

(δ) Θα πρέπει να δίνεται ειδική προσοχή για ΡΗ µεγαλύτερο από 10,2 
γιατί το αιώρηµα µπορεί να χάσει τις ιδιότητές του (να κόψει). 
Συνιστάται το ΡΗ του ύδατος του αιωρήµατος να κυµαίνεται µεταξύ 
του 7,00 και του 8,50.

V. Σαν διατρητικό υγρό είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί και άλλο υγρό της 
εκλογής του Αναδόχου ανάλογα προς τις τοπικές συνθήκες, ύστερα από 
τεκµηριωµένη πρόταση ειδικού οίκου στην κατασκευή πασσάλων, σύµφωνα µε 
τις συνθήκες του έργου και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. ∆ιευκρινίζεται 
πάντως, ότι για την εκλογή του διατρητικού υγρού που τυχόν θα χρησιµοποιηθεί 
στην εκτέλεση των έργων, απόλυτα υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος (ποινικά και 
αστικά). Για το νέο τούτο διατρητικό υγρό ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος 
να υποβάλλει στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρόµοια έργα και 
µεθόδους ποιοτικού ελέγχου αυτού.

10.5.2.3 ∆ιάτρηση των πασσάλων

α) Γενικά

Ι. Απαγορεύεται η εκσκαφή κοντά σε άλλους πασσάλους που έχουν πρόσφατα 
σκυροδετηθεί και το σκυρόδεµά τους είναι ακόµα εργάσιµο, ή που δεν έχουν 
ακόµα σκυροδετηθεί, για την αποφυγή ενδεχοµένων ζηµιών.

ΙΙ. Τα προϊόντα ορυγµάτων θα αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας και θα αποτίθενται είτε στην περιοχή του εργοταξίου (για προσωρινή 
εναπόθεση) ή για την κατασκευή επιχωµάτων και επιχωµατώσεων, είτε θα 
αποµακρύνονται σε οιαδήποτε απόσταση από το έργο και θα αποτίθενται σε 
θέσεις που επιτρέπονται από την Αστυνοµία.

β) Εργαλεία διάτρησης

Το είδος των εργαλείων διάτρησης θα είναι κατάλληλο για τις συνθήκες εδάφους 
και υπογείων υδάτων. Η επιλογή των καταλλήλων διατρητικών εργαλείων πρέπει 
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να βασίζεται στο κριτήριο αποφυγής χαλαρώσεων του εδάφους έξω από την 
διάµετρο του πασσάλου και κάτω από το πόδι του. Επειδή τέτοιες χαλαρώσεις 
συχνά συµβαίνουν µετά από πάροδο χρόνου, πρέπει να δίδεται προτίµηση στον 
εξοπλισµό µε τον οποίο επιτυγχάνεται η ταχύτερη διάτρηση και να ελαχιστοποιείται 
ο χρόνος µεταξύ συµπλήρωσης της διάτρησης και της σκυροδέτησης. Σε 
περίπτωση που τα τοιχώµατα της διάτρησης εξασφαλίζονται µε υπερπίεση 
διατρητικού υγρού, δεν πρέπει αυτή η υπερπίεση να επηρεάζεται σηµαντικά από 
την ανάσυρση του κοπτικού εργαλείου γιατί αυτό ενεργεί σαν έµβολο κατά την 
αφαίρεση της συσκευής διάτρησης.

γ) ∆ιάτρηση µε προσωρινή σωλήνωση προστασίας

Ι. Η προσωρινή σωλήνωση προστασίας τοποθετείται στο σύνολο ή σε τµήµατα 
της οπής για την προστασία των τοιχωµάτων. Η σωλήνωση δεν θα πρέπει να 
έχει σηµαντικές επιφανειακές παραµορφώσεις, εσωτερικά δε, για την οµαλή 
σκυροδέτηση, δεν θα πρέπει να έχει περιβάλλοντα τµήµατα ή/και υπολείµµατα 
από προηγούµενη σκυροδέτηση.

ΙΙ. Έστω και αν η συγκράτηση των τοιχωµάτων της οπής επιτυγχάνεται µε άλλο 
τρόπο, θα χρησιµοποιείται στην αρχή της οπής ένα µικρό τµήµα σωλήνωσης 
για την τοπική υποστήριξη και την παρεµπόδιση των επιφανειακών εργασιών.

ΙΙΙ. Η προσωρινή σωλήνωση της διάτρησης χρησιµεύει στην παρεµπόδιση της 
χαλάρωσης του εδάφους γύρω από τον πάσσαλο κατά την διάτρηση. Είναι 
υποχρεωτικά απαραίτητη, όταν το διατρηµένο έδαφος, ακόµα και µε χρήση 
στηρίζοντος διατρητικού υγρού, δεν είναι ασφαλές από καταπτώσεις των 
τοιχωµάτων της οπής.

IV. Σε διατρήσεις κάτω από την επιφάνεια των υπογείων υδάτων πρέπει µέσα στη 
σωλήνωση διάτρησης να διατηρείται σταθερή υπερπίεση ύδατος ή άλλου 
στηρίζοντος διατρητικού υγρού (συνήθως αιωρήµατος µπεντονίτη), έτσι ώστε 
να αποφεύγεται η υδραυλική θραύση του εδάφους προς το εσωτερικό της οπής 
και να αποκλείεται µε ασφάλεια η είσοδος µεµονωµένων εδαφικών τεµαχιδίων 
από την εισροή των υπογείων υδάτων µέσα στη διάτρηση.

V. Για να αποφεύγονται χαλαρώσεις του πυθµένα της διάτρησης κατά την διάρκεια 
της εκτέλεσής της, πρέπει η σωλήνωση να προηγείται της διάτρησης 
περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα µε το είδος του εδάφους. Σε µαλακά συνεκτικά 
ή µη συνεκτικά εδάφη, ιδιαίτερα σε λεπτή άµµο και ιλύ κάτω από τον υπόγειο 
ορίζοντα, απαιτείται γενικά, ένα προβάδισµα της σωλήνωσης µέχρι το µισό της 
διαµέτρου της διάτρησης.

Όταν υπάρχει φόβος, ή έχει παρατηρηθεί είσοδος εδάφους από τον πυθµένα, 
πρέπει να αυξηθεί το προβάδισµα ή η υπερπίεση του στηρίζοντος διατρητικού 
υγρού. Όταν το έδαφος δεν επιτρέπει την αύξηση του προβαδίσµατος, πρέπει 
να αυξηθεί η υπερπίεση του υγρού ενδεχοµένως και µε χρήση προσθέτων 
σωλήνων και επέκταση της σωλήνωσης της διάτρησης πάνω από το έδαφος. 
Σε σταθερά συνεκτικά εδάφη δεν είναι πάντα δυνατό το προβάδισµα της 
σωλήνωσης, αλλά δεν είναι απολύτως απαραίτητο.

VΙ. ∆εν πρέπει να υπάρχει προβάδισµα του διατρητικού µηχανήµατος, αλλά η 
σωλήνωση να ακολουθεί άµεσα την διάτρηση. Για να επιτευχθούν αυτές οι 
απαιτήσεις πρέπει να ασκείται στον σωλήνα εκτός από την στρεπτική ροπή και 
επαρκής κατακόρυφη δύναµη ώστε να επιτυγχάνεται η διείσδυσή του.

VΙΙ.Απαγορεύεται να γίνεται εισαγωγή της προσωρινής σωλήνωσης προστασίας µε 
την µέθοδο της υδραυλικής υποσκαφής (µε την βοήθεια εκσκαφής µε 
πεπιεσµένο αέρα).

VΙΙΙ.Όταν φθάσει το τέλος της διάτρησης και δεν απαιτείται διαπλάτυνση της βάσης 
του πασσάλου, πρέπει το έδαφος να καθαρισθεί µέχρι τον πυθµένα της 
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σωλήνωσης, ώστε να αποφευχθούν χαλαρώσεις του εδάφους κάτω από την 
βάση του πασσάλου κατά την αφαίρεση της σωλήνωσης. Επειδή στην 
κατάσταση αυτή ο πυθµένας της διάτρησης είναι εκτεθειµένος σε κίνδυνο 
χαλαρώσεων λόγω της αφαίρεσης του φορτίου εδάφους που αντιστοιχεί στο 
προ βάδισµα της σωλήνωσης, πρέπει η σκυροδέτηση του πασσάλου να γίνει 
αµέσως µετά το καθάρισµα του πυθµένα. Για να αποφεύγονται χαλαρώσεις στο 
περιβάλλον του πασσάλου σε διάτρηση µε σωλήνωση «η εξοχή του 
διατρητικού εργαλείου» στον πυθµένα της σωλήνωσης πρέπει να τηρείται 
ελαχίστη. Η εργασία της σωλήνωσης δεν επιτρέπεται να γίνεται µε την βοήθεια 
υδραυλικής υποσκαφής.

δ) ∆ιάτρηση χωρίς σωλήνωση

Σε σταθερά εδάφη µπορεί να παραλειφθεί η βοηθητική σωλήνωση της διάτρησης. 
Σε διατρήσεις χωρίς σωλήνωση, όταν γίνει διέλευση µέσα από εδαφικά στρώµατα 
χαλαρά και µε τάση προς κατάπτωση, πρέπει το τοίχωµα της διάτρησης να 
στηριχθεί µε υπερπίεση διατρητικού υγρού. Σε αυτήν την περίπτωση µπορεί να 
είναι σκόπιµη η εκ των υστέρων εισαγωγή σωληνώσεων.

Η κατασκευή πασσάλου µε διάτρηση χωρίς σωλήνωση είναι δυνατόν να επιφέρει 
χαλαρώσεις του περιβάλλοντος του πασσάλου σε µη συνεκτικά εδάφη, ιδιαίτερα σε 
χαλικώδη και πετρώδη εδάφη. Σε περίπτωση χρήσης αιωρήµατος µπεντονίτη ως 
στηρίζοντος διατρητικού υγρού, είναι δυνατόν να επηρεασθεί δυσµενώς η αντοχή 
του πασσάλου λόγω δηµιουργίας στρώσης φίλτρου. Επειδή χαλαρώσεις ή 
µαλακώµατα του εδάφους στο περιβάλλον διατρήσεων χωρίς σωλήνωση τείνουν 
να αυξηθούν µε τον χρόνο, πρέπει η σκυροδέτηση να ακολουθεί αµέσως µετά την 
διάτρηση. Το πάνω τµήµα της διάτρησης πρέπει να εξασφαλίζεται από 
κατάρρευση από τις επιφανειακές δράσεις της κατασκευής µε σωλήνωση λίγων 
µέτρων.

ε) ∆ιαπλάτυνση πυθµένα

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν αντιµετωπίζονται πάσσαλοι µε διαπλατυνόµενο 
πυθµένα.

στ) Υπερπίεση του διατρητικού υγρού

Ι. Στην περίπτωση χρησιµοποίησης διατρητικού υγρού για την συγκράτηση των 
τοιχωµάτων, η στάθµη του θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να υπερνικώνται η 
πίεση του εδάφους και του υπογείου ύδατος και οπωσδήποτε 1,00 µ 
υψηλότερα από την στάθµη του υπογείου ύδατος.

ΙΙ. Η απαιτουµένη υπερπίεση του διατρητικού υγρού για την στήριξη διάτρησης 
χωρίς σωλήνωση εξαρτάται κυρίως από το είδος του στηρίζοντος υγρού, από 
την διάµετρο της διάτρησης, από το είδος του εδάφους, ειδικότερα από την 
αντοχή του εδάφους και, σε µη συνεκτικά εδάφη, από την κοκκοµετρική τους 
διαβάθµιση.

ΙΙΙ. Για υψηλούς υπόγειους ορίζοντες µπορεί να είναι απαραίτητη η επέκταση του 
σωλήνα πολύ πάνω από το έδαφος για να καταστεί δυνατή η επίτευξη της 
απαιτούµενης υπερπίεσης. Σε διατρήσεις µέσα σε ελεύθερο ύδωρ, τούτο ισχύει 
σχετικά µε την ελεύθερη επιφάνεια του ύδατος, και όχι σχετικά µε την επιφάνεια 
του φυσικού εδάφους.

IV. Σε διατρήσεις χωρίς σωλήνωση είναι απαραίτητο και για τους παραπάνω 
λόγους να γίνει σωλήνωση τουλάχιστον στο άνω τµήµα της διάτρησης µέχρι 
πάνω από το έδαφος για να ασκηθεί η απαιτούµενη υπερπίεση µέσα στην 
γεώτρηση.

V. Το ακριβές µέτρο της  υπερπίεσης και το κατάλληλο διατρητικό υγρό στήριξης 
πρέπει να εκλέγονται υπεύθυνα σε κάθε περίπτωση από τον Ανάδοχο του 
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πασσάλου µε βάση την πείρα του.

ζ) Εµπόδια στην διάτρηση

Ι. Στην περίπτωση ξαφνικής απωλείας του διατρητικού υγρού η εκσκαφή  πρέπει 
αµέσως να επανεπιχωθεί µε κατάλληλο υλικό και να συµπυκνωθεί. Συνέχιση 
της εκσκαφής στην θέση αυτή επιτρέπεται µόνο µετά από:

α. Οδηγίες του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου (ΟΠΕ) (αν περιλαµβάνεται 
χρησιµοποίηση ΟΠΕ στη σύµβαση) και ενηµέρωση της Επίβλεψης ή 

β. Οδηγίες της Υπηρεσίας Επίβλεψης, αν δεν προβλέπεται χρησιµοποίηση 
ΟΠΕ 

ΙΙ. Κατά τον εκτοπισµό εµποδίων της διάτρησης πρέπει να αποφεύγεται κάθε 
χαλάρωση του εδάφους. ∆εν επιτρέπεται έδραση του πασσάλου πάνω σε 
εµπόδιο που βρίσκεται πάνω από τον θεωρητικό πυθµένα του πασσάλου.

ΙΙΙ. Εγκαταλειπόµενες οπές διάτρησης πρέπει να γεµίζονται και να 
συµπυκνώνονται προσεκτικό µε κατάλληλα εδάφη ή µε σκυρόδεµα.

η) Άντληση υδάτων από τις οπές

Άντληση των υδάτων από τις οπές δεν θα επιτραπεί. Κατ΄ εξαίρεση θα επιτραπεί 
αν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις.

Ι. Έχει τοποθετηθεί προσωρινή σωλήνωση σε σταθερό εδαφικό στρώµα η οποία 
να εµποδίζει την ροή του ύδατος από άλλα στρώµατα  σε σηµαντικές 
ποσότητες µέσα στην οπή, ή το έδαφος είναι τόσο σταθερό ώστε να επιτρέπει 
την άντληση χωρίς διαταραχή του εδάφους κάτω ή γύρω από τον πάσσαλο, και 
ότι η άντληση δεν θα έχει βλαβερές συνέπειες στα γύρω εδάφη  και τις 
γειτονικές ιδιοκτησίες.

ΙΙ. Υπάρχει σύµφωνη γνώµη του ΟΠΕ (αν προβλέπεται χρησιµοποίηση ΟΠΕ) και 
αποδοχή της Επίβλεψης, ή αν υπάρχει έγκριση από την Υπηρεσία αν δεν 
προβλέπεται χρησιµοποίηση ΟΠΕ).

θ) Προστασία της περιοχής από την ρύπανση µε αιώρηµα µπεντονίτη

Ι. Θα πρέπει να παρθούν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να αποφευχθεί η 
διάχυση του αιωρήµατος µπεντονίτη ή άλλου διατρητικού υγρού, στην περιοχή 
του εργοταξίου, εκτός από την άµεση περιοχή της οπής του πασσάλου.

ΙΙ. Το άχρηστο αιώρηµα µπεντονίτη (ή άλλο άχρηστο διατρητικό υγρό) θα 
αποµακρύνεται αµέσως από το εργοτάξιο.

ΙΙΙ. Η απόρριψη του αιωρήµατος µπεντονίτη (ή άλλου διατρητικού υγρού) θα γίνει 
σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο σε θέσεις που επιτρέπονται από την 
Αστυνοµία και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης.

ι) Έλεγχος εδαφικών υλικών

Η συµπεριφορά του εδάφους κατά την διάτρηση πρέπει να παρακολουθείται 
επακριβώς. Για κάθε πάσσαλο πρέπει να τηρείται το βάθος έµπηξης µέσα στη 
φέρουσα στρώση. Για έλεγχο και συµπλήρωση των εδαφικών τοµών πρέπει στα 
πρωτόκολλα των πασσάλων να συµπληρώνονται οι εδαφικές στρώσεις, όπως 
συναντώνται. Εάν δηµιουργηθούν αµφιβολίες για το είδος του εδάφους κάτω από 
τον πάσσαλο, πρέπει να γίνει συµπληρωµατική  εδαφοτεχνική έρευνα σύµφωνα µε 
το πρόγραµµα που θα συντάξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Ο 
Ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται ιδιαίτερα για τις εργασίες σύνταξης του 
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προγράµµατος της εκτέλεσής τους και των αναγκών τροποποιήσεων των 
κατασκευών.

ια) Καθαριότητα της οπής

Μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής ο πυθµένας της οπής πρέπει να καθαρισθεί 
από τα τυχόν χαλαρά υπολείµµατα και να ενισχυθεί µε κτυπήµατα. Μικρή 
ποσότητα χαλίκων ή ξηρό µίγµα σκυροδέµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν.

ιβ) Επιθεώρηση της οπής

Πριν από την τοποθέτηση του κλωβού του οπλισµού και την σκυροδέτηση, η 
εκσκαφή της οπής θα επιθεωρηθεί από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία Επίβλεψης. 
Για ξηρά διατρήµατα διαµέτρου µέχρι 0,75µ η επιθεώρηση θα γίνεται από την 
επιφάνεια του εδάφους. Για ξηρά διατρήµατα διαµέτρου µεγαλύτερης από 0,75µ ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει (χωρίς ειδική αµοιβή) κατάλληλο µηχάνηµα για 
τον καταβιβασµό προσωπικού (του Αναδόχου και της Υπηρεσίας Επίβλεψης) µέσα 
στην οπή για  την επιθεώρησή αυτής, Οι σχετικοί µηχανισµοί και τα µέτρα που θα 
ισχύουν για την επιθεώρηση της οπής θα είναι σύµφωνοι, από πλευρά µέτρων 
ασφαλείας, προς τον Αγγλικό Κανονισµό B.S 5573 (SAFETY PRECAUTIONS IN 
THE CONSTRUCTION OF LARGE DIAMETER BOREHOLES FOR PILING AND 
OTHER PURPOSES)

10.5.2.4 Οπλισµός Πασσάλων

α) Γενικά

Ι. Για την επεξεργασία και τοποθέτηση των οπλισµών ισχύουν οι διατάξεις του 
DIN 1045 εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στο DIN 4014/Μέρος 2 του 
οποίου οι διατάξεις υπερισχύουν του DIN 1045.

ΙΙ. Πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων της µελέτης του 
σιδηροπλισµού της παραγράφου 5 του DIN 4014 (Μέρος 2).

ΙΙΙ. Ο κλωβός του οπλισµού, προκατασκευασµένος σε όλο το µήκος, τοποθετείται 
αµέσως µετά το τέλος της εκσκαφής.

IV. Οι σιδηροί οπλισµοί των πασσάλων πρέπει να εξέχουν πάνω από την οριστική 
στάθµη των κεφαλών των πασσάλων (µετά την αποκοπή της κεφαλής) 
τουλάχιστον κατά το µήκος πρόσφυσης των οπλισµών, για την αγκύρωση του 
κάθε πασσάλου µέσα στον κεφαλόδεσµο.

β) Μόρφωση του κλωβού του οπλισµού

Ο κλωβός πρέπει να είναι επαρκώς ισχυρός ώστε να µην παραµορφώνεται κατά 
την µεταφορά και την τοποθέτηση. Εφόσον  δεν εξασφαλίζεται από το τοίχωµα της 
σωλήνωσης, επικάλυψη σκυροδέµατος τουλάχιστον 6 εκ πρέπει να προβλέπονται 
ειδικά υποστηρίγµατα (SPACER BLOCKS). Οι αγκυρώσεις του οπλισµού πρέπει 
να είναι σύµφωνες µε το DIN 1045 παρ. 18.3. Για να εξασφαλισθεί ότι κατά την 
αφαίρεση της σωλήνωσης ο κλωβός παραµένει στην προβλεποµένη θέση του, 
πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα, πχ ενσωµάτωση ενός σταυρού από 
λάµες.

γ) Σύνδεση οπλισµών

Συνδέσεις οπλισµών πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατόν. Εάν γίνουν 
συνδέσεις υπόκεινται στους περιορισµούς της παρ. 18.4 του DIN 1045.

10.5.2.5 Σκυροδέτηση των πασσάλων
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α) Γενικά

Ι. Για την κατασκευή και µεταφορά του σκυροδέµατος ισχύει η προδιαγραφή του 
άρθρου Γ-3 της παρούσας ΤΣΥ εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στην 
παρούσα προδιαγραφή. Σχετικά µε την σύνθεση του σκυροδέµατος, τα υλικά 
παρασκευής του και του ποιοτικού ελέγχου, ισχύουν τα προδιαγραφόµενα στις 
παρ. 10.5.2.2.(α), 10.5.2.2.(β), 10.5.2.2.(δ) και 10.5.2.2.(ε) της παρούσας 
προδιαγραφής.

ΙΙ. Η σκυροδέτηση πρέπει να αρχίζει το συντοµότερο δυνατό µετά την 
ολοκλήρωση της εκσκαφής και την τοποθέτηση του οπλισµού. Η σκυροδέτηση 
του πασσάλου πρέπει να γίνεται χωρίς διακοπή µε µία συνεχή διάστρωση, 
απαγορευοµένων των αρµών διακοπής. Σε περίπτωση κατ΄ εξαιρεση µικρής 
διακοπής της διάστρωσης πρέπει να χρησιµοποιούνται επιβραδυντικά πήξης 
για να αποφεύγονται βλαπτικές επιδράσεις.

Απαγορεύεται η έναρξη της σκυροδέτησης, αν για οποιονδήποτε λόγο είναι 
αµφίβολη η ολοκλήρωσή της, εκτός αν υπάρχει σαφής εντολή της Υπηρεσίας 
Επίβλεψης. Για τον ίδιο λόγο η Υπηρεσία είναι δυνατόν να απαγορεύσει ρυθµό 
εκσκαφών ταχύτερο από εκείνο της σκυροδέτησης, Σε κάθε περίπτωση, 
δηλαδή εν ξηρώ ή κάτω από το ύδωρ, ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση 
λεπτοµερή περιγραφή του τρόπου σκυροδέτησης (βλέπε παράγραφο 
10.5.2.1(α))

ΙΙΙ. Κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η 
προβλεποµένη σύνθεση µε το προβλεπόµενο εργάσιµο φτάνει µέχρι τον 
πυθµένα της διάστρωσης, ότι δεν δηµιουργείται απόµιξη ή ρύπανση του 
σκυροδέµατος και ότι η στήλη του σκυροδέµατος δεν διακόπτεται και δεν 
υπάρχουν στενώσεις. Γι΄ αυτόν τον λόγο πρέπει, ακόµα και σε διατρήσεις εν 
ξηρώ, να χρησιµοποιηθεί σωλήνας διάστρωσης ή σωλήνας αντλίας που να 
φτάνει, κατά την έναρξη της διάστρωσης, στον πυθµένα της διάτρησης.

IV. Για τις περιοχές εργασίµου που έχουν προδιαγραφεί στην παράγραφο 
10.5.2.2.(β) της παρούσας, θα πρέπει να διερευνάται η αποφυγή εσωτερικής 
δόνησης λόγω κινδύνου απόµιξης του σκυροδέµατος.

β) Σκυροδέτηση οπής εν ξηρώ

Η έκχυση του σκυροδέµατος θα γίνεται µε τη βοήθεια χοάνης και σωλήνα, όπου 
απαιτείται, έτσι ώστε να µην διαταράσσονται τα τοιχώµατα της οπής και ο κλωβός. 
Εξάλλου πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε να αποφευχθεί 
διαχωρισµός των συστατικών του σκυροδέµατος ή έκπλυση των αδρανών. 
Επιπλέον η στάθµη του σκυροδέµατος θα πρέπει να διατηρείται πάνω από τον 
πυθµένα της προσωρινής σωλήνωσης προστασίας κατά τη διάρκεια της σταδιακής 
ανέλκυσης αυτής.

γ) Σκυροδέτηση οπής κάτω από το νερό ή το διατρητικό υγρό

Ι. Σχετικά µε την µέθοδο σκυροδέτησης στην περίπτωση αυτή ισχύουν ανάλογα 
τα αναφερόµενα στις παραγρ. 12.5 και 12.6 του ΚΤΣ.

ΙΙ. Ειδικότερα πάντως τονίζεται ότι η σκυροδέτηση θα γίνει σύµφωνα µε 
δοκιµασµένη µέθοδο σκυροδέτησης που θα υποβάλει ο Ανάδοχος για έγκριση 
από την Υπηρεσία (βλ και παράγραφο 10.5.2.1.α του παρόντος άρθρου).

ΙΙΙ. Επισηµαίνονται επίσης και τα ακόλουθα:

i. Ο σωλήνας σκυροδέτησης πρέπει να αποτελείται από τµήµατα µήκους 2-4 
µέτρων κατάλληλα συνδεδεµένα ώστε να είναι δυνατή η ταχεία µεταβολή του 
συνολικού του µήκους, πρέπει δε να είναι υδατοστεγής σε όλο του το µήκος 
µε προσαρµοσµένη µία χοάνη στην κορυφή του µε υδατοστεγή σύνδεση.
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ii Η πλευρική µετακίνηση του σωλήνα σκυροδέτησης πρέπει να αποφεύγεται 
καθώς είναι δυνατόν είτε να καταστραφεί ο σωλήνας είτε να µετακινηθεί ο 
οπλισµός. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζονται τα κατάλληλα µέσα (γερανός 
κλπ) για ταχεία ανύψωση ή καταβίβαση του σωλήνα σκυροδέτησης, όποτε 
αυτό κριθεί απαραίτητο.

iii Πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης πρέπει να εξακριβώνεται ότι δεν 
υπάρχει συγκεντρωµένη λάσπη ή λασπωµένο διατρητικό υγρό (πχ 
λασπωµένο αιώρηµα µπεντονίτη) στον πυθµένα της οπής. Για τον σκοπό 
αυτό θα παρθεί µε κατάλληλη δειγµατοληπτική συσκευή δείγµα του 
αιωρήµατος µπεντονίτη από τον πυθµένα του πασσάλου. Εάν το ειδικό 
βάρος του δείγµατος που πάρθηκε υπερβαίνει το 1,25 γραµµ/εκ3, η 
σκυροδέτηση δεν θα επιτρέπεται. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα 
τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το αιώρηµα µπεντονίτη ώστε να 
ανταποκριθεί προς τα προδιαγραφόµενα χαρακτηριστικά του.

iv. Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης και µετά από αυτήν θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή να αποφευχθεί βλάβη του σκυροδέµατος από τυχόν άντληση 
ύδατος ή καταβιβασµό της στάθµης του υπογείου ύδατος.

v. Καθόλη την διάρκεια της σκυροδέτησης ο σωλήνας σκυροδέτησης πρέπει 
να είναι γεµάτος από σκυρόδεµα ώστε να εξασφαλισθεί ότι η πίεσή του 
υπερβαίνει την πίεση του ύδατος ή του διατρητικού υγρού και εισχωρεί 
αρκετά στο ήδη σκυροδετηµένο τµήµα του πασσάλου µε κάποιο περιθώριο 
ασφαλείας έναντι ανύψωσης του σωλήνα κατά λάθος, ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια του σκυροδέµατος του πασσάλου.

vi. Η εσωτερική διάµετρος του σωλήνα σκυροδέτησης δεν θα είναι µικρότερη 
από 150 χλσ. για σκυρόδεµα µε µέγιστο κόκκο αδρανούς 20 χλσ, ή 
µικρότερη από 200 χλσ για σκυρόδεµα µε µέγιστη διάµετρο αδρανούς 32 
χλσ.

vii. Η διαµόρφωση του σωλήνα σκυροδέτησης θα πρέπει να είναι  τέτοια που να 
ελαχιστοποιούνται οι εξωτερικές προεξοχές για να µπορεί να περνάει µέσα 
από τον κλωβό οπλισµού χωρίς να του προξενεί βλάβες. Η εσωτερική 
επιφάνεια του σωλήνα σκυροδέτησης θα πρέπει να µην παρουσιάζει 
προεξοχές.

viii.Θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα (πχ µε µία µονόδροµη «βαλβίδα» 
εκτόπισης του ύδατος, ή ένα ξύλινο ή πλαστικό  «go - devil») ώστε να 
αποφευχθεί η άµεση επαφή του σκυροδέµατος, που πρωτοεισάγεται στην 
οπή, µε το ύδωρ ή το διατρητικό υγρό.

ix. Σε περίπτωση που η ροή του σκυροδέµατος µέσα στον σωλήνα µειωθεί 
αρκετά, ή σταµατήσει, επιβάλλεται η ανύψωση του σωλήνα σκυροδέτησης  
µε ταυτόχρονη αφαίρεση του πρώτου σωληνωτού τµήµατος ώστε να 
αυξηθεί η ταχύτητα ροής, αφού όµως εξασφαλισθεί ότι ο πυθµένας του 
σωλήνα εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του 
σκυροδέµατος.

x. Όλα τα επιµέρους τµήµατα του σωλήνα σκυροδέτησης καθώς και η χοάνη 
πρέπει να καθορίζονται προσεκτικά µετά από κάθε χρήση τους, ώστε να 
αποφεύγονται δυσλειτουργίες κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης.

δ) Πέρας σκυροδέτησης

Ι. Η σκυροδέτηση θα συνεχίζεται και πάνω από την οριστική κεφαλή των 
πασσάλων κατά ανάλογο µήκος (τουλάχιστον 0,30 έως 0,60µ), (δεδοµένου ότι 
η τελευταία ποσότητα του σκυροδέµατος παραµένει ουσιαστικά ασυµπύκνωτη, 
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ανοµοιόµορφη και ελαττωµατική από κάθε άποψη), για συσσώρευση του 
ακαταλλήλου σκυροδέµατος που µελλοντικά θα καθαιρεθεί.

ΙΙ. Στην περίπτωση κατά την οποία η οριστική στάθµη της κεφαλής των 
πασσάλων, όπως ορίζεται στην µελέτη, βρεθεί κάτω από την επιφάνεια του 
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
υποβάλει στην Υπηρεσία προτάσεις επίλυσης του θέµατος πριν από την έναρξη 
της σκυροδέτησης. Η σκυροδέτηση του πασσάλου θα προχωρήσει µέχρι 
στάθµης τέτοιας, ώστε το αποµένον τµήµα µετά την αποκοπή του άνω 
τµήµατος της κεφαλής να βρίσκεται πάνω από την στάθµη του υπόγειου 
υδροφόρου ορίζοντα, εκτός αν έχουν παρθεί από τον Ανάδοχο και έχουν 
εγκριθεί από την Υπηρεσία, κατάλληλα µέτρα.

ΙΙΙ. Το πάνω τµήµα της οπής των πασσάλων που δεν σκυροδετήθηκε, γεµίζεται 
προσωρινά µε κατάλληλο κοκκώδες υλικό αµελητέας πλαστικότητας (πχ άµµο, 
γαρµπίλι ή σκύρα σκυροδέµατος) και συµπυκνώνεται  κατάλληλα µέχρι της 
στάθµης του δαπέδου εργασίας των µηχανηµάτων ή το πολύ µέχρι στάθµης 
0,50µ κάτω από αυτήν, κατά τρόπο και επιλογή στάθµης της εκλογής του 
Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και ασφαλής εκτέλεση των 
εργασιών.

ε) Ανέλκυση της προσωρινής σωλήνωσης

Ι. Η ανέλκυση της προσωρινής σωλήνωσης προστασίας θα γίνεται σταδιακά και 
κατά την περίοδο που το σκυρόδεµα είναι αρκετά εργάσιµο για την αποφυγή 
παράσυρσης και σκυροδέµατος κατά την ανέλκυση. Επίσης η ανέλκυση θα 
πρέπει να γίνεται βραδέως, οµοιόµορφα και µε την πρέπουσα προσοχή ώστε 
να µην σχηµατίζονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κενά στην µάζα του 
σκυροδέµατος, σπάσιµο της στήλης του σκυροδέµατος ή στενώσεις της 
διατοµής του πασσάλου.

ΙΙ. Κατά την διάρκεια της ανέλκυσης πρέπει να παραµείνει αρκετή ποσότητα 
σκυροδέµατος µέσα στον σωλήνα (τουλάχιστον 1µ) ώστε να υπερνικάται η 
πίεση από το έδαφος, το υπόγειο ύδωρ ή και το διατρητικό αιώρηµα και έτσι να 
αποφεύγεται η δηµιουργία λαιµού στην διατοµή του σκυροδέµατος και ανάµιξη 
του σκυροδέµατος µε λάσπη ή άλλο εδαφικό υλικό.

ΙΙΙ. Η χρήση δονητικών εξολκέων της προσωρινής σωλήνωσης υπόκειται στην 
έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία µπορεί να τους απορρίψει όταν κατά την 
γνώµη της:

α. ∆ηµιουργούνται ανεπίτρεπτες συνθήκες θορύβου και όχλησης των 
περιοίκων

β. ∆ηµιουργούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια των δικτύων των ΟΚΩ ή για τις 
κατασκευές των γειτονικών ιδιοκτησιών.

10.5.3 Ποιοτικός έλεγχος του κατασκευασµένου πασσάλου

10.5.3.1 Έλεγχος πυθµένα έδρασης του πασσάλου

α) Στις περιπτώσεις όπου ανάλογα προς την φύση των διατρηοµένων εδαφών, τις 
συνθήκες εµφάνισης υπογείων υδάτων και το βάθος του πασσάλου, υπάρχουν 
κίνδυνοι να συγκεντρωθεί ποσότητα λεπτόκοκκων υλικών στον πυθµένα του 
πασσάλου κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ του τελικού 
καθαρισµού του πυθµένα του πασσάλου και της έναρξης σκυροδέτησης αυτού (µε 
µεσολάβηση βέβαια της διαδικασίας καταβιβασµού και τοποθέτησης εντός της 
οπής του κλωβού οπλισµού του πασσάλου), τότε η έδραση αυτού θα έχει γίνει 
πάνω στο προαναφερθέν χαλαρό υλικό και κατά την επιβολή της φόρτισης του 
πασσάλου µπορεί να δηµιουργηθεί από αυτόν το λόγο µία ανεπίτρεπτη για το έργο 
υποχώρηση, µέχρις ότου το πόδι του πασσάλου συναντήσει το σταθερό υπόβαθρο 
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σύµφωνα µε το οποίο έχει υπολογισθεί.

β) Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν, είτε από εντολή της Υπηρεσίας, είτε µετά από 
πρόταση του Αναδόχου και έγκριση από την Υπηρεσία, να προβλεφθεί 
ενσωµάτωση καθόλο το µήκος του πασσάλου (από τον πυθµένα µέχρι την κεφαλή 
αυτού) δύο σιδηροσωλήνων ελαχίστης  διαµέτρου 3’’ ή επιθυµητής διαµέτρου 4’’, 
αφού ληφθεί υπόψη και η αποµείωση της διατοµής του πασσάλου και η επιρροή 
αυτή στην φέρουσα ικανότητα αυτού.

(Η ενσωµάτωση αυτών των σωλήνων γίνεται για τον παραπάνω λόγο 
αντιοικονοµική, στην περίπτωση πασσάλων µικρών διαµέτρων λόγω της σοβαρής 
εξασθένησης της διατοµής των πασσάλων.)
Οι σωλήνες αυτοί πωµατίζονται στο άκρο αυτών µε ένα πώµα από σκυρόδεµα ή 
άλλο κατάλληλο υλικό (πχ πλαστικό καπάκι κλπ), ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα 
ανέλθει το σκυρόδεµα του πασσάλου µέσα στον σιδηροσωλήνα. Οι σωλήνες θα 
πρέπει να είναι απόλυτα ευθύγραµµοι και καταβάλλεται προσπάθεια να 
διατηρηθούν ευθύγραµµοι και κατά την διάρκεια της κατασκευής του πασσάλου, 
προφυλασσόµενοι κατάλληλα από κτυπήµατα.

γ) Μετά το τέλος της σκυροδέτησης του πασσάλου εκτελούνται γεωτρήσεις µέσα από 
τους σωλήνες και γίνεται δειγµατοληψία του πυθµένα, Στην περίπτωση που 
διαπιστωθεί η ύπαρξη στρώµατος χαλαρού υλικού κάτω από την έδραση του 
πασσάλου τότε αφού αποµακρυνθεί το χαλαρό υλικό Με εισπίεση ύδατος από το 
σωλήνα και αποκοµιδή των χαλαρών υλικών από τον άλλο ή µε άλλη µέθοδο που 
θα εισηγηθεί ο Ανάδοχος και µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. γεµίζει ο κενός 
χώρος κάτω από τον πυθµένα µε τσιµεντένεµα και οι σωλήνες γεµίζουν µε 
τσιµεντένεµα ή λεπτοσκυρόδεµα οπότε η εργασία διόρθωσης του πυθµένα 
περαιούται. 

10.5.3.2 Έλεγχος συνεχείας σκυροδέτησης του πασσάλου

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µαζί µε την  υποβολή των στοιχείων της µεθόδου 
κατασκευής των πασσάλων (παρ. 10.5.2.1.α) να υποβάλει στην Υπηρεσία και µέθοδο 
ελέγχου της συνεχείας της σκυροδέτησης των πασσάλων χωρίς καταστροφή του έργου 
(NON DESTRUCTIVE METHODS, INTEGRITY TESTS) µε ακτίνες γ, ακουστικές 
µεθόδους κλπ.

Η παραπάνω µέθοδος θα πρέπει να έχει διαµορφωθεί σε συνεργασία µε ειδικευµένο 
τεχνικό οίκο ή τον Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου (ΟΠΕ) (εφόσον προβλέπεται η 
χρησιµοποίηση  ΟΠΕ στη σύµβαση) και υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας.

10.5.4 Απόρριψη ελαττωµατικών πασσάλων

α) Τονίζεται  ότι κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης πρέπει να λαµβάνονται όλα τα 
προφυλακτικά µέτρα ώστε να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα για την πληρότητα της 
διατοµής (πχ δηµιουργία λαιµού, ανάµιξη σκυροδέµατος µε εδαφικό υλικό κλπ). Γι΄ 
αυτό η όλη εργασία πρέπει να επιβλέπεται διαρκώς από ειδικό µηχανικό ή εργοδηγό.

β) Επιπλέον πρέπει να ελέγχεται η καταναλισκοµένη ποσότητα σκυροδέµατος για τις 
διάφορες στάθµες του σκυροδετουµένου πασσάλου, σε σχέση µε τις θεωρητικά 
απαιτούµενες.

γ) Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αρτιότητα της 
κατασκευής.

δ) Πάσσαλοι, για τους οποίους υπάρχουν στοιχεία για την µη αρτιότητα τους (πχ βάσει 
των αποτελεσµάτων των δοκιµών της παρ. 10.5.3.2 ή βάσει των αποτελεσµάτων του 
καταναλισκοµένου σκυροδέµατος σε σχέση µε το θεωρητικώς απαιτούµενο κλπ) 
υπόκεινται σε απόρριψη κατά την κρίση της Υπηρεσίας, όλες δε οι οικονοµικές 
επιβραδύνσεις και η απώλεια χρόνου που πηγάζουν από τέτοιο γεγονός βαρύνουν 
τον Ανάδοχο.
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10.5.5 Αποκοπή κεφαλής των πασσάλων

Η αποκοπή της κεφαλής των πασσάλων γίνεται στις στάθµες που ορίζονται στα σχέδια 
και αφού το σκυρόδεµα των πασσάλων έχει αποκτήσει την επιθυµητή αντοχή. Η µέθοδος 
που θα υιοθετηθεί (για την αποκοπή ) θα πρέπει να αποκλείει βλάβες στις 
(προεξέχουσες) αναµονές του σιδηροπλισµού.

10.5.6 ∆οκιµαστική φόρτιση πασσάλων

Από την δοκιµαστική φόρτιση λειτουργικών ή/και µη λειτουργικών πασσάλων θα 
προκύψουν ακριβή συµπεράσµατα για την σχέση φορτίων – καθίζησης και για την 
φέρουσα ικανότητα. Τα συµπεράσµατα αυτά θα επιτρέψουν την επαλήθευση των 
παραδοχών της µελέτης, ή την κατάλληλη αναθεώρησή τους.

10.5.6.1 Γενικά 

α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις δοκιµαστικές φορτίσεις σε λειτουργικούς 
ή µη λειτουργικούς πασσάλους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 
10.5.6.2 και   10.5.6.3 χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, µέχρι του προβλεποµένου 
αριθµού των δοκιµαστικών φορτίσεων.

β) Η κατασκευή των λειτουργικών ή µη λειτουργικών πασσάλων, οι οποίοι πρόκειται 
να υποβληθούν σε έλεγχο δοκιµαστικής φόρτισης, αµείβεται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες τιµές του τιµολογίου.

γ) Η δαπάνη των δοκιµαστικών φορτίσεων σε µη λειτουργικούς πασσάλους 
περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδος των λειτουργικών πασσάλων

10.5.6.2 ∆οκιµαστική φόρτιση µη λειτουργικών πασσάλων  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την κατασκευή µη λειτουργικών πασσάλων 
για την εκτέλεση δοκιµαστικής φόρτισης είτε πριν την έναρξη κατασκευής των 
λειτουργικών πασσάλων µε βάση τα αποτελέσµατα της εκτελεσθείσας γεωτεχνικής 
έρευνας, είτε κατά την διάρκεια κατασκευής των λειτουργικών πασσάλων µε βάση της 
παρατηρούµενες επί τόπου συνθήκες του υπεδάφους.

Οι µη λειτουργικοί πάσσαλοι κατασκευάζονται σε θέσεις που υποδεικνύει η Υπηρεσία, και 
η µέθοδος εκτέλεσης της δοκιµαστικής φόρτισης πρέπει να βρίσκεται σε συµφωνία µε το 
DIN 4014. Το µέγιστο φορτίο της δοκιµαστικής φόρτισης µπορεί να φτάσει µέχρι το 
διπλάσιο του φορτίου της µελέτης, εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία.

Τα αποτελέσµατα της δοκιµαστικής φόρτισης µη λειτουργικών πασσάλων, πρέπει να 
παρουσιάζονται το ταχύτερο δυνατό από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία διότι πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή ακριβών συµπερασµάτων για την σχέση φορτίου - 
καθίζησης και κυρίως για την εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας και είναι δυνατόν να 
επιτρέψουν την επαλήθευση των παραδοχών της µελέτης ή την κατάλληλη αναθεώρησή 
τους.

Η εκτέλεση των δοκιµαστικών φορτίσεων των µη λειτουργικών πασσάλων προηγείται της 
κατασκευής των λειτουργικών πασσάλων.

10.5.6.3 ∆οκιµαστική φόρτιση λειτουργικών πασσάλων

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει δοκιµαστικές φορτίσεις σε λειτουργικούς 
πασσάλους των οποίων η αιχµή δεν εισχωρεί σε βράχο, µε την ακόλουθη συχνότητα:

α.  1 πάσσαλος ανά 20 πασσάλους
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β.   Τουλάχιστον 1 πάσσαλος ανά γέφυρα ή τοίχο

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την εκτέλεση επιπλέον δοκιµαστικών  
φορτίσεων σε οποιονδήποτε λειτουργικό πάσσαλο µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής 
του, έναντι ιδιαίτερης αµοιβής.

Σε κάθε περίπτωση η µέθοδος εκτέλεσης της δοκιµαστικής φόρτισης πρέπει να βρίσκεται 
σε συµφωνία µε το DIN 4014, ενώ η διάταξη της φόρτισης και τα όργανα των µετρήσεων 
θα προτείνονται από τον Ανάδοχο και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Η στάθµη 
φόρτισης θα είναι έως 150% του φορτίου λειτουργίας και η διάρκεια της παραµονής κάθε 
στάθµης φόρτισης θα δίδεται από την Υπηρεσία σε ειδικές οδηγίες.

Τέλος ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει και αξιολογήσει τα αποτελέσµατα των 
δοκιµαστικών φορτίσεων, κυρίως για την ακριβέστερη εκτίµηση της σχέσης φορτίου - 
καθίζησης.

10.5.7 Εκσκαφές κεφαλοδέσµων

Αφορούν την δηµιουργία σκαµµάτων για την κατασκευή των κεφαλοδέσµων. Οι στάθµες 
εκσκαφής αναφέρονται στα σχέδια της µελέτης.

Κατά την διάρκεια των εκσκαφών απαιτείται προσεκτική εργασία, έτσι που να µην γίνουν 
ζηµιές στους κατασκευασµένους πασσάλους, και στους τυχόν διατηρούµενους κάτω από 
τους κεφαλοδέσµους ή διερχοµένους δια του σώµατος των κεφαλοδέσµων αγωγούς 
ΟΚΩ.

Τα πρανή των εκσκαφών θα κατασκευάζονται κατακόρυφα ή µε κλίση αλλά πάντοτε 
ασφαλή έναντι κατάπτωσης, ενώ οι διαστάσεις του σκάµµατος θα είναι τέτοιες που να 
επιτρέπουν την οµαλή εργασία της υπόλοιπης κατασκευής των κεφαλοδέσµων. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα απαιτηθεί στις εκσκαφές κοντά στα γειτονικά κτίρια, όπου είναι δυνατόν να 
απαιτηθεί τµηµατική εκτέλεση της εργασίας µε ταυτόχρονη προσωρινή αντιστήριξη των 
γειτονικών ιδιοκτησιών.

Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει για έγκριση τις προτάσεις του 
για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Ο πυθµένας του σκάµµατος θα κατασκευάζεται 
οριζόντιος και θα διατηρείται στεγνός, εκτός αν η άντληση των υδάτων δηµιουργεί άλλα 
προβλήµατα ασφαλείας πρανών ή γειτονικών ιδιοκτησιών. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει 
ο Ανάδοχος να υποβάλει στην επίβλεψη τις προτάσεις του για την αντιµετώπιση του 
θέµατος.

10.5.8 Σκυροδέµατα κεφαλοδέσµων

10.5.8.1 Γενικά - Προκαταρκτικές εργασίες

α) Σχετικά µε τα απαιτούµενα υλικά, το σκυρόδεµα και τις µεθόδους του ποιοτικού 
ελέγχου ισχύουν τα αναφερόµενα στις παραγράφους 10.5.2.2.α, 10.5.2.2.γ, 
10.5.2.2.δ και 10.5.2.2.ε του παρόντος άρθρου.

β) Στον οριζόντιο (ή βαθµιδωτό) και στεγανό πυθµένα του σκάµµατος της εκσκαφής 
διαστρώνεται στρώση αόπλου σκυροδέµατος χαρακτηριστικής αντοχής Β5, 
ελαχίστου πάχους 0,10m, που θα χρησιµεύει σαν δάπεδο εργασίας για την κυρίως 
σκυροδέτηση του κεφαλοδέσµου.

γ) Μετά την σκλήρυνση της στρώσης αυτής ακολουθεί, σύµφωνα µε τη µελέτη και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, η τυχόν στεγανωτική στρώση της άνω 
επιφανείας της.

10.5.8.2 Σκυροδέτηση κυρίως κεφαλοδέσµων
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α) Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα σχέδια της στατικής µελέτης, 
τηρουµένων µε ακρίβεια των διαστάσεων και ποιοτήτων σκυροδεµάτων που 
αναφέρονται.

β) Η διάστρωση του σκυροδέµατος θα αρχίσει µόνον µετά την παραλαβή των 
ξυλοτύπων και του οπλισµού από την Υπηρεσία που θα γίνει σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο Γ-3 της παρούσας ΤΣΥ.

γ) Απαραίτητα, κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος, πρέπει να παρευρίσκεται ένας 
σιδηρουργός για τυχόν διορθώσεις οπλισµών.

δ) Πριν από την διάστρωση του σκυροδέµατος (επί του υπάρχοντος δαπέδου 
εξοµαλυντικού σκυροδέµατος) πρέπει το δάπεδο να καθαρισθεί και να καταβρεχθεί 
επαρκώς.

ε) Η διάστρωση θα βοηθείται και µε συχνά κτυπήµατα της εξωτερικής επιφανείας των 
ξυλοτύπων.

στ) Η συµπύκνωση θα γίνει µε χρήση δονητών, εκτός αν ο Ανάδοχος, µετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας, θεωρήσει ότι υπάρχει κίνδυνος απόµιξης του 
σκυροδέµατος για την εκλεγείσα περιοχή εργασίµου. Η συµπύκνωση θα 
υποβοηθείται µε κοπάνισµα µε ράβδο ή κόπανο, µε κτύπηµα των  ξυλοτύπων κλπ.

ζ) Η άνω επιφάνεια των κεφαλοδέσµων θα διαµορφώνεται γενικά (εκτός αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης) µε τελείωµα πλαστικού 
σκυροδέµατος ΤΥΠΟΥ ΠΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.5.5.7 του άρθρου Γ-3 
της παρούσας ΤΣΥ.

η) ∆ιακοπές διάστρωσης σκυροδεµάτων θα πρέπει να αποφεύγονται και θα γίνονται 
µόνο µετά από έγκριση της Υπηρεσίας που θα υποδεικνύει την θέση διακοπής, τον 
χρόνο διάρκειας αυτής και τον τρόπο σύνδεσης του νωπού σκυροδέµατος, που 
γενικά θα γίνεται µε απόξεση της διαστρωθείσας επιφανείας, αποµάκρυνση των 
αποσυντεθέντων υλικών πλύση µε άφθονο νερό κλπ. σύµφωνα µε της παράγραφο 
14.3 του ΚΤΣ, όπως αυτή συµπληρώνεται µε τις παραγράφους 3.5.3.22 έως 
3.5.3.25 του άρθρου Γ-3 της παρούσας ΤΣΥ.

θ) Κατά τα λοιπά ισχύει η προδιαγραφή περί σκυροδεµάτων του άρθρου Γ-3 της 
παρούσας ΤΣΥ εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στην παρούσα 
προδιαγραφή.

ι) Στις περιπτώσεις που θα κριθεί αναγκαία, σύµφωνα µε την µελέτη και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης, να εµποδισθεί η άνοδος τυχόν υπάρχοντος 
υπόγειου ύδατος δια µέσου των κεφαλοδέσµων και της ανωδοµής των βάθρων, ή 
προς τα υποστυλώµατα κλπ. τότε όλες οι εξωτερικές επιφάνειες των 
κεφαλοδέσµων, µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων, µονώνονται µε υλικό 
σύµφωνο µε την µελέτη ή, εν ελλείψει σχετικής προδιαγραφής, της εκλογής του 
Αναδόχου και µετά από έγκριση της Υπηρεσίας.

10.5.9 Σιδηροί οπλισµοί κεφαλοδέσµων

Για την επεξεργασία και τοποθέτηση του σιδηρού οπλισµού ισχύουν οι διατάξεις του νέου 
DIN 1045 σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο άρθρο Γ-6 της παρούσας ΤΣΥ. Οι 
σιδηροί οπλισµοί των σκυροδεµάτων πρέπει να είναι της κατηγορίας χάλυβος, 
διαµέτρων, διαστάσεων και µορφής, όπως ορίζονται στα σχέδια της µελέτης. 
Τοποθέτηση οπλισµού θα γίνεται µόνο µετά την παραλαβή των ξυλότυπων. Οι οπλισµοί 
θα τοποθετούνται µε φροντίδα και έντεχνα και θα συνδέονται  στερεά σε όλες τις 
διασταυρώσεις µε σύρµα Νο 5 ή µεγαλυτέρου πάχους, ανάλογα µε την διάµετρο και τη 
θέση του οπλισµού. Τα άγκιστρα του οπλισµού, εφόσον απαιτούνται, θα είναι κανονικά 
και ευµεγέθη. Ιδιαίτερη φροντίδα θα λαµβάνεται για την ευθυγράµµιση των ράβδων του 
οπλισµού, την ακριβή και στερεή τοποθέτηση αυτών, την διατήρηση σε σταθερή θέση 
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κατά τη διάστρωση και κοπάνισµα του σκυροδέµατος, ιδίως στις θέσεις αρνητικού 
οπλισµού και κατά  την κάλυψη αυτών µε σκυρόδεµα. Όπου κρίνεται απαραίτητο, θα 
τοποθετούνται πρόχειρα ή µόνιµα υποστηρίγµατα (καβίλιες ή υποστηρίγµατα).

Πριν από την έναρξη της διάστρωσης του σκυροδέµατος, παραλαµβάνονται από την 
Υπηρεσία, οι τοποθετηµένοι οπλισµοί των κατασκευών µε βάση τους πίνακες οπλισµών, 
που έχουν συνταχθεί από τον µελετητή και έχουν ελεγχθεί από τον Ανάδοχο, ή, εν 
ελλείψει τέτοιων πινάκων, µε βάση τους πίνακες οπλισµών που θα συντάξει ο Ανάδοχος. 
Οι πίνακες οπλισµού υπογράφονται από τον Ανάδοχο και θεωρούνται από την Υπηρεσία. 
Οι θεωρηµένοι πίνακες οπλισµών µε τα βάρη, θα αποτελούν την καταµέτρηση αυτών 
που θα συνοδεύει τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών.

Όλοι οι προβάλλοντες οπλισµοί αναµονής θα πρέπει να προστατεύονται µε ειδική βαφή.

10.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

(ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ)

10.6.1 Εισκόµιση αποκόµιση πλήρους εξοπλισµού πασσάλου

Η εργασία περιλαµβάνει

α) Την εισκόµιση - αποκόµιση του απαιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού και 
εγκαταστάσεων για την κατασκευή των εγχύτων πασσάλων σε κάθε µεµονωµένο 
τεχνικό έργο της εργολαβίας. ∆ιευκρινίζεται, ότι σαν µεµονωµένο τεχνικό έργο 
θεωρείται κάθε αναξάρτητη γέφυρα µε τους αντιστοίχους συνεχοµένους τοίχους 
της, ή κάθε ανεξάρτητος τοίχος.

β) Την εισκόµιση - αποκόµιση των απαιτουµένων σωλήνων προστασίας και των 
απαραιτήτων  για την εξαγωγή τους µηχανηµάτων, επίσης σε κάθε µεµονωµένο 
τεχνικό έργο.

γ) Την εισκόµιση - αποκόµιση παντός λοιπού εξοπλισµού απαιτουµένου για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

10.6.2 ∆ιάτρηση πασσάλων διαφόρων διαµέτρων σε κάθε είδους έδαφος

Η εργασία περιλαµβάνει

α) Τις προκαταρκτικές εργασίες και προεργασίες που περιγράφονται στην 
παράγραφο 10.5.2.1 του παρόντος.

β) Την διάτρηση της απαιτουµένης οπής σύµφωνα προς την προδιαγραφοµένη 
διάµετρο σε κάθε είδους έδαφος, σε οποιοδήποτε βάθος και σε οποιαδήποτε κλίση 
από την κατακόρυφο µε ή χωρίς σωλήνωση προστασίας.

γ) Την αντιµετώπιση όλων των δυσχερειών και εµποδίων που τυχόν θα συναντηθούν 
κατά την διάτρηση (επιφανειακά υπόγεια ή αρτεσιανά ύδατα, προβλήµατα 
προσπέλασης κλπ).

δ) Την λήψη των καταλλήλων µέτρων και κατασκευή των καταλλήλων έργων για την 
προστασία της οπής και την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου και 
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ή αχρήστων υλικών σε θέσεις τις έγκρισης της 
Υπηρεσίας. 

ε) Την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, ανάµιξη, χρησιµοποίηση κλπ 
όλων των απαιτουµένων γα την διάτρηση της οπής υλικών (µπεντονίτης κλπ).

στ) Την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 
απόσταση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών 
(κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας 
(ακατάλληλα προϊόντα).
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ζ) Την επανόρθωση ζηµιών δικτύων ΟΚΩ ή και κατασκευών παροδίων ιδιοκτησιών 
που τυχόν εβλάβησαν από τα έργα εκτέλεσης των πασσάλων.

η) Την διενέργεια όλων των απαιτουµένων ποιοτικών ελέγχων.

θ) Την διενέργεια δοκιµαστικής φόρτισης σε λειτουργικούς πασσάλους (ένας 
πάσσαλος ανά είκοσι πασσάλους και το λιγότερο ένας πάσσαλος ανά γέφυρα ή 
τοίχο) σε περίπτωση που η αιχµή της δεν εισχωρεί σε βράχο.

10.6.3 Σκυροδέτηση πασσάλων διαφόρων διαµέτρων µε σκυρόδεµα κατηγορίας C 20/25

Η εργασία περιλαµβάνει:

α) Τις δραστηριότητες των παραγράφων 10.6.2.α, 10.6.2.δ, 10.6.2.ζ, 10.6.2.θ. 

β) Την προετοιµασία των απαραιτήτων διατάξεων και δαπέδων εργασίας κλπ.

γ) Την προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών (αδρανών, ύδατος, τσιµέντου, 
προσθέτων κλπ) και παραγωγή της απαιτουµένης ποσότητας σκυροδέµατος ή την 
προµήθεια της κατάλληλης ποσότητας έτοιµου σκυροδέµατος µε τις 
προδιαγραφόµενες ιδιότητες.

δ) Την σκυροδέτηση του πασσάλου και την συντήρησή του.

ε) Την διενέργεια όλων των απαιτουµένων ποιοτικών ελέγχων.

10.6.4 Συµπλήρωση της οπής των πασσάλων µε κοκκώδες υλικό .

Η εργασία περιλαµβάνει

α) Την προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των καταλλήλων κοκκωδών 
υλικών αµελητέας πλαστικότητας (πχ άµµου, γαρµπιλιού, ή σκύρων 
σκυροδέµατος, ή µίγµατος αυτών) επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση.

β) Την τοποθέτηση των υλικών µέσα στην προς πληρωµή οπή και µέχρι το 
κατάλληλο ύψος σε στρώσεις και σε βαθµό συµπύκνωσης, ώστε να µην 
δηµιουργούνται κίνδυνοι υποχωρήσεων των παρειών του σκάµµατος της οπής και 
να εξασφαλίζεται συνεχής και ακίνδυνη εργασία των µηχανηµάτων κατασκευής 
των πασσάλων και κεφαλοδέσµων αυτών και των υπολοίπων εργασιών 
κατασκευής του έργου.

γ) Την αντιµετώπιση των τυχόν επιφανειακών ή υπογείων κλπ υδάτων.

10.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιµέτρηση θα γίνει σύµφωνα µε το πραγµατικό µήκος του σκυροδετηθέντος  αποδεκτού 
πασσάλου. Ο υπολογισµός του µήκους κάθε πασσάλου θα γίνεται από τη στάθµη του 
πυθµένα µέχρι την οριστική στάθµη της κεφαλής του πασσάλου, όπως οι στάθµες αυτές 
προβλέπονται στη µελέτη ή όπως οι στάθµες αυτές ήθελαν τροποποιηθεί κατά την 
κατασκευή µετά από έγκριση της Υπηρεσίας.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η τιµή προµήθειας και µεταφοράς κάθε υλικού από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης – εκτός του σιδηρού οπλισµού – και 
κάθε εργασίας που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, όπως ορίζεται 
στα παραπάνω άρθρα. 
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Γ - 11 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ

11.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

11.1.1 Στο παρόν άρθρο προδιαγράφονται οι στεγανώσεις γεφυρών, υπογείων έργων [που 
κατασκευάζονται µε µέθοδο «εκσκαφής και επίχωσης» (CUT & COVER)], οχετών, τοίχων 
αντιστήριξης, φρεατίων, επενδύσεων πασσαλοστοιχιών κλπ

11.1.2 Χωρίς αναγκαστικά να περιορίζονται σε αυτές οι εν λόγω στεγανώσεις επιτυγχάνονται 
γενικά µε τις ακόλουθες εργασίες:

α)     Με πατητά επιχρίσµατα
β)     Με ασφαλτικές επαλείψεις
γ)     Με στρώσει ασφαλτόπανου
δ)     Με στρώσεις ειδικών µεµβρανών

11.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

11.2.1 Πατητά επιχρίσµατα

Έχουν εφαρµογή η ΠΤΠ 44 ή ΠΤΠΤ87 και το άρθρο 2350 του ΠΤΕΟ 1975 µε τις όποιες 
βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω.

11.2.2 Ασφαλτικές επαλείψεις

Έχει εφαρµογή η ΠΤΠ Τ 110 µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και 
συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω 

11.2.3 Στρώσεις ασφαλτόπανου

Οµοίως ως άνω

11.2.4 Στρώσεις ειδικών µεµβρανών

Τα συστήµατα στεγάνωσης µε ειδικές µεµβράνες, που περιγράφονται στις παραγρ 
11.5.2.5 11.5.2.6 του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
αποδοχής της εφαρµογής τους σε ανάλογα έργα σύµφωνα µε τα σύστηµα αποδοχής των 
Βρετανικών ή Γερµανικών Κανονισµών ή των Κανονισµών ISO 

11.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

«Στεγανώσεις» των κατασκευών νοούνται όλα τα σχετικά µέτρα που λαµβάνονται για την 
επίτευξη της στεγανότητάς τους

11.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

11.4.1 Το στεγανοποιητικό σύστηµα (υλικά, τρόπος κατασκευής, έλεγχοι) πρέπει να προτείνεται 
έγκαιρα, από τον Ανάδοχο και  να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 
Προς τούτο ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά 
έγγραφα, δηλαδή οδηγίες εργοστασίου παραγωγής, οικείους κανονισµούς καθώς και 
πιστοποιητικά προηγούµενων εφαρµογών σε ανάλογα έργα. Σε κάθε περίπτωση πάντως 
η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της αποδοχής ή απόρριψης της πρότασης του 
Αναδόχου αν δεν πεισθεί για την εξασφάλιση πλήρους αδιαβροχοποίησης.

11.4.2 ∆εν θα εκτελούνται εργασίες στεγανοποίησης όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος 
είναι χαµηλότερη από 5C

11.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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11.5.1 Γενικά

11.5.1.1 Μετά την εφαρµογή του όποιου στεγανοποιητικού συστήµατος θα εξασφαλίζεται 
πρόσκαιρη προστασία ώστε να αποφεύγονται βλάβες στο σύστηµα στεγανοποίησης από 
την κυκλοφορία, ακόµη και του εργατοτεχνικού προσωπικού. Η οποιαδήποτε 
απαιτούµενη προστατευτική στρώση θα απλώνεται αµέσως µετά την τοποθέτηση ή 
διάστρωση του συνδετικού υλικού της στεγανωτικής στρώσης.

11.5.1.2 Τα τελειώµατα των επιφανειών που θα στεγανοποιηθούν θα γίνονται σύµφωνα µε τις 
εγκεκριµένες προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής του κάθε συστήµατος και µετά 
την παραλαβή από την Υπηρεσία της επιφάνειας προς στεγάνωση (υποβάθρου) που 
πρέπει να κυµαίνεται εντός των περιθωρίων ανοχών της παρούσας ΤΣΥ. Οι επιφάνειες 
πρέπει να είναι επίπεδες αλλά χωρίς να έχουν λειανθεί, στεγνές και εντελώς 
απαλλαγµένες από σκόνες, λάδια, παραφίνες και άλλα χαλαρά υλικά αµέσως πριν την 
εφαρµογή. Ειδικά στην περίπτωση χρήσης ειδικών στεγανωτικών µεµβρανών ή 
ασφαλτόπανου  η επιφάνεια του σκυροδέµατος θα εξοµαλυνθεί µε επίχρισµα πατητό 
πάχους 2εκ και αναλογίας 600χγρ τσιµέντου ανά µ3 κονιάµατος.

11.5.1.3 Κατάλληλες λεπτοµέρειες θα προβλέπονται στην στεγανοποίηση των ακµών, γύρω από 
ανοίγµατα και στους αρµούς διαστολής έτσι ώστε το νερό να µην διέρχεται µεταξύ της 
στεγανοποιητικής στρώσης και της στεγανοποιηµένης επιφάνειας, Επίσης τα 
αποχετευτικά σηµεία των γεφυρών θα φέρουν κατάλληλη διάταξη (φλάντζα) 
προσαρµογής της στεγανωτικής στρώσης, αποστράγγισης των νερών διήθησης και 
ρύθµισης του ύψους του στοµίου τους. Ειδικά µέτρα στεγάνωσης θα ληφθούν και στα 
βλήτρα αγκύρωσης των πεζοδροµίων, αν χρησιµοποιηθούν. Όλες οι παραπάνω 
εξασφαλίσεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του DIN 18195, µέρος 9

11.5.1.4 Η στεγάνωση µε ειδικές στεγανωτικές µεµβράνες θα προστατεύεται µε στρώση χυτής 
ασφάλτου ή ασφαλτοσκυροδέµατος ή σκυροδέµατος ελάχιστου πάχους 5εκ. Η τελική 
επίστρωση των στεγανωτικών µεµβρανών θα πρέπει να έχει κατάλληλη µηχανική 
αντοχή, που να επιτρέπει την απευθείας κίνηση επάνω τους διαστρωτήρων (FINISHER) 
µε ελαστικά επίσωτρα (υποχρεωτικά), ή µε ερπύστριες (προαιρετικά). Ο Ανάδοχος 
πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία δήλωση του εργοστασίου παραγωγής της 
µεµβράνης για το είδος του διαστρωτήρα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί.

11.5.1.5 Η ένωση αυτών των ειδικών µεµβρανών θα γίνεται µε επικάλυψη όπως προδιαγράφεται 
από τον κατασκευαστή και στα άκρα, όταν αυτά βρίσκονται σε χαµηλά σηµεία, η 
στεγανοποιητική στρώση θα τερµατίζεται σε κατάλληλη εσοχή µε κατακόρυφη απόληξη 
ύψους τουλάχιστον 0,07m

11.5.2 Είδη στεγάνωσης και περιγραφή τους 

11.5.2.1 Επίχρισµα πατητό πάχους 1,5 εκ

α) Εφαρµόζεται κυρίως σε εξωτερικές επιφάνειες σκυροδέµατος αλλά και εσωτερικές 
εκτός από εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόµων και φρεατίων.

β) Η επιφάνεια του σκυροδέµατος θα προστατευθεί µε επίχρισµα πατητό πάχους 1,5 
εκ µε τσιµεντοκονίαµα των 650 χγρ και 900 χγρ τσιµέντου κοινού (ελληνικού 
τύπου). Το επίχρισµα θα κατασκευαστεί σε τρεις στρώσεις από τις οποίες οι δύο 
πρώτες πεταχτή και στρωτή, αναλογίας 650 χγρ τσιµέντου ανά µ3 ξηράς άµµου και 
η τρίτη πατητή αναλογίας 900 χγρ τσιµέντου ανά µ3 ξηράς άµµου µε την εν 
συνεχεία επίπαση µε τσιµέντο λείας επίπεδης, ή καµπύλης επιφάνειας και κατά τα 
λοιπά όπως ορίζεται στην ΠΤΠ 44 την ΠΤΠ Τα 87 και το άρθρο 2350 του ΠΤΕΟ 
1975

11.5.2.2 Επίχρισµα πατητό πάχους 2,0 εκ

α) Εφαρµόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόµων και φρεατίων
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β) Η επιφάνεια του σκυροδέµατος θα καλυφθεί µε επίχρισµα πατητό πάχους 2,0 εκ µε 
τσιµεντοκονίαµα των 650 χγρ 900 χγρ τσιµέντου κοινού (ελληνικού) και κατά τα 
λοιπά όπως ορίζεται στην πιο πάνω παράγραφο.

11.5.2.3 Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη

α) Εφαρµόζεται γενικά σε επιφάνειες σκυροδεµάτων και τσιµεντοκονιαµάτων.

β) Στην επιφάνεια του σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος θα γίνει διπλή επάλειψη 
µε ασφαλτικό υλικό τύπου LANCOL ή άλλου εγκεκριµένου τύπου µε όση ποσότητα 
απαιτείται.

11.5.2.4 Μόνωση µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιµεντοκονίαµα

α) Εφαρµόζεται κυρίως για την µόνωση επιφανειών από σκυρόδεµα, οριζόντιων 
φορέων γεφυρών/ οχετών στέψης.

β) Η µόνωση θα γίνεται µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου πάχους 2,0 χλστ και 
βάρους 2,20 µέχρι 2,50χγρ/µ2.

γ) Η προστασία της µόνωσης θα γίνεται:

Ι. µε τσιµεντοκονίαµα πάχους 2 εκ και αναλογία 600χγρ τσιµέντου ανά µ3
ΙΙ. Υποχρεωτικά στους φορείς τεχνικών έργων υπό επίχωση (όταν 

προδιαγράφεται στεγάνωση του φορέα µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου) και 
εναλλακτικά στους φορείς στέψης, µε προστατευτική στρώση από σκυρόδεµα 
Β15 ελάχιστου  πάχους 0,07 m µε γαλβανισµένο σιδηρό πλέγµα τοποθετηµένο 
στο µέσο του πάχους αυτής µε «µάτι» 0,05 Χ 0,05m και διάµετρο συρµάτων Φ 
3µµ. 

11.5.2.5 Στεγάνωση µε δύο στρώσεις ειδικών µεµβρανών

α) Εφαρµόζεται για την στεγανοποίηση καταστρώµατος γεφυρών/ οχετών στέψης.

β) Η στεγανοποίηση θα γίνεται µε δύο ειδικές στεγανωτικές µεµβράνες σύµφωνα µε 
τους Γερµανικούς κανονισµούς STRASSENBRUCKEN, RICHTZEICHNUGEN - 
DICHTE 4 - FEBRUAR 1979 (STRASSENBAU A-Z, 809 - 1981) ως ακολούθως:

Ι. Ασφαλτική προεπάλειψη (αστάρωµα)µε ειδικό ασφαλτικό υλικό τύπου VILLAS 
PORMEX EXTRA B-20 ή ανάλογο (ανάλωση περίπου 0,4 χγρ/µ2)

ΙΙ. Επάλειψη µε ασφαλτική κόλλα (συµβιβαστή µε το υλικό της προεπάλλειψης) 
από βελτιωµένο τεχνητό υλικό  τύπου VILLOX ISOVILL ή ανάλογο (ανάλωση 
περίπου 2,5 -3,0 χγρ/µ2)

ΙΙΙ. Επικόλληση πάνω στην κόλλα ασφαλτικού στεγανωτικού φύλου ενισχυµένου µε 
ίνες γυαλιού, µε βάρος περίπου 3,5χγρ/µ2 τύπου VILLAS IMMUN-GW B-18S ή 
αναλόγου (η εργασία σε αυτό το στάδιο γίνεται, µε έγχυση της ασφαλτικής 
κόλλας και κυλίνδρωση του ασφαλτικού στεγανωτικού φύλλου).

IV Τελική τοποθέτηση ασφαλτικού συγκολλητικού φύλου ενισχυµένου µε ύφασµα 
από ίνες γυαλιού και προστατευµένο στην πάνω πλευρά µε φύλλο αλουµινίου, 
επικαλυµµένου µε στρώση οξειδωµένου ασφαλτικού µε βάρος του φύλλου 
περίπου 3,9 χγρ/µ2 τύπου VILLAS COMBIRAL GW B-66 ή αναλόγου (η 
τοποθέτηση αυτού του φύλλου θα γίνεται µε την βοήθεια φλογίστρου). Η 
τοποθέτηση των φύλλων θα αρχίζει από το χαµηλότερο σηµείο του 
καταστρώµατος. Οι επικαλύψεις των φύλλων, τόσο του στεγανωτικού, όσο και 
του προστασίας θα είναι 0,10m µεταξύ των λωρίδων πλάτους 1,0m και 0,15 m 
στα τµήµατα µεταξύ της ίδιας λωρίδας.
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Κατά τα λοιπά (επικαλύψεις, θερµοκρασίες, καιρικές συνθήκες, τρόπος 
κατασκευής, κλπ) ισχύουν τα σχέδια και το DIN 18337 και το MERKBLATT για 
ασφαλτικές στρώσεις σε γέφυρες από σκυρόδεµα και οδηγίες κατασκευής.

γ) Άλλη ανάλογη µέθοδος στεγάνωσης γεφυρών/οχετών στέψης µε δύο ειδικές 
µεµβράνες αποδεκτή από το ΒΕ-27 (µε πιστοποιητικό αποδοχής Νο 75/4 είναι:

Ι Η επάλειψη µε πινέλο της καθαρής και λείας επιφάνειας σκυροδέµατος 
(µέγιστες απότοµες υψοµετρικές διαφορές 3 χλσ) µε PRIMER BITUTHENE.

ΙΙ Η επικόλληση της αυτοκόλλητης µεµβράνης (από σκληρό πλαστικό ύφασµα µε 
αυτοκόλλητο υλικό, ελαστικό και ασφαλτικό υλικό από τη µία πλευρά και µε 
ξηρή  ασφαλτική συγκολλητική στρώση από την άλλη πλευρά) BITU-THENE 
HEAVY DUTY GRADE (Επικαλύψεις 0,10m µεταξύ των λωρίδων και 0,15m 
στα τµήµατα µεταξύ της ίδιας λωρίδας)

ΙΙΙ. Η προστασία της παραπάνω µεµβράνης µε στρώση BITU-SHIELD

IV Μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Υπηρεσία άλλες ειδικές µεµβράνες 
παραγωγής χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ, των ΗΠΑ ή του 
ΚΑΝΑ∆Α, που είναι εγκεκριµένες στις χώρες παραγωγής τους από τις αρµόδιες 
κρατικές Υπηρεσίες για στεγάνωση του καταστρώµατος αναλόγων γεφυρών, 
και εξασφαλίζουν (σύµφωνα µε σχετικά πιστοποιητικά που θα προσκοµισθούν 
στην Υπηρεσία) αδιαπερατότητα, ελαστικότητα, διάρκεια  ζωής και µηχανική 
αντοχή τουλάχιστον ίση µε τις µεµβράνες που προδιαγράφονται παραπάνω 
στην παράγραφο αυτή.

11.5.2.6 Στεγάνωση µε µια στρώση ειδικών µεµβρανών

α) Εφαρµόζεται κυρίως για τη στεγανοποίηση του καταστρώµατος γεφυρών/ οχετών 
στέψης όπως επίσης πεζογεφυρών, πεζοδροµίων, γεφυρών και οχετών στέψης 
και επιφανειών κεντρικών νησίδων και πλευρικών φυτικών λωρίδων που 
διαµορφώνονται µε επιφανειακή επίστρωση στις περιοχές των γεφυρών και 
οχετών στέψης.

β) Η στεγάνωση του καταστρώµατος γεφυρών / οχετών στέψης θα γίνεται µε ειδικές 
στεγανωτικές µεµβράνες από «τροποποιηµένο αιθυλενικό ισοπολύµερο» (ECB) 
τύπου CARBODUR της CARBOFOL ή αναλόγου, που συντίθενται από 3 ή 4 
επιστρώσεις, που εξασφαλίζουν ταυτόχρονα στεγανότητα και προστασία από 
µηχανικές βλάβες. Η εργασία θα εκτελεστεί ως ακολούθως:

Ι. Προεπάλειψη (αστάρωµα) µε ασφαλτικό γαλάκτωµα (PRIMER) µε ανάλωση 
300 γρµ/µ2 περίπου.

ΙΙ Επάλειψη µε ασφαλτική κόλλα συµβιβαστή µε το υλικό της προεπάλειψης (πχ 
85/25) µε ανάλωση ανάλογα µε την ποιότητα των επιφανειών του 
σκυροδέµατος και τουλάχιστον 2,5 χγρ/µ2. Η επάλειψη της κόλλας γίνεται αφού 
έχει στεγνώσει καλά η προεπάλειψη.

ΙΙΙ Επικόλληση πάνω στην κόλλα και παράλληλα µε την επάλειψη της κόλλας 
µονών φύλλων CARBODUR A (4 επαλλήλων στρώσεων υπό µορφή 
«ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ»)της CARBOFOL στην περιοχή του καταστρώµατος της γέφυρας 
και µονών φύλλων CARBODUR 3 (3 επαλλήλων στρώσεων υπό µορφή 
«ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ») κάτω από πεζοδρόµια, τριγωνικές τάφρους, επιστέψεις, και 
γενικά κάτω από κατασκευές από σκυρόδεµα, ή κάτω από επιχώµατα και 
γενικά σε επαφή µε γαίες.

IV Η επικόλληση θα γίνεται µε προοδευτική εκτύλιξη των ρολλών των φύλλων 
πάνω στην ασφαλτόκολλα. Η εφαρµογή των στεγανωτικών φύλλων γίνεται 
κατά µήκος ή εγκάρσια προς τον άξονα της γέφυρας.
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V Η τοποθέτηση των φύλλων θα αρχίζει από το χαµηλότερο σηµείο του 
καταστρώµατος. Οι επικαλύψεις των φύλλων (ραφές) θα είναι περίπου 0,08 m 
µεταξύ των λωρίδων και 0,12 m για το CARBODUR A  ή 0,20m για το 
CARBODUR Β στις κατά µήκος απολήξεις των φύλλων, και θα γίνεται 
επικόλληση µε ασφαλτική κόλλα. Στις επικαλύψεις, η ασφαλτική κόλλα θα 
πρέπει να ξεχειλίζει ελάχιστα από τις άκρες των επικαλύψεων. Τα φύλλα 
CARBODUR Β, που τοποθετούνται κάτω από πεζοδρόµια από σκυρόδεµα θα 
επεκτείνονται σε πλάτος έξω από το κράσπεδο τουλάχιστον 0,20µν πέρα από 
τα αποχετευτικά σηµεία του καταστρώµατος των γεφυρών. Πριν από την 
τοποθέτηση των φύλλων CARBODUR Α στο κατάστρωµα της γέφυρας, 
αφαιρείται η στρώση προστασίας (γεωύφασµα) από το CARBODUR Β στο 
τµήµα που προεξέχει από το πεζοδρόµιο.

γ) Άλλη αποδεκτή µέθοδος στεγάνωσης καταστρώµατος γεφυρών / οχετών στέψης 
είναι µε χρήση µεµβρανών από µαλακό PVC, τύπου TROCAL τύπος AG της 
DYNAMIT NOBEL AG ή αναλόγου, που θα τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. Κάτω από τα πεζοδρόµια, τριγωνικές τάφρους, επιστέψεις και 
γενικά κάτω από κατασκευές από σκυρόδεµα, ή κάτω από επιχώµατα και γενικά 
σε επαφή µε γαίες ή µεµβράνη θα προστατεύεται µε προστατευτικά φύλλα TS, ή τα 
ανάλογα για άλλες µεµβράνες άλλων οίκων κατασκευής.

δ) Μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Υπηρεσία και άλλες ειδικές µεµβράνες από 
«τροποποιηµένο αιθυλενικό ισοπολύµερο» (E.C.B) Ethylene Copolymer Bitumen ή 
µαλακό PVC παραγωγής χωρών µελών της Ε.Ε., Αυστρίας, Ελβετίας, ΗΠΑ ή 
Καναδά που είναι εγκεκριµένες στις χώρες παραγωγής τους από τις αρµόδιες 
κρατικές Υπηρεσίες για στεγάνωση του καταστρώµατος γεφυρών έργων βαρείας 
κυκλοφορίας, και εξασφαλίζουν (σύµφωνα µε σχετικά πιστοποιητικά που θα 
προσκοµισθούν στην Υπηρεσία) αδιαπερατότητα, ελαστικότητα, διάρκεια ζωής και 
µηχανική αντοχή τουλάχιστον ίση µε τις µεµβράνες που προδιαγράφονται 
παραπάνω στην παράγραφο αυτή.

ε)      Ι. Για την περίπτωση γεφυρών και οχετών στέψης, το ελάχιστο συνολικό πάχος 
ασφαλτικής επικάλυψης σε περιοχή οδοστρώµατος θα είναι ίσο προς 0.10m για 
την περίπτωση που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ειδική κατηγορία µεµβράνης 
του συστήµατος στεγάνωσης που είναι  κατάλληλα κατασκευασµένη, ώστε να 
µην κινδυνεύει να τραυµατισθεί από τις εργασίες κατασκευής των ασφαλτικών 
στρώσεων.

ΙΙ. Αν τυχόν η µεµβράνη του συστήµατος στεγάνωσης δεν εκπληρεί την 
παραπάνω απαίτηση, θα πρέπει να κατασκευαστεί και πρόσθετη 
«προστατευτική στρώση» (Protective layer) ελάχιστου πάχους0,02m από 
αµµάσφαλτο (ή άλλο κατάλληλο υλικό σύµφωνα µε ισχύουσες προδιαγραφές 
χωρών µελών της ΕΟΚ ή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές A.A.S.H.T.O./S.T.M.) 
για την προστασία της µεµβράνης από τις εργασίες κατασκευής των 
ασφαλτικών στρώσεων.

Στην περίπτωση αυτή το ελάχιστο πάχος επικάλυψης πάνω από την 
στεγανωτική µεµβράνη θα είναι ίσο προς 0,12µ.

Η κατασκευή της παραπάνω πρόσθετης «προστατευτικής στρώσης» µπορεί να 
παραληφθεί αν στην θέση της κατασκευαστεί στρώση σκυροδέµατος για την 
προστασία της µεµβράνης στεγάνωσης ή /και για τη µόρφωση κλίσεων στο 
κατάστρωµα της γέφυρας. Στην περίπτωση αυτή η στρώση σκυροδέµατος θα 
πληροί τις προδιαγραφές της παραγράφου 11.5.2.8.γ).

ΙΙΙ Για γέφυρες που ανήκουν σε οδούς των οποίων προβλέπεται κατασκευή µε 
σταδιακή ενίσχυση του οδοστρώµατος θα γίνονται τα παρακάτω:
- Γέφυρες µε ορατούς αρµούς επιφανείας: Για τις γέφυρες µε ορατούς αρµούς 

επιφάνειας, οι αρµοί τοποθετούνται στην τελική τους στάθµη και κατά 
συνέπεια στο µήκος της γέφυρας δεν προβλέπεται σταδιακή ενίσχυση του 
οδοστρώµατος.



-176-

Έτσι ισχύουν οι απαιτήσεις των παραπάνω υποπαραγράφων (Ι) και (ΙΙ).

- Γέφυρες και οχετοί µε αφανείς αρµούς ή ψευδοαρµούς ή χωρίς αρµούς: Στα 
έργα αυτά η µελλοντική ενίσχυση του οδοστρώµατος θα κατασκευάζεται και 
στην περιοχή γεφυρών / οχετών, οπότε η απαιτούµενη ελάχιστη επικάλυψη 
θα είναι πλέον ίση προς 0,10m ή 0,12m (σύµφωνα µε τα προηγούµενα) 
προσαυξηµένη κατά το πάχος d της µελλοντικής ενίσχυσης του 
οδοστρώµατος.

ε)       I Στα πεζοδρόµια γεφυρών και οχετών στέψης θα είναι δυνατή η κατασκευή 
επιφανειακής διαµόρφωσης (surfacing) «ευκάµπτου» τύπου.

Το ίδιο ισχύει και για τις επιφάνειες των κεντρικών νησίδων και των 
πλευρικών φυτικών λωρίδων που διαµορφώνονται µε επιφανειακή επίστρωση 
στις περιοχές των γεφυρών και οχετών στέψης.

ΙΙ Στα πεζοδρόµια κλπ δεν είναι αναγκαία η κατασκευή «προστατευτικής 
στρώσης» της στεγανωτικής µεµβράνης, δεδοµένου ότι δεν απαιτείται η άµεση 
επ’ αυτής κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων µε κυλίνδρωση εν θερµώ  

ζ)       Ι.Για την περίπτωση «πεζογεφυρών», ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις για τις 
στεγανωτικές µεµβράνες

ΙΙ. Αν η µεµβράνη που θα χρησιµοποιηθεί είναι κατάλληλα κατασκευασµένη για να 
αντέχει στην εφαρµογή ασφαλτικής στρώσης µε κυλίνδρωση εν θερµώ, τότε 
µπορεί να κατασκευαστεί η προβλεπόµενη ασφαλτική στρώση στο κατάλληλο 
πάχος αυτής.

ΙΙΙ Αν η µεµβράνη που θα χρησιµοποιηθεί δεν πληροί την παραπάνω απαίτηση, 
τότε:

- Αν εφαρµοστεί επικάλυψη µε ασφαλτική στρώση µε κυλίνδρωση εν θερµώ 
θα πρέπει να έχει προηγηθεί η κατασκευή «προστατευτικής στρώσης» 
ελάχιστου πάχους 0,02m από αµµάσφαλτο ή άλλο ανάλογο υλικό.

- Αν εφαρµοστεί επικάλυψη µε πλακόστρωση ή άλλο υλικό που δεν 
προβλέπει ασφαλτική στρώση µε κυλίνδρωση εν θερµώ, δεν απαιτείται να 
προβλεφθεί κατασκευή «προστατευτικής στρώσης».

11.5.2.7 Στεγανοποίηση / αποστράγγιση επενδύσεων πασσαλοστοιχιών

Η στεγανοποίηση των επενδύσεων πασσαλοστοιχιών στο ορατό τους τµήµα θα γίνει µε 
ειδικές πλαστικές µεµβράνες τύπου DELTA-MS-DRAIN οι οποίες θα καλύπτουν όλο το 
κενό στο µεσοδιάστηµα των πασσάλων και επιπλεόν θα επικαλύπτουν και δύο λωρίδες 
πλάτους κατ΄ ελάχιστον της καθεµίας 0,25m από τους προσκείµενους πασσάλους.

Ως εναλλακτικοί τρόποι στεγανοποίησης µπορεί να χρησιµοποιηθούν άλλες κατάλληλες 
πλαστικές µεµβράνες σχεδιασµένες από τον κατασκευαστή τους για χρήση σε τέτοιες 
περιπτώσεις (µε πρόβλεψη ειδικών αυλάκων από τις οποίες να διασφαλίζεται η απορροή 
του διηθούµενου νερού χωρίς κίνδυνο απόφραξής τους) ή συνδυασµός ειδικού 
υφάσµατος φίλτρου από πολυπροπυλένιο τύπου ΤYPAR ή της DUPONT ή αναλόγου, 
βάρους κατ΄ ελάχιστον 200 γραµµ/µ2, που να καλύπτει το κενό στο µεσοδιάστηµα µεταξύ 
των πασσάλων και επιπλεόν τις δύο λωρίδες πλάτους κατ΄ ελάχιστον 0,25 της καθεµίας 
από τους προσκείµενους πασσάλους και τέσσερις κατ΄ ελάχιστον ειδικούς αγωγούς 
αποστράγγισης από οπλισµένο µαλακό PVC, τύπου ALIVA DRAINAGE CHANNELS, µε 
εµβαδό διατοµής ροής κάθε αγωγού ίσο προς 18-19 εκ2 ανά αγωγό, ανάλογο προς τις 
συνθήκες πίεσης και παροχής του νερού, για να αποφευχθεί το πέρασµα του νερού από 
το έδαφος προς την ορατή επιφάνεια της επενδεδυµένης µε τοίχωµα σκυροδέµατος 
πασσαλοστοιχίας.

Θα πρέπει αν γίνει κατάλληλη στερέωση σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου 
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κατασκευής των οποιωνδήποτε ειδικών πλαστικών µεµβρανών, ή υφασµάτων φίλτρων, 
και των τυχόν χρησιµοποιουµένων (ανάλογα µε τη λύση) ειδικών αγωγών 
αποστράγγισης που θα πρέπει να τοποθετηθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή και να στερεωθούν µε κατάλληλο τσιµέντο ταχείας πήξης ή/και κατάλληλες 
φουρκέτες, χρησιµοποίηση εκτοξευόµενου σκυροδέµατος (GUNITE) κλπ.

Επίσης θα γίνει καθαρισµός της επιφανείας των πασσάλων κατά τρόπο που να µπορεί 
να κολλήσει το σκυρόδεµα της επένδυσης στο σκυρόδεµα των πασσάλων (εργασία που 
µπορεί να γίνει µε τρίψιµο της επιφανείας ή ακόµα και µε αµµοβολή) όπως επίσης και η 
αποκάλυψη των σιδηροπλισµών των πασσάλων στις θέσεις που προβλέπεται να γίενι 
ανόρθωση ειδικών κεκαµµένων συνδετήρων που θα έχουν ενσωµατωθεί στον πάσσαλο 
ή συγκόλληση των σιδηροπλισµών της στρώσης επένδυσης µε τους σιδηροπλισµούς του 
πασσάλου ή άλλος κατάλληλος τρόπος σύνδεσης.

Τέλος θα γίνει σύνδεση του κάτω πέρατος του συστήµατος στεγάνωσης προς το 
σύστηµα απαγωγής των νερών στράγγισης.

11.5.2.8 Στεγάνωση µε µεµβράνες οριζοντίων φορέων έργων υπό επίχωση

α) Εφαρµόζεται κυρίως για τη στεγάνωση οριζοντίων φορέων έργων που 
επικαλύπτονται µε γαίες, επιφανειακή φυτική κάλυψη, έργα περιβαλλοντικής 
διαµόρφωσης κλπ όπως πχ γεφυρών/οχετών υπό επιχωση, έργων σηράγγων που 
κατασκευάζονται µε την µέθοδο εκσκαφής και επανεπίχωσης (CUT & COVER) κλπ

β) Η στεγάνωση αυτή θα γίνει ως ακολούθως:

Ι. Στην επιφάνεια του οριζόντιου φορέα τοποθετείται, ελεύθερο, ένα φύλλο µη 
υφασµένου γεωυφάσµατος προστασίας (Protective Fleece), ελαχίστου βάρους 
300 γραµ/µ2 ενδεικτικού τύπου TROCAL Type P

Στην παράθεση των φύλλων θα γίνει επικάλυψη 0,30m

Για την παρούσα περίπτωση είναι αρκετό να γίνει διαµόρφωση της άνω 
επιφανείας του οριζόντιου φορέα µε πλαστικό επιφανειακο τελείωµα ΤΥΠΟΥ Α 
(∆εν χρειάζεται να γίνει «ελικοπτέριση» στην άνω επιφάνεια)

ΙΙ       (1) Επί του προστατευτικού φύλλου γεωυφάσµατος τοποθετείται µια 
µεµβράνη σηραγγοποιίας από µαλακό PVC, ελαχίστου πάχους 1,5 
χλσ, ενδεικτικού τύπου TROCAL T

Η µεµβράνη από µαλακό PVC θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες 
ιδιότητες, σύµφωνα µε το DIN 16939:

- Εφελκυστική αντοχή
(∆οκιµή σύµφωνα µε DIN 53455 )

: 15Νmm2

- Παραµόρφωση κατά την θραύση (∆οκιµή 
σύµφωνα µε DIN 53455

:  200

- Αντίσταση στη διάδοση σχισίµατος (∆οκιµή 
σύµφωνα µε το DIN 16726, παρ. 
5.8.2)(Πρόσθετη απαίτηση σε σχέση µε το 
DIN 16938)

: >80 Νmm2

- ∆οκιµή πίεσης σε σχίσιµο (4 bars/72h) 
∆οκιµή σύµφωνα µε το DIN 16726 παρ.
5.11

: ∆εν πρέπει να 

παρουσιάζει διαρροή.

- Γενική κατάσταση του υλικού και µεταβολή 
των διαστάσεων µετά από παραµονή επί 6 
ώρες σε 80C

: ι. ∆εν πρέπει να 

παρουσιάζει 

φυσσαλίδες

ιι. 2%

(∆οκιµή σύµφωνα µε το DIN 16726, παρ.
5.13)
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- Αντίσταση στην αναδίπλωση εν ψυχρώ 
(∆οκιµή σύµφωνα µε το DIN 16726, παρ.
5.14

: ∆εν πρέπει να 

παρουσιάζει ρωγµή σε 

-20C

(2) Εναλλακτικά, αντί για στεγανωτική µεµβράνη από µαλακό PVC, 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα φύλλο  στεγανωτικής γεωµεµβράνης 
από «τροποποιηµένο αιθυλενικό ισοπολύµερο» (Ε.C.B.) ελάχιστου 
πάχους 2,0 χλστ υπερυψηλής αντοχής  14Ν/mm2) ενδεικτικού τύπου 
CARBOFOL CHD

ΙΙΙ Επί της στεγανωτικής µεµβράνης    

(1) Για την περίπτωση χρήσης µεµβράνης από µαλακό PVC θα τοποθετηθεί, 
ελεύθερο , ένα δεύτερο φίλτρο µη υφασµένου γεωυφάσµατος προστασίας 
(Protective Fleece) ελάχιστου βάρους 300 χγρµ/µ2,  ενδεικτικού τύπου 
TROCAL Type P. Στην  παράθεση των φύλλων θα γίνεται επικάλυψη 0,30m

(2) Για την περίπτωση χρήσης µεµβράνης Ε.C.B, θα τοποθετηθεί, ελεύθερο, 
ένα φύλλο απλού NYLON πάχους 20G(ω 0,20χλσ). Στην παράθεση των 
φύλλων θα γίνεται επικάλυψη 0,30m

IV Η οποιαδήποτε (σύµφωνα µε τα παραπάνω) στεγανωτική µεµβράνη, θα πρέπει 
να έχει τέτοιες ιδιότητες, ώστε να χαρακτηρίζεται «ανθεκτική στη ριζοβολία», 
σύµφωνα µε το DIN 4062 και θα καλύπτεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό του 
εργοστασίου παραγωγής της.

V Οι ενώσεις των φύλλων της στεγανωτικής µεµβράνης θα γίνονται 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΡΑΦΗ, µε χρήση της ειδικής κατάλληλης µηχανής 
αυτογενούς συγκόλλησης και ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών θα γίνει 
µε ΥΠΕΡΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ, µε χρήση µανοµέτρου. Ο έλεγχος της στεγανότητας των 
ραφών θα γίνεται παρουσία της Υπηρεσίας και θα συνταχθεί σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής. Έλλειψη  αυτού του πρωτοκόλλου συνιστά έλλειψη 
ουδιώδους επιµετρικού στοιχείου. Το ελάχιστο πλάτος της επικάλυψης των 
φύλλων στις ενώσεις θα είναι ίσο προς 0,10m.

VΙ Οι στεγανωτικές µεµβράνες θα στερεώνονται κατάλληλα στα άκρα µε χρήση 
κατάλληλων ειδικών τεµαχίων ενίσχυσης (πχ ελαστοµατοποιηµένων, µε 
µεταλλικό έλασµα ενίσχυσης), σύµφωνα µε τα ειδικά σχέδια του οίκου 
κατασκευής της στεγανωτικής µεµβράνης, σε συνδυασµό και µε την αντίστοιχη 
στεγάνωση  των κατακορύφων επιφανειών που αναλύεται στην παρακάτω 
παράγραφο 11.5.2.9.

VΙΙ Στη θέση που κατασκευάζονται σωλήνες, ή άλλα στοιχεία που διαπερνούν τη 
στεγανωτική µεµβράνη, θα γίνεται ειδική κατασκευή εξασφάλισης της 
στεγάνωσης, σύµφωνα µε τα σχέδια του οίκου κατασκευής της µεµβράνης.

γ) Η παραπάνω κατασκευή στεγάνωσης θα προστατευθεί µε στρώση σκυροδέµατος 
Β15, ελαχίστου πάχους 0,07m, οπλισµένου µε γαλβανισµένο σιδηρό πλέγµα (που 
τοποθετείται στο µέσο του πάχους της στρώσης). Το πλέγµα θα έχει ράβδους 
διαµέτρου 2 έως 3 χλστ µε µέγιστη βροχίδα 5Χ5 εκ. Η στρώση προστασίας 
σκυροδέµατος θα έχει, και προς τις δύο κατευθύνσεις, αρµούς ανά 4,00µ.

11.5.2.9 Στεγάνωση κατακόρυφων επιφανειών µε µεµβράνες

α) Εφαρµόζεται κυρίως για τη στεγάνωση κατακόρυφων επιφανειών φορέων 
γεφυρών έργων σηράγγων που κατασκευάζονται µε τη µέθοδο «εκσκαφής και 
επανεπίχωσης» (CUT & COVER) κλπ στην περίπτωση περιορισµένων  
ποσοτήτων διηθούµενου νερού.

β) Η στεγάνωση αυτή θα γίνεται µε εξασφάλιση της συνέχειας προς τη στεγάνωση 
των οριζοντίων φορέων, που περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο 
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11.5.2.8, όπως παρακάτω:

Ι. Στο άνω µέρος της κατακόρυφης επιφάνειας στερεώνεται και αναρτάται, 
ελεύθερο, ένα προστατευτικό φύλλο από πολυεστερικό, µηχανικής σύνδεσης 
βελονωτό, µη υφασµένο γεωύφασµα (Mechanically Bonded, Needlepunched, 
Polyester, Nonwooven gaotextile) ελαχίστου βάρους 300 γραµ/µ2, ενδεικτικού 
τύπου TROCAL Type P.

Το γεωύφασµα  συνδέεται σε ενιαία επιφάνεια µε επικαλύψεις πλάτους 0,30 m 
και φτάνει µέχρι και την κάτω επιφάνεια στεγάνωσης(όπου διαµορφώνεται 
αγωγός στραγγηστηρίου για την αποστράγγιση της κατασκευής). Η επιφάνεια 
του σκυροδέµατος των κατακόρυφων επιφανειών θα είναι διαµορφωµένη µε 
επιφανειακό τελείωµα ΤΥΠΟΥ Α.

ΙΙ.  (1) Στη συνέχεια αναρτάται, από το άλλο µέρος της κατακόρυφης 
επιφανείας, µία στεγανωτική µεµβράνη σηραγγοποιίας από µαλακό 
P.V.C. , ελαχίστου πάχους 1,5 χλσ ενδεικτικού τύπου TROCAL T. Η 
στεγανωτική µεµβράνη θα είναι συγκολληµένη ώστε να αποτελέσει ενιαίο 
φύλλο και θα φθάνει µέχρι την κάτω επιφάνεια στεγάνωσης (µέχρι τον 
αγωγό αποστράγγισης). Η µεµβράνη από µαλακό P.V.C. θα πρέπει να 
έχει τις ακόλουθες ιδιότητες σύµφωνα µε τα DIN 16938: 

- Εφελκυστική αντοχή
(∆οκιµή σύµφωνα µε DIN 53455 )

: 15Νmm2

- Παραµόρφωση κατά την θραύση (∆οκιµή 
σύµφωνα µε DIN 53455

:  200

- Αντίσταση στη διάδοση σχισίµατος (∆οκιµή 
σύµφωνα µε το DIN 16726, παρ. 
5.8.2)(Πρόσθετη απαίτηση σε σχέση µε το 
DIN 16938)

: >80 Νmm2

- ∆οκιµή πίεσης σε σχίσιµο (4 bars/72h) 
∆οκιµή σύµφωνα µε το DIN 16726 παρ.5.11

: ∆εν πρέπει να 

παρουσιάζει διαρροή.

- Γενική κατάσταση του υλικού και µεταβολή 
των διαστάσεων µετά από παραµονή επί 6 
ώρες σε 80C

: ι. ∆εν πρέπει να 

παρουσιάζει 

φυσσαλίδες

ιι. 2%

(∆οκιµή σύµφωνα µε το DIN 16726, παρ.
5.13)

- Αντίσταση στην αναδίπλωση εν ψυχρώ 
(∆οκιµή σύµφωνα µε το DIN 16726, παρ.
5.14

: ∆εν πρέπει να 

παρουσιάζει ρωγµή σε 

-20C

(2) Εναλλακτικά, αντί για στεγανωτική µεµβράνη από µαλακό P.V.C. µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί ένα φύλο στεγανωτικής γεωµεµβράνης από 
«τροποποιηµένο αιθυλενικό οσοπολύµερο» (ΕCB) ελάχιστου πάχους 2,0 
χλσ υπερυψηλής αντοχής (14Ν/mm2)

ΙΙΙ Μετά τη στεγανωτική µεµβράνη, στερεώνεται, ελεύθερο µέχρι την κάτω στάθµη 
της στεγάνωσης, ένα προστατευτικό και στραγγιστικό φύλλο από πολυεστερικό, 
µηχανικής σύνδεσης, βελονωτό, µη υφασµένο γεωύφασµα, ελαχίστου βάρους 
600 γραµ/µ2 ενδεικτικού τύπου ΤΕRRAFIX της NAUE που θα πληροί τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:

- Ελάχιστη εφελκυστική αντοχή σε θραύση (κατά 
DIN 53857 -Strio tensile strenght)

: 1,5 KN/10cm
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- Μέγιστη παραµόρφωση επιµήκυνσης (κατά DIN 
53857)

: 50%

IV Η οποιαδήποτε (σύµφωνα µε τα παραπάνω) στεγανωτικη µεµβράνη θα πρέπει 
να έχει τέτοιες δυνατότητες, ώστε να χαρακτηρίζεται ως «ανθεκτική στη 
ριζοβολία», σύµφωνα µε το DIN 4062 και θα καλύπτεται από αντίστοιχο 
πιστοποιητικό του εργοστασίου παραγωγής της.

V Οι ενώσεις των φύλλων της στεγανωτικής µεµβράνης θα γίνονται 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΡΑΦΗ, µε χρήση της ειδικής κατάλληλης µηχανής 
αυτογενούς συγκόλλησης και ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών θα γίνει 
µε ΥΠΕΡΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ, µε χρήση µανοµέτρου. Ο έλεγχος της στεγανότητας των 
ραφών θα γίνεται παρουσία της Υπηρεσίας και θα συνταχθεί σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής. Έλλειψη  αυτού του πρωτοκόλλου συνιστά έλλειψη 
ουσιώδους επιµετρικού στοιχείου. Το ελάχιστο πλάτος της επικάλυψης των 
φύλλων στις ενώσεις θα είναι ίσο προς 0,10m

VΙ Στην ακµή που σχηµατίζεται µεταξύ του οριζόντιου φορέα και της κατακόρυφης 
επιφάνειας θα γίνει χρήση κατάλληλων ειδικών τεµαχίων ενίσχυσης (πχ 
ελασµατοποιηµένων, µε µεταλλικό φύλλο ενίσχυσης) σύµφωνα µε τα ειδικά 
σχέδια του οίκου κατασκευής της στεγανωτικής µεµβάνης.

VΙΙ Στις θέσεις που θα κατασκευάζονται σωλήνες που θα διαπερνούν τη 
στεγανωτική µεµβράνη, θα γίνεται ειδική κατασκευή εξασφάλισης της 
στεγάνωσης, σύµφωνα µε τα σχέδια του οίκου της κατασκευής της µεµβράνης

VΙΙΙ Στους αρµούς κατασκευής θα τοποθετείται η στεγανωτική ταινία 
(WATERSTOP) κατάλληλου πλάτους από P.V.C. σύµφωνα µε ΠΚΕ

ΙΧ Το εξωτερικό προστατευτικό - στραγγιστικό φύλλο γεωυφάσµατος 600 γραµ/µ2 
της υποπαραγράφου γ, µπορεί  να εφαρµοστεί στην περίπτωση µικρών 
ποσοτήτων διηθούµενων νερών και µέγιστου ύψους έργου (από όπου θα 
γίνεται µε «ανατροπή» η επανεπίχωση) ίσο προς 6,00m περίπου, µε την 
προϋπόθεση ότι η επανεπίχωση γίνεται µε κοκκώδες υλικό «µεταβατικού 
επιχώµατος»

γ) Στην περίπτωση κατά την οποία η επανεπίχωση γίνεται µε «ανατροπή» από 
µεγαλύτερο ύψος, ή/και στην περίπτωση κατά την οποία ο µέγιστος κόκκος του 
υλικού επανεπίχωσης είναι µεγαλύτερος από  80χλσ, τότε θα πρέπει να 
εφαρµόζεται βαρύτερος τύπος πολυεστερικού προστατευτικού γεωυφάσµατος 
(από το γεωύφασµα 600 γραµ/µ2) ή ακόµη και να κατασκευάζεται ένα φύλλο 
ελαφρού πολυεστερικού γεωυφάσµατος (300 γραµ/µ2) που στη συνέχεια θα 
προστατεύεται µε την κατασκευή µιας οπτοπλινθοδοµής προστασίας.

δ) Στην περίπτωση επανεπίχωσης µε υλικό που δεν στραγγίζει ή στην περίπτωση 
που υπάρχουν µεγαλύτερες ποσότητες νερού, τότε θα πρέπει να αντιµετωπισθεί η 
κατασκευή ειδικού φύλλου, αυξηµένης δυνατότητας στράγγισης (πχ SECUDRAN ή 
ανάλογο) ύστερα από ειδική µελέτη.

11.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ) ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ

11.6.1 Επίχρισµα πατητό πάχους 1,5 εκ

Η εργασία περιλαµβάνει την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων όλων των 
απαιτούµενων υλικών και την κατεργασία και τοποθέτησή τους, όπως τα ανωτέρω 
περιγράφονται λεπτοµερώς στις παραγρ. 11.5.1 και 11.5.2.1 του παρόντος

11.6.2 Επίχρισµα πατητό πάχους 2,0 εκ

Η εργασία περιλαµβάνει την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων όλων των 
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απαιτούµενων υλικών και την κατεργασία και τοποθέτησή τους, όπως τα ανωτέρω 
περιγράφονται λεπτοµερώς στις παραγρ. 11.5.1 και 11.5.2.2 του παρόντος

11.6.3 Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη

Η εργασία περιλαµβάνει:

α) Όλες τις διαδικασίες έγκρισης του στεγανοποιητικού συστήµατος, όπως 
περιγράφονται στην παράγραφο 11.4.1 του παρόντος.

β) Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων όλων των  απαιτούµενων 
υλικών και την κατεργασία και τοποθέτηση τους, όπως τα ανωτέρω περιγράφονται 
λεπτοµερώς στις παραγράφους 11.5.1 και 11.5.2.4 του παρόντος.

17.6.4 Μόνωση µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιµεντοκονίαµα

Η εργασία περιλαµβάνει:

α) Όλες τις διαδικασίες έγκρισης του στεγανοποιητικού συστήµατος όπως 
περιγράφονται στην παράγραφο 11.4.1 του παρόντος

β) Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων όλων των απαιτούµενων 
υλικών και την κατεργασία και τοποθέτηση τους όπως τα ανωτέρω περιγράφονται 
λεπτοµερώς στις παραγράφους 11.5.1 και 11.5.2.4 του παρόντος.

11.6.5 Στεγάνωση  µε µία ή δύο στρώσεις ειδικών µεµβρανών

Η εργασία περιλαµβάνει:

α) Όλες τις διαδικασίες έγκρισης του στεγανοποιητικού συστήµατος όπως 
περιγράφονται στην παράγρ. 11.4.1 του παρόντος

β) Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων όλων των απαιτούµενων 
υλικών και την κατεργασία και τοποθέτηση τους, όπως τα ανωτέρω περιγράφονται 
λεπτοµερώς στις παραγράφους 11.5.1, 11.5.2.5, 11.5.2.6, 11.5.2.8 και 11.5.2.9 
του παρόντος.

11.6.6 Στεγανοποίηση επενδύσεων πασσσαλοστοιχιών

Η εργασία περιλαµβάνει:

α) Όλες οι διαδικασίες έγκρισης του στεγανοποιητικού συστήµατος, όπως 
περιγράφονται, στην παράγραφο 11.4.1 του παρόντος. 

β) Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων όλων των απαιτούµενων 
υλικών και την κατεργασία και τοποθέτηση τους, όπως τα ανωτέρω περιγράφονται 
λεπτοµερώς στις παραγράφους 11.5.1 και 11.5.2.7 του παρόντος.

11.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

11.7.1 Επίχρισµα πατητό πάχους 1,5 εκ

α) Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ2 πραγµατικά κατασκευασθέντος επιχρίσµατος

β) Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στην παράγραφο 11.6.1 αυτού

11.7.2 Επίχρισµα πατητό πάχους 2,0εκ

α) Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ2 πραγµατικά κατασκευασθέντος επιχρίσµατος
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β) Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στην παράγραφο 11.6.2 αυτού

11.7.3 Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη

α) Η επιµέτρηση θα γίνεται σεµ2 µόνωσης σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια ή/και 
τις εντολές της Υπηρεσίας.

β) Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στην παράγραφο 11.6.3 αυτού.

11.7.4 Μόνωση µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιµεντοκονίαµα

α) Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ2 µόνωσης, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια ή/και 
της εντολές της Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένων ανηγµένα και των οποιωνδήποτε 
επικαλύψεων.

β) Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στην παράγραφο 11.6.4 αυτού.

11.7.5 Στεγάνωση σε µία ή δύο στρώσεις ειδικών µεµβρανών

α) Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ2 στεγάνωσης, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια ή/
και τις εντολές της Υπηρεσίας, περιλαµβανόµενων ανηγµένα και των 
οποιωνδήποτε επικαλύψεων.

β) Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στην παράγραφο 11.6.5 αυτού.

11.7.6 Στεγανοποίηση επενδύσεων πασσαλοστοιχιών

α) Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ2 όψεως πασσαλοστοιχίας που στεγανώθηκε 
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας και ειδικότερα 
θα µετράται καθ’ ύψος στο οποίο εφαρµόστηκε η στεγάνωση, κατά πλάτος δε το 
µήκος της όψης των πασσαλοστοιχιών µεταξύ των αξόνων των ακραίων 
πασσάλων στους οποίους εφαρµόστηκε στεγανοποίηση.

β) Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στην παράγραφο 11.6.6 αυτού

γ) Επισηµαίνεται ότι η τιµή µονάδος είναι ανεξάρτητη από τη διάµετρο των 
πασσάλων, την απόσταση µεταξύ τους , το ύψος που εφαρµόστηκε η 
στεγανοποίηση, το είδος και την διαπερατότητα του εδάφους, τις υδρολογικές 
συνθήκες και το τυχόν τµηµατικό της κατασκευής.
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Γ-12  ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ

12.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντιρρυπαντική επάλειψη ορατών επιφανειών από σκυρόδεµα

12.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι καθοριζόµενες στο παρόν άρθρο προδιαγραφές

12.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

«Αντιρρυπαντική επάλειψη» ορατών επιφανειών από Σκυρόδεµα νοείται η λήψη των 
κατάλληλων µέτρων ώστε να µην µπορεί να κολλάει µόνιµα οποιοδήποτε υλικό ( χαρτί , 
πλαστικό κλπ) στις επιφάνειες του σκυροδέµατος και οποιοσδήποτε χρωµατισµός να 
µπορεί να καθαρίζεται εύκολα µε νερό που εκτοξεύεται µε πίεση ή µε νερό και ένα κοινό 
καθαριστικό από αυτά που κυκλοφορούν στο εµπόριο.

12.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µία τέτοια εργασία µπορεί να περιλαµβάνει;
α. µία επάλειψη µε υλικό το Μ.Τ.Μ. 77 και εν συνεχεία
β. δύο επαλείψεις µε το υλικό Μ.Τ.Μ. ΡΑ 78 

Πάντως η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση σχετικά µε την 
αποτελεσµατικότητα αυτών των υλικών. Σηµειώνεται ότι για την περίπτωση 
χρησιµοποίησης αυτών των υλικών, η παραπάνω εφαρµογή τριών συνολικά στρώσεων, 
όπως περιγράφεται, θεωρείται ως ελάχιστη απαίτηση για την κατασκευή της 
αντιρρυπαντικής επάλειψης.

12.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

12.5.1 Υλικά

Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την αντιρρυπαντική επάλειψη θα πρέπει να έχει 
διάρκεια  το λιγότερο τρία χρόνια, να µην καταστρέφει την επιφάνεια του σκυροδέµατος, 
να είναι τελείως άχρωµο και να µην χρωµατίζεται µε το χρόνο, να µην είναι τοξικό και 
γενικά να µην προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη στην επιφάνεια του σκυροδέµατος.

12.5.2 Εργασία

Η εργασία θα γίνει µε βάση τις οδηγίες (PROSPECTUS) του(ων) προµηθευτή(ων) 
(τρόπος επάλειψης), αριθµός στρώσεων κλπ) και θα είναι άκρως επιµεληµένη)

12.5.3 ∆ιαδικασίες επιλογής και εγκρίσεως του πιο κατάλληλου υλικού

12.5.3.1 Αµέσως µετά την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο θα γίνουν δείγµατα από τον 
Ανάδοχο µε διάφορα αντιρρυπαντικά υλικά και τρόπους εργασίας, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του προµηθευτή.

12.5.3.2 ∆ύο χρόνια αργότερα (ενώ δεν θα έχει τελειώσει ακόµη η κατασκευή του έργου) θα 
γίνουν δοκιµές στα δείγµατα που κατασκευάστηκαν για εξαγωγή συµπερασµάτων 
σχετικά µε την καταλληλότητα τους.

12.5.3.3 Στην συνέχεια ο Ανάδοχος θα επιλέξει από τα δείγµατα που ενέκρινε η Υπηρεσία, το πιο 
κατάλληλο, κατά την κρίση του, υλικό µε το οποίο και θα εκτελεσθεί η εργασία.

12.5.3.4 Εξυπακούεται ότι ο Ανάδοχος είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή του αυτή
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12.5.4 Παραλαβή εργασιών

Η παραλαβή της αντιρρυπαντικής επάλειψης θα γίνει τριάντα (30) µήνες µετά την 
βεβαιωµένη περαίωση των εργασιών και θα πρέπει να πληροί τους όρους που 
προδιαγράφονται παραπάνω.

12.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ) ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ

12.6.1 Αντιρρυπαντική επάλειψη

Η εργασία περιλαµβάνει

α) Όλες τις διαδικασίες, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 12.5.3 του παρόντος, 
έγκρισης και επιλογής του κατάλληλου υλικού.

β) Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων του υλικού επάλειψης.

γ) Την επάλειψη της επιφανείας του σκυροδέµατος, στις απαιτούµενες στρώσεις και 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή.

δ) Την χρήση µηχανηµάτων, συσκευών, βοηθητικών κατασκευών, ικριωµάτων κλπ.

12.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

12.7.1 Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ2 έτοιµης αντιρρυπαντικής επάλειψης

12.7.2 Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στην παράγραφο 12.6.1 αυτού.

12.7.3 Η πληρωµή της εργασίας θα γίνει όπως παρακάτω:

α) Αµέσως µετά την εκτέλεση της εργασίας θα πληρωθεί ποσοστό ίσο µε το 
εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της τιµής του τιµολογίου.

β) Το υπόλοιπο τριάντα τοις εκατό (30%) θα πληρωθεί µετά την παραλαβή της 
εργασίας που θα γίνει σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 12.5.4 του 
παρόντος. 



-185-

Γ - 13 ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΟ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

13.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

13.1.1 Στεγανοί αρµοί διαστολής γεφυρών ολικού εύρους µετακίνησης µεγαλύτερου από 60 
χλστ ανηγµένοι σε αρµό ολικού εύρους µετακίνησης 100 χλστ

13.1.2 Στεγανοί αρµοί διαστολής οδοστρώµατος γεφυρών ολικού εύρους µετακίνησης 
µεγαλύτερου από 20 χλστ και µέχρι 60 χλστ.

13.1.3 Στεγανοί αρµοί διαστολής οδοστρώµατος γεφυρών ολικού εύρους µετακίνησης από 10 
χλστ µέχρι 20 χλστ.

13.1.4 Στεγανοί αρµοί διαστολής οδοστρώµατος γεφυρών ολικού εύρους µετακίνησης µέχρι και 
10 χλστ.

13.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι αρµοί συστολο-διαστολής θα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά να 
ανταποκριθούν :

α. Στις µετακινήσεις που θα προκύψουν από τη µελέτη για τους δυσµενείς 
συνδυασµούς φορτίσεων και µετατοπίσεων που ορίζονται στους όρους 
δηµοπράτησης π.χ.Τεχνική µελέτη, Κανονισµός Μελετών-Ερευνών (Κ.Μ.Ε) κλπ..

β. Στην κλάση φορτίων των γεφυρών  που προβλέπεται να είναι η κλάση SLW 
60/SLW 30 για όλες τις γέφυρες, οχετούς κλπ.

γ. Στην οµαλή και αθόρυβη διέλευση των οχηµάτων και την απόσβεση κραδασµών, 
που να µειώνει στο ελάχιστο την όχληση των επιβατών των οχηµάτων. 

13.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

«Αρµοί συστολο-διαστολής γεφυρών νοούνται τα στοιχεία των γεφυρών τα οποία 
χρησιµοποιούνται στο να απισωθούν οι παραµορφώσεις των γεφυρών σε σχέση µε το 
οδόστρωµα που βρίσκεται στο σταθερό έδαφος και ιδιαίτερα οι αλλαγές µήκους και 
κλίσεων µεταξύ τµηµάτων των γεφυρών .Ονοµάζονται και αρµοί καταστρώµατος.

13.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α. Θα πρέπει να έχουν παρθεί όλα τα κατάλληλα µέτρα (και θα γίνεται ειδική αναφορά 
κατά την υποβολή των στοιχείων του αρµού που θα γίνει από τον Ανάδοχο στην 
Υπηρεσία για έγκριση αποδοχής του αρµού) για το σύστηµα αντιδιαβρωτικής 
προστασίας που προβλέπεται από τον κατασκευαστή του αρµού και που θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται  στις τοπικές συνθήκες.

β. Για την εγκατάσταση των αρµών συστολο-διαστολής των γεφυρών, θα 
χρησιµοποιηθούν πεπειραµένοι τεχνίτες που θα παρουσιάσουν πιστοποιητικά είτε 
από το εργοστάσιο κατασκευής, είτε από τους αντιπροσώπους των αρµών που θα 
χρησιµοποιηθούν.

γ. Το κενό του αρµού θα προσδιορίζεται και κατασκευάζεται σύµφωνα µε τη µέση 
θερµοκρασία της γέφυρας κατά την ώρα της εγκατάστασης και σύµφωνα µε το DIN 
1072 κ BEIBLATT ZU DIN 1072

δ. Η στεγάνωση του καταστρώµατος της γέφυρας θα σχεδιαστεί έτσι, ώστε στη θέση 
του αρµού διαστολής να επιτυγχάνεται στεγανή σφράγιση.

ε. Στην περίπτωση που οι αρµοί καλούνται να αναλάβουν µετατοπίσεις και κατά την 
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εγκάρσια έννοια (δηλαδή σε δύο διευθύνσεις) ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκοµίσει πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής στο οποίο να βεβαιώνεται 
η δυνατότητα του αρµού για την ανάληψη τέτοιων µετατοπίσεων.

στ. Εκτός από τα ενσωµατωµένα στοιχεία, όλα τα υπόλοιπα συστατικά στοιχεία του 
συστήµατος θα είναι επισκέψιµα, για περιοδικές επιθεωρήσεις και αν είναι 
απαραίτητο, για τυχόν αντικατάσταση.

ζ. Οι χαλύβδινοι αρµοί µε σφραγιστικά στοιχεία NEOPRENE δεν επιτρέπεται να 
έχουν σε καµία περίπτωση διάκενο µεταξύ των µεταλλικών προφίλ µεγαλύτερο 
των 80 χλστ.(πχ. για αρµούς της PROCEQ S.A. ZURICH τύπου TENSA - ACME 
και TENSA - LASTIC επιτρέπονται όλοι οι τύποι TENSA - ACME και για τους 
τύπους TENSA - LASTIC επιτρέπονται οι τύποι F-L 60 και τα πολλαπλάσια του 
60,δηλ.F-L 120, F-L 180 κλπ., όπως επίσης και οι τύποι F- L 80 και τα 
πολλαπλάσια του 80, δηλ. F- L 160, F-L 240 κλπ.).    

13.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

13.5.1 Γενικά 

Οι αρµοί συστολο-διαστολής αποτελούν τα ευαίσθητα σηµεία της γέφυρας και παθαίνουν 
συχνά ζηµιές ενώ η συντήρησή τους είναι δαπανηρή. Γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαστασιολόγηση και κατασκευαστική διαµόρφωσή τους. Οι 
αρµοί πρέπει να κατασκευάζονται στέρεοι µε ισχυρή αγκύρωση, επειδή η κρουστική τους 
καταπόνηση είναι υψηλή ακόµη και όταν η θέση τους είναι µόνον ελαφρά ανισόπεδη. 
Συνεπώς θα πρέπει να εκλέγεται ο καλύτερος και ανθεκτικότερος αρµός διαστολής, θα 
αγκυρώνεται πολύ ισχυρά και θα ενσωµατώνεται στο οδόστρωµα µε µεγάλη ακρίβεια.

Η ένταση που αναπτύσσεται στους αρµούς συστολο-διαστολής είναι τόσο πολύµορφη 
όσο και οι αιτίες της και είναι σχετικά άγνωστο το µέγεθος των δυνάµεων σε έναν αρµό 
διαστολής. 

Σε όλους τους αρµούς συστολο-διαστολής αναπτύσσονται διαµήκεις δυνάµεις λόγω 
αντιστάσεων κίνησης, τριβών κ.α. που ανάλογα µε την µέθοδο κατασκευής µπορεί να 
διαφέρουν πολύ. Τον χειµώνα ιδιαίτερα είναι δυνατό να προκύψουν µεγάλες αντιστάσεις 
σε τυχόν επιµήκυνση της γέφυρας λόγω σχηµατισµού πάγου στους αρµούς. 
Παρατηρήθηκαν H10KN/m πλάτους της γέφυρας και µάλιστα σε αρµούς από ελαστικό. 
Οι αγκυρώσεις των τµηµάτων του αρµού πρέπει να είναι ισχυρές αλλά και το θωράκιο 
πρόσβασης πρέπει να µπορεί να παραλάβει αυτές τις οριζόντιες δυνάµεις.

Η εκλογή του αρµού συστολο-διαστολής εξαρτάται από τον απαιτούµενο δρόµο 
µήκυνσης, ο οποίος πρέπει να υπολογίζεται όπως οι δρόµοι των εφεδράνων για ακραίες 
τιµές των δράσεων µε ένα περιθώριο ασφαλείας. 

Επειδή το νερό που εισέρχεται στους αρµούς συστολο-διαστολής διαβρέχει και τις 
επιφάνειες του σκυροδέµατος πίσω από τον αρµό και τις λερώνει και τελικά πρέπει να 
αποχετευτεί, ενώ προκαλεί και διάβρωση αν περιέχει διάφορα άλατα, οι αρµοί πρέπει να 
είναι υδατοστεγανοί.

Η στεγάνωση των αρµών διαστολής καθώς και των αρµών κατασκευής στο φορέα των 
γεφυρών, στα ακρόβαθρα, τα πτερύγια, τοίχους αντιστήριξης, οχετούς και λοιπές 
κατασκευές θα γίνει σύµφωνα µε τα αντίστοιχα Π.Κ.Ε. – και ειδικά για τους αρµούς 
γεφυρών – σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.

13.5.2 Υλικά 

Οι Αρµοί ολικής µετακίνησης µεγαλύτερης από 20 χλστ. είναι εργοστασιακής προέλευσης 
(από ειδικευµένα εργοστάσια) στεγανού τύπου (WATER TIGHT EXPANSION JOINTS). 

Για την περίπτωση αρµών ολικής µετακίνησης µικρότερης ή ίσης προς 20 χλστ. είναι 
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δυνατόν να χρησιµοποιηθούν “βυθισµένοι τύποι αρµών“ που καλύπτονται από 
ασφαλτικές στρώσεις.

Για τους αρµούς ολικής µετακίνησης ίσης προς (d1) 10 χλστ <d1<= 20 χλστ. µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν αρµοί από ελαστικό τύπου DECK FLASHING DF 6 της EXPANDITE ή 
τύπου SERVISEAL TYPE B της SERVICISED, προστατευµένο µε γαλβανισµένο 
χαλύβδινο έλασµα διατοµής 15x200 χλστ. ή άλλοι ανάλογοι αρµοί που να εξασφαλίζουν 
τις απαιτήσεις των παραγράφων 13.2 και 13.4 του παρόντος

Για αρµούς ολικής µετακίνησης  d
2
 ίσης πρός (d

2
)<=10 χλστ. µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν οι αρµοί από ελαστικό (χωρίς ενίσχυση από χαλύβδινο έλασµα) των 
ίδιων παραπάνω οίκων EXPANDITE ή SERVICISED ή άλλοι ανάλογοι αρµοί που να 
εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις των   παραγράφων 13.2 και 13.4 του παρόντος.

13.5.3 Πίνακας Αποδεκτών τύπων αρµών

Οι παρακάτω τύποι αρµών συστολο-διαστολής γίνονται δεκτοί και εφόσον δεν 
δηµιουργούνται αντενδείξεις από το στατικό και δυναµικό σύστηµα λειτουργίας της 
γέφυρας.

α. Ελαστοµεταλλικοί αρµοί  τύπου TRANSFLEX (παραγωγής EXPANDITE, 
SERVICISED, ALGA, GENERAL, TIRE TIRE AND RUBBER COMPANY, 
GUTEHOFFNUNGSHUTTE, MAN) που να πληρούν τις απαιτήσεις των 
προβλεποµένων µετακινήσεων, ή ανάλογοι.

β. Χαλύβδινοι αρµοί µε σφραγιστικά στοιχεία NEOPRENEσυστήµατος RUB της 
RHEINSTAHL UNION BRUECKENBAU AG (παραγωγής THYSSEN ή ALGA) που 
να πληρούν τις απαιτήσεις των προβλεποµένων µετακινήσεων ή ανάλογοι.

γ. Χαλύβδινοι αρµοί της PROCEQ S.A., ZURICH µε σφραγιστικά στοιχεία 
NEOPRENE, τύπου TENSA-ACME ή TENSA-LASTIC, που να πληρούν τις  

 απαιτήσεις των προβλεποµένων µετακινήσεων ή ανάλογοι.

δ. Χαλύβδινοι αρµοί, τύπου D, µε σφραγιστικά στοιχεία NEOPRENE της MAURER 
SOHNE, που να πληρούν τις απαιτήσεις των προβλεποµένων µετακινήσεων ή 
ανάλογοι.

ε. Μεταλλικοί αρµοί τύπου W της CIPEC µε σφραγιστικά στοιχεία NEOPRENE, που 
να πληρούν τις απαιτήσεις των προβλεποµένων µετακινήσεων ή ανάλογοι.

στ. Ελαστοµεταλλικός αρµός JUNTA-SPAN 021 της CTT/STRONGHOLD 
INTERNATIONAL LTD κατασκευασµένος σύµφωνα µε τους κανονισµούς ∆υτικής 
Γερµανίας, που να πληρούν τις απαιτήσεις  των προβλεπόµενων µετακινήσεων ή 
ανάλογοι.

ζ. Χαλύβδινοι αρµοί µε σφραγιστικά στοιχεία NEOPRENE της TESIT-HONEL τύπου 
HONEL (161Ν, 162Ν, κλπ. µέχρι 176Ν), που να πληρούν τις απαιτήσεις  των 
προβλεπόµενων µετακινήσεων ή ανάλογοι.

η. Χαλύβδινοι αρµοί µε σφραγιστικά στοιχεία NEOPRENE της SOLLINGER HUTTE 
τύπου WSF, που να πληρούν τις απαιτήσεις των προβλεποµένων µετακινήσεων ή 
ανάλογοι.

Οι αρµοί, ανεξάρτητα από τον τύπο τους, πρέπει να διαστασιολογηθούν για να αντέχουν 
τις καταπονήσεις από την κυκλοφορία και ιδιαίτερα τις δυναµικές καταπονήσεις που 
οφείλονται σε κάποιο ελάττωµα (π.χ. τοποθέτησης, συµµόρφωσης προς τα ακριβή 
υψόµετρα κλπ.).
Στην περίπτωση διαπίστωσης ελαττώµατος στον αρµό µέχρι και την παραλαβή του 
έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει τον αρµό µε αρµό άλλου 
τύπου κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας.
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13.5.4 Τελειώµατα τύπου ∆

Για άλλους τύπους αρµών, που να τηρούν τα επιτάγµατα των όρων δηµοπράτησης, ο 
τύπος αρµού που θα προταθεί από τον Ανάδοχο υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, 
η οποία µπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση του αρµού µέχρι πλήρους 
ικανοποίησής της. Θα τηρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές, συµπληρωµατικά στα 
επιτάγµατα των παραγράφων 13.2  και 13.4 του παρόντος άρθρου.

α.  Η πάνω στάθµη των σφραγιστικών στοιχείων θα βρίσκεται σε εσοχή, χαµη-
λότερα από την τελική επιφάνεια της οδού, τα δε στοιχεία αυτά θα στερεώνονται µε 
µηχανικό γάντζωµα πάνω στις διαχωριστικές σιδηροδοκούς.

β. Για την περίπτωση χρήσης δυο ή περισσοτέρων σφραγιστικών στοιχείων θα   
προβλέπονται µέσα θετικής εξασφάλισης της ισοκατανοµής του όλου ανοίγµατος 
του αρµού σε όλα τα σφραγιστικά στοιχεία.

γ. Η διαµόρφωση των σφραγιστικών στοιχείων θα είναι τέτοια, ώστε αυτά να 
αυτοκαθαρίζονται και να δηµιουργούνται χαµηλές θλιπτικές τάσεις.

δ. Στα άκρα των σφραγιστικών στοιχείων θα προβλέπονται στεγανά πώµατα.

ε. Έδρανα και προφορτισµένες συσκευές, συγκράτησης από πολυουρεθάνη, ή άλλο 
κατάλληλο υλικό, θα εξασφαλίζουν µόνιµη και σταθερή έδραση των κινητών 
σιδηρών στοιχείων, καθώς και την αθόρυβη λειτουργία τους.

στ. Οι επάλληλες ολισθένουσες επιφάνειες θα είναι από PTFE και ανοξείδωτο χάλυβα.

13.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

13.6.1 Οι αρµοί συστολοδιαστολής γεφυρών που προδιαγράφονται σε αυτό το άρθρο 
καλύπτουν τις παρακάτω εργασίες:

13.6.1.1 Στεγανοί αρµοί διαστολής γεφυρών ολικού εύρους µετακίνησης µεγαλύτερου από 60 
χλστ ανηγµένοι σε αρµό ολικού εύρους µετακίνησης 100 χλστ.

13.6.1.2 Στεγανοί αρµοί διαστολής οδοστρώµατος γεφυρών ολικού εύρους µετακίνησης 
µεγαλυτέρου από  20 χλστ και µέχρι 60 χλστ

13.6.1.3 Στεγανοί αρµοί διαστολής οδοστρώµατος γεφυρών ολικού εύρους µετακίνησης  από 10 
χλστ έως 20 χλστ

13.6.1.4 Στεγανοί αρµοί διαστολής οδοστρώµατος γεφυρών ολικού εύρους µετακίνησης  µέχρι και 
10 χλστ

13.6.2 Όλες οι παραπάνω εργασίες περιλαµβάνουν:

α) Την καταστκευή των αρµών συστολο-διαστολής στο εργοστάσιο.

β) Την έκδοση οδηγιών τοποθέτησης, ρύθµισης συντήρησής τους κλπ

γ) Την εγκατάστασή τους πάνω στην γέφυρα

δ) Την προµήθεια µεταφορά επί τόπου των έργων, επεξεργασία και τοποθέτηση του 
υλικού σφράγισης των αρµών, ύστερα από προηγούµενο καθαρισµό ή κοπή τους.

13.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

13.7.1 Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα µήκους εγκατεστηµένων στεγανών αρµών διαστολής 
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οδοστρώµατος γεφυρών, ανάλογα µε το ολικό εύρος µετακίνησής τους.

13.7.2 Η πληρωµή θα γίνεται ανάλογα µε το ολικό εύρος µετακίνησης των αρµών.

13.7.3 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερο στην παράγραφο 13.6.2 αυτού.

13.7.4 ∆ιευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Η τιµή µονάδος ανά µέτρο µήκους αρµού ολικού εύρους µετακίνησης µεταξύ 20 και 
60 χλστ θα καθορίζεται σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο και τις σχετικές 
επεξηγήσεις
Π = l x [Dk/60] x T

πρ

όπου :
Π = Πληρωµή Αναδόχου.

l   = Mήκος αρµού οδοστρώµατος που πραγµατικά κατασκευάστηκε στο έργο µε 
ονοµαστικό ολικό εύρος µετακινήσεων του αρµού (Dk) µεγαλύτερο ή ίσο προς 
το απαιτούµενο σύµφωνα µε τη µελέτη ολικό εύρος µετακινήσεων (D

M
).

Dk= Ολικό εύρος µετακίνησης (χλσ) του αρµού που χρησιµοποιήθηκε σύµφωνα µε 
τους επίσηµους κατάλογους των PROSPECTUS ή/και των συνοδευτικών 
εγγράφων των βιοµηχανικού Οίκου παραγωγής του αρµού.

(1) Ο λόγος [Dk/60] για την περίπτωση Dk < = 30 χλσ. θα παίρνει τιµή ίση 
προς 0,50.

(2) Ο λόγος [Dk/60] για την περίπτωση 30 χλσ. < Dk < 60 χλσ. θα παίρνει 
τιµή ίση προς 0,75.

(3) Η αριθµητική τιµή του λόγου [Dk/60] θα εφαρµόζεται αυτούσια στον τύπο 
πληρωµής του Αναδόχου για την περίπτωση όπου Dk>= 60 χλστ. 

Τ
πρ
= Τιµή µονάδας που αντιστοιχεί σε τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου 

αρµού οδοστρώµατος ολικού εύρους µετακινήσεων ίσου προς 60 χλστ.

β) Η τιµή µονάδος ανά µέτρο µήκους αρµού ολικού εύρους µετακίνησης µεταξύ 60 και 
100 χλστ θα καθορίζεται  σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο και τις σχετικές 
επεξηγήσεις.

Π = l x [Dk/100] x T
πρ

όπου :
Π = Πληρωµή Αναδόχου.

l   = Mήκος αρµού οδοστρώµατος που πραγµατικά κατασκευάστηκε στο έργο µε 
ονοµαστικό ολικό εύρος µετακινήσεων του αρµού (Dk) µεγαλύτερο ή ίσο προς 
το απαιτούµενο σύµφωνα µε τη µελέτη ολικό εύρος µετακινήσεων (D

M
).

Dk= Ολικό εύρος µετακίνησης (χλσ) του αρµού που χρησιµοποιήθηκε σύµφωνα µε 
τους επίσηµους κατάλογους των PROSPECTUS ή/και των συνοδευτικών 
εγγράφων των βιοµηχανικού Οίκου παραγωγής του αρµού.

(1) Ο λόγος [Dk/100] για την περίπτωση Dk < = 75 χλσ. θα παίρνει τιµή ίση 
προς 0,50.

(2) Ο λόγος [Dk/100] για την περίπτωση 75 χλσ. < Dk <100 χλσ. θα παίρνει 
τιµή ίση προς 0,75.

(3) Η αριθµητική τιµή του λόγου [Dk/100] θα εφαρµόζεται αυτούσια στον 
τύπο πληρωµής του Αναδόχου για την περίπτωση όπου Dk>= 100 χλστ. 
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Τ
πρ
= Τιµή µονάδας που αντιστοιχεί σε τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου 

αρµού οδοστρώµατος ολικού εύρους µετακινήσεων ίσου προς 100 χλστ.
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Γ - 14 ΕΦΕ∆ΡΑΝΑ ΓΕΦΥΡΩΝ

14.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κατασκευή και τοποθέτηση εφέδρανων γεφυρών διαφόρων τύπων

14.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά τα εφέδρανα των γεφυρών θα σχεδιάζονται θα συναρµολογούνται και θα 
τοποθετούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του DIN 4141.
Για τα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα θα έχουν ισχύ και οι παρακάτω κανονισµοί:
(1) Γερµανικοί κανονισµοί για ελαστικά εφέδρανα (DDR-NORM TGL 18204)
(2) Αγγλικοί κανονισµοί για χρήση ελαστικών εφεδράνων σε οδογέφυρες 

(MEMORANDUM NO 802)
(3) Ιταλικές προδιαγραφές για ελαστικά εφέδρανα (CNR-UNI 10018-72)

14.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

«Εφέδρανα γεφυρών» νοούνται οι στηρίξεις µέσω των οποίων µεταφέρονται όλες οι 
κατακόρυφες και οριζόντιες δυνάµεις στα ακρόβαθρα, µεσόβαθρα και υποστυλώµατα

14.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι τύποι των εφεδράνων, ο τρόπος τοποθέτησης και το πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου 
τους θα προταθούν εγκαίρως από τον Ανάδοχο και υπόκεινται στην έγκριση της 
Υπηρεσίας. Για την περίπτωση που στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης προβλέπεται η συµµετοχή 
Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε.) τα παραπάνω στοιχεία των προτάσεων του Αναδόχου 
θα πρέπει να έχουν οριοθετηθεί από τον Ο.Π.Ε. πριν την υποβολή τους στην Υπηρεσία. 
Οι εν λόγω προτάσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου και των σχετικών άρθρων και λοιπών τευχών ∆ηµοπράτησης.

14.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

14.5.1 Γενικά 

α. Τα εφέδρανα γεφυρών πρέπει κατά κανόνα να κεντρώνουν τις κατακόρυφες 
αντιδράσεις, δηλαδή να «δένουν» έτσι τις δυνάµεις, ώστε η γραµµή δράσης τους 
για την καταπόνηση της υποδοµής να είναι ορισµένη.

Κατά κανόνα δεν επιτυγχάνεται απόλυτη κέντρωση σε µία γραµµή ή µία ευθεία και 
συνεπώς σε κάθε είδος εφεδράνου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι πιθανές 
εκεντρότητες.

Η κέντρωση εξυπηρετεί και την µόρφωση της άρθρωσης η οποία θα επιτρέψει 
στροφή του εφέδρανου ώστε η αναδοµή να πάρει τις βυθίσεις της χωρίς 
καταναγκασµούς και να αναπτυχθεί η προβλεπόµενη από τους στατικούς 
υπολογισµούς γωνία στροφής στη στήριξη. Η γραµµική άρθρωση επιτρέπει 
στροφές µόνον σε µία διεύθυνση, ενώ οι σηµειακές σε όλες τις διευθύνσεις, 
ανάλογα µε τις βυθίσεις των κυρίων δοκών και των διαδοκίδων στήριξης ή µε µία 
µεταβαλλόµενη βύθιση πλάκας

β. Για όλα τα εφέδρανα πρέπει να προβλέπεται µέθοδος στερεώσεως τέτοια ώστε 
οποιοδήποτε εφέδρανο να µπορεί να αποµακρύνεται και ακολούθως να 
αντικαθίσταται 

γ. Τα στοιχεία του καταστρώµατος και της υποδοµής πρέπει να σχεδιάζονται έτσι 
ώστε να παρέχεται ο απαιτούµενος χώρος προκειµένου να είναι δυνατή η χρήση 
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γρύλλων για προσωρινή στήριξη του καταστρώµατος όσο θα αντικαθίστανται τα 
εφέδρανα.

14.5.2 Είδη εφέδρανων αναφορικά µε τη δυνατότητα στροφής τους

14.5.2.1 Εφέδρανα µε δυνατότητα στροφής κατά µήκος του άξονα της γέφυρας.

14.5.2.2 Εφέδρανα µε δυνατότητα στροφής εγκάρσια του άξονα της γέφυρας

14.5.3 Είδη εφέδρανων αναφορικά µε τη δυνατότητα µετακίνησής τους.

14.5.3.1 Σταθερά εφέδρανα

Τα εφέδρανα αυτά πρέπει να µπορούν να µεταβιβάσουν αντιδράσεις λόγω g και q 
(κατακόρυφες), λόγω τροχοπεδήσεως HBr (οριζόντιες κατά µήκος του άξονα της 
γέφυρας, λόγω ανέµου Hw και φυγόκεντρου δυνάµεως Hf (κάθετος στον άξονα της 
γέφυρας).

14.5.3.2 Κινητά εφέδρανα

Πρέπει να επιτρέπουν µεταβολές µήκους της ανωδοµής λόγω µεταβολών θερµοκρασίας 
∆Τ,  λόγω συστολής από ξήρανση και ερπυσµού του σκυροδέµατος, λόγω βράχυνσης 
της ανωδοµής εξαιτίας της προέντασης και λόγω βυθίσεων (-∆1 κατά τον κεντροβαρικό 
άξονα αλλά +∆1 στο ύψος της στήριξης)

Κατά µήκος µετακίνησης των κινητών εφεδράνων µεσοβάθρων ή ακροβάθρων είναι 
δυνατόν να προκύψουν και λόγω άνισων καθιζήσεων των διαφόρων σηµείων του 
θεµελίου του βάθρου.

14.5.3.3. Εφελκυόµενα εφέδρανα

Αρνητική αντίδραση στηρίξεως (εφελκυσµός εφεδράνου) µπορεί να απαιτήσει εφέδρανο 
εφελκυσµού (ή αντίβαρο)

14.5.4 Είδη εφεδράνων αναφορικά µε τα υλικά κατασκευής τους 

14.5.4.1 Μεταλλικά εφέδρανα

ΚΕΝΟ

14.5.4.2 Ελαστοµεταλλικά εφέδρανα

Τα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα γεφυρών θα είναι ελασµατοποιηµένα (LAMINATED) 
ελαστοµεταλλικά εφέδρανα, τα οποία θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές.

Τα εφέδρανα θα είναι προκατασκευασµένα στις προβλεπόµενες διαστάσεις τους 
(πλάτος, µήκος και ύψος, µε τις απαιτούµενες επάλληλες στρώσεις ελαστοµερούς), για 
να µπορούν να αναλάβουν τα προβλεπόµενα από τη µελέτη φορτία (οριζόντια, 
κατακόρυφα) στροφές και µετακινήσεις.
Τα µεταλλικά ελάσµατα θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένα µε (στρογγυλευµένες ακµές 
κλπ) και θα έχουν ενσωµατωθεί µε βουλκανισµό στο ελαστοµερές. Όλες οι χαλύβδινες 
πλάκες θα είναι περιβληµένες µε ελαστοµερές (για την προστασία από τη σκουριά)

Γίνονται δεκτά (εφόσον πληρούν τους όρους δηµοπράτησης) τα παρακάτω 
ελαστοµεταλλικά εφέδρανα, παραγωγής ενός από τους αναφερόµενους βιοµηχανικούς 
και εµπορικούς οίκους.

(1) Εφέδρανα τύπου NEOARM της FIPSPA PADOVA ή ανάλογα
(2) Εφέδρανα τύπου LASTO (ανάλογα προς τις απαιτήσεις της µελέτης) της PROCEQ 

SA ZURICH ή ανάλογα
(3) Εφέδρανα τύπου GUMBA της GUMBA GMBH GERMANY ή ανάλογα
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(4) Εφέδρανα τύπου HERCULES της GUTEHOFFNUNGS HUTTE (πρώην 
ESSLINGEN) ή ανάλογα

(5) Εφέδρανα τύπου ES, ESV, ESD της MAURER SOHNE ή ανάλογα
(6) Εφέδρανα τύπου VULCANISED LAMINATRED BEARING της PSC EQUIPMENT 

LTD ή ανάλογα
(7) Τα εφέδρανα τύπου SLIDE-BLOCK-Type B της CTT/STRONGHOLD 

INTERNATIONAL LTD  (Με κατασκευή των εφεδράνων σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς ∆υτικής Γερµανίας) ή ανάλογα

14.5.4.3 Εφέδρανα σηµειακού τύπου από εγκιβωτισµένο ελαστικό (pot bearings)

Τα εφέδρανα αυτά θα είναι βιοµηχανικής κατασκευής και θα έχουν κατασκευαστεί 
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης και τις απαιτήσεις της τεχνικής µελέτης ώστε να 
ανταποκριθούν:

- Στους προβλεπόµενους δυσµενέστερους συνδυασµούς φορτίων (µέγιστο κατακόρυφο 
µε τα αντίστοιχα οριζόντια, µέγιστο οριζόντιο φορτίο µε το αντίστοιχο κατακόρυφο 
κλπ)

- Στις προβλεπόµενες στροφές
- Στις προβλεπόµενες µετακινήσεις κατά µέγεθος και ∆ιεύθυνση (σταθερά εφέδρανα, 

εφέδρανα κινητά κατά µία κατεύθυνση και εφέδρανα κινητά κατά δύο κατευθύνσεις)

Τα εφέδρανα θα πρέπει να είναι διαµορφωµένα κατάλληλα ώστε να εξασφαλίσουν τυχόν 
απαιτούµενη προσωρινή παγίωση του φορέα κατά τη φάση της κατασκευής.

Τα εφέδρανα αυτά θα αποτελούνται από ένα χαλύβδινο δοχείο κατάλληλα υπολογισµένο 
και κατασκευασµένο που περιέχει ένα άοπλο ελαστικό φύλλο NEOPRENE και που 
σφραγίζεται µε το χαλύβδινο κάλυµµα του εφέδρανου και µε τις κατάλληλες περιµετρικές 
στεγανοποιήσεις.

Για τα κινητά εφέδρανα η ολίσθηση θα επιτυγχάνεται µε µια κατάλληλη µεταλλική πλάκα 
επενδεδυµένη µε ένα φύλλο από γυαλισµένο ανοξείδωτο χρωµονικελιούχο χάλυβα που 
θα ολισθαίνει πάνω σε µία πλάκα ΡTFE κατάλληλου πάχους. Το φύλλο PTFE πρέπει να 
περιλαµβάνει αποθήκες κατάλληλου λιπαντικού για την ελαχιστοποίηση της φθοράς από 
τριβές.

Το εφέδρανο θα έχει αντιδριαβρωτική προστασία που να ανταποκρίνεται κατ΄ ελάχιστο 
προς τις σχετικές απαιτήσεις του έργου, στο οποίο κατασκευάζεται, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από τους όρους δηµοπράτησης και θα συνοδεύεται κατά την προµήθεια 
του από οδηγίες ρύθµισης και τοποθέτησης.

14.5.5 Παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση πριν την τοποθέτηση

Κάθε εφέδρανο παραδίδεται, εφοδιασµένο µε µία ανοξείδωτη ταµπέλα, επί της οποίας µε 
ανεξίτηλη γραφή, αναγράφονται όλα τα κύρια χαρακτηριστικά όπως: αριθµός 
παραγγελίας, έτος κατασκευής, τύπος, φορτίο και εύρος µετακίνησης.

Τα εφέδρανα παραδίδονται συναρµολογηµένα και έτοιµα για τοποθέτηση, 
κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια και µε εργοστασιακή προρύθµιση 
εφόσον προβλέπεται από τον µελετητή.

Εάν τα εφέδρανα δεν τοποθετηθούν αµέσως µετά την παράδοση, θα πρέπει να 
διασφαλιστεί η σωστή αποθήκευσή τους δηλαδή  προστασία από τη σκόνη, την υγρασία 
και κάθε πιθανή µηχανική παραµόρφωση ή ζηµία

14.5.6 Προκαταρκτικοί έλεγχοι

Οι τύποι των ελέγχων που θα γίνονται όταν απαιτείται θα είναι ως ακολούθως:

Ελαστοµερή εφέδρανα (ι) Έλεγχοι σύνδεσης
(ιι) Έλεγχοι φυσικών ιδιοτήτων και γήρανσης



-194-

Μεταλλικά εφέδρανα (ι) Έλεγχος κατακόρυφου, οριζόντιου φορτίου 
(ιι) Έλεγχος τριβής
(ιιι) Ελεγχος κατεύθυνσης (Guide Test) όπου αυτός είναι 

εφαρµόσιµος
Ειδικότερα:

- Αρχικά πρέπει να ελέγχονται οι συνδετήρες (εφόσον υπάρχουν) ώστε να διαπιστωθεί 
ότι τα µπουλόνια στήριξης δεν έχουν χαλαρώσει από πιθανή κακή µεταχείριση κατά 
την µεταφορά και το ξεφόρτωµα

- Πριν την τοποθέτηση απαιτείται ένας έλεγχος της αντιστοιχίας των στοιχείων που 
αναγράφονται στην ταµπέλα του εφέδρανου και των χαρακτηριστικών διαστάσεων 
(µήκος, πλάτος, πάχος) µε εκείνα που δίδονται στα σχέδια.

- Στη συνέχεια απαιτείται ο έλεγχος της παραλληλίας της πάνω και κάτω πλάκας. Στην 
περίπτωση ολισθαίνοντων εφεδράνων, θα πρέπει να ελεγχθεί η εργοστασιακή 
προρύθµιση µε αυτήν που δίδεται στα σχέδια της µελέτης. Τα προρυθµισµένα 
ολισθαίνοντα εφέδρανα φέρουν στην πάνω πλάκα ένα βέλος αναφοράς του οποίου η 
διεύθυνση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε αυτή των σχεδίων

14.5.7 Τοποθέτηση των εφεδράνων στην υποδοµή

Η συνήθης διαδικασία τοποθέτησης των µεταλλικών εφεδράνων στα στοιχεία  υποδοµής 
είναι όπως παρακάτω:

α. Η σκυροδέτηση του στοιχείου υποδοµής σταµατάει πολύ λίγα εκατοστά 
χαµηλότερα από το υψόµετρο της βάσης του εφεδράνου.

Εάν το εφέδρανο είναι εφοδιασµένο µε αγκύρια στήριξης, πρέπει να 
προβλεφθοόυν τρύπες στην πρέπουσα διάταξη, κατάλληλης διαµέτρου ώστε να 
τοποθετηθεί µε κάποια ανοχή.

β. Τοποθέτηση του εφεδράνου

Τόσο η υψοµετρική τοποθέτηση όσο και η τέλεια οριζοντίωση κατά την φάση της 
τοποθέτησης διασφαλίζονται µε την προσωρινή υποστήριξη µε σφήνες

Ένα σύστηµα συνεταγµένων που είναι ανεξίτηλα χαραγµένο στην πάνω πλάκα του 
εφέδρανου καθιστά την οριζοντιογραφική τοποθέτηση ευκολότερη.

Το εφέδρανο πρέπει να τοποθετηθεί στο υψόµετρο που προβλέπεται στη µελέτη 
µε τις ολισθαίνουσες επιφάνειες οριζόντιες και µε µια απόκλιση της τάξεως των 
0,003 rad

γ. Επί τόπου κατασκευάζεται ένα τελάρο ξυλότυπου µε διαστάσεις λίγο µεγαλύτερες 
από του εφεδράνου και λίγο ψηλότερο από το υψόµετρο έδρασης του εφεδράνου.

δ. Κονίαµα εδράσεως

Για τη σωστή τοποθέτηση του εφεδράνου το πάχος του κονιάµατος εδράσεως 
πρέπει να είναι µεταξύ 2 και 4 εκατοστών, µε θλιπτική αντοχή όχι µικρότερη από 
60Ν/µµ2 όταν ελέγχεται κατά ΒS 1881.

Ένα µικρότερο πάχος των 2 εκατοστών καθιστά πολύ δύσκολη την πλήρωση µε 
κονίαµα του κενού µεταξύ εφεδράνων και επιφανείας, υποδοµής, ενώ ένα 
παχύτερο των 4 εκατοστών στρώµα κονιάµατος θα πρέπει να οπλισθεί.

Απαιτείται η χρήση ρεοπλαστικής µη συρρικνούµενης τσιµεντοκονίας, υψηλής 
αντοχής σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
Πάντως δεν θα γίνεται διάστρωση σε θερµοκρασιές περιβάλλοντος µικρότερες των 
5°C, ενώ ο λόγος Ν/Τ δεν θα υπερβαίνει την τιµή 0,35
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Το στρώµα του κονιάµατος που είναι ψηλότερα από την επιφάνεια έδρασης του 
εφεδράνου, πρέπει να αποµακρυνθεί πριν την πλήρη σκλήρυνση. Εάν το στρώµα 
αυτό του κονιάµατος δεν αποµακρυνθεί είναι δυνατόν να προξενήσει στασιµότητα 
(λίµνιασµα) του νερού ή της υγρασίας πράγµα που θα είχε σαν αποτέλεσµα 
µεγάλες δυσκολίες στην αντικατάσταση του εφεδράνου).

14.5.8 Στερέωση των εφεδράνων στην ανωδοµή

14.5.8.1 Ανωδοµή µε σκυροδέτηση επί τόπου

Η σκυροδέτηση συνήθως γίνεται απ΄ ευθείας επί του εφεδράνου.
Ο ξυλότυπος γύρω από την πάνω πλάκα του εφεδράνου πρέπει να κατασκευαστεί 
προσεκτικά και χωρίς ανοχές, ώστε να αποκλεισθούν διαρροές τσιµεντοκονίας καθώς και 
εγκιβωτισµός της πλάκας στο σκυρόδεµα που θα καθιστούσε δύσκολη την 
αντικατάσταση του εφεδράνου.

14.5.8.2 Ανωδοµή µε προκατασκευασµένα στοιχεία  

Υπάρχουν δύο διαφορετικές µέθοδοι

α. Εφέδρανα µε πρίσµα από εποξειδικό κονίαµα για να αντισταθµίσει γωνιακές 
παρεκκλίσεις παραλληλότητας.

Σε αυτή τη περίπτωση τα προκατασκευασµένα δοκάρια τοποθετούνται απ΄ ευθείας 
επί των εφεδράνων.

Τα εφέδρανα κατασκευάζονται µε ένα περιµετρικό σιδηρότυπο ικανό να 
παραµορφωθεί µε το φορτίο της δοκού και ο οποίος ταιριάζει ακριβώς στις 
διαστάσεις του πέλµατος της δοκού.

Το κενό που σχηµατίζεται µεταξύ της δοκού και του εφεδράνων πληρούνται µε 
ένεµα εποξειδικής ρητίνης.

β. Εφέδρανα χωρίς την συνδροµή του πρίσµατος από εποξειδική ρητίνη, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές ανάµιξης και εφαρµογής του κατασκευαστή των ρητινών.

Σε αυτήν την περίπτωση τα προκατασκευασµένα δοκάρια θα πρέπει να 
τοποθετηθούν στην τελική τους θέση µε τη βοήθεια προσωρινών υποστηριγµάτων. 
Στη συνέχει το κενό µεταξύ δοκού και εφεδράνου πληρούται µε ένεµα εποξειδικής 
ρητίνης.

Τα προσωρινά υποστηρίγµατα αποµακρύνονται µετά από την ικανοποιητική 
σκλήρυνση της ρητίνης.

14.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ)ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ

Εφέδρανα διαφόρων τύπων

Η εργασία περιλαµβάνει:

α. Όλες τις διαδικασίες έγκρισης των τύπων, του τρόπου τοποθετήσεως και του 
προγράµµατος ποιοτικού ελέγχου των εφεδράνων που θα χρησιµοποιηθούν.

β. Την προµήθεια των απαιτούµενων υλικών και την κατασκευή των εφεδράνων

γ. Την παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση των εφεδράνων πριν την τοποθέτηση.
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δ. Την τοποθέτηση των εφεδράνων στην υποδοµή

ε. Την στερέωση των εφεδράνων στην ανωδοµή.

στ. Την προµήθεια των απαιτούµενων µικροϋλικών και τις απαραίτητες κατασκευές ή 
εργασίες για την τοποθέτηση και στερέωση των εφεδράνων (τσιµεντοκονίες, 
σχάρες οπλισµού κλπ)

14.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

14.7.1 Η επιµέτρηση, θα γίνεται, για κάθε τύπο εφεδράνου, σε κυβικά δεκατόµετρα (dm3), όπου 
1 κυβικό δεκατόµετρο = 1 λίτρο, πλήρως τοποθετηµένου εφέδράνου.

14.7.2 Ο υπολογισµός του όγκου θα γίνεται µε βάση τις εξωτερικές διαστάσεις του πλήρους 
εφέδρανου.

14.7.3 Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στην παράγραφο 14.6 αυτού. 
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Γ - 17 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

17.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

∆ιάφορες ελάσσονες µεταλλικές κατασκευές που δεν προδιαγράφονται σε άλλα άρθρα 
της παρούσας ΤΣΥ. Χωρίς αναγκαστικά να περιορίζονται σε αυτές οι εν λόγω εργασίες 
θα καλύπτουν τις ακόλουθες µεταλλικές κατασκευές:

α. Σιδηροκατασκευές γεφυρών 

β. Χειρολισθήρας, στηθαίο ασφαλείας και λοιπά σιδηρά εξαρτήµατα στα µεταλλικά 
στηθαία ασφαλείας σε δρόµους και τοίχους.

γ. Άκαµπτα µεταλλικά στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων (Σ.Τ.Ε.-1) και λοιπά είδη 
Στηθαίων Τεχνικών Έργων.

δ. Ενσωµατωµένα σε σκυρόδεµα συγκολλητά ελάσµατα (π.χ.περιµετρική 
διαµόρφωση σε ανθρωποθυρίδες επίσκεψης από οπλισµένο σκυρόδεµα, σε 
φρεάτια της αποχέτευσης, σε καλύµµατα επίσκεψης φρεατίων κλπ).

ε. Σιδηροκατασκευές και πλαίσια στήριξής τους σε κάθε είδους φρεάτια της οδού ή 
Ο.Κ.Ω.κλπ.

στ. Αγκυρώσεις σε σκυρόδεµα και κοχλίες αγκύρωσης (π.χ. σε βάσεις ιστών 
ηλεκτροφωτισµού).

ζ. Χαλύβδινα στοιχεία έργων αποχέτευσης, αποστράγγισης, άρδευσης 
οδοφωτισµού,τηλεφωνοδότησης, σήµανσης, περίφραξης κλπ. 

η. Σιδηροκατασκευές κλιµάκων ,πλατυσκάλων και κιγκλιδωµάτων.

θ. Υδρορροές

ι. Πλαίσια (κάσσες)

ια. Μεταλλικά καλώδια αναρτήσεων

ιβ. ∆ιάφορα άλλα µεταλλικά στοιχεία απαιτούµενα για την ολοκλήρωση των εργασιών, 
σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη, τους όρους δηµοπράτησης και τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας.  

Επισηµαίνεται ότι στο αντικείµενο της προδιαγραφοµένης στο παρόν εργασίας, 
περιλαµβάνεται και η αντιδιαβρωτική προστασία όλων των µεταλλικών κατασκευών µε 
εξαίρεση τις σιδηροκατασκευές γεφυρών

17.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα υλικά από χάλυβα θα είναι σύµφωνα µε την τελευταία έκδοση των συναφών 
προδιαγραφών όπως παρατίθεται στα παρακάτω : 
Υλικά                                                                                  Προδιαγραφές
α. ∆οµικός χάλυβας για συγκολληµένη κατασκευή DIN  17100
β. Κοχλίες υψηλής αντοχής,περικόχλια και ροδέλες DIN   6914, 6915και 6916
γ. Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης DIN 7990,555 και 7989

Υλικά άλλων προδιαγραφών  DIN µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από έγκριση  
της Επίβλεψης.

17.3 ΟΡΙΣΜΟΙ
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Μεταλλική κατασκευή νοείται κάθε κατασκευή µε φέροντα στοιχεία από δοµικό χάλυβα 
(µορφοσίδηρος - κοίλες διατοµές) π.χ. πλαισιωτή, κελυφωτή, η κρεµαστή κατασκευή ή  
συνδυασµός αυτών.

17.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όπως προαναφέρεται στην παράγραφο 17.1 του παρόντος, στο άρθρο αυτό 
προδιαγράφονται διάφορες ελάσσονες µεταλλικές κατασκευές που δεν προδιαγράφονται 
σε άλλα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ. Συνεπώς επιµετρώνται ή πληρώνονται ξεχωριστά 
µόνον οι µεταλλικές κατασκευές που δεν προδιαγράφονται και δεν συµπεριλαµβάνεται η 
δαπάνη τους σε άλλα άρθρα

17.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

17.5.1 Υλικά

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι από την καλύτερη ποιότητα της 
ελληνικής αγοράς. Οι διάφοροι ράβδοι και τα ελάσµατα πρέπει να έχουν οµοιόµορφη 
διατοµή, να είναι απόλυτα ευθύγραµµοι και να µην παρουσιάζουν καµία ανωµαλία στις 
επιφάνειες και στις ακµές τους.

Τα υλικά που δεν προδιαγράφονται ειδικά ως προς την κατάταξή τους, θα είναι τα πλέον 
κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και θα συµφωνούν µε τις πιο πρόσφατες 
προδιαγραφές των Κανονισµών DIN (Deutsches Institut fur Normung e.v.) , Ε.C.
(Ευρωκώδικας).
Στην περίπτωση κατασκευών από στραντζαριστή λαµαρίνα , οι µορφούµενες διατοµές 
πρέπει να είναι απόλυτα σύµφωνες µε τα σχέδια και οι επιφάνειες και ακµές να µην 
παρουσιάζουν ανωµαλίες.

Τα εξαρτήµατα σύνδεσης και λειτουργίας πρέπει να εγκρίνονται από την Υπηρεσία.

17.5.2 Επεξεργασία συναρµολόγησης και κατασκευή

17.5.2.1 Γενικά

α. Όλα τα στοιχεία που προδιαγράφονται στο άρθρο αυτό ,θα ακολουθούν τις 
λεπτοµέρειες και θα επεξεργάζονται ,όπως δείχνουν τα σχέδια ή όπως υποδείξει η 
Υπηρεσία. Οποιεσδήποτε αλλαγές προτείνει ο Ανάδοχος για χρησιµοποίηση 
τρέχουσας φύσης υλικών ή εργοταξιακής πρακτικής , θα υποβάλλονται προς 
έγκριση από την Υπηρεσία πριν από την εφαρµογή τους.

β. Όπου είναι, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας απαραίτητο, κατασκευαστικά σχέδια  
λεπτοµερειών και συναρµολόγησης θα υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία 
πριν από την κατασκευή. Όλες οι µεταλλικές κατασκευές θα συναρµολογούνται 
επακριβώς ,σύµφωνα µε τα Κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας 
δίχως βλάβες από στρεβλώσεις, κάµψεις ή παραµορφώσεις των επιµέρους 
στοιχείων τους.

γ. Επί µέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή άλλου είδους 
παραµορφώσεις, δεν θα εγκαθίστανται πριν αποκατασταθούν τα ελαττώµατά τους.  
Όσα στοιχεία υπέστησαν σοβαρές βλάβες κατά την κατεργασία θα απορρίπτονται. 
∆εν θα επιτρέπεται, σφυρηλάτηση ,που µπορεί να προξενήσει βλάβες ή να 
παραµορφώσει τα στοιχεία.

Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει όλα τα εφόδια συγκόλλησης και όλες τις αγκυρώσεις, 
προσωρινά αντιστηρίγµατα, αµφιδέτες, σφήνες, κοχλίες συναρµολόγησης και τα 
διάφορα λοιπά υλικά ,που απαιτούνται για την εγκατάσταση των µεταλλικών 
κατασκευών στη θέση τους και τη συγκράτησή τους στην κατάλληλη θέση κατά τη 
διάρκεια της διάστρωσης σκυροδέµατος ή κονιάµατος. 
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δ. Τα σιδηρά στοιχεία θα κατασκευασθούν σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισµένα και 
οργανωµένα.
Η ανάθεση της κατασκευής εκ µέρους του εργολάβου θα γίνει κατόπιν σχετικής 
έγκρισης της Υπηρεσίας και αφού η τελευταία βεβαιωθεί για τις δυνατότητες σε 
εξοπλισµό και ειδικευµένο προσωπικό του εργοστασίου. Επίσης στο συµφωνητικό 
της ανάθεσης, µεταξύ Εργολάβου και Κατασκευαστή, πρέπει να περιλαµβάνεται 
σαφής όρος που να επιτρέπει την επίσκεψη των εκπροσώπων της Υπηρεσίας στο 
εργοστάσιο κατασκευής οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα και ώρα, καθώς και την 
παροχή από τον Κατασκευαστή κάθε σχετικής πληροφορίας .

ε. Ο εργολάβος υποχρεούται πριν από την έναρξη εφαρµογής των σχεδίων µε 
µέριµνα και ευθύνη του να ελέγξει, όπου απαιτείται, µε ακρίβεια τις διαστάσεις των 
κενών εντός των οποίων θα στερεωθούν τα σιδηρά στοιχεία της κατασκευής και να 
αναφέρει έγγραφα στην Υπηρεσία κάθε τυχόν απόκλιση που θα παρατηρηθεί.

Όλα τα τµήµατα της κατασκευής πρέπει να κόβονται στις καθορισµένες διαστάσεις 
και να συναρµολογούνται µε απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες 
συνδέσεις και συνεχείς επιφάνειες.

Ο Εργολάβος , πριν από την έναρξη οποιασδήποτε σιδηράς κατασκευής, οφείλει 
να κατασκευάσει δείγµα, το οποίο µετά τις τυχόν διορθώσεις από την Υπηρεσία θα 
παραµείνει σαν υπόδειγµα. Μόνο µετά την έγγραφη έγκριση των υποβληθέντων 
δειγµάτων από την Υπηρεσία ο Εργολάβος δικαιούται να προβεί στην έναρξη 
κατασκευής. 

Οι επιφάνειες των σιδηρών κατασκευών που δεν είναι δυνατόν να χρωµατισθούν 
πρέπει να υφίστανται την βασική επεξεργασία των χρωµατισµών, πριν από την 
τοποθέτηση.

Όσον αφορά στην ανοχή ανοµοιοµορφίας διατοµών αυτή είναι 1%.

στ. Κατά την συναρµολόγηση των µεταλλικών κατασκευών θα τηρούνται τα 
ακόλουθα :

Ι. Τα τεµάχια θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες των 
εγκεκριµένων σχεδίων λεπτοµερειών και όποτε είναι δυνατό ,θα ελέγχονται οι 
διαστάσεις του τυχόν κατασκευασµένου σκυροδέµατος, ώστε να µην 
επηρεαστεί η σωστή τοποθέτηση του κατασκευασµένου τεµαχίου στην 
περίπτωση ύπαρξης τυχόν αποκλίσεων

ΙΙ. Η συναρµολόγηση των τεµαχίων θα εκτελείται σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερες 
ποσότητες για παραδόσεις στο εργοτάξιο. Όποτε αυτό είναι δυνατόν, θα 
χρησιµοποιούνται συγκολλήσεις στις εργασίες του εργοστασίου και κοχλιωτοί 
σύνδεσµοι στις εργασίες του εργοταξίου.

ΙΙΙ. Σε τεµάχια που απαιτείται να έχουν λεία και συνεχή εξωτερική επιφάνεια οι 
επιφάνειες των συγκολλήσεων θα λειαίνονται µέχρι την πλήρη ισοπέδωσή τους.
(Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι περιπτώσεις όλων των ορατών επιφανειών, όταν 
δεν  υπάρχουν αντενδείξεις στη λείανσή τους που θα πρέπει να τύχουν της 
έγκρισης της Υπηρεσίας).

IV. Οι προµήθειες θα περιλαµβάνουν όλα τα τεµάχια που απαιτούνται για την 
ικανοποιητική αγκύρωση των συναρµολογηµένων τεµαχίων  πάνω στην 
κατασκευή.

Εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις διαφορετικών  προδιαγραφών, τα 
κατασκευασµένα τεµάχια αγκυρώσεων π.χ. ωτία στερέωσης, συνδετήρες, 
αναρτήρες και αντηρίδες, θα κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό και µε το ίδιο 
φινίρισµα όπως οι αντίστοιχες µεταλλικές κατασκευές.
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V. Όλες οι εκτεθειµένες αιχµές, κοµµένες µε πριόνι, ψαλίδι, ή µε τη βοήθεια 
φλόγας, θα λειαίνονται µέχρι να εξαφανισθούν τυχόν γρέζια, ή αιχµηρές γωνίες.

VΙ. Πριν από το γαλβάνισµα, όλες οι επιφάνειες και οι περιοχές των συγκολλήσεων 
θα καθαρίζονται εντελώς από ίχνη οξειδώσεων, λιπαρές ουσίες, κατάλοιπα των 
συγκολλήσεων, ή άλλες ουσίες, που θα ήταν επιβλαβείς για την επικόλληση του 
ψευδαργύρου.

VΙΙ.Τα τεµάχια που συναρµολογούνται µε τη βοήθεια κοχλιών θα γαλβανίζονται 
χωριστά, οι δε αιχµές εφαπτοµένων επιφανειών σε συγκολλητικούς αρµούς θα 
συγκολλούνται, µέχρι την παντελή σφράγιση του αρµού στις επιφάνειες που 
απαιτούν γαλβάνισµα.

VΙΙΙ.Γαλβανισµένες επιφάνειες, που τυχόν πρόκειται να βαφούν δεν θα υφίστανται 
καµιά χηµική επεξεργασία.

ΙΧ. Τα ενσωµατούµενα µεταλλικά ελάσµατα, που φέρουν συγκολλητούς πύρους, ή 
ράβδους για αγκυρώσεις, θα γαλβανίζονται µετά από την συγκόλλησή τους.

17.5.2.2 Συγκολλήσεις

α. Γενικά

Οι συνδέσεις των σιδηρών µελών µεταξύ τους, αν δεν καθορίζεται διαφορετικά στα 
σχέδια της µελέτης, πρέπει να γίνονται µε συγκόλληση 

Το είδος αυτής ορίζεται από την Υπηρεσία, ανάλογα µε το είδος της κατασκευής, 
την επιθυµούµενη αντοχή και εµφάνιση της συγκόλλησης.

Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν παραστεί ανάγκη µπορεί να γίνει και χρήση 
µεταλλικών συνδέσµων, µε την προϋπόθεση ότι οι συνδέσεις δεν θα φαίνονται. Οι 
συγκολλήσεις πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής .Πρέπει 
να λαµβάνεται φροντίδα ώστε κατά την συγκόλληση να µην προκληθεί αλλοίωση 
των ιδιοτήτων των συγκολλούµενων τµηµάτων .Οι διάφορες ανωµαλίες των 
συγκολλήσεων θα εξαλείφονται µε επιµέλεια, ώστε οι επιφάνειες των 
συγκολλούµενων τµηµάτων να είναι συνεχείς, κανονικές και να µην εµφανίζουν τον 
παραµικρό κρατήρα ή διόγκωση.

Η συγκόλληση είναι προτιµότερο να γίνεται µε ισχυρό ηλεκτρικό τόξο 
(ηλεκτροκόλληση). 
Η θέρµανση φθάνει είτε µέχρι ερυθροπύρωσης οπότε ακολουθεί σφυρηλάτιση των 
συνδεµένων τεµαχίων, είτε µέχρι τοπικής σύντηξής τους µε τη µεσολάβηση 
συγκολλητικού µετάλλου , το οποίο φέρεται σε ράβδους 3-4 χιλ. (αυτογενής 
συγκόλληση).

Το συγκολλητικό µέσο έχει παρεµφερή σύνθεση µε τα συνδεόµενα τεµάχια ή και 
διαφορετική , όπως κράµατα αργύρου και χαλκού (ασηµοκόλληση), χαλκού και 
κασσίτερου (µπρουτζοκόλληση), τα  οποία µάλιστα επιτρέπουν υποβιβασµό της 
θερµοκρασίας πύρωσης των συγκολλούµενων σιδηρών τεµαχίων.

Η συγκόλληση δεν πρέπει να γίνεται επιφανειακά κατά τη γραµµή δηλαδή επαφής 
των συγκολλούµενων στοιχείων , αλλά µετά από σχηµατισµό εγκοπής, στην οποία 
εισχωρεί το τηκόµενο συγκολλητικό µέσο, γιατί διαφορετικά και µάλιστα µετά την 
αφαίρεση των εξογκωµάτων µε τη λίµα (λιµάρισµα της συγκόλλησης ) η ένωση 
εξασθενεί πολύ αισθητά .

β. Προετοιµασία συγκόλλησης

Τα στοιχεία που θα ενωθούν µε συγκόλληση θα κόβονται επακριβώς στις 
διαστάσεις τους µε τις αιχµές τους κοµµένες µε φλόγιστρο ή µε µηχανικό τρόπο, 
ώστε  να προσφέρονται στον απαιτούµενο τρόπο συγκόλλησης και να επιτρέπουν 
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έντονη διείσδυση και καλή σύντηξη του υλικού συγκόλλησης και του υλικού βάσης.

Οι κοµµένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγµένες από ορατές ατέλειες, όπως 
λεπιδώσεις και επιφανειακές ατέλειες από την κοπή ή τους χειρισµούς φλογίστρου 
κοπής ή κάθε άλλης επιβλαβούς ατέλειας. Οι επιφάνειες των προς συγκόλληση 
πλακών θα είναι απαλλαγµένες από σκουριά, λίπος ή άλλα ξένα υλικά κατά µήκος 
των άκρων που έχουν προετοιµαστεί για συγκόλληση.

γ. ∆ιαδικασία συγκόλλησης 

Όλες οι συγκολλήσεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού DIN 
8563, Μέρη 1,2και 3.

δ. Προϋποθέσεις  συγκολλήσεων 

Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές) επιτρέπονται µόνο όταν µπορούν να 
παραµείνουν εµφανείς ή όταν τα συγκολλούµενα τµήµατα είναι µικρού πάχους ( 
κάτω από 3 χιλ.), οπότε κατά την πύρωση προκαλείται σύντηξη στην θέση του 
αρµού επαφής.

ε. Προϋποθέσεις συνεργείων συγκολήσεων

Όλοι οι συγκολλητές και οι τεχνίτες συγκολλήσεων που θα αναλάβουν τις 
συγκολλήσεις θα πρέπει να περάσουν εξετάσεις προσόντων και ικανοτήτων οι 
οποίες δεν µπορεί να είναι κατώτερες από εκείνες που προδιαγράφονται στον 
κανονισµό προσόντων συγκολλητών DIN 8560

17.5.2.3 Oπές

Όλες οι οπές θα είναι κυκλικές εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στα σχέδια.
 Οι οπές θα ανοιγούν κάθετα προς τα στοιχεία και θα κοπούν χωρίς γρέζια και ανώµαλα 

άκρα. Οι οπές στα υλικά πάχους µεγαλύτερου από έξη (6) χλστ. θα διατρηθούν µε 
περιστροφικό τρυπάνι, ενώ όλες οι άλλες µπορεί να γίνουν µε διατρητικό εργαλείο ή µε 
τρυπάνι, στο συνολικό τους µέγεθος.
Οι αποστάσεις των άκρων και των οπών για τους κοχλίες θα είναι σύµφωνες µε τους 
κανονισµούς που προδιαγράφονται στον Κ.Μ.Ε. και τα ισχύοντα Πρότυπα των 
Γερµανικών Κανονισµών DIN. 

17.5.2.4 Κοχλίες, ροδέλες, περικόχλια

Εκτός εάν άλλως έχει εγκριθεί από την επίβλεψη, θα χρησιµοποιηθούν κοχλίες σύνδεσης 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της παράγρ. 17.2
Οι κοχλίες θα τοποθετούνται και θα στερεώνονται σύµφωνα µε το DIN 18800, Μέρος 7. 

17.5.2.5 Κοχλίες Αγκύρωσης, Σωληνωτοί µανδίες και διάφορες Μεταλλικές Κατασκευές

Οι ενσωµατωµένοι κοχλίες αγκύρωσης µε ή χωρίς σωληνωτούς µανδύες θα 
κατασκευασθούν όπως προβλέπεται στα σχέδια. Οι κοχλίες αγκύρωσης θα 
τοποθετηθούν προσεκτικά για να εξασφαλισθεί η σωστή συναρµογή µε τα µη 
εµπεπηγµένα στοιχεία.
Ο καθαρισµός και η βαφή θα γίνουν σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα 
ενσωµατωµένα στο σκυρόδεµα µεταλλικά στοιχεία θα τοποθετηθούν µε ακρίβεια στη 
θέση τους κατά το χρόνο σκυροδέτησης, αλλιώς θα παραµείνουν υποδοχές στο 
σκυρόδεµα και το µεταλλικό στοιχείο θα τοποθετηθεί, αγκυρωθεί και η υποδοχή θα 
πληρωθεί µε κονίαµα, µετά την πήξη του σκυροδέµατος του δοµικού µέλους.

17.5.2.6 Στηρίξεις

Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδηρών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να 
εξασφαλίζεται το αµετάθετό τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραµόρφωσή τους.
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Γενικά οι πακτώσεις και στερεώσεις των σιδηρών στοιχείων επί των δοµικών τµηµάτων 
θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.

17.5.3.7 Πλαίσια (κάσσες) από στρανταζαριστή λαµαρίνα 

Η κατασκευή και τοποθέτηση των κασσών από στραντζαριστή λαµαρίνα θα γίνει όπως 
φαίνεται στα σχέδια. Η τοποθέτηση είναι προτιµότερο να γίνει πριν από τη δόµηση της 
τοιχοποιίας, µε τη µεγαλύτερη προσοχή για την ακριβή θέση του κουφώµατος .

Οι ανοχές τοποθέτησης και διαστάσεων των πλαισίων είναι:

α) Πλευρές κασσών- απόκλιση
από την κατακόρυφο 0.5%

β) ∆ιαστάσεις πλαισίων-
ολικές ή µερικές 0.5%

17.5.3.8 Υδροροές

Οι υδροροές θα κατασκευαστούν από γαλβανισµένη λαµαρίνα, µε διάµετρο την 
οριζόµενη στα σχέδια της µελέτης

17.5.3 Γενικά περί αντιδιαβρωτικής προστασίας

17.5.3.1 Με εξαίρεση τις σιδηροκατασκευές γεφυρών, η αντιδιαβρωτική προστασία όλων των 
υπολοίπων µεταλλικών κατασκευών θα γίνει σύµφωνα µε το Αγγλικό Πρότυπο BS 
5493/1977, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες έκθεσης και ατµοσφαιρικών συνθηκών και 
ανάλογα προς τον τυπικό χρόνο µέχρι την πρώτη συντήρηση ως ακολούθως :

1
η
 Περίπτωση :

Εξωτερικές εκτεθειµένες κατασκευές σε µη µολυσµένη µεσογειακή ατµόσφαιρα 
(ΕXTERIOR EXPOSED NON - POLLUTED INLAND ATMOSPHERE) - Προστασία για 
πολύ µακρά διάρκεια ζωής (πάνω από 20 χρόνια)

[ Ισχύει ο πίνακας 3 - µέρος 1, της προδιαγραφής BS 5493/1977 και ειδικότερα το τµήµα 
του που αναφέρεται σε VERY LONG (20 OR MORE YEARS) TYPICAL TIME TO FIRST 
MAINTENANCE.]
Σύµφωνα µε τα παραπάνω επιλέγεται, για την περίπτωση αυτή και αποτελεί υποχρέωση 
του Αναδόχου να εφαρµόσει την παρακάτω προστασία:

Ι. Θερµό γαλβάνισµα (µετά την συναρµολόγηση) στα µεγαλύτερα δυνατά τεµάχια, 
σε συσχετισµό µε τις διαστάσεις λουτρών γαλβανισµού σοβαρών οίκων στην  
Ελλάδα ή/και σε χώρες - µέλη της Ε.Ο.Κ., µε ελάχιστο πάχος προστασίας 85µm 
(600 γραµ/µ

2
). (Σχετικό σύστηµα της προδιαγραφής BS 5493/1977 το SB1).

II. Στις επί τόπου ενώσεις θα γίνεται προστασία µε στρώση ψευδαργύρου 
(UNSEALEDSPRAYED ZINC) σε πάχος 150 µm. (Σχετικό σύστηµα της 
προδιαγραφής BS 5493/77 το SC 2Z).

2
η
 Περίπτωση 

Εξωτερικές εκτεθειµένες κατασκευές σε µη µολυσµένη παράκτια ατµόσφαιρα 
(EXTERIOR EXPOSED NON POLLUTED COASTAL ATMOSPHERE) Προστασία για 
πολύ µακρά διάρκεια ζωής (πάνω από 20 χρόνια)

[Ισχύει ο πίνακας 3 - µέρος 4, της προδιαγραφής BS 5493/1977 και ειδικότερα το τµήµα 
του που αναφέρεται σε VERY LONG (20 OR MORE YEARS) TYPICAL TIME TO FIRST 
MAINTENANCE.]
Σύµφωνα µε τα παραπάνω επιλέγεται, για την περίπτωση αυτή, και αποτελεί υποχρέωση 
του Αναδόχου να εφαρµόσει την παρακάτω προστασία:
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Ι. Θερµό γαλβάνισµα (µετά τη συναρµολόγηση) στα µεγαλύτερα δυνατά τεµάχια, σε 
συσχετισµό µε τις διαστάσεις λουτρών γαλβανισµού, σοβαρών οίκων στην Ελλάδα 
ή/και σε χώρες - µέλη της Ε.Ο.Κ., µε ελάχιστο πάχος προστασίας 85µm (600γραµ/
µ

2
) και επ’αυτού βαφή µε εποξειδικό χρώµα λιθανθρακόπισσας σε πάχος 150µm 

(Σχετικό σύστηµα τηςπροδιαγραφής BS 5493/77 το SΒ1+SK 5).

II. Στις επί τόπου ενώσεις θα γίνεται προστασία µε στρώση ψευδαργύρου 
ελάχιστου πάχους προστασίας 100 µm και επ’αυτού βαφή πάχους προστασίας 60 
έως 100 µm (σχετικό σύστηµα της προδιαγραφής ΒS 5493/1977 TO SC.10Z).

Στα τµήµατα αρµών διαστολής που προβλέπεται παράθεση µεταλλικών επιφανειών που 
ολισθαίνουν µεταξύ τους θα γίνεται παρεµβολή στρώσης µεµβράνης µε βάση την 
άσφαλτο, σύµφωνα µε σχετική λεπτοµέρεια και προδιαγραφή που θα υποβληθεί από τον 
Ανάδοχο προς έγκριση από την Υπηρεσία.
Το χρώµα της βαφής θα είναι της εκλογής της Υπηρεσίας από τα κυκλοφορούντα σχετικά 
χρώµατα ή/και ανάµειξη αυτών.

17.5.3.2 Κατά τα λοιπά ισχύει η παραπάνω προδιαγραφή BS 5493/77.

17.5.3.3 Για τους κοχλιοφόρους ήλους, ροδέλες και περικόχλια ισχύουν οι προδιαγραφές της 
παραγράφου 17.2

17.5.3.4 Για την περίπτωση που οι ιστοί αυτοί προστατευθούν µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα, τότε 
το γαλβάνισµα θα είναι σύµφωνο µε τις υποχρεώσεις που εισάγονται από τη µέθοδο 
προστασίας που θα εφαρµοστεί για τις υπόλοιπες µεταλλικές κατασκευές του έργου.

17.5.4 Αντιδιαβρωτική προστασία µε γαλβάνισµα εν  θερµώ

17.5.4.1 Η προστασία των µεταλλικών κατασκευών από τη διάβρωση µε γαλβάνισµα εν θερµώ θα 
γίνεται σε εργαστήριο της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Θα πρέπει να λαµβάνεται ειδική µέριµνα ώστε να αποφεύγονται οι παραµορφώσεις.
Πριν από την ανάθεση της παραγγελίας του γαλβανίσµατος σε εργοστάσιο, ή πριν από 
την εκτέλεση του γαλβανίσµατος, σε δική του βιοµηχανική εγκατάσταση, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να ζητήσει την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να 
επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις γαλβανίσµατος προκειµένου να µορφώσει γνώµη αν 
τηρούνται τα επιτάγµατα αυτού του άρθρου.
Στην περίπτωση προµήθειας έτοιµων υλικών από το εξωτερικό, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία στοιχεία που να αποδεικνύουν την 
οργάνωση του κατασκευαστή και στη συνέχεια µετά την έγκριση της Υπηρεσίας θα 
πρέπει να υποβληθούν από τον Ανάδοχο τα τιµολόγια προµήθειας των υλικών, 
κατάλληλα θεωρηµένα, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η πιστοποιούµενη ποσότητα 
αγοράστηκε από τον κατασκευαστή για τον οποίο χορηγήθηκε η έγκριση.
Τα παραστατικά αυτά στοιχεία των τιµολογίων ισχύουν και για την περίπτωση 
προµήθειας από την εγχώρια αγορά και αποτελούν δικαιολογητικό που θα συνοδεύει την 
πιστοποίηση αυτής της εργασίας.
Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσµατος χαλύβων µε περιεκτικότητα σε 
πυρίτιο µεγαλύτερη από 0.04%.

17.5.4.2 Επισηµαίνεται ότι το γαλβάνισµα των επιµήκων ράβδων, όπως π.χ.:

α) Ιστών ηλεκτροφωτισµού
β) Αυλακωτής λαµαρίνας στηθαίων ασφαλείας και ορθοστατών στηθαίων ασφαλείας
γ) Επιµήκων ράβδων στηθαίων Σ.Τ.Ε. -1
δ) Σιδηροσωλήνων (για χειρολισθήρες στηθαίων,κιγκλιδώµατα ή οποιαδήποτε άλλη 

χρήση) 
θα γίνεται υποχρεωτικά σε κατακόρυφα γαλβανιστήρια.

17.5.4.3 Ποιοτικοί Έλεγχοι
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α. Για όλα τα µεταλλικά είδη θα γίνεται (συµπληρωµατικά προς τους έλεγχους 
γεωµετρίας και τυχόν άλλους ελέγχους που απαιτούνται από τις προδιαγραφές) 
ποιοτικός έλεγχος του γαλβανίσµατος σε αναγνωρισµένα εργαστήρια.
Η δειγµατολειψία θα γίνει κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Ι. Από τα προκοµισθέντα στο εργοτάξιο µεταλλικά είδη θα παρθούν ως δοκίµια 
ποσοστό κυµαινόµενο από 0.5-1.0% των γαλβανισµένων
µεταλλικών ειδών κάθε διακεκριµένης κατηγορίας (κυµατοειδή ελάσµατα 
στηθαίων, ορθοστάτες στηθαίων, σιδηροσωλήνες, σιδηρά είδη φρεατίων, 
κλωβοί αγκύρωσης στηθαίων, κλωβοί αγκύρωσης ιστών οδοφωτισµού κλπ.) 
και κατ’ ελάχιστον 2 τεµάχια από κάθε διακεκριµένη κατηγορία.

ΙΙ. Η δειγµατοληψία θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή που θα ορίσθει από την 
Υπηρεσία.

β. Ο ποιοτικός έλεγχος του γαλβανίσµατος θα γίνει σύµφωνα µε την γαλλική 
προδιαγραφή   NF A91-121 (GALVANISATION  A CHAUD) από την οποία 
προδιαγραφή :

Ι. Για τα κυµατοειδή ελάσµατα και τους ορθοστάτες των διαφόρων τύπων 
στηθαίων ασφαλείας και τα αντίστοιχα στοιχεία των άκαµπτων στηθαίων 
τεχνικών έργων Σ.Τ.Ε.-1 (επιµήκεις ράβδοι και ορθοστάτες) όπως επίσης και 
για τους γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες θα γίνονται δοκιµές :

Εµφάνισης (ASPECT)1.
Συνάφειας (ADHERENCE)2.
Βάρους ψευδαργύρου αποτεθηµένου ανά µονάδα επιφάνειας (MASSE DE 3.

ZINC DEPOSE PAR UNITE DE SURFACE)

II. Για τα υπόλοιπα µεταλλικά είδη θα γίνουν µόνο δοκιµές :

Εµφάνισης και 1.
Βάρους ψευδαργύρου αποτεθηµένου ανά µονάδα επιφάνειας.2.

17.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

∆ιάφορες ελάσσονες µεταλλικές κατασκευές που δεν προδιαγράφονται σε άλλα άρθρα 
της παρούσας ΤΣΥ (βλ και παράγραφο 17.1 του παρόντος)

 
Η εργασία περιλαµβάνει:

α) Την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου των έργων, επεξεργασία, συναρµολόγηση, 
συγκόλληση τοποθέτηση κλπ των µεταλλικών εξαρτηµάτων, κοχλιών, ροδελών, 
περικοχλιών στηρίξεων και λοιπών απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών για την 
πλήρη και έντεχη εκτέλεση της εργασίας.

β) Την δηµιουργία οπών για την πάκτωση των στοιχείων αγκύρωσης
γ) Την προµήθεια των απαιτούµενων υλικών και την κατασκευή βάσης υποδοχής.
δ) Την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία

17.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

17.7.1 Η επιµέτρηση θα γίνεται σε χλγρ βάρους έτοιµων µεταλλικών γαλβανισµένων 
κατασκευών και εξαρτηµάτων πλήρως τοποθετηµένων σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα 
σχέδια ή και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Το βάρος του µορφοχάλυβα των µεταλλικών 
κατασκευών και των συναφών µερών θα επιµετράται µε βάση τα µοναδιαία βάρη που 
καθορίζονται από τον Κατασκευαστή ή αν δεν υπάρχουν αυτά µε τα βάρη σχετικού 
καταλόγου που θα εγκρίνει η Υπηρεσία ή αν δεν υπάρχει κι αυτός (κατάλογος) µε βάση, 
τα πραγµατικά βάρη που επαληθεύτηκαν από την Υπηρεσία, αφαιρουµένων όµως των 
βαρών των µη µεταλλικών επικαλύψεων

17.7.2 Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 
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προδιαγράφονται  στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στην παράγρ. 17.6 αυτού  
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Γ - 18 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ «∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ» ΣΕ Ο∆ΙΚΑ ΕΡΓΑ

Γ-18 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ "∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ"  ΣΕ Ο∆ΙΚΑ ΕΡΓΑ

18.1 Τα γεωυφάσµατα που χρησιµοποιούνται σε οδικά έργα για τον διαχωρισµό δύο εδαφικών 
στρώσεων (στις οποίες περιλαµβάνονται και οι στρώσεις επιδοµής - υποδοµής) µε 
διαφορετικές φυσικές ιδιότητες [κοκκοµετρική σύνθεση, κατάσταση συνεκτικότητας 
(consistency), πυκνότητα] πρέπει να είναι κατασκευασµένα από συνθετικές ή άλλες ίνες, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου, σε µορφή λεπτής υδροπερατής 
µεµβράνης.  Με το γεωύφασµα διαχωρισµού θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατά µόνιµο 
τρόπο η αποφυγή ανάµιξης των δύο υλικών.

18.2 Πριν από την έναρξη τοποθέτησης γεωυφασµάτων ο Εργολάβος πρέπει να παρουσιάσει 
πιστοποιητικά από τα αποία συνάγεται ότι το γεωύφασµα που θα χρησιµοποιηθεί είναι 
ανθεκτικό στις επιδράσεις των υλικών των στρώσεων τις οποίες θα διαχωρίσει για 
περίοδο τουλάχιστον 40 ετών.

18.3 Τα γεωυφάσµατα θα πρέπει κατά τη µεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση στο έργο και 
επικάλυψη να προστατεύονται από τυχόν µηχανικές ή χηµικές επιδράσεις.  Τα 
γεωυφάσµατα τα οποία υφίστανται βλάβη από το φως πρέπει να είναι συνεχώς 
κατάλληλα καλυµµένα µέχρι την τοποθέτησή τους.  Ο χρόνος έκθεσης στο φως δεν 
πρέπει να υπερβεί τις 5 ώρες.

18.4 Από την συνολική ποσότητα του γεωυφάσµατος που θα χρησιµοποιηθεί, θα λαµβάνονται 
από τον επιβλέποντα µε παρόντα τον Εργολάβο πέντε δείγµατα και θα εξετάζονται σε 
“αναγνωρισµένο εργαστήριο”  σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους 
δηµοπράτησης.. Η δειγµατοληψία θα γίνεται σύµφωνα µε την παρακάτω παράγραφο 
18.7 και οι δοκιµές σύµφωνα µε τις παρακάτω παραγράφους 18.8, 18.9 και 18.10.

Το γεωύφασµα πρέπει :
α. Να αντέχει εφελκυστικό φορτίο τουλάχιστον 2,5 kΝ/m υπό αξονική εφελκυστική 

ανηγµένη παραµόρφωση 5% κατά την δοκιµή εφελκυσµού σε “ευρύ τεµάχιο”  
(wide strip) που διεξάγεται σύµφωνα µε την παράγραφο 18.8.

β. Να επιτρέπει τη ροή νερού µέσω αυτού, εγκάρσια προς το κύριο επίπεδό του σε 
κάθε κατεύθυνση µε ταχύτητα τουλάχιστον 10 λίτρων/µ

2
/δευτερόλεπτο υπό 

σταθερά υψοµετρική διαφορά (πίεση) νερού 100 χλστ, όπως µετράται κατά την 
διαδικασία της παραγράφου 18.9.

γ. Η κατανοµή των ανοιγµάτων των πόρων που έχει να είναι τέτοια ώστε η τιµή Ο
90
 

που καθορίζεται στην παράγραφο 18.10 να είναι µεταξύ των 100 µm και 300µm.

18.5 Στις ενώσεις των φύλλων του γεωϋφάσµατος θα πρέπει να υπάρχει επικάλυψη 
τουλάχιστον 300 χλστ.

18.6 Η επιφάνεια επί της οποίας θα απλωθεί το γεωύφασµα δεν πρέπει να έχει προεξοχές ή 
εξογκώµατα µε οξείες ακµές ή γωνίες που µπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο 
γεωύφασµα κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης και επικάλυψης, ή κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας του.
Η τοποθέτηση του γεωυφάσµατος πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να βρίσκεται σε συνεχή 
επαφή µε την επιφάνεια επί της οποίας τοποθετείται χωρίς να υπάρχουν κενά ή εξάρσεις.  
Αµέσως µετά την τοποθέτηση θα ακολουθεί επικάλυψη του γεωυφάσµατος µε 
προστατευτική στρώση υλικού, µέχρι δε την αποπεράτωση της εργασίας αυτής 
απαγορεύεται αυστηρά η µετακίνηση πάνω από µη προστατευµένο γεωύφασµα 
οποιουδήποτε µηχανήµατος, οχήµατος κλπ. που µπορεί να προκαλέσει βλάβη στο 
γεωύφασµα.

18.7 Τα δείγµατα γεωυφάσµατος που θα παρθούν θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και 
στεγνά µέχρι τη στιγµή της δοκιµασίας τους.  Πριν από τον προσδιορισµό του µεγέθους 
των πόρων και της αντοχής σε εφελκυσµό θα φέρονται σε “κατάσταση ισορροπίας”  σε 
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θερµοκρασία 20 +- 2
ο
 C και σχετική υγρασία 65 +- 5%.  Το ξηρό βάρος του 

γεωυφάσµατος θα δίδεται σε g/m
2
 (γραµ/µ

2
). 

18.8 Η δοκιµή εφελκυσµού µε “ευρύ τεµάχιο”  (wide strip) θα διεξάγεται ως ακολούθως :
α. Τα τεµάχια δοκιµής θα έχουν πλάτος 200 χλστ και µήκος µέτρησης 100 χλστ.
β. Για τον καθορισµό της χαρακτηριστικής αντοχής θα εξετάζονται στις δύο κύριες 

διευθύνσεις, ανάλογα µε την κατασκευή τους, πέντε τουλάχιστον δείγµατα 
γεωυφάσµατος.

γ. Η ταχύτητα επιβολής της παραµόρφωσης θα είναι 10% +- 3% ανά πρώτο λεπτό.
δ. Ως χαρακτηριστική αντοχή θα λαµβάνεται η µέση τιµή ελαττωµένη κατά το 

γινόµενο της τυπικής απόκλισης επί 1,64.  Αυτή η χαρακτηριστική αντοχή 
αντιστοιχεί στην τιµή της αντοχής του υλικού κάτω από την οποία δεν αναµένεται 
να ευρεθούν το 5% των αποτελεσµάτων δοκιµών.

18.9 Η ταχύτητα ροής του νερού θα προσδιορίζεται ως ακολούθως :

α. Τα γεωυφάσµατα θα δοκιµάζονται σε αφόρτιστη κατάσταση µε σταθερή πίεση 
στήλης νερού ύψους 100 χλστ.

β. Η ροή θα είναι κατά µία κατεύθυνση
γ. Η επιφάνεια του γεωυφάσµατος που θα δοκιµάζεται θα είναι κυκλική διαµέτρου 50 

- 100 χλστ.
δ. Πριν από τη µέτρηση το γεωύφασµα θα παραµένει σε καθαρό νερό επί µία ώρα.
ε. Το νερό που θα χρησιµοποιείται στις δοκιµές διαπερατότητας πρέπει :

ι. να µην περιέχει αέρα, όσο αυτό είναι δυνατό, και να παρέχεται µέσω ενός 
δοχείου αποθήκευσης και όχι κατευθείαν από το δίκτυο παροχής.

ιι. να έχει θερµοκρασία µεταξύ 10
ο
 C  και 25

ο
 C.  Η ταχύτητα ροής πρέπει να 

ανάγεται σε θερµοκρασία 15
ο
 C µε τη χρησιµοποίηση των γνωστών σχέσεων 

µεταβολής του ιξώδους του νερού µε τη θερµοκρασία.
στ. Η ποσότητα του νερού που διέρρευσε δεν πρέπει να είναι µικρότερη από δύο 

λίτρα, ή εναλλακτικά, ο χρόνος µέτρησης της διαπερατότητας θα είναι µεγαλύτερος 
των 15 δευτερολέπτων.

η. Η διαπερατότητα θα δίνεται σε λίτρα/µ
2
/δευτερόλεπτα (lit/m

2
/sec).  Η έκθεση 

δοκιµής θα δίνει επίσης τη µέση τιµή των µετρήσεων και την τυπική απόκλιση.

18.10 Η κατανοµή του µεγέθους των πόρων και ο καθορισµός του µεγέθους Ο
90
 γίνεται ως 

ακολούθως :

α. Η κατανοµή του µεγέθους των πόρων καθορίζεται µε την εύρεση των ποσοστών 
σειράς υαλίνων σφαιρών που συγκρατούνται από το γεωύφασµα όταν αυτό 
χρησιµοποιηθεί σαν κόσκινο.  Ο αριθµός των σειρών και το µέγεθος της διαµέτρου 
κάθε σειράς (που είναι σύµφωνες µε την προδιαγραφή BS 6088) εκλέγεται έτσι 
ώστε να καλύπτει όλα τα αναµενόµενα µεγέθη ανοίγµατος πόρων.

β. Σχεδιάζεται η αθροιστική καµπύλη συχνότητας των ποσοστών των 
συγκρατουµένων σφαιριδίων σε συνάρτηση µε το µέγεθος της διαµέτρου τους.  Το 
µέγεθος που αντιστοιχεί σε ποσοστό συγκρατουµένων 90% παρέχει την τιµή του Ο

90
.

γ. Σε κάθε κοσκίνισµα κοσκινίζεται τουλάχιστον ποσότητα 100 γραµ. υαλίνων 
σφαιρών για 10 πρώτα λεπτά µέσω τεµαχίου γεωυφάσµατος που συγκρατείται στο 
πλαίσιο και τον πυθµένα ενός κοσκίνου διαµέτρου 300 χλστ και ανοίγµατος 
βροχίδας τουλάχιστον 10 χλστ.

δ. Η συσκευή κοσκινίσµατος έχει συχνότητα δόνησης 50 ΗΖ και µέγιστη κατακόρυφη 
µετακίνηση 0,75 χλστ.

ε. Το µέγεθος Ο
90
 ορίζεται ως ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων δοκιµών, σε πέντε
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Γ - 19 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ

19.1 ΓΕΝΙΚΑ

Το άρθρο αυτό αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση γεωυφάσµατος στραγγιστηρίων 
είτε πίσω από τοίχους και βάθρα είτε στη τάφρο στραγγιστηρίων για την αντικατάσταση 
του διβάθµιου φίλτρου.

19.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

(1) Το γεωύφασµα θα είναι µη υφασµένο, από συνεχείς ίνες από πολυµερή, 
βελονωτού τύπου, ή µε θερµική, ή χηµική σύνδεση.

(2) Στην κατηγορία των γεωυφασµάτων αυτού του άρθρου γίνονται δεκτά τα 
παρακάτω γεωυφάσµατα:

α. BIDIM U14 ή b2 της RHONE-POULENC ή ανάλογο

β. POLYFELT TS 500 της CHEMIE LINZ AG. ή ανάλογο

γ. TERRAM 1000 της I.C.I. ή ανάλογο

δ. HATE A44 της HUESKER ή ανάλογο

ε. SECUTEX 171-2 της NAUE-FASERTECHNIK ή ανάλογο

στ. TYPAR 136 της  EXPANDITE ή ανάλογο

ζ. Αλλα γεωυφάσµατα της προδιαγραφοµένης κατηγορίας που θα πληρούν τις 
παρακάτω ιδιότητες:

(I) Βάρος υφάσµατος ανά µονάδα επιφάνειας 
(WEIGHT PER UNIT AREA) (Μέτρηση σύµφωνα 
µε τη δοκιµή NF G 38013)

 

gr/m
2
>=135

(II) Αντοχή σε επίπεδη παραµόρφωση (PLANE 
STRAIN TENSILE STRENGTH) (Μέτρηση 
σύµφωνα µε τη δοκιµή NF G 38014) (Μέσος 
όρος για την κατά µήκος και κατά πλάτος 
κατεύθυνση) kΝ/m >=8(κλάση >=3)

(IΙΙ) Αντοχή σε σκίσιµο (TRAPEZOIDAL TEARING 
RESISTANSE) (Μέτρηση σύµφωνα µε τη δοκιµή 
NF G 38015) (Η αντοχή αναφέρεται στην 
ελάχιστη αντοχή για  την κατά µήκος ή την κατά 
πλάτος κατεύθυνση)

kΝ >=0.3(κλάση >=4)
(ΙV)Ικανότητα διέλευσης νερού κάθετα στο επίπεδο 

του γεωυφάσµατος (PERMITTIVITY) (Μέτρηση 
σύµφωνα µε τη δοκιµή NF G 38016) (Kn/e)

sec
-1
 >=5x10

-2 
(κλάση>=4)

(V) Μέγεθος πόρων του γεωυφάσµατος (DIAMETER 
OF FILTRATION ORIFICE) (Μέτρηση σύµφωνα 
µε την δοκιµή NF G 38017) Ο

95
 (WET)

µm   <=200(κλάση>=4)
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(3) Οι κλάσεις που αναφέρονται παραπάνω αντιστοιχούν στην κλίµακα κατάταξης 
γεωυφασµάτων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Γαλλικής Επιτροπής Γεωυφασµάτων 
(C.F.G.)

(4) Σε κάθε περίπτωση η αποδοχή χρησιµοποίησης οποιουδήποτε είδους 
γεωυφασµάτων από τον Ανάδοχο θα γίνει ύστερα από υποβολή στην Υπηρεσία 
των χαρακτηριστικών του γεωυφάσµατος που θα πληρεί τις προδιαγραφόµενες 
παραπάνω απαιτήσεις και µετά από έγγραφη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας.

19.3 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΕΡΙΩ∆Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

(1) Στα χαρακτηριστικά του γεωυφάσµατος θα πρέπει να περιλαµβάνεται η 
συµπεριφορά του υφάσµατος σε έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία 
(ULTRAVIOLET) και τα µέτρα που έχουν παρθεί από την βιοµηχανία παραγωγής. 
Τα υφάσµατα σε κάθε περίπτωση θα έρχονται στο εργοτάξιο συσκευασµένα µε 
κατάλληλο περιτύλιγµα προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία. Ανάλογα προς 
την ευαισθησία του υφάσµατος σε υπεριώδη ακτινοβολία θα πρέπει να ρυθµίζεται 
η τοποθέτηση του υφάσµατος, σε συσχετισµό µε τις υπόλοιπες εργασίες του 
έργου, ώστε να έχει καλυφθεί το ύφασµα, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται από 
την υπεριώδη ακτινοβολία, µέσα σε χρονικό διάστηµα τέτοιο ώστε να διατηρείται 
τουλάχιστον ποσοστό αντοχής σε επίπεδη παραµόρφωση ίσο προς το ενενήντα 
στα εκατό (90%) της αντίστοιχης αρχικής αντοχής του υφάσµατος.

(2) Για το σκοπό αυτό τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν το γεωύφασµα 
και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία για την αποδοχή του θα περιλαµβάνουν 
στοιχεία του εργοστασίου που θα δείχνουν τον µέγιστο επιτρεπόµενο χρόνο 
έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία για εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες έκθεσης, εις 
τρόπον ώστε να εξασφαλισθεί το παραπάνω επίταγµα αντοχής του 
γεωυφάσµατος.

19.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

(1) Ο µέγιστος χρόνος παραµονής του γεωυφάσµατος εκτεθειµένου σε υπεριώδη 
ακτινοβολία δεν είναι δυνατόν σε καµµιά περίπτωση να είναι µεγαλύτερος από 
τρεις ηµερολογιακούς µήνες. Στην περίπτωση κατά την οποία το γεωύφασµα 
παραµείνει σε υπεριώδη ακτινοβολία εκτεθειµένο πέραν του επιτρεπόµενου 
(σύµφωνα µε τα παραπάνω) χρόνου, τότε θεωρείται, συµβατικά, ως άχρηστο και 
θα πρέπει να αντικατασταθεί µε όλες τις συνεπαγόµενες πρόσθετες δαπάνες από 
αυτή την αντικατάσταση.

(2) Η παραπάνω ευθύνη βαρύνει πάντοτε τον Ανάδοχο, δεδοµένου ότι συµφωνείται 
ρητά ότι η τοποθέτηση του γεωυφάσµατος συνεπάγεται την ανάληψη της ευθύνης 
από τον Ανάδοχο ότι έχει πάρει κάθε αναγκαίο µέτρο και έχει εξασφαλίσει όλες τις 
αναγκαίες εγκρίσεις, άδειες, προσαρµογές των µελετών στο πρόγραµµα 
κατασκευής των έργων, ή/και οποιεσδήποτε άλλες ρυθµίσεις, σύµφωνα µε τα 
επιτάγµατα της Υπηρεσίας, ώστε να ανταποκριθεί στις παραπάνω απαιτήσεις 
έγκαιρης κάλυψης του γεωυφάσµατος από την υπεριώδη ακτινοβολία.

(3) Οι ενώσεις των γεωυφασµάτων θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής του γεωυφάσµατος (µε συρραφή, επικάλυψη κλπ.), 
ειδικά όµως για το κλείσιµο του στερεού του στραγγιστήριου, που γίνεται κατά 
µήκος  αυτού, θα γίνεται επικάλυψη των δύο άκρων του γεωυφάσµατος σε πλάτος 
τουλάχιστον 0.25 µ.

(4) Σε περιπτώσεις όπου θα γίνουν σκυροδετήσεις σε επαφή µε τοποθετηµένο 
γεωύφασµα απαγορεύεται η χρησιµοποίηση γεωυφασµάτων που είναι 
κατασκευασµένα από πολυεστερικό υλικό.
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Γ - 20 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ) ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

20.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

20.1.1 Οι εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που ανακύπτουν στην περίπτωση 
συνάντησης αγωγών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) σε λειτουργία.

20.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι καθοριζόµενες στο παρόν άρθρο προδιαγραφές

20.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

20.3.1 «Αντιµετώπιση συνάντησης αγωγών οργανισµών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) σε λειτουργία» 
νοούνται οι εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που ανακύπτουν στην περίπτωση 
συνάντησης κατά την διάρκεια της πάσης φύσεως εκσκαφών (Γενικών και θεµελίων 
τεχνικών έργων και τάφρων) τέτοιων αγωγών και οι εξ αυτών επί πλέον δαπάνες του 
Αναδόχου που εκφράζονται σαν πρόσθετη τιµή των εκσκαφών, λόγω των δυσχερειών 
τους από τους συναντώµενους αγωγούς.

20.3.2 «Αγωγοί» γενικά νοούνται οι κατά τη διενέργεια των εκσκαφών συναντώµενοι αγωγοί 
εταιρειών ή και οργανισµών κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), οποιασδήποτε διαµέτρου και 
είδους περιβλήµατος, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και µε 
οποιαδήποτε κατεύθυνση. Σαν «αγωγοί» νοούνται επίσης και οι συναντώµενοι αρδευτικοί 
αύλακες υπερκείµενοι της επιφανείας του εδάφους ή σκαφτοί µε ή χωρίς επένδυση.

20.3.3 «Αγωγοί σε λειτουργία» νοούνται οι αγωγοί που προβλέπεται να διατηρηθούν ή που κατά 
τη διάρκεια των εκσκαφών βρίσκονται σε λειτουργία. Η έκφραση «σε λειτουργία» δεν 
αναιρείται από τυχόν προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας του αγωγού.

20.3.4 «Μετατοπιζόµενοι αγωγοί» νοούνται οι κατασκευαζόµενοι σε άλλη θέση οπότε το 
εµπίπτον στις περιοχές τµήµα τους εγκαταλείπεται, όπως επίσης και οι υπάρχοντες 
αγωγοί που χρήζουν ανακατασκευής, λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών τους 
χαρακτηριστικών.

20.3.4 «Γνωστοί αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους έχουν συνταχθεί σχετικές µελέτες 
της επιρροής των κατασκευαζόµενων έργων και υπάρχει πρόβλεψη αποκατάστασης της 
λειτουργίας τους ή και επαύξησης των δυνατοτήτων τους για να ανταποκριθούν σε 
αυξηµένες σηµερινές ή και µελλοντικές ανάγκες.

20.3.5 «Άγνωστοι αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί οι ως άνω 
µελέτες αποκατάστασης της λειτουργίας τους.

 
20.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

20.4.1 Για κάθε συναντώµενο αγωγό («γνωστό» ή «άγνωστο»), που εµπίπτει στις εκσκαφές του 
έργου ή γειτονεύει µε αυτές, ο Ανάδοχος µε µέριµνα και δαπάνη του υποχρεούται:

α. Να διακριβώσει τη φύση του αγωγού και την οριζοντιογραφική και υψοµετρική του 
θέση.

β. Να διακριβώσει τη λειτουργία του αγωγού

γ. Να προτείνει για κάθε «άγνωστο αγωγό» - κατά περίπτωση - τη διατήρησή του ή 
τη µετατόπισή του ή να αξιολογήσει τη δοθείσα λύση των «γνωστών αγωγών» σε 
συσχετισµό µε την ανευρεθείσα κατάσταση (ύπαρξη τυχόν νέων εµποδίων που δεν 
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έχουν παρθεί υπόψη στη µελέτη, διαφορετική υψοµετρική και οριζοντιογραφική 
θέση κλπ).

δ. Να έρθει σε σχετικές συνεννοήσεις µε τον οικείο Ο.Κ.Ω. για όλα τα παραπάνω και 
ιδιαίτερα για να αναφερόµενα στο εδάφιο (γ).

ε. Να ενηµερώσει έγκαιρα για όλα τα παραπάνω την Υπηρεσία.

20.4.2 Για κάθε «άγνωστο αγωγό» όπως επίσης και για κάθε «γνωστό αγωγό», στα πλαίσια 
φυσικά της αξιολόγησης της δοθείσας λύσης της µελέτης σε συσχετισµό µε την 
ανευρεθείσα πραγµατική κατάσταση, θα πρέπει να λαµβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση 
µε τον οικείο Ο.Κ.Ω. και την Υπηρεσία, απόφαση ως προς την τύχη του. Η απόφαση αυτή 
εναλλακτικά µπορεί να είναι:

α. Να διατηρηθεί σε «λειτουργία» καθόλη την διάρκεια του χρόνου των εκσκαφών και 
κατασκευών χωρίς να µετατοπισθεί, ή µε µικρή µετατόπιση (αν τούτο είναι 
δυνατόν).

β. Να διατηρηθεί «σε λειτουργία» χωρίς µετατόπιση, ή µε µικρή µετατόπιση (αν είναι 
δυνατή), σ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών µε µικρές µόνον διακοπές στης 
λειτουργίας του.

γ. Να µετατοπισθεί, δηλαδή να κατασκευαστεί σε άλλη θέση, οπότε το εµπίπτον στις 
περιοχές εκσκαφών τµήµα του θα εγκαταλειφθεί.

δ. Να ανακατασκευαστεί λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών του 
χαρακτηριστικών.

Σε κάθε περίπτωση το πρόγραµµα εργασιών του Αναδόχου πρέπει να είναι έγκαιρα 
γνωστό και αποδεκτό από τον οικείο Ο.Κ.Ω.

20.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

20.5.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου και τρόπος κατασκευής για την περίπτωση αγωγών 

που θα µετατοπισθούν

20.5.1.1 Η σύνταξη (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) πλήρους µελέτης µετατόπισης τόσο 
των «αγνώστων αγωγών» όσο και των «γνωστών αγωγών» αν, γι αυτούς, προκύψουν 
νέα στοιχεία από την ανευρεθείσα επί τόπου πραγµατική κατάσταση, που επιβάλλουν 
αναπροσαρµογή της υπάρχουσας µελέτης. Η υποχρέωση σύνταξης της ως άνω 
αναπροσαρµογής της µελέτης «γνωστών αγωγών» περιλαµβάνει, εφ όσον τούτο είναι 
αναγκαίο, και τυχόν τµήµατα του µετατοπιζόµενου αγωγού πέραν των γεωγραφικών 
ορίων της συµβατικής αρχής και πέρατος του «γνωστού αγωγού».

Σηµειώνεται ότι οι ως άνω µελέτες συντάσσονται κατά κανόνα από τους αρµόδιους 
Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ), προτιµήθηκε όµως να συµπεριληφθεί η µέριµνα και δαπάνες 
της σύνταξης τους στις Υποχρεώσεις του Αναδόχου για τον καλύτερο συντονισµό και 
επιτάχυνση της κατασκευής του έργου. Φυσικά απαιτείται η σχετική σύµφωνη γνώµη και 
έγκριση του αρµόδιου Ο.Κ.Ω.

20.5.1.2 Η κατασκευή «γνωστών και αγνώστων αγωγών» στη νέα θέση τους µαζί µε τις συνδέσεις 
τους υπό την (πρόσθετη) επίβλεψη και οδηγίες των υπηρεσιών του οικείου Ο.Κ.Ω. Στις 
εργασίες της παρούσας παραγράφου περιλαµβάνονται και τα τυχόν αναγκαία 
«προσωρινά έργα» για την εξασφάλιση της λειτουργίας των υπαρχόντων αγωγών κατά 
τη διάρκεια που θα γίνονται οι συνδέσεις των µετατοπιζοµένων «γνωστών και αγνώστων 
αγωγών» , µε τους υπάρχοντες αγωγούς, όπως επίσης και τα έργα αποκατάστασης της 
υπάρχουσας κατάστασης στη ζώνη διέλευσης του µετατοπιζοµένου αγωγού, 
(επανεπίχωση, αποκατάσταση υπάρχοντος οδοστρώµατος-πεζοδροµίων κλπ).

Η κατασκευή των «γνωστών και αγνώστων αγωγών», µαζί µε τα αντίστοιχα αναγκαία 
τµήµατα «προσωρινών έργων» και τα έργα αποκατάστασης της υπάρχουσας 
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κατάστασης στη ζώνη διέλευσης των µετατοπιζοµένων αγωγών αµείβεται σύµφωνα µε το 
τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου (και µε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τα είδη εργασιών που δεν 
περιλαµβάνονται στο τιµολόγιο).

Σηµειώνεται εδώ ότι:

α. Αν τυχόν προκύψει αλλαγή του µήκους των «προσωρινών έργων» σε σχέση µε 
την υπάρχουσα µελέτη «γνωστών αγωγών», τότε και οι επί πλέον εργασίες των 
«προσωρινών έργων» και των έργων αποκατάστασης της υπάρχουσας 
κατάστασης κατατάσσονται στις εργασίες των «αγνώστων αγωγών».

β. Για ορισµένους «γνωστούς αγωγούς» των οποίων τα µετατοπιζόµενα τµήµατα 
εκτείνονται σε µεγάλα µήκη εκτός της κυρίας ζώνης κατασκευής των έργων της 
εργολαβίας, είναι δυνατόν να έχουν προσδιοριστεί ως «όρια έργου» που 
περιλαµβάνεται στη σύµβαση, κάποια ενδιάµεσα σηµεία του µετατοπιζοµένου 
τµήµατος του  «γνωστού αγωγού». Στην περίπτωση αυτή, στις υποχρεώσεις του 
αναδόχου του έργου περιλαµβάνεται η κατασκευή του µεταξύ των ορίων, τµήµατος 
του «γνωστού αγωγού», ενώ τα εκτός των «ορίων έργου» τµήµατα, θα αποτελούν 
υποχρέωση του Κυρίου του Έργου, ο οποίος µπορεί να προωθήσει την κατασκευή 
τους µε σύσταση ανεξάρτητης(ων) εργολαβίας(ων), ή καθ’ οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο, αναλαµβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση να ολοκληρώσει έγκαιρα την 
κατασκευή των σχετικών τµηµάτων, ώστε να µπορεί να λειτουργήσει αντίστοιχα 
έγκαιρα και ο µετατοπιζόµενος «γνωστός αγωγός»

Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει εγκαίρως την 
ολοκλήρωση της µελέτης µετατόπισης για όλο το τµήµα (περιλαµβανοµένων των 
τµηµάτων που ευρίσκονται έξω από τα «όρια του έργου» µέχρι τα σηµεία 
σύνδεσης µε τον υπάρχοντα αγωγό, προκειµένου να είναι δυνατή η κατασκευή του 
υπόλοιπου έργου από την (τις) άλλη(ες) εργολαβία(ες).

Αν δεν γίνεται ιδιαίτερη διαφορετική αναφορά στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης 
(Ε.Σ.Υ κλπ) ο ανάδοχος θα αµείβεται για τη σχετική µελέτη σύµφωνα µε το εν 
ισχύει κώδικα αµοιβών µελετών.

γ. Με την εξαίρεση των καλωδιακών εργασιών (∆ΕΗ, ΟΤΕ) τις οποίες εκτελούν τα 
αρµόδια συνεργεία των Ο.Κ.Ω., οι εργασίες κατασκευής των παραλλαγών των 
«αγνώστων αγωγών» θα γίνονται από τον ανάδοχο του έργου.

Όµως ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε κατάτµηση των 
εργασιών των παραλλαγών σηµαντικών «αγνώστων αγωγών» και να εκτελέσει 
τµήµα τους, που δεν εµπίπτει στην κύρια ζώνη των έργων της εργολαβίας, µε άλλη
(ες) εργολαβία(ες), εφόσον αυτή η κατάτµηση δεν δηµιουργεί καθυστέρηση στην 
ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.       

2.5.1.3 Ο µετατοπιζόµενος ή ανακατασκευαζόµενος αγωγός θα πρέπει να έχει:

α. Χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του µελετηθέντος 
αγωγού, σύµφωνα µε τη µελέτη των «γνωστών αγωγών», ή χαρακτηριστικά κατ΄ 
ελάχιστον ίδια µε τα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος αγωγού, προκειµένου περί 
«αγνώστων αγωγών», εκτός αν ο οικείος Ο.Κ.Ω. ζητήσει να γίνει ανακατασκευή 
«αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένα χαρακτηριστικά σε σχέση µε τον υπάρχοντα, 
οπότε θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - ανακατασκευαζόµενος αγωγός να 
ανταποκρίνεται σε αυτά.

β. Λειτουργικότητα που να ανταποκρίνεται στην λειτουργικότητα του µελετηθέντος 
αγωγού, σύµφωνα µε τη µελέτη των «γνωστών αγωγών», ή λειτουργικότητα κατ΄ 
ελάχιστον ίδια µε τη λειτουργικότητα του υπάρχοντος αγωγού, προκειµένου περί 
«αγνώστων αγωγών», εκτός αν ο οικείος Ο.Κ.Ω. ζητήσει να γίνει ανακατασκευή 
«αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένη λειτουργικότητα σε σχέση µε τον υπάρχοντα, 
οπότε θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - ανακατασκευαζόµενος αγωγός να 
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ανταποκρίνεται σε αυτή.

γ. Υλικά, προστασία, έδραση, ή (αν απαιτείται) επισήµανση κλπ της αποδοχής του 
οικείου Ο.Κ.Ω. και της Υπηρεσίας.

20.5.1.4 Οι συνδέσεις του νέου (µετατοπισµένου) αγωγού στα άκρα του θα γίνονται µε άκρα 
επιµέλεια και, αν απαιτείται, µε την παρεµβολή φρεατίου επίσκεψης. Όταν δεν 
παρεµβάλλονται φρεάτια επίσκεψης οι συνδέσεις θα επισηµαίνονται.

20.5.1.5 Η γενική υποχρέωση του Αναδόχου να παραδίδει στην Υπηρεσία σχέδια «ως 
κατασκευάσθη» επεκτείνεται και στην περίπτωση των αγωγών Ο.Κ.Ω. και ο Ανάδοχος θα 
παραδώσει τέτοια σχέδια και στον οικείο Ο.Κ.Ω.

20.5.1.6 Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό µετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίσουν πριν 
από την έναρξη λειτουργίας του νέου µετατοπισµένου - ανακατασκευασµένου αγωγού. 
Στην περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών και στην περιοχή του τµήµατος  του αγωγού 
που θα αχρηστευθεί είναι απαραίτητη λόγω χρονοδιαγράµµατος, θα τηρηθούν οι 
απαιτήσεις της παραγράφου 20.5.2 του παρόντος.

20.5.1.7 Αφού τεθεί σε λειτουργία ο µετατοπισθείς αγωγός, θα γίνουν οι εργασίες εκσκαφών στην 
περιοχή του αχρηστευθέντος (πλέον) τµήµατος.

Ειδικότερα:

α. Για τα πάσης φύσης καλώδια (ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικά) καθώς και τους 
πάσης φύσεως σωλήνες υδροδότησης, µεταφοράς υγρών και καυσίµων καθώς και 
αερίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην µετά πάσης  προσοχής (ώστε να 
αποφευχθεί οιαδήποτε ζηµιά των) απόληψη των εντός της εκσκαφής τµηµάτων και 
παράδοση του υλικού τούτου στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου Ο.Κ.Ω., 
χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση.

β. Για τους αγωγούς οµβρίων και λυµάτων δεν απαιτείται ιδιαίτερη πρόνοια. Ωστόσο 
αν είναι δυνατή η απόληψη χρήσιµου υλικού ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλει σχετική προσπάθεια. Το απολαµβανόµενο χρήσιµο υλικό θα 
µεταφέρεται και παραδίδεται στις γειτονικότερες αποθήκες του  οικείου Ο.Κ.Ω. µε 
µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου.

 20.5.2 Τρόπος εκτέλεσης εκσκαφών στην περιοχή αγωγών που είναι σε λειτουργία

 
20.5.2.1 Οι εκσκαφές στην περιοχή των αγωγών Ο.Κ.Ω. θα γίνονται µε άκρα προσοχή, µε πολύ 

ελαφρά µηχανήµατα, ακόµα και µε τα χέρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς 
και υπό τις οδηγίες τόσον της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, όσο και των αρµόδιων 
υπηρεσιών του οικείου Ο.Κ.Ω.

20.5.2.2 Οι τυχόν αποκαλυπτόµενοι και αιωρούµενοι οχετοί, που θα έχουν ανάγκη υποστήριξης ή 
αντιστήριξης, θα υποστηρίζονται και αντιστηρίζονται µε κατάλληλα υποστηρίγµατα 
(ξύλινα, σιδερένια, από σκυρόδεµα κλπ) κατά τρόπο, που να εξασφαλίζεται η απόλυτη 
ασφάλεια τους και η οµαλή λειτουργία τους, τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής όσο 
και µελλοντικά µετά την τυχόν επαναπλήρωση του σκάµµατος.  

20.5.2.3 Για τους σοβαρούς αγωγούς, όπου απαιτείται (µε πρωτοβουλία του Αναδόχου ή κατόπιν 
εντολής της Επίβλεψης) και εφόσον δεν είναι προφανής η επάρκεια των µέσων 
υποστήριξης και αντιστήριξης, θα συντάσσεται ειδική µελέτη της υποστήριξης και 
αντιστήριξης των αγωγών.

20.5.2.4 Κατά την επανεπίχωση του σκάµµατος στην περιοχή των αγωγών Ο.Κ.Ω. θα πρέπει να 
παίρνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα:

α. για την ασφαλή έδραση των αγωγών
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β. για την επανεπίχωση µε ειδικό κοκκώδες υλικό της «ζώνης αγωγού» και µε χρήση 
κατάλληλων µέσων και µεθόδου εργασίες, όπως περιγράφεται στο άρθρο Γ-2 της 
Τ.Σ.Υ

γ. για την υπόλοιπη επανεπίχωση του σκάµµατος µε τα κατά την εγκεκριµένη µελέτη 
κατάλληλα υλικά.

 
Επίσης θα κατασκευασθούν τα κατά περίπτωση απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά έργα, 
όπως π.χ. προστασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα ή µε πλάκα σκυροδέµατος κλπ.

20.5.2.5 Εάν απαιτηθεί πλάγια µετακίνηση εύκαµπτων αγωγών Ο.Κ.Ω., αυτή θα γίνεται µε τη 
µέγιστη δυνατή προσοχή και τα κατάλληλα µέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε βλάβη των αγωγών Ο.Κ.Ω.

20.5.2.6 Εάν κριθεί αναγκαίο, για λόγους ασφαλείας, να γίνει προσωρινή διακοπή λειτουργίας 
ορισµένων ειδών αγωγών (π.χ. αγωγοί ΟΤΕ, ∆ΕΗ, κλπ) κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
των εργασιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει τις σχετικές άδειες. Η Επίβλεψη θα τον 
βοηθήσει µε σχετική ενέργειά της, αλλά δεν αναλαµβάνεται ουδεµία ευθύνη από την 
Επίβλεψη ότι θα γίνει δυνατή η διακοπή της λειτουργίας ή και, αν γίνει αυτή η διακοπή, 
ποια θα είναι η διάρκεια της, ποια ώρα της ηµέρας ή νύχτας κλπ. Θα πρέπει εποµένως ο 
ανάδοχος κατά την µόρφωση της προσφοράς του να θεωρήσει ότι κατά την κατασκευή 
όλοι οι συναντώµενοι αγωγοί θα βρίσκονται σε «λειτουργία».

20.5.2.7 Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή προβλέπεται από την µελέτη η κάλυψη (υπαρχόντων 
και διατηρουµένων στην θέση τους ) αγωγών Ο.Κ.Ω.  µε κατασκευές σκυροδέµατος  έτσι, 
ώστε να γίνεται δυσχερής η µελλοντική δυνατότητα επισκέψεως των αγωγών, και οι νέες 
εργασίες πλησιάζουν σε απόσταση µικρότερη από 0,50µ από την προσκείµενη πλευρική 
παρειά ή 1,00µ από την άνω παρειά του υπάρχοντος υπόγειου αγωγού, ή µικρότερη από 
2,00µ από την προσκείµενη πλευρά αρδευτικού αύλακα, τότε θα παίρνονται τα ακόλουθα 
µέτρα:

α. Γίνεται εκσκαφή µε ελαφρά µηχανικά µέσα ή/και µε τα χέρια, και αποκαλύπτεται ο 
αγωγός έως το βάθος που προσδιορίζεται στη µελέτη (αν δεν προσδιορίζεται στην 
µελέτη οι σωληνωτοί αγωγοί αποκαλύπτονται ως το µισό βάθος τους και οι 
θολωτοί ή ωοειδείς οχετοί ως τη στάθµη της γενέσεως του θόλου).

β. Επιθεωρείται ο αγωγός που αποκαλύφθηκε, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν υπέστη 
ζηµιές, ή αν έχει υποστεί, αυτές θα επιδιορθώνονται µε µέριµνα και δαπάνη του 
Αναδόχου

γ. Επανεπιχώνεται µε προσοχή και χρήση µόνο ελαφρών µηχανικών µέσων 
σύµφωνα µε το άρθρο Γ-2 της παρούσας Τ.Σ.Υ., ώστε να διαµορφωθεί σκάµµα µε 
το γεωµετρικό σχήµα του προς κατασκευή του έργου (πριν από την εκσκαφή 
επιθεωρήσεων). Η επανεπίχωση αυτή, όπου απαιτείται, θα γίνεται µε χρήση 
ξυλοτύπων.

δ. Σε περίπτωση που µεταβιβάζονται πρόσθετα µεγάλα φορτία από τις νέες 
κατασκευές (π.χ. βάθρα γεφυρών, υψηλά επιχώµατα), τότε, πάνω από τη ζώνη 
του αγωγού, η επανεπίχωση θα γίνεται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η 
απαραίτητη ελαστικότητα κάτω  από την κατασκευή από σκυρόδεµα, για να 
αποφευχθεί η µεταφορά φορτίων από την υπερκείµενη κατασκευή στον 
υποκείµενο αγωγό. Όταν η κατασκευή από σκυρόδεµα πλησιάζει σε πολύ µικρή 
απόσταση στον υποκείµενο ή περιβαλλόµενο αγωγό, τότε θα πρέπει να 
πληρώνεται η µεσολάβηση κατάλληλων αγωγών µεταξύ του σκυροδέµατος και του 
αγωγού, µε την οποία θα εξασφαλίζεται ότι δεν µεταφέρονται τα προαναφερθέντα 
µεγάλα φορτία στον αγωγό (π.χ. θα χρησιµοποιείται στρώση διογκωµένης 
πολυστερίνης κατάλληλου πάχους κλπ).

ε. Σε περίπτωση που πρόκειται περί µόνιµης εκσκαφής και απαιτείται αντιστήριξη του 
αγωγού ή αρδευτικού αύλακα, η µόνιµη αντιστήριξη θα κατασκευάζεται κατά την 
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πρόοδο των εκσκαφών.

20.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

20.6.1 Πρόσθετη τιµή των πάσης φύσεως εκσκαφών λόγω των δυσχερειών τους από 

συναντώµενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία.
 

Η εργασία περιλαµβάνει:

α. Την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών µετατόπισης ή και αναπροσαρµογής 
των αγωγών, όπως επίσης και των τυχόν µελετών αντιστήριξης και υποστήριξης 
των σοβαρών αγωγών.

β. Όλες τις συνεννοήσεις, διαδικασίες κλπ για την λήψη των απαιτούµενων σχεδίων, 
αδειών, εγκρίσεων κλπ από τα αρµόδια Ο.Κ.Ω.

γ. Τη σύνταξη σχεδίων αποτύπωσης των συναντώµενων αγωγών ή οχετών υπό 
κατάλληλη κλίµακα και µε τα προδιαγραφόµενα στοιχεία βάσει των οποίων θα γίνει 
και η επιµέτρηση των εργασιών (βλ. και παράγρ. 20.7.1.1.γ).

δ. Την αντιµετώπιση όλων των δυσχερειών εκσκαφής, λόγω της συνάντησης 
«γνωστών ή αγνώστων αγωγών» Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία και ειδικότερα:

- Την ανάγκη διενέργειας των εκσκαφών µόνο µε χρήση ελαφρών µηχανικών 
µέσων ή ακόµη και µε τα χέρια, για να αποφευχθεί ή βλάβη των υπαρχόντων 
αγωγών Ο.Κ.Ω.

- Την αδυναµία ή απαγόρευση χρήσης µηχανικών µέσων για την αποκοµιδή των 
προϊόντων εκσκαφής, οπότε αυτή (αποκοµιδή) θα πρέπει να γίνεται µε 
διαδοχικές αναπετάσεις µε το φτυάρι µέχρις αποµακρύνσεως από την περιοχή 
των αγωγών 

ε. Την αντιµετώπιση όλων των δυσχερειών εκσκαφής λόγω χορήγησης σχεδίων των 
αγωγών ελλιπών ή και ανακριβών.

Έτσι ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διενεργεί τις εκσκαφές µε µεγάλη 
προσοχή ως εάν υπήρχαν και άλλοι αγωγοί ή οχετοί που δεν φαίνονται στα σχέδια.

στ. Τα υλικά και την εργασία αντιστήριξης ή υποστήριξης των αγωγών, 
συµπεριλαµβανοµένης της φθοράς ξυλείας και τυχόν τροποποίησης του 
συστήµατος αντιστήριξης των παρειών ορυγµάτων κατά τρόπο συµβιβαστό µε 
τους συναντώµενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. 

ζ. Την αποκατάσταση τυχόν ζηµιών που θα γίνουν στους αγωγούς (ακόµα και στην 
περίπτωση της ως άνω παραγράφου ε) κατά την εκσκαφή ή κατά την τυχόν 
επανεπίχωση του σκάµµατος ως και την αποκατάσταση της στήριξης επικάλυψης 
και προστασίας των αγωγών.

20.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

20.7.1 Πρόσθετη τιµή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από συναντώµενους αγωγούς 

Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία.

20.7.1.1 Επιµέτρηση

α. Οι δυσχέρειες από την συνάντηση, κατά την διάρκεια των πάσης φύσεων 
εκσκαφών, αγωγών Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία εκφράζονται σε «πρόσθετη τιµή» αυτών 
των εκσκαφών και θα επιµετρώνται σε όγκο εκσκαφών σε µ3 , που περιβάλει τους 
συναντώµενους αγωγούς. 
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β. Αυτός ο όγκος εκσκαφών που θα επιµετράται για πληρωµή θα ορίζεται ως 
ακολούθως:

Ι. Μήκος αγωγού θα είναι αυτό στο οποίο θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο οι 
εργασίες εκσκαφών του έργου, όσο και οι εκσκαφές στα πρόσθετα τµήµατα στα 
οποία θα εκτελέσει εργασίες µετατόπισης-ανακατασκευής αγωγών, που 
ευρίσκονται στη ζώνη επιρροής υπαρχόντων αγωγών.

ΙΙ. Πάνω επιφάνεια  θα ορίζεται µέχρι ένα µέτρο (1,00µ) ψηλότερα από τη στάθµη 
της πάνω επιφάνειας του αγωγού. Για αγωγούς που µέσα στην έκταση του 
σκάµµατος έχουν διαφορετική πάνω στάθµη, η µορφή της πάνω επιφάνειας θα 
θεωρείται βαθµιδωτή µε οριζόντια τµήµατα και κατακόρυφο σκαλοπάτι. Το 
κατακόρυφο σκαλοπάτι θα προσδιορίζεται σε συνδυασµό µε την επάνω 
επιφάνεια του αγωγού.

Και για τα σκαλοπάτια αυτά θα προσαυξάνεται ο όγκος σύµφωνα µε τον κανόνα 
της επόµενης παραγράφου. ∆ιευκρινίζεται ότι όταν επικαλύπτονται οι ζώνες 
που επηρεάζουν δύο αγωγοί στο αντίστοιχο τµήµα ισχύει η υψηλότερη πάνω 
επιφάνεια.

ΙΙΙ. Πλάτος που επηρεάζεται από τις δυσχέρειες θα ορίζεται για οποιαδήποτε 
κατεύθυνση αγωγού σχετικά µε το σκάµµα, το πλάτος του αγωγού που 
συναντιέται προσαυξηµένο και από τις δύο πλευρές κατά 0,25µ (25 εκ.σε κάθε 
πλευρά).
Όταν συναντηθούν αγωγοί µε ελεύθερη µεταξύ τους οριζόντια απόσταση 
µικρότερη από 0,25+0,25=0,50µ τότε η προσαύξηση και για τους δύο αγωγούς 
δεν θα είναι αθροιστικά µεγαλύτερη από το πλάτος που πραγµατικά υπάρχει.

IV.Κάτω επιφάνεια θα υπολογίζεται η πραγµατική επιφάνεια εκσκαφής σύµφωνα 
µε την εγκεκριµένη µελέτη που θα φτάνει το πολύ µέχρι δύο µέτρα (2,00µ) 
χαµηλότερα από τη στάθµη της κάτω επιφάνειας έδρασης του αγωγού.

Για συναντώµενους παράλληλους αγωγούς µε διαφορετική κάτω στάθµη 
έδρασης, η µορφή της κάτω επιφάνειας θα καθορίζεται όπως προβλέπεται και 
για την πάνω επιφάνεια.

V. Από τον όγκο που προκύπτει σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα παραπάνω 
εδάφια (I), (II), (III) και (IV) θα αφαιρείται ο όγκος των αγωγών ή οχετών Ο.Κ.Ω. 
και το αποτέλεσµα θα εκφράζει την επιµετρούµενη για πληρωµή ποσότητα. 

γ. Η σχετική επιµέτρηση που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο θα συνοδεύεται και 
από υψοµετρική οριζοντιογραφία των αγωγών σε κλίµακα 1:500 ( ή ακόµα 
λεπτοµερέστατα σε κλίµακα 1:100 ή 1:200 όταν η πυκνότητα ή άλλα 
χαρακτηριστικά των αγωγών το απαιτήσουν) και από χαρακτηριστικές τοµές κλπ, 
στις οποίες θα δίνονται τα χαρακτηριστικά των αγωγών που συναντιόνται 
(διάµετροι, υλικό κατασκευής εξωτερικού περιβλήµατος, αναγνώριση Ο.Κ.Ω. , 
υψόµετρο του ανώτερου και κατώτερου σηµείου των αγωγών, πλάτος αγωγών 
κλπ).

δ. Οι εκσκαφές επιθεώρησης (Αρ. 20.5.2.7) επιµετρώνται και αµείβονται τόσο µε το 
οικείο άρθρο Τιµολογίου «Εκσκαφές Θεµελίων» όσο και µε την πρόσθετη 
αποζηµίωση του άρθρου «Πρόσθετη τιµή λόγω δυσχερειών από συναντώµενους 
αγωγούς ΟΚΩ σε λειτουργία».

20.7.1.2 Πληρωµή

α. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους 20.6.1.α έως 
και ζ.
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β. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται επίσης οι επί πλέον δαπάνες από:

- ∆υσχέρειες προσέγγισης υλικών και µηχανηµάτων.

- ∆υσχέρειες λειτουργίας µηχανηµάτων που µπορεί να φθάνουν και µέχρι 
πλήρους απαγόρευσης της λειτουργίας τους.

- ∆υσχέρειες ανάκτησης των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για τις αντιστηρίξεις 
των παρειών των σκαµµάτων που µπορεί να φθάσουν και µέχρι ολικής 
απώλειας τους.

- Τυχόν καθυστερήσεις της εργασίας από την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
των εργασιών εκσκαφής από τους αρµόδιους υπαλλήλους των ενδιαφεροµένων 
Ο.Κ.Ω. (στις οποίες καθυστερήσεις θα περιλαµβάνονται και οι τυχόν 
καθυστερήσεις προσέλευσης του εποπτεύοντος προσωπικού των Ο.Κ.Ω. ή και 
η εργασία αυτού του προσωπικού σύµφωνα µε το ωράριο της Υπηρεσίας του, 
πράγµατα που επηρεάζουν την απόδοση της εκτέλεσης των εργασιών, όταν θα 
υποβληθεί από τους ενδιαφερόµενους Ο.Κ.Ω. η απαίτηση να παρευρίσκεται 
υπάλληλος τους κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών κλπ).

γ. Τέλος, στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες για την 
προσκόµιση, χρήση και αποκόµιση των απαιτουµένων µηχανικών µέσων 
εργαλείων και οργάνων, την προµήθεια των απαιτούµενων υλικών και αποκοµιδή 
των προϊόντων εκσκαφής και µε οποιοδήποτε µέσο, τη διενέργεια ελέγχων και 
δοκιµών, τα έξοδα αδειών, την απασχόληση του επιστηµονικού και εργατοτεχνικού 
προσωπικού, όπως και κάθε άλλη δαπάνη, έστω κι αν δεν προδιαγράφεται ρητά 
αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

δ. ∆ιευκρινίζονται και τα εξής:

Ι. Με την πρόσθετη αυτή τιµή ο Ανάδοχος, όπως είναι ευνόητο, αποζηµιώνεται 
µόνον για τις επί πλέον δυσχέρειες των πάσης φύσεως εκσκαφών, όπως 
αναπτύσσονται στο παρόν άρθρο, ενώ για τις λοιπές εργασίες κατασκευής 
νέων αγωγών ή και αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης όπως επίσης 
και κάθε άλλης συναφούς εργασίες της ζώνης αγωγών και µεταβατικών 
επιχωµάτων, επίχωση της περιοχής πάνω από τη ζώνη αγωγού µε υλικά 
επανεπίχωσης, τυχόν ειδικά προστατευτικά έργα που απαιτούν οι διάφοροι 
Ο.Κ.Ω. , όπως προστασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα, µε πλάκα 
σκυροδέµατος ή µε ειδικές ταινίες κλπ) , θα αµείβεται σύµφωνα µε το τιµολόγιο 
προσφοράς του ή µε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τις εργασίες που δεν περιλαµβάνονται 
σε αυτό, εκτός εάν η ανάγκη κατασκευής ή και αποκατάστασης τους ανέκυψε 
από υπαιτιότητα του Αναδόχου οπότε η δαπάνη τους περιλαµβάνεται στην τιµή 
µονάδος του παρόντος άρθρου και ο Ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται ιδιαίτερα για 
αυτές.

ΙΙ. Η πρόσθετη αυτή τιµή ισχύει και για τις εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών 
τοµών για τον εντοπισµό δικτύων Ο.Κ.Ω., όπως επίσης και για τις εκσκαφές 
τοποθέτησης εγκάρσιων αγωγών και οχετών σε υπάρχουσα οδό, κάτω από 
σύγχρονη διερχόµενη κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).

ΙΙΙ. Η παρούσα πρόσθετη τιµή δεν χορηγείται για την περίπτωση συνάντησης 
εναερίων αγωγών Ο.Κ.Ω. (π.χ. αγωγών ∆ΕΗ), ανεξάρτητα από τις 
οποιεσδήποτε δυσχέρειες που µπορεί να δηµιουργηθούν στην εκτέλεση των 
εργασιών.

IV. Όµοια δεν περιλαµβάνονται οι εργασίες πλαγιοκίνησης των υπαρχόντων 
αγωγών ή/και κατασκευής νέων αγωγών. 
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Γ - 21 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε∆ΑΦΟΠΑΣΣΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΟΥ JET GROUTING 

21.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Ο εδαφοπάσσαλος είναι µία στήλη ενισχυµένου εδάφους που προκύπτει από την ανάµιξη του 
εδαφικού υλικού µε ένεµα µε τη διαδικασία του jet grouting. Το ένεµα που χρησιµοποιείται 
αποτελείται από µίγµα νερού και τσιµέντου. Σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί να προστεθεί 
µπεντονίτης ή άλλα πρόσµικτα.
Οι προδιαγραφές που παρατίθενται στην συνέχεια αφορούν:
α) Στην αναγνώριση του εδαφικού υλικού πριν την επέµβαση
β) Στην ποιότητα των υλικών που ενσωµατώνονται
γ) Στην κατασκευαστική διαδικασία
δ) Στον ποιοτικό έλεγχο

21.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Είναι σηµαντικό να υπάρχει µία σαφής γνώση των φυσικών και µηχανικών ιδιοτήτων του 
εδαφικού υλικού µέσα στο οποίο θα κατασκευασθούν οι εδαφοπάσσαλοι, όπως βαθµός 
συµπύκνωσης, κοκκοµετρία, φυσική υγρασία, όρια Atterberg, φαινόµενα βάρη υγρό και ξηρό, 
πορώδες καθώς και οι παράµετροι της διατµητικής αντοχής.

21.3 ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ

21.3.1 Νερό

Το νερό που θα χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή του ενέµατος σε καµία περίπτωση δεν θα 
είναι θαλάσσιο ή έστω υφάλµυρο, αλλά θα είναι καθαρό, απαλλαγµένο από οξέα, αλκάλια και 
απαράδεκτες ποσότητες αλάτων, ιλύος οργανικών υλών και άλλων ακαθαρσιών. Το νερό δεν 
πρέπει να περιέχει υλικά που θα επιδρούν αρνητικά στην αποτελεσµατικότητα του τσιµέντου.

21.3.2 Τσιµέντο

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν όλοι οι τύποι του τσιµέντου ανάλογα µε την περίπτωση 
(απαίτηση σε αντοχή, σε στεγανότητα ή και στα δύο). Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιείται θα 
πρέπει να είναι απαλλαγµένο από σβώλους ή ξένες ύλες που θα φράξουν ενδεχοµένως τα 
ακροφύσια του jet. Γενικά ισχύουν οι προδιαγραφές των τσιµεντενέσεων. Για την οµαλή 
διεξαγωγή της εργασίας η προµήθεια του τσιµέντου θα γίνεται από σιλό ικανής χωρητικότητας 
(50 - 75 τόνους).

21.3.3 Μπεντονίτης
Μπορεί να προστεθεί στο ένεµα σαν ποσοστό επί του βάρους του τσιµέντου είτε για την 
σταθεροποίηση του ενέµατος στις περιπτώσεις που υπάρχει αυξηµένη υπόγεια ροή είτε για 
την δηµιουργία πλαστικού µίγµατος, Στην τελευταία περίπτωση δεν απαιτείται ωρίµανση 
µπεντονιτικού αιωρήµατος αλλά η προσθήκη µπορεί να γίνεται απευθείας υπό µορφή σκόνης 
όπως το τσιµέντο. Για την ποιότητα του µπεντονίτη ισχύουν οι προδιαγραφές των 
τσιµεντενέσεων.

21.3.4 Σίδηρος
Εάν ενσωµατωθεί σιδηρούς οπλισµός στους εδαφοπασσάλους θα πρέπει να πληρεί γενικά τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές.

21.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

21.4.1 Σύνθεση ενέµατος

Το ένεµα έχει συνήθως βασική σύνθεση Νερό: Τσιµέντο = 1,0 (περίπτωση απλού jet), εκτός 
εάν υπάρξουν προβλήµατα εκπλύσεως λόγω κυκλοφορίας νερού. Στην περίπτωση διπλού ή 
τριπλού jet (παρ. 21.4.4.1) ο λόγος ύδατος τσιµέντου παίρνει συνήθως τιµές µικρότερες του 
0,60.
Η σύνθεση του ενέµατος θα ελέγχεται τουλάχιστον δύο φορές κατά την διαδικασία κατασκευής 
ενός εδαφοπασσάλου. Ο έλεγχος θα γίνεται µε την ζύγιση όγκου 1 λίτρου µέσα σε κατάλληλο 
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ογκοµετρικό σωλήνα διαβαθµισµένο και µέσω ζυγού ακριβείας 10 gr. Το ειδικό βάρος που θα 
προσδιορίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να συµφωνεί µε το θεωρητικό που αντιστοιχεί 
στην σύνθεση του ενέµατος µε ακρίβεια ? 2%.
Παράδειγµα: Ένεµα Νερού : Τσιµέντου = 1

           Αναλογία   100 kg νερό
   100 kg τσιµέντο

Σύνολο βάρους = 200 kg
Όγκος = 100/1+100/3,15=131,75 λίτρα (ειδ. βαρ. Κόκκων = 3,15)
Ειδικό βάρος ενέµατος = 200/131,75 = 1,518 kg/λίτρο

Περιεκτικότητα τσιµέντου στο κυβικό ενέµατος = (1000/131,75)*100 = 759 kg

21.4.2 Παραγωγή ενέµατος

Το τσιµέντο θα µεταφέρεται από το σιλό σε κατάλληλα διαµορφωµένο ζυγιστήριο ικανότητας 
από 250 kg έως 1200 kg.
Η τροφοδοσία σε νερό θα γίνεται αυτόµατα µέσω αντλίας και κατάλληλο υδροµετρητή.
Η ανάµιξη ύδατος τσιµέντου θα γίνεται βίαια µέσα σε κατάλληλο αναµικτήρα χωρητικότητας 
τουλάχιστον 350 λίτρων και το ένεµα θα συντηρείται µέχρι την διοχέτευση του στην αντλία 
υψηλής πιέσεως σε αναδευτήρα χωρητικότητας τουλάχιστον 1 κυβικού µέτρου.
Η δυνατότητα του συγκροτήµατος παραγωγής ενέµατος δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από 
8m3/h.

21.4.3 ∆ιάτρηση

Θα χρησιµοποιείται γεωτρύπανο µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Να µπορεί να φέρει διατρητική στήλη µε στελέχη ειδικά διαµορφωµένα ώστε να έχουν:
? αντοχή στις µεγάλες πιέσεις. Η ελάχιστη διάµετρος τους µπορεί να είναι Φ60 χλστ µε 
αντίστοιχα επαρκές πάχος για να υπάρχει αντοχή σε πιέσεις της τάξεως των 1000 atm. Για την 
µέγιστη διάµετρο δεν µπορεί να τεθεί περιορισµός αλλά συνήθως είναι της τάξεως των 100 
mm. Γενικά η διάµετρος των στελεχών εξαρτάται από την φύση του εδάφους και το µήκος 
διάτρησης ώστε µε την ακαµψία της διατρητικής στήλης να αποφεύγεται η απόκλιση κατά την 
διάτρηση.

? Να φέρει ειδικό τροφοδότη στην κεφαλή της διατρητικής στήλης µε κατάλληλο απλό, 
διπλό ή τριπλό πέρασµα ανάλογα µε την εφαρµοσµένη µέθοδο.

? Η κεφαλή του να είναι διαµορφωµένη ώστε η διατρητική στήλη να διέρχεται µέσω 
αυτής.

? Η αργή ταχύτητα περιστροφής πρέπει να είναι 8 - 20 στρ/λεπτό.

? Να υπάρχει αυτόµατος µηχανισµός ανύψωσης και εξαγωγής των στελεχών µε 
ρυθµιζόµενο χρόνο και βήµα ώστε η µικρότερη ταχύτητα να είναι 0,15 µέτρα ανά λεπτό µε 
δυνατότητα όµως και µεγάλων ταχυτήτων όπως 1,5 µέτρα ανά λεπτό.

21.4.4 ΕΙΣΠΙΕΣΗ ΕΝΕΜΑΤΟΣ

21.4.4.1   Συστήµατα Jet Grouting

Μπορούν να εφαρµοσθούν οι εξής µέθοδοι:

Μονό σύστηµα µε εισπίεση µόνο ενός ρευστού π.χ. τσιµεντένεµα.�

∆ιπλό σύστηµα όπου εισπιέζονται δύο ρευστά. Υπάρχουν δύο παραλλαγές: εισπίεση από �

ξεχωριστά ακροφύσια νερού και ενέµατος, εισπίεση συγχρόνως από το ίδιο σύνθετο 

ακροφύσιο αέρος και ενέµατος.
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Τριπλό σύστηµα. Εισπίεση νερού, αέρος και ενέµατος.�

21.4.4.2   Αντλία

Ανάλογα µε το επιλεγόµενο σύστηµα εισπιέσεως θα χρειασθεί µία ή δύο αντλίες τύπου τρίπλεξ 
ή ισοδύναµη. Είναι δυνατόν η εισπίεση δύο ρευστών να γίνεται από µία αντλία µε κατάλληλη 
διάταξη.
Στην περίπτωση του απλού ενέµατος θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εφαρµογής πίεσης 
500 atm για το νερό και τουλάχιστον 200 atm για το ένεµα.
Στην περίπτωση τριπλού συστήµατος θα πρέπει να προβλέπεται αεροσυµπιεστής 
δυνατότητας πίεσης 15 atm.

21.4.4.3    ∆ίκτυο Μεταφοράς

Οι σωλήνες για την µεταφορά των ρευστών στον τροφοδότη θα είναι οπλισµένοι ελάχιστης 
διαµέτρου 3/4”. Η αντοχή τους σε θραύση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 φορές 
µεγαλύτερη της µέγιστης πίεσης συνεχούς λειτουργίας. Τα µεταλλικά εξαρτήµατα και οι 
διακόπτες ροής θα πρέπει να είναι αντοχής τουλάχιστον 1000 atm.

21.4.4.4   ∆ιατρητική στήλη

Στην κορυφή της στήλης ο τροφοδότης θα είναι απλής, διπλής ή τριπλής διόδου ανάλογα µε 
το εφαρµοζόµενο σύστηµα.
Στο κάτω άκρο της στήλης θα υπάρχει κατάλληλη βαλβίδα - φορέας των ακροφυσίων 
διαµέσω των οποίων τα ρευστά εισπιέζονται µέσα στο έδαφος.
Όλα τα εξαρτήµατα θα πρέπει να είναι συµβατά µε τις πιέσεις και παροχές του jet ώστε να µην 
καταστρέφονται ή φθείρονται γρήγορα.

21.4.5 ∆ιαδικασία Jet Grouting

Ο χρόνος επενέργειας του jet ανά µέτρο µήκους, η παροχή της αντλίας, η πίεση και η σύνθεση 
του ενέµατος θα πρέπει να λάβουν συνδυασµό τιµών ώστε σαν αποτέλεσµα η ελάχιστη τελική 
διάµετρος του εδαφοπασσάλου να είναι η οριζόµενη από την µελέτη.

Η απαιτούµενη ποσότητα ενέµατος που θα εισπιεσθεί ανά τρέχον µέτρο ορίζεται από την 
µελέτη µε βάση την προδιαγραφόµενη διάµετρο και αντοχή του εδαφοπασσάλου.

Με δεδοµένη την σύνθεση του ενέµατος και την απαιτούµενη ποσότητα τσιµέντου ανά µέτρο 
µήκους εδαφοπασσάλων προσδιορίζεται ο όγκος ενέµατος ανά τρέχον µέτρο. Π.χ. για 
απαίτηση 300 kg τσιµέντου ανά µ.µ. εδαφοπασσάλου και για εισπίεση ενέµατος ύδατος: 
τσιµέντο = 1, τότε προκύπτει ότι ο εισπιεζόµενος όγκος θα πρέπει να είναι:

300 kg : 759 kg/m3 = 0,395 m3 = 395 lt ανά τρέχον µέτρο

Με δεδοµένα τα χαρακτηριστικά της αντλίας (παροχή) γίνεται η επιλογή της ταχύτητας 
ανυψώσεων των στελεχών.

21.4.6 ∆άπεδο εργασίας

Λόγω της µεγάλης ενέργειας που µεταφέρεται µε το jet, η διαδικασία για λόγους ασφαλείας 
αλλά και για να µην δηµιουργηθεί κρατήρας στο έδαφος πρέπει να σταµατά σε βάθος 
τουλάχιστον 0,30 m κάτω από το δάπεδο εργασίας.

Κατά την διάρκεια του jet grouting θα λαµβάνεται µέριµνα για την αποµάκρυνση των 
προϊόντων µίξεως ενέµατος - εδαφικού υλικού που εξέρχονται από την υπό διάτρηση 
φροντίζοντας ώστε να µην ρυπαίνονται αρχαιολογικοί χώροι ή το φυσικό περιβάλλον.

21.4.7 Οπλισµός

Εφόσον σύµφωνα µε την µελέτη προβλέπεται οπλισµός, αυτός συνήθως αποτελείται από 
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χαλυβδοσωλήνα, σιδηρά διατοµή ή ράβδους. Αµέσως µετά την διαδικασία του jet grouting 
γίνεται έµπηξη του οπλισµού στο κέντρο του εδαφοπασσάλου και σε βάθος ίσο µε το µέγιστο 
βάθος εκτέλεσης jet grouting µείον 20 cm για επικάλυψη του οπλισµού.
Εάν δεν είναι δυνατή η έµπηξη, τότε µετά το πέρας πέντε τουλάχιστον ηµερών θα γίνεται 
επαναδιάτρηση, εισαγωγή του οπλισµού και πλήρωση του διατρήµατος σε τσιµεντένεµα 
σταθερού όγκου.

21.5 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

21.5.1 Χαρακτηριστικά µεγέθη

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του jet grouting ελέγχεται:

η πίεση στην αντλία και εάν είναι δυνατόν σε σηµείο κοντά στην έξοδο των ακροφυσίων. Η �

ακρίβεια µέτρησης θα πρέπει να είναι της τάξεως 1 - 2%. Στην περίπτωση διπλού ή 

τριπλού jet ο έλεγχος αυτός ισχύει τόσο για το νερό όσο και για το ένεµα.

η παροχή στην έξοδο της αντλίας µε ακρίβεια τουλάχιστον 2 %. Στην περίπτωση διπλού ή �

τριπλού jet ο έλεγχος αυτός ισχύει τόσο για το νερό όσο και για το ένεµα.

η πίεση του αέρα στον αεροσυµπιεστή (δεν ισχύει για την περίπτωση απλού jet).�

το ειδικό βάρος του εισπιεζόµενου ενέµατος µε ακρίβεια 2 %.�

το ειδικό βάρος των εξερχοµένων από την οπή προϊόντων, µε ακρίβεια 2 %.�

η ταχύτητα περιστροφής της διατρητικής στήλης µε ακρίβεια 1 στρ/λεπτό.�

η ταχύτητα ανύψωσης της διατρητικής στήλης µε ακρίβεια τουλάχιστον 5%.�

Μετά την κατασκευή των εδαφοπασσάλων είναι δυνατόν να ελεγχθούν τα γεωµετρικά, �

φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά τους, είτε µε επί τόπου εκσκαφή και αποκάλυψη, είτε 

µε την διενέργεια δειγµατοληψίας, είτε µε την διενέργεια δοκιµαστικής φόρτισης, είτε µε 

συνδυασµό των µεθόδων.

21.5.2 ∆οκιµαστικό πεδίο

Πριν την έναρξη κατασκευής του διαφράγµατος θα δηµιουργηθεί δοκιµαστικό πεδίο ως εξής:

Στον χώρο του έργου και σε θέση µε ανάλογες εδαφικές συνθήκες και τέτοια ώστε να είναι 
δυνατή η εκσκαφή σε βάθος µερικών µέτρων, θα κατασκευασθούν εδαφοπάσσαλοι µε σκοπό 
την µετέπειτα αποκάλυψή τους και τον έλεγχο των ιδιοτήτων τους.

Θα κατασκευασθούν τρεις (3) έως πέντε (5) εδαφοπάσσαλοι µεταβάλλοντας κάθε φορά µόνο 
µία παράµετρο του jet. Η κατασκευή θα γίνει ώστε µεταξύ των τριών πρώτων 
εδαφοπασσάλων να υπάρχουν διαστήµατα τουλάχιστον τριών µέτρων, και δεν θα είναι 
διαδοχική δηλαδή κατά την διάρκεια της ίδιας ηµέρας θα κατασκευάζεται ο πρώτος, µετά ο 
τρίτος, εκτός εάν έχει παρέλθει τουλάχιστον µία µέρα. Εάν προβλέπεται ο σχηµατισµός 
διαφράγµατος µε αλληλοτεµνόµενους εδαφοπασσάλους τότε θα κατασκευασθούν ακόµη ένα 
ή δύο ζεύγη διαδοχικών και αλληλοτεµνόµενων εδαφοπασσάλων ώστε να ελεγχθεί η 
δυνατότητα σχηµατισµού του διαφράγµατος.

Το βάθος των δοκιµαστικών εδαφοπασσάλων θα καλύπτει τις χαρακτηριστικές στρώσεις του 
εδάφους και θα φθάνει πάντως κάτω από το µέγιστο βάθος όπου µπορεί να γίνει αποκάλυψη, 
δεδοµένων των µέσων και του χώρου.
Το πλήθος γενικά των εδαφοπασσάλων µπορεί να αυξηθεί ανάλογα µε τις συνθήκες του 
έργου και µετά από την υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Με την εκσκαφή και αποκάλυψη των εδαφοπασσάλων ελέγχεται η διάµετρος τους σε διάφορα 
βάθη όσο αυτό είναι δυνατό και πάντως οπωσδήποτε επάνω και κάτω από τον υδροφόρο 
ορίζοντα. Εφ’ όσον ο εδαφοπάσσαλος δεν είναι σχεδόν ποτέ τελείως κυλινδρικός, η διάµετρος 
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θα προσδιορίζεται µε µέτρηση της περιµέτρου ή/και µε εφαρµογή µέσου όρου µετρήσεων δύο 
ορθογωνίων µεταξύ τους διαµέτρων. Πριν την αποκάλυψη εάν κριθεί απαραίτητο θα γίνεται 
συνεχής δειγµατοληψία για τον προσδιορισµό φυσικών ιδιοτήτων και παραµέτρων αντοχής µε 
εργαστηριακές δοκιµές.

21.5.3 Εργαστηριακές ∆οκιµές

Ελάχιστη αντοχή σε µονοαξονική θλίψη. Θα προσδιορισθεί σε δοκίµια που θα ληφθούν µε �

περιστροφική δειγµατοληπτική γεώτρηση µε διπλή καρωταρία κατ’ ελάχιστον διαµέτρου 

Τ76 και µετά το πέρας 28 ηµερών από την ηµέρα κατασκευής του εδαφοπασσάλου. Τα 

δοκίµια θα µορφωθούν ώστε να είναι κυλινδρικά µε παράλληλες βάσεις και λόγω ύψους 

προς διάµετρο από 2,0 έως 2,5.

Μέσο µέτρο παραµορφωσιµότητας των εδαφοπασσάλων. Θα προσδιορίζεται µε µέσο όρο �

τριών δοκιµών.

Ελάχιστη διαπερατότητα του υλικού εδαφοπασσάλου. Θα ελεγχθεί µε αντίστοιχες �

εργαστηριακές δοκιµές.
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Γ - 23  ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΕΣ ΓΑΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται σε έργα των οποίων η λειτουργία βασίζεται στη 
µέθοδο και θεωρία της «οπλισµένης επίχωσης» και επιλέγονται εναλλακτικά ως προς 
συµβατικές τεχνικές λύσεις κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά και διότι µπορούν 
να βρίσκονται και µέσα σε νερό.

Σαν τέτοια έργα χαρακτηρίζονται τοίχοι αντιστήριξης, γαιώδη ηχοπετάσµατα κ.λπ.

Σκοπός είναι η παροχή οδηγιών µέσα στα πλαίσια των οποίων θα γίνεται η 
διαστασιολόγηση και κατασκευή των εν λόγω έργων.

Ορισµοί

«Οπλισµένη επίχωση» είναι έδαφος µε ενσωµατωµένο οπλισµό σε στρώσεις (βλ. Σχ.1, 2, 
3)  που αναλαµβάνει εφελκυστικές δυνάµεις από αυτό και τις µεταβιβάζει πάλι στο 
έδαφος.

«Επίχωµα πλήρωσης» είναι το επίχωµα που περιβάλλει την όπλιση (Σχ. 1, 2, 3).

«Επικάλυψη όψεως» είναι η κατακόρυφη ή κεκλιµένη επιφάνεια που δηµιουργείται µε 
διάφορα µέσα (πετάσµατα, γαιωκυψέλες, γεωπλέγµατα κ.λπ.) που αγκυρώνεται πάνω 
στην οπλισµένη επίχωση και ακολουθείται από φυτοκάλυψη µε σκοπό την µακρόχρονη 
προστασία από επιφανειακές διαβρώσεις.

«Οπλισµός» είναι τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την όπλιση του κοκκώδους υλικού 
για την παραλαβή οριζοντίων δυνάµεων (ελάσµατα ή ράβδοι από χάλυβα, γεωπλέγµατα, 
γεωυφάσµατα κ.λπ.)

«Επίχωµα πλήρωσης» είναι το επίχωµα που περιβάλλει την όπλιση (Σχ. 1, 2, 3).
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3.1.2 Αντικείµενο - Εφαρµογές

Αντικείµενο είναι η κατόπιν πλήρους, εγκεκριµένης µελέτης διαστασιολόγηση και 
κατασκευή οπλισµένων γαιωδών επιχώσεων, που θα προσαρµόζεται και θα αντέχει 
τουλάχιστον για χρονικό διάστηµα ισοδύναµο µε αυτό που υπολογίζεται για µεγάλα 
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τεχνικά έργα (περί τα 100 έτη).

Η κατασκευή θα είναι ικανή να αναλάβει όλες τις ασκούµενες φορτίσεις συνολικά, αλλά 
και επιµέρους κατά τη διάρκεια της κατασκευής όλων των επιπέδων στρώσεων της, ενώ 
θα µπορεί να αντέξει όλες τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών και την πιθανή 
παρουσία υδάτινων οριζόντων.

Η παρούσα κατασκευή γίνεται κατά στρώσεις γαιώδους-βραχώδους εδαφικού υλικού µε 
ενδιάµεση όπλιση κατά προτίµηση µε γεωσυνθετικές µεµβράνες και γεωυφάσµατα. Η 
χρήση εναλλακτικών λύσεων οπλισµένων γαιών µε σιδηρούς οπλισµούς, παρ’ ότι 
προβλέπονται µε προστατευτική επίστρωση, δεν αποκλείει την πιθανή οξείδωσή τους 
λόγω παρουσίας θαλασσινού νερού και γι’ αυτό δεν είναι προτιµητέες.

Η εξωτερική επιφάνεια υποστηρίζεται αρχικά από κατάλληλες διατάξεις οπλισµών ή 
ξυλοτύπων που λειτουργούν σαν οδηγοί για την υλοποίηση κατάλληλης γωνίας 
εξωτερικού πρανούς (65

ο
-75

ο
) αλλά και σαν υπόβαθρο στις ωθήσεις γαιών.

Η τελική επιφάνεια καλύπτεται από κατάλληλη διάταξη (γεωκυψέλες ή σύνθετο φυτικό 
γεωύφασµα) που µε κατάλληλες διαχείριση (είτε προσθήκης φυτοχώµατος ή συνδυασµό 
µε ειδικά µίγµατα) λειτουργεί σαν υπόστρωµα για την ταχεία ανάπτυξη φυτοκάλυψης, 
ώστε να διασφαλίζει το πρανές από διαβρώσεις της εξωτερικής ή και εσωτερικής 
επιφάνειας του σχηµατιζόµενου πρανούς.

Η παρούσα κατασκευή αντικαθιστά συµβατικούς τοίχους αντιστήριξης πρανών σε 
περιοχές που περιβαλλοντικά, αλλά και αντικειµενικά δεν συνιστάται ή απαγορεύεται η 
κατασκευή τους, καθώς και σε κατασκευή ηχοπετασµάτων για τους ίδιους λόγους που 
δεν προκρίνεται η κατασκευή συµβατικών λύσεων. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Υλικό επιχώµατος πλήρωσης

Τα υλικά επιχώµατος µπορούν να είναι είτε φυσικά υλικά είτε προέλευσης λατοµείου. ∆εν επιτρέπεται 
να περιέχουν φυτικά, υλικά που αποσυντίθεται, σκουπίδια ή άλλο βλαβερό υλικό.

Το επίχωµα θα πρέπει να πληροί τα γεωτεχνικά και χηµικά / ηλεκτροχηµικά κριτήρια που 
περιγράφονται κατωτέρω.

Υλικά επιχώµατος που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν και είναι βιοµηχανικής προέλευσης ή από τη 
θάλασσα ή γενικότερα αµφίβολης συµπεριφοράς πρέπει να γνωστοποιούνται στην 
Υπηρεσία και να εξετάζονται εργαστηριακά. Η χρήση τέτοιων υλικών µπορεί να γίνει µόνο 
µε τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας και µετά από ειδική µελέτη µε πρόσθετες 
απαιτήσεις.

Γεωτεχνικά κριτήρια

Το υλικό του επιχώµατος θα είναι αµµοχαλικώδες, κατά προτίµηση ορυκτής προέλευσης των οµάδων 
Α1α ή Α1b ή Α2-4 κατά AASHTO θα συµφωνεί µε την ακόλουθη διαβάθµιση, που θα 
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιµών Ε 105-86 (αρ.
7και 8) του ΥΠΕΧΩ∆Ε και να έχει «συντελεστή οµοιοµορφίας» µεγαλύτερο ή ίσο µε 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

∆ιάµετρος κοσκίνου % ∆ιερχόµενο

250 mm 100
75 mm όχι λιγότερο από 75
10 mm όχι λιγότερο από 10
75 µm 0-15
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Αν το υλικό επιχώµατος περιέχει περισσότερο από 15% διερχόµενο από το κόσκινο των 
75µm, το υλικό µπορεί να είναι ακόµη αποδεκτό πράγµα που εξαρτάται από τα 
αποτελέσµατα δοκιµών κοκκοµετρικής ανάλυσης µε αραιότερο και άµεσης διάτµησης 
(προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιµών Εδαφοµηχανικής Ε 105-86, υπ’ αριθµ.9 και 16 
αντίστοιχα). Για το σκοπό αυτό θα εξετάζεται το ποσοστού του υλικού του λεπτότερου 
από 75µm και

αν αυτό είναι περισσότερο από 20%, το υλικό είναι ακατάλληλο�

αν είναι λιγότερο από 10%, το υλικό είναι κατάλληλο�

Το επίχωµα δεν θα περιλαµβάνει υλικά τα οποία χάνουν τα χαρακτηριστικά τριβής τους, υλικά 
ευαίσθητα στο νερό ή ακατάλληλα υλικά όπως :

υλικά από βάλτους�

τύρφη φυτικές γαίες και υλικά που φθείρονται�

υλικά που αυταναφλέγονται�

υλικά σε παγωµένη κατάσταση�

υλικά µε περιεχόµενη υγρασία µεγαλύτερη από αυτή που επιτρέπεται για τα �

συγκεκριµένα υλικά, όπως αυτή µπορεί να καθορίζεται από την Υπηρεσία

Το υλικό επίχωσης θα είναι συµβατό µε το πάχος των στρώσεων που πρόκειται να συµπυκνωθούν 
και θα έχει επιπλέον την ιδιότητα να συµπυκνώνεται επαρκώς, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις που τίθεται, χρησιµοποιώντας τα συνηθισµένα εργοταξιακά µηχανήµατα. Η 
επίχωση δεν θα πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία (κόκκους) διαµέτρου µεγαλύτερης των 
250 χλστ.

23.2.3 Γεωπλέγµατα ή γεωσυνθετικές µεµβράνες

Τα γεωπλέγµατα ή γεωσυνθετικές µεµβράνες που θα χρησιµοποιηθούν για την οριζόντια 
όπλιση των γαιών, θα πρέπει να είναι βιοµηχανοποιηµένα µε πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας και να παρέχονται µε στοιχεία αντοχής σε εφελκυσµό σε  µακροχρόνιες 
συνθήκες (πάνω από 100 έτη).

Οι αντοχές τους σε εφελκυσµό εξαρτώνται από την ειδική µελέτη που θα εκπονηθεί, αλλά 
είναι προτιµητέο να µην είναι κατώτερη των P 40 KN/m (άµεση αντοχή) και κατώτερη των 
P

100 ετών
 20 KN/m

 
το δε βάρος τους να µην είναι µικρότερο από 350 gr/m

2.

Το υλικό µπορεί να είναι υψηλής πυκνότητας οπλισµένο πολυαιθυλένιο ή κατά προτίµηση 
πολυεστερικό υλικό, διότι είναι πρακτικά απρόβλεπτα από βιολογική ή χηµική δράση 
καθώς και από υπεριώδη ακτινοβολία.

Γεωυφάσµατα

Χρησιµοποιούνται κυρίως στην εξωτερική περιοχή της οπλισµένης επίχωσης για να 
«εγκυβωτίζουν» τις στρώσεις του γαιώδους υλικού και να διατηρούν τη σωστή κλίση 
πρανούς.

Τα εν λόγω γεωυφάσµατα θα είναι κατ’ ελάχιστα βάρους της τάξης  100-120 gr/m
2 
, αλλά 

τα χαρακτηριστικά τους θα καθορίζονται και ειδικότερα από τη µελέτη.

23.2.5 Γεωκυψέλες ή φυτικά γεωυφάσµατα

Για την επιφανειακή προστασία των εξωτερικών παρειών των πρανών, προτείνεται η 
χρήση:

α) γεωκυψελών τύπου GEOWEB ή άλλου ισοδύναµου, ελάχιστων διαστάσεων 
κυψελών 20cm ανοίγµατος και 10cm ύψους, ενώ σε πλήρη ανάπτυξη τα φύλλα είναι 
της τάξης των 2,5Χ6,0m. Οι γεωκυψέλες µορφώνονται σε λωρίδες πολυαιθυλενίου 
πάχους 1,0-1,4mm, ώστε να εξασφαλίζεται υπερεκατονταετής διάρκεια ζωής, ενώ 
θα αγκυρώνονται µε σιδηροπασσάλους για να αποφεύγονται οι µετακινήσεις.
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β) ειδικών φυτικών γεωυφασµάτων για τη συγκράτηση του φυτικού χώµατος για τη 
διευκόλυνση της έδρασης και ανάπτυξης του ριζικού συστήµατος.

Φυτικές γαίες για ανάπτυξη φυτοκάλυψης

α) Οι γεωκυψέλες προβλέπεται να πληρωθούν µε φυτικές γαίες για την ανάπτυξη της 
φυτοκάλυψης.

β) το φυτικό γεωύφασµα έχει δοµή που προστατεύεται από ένα ειδικό µίγµα από 
λιπάσµατα, βιοεξουδετερούµενα προϊόντα, τύρφη και φυτικές ίνες που ενεργεί σαν 
υπόστρωµα µαζί µε τις φυτικές γαίες για την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατός της 
φυτοκάλυψης, ενώ συγκρατεί και ωθήσεις γαιών. Η ελάχιστη αντοχή του πρέπει να 
είναι 24 KN/m

 
.

Υλικά φυτοκάλυψης

Θα αποφασίζονται µε εντολή της Υπηρεσίας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

α) Η κατασκευή από οπλισµένη γη γίνεται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας, ως προς τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά και τις ποιότητες 
των υλικών, αφού προηγουµένως προετοιµαστεί η επιφάνεια έδρασης του τοίχου εξ’ 
οπλισµένης γης, όπως προβλέπεται λεπτοµερώς στην ΠΤΠ Χ 1 και όπως 
περιγράφεται και στο άρθρο Β-2.5.1.1.2(α) της παρούσας ΤΣΥ.
Όµοια ισχύουν τα σχετικά στο εν λόγω άρθρο για διάστρωση [Β-2.5.1.1.2(β)] και 
συµπύκνωση[Β-2.5.1.1.2(γ)] µε τις επισηµάνσεις που γίνονται παρακάτω περί 
συµπυκνώσεως.
Τέλος ισχύει για την κυκλοφορία, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, τα 
περιγραφόµενα στο άρθρο Β-2.5.1.1.2(δ) της παρούσας ΤΣΥ.

β) Η κατασκευή γίνεται µε διάστρωση των γεωπλεγµάτων, χειρονακτικά ή µε άλλο 
δόκιµο τρόπο της έγκρισης της Υπηρεσίας, και επ’ αυτών  διάστρωση των 
κατάλληλων αδρανών µέσω ελαστιχοφόρων εκσκαφεών ή άλλων κατάλληλων 
µέσων, διάστρωση µε µηχανικά ή άλλα µέσα σε στρώσεις πάχους από 25 έως 65 
εκ. ανάλογα µε τη µελέτη και τις δυνατότητες των συµπυκνωτικών µέσων που 
διατίθενται επιτόπου.

γ) Ο βαθµός συµπύκνωσης θα πρέπει να είναι ψηλότερος του 95% της βέλτισης 
εργαστηριακής πυκνότητας του υλικού (τροποποιηµένο Proctor) (προτείνεται 
δονητικός οδοστρωτήρας)

δ) Για την ακραία ζώνη της επίχωσης (περιοχή επικάλυψης του γεωπλέγµατος ή/και 
χρήσης γεωυφασµάτων) οι στρώσεις θα είναι 20-25cm, η δε συµπύκνωση θα 
επιτυγχάνεται µε χρήση ελαφρών  δονητικών µέσων (ελαφρές ή βαριές δονητικές 
πλάκες)

ε) Η εξωτερική επιφάνεια πρέπει να µορφώνεται ή µέσω ξυλοτύπων ή µε ειδικά 
εξαρτήµατα από ανοξείδωτο χάλυβα (τένοντες, άξονες, δοκοί βάσης και 
συγκράτησης, αγκυρώσεις, µεταλλικά πλέγµατα), ανάλογα µε τη µέθοδο κατασκευής 
που θα προκριθεί µετά από µελέτη.

στ) Η διατοµή του επιχώµατος µπορεί να είναι συµµετρική ή ασύµµετρη, µε την κλίση 
των 65

ο
-75

ο
 µόνο στην εξωτερική παρειά, οπότε και η όπλιση γίνεται µόνο προς την 

εν λόγω παρειά. Πάντως τουλάχιστον στην περιοχή έδρασης της οπλισµένης 
επίχωσης τα µέτρα πρέπει να εφαρµόζονται σ’ όλο το πλάτος της διατοµής, ούτως 
ώστε η συµπεριφορά της συνολικής κατασκευής, έναντι καθιζήσεων, να είναι κατά το 
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δυνατόν οµοιόµορφη και συµµετρική.

ζ) Για την προστασία της εξωτερικής επιφάνειας του πρανούς προβλέπεται η 
τοποθέτηση :

Φύλλων γεωκυψελών. 1.
Αυτά τοποθετούνται επί των πρανών και συρράπτονται µεταξύ τους πριν την 
πλήρωση µε εδαφικό υλικό και αγκυρώνονται µε σιδηρούς πασσάλους (J-pins) 
από χάλυβα Φ12 ή Φ14 µήκους από 0,8-1,20m, σε ένα κάνναβο 
1,0Χ0,75-1,0m (ΜΥ). Στο φρύδι της επίχωσης η γεωκυψέλη αγκυρώνεται, ενώ 
στο πόδι, αν προβλέπεται επενδεδυµένη τάφρος, προτιµητέο είναι να πληρωθεί 
η κυψέλη µε άοπλο ισχνό σκυρόδεµα (Β5 ή Β10) µέχρι ύψους  1,0m 
διαµορφώνοντας έτσι και ένα το επενδεδυµένο τοίχωµα της τάφρου.

Γεωύφασµα φυτοκάλυψης1.
Το εν λόγω γεωύφασµα πρέπει να συγκεντρώνει ένα σύνολο ιδιοτήτων για να 
αποτελέσει τη βάση στήριξης της φυτοκάλυψης, µε αντοχή για ωθήσεις γαιών, 
ενώ στην εσωτερική του επιφάνεια πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να 
προστεθούν, µε επάλειψη ή ψεκασµό, υλικά που να µπορούν να 
τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη ριζικού συστήµατος του υλικού της 
φυτοκάλυψης.
Το γεωύφασµα διαστρώνεται χειρονακτικά και µετά την τοποθέτηση φυτικού 
υλικού κυλινδρώνεται µε κατάλληλα χειροκίνητα µέσα οπότε συνδέεται µε το 
υπόλοιπο σώµα της οπλισµένης γης και είναι έτοιµο να δεχτεί τη φυτοκάλυψη. 
Το υλικό της φυτοκάλυψης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 
Β-3.5 της παρούσας ΤΣΥ («Κάλυψη πρανών µε φυτική γη»).

η) Η φυτοκάλυψη µπορεί να γίνει µε υδροσπορά κατόπιν κατάλληλης µελέτης για το 
είδος των σπορών που θα χρησιµοποιηθούν στην φυτοκάλυψη. Η εν λόγω µελέτη 
θα αποτελεί στοιχείο της γενικότερης µελέτης της κατασκευής του οπλισµένου 
επιχώµατος.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Πριν την κατασκευή αλλά και κατά τη διάρκειά της, θα ελέγχονται όλα τα ενσωµατούµενα 
υλικά βάσει τω προδιαγραφών και µεθόδων κατασκευής καθώς και βάσει των 
κατάλληλων εργαστηριακών δοκιµών για την εκάστοτε περίπτωση, όπως θα 
προδιαγράφονται από τη µελέτη ή τις συναφείς κατασκευές.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Υποχωρήσεις οπλισµένου επιχώµατος

Οι διαστάσεις, κλίσεις, γραµµές και υψόµετρα των επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων 
κλπ. που φαίνονται στα συµβατικά σχέδια είναι τα τελικά, δηλ. εκείνα που θα έχουν τα 
έργα µετά την αναµενόµενη συνίζηση του υλικού επιχωµάτων - επιχωµατώσεων 
διαµόρφωσης χώρων και την καθίζηση του εδάφους µε το φορτίο του επιχώµατος ή 
επιχωµατώσεως διαµόρφωσης χώρου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ’ άπαξ, είτε µε διαδοχικές 
συµπληρώσεις, τόση επαύξηση στο ύψος και το πλάτος αυτών, όση θα απαιτηθεί για την 
αντιστάθµιση των κάθε είδους υποχωρήσεων.

Ο απολυµένος από τις υποχωρήσεις όγκος δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο  και θα 
πρέπει ο Ανάδοχος κατά την προσφορά του να έχει λάβει υπόψη του, ότι στην 
πραγµατικότητα θα κατασκευάσει πραγµατικό όγκο, µεγαλύτερο από αυτόν που 
προκύπτει από τα συµβατικά σχέδια και τεύχη (γεωµετρικό όγκο).

Απαιτήσεις ακριβείας µετρήσεων

Στάθµη
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Η Ανώτατη Επιφάνεια της Οπλισµένης Επίχωσης (Α.Ε.Ο.Ε.) δεν πρέπει να παρουσιάζει 
αποκλίσεις σε σχέση µε τα θεωρητικά -από τη µελέτη- υψόµετρα, µεγαλύτερες από :

 30mm σε καµία περίπτωση.
Πυκνότητα χωροσταθµικών στοιχείων

Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων θα πληροί τα ακόλουθα :

Ανά διατοµή : θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά σηµεία της διατοµής (κορυφογραµµές, άκρα 
διατοµής, σύνδεση µε υπάρχον επίχωµα) και ενδιάµεσα σηµεία, ώστε η οριζόντια 
απόσταση να µην είναι ποτέ πάνω από 5,0m.

Μέγιστες αποστάσεις µεταξύ διατοµών : 5,0m ενώ για διακριτή τροποποίηση ύψους οπλισµένης 
επίχωσης σύµφωνα µε τα άρθρα τιµολογίου θα αποτυπώνονται και οι διατοµές αλλαγής 
από µία κατηγορία σε άλλη (π.χ. από  ύψος τοίχου 0-2 σε 2-4m, από 2-4 σε 4-6 κ.λπ.)

Προµήθεια και µεταφορά κατάλληλων αδρανών υλικών για την κατασκευή οπλισµένης 

επίχωσης

23.5.3.1 Όπως ρητά καθορίζονται στις παραγράφους  2.5.1.1.1 και 2.5.2.1.1 του άρθρου Β-2 τα 
υλικά κατασκευής είτε γαιωδών, είτε βραχωδών επιχωµάτων θα λαµβάνονται κατ' αρχήν 
από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγµάτων και µόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν 
επαρκούν ή δεν είναι δυνατός ο συντονισµός των εργασιών ορυγµάτων - επιχωµάτων, 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα των έργων, θα γίνεται δανειοληψία για την προµήθειά τους 
έπειτα από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

23.5.3.2     Στην τελευταία αυτή περίπτωση έχει ισχύ το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ σχετικά µε την 
εγκατάσταση, λειτουργία κ.λ.π λατοµείων και δανειοθαλάµων.

23.5.3.3  Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως εκσκαφών να λαµβάνει 
όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε το σύνολο των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών να 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων 
κατασκευών .

Προς τούτο οι εργασίες γενικών εκσκαφών και εκσκαφών τάφρων και θεµελίων πρέπει να 
εκτελούνται σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα της Τ.Σ.Υ. και τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής 
να αποτίθενται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις ή να αποτίθενται σε προσωρινούς 
χώρους αποθήκευσης, απ' όπου αργότερα, θα µεταφέρονται στις καθορισµένες οριστικές 
θέσεις. 

Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του Αναδόχου δεν καταστεί δυνατή η χρησιµοποίησή 
στις κατασκευές καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται αυτόν 
τον όγκο του χαµένου υλικού να τον αντικαταστήσει, µε δικά του έξοδα, µε δάνεια υλικά.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης ή άλλων κατασκευών από οπλισµένη γη

Η εργασία περιλαµβάνει :

α) Καθάρισµα του εδάφους έδρασης της οπλισµένης γης

β) Εκσκαφή του εδάφους µέχρι το επίπεδο έδρασης της οπλισµένης γης σύµφωνα µε 
τη µελέτη

γ) Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση γεωπλεγµάτων και γεωυφασµάτων σύµφωνα 
µε την εγκεκριµένη µελέτη καθώς και όλων των απαραίτητων υλικών και 
µικροϋλικών σχηµατισµού και αντιστήριξης της εξωτερικής επιφάνειας του πρανούς 
(µεταλλικά στοιχεία, αγκυρώσεις, δοκοί βάσης και συγκράτησης, τένοντες, µεταλλικά 
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πλέγµατα, ξυλότυποι κ.λπ.)

δ) Προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση των απαραίτητων αδρανών σε στρώσεις 
πάχους προσδιοριζόµενων από τη µελέτη.

ε) Συµπύκνωση µε κατάλληλα συµπυκνωτικά µέσα ανάλογα της απόστασης από το 
«φρύδι» της κατασκευής.

στ) Τοποθέτηση γεωκυψελών ή φυτικού γεωυφάσµατος στην εξωτερική παρειά του 
πρανούς, αγκύρωση ή κυλίνδρωση κατά περίπτωση.

ζ) Προσθήκη φυτικών γαιών.

η) Υδροσπορά για φυτοκάλυψη ή άλλος τρόπος που προδιαγράφεται στην εγκεκριµένη 
µελέτη.

Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου

Αν δεν χρησιµοποιηθούν θραυστά υλικά λατοµείου για την κατασκευή της οπλισµένης 
επίχωσης, θα γίνει προµήθεια κατάλληλων υλικών από την περιοχή του έργου.

Η εργασία περιλαµβάνει :

α. Όλες τις ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και 
ενεργοποίηση λατοµείων και δανειοθαλάµων σύµφωνα και µε τα καθοριζόµενα 
στην ΕΣΥ.

β. Την εκθάµνωση, κόψιµο και ξερίζωµα δενδρυλλίων, φυτείας και δένδρων 
οποιασδήποτε διαµέτρου από την περιοχή ανάπτυξης λατοµείων και 
δανειοθαλάµων και αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

γ. Την αφαίρεση από λατοµεία και δανειοθαλάµους των φυτικών γαιών και γενικά των 
ακατάλληλων επιφανειακών  στρωµάτων ή ενστρώσεων πάχους µέχρι 30 εκ. 
καθώς και την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος γαιώδους στρώµατος πάνω από 
επιφανειακά  αµµοχάλικα εφ’ όσον χρησιµοποιούνται δάνεια αµµοχαλικώδη κλπ. 
και αποµάκρυνση αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση από την περιοχή του 
λατοµείου ή δανειοθαλάµου για προσωρινή ή οριστική κατά στρώσεις απόθεση σε 
θέσεις έγκρισης της Υπηρεσίας.

δ. Την φορτοεκφόρτωση και τη µεταφορά των δανείων υλικών µε οποιοδήποτε 
κατάλληλο µέσο και σε οποιαδήποτε απαιτούµενη απόσταση (από τις 
οποιεσδήποτε κατάλληλες πηγές µέχρι τη θέση της ενσωµάτωσης τους).

ε. Την πλήρη αποκατάσταση του δανειοθαλάµου στην πρότερη λειτουργικά 
κατάστασή του.
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Γ - 24  ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

24.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εργασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο, περιλαµβάνει τη διάθεση του 
απαραίτητου εργατικού δυναµικού, των υλικών, του κατάλληλου εξοπλισµού και την 
εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, που είναι απαραίτητη για την παραγωγή και εφαρµογή 
του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος στα έργα.

24.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

24.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

Ως "εκτοξευόµενο σκυρόδεµα" (shotcrete, gunite) ορίζεται το σκυρόδεµα που 
διαστρώνεται πάνω σε µία επιφάνεια µε εκτόξευση του από ακροφύσιο, ώστε να 
σχηµατίσει στρώση σκυροδέµατος πάνω στην εν λόγω επιφάνεια.

Ως "αναπήδηση" (rebound) του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος χαρακτηρίζεται το 
φαινόµενο κατά το οποίο µέρος των εκτοξευόµενων υλικών αναπηδούν - ανακλώνται επί 
της επιφάνειας εφαρµογής και δεν ενσωµατώνονται τελικά στη σχηµατιζόµενη στρώση 
σκυροδέµατος επί της εν λόγω επιφάνειας.

24.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

24.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

24.5.1. Γενικά

Οι µέθοδοι και η εκτέλεση της εργασίας για την εφαρµογή του εκτοξευόµενου 
σκυροδέµατος θα είναι σύµφωνες µε την καλύτερη σύγχρονη πρακτική και µε τα 
καθοριζόµενα στο παρόν άρθρο.

Το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα θα διαστρώνεται στα έργα σε χρόνους, έκταση, θέσεις και 
πάχη που φαίνονται στα σχέδια ή καθορίζονται στο παρόν ή υποδεικνύονται από την 
Επίβλεψη, ανάλογα µε τις επιτόπιες συνθήκες.

Γενικά, η απαίτηση για χρήση εκτοξευόµενου σκυροδέµατος θα λαµβάνεται από την 
Επίβλεψη, µετά την αφαίρεση χαλαρών τεµαχών από τις επιφάνειες βράχου που θα 
αποκαλυφθούν µετά την εκσκαφή. Πάντως αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόµενο να 
απαιτηθεί από την Ανάδοχο να επανέλθει στη διάστρωση του εκτοξευόµενου 
σκυροδέµατος σε περιοχές και θέσεις οποτεδήποτε µετά την εκσκαφή, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της Επίβλεψης.

24.5.2. Υλικά

Το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα θα συνίσταται από τσιµέντο, λεπτόκοκκα και χονδρόκοκκα 
αδρανή, νερό και εγκεκριµένα πρόσµικτα, όπως καθορίζεται στο παρόν.

Το τσιµέντο, το νερό, τα αδρανή και τα πρόσµικτα θα πληρούν τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 5.3 του παρόντος άρθρου.

Τα λεπτόκοκκα και τα χονδρόκοκκα αδρανή πρέπει να έχουν κοκκοµετρικές διαβαθµίσεις 
εντός των ορίων του παρακάτω Πίνακα, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από την 
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Επίβλεψη. Κατά τα λοιπά, για τα αδρανή του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος θα 
εφαρµόζονται όλες οι άλλες απαιτήσεις του Άρθρου Γ-3 της παρούσας, που αναφέρονται 
στα "σκυροδέµατα".

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Κοκκοµετρικές ∆ιαβαθµίσεις Αδρανών

Εκτοξευόµενου Σκυροδέµατος

Πρότυπα

 Αµερικανικά Κόσκινα 

Τετραγωνική Βρογχίδα

Λεπτόκοκκα

Αδρανή

Χονδρόκοκκα Αδρανή

2΄΄ 100
3/4  95 - 100
½΄΄ 100
3/8΄΄ 100 85-100 20 - 55

4 95-100 10-30 0 - 10
8 80-100 0-10 0 - 5
16 50-85 0-5
30 25-60
50 10-30
100 2-10

Ο χρησιµοποιούµενος στο εκτοξευόµενο σκυρόδεµα αέρας θα είναι καθαρός και 
απαλλαγµένος ελαίου.
Μέσα στο εκτοξευόµενο σκυρόδεµα θα ενσωµατώνεται ταχυπηκτικό πρόσµικτο, 
εγκεκριµένου τύπου.
Ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει διάφορα πρόσµικτα, µετά από έγκριση της 
Επίβλεψης και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής ASTM C.494.
Ο Ανάδοχος κατά την επιλογή των επιταχυντικών προσµίκτων πρέπει να λάβει υπόψη του 
τις απαιτούµενες συνθήκες ασφαλείας του προσωπικού καθώς και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των προσµίκτων. 

24.5.3. Σύνθεση Εκτοξευόµενου Σκυροδέµατος

Η κατηγορία του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, που θα χρησιµοποιηθεί για κάθε 
εγκεκριµένη θέση των έργων, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία. Οι απαιτούµενες 
αναλογίες του µίγµατος τσιµέντου, αδρανών και κατάλληλων προσµίκτων, για κάθε 
κατηγορία, θα προτείνονται από την Ανάδοχο (µελέτη σύνθεσης) και θα εγκρίνονται από 
την Υπηρεσία. Οι αναλογίες θα προκύπτουν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ACI 214 για 
την επίτευξη των προδιαγραφόµενων αντοχών θραύσης, ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Κατηγορία

Εκτοξεύοµενου

Σκυροδέµατος

Κοκκοµετρική ∆ιαβάθµιση

  Αδρανών

Ελάχιστη αντοχή Θραύσης

8 ώρες28 ώρες
1 3/4 ΄΄- 4 (χονδρόκοκκα) 40285
2 3/8΄΄- 8 (χονδρόκοκκα) 40285
3 Μόνο λεπτόκοκκο αδρανές 40285

Οι παραπάνω αντοχές αντιστοιχούν σε κύβους 20Χ20Χ20cm και θα γίνονται σχετικές 
αναγωγές σε περίπτωση θραύσης δοκιµίων µε διαφορετικές διαστάσεις.

Η ελάχιστη αντοχή θραύσης θα εκτιµηθεί από τα αποτελέσµατα των δοκιµών θραύσης 
κύβων, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.4 του παρόντος άρθρου.

Μίγµατα εκτοξευόµενου σκυροδέµατος δεν θα χρησιµοποιούνται στα έργα παρά µόνο 
αφού εγκριθούν από την Επίβλεψη. Οι αναλογίες των µιγµάτων θα τροποποιούνται 
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σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, για να περιορισθεί στο ελάχιστο η αναπήδηση 
σύµφωνα µε την παράγραφο 24.5.10.

Η ελάχιστη αντοχή σε θραύση των 40 kgIcm
2
 στις 8 ώρες αποτελεί βασική ιδιότητα των 

µιγµάτων εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, που θα χρησιµοποιηθούν για άµεση υποστήριξη 
και προστασία των πρανών των εκσκαφών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η 
Ανάδοχος θα ενηµερώνει για όλες τις τροποποιήσεις στα µίγµατα.

24.5.4. ∆οκιµές Ποιότητας Εκτοξευόµενου Σκυροδέµατος 

Για την έγκριση της σύνθεσης του µίγµατος η Ανάδοχος θα προετοιµάσει το λιγότερο τρία 
(3) φατνώµατα δοκιµών για κάθε µίγµα, για τη διενέργεια δοκιµής από την Υπηρεσία, 
τουλάχιστον 40 ηµέρες πριν από την έναρξη οποιασδήποτε σκυροδέτησης στα έργα ή 
πριν δοθεί έγκριση για κάποιο πρόσµικτο ή όταν προτείνεται η χρήση νέου εξοπλισµού και 
επίσης οποτεδήποτε στη συνέχεια, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, παράγεται 
εκτοξευόµενο σκυρόδεµα που δεν ανταποκρίνεται στις παρούσες τεχνικές Προδιαγραφές.

Για τη διενέργεια του συνήθους ποιοτικού ελέγχου, ο αριθµός των απαιτούµενων 
φατνωµάτων θα είναι γενικά τρία (3) ανά 100m

3
 διαστρωµένου εκτοξευόµενου 

σκυροδέµατος. 

Οι σειρές των 3 φατνωµάτων, η καθεµία, για την έγκριση της σύνθεσης του µίγµατος και 
για το συνήθη ποιοτικό έλεγχο, θα προέρχονται από µία εκτόξευση προς τα κάτω σε 
οριζόντια επιφάνεια, από µία εκτόξευση σε κεκλιµένη ή κατακόρυφη επιφάνεια και από µία 
εκτόξευση προς τα πάνω, σε οριζόντια επιφάνεια.

Τα φατνώµατα των δοκιµών για τον ποιοτικό έλεγχο του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος και 
για τον καθαρισµό της καταλληλότητας των προσµίκτων θα κατασκευάζονται, όπως 
καθορίζεται στο παρόν άρθρο και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Η Ανάδοχος θα διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό, τα υλικά και την 
απαραίτητη βοήθεια και θα διεξάγει όλη την εργασία µε τρόπο που να κατασκευάζονται 
αντιπροσωπευτικά φατνώµατα για τις δοκιµές του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος.

Τα φατνώµατα δοκιµών θα κατασκευάζονται µέσα σε ένα τετραγωνικό ξύλινο ή µεταλλικό 
πλαίσιο, που θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία, πλευράς 1m, ύψους 10 cm και πάχους 
πλευρών 2cm και µε άκαµπτη βάση, το οποίο θα στερεώνεται ασφαλώς πάνω σε 
επιφάνεια βράχου, παρόµοιας κλίσης µε εκείνη στην οποία θα τοποθετηθεί το 
εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, ή πάνω σε εγκεκριµένη άλλη επιφάνεια, διαβρέχοντας το 
πλαίσιο και διαστρώνοντας το εκτοξευόµενο στην περιοχή που περικλείεται από αυτό, µε 
τον τρόπο που καθορίζεται στον παρόν άρθρο και µε τη χρήση του ίδιου εξοπλισµού 
ανάµιξης και διάστρωσης που θα χρησιµοποιηθεί στα έργα. 

Όλα τα φατνώµατα θα έχουν ελάχιστο πάχος 10cm και θα κατασκευάζονται παρουσία της 
Επίβλεψης. Τα φατνώµατα θα αφήνονται αδιατάρακτα στο σηµείο της διάστρωσης, 
ώσπου να επέλθει η τελική πήξη του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. Τα φατνώµατα των 
δοκιµών και τα δοκίµια θα µεταφέρονται από την Ανάδοχο στο Εργαστήριο του 
Εργοταξίου αµέσως µετά την τελική πήξη και µε τρόπο που να αποφεύγεται η κατά 
οποιοδήποτε τρόπο βλάβη τους.
Η Επίβλεψη θα καθορίζει την αντοχή θραύσης του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος µε 
δοκιµή 8 κύβων, πλευράς 8cm, αφαιρούµενων µε πριόνισµα από τα φατνώµατα, 
σύµφωνα µε την προδιαγραφή ASTM C.192 ή 8 κυλίνδρων διαµέτρου l0cm, 
αφαιρούµενων µε καροπαρία.

Κατά τη λήψη των πυρήνων θα πρέπει να αποφεύγεται ο οπλισµός, όπου υπάρχει και τα 
δοκίµια δεν θα πρέπει να λαµβάνονται από απόσταση µικρότερη των 10cm απο τα άκρα 
του φατνώµατος. Τα δοκίµια θα αποθηκεύονται, τα άκρα των δοκιµίων θα καλύπτονται και 
οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε την προδιαγραφή ASTM C.192.

Τα δοκίµια θα θραύονται ως εξής :
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∆ύο (2) δοκίµια στις 8 ώρες (εάν ζητηθεί από την Υπηρεσία).1.
Ένα (1) δοκίµιο στις 3 ηµέρες.2.
∆ύο (2) δοκίµια στις 7 ηµέρες.3.
Τρία (3) δοκίµια στις 28 ηµέρες.4.

Εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία ο έλεγχος ήδη διαστρωµένου εκτοξευόµενου 
σκυροδέµατος, θα λαµβάνονται από τις συγκεκριµένες θέσεις σειρές από δύο (2) δοκίµια, 
διαµέτρου 10cm, και θα θραύονται στις 28 ηµέρες, όπως τα δοκίµια από τα φατνώµατα 
δοκιµών. Οι οπές µετά την απόληψη των πυρήνων, θα γεµίζονται µε το χέρι µε κατάλληλα 
υλικά, σύνθεσης παρόµοιας µε αυτή του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος.

Τα αποτελέσµατα των δοκιµών των κύβων θα αναλύονται στατιστικά, σύµφωνα µε τα 
προδιαγραφόµενα στην ACI 214. Η απαίτηση για κατάλληλη αντοχή σε θλίψη θα 
ικανοποιείται όταν:

α. Όχι περισσότερες από µία στις πέντε δοκιµές αντοχής δίνουν αποτελέσµατα 
µικρότερα από την προδιαγραφόµενη αντοχή σε θραύση, µε συντελεστή αποκλισης 
15% για δοκιµές που γίνονται για έγκριση µελέτης σύνθεσης και 20% για δοκιµές 
ποιοτικού έλεγχου.

β. Για κάθε σειρά 6 διαδοχικών δοκιµών η συχνότητα εµφάνισης µέσου όρου αντοχής σε 
θραύση µε τιµή µικρότερη της απαιτούµενης να µην υπερβαίνει το 1%.

Εάν οι δοκιµές που έγιναν από την Υπηρεσία, δείχνουν ότι το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα 
δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις, τότε η Ανάδοχος θα λάβει 
κατάλληλα µέτρα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και τα οποία θα 
περιλαµβάνουν διακοπή εφαρµογής εκτοξευόµενου σκυροδέµατος µε τη µη ικανοποιητική 
σύνθεση, σειρά δοκιµών σύνθεσης για να αποδειχθεί ότι η νέα προτεινόµενη σύνθεση 
είναι αποδεκτή, λήψη επιτόπου από την Ανάδοχο κυλινδρικών δοκιµίων, διαµέτρου 10cm 
για δοκιµές κλπ.

Εφόσον προκύπτει από τους ελέγχους τι σε κάποιο τµήµα η ποιότητα του εκτοξευόµενου 
σκυροδέµατος υπολείπεται των προδιαγραφόµενων απαιτήσεων, η Ανάδοχος 
υποχρεούται µε δικές της δαπάνες στη λήψη µέτρων που θα αποφασίσει η Υπηρεσία, 
όπως π.χ.:

α. Ενίσχυση της διαστρωθείσης επιφάνειας µε νέο εκτοξευόµενο σκυρόδεµα.

β. Αποξήλωση και επανακατασκευή του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος.

γ. Σε µικρές αποκλίσεις και εφόσον δεν επηρεάζεται  η επάρκεια της κατασκευής είναι 
δυνατή η αποδοχή της κατασκευής, αφού επιβληθεί περικοπή στην αποζηµίωση της 
Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει, µε δαπάνες 
της, µελέτη ευστάθειας που να αποδεικνύει την επάρκεια της υποστήριξης των 
πρανών. Η αποδοχή της µελέτης από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει την Ανάδοχο 
από την ευθύνη που έχει, εάν µελλοντικά παρουσιασθεί οποιαδήποτε αστοχία.

Εάν η Ανάδοχος ζητήσει επανέλεγχο της ποιότητας, υποχρεούται να διαθέσει, µε δικές της 
δαπάνες, τα µέσα και το προσωπικό για τη λήψη και προετοιµασία κυλινδρικών δοκιµίων 
από το διαστρωθέν σκυρόδεµα και να καταβάλει τα έξοδα, για τον έλεγχο τους, σε 
επίσηµο εργαστήριο.

24.5.5. Εξοπλισµός

Η Ανάδοχος θα ενηµερώνει την Υπηρεσία για τους κατασκευαστές και τους τύπους των 
µηχανηµάτων εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, που προτίθεται να χρησιµοποιήσει, µαζί µε 
όλο τον άλλο εξοπλισµό, που είναι απαραίτητος για τη διεξαγωγή της εργασίας 
εκτόξευσης σκυροδέµατος, πριν αποσταλεί ο εξοπλισµός στο εργοτάξιο. Όλος ο 
εξοπλισµός θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Είναι δυνατή η χρησιµοποίηση εξοπλισµού 
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ξηράς ή υγράς ανάµιξης.

Όλος ο απαιτούµενος για την προπαρασκευή, ανάµιξη και εφαρµογή του εκτοξευόµενου 
σκυροδέµατος εξοπλισµός, θα διατηρείται καθαρός και σε καλή κατάσταση λειτουργίας σε 
όλη τη διάρκεια κατασκευής των έργων. Ο εξοπλισµός προπαρασκευής και ανάµιξης θα 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Το µηχάνηµα εφαρµογής του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος θα διαθέτει επαρκή ικανότητα 
διάστρωσης για την επίτευξη του ελάχιστου χρόνου καθυστερήσεων στην εκσκαφή και 
στις άλλες εργασίες κατασκευής. Ο εξοπλισµός θα είναι τέτοιος που να είναι δυνατό τα 
πρόσµικτα ταχείας σκλήρυνσης να αναµιχθούν ικανοποιητικά και αµέσως πριν από τη 
διάστρωση.

Η Ανάδοχος θα µεριµνά, ώστε να υπάρχει αρκετή παροχή αέρα και νερού για το 
µηχάνηµα, όπως προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού και σύµφωνα 
µε τις οδηγίες Υπηρεσίας. Εάν κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, η λειτουργία του 
εξοπλισµού εκτόξευσης σκυροδέµατος δεν είναι ικανοποιητική, η Ανάδοχος θα προβεί σε 
όλες τις απαραίτητες επισκευές ή στην αντικατάσταση του εξοπλισµού. Η Υπηρεσία 
δύναται να δώσει εντολή για να διακοπεί η εκτόξευση του σκυροδέµατος, µέχρις ότου 
υπάρξει συµµόρφωση της Αναδόχου προς τις οδηγίες της. Σε όλες τις περιοχές που 
εκτελούνται εκσκαφές, η Ανάδοχος θα φροντίζει να εξασφαλίζει επαρκή εξοπλισµό για τη 
διάστρωση εκτοξευόµενου σκυροδέµατος σε οποιαδήποτε παρειά των εκσκαφών, όπως 
καθορίζεται στο παρόν άρθρο.

24.5.6. Εξειδίκευση των Χειριστών

Οι χειριστές των ακροφυσίων θα διαθέτουν προηγούµενη εµπειρία στην εφαρµογή 
εκτοξευοµένου σκυροδέµατος µε χονδρόκοκκα αδρανή ή θα εργάζονται υπό την άµεση 
επίβλεψη ενός εργοδηγού ή εκπαιδευτή, που να διαθέτει τέτοια εµπειρία. Κάθε οµάδα 
εργασίας, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα προβαίνει στην επίδειξη αποδεκτών 
ικανοτήτων της στην εφαρµογή του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος σε κατακόρυφα και 
υπερκείµενα φατνώµατα δοκιµής, πριν από την έναρξη της εργασίας παραγωγής.

Το αποδεκτό εκτοξευόµενο σκυρόδεµα θα συνίσταται από πυκνό, οµοιόµορφο 
σκυρόδεµα, χωρίς µεγάλα εγκλείσµατα από υλικά αναπήδησης και χωρίς εµφανή 
αδύνατα σηµεία πρόσφυσης µεταξύ των στρώσεων.

Οι χειριστές των ακροφυσίων θα εκτοξεύουν το σκυρόδεµα µε οµοιόµορφη συνεκτικότητα 
και µε το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό υγρασίας, που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί 
πριν δηµιουργηθούν προβλήµατα αποκόλλησης της στρώσης από το βράχο. Το 
ακροφύσιο θα κρατείται σε τέτοια θέση έτσι ώστε η δέσµη της παροχής του ρέοντος- 
υλικού να προσκρούει, µε τη µεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση, υπό ορθή γωνία στην προς 
επικάλυψη επιφάνεια. Η απόσταση του ακροφυσίου από την επιφάνεια εφαρµογής θα 
είναι τέτοια, ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή συµπύκνωση και οµοιοµορφία του 
διαστρωµένου σκυροδέµατος. Η απόσταση αυτή δεν θα είναι µεγαλύτερη από 1,5m και 
µικρότερη από 1,Om εκτός εάν αποδειχθεί διαφορετικά από τις σχετικές δοκιµές ή εάν 
ορίζει διαφορετικά ο κατασκευαστής του εξοπλισµού.

Εγκλείσµατα από τα υλικά αναπήδησης ή θύλακες αδρανών, δεν θα επιτρέπονται στην 
τελειωµένη εργασία. Τα υλικά αναπήδησης θα αφαιρούνται και θα απορρίπτονται, όπως 
καθορίζεται στον παρόν.

24.5.7. Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα υπό Συνθήκες Ψυχρού Καιρού

∆εν θα γίνεται εφαρµογή εκτοξευόµενου σκυροδέµατος στην περίπτωση που η 
θερµοκρασία του αέρα είναι µικρότερη από 0

o
C. Σε όλες τις περιπτώσεις θερµοκρασιών 

αέρος κάτω των 0
o
C , ο Ανάδοχος θα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα προστατευτικά µέτρα 

για διατήρηση του διαστρωθέντος εκτοξευόµενου σκυροδέµατος σε θερµοκρασία άνω των 
0

o
C, για διάστηµα τουλάχιστον 5 ηµερών µετά τη διάστρωση του.



-236-

24.5.8. Προετοιµασία Επιφάνειας Εφαρµογής

Όταν πρόκειται να γίνει εφαρµογή εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, αµέσως µετά την 
εκσκαφή, οι επιφάνειες θα προετοιµάζονται µε αφαίρεση των χαλαρών υλικών, κατά τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα λεπτόκοκκα υλικά πλήρωσης των ασυνεχειών θα αφαιρούνται 
σε βάθος που θα καθορίζει η Υπηρεσία, προκειµένου να εισέρχεται εντός των ασυνεχειών 
το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα. Στη συνέχεια θα γίνεται έκπλυση των επιφανειών µε καθαρό 
νερό. Όλες οι επιφάνειες θα είναι υγρές, καθαρές και απαλλαγµένες υλικών αναπήδησης 
κατά το χρόνο επίστρωσης του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος.

Όσον αφορά την εφαρµογή επόµενης στρώσης εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, οι προς 
επίστρωση επιφάνειες θα αφήνονται πρώτα να πάρουν την αρχική τους πήξη και στη 
συνέχεια θα καθαρίζονται τελείως µε αέρες και νερό υπό πίεση ή µε άλλα µέσα, της 
έγκρισης της Υπηρεσίας, για να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη ακαθαρσίας, λάσπης, 
συντριµµάτων, ελαίου, χαλαρών τεµαχίων, υλικών αναπήδησης, επιφανειακών εκχύσεων 
τσιµέντου και οποιουδήποτε άλλου επιβλαβούς υλικού. Οι επιφάνειες θα διατηρούνται 
υγρές, µέχρις ότου γίνει η επίστρωση του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος.

Όπου υπάρχει ροή ύδατος από το έδαφος, επί του οποίου θα γίνει διάστρωση 
εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, και η ροή αυτή δεν είναι δυνατό να τεθεί υπό έλεγχο µε 
σφράγιση µόνο µε το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, τότε το νερό θα αποµακρύνεται από την 
περιοχή µε έµφραξη ή µε εκτροπή µε σωληνώσεις, συλλεκτήρων ή άλλων εγκεκριµένων 
µέσων, κατά τρόπο που το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα δεν θα υπόκειται σε υδροστατικές 
πιέσεις ή διαβρώσεις λόγω του διηθούµενου ύδατος.

Οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας µιας επιφάνειας βραχοµάζας, η 
Υπηρεσία δύναται να δώσει εντολή στην Ανάδοχο να εφαρµόσει εκτοξευόµενο σκυρόδεµα 
σε µεµονωµένες περιοχές της επιφάνειας αυτής, πριν ολοκληρώσει την προετοιµασία της 
για την επίστρωση του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος.

24.5.9. Ανάµιξη και ∆ιάστρωση

24.5.9.1 Ανάµιξη

Τα υλικά του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος θα ζυγίζονται µε ακρίβεια πριν από την 
ανάµιξη. Τα αδρανή θα αναµιγνύονται πλήρως, χωρίς την προσθήκη νερού, πριν την 
εναπόθεσή τους στον εξοπλισµό διάστρωσης, στην περίπτωση ξηράς ανάµιξης και στην 
περίπτωση υγράς ανάµιξης, σύµφωνα µε την έγκριση της Υπηρεσίας.

Το τσιµέντο θα προστίθεται όχι νωρίτερα της µίας ώρας πριν από τη διάστρωση. Μίγµατα 
που δεν επιστρώνονται εντός µίας ώρας από την προσθήκη του τσιµέντου θα 
απορρίπτονται.

Η αναλογία του προσµίκτου ταχείας πήξης θα µετράται επακριβώς, ώστε να συµφωνεί µε 
τη µελέτη σύνθεσης. Τα πρόσµικτα θα προστίθενται στους κατάλληλους χρόνους πριν 
από τη διάστρωση του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος.

24.5.9.2. ∆ιάστρωση

Το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα θα είναι της κατηγορίας που έχει ορίσει η Υπηρεσία και δεν 
θα διαστρώνεται σε οποιαδήποτε επιφάνεια, χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. Για 
επιφάνειες που απαιτούν άµεση διάστρωση εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, η Ανάδοχος 
θα ενηµερώνει την Υπηρεσία δεόντως και θα προετοιµάζεται να εκτελέσει όλες τις 
απαιτούµενες εργασίες, χωρίς χρονοτριβή, µε την έγκριση της Υπηρεσίας.

Η Ανάδοχος θα αναπτύξει διαδικασίες λειτουργίες και εργασίες, που θα ικανοποιούν την 
Υπηρεσία, ώστε να εξασφαλίζεται :

α. Ελάχιστη αναπήδηση.
β. Αποφυγή δηµιουργίας εγκλεισµάτων (φωλεών) από υλικά αναπήδησης στο 

περατωµένο  
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σκυρόδεµα.
γ. Αποφυγή δηµιουργίας κοιλοτήτων µέσα στο εκτοξευόµενο σκυρόδεµα.
δ. Ελάχιστο αριθµό ρωγµών από συρρίκνωση λόγω πήξης του σκυροδέµατος
ε. Καλή πρόσφυση του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος στο βράχο ή σε άλλη επιφάνεια.
στ. Ποιότητα εκτοξευόµενου σκυροδέµατος µε τη µέγιστη δυνατή αντίσταση σε παγετό.

Η ροή του υλικού στο ακροφύσιο θα είναι συνεχής και οµοιόµορφη και ο ρυθµός 
εφαρµογής του, πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια, θα είναι επίσης οµοιόµορφος. Εξέχοντα 
χαλαρά υλικά, φωλεές άµµου, υγρές περιοχές ή άλλα ελαττώµατα θα αφαιρούνται και θα 
αποκαθίστανται, σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στο παρόν άρθρο.

Με την έναρξη των εργασιών εκτόξευσης του σκυροδέµατος, σε οποιαδήποτε περιοχή, η 
Ανάδοχος σε στενή συνεργασία µε την Υπηρεσία και σαν µέρος της διαδικασίας της 
αρχικής διάστρωσης, θα καθορίσει διαδικασίες εφαρµογής του εκτοξευόµενου 
σκυροδέµατος, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την παραγωγή προϊόντος αρίστης ποιότητας 
και µε την ελάχιστη απώλειες υλικού λόγω αναπήδησης. Ο καθορισµός αυτός των 
διαδικασιών θα περιλαµβάνει µικρές τροποποιήσεις στα µίγµατα, εφόσον απαιτηθεί, 
καθορισµό παραδεκτών µορφώσεων των επιφανειών, παχών στρώσεων και των 
ποσοτήτων που θα εκτοξεύονται από το ακροφύσιο ανά µονάδα επιφάνειας βράχου, 
όπως απαιτείται από την Υπηρεσία.

Όταν απαιτείται από την Υπηρεσία, το πάχος της στρώσης του εκτοξευόµενου 
σκυροδέµατος σε οποιαδήποτε περιοχή θα ελέγχεται είτε µε τη διείσδυση ράβδου, 
αµέσως µετά την περάτωση της εφαρµογής του, είτε µε τοποθέτηση καρφιών, γνωστού 
µήκους, στο βράχο πριν από την εφαρµογή, είτε µε οποιοδήποτε άλλο, εγκεκριµένο από 
την Υπηρεσία, µέσο, όπως λήψη διατοµών πριν και µετά τη διάστρωση, λήψη πυρήνων 
βάσει καννάβου κ.λ.π.

Το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα θα εφαρµόζεται σε διαδοχικές στρώσεις και κάθε στρώση θα 
δοµείται µε διάφορες διαδροµές του ακροφυσίου, πάνω από την επιφάνεια εργασίας, σε 
µία ενιαία συνεχή εργασία. Όταν η ροή από το ακροφύσιο είναι ασυνεχής, για 
οποιαδήποτε αιτία, ο χειριστής θα αποµακρύνει το ακροφύσιο από την επιφάνεια 
εργασίας, µέχρις ότου η ροή ξαναγίνει συνεχής.

Η απόσταση του ακροφυσίου από την επιφάνεια εργασίας θα κυµαίνεται από 0,5m µέχρι 
1,0m. Το ακροφύσιο θα κρατιέται γενικά κάθετα προς την επιφάνεια εφαρµογής. Στην 
περίπτωση εφαρµογής εκτοξευόµενου σκυροδέµατος πάνω σε επιφάνεια µε πλέγµα, το 
ακροφύσιο θα κρατιέται κοντύτερα στην επιφάνεια και υπό µικρή γωνία ως προς την 
κάθετο στην επιφάνεια, ώστε να γίνεται ευκολότερη η ενσωµάτωση του πλέγµατος και η 
αποµάκρυνση του υλικού αναπήδησης.

Όταν το συνολικό πάχος του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος υπερβαίνει τα 8cm το πλέγµα 
θα τοποθετείται περίπου στο µέσο της στρώσης και θα αγκυρώνεται στην προηγούµενη 
στρώση µε αγκύρια στερέωσης πλέγµατος.

Σε περίπτωση εφαρµογής του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος σε κατακόρυφες ή µεγάλων 
κλίσεων επιφάνειες, η εφαρµογή θα αρχίσει στο χαµηλότερο σηµείο και η στρώση του 
σκυροδέµατος εκτόξευσης θα δοµείται σε οριζόντιες ζώνες, από κάτω προς τα πάνω, 
µέχρις ότου καλυφθεί ολόκληρη η επιφάνεια.

Τα άκρα των περιοχών του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, πάνω στα οποία δεν πρόκειται 
να εφαρµοσθεί περαιτέρω εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, και όπου απαιτείται από την 
Υπηρεσία, θα µορφώνονται, ώστε να σχηµατίζουν καθαρές κανονικές γραµµές και µε 
κλίση 45

ο 
προς τις παρακείµενες επιφάνειες, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας.

Όπου έχει γίνει διάτρηση οπών αποστράγγισης και εγκατάσταση οργάνων στη 
βραχοµάζα, πάνω στην οποία πρόκειται να διαστρωθεί εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, η 
Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας, ώστε να αποφευχθεί η 
έµφραξη των εν λόγω οπών ή η πρόκληση ζηµιών στα όργανα.

Όταν πρόκειται να γίνει εφαρµογή εκτοξευόµενου σκυροδέµατος πλησίον υφιστάµενων 
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κατασκευών, η Ανάδοχος θα φροντίζει, ώστε να µην προκαλείται βλάβη στις κατασκευές 
αυτές και θα καλύπτει, για προστασία, τις επιφάνειες των κατασκευών πριν από την 
εκτόξευση του σκυροδέµατος.

Σε περιοχές όπου η εκροή υπογείων υδάτων, από αρµούς ή αναβλύσεις, επηρεάζει τις 
εργασίες, η Ανάδοχος θα εγκαταστήσει σωληνώσεις διαφυγής και θα σφραγίζει τους 
συνεχείς αρµούς πριν από τη διάστρωση του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. Σε περιοχές 
όπου το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα έχει επιστρωθεί και πήξει, εφόσον εµφανισθούν κηλίδες 
υγρασίας, η Ανάδοχος θα προβαίνει στη διάτρηση οπών µικρού βάθους για την εκτόνωση 
των πιέσεων του νερού.

Σε περιοχές καλυµµένες µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, που εµφανίζουν προβλήµατα κακής 
συµπύκνωσης ή έλλειψης συνάφειας, απόµιξης (ξηρές περιοχές), κενών, θυλάκων άµµου 
ή ανεπαρκούς αντοχής σε θλίψη, θα αποµακρύνεται το σκυρόδεµα και θα εφαρµόζεται, εκ 
νέου, σκυρόδεµα αµέσως, σε επιφάνεια τουλάχιστον 0,30Χ0,30 m, µε την έγκριση της 
Υπηρεσίας.

Το µέγιστο πάχος κάθε στρώσης εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, συνεχούς διάστρωσης, 
δεν θα υπερβαίνει τα 8cm. Εάν απαιτείται µεγαλύτερο συνολικό πάχος, αυτό θα 
επιτυγχάνεται µε τη διάστρωση αλλεπάλληλων στρώσεων, η καθεµία των οποίων θα έχει 
πάχος µικρότερο ή ίσο των 8 cm. Η κάθε στρώση θα εφαρµόζεται τότε µόνο όταν η 
υποκείµενη στρώση έχει σκληρυνθεί. Το πάχος του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, που 
αναφέρεται στα σχέδια για κάθε τύπο υποστήριξης, είναι το µέσο πάχος.

24.5.10. Αναπήδηση

Τα υλικά της αναπήδησης θα αφαιρούνται και θα αποµακρύνονται πριν εφαρµοσθεί 
εκτοξευόµενο σκυρόδεµα σε οποιαδήποτε παρακείµενη επιφάνεια, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα υλικά της αναπήδησης απορρίπτονται, όπως απαιτείται, σε 
περιοχή απόθεσης υλικών και θα καλύπτονται µε προϊόντα εκσκαφών, πάχους 
τουλάχιστον ενός µέτρου. Τα υλικά αναπήδησης δεν θα επαναχρησιµοποιούνται.

Η Ανάδοχος οφείλει να λάβει ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε τα υλικά αναπήδησης να µη 
συσσωρεύονται στη συµβολή των τοίχων και δαπέδων.

Η Ανάδοχος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε η αναπήδηση να περιορίζεται στο 
ελάχιστο. Εάν κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας η αναπήδηση είναι υπερβολική, είναι δυνατό 
να ζητηθεί να αναθεωρήσει η Ανάδοχος τη σύνθεση των µιγµάτων ή τις διαδικασίες 
εφαρµογής ή να λάβει άλλα µέτρα, που η Υπηρεσία θεωρεί αναγκαία για περιορισµό της 
αναπήδησης σε λογικά όρια.

24.5.11. Κατασκευαστικοί Αρµοί

Οι κατασκευαστικοί αρµοί και οι αρµοί διακοπής της εργασίας θα κατασκευάζονται όπως 
εγκρίνεται από την Υπηρεσία και θα έχουν κλίση 45

0
 ως προς την παρακείµενη επιφάνεια 

του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος µε καθαρή, κανονική ακµή. Πριν από τη διάστρωση του 
εκτοξευόµενου σκυροδέµατος στην παρακείµενη επιφάνεια, το κεκλιµένο τµήµα και το 
παρακείµενο εκτοξευόµενο σκυρόδεµα θα υφίστανται την καθοριζόµενη στην παράγραφο 
10 του παρόντος άρθρου προετοιµασία.

24.5.12 Επισκευή

Πριν από τη διάστρωση της επόµενης στρώσης εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, η 
προηγούµενη στρώση θα ελέγχεται, κατά τρόπο ικανοποιούνται την Υπηρεσία, για να 
εξακριβωθεί εάν υπάρχουν κενά.

Η Ανάδοχος θα προβαίνει, µε δαπάνες της, στην επισκευή κάθε περιοχής, όπου 
διαπιστώνεται η ύπαρξη κενών, θυλάκων άµµου, ρηγµατώσεων ή αποκολλήσεις, καθώς 
και κάθε άλλης περιοχής όπου, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, το εκτοξευθέν σκυρόδεµα 
είναι ελαττωµατικό, µε αφαίρεση του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος µέχρι την επιφάνεια 
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του βράχου ή την επιφάνεια της υποκείµενης στρώσης εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, 
προβαίνοντας στην προετοιµασία της επιφάνειας, όπως καθορίζεται στο παρόν και στην 
επανάληψη της εκτόξευσης σκυροδέµατος στην περιοχή αυτή, µε τρόπο ικανοποιητικό για 
την Υπηρεσία.

24.5.13 Συντήρηση

Όταν στην επιφάνεια οποιασδήποτε στρώσης εκτοξευόµενου σκυροδέµατος εµφανισθούν 
οι πρώτες στεγνές κηλίδες, η επιφάνεια αυτή θα υγραίνεται, µε εκτόξευση νερού, 
τουλάχιστον µία φορά κάθε 4 ώρες ή θα συντηρείται διαφορετικά, κατά τρόπο 
ικανοποιητικό για την Υπηρεσία, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον επτά (7) ηµερών. 

24.6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 

24.6.1. Το Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα κατηγορίας 1,2,και 3 όπως ο πίνακας 2 της παρ. 

24.5.3.

24.7. Επιµέτρηση - Πληρωµή

24.7.1 Η δαπάνη για τη χρήση εκτοξευόµενου σκυροδέµατος για την προστασία πρανών, η 
επιµέτρηση του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος θα γίνεται µε βάση τα κυβικά µέτρα 
διαστρωθέντος όγκου εκτοξευόµενου σκυροδέµατος µε µία από τις παρακάτω µεθόδους: 

α. Θα µετράται το πάχος του σκυροδέµατος σε κάνναβο σηµείων, που θα εγκρίνει η 
Υπηρεσία, και ο µέσος όρος των παχών θα αποτελεί το συµβατικό πάχος, το οποίο 
πολλαπλασιαζόµενο επί την αναπτυγµένη επιφάνεια θα δίνει το συµβατικό όγκο.

β. Με τη βοήθεια κατάλληλων ηλεκτρονικών καταγραφικών µηχανηµάτων θα γίνεται 
λήψη διατοµών, πριν και µετά την εργασία εφαρµογής του εκτοξευόµενου 
σκυροδέµατος. Από τις διατοµές αυτές θα προκύπτει η επιφάνεια και κατά συνέπεια 
ο όγκος του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. Τα σηµεία που θα µετρώνται σε κάθε 
διατοµή, θα είναι τουλαχιστον 20 και η απόσταση των διατοµών θα καθορίζεται από 
την Υπηρεσία.

Τα πάχη που θα λαµβάνονται υπόψη, για τον υπολογισµό του µέσου συµβατικού πάχους 
του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος είναι :

α. Για πάχος στρώσης σκυροδέµατος d<3cm τα πάχη 2/3d<d<4/3d

β. Για πάχος στρώσης σκυροδέµατος d>3cm τα πάχη 3/5d<d<7/5d

Σε περιπτώσεις παχών µικρότερων από 3/5d θα πρέπει να συµπληρώνεται το σκυρόδεµα 
ενώ σε περιπτώσεις παχών µεγαλύτερων από 7/5d θα λαµβάνονται σαν 7/5d. 
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Ε - 1 ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Α∆ΡΑΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ 

ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

1.1 ΓΕΝΙΚΑ

(1) Σε σχέση µε την Π.Τ.Π. Ο 150 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι 
παρακάτω συµπληρώσεις - τροποποιήσεις.

(2) Εναλλακτικά, και κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία, είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθεί η παράγραφος 3.3 του άρθρου Ε-3 της Τ.Σ.Υ., κατά το µέρος που 
αφορά την κοκκοµέτρηση των υλικών και τα υπόλοιπα θέµατα τα θιγόµενα στη 
σχετική παράγραφο 3.3, αντί των αντίστοιχων της ΠΤΠ Ο 150.

1.2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ

Οι υποβάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο µη κατεργασµένο (χωρίς συνδετικό 
υλικό) θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 150 µε την ακόλουθη µεταβολή 
σχετικά µε τα απαιτούµενα µηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.3 της ΠΤΠ Ο 150.

Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles 
AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%.

1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Οι "απαιτήσεις επιφάνειας" που προβλέπονται στην παράγραφο 8.2 της Π.Τ.Π. Ο 150 
τροποποιούνται ως ακολούθως :

(1) Στάθµη άνω επιφάνειας

Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπόβασης, 
πρέπει να ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της µελέτης και δεν πρέπει να 
παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις  µεγαλύτερες από  2,0 cm.

(2) Οµαλότητα άνω επιφάνειας

Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχυ, 
παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού.  Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της 
επιφάνειας επαφής του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι 
κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,0 cm.

Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα της οδού θα γίνονται κατά κανόνα στο 
µέσον του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της 
Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει.

Οι µετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ 
τους το πολύ 10 µ., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί 
στρώση µε συνδετικό (άσφαλτο, τσιµέντο κλπ.), ή το πολύ 20 µ., αν πρόκειται επί 
της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση χωρίς συνδετικό (µε µηχανική 
σταθεροποίηση).

Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει 
υποψία διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες.

(3) Η µη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας 
ευθύνεται ο Ανάδοχος.



-241-

Ε - 2 ΒΑΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Α∆ΡΑΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ)

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

(1) Σε σχέση µε την Π.Τ.Π. Ο 155 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι 
παρακάτω συµπληρώσεις - τροποποιήσεις.

(2) Εναλλακτικά, και κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία, είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθεί η παράγραφος 3.3 του άρθρου Ε-3 της Τ.Σ.Υ., κατά το µέρος που 
αφορά την κοκκοµέτρηση των υλικών και τα υπόλοιπα θέµατα τα θιγόµενα στη 
σχετική παράγραφο 3.3, αντί των αντίστοιχων της ΠΤΠ Ο 155.

2.2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ

Οι υποβάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο µη κατεργασµένο (χωρίς συνδετικό 
υλικό) θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 150 µε την ακόλουθη µεταβολή 
σχετικά µε τα απαιτούµενα µηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.3 της ΠΤΠ Ο 155.

Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles 
AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%.

2.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Οι "απαιτήσεις επιφάνειας" που προβλέπονται στην παράγραφο 8.2 της Π.Τ.Π. Ο 155 
τροποποιούνται ως ακολούθως :

(1) Στάθµη άνω επιφάνειας

Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, µετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης, 
πρέπει να ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της µελέτης και δεν πρέπει να 
παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις  µεγαλύτερες από  2,0 cm.

(2) Οµαλότητα άνω επιφάνειας

Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχυ, 
παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού.  Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της 
επιφάνειας επαφής του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι 
κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,0 cm.

Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα της οδού θα γίνονται κατά κανόνα στο 
µέσον του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της 
Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει.

Οι µετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ 
τους το πολύ 10 µ., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί 
στρώση µε συνδετικό (άσφαλτο, τσιµέντο κλπ.), ή το πολύ 20 µ., αν πρόκειται επί 
της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση χωρίς συνδετικό (µε µηχανική 
σταθεροποίηση).

Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει 
υποψία διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες.

(3) Η µη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας 
ευθύνεται ο Ανάδοχος.
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Ε - 3 ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ∆ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

3.1 ΓΕΝΙΚΑ

3.1.1 Το παρόν άρθρο αφορά την κατασκευή στρώσεων από ασύνδετο υλικό, οι οποίες σκοπό 
έχουν την προστασία του οδοστρώµατος από βλάβες λόγω επίδρασης παγετού.  Οι 
υπόψη στρώσεις αποτελούνται από συνθέσεις αδρανών, τα οποία δεν είναι ευπαθή σε 
παγετό και είναι επαρκώς υδατοπερατές, ακόµη και σε συµπυκνωµένη κατάσταση.

3.1.2 Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται κατασκευή Στρώσης Στράγγισης Οδοστρώµατος 

(Σ.Σ.Ο.) και παράλληλα απαιτείται να εφαρµοσθεί αντιπαγετική προστασία του 
οδοστρώµατος, η Σ.Σ.Ο. κατασκευάζεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο αποτελώντας 
τµήµα της αντιπαγετικής προστασίας του έργου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η Στρώση 
Στράγγισης Οδοστρώµατος θα κατασκευάζεται µε υλικά (για έργα ελάχιστου πάχους 0,10 
µ.) διαβάθµισης Β ή Γ της Π.Τ.Π. Ο150, αλλά µε υποχρέωση το ποσοστό του 
διερχόµενου κλάσµατος από το κόσκινο Νο 200 να είναι ίσο προς 3-10%, ή µε υλικό 
διαβάθµισης Α (για έργα µε ελάχιστο πάχος >= 0,15 µ.).  Η στρώση στράγγισης 
οδοστρώµατος θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό ίσο κατ’ ελάχιστο προς το 95% της 
τροποποιηµένης δοκιµής PROCTOR (PROCTOR MODIFIED). Η στρώση στράγγισης 
οδοστρώµατος αποτελεί τµήµα της “στρώσης έδρασης οδοστρώµατος”  (δεν αποτελεί 
τµήµα της δοµικής κατασκευής του οδοστρώµατος) και στη δαπάνη κατασκευής που 
καλύπτεται από αυτό το άρθρο περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων 
υλικών επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, η διάστρωση, διαβροχή και 
πλήρης κυλίνδρωση, ώστε να προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια µε τον 
επιθυµητό βαθµό συµπύκνωσης και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο Ε-3 της 
ΤΣΥ, στην Π.Τ.Π. Ο150 και σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

3.1.3 Οι στρώσεις αντιπαγετικής προστασίας πρέπει να κατασκευάζονται µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να είναι δυνατή η αποστράγγιση τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας της οδού.  Στα ορύγµατα κατασκευάζεται µέχρι τις εγκαταστάσεις απορροής 
των οµβρίων και στα επιχώµατα µέχρι το στραγγιστικό αγωγό, ή το πρανές.

3.1.4 Αν δεν καθορίζεται διαφορετικά, στις µονοκλινείς διατοµές, στην περιοχή της υψηλότερης 
οριογραµµής του οδοστρώµατος, στο όριο µε την "πλευρική διαµόρφωση" της διατοµής, 
η κάτω επιφάνεια της στρώσης αντιπαγετικής προστασίας (Planum) διαµορφώνεται µε 
αντίθετη εγκάρσια κλίση >= 4%.  Η αντίθετη αυτή εγκάρσια κλίση πρέπει να αρχίζει σε 
απόσταση 1,0 µ. µετρούµενη από την υπόψη οριογραµµή προς το µέσον του 
οδοστρώµατος.

3.1.5 Το πάχος της αντιπαγετικής στρώσης, στο τµήµα µεταξύ της οριογραµµής της 
σταθεροποιηµένης επιφάνειας και του πρανούς  (ή αντίστοιχα των πλευρικών 
εγκαταστάσεων απορροής), µπορεί να µειωθεί, εφόσον εξασφαλίζεται η ανεµπόδιστη 
αποστράγγιση.  Στα χαµηλότερα σηµεία των κοιλωµάτων της µηκοτοµής πρέπει να 
αυξάνεται το πάχος της αντιπαγετικής στρώσης και να προβλέπονται πρόσθετες 
εγκαταστάσεις αποστράγγισης, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση οµβρίων υδάτων.  
Το µεγαλύτερο αυτό πάχος θα εφαρµόζεται από το χαµηλότερο σηµείο του κοιλώµατος 
και από τις δύο πλευρές σε µήκος 10 µ. τουλάχιστον και κατά τρόπο ώστε να 
επιτυγχάνεται η µονότονα κατωφερική κλίση της κάτω επιφάνειας προς τον αποδέκτη της 
στράγγισης (τάφρος, στραγγιστήριο ή πρανές).

3.2 ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

3.2.1 Γενικά

3.2.1.1       (1) Στην παρούσα παράγραφο 3.2 περιγράφεται η κατασκευή αντιπαγετικής στρώσης 
από κοκκώδη υλικά.

(2) Αντί της αντιπαγετικής στρώσης που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο 3.2, 
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ως αντιπαγετική στρώση µπορεί να κατασκευασθεί βάση / υπόβαση από µη 
κατεργασµένο συλλεκτό ή θραυστό αµµοχάλικο από ασύνδετο υλικό) µε 
συγκεκριµένες απαιτήσεις κοκκοµετρικής σύνθεσης, όπως περιγράφεται στην 
παρακάτω παράγρ. 3.3.

3.2.1.2 Οι αντιπαγετικές στρώσεις αποτελούνται από :

(1) Συνθέσεις συλλεκτών αµµοχάλικων µε πιθανή προσθήκη αδρανών (π.χ. από 
φυσικό πέτρωµα, σκωρίες υψικαµίνων, ιπτάµενη τέφρα) ή

(2) Συνθέσεις θραυστών σκύρων - γαρµπιλίου - άµµου, ή γαρµπιλίου - άµµου (π.χ. 
από φυσικό πέτρωµα, σκωρίες υψικαµίνων, ιπτάµενη τέφρα).

3.2.1.3 Αν οι απαιτήσεις ως προς τον βαθµό συµπύκνωσης που φαίνονται στον πίνακα 1 ή/και 
ως προς το µέτρο παραµόρφωσης (ή αντίστοιχα το CBR) δεν µπορούν να ικανοποιηθούν 
(βλ. παρ. 3.1.5.) και τούτο οφείλεται σε αντικειµενική αδυναµία, πρέπει να εφαρµόζεται 
µία από τις παρακάτω µεθόδους :

(1) Βελτίωση ή σταθεροποίηση κάτω από την επιφάνεια έδρασης της αντιπαγετικής 
στρώσης (Planum).

(2) Βελτίωση της κοκκοµετρικής διαβάθµισης της σύνθεσης των αδρανών της 
αντιπαγετικής στρώσης, µε προσθήκη αδρανών συγκεκριµένης διαβάθµισης.

(3) Αύξηση του πάχους της αντιπαγετικής στρώσης.

(4) Αντικατάσταση της αντιπαγετικής στρώσης µε αντίστοιχου πάχους "µη 
κατεργασµένες" βάσεις αµµοχάλικων (σύµφωνα µε την παράγραφο 3.3)

Για την περίπτωση έργων που κατασκευάζονται µε ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ή µε 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, η εκλογή της κατά περίπτωση καταλληλότερης µεθόδου θα 
γίνεται από τον Ανάδοχο και θα τελεί υπό την έγκριση από την Υπηρεσία µόνον κατά το 
τεχνικό της µέρος.  Για την περίπτωση έργων που κατασκευάζονται µε ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά η έγκριση της Υπηρεσίας θα χορηγείται µετά από 
συνεκτίµηση και των οικονοµικών δεδοµένων.

3.2.2 Υλικά και συνθέσεις υλικών κατασκευής

3.2.2.1 Για την κατασκευή της αντιπαγετικής στρώσης χρησιµοποιούνται τα παρακάτω υλικά :

(1) Συνθέσεις (συλλεκτών) χαλίκων και αµµοχαλίκων µε ποσοστό <= 5% κ.β. κόκκων 
µικρότερων των 0,063 χλστ. και ποσοστό >40% κ.β. κόκκων µεγαλύτερων των 2 
χλστ.

(2) Συνθέσεις (συλλεκτών) άµµων και αµµοχαλίκων µε ποσοστό <=5% κ.β. κόκκων 
µικρότερων των 0,063 χλστ. και ποσοστό <=40% κ.β. κόκκων µεγαλύτερων των 2 
χλστ.

(3) Συνθέσεις από λιθοσυντρίµµατα (γαρµπίλι) και άµµο λατοµείου διαβαθµίσεων από 
0/5 έως 0/32 χλστ., καθώς και από θραυστά σκύρα, γαρµπίλι και άµµο λατοµείου 
διαβαθµίσεων 0/45 και 0/56 χλστ.

(4) Εκτός των παραπάνω µπορούν να χρησιµοποιηθούν συνθέσεις αδρανών των 
περιπτώσεων (1) και (2) µε προσθήκη θραυστών αδρανών, καθώς και συνθέσεις 
αδρανών της περίπτωσης (3) µε προσθήκη συλλεκτής άµµου.  Στην περίπτωση 
προσθήκης συλλεκτής άµµου, το ποσοστό των µικρότερων των 2 χλστ. κόκκων 
στο συνολικό ποσοστό της σύνθεσης των αδρανών πρέπει να είναι τουλάχιστον 
20% κ.µ.

3.2.2.2 Το ποσοστό των πλέον χονδρόκοκκων αδρανών, συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού 
κόκκων εκτός διαβάθµισης, πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% κ.β.
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3.2.2.3 Το ποσοστό των χονδρόκοκκων κόκκων εκτός διαβάθµισης πρέπει να µην υπερβαίνει το 
10% κ.β.

3.2.2.4 Στο ανώτερο τµήµα της αντιπαγετικής στρώσης και σε πάχος 20 εκ., το ποσοστό των 
µεγαλύτερων των 2 χλστ κόκκων στο συνολικό ποσοστό της σύνθεσης των αδρανών 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 30% κ.β.  Οι άµµοι και τα αµµοχάλικα που δεν ικανοποιούν 
αυτή την απαίτηση επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται, εφόσον αποδεικνύεται ότι 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ως προς το βαθµό συµπύκνωσης και ως προς το µέτρο 
παραµόρφωσης (ή αντίστοιχα το CBR), σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2.4.2 και η 
στρώση είναι, σε συµπυκνωµένη κατάσταση, ικανοποιητικά υδατοπερατή.

3.2.2.5 Εκτός των παραπάνω, στα ανώτερα 20 εκ. της αντιπαγετικής στρώσης, το ποσοστό των 
µεγαλύτερων των 2 χλστ κόκκων στις συνθέσεις της περίπτωσης (1) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 75% κ.β. και στις συνθέσεις της περίπτωσης (3) το 85% κ.β.  Επίσης το 
ποσοστό των µεγαλύτερων των 16 χλστ κόκκων στις συνθέσεις των περιπτώσεων (1) και 
(2), όπως και το ποσοστό των µεγαλύτερων των 22 χλστ κόκκων στις συνθέσεις της 
περίπτωσης (3) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% κ.β.

3.2.2.6 Το επιτρεπόµενο ποσοστό κόκκων µικρότερων των 0,063 χλστ καθορίζεται (παράλληλα 
µε την ευπάθεια σε παγετό) και από την ευπάθεια των υλικών και συνθέσεων υλικών 
κατασκευής σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την κατασκευή και προσδιορίζεται, έτσι 
ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 3.2.4.1 και 3.2.4.2.

3.2.2.7 Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να µεταφέρονται στο εργοτάξιο διαβρεγµένα.

3.2.3 Κατασκευή

3.2.3.1 Απαγορεύεται η κατασκευή της αντιπαγετικής στρώσης όταν η στρώση έδρασης αυτής 
βρίσκεται υπό την επίδραση παγετού.

3.2.3.2 Το ελάχιστο πάχος κάθε στρώσης, ή επιµέρους στρώσης, σε συµπυκνωµένη κατάσταση, 
εξαρτάται από το µέγεθος του µεγίστου κόκκου της σύνθεσης των αδρανών και είναι :

(1) συνθέσεις αδρανών µέγιστου κόκκου  32 χλστ :  12 εκ.
(2) συνθέσεις αδρανών µέγιστου κόκκου  45 χλστ :  15 εκ.

(3) συνθέσεις αδρανών µέγιστου κόκκου  56 χλστ :  18 εκ.

(4) συνθέσεις αδρανών µέγιστου κόκκου  63 χλστ. :  20 εκ.

3.2.3.3 Η αντιπαγετική στρώση πρέπει να κατασκευάζεται έτσι, ώστε να παρουσιάζει 
οµοιοµορφία ως προς την αντοχή της και τη συµπεριφορά της σε παραµόρφωση.  Για το 
σκοπό αυτό, η φόρτωση, εκφόρτωση και διάστρωση των αδρανών υλικών πρέπει να 
γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η απόµιξη.  Η συµπύκνωση του 
διαστρωµένου υλικού πρέπει να γίνεται µε τη βέλτιστη περιεκτικότητα σε νερό, σε πολλές 
φάσεις εργασίας.

3.2.4 Απαιτήσεις

3.2.4.1 Κοκκοµετρική διαβάθµιση

(1) Για την τελειωµένη στρώση ισχύουν οι οριακές τιµές της παραγράφου 3.3.2.3.  Το 
ποσοστό κόκκων µικρότερων των 0,063 χλστ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 7,0% 
κ.β.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ενδεχόµενο υδροφόρος ορίζοντας να 
ανέρχεται έως την επιφάνεια έδρασης της αντιπαγετικής στρώσης (Planum), το 
κατώτερο τµήµα της αντιπαγετικής στρώσης, ελάχιστου πάχους 20 εκ. 
κατασκευάζεται έτσι ώστε το ποσοστό κόκκων µικρότερων των 0,063 χλστ να µην 
υπερβαίνει το 5,0% κ.β.
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(3) Ποσοστό µεγαλύτερο του 7% κ.β. κόκκων µικρότερων των 0,063 χλστ γίνεται δεκτό, 
µόνον όταν αποδεικνύεται η καταλληλότητα της σύνθεσης των αδρανών αναφορικά µε 
την υδατοπερατότητα, τη µη ευπάθεια σε παγετό και την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της παραγράφου 3.2.4.2.

3.2.4.2 Βαθµός συµπύκνωσης και µέτρο παραµόρφωσης

(1) Η αντιπαγετική στρώση πρέπει να συµπυκνώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
επιτυγχάνεται ο ελάχιστος βαθµός συµπύκνωσης σύµφωνα µε την δοκιµή Proctor 
(D

Pr
) που φαίνεται στον Πίνακα  1.

(2) Σε περίπτωση, κατά την οποία ο έλεγχος του βαθµού συµπύκνωσης γίνεται 
έµµεσα (λόγω των δυσκολιών που µπορεί να προέρχονται από τα χαρακτηριστικά 
των υλικών κατασκευής) µε τη δοκιµή φόρτισης πλάκας, η σχέση των µέτρων 
παραµόρφωσης (2η προς 1η φόρτιση) Ev2/Ev1 δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή 
2,2 όταν προδιαγράφεται βαθµός συµπύκνωσης D

Pr
 >= 103% της πρότυπης 

δοκιµής Proctor (ή 98% της τροποποιηµένης δοκιµής Proctor) και Εv2/Ev1 <= 2,5 
όταν προδιαγράφεται D

Pr
 < 103% της πρότυπης δοκιµής Proctor.

(3) Σύµφωνα µε την τυποποίηση κατάταξης των οδοστρωµάτων σε τέσσερεις 
κατηγορίες, ανάλογα µε την ελάχιστη Φέρουσα Ικανότητα Εδρασης (Φ.Ι.Ε.) που 
απαιτείται να υπάρχει στην επιφάνεια έδρασης του οδοστρώµατος, που στην 
προκειµένη περίπτωση ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της αντιπαγετικής 
στρώσης, θα ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις, ανάλογα µε Φ.Ι.Ε. σχεδιασµού του 
οδοστρώµατος.

Φέρουσα Ικανότητα 
Εδρασης (Φ.Ι.Ε.) Φ.Ι.Ε.  0 Φ.Ι.Ε. 1 Φ.Ι.Ε. 2 Φ.Ι.Ε. 3

CBR (%) 3 < CBR  5 5 < CBR  10 10 < CBR  20 CBR > 20

Ενδεικτικό 
αντίστοιχο Μέτρο 
Παρα-µόρφωσης 
Ev2

17 < Ev2  25 25 < Ev2  35 35 < Ev2  45 Ev2 > 45

(4) Για την κατασκευή οδοστρωµάτων αυτοκινητοδρόµων και κύριων οδικών έργων 
(κατηγορίας Κ3 και ανώτερης) δεν γίνεται δεκτή, στην έδραση του οδοστρώµατος 
(που στην παρούσα περίπτωση ταυτίζονται µε την άνω επιφάνεια της 
αντιπαγετικής στρώσης), Φ.Ι.Ε. µικρότερη του 2.

(5) Κατά τον προσδιορισµό του µέτρου παραµόρφωσης (ή του CBR) και της 
πυκνότητας ξηρού υλικού γ

d
, στα πλαίσια των ελέγχων, επιτρέπονται οι παρακάτω 

αποκλίσεις :

α. Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι 
µικρότερος από πέντε (5), όλα τα επιµέρους αποτελέσµατα θα πρέπει να 
βρίσκονται εντός των επιτρεποµένων ορίων.

β. Αν οι δοκιµές ελέγχου είναι πέντε ή περισσότερες, επιτρέπεται κάθε φορά ένα 
(1) επιµέρους αποτέλεσµα να αποκλίνει από µεν το απαιτούµενο CBR ή 
αντίστοιχα το µέτρο παραµόρφωσης όχι περισσότερο από 10%, ενώ για τον 
προσδιορισµό του βαθµού συµπύκνωσης όχι περισσότερο από 3% από την 
πυκνότητα ξηρού υλικού

(6) Σε περίπτωση, κατά την οποία αιτιολογούνται µη αποδεκτά αποτελέσµατα (π.χ. για 
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σύνθεση πολύ ανοµοιόµορφων υλικών), µπορούν να προσδιορίζονται και να 
δίδονται οι µέγιστες επιτευχθείσες τιµές µε συµπυκνώσεις δειγµάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ - 1
Ελάχιστες απαιτήσεις για το βαθµό συµπύκνωσης D

Pr
 µιγµάτων 

υλικών κατασκευής αντιπαγετικών στρώσεων

D
Pr
 % (δοκιµή Proctor

Νο Περιοχή Συνθέσεις υλικών Τροπο-ποιηµένη
Πρότυπη

1 Επιφάνεια 
αντιπαγετικής 
στρώσης µέχρι 
βάθους 0,2 µ.

Συνθέσεις αµµοχαλίκων κλιµακωτής ή ανοικτής 
(συνεχούς διαβάθµισης [περίπτωση (1) παρ.
3.2.3.2.], καθώς και συνθέσεις υλικών από 
θραυστή άµµο, γαρµπίλι και πιθανόν θραυστά 
σκύρα διαβαθµίσεων από 0/5 έως 0/56 
[περίπτωση (3) παρ. 3.2.3.2.]

98

103

Χάλικες στενής διαβάθµισης (ένα κλά-σµα) 
[περίπτωση (1) παρ. 3.2.3.2.], κα-θώς και 
συνθέσεις άµµων και αµµοχά-λικων 
[περίπτωση (2) παρ. 3.2.3.2.)

95

100

2 Εκτός της περιοχής 
Νο 1

Ολες οι συνθέσεις υλικών της περιοχής Νο 1
95
100

3.2.4.3 Απαιτήσεις γεωµετρίας άνω επιφάνειας

Η τελική στάθµη και οµαλότητα της άνω επιφάνειας της αντιπαγετικής στρώσης θα 
πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

(1) Τελική στάθµη

Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, µετά την κατασκευή ολόκληρης της 
αντιπαγετικής στρώσης, πρέπει να ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της µελέτης 
και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις µεγαλύτερες από  20 mm.

(2) Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων

Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων ελέγχου θα πρέπει να τηρεί τις 
ακόλουθες απαιτήσεις :

α. Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή : Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά 
σηµεία της διατοµής (κορυφογραµµές, άκρα διατοµής, τυχόν χαµηλά σηµεία), 
και τυχόν επί πλέον σηµεία ώστε η µέγιστη απόσταση µεταξύ των 
χωροσταθµικών σηµείων στη διατοµή να µην υπερβαίνει τα 10 µ.

β. Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών : 20 µ.

(3) Οµαλότητα

Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχυ, 
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παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού.  Σε κάθε περίπτωση µεταξύ της 
κάτω επιφάνειας του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι 
κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 20 mm.

Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται κατά κανόνα στο µέσο του 
πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της Λωρίδας 
Εκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει.

Οι µετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ 
τους το πολύ 20 µ.  Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα 
στα οποία υπάρχει υποψία διακυµάνσεων µεγαλυτέρων από τις επιτρεπόµενες.

3.3 ΒΑΣΕΙΣ / ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ 

3.3.1 Γενικά

3.3.1.1        (1) Το παρόν εδάφιο αφορά στην κατασκευή βάσεων / υποβάσεων µη ευπαθών στην 
επίδραση παγετού από συλλεκτό ή θραυστό αµµοχάλικο από ασύνδετο υλικό. 

(2) Σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο 3.2.1.1.(2) οι βάσεις / υποβάσεις, για τις 
οποίες γίνεται λόγος στην παρούσα παράγραφο 3.3, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως αντιπαγετικές στρώσεις.

(3) Όµοια οι βάσεις / υποβάσεις της παρούσας παραγράφου µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν, ύστερα από έγκριση από την Υπηρεσία, σε αντικατάσταση των 
υλικών που προδιαγράφονται στην ΠΤΠ Ο 150 ή/και Ο 155.

3.3.1.2 Οι υπόψη στρώσεις αποτελούνται από :

(1) συνθέσεις συλλεκτών αµµοχάλικων µε πιθανή προσθήκη θραυστών αδρανών, 

(2) συνθέσεις θραυστών σκύρων - γαρµπιλίου - άµµου, ή γαρµπιλίου - άµµου

3.3.2 Υλικά και συνθέσεις υλικών κατασκευής 

3.3.2.1 Χρησιµοποιούνται τα παρακάτω :

(1) Συνθέσεις συλλεκτών αµµοχάλικων διαβαθµίσεων 0/32, 0/45 ή 0/56, µε πιθανή 
προσθήκη θραυστών αδρανών.

(2) Συνθέσεις από λιθοσυντρίµµατα (γαρµπίλι) και άµµο διαβάθµισης 0/32, ή από 
θραυστά σκύρα, γαρµπίλι και άµµο διαβαθµίσεων 0/45 ή 0/56.

3.3.2.2 Η κοκκοµετρική καµπύλη των συνθέσεων των αδρανών πρέπει να βρίσκεται εντός των 
ορίων που φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν :

(1) για συνθέσεις (συλλεκτών) αµµοχάλικων θα έχει εφαρµογή ο Πίνακας -2.
(2) για συνθέσεις από θραυστά λιθοσυντρίµµατα (γαρµπίλι) και άµµο ή από θραυστά 

σκύρα, γαρµπίλι και άµµο θα έχει εφαρµογή ο Πίνακας -3.
Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να ικανοποιούνται ακόµη και στην τελειωµένη στρώση.

3.3.2.3 Τα υλικά κατασκευής µεταφέρονται στο εργοτάξιο οµοιόµορφα αναµεµιγµένα και 
διαβρεγµένα.

ΠΙΝΑΚΑΣ  -2
Επιτρεπόµενα όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης 
για βάσεις / υποβάσεις συλλεκτών αµµοχάλικων

Ανοιγµα ∆ιερχόµενο ποσοστό (% κ.β.)
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βροχίδας
(χλστ) 0/32 χλστ0/45 χλστ0/56 χλστ

0,063  0 -   7 0 -   7 0 -   7
0,25  3 -  27 2 -  25 2 -  25
0,5  8 -  32 5 -  30 5 -  30
1,0 13 -  3611 -  3511 -  35
2,0 20 -  4018 -  4018 -  40
4,0 27 -  5126 -  4824 -  47
8,0 39 -  6737 -  6133 -  57
16,0 59 -  8250 -  7444 -  68
31,5 90 - 10070 -  9051 -  81
45,0 90 - 10070 -  90
56,0 90 - 100

 ΠΙΝΑΚΑΣ - 3
Επιτρεπόµενα όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης

για βάσεις / υποβάσεις θραυστών σκύρων

Ανοιγµα 
βροχίδας

∆ιερχόµενο ποσοστό (% κ.β.)

(χλστ) 0/32 χλστ0/45 χλστ0/56 χλστ

0,063  0 -   7 0 -   7 0 -   7
0,25  2 -  20 2 -  20 2 -  20
0,71  9 -  30 7 -  30 7 -  30
2,0 18 -  4016 -  4016 -  40
5,0 30 -  5527 -  5127 -  51
11,2 48 -  7140 -  6439 -  63
22,4 70 -  9058 -  8154 -  77
31,5 90 – 10070 -  9061 -  81
45,0 90 - 10070 -  90
56,0 90 - 100

3.3.3 Κατασκευή

3.3.3.1 Το ελάχιστο πάχος κάθε στρώσης ή επί µέρους στρώσης σε συµπυκνωµένη κατάσταση 
εξαρτάται από το µέγεθος του µέγιστου κόκκου της σύνθεσης των αδρανών και είναι :
- συνθέσεις αδρανών 0/32 χλστ 12 εκ.

- συνθέσεις αδρανών 0/45 χλστ 15 εκ.

- συνθέσεις αδρανών 0/56 χλστ 18 εκ.

3.3.3.2 Η βάση / υπόβαση πρέπει να κατασκευάζεται, έτσι ώστε να παρουσιάζει οµοιοµορφία ως 
προς την αντοχή της και τη συµπεριφορά της σε παραµόρφωση.  Για το σκοπό αυτό, η 
φόρτωση, εκφόρτωση και διάστρωση των αδρανών υλικών πρέπει να γίνεται µε τέτοιο 
τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η απόµιξη.  ∆εν επιτρέπεται η προσωρινή απόθεση της 
σύνθεσης των υλικών κατασκευής στο εργοτάξιο.  Η συµπύκνωση του διαστρωµένου 
υλικού πρέπει να γίνεται µε τη βέλτιστη περιεκτικότητα σε νερό, σε πολλές φάσεις 
εργασίας.

3.3.4 Απαιτήσεις

3.3.4.1 Κοκκοµετρική διαβάθµιση

Για την τελειωµένη στρώση ισχύουν οι οριακές τιµές της παραγράφου Ε-1.3.2.
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Μεγαλύτερο του επιτρεπόµενου ποσοστό κόκκων µικρότερων των 0,063 χλστ γίνεται 
δεκτό, µόνον όταν αποδεικνύεται η καταλληλότητα της σύνθεσης των αδρανών 
αναφορικά µε την υδατοπερατότητα, τη µη ευπάθεια σε παγετό και την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων της παραγράφου Ε-1.3.2.

3.3.4.2 Βαθµός συµπύκνωσης

(1) Ο βαθµός συµπύκνωσης D
Pr
 πρέπει να µην είναι µικρότερος του 103% της 

πρότυπης δοκιµής Proctor (ή 98% της τροποποιηµένης δοκιµής Proctor).

(2) Σε περίπτωση, κατά την οποία ο έλεγχος του βαθµού συµπύκνωσης γίνεται 
έµµεσα (λόγω των δυσκολιών, που µπορεί να προέρχονται από τα χαρακτηριστικά 
των υλικών κατασκευής) µε την δοκιµή φόρτισης πλάκας, η σχέση των µέτρων 
παραµόρφωσης (2η προς 1η φόρτιση) Ev2/Ev1 δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή 
2,2.

3.3.4.3 Απαιτήσεις γεωµετρίας άνω επιφάνειας και πάχους στρώσης

Η τελική στάθµη και οµαλότητα της άνω επιφάνειας της βάσης / υπόβασης και το 
κατασκευαστικό πάχος θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

(1) Τελική στάθµη

Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, µετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης / 
υπόβασης, πρέπει να ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της µελέτης και δεν 
πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις µεγαλύτερες από  20 mm.

(2) Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων

Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων ελέγχου θα πρέπει να τηρεί τις 
ακόλουθες απαιτήσεις :

α. Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή : Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά 
σηµεία της διατοµής (κορυφογραµµές, άκρα διατοµής, τυχόν χαµηλά σηµεία) 
και τυχόν επί πλέον σηµεία ώστε η µέγιστη απόσταση µεταξύ των 
χωροσταθµικών σηµείων στη διατοµή να µην υπερβαίνει τα 10 µ.

β. Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών : 20 µ.

(3) Οµαλότητα

Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχυ, 
παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού.  Σε κάθε περίπτωση µεταξύ της 
κάτω επιφάνειας επαφής του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης 
επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 20 mm.

Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται κατά κανόνα στο µέσο του 
πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της Λωρίδας 
Εκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει.
Οι µετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ 
τους το πολύ 20 µ.  Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα 
στα οποία υπάρχει υποψία διακυµάνσεων µεγαλυτέρων από τις επιτρεπόµενες.

(4) Κατασκευαστικό πάχος

Το κατασκευαστικό πάχος δεν πρέπει να υπολείπεται του προδιαγραφόµενου 
περισσότερο από 10%.

Ως κατασκευαστικό πάχος θεωρείται ο αριθµητικός µέσος των αποτελεσµάτων 
µετρήσεων κάθε στρώσης του συνολικού έργου.  Κατά τον προσδιορισµό του 
µέσου όρου δεν λαµβάνονται υπόψη αποτελέσµατα µετρήσεων που υπερβαίνουν 
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το προδιαγραφόµενο στη σύµβαση του έργου πάχος περισσότερο από 3,0 εκ.

Ανεξάρτητα από το µέσο όρο, δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση το 
κατασκευαστικό πάχος να υπολείπεται του προδιαγραφόµενου στη σύµβαση του 
έργου πάχους περισσότερο από 3,5 εκ.

3.4 ΕΛΕΓΧΟΙ

3.4.1 Ποιοτικοί Ελεγχοι

3.4.1.1 Οι ποιοτικοί έλεγχοι διενεργούνται από τον ανάδοχο για την απόδειξη της 
καταλληλότητας των προβλεποµένων υλικών και συνθέσεων υλικών κατασκευής.  Οι 
έλεγχοι αυτοί µπορούν να παραλείπονται, σε περίπτωση που είναι γνωστή η 
καταλληλότητα των υλικών.

3.4.1.2 Οι ποιοτικοί έλεγχοι περιλαµβάνουν :

(1) Κοκκοµετρική διαβάθµιση της σύνθεσης των αδρανών υλικών

(2) Πυκνότητα Proctor της σύνθεσης των υλικών κατασκευής (πρότυπη δοκιµή : DIN 
18127M AASHTO T99, ASTM D698, Ε105-86 ∆οκιµή 10, ή τροποποιηµένη δοκιµή 
Proctor : AASHTO T180, ASTM D1557, Ε105-86 ∆οκιµή 11).

(3) Προέλευση των αδρανών υλικών

(4) Ποσοστό νερού που απαιτείται για την κατασκευή.

3.4.2 Έλεγχοι αυτεπιστασίας

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τον ανάδοχο και τα αποτελέσµατά τους πρέπει να 
βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας, εφόσον αυτό ζητηθεί.  Το είδος και η έκταση των 
ελέγχων δίδονται παρακάτω. 

3.4.2.1 Έλεγχοι κατά την κατασκευή 

∆ιατήρηση της ικανοποίησης των απαιτήσεων για τις συνθέσεις των αδρανών υλικών, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παραγράφους 3.2.2 και 3.3.2, όποτε κρίνεται 
αναγκαίο.

3.4.2.2 Ελεγχοι στην έτοιµη στρώση

(1) Κοκκοµετρική διαβάθµιση :  Μία (1) δοκιµή το πολύ ανά 500 µ3 σύνθεσης υλικών 
κατασκευής.

(2) Βαθµός συµπύκνωσης, ο οποίος υπολογίζεται από την πυκνότητα Proctor 
(πρότυπη δοκιµή : DIN 18127, AASHTO T99, ASTM D698, Ε105-86 ∆οκιµή 10, ή 
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor :  AASHTO T180, ASTM D1557, Ε105-86 ∆οκιµή 
11) και την πυκνότητα ξηρού υλικού (DIN 18125 Teil 2) : σε αποστάσεις ανά 250 
µ., όµως τουλάχιστον µία δοκιµή ανά 500 µ3 κατασκευαζόµενης βάσης / 
υπόβασης.

(3) Μέτρο παραµόρφωσης (DIN 18134) ή CBR (AASHTO T193, ASTM D1883 BS 
1377) : όποτε κρίνεται αναγκαίο.

(4) Τελική στάθµη και οµαλότητα :   Σύµφωνα µε την παράγραφο 3.3.4.3

(5) Κατασκευαστικό πάχος : Ανά 100 µ. στην αρχική περίοδο ελέγχων και στη 
συνέχεια το πολύ ανά 300 µ. (βλέπε παράγρ. 8.1 των Π.Τ.Π. Ο 150 και Ο 155)

3.4.3 Τελικοί έλεγχοι
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Η δειγµατοληψία και οι υπόψη έλεγχοι διενεργούνται από τον ανάδοχο, παρουσία 
εκπροσώπου της Υπηρεσίας.  Το είδος και η έκταση των ελέγχων δίδονται παρακάτω :

(1) Κοκκοµετρική διαβάθµιση : όποτε κρίνεται αναγκαίο, όµως τουλάχιστον ανά 3.000 
µ3 σύνθεσης υλικών κατασκευής.

(2) Βαθµός συµπύκνωσης, ο οποίος υπολογίζεται από την πυκνότητα Proctor 
(πρότυπη δοκιµή : DIN 18127, AASHTO T99, ASTM D698, Ε105-86 ∆οκιµή 10, ή 
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor : AASHTO T180, ASTM D1557, Ε105-86 ∆οκιµή 
11) και την πυκνότητα ξηρού υλικού (DIN 18125 Teil 2) : όποτε κρίνεται αναγκαίο, 
όµως τουλάχιστον ένας έλεγχος ανά 500 µ3 κατασκευαζόµενης βάσης / υπόβασης.

(3) Μέτρο παραµόρφωσης (DIN 18134) ή CBR (AASHTO T193, ASTM D1883, BS 
1377) :   όποτε κρίνεται αναγκαίο.

(4) Τελική στάθµη και οµαλότητα  :

- Τελική στάθµη :  το πολύ ανά 50 µ.
- Οµαλότητα :   όποτε κρίνεται αναγκαίο

(5) Κατασκευαστικό πάχος : ±1 εκ.
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Ζ - 1 ΣΗΜΑΝΣΗ

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση όλων των κατηγοριών, κατά µήκος του υπό 
εξέταση οδικού άξονα καθώς και εκείνη των συµβαλλουσών µε αυτών οδών, στο µήκος 
τους που επηρεάζεται από την ύπαρξη του κυρίου άξονα.

1.1.1 Η οριζόντια σήµανση περιλαµβάνει:

- Τις διαγραµµίσεις που οριοθετούν τις λωρίδες της οδού
- Τις οριογραµµές των άκρων του οδοστρώµατος
- Τις λοιπές σηµάνσεις («ζέµπρες»τόξα επιλογής λωρίδας. τυχόν µηνύµατα που 

αναγράφονται και επί της οδού κλπ)

1.1.2 Η κατακόρυφη σήµανση περιλαµβάνει:

- Τις πινακίδες σήµανσης
- Τις γέφυρες σήµανσης
- Τους οριοδείκτες
- Τους δείκτες οριοθέτησης Απαλλοτριωµένης ζώνης
- Τους πλήρως αντανακλαστικούς χιλιοµετρικούς δείκτες

1.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.2.1 Οριζόντια σήµανση

Εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν 2696/99 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε συνδυασµό 
µε τις ΠΤΠ - Σ- 307 και Σ-308 (ΦΕΚ 890/21-8-75) για τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της 
διαγράµµισης, την Οδηγία τρόπου διαγράµµισης (ΚΕ∆Ε 1982), την Προσωρινή 
Προδιαγραφή για τους ανακλαστήρες (µάτια γάτας) των οδών (∆3/1990), η Προσωρινή 
Προδιαγραφή Ακρυλικού Χρώµατος (∆14β/ο/17826/557/96) και ο ΚΜΕ. Αντιθέτως 
κρίνονται επαρκείς, για τις ανάγκες οριζόντιας σήµανσης αυτοκινητοδρόµων, οι 
προδιαγραφές ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3 και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β’/79) και επιβάλλεται 
τουλάχιστον η χρήση των ειδικών χρωµάτων υψηλής ποιότητας, ή ακόµη καλύτερα, υλικά 
οριζόντιας σήµανσης µε υψηλότερα χαρακτηριστικά αντανακλαστικότητας και µεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής (θερµοπλαστικά, ψυχροπλαστικά, αυτοκόλλητες ταινίες, διαγραµµίσεις 
κλπ). Ειδικά για τη σήµανση εκτελουµένων έργων ισχύει η «Τεχνική Προδιαγραφή 
Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων»  (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003).

1.2.2 Κατακόρυφη σήµανση

Εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.2696/99 (ΚΟΚ) σε συνδυασµό µε τις ΠΤΠ Σ-301, Σ-302, 
Σ-303, Σ-304, Σ-305 και Σ-306 (ΦΕΚ 676Β’/74) για τις πινακίδες σήµανσης η οδηγία 1-92 
της ΓΓ∆Ε (∆ΜΕΟ ε/οικ/720/13-11-92) για θέµατα σήµανσης που δεν καλύπτονταν από τις 
υπόλοιπες προδιαγραφές, την Προσωρινή Προδιαγραφή της ΓΓ∆Ε (ΦΕΚ 953 Β’/
24-10-97) για την επιλογή αντανακλαστικών µεµβρανών, κατά περίπτωση, και τον 
καθορισµό των χαρακτηριστικών του τύπου ΙΙΙ (υπερυψηλής αντανακλαστικότητας) τις 
ΠΤΠ Σ-310 και Σ-311 (ΦΕΚ 954Β’/ 31-12-96) για τις χρωµατικές συντεταγµένες και τα 
χαρακτηριστικά των αντανακλαστικών µεµβρανών τύπων Ι και ΙΙ, τις ΠΤΠ Σ-301-75 και 
Σ-302-75, οι οποίες αντικατέστησαν τα σχετικά άρθρα των ΠΤΠ Σ-301 και Σ-302, σχετικά 
µε την ποιότητα του αλουµινίου των πινακίδων (ΦΕΚ 99Β’/28-1-76), την ΠΤΠ για τους 
στύλους στήριξης των πινακίδων (ΦΕΚ 1061 Β’/13-10-80), όπως συµπληρώθηκε µε την 
διάταξη ΒΜ5/ο/40229/27-10-80, την Τεχνική Προδιαγραφή ∆Κ8 (ΕΗ 3/ο/107/22-1-86) για 
τους στύλους για έκκεντρες πινακίδες, το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ, για την µετατροπή 
του Ελληνικού αλφάβητου σε λατινικούς χαρακτήρες για τις πληροφοριακές πινακίδες 
τοπωνυµίων (που τροποποιεί τις σχετικές ΠΤΠ), την Τεχνική Περιγραφή φωτεινών 
πινακίδων (∆3γ/ο/15/11-Ω/28-2-91) , τον ΚΜΕ και την νοµοθεσία περί διαφηµιστικών και 
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παρεµφερών πινακίδων, όπως παρουσιάζεται στον Ν.2696/99 και τα σχετικά µε αυτόν 
∆ιατάγµατα. 

1.2.3 Οριοδείκτες

Ισχύει η προσωρινή προδιαγραφή πλαστικών οριοδεικτών της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε.

1.2.4 Πλήρως αντανακλαστικοί χιλιοµετρικοί δείκτες

Ισχύουν οι σχετικές µε το αντικείµενο διατάξεις περί κατακόρυφης σήµανσης (βλ. παρ.
1.2.2 ανωτέρω) σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στον Κ.Μ.Ε. 

1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα ΤΣΥ και ειδικότερα στα αναφερόµενα στην σήµανση, ισχύουν οι 
αντίστοιχοι ορισµοί του Ν. 2094/92 (ΚΟΚ) σχετικώς µε τις έννοιες αυτοκινητόδροµος και 
κόµβος (άρθρο 2) σήµανση οδών µε πινακίδες (άρθρο 4) και σήµανση οδοστρωµάτων µε 
διαγραµµίσεις (άρθρο 5)

1.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες (φόρτος κυκλοφορίας, διατοµή, οριζοντιογραγικά και 
µηκοτοµικά χαρακτηριστικά, κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής, ανάγλυφο εδάφους, 
κλπ) κάθε συγκεκριµένου τµήµατος, εκλέγονται τα κατάλληλα, κατά περίπτωση, υλικά 
οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, που 
παρουσιάστηκαν στην ανωτέρω παράγραφο Ζ.1.2, ενώ στις περιπτώσεις που δεν 
καλύπτονται πλήρως από αυτές, ο κατασκευαστής υποχρεούται να χρησιµοποιεί τα υλικά 
εκείνα που εγγυώνται τα καλύτερα αποτελέσµατα από άποψη ασφάλειας των χρηστών 
και διάρκειας ζωής της κατασκευής

1.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

1.5.1 Οριζόντια σήµανση

Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές οι σχετικές µε την οριζόντια σήµανση που 
αναγράφονται στο ανωτέρω άρθρο 1.2.1. Η µόνιµη οριζόντια σήµανση γίνεται µε γραµµές 
λευκού χρώµατος. Ως λευκό χρώµα νοούνται και οι αποχρώσεις του αργυροχρόου και 
του ανοικτού γκρίζου χρώµατος (Ν 2696/99-ΚΟΚ). Σε περίπτωση ανάγκης προσωρινής 
ακύρωσης των µόνιµων διαγραµµίσεων και αντικατάστασής τους µε άλλες, οι 
προσωρινές αυτές  διαγραµµίσεις πρέπει να είναι χρώµατος κίτρινου, όπως ρητώς 
αναφέρεται στην «Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων»  (ΦΕΚ 946Β΄/
9-7-2003).
Για λόγους καλής ορατότητας ηµέρα και νύχτα, πρέπει η οριζόντια σήµανση να 
παρουσιάζει επαρκή χρωµατική αντίθεση προς το οδόστρωµα και υψηλή 
αντανακλαστικότητα. Τα σήµατα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν διακεκριµένες 
(αιχµηρές) απολήξεις και οµοιόµορφη επιφάνεια.

Η στερεότητα της σήµανσης εξαρτάται από την επιλογή του υλικού, Η 
αποτελεσµατικότητά της κρίνεται επαρκής για όσο διάστηµα το σήµα µπορεί να 
αναγνωρίζεται µε ευκρίνεια.

Η σήµανση δεν επιτρέπεται να δηµιουργεί κινδύνους πχ από µη στερεά κατασκευή ή 
ανεπαρκή πρόσφυση της επιφανείας της.

Το υλικό των σηµάτων (λεπτή ή παχιά στρώση) µπορεί να ενισχύεται µε την προσθήκη 
ανάγλυφων αντανακλαστικών στοιχείων («µάτια γάτας»). Όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο, 
επιτρέπεται η χάραξη ακόµη και ολόκληρων σηµάτων µε χρησιµοποίηση τέτοιων 
στοιχείων (λευκού χρώµατος). Εφόσον όµως πρόκειται για σήµανση κατά µήκος της 
κυκλοφορίας, η χάραξη αυτή επιτρέπεται µόνο σε σηµεία µε µέγιστη επιτρεπόµενη 
ταχύτητα 50km/h, άρα, στην περίπτωση αυτή, αποκλείεται η χρήση τους στην σήµανση 
αυτοκινητοδρόµου.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά, να προσκοµίζει εγγύηση 
της κατασκευάστριας εταιρείας ως προς την διάρκεια ζωής των υλικών αυτών που να 
αντιστοιχεί στις προδιαγραφές που ισχύουν.

Ως προς την διαστασιολόγηση και τα λοιπά στοιχεία των οριζοντίων σηµάνσεων 
(γράµµατα, επανάληψη και εξάλειψη σηµάνσεων) ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στον ΚΜΕ.

1.5.2 Κατακόρυφη σήµανση

Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές οι σχετικές µε την κατακόρυφη σήµανση που 
αναγράφονται στο ανωτέρω άρθρο 1.2.2. Επί πλέον, όπως και στον ΚΜΕ ορίζεται ο 
στατικός υπολογισµός για τις πινακίδες σήµανσης (πλην γεφυρών σήµανσης) θα γίνεται 
µε ισοδύναµο στατικό φορτίο ανεµοπίεσης, 150kp/m2. Προκειµένου  περί του στατικού 
υπολογισµού γεφυρών σήµανσης θα ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο αντίστοιχο άρθρο 
του ΚΜΕ. 

Ως προς την επιλογή του υλικού της πρόσθιας επιφάνειας θα ισχύει ο κατωτέρω πίνακας 
της προσωρινής προδιαγραφής της ΓΓ∆Ε/∆ΜΕΟ/ε (Απόφαση ∆ΜΕΟ/ε/οικ/1102/2-10-97) 
(ΦΕΚ 953Β’/24-10-97).

Τύπος Πινακίδας Αν.Κινδύνου Ρυθµιστική Πληροφοριακή

Περιβαλ. όχληση Υψηλή Χαµηλή ΥψηλήΧαµηλήΥψηλήΧαµηλή
Θέση πινακίδας
∆εξιά ΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙ
Αριστερά ΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ
Γέφυρα σήµανσης (ΙΙΙ) (ΙΙΙ) (ΙΙΙ)(ΙΙΙ)ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ

Στις περιπτώσεις που ορίζεται «ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ» (το ΙΙΙ σε ΙΙ νοείται γράµµατα τύπου ΙΙΙ, 
υπόβαθρο τύπου ΙΙ) η επιλογή της µίας από τις δύο λύσεις εναπόκειται σε συµφωνία 
εργοδότη και Αναδόχου, αναλόγως των τοπικών συνθηκών της περιοχής του υπόψη 
έργου (κλιµατολογικών, προσανατολισµού, κυκλοφοριακού φόρτου, εξωτερικού 
φωτισµού κλπ)

Η στήριξη των πληροφοριακών πινακίδων θα γίνεται σε γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες 
ISO MEDIUM  βαρείς (πράσινη ετικέτα) που θα υπολογίζονται στατικά µε τα φορτία 
ανεµώθησης του ΚΜΕ.

Η ελάχιστη διάµετρος των σιδηροσωλήνων στήριξης για µικρές πινακίδες µε ύψος στύλου 
µέχρι 2,5m είναι ίση µε 1 1/2’’ και το πάχος τοιχωµάτων 3,4 χλστ µε κατασκευαστική 
διαµόρφωση σύµφωνα µε την απόφαση ΒΜ5/Ο/40124/30-9-80 τ.Υ∆Ε

Για την περίπτωση ογκωδών πλευρικών πινακίδων που απαιτούν κατασκευή ειδικών 
δικτυωµάτων ή πλαισίων στήριξης, αυτά θα κατασκευάζονται από δοµικό χάλυβα 
οποιασδήποτε κατηγορίας σύµφωνα µε τον ΚΜΕ και σύµφωνα µε στατικό υπολογισµό 
που θα γίνεται και µε την απαίτηση ελάχιστου πάχους τοιχώµατος διατοµής ίσου προς 
3χλστ. 

Η διαµόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
εξασφαλίζεται ευχερής προσαρµογή της πινακίδας ή/και αντικατάσταση

Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γαλβανισµένα ή από 
ανοξείδωτο χάλυβα.

Οι ρυθµιστικές πινακίδες και οι πινακίδες επικίνδυνων θέσεων θα κατασκευαστούν 
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στα άρθρα του ΚΜΕ.

Οι γέφυρες σήµανσης θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στα άρθρα 
του ΚΜΕ , από δοµικό χάλυβα οποιασδήποτε κατηγορίας, σύµφωνα µε στατικό 
υπολογισµό που θα γίνεται και µε την απαίτηση ελάχιστου πάχους τοιχώµατος διατοµής 
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ίσου προς 3mm. Ως προς την αντιδιαβρωτική προστασία ισχύουν τα ανωτέρω που 
αναφέρθηκαν για τις πληροφοριακές πινακίδες.

Η διαµόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
εξασφαλίζεται ευχερής προσαρµογή της πινακίδας ή/και αντικατάσταση. Όλοι οι κοχλίες 
και τα περικόχλια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γαλβανισµένα ή από ανοξείδωτο 
χάλυβα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά, να προσκοµίζει εγγύηση 
της κατασκευάστριας εταιρείας ως προς την αντοχή και την διάρκεια ζωής των υλικών 
αυτών που να αντιστοιχούν στις προδιαγραφές που ισχύουν (πχ 10 έτη θα διατηρούν 
τουλάχιστον το 80% της οπισθανακλαστικότητάς τους, όπως η ΠΤΠ-Σ-311 ορίζει)

Οι εργασίες που περιλαµβάνονται υπό το όρο «κατακόρυφη σήµανση» περιλαµβάνουν:

α. Την πλήρη κατασκευή των πινακίδων και των στηρίξεών τους
β. Την µεταφορά τους στον ακριβή τόπο που πρέπει να τοποθετηθεί η κάθε µία
γ. Τις εργασίες τοποθέτησής τους

∆εν περιλαµβάνεται τυχόν απαιτούµενη ασφάλιση καθώς και, όπου απαιτείται, 
ηλεκτροφωτισµός αυτών.

1.5.3 Οριοδείκτες

Οι στύλοι των οριοδεικτών θα είναι τριγωνικής διατοµής σχήµατος ισοσκελούς τριγώνου 
µε περιεχόµενη µεταξύ των ίσων πλευρών γωνία ίση µε 30. Το ύψος του ισοσκελούς θα 
είναι 10-16εκ, αν η διατοµή είναι πλήρης και 12-16 εκ αν είναι κοίλη. Στην περίπτωση 
αυτή το πάχος του τοιχώµατος θα είναι τουλάχιστον 3χλστ. Οι γωνίες του τριγώνου 
στρογγυλεύονται µε καµπύλες ελάχιστης ακτίνας 1εκ. Το συνολικό ύψος του στύλου θα 
είναι τουλάχιστον 1,50 µ. Ο οριοδείκτης θα πακτώνεται µέσα στο έδαφος µε ένα µήκος 
πάκτωσης 50 εκ.

Οι στύλοι των οριοδεικτών θα είναι κατασκευασµένοι από πολυβινυλοχλωρίδιο τύπου 
P.V.C. ΗΙ. Η ποιότητα θα είναι τέτοια ώστε να µην επηρεάζεται από την υπεριώδη 
ακτινοβολία και τις ατµοσφαιρικές επιδράσεις (για τις σχετικές δοκιµασίες γίνεται αναφορά 
στο υπάρχον σχέδιο «προσωρινής προδιαγραφής» ΥΠΕΧΩ∆Ε υπ. αριθµ. ∆3γ/ο/14/7-Ω/
13-2-91)

Το χρώµα του στύλου θα είναι λευκό, οµοιόµορφο σε όλη τη µάζα του

Τα ανακλαστικά στοιχεία θα είναι ορθογωνικά, διαστάσεων 18Χ4 εκ και (αν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης) θα αποτελούνται από 
υάλινα φακίδια στεγανοποιηµένα και τοποθετηµένα σε πλαστική βάση (ΤΥΠΟΣ Β) ή από 
πρισµατικούς αντανακλαστικούς  κρυστάλλους ακρυλιού υλικού ερµητικά 
στεγανοποιηµένους (ΤΥΠΟΣ Α) ή ειδικές µεµβράνες ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ υπερυψηλής 
αντανακλαστικότητας.

Ο συντελεστής φωτεινής έντασης για τους διάφορους τύπου αντανακλαστικών θα 
µετριέται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη «προσωρινή προδιαγραφή» του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
που προαναφέρθηκε (∆3γ/Ο/14/7-Ω/13-2-91) ως προς τα υάλινα φακίδια και τους 
πρισµατικούς κρυστάλλους και σύµφωνα µε τους σχετικούς πίνακες της προσωρινής 
προδιαγραφής που περιγράφεται στο ΦΕΚ 953Β’ /24-10-91 ως προς το υλικό τύπου ΙΙΙ. 
Το χρώµα των αντανακλαστικών στοιχείων θα είναι ερυθρό (για τη δεξιά όψη  ως προς 
την κατεύθυνση της κυκλοφορίας) και αργυρόλευκο (για την αριστερή όψη ως προς την 
κατεύθυνση της κυκλοφορίας)

Τα αντανακλαστικά θα τοποθετούνται και στις δύο πλευρές του οριοδείκτη (αργυρόλευκα 
από τη µία πλευρά και ερυθρά από την άλλη) πάνω σε µία µαύρη παραλληλόγραµµη 
λωρίδα που θα καλύπτει όλη την επιφάνεια της διατοµής του οριοδείκτη σε πλάτος 25 εκ.

Για την περίπτωση των οριοδεικτών σε αυτοκινητόδροµο η τοποθέτηση αντανακλαστικών 
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στην πίσω πλευρά των οριοδεικτών εξυπηρετεί τις περιόδους που εκτρέπεται η 
κυκλοφορία στο ένα οδόστρωµα (πχ κατά την συντήρηση).

Το κέντρο βάρος των αντανακλαστικών στοιχείων θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 
15 έως 20 εκ από την κορυφή του οριοδείκτη.

Κατά την παραλαβή θα γίνεται δειγµατοληψία σε ποσοστό 1% επί της παραδινόµενης 
ποσότητας µε ελάχιστο αριθµό 5 τεµάχια στύλων.

Τα αντανακλαστικά στοιχεία των οριοδεικτών πρέπει να καλύπτονται µετά την κατασκευή 
τους για την πλήρη προστασία τους κατά τις φορτοεκφορτώσεις, την µεταφορά και την 
τοποθέτησή τους.

1.5.4 ∆είκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης

Οι δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης θα κατασκευαστούν από οπλισµένο 
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (οπλισµός 4Φ8+συνδετήρες Φ6/15). Οι διαστάσεις τους 
θα είναι 0,20Χ0,20Χ0,75 µ.

Οι δείκτες θα πακτώνονται µέσα στη βάση από άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, 
διαστάσεων 0,40Χ0,40Χ0,50 µ, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το άλλο τους άκρο να εξέχει από 
το έδαφος κατά 0,40µ.

Η κατασκευή θα γίνεται µε την µέθοδο της προκατασκευής για την επίτευξη δεικτών της 
ίδιας ποιότητας σχήµατος και όψης.

Τα σχέδια που θα υποβάλλει ο ανάδοχος θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της 
Υπηρεσίας. 

1.5.5 Πλήρως αντανακλαστικοί χιλιοµετρικοί δείκτες

Οι αντανακλαστικοί χιλιοµετρικοί δείκτες θα είναι τύπου ανάλογου προς την Π-15 των 
προδιαγραφών που ισχύουν για πληροφοριακές πινακίδες, µε τη διαφορά ότι η γραφή θα 
είναι αντανακλαστική και θα έχει χαρακτηριστικά αντανακλαστικότητας, αντοχής κλπ 
σύµφωνα µε την µεµβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ για τους 
χιλιοµετρικούς δείκτες των αυτοκινητοδρόµων σύµφωνα µε την προσωρινή προδιαγραφή 
της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 953Β’/24-40-97) που καθορίζει τα χαρακτηριστικά τύπου 
ΙΙΙ.

Για τις αναγραφές ισχύουν τα όσα αναφέρονται στον ΚΜΕ.

Επίσης διαφοροποιούνται οι διαστάσεις των πινακίδων (σχετικά µε την πινακίδα Π-15).

Το υπόβαθρο των χιλιοµετρικών δεικτών αυτοκινητοδρόµων θα είναι αντανακλαστικό, θα 
έχει χρώµα πράσινο και θα έχει χαρακτηριστικά αντανακλαστικότητας αντοχής κλπ 
σύµφωνα µε τη µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας (τύπου ΙΙ) κατά την 
προδιαγραφή ΥΠΕΧΩ∆Ε Σ-311.

Το υπόβαθρο των χιλιοµετρικών δεικτών των λοιπών οδών (πλην αυτοκινητοδρόµων) θα 
είναι ανακλαστικό, θα έχει χρώµα κυανό και θα έχει χαρακτηριστικά αντανακλαστικής 
µεµβράνης τύπου Ι (σύµφωνα µε την προδιαγραφή Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Σ-311).

Ο στύλος στήριξης της πινακίδας θα είναι από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα διαµέτρου 1 
1/2’’ και πάχους τοιχώµατος 3,4χλστ και θα έχει κατάλληλο ύψος, ώστε η κάτω πλευρά 
του χιλιοµετρικού δείκτη να βρίσκεται σε ύψος 0,60 m πάνω από την τελική στάθµη της 
οδού.

1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ



-257-

1.6.1 Οριζόντια σήµανση
 

Οι εργασίες  περιλαµβάνουν:

α. Προµήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή διαγραµµίσεων 
οδοστρώµατος, ανεξαρτήτως τύπου (τελική διαγράµµιση µε εν ψυχρό 
εφαρµοζόµενο υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, προσωρινή 
διαγράµµιση οδοστρώµατος, προσωρινή διαγράµµιση µε αυτοκόλλητες ταινίες και 
όποιο άλλο υλικό προδιαγραφεί στη συνέχεια από το ΥΠΕΧΩ∆Ε.

β. Μεταφορά των υλικών αυτών από τον τόπο προµηθείας τους στον τόπο 
κατασκευής του έργου, συµπεριλαµβανοµένων των φορτοεκφορτώσεων και 
σταλίας των µέσων µεταφοράς.

γ. Προσωρινή αποθήκευση όλων των παραπάνω υλικών επί τόπου του έργου

δ. Καθαρισµό του οδοστρώµατος, όπου απαιτείται να εφαρµοστεί η οριζόντια 
σήµανση, από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά ή µε χρήση µηχανικού 
σαρώθρου ή απορροφητικής σκούπας σε αστικές ή ηµιαστικές περιοχές και 
χειρωνακτικά, προετοιµασία διαγράµµισης (στίξη - πικετάρισµα)

ε. Προετοιµασία, προεργασία των υλικών οριζόντια σήµανσης.

στ. Κατασκευή οριζόντιας σήµανσης, αναλόγως των προβλεποµένων, ανά τύπο 
υλικού, διαδικασιών

ζ. ∆ιευθέτηση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
κατασκευής της οριζόντιας σήµανσης. 

η. Προκειµένου περί των λοιπών, πλην αυτοκόλλητων ταινιών, µέσων, λήψη των 
αναγκαίων µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την 
κυκλοφορία, από την χρονική στιγµή της διάστρωσης των υλικών µέχρι την πλήρη 
στερεοποίηση τους, καθώς επίσης και άρση των µέσων προστασίας.

Προκειµένου περί των «µατιών γάτας» ισχύουν τα ανωτέρω εδάφια α,β,γ, στ και ζ

1.6.2 Κατακόρυφη σήµανση 

Οι εργασίες περιλαµβάνουν:

α. Την κατασκευή της πινακίδας (υλικά και εργασία) µε τα ειδικά εξαρτήµατα και 
κοχλιοφόρους ήλους ανάρτησης της πινακίδας.

β. Την µεταφορά αυτής στον τόπο τοποθέτησης της µαζί µε όλα τα απαιτούµενα 
υλικά για την σύνδεση και την στήριξη της και τις απαραίτητες συσκευασίες για την 
ασφαλή µεταφορά καθώς και τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις και λοιπές 
απαραίτητες  για την µεταφορά εργασίες

γ. Τη σύνδεση των επί µέρους στοιχείων

δ. Την στήριξη και οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εργασία απαιτείται για πλήρως 
τελειωµένη εργασία κατασκευής και στερέωσης της πινακίδας σε στύλο ή γέφυρα 
σήµανσης.

ε. Προκειµένου περί των στύλων στήριξης των πινακίδων κατασκευή σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες διατάξεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε και µεταφορά του στύλου από τον τόπο 
παραγωγής στον τόπο του έργου, εργασίες κατακορύφωσης και στήριξης του 
στύλου στο έδαφος (διαφοροποιούµενες αναλόγως του τύπου του στύλου) δαπάνη 
εκσκαφών και σκυροδέµατος που απαιτούνται για την στήριξη και οποιασδήποτε 
άλλη δαπάνη απαιτείται για πλήρως τελειωµένη εργασία κατασκευής και 
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τοποθέτησης του στύλου.

στ. Προκειµένου περί των γεφυρών ή προβόλων σήµανση η προµήθεια, µεταφορά και 
εγκατάσταση όλων των απαιτούµενων υλικών και όλες οι αναγκαίες εργασίες που 
απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή και εγκατάσταση των γεφυρών (ή/και 
προβόλων). 

Οριοδείκτες

 
Οι εργασίες περιλαµβάνουν:

α. Την κατασκευή του οριοδείκτη.

β. Την διάνοιξη οπής κατάλληλης διαµέτρου και βάθους, την τοποθέτηση του 
οριοδείκτη στην οπή και την επαναπλήρωση της οπής.

γ. Την µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου.

δ. Την εργασία αποκοµιδής των προϊόντων εκσκαφής.

1.6.4 ∆είκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης 

Οι εργασίες περιλαµβάνουν: 

α. Την  προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών. 

β. Την µεταφορά τους επί τόπου των έργων.

γ. Την  εκσκαφή στο απαιτούµενο βάθος σε κάθε είδους έδαφος για την δηµιουργία 
της βάσης από σκυρόδεµα του δείκτη.

δ. Την  κατασκευή, τοποθέτηση και πάκτωση του δείκτη.

ε. Την επανεπίχωση και µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση της έγκρισης και η απόρριψη σε χώρους της έγκρισης  της 
Υπηρεσίας ή χρησιµοποίηση αυτών.

στ. Οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δαπάνη, έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά, εφόσον 
απαιτείται µία πλήρως ολοκληρωµένη εργασία καθώς και η τοπογραφική εργασία που 
αναλογεί  για την επισήµανση της θέσης του δείκτη οριοθέτησης.

1.6.5 Πλήρως αντανακλαστικοί χιλιοµετρικοί δείκτες

Οι εργασίες περιλαµβάνουν:

α. Πλήρη κατασκευή της πινακίδας (υλικά και εργασία) µε τα ειδικά εξαρτήµατα και 
κοχλιοφόρους ήλους ανάρτησης.

β. Το σκυρόδεµα πάκτωσης του στύλου.

γ. Τον στύλο στήριξης του δείκτη (υλικά και εργασία).

δ. Την µεταφορά επί τόπου του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών µε τις 
φορτωεκφορτώσεις, πλάγιες µεταφορές κλπ

ε. Την συναρµολόγηση της πινακίδας στο κατάλληλο ύψος στήριξης.

στ. Την στήριξη του στύλου µε το σκυρόδεµα θεµελίωσης.

ζ. Την επανεπίχωση µε προϊόντα ορυγµάτων του αποµένοντος µετά την πλήρωση σε 
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σκυρόδεµα, λάκκου.

1.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

1.7.1 Επιµέτρηση

Η επιµέτρηση θα γίνεται στις αντίστοιχες µονάδες που αναφέρονται στα κονδύλια του 
τιµολογίου µετά την επιβεβαίωση της ορθότητας των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και 
της ύπαρξης των αντιστοίχων γραπτών εγγυήσεων των κατασκευαστριών εταιρειών των 
επί µέρος υλικών (όπου τούτο απαιτείται).

1.7.2 Πληρωµή

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι σαφώς καθοριζόµενες από την παράγραφο 
Ζ.1.6 του παρόντος εργασίες.

Ζ - 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΩΝ

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείµενο των µέτρων ασφαλείας των  οδικών έργων αποτελούν :

2.1.1 Τα µεταλλικά στηθαία ασφαλείας (µονόπλευρα και αµφίπλευρα)

2.1.2 Τα στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεµα

2.1.3 Τα στηθαία τεχνικών έργων 

Επί πλέον στο παρόν κεφάλαιο εντάσσονται και οι δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης 
ζώνης 

2.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικώς για τα µέτρα ασφαλείας των οδικών έργων ισχύουν οι Προδιαγραφές Μεταλλικών 
Στηθαίων Ασφαλείας (ΦΕΚ 189Β’/6-4-88), οι Προδιαγραφές για τα Στηθαία Ασφαλείας 
New Jersey (∆3γ/Ο/5/43-2/10-5-91), η Τεχνική Οδηγία τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας 
(∆3γ/Ο/5/13-2/18-2-92), η Προδιαγραφή για τα ανακλαστικά στοιχεία των στηθαίων 
ασφαλείας (∆3γ/Ο/6/181-2/27-8-90) και οι σχετικοί κανονισµοί που περιλαµβάνονται στον 
ΚΜΕ. και στα αντίστοιχα Π.Κ.Ε.

2.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

Ως στηθαία ασφαλείας, παντός τύπου, ορίζονται τα εξαρτήµατα συγκράτησης των 
οχηµάτων από εκτροπή της πορείας τους εκτός οδού από πρόσκρουσή τους σε εµπόδιο 
από ανατροπής τους ή τέλος από διέλευσή τους στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας.

Ως ορισµός των «εµποδίων» από τα οποία τα στηθαία ασφαλείας προφυλάσσουν τα 
οχήµατα από πρόσκρουση είναι τα ακόλουθα:

I. Oδόστρωµα υπεραστικής οδού κατηγορίας Ζ και ανώτερης ή αστικής οδού 
λειτουργικής κατάταξης συλλεκτήριας οδού και ανώτερης.

ΙΙ. Υπάρχουσες δενδροστοιχίες µε κορµούς δέντρων διαµέτρου d 0,10µ.

ΙΙΙ. Μόνιµες συγκεντρώσεις νερού βάθους τουλάχιστον 0,60µ.
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IV. Βράχοι.

V Στηθαία γεφυρών και ακραίες απολήξεις στηθαίων γεφυρών.

VΙ. Τοίχοι αντιστήριξης (ύψους όψης µεγαλύτερου από 0,30.) ή «πτώσεις» ύψους 
µεγαλύτερου από 0,50 , και µε κλίση υ:β1:1.

VΙΙ. Ακρόβαθρα και µεσόβαθρα γεφυρών. 

VΙΙΙ Πτερυγότοιχοι οχετών.

ΙΧ Ιστοί ή πύργοι ηλεκτροφωτισµού της οδού.

Χ Στύλοι ή/και πυλώνες ∆ΕΗ, ΟΤΕ (και λοιπά παρόµοια).

ΧΙ Τάφροι αντιπληµµυρικών - στραγγιστικών δικτύων βάθους µεγαλύτερου από 1,00µ 
(µε διεύθυνση παράλληλη ή εγκάρσια ως προς την οδό).

ΧΙΙ Υπερυψωµένες αρδευτικές διώρυγες ή υπερυψωµένα «καναλέτα» άρδευσης (µε 
διεύθυνση παράλληλη ή εγκάρσια ως προς την οδό).

ΧΙΙΙ Ρέµατα βάθους (σε σχέση µε το παρακείµενο έδαφος) h  0,50µ και κλίσης πρανών 
υ:β1:1 (µε κατεύθυνση παράλληλη ή εγκάρσια ως προς την οδό).

ΧIV Υπάρχοντα µεµονωµένα δέντρα µε κορµό διαµέτρου d 0,10µ.

ΧV Κτίσµατα, ή κάθε είδους υπερυψωµένες δοµικές κατασκευές ύψους µεγαλυτέρου 
από 0,30µ.

ΧVΙ Αντιθορυβικά πετάσµατα.

Ως «στηθαία ασφαλείας» νοούνται τόσο τα µεταλλικά όσο και τα στηθαία από σκυρόδεµα 
(New Jersey) ενώ µπορούν να είναι, επίσης, είτε πλευρικά (για προστασία έναντι 
εκτροπής ή ανατροπής) ή κεντρικά (στην διαχωριστική νησίδα των δύο αντίθετων 
ρευµάτων κυκλοφορίας)    

2.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανάλογα µε την κατά περίπτωση διατοµή του αυτοκινητοδρόµου λαµβάνονται τα 
αντίστοιχα µέτρα ασφάλισης. Ως προς τα «εµπόδια» τα µέτρα αντιµετώπισης των εξ 
αυτών κινδύνων περιγράφονται, γενικώς στον ΚΜΕ. Επί πλέον, αν και δεν ανήκουν κατά 
κυριολεξία στα µέτρα ασφάλειας των έργων, στις προδιαγραφές του κεφαλαίου αυτού 
εντάσσονται και οι δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης.

2.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Από άποψη συµβατικών προδιαγραφών υλικών και εργασίας προδιαγράφονται, γενικώς:

- Η κατασκευή µεταλλικών στηθαίων
- Η κατασκευή στηθαίων από σκυρόδεµα
- Οι επιτρεπόµενες κατασκευαστικές αντοχές

Οι γενικές προδιαγραφές των στηθαίων ασφαλείας για αυτοκινητοδρόµους αφορούν σε 
όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία αυτών. Πλέον συγκεκριµένα προδιαγράφονται

- Οι ορθοστάτες 
- Τα παρεµβλήµατα (spacers)
- Η αυλακωτή λαµαρίνα (χαλυβδοσανίδα) και τα αντανακλαστικά 
- Οι αγκυρώσεις στηθαίων τεχνικών έργων

Πλέον εξειδικευµένα περιγράφονται:
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- Τα µονόπλευρα στηθαία οδού (ΜΣΟ)
- Τα Στηθαία Τεχνικών Έργων (ΣΤΕ)

Επί πλέον περιγράφονται περί των δεικτών οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης.

Στην συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου εµφανίζονται όλα τα ανωτέρω προδιαγραφόµενα. 

  
2.5.1 Συµβατικές προδιαγραφές υλικών και εργασίας

2.5.1.1 Κατασκευή µεταλλικών στοιχείων

Η οριζοντιογραφική τοποθέτηση των µεταλλικών στηθαίων πρέπει να ανταποκρίνεται στα 
αντίστοιχα ΠΚΕ ανάλογα µε το υπόψη οδικό έργο (αυτοκινητόδροµος, κλάδοι κόµβων, 
δευτερεύουσες οδοί κλπ) και την θέση του οδικού έργου σε διατοµή (διατοµή σε όρυγµα, 
διατοµή σε επίχωµα, µε ή χωρίς πλευρική τάφρο κ.λ.π.) καθώς και στις υπόλοιπες 
προδιαγραφές και τους όρους δηµοπράτησης.

Τα µεταλλικά στηθαία µε χαλυβδοσωλήνα θα τοποθετούνται υψοµετρικά έτσι ώστε η άνω 
στάθµη της χαλυβδοσωλήνας να τοποθετείται σε ύψος 0,75µ πάνω από την προσκείµενη 
επιφάνεια χρήσης.

Σε στηθαία µε χειρολισθήρα, η άνω στάθµη του χειρολισθήρα θα βρίσκεται σε ύψος 1,10µ 
πάνω από την παρακείµενη επιφάνεια χρήσης. Για γέφυρες πολύ µεγάλου ύψους, θα 
γίνεται υπερύψωση, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, της κατασκευής του 
χειρολισθήρα -  κιγκλιδώµατος, προκειµένου να αποφεύγεται το αίσθηµα φόβου και 
ιλίγγου που προκαλείται σε ορισµένους ανθρώπους στα µεγάλα ύψη.

Για τα µεταλλικά στηθαία, µετά την τοποθέτηση των ορθοστατών, θα γίνεται η σύνδεση 
της χαλυβδοσωλήνας και των παρεµβληµάτων µε τους ορθοστάτες µε τους κατάλληλους 
κοχλίες. Η κοχλίωση θα είναι σύµφωνη µε τους σχετικούς κανονισµούς NF 27-113, 
27-311 και 27-350, κλάσης 5,8 (ή ανάλογες προδιαγραφές χώρων Κοινής Αγοράς ή 
ΗΠΑ). Οι κοχλίες θα σφίγγονται µε µία ροπή 150Νµ. Ο έλεγχος της κοχλίωσης θα γίνεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο  3.3.3.6 του άρθρου Ζ-3 της ΤΣΥ.

Κατά την τοποθέτηση της χαλυβδοσανίδας θα γίνεται και η τοποθέτηση των 
αντανακλαστικών για τα οποία γίνεται αναφορά στην συνέχεια.

Η συναρµολόγηση των τεµαχίων της χαλυβδοσανίδας θα γίνεται στην περιοχή του 
ορθοστάτη, έτσι ώστε ο ορθοστάτης  να αποτελεί και άξονα του επικαλυπτόµενου 
τµήµατος των δύο τεµαχίων. Όλες οι κεφαλές των κοχλίων στερέωσης θα τοποθετούνται 
προς την πλευρά της πρόσοψης των στηθαίων. Η τελική ρύθµιση όλων των στοιχείων 
του συστήµατος συναρµογής θα γίνει µε χαλάρωση, υποστήριξη  και σφίξιµο των 
κοχλιών στερέωσης, απαγορευόµενου άλλου τρόπου ρύθµισης. Συµπληρωµατικά για τις 
κοχλιώσεις ισχύουν όσα αναφέρονται στην συνέχεια στην παράγραφο 2.5.3.3.9.5.

Σηµειώνεται ειδικά ότι η τοποθέτηση των τεµαχίων της χαλυβδοσανίδας θα γίνεται έτσι 
ώστε στο τµήµα επικάλυψης των δύο τεµαχίων να βρίσκεται προς την πλευρά της οδού 
(επικαλύπτουσα χαλυβδοσανίδα) το τεµάχιο της χαλυβδοσανίδας που συναντάται πρώτο 
κατά την φορά της κυκλοφορίας.

Όλες οι απαιτούµενες συγκολλήσεις θα γίνονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
τεύχους 66 του CPC κεφάλαιο ΙΙ (ή ανάλογες προδιαγραφές χωρών ΕΟΚ ή ΗΠΑ).

Οι επιφάνειες που πρέπει να τύχουν τελικής επεξεργασίας λόγω τραυµάτων, 
χτυπηµάτων ή λόγω συγκολλήσεων που έγιναν στο εργοτάξιο θα καθαριστούν καλά από 
λίπη, από σκουριές κλπ και στη συνέχεια θα βαφούν σε ξηρό περιβάλλον, µε βαφή 
πλούσια σε ψευδάργυρο. Το πάχος της παραπάνω βαφής θα είναι µεγαλύτερο ή ίσο µε 
το πάχος της βαφής της συνεχόµενης επιφάνειας, σύµφωνα µε το άρθρο Γ-17 της ΤΣΥ  
και των λοιπών όρων δηµοπράτησης.
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Στην κατασκευή στηθαίων  περιλαµβάνεται και η προµήθεια και τοποθέτηση 
αντανακλαστικών

ορθογωνικού σχήµατος εµβαδού περίπου 50 cm2 τα οποία (αν δεν προδιαγράφονται
διαφορετικά στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης) θα αποτελούνται από υάλινα φακίδια
στεγανοποιηµένα και τοποθετηµένα  σε πλαστική βάση.

Σε κάθε όψη στηθαίου ασφαλείας θα προβλέπεται (εκτός αν γίνεται διαφορετική αναφορά 
στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης) ένα διπλό αντανακλαστικό (µία όψη ερυθρά και µία 
αργυρόλευκη)

Οι δύο αντανακλαστικές επιφάνειες θα σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία 30 περίπου.

Τα αντανακλαστικά θα τοποθετούνται ανά 8 µέτρα µήκους στηθαίου και κατά µέγιστο ανά 
12µ µήκους στηθαίου.

Για τµήµατα στηθαίων που κατασκευάζονται σε έργα µε περιορισµένες συνθήκες 
ορατότητας η απόσταση µεταξύ των αντανακλαστικών στοιχείων θα περιορίζεται 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην συνέχεια στην παράγραφο 2.5.2.3.(2).β.

Η στερέωση του κάθε αντανακλαστικού στοιχείου στο σκυρόδεµα θα γίνεται µε δύο 
τουλάχιστον κοχλίες.

Εναλλακτικά, και εφόσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους 
δηµοπράτησης, θα είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν αντανακλαστικές επιφάνειες από 
πρισµατικούς αντανακλαστικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερµητικά 
στεγανοποιηµένους, ή από ειδικές µεµβράνες µε µικροπροσµατική δοµή (π.χ. τύπου 
DIAMOND GRADE της 3Μ).

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην συνέχεια στην παράγραφο 2.5.2.3.(2).β

2.5.1.2. Ανοχές

Η ανοχές στη γεωµετρία των κατασκευασµένων στηθαίων, οριζοντιογραφικά και 
υψοµετρικά είναι το πολύ 1 εκ. από τις θεωρητικές γραµµές χάραξης (υψοµετρικά και 
οριζοντιογραφικά) σε όλο το µήκος κάθε ενιαίου τµήµατος, άσχετα µε τυχόν ανωµαλίες 
της επιφάνειας έδρασης.

2.5.2 Τεχνικές Προδιαγραφές

2.5.2.1 Ορθοστάτες

(1) Οι ορθοστάτες στήριξης των µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας θα είναι χαλύβδινοι, 
διατοµής U 120Χ55Χ5 χλστ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στους διαφόρους 
τύπους στηθαίων στις παρακάτω υποπαραγράφους) και µήκους αναλόγου προς 
το κάθε  τύπο στηθαίου, όπως αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των τύπων 
στηθαίων παρακάτω. Η προστασία των ορθοστατών από τη διάβρωση θα γίνει µε 
ΘΕΡΜΟ ΒΑΘΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ, µε ελάχιστη επικάλυψη ψευδαργύρου στην 
επιφάνεια τους σύµφωνα µε όσα αναφέρονται για τα υπόλοιπα µεταλλικά είδη στο 
άρθρο Γ-17 αυτής της ΤΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. Στην 
προµήθεια των ορθοστατών περιλαµβάνονται και οι κατάλληλοι γαλβανισµένοι 
κοχλίες στήριξης του παρεµβλήµατος.

(2) Στα στηθαία µε χειρολισθήρα στα οποία προβλέπεται δυνατότητα επιµήκυνσης 
των ορθοστατών (µε ηλεκτροσυγκόλληση), η επιµήκυνση του ορθοστάτη για τη 
στήριξη του χειρολισθήρα θα είναι προστατευµένη µε ΘΕΡΜΟ ΒΑΘΥ 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ, όπως και ο υπόλοιπος ορθοστάτης, η δε εργασία 
ηλεκτροσυγκόλλησης του ορθοστάτη θα έχει γίνει πριν από το γαλβάνισµα.
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2.5.2.2 Παρεµβλήµατα (spacers)

(1) Στα στηθαία ασφαλείας τύπου ΜΣΟ-1 µέχρι ΜΣΟ-7, ΜΣΟ-9, ΜΣΟ-12, ΑΣΟ-1, 
ΑΣΟ-2 και ΣΤΕ-2 µέχρι και ΣΤΕ-7 θα προβλέπεται κατασκευή παρεµβληµάτων.

Τα παρεµβλήµατα θα είναι χαλύβδινα, γαλβανισµένα µε ΘΕΡΜΟ ΒΑΘΥ 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ, µε ελάχιστη επικάλυψη ψευδαργύρου στην επιφάνειά τους 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται για τα µεταλλικά είδη στο άρθρο Γ-17 της ΤΣΥ και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

(2) Στα µονόπλευρα στηθαία ασφαλείας (τύποι στηθαίων ΜΣΟ-1 µέχρι και ΜΣΟ-7 
Αναφέρεται σε αφαιρετό Μονόπλευρο Στηθαίο Οδού -7 (ΜΣΟ-7) ΜΣΟ-9, ΜΣΟ-12, 
ΣΤΕ-2,3,4,6 και 7) θα χρησιµοποιούνται πρότυπα «παρεµβλήµατα ειδικού 
τύπου» (STANDARD LIGHT TYPE SPACERS). Τα παρεµβλήµατα αυτά θα έχουν 
διατοµή U 50Χ65Χ3 χλστ. Το µήκος των παρεµβληµάτων θα είναι ίσο προς 306 
χλστ (όσο το ολικό ύψος της αυλακωτής λαµαρίνας του στηθαίου) θα γίνονται 
όµως δεκτά και παρεµβλήµατα µε µήκος ίσο µέχρι 320 χλστ.

(3) Στα αµφίπλευρα στηθαία ασφαλείας (τύπος στηθαίων ΣΤΕ-5, ΑΣΟ-1, ΑΣΟ-2 και 
ΜΣΟ-7∆ Αναφέρεται σε αφαιρετό στηθαίο οδών όµοιο µε το ΜΣΠ-7, αλλά 
αµφίπλευρου τύπου (ΜΣΟ-7∆))σε κάθε ορθοστάτη θα χρησιµοποιούνται δύο 
πρότυπα «παρεµβλήµατα ελαφρού τύπου» (STANDARD LIGHT TYPE 
SPACERS) µε χαρακτηριστικά όµοια µε αυτά που αναφέρθηκαν στην παραπάνω 
υποπαράγραφο (2)

Σε δυσχερείς περιπτώσεις (µεγάλες ταχύτητες, δυσµενής γεωµετρία, µεγάλο 
ποσοστό φορτηγών οχηµάτων) είναι δυνατόν να ζητηθεί από την Υπηρεσία να 
χρησιµοποιηθούν πρότυπα «παρεµβλήµατα βαρέως τύπου». Τα παρεµβλήµατα 
«βαρέως τύπου» (STANDARD HEAVY TYPE SPACERS) αντί για τα 
«παρεµβλήµατα ελαφρού τύπου» Τα παρεµβλήµατα βαρέως τύπου θα έχουν 
διατοµή U 80Χ55Χ5,5 χλστ ή 120Χ55Χ5,5 χλστ. Για το µήκος των παρεµβληµάτων 
«βαρέως τύπου» ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω υποπαράγραφο (2)

(4) Στα αµφίπλευρα στηθαία ασφαλείας τύπου ΑΣΟ-4, ΑΣΟ-5, ΣΤΕ-11 και ΣΤΕ-12 θα 
χρησιµοποιούνται «παρεµβλήµατα Γερµανικού τύπου» (GERMAN TYPE 
SPACERS) Τα παρεµβλήµατα αυτά θα έχουν «ειδική διατοµή» όπως φαίνεται στα 
ΠΚΕ, από έλασµα πάχους 3χλστ µε πλάτος ανεπτυγµένης επιφανείας (πριν από 
την κάµψη του ελάσµατος για διαµόρφωση της διατοµής) ίσο προς 435 χλστ και 
µήκος ίσο προς 780 χλστ. Οι ανοχές σε αυτές τις διαστάσεις θα είναι σύµφωνα µε 
το  DIN 1016

2.5.2.3 Αυλακωτή λαµαρίνα (χαλυβδοσανίδα) και αντανακλαστικά

(1) Η χαλύβδινη αυλακωτή λαµαρίνα των στηθαίων ασφαλείας («χαλυβδοσανίδα») θα 
πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις:

- Η προστασία της χαλυβδοσανίδας από τη διάβρωση θα γίνει µε ΘΕΡΜΟ ΒΑΘΥ 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ, µε ελάχιστη επικάλυψη ψευδαργύρου στην επιφάνειας της 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται και για τα υπόλοιπα µεταλλικά είδη αυτής της 
εργολαβίας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο Γ-17 αυτής της ΤΣΥ στην ΕΣΥ ή/
και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

- Η χαλυβδοσανίδα θα έχει  ειδική αυλακωτή διατοµή [τύπου ARMCO FLEX 
BEAM GUARDRAL ή PROFIL «Α» των γερµανικών κανονισµών - Βλέπε 
TECHNISCHE LIEFERBEDINGUNGEN FÜR STAHLSCHUTZPLANKEN AN 
BUNDESFERNSTRASSEN (TL-SP 1972)

- Μετά τη διαµόρφωση (εξέλαση) το έλασµα θα έχει πλάτος 80 χλστ ύψος 306 
χλστ και πάχος ελάσµατος 3,0 χλστ. Οι ανοχές θα είναι αυτές που 
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προβλέπονται από το DIN 1016

- Η χαλυβδοσανίδα θα κατασκευάζεται σε προτυποποιηµένα τεµάχια µήκους 
τουλάχιστον 4,31 µ (ώστε να υπάρχει το απαιτούµενο πρόσθετο µήκος για τις 
επικαλύψεις), αλλά το επιµετρούµενο µήκος, (για τις περιπτώσεις, όπου η 
προµέτρηση γίνεται µε το µέτρο µήκους) θα είναι το ωφέλιµο µήκος, που 
υπολογίζεται ίσο προς 4,00µ

- Η κατασκευή της χαλυβδοσανίδας θα γίνεται από έλασµα βιοµηχανικής 
παραγωγής, αποκλειόµενης της χρήσης χάλυβα που προέρχεται από 
επανάτηξη. Το έλασµα θα είναι συνεχές χωρίς συγκολλήσεις, και θα προέρχεται 
από καινούργιο υλικό που ουδέποτε έχει χρησιµοποιηθεί.

- Κάθε τυπικό τεµάχιο θα φέρει προκατασκευασµένες (πριν από το γαλβάνισµα) 
οπές στερέωσης ανά 2,00 µ. , οι οποίες θα είναι ηµικυκλικών καταλήξεων, 
διατοµής 20Χ40 χλστ.

- Επίσης το τυπικό τεµάχιο θα φέρει προκατασκευασµένες (πριν από το 
γαλβάνισµα) οπές στερέωσης ανά 2,00µ., οι οποίες θα είναι ηµικυκλικών 
καταλήξεων, διατοµής 20Χ60 χλστ.

- Για την περίπτωση κατά την οποία η χαλυβδοσανίδα χρησιµοποιηθεί για την 
κατασκευή στηθαίων ασφαλείας µε πρόσθετη ενίσχυση και πύκνωση των 
ορθοστατών σε αποστάσεις 1.333µ., τότε οι αποστάσεις της διάτρησης θα είναι 
ανά 1.333µ., που θα έχουν γίνει µε βιοµηχανικό τρόπο και πριν από το 
γαλβάνισµα, όπως οι προηγούµενες οπές που αναφέρθηκαν παραπάνω.

(2) Στην προµήθεια της χαλυβδοσανίδας περιλαµβάνονται επιπλέον:

α. Η προµήθεια των κατάλληλων γαλβανισµένων κοχλίων σύνδεσης (2Χ4 τεµ. 
Μ16, ανά τεµάχιο ωφέλιµου µήκους 4,00µ) των τµηµάτων της χαλυβδοσανίδας 
µεταξύ τους.

β. Η προµήθεια αντανακλαστικών πάνω σε βάση από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε 
µία όψη ερυθρά και µία αργυρόλευκη. 

Σε κάθε όψη µεταλλικού στηθαίου ασφαλείας (για τα αµφίπλευρα στηθαία 
κεντρικής νησίδας υπάρχουν δύο όψεις) θα προβλέπεται (εκτός αν γίνεται 
διαφορετική αναφορά στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης) ένα διπλό 
αντανακλαστικό (µία όψη ερυθρά και µία όψη αργυρόλευκη)

Τα αντανακλαστικά θα τοποθετούνται ανά 8 µέτρα µήκους στηθαίου και κατά 
µέγιστον ανά 12µ. µήκους στηθαίου. Για την περίπτωση στηθαίων ασφαλείας 
που κατασκευάζονται σε έργα µε πτωχά γεωµετρικά χαρακτηριστικά και 
περιορισµένες συνθήκες ορατότητας, η απόσταση µεταξύ των αντανακλαστικών 
κατά µήκος του στηθαίου θα είναι συνάρτηση των συνθηκών ορατότητας, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στον ΚΜΕ περί οριοδεικτών. Στην περίπτωση 
αυτή µπορεί να γίνεται στρογγύλευση των διδοµένων αποστάσεων ώστε τα 
αντανακλαστικά να µπορούν να τοποθετούνται στις θέσεις των ορθοστατών 
των στηθαίων.

Το µεταλλικό έλασµα πάνω στο οποίο στερεώνεται το αντανακλαστικό θα έχει 
κατάλληλη διαµόρφωση στερέωσης (εγκοπή αντί για κυκλική οπή) ώστε να 
στερεώνεται στον κεντρικό κοχλία στερέωσης της χαλυβδοσανίδας, κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε η αντικατάστασή του να µην απαιτεί αφαίρεση του κοχλία αυτού.

γ. Εναλλακτικά, σε δυσχερείς θέσεις στηθαίων ασφαλείας κεντρικής νησίδας (σε 
τµήµατα οδού µε αυξηµένους κινδύνους ρύπανσης) είναι δυνατόν να απαιτείται 
να γίνει συµπληρωµατική τοποθέτηση ορθογωνικών αντανακλαστικών 
στοιχείων (αντανακλαστικά στοιχεία τύπου ΙΙΙ) που θα στερεώνονται µε ειδική 
στήριξη, στο άνω χείλος του στηθαίου, σύµφωνα µε το σχέδιο «τεχνικών 
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Οδηγιών στηθαίων ασφαλείας» του ΥΠΕΧΩ∆Ε υπ αριθµ. ∆3γ/0/5/13-Ω/
18-02-92.

Σύµφωνα µε αυτό, το αντανακλαστικό στοιχείο τύπου ΙΙΙ σε κάθε όψη του θα 
φέρει δύο ορθογωνικές ανακλαστικές  επιφάνειες, κίτρινου χρώµατος, εµβαδού 
τουλάχιστον 50 cm2 η κάθε µία.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν στην παραπάνω 
υποπαράγραφο.

2.5.2.4 Χειρολισθήρας και στήριξη αυτού

1. Οι τυχόν προβλεπόµενοι χειρολισθήρες των στηθαίων (µε εξαίρεση τα στηθαία 
ΣΤΕ-9 και ΣΤΕ-10) θα είναι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες ISO MEDIUM βαρείς 
(πράσινη ετικέτα) µε διάµετρο Φ 21/2’’. Ο άξονας των χειρολισθήρων των 
χαλύβδινων στηθαίων θα τοποθετείται οριζοντιογραφικά σε απόσταση 0,14µ από 
την όψη του ορθοστάτη (αποµακρυνόµενος από την αυλακωτή λαµαρίνα). 
Υψοµετρικά ο χειρολισθήρας θα τοποθετείται έτσι ώστε η ανώτερη γενέτειρα του να 
βρίσκεται σε ύψος 1,10µ πάνω από την προσκείµενη επιφάνεια χρήσης (οδός ή 
πεζοδρόµιο)

Για την στήριξη των χειρολισθήρων στην απαιτούµενη θέση για τα στηθαία ΜΣΟ-4, 
ΜΣΟ-12, ΣΤΕ-2, ΣΤΕ-3 και ΣΤΕ-6 θα γίνεται επιµήκυνση των ορθοστατών µε 
διατοµή U 120Χ55Χ5 χλστ (όµοια µε τη διατοµή των ορθοστατών). Η επιµήκυνση 
των ορθοστατών θα γίνεται µε κλίση προς τα έξω (σύµφωνα µε τα ΠΚΕ) και η 
σύνδεση µε τη διατοµή των ορθοστατών σε ένα ενιαίο τµήµα (χωρίς επιµήκυνση)  
να είναι επιθυµητή. Στο πάνω µέρος των ορθοστατών θα υπάρχει κατάλληλη οπή 
για τη διέλευση του χειρολισθήρα που θα έχει ανοιχθεί πριν από το γαλβάνισµα. 
Πάνω από τον χειρολισθήρα και σε απόσταση 5 εκ. από αυτόν, ο κορµός του 
ορθοστάτη θα στρογγυλεύεται και τα πέλµατα θα παρακολουθούν την 
στρογγύλευση ώστε να δηµιουργείται επάνω ενιαία καµπύλη επιφάνεια.

2. Για τα στηθαία τεχνικών έργων ΣΤΕ-9 και ΣΤΕ-10 ο χειρολισθήρας αποτελεί 
λειτουργικό τµήµα του στηθαίου που συνεισφέρει στην συγκράτηση των οχηµάτων 
από αυτό και κατασκευάζεται  από γαλβανισµένο χαλυβδοσωλήνα Φ 140 χλστ. Για 
λοιπές λεπτοµέρειες ισχύει η παρακάτω παράγραφος  2.5.3.3.9.

2.5.2.5 Αγκυρώσεις στηθαίων τεχνικών έργων

(1) Οι αγκυρώσεις των (άκαµπτων) µεταλλικών Στηθαίων Τεχνικών Έργων-1 (ΣΤΕ-1) 
επί γεφυρών και τοίχων θα διαµορφώνονται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο 
άρθρο Ζ-3 της παρούσας ΤΣΥ και τα σχετικά σχέδια ΠΚΕ που συνοδεύουν την 
προδιαγραφή του ΣΤΕ-1

Ο υπολογισµός τους θα γίνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στον ΚΜΕ.

(2) Οι αγκυρώσεις των άλλων τύπων µεταλλικών Στηθαίων Τεχνικών Έργων (ΣΤΕ-2) 
θα πρέπει να γίνονται µε κατάλληλες «διατάξεις ακυρώσεις», οι οποίες θα πρέπει 
να τηρούν τα παρακάτω:

α. Να εξασφαλίζουν την ανάληψη του φορτίου πρόσκρουσης που θεωρείται ότι 
αναλαµβάνονται από τους τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης Μ16 (αντοχή σε 
εξόλκευση  6Μρ ο καθένας).

Για την περίπτωση βιοµηχανικού προϊόντος «κλωβού αγκύρωσης» γίνονται 
δεκτά τα επίσηµα αποτελέσµατα σχετικών δοκιµών σε ανεγνωρισµένα 
Εργαστήρια.

Για άλλες περιπτώσεις η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει, κατά την απόλυτη αυτής 
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κρίση, να γίνουν δοκιµές σε εργαστήρια για τη δυνατότητα ανάληψης των 
φορτίων υπολογισµού από τον «κλωβό αγκύρωσης».

β. Να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα υψοµετρικής ρύθµισης στο εργοτάξιο.

γ. Να είναι διαµορφωµένοι µε ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ (θηλυκά) στα οποία θα 
κοχλιωθούν, µετά τη σκυροδέτηση, οι κοχλίες (αρσενικοί) στερέωσης της 
πλάκας στήριξης του ορθοστάτη. ΑΝΤΙΘΕΤΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ (µε αναµονές µε 
περικόχλια) ∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΗ.

δ. Να εξασφαλίζει τουλάχιστον την αντιδιαβρωτική προστασία που προβλέπεται 
από το άρθρο Γ-17 της ΤΣΥ, την ΕΣΥ ή/και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

ε. Να προβλέπονται κατάλληλα θερµοπλαστικά πώµατα (προσωρινής 
προστασίας των οπών του κλωβού για την αποφυγή εισχώρησης 
σκυροδέµατος κατά τη διάστρωση) και θερµοπλαστικά καλύµµατα προστασίας 
των κεφαλών των περικοχλίων µετά το σφίξιµό τους.

στ. Να εξασφαλίζονται απαιτήσεις βιοµηχανικής ακρίβειας διαστάσεων και 
κατασκευαστικής λεπτοµέρειας, ώστε να αποφεύγονται προβλήµατα κατά τη 
φάση στερέωσης των στηθαίων.

ζ. Να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα στεγανοποίησης της τυχόν υπάρχουσας 
στρώσης κατασκευαστικής λεπτοµέρειας, ώστε να αποφεύγονται προβλήµατα 
κατά τη φάση στερέωσης των στηθαίων.

(3) Για την κατασκευή στηθαίων ασφαλείας από σκυρόδεµα µε µορφή 
«τοιχίσκου» (ΣΤΕ-7) αυτή θα γίνει µε σκυροδέτηση «επί τόπου» µε χρήση 
ξυλότυπου και η διαµόρφωσή τους θα γίνεται µε µονολιθική σύνδεση µε τον τοίχο.

(4) Για την κατασκευή «µικτών» στηθαίων τεχνικών έργων επί τοίχων (ΣΤΕ-8) [ µε 
διαµόρφωση του κάτω τµήµατος αυτού από σκυρόδεµα (τύπου NEW JERSEY) και 
του πάνω τµήµατος αυτών υπό µορφή κιγκλιδώµατος] η διαµόρφωση τους θα 
γίνεται µε µονολιθική σύνδεση µε τον τοίχο και η κατασκευή τους θα γίνεται µε 
σκυροδέτηση «επί τόπου» µε χρήση ξυλότυπου.

(5) Για την κατασκευή στηθαίων από σκυρόδεµα (τύπου NEW JERSEY) επί γεφυρών 
(ΣΤΕ-9) η κατασκευή τους θα γίνεται µε σκυροδέτηση αυτών επί τόπου (IN SITU) 
µε λειτουργία αυτών µε µονολιθική σύνδεση (µε γραµµική πάκτωση) στο φορέα της 
γέφυρας µε πρόβλεψη προκαθορισµένης επιφάνειας θραύσης και φορτίσεις 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στον ΚΜΕ. Γι’  αυτόν τον τύπο στηθαίου 
επισηµαίνεται η ανάγκη κατασκευής καταλλήλων αρµών, ανά αποστάσεις 
σύµφωνα µε τον σχετικό υπολογισµό.

(6) Για την κατασκευή στηθαίων από σκυρόδεµα (τύπου NEW JERSEY) επί τοίχων 
(ΣΤΕ-10) η κατασκευή τους θα γίνεται µε σκυροδέτηση «επί τόπου» (IN SITU) µε 
λειτουργία αυτών µε µονολιθική σύνδεση (µε γραµµική πάκτωση) στο τοίχο µε 
πρόβλεψη προκαθορισµένης επιφάνειας θραύσης και φορτίσεις σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στον ΚΜΕ.

2.5.3 Προδιαγραφές στηθαίων ανά τύπο

2.5.3.1 Μονόπλευρα Στηθαία Οδού (ΜΣΟ)

2.5.3.1.1 Μονόπλευρο Στηθαίο Οδού -1 (ΜΣΟ-1)

Πρόκειται για µονόπλευρο µεταλλικό στηθαίο ασφαλείας. Αποτελείται από τους 
χαλύβδινους ορθοστάτες διατοµής U120Χ55Χ5 µήκους 1,75µ σε απόσταση µεταξύ τους 
ίση προς 4,00µ που πακτώνονται στο έδαφος σε βάθος 1,10 τα παρεµβλήµατα και την 
ειδική αυλακωτή λαµαρίνα (χαλυβδοσανίδα).
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Η στερέωση των ορθοστατών στο έδαφος θα γίνει µε διάνοιξη κατάλληλης οπής (σε 
διάµετρο και βάθος) µε περιστροφική διάτρηση (µε αφαίρεση του εδαφικού υλικού) η 
οποία θα ξαναγεµίσει µε άµµο (εκτός από την ανώτερη στρώση πάχους 0,20µ που θα 
γεµίσει µε υλικό ίδιο προς το υλικό της τελικής επιφάνειας του έργου πχ φυτικές γαίες) 
που θα συµπυκνώνεται κατάλληλα (µε δονητική πλάκα) µετά την τοποθέτηση και 
ρύθµιση των ορθοστατών.

Επίσης επιτρέπεται να γίνει η στερέωση των ορθοστατών στο έδαφος µε έµπηξή τους µε 
µέθοδο εκτόπισης του υλικού (κρουστική ή άλλη παρεµφερή µέθοδο) εφόσον η 
µηχανικός εξοπλισµός του Αναδόχου και οι τοπικές συνθήκες επιτρέπουν την έµπηξη στο 
κατάλληλο βάθος (σύµφωνα µε την µελέτη και τους όρους δηµοπράτησης) τουλάχιστον 
σε ποσοστό 90% του πλήθους των ορθοστατών.

Για την περίπτωση που δεν µπορεί να τηρηθεί αυτός ο περιορισµός (πχ βραχώδες 
έδαφος ή ανεπαρκής κρουστικός εξοπλισµός του Αναδόχου) τότε θα χρησιµοποιείται 
υποχρεωτικά η µέθοδος στερέωσης µε περιστροφική διάτρηση.

Η διαπίστωση της δυνατότητας χρησιµοποίησης κρουστικής κλπ µεθόδου για την έµπηξη 
µε εκτόπιση του υλικού θα γίνεται σε δοκιµαστικό τµήµα των πλέον δυσχερών 
χαρακτηριστικών του τµήµατος που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος.

Για την περίπτωση των ορθοστατών που εµπίπτουν στο ποσοστό 10% που δεν µπορούν 
να εµπηχθούν στο αναγκαίο βάθος (1,10µ κάτω από την τελική επιφάνεια του έργου) τότε 
θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Z-3.3.3.3.(2) αυτής της 
ΤΣΥ. Όµοια ισχύουν και οι λοιπές απαιτήσεις (µηχανικού εξοπλισµού, αντικατάστασης 
ορθοστατών που παρουσίασαν ελάττωµα µετά την έµπηξη κλπ) της παραγράφου 
Z-3.2.2.3.(2) αυτής της ΤΣΥ.

2.5.3.1.2 Μονόπλευρο Στηθαίο Οδού-2 (ΜΣΟ-2)

Είναι στηθαίο όµοιο µε το ΜΣΟ-1 µε τη διαφορά ότι οι ορθοστάτες που τοποθετούνται σε 
απόσταση µεταξύ τους ίση προς 2,00µ.

2.5.3.1.3 Μονόπλευρο Στηθαίο Οδού -3(ΜΣΟ-3)

Πρόκειται για µονόπλευρο µεταλλικό στηθαίο ασφαλείας που κατασκευάζεται πάνω από 
επενδεδυµένη µε σκυρόδεµα τάφρο (πριν από την κατασκευή της τάφρου). Αποτελείται 
από τους ορθοστάτες διατοµής U120Χ55Χ5 µήκους 1,75 σε απόσταση µεταξύ τους ίση 
προς 4,00µ που πακτώνονται στο έδαφος 1,10µ (διαπερνώντας το πάχος της επένδυσης 
της τάφρου), τα παρεµβλήµατα και την ειδική αυλακωτή λαµαρίνα (χαλυβδοσανίδα)

Κατά την κατασκευή του στηθαίου θα προβλεφθεί τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων, 
αναµονής των ορθοστατών, από PVC διαµέτρου Φ200 χλστ της σειράς 51, που θα 
τρέχουν πάνω από την τελική στάθµη της επενδεδυµένης τάφρου (και θα κοπούν 
ακριβώς στην επιφάνεια της τάφρου µετά την διάστρωση του σκυροδέµατος επένδυσης 
της τάφρου). Στην συνέχεια θα τοποθετηθούν οι ορθοστάτες, θα ρυθµιστούν 
(οριζοντιογραφικά, υψοµετρικά, κατακορύφωση), θα γεµίσει η οπή του σωλήνα µε άµµο, 
θα πωµατιστεί µε τσιµεντοκονία πάχους περίπου 0,005 µ και θα συνεχιστεί η κατασκευή 
του στηθαίου (στερέωση στηθαίου, ανακλαστήρες κλπ). Η διάνοιξη της οπής 
τοποθέτησης του πλαστικού σωλήνα θα γίνει αποκλειστικά µε περιστροφική διάτρηση (µε 
αφαίρεση του εδαφικού υλικού). Οι αποστάσεις µεταξύ των αναµονών των σωλήνων θα 
πρέπει να είναι απόλυτα ακριβείς και αυστηρά προδιαγραφόµενες µε όλους τους 
αναγκαίους περιορισµούς από τις τυχόν πυκνώσεις ορθοστατών (σε θέσεις ιστών 
ηλεκτροφωτισµού, µεσοβάθρων γεφυρών, βάθρων γεφυρών σήµανσης κ.λ.π.).

2.5.3.3 Στηθαία Τεχνικών Έργων (ΣΤΕ)

2.5.3.3.1 Στηθαίο Τεχνικών Έργων-1 (ΣΤΕ-1)
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Για το στηθαίο τεχνικών έργων -1 (ΣΤΕ-1) ισχύει γενικά το άρθρο Ζ-3 αυτής της ΤΣΥ. 
Στην κατασκευή των ΣΤΕ-1 περιλαµβάνεται και η προµήθεια και τοποθέτηση 
αντανακλαστικών στοιχείων κατ΄ αναλογία µε όσα αναφέρονται στις προηγούµενες 
παραγράφους 

2.5.3.3.2 Στηθαίο Τεχνικών Έργων -2 (ΣΤΕ-2)

Πρόκειται για µονόπλευρο µεταλλικό στηθαίο ασφαλείας µε χειρολισθήρα σε περιοχές 
τοίχων αντιστήριξης. Το στηθαίο αυτό έχει ορθοστάτες διατοµής U 120Χ55Χ5 που 
τοποθετούνται σε αποστάσεις µεταξύ τους ίσες προς 2,00µ που να πακτώνονται στο 
έδαφος σε βάθος 1,10µ

Τα επί µέρους τµήµατα του στηθαίου είναι οι ορθοστάτες, τα παρεµβλήµατα, η ειδική 
αυλακωτή λαµαρίνα (χαλυβδοσανίδα) και ο χειρολισθήρας. Το συνολικό µήκος των 
ορθοστατών είναι ίσο προς 2,25µ (1,75µ µήκος ο ορθοστάτης και 0,50µ µήκος η 
επιµήκυνση του ορθοστάτη για τη στερέωση του χειρολισθήρα).

Η στερέωση των ορθοστατών στο έδαφος θα γίνει µε διάνοιξη κατάλληλων οπών (σε 
διάµετρο και βάθος) µε περιστροφική διάτρηση (µε αφαίρεση του εδαφικού υλικού) οι 
οποίες θα ξαναγεµίσουν µε άµµο (εκτός από την ανώτερη στρώση πάχους 0,20µ που θα 
γεµίσει µε υλικό ίδιο προς το υλικό της τελικής επιφάνειας του έργου πχ φυτικές γαίες) 
που θα συµπυκνώνεται κατάλληλα (µε δονητική πλάκα) µετά την τοποθέτηση και 
ρύθµιση των ορθοστατών.

Επίσης επιτρέπεται να γίνει η στερέωση των ορθοστατών στο έδαφος µε έµπηξη τους µε 
µέθοδο εκτόπισης του υλικού (κρουστική ή άλλη παρεµφερή µέθοδο) εφόσον ο 
µηχανικός εξοπλισµός του Αναδόχου και οι τοπικές συνθήκες επιτρέπουν την έµπηξη στο 
κατάλληλο βάθος (σύµφωνα µε τη µελέτη και τους όρους δηµοπράτησης) τουλάχιστον σε 
ποσοστό 90% του πλήθους των ορθοστατών).

Για την περίπτωση που δεν µπορεί να τηρηθεί αυτός ο περιορισµός (πχ βραχώδες 
έδαφος ή ανεπαρκής κρουστικός εξοπλισµός του Αναδόχου) τότε θα χρησιµοποιείται 
υποχρεωτικά η µέθοδος στερέωσης µε περιστροφική διάτρηση.

Η διαπίστωση της δυνατότητας χρησιµοποίησης κρουστικής κλπ µεθόδου για την έµπηξη 
µε εκτόπιση του υλικού θα γίνεται σε δοκιµαστικό τµήµα των πλέον δυσχερών 
χαρακτηριστικών του τµήµατος που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος.

Για την περίπτωση των ορθοστατών που εµπίπτουν στο ποσοστό 10% που δεν µπορούν 
αν εµπηχθούν στο αναγκαίο βάθος (1,10µ κάτω από την τελική επιφάνεια του έργου) τότε 
θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Ζ-3.3.3.3.(2) αυτής της 
ΤΣΥ. Όµοια ισχύουν και οι λοιπές απαιτήσεις (µηχανικού εξοπλισµού, αντικατάστασης 
ορθοστατών που παρουσίασαν ελάττωµα µετά την έµπηξη) της παραγράφου 3.3.3 του 
άρθρου Ζ-3 της ΤΣΥ.

2.5.3.3.6 Στηθαίο Τεχνικών Έργων-6 (ΣΤΕ-6)

Πρόκειται για µονόπλευρο µεταλλικό στηθαίο ασφαλείας µε χειρολισθήρα σε γέφυρες και 
οχετούς στέψης. Το στηθαίο αυτό έχει ορθοστάτες που τοποθετούνται σε απόσταση 
µεταξύ τους ίση προς 1,333 µ και που πακτώνονται πάνω στο φορέα µε τη βοήθεια 
χαλύβδινης πλακός έδρασης διαστάσεων 250Χ300Χ10 mm και κοχλίωσης σε «διάταξη 
αγκύρωσης» (µονόπλευρου στηθαίου). Μεταξύ της σιδηράς πλάκας έδρασης των 
ορθοστατών και της επιφάνειας σκυροδέµατος επί της οποίας στερεώνονται, 
παρεµβάλλεται πλάκα Neoprene  διαστάσεων 250Χ300Χ10 χλστ για τη δυνατότητα 
υψοµετρικής ρύθµισης (κατακορύφωσης) των στηθαίων.

Το συνολικό µήκος των ορθοστατών είναι ίσο προς 1,13m χωρίς το πάχος της 
χαλύβδινης πλάκας έδρασης του ορθοστάτη και χωρίς το πάχος της πλάκας Neoprene 
(0,505m µήκος ο ορθοστάτης και 0,525m η επιµήκυνση του ορθοστάτη για τη στερέωση 
του χειρολισθήρα)
Το µήκος των ορθοστατών είναι ίσο προς 505mm, έτσι ώστε µε την χαλύβδινη πλάκα 
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στήριξης και το από Neoprene παρέµβληµα, η ανώτατη στάθµη της χαλυβδοσανίδας 
βρίσκεται σε ύψος 0,65m πάνω από την επιφάνεια στην οποία εδράζονται οι ορθοστάτες.

Η αγκύρωση των ορθοστατών στο υποκείµενο έργο σκυροδέµατος θα γίνεται µε τέσσερις 
κοχλίες Μ16 και τη «διάταξη αγκύρωσης», σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.5.2.5(2).

2.5.3.3.9 Στηθαίο Τεχνικών Έργων-9 (ΣΤΕ-9).

2.5.3.3.9.1 Γενικά.

(1) Το στηθαίο τεχνικών έργων -9 (ΣΤΕ-9) είναι στηθαίο ασφαλείας επί γεφυρών από 
οπλισµένο σκυρόδεµα.

(2) Το στηθαίο είναι ανάλογο µε το στηθαίο ΒΝ 2 των Γαλλικών κανονισµών 
προσαρµοσµένο σε µορφή NEW JERSEY αντί για στηθαίο τύπου GENERAL 
MOTORS προς το οποίο ανταποκρίνεται το ΒΝ2.

(3) Το στηθαίο έχει συνολικό ύψος από την παρακείµενη επιφάνεια χρήσης 1,14µ που 
ανταποκρίνεται στην ανώτερη στάθµη του ειδικού βαρέως τύπου, χειρολισθήρα 
εξωτερικής διαµέτρου Φ140 χλστ.

(4) Ο χειρολισθήρας (ο οποίος αποτελεί λειτουργικό τµήµα του στηθαίου και 
συνεισφέρει στη συγκράτηση των οχηµάτων από αυτό) θα είναι κατασκευασµένος 
από χαλυβδοσωλήνα που θα διαµορφωθεί εν θερµώ µε ραφή  µε 
ηλεκτροσυγκόλληση.

Ο σωλήνας θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Τύπος χάλυβας = Ε240Μρα
R=420Μρα

- Εξωτερική διάµετρος= 139,7   χλστ
- Πάχος τοιχώµατος = 4 χλστ
- Ροπή αντίστασηςΙ/V= 56,24 εκ3
- Βάρος = 13,50 χλγ/µ

(5) Οι χαλύβδινοι ορθοστάτες θα κατασκευάζονται από χάλυβα Fe E-24.1 σύµφωνα 
µε τον Γαλλικό Κανονισµό NF Α 35-501 (ή σύµφωνα µε ανάλογους κανονισµούς 
της ΕΟΚ ή των ΗΠΑ). Το βάρος των ορθοστατών, όπως είναι σχεδιασµένοι, 
προκύπτει ίσο προς 18 χγρ περίπου ανά τεµάχιο. Οι αποστάσεις µεταξύ των 
ορθοστατών στήριξης του χειρολισθήρα θα είναι ίσες για κάθε τεχνικό έργο και (για 
την περίπτωση που τυχόν εφαρµοστεί χειρολισθήρας διαφορετικού τύπου, αν αυτή 
η αλλαγή έχει προβλεφθεί στους όρους δηµοπράτησης) δεν θα µπορούν να 
υπερβούν την απόσταση που προκύπτει από τον τύπο:

       0,16                       1                  1
L = X RX               X 
          3                          V               100P

όπου:

L   = Η µέγιστη απόσταση µεταξύ των   ορθοστατών σε µέτρα     
R  = Η αντοχή σε θράυση του χάλυβα που χρησιµοποιείται για τον   χειρολισθήρα 

σε ΜΡα
I/V= Η ροπή αντίστασης του χειρολισθήρα σε εκ3
Ρ  = Φορτίο κρούσης σε ΚΝ (θα λαµβάνεται Ρ=10ΚΝ)

Για την περίπτωση του σωλήνα χειρολισθήρα που έχει τα χαρακτηριστικά της 
παραπάνω παραγράφου 2.5.3.3.9.1 (4) προκύπτει µέγιστη ισαπόσταση µεταξύ 
των ορθοστατών ίση προς 1,25µ



-270-

2.5.3.3.9.2 Αρχή της λειτουργίας - Σύνδεση µε το φορέα της γέφυρας      

(1) Το στηθαίο ασφαλείας ΣΤΕ-9 λειτουργεί µε γραµµική πάκτωση στο φορέα της 
γέφυρας.

Η σύνδεση του στηθαίου µε το φορέα της γέφυρας είναι τύπου οπλισµένου 
σκυροδέµατος µε προεπιλεγµένη επιφάνεια θραύσης.

(2) Για τα φορτία πρόσκρουσης οχήµατος, τη διαµόρφωση της πάκτωσης και τα 
σχετικά µε τον υπολογισµό του χειρολισθήρα ισχύουν τα αναφερόµενα στον ΚΜΕ.

2.5.3.3.9.3 Ποιότητα σκυροδέµατος

Το σκυρόδεµα θα είναι κατηγορίας Β 45. Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί για την 
κατασκευή του στηθαίου θα είναι της ίδιας ποιότητας µε αυτό του φορέα, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στους όρους δηµοπράτησης.

2.5.3.3.9.4 Ποιότητα χάλυβα.

(1) Οι σιδηροπλισµοί του οπλισµένου σκυροδέµατος θα είναι σύµφωνοι µε τις 
προδιαγραφές του Κεφαλαίου Ι, του τεύχους 4 του Γαλλικού CPC (Code de Ponts 
et Chaussees) ή ανάλογες προδιαγραφές χωρών της Κοινής Αγοράς ή ΗΠΑ.

(2) Για το χάλυβα των ορθοστατών ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω 
παράγραφο 2.5.3.3.9.1(5). Ο χάλυβας αυτός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
ηλεκτροσυγκόλλησης. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
προδιαγραφές του τεύχους 66, Κεφάλαιο ΙΙ του CPC (ή ανάλογες προδιαγραφές 
χωρών της Κοινής Αγοράς ή ΗΠΑ).

(3) Για το χαλύβδινο χειρολισθήρα ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω 
παράγραφο 2.5.3.3.9.1(4).

Ο χάλυβας του χειρολισθήρα και των ορθοστατών θα είναι κατηγορίας Ι, σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές του άρθρου 3.1.1 του Κεφαλαίου ΙΙΙ, τεύχους 4 του CPC (ή 
ανάλογες προδιαγραφές χωρών της Κοινής Αγοράς ή ΗΠΑ).

2.5.3.3.9.5 Κοχλιώσεις

Οι κοχλιώσεις θα είναι σύµφωνες µε τους αντίστοιχους Γαλλικούς Κανονισµούς NF Ε 
27-411 (ή ανάλογες προδιαγραφές χωρών της Κοινής Αγοράς ή ΗΠΑ).

2.5.3.3.9.6 Προστασία από διάβρωση.

Όλα τα χαλύβδινα τµήµατα του στηθαίου, περιλαµβανοµένων των κοχλιών αγκύρωσης 
θα προστατεύονται έναντι διάβρωσης µε γαλβάνισµα εν θερµώ που θα γίνεται σε 
εργαστήριο της έγκρισης της Υπηρεσίας.

Θα απαιτηθεί µία προστασία κατ΄ ελάχιστον 500 γραµµ/µ2 απλής όψης (δηλαδή 70 µm) 
πλέον ή έλλατον 50 γραµµ/µ2 σύµφωνα µε τους Κανονισµούς NF Α 91-121, 91-122 και 
ΝF Ε 27-016 (ή ανάλογες προδιαγραφές χωρών της Κοινής Αγοράς ή ΗΠΑ).

Στα τεύχη δηµοπράτησης είναι δυνατόν να καθορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις 
ισχυρότερη προστασία από τη διάβρωση.

Πρέπει να επισηµανθεί η  δυσκολία γαλβανίσµατος χαλύβων µε περιεκτικότητα σε 
πυρίτιο µεγαλύτερη από 0,04%.

Για να αποφευχθεί η παραµόρφωση των διαφόρων χαλύβδινων τµηµάτων, θα πρέπει να 
προβλέπονται ειδικές διατάξεις στο εργοστάσιο γαλβανισµού. 
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2.5.3.3.9.7 Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών.

2.5.3.3.9.7.1Υπολογισµοί και κατασκευαστικά σχέδια.

(1) Στην περίπτωση που δεν περιλαµβάνεται στην τεχνική µελέτη που χορηγείται στον 
ανάδοχο από την Υπηρεσία, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει, για θεώρηση και 
έγκριση, στην Υπηρεσία το σχέδιο εφαρµογής του στηθαίου µαζί µε τους 
υπολογισµούς που αιτιολογούν την απόσταση µεταξύ των ορθοστατών, µέσα σε 
προθεσµία εξήντα (60) εργάσιµων ηµερών πριν από την προβλεπόµενη 
ηµεροµηνία έναρξης της κατασκευής του.

(2) Τα παραπάνω σχέδια θα περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες πάκτωσης των 
ορθοστατών καθώς και λεπτοµέρειες των αρµών, ενώ θα αναγράφεται και το είδος 
των χρησιµοποιουµένων υλικών.

(3) Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω σχέδια του αναδόχου (των δύο προηγούµενων 
παραγράφων) θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή και τα 
σχετικά τυπικά σχέδια που δείχνονται στα ΠΚΕ

(4) Η Υπηρεσία θα επιστρέψει τα σχέδια στον ανάδοχο, συνοδευόµενα µε τις 
παρατηρήσεις της, αν υπάρχουν, µέσα σε µία προθεσµία  δέκα πέντε (15) 
εργάσιµων ηµερών.

(5) Οι διορθώσεις που ζητούνται από τον ανάδοχο θα γίνουν µέσα  στην προθεσµία 
που θα του ορίζει η Υπηρεσία.

2.5.3.3.9.7.2 Ξυλότυποι

Τα τοιχώµατα του στηθαίου θα πρέπει να διαµορφωθούν, µε χρήση ξυλοτύπων, µε 
πρόβλεψη επιφανειακού τελειώµατος τύπου Ε, στην ορατή του όψη προς το οδόστρωµα 
και τύπου Γ στην υπόλοιπα ορατή όψη, σύµφωνα µε τα άρθρα Γ-3, Γ-5 και Γ-8 της ΤΣΥ. 
Η άνω επιφάνεια του στηθαίου, που δεν έρχεται σε επαφή µε ξυλότυπο θα πρέπει να 
διαµορφωθεί µε επιφανειακό τελείωµα, σύµφωνα µε το άρθρο Γ-3 της ΤΣΥ.

2.5.3.3.9.7.3 Ανοχές

Οι ανοχές για τη µη τήρηση της χάραξης του στηθαίου (σε οριζοντιογραφία ή µηκοτοµή) 
ή/και του ορθοστάτες είναι 1εκ σε σχέση µε τη θεωρητική χάραξη του έργου.

2.5.3.3.9.7.4 Σκυροδέτηση

Το σκυρόδεµα θα κατασκευασθεί, µεταφερθεί επί τόπου του έργου και εγχυθεί µε τις ίδιες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές που ισχύουν για το σκυρόδεµα του φορέα.

2.5.3.3.9.7.5 Τοποθέτηση των ορθοστατών και του χειρολισθήρα

Η τοποθέτηση των κοχλιών στερέωσης των ορθοστατών θα γίνει µε τη βοήθεια κάποιου 
περιτυπώµατος τοποθέτηση.

Τα στοιχεία θα τοποθετούνται, θα συναρµολογούνται και θα στερεώνονται 
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά µέσω µίας στρώσης τσιµεντοκονίας, µε τη βοήθεια 
υποστηριγµάτων (χαλύβδινων  ή ξύλινων) 

Το σφίξιµο των περικοχλιών θα γίνεται, έπειτα από τον έλεγχο της Υπηρεσίας σχετικά µε 
την τήρηση της χάραξης του χειρολισθήρα. Στη θέση κάθε αρµού (περιλαµβανοµένων 
των τυχόν αρµών στις θέσεις των αρµών των φορέων της γέφυρας) ο χειρολισθήρας θα 
περιλαµβάνει µανσόν για την ελεύθερη διαστολή των στοιχείων. Το άνοιγµα των αρµών 
που θα δηµιουργείται, θα υπολογίζεται, λαµβανοµένης υπόψη της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος και του(των) διαστελλοµένου(ων) µήκους(ων) του φορέα του έργου.
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Η ανοχή στη χάραξη του χειρολισθήρα (σε οριζοντιογραφία και µηκοτοµή) είναι 1 εκ, 
αναφορικά µε την θεωρητική γραµµή κατά µήκος του υπόψη έργου, οποιεσδήποτε και αν 
είναι οι ανωµαλίες του από σκυρόδεµα υποκειµένου τµήµατος του στηθαίου.

2.5.3.3.9.7.6 Τελική επεξεργασία προστατευµένων χαλύβδινων επιφανειών

Οι επιφάνειες που πρέπει να τύχουν τελικής επεξεργασίας λόγω πληγών, χτυπηµάτων ή 
λόγω συγκολλήσεων που έγιναν στο εργοτάξιο θα καθοριστούν καλά από λίπη, από 
σκουριές κλπ και στη συνέχεια θα βαφούν, σε ξηρό περιβάλλον, µε βαφή πλούσια σε 
ψευδάργυρο.

Το πάχος της παραπάνω βαφής θα είναι µεγαλύτερο ή ίσο µε το πάχος βαφής της 
συνεχόµενης επιφανείας.

Όταν η επιφάνεια των βλαβών που πρέπει να τύχουν επεξεργασίας ξεπερνά το 20% της 
ολικής επιφανείας του στηθαίου, η βαφή της τελικής επεξεργασίας θα γενικευθεί για να 
δώσει µία οµοιογένεια απόχρωσης.

2.5.3.3.9.7.7 Σφίξιµο των κοχλιών αγκύρωσης

Οι κοχλίες αγκύρωσης θα σφιχθούν σε µία ροπή 150 Nm. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να εκτελέσει την εργασία µε κατάλληλο δυναµοµετρικό εργαλείο 
σφιξίµατος.

2.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

2.6.1 Οι, εν γένει, προδιαγραφόµενες στο Τιµολόγιο εργασίες, προκειµένου περί µεταλλικών 
στηθαίων ασφαλείας είναι:

α. Η προµήθεια όλων των απαιτούµενων, ανάλογα µε τον τύπο του στηθαίου, υλικών 
του κυρίως στηθαίου

β. Η προµήθεια των σιδηρών πλακών πάκτωσης, των χαλύβδινων σωλήνων ή των 
πλαστικών σωλήνων αναµονής ή τοποθέτησης ορθοστατών, της άµµου 
εγκιβωτισµού, της τσιµεντοκονίας για το πώµα , των φυτικών γαιών επανεπίχωσης 
του άνω τµήµατος της οπής τοποθέτησης των ορθοστατών, τα αντανακλαστικά 
στοιχεία υψηλής αντανακλαστικότητας (µε υάλινα φακίδια ή µεµβράνες 
υπερυψηλής αντανακλαστικότητας, αναλόγως των οδηγιών της Υπηρεσίας)

γ. Η µεταφορά των ως άνω (α) και (β) στοιχείων επί τόπου του έργου

δ. Η κατεργασία τους (διάνοιξη οπών, κοπή, ηλεκτροσυγκόλληση, κάµψη λόγω 
οριζοντιογραφικής απαίτησης)

ε. Η διάνοιξη οπών και λάκκων θεµελίωσης των ορθοστατών

στ. Η τοποθέτηση - ρύθµιση - πάκτωση των ορθοστατών και στερέωσης των 
στηθαίων σε αυτούς.

ζ. Η επαναπλήρωση του εναποµένοντος σκάµµατος και η συµπύκνωση του υλικού 
επαναπλήρωσης

η. Η τοποθέτηση των ανακλαστήρων σε αποστάσεις ανά 12,00 µέτρων µεταξύ τους.

θ. Η προστασία (µετά την κατεργασία, κοπή συγκόλληση, κλπ) όλων των σιδηρών 
υλικών από την σκωρίαση µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα, σύµφωνα µε το άρθρο Γ-17 
της παρούσας ΤΣΥ και σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις των λοιπών όρων 
δηµοπράτησης για το είδος προστασίας.
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ι. Η αποκοµιδή όλων των προϊόντων ορυγµάτων (από την διάνοιξη των οπών 
ορθοστατών των µεταλλικών στηθαίων) σε θέσεις επιτρεπόµενες από την 
Υπηρεσία.

ια. Οι δαπάνες διαµόρφωσης των άκρων των στηθαίων και στις περιοχές αρµών.

ιβ. Οι δαπάνες της πρόσθετης ειδικής διάτρησης των χαλυβδοσανίδων όταν 
προβλέπεται πύκνωση των ορθοστατών.

ιγ. Όλες οι λοιπές εργασίες και δαπάνες, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, που είναι 
αναγκαίες για την πλήρως ολοκληρωµένη εργασία, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης

2.6.2 Οι προδιαγραφόµενες στο Τιµολόγιο εργασίες προκειµένου περί στηθαίων ασφαλείας 
από σκυρόδεµα είναι:

α. Η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών

β. Η µεταφορά αυτών επί τόπου του έργου

γ. Η διάνοιξη των αυλάκων θεµελίωσης

δ. Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού

ε. Η διάστρωση του σκυροδέµατος και η τελική διαµόρφωση αυτού µε χρήση ειδικού 
µηχανήµατος (ολισθαίνοντος σιδηρότυπου) ή µε χρήση ξυλοτύπων και η 
προστασία αυτού µετά την σκυροδέτηση 

στ. Η τοποθέτηση των ανακλαστήρων σε αποστάσεις ανά 12,00 µέτρα µεταξύ τους 

ζ. Η εργασία και τα πιθανώς απαιτούµενα υλικά για την κατασκευή ανοιγµάτων για 
την απορροή των οµβρίων για το µέρος που περιλαµβάνεται στην τυπική διατοµή 
του στηθαίου.

η. Όλες οι λοιπές εργασίες και δαπάνες, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, που είναι 
αναγκαίος για την πλήρως ολοκληρωµένη εργασία, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης.

2.6.3 Οι προδιαγραφόµενες στο Τιµολόγιο εργασίες προκειµένου περί στηθαίων ασφαλείας 
τεχνικών έργων είναι:

α. Η προµήθεια όλων των απαιτούµενων, ανά τύπο στηθαίου υλικών

β. Η επί τόπου του έργου µεταφορά τους 

γ. Η κατεργασία τους (διάνοιξη οπών, κοπή, ηλεκτροσυγκόλληση)

δ. Η τοποθέτηση - ρύθµισης - πάκτωση των ορθοστατών  και στερέωσης των 
στηθαίων στους ορθοστάτες

ε. Η τοποθέτηση ανακλαστήρων σε αποστάσεις 12,00 µέτρων µεταξύ τους.

στ. Η προστασία (µετά την κατεργασία, κοπή, συγκόλληση κλπ) όλων των σιδηρών 
υλικών από την σκωρίαση µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα.

ζ. Προκειµένου περί στηθαίων από σκυρόδεµα, η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού και 
η επί τόπου διάστρωση του σκυροδέµατος µε χρήση ξυλότυπων και η προστασία 
αυτού µετά την σκυροδέτηση.

η. Οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δαπάνη, έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά, εφόσον 
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απαιτείται µία πλήρως ολοκληρωµένη εργασία

2.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

2.7.1 Μεταλλικά στηθαία 

Η επιµέτρηση και πληρωµή αυτών γίνεται αναλόγως του συγκεκριµένου τύπου αυτών, µε 
βάση την ανά τύπο τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου στηθαίου

2.7.2 Στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεµα

Η επιµέτρηση και η πληρωµή αυτών γίνεται επίσης ανά µέτρο µήκους, µε βάση την ανά 
τύπο τιµή του κάθε στηθαίου

2.7.3 Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων

2.7.3.1 Άκαµπτα µεταλλικά στηθαία τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-1

Σε αυτά η επιµέτρηση και πληρωµή γίνεται µε βάση την ανά χιλιόγραµµο βάρους πλήρως 
εγκατεστηµένου (εργασία, υλικά, κλπ) στηθαίου 

2.7.3.2 Λοιπά στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων

Στα λοιπά στηθαία ασφαλείας των τεχνικών έργων η επιµέτρηση και πληρωµή αυτών 
γίνεται ανά µέτρο µήκους, µε βάση την ανά τύπο τιµή κάθε στηθαίου.
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Ζ - 3  ΑΚΑΜΠΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ «Σ.Τ.Ε.-1»  

3.1 ΓΕΝΙΚΑ

3.1.1 Οι εργασίες που περιγράφονται σ’ αυτήν την προδιαγραφή περιλαµβάνουν την 
κατασκευή µεταλλικών στηθαίων τεχνικών έργων (γεφυρών και συνεχόµενων τοίχων 
αντιστήριξης), όπως επίσης και των τµηµάτων συναρµογής των άκαµπτων στηθαίων 
προς τα εύκαµπτα.

3.1.2 Η προδιαγραφή είναι στηριγµένη στο στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΒΝ4 των γαλλικών 
προδιαγραφών (G.C.) ως ακολούθως:

Στηθαίο τύπου ΒΝ4 - Έκδοση Οκτωβρίου 19771.
Συναρµογή στηθαίου ΒΝ4 µε εύκαµπτο στηθαίο - Έκδοση Ιουνίου 19802.

3.1.3 Τα καλυπτόµενα από την παρούσα προδιαγραφή άκαµπτα στηθαία ασφάλειας τεχνικών 
έργων χαρακτηρίζονται παρακάτω ως τύπος «Σ.Τ.Ε.-1»

3.1.4 Το πεδίο εφαρµογής τους καθορίζεται σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη των αντίστοιχων 
τεχνικών έργων (αρχή και τέλος  στηθαίου, τµήµατα συναρµογής κλπ.). Σηµειώνεται ότι ο 
τύπος «Σ.Τ.Ε-1» (χωρίς να περιληφθούν τα µήκη συναρµογής προς τα εύκαµπτα 
στηθαία) θα πρέπει να εφαρµόζεται σε µήκος  κατ’ ελάχιστον ίσο  προς 25 µ. ακόµη και 
στην περίπτωση γεφυρών  µικρού µήκους. Σχετικά βλέπε σχέδιο Π.Τ.-Σ8 των Π.Κ.Ε.
(Ισχύουσα έκδοση – αναθεώρηση).

 
3.1.5 Εκτός από τα άκαµπτα στηθαία τύπου «Σ.Τ.Ε.-1 που καλύπτονται από αυτήν την 

προδιαγραφή είναι δυνατό να προβλέπεται η κατασκευή και άλλων στηθαίων ασφάλειας 
επί τεχνικών έργων, όπως π.χ.:

Μεταλλικά στηθαία ασφάλειας σε οχετούς στέψης (∆ιαφορετικού τύπου από τα 1.
«Σ.Τ.Ε.-1»).
Μεταλλικά στηθαία ασφάλειας κεντρικής νησίδας αυτοκινητόδροµου σε γέφυρα µε 2.

κλάδους ενωµένους (χωρίς τη δηµιουργία ανοίγµατος «φαναριού») και οµοεπίπεδους. 

Μεταλλικά στηθαία ασφάλειας άλλου τύπου σε τοίχους στέψης, σε τµήµατα έξω από 3.
αυτά που συνέχονται άµεσα µε γέφυρες (και στα οποία µπορεί να προβλέπεται από 
την τεχνική µελέτη η εφαρµογή στηθαίων τύπου «Σ.Τ.Ε.-1»).
Μεταλλικά στηθαία ασφάλειας σε γέφυρες και συνεχόµενους τοίχους για οδούς 4.

µικρής κυκλοφορίας και χαµηλού σχετικού «δείκτη κινδύνου» (εφαρµόζονται τύποι 
στηθαίων διαφορετικοί από τα Σ.Τ.Ε.-1).
Στηθαία ασφάλειας από σκυρόδεµα σε τεχνικά έργα (τύπου NEW JERSEY, ή 5.

ανάλογου).

Για τα στηθαία αυτής της παραγράφου (ή και άλλα ανάλογα) θα ισχύουν οι σχετικές µε 
αυτά προδιαγραφές κατασκευής.
Τα γενικά σχέδια του τυπικού στηθαίου «Σ.Τ.Ε.-1» και της συναρµογής του προς τα 
συνεχόµενα εύκαµπτα στηθαία ασφάλειας είναι συνηµµένα στο τέλος της παρούσας 
προδιαγραφής,  σ’ αυτό το τεύχος. Σηµειώνεται ότι το σχέδιο συναρµογής αναφέρεται σε 
χρησιµοποίηση  οριζόντιων ράβδων ανοικτής διατοµής για τις οποίες ο τρόπος στήριξής 
τους καλύπτεται στην Γαλλία από δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.

Ο ανάδοχος όµως είναι δυνατόν να διαµορφώσει τµήµα συναρµογής (ανάλογα προς  το 
παραπάνω) για την περίπτωση  χρησιµοποίησης οριζόντιων ράβδων κλειστής διατοµής.

3.2          ΤΥΠΙΚΟ ΑΚΑΜΠΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΘΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ «Σ.Τ.Ε.-1»
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3.2.1 Γενικές οδηγίες – περιγραφή
 
3.2.1.1 Το τυπικό στηθαίο ασφάλειας ¨Σ.Τ.Ε.-1» θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε το αντίστοιχο 

σχέδιο που συνοδεύει αυτήν την προδιαγραφή και µε λεπτοµέρειες εφαρµογής σύµφωνα 
µε τα σχέδια της µελέτης του τεχνικού έργου που θα περιλαµβάνεται στην τεχνική µελέτη, 
ή, σε απουσία τους, σύµφωνα µε σχέδια εφαρµογής που θα συντάξει ο ανάδοχος 
κατασκευής. Στην κατασκευή του στηθαίου περιλαµβάνονται:

α.   η προµήθεια και τοποθέτηση των κλωβών ακγύρωσης στο τεχνικό έργο. (Οι 
λεπτοµέρειες της αγκύρωσης θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε το αντίστοιχο 
σχέδιο που συνοδεύει αυτή την προδιαγραφή).

β.   η προµήθεια, η τοποθέτηση και  η ρύθµιση των στοιχείων του στηθαίου, 

γ.   η προµήθεια και διάστρωση του σκυροδέµατος στήριξης των αγκυρώσεων.
Οι ορθοστάτες θα είναι κατακόρυφοι, η απόστασή τους θα είναι οµοιόµορφη για 
κάθε έργο και θα κυµαίνεται  µεταξύ 2,30 µ. και 2,60 µ.

3.2.1.2 Το στηθαίο «Σ.Τ.Ε.-1» λειτουργεί µε σηµειακή πάκτωση των ορθοστατών πάνω στο 
τεχνικό έργο.

Για τα φορτία πρόσκρουσης οχήµατος και τη διαµόρφωση της αγκύρωσης ισχύουν  τα 
αναφερόµενα στον Κ.Μ.Ε. 

3.2.2 Ποιότητα υλικών 

3.2.2.1 Ποιότητα χάλυβα

Οι ορθοστάτες και οι οριζόντιες ράβδοι, είτε κλειστής, είτε ανοιχτής διατοµής, θα είναι από 
χάλυβα τύπου Ε24-2 σύµφωνα µε τον γαλλικό Κανονισµό NF Α 35-501 (ή ανάλογου 
τύπου τεχνικών χαρακτηριστικών για την περίπτωση υλικών που είναι  σύµφωνα µε 
Κανονισµούς χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγοράς, ή Η.Π.Α.).

Ο χάλυβας θα είναι κατηγορίας Ι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του άρθρου 3.1.1 του 
κεφαλαίου ΙΙΙ του Τεύχους 4 του C.P.C. (ή ανάλογες προδιαγραφές χωρών Κοινής 
Αγοράς ή Η.Π.Α.).

3.2.2.2   Κοχλιώσεις

3.2.2.2.1 Κοχλίες σύνδεσης µε το τεχνικό έργο

Θα περιλαµβάνουν τέσσερις (4) κοχλίες Η, Μ22-80 στην πρόσθια όψη του στηθαίου, και 
δύο (2) κοχλίες Η, Μ16-60 στην πίσω όψη του στηθαίου, από µαλακό χάλυβα κατηγορίας 
Α40, σύµφωνα µε το γαλλικό κανονισµό NF E 27-311, κλάση 4-6, ή ανάλογες 
προδιαγραφές Κοινής Αγοράς ή Η.Π.Α.

Η αντίστασή τους σε θραύση θα είναι 450 – 50 Ν/χλστ
2 

. Θα προβλέπεται µια εγκοπή 
θραύσης διαµέτρου Φ18 και Φ12,5 αντίστοιχα, σύµφωνα µε τα σχέδια του στηθαίου.

3.2.2.2.2 Κοχλίες σύνδεσης των τεµαχίων του στηθαίου 

Θα είναι σύµφωνα µε τους αντίστοιχους γαλλικούς κανονισµούς  NF Ε 27-113, 27-311 και 
27-350 (ή ανάλογες προδιαγραφές Κοινής Αγοράς ή Η.Π.Α.).

3.2.2.3 Συγκολλήσεις

Οι συγκολλήσεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του τεύχους 66 του C.P.C., 
Κεφάλαιο ΙΙ (ή ανάλογες προδιαγραφές Κοινής Αγοράς ή Η.Π.Α.).
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3.2.2.4 Ποιότητα σκυροδέµατος

Το  σκυρόδεµα στήριξης του στηθαίου θα είναι κατηγορίας Β25 ή ανώτερης (στην 
περίπτωση που η κατηγορία του σκυροδέµατος του τεχνικού έργου είναι ανώτερη από 
Β25) και θα διαστρωθεί µε τις ίδιες συνθήκες του σκυροδέµατος του τεχνικού έργου.

Ο όγκος του σκυροδέµατος στήριξης που περιλαµβάνεται στο στηθαίο θα είναι 
τουλάχιστον 0,050 µ

3
  ανά ορθοστάτη.  (βλέπε  και παράγραφο Ζ-3.4.3.).

3.2.2.5 Προστασία από διάβρωση

Η προστασία του στηθαίου από τη διάβρωση,  περιλαµβανοµένων και των κοχλιώσεων, 
θα εξασφαλίζεται µε γαλβάνισµα εν θερµώ που θα γίνεται σε  εργαστήριο της έγκρισης 
της Υπηρεσίας.

Θα απαιτηθεί µια προστασία κατ’ ελάχιστον 500 γραµ/µ
2
 απλής όψης (δηλαδή 70 

µικροµέτρων) πλέον ή έλαττον 50 γραµ/µ
2
 , σύµφωνα µε τους κανονισµούς  NF A 91-121, 

91-122 και NF E 27-016 (ή ανάλογες προδιαγραφές Κοινής Αγοράς ή Η.Π.Α.). Στα τεύχη 
δηµοπράτησης είναι δυνατόν να καθορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις ισχυρότερη  
προστασία από τη διάβρωση.

Θα πρέπει να λαµβάνεται ειδική µέριµνα, ανάλογα µε το εργοστάσιο γαλβανίσµατος, για 
να εξασφαλίζεται  µεταξύ των τεµαχίων η ελεύθερη  κυκλοφορία των υγρών του λουτρού 
καθαρίσµατος και στη συνέχεια του λουτρού γαλβανίσµατος και για να αποφεύγονται οι 
παραµορφώσεις. Πριν από την ανάθεση της παραγγελίας του γαλβανίσµατος σε 
εργοστάσιο, ή πριν από την εκτέλεση του γαλβανίσµατος  σε δική του  βιοµηχανική 
εγκατάσταση, ο ανάδοχος είναι  υποχρεωµένος να ζητήσει την  έγγραφη  έγκριση της 
Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει  να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις γαλβανίσµατος 
προκειµένου να µορφώσει  γνώµη αν τηρούνται  τα επιτάγµατα αυτής της προδιαγραφής.
Στην περίπτωση προµήθειας έτοιµων υλικών από την εγχώρια αγορά ή/και  το εξωτερικό, 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην Υπηρεσία στοιχεία που να 
αποδεικνύουν την οργάνωση του κατασκευαστή και στη συνέχεια µετά την έγκριση της 
Υπηρεσίας θα πρέπει να υποβληθούν από τον ανάδοχο  τα τιµολόγια προµήθειας των 
υλικών, κατάλληλα θεωρηµένα, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η πιστοποιούµενη 
ποσότητα αγοράσθηκε από τον κατασκευαστή για τον οποίο  χορηγήθηκε έγκριση. Τα 
παραστατικά αυτά στοιχεία των τιµολογίων θα αποτελούν δικαιολογητικό που θα 
συνοδεύει την πιστοποίηση αυτής της εργασίας.

Εφιστάται  η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσµατος χαλύβων µε περιεκτικότητα σε 
πυρίτιο µεγαλύτερη από 0,04%

3.2.3 Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών

3.2.3.1 Σχέδια εφαρµογής

3.2.3.1.1 Στην  περίπτωση που δεν περιλαµβάνονται στην τεχνική µελέτη που χορηγείται στον 
εργολάβο από την Υπηρεσία, ο εργολάβος οφείλει να υποβάλει για θεώρηση και έγκριση 
στην Υπηρεσία τα σχέδια εφαρµογής του στηθαίου, των περάτων και  των τυχόν 
συνδέσεων µε τις διατάξεις αντιστήριξης των προσβάσεων, µέσα σε  προθεσµία εξήντα 
(60) εργάσιµων ηµερών πριν από  την προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης της 
κατασκευής του.

3.2.3.1.2 Όµοια, στην περίπτωση που δεν περιλαµβάνεται στην τεχνική µελέτη που χορηγείται 
στον εργολάβο από την Υπηρεσία, ο εργολάβος οφείλει να υποβάλει για θεώρηση και 
έγκριση στην Υπηρεσία σχέδιο που να καθορίζει µε ακρίβεια τις θέσεις που προβλέπονται 
για τις στηρίξεις των ορθοστατών σε προθεσµία τριάντα (30) εργάσιµων  ηµερών πριν 
από την έναρξη της κατασκευής  της πλάκας του φορέα.

3.2.3.1.3 Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω σχέδια του εργολάβου (των δύο προηγουµένων 
παραγράφων) θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή και τα σχετικά  
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τυπικά της σχέδια που δείχνονται στα Π.Κ.Ε.

3.2.3.1.4 Η Υπηρεσία θα επιστρέψει τα σχέδια στον εργολάβο, συνοδευόµενα µε τις παρατηρήσεις 
της, αν υπάρχουν, µέσα σε µια προθεσµία δέκα πέντε (15) εργάσιµων ηµερών.

3.2.3.1.5 Οι διορθώσεις που ζητούνται από τον εργολάβο θα γίνουν µέσα σε προθεσµία που θα 
του ορίζει η Υπηρεσία.

3.2.3.2 Κατασκευή και συναρµολόγηση

Ο εργολάβος θα προβεί στην κοπή και συναρµολόγηση όλων των στοιχείων. Σε 
περίπτωση καµπύλης (σε οριζοντιογραφία) µε ακτίνα µικρότερη από 100 µ., οι οριζόντιες 
ράβδοι θα καµφθούν µε τρόπο που να τηρούνται οι ανοχές τοποθέτησης που 
προβλέπονται αρακάτω.

Οι ράβδοι θα συναρµολογηθούν µε «µανσόν»  σύνδεσης. Θα ληφθεί µέριµνα να  
προβλέπεται µια µόνο σύνδεση µεταξύ δύο συνεχοµένων ορθοστατών. ΄Ολως κατ’ 
εξαίρεση είναι δυνατόν, αν αντιµετωπίζονται προβλήµατα στην προµήθεια ράβδων 
κατάλληλου µήκους, να επιτραπούν και δύο συνδέσεις στο ίδιο φάτνωµα, από τις οποίες 
η µία στη ράβδο µικρής διατοµής. Αυτή η παρεχόµενη δυνατότητα θα πρέπει να έχει 
καθορισθεί στα τεύχη δηµοπράτηση κατά τη δηµοπρασία του έργου.

Τα στοιχεία του στηθαίου θα συναρµολογηθούν και µετά θα τοποθετηθούν και θα 
ρυθµισθούν οριζοντιογραφικά  και υψοµετρικά. Θα γίνει  έλεγχος κατακορυφότητας των 
ορθοστατών, µε ανοχή 0,5 εκατοστόµετρα στο σύνολο του ύψους τους.

Η στήριξη των ορθοστατών δεν θα  οριστικοποιηθεί παρά ύστερα από έλεγχο από την 
Υπηρεσία της τήρησης των απαιτήσεων αυτής της προδιαγραφής.

Στις θέσεις των αρµών διαστολής και στα πέρατα των τεχνικών έργων που φέρουν το 
στηθαίο αυτό, στις οριζόντιες  ράβδους θα προβλέπεται ένα «µανσόν» για κάθε ράβδο, 
που θα  επιτρέπει την ελεύθερη διαστολή και συστολή των στοιχείων. Το άνοιγµα του 
αρµού που µορφώνεται έτσι θα  υπολογίζεται  σύµφωνα µε τη  θερµοκρασία του χρόνου 
τοποθέτησης και  το  διαστελλόµενο µήκος του έργου. Ο αρµός αυτός πρέπει να µορεί  
να αναλάβει τις δυνάµεις σε περίπτωση κρούσης.

Η ανοχή της χάραξης του στηθαίου οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά  είναι το πολύ ένα 
(1) εκατοστόµετρο από τις θεωρητικές γραµµές χάραξης σ’ όλο το µήκος κάθε  ενιαίου 
τµήµατος, άσχετα µε τυχόν ανωµαλίες της επιφάνειας έδρασης.

Το σκυρόδεµα στήριξης των ορθοστατών θα παραχθεί, θα µεταφερθεί και θα διαστρωθεί 
µε τις ίδιες συνθήκες µε το σκυρόδεµα του τεχνικού έργου.

Η επιφάνεια του σκυροδέµατος στήριξης θα µορφωθεί µε τρόπο που να µην επιτρέπει  
στο νερό να παραµείνει στο σηµείο των ορθοστατών.

3.2.3.3 Τελική επεξεργασία προστατευµένων επιφανειών

Οι επιφάνειες που πρέπει να τύχουν τελικής επεξεργασίας λόγω πληγών, χτυπηµάτων, ή 
λόγω συγκολλήσεων που έγιναν στο εργοτάξιο θα καθαρισθούν καλά από λίπη, από 
σκουριές κλπ. και στη συνέχεια θα βαφούν, σε ξηρό περιβάλλον, µε βαφή πλούσια σε 
ψευδάργυρο.

Το πάχος της παραπάνω βαφής θα είναι µεγαλύτερο ή ίσο µε το πάχος της βαφής της 
συνεχόµενης επιφάνειας.

Όταν η επιφάνεια των βλαβών που πρέπει να τύχουν επεξεργασίας ξεπερνά το 20% της 
ολικής επιφάνειας του στηθαίου, η βαφή της τελικής επεξεργασίας θα  γενικευθεί για να 
δώσει µια οµοιογένεια απόχρωσης.

3.2.3.4 Σφίξιµο των κοχλιών αγκύρωσης



-279-

Οι κοχλίες  αγκύρωσης θα σφιχθούν µε µια ροπή 150 Νµ για τους τέσσερις µπροστινούς 
κοχλίες και µε µια ροπή 50 Νµ για τους δύο πίσω κοχλίες. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να εκτελέσει την εργασία µε κατάλληλο δυναµοµετρικό εργαλείο 
σφιξίµατος.

3.3 ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΥΠΟΥ «Σ.Τ.Ε.-1» ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΘΑΙΟ

3.3.1 Γενικές οδηγίες – Περιγραφή

Η συναρµογή του τυπικού άκαµπτου µεταλλικού στηθαίου ασφάλειας  τύπου  «Σ.Τ.Ε.-1» 
µε το κοινό εύκαµπτο µεταλλικό στηθαίο θα γίνει απολύτως σύµφωνα µε  το αντίστοιχο  
σχέδιο  που συνοδεύει  αυτήν την προδιαγραφή και µε λεπτοµέρειες µελέτης εφαρµογής 
που θα συνοδεύουν την µελέτη του τεχνικού έργου, ή, σε  περίπτωση έλλειψής τους, που 
θα συντάξει ο Ανάδοχος Κατασκευής.

Η προµήθεια και τοποθέτηση των επί µέρους τµηµάτων της κατασκευής συναρµογής 
έχουν ως εξής:

α. Μία ράβδος µε ανοικτή διατοµή 85Χ70Χ3, µήκους 4,50 µ. και µία ράβδος µε  
ανοικτή   διατοµή 100Χ100Χ4, µήκους 6,50 µ. 

β. ∆ύο ενισχύσεις ράβδων µήκους 1,50 µ. (µία για τη ράβδο 100Χ100 και µία για τη 
ράβδο 85Χ70).

γ. Μια ράβδος άκρου που περιλαµβάνει  ράβδο ανοικτής διατοµής 100Χ100Χ4 σε 
δύο τµήµατα µήκους 2,75 µ. και 0,75 µ. που κόβονται και ηλεκτροσυγκολλούνται 
για να σχηµατίσουν µία γωνία 15

0  
µια ενίσχυση εσωτερική  και ένα τεµάχιο  

συναρµογής.

δ. Οκτώ τυπικά στοιχεία ολίσθησης µήκους 4,315 µ. και ένα στοιχείο µε µεταβλητό 
µήκος.

ε. Είκοσι ένα µεταλλικά στοιχεία  οριζοντιογραφικού διαχωρισµού των ράβδων  
(αποστάτες).

στ. Ένας οδηγός τροχού που αποτελείται από ένα C125 µήκους 5,50 µ. µε τα 
στηρίγµατά του.

ζ. Ένα τεµάχιο πέρατος ολισθαίνοντος στοιχείου εύκαµπτου στηθαίου.

η. ΄Ενας ή δύο ορθοστάτες C125 (ανάλογα µε την περίπτωση) συγκολληµένα σε 
πλάκα έδρασης 250Χ200Χ14.

θ. ∆έκα, ή έντεκα, ή δώδεκα ορθοστάτες αποτελούµενοι από ένα C125 , ένα U100 ή 
C100, µήκους 2,00 µ.

- πέντε ορθοστάτες από C125 µήκους 2,00 µ. (από τους οποίους ο ένας για τη 
σύνδεση  του  οδηγού τροχού)

- τέσσερις ορθοστάτες  C100 ή U100 µήκους 2,0 µ.

ι.  Για τα ολισθαίνοντα στοιχεία  χρειάζονται µια ειδική σύνδεση στη θέση του 
ορθοστάτη α/α 6, δύο  ειδικές συνδέσεις στη θέση των ορθοστατών α/α 4 και  α/α 8 
και µία ειδική σύνδεση στη θέση του τεµαχίου πέρατος του ολισθαίνοντος 
στοιχείου. [Οι ορθοστάτες του τµήµατος συναρµογής αριθµούνται στα σχέδια µε 
αύξοντα αριθµό σε σχέση  µε τον τελευταίο  ορθοστάτη  του στηθαίου «Σ.Τ.Ε.-1». 
Ο τελευταίος ορθοστάτης του Σ.Τ.Ε.-1 αριθµείται ως ορθοστάτης α/α 0, και στη 
συνέχεια οι  ορθοστάτες του τµήµατος συναρµογής αριθµούνται   α/α 1,2,3 κλπ.).
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ια. Μία ρυθµιζόµενη σύνδεση των ράβδων στη θέση του στηρίγµατος 0 του στηθαίου 
«Σ.Τ.Ε.1»

 
ιβ. Επτά αναβολείς  µήκους 200 χλστ και τρεις αναβολείς µήκους 330 χλστ, τυπικοί ή     

διαστολής σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας (βλ. παρακάτω παράγραφο 
Ζ-3.3.3.1).

ιγ. Το πλήρες σύστηµα κοχλίων, που θα εξασφαλίζουν τη σύνδεση των παραπάνω  
τεµαχίων, που θα είναι όπως περιγράφεται στα σχέδια που περιλαµβάνονται στα 
Π.Κ.Ε. που  συνοδεύουν αυτήν την προδιαγραφή.

3.3.2 Ποιότητα υλικών

3.3.2.1 Ποιότητα χάλυβα
                 
                 Τα χαλύβδινα τεµάχια πoυ αποτελούν το σύστηµα συναρµογής, µε εξαίρεση των  

στοιχείων ολίσθησης και στηρίξεων, θα είναι από χάλυβα τύπου Ε24-2 σύµφωνα µε τον 
γαλλικό κανονισµό NF A 35-501 (ή  ανάλογων τεχνικών χαρακτηριστικών για  υλικά που 
κατασκευάζονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς χωρών Ευρωπαϊκής  Κοινής Αγοράς ή 
Η.Π.Α.).

Οι χάλυβες θα είναι κατηγορίας Ι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του άρθρου 3.1.1  του 
κεφαλαίου ΙΙΙ του τεύχους 4 του C.P.C. (ή ανάλογες προδιαγραφές χωρών Κοινής 
Αγοράς ή Η.Π.Α.).

Τα στηρίγµατα θα είναι, ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε τις ακόλουθες  γαλλικές 
προδιαγραφές (ή ανάλογες προδιαγραφές χωρών Κοινής Αγοράς ή. Η.Π.Α.).

                                                                    Ποιότητα                        Χαρακτηριστικές διαστάσεις
Τύπος              ∆ιατοµή               Χάλυβα                          σύµφωνα µε:

GS 2 ή GCU    UAP  100 ή       Χάλυβας Ε24-1                τον κανονισµό  NF Α 45-255
                                        UPN  100 ή      όπως προσδιορί-              τον κανονισµό  NF Α 45-202
                                        C 100               ζεται  στον κανο-              τη γενική  προδιαγραφή δια-
                                                                νισµό  NF 35-501             στασιολόγησης της Επιτρο-
                                                                                                         πής Ευρωπαϊκών µελετών

  
  GRC, GCU και  C125Χ62,5Χ 

                 στήριγµα σε      Χ25Χ5                                                       το σχέδιο
   πλάκα

3.3.2.2 Τα ολισθαίνοντα στοιχεία

Το σύστηµα διαχωρισµού (αποστάσεις) τύπου Α ή Β, και  κοχλιώσεις σύνδεσης των 
παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να προέρχονται από κατασκευές που έχουν  εγκριθεί 
στην Γαλλία, σύµφωνα µε την Απόφαση της 3.5.1978, ή ανώτερης.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος θέλει να τα κατασκευάσει στην Ελλάδα, ή σε  άλλη 
χώρα, θα πρέπει να προσκοµίσει  στην Υπηρεσία δείγµατα κατασκευασµένα από τον 
κατασκευαστή  που θέλει να χρησιµοποιήσει, για θεώρηση και έγκριση. Στην τελευταία 
περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει προβλέψει να υπάρχει επαρκές χρονικό 
περιθώριο, ώστε στην περίπτωση που δεν γίνουν αποδεκτά από την Υπηρεσία, να έχει 
τη δυνατότητα να τα προµηθευθεί από άλλο προµηθευτή.

3.3.2.3 Κοχλιώσεις
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Οι κοχλιώσεις εκτός αυτών που ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 10.3.2.2 θα είναι 
σύµφωνες µε τους σχετικούς κανονισµούς NFΕ 27-113, 27-311 και 27-350, κλάσης 5.8 (ή 
ανάλογες προδιαγραφές χωρών Κοινής Αγοράς ή Η.Π.Α.).

3.3.2.4 Συγκολλήσεις

Οι  συγκολλήσεις θα είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές του τεύχους 66 του 
C.P.C.,Κεφ. ΙΙ (ή ανάλογες προδιαγραφές χωρών Κοινής Αγοράς ή Η.Π.Α.).

3.3.2.5 Προστασία από διαβρώσεις

Η προστασία από διάβρωση των στοιχείων του συστήµατος συναρµογής των στηθαίων, 
περιλαµβανοµένων και των κοχλιώσεων, µε εξαίρεση των τεµαχίων που αναφέρονται 
στην παραπάνω παράγραφο Ζ-3.3.2.2, θα εξασφαλίζεται µε γαλβάνισµα εν θερµώ που 
θα γίνεται σε εργαστήριο της έγκρισης της Υπηρεσίας.

Θα απαιτηθεί µια προστασία κατ’ ελάχιστον ίση προς 500 γραµ/µ
2
  απλής όψης (δηλαδή 

70 µικρόµετρα) πλέον ή έλαττον 50 γραµ/µ
2
 , σύµφωνα µε τους κανονισµούς NF Α 

91-121, 91-122 και NF Ε 27-016 (ή ανάλογες προδιαγραφές χωρών Κοινής Αγοράς ή 
Η.Π.Α.). Στα τεύχη  δηµοπράτησης είναι δυνατόν να καθορίζεται σε  ειδικές περιπτώσεις 
ισχυρότερη προστασία από τη διάβρωση.  

 Θα πρέπει να λαµβάνεται ειδική µέριµνα, ανάλογα µε το εργοστάσιο γαλβανίσµατος, για 
να εξασφαλίζεται µεταξύ των τεµαχίων η ελεύθερη κυκλοφορία των υγρών του λουτρού 
καθαρίσµατος και στη συνέχεια του λουτρού γαλβανίσµατος και για να  αποφεύγονται οι 
παραµορφώσεις. (Ισχύουν και εδώ όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 
Ζ-3.2.2.5).

Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσµατος χαλύβων µε περιεκτικότητα σε 
πυρίτιο µεγαλύτερη από 0,04%.

3.3.3 Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών

3.3.3.1 Σχέδια εφαρµογής

Στα σχέδια της µελέτης του τεχνικού έργου, θα φαίνεται η θέση του αρµού διαστολής του 
τεχνικού έργου και η θέση του τελευταίου στηρίγµατος του «Σ.Τ.Ε.-1» στις προσβάσεις 
του τεχνικού έργου. Θα φαίνονται επίσης οι συνδέσεις που περιλαµβάνουν τους 
αναβολείς διαστολής και τους τυπικούς αναβολείς.

Ο εργολάβος µε βάση  το παραπάνω σχέδιο, θα εκπονήσει τα σχέδια εφαρµογής της 
συναρµογής των στηθαίων (τύπου «Σ.Τ.Ε.-1» και συνεχόµενου εύκαµπτου µεταλλικού 
στηθαίου) σε προθεσµία που θα ορίζεται στα τεύχη δηµοπράτησης.΄Οµοια, ο ανάδοχος 
θα εκπονήσει (σε συνεργασία µε την Υπηρεσία για τον καθορισµό των στοιχείων που 
λείπουν) τα σχέδια εφαρµογής  της συναρµογής των στηθαίων ακόµα και στην 
περίπτωση που δεν έχουν χορηγηθεί σχετικά στοιχεία της µελέτης του τεχνικού έργου.

Αν δεν ορίζεται ειδικά στα τεύχη δηµοπράτησης, τα παραπάνω σχέδια εφαρµογής θα 
πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία 60 εργάσιµες µέρες πριν από την έναρξη 
κατασκευής του στηθαίου ασφάλειας των συνεχόµενων τµηµάτων.

3.3.3.2 Το υλικό έµπηξης των ορθοστατών

Το υλικό στο οποίο θα γίνει η  έµπηξη των ορθοστατών υπόκειται σε προηγούµενη 
αποδοχή της Υπηρεσίας.

3.3.3.3 Τοποθέτηση των ορθοστατών

Ο κορµός των ορθοστατών θα τοποθετείται παράλληλα προς τα στοιχεία ολίσθησης και 
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προς την πλευρά της κυκλοφορίας.

Η ανοχή τοποθέτησης σε κάτοψη, της όψης προ των στοιχείων ολίσθησης θα είναι πλέον 
ή έλαττον τρία (3) εκατοστόµετρα  αναφορικά µε τη θεωρητική θέση.

Το ύψος της άνω ακµής των ολισθαινόντων  στοιχείων, σε σχέση µε τη µέση στάθµη του 
εδάφους ή της επένδυσης και σε ζώνη πλάτους 0,50 µ. καθέτως προς τα ολισθαίνοντα 
στοιχεία, θα περιλαµβάνεται µεταξύ 0,80 και 0,65 µ. Το σύνηθες ύψος θα είναι 0,70 µ.

Επιβάλλεται η χρησιµοποίηση χαλύβδινης κεφαλής στο µηχάνηµα έµπηξης ορθοστατών. 
Πριν από την έναρξη έµπηξης κάθε ορθοστάτη, επιβάλλεται ο έλεγχος κατακορυφότητας 
του ορθοστάτη και του οδηγού έµπηξης του µηχανήµατος.

Σε περίπτωση «άρνησης», πριν επιτευχθεί το απαιτούµενο υψόµετρο, ο εργολάβος 
οφείλει:

Αν η έµπηξη είναι κατ’ ελάχιστον ίση µε 70 εκ., και έπειτα από προηγούµενη 1.
συµφωνία της Υπηρεσίας, οφείλει να κόψει τον ορθοστάτη στο απαιτούµενο 
υψόµετρο.

(2)     Σε ενάντια περίπτωση οφείλει: 

είτε να βγάλει τον ορθοστάτη, να διατρήσει το εµπόδιο που συναντήθηκε και να 1.
συνεχίσει την έµπηξη (ο τύπος του µηχανήµατος που θα χρησιµοποιηθεί θα 
υπόκειται σε προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας)
είτε να βγάλει τον ορθοστάτη, να κάνει εκσκαφή, να επαναπληρώσει την 2.

εκσκαφή µε άµµο εγκιβωτισµού και στη συνέχεια να εµπήξει  πάλι τον 
ορθοστάτη.

Ο εργολάβος οφείλει να αντικαταστήσει τους ορθοστάτες  που µετά την έµπηξη 
εµφανίζουν πτυχώσεις, ρήγµατα, λυγισµό ή κύρτωση.

3.3.3.4 Συναρµολόγηση των ολισθαινόντων στοιχείων

Τα ολισθαίνοντα στοιχεία θα συναρµολογούνται έτσι ώστε το άκρο του ενός, κατά την 
κατεύθυνση της κυκλοφορίας, να επικαλύπτει την αρχή του επόµενου.

Τα ολισθαίνοντα στοιχεία τύπου Α θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε ο διαµήκης 
άξονας των οπών σύνδεσής τους να βρίσκεται στα δεξιά κάθε ορθοστάτη και να είναι:

κατακόρυφος για τα επικαλυπτόµενα άκρα που είναι σε επαφή µε τα στοιχεία 1.
διαχωρισµού (τους αποστάτες)
οριζόντιος για τα επικαλύπτοντα άκρα που φαίνονται όταν τελειώσει η 2.

συναρµολόγηση.

Η αντίθετη µε την παραπάνω τοποθέτηση δεν επιτρέπεται παρά µόνο σε τµήµατα που 
βρίσκονται σε καµπύλη µε ακτίνα µικρότερη από 250 µ.

Όλες οι κεφαλές των κοχλίων  στερέωσης των ολισθαινόντων στοιχείων  θα 
τοποθετούνται προς την πλευρά της πρόσοψης των στοιχείων αυτών.

Η τελική ρύθµιση όλων των στοιχείων του συστήµατος συναρµογής θα γίνει µε 
χαλάρωση, υποστήριξη και σφίξιµο των κοχλίων στερέωσης, απαγορευοµένου άλλου 
τρόπου ρύθµισης.

3.3.3.5 Σφίξιµο κοχλίων 

Οι κοχλίες θα σφίγγονται µε µια ροπή 150 Νµ.

3.3.3.6 Έλεγχος κοχλίωσης
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Αν η Υπηρεσία διαπιστώσει σφάλµατα ή ανεπάρκεια σφιξίµατος κατά την κοχλίωση 
σύνδεσης των διαφόρων τεµαχίων του συστήµατος συναρµογής, θα καλέσει τον 
εργολάβο να τα διορθώσει και, αν το κρίνει (η Υπηρεσία) αναγκαίο, θα προχωρήσει ο 
εργολάβος σε συστηµατικό έλεγχο στο σύνολο ή σε µέρος του συστήµατος συναρµογής.

3.3.3.6 Τελική επεξεργασία προστατευοµένων επιφανειών 

Οι επιφάνειες που πρέπει να τύχουν τελικής επεξεργασίας λόγω πληγών, χτυπηµάτων, ή 
λόγω συγκολλήσεων που έγιναν στο εργοτάξιο θα καθαριστούν καλά από λίπη από  
σκουριές κλπ. και στην συνέχεια θα βαφούν σε ξηρό περιβάλλον, µε βαφή πλούσια σε 
ψευδάργυρο.

Το πάχος της παραπάνω βαφής θα είναι µεγαλύτερο ή ίσο µε το πάχος της βαφής της 
συνεχόµενης επιφάνειας.

3.4 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

3.4.1 Οι εργασίες αυτής της προδιαγραφής θα αµείβονται, για  πλήρως εκτελεσµένη εργασία 
και σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές, ανά χιλιόγραµµο βάρους των στηθαίων 
όπως θα προσδιορίζεται βάσει των σχεδίων της τεχνικής µελέτης και των τυπικών βαρών 
των επί µέρους τεµαχίων, κοχλίων κλπ.

3.4.2 Στην τιµή και πληρωµή θα περιλαµβάνεται ανηγµένα κάθε προµήθεια υλικού, 
(περιλαµβανοµένων των αντανακλαστικών στοιχείων, σύµφωνα µε το άρθρο Ζ-2 της 
Τ.Σ.Υ.), εργασία, χρήση µηχανηµάτων, µεταφορές, προσεγγίσεις, τοποθετήσεις, 
ρυθµίσεις, προστασία από τη διάβρωση, τελική επεξεργασία κλπ. Επίσης 
περιλαµβάνονται οι επιβαρύνσεις για την κάλυψη των οποιωνδήποτε διπλωµάτων  
ευρεσιτεχνίας (εφόσον µερικά από τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος 
καλύπτονται από τέτοια προνόµια) όπως και κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία για 
την πλήρη κατασκευή του στηθαίου.

3.4.3 Με την προδιαγραφή αυτή ελέγχεται µεν η ποιότητα του σκυροδέµατος πάκτωσης των 
ορθοστατών στο  τεχνικό έργο και ο όγκος του σκυροδέµατος πάκτωσης στον οποίο 
αναφέρεται  η παρούσα προδιαγραφή, η πληρωµή όµως του σκυροδέµατος γίνεται µε 
την αντίστοιχη  κατηγορία σκυροδέµατος του τεχνικού έργου, χωρίς να  διαφοροποιείται η 
κατηγορία του σκυροδέµατος πάκτωσης από το σκυρόδεµα του αντίστοιχου τµήµατος 
του τεχνικού έργου που το περιβάλλει.

3.4.4 Όµοια µε την προδιαγραφή αυτή, ελέγχεται ο τοπικός και ο γενικός οπλισµός αγκύρωσης 
της παραγράφου Ζ-3.2.1.1.α και β, αλλά οι οπλισµοί αυτοί πληρώνονται µε τα άρθρα 
τιµολογίου µε τα οποία αµείβονται οι αντίστοιχες κατηγορίες σιδηροπλισµού του 
υπόλοιπου τεχνικού έργου. 
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Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

4.1 ΓΕΝΙΚΑ

4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και 
Συνδυασµένου τύπου µε στηθαίο ασφάλειας) µε τρόπο που να εµποδίζει την είσοδο 
οχηµάτων και πεζών στον αυτοκινητόδροµο και στους κλάδους κόµβων.  

4.1.2 Η εργασία περιλαµβάνει την προµήθεια όλων των υλικών επί τόπου των έργων και 
οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη περαίωση της κατασκευής, 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Τιµολόγιο.

4.2 ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 2,26 m.

4.2.1 Το συρµατόπλεγµα της περίφραξης είναι γαλβανισµένο, Νο 17, τετραγωνικών οπών 

5x5cm., διαµέτρου σύρµατος 3 mm, βάρους 2,36 kgr/m
2
, ύψους 1,94 m.  Στο κάθε άκρο 

του συρµατοπλέγµατος θα υπάρχει ενίσχυση από ένα γαλβανισµένο σύρµα, Νο 19, 
διαµέτρου σύρµατος 3,6 mm.  Η στερέωση του στους στύλους αρχίζει σε ύψος 2 cm. από 
την επιφάνεια του εδάφους (φυσική ή όπως διαµορφώνεται από τα έργα οδοποιίας, 
ανάλογα µε τη θέση τοποθέτησης της περίφραξης).

4.2.2 Οι αποστάσεις των πασσάλων µεταξύ τους θα είναι κατά µέγιστο 3,0 m.  Για την 
πάκτωση των πασσάλων θα ανοιχθούν οπές συνολικού βάθους 70 cm.  Το βαθύτερο 
τµήµα των οπών ύψους 55 cm., θα έχει διάµετρο 25 cm. και το ανώτερο τµήµα τους, 
ύψους 15 cm. θα έχει διάµετρο 60 cm.

4.2.3 Οι πάσσαλοι θα είναι κατασκευασµένοι από οπλισµένο σκυρόδεµα (φυγοκεντρικό ή 
δονητικό) ελάχιστης κατηγορίας Β35, ύψους 3,00 m. και θα στερεώνονται στο έδαφος µε 
σκυρόδεµα κατηγορίας Β5.  Το σκυρόδεµα των πασσάλων θα είναι “στεγανό”  και 
“υψηλής αντίστασης σε παγετό” , όπως αυτά ορίζονται στο DIN 1045/88 (παραγρ. 6.5.7.2 
και 6.5.7.3 αντίστοιχα).  Το σχήµα των πασσάλων θα είναι κολουροκωνικό (ή κολούρου 
πυραµίδας) για διατοµή κυκλική ή σχήµατος κανονικού οκταγώνου / εξαγώνου, µε 
διάµετρο περιγεγραµµένου κύκλου (βάση / κορυφή) 13/10 cm.  Για την περίπτωση 
πασσάλων ορθογωνικής διατοµής οι πάσσαλοι θα είναι είναι µορφής κολούρου 
πυραµίδας µε τετραγωνική διατοµή, πλευράς (βάσης κορυφής) 13/10 cm, ή πρισµατικοί 
µε ορθογωνική διατοµή ελάχιστης διάστασης 12 cm.  Ο κύριος οπλισµός των πασσάλων 
θα είναι σταθερός σε όλο το µήκος των πασσάλων και θα είναι κατ’ ελάχιστον 6 Φ10 St I 
σε περίπτωση κυκλικής, οκταγωνικής ή εξαγωνικής διατοµής και 4 Φ 8 St III σε 
περίπτωση ορθογωνικής (και τετραγωνικής) διατοµής.  Ως οπλισµός διανοµής θα 
χρησιµοποιούνται δακτύλιοι ή ορθογωνικοί συνδετήρες (για την περίπτωση πασσάλων 
ορθογωνικής διατοµής) Φ 4 St Ι ανά 0,35 m. σε όλο το µήκος των πασσάλων.   

Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων σε διαστάσεις, οπλισµό και χαρακτηριστικά 
σκυροδέµατος και οπλισµού, ως πρόσθετο κριτήριο αποδοχής των πασσάλων, θα 
πρέπει η “ροπή αστοχίας”  (Μ

sd
), στην άνω επιφάνεια της πάκτωσης (2,30 m. από την 

κορυφή) να τηρεί τη σχέση :

M
sd
 > =  3,75 ΚN.m

Ο έλεγχος των πασσάλων θα γίνεται σε εργαστήριο, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης, σε αριθµό πασσάλων Ν, που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% του 
πλήθους αυτών.  Ο ελάχιστος αριθµός δοκιµαζόµενων πασσάλων κάθε µεµονωµένης 
δειγµατοληψίας θα είναι Νmin = 2 τεµάχια.

Οι προς δοκιµασία πάσσαλοι θα λαµβάνονται τυχαία από τους πασσάλους που έχουν 
προσκοµισθεί στο εργοτάξιο.
Ο έλεγχος της M

sd
  θα γίνεται µε σταδιακή εφαρµογή συγκεντρωµένου φορτίου (F) σε 
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απόσταση 2,20 m. από την άνω επιφάνεια πάκτωσης (0,10 m. από την κορυφή) και η 
αστοχία, σε κάθε δοκιµαζόµενο πάσσαλο, θα πρέπει να συµβεί για F >= 1,70 ΚN.  Αν 
ένας από τους δοκιµαζόµενους πασσάλους αστοχήσει για F < 1,70 ΚN η παρτίδα 
απορρίπτεται.

4.2.4 Το πάνω µέρος της περίφραξης θα συµπληρωθεί µε τρεις σειρές από σύρµα Νο 13 
(διαµέτρου 2 mm), διπλό, αγκαθωτό, γαλβανισµένο.  Η κατώτερη σειρά θα απέχει από το 
συρµατόπλεγµα 10 cm.  Η µεταξύ των συρµάτων αυτών απόσταση θα είναι 10cm.  Τα 
σύρµατα αυτά θα προσδένονται στους πασσάλους µέσα από τρύπες διαµέτρου 10 mm.

4.2.5 Για την πρόσδεση και ενίσχυση της στερέωσης του συρµατοπλέγµατος θα τοποθετηθούν 
τρία επί πλέον γαλβανισµένα σύρµατα Νο 19, διαµέτρου 3,6 mm. (δύο διαγώνια ανά 
φάτνωµα και ένα οριζόντιο στο µέσο του ύψους του συρµατοπλέγµατος).  Αυτά (όπως 
επίσης και τα ακραία σύρµατα του συρµατοπλέγµατος) θα προσδεθούν στους 
πασσάλους µε στερέωσή τους µέσω γαλβανισµένων συρµάτων Νο 17 (διαµέτρου 3 mm) 
που θα διέρχονται µέσα από τις οπές διαµέτρου 10 mm.

4.2.6 Ανά 60 το πολύ µέτρα µήκους η περίφραξη θα ενισχύεται µε κατασκευή αντηρίδων 
µήκους 3,0 m.

4.2.7 Το γαλβάνισµα του συρµατοπλέγµατος και του αγκαθωτού σύρµατος (που θα γίνει ΕΝ 
ΘΕΡΜΩ) θα έχει ελάχιστο βάρος ίσο προς 210 gr/m2.  Επισηµαίνεται ότι µετά την 
προσκόµιση του συρµατοπλέγµατος στο εργοτάξιο θα γίνει δειγµατοληψία και έλεγχος 
του γαλβανίσµατος σύµφωνα µε το άρθρο Γ-17 της Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης.  Μετά την αποδοχή του συρµατοπλέγµατος, που θα γίνει µε υπογραφή 
πρωτοκόλλου, θα γίνει τοποθέτηση του συρµατοπλέγµατος στο έργο.

4.3 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΣΟΥ ΥΨΟΥΣ

4.3.1 ΤΥΠΟΣ Α (ύψους 1,46 m. µε συρµατόπλεγµα τετραγωνικών οπών 5 x 5 cm.)

(1) Το συρµατόπλεγµα της περίφραξης είναι γαλβανισµένο, Νο 17, τετραγωνικών 
οπών 5 x 5 cm., διαµέτρου σύρµατος 3 mm, βάρους 2,36 kgr/m

2
, ύψους 1,20 m.  

Στο κάθε άκρο του συρµατοπλέγµατος θα υπάρχει ενίσχυση από ένα 
γαλβανισµένο σύρµα Νο 19, διαµέτρου σύρµατος 3,6 mm.  Η στερέωσή του στους 
στύλους αρχίζει σε ύψος 2 cm. από την επιφάνεια του εδάφους (φυσική ή όπως 
διαµορφώνεται από τα έργα οδοποιίας, ανάλογα µε τη θέση τοποθέτησης της 
περίφραξης).

(2) Οι αποστάσεις των πασσάλων µεταξύ τους θα είναι κατά µέγιστο 2,50m.  Για την 
πάκτωση των πασσάλων θα ανοιχθούν οπές  συνολικού βάθους 40 cm.  Το 
βαθύτερο τµήµα των οπών, ύψους 30 cm., θα έχει διάµετρο 20 cm. και το ανώτερο 
τµήµα τους, ύψους 10 cm., θα έχει διάµετρο 40 cm.

(3) Οι πάσσαλοι θα είναι κατασκευασµένοι από οπλισµένο σκυρόδεµα (φυγοκεντρικό 
ή δονητικό) ελάχιστης κατηγορίας C30/37, ύψους 1,90 m. και θα στερεώνονται στο 
έδαφος µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.  Το σκυρόδεµα των πασσάλων θα είναι 
“στεγανό”  και “υψηλής αντίστασης σε παγετό” , όπως αυτά ορίζονται στο DIN 
1045/88 (παραγρ. 6.5.7.2 και 6.5.7.3 αντίστοιχα).  Το σχήµα των πασσάλων θα 
είναι κολουροκωνικό (ή κολούρου πυραµίδας) για διατοµή κυκλική ή σχήµατος 
κανονικού οκταγώνου/εξαγώνου, µε διάµετρο περιγεγραµµένου κύκλου (βάση/
κορυφή) 12/9cm.  

Για την περίπτωση πασσάλων ορθογωνικής διατοµής, οι πάσσαλοι θα είναι 
µορφής κολούρου πυραµίδας µε τετραγωνική διατοµή, πλευράς (βάσης / κορυφής) 
12/9cm., ή πρισµατικοί µε ορθογωνική διατοµή ελάχιστης διάστασης 9 cm.  Ο 
κύριος οπλισµός των πασσάλων θα είναι σταθερός σε όλο το µήκος των 
πασσάλων και θα είναι κατ’ ελάχιστον 6 Φ 8 St I σε περίπτωση κυκλικής 
οκταγωνικής ή εξαγωνικής διατοµής και 4 Φ 8 St III σε περίπτωση ορθογωνικής 
(και τετραγωνικής) διατοµής.  Ως οπλισµός διανοµής θα χρησιµοποιούνται 
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δακτύλιοι ή ορθογωνικοί συνδετήρες (για την περίπτωση πασσάλων ορθογωνικής 
διατοµής) Φ 4 St Ι ανά 0,35 m. σε όλο το µήκος των πασσάλων.   

Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων σε διαστάσεις, οπλισµό και χαρακτηριστικά 
σκυροδέµατος και οπλισµού, ως πρόσθετο κριτήριο αποδοχής των πασσάλων, θα 
πρέπει η “ροπή αστοχίας”  (Μ

sd
), στην άνω επιφάνεια της πάκτωσης (1,50 m. από 

την κορυφή) να τηρεί τη σχέση :

M
sd
 > =  2,40 KN.m.

Ο έλεγχος των πασσάλων θα γίνεται σε εργαστήριο σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης, σε αριθµό πασσάλων Ν, που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% του 
πλήθους αυτών.  Ο ελάχιστος αριθµός δοκιµαζοµένων πασσάλων κάθε 
µεµονωµένης δειγµατοληψίας θα είναι Νmin = 2 τεµάχια.

Οι προς δοκιµασίαν πάσσαλοι θα λαµβάνονται τυχαία από τους πασσάλους που 
έχουν προσκοµισθεί στο εργοτάξιο.

Ο έλεγχος της M
sd
  θα γίνεται µε σταδιακή εφαρµογή συγκεντρωµένου φορτίου (F) 

σε απόσταση 1,40 m. από την άνω επιφάνεια πάκτωσης (0,10 m. από την κορυφή) 
και η αστοχία, σε κάθε δοκιµαζόµενο πάσσαλο, θα πρέπει να συµβεί για F >= 1,70 
ΚN.  Αν ένας από τους δοκιµαζόµενους πασσάλους αστοχήσει για F < 1,70 ΚN η 
παρτίδα απορρίπτεται.

(4) Το πάνω µέρος της περίφραξης θα συµπληρωθεί µε τρεις σειρές από σύρµα Ν13 
(διαµέτρου 2 mm.) διπλό, αγκαθωτό, γαλβανισµένο.  Η κατώτερη σειρά θα απέχει 
από το συρµατόπλεγµα 8 cm.  Η µεταξύ των συρµάτων αυτών απόσταση θα είναι 
8cm.  Τα σύρµατα αυτά προσδένονται στους πασσάλους µέσα από τρύπες 
διαµέτρου 10 mm.

(5) Για την πρόσδεση και ενίσχυση της στερέωσης του συρµατοπλέγµατος θα 
τοποθετηθεί ένα επί πλέον γαλβανισµένο σύρµα Νο 19, διαµέτρου 3,6 mm, στο 
µέσο του ύψους του συρµατοπλέγµατος.

Αυτό (όπως επίσης και τα ακραία σύρµατα του συρµατοπλέγµατος) θα προσδεθεί 
στους πασσάλους µε στερέωσή τους µέσω γαλβανισµένων συρµάτων Νο 17 
(διαµέτρου 3 mm) που θα διέρχονται µέσα από τις οπές διαµέτρου 10 mm.

(6) Ανά 60 το πολύ µέτρα µήκους η περίφραξη θα ενισχύεται κατάλληλα µε κατασκευή 
αντηρίδων µήκους 1,90 m.

(7) Το γαλβάνισµα του συρµατοπλέγµατος και του αγκαθωτού σύρµατος (που θα γίνει 
ΕΝ ΘΕΡΜΩ) θα έχει ελάχιστο βάρος ίσο προς 210 gr/m

2
.  Επισηµαίνεται ότι µετά 

την προσκόµιση του συρµατοπλέγµατος στο εργοτάξιο θα γίνει δειγµατοληψία και 
έλεγχος του γαλβανίσµατος σύµφωνα µε το άρθρο Γ-17 της Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.  Μετά την αποδοχή του συρµατοπλέγµατος, που 
θα γίνει µε υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου, θα γίνει τοποθέτηση του 
συρµατοπλέγµατος στο έργο.

4.3.2 ΤΥΠΟΣ Β (Υψους 1,62 m. µε ειδικό συρµατόπλεγµα ορθογωνικών οπών)

Εναλλακτικά στην περίφραξη ΜΕΣΟΥ ΥΨΟΥΣ µπορεί να εφαρµοσθεί (µε την ίδια τιµή 
του τιµολογίου που αναφέρεται στον ΤΥΠΟ Α) και η παρακάτω παραλλαγή ΤΥΠΟΥ Β της 
περίφραξης ΜΕΣΟΥ ΥΨΟΥΣ :

(1) Συρµατόπλεγµα

(α) Θα χρησιµοποιηθεί το ειδικό συρµατόπλεγµα περίφραξης οδών µε ορθογωνικές 
οπές τύπου URSUS της BEKAERT ύψους 1,60 m. τύπου MEDIUM 160/23/5Μ 
µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
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- 23 οριζόντια σύρµατα (τα δύο ακραία διαµέτρου 2,50 mm και τα υπόλοιπα 21 
σύρµατα διαµέτρου 2,00 mm) από ατσαλόσυρµα υψηλού ποσοστού άνθρακα 
(0,45 - 0,50%) και εφελκυστικής αντοχής 1.200/1.400 N/mm

2
 [16διαστήµατα 

0,05 m. στο κάτω τµήµα, στη συνέχεια 3 διαστήµατα 0,10 m., ακολούθως δύο 
διαστήµατα 0,15 m. και τέλος (στο ανώτερο τµήµα) ένα διάστηµα 0,20 m.].

- Κατακόρυφα σύρµατα διαµέτρου 1,90 mm από χαλυβα χαµηλού ποσοστού 
άνθρακα (<= 0,10%) µε εφελκυστική αντοχή 400/500 Ν/mm

2
.

- Το ελάχιστο βάρος του γαλβανίσµατος, σύµφωνα µε το DIN 1548, θα είναι :

-  Για τα οριζόντια σύρµατα διαµέτρου 2,00 mm : >= 210 gr/m
2

- Για τα οριζόντια σύρµατα διαµέτρου 2,50 mm : >= 230 gr/m
2

- Για τα κατακόρυφα σύρµατα διαµέτρου 1,90 mm : >= 240 gr/m
2

(β) Η δειγµατοληψία και ο έλεγχος του γαλβανίσµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 31 
Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης θα γίνει µετά την προσκόµιση 
του συρµατοπλέγµατος στο εργοτάξιο.  Μετά την αποδοχή του 
συρµατοπλέγµατος, που θα γίνει µε υπογραφή πρωτοκόλλου, θα γίνει 
τοποθέτηση του συρµατοπλέγµατος στο έργο.

(2) Υψος της περίφραξης

Θα εφαρµοσθεί ύψος περίφραξης ίσο προς 1,62 m.

(3) Απόσταση µεταξύ των πασσάλων και ποάκτωση αυτών

Οι αποστάσεις των πασσάλων µεταξύ των θα είναι κατά µέγιστο 2,50 m.  Για την 
πάκτωση των πασσάλων θα ανοιχθούν οπές συνολικού βάθους 45 cm.  Το 
βαθύτερο τµήµα των οπών ύψους 35 cm. θα έχει διάµετρο 20 cm. και το ανώτερο 
τµήµα τους, ύψους 10 cm., θα έχει διάµετρο 40 cm.

(4) Πάσσαλοι

Οι πάσσαλοι θα είναι κατασκευασµένοι από οπλισµένο σκυρόδεµα (φυγοκεντρικό 
ή δονητικό) ελάχιστης κατηγορίας C30/37, ύψους 2,10 m. και θα στερεώνονται στο 
έδαφος µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.  Το σκυρόδεµα των πασσάλων θα είναι 
“στεγανό”  και “υψηλής αντίστασης σε παγετό” , όπως αυτά ορίζονται στο DIN 
1045/88 (παραγρ. 6.5.7.2 και 6.5.7.3 αντίστοιχα).  Το σχήµα των πασσάλων θα 
είναι κολουροκωνικό (ή κολούρου πυραµίδας) για διατοµή κυκλική ή σχήµατος 
κανονικού οκταγώνου / εξαγώνου µε διάµετρο περιγεγραµµένου κύκλου (βάση / 
κορυφή) 12/9 cm.  

Για την περίπτωση πασσάλων ορθογωνικής διατοµής, οι πάσσαλοι θα είναι 
µορφής κολούρου πυραµίδας µε τετραγωνική διατοµή, πλευράς (βάση / κορυφή) 
12/9 cm., ή πρισµατικοί µε ορθογωνική διατοµή ελάχιστης διάστασης 9 cm.  Ο 
κύριος οπλισµός των πασσάλων θα είναι σταθερός σε όλο το µήκος των 
πασσάλων και θα είναι κατ’ ελάχιστον 7 Φ 8 St I σε περίπτωση κυκλικής 
οκταγωνικής ή εξαγωνικής διατοµής και 4 Φ 8 St III σε περίπτωση ορθογωνικής και 
τετραγωνικής διατοµής.  Ως οπλισµός διανοµής θα χρησιµοποιούνται δακτύλιοι ή 
ορθογωνικοί συνδετήρες (για την περίπτωση πασσάλων ορθογωνικής διατοµής) Φ 
4 St Ι ανά 0,35 m. σε όλο το µήκος των πασσάλων.   
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Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων σε διαστάσεις, οπλισµό και χαρακτηριστικά 
σκυροδέµατος και οπλισµού, πρόσθετο κριτήριο αποδοχής των πασσάλων, θα 
πρέπει η “ροπή αστοχίας”  (Μ

sd
), στην άνω επιφάνεια της πάκτωσης (1,60 m. από 

την κορυφή) να τηρεί τη σχέση :

M
sd
 > =  2,40 KN.m

Ο έλεγχος των πασσάλων θα γίνεται σε εργαστήριο, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης, σε αριθµό πασσάλων Ν, που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% του 
πλήθους αυτών.  Ο ελάχιστος αριθµός δοκιµαζοµένων πασσάλων κάθε 
µεµονωµένης δειγµατοληψίας θα είναι Νmin = 2 τεµάχια.

Οι προς δοκιµασίαν πάσσαλοι θα λαµβάνονται τυχαία από τους πασσάλους που 
έχουν προσκοµισθεί στο εργοτάξιο.

Ο έλεγχος της M
sd
  θα γίνεται µε σταδιακή εφαρµογή συγκεντρωµένου φορτίου (F) 

σε απόσταση 1,40 m. από την άνω επιφάνεια πάκτωσης (0,20 m. από την κορυφή) 
και η αστοχία, σε κάθε δοκιµαζόµενο πάσσαλο, θα πρέπει να συµβεί για F >= 1,70 
ΚN.  Αν ένας από τους δοκιµαζόµενους πασσάλους αστοχήσει για F < 1,70 ΚN η 
παρτίδα απορρίπτεται.

(5) Πρόσδεση συρµατοπλέγµατος - ενίσχυση περίφραξης

Η πρόσδεση του συρµατοπλέγµατος θα γίνεται τουλάχιστον σε τρία σηµεία σε 
κάθε πάσσαλο (στα άκρα και στο µέσο του ύψους) µε στερέωση µέσω 
γαλβανισµένων συρµάτων Νο 17 (διαµέτρου 3 mm) που θα διέρχονται µέσα από 
τις οπές διαµέτρου 10 mm. που θα έχουν αφεθεί στους πασσάλους.

Ανά 60 το πολύ µέτρα µήκους η περίφραξη θα ενισχύεται κατάλληλα µε κατασκευή 
αντηρίδων µήκους 2,10 m.

(6) Εναλλακτικό σύστηµα συρµατοπλέγµατος

Στην παρούσα περίπτωση του ΤΥΠΟΥ Β γίνονται δεκτά εναλλακτικά συστήµατα 
συρµατοπλέγµατος, εφόσον εξασφαλίζουν χαρακτηριστικά [ελάχιστο βάρος 
γαλβανίσµατος, αντοχές θραύσης συρµάτων, µέγιστα ανοίγµατα οπών που να µην 
υπερβαίνουν, σε κάθε θέση, τα ανοίγµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω και 
κατάλληλο τρόπο πλέξης ή συγκόλλησης, ώστε να αποφεύγεται η αποδιοργάνωση 
του συρµατοπλέγµατος µετά την κοπή ενός οποιουδήποτε σύρµατος µε αφαίρεση 
αυτού ύστερα από τράβηγµα] που δεν θα υστερούν σχετικά µε το παραπάνω 
παρουσιαζόµενο συρµατόπλεγµα.

Για την περίπτωση αυτή το ελάχιστο ύψος περίφραξης και τα χαρακτηριστικά των 
πασσάλων παραµένουν αναλλοίωτα σε σχέση µε αυτά που παρουσιάζονται 
παραπάνω στις υποπαραγράφους (1) µέχρι και (5).

4.4 ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Μ.Σ.Ο.-6)

Ο τύπος αυτός της περίφραξης προδιαγράφεται στο άρθρο  Ζ-2 αυτής της Τ.Σ.Υ.

4.5 ΤΟΙΧΙΣΚΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (Α.Σ.Ο.-3 και Α.Σ.Ο.-3α) 

4.5.1 Πρόκειται για πλήρη κατασκευή τοιχίσκου από σκυρόδεµα Β 15 που διαχωρίζει δύο 
προσκείµενα οδικά έργα (αυτοκινητόδροµο ή κλάδο κόµβου µε παράπλευρη οδό) και 
περίφραξης από συρµατόπλεγµα που στερεώνεται πάνω στον τοιχίσκο.  Ο τοίχος έχει 
πλάτος 0,60m. και ύψος 0,80m. πάνω από το πεζοδρόµιο της οδού που βρίσκεται 
ψηλότερα.

4.5.2 Το συρµατόπλεγµα της περίφραξης είναι γαλβανισµένο Νο 17, τετραγωνικής οπής 5x5 
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cm., διαµέτρου σύρµατος 3 mm., βάρους 2,36 kgr/m
2
, ύψους 1,00 m.

Ανά φάτνωµα θα τοποθετούνται τρία οριζόντια γαλβανισµένα σύρµατα (στα άκρα και στο 
µέσο του ύψους).  Τα σύρµατα αυτά είναι Νο 19, διαµέτρου 3,6 mm.

4.5.3 Το συρµατόπλεγµα στερεώνεται σε χαλύβδινους ορθοστάτες διατοµής U, διαστάσεων 
120 x 55 x 5 mm, µήκους 1,05 m. (όµοιους µε τους ορθοστάτες των κοινών στηθαίων 
ασφάλειας).  Η τοποθέτηση του συρµατοπλέγµατος της περίφραξης γίνεται προς την 
πλευρά της παράπλευρης οδού.

4.5.4 Οι ορθοστάτες τοποθετούνται ανά αποστάσεις 2,00 m. περίπου και οι άξονες των 
ορθοστατών βρίσκονται σε απόσταση 0,125 m. από την όψη του τοιχίσκου προς την 
παράπλευρη οδό.  (Η παρειά των ορθοστατών βρίσκεται σε απόσταση 0,065 m. από την 
όψη του τοιχίσκου).  Στο κάτω µέρος του κάθε ορθοστάτη είναι συγκολληµένη µια σιδηρά 
πλάκα διαστάσεων 140x140 mm, πάχους 5 mm.  Η πλάκα αυτή έχει στις γωνίες 4 οπές 
κατάλληλης διαµέτρου, κατασκευασµένες σε αξονικές αποστάσεις 25 mm από τις 
πλευρές (και προς τις δύο κατευθύνσεις), για τη στερέωση του ορθοστάτη στο 
σκυρόδεµα, µέσω των αγκυρίων στερέωσης.

4.5.5 Η στερέωση των ορθοστατών θα γίνεται µε τέσσερις αγκυρώσεις στις τέσσερεις γωνιές 
της πλάκας από γαλβανισµένα αγκύρια µε βαθύ θερµό γαλβάνισµα (πάχος 
γαλβανίσµατος >= 45 µm).

Τα αγκύρια θα είναι µεταλλικά βύσµατα τύπου HSA, ή χηµικά βύσµατα τύπου HIT C-100 
της HILTI, ή άλλα ισοδύναµης φέρουσας ικανότητας, συµπεριφοράς σε κρούση και 
αντοχής στο χρόνο, για τα οποία θα εξασφαλίζεται αξιόπιστη τεκµηρίωση µε πειραµατικά 
δεδοµένα για τα αγκύρια που θα χρησιµοποιηθούν και θα υποστηρίζονται από 
υπολογιστικές µεθόδους ανεπτυγµένες από την εταιρεία κατασκευής τους και από 
κατάλληλο εξοπλισµό τοποθέτησής τους (διάτρησης, στερέωσης κλπ.).

4.5.6 Ο υπολογισµός των αγκυρώσεων (διάµετρος αγκυρίων, βάθος αγκύρωσης, απόσταση 
µεταξύ αγκυρίων, απόσταση ακραίων αγκυρίων από την προσκείµενη επιφάνεια 
σκυροδέµατος κλπ.) θα γίνει για στατικό οριζόντιο φορτίο στην κορυφή της περίφραξης 
ίσο προς 1 ΚN/m.

4.5.7 Οι ορθοστάτες και οι σιδηρές πλάκες προστατεύονται από τη διάβρωση µε ΘΕΡΜΟ 
ΒΑΘΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ σύµφωνα µε το άρθρο Γ-17 της Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης.  Το γαλβάνισµα γίνεται µετά την ηλεκτροσυγκόλληση των σιδηρών 
πλακών στους ορθοστάτες. 

4.5.8 Για την περίπτωση τοιχίσκου και περίφραξης σε οδό µε έντονη κατά µήκος κλίση (σε 
βαθµό που να µην είναι δυνατόν να παρακολουθήσει το συρµατόπλεγµα της περίφραξης 
την κλίση της άνω επιφάνειας του τοιχίσκου, αν αυτή ακολουθήσει την κλίση της έντονα 
κεκλιµένης οδού), τότε θα γίνεται βαθµιδωτή διάταξη της άνω επιφάνειας του τοιχίσκου 
(και της περίφραξης).

Στην περίπτωση αυτή, για τη βαθµιδωτή διαµόρφωση, ισχύουν οι παρακάτω 
περιορισµοί :

α. Το µέγιστο ύψος (h) “σκαλοπατιού”  δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από 0,30 m.
β. Το ελάχιστο ύψος του τοιχίσκου στην περιοχή του “σκαλοπατιού”  δεν µπορεί να 

είναι µικρότερο από 0,70 m.
γ. Το ύψος του κοινού ορθοστάτη στην περιοχή του σκαλοπατιού (ή του ορθοστάτη 

που θεµελιώνεται στην κάτω επιφάνεια, αν γίνεται τοποθέτηση δύο ορθοστατών), 
θα πρέπει να είναι ίσο προς 1,05 + h (m).

4.5.9 Σε περιοχές που προβλέπεται να κατασκευασθούν (µελλοντικά) πετάσµατα 
αντιθορυβικής προστασίας, τότε κατά µήκος του τοιχίσκου, ανά αποστάσεις 4,0 m., θα 
ενσωµατώνονται σε όλο το ύψος του τοιχίσκου σωλήνες PVC Φ 315 mm της σειράς 51, 
ως αναµονές για τη µελλοντική κατασκευή πασσάλων (µε χρήση π.χ. AUGER) στους 
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οποίους θα θεµελιωθούν τα πετάσµατα αντιθορυβικής προστασίας.

Στο αρχικό στάδιο, που δεν κατασκευάζονται έργα αντιθορυβικής προστασίας, θα γίνεται 
πλήρωση του σωλήνα PVC µε άµµο και στην άνω επιφάνεια θα γίνεται σφράγιση µε 
σκυρόδεµα Β 15 πάχους 0,10 m.

4.5.10 Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται να κατασκευασθούν µελλοντικά πετάσµατα 
αντιθορυβικής προστασίας, τότε δεν θα κατασκευάζονται αναµονές από σωλήνωση PVC 
και στην περίπτωση αυτή “ο τοιχίσκος µε περίφραξη (χωρίς πρόβλεψη µελλοντικών 
πετασµάτων αντιθορυβικής προστασίας)”  θα χαρακτηρίζεται ως Α.Σ.Ο.-3.

4.5.11 Αντίθετα η ονοµασία Α.Σ.Ο.-3α αναφέρεται σε “τοιχίσκο µε περίφραξη”  (µε πρόβλεψη 
µελλοντικής κατασκευής πετασµάτων αντιθορυβικής προστασίας).

4.5.12 Οι αρµοί διαστολής θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στον Κ.Μ.Ε. Στην 
περιοχή των αρµών διαστολής θα γίνεται κατασκευή διπλών ορθοστατών.
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ΣΤ -1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (Συµπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260)

1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Σε σχέση µε την ΠΤΠ Α260 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω 
συµπληρώσεις - τροποποιήσεις.

1.2 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ

Τα ασφαλτικό µίγµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή ασφαλτικών βάσεων θα 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΠΤΠ Α 260 και των συµπληρώσεων του άρθρου ΣΤ- 3.1, 
3.2 ως προς το µηχανολογικό εξοπλισµό κατασκευής των στρώσεων µε τις ακόλουθες 
προσθήκες ή µεταβολές.

(1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles 
AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%.

(2) Η θερµοκρασία του µίγµατος στη θέση διάστρωσης, για ικανοποιητική 
συµπύκνωση, είναι επιθυµητό να βρίσκεται µεταξύ 140-160o C.  

1.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσης ασφαλτοµίγµατος δεν θα είναι µικρότερο από 4 
εκ. ούτε µεγαλύτερο από 10 εκ. για όλους τους τύπους κοκκοµετρικής διαβάθµισης εκτός 
της διαβάθµισης ∆, όπου το πάχος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 9 εκ.  Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει τους κατάλληλους οδοστρωτήρες (στατικούς 
δίτροχους µε λείους κυλίνδρους, δονητικούς ή και ελαστιχοφόρους) σε αριθµό και 
απόδοση τέτοια ώστε να επιτύχει την απαιτούµενη συµπύκνωση πριν το µίγµα κρυώσει.

Για την αρχική τουλάχιστον κυλίνδρωση των εργασιών είναι υποχρεωτική η 
χρησιµοποίηση στατικού δίτροχου οδοστρωτήρα (ένας κύλινδρος µπροστά και ένας 
πίσω, βάρους 8 - 10 τόνων).

1.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος ισχύουν τα προβλεπόµενα στην 
ΠΤΠ Α 260 (τύπος Α 260 Ε) και στους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης.

Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος και για την κατασκευασµένη 
ασφαλτική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιµές :

1.4.1 Θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης

Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερµοκρασία του µίγµατος.  Η 
θερµοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130ο C.

1.4.2 ∆ειγµατοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασµένης ασφαλτικής στρώσης

Κάθε 6000 µ2 από κάθε κατασκευαζόµενη ασφαλτική στρώση [πάχους σύµφωνα µε όσα 
αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 1.3] θα αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 5 
πυρήνες και θα προσδιορίζονται :

α. το πάχος στρώσης
β. το φαινόµενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166)
γ. το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO : T-30 ή Τ-164 κατά την κρίση της Υπηρεσίας).
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1.4.3 Βαθµός συµπύκνωσης

Μετά τη συµπύκνωση, στο συµπυκνωµένο ασφαλτόµιγµα, ο µέσος όρος των φαινοµένων 
βαρών των 5 πυρήνων (παρ. 1.4.2) δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από 97% του 
φαινόµενου βάρους που προσδιορίζεται εργαστηριακά κατά την µέθοδο Marshall και 
κανένας µεµονωµένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει φαινόµενο βάρος µικρότερο του 95%.

1.4.4 Ποσοστό ασφάλτου

Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 πυρήνες (παρ. 1.4.2) κατά 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να ελαττώσει τις δοκιµές προσδιορισµού του 
ποσοστού ασφάλτου εφόσον τα αποτελέσµατα έχουν ικανοποιητική οµοιοµορφία.

1.4.5 Πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου

Το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου µπορούν να 
προσδιορίζονται και µε πυρηνικές µεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα 
όργανα.

1.5 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Σε περίπτωση που θα συµπυκνωθεί ασφαλτική στρώση πάχους µεγαλύτερου των 6 εκ. ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει αρχικά ένα δοκιµαστικό τµήµα µήκους 
µεγαλύτερου των 30 µ. και µικρότερου των 60 µ., το οποίο µπορεί να ενταχθεί στο 
αντικείµενο της εργολαβίας εφόσον οι έλεγχοι αποδειχθούν ικανοποιητικοί.

Στο τµήµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί το ίδιο ασφαλτόµιγµα και τα ίδια µηχανήµατα 
διάστρωσης και συµπύκνωσης που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του κύριου 
έργου της εργολαβίας.  Στο τµήµα αυτό θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι της προηγούµενης 
παραγράφου 1.4 σε 5 πυρήνες, ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιφάνειας του 
δοκιµαστικού τµήµατος και επιπλέον οι έλεγχοι επιπεδότητας που προβλέπονται στην 
παραγρ. 4.11 της Π.Τ.Π. Α 260 (όπως συµπληρώθηκαν - τροποποιήθηκαν µε την 
παρακάτω παράγραφο 1.6).  Θα γίνει έλεγχος αν, µε τον διατιθέµενο µηχανικό 
εξοπλισµό, τα υλικά και το προσωπικό, ο ανάδοχος µπορεί να κατασκευάσει την 
ασφαλτική στρώση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, της ΠΤΠ Α 260 και 
των λοιπών όρων ∆ηµοπράτησης. 

1.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 

4.11 ΤΗΣ Π.Τ.Π. Α 260

Η παράγραφος 4.11 της ΠΤΠ Α 260 συµπληρώνεται - τροποποιείται ως ακολούθως :

1.6.1 Στάθµη

Η άνω επιφάνεια που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό έλεγχο 
ασφαλτικής στρώσης πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της µελέτης και δεν 
πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις µεγαλύτερες από  15 mm

1.6.2 Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων

Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων ελέγχου θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις :

- Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή :  Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά σηµεία 
της διατοµής (άξονας διατοµής ή κεντρικές οριογραµµές και άκρα διατοµής) και 
πρόσθετα τυχόν αναγκαία σηµεία σε τρόπο που η µέγιστη απόσταση µεταξύ των 
χωροσταθµικών σηµείων στη διατοµή να µην υπερβαίνει τα 5,0 µ.
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- Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών :  10 µ.

1.6.3 Οµαλότητα

Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχυ 
παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχυ και της κάτωθεν αυτού 
ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν :

- Προκειµένου περί της άνω στρώσης της 
ασφαλτικής βάσης :   Τα  15  mm

- Προκειµένου περί των υποκείµενων στρώσεων
της ασφαλτικής βάσης :   Τα  20 mm

Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται στο µέσον του πλάτους κάθε 
λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης 
(Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει.

Οι µετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ τους το 
πολύ 10 µ.

Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία 
διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες.

Όταν πρόκειται να παραδοθεί στην κυκλοφορία ασφαλτική στρώση βάσης, µέχρι την 
κατασκευή της επόµενης στρώσης, οι µεγαλύτερου µήκους κυµατισµοί και η συνολική 
άνεση κυκλοφορίας στις περιπτώσεις σηµαντικών έργων, θα ελέγχεται µε το οµαλόµετρο 
τύπου BUMP-INTEGRATOR ή άλλου διεθνώς αποδεκτού τρόπου ελέγχου οµαλότητας 
οδοστρωµάτων.  Ο δείκτης ανωµαλιών µε τη µέθοδο αυτή θα πρέπει να είναι µικρότερος 
από 1.750 mm/km.
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ΣΤ - 2  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

(1) Σε σχέση µε την ΠΤΠ Α265 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι 
παρακάτω συµπληρώσεις - τροποποιήσεις.

(2) Οι τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στην παρούσα προδιαγραφή θα έχουν 
ισχύ και στα συναφή άρθρα ΣΤ-4 και ΣΤ-3 της Τ.Σ.Υ., εφόσον στα εν λόγω άρθρα 
δεν γίνεται ιδιαίτερη διαφορετική αναφορά, οπότε θα ισχύει η τελευταία.

2.2 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ

Τα ασφαλτικό µίγµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή στρώσεων κυκλοφορίας 
και συνδετικών ή/και ισοπεδωτικών στρώσεων θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε την ΠΤΠ 
Α265 και των συµπληρώσεων του άρθρου ΣΤ-3 σχετικά µε το µηχανολογικό εξοπλισµό 
κατασκευής των στρώσεων µε τις ακόλουθες προσθήκες ή µεταβολές :

(1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles 
AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%.

(2) Η θερµοκρασία του µίγµατος στις θέσεις διάστρωσης, για ικανοποιητική 
συµπύκνωση, είναι επιθυµητό να βρίσκεται µεταξύ 140 - 160o C.  

2.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσης ασφαλτοµίγµατος δεν θα είναι µικρότερο από 4 
εκ. ούτε µεγαλύτερο από 8 εκ. για όλους τους τύπους κοκκοµετρικής διαβάθµισης εκτός 
της διαβάθµισης ∆ όπου το πάχος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 7 εκ.  Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει του κατάλληλους οδοστρωτήρες (στατικούς 
δίτροχους µε λείους κυλίνδρους, δονητικούς ή και ελαστιχοφόρους) σε αριθµό και 
απόδοση τέτοια ώστε να επιτύχει την απαιτούµενη συµπύκνωση πριν το µίγµα κρυώσει.

Για την αρχική τουλάχιστον κυλίνδρωση των εργασιών είναι υποχρεωτική η 
χρησιµοποίηση στατικού δίτροχου οδοστρωτήρα (ένας κύλινδρος µπροστά και ένας 
πίσω, βάρους 8 - 10 τόνων).

2.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος ισχύουν τα προβλεπόµενα στην 
ΠΤΠ Α 265 και στους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης.

Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος και για την κατασκευασµένη 
ασφαλτική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιµές :

2.4.1 Θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης

Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερµοκρασία του µίγµατος.  Η 
θερµοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130ο C.

2.4.2 ∆ειγµατοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασµένης ασφαλτικής στρώσης

Κάθε 6000 µ2 από κάθε κατασκευαζόµενη ασφαλτική στρώση [πάχους σύµφωνα µε όσα 
αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 1.3 της ΣΤ-1] θα αποκόπτονται από τυχαίες 
θέσεις 5 πυρήνες και θα προσδιορίζονται :

α. το πάχος στρώσης
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β. το φαινόµενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166)

γ. το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO : T-30 ή Τ-164 κατά την κρίση της Υπηρεσίας).

2.4.3 Βαθµός συµπύκνωσης

Μετά τη συµπύκνωση, στο συµπυκνωµένο ασφαλτόµιγµα, ο µέσος όρος των φαινοµένων 
βαρών των 5 πυρήνων (παρ. ΣΤ-1.4.2) δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από 97% του 
φαινόµενου βάρους που προσδιορίζεται εργαστηριακά κατά την µέθοδο Marshall και 
κανένας µεµονωµένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει φαινόµενο βάρος µικρότερο του 95%.

2.4.4 Ποσοστό ασφάλτου

Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 πυρήνες (παρ. ΣΤ-1.4.2) 
κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να ελαττώσει τις δοκιµές προσδιορισµού του 
ποσοστού ασφάλτου, εφόσον τα αποτελέσµατα έχουν ικανοποιητική οµοιοµορφία.

2.4.5 Πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου

Το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου µπορούν να 
προσδιορίζονται και µε πυρηνικές µεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα 
όργανα.

2.5 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Σε περίπτωση που θα συµπυκνωθεί ασφαλτική στρώση πάχους µεγαλύτερου των 6 εκ. ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει αρχικά ένα δοκιµαστικό τµήµα µήκους 
µεγαλύτερου των 30 µ. και µικρότερου των 60 µ., το οποίο µπορεί να ενταχθεί στο 
αντικείµενο της εργολαβίας εφόσον οι έλεγχοι αποδειχθούν ικανοποιητικοί.

Στο τµήµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί το ίδιο ασφαλτόµιγµα και τα ίδια µηχανήµατα 
διάστρωσης και συµπύκνωσης που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του κύριου 
έργου της εργολαβίας.  Στο τµήµα αυτό θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι της προηγούµενης 
παραγράφου 2.4 σε 5 πυρήνες, ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιφάνειας του 
δοκιµαστικού τµήµατος και επιπλέον οι έλεγχοι επιπεδότητας που προβλέπονται στην 
παραγρ. 4.11 της Π.Τ.Π. Α 265 (όπως συµπληρώθηκαν - τροποποιήθηκαν µε την 
παρακάτω παράγραφο ΣΤ-2.6).  Θα γίνει έλεγχος αν, µε τον διατιθέµενο µηχανικό 
εξοπλισµό, τα υλικά και το προσωπικό, ο ανάδοχος µπορεί να κατασκευάσει την 
ασφαλτική στρώση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, της ΠΤΠ Α 265 και 
των λοιπών όρων ∆ηµοπράτησης. 

2.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 

4.11 ΤΗΣ Π.Τ.Π. Α 265

Η παράγραφος 4.11 της ΠΤΠ Α 265 συµπληρώνεται - τροποποιείται ως ακολούθως :

2.6.1 Στάθµη

Η άνω επιφάνεια που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό έλεγχο 
ασφαλτικής στρώσης πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της µελέτης και δεν 
πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις µεγαλύτερες από  10 mm.

2.6.2 Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων

Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων ελέγχου θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις :

- Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή :  Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά σηµεία 
της διατοµής (άξονας διατοµής ή κεντρικές οριογραµµές και άκρα διατοµής) και 



-296-

πρόσθετα τυχόν αναγκαία σηµεία σε τρόπο που η µέγιστη απόσταση µεταξύ των 
χωροσταθµικών σηµείων στη διατοµή να µην υπερβαίνει τα 5,0 µ.

- Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών :  10 µ.

2.6.3 Οµαλότητα

Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχυ 
παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχυ και της κάτωθεν αυτού 
ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν :

- Προκειµένου περί ισοπεδωτικής / συνδετικής στρώσης: Τα  10  mm

- Προκειµένου περί της στρώσης κυκλοφορίας :   Τα    5  mm

Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται στο µέσον του πλάτους κάθε 
λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης 
(Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει.

Οι µετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ τους το 
πολύ 10 µ.

Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία 
διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες.

Οι µεγαλύτερου µήκους κυµατισµοί και η συνολική άνεση κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις 
σηµαντικών έργων θα ελέγχεται µε το οµαλόµετρο τύπου Bump-Integrator ή άλλου 
διεθνώς αποδεκτού τρόπου ελέγχου οµαλότητας οδοστρωµάτων.  Ο δείκτης ανωµαλιών 
µε τη µέθοδο αυτή θα πρέπει να είναι µικρότερος από 1.300 mm/km.
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ΣΤ –3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

3.1 ΓΕΝΙΚΑ

Σε σχέση µε την ΠΤΠ Α265 εκδόσεως 1966 από το τ.Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω 
συµπληρώσεις - τροποποιήσεις.

3.2        ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ

Το ασφαλτικό µίγµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή στρώσεων κυκλοφορίας 
και συνδετικών ή/και ισοπεδωτικών στρώσεων θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε την ΠΤΠ 
Α265, σε συµφωνία, ως προς τον τύπο της εκάστοτε προς κατασκευή στρώσης, µε τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε τις ακόλουθες προσθήκες ή µεταβολές :

Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles AASHTO : 1.
T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%.

Η θερµοκρασία του µίγµατος στις θέσεις διάστρωσης, για ικανοποιητική 1.
συµπύκνωση, είναι επιθυµητό να βρίσκεται µεταξύ 140 - 160

ο
 C.

3.3         ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσης ασφαλτοµίγµατος δεν θα είναι µικρότερο από 4 
εκ. ούτε µεγαλύτερο από 8 εκ. για όλους τους τύπους κοκκοµετρικής διαβάθµισης εκτός 
της διαβάθµισης ∆ όπου το πάχος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 7 εκ. 

∆ιευκρινίζεται ότι, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει επαρκείς οδοστρωτήρες, 
ελαστιχοφόρους ή/και δονητικούς, σε αριθµό και απόδοση, ώστε να επιτύχει την 
απαιτούµενη συµπύκνωση και οµαλότητα πριν το µίγµα κρυώσει (ελάχιστος αριθµός 
οδοστρωτήρων δύο (2) ανά συµβατικό διαστρωτή και ένα (1) επιπλέον για γενική 
συµπύκνωση. 

3.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος ισχύουν τα προβλεπόµενα στην 
ΠΤΠ Α265 και στους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης.

Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος και για την κατασκευασµένη 
ασφαλτική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιµές :

3.4.1 Θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης

Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερµοκρασία του µίγµατος. Η 
θερµοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130

ο 
C τη στιγµή της διάστρωσης 

(µετρούµενα πίσω από τη δονητική πλάκα). 

       ∆ειγµατοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασµένης ασφαλτικής στρώσης

Κάθε 6000m
2
 από κάθε κατασκευαζόµενη ασφαλτική στρώση [πάχους σύµφωνα µε όσα 

αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 3.1.3] θα αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 5 
(πέντε) πυρήνες και θα προσδιορίζονται :

α. το πάχος στρώσης
β. το φαινόµενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166)
γ. το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO : T-30 ή T-164 κατά την κρίση της Υπηρεσίας)
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3.4.3 Βαθµός συµπύκνωσης

Μετά τη συµπύκνωση, στο συµπυκνωµένο ασφαλτόµιγµα, ο µέσος όρος των φαινοµένων 
βαρών των 5 (πέντε) πυρήνων (παρ.3.1.4.2) δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από 
97% του φαινόµενου βάρους που προσδιορίζεται εργαστηριακά κατά τη µέθοδο Marshall 
και κανένας µεµονωµένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει φαινόµενο βάρος µικρότερο του 
95%.

3.4.4 Ποσοστό ασφάλτου

Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 (πέντε) πυρήνες (παρ. 
1.4.2 της ΣΤ-1) κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να ελαττώσει τις δοκιµές προσδιορισµού του 
ποσοστού ασφάλτου, εφόσον τα αποτελέσµατα έχουν ικανοποιητική οµοιοµορφία.

3.4.5 Πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου

Το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου µπορούν να 
προσδιορίζονται και µε πυρηνικές µεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα 
όργανα και υπάρχει αποδεδειγµένη εµπειρία χρήσης τους (επιβεβαίωση αποτελεσµάτων 
πυρηνικών µετρήσεων σε σύγκριση µε αυτά των συµβατικών µεθόδων κατά την 
κατασκευή των πιλοτικών τµηµάτων).

3.4.6 Άλλες κατασκευαστικές πληροφορίες

Πέραν των αναφεροµένων στην ΠΤΠ Α265, ειδικότερες λεπτοµέρειες κατασκευής της εν 
λόγω ασφαλτικής στρώσης µεταβλητού πάχους αλλά και γενικά ασφαλτικών στρώσεων 
περιλαµβάνονται στο τέλος της παρούσας ΤΣΥ.

3.5 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ο Ανάδοχος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να κατασκευάσει, αρχικά, δοκιµαστικά τµήµατα -  µε 
ενεργοποίηση της ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
που θα κινητοποιήσει ανά ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και µε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΡΗΣΗ των 
µεθοδολογιών και οδηγιών εργασίας µήκους µεγαλύτερου των 30µ. και µικρότερου των 
60µ. για συµβατική µέθοδο κατασκευής. Τα κατασκευασθέντα δοκιµαστικά τµήµατα 
µπορούν να ενσωµατωθούν στο αντικείµενο της εργολαβίας εφόσον οι έλεγχοι 
αποδειχθούν ικανοποιητικοί.

Στα τµήµατα αυτά θα χρησιµοποιηθούν το ίδιο ασφαλτόµιγµα και τα ίδια µηχανήµατα 
διάστρωσης και συµπύκνωσης και η ίδια οµάδα εργασίας που θα χρησιµοποιηθούν στην 
κατασκευή του κύριου έργου της εργολαβίας ΑΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
Στα εν λόγω τµήµατα θα γίνουν απαραίτητα ΟΛΕΣ οι θερµοκρασιακές µετρήσεις υλικών 
(Παρασκευαστήριο, φορτηγά µεταφοράς κατά την εκφόρτωση, στο διαστρωµένο υλικό 
πίσω από την πλάκα διάστρωσης / προσυµπύκνωσης, στο διαστρωµένο υλικό και µετά 
τις συµπυκνώσεις),  καθώς και οι έλεγχοι σε 5 (πέντε) πυρήνες, ανεξάρτητα από το 
µέγεθος της επιφάνειας του δοκιµαστικού τµήµατος και επιπλέον οι έλεγχοι επιπεδότητας 
που προβλέπονται στην παρ. 4.11 της ΠΤΠ Α265 (όπως συµπληρώνονται - 
τροποποιούνται µε την παρακάτω παράγραφο 3.6). 

Με τα ανωτέρω διαπιστώνεται αν, µε το διατιθέµενο µηχανικό εξοπλισµό, τα υλικά και το 
προσωπικό που διατίθεται για τις εν λόγω εργασίες, ο Ανάδοχος µπορεί να κατασκευάσει 
την ασφαλτική στρώση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού της ΠΤΠ Α265 και 
των λοιπών Όρων ∆ηµοπράτησης.

3.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 4.11 

ΤΗΣ ΠΤΠ Α 265

Η παράγραφος 4.11 της ΠΤΠ Α265 συµπληρώνεται – τροποποιείται ως ακολούθως :
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3.6.1 Στάθµη

Η άνω επιφάνεια που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό έλεγχο 
ασφαλτικής στρώσης πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της εγκεκριµένης 
τροποποιηµένης µελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις 
µεγαλύτερες από  8mm για την περίπτωση της χρήσης ισοπεδωτικού τύπου 
ασφαλτοσκυροδέµατος, και  6mm  για την περίπτωση της χρήσης ασφαλτοσκυροδέµατος 
τύπου  κυκλοφορίας.

3.6.2 Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων 

Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων ελέγχου θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις :

Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή : Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά σηµεία �

της διατοµής [ποδαρικό στηθαίου Ν.J. ή πέρας ασφαλτικού προς την κεντρική νησίδα, 
λωρίδα καθοδήγησης και άκρα διατοµής (πέρας ασφαλτικού ή ακµή τάφρου)]. 
Επιπλέον θα χωροσταθµούνται πρόσθετα ενδιάµεσα σηµεία, σε τρόπο που η µέγιστη 
απόσταση, µεταξύ διαδοχικών χωροσταθµικών σηµείων ανά διατοµή να µην 
υπερβαίνει τα 5,0 µ. [ π.χ. στις θέσεις όπου η διατοµή τέµνει την προβλεπόµενη 
οριστική διαγράµµιση (λωρίδων και Λ.Ε.Α.)]
Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών : 5.00 µ. (κατά �

µήκος του άξονα).

Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να έχουν επιβεβαιωθεί οι 
χωροσταθµίσεις του Αναδόχου από την Υπηρεσία.

3.6.3 Οµαλότητα

Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο πήχυ παράλληλα και 
κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχυ και της κάτωθεν αυτού 
ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν για την 
περίπτωση χρήσης ισοπεδωτικού τύπου ασφαλτοσκυροδέµατος τα  8mm, προκειµένου 
δε για στρώση κυκλοφορίας τα ± 6mm.

Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται στο µέσον του πλάτους κάθε 
λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης 
(Λ.Ε.Α) όπου υπάρχει.

Οι µετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ τους το 
πολύ 5.0 µ.

Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία 
διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες.

Οι µεγαλύτερου µήκους κυµατισµοί και η συνολική άνεση κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις 
σηµαντικών έργων θα ελέγχεται µε το οµαλόµετρο τύπου Bump-Integrator ή άλλης 
διεθνώς αποδεκτής µεθόδου. Ο δείκτης ανωµαλιών µε τη µέθοδο αυτή θα πρέπει να είναι 
µικρότερος από 1300 mm / km, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης IRI δεν µπορεί να υπερβαίνει 
την τιµή 1,25.
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ΣΤ -4 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να καθορίσει τον τύπο της τελικής αντιολισθηρής 1.
στρώσης.

Εξυπακούεται ότι πριν από τη διάστρωση της αντιολισθηρής στρώσης, πρέπει να έχει 1.
προηγηθεί πλήρης παραλαβή και αποδοχή της ποιότητας των υποκείµενων 
ασφαλτικών στρώσεων. 

Οι παρούσες Τεχνικές Οδηγίες αφορούν την κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης από 1.
ασφαλτικό σκυρόδεµα συνεχούς διαβάθµισης – ηµιτραχείας υφής (ΤΥΠΟΣ 1) και 
ασφαλτικό σκυρόδεµα ανοιχτής ή ασυνεχούς διαβάθµισης – τραχείας υφής (ΤΥΠΟΣ 
2) και αποτελεί τροποποίηση προηγούµενων Τεχνικών Οδηγιών ΚΕ∆Ε (έκδοσης 
1985).

Η τροποποίηση αφορά κυρίως µια προσαρµογή των µέχρι τώρα προτεινόµενων 
κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων, µε βάση την αποκτηθείσα εµπειρία από την εφαρµογή 
τους και επιλογή στοιχείων από αντίστοιχες ξένες τεχνικές Προδιαγραφές (για τον ΤΥΠΟ 
1: AFNOR NFP 98 – 130 “BETON BITUMINEUX SEMI – GRENU” και για τον ΤΥΠΟ 2: 
Ισπανική Οδηγία 322/97), ώστε για µεν τον ΤΥΠΟ 1 να αποκλεισθούν µίγµατα πολύ 
κλειστής σύνθεσης και για τον ΤΥΠΟ 2 µίγµατα µε υψηλό ποσοστό κενών και ως εκ 
τούτου µειωµένης διάρκειας ζωής.

Οι νέες Τεχνικές Οδηγίες δεν περιλαµβάνουν στοιχεία που απαιτούν δοκιµαστική 
εφαρµογή αλλά αποτελούν συνέχεια χρησιµοποιουµένων από χρόνια µεθόδων 
κατασκευής και εποµένως προτείνονται για άµεση εφαρµογή.

Στους προτεινόµενους τύπους δεν περιελήφθησαν οι πορώδεις τάπητες (ΤΥΠΟΣ 3 – 
Τεχνικές Οδηγίες 85), που θα πρέπει να αποτελέσουν ξεχωριστό αντικείµενο, λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων του τύπου αυτού, όσον αφορά τα χρησιµοποιούµενα υλικά και τον τρόπο 
κατασκευής. 

4.1.1 Ορισµοί

Η αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεµα είναι µια στρώση κυκλοφορίας µε 
υψηλή µηχανική αντοχή και συγχρόνως εξαιρετικά επιφανειακά χαρακτηριστικά.

Το ασφαλτικό σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται για την κατασκευή της αντιολισθηρής 
στρώσης, είναι ασφαλτόµιγµα, αυστηρά ελεγχόµενο, παραγόµενο σε µόνιµη 
εγκατάσταση “εν θερµώ”, από σκληρά αδρανή υλικά και καθαρή άσφαλτο τύπου 50/70 
και το οποίο διαστρώνεται θερµό. Ο όρος Ασφαλτικό Σκυρόδεµα αφορά συνήθως 
ασφαλτόµιγµα µε συνεχή κοκκοµετρική διαβάθµιση αδρανών η δοµή και αλληλεµπλοκή 
των οποίων εξασφαλίζει υψηλή µηχανική αντοχή.

∆ιαφοροποιήσεις ως προς την κοκκοµετρική σύνθεση δίδουν τύπους ασφαλτικού 
σκυροδέµατος, που χαρακτηρίζονται ως:
Πυκνής ή ανοιχτής σύνθεσης, συνεχούς ή ασυνεχούς διαβάθµισης, τραχείας ή 
ηµιτραχείας υφής, ενώ ειδική παραλλαγή αποτελούν οι πορώδεις τάπητες.

4.1.2 Αντικείµενο - Εφαρµογές

Οι παρούσες Τεχνικές Οδηγίες αφορούν την κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης 
κυκλοφορίας από ασφαλτικό σκυρόδεµα συνεχούς διαβάθµισης – ηµιτραχείας υφής 
(ΤΥΠΟΣ 1) και ασφαλτικό σκυρόδεµα ανοιχτής ή ασυνεχούς διαβάθµισης – τραχείας 
υφής (ΤΥΠΟΣ 2), για στρώσεις κανονικού πάχους 3 – 4 εκατοστών.
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Το ασφαλτικό σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται για την κατασκευή αντιολισθηρής 
στρώσης, είναι ασφαλτόµιγµα παραγόµενο και διαστρωνόµενο εν θερµώ, αυστηρά 
ελεγµένης συνθέσεως, από καθαρή ή τροποποιηµένη µε βελτιωτικά άσφαλτο και  σκληρά 
αδρανή υλικά. Με τη µέθοδο αυτή, λόγω της υψηλής µηχανικής αντοχής του ασφαλτικού 
σκυροδέµατος, εξασφαλίζεται αφενός µεν η ενίσχυση του οδοστρώµατος (όταν γίνεται σε 
πάχη µεγαλύτερα των 4 cm) και αφετέρου η επίτευξη εξαιρετικών επιφανειακών 
χαρακτηριστικών οµαλότητας, οµοιοµορφίας, αντίστασης σε ολίσθηση και επιφανειακής 
υφής. Εφαρµόζεται σε νέες κατασκευές σε οδούς µε σηµαντική κυκλοφορία και για την 
αποκατάσταση – συντήρηση παλαιών οδοστρωµάτων.  Σε περίπτωση εφαρµογής 
λεπτών στρώσεων σε παλαιά οδοστρώµατα, θα πρέπει προηγουµένως να ελέγχεται η 
επάρκεια της φέρουσας ικανότητας του υποκείµενου οδοστρώµατος, η οµαλότητα της 
επιφάνειας και να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική συγκόλληση της τελικής στρώσης. Μία 
αποτελεσµατική προετοιµασία, για τις συνήθεις περιπτώσεις φθορών, είναι το 
φρεζάρισµα εν ψυχρώ και στη συνέχεια µια ισχυρή συγκολλητική επάλειψη µε κατιονικό 
γαλάκτωµα.

Εκτός από στρώση κυκλοφορίας, ο Τύπος 1  µπορεί εφαρµοζόµενος σε µεγαλύτερα 
πάχη, να χρησιµοποιηθεί ως δοµική στρώση του οδοστρώµατος (βάση συνδετική ή 
ισοπεδωτική). Μπορεί επίσης, µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλου τύπου σκληρής 
ασφάλτου (πχ. 10 – 20), να εφαρµοσθεί ως ασφαλτικό σκυρόδεµα υψηλού µέτρου 
δυσκαµψίας (AFNOR NFP 98 – 141) σε  ειδικές περιπτώσεις ενίσχυσης οδοστρωµάτων

4.1.3 Κριτήρια επιλογής τύπου και πάχους κατασκευαζόµενων στρώσεων

Τα ασφαλτοµίγµατα της ασφαλτικής, αντιολισθηρής στρώσης τα διακρίνουµε σε δύο 
τύπους:

ΤΥΠΟΣ 1: Ασφαλτικό σκυρόδεµα πυκνής σύνθεσης – ηµιτραχείας υφής, µε ονοµαστικό 
µέγεθος αδρανών 12,5 mm  ή 9,5 mm.

Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις, που ενδιαφέρει, πέραν από την εξασφάλιση της 
αντιολισθηρότητας, η ενίσχυση και η στεγανότητα του οδοστρώµατος. Η επίτευξη 
επαρκούς µακροϋφής εξαρτάται από τη µελέτη συνθέσεως ενώ η διατήρησή της χρονικά 
από τις χαρακτηριστικές µηχανικές ιδιότητες των αδρανών (αντοχή σε απότριψη).

ΤΥΠΟΣ  2: Ασφαλτικό σκυρόδεµα ανοιχτής σύνθεσης – τραχείας υφής, µε ονοµαστικό 
µέγεθος αδρανών 12,5 mm  ή 9,5 mm.

Με τον τύπο αυτό, εξασφαλίζεται µεγαλύτερη µακροϋφή, µε αποτέλεσµα την καλύτερη 
διατήρηση της αντίστασης σε ολίσθηση και στις υψηλές ταχύτητες.    Λόγω αυξηµένου 
ποσοστού κενών, η διάρκεια ζωής του ασφαλτοτάπητα είναι σχετικά µικρότερη, σε 
σύγκριση µε τον τύπο 1.

Τα χρησιµοποιούµενα κανονικά πάχη, που συνιστώνται για τους δύο τύπους 
ασφαλτοµίγµατος, είναι τα ακόλουθα :

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Τύπος ασφαλτοµίγµατος
Κανονικό πάχος στρώσης

για εφαρµογή

Τύποι 1και 2 µε ονοµαστικό
µέγεθος µέγιστου κόκκου: 12,5 χλσ

 
3 - 4 εκ.

Τύποι 1και 2 µε ονοµαστικό
µέγεθος µέγιστου κόκκου: 9,5 χλσ 2,5 - 3,5 εκ.
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4.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

4.2.1 Αδρανή Υλικά

Τα αδρανή υλικά διακρίνονται σε φυσικά και τεχνητά. Φυσικά λέγονται τα αδρανή που 
προέρχονται από θραύση πετρώµατος ή φυσικών αποθέσεων (ποταµών, χειµάρρων ή 
ορυχείων).   Τεχνητά ορυκτής προέλευσης λέγονται τα αδρανή που προέρχονται από 
θραύση παραπροϊόντων βιοµηχανιών (πχ σκωρίες µεταλλουργίας) ή από θερµική 
επεξεργασία ορυκτών (πχ πεφρυγµένος βωξίτης). 
Αναλόγως του µεγέθους διακρίνονται σε:
Χονδρόκοκκα: συγκρατούµενα στο κόσκινο Νο 8 (2,36 mm).
Λεπτόκοκκα: διερχόµενα από το κόσκινο Νο 8 και συγκρατούµενα στο κόσκινο Νο 200 
(75 µ) .
Παιπάλη ή φίλλερ: διερχόµενα από το κόσκινο Νο 200.

4.2.1.1. Χονδρόκοκκο υλικό.

Επειδή στο ασφαλτικό σκυρόδεµα η αντιολισθηρότητα εξασφαλίζεται κυρίως από το 
χονδρόκοκκο κλάσµα των αδρανών, θα πρέπει αυτό να αποτελείται κατά 100% από 
θραύση φυσικού ή τεχνητού αδρανούς υλικού µε τα προδιαγραφόµενα µηχανικά 
χαρακτηριστικά, να έχει µεγάλη καθαρότητα χωρίς επικάλυψη αργίλου ή φίλλερ και να 
είναι απαλλαγµένο από επιβλαβείς προσµίξεις (βώλους αργίλου, οργανικά ή άλλα 
µαλακά εύθρυπτα υλικά).

Στην περίπτωση που το χονδρόκοκκο κλάσµα προέρχεται από φυσικές αποθέσεις 
ποταµών ή χειµάρρων, οι προς θραύση κροκάλες θα πρέπει να συγκρατούνται σε 
κόσκινο µε άνοιγµα οπής τριπλάσιο του ονοµαστικού µεγέθους των κόκκων και το 80% 
τουλάχιστον των κόκκων που συγκρατούνται στο κόσκινο Νο 4, να έχει µια τουλάχιστον 
θραυσιγενή επιφάνεια.

4.2.1.1.1. Σχήµα κόκκων.

Οι κόκκοι πρέπει να είναι κατά το δυνατόν κυβοειδούς µορφής. Ο έλεγχος του σχήµατός 
τους θα γίνεται µε τη µέθοδο BS 812 (παράγρ. 105.1) µε προσδιορισµό, για το 
συγκρατούµενο στο κόσκινο 6,3 mm (1/4’’) υλικό, του δείκτη πλακοειδούς (Flakiness 
Index), ο οποίος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 30%.

4.2.1.1.2. Μηχανικές ιδιότητες.

Οι απαιτήσεις για τις χαρακτηριστικές µηχανικές ιδιότητες του χονδρόκοκκου αδρανούς 
υλικού δίνονται σε συνάρτηση µε τον προβλεπόµενο κυκλοφοριακό φόρτο, ο οποίος 
καθορίζεται είτε µε τη µελέτη πάχους του οδοστρώµατος, όταν πρόκειται για νέες 
κατασκευές, είτε από τις υφιστάµενες συνθήκες κυκλοφορίας, όταν πρόκειται για 
συντήρηση παλαιών οδοστρωµάτων.

Τα όρια «ηµερήσιου κυκλοφοριακού φόρτου ανά λωρίδα», που δίνονται στους παρακάτω 
πίνακες, αναφέρονται σε συνήθεις συνθέσεις κυκλοφορίας (µέχρι 15% φορτηγά µε 
ωφέλιµο φορτίο πάνω από 5 tons). Σε δρόµους µε ειδική σύνθεση κυκλοφορίας 
απαιτείται ιδιαίτερη µελέτη για την κατάταξη της κατηγορίας κυκλοφορίας.

4.2.1.1.3 ∆είκτης αντίστασης σε στίλβωση PSV (Polished Stone Value) κατά BS 812

Ελάχιστες τιµές ∆είκτη αντίστασης σε στίλβωση, (PSV) σε σχέση µε την 
επικινδυνότητα της θέσης και την κυκλοφορία:
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Κυκλοφορία Μέση Βαριά Πολύ βαριά

Κατηγορία 
θέσης

Ηµερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος 
ανά λωρίδα

500 – 3000 3000 – 8000 Πάνω από 8000

Α Επικίνδυνες θέσεις 50 54 62

Β Συνήθεις θέσεις 44 50 56

Οι θέσεις χαρακτηρίζονται σε κατηγορίες κινδύνου ως εξής:

Α. Επικίνδυνες θέσεις:

προσεγγίσεις σε σηµατοδότες�

κυκλικοί κόµβοι και προσεγγίσεις σε κόµβους�

καµπύλες σε οριζοντιογραφία µε ακτίνα µικρότερη από 150 m ή ακτίνα µεγαλύτερη �

από 150 m και µέχρι 300 m, αν συνδυάζεται µε κυρτή κατακόρυφη καµπύλη µε ακτίνα 
µέχρι 800 m, σε δρόµους µε όριο ταχύτητας από 65 km/h.
τµήµατα µε κλίση πάνω από 5% και µήκος πάνω από 100 m.�

είσοδοι – έξοδοι Αυτοκινητοδρόµου.�

Β. Συνήθεις θέσεις:   

Τµήµατα ευθύγραµµα ή µε ακτίνα καµπυλότητας µεγαλύτερη από 150 m µε κλίσεις όχι 
µεγαλύτερες από 5% σε:

αυτοκινητοδρόµους�

κεντρικές αστικές αρτηρίες και κύριους υπεραστικούς δρόµους�

άλλους δρόµους µε κυκλοφορία µέση, βαριά ή πολύ βαριά.�

4.2.1.1.4 ∆είκτης αντίστασης σε απότριψη AAV (Aggregate Abrasion Value) κατά BS 812

Οι µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές δείκτη αντίστασης σε απότριψη (AAV), σε σχέση µε 
την κυκλοφορία είναι:

Κυκλοφορία Μέση Βαριά Πολύ βαριά

Ηµερήσιος Κυκλοφοριακός φόρτος 
ανά λωρίδα 500 – 3000 3000 – 8000 Πάνω από 8000

Max. AAV 10 8 6

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ειδικά για τον Τύπο 1, µε στόχο την εξασφάλιση µικρότερου ρυθµού 
µείωσης της µακροϋφής από την κυκλοφορία, µπορεί να απαιτηθούν 
αυστηρότερα όρια για το ΑΑV.

4.2.1.1.5 Αντίσταση σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles κατά ASTM C 131

Το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό φθοράς κατά τη µέθοδο Los Angeles κατά ASTM C 

131,  σε σχέση µε την κυκλοφορία είναι:

Κυκλοφορία Μέση Βαριά Πολύ βαριά

Ηµερήσιος Κυκλοφοριακός φόρτος 
ανά λωρίδα 500 – 3000 3000 – 8000 Πάνω από 8000

Μέγιστο ποσοστό φθοράς κατά Los 
Angeles

26% 24% 22%
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Οι απαιτήσεις ως προς τις µηχανικές ιδιότητες PSV, AAV και LA είναι οι ελάχιστες 
απαιτητές και αν από τεχνοοικονοµική άποψη είναι διαθέσιµα υλικά µε καλύτερες 
ιδιότητες, η Υπηρεσία µπορεί να προδιαγράψει στους συµβατικούς όρους αυστηρότερα 
όρια επιδιώκοντας διατήρηση για µεγαλύτερο χρόνο των επιφανειακών χαρακτηριστικών 
του οδοστρώµατος.

4.2.1.2. Λεπτόκοκκο υλικό.

Το λεπτόκοκκο κλάσµα (διερχόµενο από το κόσκινο Νο 8 και συγκρατούµενο στο 
κόσκινο Νο 200) πρέπει να αποτελείται από κόκκους γωνιώδεις, θραυσιγενείς και 
απαλλαγµένους από άργιλο ή άλλες επιβλαβείς προσµίξεις. Στις περιπτώσεις βαριάς 
κυκλοφορίας είναι προτιµότερο το λεπτόκοκκο υλικό να είναι της ίδιας προέλευσης µε το 
χονδρόκοκκο.

Αν για ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ η Υπηρεσία αποφασίσει να χρησιµοποιηθεί λεπτόκοκκο 
υλικό άλλης συστάσεως, αυτό µπορεί να είναι ασβεστολιθικό, αλλά διερχόµενο από το 
κόσκινο Νο 10 και συγκρατούµενο στο κόσκινο Νο 200 και µε κόκκους ιδιαίτερα 
ανθεκτικούς, που έχουν προέλθει από θραύση µητρικού υλικού µε µέγιστο επιτρεπόµενο 
ποσοστό φθοράς κατά Los Angeles (ASTM  C – 131)  L.A< 26%.

Στην τελευταία περίπτωση προβλέπεται αντίστοιχη µείωση της συµβατικής αποζηµίωσης 
του Αναδόχου για την εν λόγω εργασία, λόγω της διαφοράς στην τιµή προµήθειας και 
µεταφοράς των δύο διαφορετικών υλικών (λεπτόκοκκο από σκληρό µητρικό πέτρωµα ως 
προς αντίστοιχο ασβεστολιθικό υλικό).

4.2.1.3 Παιπάλη ( ή ορυκτό φίλλερ).

Η αναφερόµενη εδώ παιπάλη (υλικό διερχόµενο από το κόσκινο Νο 200) είναι το λεπτό 
υλικό που προστίθεται σε περίπτωση έλλειψης σαν ξεχωριστό συστατικό στο 
ασφαλτόµιγµα για να συµπληρώσει την κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος των 
αδρανών.

Μπορεί να είναι λιθοσύντριµµα ορυκτής ή άλλης προέλευσης (σκόνη από σκωρίες), 
υδράσβεστος, τσιµέντο, ιπτάµενη τέφρα ή άλλη κατάλληλη ορυκτή ύλη, η οποία κατά το 
χρόνο της χρησιµοποίησης θα πρέπει να είναι αρκετά ξηρή, για να ρέει ελεύθερα και να 
µη δηµιουργεί  συσσωµατώµατα:

Κοκκοµετρική διαβάθµιση παιπάλης

Κόσκινο τετράγ. Οπής (ASTM)

∆ιερχόµενο %

600 µ (Νο 30)

300 µ (Νο 50)

75 µ (Νο 200)

100

90 – 100

70 – 100

Η παιπάλη δεν πρέπει να περιέχει άργιλο ή άλλη οργανική ύλη και να µην έχει 
πλαστικότητα (εκτός αν πρόκειται για τσιµέντο ή υδράσβεστο).

4.2.2  Ασφαλτικό συνδετικό
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Ως ασφαλτικό συνδετικό για το ασφαλτικό σκυρόδεµα Τύπου 1 χρησιµοποιείται κατά 
κανόνα καθαρή άσφαλτος. Για ειδικές χρήσεις (πχ επιστρώσεις γεφυρών) και σε ειδικές 
κυκλοφοριακές συνθήκες (πχ καναλιζαρισµένη κυκλοφορία) µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
τροποποιηµένη άσφαλτος όταν απαιτούνται αυξηµένα µηχανικά χαρακτηριστικά 
(αυξηµένη αντοχή σε τροχαυλάκωση).

Για τα ασφαλτοµίγµατα ανοιχτής ή ασυνεχούς διαβάθµισης, Τύπου 2, ιδιαίτερα όταν 
εφαρµόζονται σε µικρά πάχη (<3 εκ) και σε βαριές κυκλοφοριακές συνθήκες συνιστάται, 
σύµφωνα και µε τη διεθνή πρακτική, η χρήση τροποποιηµένης µε πολυµερή ασφάλτου. 
Στις λοιπές περιπτώσεις στρώσεων κανονικού πάχους (3–4εκ) και όχι ιδιαίτερα βαριές 
κυκλοφοριακές συνθήκες δεν απαιτείται, για τον Τύπο 2, χρήση τροποποιηµένης µε 
πολυµερή ή άλλου τύπου τροποποιητικά πρόσµικτα ασφάλτου. 

4.2.2.1. Καθαρή άσφαλτος

Οι απαιτήσεις για τις χαρακτηριστικές ιδιότητες της ασφάλτου καθορίζονται στην ΠΤΠ Α 
200, όπως τροποποιήθηκε µετά την καθιέρωση του τύπου 50 / 70 αντί του τύπου 40 / 50 
(Απόφαση Α.Χ.Σ. 357 / 95).

Ο τύπος της ασφάλτου θα καθορίζεται από την Υπηρεσία, ανάλογα µε τις κλιµατολογικές 
συνθήκες της περιοχής του έργου, τον τύπο της κατασκευαζόµενης στρώσης και τα 
χαρακτηριστικά  και το µέγεθος της κυκλοφορίας.

Οι συνιστώµενοι τύποι, ανάλογα µε το υψόµετρο της περιοχής του έργου, είναι οι εξής:

Υψόµετρο Τύπος ασφάλτου

Η < 500 µέτρα
500< Η < 1000 µέτρα

Η > 1000 µέτρα

50/70
50/70 ή 70/100 (ή 80/100)*

70/100 (ή 80/100)
 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση του τύπου 70/100 επιτρέπεται, όταν η κατασκευή γίνει στους 
χειµερινούς µήνες και όταν ο προβλεπόµενος κυκλοφοριακός φόρτος δεν 
είναι υψηλός.

4.2.2.2 Βελτιωτικό Προσφύσεως (αντιϋδροφιλο).

Η προσθήκη βελτιωτικού προσφύσεως στην άσφαλτο θα γίνεται στις περιπτώσεις 
χρησιµοποιήσεως αδρανών υλικών, που παρουσιάζουν υδροφιλία ή σε ειδικές 
περιπτώσεις, που θα καθορίζει η Υπηρεσία.

Ο τύπος και το ακριβές ποσοστό του αντιϋδροφίλου θα καθορίζεται από το Εργαστήριο 
µε τη δοκιµή εµβαπτισµού – θλίψης. 

4.3     ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Η εργαστηριακή µελέτη του καθοριζόµενου από τα συµβατικά τεύχη τύπου 
ασφαλτοµίγµατος, για τον προσδιορισµό των βέλτιστων αναλογιών συνθέσεως (κατά 
βάρος) των υλικών: ασφαλτικού συνδετικού, βελτιωτικού πρόσφυσης, αδρανών υλικών 
και πρόσθετης παιπάλης, θα γίνεται κατά την µεθοδολογία MARSHALL, όπως 
περιγράφεται στο εγχειρίδιο MS – 2 του ASPHALT INSTITUTE, µε βάση τα κριτήρια του 
Πίνακα 2 και τις απαιτήσεις για την επιφανειακή υφή.

4.3.1  Σύνθεση αδρανών υλικών

Ο αρχικός (ογκοµετρικός) προσδιορισµός των αναλογιών συνθέσεως των αδρανών 
υλικών, ώστε να προκύψει συνολικό µίγµα εντός των επιθυµητών ορίων του Πίνακα 1, 
µπορεί να γίνει µε σύνθεση δυο ή περισσοτέρων κλασµάτων χονδρόκοκκου, 
λεπτοκόκκου και, αν απαιτείται, πρόσθετης παιπάλης. 
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Τα συνιστώµενα κλάσµατα για την ευκολότερη επίτευξη της επιδιωκόµενης 
κοκκοµετρικής σύνθεσης είναι τα εξής:

ΤΥΠΟΣ 1 και 2:   0 – 2,36,  0 – 4,75,    4,75 – 6,3,     6,3 – 9,5   ή 6,3 – 12,5. 

ΤΥΠΟΣ 2: (Ασυνεχής διαβάθµιση): 0 – 2,36,    4,75 – 6,3,     6,3 – 9,5    ή  6,3 – 12,5.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 

Η βέλτιστη αναλογία σύνθεσης των αδρανών που προκύπτει αρχικά πρέπει να 1.
θεωρηθεί ότι είναι αναλογία κατ’ όγκον.  Εάν τα ειδικά βάρη των αδρανών διαφέρουν 
σηµαντικά (> 20%), η αναλογία αυτή µπορεί να δοθεί και ως αναλογία κατά βάρος. 
Εάν όµως υπάρχει σηµαντική διαφορά (πχ. Σµύριδα ή σκωρία ως χονδρόκοκκο µε 
ασβεστολιθικό ως λεπτόκοκκο) θα πρέπει να γίνει αναγωγή της αναλογίας κατ’ όγκον 
σε αναλογία κατά βάρος για την παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος. 

Για τον τύπο 1 το ποσοστό το διερχόµενο από το κόσκινο Νο 8 (2,36 mm), που 1.
διαχωρίζει χονδρόκοκκο από λεπτόκοκκο αδρανές, είναι αυτό που ρυθµίζει την 
επίτευξη της επιδιωκόµενης επιφανειακής υφής. Μίγµατα µε κοκκοµετρική καµπύλη 
στο πάνω όριο, δίνουν επιφάνεια µε σχετικά λεπτή υφή, ενώ µίγµατα στο κάτω όριο 
δίνουν επιφάνεια περισσότερο αδρή.

3. Για τον τύπο 2 ισχύουν επίσης τα ίδια, ως προς το πάνω ή το κάτω όριο των 
κοκκοµετρικών ορίων του πίνακα. Επιπλέον τα επίπεδα επιφανειακής υφής µπορεί να 
αυξηθούν εάν εφαρµοσθεί ασυνεχής κοκκοµετρική διαβάθµιση, δηλαδή απουσία ή 
περιορισµός του κλάσµατος από 2,36  – 4,75 mm, το οποίο σε καµµια περίπτωση δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 8% κατά βάρος στο συνολικό µίγµα των αδρανών υλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

Κοκκοµετρική σύνθεση συνολικού µίγµατος αδρανών υλικών.

Μέγεθος κοσκίνου 

τετραγωνικής οπής 

(ASTM).

Τύπος 1

Συνεχούς διαβάθµισης

Ηµιτραχείας υφής.

Τύπος 2

Ανοιχτής ή ασυνεχούς διαβάθµισης

Τραχείας υφής.

Ονοµαστικό µέγεθος 

12,5 mm 9,5 mm12,5 mm9,5 mm12,5 mm 9,5 mm12,5 mm9,5 mm
Ποσό συνολικά διερχόµενο από κάθε 

κόσκινο 
σε ποσοστό (%) κατά βάρος.

15,9 mm (5/8 in) 100 -100-15,9 mm (5/8 in) 100 -100-
12,5 mm (1/2 in) 88 – 100 10085-100100
9,5 mm (3/8 in) 70-85 88-10065-9075-100
6,3 mm (1/4 in) 52 – 68 65-8040-6450-74
4,75 mm (No 4) 40-55 50-6520-4024-42
2,36 mm (No 8) 28-42 32-4518-3520-40
1,18 mm (No 16) - -15-3016-34
0,30 mm (No 50) 12-22 14-2310-2010-22
0,07 mm (no200) 4-10 4-105-85-8

Πάχος στρώσης mm
Όρια εφαρµογής 

3 – 4 2,5 – 3,53 - 42,5 – 3,5

4.3.2 Έλεγχος καθαρότητας συνολικού µίγµατος αδρανών

Επί του µίγµατος των αδρανών υλικών πριν από την προσθήκη της ασφάλτου και του 
πρόσθετης παιπάλης, θα γίνεται προσδιορισµός του  ισοδύναµου άµµου, σύµφωνα µε 
την πρότυπη µέθοδο AASHTO T 176.
Το ισοδύναµο άµµου (S.E.) πρέπει να είναι µεγαλύτερο του 55.

4.3.3 Ποσοστό Ασφάλτου – Χαρακτηριστικά κατά  Marshall
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Μετά τον καθορισµό των αναλογιών των αδρανών για την επίτευξη της επιθυµητής 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης, ακολουθεί ο προσδιορισµός του βέλτιστου ποσοστού 
ασφάλτου µε τη µέθοδο Marshall. Τα χαρακτηριστικά κατά Marshall, τα κενά, καθώς και 
τα κριτήρια για τον έλεγχο της υδροφιλίας µε τη δοκιµή εµβάπτισης – θλίψης,  δίδονται 
στον Πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  Χαρακτηριστικά µιγµάτων 

Χαρακτηριστικά Τύπος  1 Τύπος  2

Συµπύκνωση, αριθµός κτύπων σε κάθε πλευρά 
του δοκιµίου 75 50

Ευστάθεια στους 60
ο
 C  

Ν. (Newton) 8000 7000

Παραµόρφωση δοκιµίων, (mm). 2 – 4 3 – 5

Κενά αέρος % συµπυκνωµένου ασφαλτοµίγµατος
4 – 6 8 – 12

Ελάχιστος λόγος αντοχών στη δοκιµή εµβάπτισης 
– θλίψης. 0,8 0,7

Όρια ποσοστού (%) ασφάλτου για τη µελέτη και 
αδρανή µε 
ε. β. 2,65.  

5 – 6 4,5 – 5,5

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περιπτώσεις αδρανών υλικών µε µεγάλη απορροφητικότητα (>1% κατά 
ASTM C127), ο προσδιορισµός  των κενών του συµπυκνωµένου 
ασφαλτοµίγµατος θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τη µέθοδο ASTM  D 
3203.

Το ίδιο απαιτείται για τη µελέτη σύνθεσης και τον ποιοτικό έλεγχο κατά την διάστρωση 
µιγµάτων µε αδρανή των οποίων τα ειδικά βάρη διαφέρουν σηµαντικά (>20%).

4.4      ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

4.4.1 Παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος

Παράγεται στις ίδιες εγκαταστάσεις µε τα συνήθη ασφαλτοµίγµατα, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής ASTM B 995 – 95 b. 

Επειδή η ψύξη των ασφαλτοµιγµάτων που διαστρώνονται σε λεπτό πάχος (3-4 cm) είναι 
ταχεία, οι θερµοκρασίες παραγωγής είναι κάπως υψηλότερες, από τις αντίστοιχες των 
ασφαλτοµιγµάτων συνήθους πάχους. Οι συνιστώµενες θερµοκρασίες ανάµιξης ( 
θερµοκρασία στην έξοδο του αναµικτήρα ), δίδονται στον Πίνακα 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.   Θερµοκρασία ανάµιξης

Τύπος ασφάλτου Θερµοκρασία ανάµιξης

50 – 70 140 – 168
0
  C 

70 – 100 140 – 163
0 
C
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Επισηµαίνεται η ανάγκη τήρησης των θερµοκρασιών και κυρίως κατά την ανάµιξη, λόγω 
του κινδύνου αλλοίωσης της ασφάλτου. Κατά τη µεταφορά του ασφαλτοµίγµατος, πρέπει 
να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα, για την ελαχιστοποίηση των θερµικών απωλειών, 
ώστε κατά τη διάστρωση να τηρούνται οι ελάχιστες θερµοκρασίες που αναφέρονται 
παρακάτω. Γι αυτό, επιβάλλεται η κάλυψη των φορτηγών µεταφοράς 

ασφαλτοµίγµατος.

Η όλη διαδικασία παραγωγής, µεταφοράς και διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος θα 
πρέπει, τουλάχιστον στα έργα µεγάλης κλίµακας να επιζητείται να είναι πιστοποιηµένη 
κατά ISO – 9002 από τον ΕΛΟΤ ή άλλο αρµόδιο φορέα πιστοποίησης.

 
4.4.2 Συγκολλητική Επάλειψη

Λόγω του µικρού πάχους των αντιολισθηρών ταπήτων, απαιτείται συγκολλητική 
επάλειψη µε µικρή ποσότητα ασφαλτικού γαλακτώµατος (να παραµένουν τελικά 300 

gr/m² ασφαλτικού  συνδετικού), για την αποφυγή δηµιουργίας επιφάνειας ολίσθησης του 
τάπητα πάνω στην επιφάνεια έδρασης του.
Αποβλέποντας στην επιτυχία µιας οµοιογενούς επάλειψης πάνω σε όλη την επιφάνεια, η 
διάχυση πρέπει να πραγµατοποιείται µε διανοµέα ασφάλτου και µε αραιωµένο ασφαλτικό 
γαλάκτωµα, µε περιεκτικότητα 30% σε άσφαλτο. (Γαλάκτωµα µε περιεκτικότητα σε 
άσφαλτο πχ. 60% αραιώνεται προσεκτικά, µε προσθήκη υδατικής φάσης 100% - 
ζητούνται οδηγίες από το εργοστάσιο παραγωγής του γαλακτώµατος – για λήψη 
γαλακτώµατος που να δίνει υπόλειµµα ασφαλτικού 30%)

4.4.3  ∆ιάστρωση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Οι ελάχιστες θερµοκρασίες διάστρωσης εξαρτώνται από τον τύπο του ασφαλτοµίγµατος 
και της ασφάλτου, το πάχος της στρώσης και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και θα 
καθορίζονται από την Υπηρεσία. Τα συνήθη όρια θερµοκρασιών δίδονται στον Πίνακα 4.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Θερµοκρασία διάστρωσης

Τύπος ασφάλτου Θερµοκρασία διάστρωσης

50 – 70 125 – 140
0
 C 

70 – 100 120 – 135
0
 C

4.4.3.1 Καιρικοί περιορισµοί

Σε περίπτωση βροχής, δυνατού ανέµου και χαµηλών θερµοκρασιών περιβάλλοντος 
(κάτω των 10° C), οι εργασίες θα διακόπτονται. Ειδικά στις περιπτώσεις λεπτών 
στρώσεων (2,5 – 3 cm), θα πρέπει να επιδιώκονται ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες και 
πάντως η θερµοκρασία περιβάλλοντος να είναι άνω των 15° C.

4.4.4 Συµπύκνωση

Για την συµπύκνωση των ταπήτων τύπου 1 ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΠΤΠ Α265 
(παράγρ. 4.10) καθώς και στο Κεφ. 7 του Εγχειριδίου MS – 8 “ THE ASPHALT 
HANDBOOK” του ASPHALT INSTITUTE.  
Για τους τάπητες τύπου 2, ανοιχτής ή ασυνεχούς διαβάθµισης απαιτείται ελαφρότερη 
κυλίνδρωση µε οδοστρωτήρα 10 – 12 τόνων, µε λείους κυλίνδρους. Συνήθως αρκούν 2 – 
3 διελεύσεις, αλλά ο αριθµός διελεύσεων καθώς και το είδος και η ταχύτητα των 
οδοστρωτήρων, θα προσδιοριστεί επακριβώς κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού 
τµήµατος.  
Η υπερβολική συµπύκνωση ή συµπύκνωση όταν το ασφαλτόµιγµα έχει ψυχθεί, θα 
οδηγήσει σε θραύση των αδρανών.

4.5 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
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4.5.1 Έλεγχοι υλικών & κατασκευής

Ισχύουν οι γενικές αρχές που εφαρµόζονται και για τα συνήθη ασφαλτοµίγµατα (ΠΤΠ 
Α265, παράγρ. 6 & 7). Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στην ποιότητα των χονδρόκοκκων 
αδρανών, από τα οποία κυρίως εξαρτάται η αντιολισθηρότητα της στρώσης.

Οι εκτελούµενοι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι οι εξής:

α. Ασφαλτικό συνδετικό.
Για την καθαρή άσφαλτο ισχύουν τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Α200, σε συνδυασµό µε 
την Απόφαση ΑΧΣ 357 / 95.  
Για την τροποποιηµένη µε πολυµερή άσφαλτο, µέχρι τη σύνταξη Ελληνικού Προτύπου, 
θα εφαρµόζονται  τα   προβλεπόµενα στις προδιαγραφές ASTM D 5840 – 95, D5841 – 
95 & D 5892 – 96

 
α.

β. Αδρανή υλικά.
- ∆είκτης πλακοειδούς (Flakiness Index)       BS 812 Part 105.1 : 1989
- ∆είκτης αντίστασης σε στίλβωση (PSV)      BS 812 Part 114 : 1989
- ∆είκτης φθοράς σε απότριψη (AAV)            BS 812 Part 113 : 1990

Φθορά σε τριβή και κρούση (Los Angeles)  ASTM C 131 : 96�

γ. Ασφαλτόµιγµα.
Κενά αέρος στο συµπυκνωµένο ασφαλτόµιγµα ASTM D 3203 – 94 και ASTM D 1188 – 
96.

δ. Τελική επιφάνεια.
Επιφανειακή υφή (µέθοδος κηλίδας της άµµου) ASTM E 965 – 96.

4.5.2 Έλεγχος εγκατάστασης παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέµατος

Ο έλεγχος καλής λειτουργίας της κεντρικής εγκατάστασης παραγωγής και της 
οµοιοµορφίας του παραγόµενου ασφαλτικού σκυροδέµατος, θα γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα για τα συνήθη   ασφαλτοµίγµατα  (παράγρ. 7  της ΠΤΠ Α265), σε 
συνδυασµό µε την προδιαγραφή ASTM D 995 – 95b.

Ο έλεγχος της οµοιοµορφίας του παραγόµενου ασφαλτοµίγµατος και της εφαρµογής της 
µελέτης συνθέσεως, θα γίνεται µε εξέταση τριών τουλάχιστον δειγµάτων, µε βάση το 
µέσο όρο τους.

Οι µέγιστες επιτρεπόµενες αποκλίσεις (µέσος όρος δειγµάτων) των ποσοστών 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών και του ποσοστού ασφάλτου, δίδονται στον 
Πίνακα 5. Επιπλέον, κανενός µεµονωµένου δείγµατος οι αποκλίσεις δεν θα υπερβαίνουν 
τα όρια αυτά, επαυξηµένα κατά 20%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.  Αποκλίσεις κοκκοµετρικής διαβάθµισης

Μέγεθος κόσκινου Ανοχή επί των ποσοστών διερχοµένων %

12,50  mm (1/2 in) και άνω ± 8
9,50  mm (3/8 in) ± 7
4,75  mm (Ν 4) ± 7
2,36  mm (Ν 8) ± 6
1,18  mm (Ν 16) ± 6
0,60  mm (Ν 30) ± 5
0,30  mm (Ν 50) ± 5

0,075  mm (Ν 200) ± 3
Άσφαλτος % κατά βάρος στο ασφαλτόµιγµα ± 4

Παρατήρηση: Αν µε την εφαρµογή των παραπάνω ανοχών προκύψει καµπύλη εκτός 
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των επιτρεποµένων ορίων του Πίνακα 2, αυτό δεν θα αποτελέσει λόγο 
απόρριψης του υλικού.

4.5.3 Έλεγχοι και απαιτήσεις για την τελική στρώση

Μετά την τελική συµπύκνωση, ακολουθούν οι παρακάτω έλεγχοι της ασφαλτικής 
στρώσης, για να διαπιστωθεί, κατά πόσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
περιλαµβάνει η σύµβαση του έργου:

α. Στάθµη.

Η τελική επιφάνεια πρέπει να ανταποκρίνεται στην «ερυθρά» της µελέτης (σε συνδυασµό 
µε την προβλεπόµενη επίκλιση), µε αποκλίσεις όχι µεγαλύτερες των + 5 mm.

β. Οµαλότητα.

Παράλληλα στον άξονα της οδού, οι κυµατισµοί ή άλλες τοπικές ανωµαλίες, δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 5 mm. Η µέτρηση θα πραγµατοποιείται µε 4µετρο πήχη.
Εγκάρσια στον άξονα της οδού, οι αποκλίσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 3 mm. Η 
µέτρηση θα πραγµατοποιείται µε 3µετρο πήχη. 
Ο έλεγχος της κατά µήκος οµαλότητας στο συνολικό µήκος του έργου και για όλες τις 
λωρίδες κυκλοφορίας, θα γίνεται µε το οµαλόµετρο τύπου Bump Integrator ή άλλη 
διεθνώς αποδεκτή µέθοδο µέτρησης οµαλότητας, µε προσδιορισµό του «δείκτη 
ανωµαλιών» ανά 100 m.
Ο µέγιστος επιτρεπόµενος δείκτης ανωµαλιών, για τη στρώση  κυκλοφορίας είναι 130 
cm/km , ενώ ο αντίστοιχος δείκτης IRI δεν µπορεί να υπερβαίνει την τιµή 1,25.

γ. Πάχος στρώσης.

Το πάχος της στρώσης θα ελέγχεται µε λήψη καρώτων, σε πυκνότητα τρία (3) 
τουλάχιστον ανά 4000 m². Ο αριθµητικός µέσος όλων των µετρήσεων πρέπει να είναι 
ίσος ή µεγαλύτερος από το πάχος που καθορίζει η σύµβαση του έργου. Καµία 
µεµονωµένη µέτρηση δεν πρέπει να υπολείπεται του προδιαγραφόµενου πάχους 
περισσότερο από 10%, εκτός αν καθορίζει διαφορετικά η Υπηρεσία (πχ. Επιστρώσεις σε 
παλαιό ασφαλτικό υπόστρωµα).

δ. Βαθµός συµπύκνωσης.

Ο έλεγχος της συµπύκνωσης γίνεται µε σύγκριση της πυκνότητας του τάπητα, στο έργο 
(στα δοκίµια που κόπηκαν για τον έλεγχο του πάχους), µε την εργαστηριακή πυκνότητα 
κατά Marshall, που αντιστοιχεί σε κάθε παρτίδα παραγωγής ή, συνήθως, σε κάθε 
ηµερήσια παραγωγή.

Η εργαστηριακή πυκνότητα προσδιορίζεται µε συµπύκνωση κατά Marshall (ASTM D 
1559 – 89) των ληφθέντων κατά τη διάστρωση δειγµάτων ασφαλτοµίγµατος και 
υπολογισµό της µέσης πυκνότητας κατά ASTM D 1188 – 96, µε τον περιορισµό τήρησης 
της θερµοκρασίας διάστρωσης (ει δυνατόν χωρίς ψύξη και αναθέρµανση του µίγµατος) 
και εφαρµογή του αριθµού κτύπων που χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη συνθέσεως του 
ασφαλτοµίγµατος.
 Η µέση τιµή του βαθµού συµπύκνωσης, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 97% και 
καµιά µεµονωµένη τιµή δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 95%. 
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ε. Επιφανειακή υφή.

Το µέσο βάθος υφής θα ελέγχεται µε τη µέθοδο της κηλίδας της άµµου κατά ASTM E 965 
– 96 ή µε άλλη εγκεκριµένη µέθοδο, το αργότερο 7 ηµέρες µετά την ολοκλήρωση της 
κατασκευής και πριν η οδός δοθεί στην κυκλοφορία., ο έλεγχος θα γίνεται σε σηµεία 
απέχοντα τουλάχιστον     50 m µεταξύ τους και για τις ακραίες λωρίδες 50 cm από το 
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άκρο του καταστρώµατος της οδού.

Το ελάχιστο µέσο βάθος υφής για κάθε τύπο δίδεται στον Πίνακα 6.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Βάθος Μακροϋφής 

Ονοµαστικό µέγεθος Τύπος 1 Τύπος 2

12,5 mm. 9,5 mm
12,5 mm
9,5 mm

Ελάχιστο βάθος επιφανειακής 
υφής 0,7 mm 0,6 mm

1,0 mm
0,9 mm

4.5.4 Θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης

Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερµοκρασία του µίγµατος. Η 
θερµοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130

ο
 C.

4.5.5 ∆ειγµατοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασµένης ασφαλτικής στρώσης

Κάθε 6000 m
2
 από την κατασκευαζόµενη ασφαλτική στρώση θα αποκόπτονται από 

τυχαίες θέσεις 5 πυρήνες και θα προσδιορίζονται :

α. το πάχος στρώσης
β. το φαινόµενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166)
γ. το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO : T-30 ή Τ-164 κατά την κρίση της Υπηρεσίας).

4.5.6 Ποσοστό ασφάλτου

Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 πυρήνες (παρ. 4.3.5.5) 
κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία µπορεί, κατά την κρίση της, να ελαττώσει τις δοκιµές προσδιορισµού του 
ποσοστού ασφάλτου εφόσον τα αποτελέσµατα έχουν ικανοποιητική οµοιοµορφία.

4.5.7 Πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου

Το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου µπορούν να 
προσδιορίζονται και µε πυρηνικές µεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ για την µέτρηση ασφαλτικών παχών όργανα.
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ΣΤ –5.1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ισχύουν γενικά ότι και στο άρθρο ΣΤ-4 της παρούσας ΤΣΥ, µε µόνη διαφορά ότι στο ασφαλτόµιγµα θα 
γίνει χρήση χηµικών πολυµερών κατόπιν εγκεκριµένης ειδικής µελέτης σύνθεσης, ενώ η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να καθορίσει τον τύπο της ασφαλτικής στρώσης καθώς και τον 
τύπο του τροποποιητικού που θα χρησιµοποιηθεί.

Επισηµαίνεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση αντιπροσωπευτικά 
δείγµατα από όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιήσει στη µελέτη σύνθεσης και κατόπιν 
στην κατασκευή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Επιπρόσθετα, θα 
πρέπει να έχει συγκεντρώσει και αποθηκεύσει το σύνολο, ή τουλάχιστον το µεγαλύτερο µέρος 
των αδρανών, που πρόκειται να χρησιµοποιήσει στο έργο.

5.1 Τεχνικές Οδηγίες για την κατασκευή ασφαλτικών αντιολισθηρών στρώσεων µε χρήση 

ελαστοµερών χηµικών τροποποιητικών υλικών .

Οι υπόψη οδηγίες αφορούν στην κατασκευή της ειδικού τύπου αντιολισθηράς στρώσης 
συµπυκνωµένου πάχους 4 εκ., µε εφαρµογή χηµικών πολυµερών προσθέτων σε 
ασφαλτοµίγµατα, µε βάσεις οδοστρωσίας από εύκαµπτα οδοστρώµατα, µε εφαρµογή χηµικών 
πολυµερών προσθέτων σε ασφαλτοµίγµατα.
 

5.1.1 Αναλογίες των υλικών κατασκευής 

Για τoν αντιολισθηρό τάπητα κυκλοφορίας πάχους 4 cm, οι αναλογίες των αδρανών υλικών 
κατασκευής του ασφαλτοµίγµατος θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες του άρθρου ΣΤ-4

Το βέλτιστο ποσοστό του χηµικού προσθέτου στην άσφαλτο βρίσκεται συνήθως µεταξύ των 
ορίων 3,5 % έως 5,5 % κ. β. τροποποιηµένου ασφαλτικού συνδετικού. ∆ηλαδή, κατά την 
ανάµιξη χρησιµοποιείται 3,5 % χηµικό πρόσθετο και 96,5 % συµβατική άσφαλτος, αντίστοιχα 
5,5 % χηµικό πρόσθετο και 94,5 % συµβατική άσφαλτος.

Οι ακριβείς αναλογίες των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν (αδρανή, άσφαλτος, χηµικό 
πρόσθετο), καθορίζονται από τη µελέτη σύνθεσης. Σε αυτή ελέγχονται 2 – 3 διαφορετικά 
ποσοστά χηµικού προσθέτου στην άσφαλτο.

5.1.2 Μηχανικές ιδιότητες των αδρανών

Οι απαιτήσεις για τις µηχανικές ιδιότητες των αδρανών αφορούν κυρίως στα παρακάτω:

∆είκτης αντίστασης σε στίλβωση PSV (Polished  Stone Value), σύµφωνα µε τη δοκιµή BS �

812.
∆είκτης αντίστασης σε απότριψη AAV (Aggregate Abrasion Value), σύµφωνα µε τη δοκιµή �

BS 812.
Αντίσταση σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles, σύµφωνα µε τη δοκιµή ASTM C131.�

Λεπτοµέρειες για τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των αδρανών περιγράφονται στο άρθρο 
ΣΤ-4 της παρούσας ΤΣΥ.

5.1.3 Τύπος ασφαλτικού συνδετικού

Ο τύπος της συµβατικής ασφάλτου που θα χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη σύνθεσης θα είναι 
80/100. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και ο τύπος 50/70, εφόσον αποδειχθεί ότι συνεισφέρει σε 
βελτιωµένη συµπεριφορά του προς διάστρωση ασφαλτοµίγµατος, βάσει των εργαστηριακών 
στοιχείων, που θα ελεγχθούν πριν την υποβολή της µελέτης σύνθεσης προς έγκριση.
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5.2 Μελέτη σύνθεσης του ασφαλτοµίγµατος

5.2.1 Ασφαλτικό συνδετικό

Οι δοκιµές αφορούν στον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών τόσο της συµβατικής, όσο και 
της τροποποιηµένης ασφάλτου.

α) ∆οκιµές στη συµβατική άσφαλτο

∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆ιείσδυση (Penetration) ASTM D 5 Όρια ανάλογα µε τον τύπο της ασφάλτου

Μάλθωση (Softening Point) ASTM D 36 Όρια ανάλογα µε τον τύπο της ασφάλτου

β) ∆οκιµές στην τροποποιηµένη άσφαλτο

Οι δοκιµές στην τροποποιηµένη άσφαλτο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Σηµειώνεται, 
ότι τα όρια θα προκύψουν από την εκάστοτε εφαρµοζόµενη µέθοδο δοκιµής, µε βάση την 
αντίστοιχη τιµή αναφοράς που εξάγεται κατά τη διαδικασία της µελέτης σύνθεσης. Οι τιµές 
αναφοράς εξαρτώνται από τον τύπο της ασφάλτου και τον τύπο και το ποσοστό του 
προσθέτου.

Tροποποιηµένη άσφαλτος µε ελαστοµερές πρόσθετο τύπου SBS

∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆ιείσδυση (Penetration) ASTM D 5 Στους 25 
o
C (100 g, 5 s)

Μάλθωση (Softening Point) ASTM D 36

Ολκιµότητα (Ductility) ASTM D 113

∆οκιµή ελαστικής επαναφοράς (Elastic Recovery) µε 

χρήση της δοκιµής ολκιµότητας (Ductility)

ASTM D 6084

(ASTM D 113)

25 
o
C (επιµήκυνση 10cm)

Min 75 %

Ιξώδες (Viscosity)                                               ASTM D 2170 Στους 135 
o
C

Ιξώδες (Viscosity)                                           (*) ASTM D 4957 Στους 60 
o
C

Θερµοκρασία ανάφλεξης (Flash Point)          (**) ASTM D 92 Min 232 
o
C

∆ιαλυτότητα σε τριχλωροαιθάνιο                    (**) ASTM D 5546 Min 99 %

∆οκιµή διαχωρισµού (Separation) µε χρήση της δοκιµής 

µάλθωσης (Softening Point ring and ball), ή του ιξώδους 

(Viscosity) στους 135 
o
C         (***)    

(ASTM D 36)

(ASTM D 2170)

Στους 163 
o
C (48 h) Συγκριτική 

δοκιµή διαφόρων τύπων 

προσθέτων ή/και ασφάλτων

Rolling Thin-Film Oven Test                             ASTM D 2872 Απώλεια (Loss): max 1 %

Thin-Film Oven Test                                       (*) ASTM D 1754 Απώλεια (Loss): max 1 %

∆ιείσδυση (Penetration)                                  (*) ASTM D 5 Στους 4 
o
C (200 g, 60 s)

Σηµείο θραύσης κατά Frass NF T 66-028 Συγκριτική δοκιµή

(*) ∆οκιµή που βοηθά στην καλύτερη επιλογή του προσθέτου και του ποσοστού του στην άσφαλτο

(**) Μπορεί να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που θα προσκοµίσει ο προµηθευτής του προσθέτου

(***) Απαραίτητη µόνο σε περίπτωση αποθήκευσης της τροποποιηµένης ασφάλτου

5.2.2 Ασφαλτόµιγµα
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α) Βασική µέθοδος 

Ακολουθείται η µέθοδος Marshall. Τα όρια των χαρακτηριστικών του ασφαλτοµίγµατος κατά τη 
µέθοδο της ευστάθειας (Marshall – ASTM D 1559) πρέπει να είναι αντίστοιχα µε αυτά της 
Α265 τύπου Β ισοπεδωτικής. Επισηµαίνεται η διαφοροποίηση που απαιτείται, ως προς το 
ποσοστό κενών των δοκιµίων Marshall (75 κτύποι ανά πλευρά), που δεν θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερο από 5 %.

β) Μέθοδοι προσδιορισµού των µηχανικών χαρακτηριστικών του ασφαλτοµίγµατος  

∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έµµεσος προσδιορισµός του µέτρου 

δυσκαµψίας (Indirect Tensile Stiffness 

Modulus: ITSM)

BS DD 

213:1993/1

Μέτρο δυσκαµψίας

(Συγκριτικές δοκιµές)

∆οκιµή επαναλαµβανόµενης φόρτισης 

(Repeated Load Axial Test: RLAT)

BS DD 185:1993 Χαρακτηριστικά µόνιµης παραµόρφωσης

(Συγκριτικές δοκιµές)

Έµµεσος προσδιορισµός της αντοχής σε 

εφελκυσµό (Indirect Tensile Strength: ITS)

prEN12697-23 (*)

Αντοχή σε θλίψη (Compressive Strength) ASTM D 1074 (*)

(*) ∆οκιµή που βοηθά στη βελτιστοποίηση του µίγµατος

Εκτός από τους αναφερόµενους κανονισµούς εκτέλεσης των εργαστηριακών δοκιµών για τη 
µελέτη σύνθεσης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και αντίστοιχοι κανονισµοί άλλων χωρών. 
Τέτοιοι αποδεκτοί κανονισµοί (εκτός από τους Αµερικανικούς ASTM) είναι οι Γαλλικοί (NF), οι 
Αγγλικοί (BS) και οι Γερµανικοί (DIN / FGSV), ή ενδεχοµένως οι αντίστοιχοι (εφόσον είναι σε 
ισχύ) Ευρωκώδικες (CEN / ΕΝ).

5.3 Ενδιάµεσο στάδιο πριν την παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος
Η µελέτη σύνθεσης προσκοµίζεται από τον ανάδοχο για έλεγχο και έγκρισή από την 
Υπηρεσία, ώστε να προκύψει η οριστικοποίηση των αναλογιών των υλικών παραγωγής του 
ασφαλτοµίγµατος.

Τα στοιχεία της εγκεκριµένης µελέτης σύνθεσης θα διαβιβαστούν από την Υπηρεσία σε 
ανεξάρτητο πραγµατογνώµονα της επιλογής της. Ο ανάδοχος θα  προσκοµίσει τα υλικά, τα 
οποία χρησιµοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση της µελέτης σύνθεσης -και τα οποία ταυτίζονται 
µε αυτά που θα χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή των στρώσεων- στον ανεξάρτητο 
πραγµατογνώµονα για την πραγµατοποίηση δοκιµών προσδιορισµού των µηχανικών 
χαρακτηριστικών του ασφαλτοµίγµατος µε τη δοκιµή του έµµεσου προσδιορισµού του µέτρου 
δυσκαµψίας (Indirect Tensile Stiffness Modulus) και τη δοκιµή επαναλαµβανόµενης φόρτισης 
(Repeated Load Axial Test). Τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα αποτελέσουν τα όρια για τον 
έλεγχο της παραγωγής του τροποποιηµένου ασφαλτοµίγµατος. Τα µηχανικά χαρακτηριστικά 
που θα ελεγχθούν, θα είναι:

Η δυσκαµψία σε θερµοκρασία εργαστηρίου (20 – 25 
o
C) και σε θερµοκρασία 40

ο
C�

Τα χαρακτηριστικά µόνιµης παραµόρφωσης σε θερµοκρασία 40
ο
C.. �

Κατασκευή

Παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος.

Τα βελτιωµένα µε χηµικά πολυµερή πρόσθετα ασφαλτοµίγµατα παράγονται στις ίδιες 
εγκαταστάσεις µε τα συνήθη (συµβατικά) ασφαλτοµίγµατα. Η προσθήκη του χηµικού 
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προσθέτου (τύπου SBS ή αναλόγου) θα γίνεται µε προανάµιξη του προσθέτου µε την 
άσφαλτο.

Η προανάµιξη του προσθέτου στην άσφαλτο θα γίνεται µε ευθύνη του προµηθευτή του 
προσθέτου και του Αναδόχου σε σύστηµα που θα µεταφερθεί επί τόπου στην εγκατάσταση 
παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος. Έτσι θα ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διαχωρισµού του 
προσθέτου από το ασφαλτικό συνδετικό. Απαιτείται επίσης η ύπαρξη µίας επί πλέον 
δεξαµενής -κατάλληλης για την επαρκή κάλυψη κατ’ ελάχιστον της ηµερήσιας παραγωγής- για 
την αποθήκευση της τροποποιηµένης ασφάλτου στην εγκατάσταση παραγωγής του 
ασφαλτοµίγµατος, ακολουθώντας πάντοτε τις οδηγίες του προµηθευτή. Οι οδηγίες αυτές 
αφορούν κυρίως στον τρόπο διατήρησης εν θερµώ της τροποποιηµένης µε χηµικά πολυµερή 
πρόσθετα ασφάλτου (π.χ. απαιτούµενη θερµοκρασία, περιοδική ελαφρά ανάµιξη είτε µε 
κατάλληλο µηχανικό αναδευτήρα, είτε µε ανακυκλωτή). 

Επιπλέον, ο προµηθευτής του τροποποιητικού ή της τροποποιηµένης ασφάλτου πρέπει να 
προσκοµίσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, τα βασικότερα από τα οποία είναι η διείσδυση και 
η µάλθωση, ή και άλλα δευτερεύοντα στοιχεία όπως η ολκιµότητα, το ιξώδες, η πυκνότητα, η 
θερµοκρασία ανάφλεξης, η διαλυτότητα σε οργανικούς διαλύτες, το σηµείο θραύσης κατά 
Fraass, κατ’ ελάχιστον πάντως, τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5.2.1 (β) της παρούσας. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά θα ελεγχθούν κατά τη διαδικασία της µελέτης σύνθεσης.

Άλλα χρήσιµα στοιχεία που εξαρτώνται από την τελική επιλογή τροποποιητικού είναι οι 
θερµοκρασίες άντλησης και ανάµιξης της τροποποιηµένης ασφάλτου, καθώς και οι 
συνιστώµενες θερµοκρασίες (µέγιστη, ελάχιστη) διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος. Οι 
θερµοκρασίες αυτές πρέπει να είναι κατά κανόνα 10 – 15 oC µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες 
θερµοκρασίες των συµβατικών ασφάλτων ή ασφαλτοµιγµάτων. Η θερµοκρασία 
περιβάλλοντος πρέπει να είναι κατά 5 oC ανώτερη των προβλεπόµενων κατά τη διάστρωση 
συµβατικών ασφαλτοµιγµάτων. ∆εν πρέπει να γίνεται διάστρωση, όταν η θερµοκρασία 
περιβάλλοντος είναι κατώτερη των 15 oC, επιθυµητό είναι δε, η θερµοκρασία να µην είναι 
κατώτερη των 20 

o
C. Σε περίπτωση ανάγκης διάστρωσης σε χαµηλότερες θερµοκρασίες (10 

o

C  Τ < 15
 o

C) απαιτείται ειδική έγκριση της Επίβλεψης. Iδιαίτερα σηµαντική είναι επίσης η 
εγγύηση που πρέπει να δώσει ο προµηθευτής της τροποποιηµένης ασφάλτου, για τη 
σταθερότητά της κατά τη µεταφορά και την αποθήκευσή της (storage stability). Για το σκοπό 
αυτό, πρέπει να προσκοµίσει πρόγραµµα διασφάλισης ποιότητας (Quality plan) και σχετικά 
πιστοποιητικά ISO όποιου τύπου κριθεί σκόπιµο από την Υπηρεσία και τους ανεξάρτητους 
συµβούλους της, σύµφωνα µε το τελικά χρησιµοποιούµενο τροποποιητικό υλικό.

Η µέγιστη θερµοκρασία παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος καθορίζεται από την Υπηρεσία, 
σύµφωνα και µε τις οδηγίες του προµηθευτή του τελικά επιλεγόµενου προσθέτου. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται ως θερµοκρασία ανάµιξης της τροποποιηµένης ασφάλτου περί τους 170 oC, (ή 
θερµοκρασία, κατά την οποία θα έχει ιξώδες 150 – 190 CSt), ενώ η θερµοκρασία άντλησής 
της από τη δεξαµενή θα είναι κατά 5 – 10 oC µεγαλύτερη. Η θερµοκρασία των αδρανών δεν 
θα πρέπει να είναι πλέον των 5 oC κατώτερη από τη θερµοκρασία ανάµιξης της 
τροποποιηµένης ασφάλτου

5.4.2 ∆οκιµαστική παραγωγή ασφαλτοµίγµατος

Πριν από την κατασκευή, επιβάλλεται η δοκιµαστική παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος.

Οι συµβατικές δοκιµές, θα γίνουν από το εργαστήριο της Υπηρεσίας και θα περιλαµβάνουν τις 
παραµέτρους της σύνθεσης του υλικού (ποσοστό ασφάλτου, κοκκοµετρική διαβάθµιση 
αδρανών). 

Με την παρουσία εκπροσώπου του ανεξάρτητου πραγµατογνώµονα, θα ληφθούν δείγµατα 
από τη δοκιµαστική παραγωγή, τα οποία θα ελεγχθούν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 5.3. Τα αποτελέσµατα των εξειδικευµένων αυτών δοκιµών, που αφορούν στον 
προσδιορισµό των µηχανικών χαρακτηριστικών του υλικού (δυσκαµψία, χαρακτηριστικά 
µόνιµης παραµόρφωσης), δεν πρέπει να υπολείπονται από τα αντίστοιχα της εγκεκριµένης 
µελέτης σύνθεσης περισσότερο από 10 %.
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Τα αποτελέσµατα όλων των εργαστηριακών δοκιµών θα συγκριθούν µε τα αντίστοιχα της 
µελέτης σύνθεσης και είτε θα γίνει αποδοχή του υλικού, είτε θα γίνουν οι κατάλληλες 
διορθωτικές παρεµβάσεις στη διαδικασία της παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος.

5.4.3 ∆οκιµαστική διάστρωση

∆έκα τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη των εργασιών διάστρωσης, θα κατασκευαστεί 
δοκιµαστικό τµήµα µήκους τουλάχιστον 100 m, σε πλάτος µίας λωρίδας κυκλοφορίας. Έτσι, 
θα διαπιστωθεί και θα ελεγχθεί η δυνατότητα κατασκευής του έργου και θα µπορέσουν να 
αντιµετωπιστούν πιθανά προβλήµατα. Η θερµοκρασία διάστρωσης θα οριστεί από την 
Υπηρεσία, σύµφωνα και µε τις οδηγίες του προµηθευτή του χηµικού προσθέτου. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται θερµοκρασία διάστρωσης 140 – 155 οC (ή θερµοκρασία, κατά την οποία η 
τροποποιηµένη άσφαλτος θα έχει ιξώδες 250 – 310 CSt).

Θα ληφθούν δείγµατα του ασφαλτοµίγµατος της διάστρωσης, καθώς και πυρήνες από την 
έτοιµη στρώση. 

Οι συµβατικές δοκιµές, θα γίνουν από το εργαστήριο της Υπηρεσίας και θα περιλαµβάνουν τις 
παραµέτρους της σύνθεσης του υλικού (ποσοστό ασφάλτου, κοκκοµετρική διαβάθµιση 
αδρανών). 

Θα διεξαχθούν επίσης και οι συνήθεις έλεγχοι της ασφαλτικής στρώσης (έλεγχος στάθµης, 
οµαλότητας, πάχους στρώσης, ποσοστού κενών και βαθµού συµπύκνωσης).

5.4.4 Συµπύκνωση
Ακολουθείται η συνήθης διαδικασία της συµπύκνωσης αµέσως µετά τη διάστρωση, µε 
θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος που καθορίζεται από το είδος του τροποποιητικού και τις 
σχετικές οδηγίες του προµηθευτή του προσθέτου. Η ελάχιστη θερµοκρασία των ασφαλτικών 
στρώσεων κατά το πέρας των εργασιών συµπύκνωσης δεν επιτρέπεται να υπολείπεται των 
110 oC.

Ποιοτικός έλεγχος

Οι απαιτούµενες δοκιµές ποιοτικών ελέγχων και η συχνότητα εφαρµογής τους παρατίθενται 
παρακάτω: 

α) Τροποποιηµένη άσφαλτος

∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆ιείσδυση (Penetration) στους 25 
o
C ASTM D 5 2 την ηµέρα

Μάλθωση (Softening Point) ASTM D 36 2 την ηµέρα

Ολκιµότητα (Ductility) ASTM D 113 2 την ηµέρα

∆οκιµή ελαστικής επαναφοράς (Elastic Recovery) µε χρήση 

της δοκιµής ολκιµότητας (Ductility)

ASTM D 6084

(ASTM D 113)

2 την ηµέρα

Ιξώδες (Viscosity) στους 135 
o
C ASTM D 2170 2 την ηµέρα

∆οκιµή διαχωρισµού (Separation) µε χρήση της δοκιµής 

µάλθωσης (Softening Point ring and ball), ή του ιξώδους 

(Viscosity) στους 135 
o
C          

(ASTM D 36)

(ASTM D 2170)

1 την ηµέρα   (*)

Σηµείο θραύσης κατά Frass NF T 66-028 κάθε 300 ton

(*) Μόνο σε περίπτωση αποθήκευσης της τροποποιηµένης ασφάλτου
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Η λήψη δειγµάτων από την άσφαλτο θα γίνεται στην εγκατάσταση παραγωγής του 
ασφαλτοµίγµατος. Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιηθούν κατόπιν των σχετικών συστάσεων, οι 
οποίες θα προκύψουν από τη µελέτη σύνθεσης.

β) Τροποποιηµένο ασφαλτόµιγµα (έλεγχος παραγωγής)

∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή δοκιµίων Marshall: ποσοστό κενών, 

έλεγχος χαρακτηριστικών Marshall

ASTM D 1559 4 δοκίµια την ηµέρα ή ανά 1000 

ton µίγµατος

Εκχύλιση ασφαλτοµίγµατος (Extraction): ποσοστό 

ασφάλτου, κοκκοµετρική διαβάθµιση αδρανών

ASTM D 2172 Min 3 την ηµέρα

5.5.1 Έλεγχοι των υλικών κατασκευής

Εκτός από τα προαναφερθέντα, ισχύουν και οι γενικές αρχές που εφαρµόζονται για τα συνήθη 
ασφαλτοµίγµατα (ΠΤΠ Α265, παρ. 6 και 7). 

5.5.2 Έλεγχοι και απαιτήσεις για την τελική στρώση

Μετά την τελική συµπύκνωση, ακολουθούν οι συνήθεις έλεγχοι της ασφαλτικής στρώσης 
(στάθµης, οµαλότητας, πάχους στρώσης, ποσοστού κενών, βαθµού συµπύκνωσης) για να 
διαπιστωθεί, εάν και κατά πόσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που περιλαµβάνει η 
σύµβαση του έργου. Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται µε βάση τις συστάσεις που 
αναφέρονται στις ΠΤΠ Α265.

Ιδιαίτερα, ως προς την οµαλότητα, θα ακολουθηθούν τα παρακάτω.

Παράλληλα στον άξονα της οδού, οι κυµατισµοί ή άλλες τοπικές ανωµαλίες δεν πρέπει να �

υπερβαίνουν τα  5mm. Η µέτρηση θα γίνεται µε 4µετρο πήχη στο µέσον της λωρίδας.

Εγκάρσια στον άξονα της οδού, οι κυµατισµοί ή άλλες τοπικές ανωµαλίες δεν πρέπει να �

υπερβαίνουν τα  5mm. Η µέτρηση θα γίνεται µε 3µετρο πήχη σε διατοµές που θα απέχουν 
µεταξύ τους το πολύ 10 µ.

Η επιφάνεια του οδοστρώµατος πρέπει να έχει βαθµό επιπεδότητας IRI 1.25. Η µέτρηση �

θα γίνεται µε οµαλόµετρο / προφιλόµετρο τύπου Laser ή αναλόγου. Σε περίπτωση 
αδυναµίας εφαρµογής του παραπάνω τύπου οµαλοµέτρου, η µέτρηση θα γίνεται µε άλλου 
τύπου οµαλόµετρο, βάσει των αναφεροµένων στις ΠΤΠ Α265.
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ΣΤ- 5.2 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ισχύουν γενικά ότι και στο άρθρο ΣΤ-4 της παρούσας ΤΣΥ, µε µόνη διαφορά ότι στο ασφαλτόµιγµα θα 
γίνει χρήση χηµικών πολυµερών κατόπιν εγκεκριµένης ειδικής µελέτης σύνθεσης, ενώ η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να καθορίσει τον τύπο της τελικής αντιολισθηρής στρώσης καθώς 
και τον τύπο του τροποποιητικού που θα χρησιµοποιηθεί.

Επισηµαίνεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση αντιπροσωπευτικά 
δείγµατα από όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιήσει στη µελέτη σύνθεσης και κατόπιν 
στην κατασκευή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Επιπρόσθετα, θα 
πρέπει να έχει συγκεντρώσει και αποθηκεύσει το σύνολο, ή τουλάχιστον το µεγαλύτερο µέρος 
των αδρανών, που πρόκειται να χρησιµοποιήσει στο έργο.

Εξυπακούεται ότι πριν από τη διάστρωση της αντιολισθηρής στρώσης, πρέπει να έχει προηγηθεί 
πλήρης παραλαβή και αποδοχή της ποιότητας των υποκείµενων ασφαλτικών στρώσεων

5.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΑΧΟΥΣ 4 εκ. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

5.2.1 Υλικά κατασκευής 

5.2.1.1 Είδος του χηµικού πολυµερούς προσθέτου 

Για την κατασκευή του αντιολισθηρού τάπητα κυκλοφορίας πάχους 4 cm, θα χρησιµοποιηθεί 
ασφαλτόµιγµα τροποποιηµένο µε πλαστοµερές χηµικό πρόσθετο (τύπου EVA ή αναλόγου).

5.2.1.2 Αναλογίες των υλικών κατασκευής 

Για τoν αντιολισθηρό τάπητα κυκλοφορίας πάχους 4 cm, οι αναλογίες των αδρανών υλικών 
κατασκευής του ασφαλτοµίγµατος θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες του άρθρου ΣΤ-4

Το βέλτιστο ποσοστό του χηµικού προσθέτου στην άσφαλτο βρίσκεται συνήθως µεταξύ των 
ορίων 4 % έως 6 % κ. β. τροποποιηµένου ασφαλτικού συνδετικού. ∆ηλαδή, κατά την ανάµιξη 
χρησιµοποιείται 4 % χηµικό πρόσθετο και 96 % συµβατική άσφαλτος, αντίστοιχα 6 % χηµικό 
πρόσθετο και 94 % συµβατική άσφαλτος.

Οι ακριβείς αναλογίες των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν (αδρανή, άσφαλτος, χηµικό 
πρόσθετο), καθορίζονται από τη µελέτη σύνθεσης. Σε αυτή ελέγχονται 2 – 3 διαφορετικά 
ποσοστά χηµικού προσθέτου στην άσφαλτο.

5.2.1.3 Μηχανικές ιδιότητες των αδρανών

Οι απαιτήσεις για τις µηχανικές ιδιότητες των αδρανών αφορούν κυρίως στα παρακάτω:

∆είκτης αντίστασης σε στίλβωση PSV (Polished  Stone Value), σύµφωνα µε τη δοκιµή BS �

812.
∆είκτης αντίστασης σε απότριψη AAV (Aggregate Abrasion Value), σύµφωνα µε τη δοκιµή �

BS 812.
Αντίσταση σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles, σύµφωνα µε τη δοκιµή ASTM C131.�

Λεπτοµέρειες για τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των αδρανών περιγράφονται στο άρθρο 
ΣΤ-4 της παρούσας ΤΣΥ.

5.2.1.4 Τύπος ασφαλτικού συνδετικού

Ο τύπος της συµβατικής ασφάλτου που θα χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη σύνθεσης θα είναι 
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80/100. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και ο τύπος 50/70, εφόσον αποδειχθεί ότι συνεισφέρει σε 
βελτιωµένη συµπεριφορά του προς διάστρωση ασφαλτοµίγµατος, βάσει των εργαστηριακών 
στοιχείων, που θα ελεγχθούν πριν την υποβολή της µελέτης σύνθεσης προς έγκριση.

5.2.2 Μελέτη σύνθεσης του ασφαλτοµίγµατος

5.2.2.1 Ασφαλτικό συνδετικό

Οι δοκιµές αφορούν στον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών τόσο της συµβατικής, όσο και 
της τροποποιηµένης ασφάλτου.

α) ∆οκιµές στη συµβατική άσφαλτο

∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆ιείσδυση (Penetration) ASTM D 5 Όρια ανάλογα µε τον τύπο της ασφάλτου

Μάλθωση (Softening Point) ASTM D 36 Όρια ανάλογα µε τον τύπο της ασφάλτου

β) ∆οκιµές στην τροποποιηµένη άσφαλτο

Οι δοκιµές στην τροποποιηµένη άσφαλτο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Σηµειώνεται, 
ότι τα όρια θα προκύψουν από την εκάστοτε εφαρµοζόµενη µέθοδο δοκιµής, µε βάση την 
αντίστοιχη τιµή αναφοράς που εξάγεται κατά τη διαδικασία της µελέτης σύνθεσης. Οι τιµές 
αναφοράς εξαρτώνται από τον τύπο της ασφάλτου, καθώς και από τα χαρακτηριστικά και το 
ποσοστό του προσθέτου.

Τροποποιηµένη άσφαλτος µε πλαστοµερές πρόσθετο τύπου EVA

∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆ιείσδυση (Penetration) ASTM D 5 Στους 25 
o
C (100 g, 5 s)

Μάλθωση (Softening Point) ASTM D 36

Ιξώδες (Viscosity) ASTM D 2170 Στους 135 
o
C

Σηµείο θραύσης κατά Fraass NF T 66-028 Συγκριτική δοκιµή

Rolling Thin-Film Oven Test (RTFOT)         ASTM D 2872 Απώλεια (Loss): max 1 %

Thin-Film Oven Test (TFOT)                        (*) ASTM D 1754 Απώλεια (Loss): max 1 %

∆ιείσδυση (Penetration)                                (*) ASTM D 5 Στους 4 
o
C (200 g, 60 s)

Θερµοκρασία ανάφλεξης (Flash Point)         (**) ASTM D 92 Min 218 
o
C

∆ιαλυτότητα σε τριχλωροαιθυλένιο (TCE)    (**) ASTM D 2042 Min 99 %

∆οκιµή διαχωρισµού (Separation)                (***) ASTM D 5841 135 
o
C (15 - 18 h) Ποιοτικός 

έλεγχος συµβατότητας του 

προσθέτου µε την άσφαλτο

∆είκτης ΜΙ (Melting Index) ASTM 1238 Συγκριτική αξιολόγηση

(*) ∆οκιµή που βοηθά στην καλύτερη επιλογή του προσθέτου και του ποσοστού του στην άσφαλτο
(**) Μπορεί να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που θα προσκοµίσει ο προµηθευτής του προσθέτου
(***) Απαραίτητη µόνο σε περίπτωση αποθήκευσης της τροποποιηµένης ασφάλτου

5.2.2.2 Ασφαλτόµιγµα

α) Βασική µέθοδος 



-320-

Ακολουθείται η µέθοδος Marshall. Τα όρια των χαρακτηριστικών του ασφαλτοµίγµατος κατά τη 
µέθοδο της ευστάθειας (Marshall – ASTM D 1559) πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στις τεχνικές οδηγίες του άρθρου ΣΤ-4 της παρούσας ΤΣΥ. Αναφορικά µε το 
ποσοστό των κενών, καλό είναι να µην υπερβαίνει το 11 % (δοκίµια Marshall µε 50 κτύπους 
ανά πλευρά). Βελτιστοποίηση της σύνθεσης γίνεται µε βάση τα αποτελέσµατα των 
εργαστηριακών δοκιµών προσδιορισµού των χαρακτηριστικών του ασφαλτοµίγµατος, που 
περιγράφονται παρακάτω.

β) Μέθοδοι προσδιορισµού των µηχανικών χαρακτηριστικών του ασφαλτοµίγµατος  

∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έµµεσος προσδιορισµός του µέτρου 

δυσκαµψίας (Indirect Tensile Stiffness 

Modulus: ITSM)

BS DD 213:1993/1 Μέτρο δυσκαµψίας

(Συγκριτικές δοκιµές)

∆οκιµή επαναλαµβανόµενης φόρτισης 

(Repeated Load Axial Test: RLAT)

BS DD 185:1993 Χαρακτηριστικά µόνιµης παραµόρφωσης

(Συγκριτικές δοκιµές)

Έµµεσος προσδιορισµός της αντοχής σε 

εφελκυσµό (Indirect Tensile Strength: ITS)

prEN12697-23 (*)

Αντοχή σε θλίψη (Compressive Strength) ASTM D 1074 (*)

Αντίσταση σε τροχοαυλάκωση (Wheel 

Tracking Test), ή ανάλογη δοκιµή

(60 
o
C) Ενδεικτικά: < 5 % για 30000 κύκλους

∆οκιµή απώλειας βάρους δοκιµίου 

(Cantabrian abrasion test)

prEN 12697-17 (Συγκριτικές δοκιµές)

(*) ∆οκιµή που βοηθά στη βελτιστοποίηση του µίγµατος

Εκτός από τους αναφερόµενους κανονισµούς εκτέλεσης των εργαστηριακών δοκιµών για τη 
µελέτη σύνθεσης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και αντίστοιχοι κανονισµοί άλλων χωρών. 
Τέτοιοι αποδεκτοί κανονισµοί (εκτός από τους Αµερικανικούς ASTM) είναι οι Γαλλικοί (NF), οι 
Αγγλικοί (BS) και οι Γερµανικοί (DIN / FGSV), ή ενδεχοµένως οι αντίστοιχοι (εφόσον είναι σε 
ισχύ) Ευρωκώδικες (CEN / ΕΝ).

5.2.3 Ενδιάµεσο στάδιο πριν την παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος

Η µελέτη σύνθεσης προσκοµίζεται από τον ανάδοχο για έλεγχο και έγκρισή από την 
Υπηρεσία, ώστε να προκύψει η οριστικοποίηση των αναλογιών των υλικών παραγωγής του 
ασφαλτοµίγµατος.

Τα στοιχεία της εγκεκριµένης µελέτης σύνθεσης θα διαβιβαστούν από την Υπηρεσία σε 
ανεξάρτητο πραγµατογνώµονα της επιλογής της. Ο ανάδοχος θα  προσκοµίσει τα υλικά, τα 
οποία χρησιµοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση της µελέτης σύνθεσης -και τα οποία ταυτίζονται 
µε αυτά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή της στρώσης- στον ανεξάρτητο 
πραγµατογνώµονα για την πραγµατοποίηση δοκιµών προσδιορισµού των µηχανικών 
χαρακτηριστικών του ασφαλτοµίγµατος µε τη δοκιµή επαναλαµβανόµενης µονοαξονικής 
θλίψης (Indirect Tensile Strength – ASTM D 4123). Τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα 
αποτελέσουν τα όρια για τον έλεγχο της παραγωγής του τροποποιηµένου ασφαλτοµίγµατος. 
Τα µηχανικά χαρακτηριστικά που θα ελεγχθούν, θα είναι:

Η δυσκαµψία σε θερµοκρασία εργαστηρίου (20 – 25 
o
C) και σε θερµοκρασία 40

ο
C.�

Τα χαρακτηριστικά µόνιµης παραµόρφωσης σε θερµοκρασία 40
ο
C. �

5.2.4 Κατασκευή

5.2.4.1 Παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος
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Τα βελτιωµένα µε χηµικά πολυµερή πρόσθετα ασφαλτοµίγµατα παράγονται στις ίδιες 
εγκαταστάσεις µε τα συνήθη (συµβατικά) ασφαλτοµίγµατα. Η προσθήκη του χηµικού 
προσθέτου (τύπου EVA ή αναλόγου) θα γίνεται µε προανάµιξη του προσθέτου µε την 
άσφαλτο.

Η προανάµιξη του προσθέτου στην άσφαλτο θα γίνεται µε ευθύνη του προµηθευτή του 
προσθέτου και του Αναδόχου σε σύστηµα που θα µεταφερθεί επί τόπου στην εγκατάσταση 
παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος. Έτσι θα ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διαχωρισµού του 
προσθέτου από το ασφαλτικό συνδετικό. Απαιτείται επίσης η ύπαρξη µιας επί πλέον 
δεξαµενής -κατάλληλης για την επάρκεια κάλυψης κατ’ ελάχιστον της µέγιστης ηµερήσιας 
παραγωγής- για την αποθήκευση της τροποποιηµένης ασφάλτου στην εγκατάσταση 
παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος, ακολουθώντας πάντοτε τις οδηγίες του προµηθευτή. Οι 
οδηγίες αυτές αφορούν κυρίως στον τρόπο διατήρησης εν θερµώ της τροποποιηµένης µε 
χηµικά πολυµερή πρόσθετα ασφάλτου (π.χ. απαιτούµενη θερµοκρασία, περιοδική ελαφρά 
ανάµιξη είτε µε κατάλληλο µηχανικό αναδευτήρα, είτε µε ανακυκλωτή). 

Επιπλέον, ο προµηθευτής του τροποποιητικού ή της τροποποιηµένης ασφάλτου πρέπει να 
προσκοµίσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, τα βασικότερα από τα οποία είναι η διείσδυση και 
η µάλθωση, ή και άλλα δευτερεύοντα στοιχεία όπως η ολκιµότητα, το ιξώδες, η πυκνότητα, η 
θερµοκρασία ανάφλεξης, η διαλυτότητα σε οργανικούς διαλύτες, το σηµείο θραύσης κατά 
Frass, κατ’ ελάχιστον πάντως, τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5.2.2.1 (β) της παρούσας. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά θα ελεγχθούν κατά τη διαδικασία της µελέτης σύνθεσης.

Άλλα χρήσιµα στοιχεία, που εξαρτώνται από την τελική επιλογή τροποποιητικού, είναι οι 
θερµοκρασίες άντλησης και ανάµιξης της τροποποιηµένης ασφάλτου, καθώς και οι 
συνιστώµενες θερµοκρασίες (µέγιστη, ελάχιστη) διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος. Οι 
θερµοκρασίες αυτές πρέπει να είναι κατά κανόνα 10 – 15 oC µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες 
θερµοκρασίες των συµβατικών ασφάλτων ή ασφαλτοµιγµάτων. Η θερµοκρασία 
περιβάλλοντος πρέπει να είναι κατά 5 oC ανώτερη των προβλεπόµενων κατά τη διάστρωση 
συµβατικών ασφαλτοµιγµάτων. ∆εν πρέπει να γίνεται διάστρωση, όταν η θερµοκρασία 
περιβάλλοντος είναι κατώτερη των 15 oC, επιθυµητό είναι δε, η θερµοκρασία να µην είναι 
κατώτερη των 20 oC. Σε περίπτωση ανάγκης διάστρωσης σε χαµηλότερες θερµοκρασίες 
(10oC Τ<15 oC) απαιτείται ειδική έγκριση της Επίβλεψης. Iδιαίτερα σηµαντική είναι επίσης η 
εγγύηση που πρέπει να δώσει ο προµηθευτής της τροποποιηµένης ασφάλτου, για τη 
σταθερότητά της κατά τη µεταφορά και την αποθήκευσή της (storage stability). Για το σκοπό 
αυτό, πρέπει να προσκοµίσει πρόγραµµα διασφάλισης ποιότητας (Quality plan) και σχετικά 
πιστοποιητικά ISO όποιου τύπου κριθεί σκόπιµο από την Υπηρεσία και τους ανεξάρτητους 
συµβούλους της, σύµφωνα µε το τελικά χρησιµοποιούµενο τροποποιητικό υλικό. 

Η µέγιστη θερµοκρασία παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος καθορίζεται από την Υπηρεσία, 
σύµφωνα και µε τις οδηγίες του προµηθευτή του τελικά επιλεγόµενου προσθέτου. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται ως θερµοκρασία ανάµιξης της τροποποιηµένης ασφάλτου περί τους 170 oC, (ή 
θερµοκρασία, κατά την οποία θα έχει ιξώδες 150 – 190 CSt), ενώ η θερµοκρασία άντλησής 
της από τη δεξαµενή θα είναι κατά 5 – 10 oC µεγαλύτερη. Η θερµοκρασία των αδρανών δεν 
θα πρέπει να είναι πλέον των 5 oC κατώτερη από τη θερµοκρασία ανάµιξης της 
τροποποιηµένης ασφάλτου
Ενηµερωτικά αναφέρεται ότι, η χρήση του πλαστοµερούς χηµικού προσθέτου µπορεί να 
γίνεται και µε προσθήκη απ’ ευθείας στην εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος. Η 
µέθοδος αυτή εφαρµόζεται, και για λόγους εργασιµότητας των υλικών, µόνο όταν 
χρησιµοποιούνται ειδικά χηµικά πλαστοµερή πρόσθετα (τύπου EVA ή αναλόγου). Τα 
πολυµερή αυτά πρέπει να έχουν επαρκή δείκτη MI (Melting Index) κατά ASTM 1238. To 
χαρακτηριστικό αυτό θα αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της µελέτης σύνθεσης. 
Επιπλέον, όπου αυτό κριθεί σκόπιµο, θα απαιτούνται από την Υπηρεσία τα σχετικά 
πιστοποιητικά ISO.

Η προσθήκη στον κάδο βίαιης ανάµιξης του συγκροτήµατος παραγωγής του 
ασφαλτοµίγµατος (στην ακριβή ποσότητα που καθορίστηκε κατά τη µελέτη σύνθεσης), θα 
γίνεται µε αυτόµατους µηχανικούς δοσοµετρητές. Οι δοσοµετρητές θα ελέγχονται περιοδικά 
(ανά 3 ηµέρες παραγωγής τροποποιηµένου ασφαλτοµίγµατος) για την ακρίβεια της παροχής 
του προσθέτου.
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Το χρονικό σηµείο εισόδου του προσθέτου είναι µετά την είσοδο του 50 % περίπου του 
ασφαλτικού συνδετικού. Η προσθήκη θα γίνεται µε οµαλό ρυθµό και θα ολοκληρώνεται σε 
χρονικό διάστηµα 5 – 10 sec. Ο συνολικός χρόνος ανάµιξης επιµηκύνεται κατά 15 sec 
περίπου. 

Πάντως για την διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας του τελικού προϊόντος, η 

προσθήκη στον κάδο βίαιης ανάµιξης του συγκροτήµατος παραγωγής του 

ασφαλτοµίγµατος ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, εκτός εάν η Υπηρεσία αποφασίσει διαφορετικά.

5.2.4.2 ∆οκιµαστική παραγωγή ασφαλτοµίγµατος

Πριν από την κατασκευή, επιβάλλεται η δοκιµαστική παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος.

Οι συµβατικές δοκιµές, θα γίνουν από το εργαστήριο της Υπηρεσίας, και θα περιλαµβάνουν 
τις παραµέτρους της σύνθεσης του υλικού (ποσοστό ασφάλτου, κοκκοµετρική διαβάθµιση 
αδρανών). 

Με την παρουσία εκπροσώπου του ανεξάρτητου πραγµατογνώµονα, θα ληφθούν δείγµατα 
από τη δοκιµαστική παραγωγή, τα οποία θα ελεγχθούν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 5.2.3. Τα αποτελέσµατα των εξειδικευµένων αυτών δοκιµών, που αφορούν στον 
προσδιορισµό των µηχανικών χαρακτηριστικών του υλικού (δυσκαµψία, χαρακτηριστικά 
µόνιµης παραµόρφωσης), δεν πρέπει να υπολείπονται από τα αντίστοιχα της εγκεκριµένης 
µελέτης σύνθεσης περισσότερο από 5 %.

Τα αποτελέσµατα όλων των εργαστηριακών δοκιµών θα συγκριθούν µε τα αντίστοιχα της 
µελέτης σύνθεσης και είτε θα γίνει αποδοχή του υλικού, είτε θα γίνουν οι κατάλληλες 
διορθωτικές παρεµβάσεις στη διαδικασία της παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος.

5.2.4.3 ∆οκιµαστική διάστρωση

∆έκα τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη των εργασιών διάστρωσης, θα κατασκευαστεί 
δοκιµαστικό τµήµα µήκους τουλάχιστον 100 m, σε πλάτος µίας λωρίδας κυκλοφορίας. Έτσι, 
θα διαπιστωθεί και θα ελεγχθεί η δυνατότητα κατασκευής του έργου και θα µπορέσουν να 
αντιµετωπιστούν πιθανά προβλήµατα. Η θερµοκρασία διάστρωσης θα οριστεί από την 
Υπηρεσία, σύµφωνα και µε τις οδηγίες του προµηθευτή του χηµικού προσθέτου. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται θερµοκρασία διάστρωσης 140 – 155 οC (ή θερµοκρασία, κατά την οποία η 
τροποποιηµένη άσφαλτος θα έχει ιξώδες 250 – 310 CSt).

Θα ληφθούν δείγµατα του ασφαλτοµίγµατος της διάστρωσης, καθώς και πυρήνες από την 
έτοιµη στρώση. 

Οι συµβατικές δοκιµές, θα γίνουν από το εργαστήριο της Υπηρεσίας και θα περιλαµβάνουν τις 
παραµέτρους της σύνθεσης του υλικού (ποσοστό ασφάλτου, κοκκοµετρική διαβάθµιση 
αδρανών). 

Θα διεξαχθούν επίσης και οι συνήθεις έλεγχοι της ασφαλτικής στρώσης (έλεγχος στάθµης, 
οµαλότητας, πάχους στρώσης, ποσοστού κενών, βαθµού συµπύκνωσης και επιφανειακής 
υφής).

5.2.4.4 Συµπύκνωση

Ακολουθείται η συνήθης διαδικασία της συµπύκνωσης αµέσως µετά τη διάστρωση, µε 
θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος που καθορίζεται από το είδος του τροποποιητικού και τις 
σχετικές οδηγίες του προµηθευτή του προσθέτου. Η ελάχιστη θερµοκρασία των ασφαλτικών 
στρώσεων κατά το πέρας των εργασιών συµπύκνωσης δεν επιτρέπεται να υπολείπεται των 
110 oC.

5.2.5 Ποιοτικός έλεγχος

Οι απαιτούµενες δοκιµές ποιοτικών ελέγχων και η συχνότητα εφαρµογής τους παρατίθενται 
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παρακάτω: 

α) Τροποποιηµένη άσφαλτος

∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆ιείσδυση (Penetration) στους 25 
o
C ASTM D 5 2 την ηµέρα

Μάλθωση (Softening Point) ASTM D 36 2 την ηµέρα

Ιξώδες (Viscosity) στους 135 
o
C ASTM D 2170 2 την ηµέρα

Σηµείο θραύσης κατά Fraass NF T 66-028 κάθε 300 ton

Η λήψη δειγµάτων από την άσφαλτο θα γίνεται στην εγκατάσταση παραγωγής του 
ασφαλτοµίγµατος. Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιηθούν κατόπιν των σχετικών συστάσεων, οι 
οποίες θα προκύψουν από τη µελέτη σύνθεσης.

β) Τροποποιηµένο ασφαλτόµιγµα (έλεγχος παραγωγής)

∆ΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή δοκιµίων Marshall: ποσοστό κενών, 

έλεγχος χαρακτηριστικών Marshall

ASTM D 1559 4 δοκίµια την ηµέρα ή ανά 1000 

ton µίγµατος

Εκχύλιση ασφαλτοµίγµατος (Extraction): ποσοστό 

ασφάλτου, κοκκοµετρική διαβάθµιση αδρανών

ASTM D 2172 Min 3 την ηµέρα

Σε περίπτωση προσθήκης του προσθέτου απ’ ευθείας στην εγκατάσταση παραγωγής του 
ασφαλτοµίγµατος, οι έλεγχοι της τροποποιηµένης ασφάλτου δεν εφαρµόζονται. Γίνονται µόνο 
οι έλεγχοι παραγωγής του τροποποιηµένου ασφαλτοµίγµατος, οπότε κατά την εκχύλισή του 
γίνεται και ο έλεγχος της διαλυτότητας του προσθέτου στην άσφαλτο (δεν πρέπει να 
διακρίνονται στα στεγνά αδρανή αδιάλυτοι κόκκοι του προσθέτου).

5.2.5.1 Έλεγχοι των υλικών κατασκευής

Εκτός από τα προαναφερθέντα, ισχύουν τα αναφερόµενα στις τεχνικές οδηγίες του άρθρου 
ΣΤ-4 της παρούσας ΤΣΥ και οι γενικές αρχές που εφαρµόζονται για τα συνήθη 
ασφαλτοµίγµατα.

5.2.5.2 Έλεγχοι και απαιτήσεις για την τελική στρώση

Μετά την τελική συµπύκνωση, ακολουθούν οι συνήθεις έλεγχοι της ασφαλτικής στρώσης 
(στάθµης, οµαλότητας, πάχους στρώσης, ποσοστού κενών, βαθµού συµπύκνωσης και 
επιφανειακής υφής) για να διαπιστωθεί, εάν και κατά πόσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
που περιλαµβάνει η σύµβαση του έργου. Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται µε βάση τις 
συστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο ΣΤ-4 της παρούσας ΤΣΥ.

Ιδιαίτερα, ως προς την οµαλότητα, θα ακολουθηθούν τα παρακάτω.
Παράλληλα στον άξονα της οδού, οι κυµατισµοί ή άλλες τοπικές ανωµαλίες δεν πρέπει να �

υπερβαίνουν τα 5 mm. Η µέτρηση θα γίνεται µε 4µετρο πήχη στο µέσον της λωρίδας.
Εγκάρσια στον άξονα της οδού, οι κυµατισµοί ή άλλες τοπικές ανωµαλίες δεν πρέπει να �

υπερβαίνουν τα 3 mm. Η µέτρηση θα γίνεται µε 3µετρο πήχη σε διατοµές που θα απέχουν 
µεταξύ τους το πολύ 10 µ.

Η επιφάνεια του αντιολισθηρού τάπητα πρέπει να έχει βαθµό επιπεδότητας IRI 1.1. Η µέτρηση 
θα γίνεται µε οµαλόµετρο / προφιλόµετρο τύπου Laser ή αναλόγου. Σε περίπτωση αδυναµίας 
εφαρµογής του παραπάνω τύπου οµαλοµέτρου, η µέτρηση θα γίνεται µε άλλου τύπου 
οµαλόµετρο, βάσει των συστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο ΣΤ-4 της παρούσας ΤΣΥ.
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ΣΤ- 6 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΛΕΠΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ   

6.1 ΓΕΝΙΚΑ

6.1.1 Περιγραφή

Η λεπτή αντιολισθηρή στρώση (ή λεπτή επιφανειακή στρώση) είναι µια στρώση πάχους 
25mm περίπου από θερµό ασφαλτόµιγµα µε πολύ καλά επιφανειακά χαρακτηριστικά.

Το ασφαλτόµιγµα που χρησιµοποιείται για την κατασκευή της λεπτής αντιολισθηρής στρώσης 
είναι ασφαλτόµιγµα µη συνεχούς κοκκοµετρικής διαβάθµισης από αδρανή για αντιολισθηρές 
στρώσεις και τροποποιηµένη ή κοινή άσφαλτο και το οποίο παράγεται και διαστρώνεται ‘εν 
θερµώ’ µε συνήθη µηχανήµατα παραγωγής και διάστρωσης θερµών ασφαλτικών µιγµάτων.  

6.1.2 Εφαρµογές και συνθήκες χρήσης

Η λεπτή αντιολισθηρή στρώση εφαρµόζεται σε νέα ή παλιά οδοστρώµατα. Η υποκείµενη 
στρώση, στην περίπτωση νέου οδοστρώµατος πρέπει να είναι οµαλή και σύµφωνη µε τις 
απαιτήσεις περί οµαλότητας του άρθρου ΣΤ-4 της παρούσας ΤΣΥ. Όταν διαστρώνεται σε 
παλιό οδόστρωµα, η υποκείµενη στρώση δεν πρέπει να είναι ρηγµατωµένη και οι ανωµαλίες 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10mm, µετρούµενες µε τον 3µετρο ευθύγραµµο πήχυ. Επίσης, 
η παλιά επιφάνεια δεν θα πρέπει να παρουσιάζει εξίδρωση ασφάλτου, λακούβες και 
οποιαδήποτε άλλη επιφανειακή κάκωση. Σε κάθε περίπτωση η υποκείµενη στρώση δεν 
πρέπει να υπόκειται σε τροχοαυλάκωση.

∆εδοµένου ότι η λεπτή επιφανειακή στρώση είναι διαπερατή, η υποκείµενη στρώση θα πρέπει 
να είναι κατασκευασµένη από πυκνής υφής ασφαλτόµιγµα όπως το ασφαλτικό σκυρόδεµα 
κλειστού τύπου.

6.2 ΥΛΙΚΑ

6.2.1 Αδρανή υλικά

Τα χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα αδρανή πρέπει να είναι 100% θραυστά υλικά από τα ίδια 
µητρικά πετρώµατα. Η παιπάλη µπορεί να είναι είτε από τα ίδια πετρώµατα ή από άλλη 
κατάλληλη πηγή. Η χρήση φυσικών θραυστών αµµοχάλικων απαγορεύεται.

6.2.1.1 Χονδρόκοκκα αδρανή

Τα χονδρόκοκκα αδρανή πρέπει να είναι µονόκοκκα, ονοµαστικού µεγέθους 6,3/10mm και η 
διαβάθµισή τους εντός των ορίων που δίνονται στον Πίνακα 1.

6.2.1.2 Λεπτόκοκκα αδρανή

Τα λεπτόκοκκα αδρανή θα είναι µεγέθους 0/2mm και η διαβάθµισή τους εντός των ορίων που 
δίνονται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 1 Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης χονδρόκοκκων αδρανών

Μέγεθος κοσκίνου ∆ιερχόµενο ποσοστό (%)
14mm 100
10mm 99 – 85
8mm 37 – 62

6,3mm 1 – 15
4mm 0 – 5

0,5mm 0 – 2
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Πίνακας 2 Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης λεπτόκοκκων αδρανών

Μέγεθος κοσκίνου ∆ιερχόµενο ποσοστό (%)
4mm 100
2mm 99 – 85

0,5mm 40 – 60
0,063mm 11 – 16

6.2.1.3 Παιπάλη

Η παιπάλη, υλικό που διέρχεται από το κόσκινο 0,063mm και προστίθεται, εάν απαιτηθεί, στο 
µίγµα των αδρανών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της διαβάθµισης του µίγµατος των 
αδρανών, θα είναι από το ίδιο πέτρωµα ή από θραυστό ασβεστόλιθο ή από άλλο κατάλληλο 
πέτρωµα. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως παιπάλη και η υδράσβεστος, ή το οξείδιο του 
ασβεστίου (CaΟ), ή το τσιµέντο Portland. Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί οξείδιο του 
ασβεστίου το προστιθέµενο ποσοστό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1% του βάρους των 
αδρανών.

Η παιπάλη θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πίνακα 3.

Πίνακας 3 Ιδιότητες παιπάλης

Κοκκοµετρική διαβάθµιση Παιπάλης
Μέγεθος κοσκίνου∆ιερχόµενο ποσοστό (%)
0,5mm100
0,063mm70 – 100

Καθαρότητα 
(1)

∆οκιµή µπλε του µεθυλενίου
(2)

< 1
(1)  Για όλα τα είδη παιπάλης πλην υδρασβέστου, CaO και τσιµέντου Portland
(2)  Σύµφωνα µε EN 933-9 ή ISSA ΤΒ 145

6.2.2 Ασφαλτικό συνδετικό υλικό

Το ασφαλτικό συνδετικό υλικό θα είναι είτε κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 50/70 pen είτε 
τροποποιηµένη άσφαλτος µε πολυµερή. Ο τύπος της ασφάλτου που θα χρησιµοποιηθεί 
εξαρτάται κυρίως από τις κλιµατολογικές συνθήκες, ιδιαίτερα τη θερµοκρασία, και τον 
κυκλοφοριακό φόρτο. Για τη διευκόλυνση της απόφασης για το που θα χρησιµοποιηθεί κοινή ή 
τροποποιηµένη άσφαλτος, δίνεται το πρωτόκολλο στον Πίνακα 4.

Πίνακας 4 Πρωτόκολλο επιλογής τύπου ασφάλτου

Αθροιστικός κυκλοφοριακός φόρτος
(1)

(ΙΤΑ)
Μέση ετήσια θερµοκρασία αέρος 

(
o
C)

Τύπος ασφάλτου
(pen)

< 1x10
7
  16 

o
C 50/70

1x10
7
 - 5x10

7
< 13 

ο
C Τροποποιηµένη

13 
o
C ή 14 

o
C 50/70

15 
o
C ή 16 

o
C Τροποποιηµένη

> 5x10
7

13 
o
C ή µικρότερη έως 16 

o
C Τροποποιηµένη

Εµπορικά οχήµατα (δηλ. οχήµατα συνολικού βάρους >1.500kg)1.
Κατά κανόνα ορεινές περιοχές µε υψόµετρο >750m2.

Η κοινή άσφαλτος θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές ΠΤΠ Α200 και ASTM D946.

Η τροποποιηµένη µε πολυµερή άσφαλτος θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές ASTM D5976-96 
(Type I-C ή Type I-D), ή D5841-95 (Type III-C ή Type III-D), ανάλογα µε τον τύπο του 
πολυµερούς που χρησιµοποιείται, ελαστοµερές ή πλαστοµερές, αντίστοιχα. Η προµήθεια της 
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τροποποιηµένης ασφάλτου θα γίνεται σε προ-αναµεµιγµένη µορφή. Ο προµηθευτής θα 
γνωστοποιεί στην Υπηρεσία την ευστάθεια αποθήκευσης της προ-αναµεµιγµένης 
τροποποιηµένης ασφάλτου. 

Εφ’ όσον υπάρχει η δυνατότητα επιλογής µεταξύ τροποποιηµένης ασφάλτου µε πλαστοµερές 
ή ελαστοµερές υλικό, συνιστάται η επιλογή της τροποποιηµένης ασφάλτου µε ελαστοµερές.

6.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

6.3.1 Μίγµα αδρανών

Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος των αδρανών για λεπτή επιφανειακή στρώση θα 
παρουσιάζει ασυνέχεια στην περιοχή των 2mm έως 6,3mm και θα βρίσκεται εντός των ορίων 
που δίνονται στον Πίνακα 5. Τα όρια της κοκκοµετρικής διαβάθµισης που δίνονται στον 
Πίνακα 5 ισχύουν µόνο αν τα ειδικά βάρη των χονδρόκοκκων και των λεπτόκοκκων αδρανών 
δεν διαφέρουν περισσότερο από 5%. Εάν η διαφορά είναι µεγαλύτερη η τελική καµπύλη του 
µίγµατος των αδρανών θα πρέπει να διορθώνεται σύµφωνα µε τα ειδικά βάρη των αδρανών.

Πίνακας 5 Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης µίγµατος αδρανών υλικών

Μέγεθος κοσκίνου ∆ιερχόµενο ποσοστό (%)
14mm 100
10mm 90 – 99
6,3mm 26 – 36
2mm 21 – 32

0,5mm 12 – 22
0,063mm 5 – 8

6.3.2 Περιεκτικότητα ασφάλτου

Η περιεκτικότητα ασφάλτου του ασφαλτοµίγµατος θα καθορισθεί από τη σύνθεση του 

µίγµατος και θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που δίνονται στον Πίνακα 6.

Πίνακας 6 Συνιστώµενα εύρη τιµών περιεκτικότητας ασφάλτου

Τύπος ασφάλτου % ασφάλτου κατά βάρος ξηρών αδρανών
Κοινή άσφαλτος 5,5 - 6,2
Τροποποιηµένη άσφαλτος 5,7 - 6,4

 
Οι ποσότητες ασφάλτου του Πίνακα 6 εφαρµόζονται σε αδρανή µε 'φυσιολογικά' ειδικά βάρη 
(2,65 g/cm

3
 έως 2,70 g/cm

3
) και απορρόφηση υγρασίας 1%. Η µεγάλη διαφορά στα ειδικά 

βάρη µερικών αδρανών, καθώς και η σηµαντική διαφορά στην απορρόφηση υγρασίας, είναι 
πιθανόν να οδηγήσουν σε απαιτήσεις περιεκτικότητας ασφάλτου εκτός των τιµών που 
δίνονται.

Σε περίπτωση που µετά την έγκριση της Υπηρεσίας ήθελε χρησιµοποιηθεί προσθήκη 

συνθετικών ινών στο µίγµα µε κοινή άσφαλτο, το εύρος τιµών περιεκτικότητας της ασφάλτου 

είναι το ίδιο µε αυτό της τροποποιηµένης ασφάλτου.  

6.3.3 Επιτρεπόµενες αποκλίσεις από τη µελέτη σύνθεσης

Η οµοιοµορφία του παραγόµενου ασφαλτοµίγµατος και η συµφωνία αυτού µε τη µελέτη 
σύνθεσης θα καθορίζεται από το µέσο όρο των τιµών που λαµβάνονται από ελέγχους επί 
τριών τουλάχιστον δειγµάτων.

Η µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση της µέσης κοκκοµετρικής διαβάθµισης και της µέσης 

περιεκτικότητας ασφάλτου από τη µελέτη σύνθεσης δίνονται στον Πίνακα 7. Επιπλέον, οι 
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αποκλίσεις για κάθε µεµονωµένο δείγµα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις επιτρεπόµενες 

αποκλίσεις αυξηµένες κατά 20%. Επισηµαίνεται ότι η µέση κοκκοµετρική διαβάθµιση του 

µίγµατος των αδρανών µετά την εφαρµογή των αποκλίσεων θα πρέπει να συνεχίσει να 

βρίσκεται εντός των ορίων του Πίνακα 5.

        Πίνακας 7   Επιτρεπόµενες αποκλίσεις από τη µελέτη σύνθεσης

Μέγεθος κοσκίνου Επιτρεπόµενη απόκλιση (%)
14mm 0
10mm 3
6,3mm 3
2mm 3
0,5mm 2
0,063mm 1
Περιεκτικότητα ασφάλτου κ.β. µίγµατος 0,3

6.3.4 Ιδιότητες ασφαλτοµίγµατος

Μετά τον προσδιορισµό της αναλογίας χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων αδρανών και παιπάλης 
έτσι ώστε το τελικό µίγµα των αδρανών να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πίνακα 5, ακολουθεί ο 
προσδιορισµός της περιεκτικότητας ασφάλτου. Η βέλτιστη περιεκτικότητα ασφάλτου θα είναι 
εντός των ορίων που δίνονται στον Πίνακα 6 και τέτοια που το τελικό ασφαλτόµιγµα να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πίνακα 8.

Πίνακας 8 Ιδιότητες ασφαλτοµίγµατος λεπτής επιφανειακής στρώσης

Ιδιότητα Τιµή
Συµπύκνωση Marshall (αριθµός κτύπων σε κάθε πλευρά) 50

Ποσοστό κενών
(1) 6% - 15%

Λόγος αντοχών από δοκιµή εµβάπτισης
(2) > 80%

Φαινόµενο ειδικό βάρος συµπυκνωµένου αςφαλτοµίγµατος Επιτευχθείσα τιµή
Κατά το ASTM D 3203-94 (AASHTO Τ 269-97)1.
Κατά το ASTM D 1075-94 (AASHTO T 167-95), ή ΑΑSHTO T 2832.

Για τον καθορισµό του ποσοστού των κενών παρασκευάζονται τουλάχιστον τρία δοκίµια 
Marshall, διαµέτρου 100mm και ύψους περίπου 50mm. Το µέσο ποσοστό κενών από τα τρία 
ή περισσότερα δοκίµια θα πρέπει να είναι εντός των προδιαγραφόµενων ορίων. Το µέσο 
ποσοστό κενών από τα δοκίµια µπορεί να αποκλίνει από την µέγιστη ή ελάχιστη τιµή το πολύ 
κατά 1, άλλως το µίγµα και τα αντίστοιχα δοκίµια θα επαναλαµβάνονται. Επιπλέον, κανένα 
από τα δοκίµια δεν πρέπει να έχει κενά εκτός του ανώτερου και κατώτερου ορίου που 
καθορίζεται. 

Ο λόγος αντοχών προσδιορίζεται ως η µέση τιµή αντοχής των τριών ή περισσότερων 

δοκιµίων που ελέγχθηκαν σε ξηρές συνθήκες και των τριών ή περισσοτέρων δοκιµίων που 

ελέγχθηκαν µετά την εµβάπτιση σε νερό.

6.4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

Η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος για λεπτή επιφανειακή στρώση µπορεί να γίνεται στο ίδιο 
ασφαλτικό συγκρότηµα που χρησιµοποιείται για την παραγωγή του ασφαλτικού 
σκυροδέµατος το οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που περιγράφονται στις ΠΤΠ 
Α265 και ASTM D995. Ο χρόνος ανάµιξης, που πιθανόν να πρέπει να διαφοροποιηθεί 
ελαφρώς θα είναι τέτοιος ώστε να παράγεται κατάλληλο ασφαλτόµιγµα.

Όταν χρησιµοποιείται κοινή άσφαλτος, η θερµοκρασία δεν πρέπει να υπερβεί τους 175 
ο
C στα 
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στάδια αποθήκευσης έως ανάµιξης. Επιπλέον, η θερµοκρασία του ασφαλτοµίγµατος µε 
άσφαλτο 50/70 pen πρέπει να είναι µεταξύ 145 

ο
C και 175 

ο
C σε κάθε µέρος του ασφαλτικού 

συγκροτήµατος (αναµικτήρα, αποθηκευτικό κάδο, ή επί αυτοκινήτου).

Όταν χρησιµοποιείται τροποποιηµένη άσφαλτος, τα παραπάνω όρια θερµοκρασιών πιθανόν 
να χρειάζεται να τροποποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση, ο προµηθευτής της τροποποιηµένης 
ασφάλτου θα καθορίζει όλες τις κρίσιµες θερµοκρασίες.

6.5 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Η Υπηρεσία θα έχει πάντα πρόσβαση σε όλα τα τµήµατα του ασφαλτικού συγκροτήµατος 

ώστε να ελέγχουν ότι η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος είναι καθ' όλα σύµφωνη µε τις 

προδιαγραφές. Επιπλέον, θα παρέχεται εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στο συγκρότηµα για 

δειγµατοληψία επαρκούς ποσότητας υλικών ή/και µίγµατος από οποιοδήποτε σηµείο.

6.6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΙΓΜΑΤΟΣ

Η µεταφορά του ασφαλτοµίγµατος στο έργο γίνεται κατά παρόµοιο τρόπο µε αυτόν της 

µεταφοράς του ασφαλτικού σκυροδέµατος.

Το µίγµα πρέπει να προστατεύεται από µολύνσεις και υπερβολική απώλεια θερµοκρασίας 

κατά τη µεταφορά σε επικαλυµµένα (µε κατάλληλο κάλυµµα) φορτηγά. Το δάπεδο και οι 

πλευρές του φορτηγού πρέπει επίσης να είναι απαλλαγµένα από οποιοδήποτε ξένο σώµα ή 

προσκολληµένα ασφαλτικά υλικά πριν τη φόρτωση του µίγµατος. Για τη διευκόλυνση της 

εκφόρτωσης του µίγµατος µπορεί να γίνεται επάλειψη του δαπέδου και των πλευρών του 

φορτηγού µε ελαφρύ φυτικό έλαιο, ή υγρό σαπούνι ή άλλο µη διαλυτικό υλικό. Όταν 

χρησιµοποιείται κάποια επάλειψη, πριν τη φόρτωση του υλικού η καρότσα του φορτηγού θα 

πρέπει να ανυψώνεται στη µέγιστη δυνατή κλίση για να απορρεύσει τυχόν πλεονάζουσα 

ποσότητα υλικού που χρησιµοποιήθηκε. 

6.7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

6.7.1 Προετοιµασία επιφανείας

Η υφιστάµενη επιφάνεια θα είναι καθαρή από λάσπες, σκόνες, οργανικά υλικά και άλλα φερτά 

υλικά. Ο καθαρισµός γίνεται µε µεταλλικές βούρτσες, µηχάνηµα αναρρόφησης ή άλλο 

κατάλληλο µέσο. Η επιφάνεια θα πρέπει, επίσης, να είναι στεγνή, ή στη χειρότερη περίπτωση, 

νοτισµένη αλλά ποτέ υγρή. Στάσιµο νερό επί της επιφανείας που πρόκειται να διαστρωθεί δεν 

πρέπει να υπάρχει σε καµιά περίπτωση.

Όταν διαστρώνεται η λεπτή επιφανειακή στρώση πάνω σε παλιό οδόστρωµα, είναι πιθανόν, 

πριν τη διάστρωσή της, να χρειαστεί προετοιµασία της επιφάνειας µε διάστρωση 

ισοπεδωτικής στρώσης ή φρεζάρισµα. Οι εργασίες αυτές γίνονται κατά τον συνήθη τρόπο.

∆ιαγραµµίσεις οδών από θερµοπλαστικά υλικά ή αυτοκόλλητα πλαστικά υλικά πρέπει να 
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αποµακρύνονται πριν την εφαρµογή της λεπτής επιφανειακής στρώσης. Η αποµάκρυνση των 

υλικών αυτών θα γίνεται µε απόξεση µε κατάλληλο µηχάνηµα. 

Αν, πριν τη διάστρωση της λεπτής επιφανειακής στρώσης, δεν έχουν ανυψωθεί τα καπάκια 

φρεατίων, θα επισηµαίνονται για ανύψωση καθώς επίσης θα επισηµαίνονται, θα 

αποµακρύνονται και θα επανατοποθετούνται τα ανακλαστικά στοιχεία της οδού (‘µάτια γάτας’) 

µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Τα φρεάτια αποστράγγισης παρά την οδό θα 

καλύπτονται πριν τη διάστρωση προς αποφυγή πλήρωσης αυτών µε ασφαλτόµιγµα.

6.7.2 Συγκολλητική στρώση

Ο ψεκασµός συγκολλητικής στρώσης είναι απαραίτητος σε όλες τις περιπτώσεις. Το υλικό της 

συγκολλητικής θα είναι ασφαλτικό γαλάκτωµα τύπου ΚΕ-1 σύµφωνο µε τις προδιαγραφές 

ΠΤΠ Α-203. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί τροποποιηµένο µε πολυµερές ασφαλτικό 

γαλάκτωµα. Η ποσότητα της συγκολλητικής εξαρτάται από το πορώδες και την τραχύτητα της 

υφιστάµενης επιφάνειας αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι τόση ώστε η ποσότητα 

υπολείµµατος ασφάλτου να κυµαίνεται µεταξύ 250 g/m
2
 και 400 g/m

2
. Η συγκολλητική στρώση 

πρέπει να αφήνεται για κάποιο σύντοµο χρονικό διάστηµα έτσι ώστε να διασπασθεί το 

ασφαλτικό γαλάκτωµα. Ο χρόνος διάσπασης του ασφαλτικού γαλακτώµατος εξαρτάται από τις 

κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στο έργο και συνήθως πραγµατοποιείται µέσα σε 

λίγα λεπτά. Η συγκολλητική πρέπει πάντα να προστατεύεται από την κυκλοφορία.

6.7.3 ∆ιάστρωση

Το ασφαλτόµιγµα διαστρώνεται µε µηχανικούς διαστρωτήρες (finishers) σε θερµοκρασία όχι 

µικρότερη από 130 oC, αν χρησιµοποιείται άσφαλτος 50/70 pen και όχι µικρότερη από 135 

oC, αν χρησιµοποιείται άσφαλτος τροποποιηµένη µε πολυµερές.

 6.7.4 Συµπύκνωση

Η συµπύκνωση αρχίζει µόλις το ασυµπύκνωτο ασφαλτόµιγµα είναι ικανό να δεχθεί το φορτίο 

του οδοστρωτήρα χωρίς υπερβολική µετατόπιση ή εµφάνιση επιφανειακών ρωγµών. Η 

συµπύκνωση θα γίνεται µε στατικούς οδοστρωτήρες λείου κυλίνδρου. Αποτελεσµατική 

συµπύκνωση επιτυγχάνεται µε οδοστρωτήρα βάρους 8-10 τόνων και 4-6 διελεύσεις. ∆ονητικοί 

οδοστρωτήρες σε µη-δονητική κατάσταση µπορούν να χρησιµοποιηθούν εάν είναι δυνατόν να 

επιτύχουν τουλάχιστον τη συµπύκνωση ενός στατικού οδοστρωτήρα βάρους 8 τόνων.

Η συµπύκνωση πρέπει να ολοκληρώνεται πριν η θερµοκρασία του υλικού πέσει κάτω από 85 

oC, όταν χρησιµοποιείται άσφαλτος 50/70 pen, ή κάτω από 95 oC, όταν χρησιµοποιείται 

τροποποιηµένη άσφαλτος. Σηµειώνεται ότι η θερµοκρασία µετράται στη µέση του πάχους της 
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στρώσης.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαρκή αριθµό κατάλληλων οδοστρωτήρων για την 

επίτευξη πλήρους συµπύκνωσης πριν την πτώση της θερµοκρασίας του υλικού κάτω από τα 

επιτρεπόµενα όρια.

6.7.5 Περιορισµοί λόγω καιρού

Το ασφαλτόµιγµα λεπτής ασφαλτικής στρώσης δεν θα διαστρώνεται όταν η θερµοκρασία 

αέρος είναι µικρότερη των 10οC, ή κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης, ή κατά τη διάρκεια 

ισχυρών ανέµων (6 beaufort ή 22 κόµβων).

6.8 ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μία τουλάχιστον εβδοµάδα πριν την έναρξη των εργασιών ή όποτε απαιτηθούν κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία όλα τα 

πιστοποιητικά των εργαστηριακών ελέγχων επί των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν 

(άσφαλτο, αδρανή και παιπάλη), τη σύνθεση του ασφαλτοµίγµατος καθώς και όλες τις 

απαραίτητες λεπτοµέρειες για την εκτέλεση των εργασιών (θερµοκρασία διάστρωσης, είδος 

οδοστρωτήρα, αριθµό διελεύσεων) µία εβδοµάδα πριν την έναρξη των εργασιών ή όποτε ξανά 

απαιτηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών. Όλοι οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα διεξάγονται σε 

εγκεκριµένα εργαστήρια.

Οι απαιτούµενοι έλεγχοι των υλικών είναι όπως αυτοί που προβλέπονται στην ΠΤΠ Α265.

Οι πληροφορίες που θα περιέχονται στην υποβαλλόµενη µελέτη σύνθεσης του τελικού 

µίγµατος θα περιλαµβάνουν:

α) Την πηγή των αδρανών και τη διαβάθµιση των χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων 

    αδρανών, την αναλογία χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών και παιπάλης 

    και τη διαβάθµιση του τελικού µίγµατος των αδρανών.

β) Τον τύπο του ασφαλτικού συνδετικού υλικού.

γ) Την περιεκτικότητα της ασφάλτου στο µίγµα, κατά βάρος µίγµατος και κατά βάρος ξηρών 

αδρανών.

δ) Το ποσοστό κενών στο µίγµα.

ε) Το λόγο αντοχών από δοκιµή εµβάπτισης.

στ) Το µέγιστο ειδικό βάρος του ασφαλτοµίγµατος

ζ) Το φαινόµενο ειδικό βάρος του ασφαλτοµίγµατος µετά από συµπύκνωση κατά Marshall (50 

κτύποι σε κάθε πλευρά).

 

6.9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



-331-

6.9.1 Έλεγχος ποιότητας υλικών

6.9.1.1 Ασφαλτικά υλικά

Οι απαιτούµενοι έλεγχοι για την ποιότητα και την καταλληλότητα των ασφαλτικών υλικών είναι 

όπως αυτοί που προβλέπονται από την ΠΤΠ Α-200 και ASTM D 946, για την κοινή άσφαλτο 

και από τις προδιαγραφές ASTM D-5976 ή ASTM D5841, για την τροποποιηµένη µε 

πολυµερή άσφαλτο.

Η δειγµατοληψία θα γίνεται στο ασφαλτικό συγκρότηµα σύµφωνα µε την προδιαγραφή ASTM 

D 140. 

Η συχνότητα δειγµατοληψίας είτε για την κοινή είτε για την τροποποιηµένη άσφαλτο θα είναι 

δύο δείγµατα ανά βυτίο µεταφοράς ασφαλτικού υλικού. Το ένα δείγµα είναι για τη διεξαγωγή 

των ελέγχων και το άλλο χρησιµοποιείται ως αντιδείγµα. 

Η Υπηρεσία µπορεί, εάν τα αποτελέσµατα των πρώτων ελέγχων είναι ικανοποιητικά, να 

µειώσει τους ελέγχους που προβλέπονται στο ελάχιστο, οι οποίοι είναι:

Για την κοινή άσφαλτο:   

α) Εισδυτικότητα, και 

β) Σηµείο µάλθωσης

Για την τροποποιηµένη µε ελαστοµερή άσφαλτο:

α) Εισδυτικότητα στους 25 
o
C,

β) Έλεγχος διαχωρισµού (ευστάθειας αποθήκευσης), και

γ) Ελαστική επαναφορά, µετά από παρατεταµένη θέρµανση (RTFOT).

Για την τροποποιηµένη µε πλαστοµερή άσφαλτο:

α) Εισδυτικότητα στους 25 
o
C,

β) Σηµείο µάλθωσης, και

γ) Έλεγχος διαχωρισµού (ευστάθειας αποθήκευσης).

6.9.1.2 Αδρανή υλικά

Οι απαιτούµενοι έλεγχοι για την ποιότητα και καταλληλότητα των αδρανών υλικών δίνονται 

στον Πίνακα 9. Οι έλεγχοι γίνονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που επίσης δίνονται στον 

Πίνακα 9. Τα αποτελέσµατα που λαµβάνονται θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 

τιµές που υποβάλλονται από τον Εργολάβο.
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Πίνακας 9  Απαιτούµενοι έλεγχοι αδρανών

Έλεγχος Χαρακτηρισµός ελέγχου ∆ειγµατοληψία από Ελάχιστη συχνότητα 

δειγµατοληψίας

Για τα χονδρόκοκκα αδρανή

PSV BS 812/Part 114:1989, 

ή prEN 1097-8

Λατοµείο/Έργο Βλέπε σηµ. (1)PSV BS 812/Part 114:1989, 

ή prEN 1097-8

Λατοµείο/Έργο Βλέπε σηµ. (1)

AAV (προαιρετικά)
(2) BS 812/Part 113:1990 Λατοµείο/Έργο Βλέπε σηµ. (1)

Lοs Angeles ΕΝ 1097-2, ή AASHTO T 96 Λατοµείο/Έργο Βλέπε σηµ. (1)

Micro-Deval EN 1097-1, ή NF P 18-572 Λατοµείο/Έργο Βλέπε σηµ. (1) 

∆είκτης πλακοειδούς EN 933-3, ή BS 812/Part 105 Λατοµείο/Έργο Βλέπε σηµ. (1)

Υγεία EN 1367-2, ή AASHTO T104 Λατοµείο/Έργο Μία φορά
(3)

Ειδικό βάρος και απορ. 

Υγρασίας

AASHTO T 85, ή prEN 1097-6 Έργο Βλέπε σηµ. (1)

Κοκκοµετρική ανάλυση EN 933-1, ή AASHTO T 27 &

AASHTO T 11

Έργο 2 ηµερησίως

Για τα λεπτόκοκκα αδρανή

Ειδικό βάρος και απορ. 

Υγρασίας

AASHTO T 84, ή prEN 1097-6 Έργο Βλέπε σηµ. (1)Ειδικό βάρος και απορ. 

Υγρασίας

AASHTO T 84, ή prEN 1097-6 Έργο Βλέπε σηµ. (1)

Μπλε του µεθυλενίου EN 933-9, ή ISSA TB 145 Έργο Βλέπε σηµ. (1)

Ισοδύναµο άµµου
(4) AASHTO T-176 Έργο Βλέπε σηµ. (5)

Κοκκοµετρική ανάλυση EN 933-1, ή AASHTO T 27 &

AASHTO T 11

Έργο 2 ηµερησίως

Για την παιπάλη

Ειδικό βάρος EN 1097-7, ή  AASHTO T 84 Έργο Μία φορά
(3)Ειδικό βάρος EN 1097-7, ή  AASHTO T 84 Έργο Μία φορά
(3)

Κοκκοµετρική ανάλυση AASHTO T 37 Έργο Μία φορά
(3)

Μπλε του µεθυλενίου EN 933-9, ή ISSA TB 145 Έργο Μία φορά
(3)

Μία ανά 5000 τόνους, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος δεν αλλάζει την πηγή λήψης 1.
αδρανών υλικών.
AAV <12 για κυκλοφοριακό φόρτο 1000 εµπορικά οχήµατα και AAV <10 για 2.

κυκλοφοριακό φόρτο >1000 εµπορικά οχήµατα. 
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος δεν αλλάζει την πηγή λήψης αδρανών υλικών.3.
Ισοδύναµο άµµου >60%.4.
Μία ανά 2000 τόνους, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος δεν αλλάζει την πηγή λήψης 5.

αδρανών υλικών.

Η δειγµατοληψία των αδρανών θα γίνεται από τους σωρούς αδρανών υλικών στο λατοµείο ή 

από τους ψυχρούς κάδους τροφοδοσίας του ασφαλτικού συγκροτήµατος, σύµφωνα µε την 

προδιαγραφή EN 932-1 & 2, ή AASHTO T-2.

6.9.2 Ασφαλτόµιγµα
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Οι έλεγχοι που θα εκτελούνται επί του ασυµπύκνωτου ασφαλτοµίγµατος δίνονται στον Πίνακα 

10.

Η δειγµατοληψία του ασφαλτοµίγµατος θα γίνεται από το φορτηγό πριν εκφορτωθεί το 

ασφαλτόµιγµα στη χοάνη τροφοδοσίας, ή από τον κάδο του διαστρωτήρα, σύµφωνα µε την 

προδιαγραφή AASHTO T-168. Η χιλιοµετρική θέση της δειγµατοληψίας θα πρέπει να 

καταγράφεται. Η ελάχιστη ποσότητα υλικού θα είναι 15kg, ανά δειγµατοληψία. 

Πίνακας 10  Απαιτούµενοι έλεγχοι στο ασφαλτόµιγµα

Έλεγχος Χαρακτηρισµός ελέγχου Ελάχιστη συχνότητα 

δειγµατοληψίας

Εκχύλιση ασφαλτοµίγµατος

Κοκκοµετρική ανάλυση1.
Ποσοστό ασφάλτου2.

AASHTO T 164 και AASHTO T 

30

2 ηµερησίως

Σε συµπυκνωµένα δοκίµια Marshall 

Ποσοστό κενών1.

ASTM D 3203-94 ή AASHTO 

T-269-97

 

Από κάθε δειγµατοληψία θα εκτελούνται δύο πλήρεις εκχυλίσεις και θα συµπυκνώνονται τρία 

δοκίµια. Το υπολειπόµενο ασφαλτόµιγµα θα αποθηκεύεται ως αντιδείγµα. 

Η επιτρεπόµενη ανοχή για κάθε αποτέλεσµα ελέγχου (περιεκτικότητα ασφάλτου και 

κοκκοµετρική ανάλυση) πρέπει να είναι εντός των ορίων που προδιαγράφονται στον Πίνακα 7. 

Όσον αφορά την απόκλιση των κενών θα πρέπει να είναι 1,25, αυτών του µίγµατος της 

µελέτης σύνθεσης.

Σε περίπτωση µη συµφωνίας, το υπόλοιπο ασφαλτόµιγµα θα χρησιµοποιείται για επανάληψη 

των δοκιµών. Αν τα αποτελέσµατα, έστω και ένα από αυτά, συνεχίζει να είναι εκτός των 

επιτρεποµένων ορίων, το µίγµα απορρίπτεται. Ταυτόχρονα λαµβάνεται, συµπληρωµατικά, 

ικανοποιητικός αριθµός δειγµάτων από τη συµπυκνωθείσα στρώση, προς επανάληψη των 

παραπάνω ελέγχων, ώστε να καθοριστεί επακριβώς η επιφάνεια που διαστρώθηκε µε το 

εκτός των προδιαγραφών ασφαλτόµιγµα. Η έκταση και η µεθοδολογία της συµπληρωµατικής 

δειγµατοληψίας θα καθορίζεται από την Υπηρεσία. Το µίγµα εκτός προδιαγραφών θα 

αποµακρύνεται και θα αντικαθίσταται από νέο ασφαλτόµιγµα λεπτής ασφαλτικής στρώσης. 

Όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα δειγµατοληψίας, ελέγχων και αποκατάστασης βαρύνουν 

αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. 

6.9.3 Συµπυκνωµένη στρώση

Η συµπυκνωµένη στρώση, πριν την απόδοση στην κυκλοφορία, θα ελέγχεται ως προς την 

επιφανειακή υφή, το πάχος, την οµαλότητα και την απόκλιση από το υψόµετρο της τελικής 
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επιφάνειας.

α) Επιφανειακή υφή

Η επιφανειακή υφή καθορίζεται µε βάση το βάθος υφής, σύµφωνα µε τη δοκιµή ASTM E 965. 

Ανά 1000m µήκους λωρίδας κυκλοφορίας (ή ανά µήκος λωρίδας κυκλοφορίας του 

δοκιµαστικού τµήµατος) λαµβάνονται δέκα (10) µεµονωµένες µετρήσεις βάθους υφής. Το 

βάθος υφής σε κάθε σηµείο µέτρησης πρέπει να είναι >0,8mm. Οι µετρήσεις διεξάγονται πριν 

την απόδοση της οδού στην κυκλοφορία και για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας. Σε περίπτωση που 

το βάθος υφής είναι  0,8mm, λαµβάνονται περαιτέρω µετρήσεις ώστε να καθοριστεί µε 

ακρίβεια η περιοχή µε βάθος υφής µικρότερο του αποδεκτού. Το µίγµα στην περιοχή αυτή 

αποµακρύνεται σε όλο του το πάχος και αντικαθίσταται µε νέο ασφαλτόµιγµα λεπτής 

ασφαλτικής στρώσης. Η διάστρωση του νέου ασφαλτοµίγµατος θα γίνεται πάντοτε µε 

διαστρωτήρα. Το ελάχιστο µήκος αντικατάστασης είναι 15m και το ελάχιστο πλάτος ίσο µε το 

πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας.

β) Πάχος συµπυκνωµένης στρώσης

Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσης µπορεί να µετρηθεί µε τη λήψη πυρήνων και η µέση 

τιµή του πάχους τριών, κατ’ ελάχιστο, πυρήνων ανά 6000 m
2
 πρέπει να είναι 25mm3mm. Οι 

θέσεις λήψης των πυρήνων καθορίζονται από την Υπηρεσία και θα καταγράφονται στο αρχείο. 

Ο καθορισµός του πάχους από πυρήνες συνιστάται µόνο αν ταυτοχρόνως χρειάζεται να 

καθοριστεί και το πάχος των υποκείµενων ασφαλτικών στρώσεων. Σε αντίθετη περίπτωση το 

πάχος της λεπτής ασφαλτικής στρώσης συνιστάται όπως καθορίζεται µε βάση την ποσότητα 

µίγµατος που διαστρώνεται ανά µονάδα επιφανείας. Στην περίπτωση αυτή η ποσότητα 

µίγµατος που θα πρέπει να διαστρώνεται ισούται µε [0,025m x φαινόµενο ειδικό βάρος 

συµπυκνωµένου ασφαλτοµίγµατος κατά Marshall (kg/m
3
)]  2,5kg/m

2
. Στις περισσότερες των 

περιπτώσεων το γινόµενο δίνει ποσότητα διαστρωµένου και συµπυκνωµένου 

ασφαλτοµίγµατος 50 kg/m
2
 έως 55 kg/m

2
, οπότε αυτή θα πρέπει να είναι και η αναµενόµενη 

διαστρωθείσα ποσότητα στο έργο.  

Για τον καθορισµό της ποσότητας µίγµατος που διαστρώνεται ανά µονάδα επιφανείας είναι 

απαραίτητο να τηρούνται αρχεία µε το βάρος του µίγµατος που παραδίδεται στο έργο για 

διάστρωση και να προσµετράται η αντίστοιχη επιφάνεια που διαστρώνεται. Η διαδικασία 

προσδιορισµού διαστρωθείσης ποσότητας ανά µονάδα επιφανείας θα διεξάγεται τουλάχιστον 

2 φορές ηµερησίως. Η ελαχίστη επιτρεπτή επιφάνεια αναφοράς είναι αυτή που προκύπτει από 

ελάχιστο µήκος διάστρωσης 75m και πλάτος όσο το πλάτος διάστρωσης.

γ) Οµαλότητα

Η επιµήκης και εγκάρσια οµαλότητα της τελικής επιφάνειας θα είναι τέτοια ώστε το πλήθος 

των επιφανειακών ανωµαλιών να είναι εντός των επιτρεποµένων ορίων που ορίζονται στο 

άρθρο ΣΤ- 5.1της παρούσας ΤΣΥ.
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δ) Υψόµετρο τελικής επιφάνειας

Το υψόµετρο της επιφάνειας της λεπτής επιφανειακής στρώσης θα είναι εντός των ορίων που 

προδιαγράφονται στο άρθρο ΣΤ-5.1 της παρούσας ΤΣΥ. 

6.10 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι περιοχές που διαστρώθηκαν µε ασφαλτόµιγµα εκτός προδιαγραφών και/ή δεν πληρούν τις 

απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 6.9.3(α), (β), (γ) και (δ) θα αποκαθίστανται. 

Στις εργασίες αποκατάστασης θα χρησιµοποιείται ασφαλτόµιγµα λεπτής ασφαλτικής 

στρώσης.    

6.11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Όλες οι ρυθµίσεις της κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνονται µε πρωτεύοντα σκοπό την ασφάλεια 

της κυκλοφορίας, των µηχανηµάτων κατασκευής και του προσωπικού στο έργο.  

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 

εκτροπή της κυκλοφορίας από το τµήµα προς διάστρωση χωρίς να προκαλούνται 

υπερβολικές καθυστερήσεις και λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή 

ατυχηµάτων. Ο αποκλεισµός του τµήµατος και η εκτροπή της κυκλοφορίας θα γίνονται 

σύµφωνα µε τους σχετικούς Εθνικούς Κανονισµούς και Οδηγίες. 

Ο Ανάδοχος είναι επίσης υπεύθυνος για την ασφαλή απόδοση του τµήµατος στην 

κυκλοφορία. Η χρονική στιγµή απόδοσης του τµήµατος στην κυκλοφορία µετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών θα συµφωνείται µε την Υπηρεσία. 

6.12   ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ       

Σκοπός του δοκιµαστικού τµήµατος είναι να αποδείξει ο Ανάδοχος την ικανότητά του για την 
παραγωγή και επιτυχή εφαρµογή της λεπτής επιφανειακής στρώσης σύµφωνα µε την 
υποβληθείσα µελέτη σύνθεσης του µίγµατος και τις κατασκευαστικές απαιτήσεις. 

Κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος θα διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που 

αναφέρονται στην παράγραφο 6.9. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να αυξήσει τον 

αριθµό των δοκιµών κατά το στάδιο κατασκευής του δοκιµαστικού τµήµατος. 

Το δοκιµαστικό τµήµα µήκους 100m έως 300m θα είναι επί του έργου και η θέση του θα 

επιλέγεται από τον Ανάδοχο κατόπιν συµφωνίας µε την Υπηρεσία. Όλο το κόστος κατασκευής 

του δοκιµαστικού τµήµατος καθώς και το κόστος δειγµατοληψίας και εκτέλεσης 

εργαστηριακών και µη-εργαστηριακών δοκιµών βαρύνει τον Ανάδοχο. 

6.13 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
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Η επιµέτρηση και πληρωµή θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο διαστρωθείσης επιφάνειας. Στην 

τιµή, ευρώ/τετραγωνικό µέτρο, περιλαµβάνεται: το κόστος προµήθειας και µεταφοράς, 

(ανεξαρτήτως αποστάσεως) όλων των απαιτούµενων υλικών, το κόστος προσωπικού για 

κάθε εργασία που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών, το κόστος ανάµιξης, 

διάστρωσης και συµπύκνωσης, το κόστος της συγκολλητικής στρώσης (υλικό και ψεκασµός), 

το κόστος καθαρισµού της υπάρχουσας επιφάνειας (εάν απαιτείται), το κόστος αποµάκρυνσης 

πλεοναζόντων υλικών από το έργο µετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το κόστος εργασιών 

σχετικών µε τη ρύθµιση της κυκλοφορίας και κάθε άλλο κόστος που πιθανόν να ανακύψει για 

την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών. Το κόστος αποµάκρυνσης των διαγραµµίσεων οδού, 

όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.7.1, δεν περιλαµβάνεται στην τιµή και θα πληρώνεται 

ξεχωριστά. 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 18/03/2010

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  18/03/2010
Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία



-1-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ Ο∆Ο ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΑΡΑ
Προϋπολογισµός: 55.500,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Σ.Α.Τ.Α.

                             

ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ

    

Άρθρο 1ο - Αντικείµενο συγγραφής

Η παρούσα αφορά εις την εκτέλεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ Ο∆Ο ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΑΡΑ του ∆ήµου Χερσονήσου.

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις

Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:

� Του 28/80 Π.∆/τος σε ότι αφορά την εκπόνηση µελετών, τις προµήθειες και τις 
αρµοδιότητες των αποφαινόµενων οργάνων.
� Του Ν. 1418/84 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως ισχύει µετά την 
τροποποίηση του από τον Ν. 2229/94.
� Του Π.∆. 609/85 «Κατασκευή δηµόσιων έργων»
� Του Π.∆. 472/85
� Του Ν. 3263/04 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
� Των Π.∆. 368/94, 286/94 και 85/94
� Του Π.∆. 171/87 περί αποφαινόµενων οργάνων και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που 
εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 84)
� Του Π.∆. 410/95 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α’ 231)
� Του Π.∆. 23/93 & 85/95 περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα ∆ηµόσια Έργα 
προς τις Κοινοτικές Οδηγίες όπως αυτά τροποποιήθηκαν µε το Π.∆. 334/00
� Του Ν. 2576/98 (Προσδιορισµός του συντελεστή “ρ” για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων, όπως συµπληρώθηκαν µε εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.)
� Του Π.∆. 218/99
� Του Ν. 2940/01 και τις σχετικές εγκυκλίους
� Των εγκυκλίων και Υπουργικών Αποφάσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και Γ.Γ.Α. που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου.

Άρθρο 3ο - Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές

Κατά την εκτέλεση του έργου θα ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και θα εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του έργου 
τεχνικές προδιαγραφές των Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και Γ.Γ.Α., που αναφέρονται στην 
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή το τιµολόγιο.

Άρθρο 4ο - Συµβατικά στοιχεία
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Συµβατικά στοιχεία του έργου, κατά σειρά ισχύος είναι :

1) Η παρούσα διακήρυξη, 
2) το τιµολόγιο µελέτης 
3) ο προϋπολογισµός µελέτης, 
4) ο προϋπολογισµός προσφοράς 
5) η Ε.Σ.Υ. 
6) η Γ.Σ.Υ. 
7) οι τεχνικές προδιαγραφές, 
8) η τεχνική περιγραφή του έργου, 
9) Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ. 
10) το χρονοδιάγραµµα έργου 
11) τα τεχνικού περιεχοµένου στοιχεία – διαγράµµατα, 
12) τα σχέδια µελέτης και 
13) οι ισχύουσες αναλύσεις τιµών και περιγραφικά τιµολόγια των διαφόρων κατηγοριών 
έργων του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων στην περίπτωση ανάγκης σύνταξης πρωτοκόλλου 
κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών, για τις οποίες δεν υπάρχουν συµβατικές τιµές για 
παρόµοιες ανάλογες εργασίες. 

Άρθρο 5ο - Εγγύηση-Προθεσµία αποπεράτωσης

Αυτά ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την ∆ιακήρυξη.

Άρθρο 6ο - Πρόοδος έργων - Κυρώσεις λόγω καθυστερήσεως

α) Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου που περιέχεται στη µελέτη - αν περιέχεται 
- παρέχει ενδεικτικά την πρόοδο των επί µέρους εργασιών µέσα στην συνολική προθεσµία 
αποπεράτωσης αυτού, όπως προβλέπεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή την 
διακήρυξη. Η υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει τροποποίηση του διαγράµµατος αυτού, εφ' όσον 
προ της ενάρξεως των εργασιών υποβληθεί αίτηση του αναδόχου και δεν συνεπάγεται 
παράταση της συµβατικής προθεσµίας εκτελέσεως του όλου έργου.

β) Όταν δεν έχει συνταχθεί χρονοδιάγραµµα της εκτέλεσης του όλου έργου, οι 
τµηµατικές προθεσµίες εκτέλεσης των επί µέρους εργασιών, καθορίζονται από την υπηρεσία 
µε πίνακες εργασιών που κοινοποιούνται στον ανάδοχο.

γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αρκετό και κατάλληλο προσωπικό και µηχανικά 
µέσα και να εφαρµόσει υπερωρίες, νυχτερινά συνεργεία και εργασία σε ηµέρες αργίας αν 
αυτό απαιτεί η καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου, χωρίς να δικαιούται πρόσθετη 
αποζηµίωση γι' αυτό. Η υπηρεσία µπορεί οποτεδήποτε να απαιτήσει από τον ανάδοχο να 
αυξήσει τον αριθµό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθµό των µηχανηµάτων, αν 
κρίνει ότι ο ρυθµός προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός.

δ) Εάν ο ανάδοχος δεν περατώσει τις εργασίες στα όρια της προθεσµίας που ορίζει το 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου ή ο πίνακας εργασιών, κηρύσσεται έκπτωτος µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 47 του Π.∆/τος 609/85.

ε) Ο ανάδοχος υποχρεούται να κρατάει λεπτοµερές ηµερολόγιο εργασίας και καιρικών 
συνθηκών. Το ηµερολόγιο υπογράφεται καθηµερινώς υπό αυτού ή εκπροσώπου της 
υπηρεσίας στις επί τόπου επισκέψεις.
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Άρθρο 7ο - Περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου

Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρωσης περαιωµένων εργασιών. Ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνο 
εκτέλεση κάθε εργασίας.

Έτσι σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται:

α) Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που χρειάζονται για την εκτέλεση κάθε 
εργασίας, ήτοι τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η επιβάρυνση από 
ηµεραργίες µε οποιαδήποτε αιτία, οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου και 
επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους.
β) Οι δαπάνες για το προσωπικό των συνεργείων και του µηχανικού εξοπλισµού 
(εργοδηγοί, µηχανοδηγοί, χειριστές, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες ειδικευµένοι και ανειδίκευτοι 
εργάτες) για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηµατικές 
παροχές κ.λ.π.
γ) Η αξία των υλικών που χρειάζονται για κάθε είδους εργασίας περιλαµβανοµένων των 
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών αυτών µε οποιοδήποτε µέσο, από τον τόπο παραγωγής 
ή προµήθειας έως τον τόπο των έργων.
δ) Οι δαπάνες για ενδεχόµενη κάθε είδους ασφάλιση των υλικών και αποζηµιώσεις για 
την προσωρινή κατάληψη εκτάσεων για µεταφορά ή αποθήκευσή τους.
ε) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, µηχανηµάτων και 
υλικών.
στ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται συγκεκριµένα, αλλά απαραίτητη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που ορίζει η τιµή του τιµολογίου.

Ουδεµία αξίωση ή διαµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως 
προς τις ποσότητες και τις αποστάσεις µεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, είτε ως προς 
τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε ως προς τις τιµές των ηµεροµισθίων και υλικών µετά 
την συµµετοχή του αναδόχου εις τον διαγωνισµό.

Άρθρο 8ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου

Στο άρθρο 5 παρ. 4 του 609/85 Π.∆/τος ορίζεται ποσοστό για τα γενικά έξοδα και όφελος 
αναδόχου και καταβάλλεται επί της αξίας των εργασιών που εκτελούνται µε τις τιµές του 
τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων. Σ' αυτό το ποσοστό περιλαµβάνονται:

α) Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του 
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του εν γένει προσωπικού του αναδόχου και οι 
δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, 
θέρµανση κ.λ.π.)
γ) Τα έξοδα συµµετοχής στον διαγωνισµό, σύµβασης, εγκατάστασης εκτέλεσης και 
παραλαβής των έργων.
δ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και άλλες κάθε 
είδους επιβαρύνσεις.
ε) Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και δοκιµών εν 
γένει για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
στ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου και 
κάθε είδους αποζηµίωσης προς τρίτους.
ζ) Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και αποκόµισης των προϊόντων σε 
θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνοµία.
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η) Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ειδικά, αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, 
έντεχνη και σύµφωνη προς τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεσης των εργασιών ή απαιτούµενη 
για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά, σε σχέση προς τις κείµενες διατάξεις, 
καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα.
θ) Το όφελος του αναδόχου.

Άρθρο 9ο - Ποιότητα υλικών - Έλεγχος υλικών - ∆είγµατα

Τα υλικά οφείλουν να είναι αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους όρους των αντίστοιχων 
τεχνικών προδιαγραφών.
∆είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση πριν χρησιµοποιηθούν. Υλικά και 
άλλα είδη που χρησιµοποιήθηκαν χωρίς έγκριση, θα απορρίπτονται αν βρεθούν ακατάλληλα. 
Τα απαραίτητα δείγµατα και περιγραφικά στοιχεία θα παραδίδονται εγκαίρως προ της 
χρήσεως και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Αν είναι ανάγκη τα δείγµατα θα 
αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιµής υλικών.

Άρθρο 10ο - Αναλογία Υλικών

Εφαρµόζονται µε ακρίβεια και προσοχή οι αναλογίες υλικών που ορίζει το τιµολόγιο και η 
συγγραφή υποχρεώσεων. Η άµµος και το αµµοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να 
µετρούνται µε κιτία ορισµένων διαστάσεων για να είναι στις σωστές αναλογίες .

Άρθρο 11ο - Μηχανικός εξοπλισµός 

Ο µηχανικός εξοπλισµός, αν χρειάζεται τέτοιος για το έργο, προβλέπεται να καθορίζεται κάθε 
φορά στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισµός αυτός ή διατίθεται από τον 
ανάδοχο ή εξασφαλίζεται µε φροντίδα και έξοδα δικά του. Η υπηρεσία δεν αναλαµβάνει 
καµία υποχρέωση ή ευθύνη γι' αυτά.

Άρθρο 12ο - Ατυχήµατα και ζηµιές

Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., υποχρεούνται να 
ασφαλίσουν σ' αυτό το προσωπικό τους.
Σε περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., οι ανάδοχοι 
υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που είναι ασφαλισµένο στο 
Ι.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να 
ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το ∆ηµόσιο ασφαλιστική εταιρεία.
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους, ήτοι εργοδοτική εισφορά και εισφορά 
εργαζοµένου, βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καµία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο εργοδότης µε 
αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, ως και µε αποζηµιώσεις 
για ζηµιές που προκάλεσε το προσωπικό του αναδόχου και τα µεταφορικά του µέσα σε ξένη 
ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων και κάθε είδους κοινωφελή 
έργα.

Άρθρο 13ο - Φόροι - Τέλη και Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόµιµους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που 
ισχύουν την ηµέρα διενεργείας του διαγωνισµού. Υποχρεούται να πληρώνει το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, τα δώρα και τα επιδόµατα που ορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργείου Εργασίας, λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων, ηµερών υποχρεωτικής αργίας και 
άδειας.
Εάν µετά την ηµεροµηνία που έγινε ο διαγωνισµός επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή 
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καταργηθούν άλλοι που υπάρχουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτεται 
αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του αναδόχου προσθέτοντας ή αφαιρώντας το ποσόν 
που πραγµατικά πληρώθηκε ή εξοικονοµήθηκε.

Άρθρο 14ο - Μελέτη συνθηκών του έργου

Ο εργολάβος που µειοδοτεί θεωρείται ότι έλαβε υπ' όψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς 
του, τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου ήτοι την θέση του έργου και των µερών 
αυτού, τις απαραίτητες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση 
των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπέλασης, την 
ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, καιρικές συνθήκες, την 
κατάσταση των ρευµάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες 
ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσουν το κόστος των 
έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τη σύµβαση στην οποία υποχρεούται να 
συµµορφωθεί ο ανάδοχος.

Άρθρο 15ο - Φύλαξη υλικών, έργων, άλλων κατασκευών και µέσων - Προστασία 
βλάστησης

α) Ο ανάδοχος θα φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα εις χείρας του 
υλικά και µέσα, καθώς και τις εργασίες που εκτελούνται. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας 
εκτελούνται υπ' αυτού, σε αντίθετη περίπτωση τα µέτρα φύλαξης, προστασίας ή 
διατήρησης, τα λαµβάνει ο εργοδότης και καταλογίζει τις δαπάνες σε βάρος του αναδόχου.
β) Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα φύλαξης και προστασίας κάθε 
είδους κοινωφελών έργων που βρίσκονται ή εκτελούνται κοντά στα έργα του, ώστε να 
προλαµβάνονται ζηµιές σε αυτά ή διακοπή της λειτουργίας τους. Ζηµιές που προκλήθηκαν 
από αµέλειες του αναδόχου επανορθώνονται αµέσως απ' αυτόν, αλλιώς η επανόρθωση 
γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και τις 
καλλιεργηµένες εκτάσεις της περιοχής του έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρων, 
θάµνων και καταστροφή φυτείας, που δεν είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου.
δ) Ο ανάδοχος οφείλει να προστατεύει από ρυπάνσεις το περιβάλλον και να φροντίζει 
για την αποκατάσταση φθορών του περιβάλλοντος που οφείλονται σε αµέλεια ή έλλειψη 
απαραιτήτων µέτρων κατά την εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 16ο - Πρόληψη ατυχηµάτων - Μέτρα υγιεινής και ασφαλείας της 
κυκλοφορίας

Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα, άσχετα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπουν οι 
νόµοι, λαµβάνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, ως 
και για την παροχή πρώτων βοηθειών σ' αυτούς.
Γαιώδη ορύγµατα υποστηρίζονται πάντοτε, γενικά δε τα ορύγµατα σε κατοικηµένους χώρους 
επιπροσθέτως, επισηµαίνονται µε φώτα τη νύχτα.
∆ιαταγές της υπηρεσίας σχετικές µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε 
ευθύνη και έξοδα του αναδόχου.
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαραίτητο φαρµακευτικό υλικό για πρώτες βοήθειες.

Άρθρο 17ο - Χρήση έργου προ της αποπεράτωσης

Ο εργοδότης δικαιούται να παραλάβει και κάνει χρήση κάθε τµήµατος του έργου που 
περατώθηκε µερικώς ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε 
εργασίας µη σύµφωνης προς τη σύµβαση. Αν η ανωτέρω κατοχή ή χρήση προκαλέσει 
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καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών, τότε χορηγείται από τον εργοδότη ανάλογη 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου. Σε περίπτωση που η χρήση του έργου από 
τον εργοδότη προ της αποπεράτωσής του, συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον 
ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλλει σ’ αυτόν τις δαπάνες αυτές που πραγµατικά 
δικαιολογούνται.

Άρθρο 18ο - Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρµογές επί του εδάφους

Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την εφαρµογή των εγκεκριµένων 
χαράξεων στο έδαφος εκτελείται µε φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου, µε οδηγίες της 
υπηρεσίας που ελέγχει την ακρίβεια σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Οι δαπάνες των 
ανωτέρω εργασιών σε υλικά, τεχνικά µέσα και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, µε βάση την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί µπροστά σε αντιπρόσωπο της 
Υπηρεσίας, στην εφαρµογή της µελέτης πάνω στο έδαφος, στις πασσαλώσεις και στις 
χωροσταθµήσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο και στη λήψη των συµπληρωµατικών 
στοιχείων, που απαιτούνται για την προσαρµογή και συµπλήρωση των εγκεκριµένων 
στοιχείων της µελέτης καθώς και στη σήµανση της περιοχής, που καταλαµβάνεται από το 
έργο.

Άρθρο 19ο - Απαλλοτριώσεις

Οι απαλλοτριώσεις που χρειάζονται για την εκτέλεση των έργων γίνονται µε φροντίδα του 
εργοδότη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι αποζηµιώσεις που 
θα οριστούν τελικά σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του έργου λόγω 
απαλλοτριώσεων και όχι λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου, ο εργοδότης εκτός του να δώσει 
ανάλογη παράταση προθεσµίας, καµία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση για αποζηµίωση έχει, 
έναντι του αναδόχου.

Άρθρο 20ο - Κρατήσεις

Σχετική εγκύκλιος υπ' αριθµ. 29417/85/1967.
Α΄) Εάν το έργο εκτελείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού:

α) 2% ΤΑ∆ΚΥ,
β) 1% ΤΥ∆Κ,
γ) 1% ΤΠΕ∆Ε,
δ) 1% ΤΣΜΕ∆Ε,
ε) 0,2% ΤΣΜΕ∆Ε,
στ) 0,5 % ΕΜΠ,
ζ) 0,2% ΤΕΕ,
η) 0,6% ΤΣΜΕ∆Ε.

Β΄) Εάν το έργο εκτελείται από πιστώσεις ∆ηµοσίων Επενδύσεων, ο ανάδοχος υπόκειται 
µόνον στις επιβαρύνσεις µε τα στοιχεία (δ), (ε), (στ) και (η) καθώς και στις ασφαλιστικές 
εισφορές.

Άρθρο 21ο - Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασµός

Θα εκδοθεί βάσεις των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και 
της σχετικής εγκριτικής απόφασης της ∆ιεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης.
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Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα µόνα δικαιολογητικά έκδοσης του εξοφλητικού λογαριασµού, 
αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται εις αυτόν.

Προ της θεώρησης του λογαριασµού αυτού θα προσκοµίσει ο ανάδοχος βεβαίωση του 
αρµοδίου υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α. ότι εξόφλησε όλες τις σχετικές µε την εκτέλεση του 
έργου ασφαλιστικές εισφορές.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 18/03/2010

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  18/03/2010
Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ Ο∆Ο ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΑΡΑ
Προϋπολογισµός: 55.500,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Σ.Α.Τ.Α.

                             

ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ

          Α. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των 
Ειδικών και Τεχνικών όρων σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς 
όρους της Σύµβασης τα λοιπά συµβατικά τεύχη τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα 
σχέδια και διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της ∆/νουσας 
το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο που αναφέρεται στο 3ο άρθρο των 
ειδικών όρων της υπόψη Ε.Σ. και πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική σύµβαση.
Οι βασικοί γενικοί όροι για την κατασκευή του έργου περιέχονται στη Ε.Σ.Υ. για έργα 
∆ηµοσίου που έχει εγκριθεί µε την αριθµ. ΓΓΑ/257/659/Φ.4/11-3-1974 και εφαρµόζονται 
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις των Ν.1418/1985, Ν.2229/1994, Ν.
2372/1996, Ν.2539/1997, Ν.2576/1998, Ν.2940/2001 και των Π.∆. 609/1985, Π.∆. 
171/1987, Π.∆. 286/1994, Π.∆. 305/1996, Π.∆. 402/1996 και Ν. 3263/04.

ΑΡΘΡΟ 2ο - Αντικείµενο εργολαβίας
Το τεχνικό κείµενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στο τεύχος της 
Τεχνικής Έκθεσης της παρούσης µελέτης.

ΑΡΘΡΟ 3ο - Γενική ισχύς Τιµολογίου
3.1 Στις τιµές του προϋπολογισµού και του Τιµολογίου της Υπηρεσίας περιλαµβάνονται κάθε 
σχετική δαπάνη όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 34 του Π.∆. 609/1985. "Γενικές 
υποχρεώσεις ανάδοχου για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου."
3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ Ο∆Ο ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΑΡΑ δίδεται µε πλήρη ευθύνη του αναδόχου και µετά από 
εκτίµηση και συνδυασµό των µέσων που διαθέτει των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης 
του έργου και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών ειδικών και τεχνικών όρων 
που αποτελούν συµβατική υποχρέωσή του.

ΑΡΘΡΟ 4ο - Μηχανικός εξοπλισµός - Εργαλεία - Υλικά
Ο ανάδοχος πρέπει να προµηθευτεί µε δικές του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα, τα εργαλεία 
ώς και τα µεταφορικά µέσα, που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του 
έργου που αναλαµβάνει, ο κύριος του έργου µπορεί να  διαθέσει στον ανάδοχο τα υλικά που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5ο - Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου
Μέσα σε 15 µέρες από την υπογραφή της σύµβασης του έργου ο ανάδοχος οφείλει να 
υποβάλλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου που θα 
ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις.
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Για την σύνταξη, έγκριση και αναθεώρηση του χρονοδιαγράµµατος ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν.2229/94. Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να δέχεται τις αναπροσαρµογές 
του προγράµµατος καθώς και τις απαιτούµενες παρατάσεις των προθεσµιών λόγω 
αυξοµείωσης των χορηγουµένων πιστώσεων.
Παράταση της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών εγκρίνεται σύµφωνα µε τις 
συνδυασµένες διατάξεις του 2ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 και τις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 10 του Ν. 1418/1984.
Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταµένη αρχή ύστερα από αίτηση του 
αναδόχου και αναλυτικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Π.∆. 609/1985.
Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών προθεσµιών από 
υπαιτιότητα του αναδόχου έστω και αν εγκριθεί παράταση  (ειδική) επιβάλλονται ποινικές 
ρήτρες (παρ.9 του άρθρου 36 Π.∆.609/1985).
Εφαρµόζεται το άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 και το άρθρο 41 του Π.∆. 609/1985.
Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Χρόνος έναρξης της συµβατικής προθεσµίας καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.∆. 
609/1985 και το Π.∆. 171/1987.

ΑΡΘΡΟ 7ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης
7.1 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3263/04.
7.2 Συµπληρωµατική εγγύηση ίδιου ποσοστού κατατίθεται και σε κάθε µεταγενέστερη 
επαύξηση του ποσού της σύµβασης.
7.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε 
πληρωµή σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 27 του Π.∆. 609/1985.

ΑΡΘΡΟ 8ο - Ηµερολόγιο έργου
Το ηµερολόγιο του έργου µε τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις του άρθρου 33 του Π.∆. 
609/1985 τηρείται µε µέριµνα του ανάδοχου.

ΑΡΘΡΟ 9ο - Επιµετρήσεις
9.1 Τα διακριτά µέρη του έργου ο ανάδοχος στο τέλος κάθε µήνα συντάσσει επιµετρήσεις 
για τις εργασίες του προηγούµενου µήνα και τις υποβάλλει για έλεγχο στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία αφού υπογράψει µε την ένδειξη όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο.
9.2 Μέσα σε δύο (2) µήνες το αργότερο από την βεβαιωµένη περαίωση του έργου ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει τυχόν επι-µέρους επιµετρήσεις που λείπουν από 
την τελική επιµέτρηση. Η διαδικασία ελέγχου της τελικής επιµέτρησης ολοκληρώνεται από 
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε δύο µήνες από την υποβολή της.
Λοιπά θέµατα για τις επιµετρήσεις ορίζονται στο άρθρο 38 του Π.∆. 609/1985.

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Μέτρα για την απόλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή του έργου κατά την 
διάρκεια των εργασιών. 
10.1 Κάθε σχετική δαπάνη, που απαιτείται για την σήµανση και εξασφάλιση συνεχούς και 
απόλυτης διεξαγωγής της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην περιοχή του έργου, βαρύνει τον 
ανάδοχο και λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς του. 
10.2 Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που 
θα οφείλεται στη µη λήψη απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.

ΑΡΘΡΟ 11ο - Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές
Η εργολαβική σύµβαση διέπεται από:
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Α) Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 και Ν. 3263/2004 ∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις 
Β) Τις διατάξεις του Π.∆. 609/1985 Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων και του Π.∆. 171/87.
Γ) Τις διατάξεις του Π.∆. 472/1985, του Π.∆. 286/94, του Π.∆. 402/96, του Ν.2372/96, του 
Ν.2539/97 και του Ν.2576/98
∆) Τον ∆.Κ.Κ.
Ε) Οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές έργων οδοποιίας της τέως ∆/σης Γ3β του ΥΠ.∆.Ε. 
που έχουν εκδοθεί από το 1966 και µετά. 
ΣΤ) Οι προσωρινές πρότυπες προδιαγραφές έργων οδοποιίας (Κωδικοποίηση 1964) της ∆/
σης Γ3β του ΥΠ.∆.Ε. που έχουν καταργηθεί.
Ζ) Όλες οι Π.Τ.Π. πέραν των ανωτέρων που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα και ισχύουν για 
την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων.
Η) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 και η Εγκύκλιος Ε7 που τέθηκαν σε ισχύ 
από τις 17.10.97
Θ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις οδηγίες ποιοτικού ελέγχου, που έχει καθορίσει 
η Υπηρεσία µε το 21203/5-11-1998 έγγραφο της. 

ΑΡΘΡΟ 12ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους - Χρηµατοδότηση - Φόροι
12.1 Το ποσοστό για έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 18% και διευκρινίζεται ότι οι τιµές 
του Τιµολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό.
12.2 Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. και οι πληρωµές του ανάδοχου θα 
υπόκεινται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 13ο - Έδρα επιχείρησης - ∆ιορισµός
Κατά την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 26 του Π.∆. 
609/1985 ο ανάδοχος, δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή διεύθυνσή της και 
σε περίπτωση που αυτή είναι εκτός Νοµού, υποχρεωτικά διορίζει αντίκλητο του, κάτοικο Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Εκχώρηση έργου σε τρίτους απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του φορέα 
κατασκευής του έργου.

ΑΡΘΡΟ 14ο - ∆ιεύθυνση Εργων - Εκλογή προσωπικού - Μηχανικά µέσα 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, 
µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Τα 
υλικά µπορεί να διατίθενται στον εργολάβο από τον κύριο του έργου.
Η ∆/νση των έργων από την πλευρά του ανάδοχου στον τόπο κατασκευής γίνεται από 
τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 15ο - Πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται
Εφόσον το ζητήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη 
στην προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του έργου που εκτελείται.

ΑΡΘΡΟ 16ο - Πηγές λήψης υλικών
Αν δεν καθορίζονται από τη σύµβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
βρει και να δηλώσει στη ∆/νουσα Υπηρεσία της πηγές που θα χρησιµοποιήσει για την 
κατασκευή του έργου.

ΑΡΘΡΟ 17ο - Προθεσµίες - Παράταση - Ποινικές ρήτρες
Ολικές και τµηµατικές προθεσµίες.
Παράταση της προθεσµίας περαίωσης δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο.
Αν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης του έργου, άγνοια 
χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψεων αδρανών υλικών (λατοµεία κ.λ.π.) των δανείων 
υλικών επιχωµάτων (χειµάρρων, ορυχείων κ.λ.π.), άγνοια σύγχρονης εκµετάλλευσης των 
πηγών λήψεως που θα χρησιµοποιηθούν για το δρόµο και από τυχόν άλλες εν ενεργεία 
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εργολαβίες κοντά στις υπάρχουσες πηγές (ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς δαπάνη 
του ∆ηµοσίου να δηµιουργήσει νέες κατάλληλες θέσεις για να κατασκευάσει νέους δρόµους 
για προσπέλαση), άγνοια της καταστάσεως των δρόµων προσπελάσεως των πηγών που θα 
χρησιµοποιηθούν και των συνθηκών διανοίξεως καινούργιων, άγνοια των κλιµατολογικών 
συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή ή άγνοια δυνατότητας εξευρέσεως εργατών, 
µηχανηµάτων κ.λ.π.
Στο χρονοδιάγραµµα κατασκευής που προβλέπεται από το άρθρο 32 του Π.∆. 609/1985 να 
υποβάλλει ο ανάδοχος, πρέπει να λάβει υπόψη του και τις ακόλουθες τµηµατικές 
προθεσµίες:
ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 3 ΜΗΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ 18ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οριστική παραλαβή 
του
18.1 Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα σε άριστη κατάσταση 
µέχρι της παραλαβής τους και να επιδιορθώνουµε δαπάνες του κάθε φθορά που προέρχεται 
από διάφορες αιτίες.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.∆. 609/1985 ο χρόνος εγγύησης του έργου 
µπορεί να καθορίζεται και µικρότερος των 15 µηνών. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 55 του Π.∆. 609/1985 οριστική παραλαβή. 
18.2 Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο µήνες, από τότε 
που λήγει ο χρόνος εγγύησης που καθορίζεται µε το άρθρο 54 του Π.∆. 609/1985. Γενικά 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 55 του Π.∆. 609/1985 οριστική παραλαβή.
18.3 Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες 
αποκαταστάσεως τόσο του έργου που κατασκευάζεται απ’αυτόν όσο και τυχόν άλλων 
συµπληρωµατικών έργων, που θα κατασκευαστούν κατόπιν πάνω στο έργο (επίχωµα, 
οδοστρωσίας ασφαλτικής επίστρωσης, συµπληρωµατικής στρώσεως ερεισµάτων κ.λ.π.), 
πάντα µέσα στο χρόνο εγγυήσεων και εφόσον οι φθορές και γενικά ζηµίες που οφείλονται 
σε αιτίες πληµµελούς κατασκευής των έργων, που έχουν αναληφθεί απ’αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 19ο - Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - Ανάλυση τιµών
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, εφόσον η αρτιότητα του έργου το επιβάλλει 
εργασίες πέραν των συµβατικών ποσοτήτων ως και νέων, που δεν προβλέπονται στη 
σύµβαση µε τις συµβατικές τιµές ή µε τις νόµιµα κανονιζόµενες τιµές µονάδας νέων 
εργασιών αντίστοιχα µέχρι δαπάνης 50%. 
Συµβατικά τιµολόγια ανάλυσης τιµών και περιγραφικά τιµολόγια, βάσει των οποίων 
κανονίζονται Τ.Μ.Μ.Ε. κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆. 609/1985 όπως 
τροποποιήθηκε το Π.∆. 286/94 και το Π.∆. 402/96.
- Η ΑΤΕΟ και το αντίστοιχο Π.Τ.Ε.Ο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. Γ3β/
0/12/γ34-Ω/20-10-1975 απόφαση του ΥΠ.∆.Ε. 
- Η ΑΤΟΕ και το αντίστοιχο αναλυτικό τιµολόγιο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
Ε7/1253/155/16-1-1976 απόφαση της τέως Υπηρεσίας Οικισµού του ΥΠ.∆.Ε.

ΑΡΘΡΟ 20ο - Τοπογραφικές εργασίας - Εφαρµογή του εδάφους
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο επιστηµονικό και το τεχνικό προσωπικό 
και τα απαραίτητα µέσα και όργανα, για την εφαρµογή και τη χάραξη του εδάφους των 
σχεδίων της συµβάσεως, του καθορισµού των υψοµετρικών σταθµών και γενικά κάθε 
τοπογραφικής φύσεως εργασία, που θεωρείται απαραίτητη για την κατασκευή επιστηµονικά 
άρτιου έργου.

ΑΡΘΡΟ 21ο - Απολογιστικές εργασίες 
Αν δεν είναι δυνατός ο καθαρισµός τιµής εργασιών δια Π.Κ.Ν.Τ.Μ., αυτές εκτελούνται 
απολογιστικά, µόνο ύστερα από έγγραφη αίτηση του αναδόχου προς την επιβλέπουσα 
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υπηρεσία και έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας και του εργοδότη, που θα καθορίσει και τους 
όρους εκτέλεσης, διαφορετικά και αποζηµίωση δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 22ο - Αρχαιότητες
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αµελλητί στην επιβλέπουσα υπηρεσία τυχόν 
εµφάνιση κατά την κατασκευή του έργου αρχαιοτήτων, µε άµεση εφαρµογή των κειµένων, 
περί Αρχαιοτήτων, ∆ιατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Η επιτόπου του έργου παρουσία τεχνικού στελέχους (τουλάχιστον εργοδηγού) 
____________________________  που έχει τα κατάλληλα προσόντα, είναι υποχρεωτική 
σύµφωνα µε τον Ν 2229/94.

ΑΡΘΡΟ 24ο - Μέτρα Ασφαλείας
24.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους 
Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που 
αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
µερικές σχετικές διατάξεις όπως π.χ.:
- Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας (άρθρ. 9, 44, 47) για σήµανση εκτελουµένων έργων, έργα 
επί οδών, αποθέσεις υλικών κ.λ.π.
- Το Π.∆. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια" (Οδηγία 92/57 ΕΟΚ) 
- Το Π.∆. 17/96 "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σε 
συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ"
- Το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α) "Περί ασφάλειας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις 
ασχολουµένων µισθωτών" 
- Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337 Α) "Περί όπλων και εκρηκτικών υλικών"
- Το Π.∆. 413/77 (ΦΕΚ 128 Α) "Περί αγοράς µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών 
υλών".
- Το Π.∆ 778/80 (ΦΕΚ 193 Α) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών 
εργασιών"
- Το Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α) "Περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού"
- Ο Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/Α) "Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά στις 
διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κ.λ.π."
- Η Υπουργική απόφαση 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59/∆) "Κτιριοδοµικός κανονισµός" (Ειδικά 
το Άρθρο 5, παράγρ. 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών) 
- Η Υπουργική απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 31245/οικ/22-5-93 "Συστάσεις για κατεδαφίσεις 
κτιρίων", µε κατ' αναλογία εφαρµογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων 
(συγκοινωνιακών έργων κ.λ.π.)   
Σύµφωνα µε τα Π.∆ 305/96 και Π.∆ 17/96 ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εντός 
προθεσµίας 25 ηµερών, από την υπογραφή της σύµβασης, να υποβάλλει στην υπηρεσία 
τη δήλωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ), Συντονιστού Υ & Α κατά την 
κατασκευή (ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφάλειας (ΓΑ), καθώς και τη σχετική γνωστοποίηση των 
στοιχείων αυτών προς το ΚΕ.Π.Ε.Κ. του Νοµού.
Επίσης ο ανάδοχος και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, είναι υποχρεωµένος να 
καταρτίσει και να υποβάλλει στη ∆/ση του έργου υπηρεσία, εντός προθεσµίας 25 ηµερών
, από την υπογραφή της σύµβασης, (πάντως πριν από την έναρξη του έργου) σχέδιο 
ασφάλειας και υγείας και φάκελο ασφάλειας και υγείας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.
305/96. 

24.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε 
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πόσιµο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει µέσα παροχής 
πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και να τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά 
σήµατα επισήµανσης και απαγορεύσεις προσεγγίσεις επικίνδυνων θέσεων, καθώς και 
προειδοποιητικές και συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόµενους, όσο και για 
τους κινούµενους στους χώρους εργοταξίων ή/και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή 
κοντά σ’ αυτές.

24.3 Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της 
Υπηρεσίας µετά των εκάστοτε Συµβούλων της και κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο 
χώρο του Έργου µετά από σχετική έγκριση, τα απαιτούµενα, κατά περίπτωση εργασίας, 
ατοµικά και οµαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως ενδεικτικά: 
κράνη, γυαλιά, µάσκες  ηλεκτροσυγκολλητών  κ.λ.π. Κατά την τυχόν εκτέλεση νυκτερινής 
εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούµενο ισχυρό φωτισµό για την 
ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου.

24.4 Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών 
χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει:
 
24.4.1 Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης.

24.4.2 Για τον περιοδικό καθορισµό των χώρων από επικίνδυνα, για ανάφλεξη, υλικά και την 
κατάλληλη διάθεσή τους. 

24.4.3 Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλες ανοικτής πυράς κοντά σε 
χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των 
γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν. 

24.4.4 Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και 
σύµφωνα µε σχετική άδεια. 

24.5 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος 
και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του 
ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των 
σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά, όσα ορίζονται από 
την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα 
εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων.

24.6 Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή 
ζηµιών και ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες εκρήξεις, 
συστήµατα συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, 
λήψη προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες 
κ.λ.π., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες 
στις εκσκαφές.

24.7 Ολες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα 
πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του, κατά 
ανηγµένο τρόπο στις τιµές του Τιµολογίου Προσφοράς αυτού.

ΑΡΘΡΟ 25ο - Τελικές ∆ιατάξεις
25.1 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει 
γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται λεπτοµερειακή αναφορά σε 
άλλες θέσεις των τευχών δηµοπράτησης) των στοιχείων εδάφους (µε τυχόν σύνταξη από 



-14-

µέρους του γεωλογικής µελέτης και εκτέλεση δικών του γεωτρήσεων ή και φρεάτων και 
δική του γεωτεχνική αξιολόγηση) και είναι απόλυτα ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης του 
έργου από κάθε πλευρά, της κατάστασης των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που θα 
αποδοθεί ελεύθερη η συνολικά απαιτούµενη λωρίδα για την εκτέλεση των έργων, πηγών και 
υλικών κάθε είδους κ.λ.π., όπως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από 
οποιοδήποτε λόγο ή την παρέµβαση Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και ότι έχει λάβει υπόψη 
του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµία απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση κατά 
οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, των 
δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει τα υπάρχοντα εγκεκριµένα 
διαγράµµατα της µελέτης, καθώς και τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε αυτήν 
την Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του.

25.2 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος 
για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από 
οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε το έργο.

25.3 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύµβαση Κατασκευής του Εργου που 
θα γίνει µε βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και συµπληρώνεται από όλη την Ελληνική 
Νοµοθεσία και ειδικότερα, σε τεχνικά θέµατα, από τις διατάξεις περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων 
Έργων, όπως καθορίζονται µε το Ν. 1418/84, το Ν. 3263/04, το σχετικό Π.∆. 609/85, το Ν. 
2229/94 (ΦΕΚ 138 Α/31-8-94), το Π.∆. 286/94 (ΦΕΚ 148 Α/14-9-94), το Ν. 2392/96, την 
Εγκ. 8/96, το Π.∆. 402/96 και την Εγκ. 38/96, µε τις τυχόν άλλες διατάξεις που θα έχουν 
εκδοθεί και θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.
Σχετικά ισχύουν τα αναφερόµενα στη εισαγωγή της ∆ιακήρυξης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΩΝ
ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ 

ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

∆ΙΑ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙ

Α

ΑΝΕΥ 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙ

ΑΣ

∆ΙΑ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙ

Α

ΑΝΕΥ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙ

ΑΣ

Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ    

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

% % % % %

ΜΕΛΕΤΕΣ
(Οταν η 
µελέτη 

χρηµατοδοτ
είται απο 
Π∆Ε δεν 
γίνεται 

κράτηση 
ΕΜΠ)

1 2 3 4 5 6 7 8

Α Ταµ. Ασφ.∆ηµ. και 
Κοιν. (ΤΑ∆ΚΥ)

2 2 2 2 - -

Β Υπ.Εσωτ.Τεχν.
(ΤΥ∆Κ)

1 1 1 - - -

Γ Ταµ.Προν.Εργοληπ
τών ∆.Ε. 

(Τ.Π.Ε.∆.Ε.)

1 1 1 - - -

∆ Τα.Συντ.Μηχ.∆ηµ.
Εργων(ΤΣΜΕ∆Ε)

1 1 1 - - 2

Ε Εθν.Μετσ.Πολυτεχ
ν.(Ε.Μ.Π.)

0,5 0,5 0,5 - - 1

Ζ Τεχν.Επιµελ.Ελλάδ
ας(Τ.Ε.Ε.)

0,2 0,2 0,2 - - 2

Η N. 915/79 
(ΤΣΜΕ∆Ε)

(µόνο για τους 
µετόχους του 

ταµείου)

0,2 0,2 0,2 - - -

Θ ΤΣΜΕ∆Ε 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -

Ο ΦΠΑ βαρύνει τους ΟΤΑ (Κοινότητες - ∆ήµους)

Για εργολαβίες που χρηµατοδοτούνται απο Π.∆.Ε. ισχύουν µόνο οι κρατήσεις ∆3, Ε3, �

Η3, Θ3.
Οι κρατήσεις ∆4 και Ε4 ισχύουν µόνο όταν ο προµηθευτής εκτελεί και το έργο.�

Οι κρατήσεις Α3, Β3, Γ3, Ζ3 δεν ισχύουν όταν το έργο χρηµατοδοτείται από Π.∆.Ε.�

Οι κρατήσεις ∆5 και Ε5 ισχύουν µόνο όταν ο προµηθευτής εκτελεί και το έργο.�

Οι κρατήσεις Β5, ∆5, Ε5, Ζ5 δεν ισχύουν όταν το έργο χρηµατοδοτείται από Π.∆.Ε. �

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 18/03/2010

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ Ο∆Ο ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΑΡΑ
Προϋπολογισµός: 55.500,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Σ.Α.Τ.Α.

ΤΤΤ   ΙΙΙ   ΜΜΜ   ΟΟΟ   ΛΛΛ   ΟΟΟ   ΓΓΓ   ΙΙΙ   ΟΟΟ      ΜΜΜ   ΕΕΕ   ΛΛΛ   ΕΕΕ   ΤΤΤ   ΗΗΗ   ΣΣΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στην Πρόσκληση /∆ιακήρυξη.

1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του 
υπόψη έργου. Οι τιµές µονάδος  περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που περιγράφονται στα αντίστοιχα 
άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούµενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση µε το είδος και την 
απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, τη 
δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαµβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα κάτωθι:

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς 
φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαµβανοµένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 
27 του Ν. 2166/93, δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη 
χαρτοσήµου, όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, που θα ισχύσουν κατά την 
εκτέλεση του έργου.
Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό 
∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην 
Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει 
τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και 
τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, 
ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόµενους το δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. Επίσης 
δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 πάνω στα εισαγόµενα από το 
εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση 
στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, καθώς και από τους φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται 
αναλυτικότερα στα Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των 
φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο 
φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 
(ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79).
∆ιευκρινίζεται ότι στις τιµές περιλαµβάνονται ανηγµένα οι φόροι, τέλη κ.λ.π. όπως ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία δηµοπράτησης.

1.1.2 Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης, αποθήκευσης, φύλαξης, 
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επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών ενσωµατωµένων 
και µη, µετά των απαιτούµενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων µεταφορών, χαµένου χρόνου και 
σταλίας µεταφορικών µέσων και κάθε είδους µετακινήσεων µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση, εκτός 
των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύµφωνα µε το αντίστοιχο 
άρθρο του Τιµολογίου. Οµοίως οι δαπάνες για µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαµένο χρόνο 
φορτοεκφορτώσεων και σταλίες µεταφορικών µέσων των περισσευµάτων και των ακατάλληλων 
προϊόντων ορυγµάτων και υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που θα ισχύουν, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), 
δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίµων, νυκτερινών κλπ. 
του κάθε είδους προσωπικού (επιστηµονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευµένου ή όχι, 
προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των µηχανηµάτων, των συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή 
αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την 
κατασκευή του υπόψη έργου.
∆ιευκρινίζεται ότι στις τιµές περιλαµβάνονται ανηγµένα οι δαπάνες νυκτερινών εργασιών πλήν των 
έργων που η εκτέλεση τους προβλέπεται νυκτερινές ώρες, οπότε τιµολογούνται ξεχωριστά.

1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την οργάνωση, τη 
διαρρύθµιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου, µε όλες τις απαιτούµενες 
εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου, αποχέτευσης και 
λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι 
δαπάνες αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, τη µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών είτε στο εργαστήριο 
του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριµένο ή κρατικό εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους 
όρους δηµοπράτησης.

1.1.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας παραγωγής 
προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων των δαπανών 
εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισµού, υλικών, 
µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, µετά των δαπανών 
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής 
ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των 
εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές 
έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε µισθώσει ο 
Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την 
κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης).

1.1.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, µεταφορικών 
µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται 
ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου.

1.1.9 Οι δαπάνες αντιµετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, 
λήψης πρόσθετων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες για τα µέτρα προστασίας όλων των όµορων 
κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή 
τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, σε ρέµατα-ποτάµια κλπ 
καθώς και η δαπάνη ασφάλειας του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου και µέχρι την 
οριστική παραλαβή του. Οι δαπάνες για τα µέτρα προστασίας των κατασκευών σε κάθε φάση της 
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, 
σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους. 
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1.1.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους "δοκιµαστικά τµήµατα", που 
προβλέπονται στους όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, 
εργασία κλπ.)

1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας κάθε είδους µηχανήµατος ή άλλου 
εξοπλισµού (π.χ. ικριωµάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου, µέσα στις 
οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και 
η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση 
(όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους ανεξαρτήτως αιτίας, η αποµάκρυνσή τους µαζί µε την 
τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα 
καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα, που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των 
έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω 
και αν δε χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία.
∆ιευκρινίζεται ότι στις τιµές περιλαµβάνονται ανηγµένα οι δαπάνες για σταλίες εφόσον γι' αυτές δεν 
ευθύνεται ο Κύριος του έργου.

1.1.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε τις 
τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ. 
πλην των περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα 
του παρόντος, µαζί µε την εργασία πλύσεως ή εµπλουτισµού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη 
παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, 
λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που θα ισχύουν σύµφωνα µε 
τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.1.13 Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και µετακινήσεις 
µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εµπόδια στο χώρο του 
έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, µη παράδοση περιοχών, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. 
∆.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων, από 
τις αναγκαίες µετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του 
αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συµβατικών τευχών είτε αυτές 
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιµολογίου καθώς και 
λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων 
και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόµα και από προσωρινές περιοδικές ή και 
µόνιµες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε 
αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).
∆ιευκρινίζεται ότι στις τιµές περιλαµβάνονται ανηγµένα οι δαπάνες καθυστέρησης από µη παράδοση 
περιορισµένης έκτασης περιοχών και όχι το σύνολο του χώρου του έργου.

1.1.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη 
παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού 
γενικά, όπως π.χ.:

(1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους µικρότερου των 5,0 µ., που 
τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι 
δυνατόν, σύµφωνα µε τις αρµόδιες Αρχές ή την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες 
διαδροµές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγµάτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 
όρων δηµοπράτησης.

(2) Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στον ευρύτερο γειτονικό 
χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, 
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την καθηµερινή κάλυψη των ορυγµάτων, την ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγµάτων, την 
ενηµέρωση του κοινού, τη σήµανση, τη σηµατοδότηση και την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, 
οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 
αποµάκρυνση των παραπάνω εγκαταστάσεων µετά την περαίωση των εργασιών και τη διαµόρφωση 
των χώρων αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην Ε.Σ.Υ.
∆ιευκρινίζεται ότι στις τιµές περιλαµβάνονται ανηγµένα οι δαπάνες σήµανσης όταν είναι µικρής 
έκτασης και εφόσον δεν προκύπτουν από εκπονηµένη Μελέτη Σήµανσης, οπότε κοστολογούνται 
ξεχωριστά.

1.1.15 Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθµικών 
αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς 
ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και 
µελετών συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες 
ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα 
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, θεµέλια, υδάτινοι 
ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και 
γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα 
πλαίσια της παρούσας σύµβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.1.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη 
επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) 
των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η 
επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις.

1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού (όπου 
αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην 
Υπηρεσία.

1.1.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι 
εργασίες, που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.

1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και διευθετήσεων για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων οµβρίων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται οι κατασκευές του 
έργου, οι υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 
στα άρθρα του Τιµολογίου.
∆ιευκρινίζεται ότι στις τιµές περιλαµβάνονται ανηγµένα οι δαπάνες άντλησης µικρής έκτασης. Σε 
περίπτωση κατασκευής τεχνικών εντός κοίτης ποταµών, καθώς και σε σηµεία που δεν υπάρχει 
αποδέκτης υδάτων, οι δαπάνες αυτές πληρώνονται χωριστά.

1.1.20 Η δαπάνη τοποθέτησης ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

1.1.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και 
όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.1.22 Οι δαπάνες για χρησιµοποίηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωµένων 
µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών.

1.1.23 Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου ακόµη και τα αποµακρυσµένα ή δυσπρόσιτα, για την κατασκευή των δαπέδων 
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εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο 
εργασιών, περιλαµβανοµένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για 
την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για διατήρησή τους.
∆ιευκρινίζεται ότι στις τιµές περιλαµβάνονται ανηγµένα οι δαπάνες λειτουσγίας µόνο των ΟΚΩ που 
διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από την εκτέλεση του 
έργου.

1.1.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. 
διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες 
για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων 
θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.

1.1.25 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους 
βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου 
(περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των 
συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.1.26 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα 
µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
∆ιευκρινίζεται ότι στις τιµές περιλαµβάνονται ανηγµένα οι δαπάνες µίσθωσης προσωρινής εξασφάλισης 
εδαφικής λωρίδας γής και όχι αγοράς της.

1.1.27 Οι δαπάνες µίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήµανσης και συντήρησης 
των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του 
έργου, οι δαπάνες εντοπισµού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για 
την εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών 
γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική 
τους διαµόρφωση µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης.

1.1.28 Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ' αυτών 
(παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. πικούνισµα, σκούπισµα, καθαρισµός, άρση και µεταφορά των 
προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κλπ.

1.1.29 Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων 
αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που συµβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου).

1.1.30 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 
µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµειγµάτων, µελέτες ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες 
εξυγίανσης εδάφους κλπ.

1.1.31 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, 
Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν περιγράφεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.

1.1.32 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, 
στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

1.1.33 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, συµφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές 
δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους 
δηµοπράτησης του έργου.

1.1.34 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
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υπαρχόντων φυσικών ή τεχνικών υδάτινων αγωγών, αγωγών αποχέτευσης και αποστράγγισης της 
περιοχής, ακόµη και στις περιπτώσεις που τα δίκτυα:

(1) είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσµενείς µεταχειρίσεις.

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητά τους αν ο Ανάδοχος δε λάβει µέτρα για να 
αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές κυρίως ή άλλες εργασίες.

1.1.35 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.2 Στις τιµές µονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιµολογίου περιλαµβάνονται 
επίσης η αξία προµήθειας της καθαρής ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου, οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης 
και µεταφοράς της από τις περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών µέχρι τη θέση επεξεργασίας της και µέχρι 
τη θέση ενσωµάτωσής της, η σταλία µεταφορικών µέσων και ο χαµένος χρόνος φορτοεκφορτώσεων, 
καθώς και κάθε άλλη απαιτούµενη δαπάνη για την έντεχνη χρήση της (θέρµανση, παραγωγή 
διαλυµάτων κλπ).

1.3 Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα 
Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή 
υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, 
τελών χαρτοσήµου, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών 
επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα 
επισφαλή έξοδα από κάθε είδους δυσχέρειες, είτε αυτές έχουν προβλεφθεί είτε όχι.
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, 
δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, του 
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς 
του αναδόχου.

1.4 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο 
του Έργου.

1.5 Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που είναι παρεµφερείς προς εκείνες, 
που καλύπτονται από άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης) ή επιµετρώνται διαφορετικά, 
αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους, 
µε τις εξής βάσεις αναγωγής:

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (οµβρίων, ακαθάρτων) από 
τσιµεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από αµιαντοτσιµεντοσωλήνες

Για εσωτερική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες 
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για την αντίστοιχη κατηγορία 
αντοχής και µεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του 
χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος συµβατικού σωλήνα της αµέσως µικρότερης υπάρχουσας στο 
παρόν Τιµολόγιο εσωτερικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:

DN / DM 

όπου DN: Εσωτερική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα
DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος συµβατικού σωλήνα που περιλαµβάνεται 

στο παρόν Τιµολόγιο.
  
Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα 
διάµετρος.

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας 
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του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας 
σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο: 

DN / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας 
του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας 
σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο: 

ΒN / 240

                     όπου  ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης  ταινίας σε mm 

∆ιευκρινίζεται ότι τα αναφερόµενα παραδείγµατα είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Παρεµφερής 
πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων των Ενιαίων Τιµολογίων.
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ΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Α-02
ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α)

Για τη γενική εκσκαφή, , εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, 
ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και  κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή 
συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), 
για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο ή και µε τα χέρια, εν ξηρώ ή 
µέσα σε νερό, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, εκσκαφή:
- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ. µετά της 
µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους, 
- για τη διευθέτηση χειµάρρων πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ,
- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων,
- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µέτρων,
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των 
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου 
για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover 

Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη:
- προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, εκσκαφής µε οποιοδήποτε µέσο ή και 
µε τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων, µόρφωσης των 
παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης, σχηµατισµού των αναβαθµών 
- διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο 
(χωµατοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ)  την προσωρινή απόθεση για τη χρησιµοποίηση των 
κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) χωρίς την απόρριψη των ακατάλληλων 
ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαµένου 
χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη 
εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών 
αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και διαµόρφωσης των 
αποθέσεων σύµφωνα  µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και της περιβαλλοντικής 
µελέτης
- αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε 
συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, αποξήλωσης πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης 
συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SΕRAZANETI), µανδροτοίχων από λιθοδοµή, γενικών 
λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών (θεµελίων ή ανωδοµής), κρασπεδορείθρων και στερεών 
εγκιβωτισµού, που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών.
απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς και η 
δαπάνη εκθάµνωσης κοπής, ξερίζωσης και αποµάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως 
περιµέτρου 
- αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 
άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισµένα µέτωπα 
και όγκοι εκσκαφών κλπ.
συµπύκνωσης της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος" 
µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας 
Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στο σχέδιο ΤΥΠΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα 
Π.Κ.Ε. σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' 
ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
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τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR (PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO 
T 180). 
- κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωµάτων µε κατάλληλες µεθόδους 
σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
κάθε είδους σταλίας του µηχανικού εξοπλισµού και η δαπάνη αντιµετώπισης κάθε είδους 
δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης αντιστήριξης των πρανών 
των Cut and Cover και των στοµίων σηράγγων και Cut and Cover
- επανεπίχωσης (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της 
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει απαίτηση 
συµπύκνωσης
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, και την παρ. 
6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1.

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης της 
εργασίας σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραµµα εκτέλεσης 
του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς. 

Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των εκτελεσµένων γενικών εκσκαφών 
γαιών και ηµίβραχου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής 
των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ∆ιευκρινίζεται 
ότι ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον των 
προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία 
µε τεκµηριωµένους λόγους.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ηµιβράχου ανευ της καθαράς 
µεταφοράς .
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,70    (εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Α-03.3
Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Α)

Για τη γενική όρυξη, , βραχωδών εδαφών, περιλαµβανοµένων γρανιτικών και 
κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας 
(κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο) και των δυσχερειών που 
προκαλεί, για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο µε σφύρα ή και µε 
τα χέρια, χωρίς ή µε κανονική ή περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (λαµβανοµένων υπόψη των 
ισχυόντων περιορισµών χρήσης ή και απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης µε 
κτίσµατα, γραµµές πυλώνων και υποσταθµούς ∆ΕΗ ή/και άλλες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών 
Εργασιών-ΦΕΚ.931/Β/31.12.84, των σχετικών περιορισµών ∆ΕΗ ή και άλλων περιορισµών 
που ισχύουν), ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή 
µέσα σε νερό, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Χ1 και τους όρους δηµοπράτησης. 

Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, όρυξη:  
ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ µετά της µόρφωσης 
των πρανών και του πυθµένα τους,
για τη διευθέτηση χειµάρρων πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ, 
για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων 
τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 
συνέχεια των γενικών ορύξεων της οδού
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τεχνικών Cut and Cover και για τη λήψη µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των 
πρανών εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου.
για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover σύµφωνα και µε τις η µελέτη και τα 
τεύχη δηµοπράτησης.

Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη:
προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, όρυξης µε οποιοδήποτε µέσο ή και µε 
τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποµάκρυνσης και αποστράγγισης των υδάτων, 
µόρφωσης των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης, σχηµατισµού των 
αναβαθµών 
δηµιουργίας διατρηµάτων γόµωσης,
προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης, πυροδότησης εκρηκτικών υλών µε όλες τις 
απαιτούµενες εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούµενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, 
φυτίλια, πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.)
διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο 
(χωµατοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) την προσωρινή απόθεση για τη χρησιµοποίησή τους στο 
έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες 
τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε 
είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η 
δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η 
δαπάνη διάστρωσης και διαµόρφωσης των αποθέσεων σύµφωνα  µε τις απαιτήσεις των 
όρων δηµοπράτησης και της περιβαλλοντικής µελέτης 
καθαίρεσης τυχόν άοπλων σκυροδεµάτων, που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών 
εκσκαφών, εκτός από αυτές που αναφέρθηκαν στο άρθρο των γενικών εκσκαφών γαιών - 
ηµίβραχου, των οποίων η καθαίρεση δεν αποζηµιώνεται ιδιαίτερα. 
της τυχόν απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής καθώς και της εκθάµνωσης, 
κοπής, ξερίζωσης και αποµάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως περιµέτρου  
αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 
άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές αυτής, όπως περιορισµένα 
µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
κάθε είδους σταλίας του µηχανικού εξοπλισµού και η δαπάνη αντιµετώπισης κάθε είδους 
δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης αντιστήριξης των πρανών 
των και Cut and Cover των στοµίων σηράγγων και Cut and Cover 
επανεπίχωσης (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, 
που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει απαίτηση 
συµπύκνωσης
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απαιτείται για την έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης και την παρ. 6.2.1.1 
της Π.Τ.Π. Χ1.

Επισηµαίνεται ακόµη ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της 
εργασίας σε µια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραµµα εκτέλεσης 
του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς. 

Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται µετά από εντολή της Υπηρεσίας και υπό την προϋπόθεση 
ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για τη χρήση των εκρηκτικών σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των έτοιµων εκτελεσµένων εκσκαφών 
βράχου, µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. Όπως και στην 
περίπτωση γενικών εκσκαφών γαιών-ηµιβράχου, ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται 
στον ανάδοχο για τις επί πλέον εκσκαφές εκτός εάν του δοθεί ειδική εντολή από την 
Υπηρεσία µε τεκµηριωµένους λόγους.
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής όρυξης βράχου, ανευ της καθαράς µεταφοράς 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        7,59    (επτά Ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Β-01
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 3,00µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151)

Για την πλήρη εκσκαφή µέχρι πλάτους 3 µ. θεµελίων τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, 
φρεατίων κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών, οχετών κάθε είδους (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., ηλεκτροφωτισµού κλπ.), για την εκσκαφή κάτωθεν αγωγών, για 
διερευνητικές τοµές εντοπισµού αγωγών-οχετών ΟΚΩ σε κάθε είδους έδαφος 
(γαιοηµίβραχο και βράχο), περιλαµβανοµένων και των πετρωµάτων µε δυσχέρειες 
εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών και για οποιοδήποτε βάθος, µε αφετηρία 
µέτρησης του βάθους την άνω επιφάνεια σκάµµατος όπως αυτή ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., που 
εκτελείται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., ανεξάρτητα από τη χρήση ή όχι εκρηκτικών υλών, εν 
ξηρώ ή µέσα στο νερό, µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο, ή ακόµα και µε τα χέρια. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη αντλήσεων και αντιµετώπισης των κάθε είδους 
επιφανειακών και υπόγειων νερών, η δαπάνη των κάθε είδους απαιτουµένων αντιστηρίξεων 
παρειών (µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις µε πασσαλοσανίδες κλπ), 
η δαπάνη µόρφωσης του πυθµένα και τµήµατος των παρειών αυτού ώστε να µπορούν να 
χρησιµεύσουν για τη διάστρωση σκυροδέµατος (π.χ. θεµέλια τεχνικών έργων, περιβλήµατα 
αγωγών κλπ) χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων, η δαπάνη συµπύκνωσης του πυθµένα 
των θεµελίων, η δαπάνη διαµόρφωσης ή µη των δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή 
αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών, η δαπάνη διαλογής, φορτοεκφορτώσεων, χαµένου 
χρόνου και µεταφοράς αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση σύµφωνα µε υπόδειξη της 
Υπηρεσίας για οριστική αποµάκρυνση ή προσωρινή απόθεση στην περιοχή του έργου (µε 
την εν συνεχεία αποκοµιδή αυτών και την οριστική τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής 
επιχωµάτων του έργου) ή απ’ ευθείας οριστική τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής 
επιχωµάτων του έργου ή απόθεση παρά το σκάµµα για την επανεπίχωση του αποµένοντος 
όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή του τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού που 
κατασκευάζονται εκτός του σώµατος της οδού, καθώς και η δαπάνη για την επανόρθωση 
ζηµιών εξαιτίας ενδεχόµενων καταπτώσεων γειτονικών εδαφικών όγκων.
 
Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη για το κόψιµο τυχόν υπάρχοντος 
ασφαλτικού οδοστρώµατος µε κατάλληλη µέθοδο σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης (Ε.Σ.Υ. κλπ.), το κόψιµο, το ξερίζωµα και η αποµάκρυνση δένδρων 
οποιασδήποτε περιµέτρου, η δαπάνη για την εκσκαφή παλιών οδοστρωµάτων, 
κρασπεδορείθρων µε το σκυρόδεµα έδρασής τους, πλακοστρώσεων και τσιµεντοστρώσεων 
(από άοπλο σκυρόδεµα), η δαπάνη για τις τυχόν απαιτούµενες γεφυρώσεις των εκσκαφών 
των τάφρων µε σιδηρές λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλα έργα γεφύρωσης για την 
κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και για εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών και τέλος η 
δαπάνη για τις εργασίες επανεπίχωσης του αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών.

Η κατηγορία αυτή των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται για 
επιφάνεια µέχρι 100 µ2, ή µε πλάτος σκάµµατος το ανώτερο µέχρι 3,00 µ. ανεξάρτητα από 
την επιφάνεια κάτοψης (όπως λεπτοµερώς προσδιορίζεται στην Τ.Σ.Υ.) για οποιοδήποτε 
βάθος και για όλα τα τµήµατα των έργων της εργολαβίας. Εκσκαφές θεµελίων, τάφρων 
κλπ, πέραν του όγκου των εκσκαφών θεµελίων, όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., όπου 
προβλέπονται από τη µελέτη ή εκτελούνται ύστερα από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, θα 
πληρώνονται µε την τιµή των άρθρων των γενικών εκσκαφών. Η εκσκαφή µετράται σε όγκο, 
όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ..
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής θεµελίων τεχνικών έργων.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,14    (τέσσερα Ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Α-12
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227)

Για την καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, 
πτερυγοτοίχων, οπλισµένων τεχνικών έργων και τοίχων, που εκτελείται µε ή χωρίς τη 
βοήθεια µηχανικών µέσων ύστερα από ειδική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, µετά της 
µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.

Στην εργασία περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες της καθαίρεσης µε ή χωρίς 
τη βοήθεια µηχανικών µέσων, της συγκέντρωσης όλων των υλικών που θα προκύψουν και 
της αποκοµιδής σε οποιαδήποτε θέση της επιλογής του Αναδόχου, προς απόθεση ή άλλη 
χρήση σε περιοχές επιτρεπόµενες από τις Αρχές και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας, 
περιλαµβανοµένης της δαπάνης απόθεσης.

Η κατεδάφιση θα γίνει µε άκρα προσοχή ώστε, ανάλογα µε τη µελέτη ή και τις εντολές της 
Υπηρεσίας, να είναι δυνατή η συµπλήρωση του υπάρχοντος έργου µε νέο τµήµα αυτού. 
Στη δαπάνη περιλαµβάνεται η τυχόν προσωρινή εναπόθεση των προϊόντων καθαίρεσης, ο 
χαµένος χρόνος των φορτοεκφορτώσεων (ανεξάρτητα από τις δυσχέρειες, που 
παρουσιάζει η εργασία αυτή) και ο καθαρισµός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι ανεξάρτητη από τη θέση, που γίνονται οι εργασίες (µακριά ή 
κοντά, υψηλά ή χαµηλά σε σχέση µε την υπάρχουσα οδό κλπ.) και ότι ο Ανάδοχος θα λάβει 
όλα τα αναγκαία µέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη υπάρχοντος και διατηρούµενου 
οχετού.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο καθαίρεσης οπλισµένων σκυροδεµάτων που µετράται σε όγκο πριν 
από την καθαίρεση, µετά της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        25,40    (είκοσι πέντε Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Η 1.2
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123.Β)
Για την καθαρά µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής δια αυτοκινήτου.
Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο όπως προκύπτει εκ των διατοµών εκτελέσεων και την απόσταση 
µεταφοράς στη θέση απόρριψης.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβοχιλιόµετρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,38    (τριάντα οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Η 1.1
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Η ∆ΑΝΕΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1520)
Για την καθαρά µεταφορά γαιοβραχωδών ή αµµοχαλικωδών προς κατασκευή επιχώµατος 
κ.λ.π.
Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο καθαράς µεταφοράς δανείων του όγκου υπολογιζοµένου εις 
συµπεπυκνωµένο έτοιµο επίχωµα
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβοχιλιόµετρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,38    (τριάντα οκτώ λεπτά)
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ΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Α-18.3
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ -  ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατοµείου Κατηγορίας Ε4 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510)

Για την προµήθεια δανείων χωµατισµών είτε για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για 
τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώµατος είτε για την επανεπίχωση θεµελίων, 
τάφρων, C&C κλπ., σύµφωνα µε την ΠΤΠ Χ1, την Τ.Σ.Υ και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτούµενων ενεργειών και διαδικασιών για την 
ανάπτυξη και ενεργοποίηση λατοµείου ή δανειοθαλάµου, η δαπάνη προετοιµασίας (όπως 
εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, αφαίρεση των φυτικών 
γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη στρωµάτων και αποµάκρυνσή τους 
σε οποιαδήποτε απόσταση), η δαπάνη εκσκαφής δανειοθαλάµων σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης, η δαπάνη  µόρφωσης των παρειών και του πυθµένα των δανειοθαλάµων, η 
δαπάνη φορτοεκφορτώσεων µε τους χαµένους χρόνους, σταλίες αυτοκινήτων η δαπάνη 
για τις  τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων, η δαπάνη πλήρους αποκατάστασης του 
δανειοθαλάµου σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους καθώς και οποιαδήποτε 
επιβάρυνση, που αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ την παρ. 6.4.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1 και στους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης για πλήρως περαιωµένη εργασία.

∆εν προσµετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα η πιθανή επαύξηση του όγκου του 
επιχώµατος εξ αιτίας συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια, που 
προβλέπει η µελέτη, για δυνατότητα συµπύκνωσης. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών προέλευσης 
λατοµείου για τις περιπτώσεις, που ορίζεται ως υποχρεωτική η χρησιµοποίησή τους ή δεν 
είναι δυνατή η εξεύρεση στην ευρύτερη περιοχή του έργου φυσικών συλλεκτών δανείων, 
που να έχουν τα προδιαγραφόµενα χαρακτηριστικά των σχετικών κατηγοριών επίλεκτων 
υλικών. 

Πριν τη διαµόρφωση των προσφορών τους, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επισηµάνουν 
τις πιθανές θέσεις λήψεως δανείων, είτε από χείµαρρους είτε από λατοµεία και να 
εξασφαλίσουν τόσο την καταλληλότητα αυτών όσο και τη δυνατότητα λήψεως από 
πλευράς χορηγήσεως αδείας από τους αρµόδιους φορείς, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 
και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος µε 
λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, ανευ της καθαράς µεταφοράς. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6,10    (έξι Ευρώ και δέκα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Α-20
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1530)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1530)

Για την πλήρη κατασκευή επιχώµατος οδού, µετά από προηγούµενο καθαρισµό του 
εδάφους έδρασης, µε µηχανήµατα, υλικά που θα προσκοµισθούν στη θέση κατασκευής των 
επιχωµάτων και µε µεθόδους και βαθµό συµπύκνωσης όπως προδιαγράφεται στους όρους 
δηµοπράτησης. Το άρθρο αφορά στην κατασκευή επιχώµατος µερικά ή ολικά, σε ύψος ή/
και πλάτος, σε νέα ή υπάρχουσα κατασκευή για τη συµπλήρωσή της, από κατάλληλα 
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γαιώδη ή βραχώδη υλικά σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και µε µεθόδους και λοιπές απαιτήσεις, 
όπως προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ., στην Π.Τ.Π. Χ1 και στους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνονται οι δαπάνες για:

1) Την κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος είτε είναι συνήθους είτε είναι 
αυξηµένου βαθµού συµπύκνωσης, όπως θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα -για 
βραχώδες επίχωµα- και στέψη, τα οποία θα συµπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% 
αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO Τ 180 για τα 
γαιώδη επιχώµατα, ή σε βαθµό όπως αυτός, που προδιαγράφεται στην Τ.Σ.Υ. για τα 
βραχώδη επιχώµατα και σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν εφαρµογής της µεθόδου Συνεχούς Ελέγχου 
Συµπύκνωσης (CCC), που προβλέπει έλεγχο της συµπύκνωσης όλων των επιχωµάτων 
συνολικού ύψους από τον πόδα µέχρι το φρύδι άνω των πέντε (5) µέτρων, µε προσαρµογή 
κατάλληλων διατάξεων µέτρησης και συνεχούς καταγραφής των αποτελεσµάτων πάνω 
στους δονητικούς οδοστρωτήρες.

2) Την εργασία µόρφωσης και συµπύκνωσης του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων 
(µετά την τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή την εκσκαφή ακαταλλήλων, τη 
συµπλήρωση κοιλωµάτων και την κατασκευή αναβαθµών), µέχρι βάθους τουλάχιστον 0,30 
µ., σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ’ 
ελάχιστον προς το 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T 180.

3) Την κατασκευή και ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της "στρώσης έδρασης 
οδοστρώµατος", σε ποσοστό 95% της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR MODIFIED σύµφωνα µε τη 
µέθοδο AASHO T 180, µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή 
µε λείους κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί µια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια σύµφωνα και 
µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

Από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος", της οποίας συµβατικά η εργασία 
κατασκευής υπάγεται σ΄ αυτό το άρθρο, εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης 
οδοστρώµατος" (όπου υπάρχει), η οποία πληρώνεται µε την τιµή του αντίστοιχου άρθρου 
τιµολογίου.

4) Την εργασία συµπύκνωσης λωρίδας πλάτους µέχρι 2 µ σε κάθε άκρο του ποδός των 
πρανών του επιχώµατος, πέραν της επιφάνειας έδρασής του.

5) Την πιθανή επαύξηση του όγκου του επιχώµατος εξαιτίας συνίζησης, καθίζησης ή 
διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια, που προβλέπει η µελέτη, για δυνατότητα 
συµπύκνωσης.

6) Την επανεπίχωση εκσκαφών θεµελίων και τάφρων αγωγών εντός του σώµατος της 
οδού σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., που δεν αποζηµιώνονται µε ιδιαίτερο άρθρο τιµολογίου (π.χ. 
«Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών» κ.λ.π.)

7) Την εγκατάσταση πλήρους δικτύου µαρτύρων καθίζησης σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την 
εκτέλεση κάθε είδους µετρήσεων και τη χρήση κάθε είδους µηχανικού µέσου για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται:
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α) Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, 
τοίχοι, οχετοί, Cut and Cover, στοµίων σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π.), που θα πληρωθούν µε το 
σχετικό άρθρο του τιµολογίου.

β) Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και τυχόν δηµιουργίας αναβαθµών που 
πληρώνονται αντίστοιχα µε τα άρθρα εκσκαφών του Τιµολογίου (χαλαρών εδαφών, γενικών 
εκσκαφών)

γ) Η κατασκευή τυχόν εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα εφόσον 
αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου

Η επιµέτρηση θα γίνει σε γεωµετρικό όγκο έτοιµου, συµπυκνωµένου επιχώµατος σύµφωνα 
µε την Τ.Σ.Υ. µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την 
παρ. 6.5 της Π.Τ.Π. Χ1.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο κατασκευής επιχώµατος συνήθους ή αυξηµένου βαθµού 
συµπύκνωσης.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,08    (ένα Ευρώ και οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Β-07
ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ κ.λ.π.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6157)

Για την πλήρη κατασκευή λιθορριπής µε αργούς λίθους λατοµείου ή συλλεκτούς, βάρους 
από 5 έως 20 χγρ., για τη διαµόρφωση κοιτοστρώσεων, για τη στερέωση εδάφους κάτω και 
πίσω από τοίχους συρµατοκιβωτίων και επί αναβαθµών πρανών ορυγµάτων σε θέσεις, που 
καθορίζονται στη µελέτη.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας ή διαλογής των λίθων, µεταφοράς τους 
από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης µε τις φορτοεκφορτώσεις τις σταλίες 
και το χαµένο χρόνο, η δαπάνη προσέγγισης στον τόπο κατασκευής, η δαπάνη της 
εργασίας διάστρωσης και τακτοποίησης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών 
που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε τη γεωτεχνική 
µελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης λιθορριπής
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        17,50    (δεκαεπτά Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Β-29.3.1
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)

Για την κατασκευή σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης, από θραυστό υλικό λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων 
µέγιστου κόκκου, µε χρήση τσιµέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και 
ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, 
αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα κάθε είδους και οποιουδήποτε 
ανοίγµατος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων. 

Στις τιµές περιλαµβάνονται -η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο ενσωµάτωσης και ενσωµάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας που 
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απαιτούνται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, -η δαπάνη προσκόµισης, 
τοποθέτησης, χρήσης και αποµάκρυνσης µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
αναγκαίων ικριωµάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών και 
γενικότερα του απαιτούµενου εξοπλισµού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για 
προώθηση ή προβολοδόµηση, -η δαπάνη των µηχανηµάτων παραγωγής, µεταφοράς, 
άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασµού, ανάµειξης, δόνησης κλπ., -η δαπάνη διαµόρφωσης 
των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς και 
η δαπάνη µερικής ή ολικής απώλειας των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, 
κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, -η δαπάνη συντήρησης του σκυροδέµατος µε 
οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικό υγρό κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη 
επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρµών. 

Ανηγµένα περιλαµβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος, 
-οι δαπάνες των µελετών και σχεδιασµού της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών 
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις 
µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών), -η 
δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους 
άλλους όρους δηµοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα 
ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 µ. ανά κλάδο για 
τη διέλευση της κυκλοφορίας εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης 
περιλαµβάνεται η επιρροή της διαµόρφωσης των χαρακτηριστικών του σκυροδέµατος, 
ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη θλιπτική αντοχή και ο κατάλληλος τύπος του 
επιφανειακού τελειώµατος, που καθορίζεται από την εγκεκριµένη µελέτη, τους όρους 
δηµοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η 
απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε.

Στις τιµές περιλαµβάνεται επίσης  ανηγµένα η δαπάνη για την κατασκευή τελειωµάτων 
επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. 
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγµατικούς όγκους, 
σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφαιρουµένων των οποιωνδήποτε 
κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος κλπ.) όπως 
αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως σε 
περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών 
σκοτιών διατοµής µέχρι 10cm2 και επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5cm χωρίς 
αποζηµίωση των υλικών και εργασίας κατασκευής τους. Η επιµέτρηση του όγκου 
σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος 
του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή. 

Οι τιµές του σκυροδέµατος είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για 
προκατασκευή ή συµβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε 
στοιχείο της κατασκευής ολοκληρώνεται σε µία φάση εργασιών ή εκτελείται τµηµατικά, 
σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισµών (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 
Κατά τα λοιπά, σχετικά µε το περιεχόµενο της τιµής µονάδας, ισχύουν τα αναφερόµενα 
στην  Τ.Σ.Υ. 

Για την απαιτούµενη αντοχή σε θλίψη (fa), την µέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα κριτήρια 
συµµόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την τεχνολογία του σκυροδέµατος, ισχύει ο 
Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/17.4.97),όπως περιλαµβάνεται 
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στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.

Σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή 
κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, 
κοιτοστρώσεων, επένδυσης κοίτης ρεµάτων, τοίχων (θεµέλια και ανωδοµή) που δεν 
ανήκουν στην κατηγορία  «λεπτοτοίχων», την προστασία στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        94,00    (ενενήντα τέσσερα )

ΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Β-30.2

ΣΙ∆ΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ST III (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612)

Για την προµήθεια σιδηρού οπλισµού επί τόπου των υπαίθριων και υπόγειων έργων 
(σηράγγων υπόγειας εκσκαφής, φρεάτων εκκαπνισµού, φρεάτων θεµελίωσης γεφυρών 
κλπ), την κοπή, την κατεργασία και την επιµελή και έντεχνη τοποθέτησή του σε 
οποιαδήποτε θέση των έργων (ανωδοµή, θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου, µε 
παρουσία ή χωρίς παρουσία νερού κλπ.), που θα γίνει µόνο µετά την παραλαβή των 
ξυλοτύπων από την Υπηρεσία, σύµφωνα µε  την Τ.Σ.Υ., τις διατάξεις της Τεχνικής Μελέτης 
(κατηγορία χάλυβα, διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και τους εγκεκριµένους κανονισµούς.

Στις τιµές περιλαµβάνονται, πέραν της δαπάνης προµήθειας του οπλισµού, ανηγµένα η 
δαπάνη της σύνδεσης των ράβδων σιδηρού οπλισµού, που θα γίνεται κατά τρόπο στερεό 
σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε σύρµα Νο 5 ή µεγαλύτερου 
πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση για 
την περίπτωση εγχύτων πασσάλων, η δαπάνη προµήθειας του σύρµατος πρόσδεσης, η 
δαπάνη προµήθειας και τοποθέτησης αποστατών, αρµοκλειδών ή άλλου είδους 
εγκεκριµένων ενώσεων καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης, ανάρτησης και αγκύρωσής του 
σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας, η δαπάνη των απαιτούµενων ικριωµάτων 
και οποιωνδήποτε ανυψωτικών µέσων. Επισηµαίνεται ότι σχετικά µε τις ενώσεις µε 
ηλεκτροσυγκόλληση ισχύει το DIN 4099 σε συσχετισµό µε το DIN 1045. Επίσης στις τιµές 
περιλαµβάνονται τα αναγκαία υποστηρίγµατα (καβίλιες), ειδικά τεµάχια ανάρτησης, που 
τυχόν θα απαιτηθούν, η οποιαδήποτε αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και 
κατεργασία µέχρι την τοποθέτησή του και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωµένη 
εργασία καθώς και η δαπάνη αποστολής και δοκιµών δοκιµίων σιδήρου σε αναγνωρισµένα 
εργαστήρια, όπως ορίζεται στους παραπάνω κανονισµούς και σύµφωνα µε τους 
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.

Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισµών της τεχνικής µελέτης 
ή, αν δεν υπάρχουν, µε βάση τους πίνακες, που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και 
να υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής 
[οι πίνακες θα έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις θέσεις και τα µήκη επικάλυψης (που θα 
είναι τα ελάχιστα απαιτούµενα), τα βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο - σύµφωνα µε τους 
επίσηµους πίνακες βαρών των Γερµανικών Κανονισµών -, τα µήκη των σιδηρών ράβδων, τα 
µερικά και ολικά βάρη των προβλεποµένων οπλισµών κλπ]. Η τοποθέτηση των οπλισµών στο 
έργο θα ελεγχθεί από την Υπηρεσία και η παραλαβή τους θα γίνει πριν από την έναρξη 
διάστρωσης του σκυροδέµατος. Μετά την παραλαβή των οπλισµών οι πίνακες θα 
υπογραφούν από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία. Οι παραπάνω θεωρηµένοι πίνακες των 
τοποθετηµένων οπλισµών µε τα βάρη τους, αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών, που 
θα συνοδεύει τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών.
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Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού που έχει τοποθετηθεί.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    χιλιόγραµµο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,27    (ένα Ευρώ και είκοσι επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Β-30.3
ΣΙ∆ΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Σιδηρούν δοµικό πλέγµα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018)

Για την προµήθεια σιδηρού οπλισµού επί τόπου των υπαίθριων και υπόγειων έργων 
(σηράγγων υπόγειας εκσκαφής, φρεάτων εκκαπνισµού, φρεάτων θεµελίωσης γεφυρών 
κλπ), την κοπή, την κατεργασία και την επιµελή και έντεχνη τοποθέτησή του σε 
οποιαδήποτε θέση των έργων (ανωδοµή, θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου, µε 
παρουσία ή χωρίς παρουσία νερού κλπ.), που θα γίνει µόνο µετά την παραλαβή των 
ξυλοτύπων από την Υπηρεσία, σύµφωνα µε  την Τ.Σ.Υ., τις διατάξεις της Τεχνικής Μελέτης 
(κατηγορία χάλυβα, διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και τους εγκεκριµένους κανονισµούς.

Στις τιµές περιλαµβάνονται, πέραν της δαπάνης προµήθειας του οπλισµού, ανηγµένα η 
δαπάνη της σύνδεσης των ράβδων σιδηρού οπλισµού, που θα γίνεται κατά τρόπο στερεό 
σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε σύρµα Νο 5 ή µεγαλύτερου 
πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση για 
την περίπτωση εγχύτων πασσάλων, η δαπάνη προµήθειας του σύρµατος πρόσδεσης, η 
δαπάνη προµήθειας και τοποθέτησης αποστατών, αρµοκλειδών ή άλλου είδους 
εγκεκριµένων ενώσεων καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης, ανάρτησης και αγκύρωσής του 
σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας, η δαπάνη των απαιτούµενων ικριωµάτων 
και οποιωνδήποτε ανυψωτικών µέσων. Επισηµαίνεται ότι σχετικά µε τις ενώσεις µε 
ηλεκτροσυγκόλληση ισχύει το DIN 4099 σε συσχετισµό µε το DIN 1045. Επίσης στις τιµές 
περιλαµβάνονται τα αναγκαία υποστηρίγµατα (καβίλιες), ειδικά τεµάχια ανάρτησης, που 
τυχόν θα απαιτηθούν, η οποιαδήποτε αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και 
κατεργασία µέχρι την τοποθέτησή του και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωµένη 
εργασία καθώς και η δαπάνη αποστολής και δοκιµών δοκιµίων σιδήρου σε αναγνωρισµένα 
εργαστήρια, όπως ορίζεται στους παραπάνω κανονισµούς και σύµφωνα µε τους 
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.

Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισµών της τεχνικής µελέτης 
ή, αν δεν υπάρχουν, µε βάση τους πίνακες, που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και 
να υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής 
[οι πίνακες θα έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις θέσεις και τα µήκη επικάλυψης (που θα 
είναι τα ελάχιστα απαιτούµενα), τα βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο - σύµφωνα µε τους 
επίσηµους πίνακες βαρών των Γερµανικών Κανονισµών -, τα µήκη των σιδηρών ράβδων, τα 
µερικά και ολικά βάρη των προβλεποµένων οπλισµών κλπ]. Η τοποθέτηση των οπλισµών στο 
έργο θα ελεγχθεί από την Υπηρεσία και η παραλαβή τους θα γίνει πριν από την έναρξη 
διάστρωσης του σκυροδέµατος. Μετά την παραλαβή των οπλισµών οι πίνακες θα 
υπογραφούν από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία. Οι παραπάνω θεωρηµένοι πίνακες των 
τοποθετηµένων οπλισµών µε τα βάρη τους, αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών, που 
θα συνοδεύει τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού που έχει τοποθετηθεί.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    χιλιόγραµµο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,33    (ένα Ευρώ και τριάντα τρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Β-29.2.2
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15  C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβληµάτων 
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αγωγών, εξοµαλυντικών στρώσεων κλπ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531)

Για την κατασκευή σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης, από θραυστό υλικό λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων 
µέγιστου κόκκου, µε χρήση τσιµέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και 
ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, 
αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα κάθε είδους και οποιουδήποτε 
ανοίγµατος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων. 

Στις τιµές περιλαµβάνονται -η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο ενσωµάτωσης και ενσωµάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας που 
απαιτούνται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, -η δαπάνη προσκόµισης, 
τοποθέτησης, χρήσης και αποµάκρυνσης µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
αναγκαίων ικριωµάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών και 
γενικότερα του απαιτούµενου εξοπλισµού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για 
προώθηση ή προβολοδόµηση, -η δαπάνη των µηχανηµάτων παραγωγής, µεταφοράς, 
άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασµού, ανάµειξης, δόνησης κλπ., -η δαπάνη διαµόρφωσης 
των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς και 
η δαπάνη µερικής ή ολικής απώλειας των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, 
κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, -η δαπάνη συντήρησης του σκυροδέµατος µε 
οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικό υγρό κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη 
επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρµών. 

Ανηγµένα περιλαµβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος, 
-οι δαπάνες των µελετών και σχεδιασµού της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών 
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις 
µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών), -η 
δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους 
άλλους όρους δηµοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα 
ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 µ. ανά κλάδο για 
τη διέλευση της κυκλοφορίας εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης 
περιλαµβάνεται η επιρροή της διαµόρφωσης των χαρακτηριστικών του σκυροδέµατος, 
ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη θλιπτική αντοχή και ο κατάλληλος τύπος του 
επιφανειακού τελειώµατος, που καθορίζεται από την εγκεκριµένη µελέτη, τους όρους 
δηµοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η 
απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε.

Στις τιµές περιλαµβάνεται επίσης  ανηγµένα η δαπάνη για την κατασκευή τελειωµάτων 
επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. 
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγµατικούς όγκους, 
σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφαιρουµένων των οποιωνδήποτε 
κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος κλπ.) όπως 
αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως σε 
περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών 
σκοτιών διατοµής µέχρι 10cm2 και επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5cm χωρίς 
αποζηµίωση των υλικών και εργασίας κατασκευής τους. Η επιµέτρηση του όγκου 
σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος 
του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή. 
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Οι τιµές του σκυροδέµατος είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για 
προκατασκευή ή συµβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε 
στοιχείο της κατασκευής ολοκληρώνεται σε µία φάση εργασιών ή εκτελείται τµηµατικά, 
σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισµών (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 
Κατά τα λοιπά, σχετικά µε το περιεχόµενο της τιµής µονάδας, ισχύουν τα αναφερόµενα 
στην  Τ.Σ.Υ. 

Για την απαιτούµενη αντοχή σε θλίψη (fa), την µέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα κριτήρια 
συµµόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την τεχνολογία του σκυροδέµατος, ισχύει ο 
Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/17.4.97),όπως περιλαµβάνεται 
στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.

Σκυρόδεµα C12/15 (Β10) άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για την 
κατασκευή κοιτοστρώσεων τεχνικών έργων, εξοµαλυντικών στρώσεων, µόρφωσης κλίσεων, 
περιβληµάτων και έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών, όπως προκατασκευασµένοι 
τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης, αµιαντοτσιµεντοσωλήνες, σιδηροσωλήνες κάθε είδους, 
στρώσης φθοράς µέσα σε οχετούς, επένδυσης κοίτης ρεµάτων κλπ.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        86,50    (ογδόντα έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Β-29.3.1 ΣΧ
Τoποθέτηση πρόχυτων στοιχείων απο σκυρόδεµα εντός ύδατος  
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6152
Πρόσθετη τιµή για την τoποθέτηση στις προβλεπόµενες απο τη µελέτη θέσεις, έτοιµων 
πρόχυτων στοιχείων απο σκυρόδεµα οποιουδήποτε σχήµατος και διαστάσεων-βάρους, 
εντός ύδατος σε οποιοδήποτε βάθος, σε υπόστρωµα θεµελίωσης ήδη προετοιµασµένο. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η χρήση κατάλληλου γερανού µε τον οποίο θα ανυψωθούν τα 
πρόχυτα στοιχεία απο τη ζώνη απόθεσης τους παρά το έργο στις θέσεις τελικής 
τοποθέτησης, κάθε δαπάνη, εργασία και υλικά που απαιτούνται για την τοποθέτηση των 
στοιχείων µε ακρίβεια, όπως προβλέπεται στη σχετική µελέτη, ώστε να τηρείται η απόλυτη 
επιπεδότητα της άνω επιφάνειας των επί µέρους τεµαχίων καθώς και να περιοριστούν στο 
ελάχιστο οι µεταξύ τους αρµοί. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη για την κατασκευή 
των πρόχυτων στοιχείων σκυροδέµατος καθώς και του υποστρώµατος θεµελίωσης τους.
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα τοποθετηθέντος στοιχείου σκυροδέµατος.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Μ3
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        53,00    (πενήντα τρία )

ΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ∆-04
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120)

Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης ή 
επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε 
ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας 
διάσπασης, που θα εκτελεσθεί, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας 
σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α203 και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου 
του έργου, όπως άσφαλτος, καθαρό πετρέλαιο, αντιυδρόφιλο παρασκεύασµα κλπ, µετά των 
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φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας µεταφορικών 
µέσων, η δαπάνη θέρµανσης της ασφάλτου ή παρασκευής του ασφαλτικού διαλύµατος 
(θέρµανση, ανάµιξη, αποθήκευση, φύλαξη κλπ.), η δαπάνη καθαρισµού της επιφάνειας, που 
πρόκειται να επικαλυφθεί µε συγκολλητική επάλειψη, µε αυτοκίνητη βούρτσα και τα χέρια, 
η δαπάνη µεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού διαλύµατος ή ασφάλτου ή ασφαλτικού 
γαλακτώµατος µε αυτοκίνητο διανοµέα ασφάλτου (FEDERAL) µε την ενδεχόµενη 
επαναθέρµανση του διαλύµατος ή της ασφάλτου πριν από τη διάχυση, όπως και κάθε άλλη 
απαιτούµενη δαπάνη (εργασία και υλικά) για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της υπόψη 
εργασίας σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,42    (σαράντα δύο λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ∆-08.1

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 µ (ΠΤΠ Α 265)  µε χρήση 
κοινής ασφάλτου 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521.Β)

Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 
µ, που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 
µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α-265 και τους υπόλοιπους όρους 
δηµοπράτησης, µε ασφαλτόµιγµα που παρασκευάζεται εν θερµώ, σε µόνιµη εγκατάσταση 
µε αδρανή υλικά προερχόµενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατοµείου, µετά της 
µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας , του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών, σε ποσότητα και ποιότητα 
που θα καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς τους 
(συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλτου) από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής 
του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος, κάθε είδους σταλία, 
φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η 
δαπάνη διάστρωσης και συµπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που 
απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται 
στην Π.Τ.Π. Α265, στην Τ.Σ.Υ, και στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. ∆εν 
περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου η δαπάνη κατασκευής ασφαλτικής προεπάλειψης ή 
συγκολλητικής επάλειψης που θα πληρώνεται ιδιαίτερα.

Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παρ. 8.1, 8.3 και 8.4.1 της Π.Τ.Π. Α 265. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου 
πάχους 0,05 µ, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 
παραγωγής ανευ της καθαράς µεταφοράς του ασφαλτοµίγµατος στην θέση διάστρωσης. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        5,31    (πέντε Ευρώ και τριάντα ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Η 1.5
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4522)
Καθαρά µεταφορά ενός τετρ. µέτρου συµπυκνωµένου ασφαλτοµίγµατος ανά χιλιόµετρο 
µεταφοράς. Θέση παραγωγής θεωρείται η πλησιέστερη στο έργο.
Τιµή ενός τετρ. µέτρου ανά χιλιόµετρο µεταφοράς.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνοχιλιόµετρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,02    (δύο λεπτά)
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Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 18/03/2010
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  18/03/2010
Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία



1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ:    ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ Ο∆Ο ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΑΡΑ
Προϋπολογισµός: 55.500,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Σ.Α.Τ.Α

ΠΠΠ   ΡΡΡ   ΟΟΟ   ΜΜΜ   ΕΕΕ   ΤΤΤ   ΡΡΡ   ΗΗΗ   ΣΣΣ   ΗΗΗ

ΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    250,00250,00250,00250,00

ΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2ο
Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    30,0030,0030,0030,00

ΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 3,00µ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    160,00160,00160,00160,00

ΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4ο
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    35,0035,0035,0035,00

ΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5ο
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβοχιλιόµετρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    3.500,003.500,003.500,003.500,00

ΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6ο
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Η ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβοχιλιόµετρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    4.000,004.000,004.000,004.000,00

ΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7ο
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ - : ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατοµείου Κατηγορίας 
Ε4 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    160,00160,00160,00160,00

ΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8ο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    160,00160,00160,00160,00

ΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9ο
ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ κ.λ.π.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    70,0070,0070,0070,00
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ΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    191,00191,00191,00191,00

ΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΙ∆ΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ST III (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    χιλιόγραµµο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    500,00500,00500,00500,00

ΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΙ∆ΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Σιδηρούν δοµικό πλέγµα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    χιλιόγραµµο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    400,00400,00400,00400,00

ΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13ο
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβληµάτων 
αγωγών, εξοµαλυντικών στρώσεων κλπ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    20,0020,0020,0020,00

ΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14ο
Τoποθέτηση πρόχυτων στοιχείων απο σκυρόδεµα εντός ύδατος  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Μ3

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    85,0085,0085,0085,00

ΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    125,00125,00125,00125,00

ΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 µ (ΠΤΠ Α 265)  µε χρήση κοινής 
ασφάλτου 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    125,00125,00125,00125,00

ΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17ο
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνοχιλιόµετρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    3.200,003.200,003.200,003.200,00

                                   
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 18/03/2010
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σταύρος Κασωτάκης

Λ. Χερσονήσου  18/03/2010
Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία
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Πολιτικός Μηχανικός



1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ Ο∆Ο ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΑΡΑ

                           

ΠΠΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ

1111....        ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΑΑΑ////ΑΑΑΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆Α ΚΩ∆ΚΩ∆ΚΩ∆ΚΩ∆....ΑΡΑΡΑΡΑΡ.... ΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤ.... ΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ Μ.... ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ

1111 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ 
ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ

κυβικό µέτρο Α-02 250,00 0,70 175175175175,,,,00000000

2222 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες 
χωρίς χρήση εκρηκτικών

κυβικό µέτρο Α-03.3 30,00 7,59 227227227227,,,,70707070

3333 ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ 
ΠΛΑΤΟΥΣ έως 3,00µ 

κυβικό µέτρο Β-01 160,00 4,14 662662662662,,,,40404040

4444 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ

κυβικό µέτρο Α-12 35,00 25,40 889889889889,,,,00000000

5555 ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

κυβοχιλιόµετρο Η 1.2 3.500,00 0,38 1111....330330330330,,,,00000000

6666 ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Η 
∆ΑΝΕΙΩΝ

κυβοχιλιόµετρο Η 1.1 4.000,00 0,38 1111....520520520520,,,,00000000

7777 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ - : 
∆άνεια θραυστών επίλεκτων 
υλικών λατοµείου Κατηγορίας Ε4 

κυβικό µέτρο Α-18.3 160,00 6,10 976976976976,,,,00000000

8888 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ κυβικό µέτρο Α-20 160,00 1,08 172172172172,,,,80808080

9999 ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, 
ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ κ.λ.π.

κυβικό µέτρο Β-07 70,00 17,50 1111....225225225225,,,,00000000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::    ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7777....177177177177,,,,90909090
                        

10101010 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
C16/20 C16/20 ρείθρων, 
τραπεζοειδών τάφρων, 
προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ

κυβικό µέτρο Β-29.3.1 191,00 94,00 17171717....954954954954,,,,00000000

11111111 ΣΙ∆ΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ST III 
(S400) ή ST IV (S500s) εκτός 
υπογείων έργων

χιλιόγραµµο Β-30.2 500,00 1,27 635635635635,,,,00000000

12121212 ΣΙ∆ΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ χιλιόγραµµο Β-30.3 400,00 1,33 532532532532,,,,00000000
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Σιδηρούν δοµικό πλέγµα 
ST IV (S500s) εκτός υπογείων 
έργων

13131313 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
C12/15 C12/15 (Β10) 
κοιτοστρώσεων, περιβληµάτων 
αγωγών, εξοµαλυντικών 
στρώσεων κλπ 

κυβικό µέτρο Β-29.2.2 20,00 86,50 1111....730730730730,,,,00000000

14141414 Τoποθέτηση πρόχυτων στοιχείων 
απο σκυρόδεµα εντός ύδατος  

Μ3 Β-29.3.1 ΣΧ 85,00 53,00 4444....505505505505,,,,00000000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 25252525....356356356356,,,,00000000

15151515 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 
ΕΠΑΛΕΙΨΗ

τετραγωνικό µέτρο ∆-04 125,00 0,42 52525252,,,,50505050

16161616 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 µ 
(ΠΤΠ Α 265)  µε χρήση κοινής 
ασφάλτου 

τετραγωνικό µέτρο ∆-08.1 125,00 5,31 663663663663,,,,75757575

17171717 ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ

τετραγωνοχιλιόµετρ
ο

Η 1.5 3.200,00 0,02 64646464,,,,00000000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 780780780780,,,,25252525

33333333....314314314314,,,,15151515
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (. (. (. (ΕΟΕΟΕΟΕΟ++++ΕΕΕΕΕΕΕΕ))))    18181818%%%%:::: 5555....996996996996,,,,55555555

ΑΘΡΟΙΣΜΑΑΘΡΟΙΣΜΑΑΘΡΟΙΣΜΑΑΘΡΟΙΣΜΑ:::: 39393939....310310310310,,,,70707070
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ     ((((15151515% )% )% )% ):::: 5555....896896896896,,,,60606060

∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ::::    45454545....207207207207,,,,30303030
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ::::    200200200200,,,,00000000

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ:::: 45454545....407407407407,,,,30303030
∆ΙΑΦ∆ΙΑΦ∆ΙΑΦ∆ΙΑΦ....    &&&&    ΦΠΑΦΠΑΦΠΑΦΠΑ    21212121%:%:%:%: 9999....535535535535,,,,53535353

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΥΝΟΛΟ ΙΣΥΝΟΛΟ ΙΣΥΝΟΛΟ Ι :::: 54545454....942942942942,,,,83838383

2222....        ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΑΑΑ////ΑΑΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤ.... ΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ Μ.... ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 1,00 390,00 390390390390,,,,00000000

ΣΥΝΟΛΟ 390390390390,,,,00000000

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. 18181818% 70707070,,,,20202020
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 460460460460,,,,20202020

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (0000%) 0000,,,,00000000
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 460460460460,,,,20202020

0000,,,,00000000 96969696,,,,64646464 ∆ΙΑΦΟΡΑ  & ΦΠΑ 21212121% 96969696,,,,64646464
ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ:::: 556556556556,,,,84848484

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ((((((((((((ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ            ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ)))))))))))):::::::::::: 55555555....500500500500,,,,00000000

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Λ. Χερσονήσου  18/03/2010
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Λ. Χερσονήσου 18/03/2010
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία
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ΑΑ..  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ

1.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΕΡΓΟΥ

Τα στοιχεια που ακολουθουν θα πρεπει να συµπληρωθουν µετα την υπογραφη της συµβασης και την αναληψη 
του εργου από συγκεκριµµενο αναδοχο. Θα πρεπει επισης να τροποποιειται η ταυτοτητα του εργου µετα από 
καθε αλλαγη των στοιχειων της κατα την διαρκεια εκτελεσης του εργου.

1 Εργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ Ο∆Ο ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΑΡΑ"

2 Κυριος  εργου ∆ΗΜΟΣ Χερσονήσου

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 50 - ΤΚ 70014 - ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Τηλ.  28973-40000

3 ∆ιευθυνουσα Υπηρεσια 

Επιβλεπουσα Υπηρεσια
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

4 Προισταµενη Αρχη ∆ΗΜΟΣ Χερσονήσου

5 Μελετη

Τευχη ∆ηµοπρατησης
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

- Ελευθερίας 50 700 14 Λ. Χερσονήσου

6 Συντονιστες για θεµατα ασφαλειας 

και υγειας κατα την εκπονηση της 

µελετης του εργου

7 Εναρξη εργασιων

8 Συµβατικη προβλεψη της διαρκειας 

του εργου 
3 ΜΗΝΕΣ

9 Ειδος εργου 

10 Ειδος εργοταξιου  

11 Εγκριτικες αποφασεις 

12 Αναδοχος

13 Επιβλεποντες 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ελευθερίας 50 700 14 Λ. Χερσονήσου

Τηλ  28973-40000 FAX 28970-22977

14 Βοηθοι  επιβλεποντες 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ελευθερίας 50 700 14 Λ. Χερσονήσου

Τηλ  28973-40000 FAX 28970-22977

15 Συντονιστες για θεµατα ασφαλειας 

και υγειας κατα την εκτελεση του 

εργου

16 Υπεργολαβοι -αντικειµενο

17 Αριθµος συνεργειων 
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18 Μεγιστος αριθµος εργαζοµενων 

19 Στοιχεια αναδοχου

Στοιχεια οπως, εγκρισεις και προβλεπόµενη διαρκεια εργου περιγραφονται στην διακηρυξη του εργου .
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2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΥΣ

Τα οριζοµενα στο παρον τευχος (σχεδιο και φακελλος ασφαλειας και υγειας) είναι υποχρεωτικα για τον Ανάδοχο 
και αποτελουν συγκεκριµενοποιηση για τις ιδιαιτερες συνθηκες του εργου και επιπλεον διευρυνση ή/και 
προσδιορισµο των απαιτησεων που θετει η Ελληνικη Νοµοθεσια.

Το παρον τευχος προβλεπεται απο το Π.∆. 305/96 και αποτελει ουσιωδες και αναποσπαστο µερος της 

Ε.Σ.Υ.  και ως εκ τουτου αποτελει συµβατικο τευχος.

Η τηρηση των µετρων ασφαλειας που περιγραφονται στο παρον τευχος από µερους του Αναδοχου δεν µειωνει 
την ευθυνη του ουτε µεταθετει ευθυνες ή συνυπευθυνοτητα στην Υπηρεσια περαν των προβλέποµµενων στην 
κειµενη νοµοθεσια ευθυνων του Κυριου του εργου. 

Το σχεδιο ασφαλειας και υγειας αναφερεται στην κατασκευη του εργου και ο φακελλος ασφαλειας και υγειας στις 
µεταγενεστερες εργασιες σε αυτο (συντηρηση, µετατροπη, καθαρισµος κλπ).  Ρητα όµως επισηµαινεται οτι κατα 
την διαρκεια της κατασκευης και σε περιπτωση εργασιας µεσα ή πλησιον υφισταµµενων δικτυων αποχετευσης ο 
Αναδοχος είναι υποχρεωµενος να εφαρµοσει τα οριζοµενα στον φακελλο ασφαλειας και υγειας του εργου µε 
ευθυνη φροντιδα και δαπανη του ακοµα και αν στις σχετικες διαταξεις του φακελλου οριζεται ως υπευθυνη η 
Υπηρεσια. Η  Υπηρεσια αναλαµβανει αυτες τις ευθυνες µετα την οριστικη παραλαβη του εργου ή πριν από αυτην 
οποτε εκτελει επεµβασεις µε δικη της ευθυνη και για δικους της λογους στο εργο

3.  ΚΕΙΜΕΝΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ενδεικτικος αλλα οχι περιοριστικος Πινακας Νοµοθετηµατων, Αποφασεων, Κοινοτικων Οδηγιων κλπ υπαρχει 
στο τελος του παροντος τευχους. 

4.  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Συµφωνα µε το Παραρτηµα ΙΙ του Π.∆. 305/96 το παρον εργο περιεχει από την φυση του εργασιες οι οποιες 
δυνητικα ενεχουν ειδικους κινδυνους για την ασφαλεια και υγεια των εργαζοµενων. Ητοι από τον ενδεικτικο 
καταλογο του εν λογω παραρτηµατος δυνατον να παρουσιαστουν οι εν λογω κινδυνοι  

· Εργασιες που εκθετουν τους εργαζοµενους σε κινδυνους καταπλακωσης, βυθισης σε αµµο -λασπη ή 
πτωσης από υψος κλπ (σηµειο 1 του Παραρτηµατος ΙΙ) 
· Εργασιες κοντα σε ηλεκτρικους αγωγους υψηλης και µεσης τασης (σηµειο 4 του Παραρτηµατος ΙΙ) εαν 
υπαρχουν τετοιοι αγωγοι κατα µηκος της χαραξης των αγωγων και για την εργασια µε µηχανηµατα (εκσκαφεις, 
γερανους κλπ)
· Εργασιες σε µερη οπου υπαρχει κινδυνος πνιγµου (σηµειο 5 του Παραρτηµατος ΙΙ)  για εργασιες σε 
αγωγους σε συνδεση µε υφισταµµενο δικτυο
· Εργασιες µε χρηση εκρηκτικων υλων δεν γινονται λογω του χαρακτηρα της περιοχης (κατοικηµενη 
περιοχη) των εργων (σηµειο 9 του  Παραρτηµατος ΙΙ).

5.  ΓΕΝΙΚΑ 

5.1   ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Οι κινδυνοι που είναι δυνατον να εµφανιστουν κατα την εκτελεση των σχετικων εργασιων προερχονται από :  

· Κινδυνοι από χωµατουργικες εργασιες για εργαζοµενους
· Κινδυνοι από θραυση ορυγµατων και πιθανη παρουσια νερου
· Κατασκευη ξυλοτυπων και ικριωµατων
· Εργασιες σε δροµους εντος κατοικηµενων περιοχων - Κυκλοφορια πεζων και οχηµατων
· Λειτουργια και κυκλοφορια µηχανηµατων
· Λειτουργια ηλεκτρικων µηχανων 
· Οργανωση εργοταξιου ( φωτισµος, φορτοεκφορτωσεις και µεταφορες, ριψεις, αποθεσεις κλπ)
· Παρουσια (νοµιµη ή µη)  επισκεπτων
· Εργασια κοντα σε δικτυα ∆.Ε.Η. ή υπογεια καλωδια  

Επισηµαινεται οτι οι εργασιες εκτελουνται σε οδους εντος κατοικηµενων περιοχων και απαιτουν καταληψη 
ολοκληρου του ευρους της οδου. Σε περιπτωση που για λογους κυκλοφοριακους δεν επιτραπει η καταληψη 
ολοκληρου του ευρους της οδου και ο αποκλεισµος της τοτε λογω της συνεχιζοµενης κυκλοφοριας τα µετρα 
ασφαλειας θα πρεπει να τηρουνται ιδιαιτερως αυστηρα και πιθανον να ληφθουν προσθετα.

5.2  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΕΥΘΥΝΕΣ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
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· Ο Ανάδοχος οφείλει,ως µοναδικος και αποκλειστικος υπευθυνος να λαµβανει καθε φορα τα αναλογα για 
καθε περιπτωση και αναγκαια σύµφωνα µε τις κείµενες  διατάξεις ασφαλείας και υγιεινης κατά την εκτέλεση 
έργων µετρα ασφαλείας κατά το στάδιο της εκτέλεσης των έργων, για την ασφαλεια  των εργαζοµενων,του 
εργου,της κυκλοφοριας,των οδων και των εγκαταστασεων τους, των πεζων και των οχηµατων, των υπογειων 
αγωγων και καλωδιων και εν γενει  για την πρόληψη  οιουδήποτε ατυχήµατος η ζηµιάς, έχοντας αυτός 
αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχηµα που  θα  συµβεί απο υπαιτιότητα δική  του 
ή του εργατοτεχνικού  του προσωπικού.  Η ευθυνη αυτη επεκτεινεται σε  ολους τους εργαζοµενους  ειτε 
εργαζονται στον Αναδοχο ειτε στην Επιβλεψη και στον Κυριο του Εργου. Καλυπτει επισης καθε τριτον, στο 
περιβαλλον και  καθε εµπραγµατη αξια. Εχει επισης ο Αναδοχος την υποχρεωση να λαβει καθε προσθετο µετρο 
για την ικανοποιηση της παραπανω απαιτησης ακοµα και αν το µετρο αυτο δεν περιγραφεται στο παρον τευχος 
ουτε σαφως προσδιοριζεται στην κειµενη Ελληνικη Νοµοθεσια.
· Ο Αναδοχος υποχρεουται να λαµβανει τα καταλληλα µετρα  ασφαλειας, να διαθεται το καταλληλο 
εκπαιδευµενο προσωπικο, να διαθετει τον καταλληλο εξοπλισµο και να οργανωνει την εργασια του µε τροπο 
ωστε να εκτελουνται µε ασφαλεια οι εργασιες εντος υφισταµµενων δικτυων αποχετευσης .  Επισηµαινεται ρητα 
οτι τα αναφεροµενα στο σχεδιο και στον φακελλο µετρων ασφαλειας και υγειας αποτελουν αποκλειστικη ευθυνη 
και φροντιδα του Αναδοχου, θα γινονται µε δαπανες του και είναι ενα ελαχιστο απαιτησεων για την εργασια εντος 
υφισταµµενων δικτυων αποχετευσης . Για την υλοποιηση των αναγκαιων µετρων οι δαπανες βαρυνουν 
αποκλειστικα τον Αναδοχο.
·  Υποχρεούται επίσης συµφωνα µε την παρ.1 του αρθρου 8 του Ν.1396/83, την Υ.Α. 130646/84 και το 
Π.∆.305/96 να εφοδιαζεται µε θεωρηµενο απο την Επιθεωρηση Εργασιας ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
το οποιο θα τηρειται στον χωρο του εργου.
· Υποχρεούται τελος να τηρει σχολαστικα τα οριζοµενα στο Π.∆.305/96. δηλαδη µεταξυ των αλλων να 
ορισει συντονιστη σε θεµατα ασφαλειας και υγιειας κατα την εκτελεση του εργου και να διαβιβαζει πριν από την 
εναρξη των εργασιων στην επιθεωρηση εργασιας γνωστοποιηση η οποια θα συντασσεται συµφωνα µε το 
παραρτηµα ΙΙΙ του αρθρου 12 του εν λογω Π.∆.  και γενικως να συµµορφωνεται µε τις διαταξεις αυτου.  
·  Για υπογεια τεχνικα εργα οπως αυτα οριζονται στο Π.∆. 225/89 (βαθος εκσκαφης ανω των 6.00 
µετρων) ο αναδοχος υποχρεουται να συµµορφωνεται µε τις διαταξεις αυτου. Ειδικα η συνταξη Μελετης Μετρων 
Υγιεινης και Ασφαλειας (Μ.Μ.Υ.Α) αποτελει κατα το αρθρο 26 του ανωτερω Π.∆. συµβατικη του υποχρεωση.
· Ο αναδοχος είναι υποχρεωµενος σε περιοχες "ευαισθητου πληθυσµου" οπως σχολεια, νοσοκοµεια, 
γηροκοµεια, εκκλησιες, γηπεδα κλπ σε συννενοηση µε τις αρµοδιες διευθυνσεις /διοικητικα συµβουλια να εξεταζει 
και να λαµβανει ιδιαιτερα µετρα ασφαλειας.  

5.3 ΕΠΙΒΛΕΨΗ

· Η Επιβλεψη έχει το δικαιωµα να ζητησει εγγραφως από τον Αναδοχο να λαβει αυστηροτερα µετρα 
ασφαλειας από εκεινα που αποτελουν συµβατικη του υποχρεωση ή προβλεπονται από την κειµενη Ελληνικη 
Νοµοθεσια ή εχουν ζητηθει επιπροσθετως από τις Αρµοδιες Αρχες. Ο Αναδοχος είναι υποχρεωµενος να λαβει 
χωρις καµµια καθυστερηση τα µετρα αυτα. ∆εν δινεται καµµια προσθετη αποζηµιωση για τα προσθετα αυτα 
µετρα εκτος εαν αποδειχθει οτι τα µετρα αυτα δεν ηταν αναγκαια. 
· Η Επιβλεψη εαν εκτιµησει οτι δεν τηρουνται τα µετρα ασφαλειας τα οποια προβλεπονται ή/και είναι 
αναγκαια έχει το δικαιωµα να ζητησει εγγραφως την ληψη ή αποκατασταση των απαραιτητων µετρων ασφαλειας 
εντος λιαν συντοµου χρονικου διαστηµατος ή /και να ζητησει εγγραφως την διακοπη των εργασιων µεχρι την 
ληψη ή/και αποκατασταση των απαραιτητων µετρων ασφαλειας. Στην δευτερη αυτη περιπτωση η αποφαση 
πρεπει να είναι πληρως αιτιολογηµενη, η δε αιτιολογηση να κοινοποιειται στον Αναδοχο.
·  Σε περιπτωση µη συµµορφωσης ή καθυστερησης συµµορφωσης του αναδοχου σε οποιοδηποτε 
σχετικη εντολη της επιβλεψης µπορει να επιβληθει ποινικη ρητρα µεχρι 587 ■ ανα ηµερα πλεον των αλλων 
νοµιµων µετρων και διαδικασιων που µπορουν να ληφθουν. Το ποσον αυτο παρακρατειται από τον εποµενο 
λογαριασµο του εργου.  
· Σε ιδιαιτερες περιπτωσεις µεγάλης επικινδυνοτητας η Επιβλεψη διατηρει το δικαιωµα να προβει σε καθε 
νοµιµη ενεργεια και να λαβει (ειτε η ιδια ειτε µεσω τριτων) ή αποκαταστησει τα απαραιτητα µετρα ασφαλειας 
χωρις την µεσολαβηση του αναδοχου και να καταλογισει τις σχετικες δαπανες σε βαρος του. Στα πλαισια αυτα 
ειναι δυνατον ο Επιβλεπων να δωσει εντολη διακοπης των εργασιων την τρεχουσα εργασιµη ηµερα ωστε να 
δοθει η δυνατοτητα στην Υπηρεσια να λαβει ολα τα προσηκοντα µετρα ειτε η ιδια ειτε δινοντας εντολη στον 
Αναδοχο για την εκτελεση τους. 

6.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΓΕΝΙΚΑ

· Ο αναδοχος υποχρεουται να παρεχει την απαιτουµενη εκπαιδευση και πληροφορηση στο προσωπικο 
του καθως επισης επαρκη πληροφορηση σχετικα µε την φυση και τις ιδιαιτεροτητες του συγκεκριµµενου εργου.  
Το προσωπικο θα πρεπει να είναι καταλληλα εκπαιδευµενο µε επαρκη γνωση και εµπειρια σε σχετικες εργασιες. 
Επισης να εκπαιδευεται σε θεµατα προληψης ατυχηµατων, παροχης ΑΣ βοηθειων, πυροσβεσης, χρηση 
εξοπλισµου ασφαλειας κλπ. 
· Το προσωπικο πρεπει να αποτελειται από ενηλικες ικανους και καταλληλους από αποψη υγειας για την 
συγκεκριµένη εργασια που εκαστος αναλαµβανει. Ο επικεφαλης πρεπει να έχει τα καταλληλα προσοντα και 
εµπειρια.
· Ο ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούµενα κατά περίπτωση εργασίας 
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ατοµικά και οµαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία. Ενδεικτικά και µονον αναφέρονται: 
κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας,ποδιές, γάντια, µάσκες ηλεκτροσυγκολλητών, κ.λ.π. Το προσωπικο 
είναι υποχρεωµενο να φοραει κατα περιπτωση καταλληλα ενδυµατα (κρανη, σκληρα παπουτσια, ωτασπιδες, 
προσωπιδες, γαντια κλπ)  και να φερει τον σχετικο ατοµικο εξοπλισµο. Απαγορευονται µαντηλια λαιµου, 
αλυσιδες, ταυτοτητες, δακτυλιδια κλπ.
· Απαγορευεται η καταναλωση οινοπνευµατωδων ποτων στο εργοταξιο και η ασκοπη παραµονη, 
αναπαυση κλπ εργαζοµενων µεσα σε αυτο. Απαγορευονται γενικως ριψοκινδυνες ή αστοχες ή υπερβολικες 
ενεργειες.
· Ο αναδοχος οφειλει να εξασφαλιζει τις απαιτουµενες αδειες από τους αρµοδιους φορεις για την 
εκτελεση των εργασιων να φροντιζει εαν απαιτειται για την ανανεωση τους η την επεκταση τους, να ακολουθει 
πληρως τις σχετικες οδηγιες, να πληρωνει τα εξοδα των αδειων και εγκρισεων (αλλα οχι τις τυχον απαιτουµενες 
εγγυησεις) και να ακολουθει µε σχολαστικη ευλαβεια τις προθεσµιες που τιθενται από τις εγκρισεις και αδειες 
αυτες. Ρητα απαγορευεται η ανευ σχετικης αδειας εκτελεση εργασιων.  Εαν ζητηθει από τον κυριο του εργου ή 
άλλη αρµοδια Υπηρεσια ο Αναδοχος είναι υποχρεωµενος να συνταξει και να υποβαλλει για εγκριση Μελετη 
Κυκλοφοριακης Ρυθµισης (Μ.Κ.Ρ).
· Ολες οι κατασκευες, µετρα κλπ σχετικα µε την υγιεινη και ασφαλεια εργαζοµενων, τριτων, του εργου 
κλπ και εν γενει καθε σχετικη προσωρινη ή µη κατασκευη πρεπει να συντηρειται τακτικα µε ευθυνη, φροντιδα και 
δαπανη του Αναδοχου. Επισης ο αναδοχος οφειλει να ελεγχει τακτικα και συστηµατικα τα µετρα και µεσα 
ασφαλειας και οποτε και οσες φορες απαιτηθει από τον Κυριο του Εργου ή αλλο αρµοδιο φορεα. Επισης ο 
Κυριος του εργου µπορει να ζητησει σε τακτα χρονικα διοαστηµατα Αναφορα Ασφαλειας του εργου.
· Ο Αναδοχος είναι υποχρεωµενος να διαβρεχει τµηµατα του εργου οταν απαιτειται µε αφθονο νερο για 
την αποφυγη των οχλησεων από σκονες. 
· Ο Ανάδοχος όντας υπεύθυνος για την τήρηση των νόµων κλπ. υποχρεούται να ανακοινώνει χωρίς 
αµέλεια στην Υπηρεσία τυχον συµβαντα καθως και τις επισκεψεις αρµοδιων αρχων στο εργο περιγραφοντας 
λεπτοµερειακα τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα 
ελέγχου,ασφαλείας κλπ. που κατα τη διάρκεια εκτέλεσης  του έργου, απευθύνονται η  κοινοποιούνται σ'αυτόν.      

· Για εργασίες που απαιτούν  ειδικά  µέτρα ασφαλείας ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα 
ενδεδειγµένα πρόσθετα και ειδικά µέτρα ασφαλείας και να εφαρµόζει αυστηρά  τους κανονισµούς που ισχύουν 
για την πρόληψη  ατυχηµάτων.  Επισης για ειδικες τετοιες εργασιες θα γινεται εφοσον απαιτειται ειδικη µελετη 
από εµπειρο Μηχανικο. 
· Ολες οι κατασκευασιµες εγκαταστασεις και τα τµηµατα τους πρεπει να είναι µε τετοιο τροπο 
διαστασιολογηµενες, τοποθετηµενες, στηριγµενες, αγκυρωµενες και κατασκευασµενες από καταλληλα υλικα 
ωστε να µπορουν να παραλαβουν και να µεταφερουν τα διαφορα φορτια που αναπτυσσονται σε ολες τις φασεις 
χρησιµοιποιησης τους. Μεταβολη των παραµετρων σχεδιασµου οδηγει σε ελεγχο και ενισχυση ή αντικατσταση 
τους. ∆εν επιτρεπεται η υπερφορτιση τους. 
· Ολες οι κατασκευασιµες εγκαταστασεις και τα τµηµατα τους οι οποιες µονον µετα από σκληρυνση ή 
συνδεση µε αλλα τµηµατα ή µε µετεπειτα προσθετες κατασκευαστικες παρεµβασεις αποκτουν την πληρη 
φερουσα ικανοτητα τους επιτρεπεται να φορτιζονται µονον κατ άντιστοιχια µε την εκαστοτε φερουσα ικανοτητα 
τους. 
· Ολες οι κατασκευες πρεπει να ελεγχονται για την ευσταθεια και την φερουσα ικανοτητα τους.  Μετα από 
διακοπη εργασιων για ικανο χρονικό διστηµα ή αλλαγες ή εξαντληση χρονου ζωης ή υπερβολικη χρησιµοποιηση 
ή εκτακτα γεγονοτα πρεπει να ελεγχονται εκ νεου
· ∆εν επιτρεπεται γενικα η εκτελεση ταυτοχρονως εργασιων σε διαφορετικα επιπεδα  στην ιδια θεση 
εκτος εαν εχουν ληφθει σοβαρα µετρα ασφαλειας για την προστασια των εργαζοµενων στο χαµηλοτερο επιπεδο 
από πτωσεις αντικειµενων κλπ. 
· Εκτός των αλλων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εµποδίων εγκεκριµένου απο την 
Υπηρεσία τύπου που θα τοποθετούνται σε εµφανή σηµεία του έργου (αρχή, τέλος και σε ενδιάµεσα σηµεία 
αναλόγως του µήκους του εκτελουµένου έργου) και πάντως σε αριθµό όχι ολιγότερο των δυο ανα πενήντα 
µέτρα.  Ο κύριος του έργου επιφυλάσσει το δικαίωµα να τροποποιήσει τον τύπο του εµποδίου και την 
τροποποίηση αυτή να την γνωστοποιήσει κατά την εγκατάσταση του αναδόχου στα έργα µετά την υπογραφή 
σχετικής εργολαβικής συµβάσεως.      
 

∆ΗΜΟΣ Χερσονήσου

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ Ο∆Ο ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΑΡΑ

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 55.500,00 € 

 ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΤΗΛ :  

· Ο ανάδοχος υποχρεούται γενικως να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο 
νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας εφόσον απαιτουνται απο το Νοµο, να εξασφαλίσει µέσα 
παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήµατα 
επισήµανσης καί απαγόρευσης επικίνδυνων θέσεων καθώς και προειδοποιητικές και συµβουλευτικές πινακίδες 
τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους κινούµενους στο εργοτάξιο . 
· Να ανεγερθουν ολες οι τυχόν απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις για την εκτέλεση  των έργων της 
εργολαβίας σε θέσεις επιτρεπόµενες απο την Αστυνοµία, την Υπηρεσία επίβλεψης και τις άλλες αρµόδιες αρχές, 
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µε  ευθύνη του αναδόχου ο οποίος και θα τις συντηρεί σε καλή κατάσταση υποχρεούµενος συγχρόνως στην εν 
καιρώ καθαίρεση και αποκόµιση των προιόντων τους.      
· Σε επικινδυνες θεσεις περαν των αλλων µετρων ασφαλειας θα πρεπει οι εργαζοµενοι να είναι δεµενοι 
από σταθερο σηµειο µε ζωνη ασφαλειας.
· Θα πρεπει καθηµερινα και ιδιαιτερα σε επικινδυνες θεσεις ή φασεις της εργασιας να γινεται επιθεωρηση 
για την τηρηση των µετρων ασφαλειας και την πιθανοτητα αναγκης επεκτασης και βελτιωσης ή αναθεωρησης 
τους. · Η µεταφορα, αποθεση και τοποθετηση παντος ειδους ετοιµων τεµαχιων (π.χ. σωληνες, φρεατια κλπ) 
πρεπει να γινεται µε τετοιον τροπο ωστε να αποφευγονται ζηµιες οι οποιες µπορουν να µειωσουν την ευσταθεια 
ή την φερουσα ικανοτητα τους και να οδηγησουν σε ατυχηµατα. Επισης πρεπει να ελεγχονται για την 
διαπιστωση ορατων ζηµιων, παραµορφωσεων και ρωγµων.
· Το ανοιγµα των καλυµµατων των φρεατιων και εσχαρων θα γινεται µε την χρηση των ειδικων 
εργαλειων. Καλυµµατα τα οποια εχουν σφηνωθει λογω παγετου δεν επιτρεπεται να αφαιρουνται µε την βοηθεια 
φωτιας (λογω κινδυνου εκρηξης) ή αλλα µεσα.  
· Οι πινακίδες σήµανσης τοποθετούνται σε ύψος 1,90µ. - 2,00 µ.

6.2.   ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

· Ο Αναδοχος υποχρεούται πριν την εναρξη των εργασιων να απευθυνεται σε ολες τις αρµοδιες 
Υπηρεσιες για τον ακριβη εντοπισµο των υπογειων αγωγων και καλωδιων και αλλων κατασκευων ή 
εγκαταστασεων, να λαµβανει την εγκριση τους και να συµµορφωνεται µε τις υποδειξεις τους.
· Ο Αναδοχος πριν την εναρξη των εργασιων (ή αυτοτελους φασεως αυτων ή/και οποτεδηποτε 
απαιτειται) και για την συνεπαγοµενη ρυθµιση της κυκλοφοριας πρεπει να λαβει τις  σχετικες εγκρισεις 
(Επιτροπη Πολεοδοµικου Σχεδιασµου και Κυκλοφοριακης Ρυθµισης, Τροχαια, ΚΤΕΛ κλπ) 
· Ο Αναδοχος, εάν απαιτειται εκ του χαρακτηρισµου της οδου, πριν την εναρξη των εργασιων θα πρεπει 
να λαµβανει σχετικη εγκριση από την αρµοδια ∆.Ε.Κ.Ε.  
· Ταυτοχρονα ο Αναδοχος (πριν την εναρξη οποιασδηποτε εργασιας) θα πρεπει να βεβαιωθει µε καθε 
τροπο οτι στον προβλεποµµενο χωρο εργασιας δεν υπαρχει οποιαδηποτε κατασκευη από την οποιαν δυνατον 
να υπαρξει κινδυνος για τους εργαζοµενους και να εκτιµηθει εαν απαιτειται επισκευη, στηριξη ή καθαιρεση τους 
και να λαµβανονται οι αντιστοιχες εγκρισεις. 
· Τυχον απαιτησεις ασφαλειας και υγειας που θετουν οι Υπηρεσιες αυτες είναι υποχρεωτικες για τον 
Αναδοχο και θα εκτελεστουν αδαπανως (εκτος εαν περιλαµβανονταιι στο Τιµολογιο). 

6.3  ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ

·  Ο Αναδοχος µετα την ληψη των σχετικων στοιχειων και εφοσον κριθει από την Υπηρεσια οτι απαιτειται 
θα πραγµατοποιησει δοκιµαστικες τοµες για την συµπληρωση των στοιχειων ή την επιβεβαιωση τους. Για την 
πραγµατοποιση τους και την συνεπαγοµενη ρυθµιση της κυκλοφοριας πρεπει να ληφθουν οι σχετικες εγκρισεις . 
· Οι δοκιµαστικες αυτες τοµες θα εκτελουνται µε την δεουσα προσοχη. 
· Τουλαχιστον πεντε (5) ηµερες πριν την εναρξη των δοκιµαστικων τοµων θα τοποθετηθει στους κοµβους 
σηµανση αναγγελιας η οποια αποσυρεται µε την εναρξη των εργασιων Οι πινακιδες αυτες θα είναι του παρακατω 
τυπου.   

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 

ΕΝΑΡΞΗ   .../.../...  

ΛΗΞΗ      . ../.../...

· Με την περαιωση της εργασιας των δοκιµαστικων τοµων και µεχρι την εναρξη των εργασιων στην 
συγκεκριµένη θεση (εφοσον δεν υπαρξει πληρης αποκατασταση του οδοστρωµατος) θα  τοποθετηθει στους 
κοµβους σηµανση η οποια αποσυρεται µε την εναρξη των εργασιων Οι πινακιδες αυτες θα είναι του  παρακατω 
τυπου.  Σε περιπτωση σχετικης εντολης από την Υπηρεσια προς τον Αναδοχο για συντηρηση του ορυγµατος ο 
Αναδοχος είναι υποχρεωµενος να προβει στις απαραιτητες εργασιες το αργοτερο εντος 24 ωρων. Σε ειδικες 
περιπτωσεις µεγάλης επικινδυνοτητας είναι δυνατον να ζητηθει η αµεση εκτελεση των σχετικων εργασιων και ο 
Αναδοχος είναι υποχρεωµενος να  προβει στις εργασιες αυτες αµεσα. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΤΟΜΕΣ

· Ο Αναδοχος από την εκτελεση των δοκιµαστικων τοµων και µεχρι την πληρη αποκατασταση της οδου 
εχει την υποχρεωση καθηµερινου ελεγχου των ορυγµατων και των επιχωσεων και συντηρησης τους για την 
αποφυγη ατυχηµατων. 
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6.4. ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

· Ο Αναδοχος τουλαχιστον πεντε (5) ηµερες πριν την εκτελεση των εργασιων κατασκευης των αγωγων 
οφειλει να εγκαταστησει σηµανση αναγγελιας κυκλοφοριακων ρυθµισεων οι οποιες αποσυρονται µε το περας  
των εργασιων Οι πινακιδες αυτες θα είναι των παρακατω τυπων.   

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 

Ο∆ΟΣ ..............   ΚΛΕΙΣΤΗ

ΕΝΑΡΞΗ   ../../..  

ΛΗΞΗ       ../../..

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 

ΜΗΝ ΣΤΑΘΜΕΥΕΤΑΙ ∆ΕΞΙΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΑΠΟ    ../../..   ΕΩΣ     ../../..

· Στο Εργοταξιο θα υπαρχουν  µονιµα στις απαραιτητες θεσεις πινακιδες του παρακατω τυπου: 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΕ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

6.5.   ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ

· Ολοι οι εργαζοµενοι θα φορουν κρανος, ανακλαστικο γιλεκο (η ενδυµατα ζωηρου χρωµατος κιτρινου ή 
ζωηρου πορτοκαλι ή αλλα ανακλαστικα εξαρτηµατα), γαντια και υποδηµατα ασφαλειας. Επισης ωτασπιδες για 
την αντιµετωπιση  του θορυβου και µασκες για την αντιµετωπιση της σκονης.
· Η κινηση των µηχανηµατων θα γινεται σε οριοθετηµενη µε κωνους λωριδα. Οι κωνοι θα απεχουν το 
πολύ 1,50 µετρα ο ενας από τον αλλον και θα τοποθετειται η προβλεποµενη από τον Νοµο σηµανση. Σηµανση 
θα τοποθετειται και στους καθετους δροµους εαν απαιτειται.
· Για να αποδοθει το τµηµα στην κυκλοφορια πριν την εκσκαφη θα προηγειται καθαρισµος και πλυσιµο 
του. 

6.6.    ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Α.  ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ

· Ολοι οι εργαζοµενοι (εκτος οδηγων και χειριστων) θα φορουν κρανος, ανακλαστικο γιλεκο ( η ενδυµατα 
ζωηρου χρωµατος κιτρινου ή ζωηρου πορτοκαλι ή αλλα ανακλαστικα εξαρτηµατα) γαντια και υποδηµατα 
ασφαλειας. Επισης εαν απαιτειται ωτασπιδες για την αντιµετωπιση  του θορυβου και µασκες για την 
αντιµετωπιση της σκονης.
· Κατά την διάρκεια των εκσκαφών θα δίδεται µέριµνα ώστε το κατάστρωµα της οδού να παραµένει 
τελείως καθαρό από υλικά εκσκαφής.
· Τα ορυγµατα θα πρεπει να διαθετουν επαρκες πλατος.  Τα πλατη των ορυγµατων που οριζονται στην 
παρουσα µελετη είναι επαρκη για την καθε διαµετρο αγωγου που προβλεπεται να τοποθετηθει. Σε ειδικες 
περιπτωσεις σε συννενοηση Αναδοχου και Υπηρεσιας δυνατον να καθοριζονται διαφορετικα πλατη εκσκαφων.
· Επισφαλη τµηµατα των πρανων πρεπει να κατακρηµνιζονται (ή να υποστηλωνονται, επενδυονται κλπ) 
προσεκτικα από εµπειρο προσωπικο και µε τον καταλληλο εξοπλισµο (δυο τουλαχιστον) για να αποφευχθουν 
ατυχηµατα από ξαφνικη τους πτωση.  Ειδικα πρεπει να ελεγχεται η αναπτυξη τετοιων καταστασεων µετα από 
ισχυρες βροχοπτωσεις,  καταπτωσεις πρανων  κλπ 
· Ιδιαιτερη προσοχη πρεπει να δοθει στην παρουσια πλησιον του ορυγµατος ξανασκαµµενων ή εν γενει 
χαλαρων εδαφων λογω του µεγαλου κινδυνου καταπτωσεων στα εδαφη αυτα.

Β. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ 

· Η αντιστηριξη είναι υποχρεωτικη για βαθος εκσκαφης ανω των 2,00 µετρων ή ανεξαρτητως βαθους 
οταν επιβαλλεται από την φυση του εδαφους 
· Η αντιστηριξη γινεται ταυτοχρονως µε την εκσκαφη η οποια προηγειται ελαχιστα και µονον οσον 
επιβαλλεται για την εκτελεση των εργασιων. Θα είναι συνεχης και δεν θα περιλαµβανει τµηµατα χωρις συνοχη ή 
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χαλαρα. 
· Απαιτησεις για την αντιστηριξη περιγραφονται αναλυτικα στην Τεχνικη Εκθεση, στις Τεχνικες 
Προδιαγραφες και στα σχεδια της µελετης. Γενικα πρεπει να λαµβανονται υποψη ολοι οι παραγοντες που 
επηρρεαζουν την ευσταθεια του ορυγµατος
· Η αντιστηριξη θα προεξεχει από το εδαφος τουλαχιστον 15 εκ ωστε να εµποδιζεται η πτωση λιθων και 
χωµατων µεσα στο ορυγµα.
· Οι εργαζοµενοι κατα την κατασκευη της αντιστηριξης πρεπει να εργαζονται από την προστατευµενη 
περιοχη προς την απροστατευτη. Η εργασια πρεπει να γινεται γρηγορα ωστε να ελαχιστοποιειται ο κινδυνος 
αλλα και µε σχολαστικη προσοχη και κατω από τις οδηγιες του υπευθυνου µηχανικου του Αναδοχου .
· Η  συγκεντρωση προιοντων εκσκαφης, υλικων, εργαλειων , µηχανηµατων κλπ πρεπει να γινεται εκτος 
του πρισµατος ολισθησης του πρανους ωστε να αποφευχθει η φορτιση της αντιστηριξης και η αστοχια της .
· Η αντιστηριξη µπορει να µετατραπει καθ' οιονδηποτε τροπο µονον µετα από σχετικη αναθεωρηση της 
µελετης και εγκριση αυτης. 
· Η αποµακρυνση της αντιστηριξης γινεται σταδιακα µε την προοδο της επανεπιχωσης του ορυγµατος. Σε 
ειδικες περιπτωσεις είναι δυνατον να παραµεινει για λογους ασφαλειας και µετα την ολοκληρωση των εργασιων. 

Γ.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ Υ∆ΑΤΩΝ

· Οποιαδήποτε ποσότητα νερού (ή και λυµατων από το υφισταµµενο δικτυο) πρέπει να αποµακρύνεται 
αµεσως µε άντληση και διοχέτευση απ’ευθείας στο σύστηµα οµβρίων(υπογεια νερα) ή σε καταλληλο αποδεκτη 
(λυµατα).
· Ιδιαιτερη σηµασια πρεπει να δοθει ωστε η αντληση να µην προκαλεσει προβληµατα στις γειτονικες 
κατασκευες λογω πτωσης του υδροφορου οριζοντα. 

∆. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ -  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Ο  Αναδοχος οφειλει να µεριµνήσει για  την πλήρη  και σύµφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις καταλληλη 
σταθερη και ανθεκτικη περιφραξη του εργοταξιου και των ορυγµατων και για την φωτεινη σηµατοδοτηση, την 
σηµανση, τις οριζοντιες διαγραµµισεις, τις καλωδιωσεις και την σχετικη υποδοµη σηµατοδοτησης και 
ηλεκτροφωτισµου. 

 Τα ανωτερω θα καλυπτουν τις απαιτησεις ασφαλειας τοσο για τις ηµέρες οσο και για τις νύκτες των χώρων των 
εργοταξίων του για την ασφαλη καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων. Για λόγους κυκλοφορίας 
και ασφαλείας η κατασκευή του έργου θα αρχίζει και θα  ολοκληρώνεται κατά  διαδοχικά τµήµατα που το µήκος 
καθενός θα ισούται µε την απόσταση  µεταξύ δυο διαδοχικών φρεατίων  εκτός αν  άλλως κρίνει η  Υπηρεσία. 

· Η τάφρος περιφράσεται εκτός του µετώπου προόδου της εκσκαφής και πλησίον αυτού. Συγκεκριµένα 
τοποθετείται πλέγµα, ανακλαστικής ικανότητας, ελάχιστου πλάτους (ύψους) 0,80 m, το οποίο στηρίζεται 
ικανοποιητικά (π.χ. τοποθέτηση επί άγκιστρον, πρόσδεση) σε κάθετα στοιχεία τα οποία απέχουν µέγιστη 
απόσταση µεταξύ τους:

α. 3,5 m για δρόµους ταχείας κυκλοφορίας (ταχύτητα µεγαλύτερη των 60 km) ή ανοιχτούς χώρους (µεγάλες 
ταχύτητες ανέµου) και 

β. 5,0 m για δρόµους σε κλειστούς χώρους

· Η απόσταση µεταξύ µετώπου εκσκαφής και περίφραξης δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από 20 m 
και σηµαίνεται µε κώνους οι οποίοι τοποθετούνται κατά µήκος της εκσκαφής σε µέγιστη απόσταση µεταξύ τους 
1,2 m ή µε φράγµατα ελαχίστου πλάτους 0,60 m τοποθετούµενα µε την έννοια του πλάτους των κατά µήκος της 
εκσκαφής έτσι ώστε η µεταξύ τους απόσταση να µην είναι µεγαλύτερη του 1,5 m. 
· Με την ολοκλήρωση της εκσκαφής κάθε ηµέρα ή την διακοπή για διάστηµα εξαρτώµενο από τις 
κυκλοφοριακές συνθήκες και πάντως όχι µεγαλύτερη των 2 ωρών επιβάλλεται η δια πλέγµατος πλήρης 
περίφραξη της τάφρου. 
· Περιµετρικά εκσκαφών βάθους µεγαλύτερων των 2,25 µ. θα τοποθετείται σταθερή περίφραξη τύπου 
πλέγµατος ή στηθαίου µε µεσοσανίδια σε ύψος 1,00 µ. και 0,60 µ. αντίστοιχα (πλέον του πλέγµατος περίφραξης 
του εργοταξίου, εκτός αν αυτό εφάπτεται της τάφρου).
· Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η χρήση κορδέλας οδοποιίας ή συναφούς µέσου σήµανσης.
· Αν οι συνθήκες το επιτρέπουν είναι σκόπιµο η περίφραξη να καλύπτει την τάφρο και τον διάδροµο 
κίνησης εργαζοµένων ή και µηχανηµάτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να δηµιουργείται και άλλη λωριδα 
µειωµενου πλατους µε προοδευτικά µειωµένου πλάτους λωρίδα να προηγείται αυτής, µέσα στην οποία θα 
πραγµατοείται η κίνηση µηχανηµάτων και εργαζοµένων. Οι πινακίδες σήµανσης τοποθετούνται στο πλησιέστερο 
όριο προς την κυκλοφορία. Η οριοθέτηση στην δεύτερη περίπτωση µπορεί να γίνει µε κώνους οι οποίοι 
τοποθετούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρουσα.

Ε.     ∆ΙΑΒΑΣΕΙΣ
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·  Ο αναδοχος οφειλει να εξασφαλιζει την κυκλοφορια των περιοικων και την ανετη και ασφαλη 
προσβαση στις κατοικιες και τα καταστηµατα τοποθετωντας και την απαιτουµενη σηµανση.  Εαν 
κατασκευασθουν διαβασεις θα σηµαινονται και  θα φωτιζονται και θα είναι σύµφωνες µε τον πίνακα 3.
· ∆ίπλα στις διαβάσεις θα τοποθετείται η πινακίδα Π-21 (Ν. 2094/92) σε ύψος 1,90 - 2,00 m και από τις 
δύο πλευρές κίνησης των πεζών και επιπροσθέτως από την πλευρά της κυκλοφορίας των οχηµάτων .
· Επίσης 20 m πριν την διάβαση το όριο ταχύτητας θα οριοθετείται στα 20 km/h εκτός αν λειτουργεί 
φωτεινή σήµανση.
· Στις διαβάσεις αποφεύγονται τα σκαλοπάτια. Αν αυτό είναι αδύνατο τότε το ρίχτυ είναι το πολύ  16,5 εκ. 
και το πάτηµα κατ’ελάχιστο 27,5 εκ.
· Πλευρικά οι διαβάσεις προστατεύονται µε στοιχεία τα οποία τρέχουν σε ύψος 0,60 µ. και 1,00 µ. 
(χειρολησθήρας).  Το πλάτος της διάβασης είναι κατ’ελάχιστον 0,60 µ. σε περιοχής µικρής συνάθροισης κοινού, 
0,75 µ. σε µεσαίας και 1,00 µ. σε µεγάλης (π.χ σχολεία, γήπεδα).
· Οι διαβάσεις κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν µήκος επί του οδοστρώµατος, πριν την έξοδο 
από την περίφραξη ίσο µε 1,5 πάτηµα. Οι διαβάσεις πεζών σηµαίνονται µε την πινακίδα Π-21 (Ν. 2094/92) και 
από τις δύο πλευρές της διάβασης. Οι πινακίδες αυτές φωτίζονται κατά την διάρκεια της νύχτας. Οι αποστάσεις 
µεταξύ δύο διαβάσεων καθορίζονται µε βάση την περιοχή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Μέγιστες 
αποστάσεις δίνει ο πίνακας 3.
· Γεφυρώσεις των τάφρων πρέπει  να εξασφαλίζουν την µικρότερη δυνατή όχληση της κυκλοφορίας και 
τροφοδοσίας των περιοχών.
· Η γεφύρωση πραγµατοποιείται µε µεταλλικά ελάσµατα ελάχιστων απαιτήσεων πάχους σύµφωνα µε τον 
πίνακα 4.
· Τα ελάσµατα τοποθετούνται µετά από αντιστήριξη των τοιχωµάτων της εκσκαφής σε µήκος υπερβάλον 
της διάβασης κατά 60 cm εκατέρωθεν. Οι διαστάσεις των ελασµάτων πρέπει να εξασφαλίζουν στήριξη κατά 60 
cm τουλάχιστον εκατέρωθεν της τάφρου άνεση κίνησης των αυτοκινήτων (ελάχιστη απόσταση των τροχών από 
τα άκρα του ελάσµατος 30 cm), οµαλή προσπέλαση (χρήση ή δηµιουργίαράµπας) και το αµετάθετό τους. 
Καθόλο το µήκος της διάβασης και σε επαφή µε αυτή τοποθετείται πλέγµα ή στερεα προσαρµοσµένα 
προστατευτικά κιγκλιδώµατα µε δύο οριζόντια στοιχεία σε ύψος 0,60 µ. και 1,00 µ. Το πλάτος των ελασµάτων 
πρέπει να είναι 1,20 µ.

ΣΤ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

· Ρητά καθορίζεται ότι ο Αναδοχος ειναι αποκλειστικα υπευθυνος για την τηρηση των σχετικων διαταξεων 
οσον αφορα στην λειτουργια και  κυκλοφορια των µεταφορικων του µεσων και µηχανηµατων. 
· Η κινηση µηχανηµατων και εργαζοµενων πρεπει να γινεται εντος οριοθετηµενης από κωνους λωριδας.
· Εαν τα µηχανηµατα παραµενουν στο εργοταξιο µετα το περας των εργασιων καλυπτονται από την 
περιφραξη κλειδωνονται και ασφαλιζονται.
· Θα πρεπει να τηρειται ελαχιστη αποσταση ασφαλειας από τα χειλη του ορυγµατος  ιση µε: s =2*P + 
0,02*h οπου Ρ το ανα αξονα φορτιο σε τοννους και h το βαθος εκσκαφης σε µετρα µε ελαχιστη τιµη του s ta 80 
εκ. 
· ∆εν επιτρεπεται κινηση ή εργασια εργαζοµενων πλησιον των µηχανηµατων κατα την διαρκεια που αυτα 
εργαζονται ή κυκλοφορουν εκτος εαν έχει εχουν ληφθει προσθετα µετρα και δεν κινδυνευουν.
·  Οι διαδροµοι κυκλοφοριας οχηµατων και µηχανηµατων εαν απαιτουνται θα εχουν επαρκες πλατος 
ωστε να εξασφαλιζεται εκατερωθεν του οχηµατος ελευθερος χωρος τουλαχιστον 60 εκ

Ζ.  ΣΗΜΑΝΣΗ

· Σε ότι αφορά την σήµανση πριν και µετά το εργοτάξιο αυτή εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις 
ΥΑΒΜ5/30058/83 και ΥΑ ΒΜ5/30428/80 εγκυκλιους για εντός ή εκτός κατοικηµένων περιοχών αντίστοιχα.
· Οι πινακίδες σήµανσης οδών επαναλαµβάνονται κατά µήκος  της προοδευτικά µειωµένου πλάτους 
λωρίδας και της λωρίδας µειωµένου πλάτους όταν το µήκος των είναι µεγαλύτερο από 50 και 80 m αντίστοιχα. 
Οι πινακίδες οι οποίες επαναλαµβάνονται είναι αυτές που ορίζονται στον Ν. 2094/92, ανάλογα των 
κυκλοφοριακών συνθηκών. Η ελάχιστη απάιτηση την οποία θέτει η παρούσα προδιαγραφή δίνεται στον πίνακα 2
.
· Εκσκαφές επιτρέπεται να πραγµατοποιηθούν σε απόσταση ασφαλειας (εκτος εαν δεν γινεται 
διαφορετικα η απαιτείται από τις αρµόδιες αρχές οποτε πρεπει να ληφθουν ιδιιατερα προσθετα µετρα) από 
οδούς ταχείας ή βαριάς κυκλοφορίας µε παράλληλη  υποστήριξη του µετώπου των εκσκαφών προς τις οδούς 
αυτές.  
· Σηµανση θα τοποθετειται και στους καθετους δροµους εαν απαιτειται.  Απαγορευται η χρηση κορδελας 
οδοποιιας ή αλλου συναφους µεσου σηµανσης.  Ολα τα σηµατα πρεπει να είναι συµφωνα µε την σχετικη 
εγκυκλιο και την εν γενει νοµοθεσια, προτυπα κλπ.
· Τα ανωτερω θα καλυπτουν τις απαιτησεις ασφαλειας τοσο για τις ηµέρας οσο και για τις  νύκτες (βλεπε 
ιδιαιτερη παραγραφο) των χώρων των εργοταξίων του για την ασφαλη καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και 
τροχοφόρων.

6.7.  ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

· Εφοσον απαιτειται παρουσια εργαζοµενων κοντα στον εξοπλισµο κατα την καταβιβαση για την 
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υποβοηθηση του καταβιβασµου υλικων οι εργαζοµενοι θα διαθετουν ατοµικα µεσα προστασιας και θα 
εργαζονται προσεκτικα και µεσα στο αντιστηριγµενο τµηµα της εκσκαφης. 

6.8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

· Οι σωληνες θα τοποθετουνται στην ακριβη τους θεση µε την χρηση του καταλληλου εξοπλισµου και 
εργαλειων ανθεκτικων για το συγκεκριµµενο βαρος.
· Οι εργαζοµενοι θα διαθετουν ατοµικα µεσα προστασιας και θα εργαζονται προσεκτικα και µεσα στο 
αντιστηριγµενο τµηµα της εκσκαφης. 
· Οι εργαζοµενοι εαν απαιτειται πρεπει να είναι δεµενοι µε ανθεκτικη ζωνη. 

6.9  ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ

· Κατα την ωρα εργασιας των µηχανηµατων για την επανεπιχωση του ορυγµατος κανενας εργαζοµενος 
δεν θα εργαζεται εντος αυτου. Κατα την ωρα της συµπυκνωσης της επανεπιχωσης κατα στρωσεις δεν θα 
εργαζονται παραλληλα τα µηχανηµατα.
· Οι αντιστηριξεις θα ανασυρονται βαθµιδωτα αναλογα µε την προοδο της επανεπιχωσης

6.10  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

· Οι εργαζόµενοι φορούν κράνος, ανακλαστικό γιλέκο και υποδήµατα ασφαλείας.

· Το εργατάξιο οριοθετείται ως εξής:

α. Αν πρόκειται για µεσαία λωρίδα τότε χρησιµοποιούνται κώνοι οι οποίοι απέχουν µεταξύ τους µέγιστη  
απόσταση 3.5 m.

β. Αν πρόκειται για ακρινή λωρίδα, τότε από την πλευρά της κίνησης η οριοθέτηση γίνεται µε κώνους όπως 
στην περίπτωση (α)  ενώ από την πλευρά του πεζοδροµίου ή της νησίδας αν χρησιµοποιείται από 
πεζούς, µε πλέγµα 
Σε κάθε περίπτωση (α ή β) από την πλευρά της κυκλοφορίας ισχύουν τα σχετικά µε την επανάληψη των 
πινακίδων σήµανσης οριζόµενα. 

6.11 ∆ΟΚΙΜΕΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ

∆εν απαιτουνται ιδιαιτερα µετρα ασφαλειας. Πρεπει να τηρουνται ολοι οι γενικοι κανονες ασφαλειας

6.12  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗΣ

· Μετά το πέρας των εργασιών και πριν αποδοθεί ένα τµήµα της οδού και πάλι στην κοινή χρήση, το 
τµήµα θα καθαρίζεται και πλένεται αν χρειάζεται, θα αποµακρυνεται πλήρως η προσωρινή σήµανση και θα 
αποκαθίσταται η µόνιµη (την οποία ο Εργολάβος προσωρινά είχε καλύψει).
· Οι σχετικες προσωρινες κατασκευες µετα την αποπερατωση του εργου ή τµηµατος αυτου θα 
καθαιρουνται και εν γενει θα αποκαθισταται πληρως το οδοστρωµα και ολο το φυσικο ή/και δοµηµενο 
περιβαλλον στην προτερα του κατασταση.  

7.  ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΕΣ

Οι κανονες αυτοι ισχυουν συµπληρωµατικα προς αυτους που αναπτυσσονται παραπανω και οι οποιοι και αυτοι 
σκοπο εχουν να αντιµετωπιζουν κινδυνους που περιγραφονται εδω αναλυτικα.

7.1  ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

· Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούµενο φωτισµό 
για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου .  Ο φωτισµος και τα φωτιστικα σωµατα πρεπει να είναι ετσι 
διευθετηµενα ετσι ωστε να εξασφαλιζεται φωτισµος τουλαχιστον 300 LUX οµοιοµορφα κατανεµηµενοςπου δεν θα 
προκαλει θαµβωση και γενικα θα δηµιουργει συνθηκες ασφαλους εργασιας και κυκλοφοριας. Επιβαλλεται να 
υπαρχει και εφεδρικος φωτισµος ασφαλειας καθως επισης και ατοµικοι φανοι καταλληλου τυπου για ολους τους 
εργαζοµενους. 
· Απαιτήσεις φωτεινης σηµανσης κατά την νύκτα ή ωρες µειωµένης ορατότητας: Κατά µήκος της 
περίφραξης του εργοταξίου και από την πλευρά της κυκλοφορίας τοποθετείται φανός σε ύψος 1,20-1,35 µ. 
χρώµατος κόκκινου στα δεξιά της επερχόµενης κυκλοφορίας και άσπρο στα αριστερά της αντίθετης 
κατεύθυνσης. Οι µέγιστες αποστάσεις µεταξύ των φανών δίνονται στον πίνακα 5.



11

7.2. ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Απαγορευεται η εκτελεση εργασιων µε δυσµενεις καιρικες συνθηκες. Επιτρεπεταιι µε εµπειρο προσωπικο, 
καταλληλο εξοπλισµο και ληψη των απαραιτητων µετρων ασφαλειας για εργασιες επεµβασεων που εχουν 
σκοπο να αποτρεψουν ιδιαιτερα σηµαντικους κινδυνους (π.χ πληµµυρες).  

7.3.  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την προληψη και αντιµετώπιση πυρκαϊών στις εγκαταστάσεις γενικά 
του εργοταξίου και γενικοτερα και υποχρεούται να φροντίζει :
 
· Για τον περιοδικό καθαρισµό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα και αναφλέξιµα υλικά καί την 
κατάλληλη διάθεσή τους .
· Για την χρηση καταλληλου εξοπλισµου 
· Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης.
· Να µην πραγµατοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή και άλλων ανοικτής πυράς κοντά  σε χώρους 
αποθήκευσης καυσίµων  ή άλλων εύφλεκτων  υλών του εργοταξίου  και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν  
σε άλλους (εργοστάσια, δεξαµενές υγρών καυσίµων κ.λ.π.) και πριν εξασφαλισει οτι δεν υπαρχουν στον αγωγο, 
ορυγµα, φρεατιο ευφλεκτα αερια.
·  Να απαγορευεται η χρηση γυµνης φλογας στην εργασια.
· Να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό του στην  χρήση πυροσβεστήρων.
· Οι γεννήτριες ρεύµατος δεν πρέπει να  υπερφορτώνονται.
· Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς για  ζέσταµα.
· Απαγορεύεται η ελεύθερη καύση άχρηστων υλικών, υλικών συσκευασίας κλπ.

Ο Αναδοχος οφείλει να εφοδιάσει:

α. Ολα τα µηχανήµατα, φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα µε πυροσβεστήρα τύπου ξηράς κόνεως 6 kg για 
µηχανήµατα και φορτηγά και 2,5 kgr για επιβατικά αυτοκίνητα. 

β. Τα γραφεία µε 2 πυροσβεστήρες τύπου ξηράς κόνεως 6 kgr

γ. Τις εργοταξιακές θέςεις όπου γίνεται χρήση ηλεκτρισµού µε 2 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 kgr. Σε 
καµµία περίπτωση δεν πρέπει οι θέσεις πυροσβεστών να απέχουν από τις θέσεις εργατών απόσταση 
µεγαλύτερη των 75 µ.  

δ. Ολες οι θέςεις εργασίας µε 2 πυροσβεστήρες νερού 10 kgr. Οι θέσεις πυροσβεστήρων θα πρέπει να 
βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη από 75 µ. από τις θέσεις εργασίας. 

7.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥΣ

· Πρεπει να λαµβανονται προληπτικα και εποανορθωτικα µετρα για τον περιορισµο της σταθµης του 
θορυβου στην πηγη του οπως επιλογη των καταλληλων µηχανηµατων, µονωση τακτικη συντηρηση,καταλληλη 
οργανωση της εργασιας.
· Να χρησιµοποιουνται ατοµικα µεσα ακοοπροστασιας οταν η ηµερησια ατοµικη ηχοεκθεση ενος 
εργαζοµενου ή η µεγιστη τιµη της στιγµιαιας µη σταθµισµενης ηχητικης πιεσης υπερβαινει τα 90 dB(A)  και τα 
200 Pa   αντιστοιχως. 
· Τα ατοµικα µεσα προστασιας θα είναι προσαρµοσµενα στα ατοµικα χαρακτηριστικα του εργαζοµενου 
και στις συνθηκες εργασιας του και η χρηση τους θα πρεπει να γινεται προσεκτικα ωστε να µην οδηγησουν λογω 
ελλειψης ηχητικης επαφης του εργαζοµενου µε το περιβαλλον του σε ατυχηµατα.

7.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΕΣ

· Πρεπει να λαµβανονται προληπτικα και επανορθωτικα µετρα για τον περιορισµο της διαχυσης της 
σκονης και τυχον αεριων από µηχανηµατα στην πηγη τους οπως διαβροχη, επιλογη των καταλληλων 
µηχανηµατων, καλυψη κατεδαφιζοµενων τµηµατων, καταλληλη οργανωση της εργασιας.
· Να χρησιµοποιουνται ατοµικα µεσα προστασιας

7.6.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

· Απαγορευεται η παραµονη η εργασια ατοµων κατω ή πλησιον από µετακινουµενα φορτια, υλικα καθως 
και εκσκαφεις, γερανους κλπ µηχανηµατα.  
· Κατα την διαρκεια φορτοεκφορτωσεων κανεις εργαζοµενος δεν θα εργαζεται εντος του ορυγµατος 
εφοσον οι φορτοεκφορτωσεις πραγµατοποιουνται πλησιον αυτου.
· Κατα την διαρκεια εκσκαφων και επενεπιχωσεων κανεις εργαζοµενος δεν θα εργαζεται εντος του 
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ορυγµατος. 
· Απαγορευεται η διακινηση υλικων και εργαλειων µε ριψη από εργαζοµενο σε εργαζοµενο.
· Απαγορευεται η αποθεση καθε ειδους αντικειµενων πλησιον των χειλεων του ορυγµατος. Υλικά 
εκσκαφής, εργαλεία, υλικά κλπ. τοποθετούνται σε ελάχιστη  απόσταση 0,60 µ. από το χείλος της εκσκαφής.
· Οι αντιστηριξεις θα πρεπει να εξεχουν του εδαφους τουλαχιστον 15 εκ. παρεχοντας προστασια από 
πτωσεις. 

7.7.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ

· Λογω της φυσης του εργου δεν είναι δυνατη παντα η υπαρξη διαταξεων που να εµποδιζουν την πτωση 
ουτε η υπαρξη διαταξεων που να συγκρατουν στην πτωση. Για τους λογους αυτους είναι απαραιτητη η 
χρησιµοποιηση εµπειρου προσωπικου.
· Τα ορυγµατα θα εχουν και από τις δυο πλευρες τους ελευθερες λωριδες πλάτους τουλαχιστον 60 
εκατοστων κατα το δυνατον επιπεδες, ελευθερες από υλικα, εµποδια και εν γενει αντικειµενα.
· Εαν απαιτηθει οι εργαζοµενοι πρεπει να είναι δεµενοι µε σκοινια από καταλληλα σταθερα σηµεια. 

7.8.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ

· Ολοι οι εργαζοµενοι κοντα σε χωρους κυκλοφοριας µηχανηµατων και οχηµατων θα φορουν 
ανακλαστικο γιλεκο η ενδυµατα ζωηρου χρωµατος κιτρινου ή ζωηρου πορτοκαλι ή αλλα ανακλαστικα 
εξαρτηµατα. 
· Ο εργοταξιακος χωρος θα διαχωριζεται από το υπολοιπο τµηµα της οδου ή εγκαρσιες οδους µε 
καταλληλη περιφραξη και πινακιδες. 
· Εαν απαιτειται θα υποβοηθειται η κυκλοφορια (µε την συµφωνη γνωµη και συµφωνα µε τις εντολες της 
Τροχαιας) από καταλληλο προσωπο(ιδιαιτερα σε ωρες κυκλοφοριακης αιχµης ή εαν δεν υπαρχει για 
οποιονδηποτε λογο ορατοτητα). 

7.9.  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

· Οπως προβλεπονται στον Κανονισµο Εσωτερικων Ηλεκτρικων εγκαταστασεων, τις σχετικες 
τυποποιησεις της ∆.Ε.Η. , αλλους σχετικους Κανονισµους και νοµους. Μετρα ασφαλειας προβλεπονται στο 
αρθρο 21 του Π.∆. 225/89.
· Ιδιαιτερη προσοχη θα δινεται για την αποφυγη ηλεκτροπληξιας από επαφη µε καλωδια κατα την 
εργασια µηχανηµατων και αυτοκινητων. 

7.10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Βλεπε σχετικες αναφορες στον φακελλο ασφαλειας και υγειας'

7.11  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

· Επισκέπτης θεωρείται κάθε άτοµο το οποίο δεν ανήκει στο απασχολούµενο στο έργο προσωπικό του 
Εργολάβου ή της Επίβλεψης και βρίσκεται εντός του Εργοταξίου.
· Απαγορευεται ρητα (εκτος εαν υπαρξει  ειδικη προς τουτο εντολη της Υπηρεσιας) η εισοδος τριτων 
προσωπων στο εργοταξιο (και ο Αναδοχος οφειλει να λαβει πληρη ειδικα µετρα για την αποτροπη τετοιων 
γεγονοτων)  και η διοργανωση επισκεψεων ή υποδοχη επισκεπτων. 
· Εαν υπαρξει επισκεψη σε όλους τους επισκέπτες παρέχεται η απαραίτητη ενηµέρωση για τους 
ενδεχόµενους κινδύνους στους εργοταξιακούς χώρους συνοδεία κράνους το οποίο υποχρεούνται να φορούν 
συνεχώς και κάθε άλλο µεσο που κρίνεται απαραίτητο. Πλήρη και  αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των 
επισκεπτών έχει ο Εργολάβος εκτός αν αυτοί επισκέπτονται/επιθεωρούν τους εργοταξιακούς χώρους µε ευθύνη 
της Επίβλεψης.

7.12   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ

· Σε ολως εξαιρετικη περιπτωση που είναι αναγκαια απαιτειται εγγραφη εγκριση της Υπηρεσιας και των 
αλλων αρµοδιων αρχων.  Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών και 
ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών οπως π.χ. ελεγχόµενες εκρήξεις , συστήµατα συναγερµού για την 
αποµάκρυνση ατόµων και οχηµατων από τους χώρους των εκρήξεων,λήψη προστατευτικών µέτρων για 
παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ. Ολες οι δαπάνες που συνεπάγονται από τα παραπάνω βαρύνουν 
τον ανάδοχο ο οποιος εχει και την αποκλειστικη ευθυνη.  
· Ο ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για τον εντόπισµο τυχόν παλαιών εκρηκτικών 
υλών και να αναφέρει αµέσως το  γεγονός αυτό στην Υπηρεσία  και να ειδοποιήσει την αρµόδια στρατιωτική 
αρχή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί χωρίς να διατυπώσει καµµιά αντίρρηση , στις εντολές των 
παραπάνω Αρχών,χωρίς να δικαιούται να προβάλει καµµιά απαίτηση  για αποζηµίωσή του, για την ενδεχόµενη 
ανωµαλία που θα προκληθεί στην εκτέλεση του  έργου , εκτός από ανάλογη παράταση της συµβατικής 
προθεσµίας   περαίωσης του έργου.
·  Ολες οι σχετικες µε εκρηκτικα εργασιες (και η αποθηκευση τους) γινονται συµφωνα µε τις ειδικες 
προβλεψεις του Κανονισµου Μεταλλευτικων και Λατοµικων εργασιων και των ειδικων διαταξεων που ισχυουν
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7.13.  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 Ο αναδοχος υποχρεουται να παρεχει εκ των προτερων οπου απαιτειται σχετικα µε εργασιες που προκαλουν 
ιδιαιτερες κυκλοφοριακες αλλοιωσεις και προβληµατα σε υπηρεσιες αµεσης επεµβασης (π.χ. Πυροσβεστικη 
Υπηρεσια, ΕΚΑΒ). Είναι επισης υποχρεωµενος να διδει αµεσως πληροφοριες που του ζητουνται από αρµοδιες 
αρχες. 

7.14  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Θα πρεπει να ακολουθουνται τα αναφεροµενα στον φακελλο ασφαλειας και υγειας (∆ιασωση, παροχη πρωτων 
βοηθειων κλπ) µε ευθυνη, φροντιδα και δαπανη του Αναδοχου 

7.15  ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Στον φακελλο ασφαλειας και υγειας οπου περιγραφονται οι ιδιαιτεροτητες των εργων αποχετευσης και δινονται 
σχετικες οδηγιες υπαρχουν σηµαντικες οδηγιες οι οποιες πρεπει να ακολουθουνται µε ευθυνη, φροντιδα και 
δαπανη του Αναδοχου και κατα την διαρκεια της κατασκευης του εργου οπως για Προσωπικο, προστατευτικα 
ενδυµατα και εν γενει ατοµικο εξοπλισµο, οµαδικο εξοπλισµο, ατοµικη και οµαδικη υγιεινη, λειτουργικες 
διαδικασιες εργασιας, επικινδυνη ατµοσφαιρα και τροποι µετρησης και αντιµετωπισης της, µετρα για πληµµυρες, 
ασθενειες, για τον Η/Μ εξοπλισµο κλπ  

8. ΛΟΙΠΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

8.1 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Η εισοδος και η εξοδος στο ορυγµα πρεπει να γινεται µε σταθερη και ανθεκτικη κλιµακα µε εξασφαλισµενη 
στερεωση εναντι ανατροπης, αντιολισθηρα δαπεδα, χειρολαβες ασφαλειας και προστατευτικη διαταξη που να 
αποκλειεις ανατροπη του χρηστη. Απαγορευεται η αναρριχηση ή η χρησιµοποιηση των µηχανηµατων εκσκαφης.  
Οι κλιµακες θα διατηρουνται στην θεση τους για οσο χρονικό διάστηµα υπαρχουν εργαζοµενοι εντος του 
ορυγµατος. Για εργασίες σε βάθη µεγαλύτερα του 1,50 µ. απαιτούνται κλίµακες σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες 
των 25 µ.
2. Απαγορευται η καθοδος και η ανοδος στο ορυγµα του προσωπικου µαζι µε βαρια φορτια  .
3. Στις ενδεδειγµενες θεσεις πρεπει να υπαρχουν διακριτες σταθερες διαβασεις ή γεφυρωµατα ικανου πλατους 
προστατευµενα µε κιγκλιδωµατα για την διελευση των εργαζοµενων. Σε καθε περιπτωση απαγορευονται τα 
αλµατα πανω από το ορυγµα ή η διελευση από µαδερια κλπ. Το αυτο ισχυει και στην περιπτωση διελευσης 
φορτιων.  Οι πεζογεφυρες θα εχουν πλατος τουλαχιστον 50 εκατοστα. Σε περιπτωση κλισης µεγαλυτερης των 12 
µοιρων πρεπει να εχουν βαθµιδες, σε περιπτωση δε κλισης µεγαλυτερης των 30 µοιρων σκαλοπατια. 

8.2  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ

Γενικα οι φασεις κατασκευης του εργου είναι : 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

 

8.3  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Οπως ανωτερω οριζεται 

8.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ  ΑΧΡΗΣΤΩΝ

1. Τα υλικα τα οποια ο Αναδοχος θα χρησιµοποιησει στο εργο φυλασσονται σε καταλληλους χωρους που θα 
εξευρεθουν και θα χρησιµοποιηθουν µε ευθυνη, φροντιδα και δαπανη του.  Σε καµµια περιπτωση δεν 
τοποθετουνται σε οδους ή/και κοινοχρηστους χωρους.  
2.  Η εναποθεση υλικων στον τοπο εκτελεσης των εργασιων  θα είναι περιορισµενη (τοπικα και χρονικα), ο 
χωρος αποθεσης αποτελει µερος του εργοταξιου και προστατευται αναλογα  και θα γινεται µε τροπο που δεν 
δηµιουργει προβληµατα κυκλοφοριας, ασφαλειας πρανων εκσκαφης (αποσταση τουλαχιστον 60 εκ ή οσο 
απαιτειται ), προσβασης περιοικων κλπ.
3.  Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα  διαστρώνονται σε  χώρο εγκεκριµµενο από τις αρµοδιες Αρχες. Σε 
καθε περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να εξεύρει χώρους αποθέσεως της Υπηρεσίας µη αναλαµβανούσης καµµιά 
απολυτως υποχρέωση για εξεύρεση τέτοιου χώρου η/και αποζηµίωση του Αναδόχου.      
4. Tα αχρηστα προιοντα θα φορτωνονται σε φορτηγα και θα αποµακρυνονται από την θεση του εργου. Τα 
προιόντα εκσκαφών γενικά  ακοµα και στην  περίπτωση κατά την οποία χρειάζονται για την επίχωση του 
σκάµµατος, θα αποµακρύνονται  απ'αυτό, µερικώς ή ολικώς, προσωρινώς ή και οριστικώς.  Η προσωρινη  
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εναπόθεση των προιόντων αυτών θα γίνεται  σε χώρους κειµένους σε οιανδήποτε απόσταση απο τον τόπο των 
εκτελουµένων έργων και διατιθέµενους προς τον σκοπό αυτόν, µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.      

8.5  ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ

1. Λογω του ειδους και της φυσεως του εργου ( τοποθετηση αγωγων σε οδους εντος κατοικηµενης 
περιοχης) δεν είναι δυνατη η δηµιουργια χωρων υγιεινης και εστιασης των εργαζοµενων.    
2. Σε καθε θεση εργασιας θα υπαρχει πληρως εξοπλισµενο φαρµακειο οπως προβλεπεται στο αρθρο 31 
του Π.∆. 225/89.
3. Για την µεταφορα αρρωστων, τραυµατιων κλπ απαιτειται η µονιµη παρουσια καταλληλου οχηµατος . 

8.6  ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

_____________________________________
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8.7  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συνισταται η χρηση των πινακων ελεγχου που εκπονησε οµαδα εργασιας του Τ.Ε.Ε 

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Το ύψος κώνων t και η απόσταση  l µεταξύ των κώνων στην προοδευτικά µειωµένου πλάτους λωρίδα 
καθορίζεται µε βάση την κατηγορία της οδού.

Οι τιµές t και  l δίνονται στον πίνακα 1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΡΟΜΟΥ t l

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΝΩΝ

ταχύτητα 

u<50km/h

40 cm 7 m 3

ταχύτητα 

50<u<70km/h

50 cm 5 m 5

ταχύτητα 

u>70km/h

60 cm 3,5 m 7

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Απαιτήσεις Επανάληψης Πινακίδων Σήµανσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ο∆ΟΥ ΛΩΡΙ∆Α ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΑ 

ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΛΩΡΙ∆Α ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ 

ΠΛΑΤΟΥΣ

ταχύτητα 

u<50km/h

35 m 45 m

ταχύτητα 

u>50km/h

25 m 35 m

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Μέγιστες Αποστάσεις µεταξύ ∆ιαβάσεων Πεζών

 (συµπεριλαµβάνονται άλλες διαβάσεις π.χ. υπόγειες, αυτοκινήτων κ.λ.π)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / 

ΠΕΡΙΟΧΗ Ο∆ΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ

ΠΥΚΝΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΑΡΑΙΗ ∆ΟΜΗΣΗ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ *

ταχύτητα 

u<50km/h

45 µ. 60 µ. 75 µ. 25 µ.

ταχύτητα 

u>50km/h

60 µ. 75 µ. 100 µ. 50 µ.

* Εκκλησίες , σχολεία , γήπεδα κ.λ.π
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Ελάχιστο Πάχος Ελασµάτων Κυκλοφορίας σε mm

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ ΠΛΑΤΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΕ cm

ΒΑΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

µέχρι 55 12,5 8,0

µέχρι 70 15 11,5

µέχρι 90 20 13,0 

ΠΙΝΑΚΑΣ  5

Αποστάσεις µεταξύ Φανών Επισήµανσης Εργοταξίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ο∆ΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ  ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

Ο∆ΟΣ ΜΕ ΚΑΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ Ο∆ΟΣ ΜΕ ΚΑΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

ταχύτητα <50km/h 

λωρίδα προοδευτικά 

µειωµένου πλάτους

42 37 27 22

ταχύτητα >50km/h 

λωρίδα προοδευτικά 

µειωµένου πλάτους

35 30 20 15

ταχύτητα <50km/h 

λωρίδα Σταθερού 

µειωµένου πλάτους

45 40 30 25

ταχύτητα >50km/h 

λωρίδα Σταθερού 

µειωµένου πλάτους

38 33 23 18

οδός µε νησίδα οδός χωρίς 

νησίδα

οδός µε νησίδα οδός χωρίς 

νησίδα

Ελάχιστος αριθµός φανών στην λωρίδα προοδευτικά µειωµένου πλάτους τρείς ή ίσες αποστάσεις �

τοποθετηµένοι (αρχή, µέση, τέλος).
Σε περιοχές όπου ο φωτισµός είναι ελλειπής ή κακός και ανάλογα µε την έκταση του εργοταξίου, το βάθος �

των εκσκαφών και την κίνηση της περιοχής µπορεί να ζητηθεί από την Επίβλεψη ο φωτισµός του Εργοταξίου .
Οι πινακίδες των διαβάσεων πεζών θα φωτίζονται µε προβολείς 250 Watt οι οποίοι θα τοποθετούνται πάνω �

από κάθε πινακίδα.

                                             

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 18/03/2010

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σταύρος Κασωτάκης

Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  18/03/2010

Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία
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ΒΒ..  ΦΦΑΑΚΚΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ

1.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Φακελος ασφαλειας και υγειας του εργου περιλάµβανει το µητρωο του εργου και οδηγιες και χρησιµα στοιχεια 
σε θεµατα ασφαλειας και υγειας τα οποια θα πρεπει να λαµβανονται υποψη κατα τις ενδεχοµενες µεταγενεστερες 
εργασιες σε ολη την διαρκεια ζωης του εργου (συντηρηση, µετατροπη, καθαρισµος κλπ). 

Οι οδηγιες αυτες θα εφαρµοζονται και κατα την κατασκευη του εργου οταν εκτελουνται εργασιες σε υφισταµµενα 
δικτυα. 

2.  ΜΗΤΡΩΟ  ΕΡΓΟΥ

Κατα την φαση της µελετης µητρωο εργο θεωρουνται τα σχεδια, οι Τεχνικες Προδιαγραφες, η Τεχνικη Εκθεση - 
Τεχνικη Περιγραφη, τα τευχη υπολογισµων, και καθε τεχνικο στοιχειο ή οδηγια περιλαµβανεται στα Τευχη 
∆ηµοπρατησης. 

Με την εναρξη και την προοδο της κατασκευης οι οποιεσδηποτε αλλαγες θα τροποποιουν και θα συµπληρωνουν 
αντιστοιχα τα στοιχεια του Μητρωου και θα ενσωµατωνονται σε αυτο. 

3.Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

3.1.  ΓΕΝΙΚΑ

Το αντικειµενο της παρουσας παραγραφου επικεντρωνεται στους κινδυνους που προκυπτουν από τον ιδιαιτερο 
χαρακτηρα του εργου (εργασια σε περιορισµενο υπογειο χωρο µε παρουσια υγρων). ∆εν µας απασχολουν 
δηλαδη στην παρουσα οι κινδυνοι κατα την κατασκευη, ανακατασκευη και συντηρηση από εκσκαφες, χρηση 
µηχανηµατων κ.λ.π. που δεν εχουν σχεση µε την ιδιαιτεροτητα της εργασιας.  

3.1.1.  Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ

Η ιδιαιτεροτητα της εργασιας στα δικτυα αποχετευσης και οι κινδυνοι σε αυτην προκυπτει βασικα από δυο 
παραγοντες

· Είναι εργασια σε περιορισµενο χωρο 

Ο ορος “περιορισµενος χωρος” (confined space) εχει µια πλατια ερµηνεια στα υδραυλικα εργα . Μερικοι χωροι 
εργασιες ανταποκρινονται αναµφιβολως απολυτα στην εννοια του περιορισµενου χωρου οπως δεξαµενές, 
αγωγοι κ.λ.π. 

3.1.2.  ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Οι κινδυνοι για την υγεια και την ασφαλεια των εργαζοµενων κατα την εργασια εχουν σαν αποτελεσµα  
θανατηφορα ατυχηµατα τα οποια σε µεγαλο βαθµο θα µπορουσαν να εχουν αποφευχθει.

Κυριαρχες αιτιες για την εµφανιση αυτων των κινδυνων είναι οι εξης παραγοντες:

· Κακος σχεδιασµος 
· Αγνοια των κινδυνων 
· Ανεπαρκης εκπαιδευση προσωπικου 
· Ελλειψη προσοχης 

Οι κινδυνοι οι οποιοι παραµονευουν χωριζονται στις εξης οµαδες.

· Κινδυνοι τραυµατισµων 
· Εµφανιση µεγαλων και αποτοµων παροχων στο δικτυο (από ζηµιές )

3.2.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Απαγορευεται η καθ’οιονδηποτε τροπο απασχοληση προσωπικου κατω των 18 ετων.

Οι απασχολουµενοι στις εργασιες αυτες χωριζονται σε δυο κατηγοριες
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· Οσοι από το προσωπικο δεν υποχρεωνονται από την φυση της εργασιας τους να δουλευουν σε 
περιορισµενους χωρους ( π.χ. οδηγοι)
Στην περιπτωση αυτη δεν απαιτειται η διερευνηση της φυσικης καταστασης των και της υγειας των περαν 
εκεινων που απαιτειται για την εκτελεση της δικης τους εργασιας αν και καλο θα είναι να υποβαλλονται ετσι 
και αλλιως σε λεπτοµερη ιατρικη εξεταση.

· Οσοι από το προσωπικο υποχρεωνονται από την φυση της εργασιας τους να δουλευουν σε περιορισµενους 
χωρους (εντός ορύγµατος)
Τα ατοµα αυτα πρεπει να διαθετουν τοσο τα καταλληλα φυσικα προσοντα για την εργασια τους οσο και την 
στοιχειωδη ικανοτητα να συµµετεχουν στην απαιτουµενη εκπαιδευση τους . Οι ιατρικες εξετασεις στις οποιες 
πρεπει να υποβληθουν πριν την εναρξη της εργασιας τους απαιτειται να είναι οχι µονον λεπτοµερεις αλλα και 
προσαρµοσµενες στην φυση της εργασιας την οποιαν προκειται να εκτελεσουν. Οι ιατρικες εξετασεις πρεπει 
ετησιως να επαναλαµβανονται και τα αποτελεσµατα τους να φυλασσονται. 

Η εκπαιδευση πρεπει να περιλαµβανει µεταξυ αλλων στα παρακατω 

· Καθορισµος και αναλυτικη ενηµερωση για τα καθηκοντα κατα την εργασιας τους .
·     Ενηµερωση για τις λειτουργικες διαδικασιες εργασιας .
· Ενηµερωση για τους πιθανους κινδυνους, τους βλαπτικους παραγοντες και ενδεχοµενες επιπτωσεις στην 

υγεια τους.
· Χειρισµος εργαλειων, µηχανηµατων και οργανων εργασιας 
· Μετρα ασφαλειας κατα την εκτελεση της εργασιας 
· Μετρα διασωσης, αντιµετωπισης εκτακτων αναγκων και παροχη Πρωτων Βοηθειων.
· Ενηµερωση για την υφισταµµενη Νοµοθεσια και τις υποχρεωσεις του προσωπικου.
· Χρηση Μεσων Ατοµικης Προστασιας συµφωνα µε την οδηγια 89/656/ΕΟΚ
· Ατοµικη και Οµαδικη υγιεινης 

Η Εκπαιδευτικη διαδικασια πρεπει να επαναλαµβανεται σε τακτα χρονικα διαστηµατα και να συµπεριλαµβανει 

· Χρηση εποπτικων µεσων 
· Ασκησεις πρακτικης εφαρµογης και επι τοπου κατω από πραγµατικες συνθηκες .
· Για την ενηµερωση των εργαζοµενων καλον θα είναι να εκδοθει ενα µικρο ευχρηστο και κυριως κατανοητο 

εντυπο που θα περιεχει συνοπτικες αναφορες στα παραπανω σηµεια. 

Για την ενηµερωση του προσωπικου θα πρεπει 

· Να είναι ανηρτηµενα σε καθε εργοταξιο, αντλιοστασιο και εν γενει χωρο εργασιας και συγκεντρωσης του 
προσωπικου Οδηγιες Πρωτων Βοηθειων Τηλεφωνα και διευθυνσεις πρωτης αναγκης καθως και σχεδιο 
αντιµετωπισης εκτακτων αναγκων. 

· Να λαµβανουν γνωση ολων των παραπανω τα οποια πρεπει να τους επεξηγουνται σε τακτικες 
συγκεντρωσεις για την ενηµερωση τους. 

Οι  παρακατω παθησεις οι οποιες αποκλειουν απασχοληση σε δικτυα αποχετευσης.

� Απωλεια συνειδησης ( λιποθυµιες)
� Ιστορικο σπασµου
� Καρδιοπαθειες
� Υπερταση
� Ασθµα, βρογχιτιδα η δυσπνοια κατα την κοπωση
� Νοσος του Meniere - Ιλιγγος
� Κωφωση
� Κλειστοφοβια, νευρολογικες η ψυχολογικες παθησεις
� Σοβαρα ορθοπεδικα προβληµατα
� Παραµορφωσεις η αθενειες κατω ακρων που περιοριζουν την κινητικοτητα
� Χρονιες δερµατοπαθειες
� Σοβαρη  µειωση ορασης
� Ανοσµια  

3.2.1  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ

Για την εκτελεση των εργασιων πρεπει να διατιθενται από την Υπηρεσια και να χρησιµοποιουνται από αυτους για 
την προστασια της υγειας και την αποφυγη ατυχηµατων προστατευτικες ενδυµασιες. Η ενδυση αυτη πρεπει να 
τους προστατευει αποτελεσµατικα και να αποτελειται τουλαχιστον απο:
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� Φορµα  εργασιας
� Γαντια εργασιας
� Ελαστικα ενισχυµενα υποδηµατα (µεχρι τον µηρο η το γονατο)
� Μαλλινες καλτσες

O εργαζοµενος πρεπει να εκπαιδευτει να εργαζεται ανετα µε την ενδυση αυτη χωρις να βρεχει το εσωτερικο της.

Τα ειδη ενδυσης πρεπει να µπορουν να απολυµανθουν και να καθαριστουν χωρις να καταστρεφονται αµεσως. 
Τουτο πρεπει να γινεται µε επιµελεια και σχολαστικοτητα µετα από καθε χρηση.  Πρεπει επισης τακτικα να  
αντικαθιστανται. 
  
3.2.3.  ΑΤΟΜΙΚΗ  - ΟΜΑ∆ΙΚΗ  ΥΓΙΕΙΝΗ

Μετα την εργασια οι εργαζοµενοι πρεπει να πλενονται σχολαστικα σε ολο το σωµα (ντους) και στην χειροτερη  
περιπτωση τουλαχιστον στο προσωπο, τα χερια και τους βραχιονες µε σαπουνι και ζεστο νερο.  Συνισταται 
επισης ο προσεκτικος καθαρισµος των νυχιων και το βουρτσισµα τους.

Τα παραπανω πρεπει να γινονται και πριν την ληψη οποιαδηποτε τροφης, ποτου και πριν  το καπνισµα ( οπου 
αυτο επιτρεπεται).

Στους χωρους εργασιας πρεπει να απαγορευεται στους εργαζοµενους οταν η προστασια της υγειας τους το 
επιβαλλει να τρωνε, να πινουν και να καπνιζουν.

Σε εργασιες µακραν του εργοταξιου η της  εδρας της επιχειρησης πρεπει να δινεται η δυνατοτητα στους 
εργαζοµενους να καθαριστουν και να αλλαξουν µεσα στα οχηµατα µεταφορας εργαλειων και εφοδιων.

Απαραιτητο στοιχειο για την οµαδικη υγιεινη ειναι ο τακτικος καθαρισµος και η συντηρηση τοσο των 
εγκαταστασεων και χωρων που διατιθενται στο προσωπικο οσο και των οχηµατων, εξοπλισµου και εργαλειων. 

Επισης περαν της ατοµικης φροντιδας απο καθε εργαζοµενο  για τα ειδη ενδυσης τα οποια χρησιµοποιει θα 
πρεπει να γινεται οργανωµενα συχνος καθαρισµος και απολυµανση υποδηµατων, φορµας εργασιας, 
υποδηµατων, γαντιων και συχνη ανανεωση τους.

3.2.4.   ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σε ολες τις εργασιες και ιδιως σε δεξαµενες οπου ειναι πιθανον να δηµιουργηθει επικινδυνη ατµοσφαιρα δεν 
επιτρεπεται να εργαζονται λιγοτερα απο δυο ατοµα. Εκτος δε των χωρων εργασιας πρεπει να βρισκονται και 
αλλοι εργαζοµενοι οι οποιοι πρεπει να κρατουν επαφη µε τους εργαζοµενους εντος των χωρων αυτων και θα 
ειναι ετοιµοι για επεµβαση διασωσης.  Το ιδιο πρεπει να ισχυει και για αποµακρυσµενους χωρους εργασιας.  

3.2.5  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΩΝ - ΑΚΟΗΣ

3.2.5.1  Περαν του αναγκαιου πλυσιµατος που προαναφερθηκε µια καταλληλη κρεµα λανολινης πριν την εναρξη 
της εργασιας και µετα το πλυσιµο παρεχει προστασια και εµποδιζει τους τραυµατισµους του δερµατος 
µειωνοντας ετσι τους κινδυνους µολυνσης. 

Ιδιαιτερη φροντιδα πρεπει να δινεται στο καθαρισµα και την επιδεση καθε αµυχης, κοψιµατος, τραυµατος κ.λ.π. 
του δερµατος µε υδατοστεγανο επιδεσµο οσο το δυνατον πιο συντοµα µετα τον τραυµατισµο ειτε αυτος εχει 
συµβει κατα την εργασια ειτε οχι.  Η φροντιδα αυτη πρεπει να γινεται χωρις καθυστερηση οταν το δερµα ειναι 
υγρο η µουσκεµενο.

Εργαζοµενος που αποκτα χρονιο δερµατικο προβληµα πρεπει να αποµακρυνεται απο την συγκεκριµµενη 
εργασια . Καθε ενας που υποφερει απο σοβαρο τραυµατισµο χωρις στεγανο επιδεσµο πρεπει να αποµακρυνεται 
προσωρινα µεχρι την αναρρωση του.

Εαν παραστει αναγκη να δουλεψει κανεις χωρις τα προστατευτικα γαντια (εκτελεση εργασιων µε σκυροδεµα η 
τουβλα π.χ. ) αµεσως µετα θα πρεπει να πλενεται και να βαζει ειδικο αντισηπτικο.

3.2.5.2  Τα µατια πρεπει να προστατευονται απο οποιαδηποτε επαφη µε τα λυµατα και µε αναθυµιασεις 
επικινδυνων ουσιων σε περιορισµενους χωρους.  ∆εν θα πρεπει τα χερια  να ερχονται σε επαφη µε τα µατια και 
ιδιαιτερα οταν αυτα πιτσιλιστουν η ερεθιστουν δεν πρεπει να τριβονται µε τα χερια .

Σε τετοιες περιπτωσεις ο εργαζοµενος πρεπει να αποµακρυνεται απο το σηµειο εργασιας και να του παρεχονται 
οι πρωτες βοηθειες εαν δε ειναι σοβαρη η περιπτωση να µεταφερεται για ιατρικη φροντιδα. 

Σε µερικες περιπτωσεις πρεπει να παρεχονται προστατευτικες διαταξεις για τα µατια.

3.2.5.3. Το προσωπικο που απασχολειται µπορει να εκτεθει σε υπερβολικο θορυβο τοσο δουλευοντας µεσα σε 
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αγωγους και αλλους περιορισµενους χωρους οσο και διπλα σε γεννητριες , αντλιες και αλλα µηχανηµατα. 

Σε τετοιες περιπτωσεις  πρεπει 

· Να προβλεπεται ακουστικη προστασια  του εργαζοµενου
· Να  γινεται αποπειρα µειωσης του θορυβου στην πηγη ( ηχοµονωση )

Οταν δεν ειναι δυνατη η µειωση του θορυβου στην πηγη και οταν η µέση ατοµικη εκθεση στον θορυβο 
υπερβαινει τα 85 - 90 dB(A) πρεπει να προβλεπεται ακουστικη προστασια του εργαζοµενου µε την επισηµανση 
οτι φορωντας αυτη την  προστατευτικη  διαταξη  δεν θα πρεπει να εκτιθεται  σε αλλους κινδυνους .

3.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Για την ασφαλεια και την υγιεινη των εργαζοµενων στα δικτυα αποχετευσης επιβαλλεται περαν της ληψης των 
µετρων ασφαλειας που καθε φορα ενδεικνυνται να υπαρχει και να εφαρµοζεται παντα σε ολες τις εργασιες 
διαδικασιες οι οποιες στοχευουν στην ελαττωση και ει δυνατον στην εξαλειξη των κινδυνων αλλα και στην σωστη 
και ολοκληρωµενη επιβλεψη και διοικηση ολων των εργασιων στα συστηµατα αποχετευσης . 

Η λειτουργικη αυτη διαδικασια πρεπει να προβλεπεται και να εφαρµοζεται σε ολα τα  σηµεια οπου 
προετοιµαζονται η εκτελουνται οι εργασιες δηλαδη :

� Στο Εργοταξιο 
� Στο σηµειο εργασιας

και σε ολες τις διαδικασιες δηλαδη : 

� Στην διαδικασια της προετοιµασιας στο Εργοταξιο
� Στην διαδικασια της προετοιµασιας στο σηµειο εργασιας.
� Κατα την ληξη της εργασιας στο Εργοταξιο 

και σε ολες τις καταστασεις δηλαδη:

� Στην εργασια ρουτινας
� Σε περιπτωση  ατυχηµατος
� Σε περιπτωση καταστασης αναγκης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

Παρακατω παρατιθεται ενδεικτικα ελαφρως τροποποιηµενο µε βαση την βιβλιογραφια ενα σχεδιο λειτουργικης 
διαδικασιας.

Το σχεδιο αυτο πρεπει 

· Να προσαρµοζεται στις εξελιξεις της τεχνικης και της τεχνολογιας.
· Να συζητειται περιοδικα ωστε να επισηµαινονται ελλειψεις, αδυναµιες και λαθη του  και να 
αναθεωρειται. 

ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

· Ο επικεφαλης αναθετει την εργασια στο προσωπικο δινοντας σε καθε εναν την θεση και τον ρολο του.
· Γινεται ελεγχος των αρχειων για  ληψη πληροφοριων και ανευρεση των σχεδιων.
· Ερευναται εαν ειναι γνωστα ελαττωµατα η τοπικοι κινδυνοι 
· Ερευναται εαν επικειται βροχοπτωση η εαν αναµενονται αλλα επικινδυνα  γεγονοτα µεσα στην εκταση του 

αγωγου εντος του οποιου θα πραγµατοποιηθει η εργασια.
· Ενηµερωνεται το συνεργειο για την εργασια και τις παραπανω πληροφοριες
· Πραγµατοποιειται ελεγχος ποιοτικος και ποσοστικος των ατοµικων µεσων προστασιας , των  οµαδικων µεσων 

και του εξοπλισµου εργασιας και διασωσης.
· Φορτωνεται µε ασφαλεια ο εξοπλισµος και τα εργαλεια στο οχηµα µεταφορας
· Ελεγχεται η καλη λειτουργια των µεσων επικοινωνιας ( C.B.)

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

· Επικοινωνια µε εργοταξιο και ειδοποιηση αφιξης



21

· Εντοπιζονται τα πλησιεστερα τηλεφωνα για ωρα αναγκης και γνωστοποιουνται στους εργαζοµενους. 
· Σβησιµο τσιγαρων και καθε επικινδυνης φωτιας και φωτιστικου
· Τοποθετηση προειδοποιητικων σηµατων συµφωνα µε Κ.Ο.Κ. και διαταξεις Υ.Π.Ε.ΧΩ.∆.Ε. στα καιρια σηµεια
· Τοποθετηση φραγµατων επισηµανσης γυρω απο τα ανοικτα φρεατια.
· Αερισµος του δικτυου.
· Ελεγχος για ασυνηθιστες οσµες η αλλη ιδιαιτερη κατασταση.
· Οπτικος ελεγχος της καταστασης των κλιµακων , των σκαλοπατιων κ.α. εξαρτηµατων καθοδου .  
· Ελεγχος βαθους ροης και ταχυτητας ροης εαν ειναι δυνατον.
· Ελεγχος αναντη και καταντη του φρεατιου εισοδου εαν τα αντιστοιχα φρεατια προσφερου ασφαλη οδο 

διαφυγης. 
· Ελεγχος ατµοσφαιρας σε ολα τα επικινδυνα σηµεια εαν κριθει οτι απαιτειται.
· Εαν ο ελεγχος δωσει ενδειξεις η στοιχεια επικινδυνοτητας της ατµοσφαιρας συνεχιζεται ο αερισµος και 

εφ'οσον δεν βελτιωθει η κατασταση σε προκαθορισµενο χρονο πρεπει να υπαρξει επικοινωνια για αναφορα 
και οδηγιες µε τον υπευθυνο η τον επιβλεποντα  ωστε να αποφασιστει ειτε ο µηχανικος αερισµος ειτε η 
αναβολη της εργασιας

· Τελικη προετοιµασια εξοπλισµου διασωσης.
· Τελικος ελεγχος των Μεσων Ατοµικης Προστασιας ολων των µελων του συνεργειου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

· Αναφορα καθε µη κανονικου συµβαντος οπως τραυµατισµος, αστοχια εξοπλισµου, παρατηρησεις για την 
εγκατασταση.

· Εφαρµογη διαδικασιων υγιεινης για το προσωπικο και  καθαριοτηταςτου εξοπλισµου, των µεσων ατοµικης 
προστασιας και των µηχανηµατων. 

3.4.   ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

3.4.1.  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι περισσοτεροι τραυµατισµοι στο δικτυο και στα αντλιοστασια η αλλες εγκαταστασεις προκαλουνται από  

· Πτωση εξοπλισµου και υλικων πανω στον εργαζοµενο 
· Πτωση εργαζοµενων από προχειρες σκαλες 
· Γλιστρηµα του εργαζοµενου 
· Πτωση στο νερο 
· Εµπλοκη σε µηχανηµατα  η τραυµατισµος από λαθος λειτουργια µηχανηµατος
· Ηλεκτροπληξια

Για την αποφυγη τραυµατισµων πρεπει  

· Να εφαρµοζονται οι σχετικες οδηγιες για την ενδυση του προσωπικου 
· Να τηρουνται σχολαστικα οι λειτουργικες διαδικασιες
· Να εχουν ληφθει κατα τον σχεδιασµο τα καταλληλα µετρα οπως σε διαφορα σηµεια του παροντος 
σηµειωνονται. 

3.4.2.  ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Κινδυνος από πληµµυρα ειναι δυνατον να προκληθει σπο 

· Καταιγιδα κατα την διαρκεια εκτελεσης των εργασιων και πιθανον µακρια από το σηµειο εργασιας. 
· Ογκος νερού που απελευθερωνεται από αστοχια η αναξιοπιστη λειτουργια βαλβιδας η αλλης διαταξης . 
· Την αφιξη µεγαλου ογκου νερού από µη ελεγχοµενες από την Υπηρεσια πηγες χωρις προειδοποιηση (π.χ. 

αδειασµα δεξαµενων, πισινων κ.α.)

· Εαν δεν εχουν τηρηθει οι παραπανω διαδικασιες απαγορευεται η εισοδος και εργασια του προσωπικου 
στους χωρους αυτους. Οµοιως απαγορευεται η εισοδος και εργασια του προσωπικου στους χωρους αυτους 
εαν δεν επιβεβαιωθει η ληξη της απαγορευσης. Μετα την ληξη των εργασιων ειδοποιουνται οι ενδιαφεροµενοι 
για την ληξη των εργασιων και την αρση των απαγορευσεων. 

· Εφ’οσον κατα την εκτελεση των εργασιων διαπιστωθει ξαφνικη και σηµαντικη ανοδος της ροης λογω 
ξαφνικης βροχοπτωσης η από οποιαδηποτε άλλη αιτια το προσωπικο πρεπει αµεσως να εγκαταλειπει τον 
χωρο εργασιας µεχρι να αποκαταστηθουν οµαλες συνθηκες ροης.

· Σε περιπτωση εναρξης βροχης το στελεχος επιφανειας οφειλει να προειδοποιησει αµεσα µε την εναρξη της 
τους εργαζοµενους
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3.5.  ΑΛΛΑ  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3.5.1.   ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

· Για την περιφραξη και επισηµανση των θεσεων εργασιας και των µηχανηµατων και οχηµατων πρεπει 
να εφαρµοζονται σχολαστικα οι προβλεψεις των ειδικων διαταξεων του Κωδικα Οδικης Κυκλοφοριας και της  
υπουργικης αποφασης ΒΜ5/30058  Εγκριση Προτυπης Τεχνικης Προδιαγραφης Σηµανσεως Εκτελουµενων 
Εργων σε οδους εντος κατοικηµενων περιοχων (ΦΕΚ Β 121/23-3-83)

· Καθε ανοικτο φρεατιο θα πρεπει εφ'οσον δεν εκτελουνται σε αυτο εργασιες να καλυπτεται µε ειδικη 
εσχαρα εξασφαλισµενη απο οριζοντιες µετακινησεις και να επισηµαινεται µε περιφραγµα απο ορθοστατες και 
καγκελλα µε εντονα ευδιακριτα χρωµατα (ασπρο-κοκκινο).

· Προειδοποιητικα σηµατα θα τοποθετουνται για την εγκαιρη προειδοποιηση της κυκλοφοριας σε  
αποστασεις τουλαχιστον 30 µετρων και συµφωνα µε τις τοπικες συνθηκες και τις διαταξεις του Κ.Ο.Κ.

· Κατα την εισοδο και εργασια σε βατους αγωγους οπου η κλιση υπερβαινει το 10% πρεπει να 
λαµβανονται και ιδιαιτερα µετρα ασφαλειας (προσδεση µε σκοινι, εξαρτηση διασωσης µε γιλεκο και σκοινι 
ασφαλειας, τοποθετηση δικτυων ασφαλειας κ.α.).

· Σε περιπτωσεις εργασιας εντος του αγωγου και κοντα στην εισοδο σιφωνα πρεπει  να εξασφαλιζεται η 
εισοδος του σιφωνα η και θα γινεται χρηση εξαρτησης διασωσης.

3.5.2.  ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Καθε συσκευη, οργανο µετρησης και εξοπλισµος που χρησιµοποιειται και ιδιατερα οι συσκευες ελεγχου 
καταλληλοτητας ατµοσφαιρας πρεπει σε τακτα χρονικα διαστηµατα (π.χ. ανα µηνα) να ελεγχονται στο κεντρικο 
εργοταξιο εφ’οσον υπαρει αυτη η δυνατοτητα η στο εργαστηριο του προµηθευτη. 

Υπευθυνος για τον ελεγχο είναι ο ορισθεις ως διαχειριστης των ανωτερω ειδων ο οποιος και πρεπει να τηρει 
σχετικο θεωρηµενο βιβλιο Ηµερολογιου Ελεγχων µε λεπτοµερη στοιχεια οπως

· Το ονοµα του υπευθυνου για το ειδος και το µερος που φυλασσεται
· Τον τυπο, τον αριθµο, την µαρκα του  και το ονοµα του κατασκευαστη .
· Περιγραφη συντοµη αλλα πληρη του εξεταζοµενου ειδους και των τυχον παρελκοµενων του.
· Την ηµεροµηνια συντηρησης , επιθεωρησης η δοκιµης 
· Την κατασταση της και τυχον ελατωµµατα και βλαβες που διαπιστωθηκαν.
· Αριθµητικη καταγραφη και επιβεβαιωση του υπαρχοντος αριθµου. 

 3.5.3.  ΓΕΝΙΚΑ  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

· Είναι απαραιτητη η ληψη µετρων για απροσκοπτη επικοινωνια του στελεχους επιφανειας µε τους 
εργαζοµενους εντος του σκάµµατος..

· Από την αφιξη του συνεργειου εως την ληψη µετρων ατοµικης υγιεινης απαγορευεται το φαγητο, το ποτο και 
το καπνισµα. 

3.6. ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3.6.1.   ΜΕΣΑ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

· Κρανος ασφαλειας
· Αντιεφιδρωτικη  κορδελλα κεφαλιου
· Φορµα  εργασιας
· ∆ιαταξη διασωσης ( ειδικη ζωνη ) και σχοινι προστασιας
· Γαντια εργασιας
· Ελαστικα ενισχυµενα υποδηµατα (µεχρι τον µηρο η το γονατο)
· Μαλλινες καλτσες
· Αντιεκρηκτικος φανος κρανους

Η διαταξη διασωσης µπορει να είναι ειτε ζωνη ασφαλειας ( safety belts) ειτε  “γιλεκο” ασφαλειας ( safety 
harnesses). 

· Η ζωνη ασφαλειας πρεπει να χρησιµοποιειται µονον οταν κρινεται οτι δεν υπαρχει αποτελεσµατικοτερος 
τροπος προστασιας . 
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· Το “γιλεκο” ασφαλειας πρεπει να επιλεγεται προσεκτικα καθως ο µονος καταλληλος τυπος για την εργασια σε 
περιορισµενους χωρους ειναι αυτος που επιτρεπει την ανασυρση αναισθητου ανθρωπου σε κατακορυφη 
σταση.

Ολος ο εξοπλισµος αυτος πρεπει να είναι ανθεκτικος και να ανταποκρινεται στην συγκεκριµένη αποστολη του ( 
π.χ. η διαταξη διασωσης πρεπει να είναι δυνατον να φορεθει σε περιορισµενο χωρο µε ευκολια, να αντεχει το 
βαρος αυτου που την φοραει, να φερει κρικους για τα σκοινια διασωσης και να είναι από καταλληλο υλικο ωστε 
να πλενεται ευκολα)

Οι εργαζοµενοι πρεπει να φερουν συνεχως τον παραπανω εξοπλισµο.

3.6.2.  ΜΕΣΑ ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

· καταλληλα σχοινια διασωσης ( ειδικες διαµορφωσεις ακρων) και απλα καθως και βαρουλκο ανυψωσης
· Αντιεκρηκτικα φωτιστικα ορυχειου και χειρος
· Καταλληλα εργαλεια (συνηθη εργαλεια δουλειας, κλειδια καλυµµατων φρεατιων , εργαλειοθηκη χειρος κ.α)
· Εξοπλισµος ελεγχου ατµοσφαιρας αντιεκρηκτικου τυπου
· Αναπνευστικες συσκευες εργασιας και διαφυγης ( ποτε λιγοτερες απο δυο )
· Συσκευη επικοινωνιας (C.B.)
· Συσκευη τεχνητης αναπνοης
· Υλικο πρωτων βοηθειων
· Υλικο σηµανσης και ασφαλειας οδων (κωνοι, εµποδια, φωτιστικα, προειδοποιητικες πινακιδες, σηµαιακια 

κ.α )

Υπαρχουν αρκετα ειδη αναπνευστικων συσκευων και συσκευων τεχνητης αναπνοης . Η επιλογη τους πρεπει να 
γινεται µε σχολαστικη αξιολογηση και ενηµερωση από αλλους οµοειδεις Οργανισµους και να στηριζεται στην 
καταλληλοτητα τους στο συγκεκριµµενο περιβαλλον εργασιας. 

Τα σκοινια (απλα και ασφαλειας) δεν θα πρεπει σε καµµια περιπτωση να χρηιµοποιουνται για αλλες εκτος 
ασφαλειας αναγκες.

Χρησιµοποιεται επισης µερικες φορες ενας τυπος “φορειου” από καταλληλο ανθεκτικο υφασµα και σε 
καταλληλες διαστασεις εφοδιασµενος µε σκοινι για να συρεται τραυµατισµενος η αναισθητος εργαζοµενος επανω 
σε αυτο. 

3.6.3.   ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

·   Ειναι βασικο για την ασφαλεια των εργαζοµενων ολα τα οργανα, µηχανηµατα και εν γενει εξοπλισµος που 
προαναφερθηκαν καθως και ο εξοπλισµος διασωσης:
·   Nα ειναι επιλεγµενα ωστε να ανταποκρινονται στο ειδικο αυτο περιβαλλον εργασιας
·   Να κρατουνται καθαρα και καλα συσκευασµενα σε ευκολα αναγνωρισιµες συσκευασιες
·   Να ελεγχονται, δοκιµαζονται και ρυθµιζονται τακτικα (αντιγραφα των ρυθµισεων και των δοκιµων πρεπει να 

φυλασσονται)
·   Να συντηρουνται τακτικα
·   Να ειναι γνωστη η λειτουργια τους στο προσωπικο
·   Να ειναι ευπροσιτα και παντα διαθεσιµα.
·   Να υπαρχουν διαθεσιµα περιφερειακα εξαρτηµατα  και µοναδες εφεδρειας.

3.7  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

· Πρεπει να τηρουνται µε σχολαστικοτητα και ακριβεια ολες οι σχετικες διαταξεις των Ελληνικων 
Κανονισµων. Αναφερουµε ενδεικτικα τον Κανονισµο Εσωτερικων Ηλεκτρικων Εγκαταστασεων, Κανονισµους 
∆.Ε.Η.  κ.α.). Πρεπει επισης να τηρουνται τα προτυπα για την εγκατασταση και λειτουργια ηλεκτρικων  
εγκαταστασεων, συσκευων και µηχανηµατων. 

· ∆εν επιτρεπεται σε µη ειδικευµενο και χωρις την νοµιµη αδεια να εγκαθιστα, τροποποιει η παρεµβαινει 
µε οποιονδηποτε τροπο σε ηλεκτρικες εγκαταστασεις και εξοπλισµο.

· Οι ειδικες συνθηκες επιβαλλουν ειδικη προσοχη συνεχως και την εγκατασταση του 
ηλεκτροµηχανολογικου εξοπλισµου στεγανου τυπου. 

· Πριν από καθε εργασια συντηρησης η ακοµα και ρυθµισης στην εγκατασταση η στον εξοπλισµο 
απαιτειται να προβουµε σε αποµονωση και απαγορευση λειτουργιας του εξοπλισµου (κλειδωµα χειριστηριων, 
αφαιρεση ασφαλειων λειτουργιας, προειδοποιητικες πινακιδες κ.α.)  Τα λουκετα που τοποθετουνται στα 
χειριστηρια αφαιρουνται προσωπικα από τους χειριστες µετα το περας της εργασιας και την αποµακρυνση των 
εργαλειων και καθαρισµο του χωρου εργασιας και τα επιστρεφουν στον επικεφαλης υπευθυνο για την διακοπη  
και επαναλειτουργια της εγκαταστασης. 
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Η ταση λειτουργιας ολων των συσκευων που εργαζονται εντος του δικτυου η σε περιορισµενους χωρους δεν 
πρεπει να υπερβαινει τα 50 V.  Aυτο συνεπαγεται την χρηση φορητης γεννητριας η οπου υπαρχει παροχη 
εναλασσοµενου ρευµατος ενος µετασχηµατιστη διπλης περιελιξεως µε την δευτερευουσα περιελιξη γειωµενη ετσι 
ωστε η ταση βραχυκυκλωσης να µην υπερβαινει τα 25 V . 

Ο µετασχηµατιστης πρεπει 

· Να τοποθετειται οπωσδηποτε εκτος του δικτυου η του οποιουδηποτε περιορισµενοιυ χωρου εργασιας .
· Να ειναι κλειστος µεσα σε ανθεκτικο µονωτικο περιβληµα.
· Να είναι επαρκως διαστασιολογηµενος και να κατασκευαζεται µε πλεγµα µεταξυ κυριας και 
δευτερευουσας περιελιξης
· Η επαφη γειωσης να είναι σιγουρη.  
· Η παροχη του κυκλωµατος πρεπει να προστατευεται µε επαρκεια από υπερφορτωση του δικτυου και µε  
καταλληλη ασφαλεια  η µικρο διακοπτη .
· Ολα τα µερη του συµπεριλαµβανοµενου του καλωδιου πρεπει να είναι καταλληλα για εργασια σε χωρο 
µε υγρασια.

Ολες οι µπαταριες  πρεπει να είναι στεγανου και αντιεκρηκτικου τυπου. 

Οι διακοπτες γενικα πρεπει να τοποθετουντυαι εκτος δικτυου και περιορισµενων χωρων.

3.8.  ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

· Για τα ανυψωτικα µηχανηµατα γενικα πρεπει να εφαρµοζονται τα προβλεποµενα από το Π.∆. 1073/81 
ΦΕΚ Α260/81 και τις αλλες κειµενες διαταξεις  Εδω επισηµαινουµε ιδιαιτερα τα εξης: 

· Τα µηχανοκινητα και χειροκινητα βαρουλκα πρεπει να εχουν φρενα και ασφαλεια αναστροφης 
περιστριοφης (καστανια), τα γραναζια τους να είναι προφυλαγµενα και να καλυπτονται οι κοφτερες επιφανειες

· Τα µηχανοκινητα βαρουλκα πρεπει να είναι εφοδιασµενα µε oδηγο συρµατοσκοινου. Τα ελευθερα ακρα 
ακρακτων και προεξεχοντα περιστρεφοµενα µερη πρεπει να είναι καλυµµενα οπως και τα κινητα οργανα 
µεταδοσης κινησης και οι ιµαντες εφ’οσον βρισκονται σε περιοχη εργασιας η κυκλοφοριας.

· Τα καυσαερια των κινουµενων µε µε µηχανες εσωτερικης καυσεως βαρουλκων πρεπει να να απαγονται 
ωστε να µην κινδυνευει από αυτα ο χειριστης και οι εργαζοµενοι στο δικτυο.

· Στα χειροκινητα βαρουλκα το στροφαλο (µανιβελα) πρεπει οπωσδηποτε να εξασφαλιζεται από 
ολισθηση η αθελητ τραβηγµα. ∆εν επιτρεπεται στροφαλο µε στρεπτη χειρολαβη να εχουν θεσεις τριβης µεταξυ 
χειρολαβης και αξονα.

· Τα συρµατοσκοινα των βαρουλκων πρεπει να είναι γερα στερεωµενα στο τυµπανο µε ενωτικες πλακες 
η κλειδοσφηνες.

3.9 ∆ΙΑΣΩΣΗ

Καθε συνεργειο πρεπει να µπορει να ελθει σε επικοινωνια ανα πασα στιγµη µε την εδρα της επιχειρησης η το 
κεντρικο εργοταξιο η ακοµα και αλλες Υπηρεσιες (Πυροσβεστικη, Νοσηλευτικα Ιδρυµατα, Αστυνοµια, γιατρους 
διαφορων σχετικων ειδικοτητων  κ.α).

Η επικοινωνια αυτη καλο θα ειναι να µπορει να πραγµατοποιειται µε ασυρµατους (C.B. κ.λ.π) η τουλαχιστον 
τηλεφωνικα.

Προς τουτο πρεπει καθε συνεργειο να διαθετει σε πρωτη ζητηση πληρη καταλογο µε τα τηλεφωνα των 
προαναφερθεντων Υπηρεσιων και γιατρων (ακοµα και αν διαθετει C.B.µαζι του)

Η συσταση υπηρεσιας διασωσης πρεπει να συµφωνειται µε την Πυροσβεστικη Υπηρεσια γραπτως και να 
καταστρωνονται τα σχετικα σχεδια δρασης. 

Για την εκτελεση επιχειρησεων διασωσης πρεπει να υπαρχει ειδικη εκπαιδευση κταλληλα επιλεγµενου µερους 
του προσωπικου και τουλαχιστον δυο από καθε συνεργειο 

3.9.1  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ∆ΙΑΣΩΣΗΣ

Καθε συνεργειο που δουλευει πρεπει εκτος απο τα συνεργα της δουλειας και τον ατοµικο και οµαδικο εξοπλισµο 
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που προαναφερθηκε πρεπει να εχει µαζι του τα παρακατω εφοδια για την περιπτωση αναγκης διασωσης 
εργαζοµενων .

· Ισχυρο αντιεκρηκτικου τυπου φανο µε µπαταριες ( απαιτειται ελεγχος λειτουργιας καθηµερινα)

· Φαρµακειο µε ολα τα απαραιτητα για την παροχη Πρωτων Βοηθειων

Ο εξοπλισµος και τα φαρµακα πρεπει

· να ελεγχεται τακτικοτατα ωστε να ειναι σε κατασταση λειτουργιας και να µην εχει παρελεθει η ηµεροµηνια 
ισχυος  

· να προστατευεται απο την ρυπανση
· να ειναι γνωστος ο χειρισµος του και η χρηση του σε ολους τους εργαζοµενους οι οποιοι πρεπει να ειναι 

εξοικιωµενοι µε την χρηση του

Ο εξοπλισµος διασωσης καλον θα είναι να είναι διαθεσιµος για καθε συνεργειο. Εν φυλασσετι στο Εργοταξιο τοτε 
και η οµαδα διασωσης πρεπει να αποτελειται από προσωπικο του εργοταξιου .

3.9.2  ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Συµφωνα µε σχετικη  οδηγια των Ευρωπαικων Κοινοτητων:

· Η αρµοδια για τη Αποχετευση Υπηρεσια οφειλει να εξασφαλιζει την καθ'οιονδηποτε στιγµη παροχη 
πρωτων βοηθειων περιλαµβανοµενου και του ειδικα εκπαιδευµενου προσωπικου. Πρεπει να λαµβανει µετρα για 
την µεταφορα των εργαζοµενων που  υφιστανται ατυχηµα η παρουσιαζουν αιφνιδια αδιαθεσια  προκειµενου να 
τους παρασχεθει ιατρικη βοηθεια.

· Υλικο πρωτων βοηθειων πρεπει να υπαρχει σε ολα τα µερη που ειναι απαραιτητο λογω των συνθηκων 
εργασιας. Το υλικο πρεπει να εχει την καταλληλη σηµανση και να ειναι ευκολα προσιτο. Η διευθυνση και το 
τηλεφωνο της Υπηρεσιας πρωτων βοηθειων πρεπει να επισηµαινεται ευκρινως.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1 ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ε. “ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ” 

2 ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ε. «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”  

3 INSTITUTION OF CIVIL  ENGINNEER -  MINISTRY ON HOUSIMG AND LOCAL   GOVERNMENT - 1969 
"SAFETY IN SEWERS AND AT SEWAGE WORKS "

4 NATIONAL  JOINT HEALTH AND SAFETY COMITTEE FOR THE WATER SERVICE " SAFE WORKING IN 
SEWERS AND AT SEWAGE WORKS "

5 NATIONAL  JOINT HEALTH AND SAFETY COMITTEE FOR THE WATER SERVICE "SAFE WORKING IN 
SEWERS AND AT SEWAGE WORKS "

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ «NΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΑΘΗΝΑ 1997

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ «NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΑΘΗΝΑ 1996

8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ «NΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 
1997

9 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.  ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ», 1996

10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ∆.∆ΡΙΒΑ, Κ.ΖΟΡΜΠΑ, 
Θ.ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ «ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ» 
ΑΘΗΝΑ 1997

11 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Σ.ΜΠΡΑΝΗ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α» ΑΘΗΝΑ 1996

12 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ∆ΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 

13 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΤΟΜΟΙ Ακαι Β, ΑΘΗΝΑ 1994 

14 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΑΘΗΝΑ 1996 

15 ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK LISTS) ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ, ΑΘΗΝΑ 1997 

Β. ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων “Νοµοθεσία για την υγιεινή και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων σε οικοδοµικές εργασίες και τεχνικά έργα”, Αθήνα 1997, 160 σελ.

2. Υπουργείο Εργασίας “δια να δουλεύεις µε ασφάλεια σε οικοδοµές και σε άλλα τεχνικά έργα”, Αθήνα 1988, 20 
σελ.

3. Νοµαρχία Αχαϊας “Αλφαβητάριο Οδηγιών για τους τεχνίτες των εκσκαφών και υπογείων δικτύων”, Πάτρα 1992, 
48 σελ.

4. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” (Μετάφραση του ILO “Safety and Health in construction”), 
Αθήνα 1996, 180 σελ.

5. Εργονοµία ΕΠΕ “Σεµινάριο Ασφάλειας και Υγείας στα Τεχνικά Εργα”, Αθήνα 22-23 Μαΐου 1998, 220 σελ.
6. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος / Τµήµα Κέρκυρας “Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια, Οδηγία 92/57/ΕΟΚ”, 

Εθνικό Συνέδριο 26 - 27 Σεπτ. 1994, Κέρκυρα, 160 σελ. (Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ, 17-10-94, σελ. 76-85).
7. Σαραφόπουλος Ν. “Προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα προσωρινά και κινητά εργοτάξια”, Περιοδικό 

ΤΕΧΝΙΚΑ, Αθήνα Ιούλιος/Αύγουςτος 1996, σελ. 27-30.
8. Σαραφόπουλος Ν. “Μέτρα ασφάλειας στα οικοδοµικά έργα”, Περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, Πάτρα, Μάρτιος 

1995, σελ. 52 - 56, και περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Οκτ. 87, σελ. 18-20.
9. Πανόπουλος Γ. “Ασφάλεια στην οικοδοµική βιοµηχανία”, Αθήνα: ΦΟΙΒΟΣ, 1993, 213 σελ.
10. Τάσιος Θ. και Βιντζηλαίου Ε. “Συµβολή στην µελέτη των εργατικών ατυχηµάτων στον τοµέα των κατασκευών 

Πολιτικού Μηχανικού”, Αθήνα: ΕΜΠ, 1979, 75 σελ.
11. ΤΕΕ, Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας “Ασφάλεια στα τεχνικά έργα και το Π∆ 305/96”, ∆ιηµερίδα, Φθινόπωρο 97, 

Θεσ/νίκη, φάκελος υλικών.
12. ΤΕΕ, Τµήµα ∆υτικής Ελλάδος “Ασφάλεια στα οικοδοµικά και τεχνικά έργα”, Ηµερίδα 4 Νοεµ. 1996, Πάτρα, 80 

σελ.
13. ΠΕΣΕ∆Ε “53ο Συνέδριο”, Συνέδριο 15-17 Μαΐου 1997, Πάτρα, Φάκελος υλικών.
14. ΤΕΕ “Υπόγεια Εργα”, ∆ιήµερο 13 και 14 Ιαν. 1994, Αθήνα: ΤΕΕ, Υλικά εισηγήσεων
15. ∆ιεθνές Συνέδριο “Μεγάλα Εργα Υποδοµής και Περιφερειακή Ανάπτυξη”, Πάτρα 25-26 Νοεµ. 1994 (Πρακτικά 

έκδοση του Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών)
16. Σύλλογος Τεχνικών Επιθεωρητών Υπ. Εργασίας & Σύνδεσµος Ασφάλειας Κύπρου “Β’ Ελλαδοκυπριακό 
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Συνέδριο Υγείας - Ασφάλειας της Εργασίας, στα Εργα”, 30 Απριλίου / 1 Μαΐου 1998, Λευκωσία, Πρακτικά 100 
σελ. 

17. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Οµάδα Εργασίας: Πισιµίση Μ. Κοντός Ν., Παντέκης Γ.) “Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), κατ’ εφαρµογή του Π∆ 305/96”, Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
ΤΕΕ 18-5-1998 (σελ. 27-100) και 25-5-1998 (σελ. 73 - 80). (Περίληψη, δελτίο 27-2-1996 σελ. 74-78)

18. ΤΕΕ “Η ασφάλιση κινδύνων µελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων”, ∆ιάλεξη Γ. Κουτίνα, Αθήνα 22 Ιαν. 1998 
(Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ 13-4-1998, σελ. 16-22 και Τεχνική Επιθεώρηση, Μάρτιος 1998, σελ. 34-39). Επίσης, 
Περιοδικό ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, τεύχος Αυγ. – Σεπτ. 1994, σελ. 42-47.

19. ΤΕΕ “Ο Μηχανικός ως Τεχνικός Ασφαλείας”, Ηµερίδα 8-6-1995, Αθήνα: ΤΕΕ, Φάκελος Υλικών (Ε∆.ΤΕΕ 
31-7-1995 σελ. 8-13).

20. ΕΛΙΝΥΑΕ “Πρότυπα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα για τεχνικούς Ασφαλείας”, Αθήνα 1997, 243 σελ. Και ΙΕΚΕΜ-
ΤΕΕ “Προγράµµατα Εκπαίδευσης Τ.Α.”.

21. “∆ιαρκής Ερµηνευτικός Κώδιξ Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας”, 24 τόµοι, Εκδότης ΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Κάνιγγος 8 (4ος - 5ος όροφος) 106 77 Αθήνα, fax 3818165, τηλ. 3301982, 3828686

22. “∆οµική Ενηµέρωσις” (∆ιαρκής Νοµοθεσία και Νοµολογία), 20 τόµοι, Εκδότης: ∆εληγιάννη 24 και 
Μπουµπουλίνας, 106 82 Αθήνα, τηλ. 8227531, 8216859, 3838344, fax 8210977

23. Ραπτάρχης Π. “Πανδέκτης, ∆ιαρκής Κώδικας Νοµοθεσίας”, Υπουργείο Προεδρίας, Γενική ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικής Υποστήριξης, Χαριλάου Τρικούπη 5, Αθήνα 10678, τηλ. 3832146, 3646736, 3803845

24. “∆ελτίο ∆οµικής Νοµοθεςίας και Νοµολογίας”, Μηνιαία Επιθεώρησις ∆οµικής Νοµοθεσίας (Μαµιδάκης Ε., 
∆αλιάνης Α.), Αθήνα (ιθ’ τόµοι έως το 1987).

25. Χατζηχαλκιάς Ζ. (ΣΠΕ∆ΕΘ) “∆ηµόσια Εργα”, Αθήνα: Μακεδονικές Εκδόςεις, 1992 (6η έκδοση), 665 σελ. και 
(7η) έκδοση υπό “ΙΩΝ”, Αθήνα 1994, (τρεις τόµοι).

26. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Επιµέλεια: Η. Μπανούτσος και Ν. Σαραφόπουλος) “Εγχειρίδιο νοµοθεσίας Υγιεινής και Αςφάλειας 
της εργασίας”, 2 τόµοι, Αθήνα 1994, 1280 σελ.

27. Υπ. Εργασίας “Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία”, Συλλογικός Τόµος, Αθήνα 1989, 688 σελ.
28. Υπουργείο Ερευνας και Τεχνολογίας “Οδηγός παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών”, Αθήνα : ΥΠΕΤ, 2 τόµοι, 

1985. Επίσης, “ενίσχυση υποδοµής εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ΑΕΙ/ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων”, Η’ 
Συνεδρία Επιτροπής ΕΠΕΤ (ΙΙ/3), 6-5-1997.

29. ΤΕΕ “Μη καταστροφικοί έλεγχοι”, Πρακτικά Ηµερίδας ΤΕΕ 10-6-1993, Τεχνικά Χρονικά, τεύχη 5 και 6/94, 126 
και 119 σελ.

30. Γκούτος Χ. “Εργασιακές σχέσεις των οικοδόµων στη χερσαία Ελλάδα µετά το 1800”, Αθήνα 1985, 246 σελ.
31. Βαλαβανίδης Α., Σαραφόπουλος Ν. “Εργασιακό περιβάλλον, προβλήµατα υγιεινής-ασφάλειας”, Αθήνα: 

Σύγχρονα θέµατα, 1988, 206 σελ.
32. Σαραφόπουλος Ν. “Πηγές πληροφόρησης για θέµατα υγιεινής-ασφάλειας στην εργασία”, Πάτρα: Πανεπιστήµιο 

Πατρών, 1992, 33 σελ.

Γ. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΦΟΡΕΩΝ – ΕΝΩΣΕΩΝ

1. Τεχνικές Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Σεργίου Πατριάρχου 4, 114 72 Αθήνα, τηλ. 3624947, 3630219, fax 3624947
2. Νοµικές Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 
3. Tεχνικές Εκδόσεις Παπασωτηρίου 
4. Εκδόσεις ΤΕΕ, Καραγεώργη Σερβίας 4, Αθήνα 102 48, τηλ. 3291405, 3254590 έως 99, fax 3221772.
5. “ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΕ”, Εβδοµαδιαίο ∆ελτίο του ΤΕΕ, Καραγεώργη Σερβίας 4, Αθήνα 102 48, τηλ. 

3291500-502, 3240262,.
6. “ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, Επιστηµονική Εκδοση ΤΕΕ (σε τρεις επιστηµονικές περιοχές), Λέκκα 23-25, Αθήνα 105 

62, τηλ. 3245491-9, 3245935, fax 3314403
7. “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Κατοικιών και Τεχνικών Εργων”, ∆ιµηνιαία έκδοση των κατασκευαστών ιδιωτικών και 

δηµοσίων έργων, Ιδιοκτησία “ΤΡΟΧΟΣ”, Ζαΐµη 24 - Αθήνα 106 83, τηλ. 8235678 - 8233074, fax 8238230
8. “κτιριο”, Τεχνικό περιοδικό, ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΕΠΕ, Αδριανουπόλεως - Ελ. Βενιζέλου 2 - Καλαµαριά 

Θεσσαλονίκης 551 33, τηλ. (031) 480340, fax 480544, 
9. “ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΒΗΜΑ”, ∆ιµηνιαία έκδοση της ΠΕΣΕ∆Ε, Θεµιστοκλέους 4 – Αθήνα 106 78, τηλ. 3814735-8, 

3838759, fax 3824116
10. “Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ”, Μηνιαία Κοινή έκδοση ΠΕ∆ΜΕ∆Ε-ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε – ΠΕΣΕ∆Ε, Ασκληπιού 23, Αθήνα 106 80, τηλ. 

3631905 – 3614978, fax 3641402
11. “ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ”, Περιοδικό Αρχιτεκτονικής και Τεχνολογίας Υλικών, Ιδιοκτησία: INTACCORD, Τσιµισκή 42, 

Θεσσαλονίκη 546 23, τηλ. 031-221743, 271828, fax 241453
12. “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ”, Περιοδικό Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑ∆ΑΣ) και 

Πανελλήνιας Ενωσης Αρχιτεκτόνων (ΠΕΑ), Βρυσακίου 15 και Κλάδου, Αθήνα 105 65, τηλ. 3215146, fax 
3215147

13. “∆ΕΛΤΙΟ ΣΠΜΕ”, ∆ελτίο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Καλλιρρόης 89, Αθήνα 11745, τηλ. 9238170, 
fax 9235959

14. “ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΗΜΑ”, ∆ιµηνιαία έκδοση τεχνική και επαγγελµατική της Ένωσης Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών, 
Μάρνη 44 - Πλ. Βάθης, Αθήνα 104 38, τηλ. 5227812, 5227276, fax 5243701

15. “BUILDINGS”, Τετραµηνιαίο περιοδικό αρχιτεκτονικής και δόµησης, Λεωφ. Βουλιαγµένης 334, Αγ. ∆ηµήτριος, 
Αθήνα 173 42, τηλ. 9931746, 9938872, 9932550, fax 9936009

16. “∆ΕΛΤΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ”, ∆ελτίο Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Αριστονίκου 18 και Γοργίου, 116 36 Μέτς, Αθήνα, τηλ. 9212741, 9212655, fax 
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ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας, τηλ. 3214327, 3214294
α) ∆ιεύθυνση Συνθηκών Εργασίας, Τηλ. 3214058 fax 3214823

 β) Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ)
Τηλ. 3214147 fax 3214197  http://www.osh.gr
 γ) Εστιακός Πόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 
Πειραιώς 40 - Αθήνα 101 82τηλ. 3214092 fax 3214197
http://www.osh.gr

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος-Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε)
Αµαλιάδος 17 - Αθήνα 115 23
Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εργων
Χ. Τρικούπη 182 - Αθήνα 101 78, τηλ. 6426158, 6435615
α) Γενική ∆ιεύθυνση Συγκοινωνιακών Εργων
Χαρ. Τρικούπη 182 - Αθήνα 101 78, τηλ. 6435616, 6420359, 6449752, 6430916, 6449113 (fax 643 41 128) 
6400550 - 8 (fax 6400559)
5242184 (fax 5249357)

β) Γενική ∆ιεύθυνση Υδραυλικών Εργων  Φαναριωτών 9 - Αθήνα 101 78
τηλ. 6445002 (fax 6445088) – 6424397 (fax 6428085)
γ) Ειδικές Υπηρεσίες ∆ηµοσίων Εργων, τηλ. 6444410 (fax 6452753), 6434140 (fax 6427887), 6445347 (fax 
6457569), 6400312 (fax 6400311), 
6459734 (fax 6459734)
δ) ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών
Μεσογείων και Τρικάλων 36 – Αθήνα 115 26, τηλ. 6929903

3. Υπουργείο Ανάπτυξης
Μιχαλακοπούλου 80 - Αθήνα 115 80 τηλ. 7482770, 7709816

4. T.E.E. - Κεντρική ∆ιοίκηση
Καραγεώργη Σερβίας 4, Αθήνα 102 48, τηλ. 3254591-9 - fax 3221772
http://www.tee.gr

5. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
Λιοσίων 143 και Θειρσίου 6, Πλατεία Αττικής, Αθήνα 104 45, τηλ. 8200100
e-mail:info@elinyae.gr
http://www.elinyae.gr

6. Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Προώθηση της Ασφάλειας και Υγιεινής 
(HSPro – EU). 
http://www.netsmart.gr/hspro/index1.html

7. Πληροφοριακός Χώρος “Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα”,
© Εργονοµία Ε.Π.Ε.
http://147.102.50.75/safe/ie/index.html

8. ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆.Ε.
9. Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Βασ. Κωνσταντίνου 48 - 116 35 Αθήνα 
τηλ. 7230310, 7210386, 7235413, 7211202 - fax 7252223e-mail: helpdesk@iris.ekt.org.gr 
http://www.ekt.org.gr 

10. ΑΡΙΑ∆ΝΗ
Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστηµών ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
153 10 Αγ. Παρασκευή Αττικής, τηλ. 6503000 - fax 6522965
e-mail:info@ariadne-t.gr 
http://www.ariadne-t.gr 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο παρακατω καταλογος είναι ενδεικτικος αλλα οχι περιοριστικος. 

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α/Α Αρ. Νοµοθετήµατος Τίτλος Νοµοθετήµατος ΦΕΚ

1. Β.∆. 25-08-1920 Περί κωδικοποιήςεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των 
εργατών διατάξεων.

200 Α’/05-09-1920

2. Π.∆. 22-12-1933 Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί 
φορητών κλιµάκων.

406 Α’ /29-12-1933

3. Π.∆. 14-03-1934 Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των 
πάσης φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, 
εργαστηρίων κ.λπ.

112 Α’/22-03-1934

4. Ν. 158/1975 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκοµένων 
υπό τάσιν.

189 A’/08-09-1975

5. Π.∆. 212/1976 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις 
µεταφορικάς ταινίας και προωθητάς εν γένει.

78 Α’/06-04-1976

6. Π.∆. 17/1978 Περί συµπληρώσεως του από 22/29.12.1933 Π. ∆/τος “περί 
ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών 
κλιµάκων“.

3 Α’/12-01-1978

7. Π.∆. 95/1978 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις 
εργασίας συγκολλήσεων.

20 Α’/17-02-1978

8. Π.∆. 778/1980 Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών 
εργασιών.

193Α’/26-08-1980

9. Υ.Α. ΒΜ 5/30428/1980 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως 
εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών.

589Β’/30-06-1980

10. Π.∆. 1181/1981 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το έτος 1960 υπ’ 
αριθ. 115 ∆ιεθνούς Συµβάσεως “περί προστασίας των 
εργαζοµένων από τας ιοντιζούσας ακτινοβολίας”.

195 Α’/24-07-1981

11. Π.∆. 1073/1981 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις 
εργοτάξια έργων οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων 
αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού.

260 Α’/16-09-1981

12. Π.∆. 329/1983 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων 
ουσιών σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου των 
Ε..Κ. 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 
73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των 
Ε.Κ. 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ.

118 Α’ και 140 Α’/
1983 

13. Υ.Α. ΒΜ 5/30058/1983 Εγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σηµάνσεως 
Εκτελουµένων Εργων σε οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών.

121 Β’/23-03-1983

14. Ν. 1396/1983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις 
οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα.

126 Α’/15-09-1983

15. Ν. 1418/1984 ∆ηµόσια Εργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. 23 A’/29-02-1984

16. Υ.Α. 130646/1984 Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας. 154 Β’/19-03-1984

17. Ν. 1430/1984 Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας “που αφορά τις 
διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία” και ρύθµιση 
θεµάτων που έχουν άµεση σχέση µ’ αυτή.

49 Α’/18-04-1984

18. Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/
17402/1984

Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών. 931 Β’/31-12-1984

19. Ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. 177 Α’/18-10-1985

20. Υ.Α. 56206/1613/1986 Προσδιορισµός της ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτων και 
συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 
79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 19ης ∆εκεµβρίου 1978, της 7ης ∆εκεµβρίου 1981 και της 
11ης Ιουλίου 1985.

570 Β’/09-09-1986

21. Π.∆. 307/1986 Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων που εκτίθενται σε 
ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους.

135 Α’/29-08-1986

22. Π.∆. 70α/1988 Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά 
την εργασία.

31 Α’/17-02-1988

23. Π.∆. 71/1988 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. 32 Α’/17-02-1988

24. Υ.Α. 7755/160/1988 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις Βιοµηχανικές - Βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες 

241 Β’/22-04-1988
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ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών.

25. Π.∆. 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και 
γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού 
ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες 
του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1568/1985 “Υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζοµένων”.

138 Α’/21-06-1988

26. Υ.Α. 88555/3293/1988 Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου, των 
Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α.

721 Β’/04-10-1988

27. Υ.Α. 69001/1921/1988 Εγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή στάθµης θορύβου 
µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των 
µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, των πυργογερανών, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών 
συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρών.

751 Β’/18-10-1988

28. Ν. 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και 
άλλες διατάξεις.

85 Α’/23-03-1989

29. Π.∆. 225/1989 Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Εργα. 106 Α’/02-05-1989

30. Π.∆. 31/1990 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση 
µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών έργων.

11 Α’/05-02-1990

31. Π.∆. 70/1990 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε ναυπηγικές 
εργασίες.

31 Α’/14-03-1990

32. Π.∆. 85/1991 Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την 
εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.

38 Α’/18-03-1991

33. Π.∆. 157/1992 Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και 
Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν µε τις 
εξουσιοδοτήσεις του Ν. 1568/85 “Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζοµένων” (177/Α) στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.

74 Α’/12-05-1992

34. Ν. 2094/1992 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 182 Α’/25-11-1992

35. Υ.Α. Β 4373/1205/1993 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 89/686/ΕΟΚ 
Οδηγία του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 για την 
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών, σχετικά µε τα 
µέσα ατοµικής προστασίας.

187 Β’/23-03-1993

36. Π.∆. 77/1993 Για την Προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς 
και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και  
συµπλήρωση του Π. ∆/τος 307/86 (135/Α) σε συµµόρφωση 
προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ.

34 Α’/18-03-1993

37. Υ.Α. 16440/Φ.
10.4/445/1993

Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή 
κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών.

756 Β’/28-09-1993

38. Ν. 2229/1994 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες 
διατάξεις.

138 Α’/31-08-1994

39. Y.A. 378/1994 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση 
αυτών σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

705 Β’/20-09-1994

40. Π.∆. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους 
κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
89/655/ΕΟΚ.

220 Α’/19-12-1994

41. Π.∆. 396/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση 
από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας 
κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του 
Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ.

220 Α’/19-12-1994

42. Π.∆. 397/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο 
ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ.

221 Α’/19-12-1994

43. Π.∆. 399/1994 Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά 
την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 
90/394/ΕΟΚ.

221 Α’/19-12-1994

44. Π.∆. 105/1995 Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/και 
υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 
92/58/ΕΟΚ.

67 Α’/10-04-1995
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45. Π.∆. 186/1995 Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν 
λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την 
εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου 
90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ.

97 Α’/30-5-1995

46. Π.∆. 16/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους 
εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ.

10 Α’/18-01-1996

47. Π.∆. 17/1996 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

11 Α’/18-01-1996

48. Π.∆. 18/1996 Τροποποίηση Π.∆. 377/1993 σχετικά µε τις µηχανές σε 
συµµόρφωση προς τις οδηγίες του Συµβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 
93/68/ΕΟΚ.

12 Α’/18-01-1996

49. Π.∆. 305/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

212 Α’/29-08-1996

50. Π.∆. 174/1997 Τροποποίηση π.δ. 186/1995 “Προστασία των εργαζοµένων 
από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε 
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε 
τις οδηγίες του Συµβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ” (97/
Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/30/ΕΚ.

150 Α’/15-7-1997

51. Π.∆. 175/1997 Τροποποίηση π.δ. 70α/1988 “Προστασία των εργαζοµένων 
που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία” (31/Α) σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/ΕΟΚ.

150 Α’/15-7-1997

52. Π.∆. 176/1997 Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την 
εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων 
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/EOK.

150 Α’/15-7-1997

53. Π.∆. 177/1997 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις εξορυκτικές 
δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
92/91/ΕΟΚ.

150 Α’/15-7-1997

54. Π.∆. 62/1998 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΚ.

67 Α’/26-3-1998

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ

Α/Α Τίτλος Αριθµός Εγκυκλίου

1. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 778/1980 
Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
οικοδοµικών εργασιών (ΦΕΚ 193Α’ /26-08-1980)

131120/10-10-1980
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 1073/1981 
Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις 
εργοτάξια έργων οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων 
αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού (ΦΕΚ 260 Α’/
16-09-1981)

131081/29-09-1981
130236/15-02-1982

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3. Εγκύκλιος Εφαρµογής Ν. 1396/1983 
Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας 
στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα (ΦΕΚ 126 
Α’/15-09-1983)

132625/∆εκέµβριος 1983 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4. Εγκύκλιος Εφαρµογής Υ.Α. 130646/1984 
Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας (ΦΕΚ 154 Β’/19-03-1984)

130891/08-05-1984 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5. Εγκύκλιος Εφαρµογής Ν. 1430/1984 
Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας “που αφορά 
τις διατάξεις αςφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία” και 
ρύθµιση θεµάτων που έχουν άµεση σχέση µ’ αυτή (ΦΕΚ 
49 Α’/18-04-1984)

131307/08-06-1984 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 225/1989 
Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Εργα (ΦΕΚ 106 
Α’/02-05-1989)

130528/23-05-1989 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7. Εγκύκλιος Εφαρµογής Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993 
Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την 
ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών 

130210/04-06-1997 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
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(ΦΕΚ 756 Β’/28-09-1993) ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8. Εγκύκλιος 
Αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης των 
εργαζοµένων κατά το θέρος

130329/03-07-1995 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 397/1994 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο 
ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων 
σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 
90/269/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 221 Α’/19-12-1994)

130405/16-08-1995 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 105/1995 
Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/και 
υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 
92/58/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 67 Α’/10-04-1995)

130409/18-08-1995 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

11. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 16/1996 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους 
χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
89/654/ΕΟΚ (ΦΕΚ 10 Α’/18-01-1996)

130532/31-07-1996 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

12. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 17/1996 
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις 
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (ΦΕΚ 11 Α’/
18-01-1996)

130297/15-07-1996 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

13. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 305/1996 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει 
να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ (ΦΕΚ 212 Α’/
29-08-1996)

130159/07-05-1997 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΕ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Α/Α ΑΡ. Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

1. 80/1107/EEC Περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους 
που παρουσιάζονται συνέπεια εκθέσεώς τους, κατά τη 
διάρκεια της εργασίας, σε χηµικά, φυσικά ή βιολογικά µέσα.

Ν. 1568/1985

2. 83/477/EEC Για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους 
που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη 
διάρκεια της εργασίας.

Π.∆. 70α/1988

3. 86/188/EEC Περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσεώς τους κατά τη διάρκεια της 
εργασίας στο θόρυβο.

Π.∆. 85/1991

4. 88/642/EEC Τροποποιητική της 80/1107/ΕΟΚ, περί προστασίας των 
εργαζοµένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται 
συνέπεια εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε 
χηµικά, φυσικά ή βιολογικά µέσα.

Π.∆. 77/1993

5. 89/391/EEC 
(Framework Directive)

Σχετικά µε την εφαρµογή των µέτρων για την προώθηση της 
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 
κατά την εργασία. 

Π.∆. 17/1996

6. 89/654/EEC Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις των χώρων εργασίας για 
την υγιεινή και την ασφάλεια.

Π.∆. 16/1996

7 89/655/EEC Σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
για την χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους 
εργαζόµενους κατά την εργασία τους.

Π.∆. 395/1994

8 89/656/EEC Σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
για την χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής 
προστασίας κατά την εργασία.

Π.∆. 396/1994

9 90/269/EEC Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας 
για το χειρωνακτικό χειρισµό φορτίων όπου υπάρχει 
ιδιαίτερος κινδύνους βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας.

Π.∆. 397/1994

10 90/394/EEC Για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους Π.∆. 399/1994
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που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες 
κατά την εργασία.

11 90/679/EEC Σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους 
που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς 
παράγοντες κατά την εργασία.

Π.∆. 186/1995

12 91/382/EEC Τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για τον αµίαντο. Π.∆. 175/1997

13 91/383/EEC Συµπλήρωση των µέτρων που αποσκοπούν στο να 
προάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την 
εργασία των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ορισµένου 
χρόνου ή µε σχέση πρόσκαιρης εργασίας.

Π.∆. 17/1996

14 92/57/EEC Σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά εργοτάξια.

Π.∆. 305/1996

15 92/58/EEC Σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση 
ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία.

Π.∆. 105/1995

16 92/91/ EEC Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της 
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 
στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες.

Π.∆. 177/1997

17 92/104/EEC Περί των ελαχίστων προδιαγραφών της για τη βελτίωση της 
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 
στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες. 
(προθεσµία 3.12.94, στο άρθρο 10 προθεσµία 3.12.2001)

Υ.Α. ΑΠ∆7/Α/
Φ1/14080/732/1996

18 93/88/EEC Τροποποιητική της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ (Βιολογικοί 
παράγοντες).

Π.∆. 186/1995

19 93/104/EEC Σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας.

Ν. 2639/1998 και 
Π.∆. υπό έκδοση

20 95/30/EK Για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 
90/679/ΕΟΚ (Βιολογικοί παράγοντες).

Π.∆ 174/1997

21 94/33/EEC Περί προσεγγίσεως της νοµοθεσίας των κρατών µελών όσον 
αφορά την προστασία των νέων.

Π.∆ 62/1998

22 95/63/EK Τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ για τον εξοπλισµό 
εργασίας.

Π.∆ υπό έκδοση

23 97/42/EK Σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους 
που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες 
κατά την εργασία.

Π.∆ υπό έκδοση

24 98/24/EK Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κατά 
την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς 
παράγοντες.

Στο στάδιο εθνικής 
διαβούλευσης 

(ΣΥΑΕ)

∆. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ILO) ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

1 Σύµβαση για Ασφάλεια και Υγεία στις Κατασκευές, 1988 Νο. 167

2 Σύσταση για Απαιτήσεις Ασφαλείας (κτίρια), 1937 Νο. 53

3 Σύµβαση για τον Λευκό Μόλυβδο (χρώµατα), 1921 Νο. 13

4 Σύµβαση για τον Αµίαντο, 1986 Νο. 162

5 Σύσταση για τον Αµίαντο, 1986 Νο. 172

6 Σύµβαση για τα Χηµικά, 1990 Νο. 170

7 Σύσταση για τα Χηµικά, 1990 Νο. 177

8 Σύµβαση για τον Επαγγελµατικό Καρκίνο, 1974 Νο. 139

9 Σύσταση για τον Επαγγελµατικό Καρκίνο, 1974 Νο. 147

10 Σύµβαση για το Μέγιστο Μεταφερόµενο Φορτίο, 1967 Νο. 127

11 Σύσταση για το Μέγιστο Μεταφερόµενο Φορτίο, 1967 Νο. 128 

Στα ανωτερω προστιθενται ως υποχρεωτικως εφαρµοσιµα ολα τα εν ισχυει νοµικα κειµενα οπως εγκυκλιοι, 
οδηγιες  κλπ.  Σε περιπτωση κατα την οποιαν καποιο από τα ανωτερω νοµοθετηµατα αντικατασταθει από 
νεωτερο ισχυει σαφως η νεωτερη εκδοση του ακοµα και εαν δεν αντικατασταθηκε στο παρον τευχος. 

Σε ειδικα θεµατα που δεν προβλεπονται από την Ελληνικη Νοµοθεσια θα πρεπει να εφαρµοζονται εγκυροι 
διεθνεις κανονισµοι προληψης ατυχηµατων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [Ι]: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

• Θόρυβος

• Χηµικοί Παράγοντες

• Εκρηκτικές Ύλες

• Πυρκαγιά

• Ηλεκτρικό Ρεύµα

• Μηχανικός Εξοπλισµός

• ∆ιακίνηση Φορτίων 

• Εκσκαφές

• Εργασίες µε Ικριώµατα

• Σκυροδετήσεις 

ΘΟΡΥΒΟΣ

Η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι αρκετά ευαισθητοποιηµένη ενάντια σε χηµικούς κινδύνους, όχι όµως και 
στους κινδύνους από το θόρυβο. Και όµως, ο υπέρµετρος θόρυβος µπορεί να καταστρέψει τα ευαίσθητα 
κύτταρα του εσωτερικού του αυτιού σε τέτοιο βαθµό που η ακουστική ικανότητα του εργαζοµένου να εξοµοιωθεί 
µε αυτή ενός υπερήλικα πολύ πριν ο πρώτος αγγίξει τη σύνταξη. Είναι αναγκαίο να επισηµανθεί ότι οποιαδήποτε 
υπέρµετρη έκθεση σε θόρυβο έχει καταστρεπτικές και µη αναστρέψιµες συνέπειες. Για το λόγο αυτό, η µείωση 
της ακοής πέραν ενός ορίου, θεωρείται και νοµικά, επαγγελµατική ασθένεια.

Σηµεία προσοχής 

· Ο θόρυβος πάνω από 85 dB(A) είναι επικίνδυνος και µπορεί να προκαλέσει µείωση της ακοής. 
· Ο θόρυβος µέσων και υψηλών συχνοτήτων (2-5 Khz) είναι ο πλέον επικίνδυνος για την ακοή. 
· Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κρουστικό θόρυβο (µε έµφαση στον µη αναµενόµενο). 
· Αύξηση του θορύβου κατά 3 dB(A) συνεπάγεται διπλασιασµό της ηχητικής πίεσης, άρα και της 
βλαπτικότητάς του. 
· Ο χρόνος έκθεσης στον θόρυβο είναι ανάλογος του βλαπτικού του αποτελέσµατος. 
· Ο θόρυβος αποτελεί αίτιο ή συναίτιο σηµαντικού αριθµού ατυχηµάτων. 
· Η συνεχής έκθεση σε θόρυβο προκαλεί ψυχολογική ένταση και επηρεάζει τις φυσιολογικές λειτουργίες  
του οργανισµού. 
· Η προσοχή πρέπει να εστιάζει στην εκτίµηση της έκθεσης των εργαζοµένων στο θόρυβο περισσότερο, 
από τον θόρυβο αυτόν καθ’ εαυτόν. 
· Τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας κατά του θορύβου αποτελούν τη λιγότερο επιθυµητή λύση και δεν 
πρέπει να επιλέγονται για συνεχή προστασία (έκθεση σε οκτάωρη βάση). 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείµενο αποτελεί σχετικό απόσπασµα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία 
στα Τεχνικά Εργα", Εργονοµία επε , ΑΘΗΝΑ 1997

ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Στους διάφορους εργασιακούς χώρους γίνεται διακίνηση και χρήση χηµικών ουσιών. Αυτή τη στιγµή υπάρχουν 
περισσότερες από 1.000.000 χηµικές ουσίες, από τις οποίες οι 40.000 έως 50.000 είναι εν δυνάµει επικίνδυνες 
ουσίες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων αλλά και για το περιβάλλον. Εν τούτοις, οι χηµικές ουσίες σε 
µεγάλο βαθµό παύουν να αποτελούν απειλή, αν χρησιµοποιηθούν οι σωστές µέθοδοι εργασίας και τα κατάλληλα 
µέσα και µέτρα προστασίας. Ορισµένα προϊόντα που χρησιµοποιούνται στα εργοτάξια των τεχνικών έργων, 
όπως τα διαλυτικά, τα χρώµατα, τα βερνίκια, η πίσσα, ο αφρός πολυουραιθάνης κ.ά., δεν παύουν να είναι 
επικίνδυνα αν και χρησιµοποιούνται χρόνια τώρα.

Σηµεία προσοχής 

· Ορισµένες χηµικές ουσίες είναι εν δυνάµει επικίνδυνες για τον χρήστη. 
· Πάνω σε κάθε δοχείο που περιέχει µια χηµική ουσία, πρέπει να υπάρχουν οι ετικέτες ασφαλείας για την 
πληροφόρηση των εργαζοµένων. 
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· Κάθε χηµική ουσία εκτός από την σήµανση ασφαλείας πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη κάρτα 
χηµικής ασφαλείας, όπου περιέχονται λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τους πιθανούς κινδύνους, 
συµπτώµατα, µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης. 
· Η παροχή των Μέσων Ατοµικής Προστασίας στους εργαζοµένους, είναι υποχρέωση του εργοδότη ενώ 
η χρήση τους, είναι υποχρέωση των εργαζοµένων. 
· Οι συσκευασίες των χηµικών ουσιών πρέπει να ελέγχονται ως πρός τη διαρροή. 
· Κατά την αποθήκευση των χηµικών ουσιών πρέπει να αποµακρύνονται τα εύφλεκτα υλικά. 
· Σε κάθε εργασιακό χώρο πρέπει να είναι γνωστό το είδος της σκόνης και η συγκέντρωσή της, για να 
είναι δυνατή η µέριµνα για την προστασία των εργαζοµένων. 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείµενο αποτελεί σχετικό απόσπασµα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα 
Τεχνικά Εργα", Εργονοµία επε , ΑΘΗΝΑ 1997

ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Οι εκρηκτικές ύλες χρησιµοποιούνται ευρύτατα στα τεχνικά έργα, κυρίως για την εξόρυξη πετρωµάτων κατά τις 
χωµατουργικές εργασίες των τεχνικών έργων. Οι εργασίες µε εκρηκτικές ύλες απαιτούν αυστηρά µέτρα 
ασφαλείας σε όλες τις φάσεις τους, για την αποφυγή ανεπιθύµητης έκρηξης.

Σηµεία προσοχής 

· Τα εκρηκτικά πρέπει να τα χειρίζονται µόνον αδειούχοι γοµωτές-πυροδότες. 
· Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να φέρουν στη συσκευασία σήµανση. 
· Τα καψύλια και οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να µεταφέρονται και να αποθηκεύονται ξεχωριστά. 
· Οι αποθήκες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές της νοµοθεσίας και για τη µελέτη και  
κατασκευή τους απαιτείται ειδική άδεια. 
· Κατά τη γόµωση των διατρηµάτων πρέπει να είναι παρόντες µόνον ο αδειούχος γοµωτής-πυροδότης 
και ο εξουσιοδοτηµένος βοηθός του. 
· Πριν την πυροδότηση πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η µη δυνατότητα πρόσβασης οποιουδήποτε ατόµου 
στην περιοχή της έκρηξης. 
· Απαγορεύεται η άµεση προσέγγιση και οποιαδήποτε εργασία µετά την πυροδότηση, πριν τον έλεγχο 
από τον αδειούχο γοµωτή-πυροδότη. 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείµενο αποτελεί σχετικό απόσπασµα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα 
Τεχνικά Εργα", Εργονοµία επε , ΑΘΗΝΑ 1997

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι υπαρκτός στα τεχνικά έργα. Η πιθανότητα του συµβάντος και η 
σοβαρότητα του κινδύνου, είναι συνάρτηση των συγκεκριµένων συνθηκών του εργοταξίου και ποικίλουν ανάλογα 
µε το είδος του έργου. 
Με δεδοµένη τη µη µηδενική πιθανότητα ατυχήµατος πυρκαγιάς αφενός και τα ανεξέλεγκτα ενδεχοµένως 
αποτέλεσµατά της (ολική καταστροφή εγκατάστασης, εξοπλισµού και υλικών ή/και θάνατος ανθρώπων), 
οφείλουν οι Εργοδότες (Ανάδοχοι ή Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου) να λαµβάνουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση 
µέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς (προληπτικά µέτρα) και την καταστολή της (κατασταλτικά µέτρα).

Σηµεία προσοχής 

· Η πρόληψη υπερέχει της καταστολής. 
· Τα αυτόµατα συστήµατα πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης (εφόσον προβλέπονται) πρέπει να εγκαθίστανται 
και ενεργοποιούνται µε την πρόοδο του έργου και όχι µετά την ολοκλήρωσή του . 
· Πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστικά µέσα για κάθε τύπο πυρκαγιάς. 
· Οι οδοί διαφυγής πρέπει να επισηµαίνονται και να παραµένουν πάντα καθαροί και ελεύθεροι εµποδίων. 

· Η αποθήκευση εύφλεκτων υλικών (αερίων ή υγρών) πρέπει να γίνεται σε ειδικούς χώρους. 
· Πρέπει να υπάρχει διαθέσιµο εκπαιδευµένο προσωπικό στην πυρασφάλεια, σε όλες τις βάρδιες 
· Ολα τα µηχανήµατα και οχήµατα πρέπει να φέρουν κατάλληλο πυροσβεστήρα. 
· Απαγορεύεται η χρήση φλόγας χωρίς έγκριση. 
· Πρέπει να υπάρχουν ζώνες πυρασφάλειας σε δασικές ή καλλιεργήσιµες εκτάσεις. 
· Απαγορεύονται οι φωτιές για θέρµανση του προσωπικού. 
· ∆ιακόψτε την τάση σε περίπτωση ηλεκτρικής πυρκαγιάς. 
· Απαγορεύονται οι άδειοι πυροσβεστήρες στα πυροσβεστικά σηµεία. 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείµενο αποτελεί σχετικό απόσπασµα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα 
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Τεχνικά Εργα", Εργονοµία επε , ΑΘΗΝΑ 1997

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Το ηλεκτρικό ρεύµα παρουσιάζει πολλούς και µεγάλης σοβαρότητας κινδύνους, ιδιαίτερα στα εργοτάξια τεχνικών 
έργων, όπου οι εγκαταστάσεις είναι προσωρινές, βρίσκονται κατά κανόνα στην ύπαιθρο και το προσωπικό δεν 
έχει την κατάλληλη εκπαίδευση.

Σηµεία προσοχής 

· Το ηλεκτρικό ρεύµα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους για ατυχήµατα. Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, 
έκρηξη, αλλά και αναπηρία, ακόµη και θάνατο. 
· Μέτρα ασφαλείας είναι η χρήση χαµηλής τάσης (42 V), η µονωτική θέση, η γείωση και ο διακόπτης 
διαφυγής. 
· Οι εγκαταστάσεις διανοµής ενέργειας πρέπει να έχουν καλή γείωση, να έχουν την σωστή θέση στο 
εργοτάξιο και τα στοιχεία τους να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας από το έδαφος. 
· Οι κίνδυνοι από τα ηλεκτρικά δίκτυα ποικίλουν ανάλογα µε το είδος του δικτύου  (εναέριο, υπόγειο ή 
βοηθητικό). 
· Οι πίνακες διανοµής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι στεγανού τύπου µε δυνατότητα ασφάλισης, να 
είναι γειωµένοι, να έχουν διακόπτη διαφυγής και να συντηρούνται τακτικά. 
· Οι χωµατουργικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται αφού πρώτα έχει ελεγχθεί ο πιθανός κίνδυνος από 
δίκτυα της ∆ΕΗ που βρίσκονται στην θέση του έργου. 
· Οι εργασίες που εκτελούνται κοντά σε δίκτυα της ∆ΕΗ πρέπει να γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή, αφού ο 
κίνδυνος για πιθανό ατύχηµα λόγω επαφής ή προσέγγισης µε το δίκτυο είναι µεγάλος. 
· Τα φωτιστικά σηµεία καθώς και οι ηλεκτρικές συσκευές και µηχανήµατα πρέπει να παρέχουν προστασία 
από πιθανή ηλεκτροπληξία. 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείµενο αποτελεί σχετικό απόσπασµα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα 
Τεχνικά Εργα", Εργονοµία επε , ΑΘΗΝΑ 1997

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι παραδοσιακές µέθοδοι εκτέλεσης των τεχνικών έργων εγκαταλείπονται και η εκµηχάνιση των έργων 
προχωρεί µε γοργά βήµατα, έχοντας ήδη προσεγγίσει έναν ικανοποιητικό βαθµό στα µεγάλα ιδιωτικά και 
δηµόσια τεχνικά έργα.
Οι Συµβάσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων του ∆ηµόσιου τοµέα αναφέρουν ως απαραίτητη προϋπόθεση τη 
διάθεση του απαραίτητου εξοπλισµού εκ µέρους του Αναδόχου του έργου. Ο εξοπλισµός ποικίλει ανάλογα µε το 
είδος των εργασιών, το µέγεθός τους και την ιδιαίτερη δυσκολία τους (τοπικές συνθήκες), µε εξαίρεση τον τυπικό 
εξοπλισµό ο οποίος απαιτείται για τη µεταφορά υλικών και προσωπικού  -ο οποίος επίσης ποικίλει.
Οι µηχανές εφευρέθηκαν και χρησιµοποιούνται για να λύνουν προβλήµατα. ∆υστυχώς η κακή χρήση, ο 
ακατάλληλος χειρισµός και η πληµµελής συντήρηση σε συνδυασµό µε εξωγενείς παράγοντες ως πρός το 
µηχάνηµα και το χειριστή, γίνονται αιτία ατυχηµάτων.

Σηµεία προσοχής 

· Eνα µηχάνηµα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον για την εργασία(ες) που έχει κατασκευασθεί. 
· Απαγορεύεται η υπερφόρτωση µηχανήµατος. 
· Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα µηχανήµατα. 
· Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ. 
· Απαγορεύεται η χρήση ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων σε άσφαλτο. 
· Η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε µηχάνηµα είναι υποχρεωτική. 
· Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασµοί στη χρήση και συντήρηση του µηχανήµατος. 
· Ολα τα µηχανήµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε πυροσβεστήρα και φαρµακείο. 
· Ολα τα συστήµατα ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν καλώς. 
· Ο εξοπλισµός των ανυψωτικών µηχανηµάτων πρέπει να αναγράφει το φορτίο ανύψωσης. 
· Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας απαιτείται για όλους τους γερανούς . 
· Η θέση του µηχανήµατος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο και για τρίτους. 
· Ολα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε άδεια λειτουργίας και πινακίδα “ΜΕ”. 
· Η καρότσα των αυτοκίνητων φορτηγών πρέπει να είναι σκεπασµένη όταν µεταφέρεται άµµος ή 3Α. 
· Η επιθεώρηση των ανυψωτικών µηχανηµάτων είναι υποχρεωτική και πρέπει να καταγράφεται. 
· Ειδικά µέτρα πρέπει να λαµβάνονται λόγω εναέριων αγωγών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. 
· Προσοχή στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων. 
· Ο εξοπλισµός ανύψωσης (σαµπάνια, ιµάντες, συρµατόσχοινα) πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Η 
επιθεώρησή του είναι υποχρεωτική πριν από τη χρήση του. 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείµενο αποτελεί σχετικό απόσπαςµα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα 
Τεχνικά Εργα", Εργονοµία επε , ΑΘΗΝΑ 1997
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∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

Η ανύψωση και η µεταφορά φορτίων στα εργοτάξια κατά κανόνα γίνονται µε χρήση µηχανικών µέσων (γερανοί, 
παλάγκα, βαρούλκα κλπ), εν τούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις όπου γίνονται χειρωνακτικά. Οι 
χειρωνακτικές εργασίες (ανύψωση, µεταφορά, έλξη, ώθηση ή απόθεση φορτίων), έχουν ως συνήθεις συνέπειες: 

· Κόπωση των εργαζοµένων. 
· Καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης των εργαζοµένων. 
· Ατυχήµατα. 
· Καθυστέρηση της παραγωγής. 
Για να γίνει αντιληπτό το µέγεθος του προβλήµατος κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων , αρκεί να αναφερθεί 
ότι στη Μ. Βρετανία το 12,5% των εργατικών τραυµατισµών οφείλεται στην υπερπροσπάθεια των εργαζοµένων. 
Από αυτούς τους τραυµατισµούς, το 74% προκλήθηκε κυρίως από ανύψωση φορτίων, ενώ ως συνέπεια αυτών 
το 61% των εργαζοµένων παρουσίασε σοβαρά προβλήµατα στην µέση.
Η χρήση µηχανικών µέσων κάνει την εργασία πιο εύκολη και πιο αποδοτική, παρόλο που σε ορισµένες 
περιπτώσεις µπορεί να προκληθούν ατυχήµατα, όπως όταν η λειτουργία του µηχανήµατος δεν είναι καλή ή όταν 
δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση του.

Σηµεία προσοχής 

· Η διακίνηση φορτίων µε µηχανικά µέσα πρέπει να προτιµάται σε σχέση µε την χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων, όπου είναι εφικτή. 
· Απαραίτητη είναι η εκ του νόµου πρόληψη των πιθανών ατυχηµάτων που µπορεί να προκληθούν κατά  
την εργασία. Πρέπει να υπάρχει όµως και προληπτικός σχεδιασµός κανόνων από τον εργοδότη για την αποφυγή 
τυχαίων συµβάντων, όπως και κατάλληλη οργάνωση των θέσεων εργασίας. 
· Πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες που διέπουν την ασφαλή λειτουργία και χρήση των µηχανικών 
µέσων (συσκευές ανύψωσης, οχήµατα, χωµατουργικά µηχανήµατα κτλ). 
· Πρέπει να προβλέπονται κατά περίπτωση προληπτικά µέτρα ασφαλείας για τη χειρωνακτική διακίνηση  
φορτίων, προκειµένου να αποφεύγονται τυχόν µελλοντικά ατυχήµατα. 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείµενο αποτελεί σχετικό απόσπασµα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα 
Τεχνικά Εργα", Εργονοµία επε , ΑΘΗΝΑ 1997

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Στα περισσότερα τεχνικά έργα απαιτούνται εργασίες εκσκαφών. Οι συνδεόµενοι κίνδυνοι µε τις εργασίες 
εκσκαφών είναι σηµαντικοί, αρκεί να σηµειωθεί ότι η υποχώρηση ενός µόνον κυβικού µέτρου εδάφους 
αντιστοιχεί περίπου σε 1,2 - 1,5 τόνους βάρος.

Σηµεία προσοχής 

· Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους. 
· Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων. 
· Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται έγκαιρα. 
· Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως. 
· Εξοδοι από τις εκσκαφές (πχ σκάλες), πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις µικρότερες των 24m µεταξύ 
τους. 
· Ο φωτισµός και ο αερισµός βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται. 
· Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών µετά από κάθε βροχόπτωση. 
· Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση µικρότερη των 60cm από το χείλος του 
πρανούς. 
· Καµία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής. 
· Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πληµµυρίσει. 
· Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής οµβρίων. 
· Απαιτείται αντιστήριξη όλων των καθέτων στοιχείων ή µετάθεσή τους, όπου κινδυνεύουν από την 
εκσκαφή. 
· Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για τη διέλευση οχηµάτων και πεζών. 
· Απαγορεύεται η υποσκαφή µηχανηµάτων 
· Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθιών εκσκαφών, αν δεν ληφθούν ειδικά µέτρα. 
· Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το χείλος του πρανούς. 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείµενο αποτελεί σχετικό απόσπασµα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα 
Τεχνικά Εργα", Εργονοµία επε , ΑΘΗΝΑ 1997

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

Τα ικριώµατα χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος στα τεχνικά έργα. Οι σοβαροί κίνδυνοι που 
ενέχουν οι εργασίες αυτές απαιτούν την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας. Το είδος του ικριώµατος που 
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χρησιµοποιείται σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται κύρια από το ύψος εκτέλεσης των εργασιών.

Σηµεία προσοχής 

· Ανάλογα µε το ύψος εκτέλεσης της εργασίας πρέπει να χρησιµοποιείται το κατάλληλο ικρίωµα. 
· Για τα σταθερά ικριώµατα συντάσσεται υπεύθυνη δήλωση, µετά από έλεγχο και πριν την έναρξη των 
εργασιών, από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον κατασκευαστή, η οποία κατατίθεται στην Επιθεώρηση 
Εργασίας. 
· Τα µεταλλικά ικριώµατα πρέπει να φέρουν τα πιστοποιητικά ελέγχου και να συναρµολογούνται  
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
· Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση των ικριωµάτων πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο 
τεχνικό προσωπικό. 
· Τα ικριώµατα δεν πρέπει να αποσυναρµολογούνται εν µέρει κατά την πρόοδο των εργασιών. 
· Τα υλικά κατασκευής των ικριωµάτων πρέπει να είναι ανθεκτικά και καλά συντηρηµένα. 
· Τα ικριώµατα πρέπει να στηρίζονται µε ασφαλή τρόπο στο έδαφος. 
· Τα σταθερά ικριώµατα πρέπει να δένονται µε ασφαλή τρόπο στην οικοδοµή. 
· Τα δάπεδα εργασίας πρέπει να έχουν πλάτος το ελάχιστον 60cm και να αποτελούνται από τρία 
µαδέρια. 
· Τα δάπεδα των ικριωµάτων δεν πρέπει να υπερφορτώνονται. 
· Η σύνδεση των στοιχείων των ικριωµάτων πρέπει να γίνεται µε τον τρόπο που περιγράφει η νοµοθεσία. 

· Πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε χιαστί αντηρίδες. 
· Πρέπει να υπάρχει σε κάθε δάπεδο εργασίας κουπαστή (σε ύψος 1m), παράλληλη σανίδα στο 
µεσοδιάστηµα και θωράκιο (σοβατεπί). 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείµενο αποτελεί σχετικό απόσπασµα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα 
Τεχνικά Εργα", Εργονοµία επε , ΑΘΗΝΑ 1997

ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΕΙΣ

Σε όλα σχεδόν τα τεχνικά έργα υπάρχουν εργασίες σκυροδέτησης, είτε αυτές είναι ένας τοίχος αντιστήριξης είτε ο 
φέρων οργανισµός ενός κτιρίου. Οι εργασίες αυτές, είναι εκείνες που από τη φύση τους οργανώνουν την µορφή 
του εργοταξίου. Πρόκειται δηλαδή για εκείνες τις κτιριακές κατασκευές, όπως για παράδειγµα, µια κλίµακα, που 
δηµιουργούν προσβάσεις στα διάφορα επίπεδα εργασιών.
Στις εργασίες σκυροδέτησης, χρησιµοποιείται ένας µεγάλος αριθµός ανειδίκευτων εργατών, οι οποίοι εργάζονται 
υπό την καθοδήγηση ειδικευµένων τεχνιτών, γεγονός το οποίο καθιστά κρισιµότερη την ασφάλεια στις εργασίες 
αυτές.

Σηµεία προσοχής 

· Ο ξυλότυπος είναι µια πρόχειρη κατασκευή και η υπερφόρτωσή του τοπικά , εγκυµονεί κινδύνους 
κατάρρευσης. 
· Τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να χρησιµοποιούν κατά τις εργασίες καλουπώµατος οι 
εργαζόµενοι, εκτός του κράνους, πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγµένα για να προστατεύουν τα άνω και κάτω 
άκρα. 
· Κατά τη φορτοεκφόρτωση του οπλισµού για το σιδέρωµα, πρέπει να απαγορεύεται η διέλευση 
οποιουδήποτε κάτω από τα ανυψωµένα φορτία. 
· Τα κινούµενα µέρη των µηχανών που χρησιµοποιούνται για κοπή ή κάµψη του οπλισµού, πρέπει να 
φέρουν τους κατάλληλους προφυλακτήρες για την αποφυγή ατυχηµάτων. 
· Κατά τις εργασίες σκυροδέτησης δεν πρέπει να µετακινείται κανείς, κάτω ή κοντά στον ξυλότυπο. 
· Τα πιτσιλίσµατα από νωπό σκυρόδεµα πρέπει να αποµακρύνονται γρήγορα από τα σηµεία διέλευσης 
των πεζών, για να µην προκληθούν ατυχήµατα. 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείµενο αποτελεί σχετικό απόσπασµα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα 
Τεχνικά Εργα", Εργονοµία επε , ΑΘΗΝΑ 1997
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [ΙΙ]: ΧΡΗΣΙΜΕΣ  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Ο∆ΗΓΙΑ 1. ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

1.1 Οδηγίες για Ασφαλή Ανύψωση Φορτίων

Η ανύψωση φορτίων είναι µία ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία και από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης 
ατυχηµάτων. Για αυτό, εφάρµοσε τις παρακάτω οδηγίες: 

1. Ελεγξε εάν οι αρτάνες που χρησιµοποιείς (συρµατόσχοινα, αλυσίδες, φασκιές ή σχοινιά) είναι σε καλή 
κατάσταση και ότι ο γάντζος διαθέτει ασφάλεια. Αν διαπιστώσεις φθορές ή κάποιο ελάττωµα ανάφερέ το 
αµέσως στον προϊστάµενο σου ώστε να αντικατασταθεί.

2. Γενικά να αποφεύγεις να χρησιµοποιείς αρτάνες από ινώδες σχοινί γιατί η αντοχή του ποικίλει σηµαντικά, 
ανάλογα µε το υλικό που είναι κατασκευασµένο.

3. Αν διαπιστώσεις ότι ο χειριστής του ανυψωτικού µηχανήµατος δεν είναι κάτοχος αδείας, ή αντιληφθείς ότι ο 
χειριστής δεν βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση λόγω κατανάλωςης οινοπνευµατωδών ποτών, χρήσης 
φαρµάκων ή κάποιου εµφανούς προβλήµατος υγείας ανάφερέ το αµέσως στον προϊστάµενο σου.

4. Μην χρησιµοποιείς αυτοσχεδιασµούς κατά την πρόσδεση του φορτίου όπως συρµατόσχοινα, σχοινιά ή 
αλυσίδες που έχουν δεθεί κόµπο για να κοντύνουν, αλλά κατάλληλα ναυτικά κλειδιά.

5. Εάν αναρτάς κάποιο φορτίο που αποτελείται από επί µέρους τµήµατα φρόντισε να είναι δεµένα σωστά και 
ασφαλισµένα για να αποφύγεις την πτώση τους από τυχαία κίνηση. Να ζητάς πάντα από τον προϊστάµενο 
σου να ελέγχει την ανάρτηση.

6. Να χρησιµοποιείς γάντια για την προστασία των χεριών σου από αιχµηρές γωνίες του φορτίου ή από 
θραυσµένα σύρµατα του συρµατόσχοινου.

7. Κατά την ανάρτηση φορτίου µε σχοινιά ή φασκιές να φροντίζεις πριν την χρήση τους να µην είναι στριµµένα.
8. Η αρτάνη πρέπει να εφαρµόζεται στη βάση του αγκίστρου και όχι στη µύτη του, ώστε να αποφεύγεται η 

ακούσια µετατόπιση του φορτίου κατά την ανύψωση.
9. Τα φορτία πρέπει να ανυψώνονται πάντα κατακόρυφα.

10. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή µε διακινούµενο φορτίο, πριν αυτό εδρασθεί και ακινητοποιηθεί µε 
ασφάλεια στο χώρο µεταφοράς του. Να χρησιµοποιείς “αέρηδες” (2 σχοινιά) για την καθοδήγηση του φορτίου 
κατά την ανύψωση και την µετακίνησή του

11. Μη στέκεσαι κάτω από ανυψωµένο φορτίο και φρόντιζε πάντα να σε βλέπει ο χειριστής.
12. Αν ο χειριστής δεν έχει καλή ορατότητα σε κάποιο τµήµα της διαδροµής του φορτίου ή του προσωπικού 

εργασίας πρέπει να υπάρχει έµπειρος κουµανταδόρος για να τον καθοδηγήσει. Κανένας, εκτός από 
πρόσωπα που έχουν την κατάλληλη εµπειρία και εκπαίδευση δεν πρέπει να κάνει σήµατα καθοδήγησης 
στους χειριστές ανυψωτικών µηχανηµάτων.

13. Να αποφεύγεις να εργάζεσαι ή να κινείσαι µέσα στην ακτίνα δράσης του γερανού.
14. Οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται εάν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες, όπως δυνατός άνεµος, κακή 

ορατότητα, βροχή κ.λπ.
15. Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό να µετακινείται αναρτηµένο σε συρµατόσχοινα, άγκιστρα, κάδους, 

περόνες, µπούµες ή πάνω σε φορτία.

1.2 Οδηγίες για Ασφαλή Χειρωνακτική ∆ιακίνηση Φορτίων

Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων είναι από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχηµάτων και βλάβης της  
υγείας. Για αυτό, εφάρµοσε τις παρακάτω οδηγίες: 

- Να χρησιµοποιείς φόρµα εργασίας χωρίς ελεύθερα άκρα που µπορεί να σκαλώσουν κάπου την ώρα 
της µεταφοράς
- Να χρησιµοποιείς γάντια εργασίας και υποδήµατα ασφαλείας µε µεταλλική προστασία δακτύλων και 
αντιολισθητική σόλα
- Αν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης ή πτώσης αντικειµένων να χρησιµοποιείς κράνος.
- Οταν το φορτίο είναι βαρύ ζήτησε βοήθεια από δεύτερο άτοµο. Η χειρωνακτική µεταφορά φορτίων 
κρύβει πολλούς κινδύνους

Κατά την ανύψωση φορτίων πρέπει να εφαρµόζεις τις ακόλουθες αρχές: 

· η σπονδυλική στήλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση 
· τα πόδια να είναι λυγισµένα, ανοιχτά, το φορτίο να βρίσκεται ανάµεσά τους και το ένα πέλµα να 
εφάπτεται στο έδαφος 
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· να τοποθετείς το σώµα σου όσο πιο κοντά στο προς ανύψωςη βάρος 
· το σηµείο λαβής πρέπει να κρατιέται σταθερά και µε ασφάλεια 
· πρέπει να αποφεύγονται οι περιστροφικές κινήσεις του κορµού του σώµατος 

Ιδιαίτερη σηµασία κατά την ανύψωση φορτίων, έχει το ύψος ανύψωσης του φορτίου. Συγκεκριµένα συνιστάται:

· µεταφορά από το δάπεδο µέχρι του ύψους των γονάτων
· µεταφορά από το ύψος των γονάτων µέχρι του ύψους των αγκώνων 
· µεταφορά από το ύψος των αγκώνων µέχρι το ύψος των ώµων. 
· Μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης σηµαίνει περισσότερο επίπονη προσπάθεια, άρα και πιο επικίνδυνη. 

Κατά τη µεταφορά των φορτίων, πρέπει να εφαρµόζονται οι ακόλουθες αρχές:

· Oι διαδροµές πρέπει να ελέγχονται, πριν τη µεταφορά, για τυχόν ύπαρξη µικροπαγίδων και ο φωτισµός 
να είναι επαρκής. 
· Αν ένα φορτίο µεταφέρεται από περισσότερα από ένα άτοµα, πρέπει να συντονίζονται οι κινήσεις τους. 
Αν τα άτοµα είναι περισσότερα από τρία, πρέπει να διατάσσονται καθ’ ύψος. Το ψηλότερο από αυτά δεν πρέπει 
να βρίσκεται ποτέ στη µέση. 
· Το φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα ως προς το κέντρο βάρους του, µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
περιορίζονται οι προσπάθειες για να κρατηθεί σε ισορροπία. 
Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να αποκλειστεί ο 
επικίνδυνος χώρος, θα προσέχει να µην πλησιάσει κανείς και θα κανονίζει πότε θα αρχίζει ή ρίψη.

Ο∆ΗΓΙΑ 2. ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ (ΤΥΠΟΥ-Λ)

Οταν απαιτείται εργασία σε ύψος, οι φορητές κλίµακες δεν πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατο των 
σκαλωσιών, σε περιπτώσεις όπου: 

· η εργασία απαιτεί δραστηριότητες µεγάλου χρονικού διαστήµατος ή πολλών δραστηριοτήτων  
· η εργασία απαιτεί χειρισµό ογκωδών ή βαριών αντικειµένων 
· ο χειριστής εργάζεται µόνος του. 

Κατά τη χρήση φορητών κλιµάκων τύπου-Λ, οι παρακάτω πρακτική ασφαλείας πρέπει να λαµβάνεται υπόψη: 

1. Οι κλίµακες πρέπει να έχουν σήµανση CE από τον κατασκευαστή. 
2. Οι κλίµακες πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να ελέγχονται πριν τη χρήση. 
3. Οι κλίµακες δεν πρέπει να δέχονται βάρος µεγαλύτερο από αυτό για το οποίο έχουν κατασκευαστεί ούτε 
να ξεπερνούν τις δυνατότητες που έχουν καθοριστεί από τον κατασκευαστή. 
4. Οι κλίµακες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί . 
5. Οι κλίµακες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σε σταθερές και επίπεδες επιφάνειες εκτός εάν έχουν 
εξασφαλιστεί για την αποφυγή τυχαίας µετακίνησης. Ο χώρος γύρω από την κορυφή και την βάση της κλίµακας 
πρέπει να διατηρείται καθαρός. 
6. Οι κλίµακες δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε ολισθηρές επιφάνειες εκτός εάν έχουν εξασφαλιστεί 
ώστε να αποφευχθεί τυχαία µετακίνηση. 
7. Οταν οι κλίµακες τοποθετούνται σε χώρους που είναι διάδροµοι, πόρτες κ.λπ. ή σε σηµεία όπου µπορεί 
να µετακινηθούν λόγω των εκτελούµενων εργασιών ή κυκλοφορίας, τότε ένα δεύτερο άτοµο πρέπει να βρίσκεται 
κοντά στη σκάλα ώστε να αποφευχθεί τυχαία µετακίνηση. Σε ορισµένες περιπτώσεις, µια οριοθέτηση είναι 
αρκετή ώστε να διατηρήσει την κυκλοφορία και τις εκτελούµενες εργασίες µακριά από την κλίµακα. 
8. Οι µεταλλικές φορητές κλίµακες δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για εργασίες µε ηλεκτρικό ρεύµα ή σε 
σηµεία που µπορούν να έλθουν σε επαφή ηλεκτρικό ρεύµα. 
9. Οι κλίµακες πρέπει πάντα να ανοίγουν πλήρως και να ενεργοποιείται ο µηχανισµός σταθεροποίησης. 
10. Οι χειριστές δεν πρέπει να ανεβαίνουν ψηλότερα από το δεύτερο σκαλοπάτι από την κορυφή. 
11. Οι χειριστές δεν πρέπει να προσπαθούν να φτάσουν σε σηµεία πιο µακριά από το µήκος του 
τεντωµένου χεριού τους εκατέρωθεν της κλίµακας. Εάν απαιτείται να φτάσουν πιο µακριά είναι προτιµότερο να 
µετακινήσουν την κλίµακα. 
12. Τα εργαλεία χειρός και άλλα υλικά µπορεί να γίνουν επικίνδυνα εκτός εάν ακολουθηθούν ασφαλείς 
πρακτικές. Τοποθετώντας τα εργαλεία σε θήκη τα χέρια του χειριστή είναι ελεύθερα για να ανέβει στην κλίµακα. 
13. Οταν ο χειριστής ανεβαίνει ή κατεβαίνει τη κλίµακα πρέπει έχει πρόσωπο προς τα σκαλοπάτια. 

Σηµείωση: Ο παραπάνω κατάλογος πιθανών επικίνδυνων καταστάσεων δεν ναι εξαντλητικός. Ειδικά µέτρα 
πρέπει να ληφθούν για ειδικές συνθήκες εργασίας.

Ο∆ΗΓΙΑ 3. ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ.

Οι οδηγίες αυτές ενδιαφέρουν όλους τους εργαζόµενους που απασχολούνται σε υπαίθριες εργασίες. 
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Θερµική καταπόνηση εργαζοµένου εµφανίζεται όταν το άµεσο περιβάλλον εργασίας του είναι πολύ θερµό και σε 
συνδυασµό µε κοπιαστική ή µη εργασία µπορεί να επιφέρει σηµαντική µείωση παραγωγικότητας ή µείωση της 
προσοχής που απαιτείται για την αποφυγή ατυχήµατος ή αίσθηση δυσανεξίας ή ακόµη και βλάβη στην υγεία του 
εργαζοµένου. Τέτοια κατάσταση µπορεί να υπάρξει σαν συνέπεια καύσωνος της καλοκαιρινής περιόδου.

Καύσωνας είναι το µετεωρολογικό φαινόµενο όπου η θερµοκρασία του αέρα που περιβάλλει το χώρο εργασίας 
είναι δυνατόν να προκαλέσει κατάσταση θερµικής καταπόνησης, και αναγγέλλεται από την Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι παράγοντες που καθορίζουν τη θερµική καταπόνηση είναι : 

· Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου 
· Σχετική υγρασία 
· Ταχύτητα αέρα 
· Ακτινοβολία 
· Βαρύτητα εργασίας 
· Ενδυµασία 
· Εγκλιµατισµός εργαζοµένου: είναι η φυσιολογική διαδικασία που επιτρέπει την προσαρµογή στο θερµό  
περιβάλλον µέσω της µείωσης του βασικού µεταβολισµού, της αύξησης της εφίδρωσης και και της µείωσης 
απώλειας ηλεκτρολυτών (άλατα) µε τον ιδρώτα. Ο εγκλιµατισµός επιτυγχάνεται εντός 7-10 ηµερών. 
· Κατάσταση της υγείας του. 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ

o Μυϊκές συσπάσεις (κράµπες των θερµαστών). Παρατηρούνται σε άτοµα που εργάζονται σε χώρους µε 
υψηλή θερµοκρασία. Προκαλείται από την έντονη απώλεια αλάτων και υγρών λόγω εφίδρωσης. Εµφανίζονται 
εντονότερα αν ο εργαζόµενος έχει πιεί πολύ νερό χωρίς όµως να αναπληρώνει και τα άλατα. Η πάθηση δεν 
θεωρείται επικίνδυνη. Εµφανίζεται απότοµα και έχει τα ακόλουθα συµπτώµατα: 

· Εντονοι πόνοι και σπασµοί των κοιλιακών και σκελετικών µυών 
· Το δέρµα είναι υγρό και ωχρό. 

o Θερµική εξάντληση (κατάρρευση από τη ζέστη). Παρατηρείται συχνότερα σε άτοµα που δεν είναι 
συνηθισµένα να εργάζονται σε περιβάλλον θερµό και υγρό. Προκαλείται από την υπερβολική απώλεια νερού και 
άλατος από το σώµα. Συµπτώµατα: 
· Eξάντληση, ατονία, αδυναµία και ανησυχία του πάσχοντος 
· Κεφαλαλγία, κούραση, ίλιγγος, ναυτία 
· Οραση θολή 
· Πρόσωπο ωχρό, δέρµα κρύο και κολλώδες, άφθονη εφίδρωση 
· Αναπνοή γρήγορη και επιπόλαιη 
· Σφυγµός γρήγορος και αδύνατος 
· Θερµοκρασία φυσιολογική ή πέφτει 
· Επώδυνοι µυϊκοί σπασµοί των κάτω άκρων και της κοιλιάς  
· Η κατάσταση µπορεί να φθάσει µέχρι και λιποθυµία 
· Η κατάσταση χειροτερεύει αν εµφανιστούν διάρροια και εµετοί. 

o Θερµοπληξία. Παρατηρείται σε άτοµα που έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον πολύ θερµό και υγρό για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα. Προκαλείται από άνοδο της θερµοκρασίας του σώµατος λόγω αδυναµίας αποβολής 
θερµότητας όταν η εφίδρωση εµποδίζεται. Εµφανίζεται αιφνίδια µε τα εξής συµπτώµατα: 
· Εξάντληση και ανησυχία του πάσχοντος 
· Κεφαλαλγία, ίλιγγος και υπερβολική αίσθηση ζέστης 
· Εντονη δίψα και ξηροστοµία 
· ∆έρµα ζεστό, κόκκινο (έξαψη) και ξηρό 
· Σε σοβαρές περιπτώσεις εµφανίζονται ερυθρά αιµοραγούντα στίγµατα 
· Σφυγµός ταχύς και έντονος 
· Πίεση ελάχιστα ανεβασµένη 
· Αναπνοή γρήγορη βαθιά και θορυβώδης 
· Μυϊκές συσπάσεις, κράµπες, παροξυσµοί και εµετός 
· Αιφνίδια απώλεια συνειδήσεως, που γρήγορα γίνεται βαθιά 
· Κώµα, θάνατος. 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Η αντοχή στο θερµικό στρες είναι µειωµένη στους εργαζόµενους που παρουσιάζουν κάποιο από τα κατωτέρω 
προβλήµατα υγείας: 
· Καρδιοπάθειες 
· Πνευµονοπάθειες (ορισµένες) 
· Γενικά νοσήµατα 
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· Σακχαρώδης διαβήτης 
· Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
· ∆ιαταραχές ηπατικής λειτουργίας 
· ∆υσλειτουργία του θυρεοειδούς 
· Μη ελεγχόµενη υπέρταση 
· Αναιµία (συγγενείς αιµοσφαιρινοπάθειες) 
· Ψυχικά νοσήµατα υπό θεραπεία 
· Νοσήµατα του κεντρικού νευρικού συστήµατος 
· ∆ερµατοπάθειες µεγάλης έκτασης 
· Παχυσαρκία (30% πάνω από το κανονικό βάρος). 
· Λήψη ορισµένων φαρµάκων 
· Γενικές καταστάσεις 
· Γυναίκες σε περίοδο κύησης 
· Εργαζόµενοι που δεν έχουν εγκλιµατισθεί (π.χ. νέοι εργαζόµενοι, άτοµα που επιστρέφουν από ασθένεια 
ή διακοπές). 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

o Ισορροπία υγρών και αλάτων 
· Αφθονο δροσερό νερό, περισσότερο από όσο διψάς. 
· Αν δεν έχεις εγκλιµατισθεί και ιδρώνεις πολύ ρίχνε αλάτι στο νερό σου (µε τη µύτη ενός κουταλιού σ’ ένα 
µπουκάλι του λίτρου). 
· Μη τρως λιπαρά και βαριά γεύµατα και µη καταναλώνεις οινοπνευµατώδη. 
· Τρώγε φρούτα και λαχανικά. 
o Ενδυµασία 
· Τα ρούχα σου να διευκολύνουν τον αερισµό του σώµατος σου, να επιτρέπουν την εξάτµιση του ιδρώτα, 
να είναι ελαφρά, άνετα και πορώδη (βαµβακερά). 
· Αν δουλεύεις στον ήλιο ή κοντά σε ακτινοβολούσες επιφάνειες, φρόντισε να µην αφήνεις ακάλυπτο το 
σώµα σου. 
· Κάνε χρήση του συστήµατος ψύξης αν αυτό διατίθεται. 
o Υπαίθριες εργασίες 
· Μην εργάζεσαι µισόγυµνος στον ήλιο. 
· Να προσπαθείς να εργάζεσαι περισσότερο στη σκιά. 
· Φόρα πάντα καπέλο ή το κράνος στο κεφάλι. Σε προστατεύει και από ηλίαση. 
· Να εργάζεσαι πιο παραγωγικά τις πρωινές ώρες. 

o Εγκλιµατισµός 
· ∆ώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να προσαρµοστεί στη ζέστη. Σε λίγες µέρες θα νοιώθεις καλύτερα. 
· Πιθανώς να νοιώσεις κάποια δυσφορία αν επιστρέψεις από άδεια ή ακόµη και από Σαββατοκύριακο. Γι’ 
αυτό πρόσεχε περισσότερο. 

o Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ : Αν δεις κάποιον µε συµπτώµατα όπως: δυσφορία, εξάντληση, ίλιγγο, κράµπες κ.λπ. 
κάλεσε αµέσως σε ιατρική βοήθεια. Μέχρι να έλθει βοήθεια κάνε τα ακόλουθα : 
· Ξάπλωσε τον άρρωστο σε σκιά και σε δροσερό µέρος. Βγάλε τα πολλά ρούχα. 
· Ψύξε του το σώµα µε δροσερό νερό ή βρεγµένα ρούχα. 
· Φτιάξε αλατούχο δροσερό νερό (ένα κουταλάκι αλάτι σε κάθε ποτήρι νερό) και δίνε στον άρρωστο µισό 
ποτήρι κάθε τέταρτο της ώρας επί µία ώρα ή µέχρι να εξαφανιστούν τα συµπτώµατα. Επιπλέον δίνε του άφθονο 
δροσερό νερό, γουλιά-γουλιά. 
· Αν λιποθυµήσει βάλε τον σε ασφαλή θέση ανάνηψης (µπρούµυτα µε το κεφάλι προς την πλευρά όπου 
το χέρι και το πόδι πρέπει να είναι αναδιπλωµένα).
 
Σχετική Εγκύκλιος 130329/95 “Αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων κατά το θέρος”

Σηµείωση: Οι ανωτέρω οδηγίες είναι επιπλέον των οργανωτικών µέτρων (διαλείµµατα ή/και παύση εργασίας) 
που ενδεχόµενα να πρέπει να ληφθούν από την ∆ιεύθυνση του Εργοταξίου, ύστερα από σχετική υπόδειξη του 
Τεχνικού Ασφαλείας.

Ο∆ΗΓΙΑ 4.  ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠO ΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ

Τα άτοµα που εργάζονται, ή που έχουν εργαστεί, µε πίσσα µερικές φορές εµφανίζουν σπίλους (µοιάζουν µε 
κρεατοελιές) στο πρόσωπό τους, το λαιµό, τα χέρια ή το όσχεο (ο θύλακας που περιέχει τους όρχεις). Μπορεί να 
εµφανίσετε σπίλους µετά από µερικούς µόνο µήνες εργασίας µε πίσσα, αλλά συνήθως οι σπίλοι αναπτύσσονται 
µετά από κάποια χρόνια.
Υπάρχουν διάφορα είδη σπίλων προερχόµενα από έκθεση σε πίσσα, αλλά ένα από αυτά αποτελεί µια µορφή 
καρκίνου και δεν θα εξαφανιστεί χωρίς θεραπεία. Θεραπεύεται πάντως εύκολα µε κατάλληλη αγωγή.
Εάν δουλεύοντας έρχεστε σε επαφή µε πίσσα ή παράγωγά της και εµφανίσετε σπίλο ή µικρό ερεθισµό ο οποίος 
δεν επουλώνεται, συµβουλευτείτε το γιατρό σας. Εάν εµφανιστεί στο όσχεο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και 
οποιαδήποτε καθυστέρηση είναι επικίνδυνη.
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Το όσχεο κινδυνεύει ιδιαίτερα. Εξετάστε το κάθε φορά που κάνετε µπάνιο. Εάν αισθανθείτε ένα τµήµα σκληρού 
δέρµατος ή ένα µικρό εξόγκωµα, αυτό µπορεί να είναι ένας επικίνδυνος σπίλος. Επισκεφθείτε αµέσως στον 
γιατρό σας. 
Αν δουλεύετε ή δουλεύατε µε πίσσα προσέξτε για σπίλους. Μπορεί να δουλεύατε για χρόνια µε πίσσα χωρίς να 
εµφανίσετε κάποιο σπίλο και να εµφανίσετε χρόνια µετά, αφού φύγετε από τη δουλειά σας, γι’ αυτό ελέγξτε για 
σπίλους.

Γενικές προφυλάξεις

· Αποφύγετε επαφή της πίσσας µε το δέρµα σας. 
· Φορέστε προστατευτικά ρούχα. 
· Χρησιµοποιήστε κάποια προστατευτική συσκευή, αν υπάρχει, π.χ. απαγωγέας σκόνης. 
· Αλλάζετε τα εσώρουχά σας συχνά. 
· Αλλάζετε τα ρούχα της εργασίας σας συχνά γιατί η πίσσα µπορεί και διεισδύει. 
· Μην βάζετε βρώµικα πανάκια, εργαλεία ή άλλα αντικείµενα βρώµικα από πίσσα στις τσέπες του 
παντελονιού σας. 
· Πλύνετε τα χέρια σας πριν πάτε στην τουαλέτα. 
· Κάντε ένα µπάνιο µετά τη δουλειά σας. 
· Ελέγξτε για σπίλους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  [ΙΙΙ]: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

 
Εισαγωγή Στα περισσότερα τεχνικά έργα απαιτούνται εργασίες εκσκαφών. Οι συνδεόµενοι κίνδυνοι µε τις 

εργασίες εκσκαφών είναι σηµαντικοί, αρκεί να σηµειωθεί ότι η υποχώρηση ενός µόνον κυβικού 
µέτρου εδάφους αντιστοιχεί περίπου σε 1,2-1,5 τόννους βάρος.

Ορισµοί ¨ Εκσκαφή θεωρείται η αφαίρεση εδαφικού υλικού από την επιφάνεια του εδάφους µέχρι  
βάθος 6m και σε οποιαδήποτε έκταση (διαστάσεις µήκους και πλάτους). 
¨ Τάφρος (χαντάκι) είναι εκσκαφή της οποίας η διάσταση του µήκους είναι πολύ µεγαλύτερη 
σε σχέση µε την αντίστοιχη του πλάτους.
¨ Γενική εκσκαφή είναι η εκσκαφή στην οποία και οι δύο διαστάσεις της προβολής στο 
οριζόντιο επίπεδο είναι σχετικά µεγάλες (πχ 15m).

Νοµοθεσία ¨ Tο κατεξοχήν νοµοθέτηµα Περί των µέτρων ασφαλείας σε εργασίες εκσκαφών είναι το Π∆ 
1073/1981 (ΦΕΚ 260 Α’/16-09-1981), “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις 
εργοτάξια έργων οικοδοµών και πάςης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού ”. 
¨ Στο τµήµα Ι του Π∆ 1073/1981 (άρθρα 2-17) αναφέρονται γενικά µέτρα ασφαλείας (άρθρα 
2-8) και ειδικά µέτρα ασφαλείας κατά την εκσκαφή θεµελίων και τάφρων (άρθρα 9-17). Επίσης, 
στο άρθρο 113 προδιαγράφεται η συχνότητα των ελέγχων των εκσκαφών από τους εργοδότες ή 
τους νόµιµους εκπροσώπους τους.
¨ Ο Ν 2094/1992 (ΦΕΚ 182 Β’/22-11-1992), “Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας”, 
προβλέπει, στο άρθρο 47, παρ. Β, την περίφραξη των ορυγµάτων σε οδούς.
¨ Εκσκαφές των οποίων το βάθος υπερβαίνει τα 6,00m υπόκεινται στις διατάξεις του Π∆ 
225/1989 (ΦΕΚ 106 Α’/02-05-1989), “Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα”.
¨ Οι τάφροι σε οδούς σηµαίνονται σύµφωνα µε τις ΥΑ BM 5/30058/1983 (ΦΕΚ 121 Β’/
23-03-1983), “Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σηµάνσεως Εκτελουµένων Έργων σε 
οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών”, και ΒΜ 5/30428/1980 (ΦΕΚ 589 Β’/30-06-1980), “Περί 
εγκρίσεως πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σηµάνσεως Εκτελουµένων Έργων σε οδούς εκτός 
κατοικηµένων περιοχών”.
¨ Άµεσης εφαρµογής θωρείται το Π∆ 22/29-12-1933 (ΦΕΚ 406 Α’/29-12-1933), “Περί 
ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων” και το Π∆ 17/1978 
(ΦΕΚ 20 Α’/17-02-1978), “Περί συµπληρώσεως του από 22/29-12-1933 Π. ∆/τος περί ασφαλείας 
εργατών“, καθ’ όσον στις εκσκαφές πρέπει να εξασφαλίζονται ασφαλείς και συχνές έξοδοι.
¨ Με γενική ισχύ εφαρµόζεται ο Ν 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’/18-10-1985), “Υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζοµένων”, ο οποίος προβλέπει τη λήψη και τήρηση από τον εργοδότη όλων  
των µέτρων ασφαλείας για την προστασία των εργαζοµένων.
¨ Επίσης ισχύ έχουν και οι οικείες Περί βλαβών σε τρίτους διατάξεις του Αστικού Κώδικα και  
του Ποινικού Κώδικα.
¨ Επισηµαίνεται ότι η Σύµβαση, είναι δυνατόν να καθορίζει µέτρα επιπρόσθετα ή 
αυςτηρότερα από τα οριζόµενα στην κείµενη ελληνική νοµοθεσία. 

Κίνδυνοι Πιθανοί κίνδυνοι οι οποίοι ενέχονται στις εκσκαφές, είναι οι ακόλουθοι: 
· Πληµµύρισµα εκςκαφής. 
· Βλάβη σε υπόγεια δίκτυα. 
· Πτώση ατόµων/οχηµάτων εντός της εκσκαφής. 
· Υποχώρηση/κατολίσθηση πρανών. 
· Υποχώρηση/κατολίσθηση γειτονικών κατασκευών. 
· Υποχώρηση οδών/σιδηροτροχιών.

Παράµετροι  των 
µέτρων αςφαλείας

Για τον προσδιορισµό των µέτρων ασφαλείας κατά τις εκσκαφές, είναι απαραίτητη η γνώση των 
ακολούθων παραµέτρων: 
· Τύπος εκσκαφής/διαςτάσεις. 
· Περιοχή (κατοικηµένη ή µη). 
· Εδαφος. 
· Προηγούµενες εκσκαφές και ποιότητα αποκατάστασης. 
· Κλιµατολογικές/καιρικές συνθήκες. 
· Παθητικές και ενεργητικές ωθήσεις γαιών. 
· Υπόγεια ύδατα. 
· Μέθοδοι εκσκαφής.

Εδαφος Μία βασική παράµετρος για τη µελέτη των µέτρων ασφαλείας είναι το έδαφος. 
Αυξηµένο κίνδυνο παρουσιάζουν βαθειές εκσκαφές σε χαλαρά εδάφη. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίνεται στην περίπτωση που βαριά µηχανήµατα χρησιµοποιούνται για την εκσκαφή ή 
πλησίον της εκσκαφής για άλλες εργασίες. 
Οι καιρικές και κλιµατολογικές συνθήκες παίζουν το δικό τους ρόλο, επηρεάζοντας τη 
συνεκτικότητα των εδαφών και κυρίως τις πλευρές της εκσκαφής (πρανή εκσκαφής).
Κανένα έδαφος δεν πρέπει να θεωρείται εξ’ ορισµού ασφαλές και ικανό να φέρει το ίδιο βάρος 
του. Επιπλέον, οι καιρικές συνθήκες (βροχή) και οι κλιµατολογικές συνθήκες (ξηρή ατµόσφαιρα) 
επηρεάζουν τη συµπεριφορά του εδάφους.
Αµµώδη εδάφη παρουσιάζουν µικρό δείκτη εσωτερικής τριβής και σχεδόν ρέουν. Αντίθετα, τα 
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στιφρά αργιλώδη εδάφη παρουσιάζουν µεγάλη συνεκτικότητα. 
Τα βραχώδη και ηµιβραχώδη εδάφη δεν ενέχουν κίνδυνο υποχωρήσεων, τουλάχιστον µε τη 
µορφή των υποχωρήσεων που αναµένονται σε ένα γαιώδες έδαφος. Ο κίνδυνος έγκειται στην 
ανάπτυξη ρηγµατώσεως η οποία µπορεί να προχωρήσει στην αποκόλληση τµήµατος βράχου.

Μέτρα ασφαλείας 
σε τάφρους

Εφ’ όσον οι τάφροι ανοίγονται σε περιοχές όπου υπάρχουν υπόγεια δίκτυα, θα πρέπει να 
προηγείται ενηµέρωση από τους αντίστοιχους Οργανισµούς κοινής Ασφάλειας. 
Σε περίπτωση εκσκαφής υλικού επισηµάνσεως υπογείου δικτύου (πλέγµα, τούβλα), η εκσκαφή 
πρέπει να διακόπτεται και να ειδοποιείται η αντίστοιχη υπηρεσία. 
Γενικώς η εκσκαφή αδρανών υλικών αποτελεί ένδειξη υπογείου δικτύου ΟΚΩ, ακόµη και αν δεν 
βρεθεί υλικό επισηµάνσεως. Μόνο το δίκτυο φυσικού αερίου έχει υλικό επισηµάνσεως σε όλο το 
µήκος του.
Τα πρανή, εφόσον δεν µπορούν να διαµορφωθούν υπό κλίση (κατακόρυφα πρανή), πρέπει να 
αντιστηρίζονται. H απαιτούµενη αντιστήριξη εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το είδος και το 
µέγεθος της εκσκαφής, το πλάτος της τάφρου και τη φύση του εδάφους και κατά δεύτερο λόγο 
από τις καιρικές και κλιµατολογικές συνθήκες, τα µέσα εκσκαφής, το είδος και τον τρόπο 
εργασίας. 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 9 του Π∆ 1073/1981, 
όπως τροποποιήθηκε (το συγκεκριµένο άρθρο) µε το ΦΕΚ 64 Α’/28-05-1995.
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εργάζεται προσωπικό σε τάφρο, αν δεν έχει δοθεί άδεια 
καταλληλότητας της τάφρου από τον υπεύθυνο µηχανικό.
Η τάφρος είναι κατάλληλη για εργασίες σε αυτή, όταν δεν απαιτείται αντιστήριξη ή όταν έχει 
τοποθετηθεί επαρκής αντιστήριξη.
Απαγορεύεται η εργαςία µέσα στην τάφρο, εφ’ όσον πλησίον συνεχίζεται η εκσκαφή.
Σε περίπτωση αβαθών τάφρων, δεν απαιτείται ιδιαίτερη µελέτη του εδάφους.
Σε περίπτωση βαθέων τάφρων (3-6m), απαιτείται ειδική µελέτη.
Απαιτείται η κατακρήµνιςη κάθε στοιχείου, το οποίο εξέχει του πρανούς.
Απαιτείται µελέτη των επιπτώσεων της εκσκαφής στα γειτονικά κτίρια, λόγω παθητικών ωθήσεων 
γαιών.
Κάθε κατακόρυφο στοιχείο πλησίον της εκσκαφής (στύλοι, δένδρα, ιστοί κλπ) πρέπει να 
µεταφέρεται πρίν την εκσκαφή ή να αντιστηρίζεται κατάλληλα.
Μέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για την απορροή των οµβρίων εκτός εκσκαφής και την άµεςη 
άντληση υδάτων του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.
Τα πρανή των εκσκαφών πρέπει να έχουν κλίση ίση µε την γωνία εσωτερικής τριβής, για να µην 
απαιτείται αντιστήριξη.
Πρέπει να εξασφαλίζονται κλίµακες σε διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των 24m µεταξύ τους (µέγιστη 
διανυόµενη απόσταση 12m).
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται όχηµα ή µηχάνηµα να οδηγείται µε τους τροχούς 
εκατέρωθεν της τάφρου.
Κανένα µηχάνηµα δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 60cm από το χείλος της 
εκσκαφής.
Τα προϊόντα εκσκαφής, αν δεν φορτώνονται αµέσως, δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε 
απόσταση µικρότερη των 60cm από το χείλος της τάφρου.
Η τάφρος περιφράσσεται πλήρως µε πλέγµα ή εµπόδια τα οποία εξασφαλίζουν την επισήµανση 
της τάφρου και παρέχουν προστασία σε κάθε πεζό από τον κίνδυνο πτώσης µέσα στην εκσκαφή. 
Η περίφραξη τοποθετείται σε όλη την περίµετρο της εκσκαφής, σε απόσταση τουλάχιστον 20cm 
από το χείλος του πρανούς.
Εφόσον η εκσκαφή γίνεται σε οδούς, θα πρέπει να καθαρίζεται συνεχώς η οδός από τα προϊόντα 
εκσκαφής.
Εκσκαφή τάφρου στα όρια εθνικής οδού ή σιδηροδροµικής γραµµής, απαγορεύεται. Εναλλακτικά, 
πρέπει να προτιµάται η διάτρηση µετά από σχετική µελέτη. Αν η εκσκαφή δεν µπορεί να 
αποφευχθεί, τότε ενηµερώνονται οι αρµόδιες υπηρεσίες (3η ∆ΕΚΕ & ΟΣΕ αντίστοιχα), 
υποβάλλεται σχετική µελέτη και εκδίδεται άδεια από τις αρµόδιες υπηρεσίες όπου προβλέπονται 
τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας.
Απαγορεύεται η υποσκαφή του εκσκαπτικού µηχανήµατος. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να 
µελετώνται και λαµβάνονται ειδικά µέτρα ασφαλείας.
Σε ότι αφορά τα µηχανήµατα εκσκαφής ισχύουν τα αναφερόµενα στις οικείες σηµειώσεις περί 
ασφαλείας των µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων. Επισηµαίνεται, ότι κανείς από το 
προσωπικό, πολύ δε περισσότερο από τον πληθυσµό (έργα σε οδούς), δεν επιτρέπεται να 
βρίσκεται στην περιοχή περιστροφής των συστηµάτων (σκάφος, πρόβολος κλπ) του εκσκαπτικού 
µηχανήµατος.

Μέτρα ασφαλείας 
στις γενικές 
εκσκαφές

Στις περιπτώσεις γενικών εκσκαφών αντιµετωπίζονται συνήθως µεγαλύτερα βάθη από εκείνα των 
τάφρων. Οι γενικές εκσκαφές εκτελούνται για την εκσκαφή θεµελίων, σε έργα οδοποϊίας και 
διαµόρφωσης επιπέδων καθώς και για την κατασκευή ηµιυπόγειων εγκαταστάσεων (δεξαµενές). 
Στην περίπτωση των έργων οδοποιίας και διαµόρφωσης επιπέδου υπάρχει συνήθως άνεςη 
χώρου και µπορούν να διαµορφωθούν πρανή υπό κλίση. Αντίθετα, στις εκσκαφές θεµελίων αυτό 
δεν είναι πάντα εφικτό, ιδιαίτερα σε έργα εντός κατοικηµένων περιοχών. Στις περιπτώσεις 
κατακόρυφων πρανών γενικών εκσκαφών, απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς ή 
πλησίον αυτού αν δεν έχουν ληφθεί τα ακόλουθα κατάλληλα µέτρα: 
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· Απαιτείται η κατακρήµνιση κάθε στοιχείου το οποίο εξέχει του πρανούς. 
· Η εκσκαφή πρέπει να περιφράσσεται κατάλληλα. Σε περίπτωση µη αντιστήριξης 
κατακόρυφων πρανών, η περίφραξη πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον ίση µε το 
πηλίκο του βάθους εκσκαφής πρός την εφαπτοµένη της γωνίας της εσωτερικής τριβής του  
εδαφικού υλικού. 
· Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση που ενώ υπάρχουν εκσκαφές µεγάλου 
βάθους πρόκειται να χρησιµοποιηθούν εκρηκτικά στην ευρύτερη περιοχή του έργου . 
· Οι ράµπες προσπέλασης των οχηµάτων και µηχανηµάτων πρέπει να έχουν κλίση 
µικρότερη του 25% και πλάτος τουλάχιστον 3m. 
· Ειδικά εµπόδια-stop (πχ χαµηλά αναχώµατα) κατασκευάζονται περιµετρικά της εκσκαφής, 
στις θέσεις όπου µηχανήµατα πλησιάζουν την εκσκαφή µε την όπισθεν, για να εκτελέσουν 
εργασία (σκυροδέτηση). 
Σε ότι αφορά τα µηχανήµατα εκσκαφής ισχύουν τα αναφερόµενα στις οικείες σηµειώσεις περί 
ασφαλείας των µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων. Επισηµαίνεται, ότι κανείς από το 
προσωπικό, πολύ δε περισσότερο από τον πληθυσµό (έργα σε οδούς), δεν επιτρέπεται να 
βρίσκεται στην περιοχή περιστροφής των συστηµάτων (σκάφος, πρόβολος κλπ) του εκσκαπτικού 
µηχανήµατος.

Σηµεία προσοχής · Πρίν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους. 
· Πρίν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων. 
· Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται έγκαιρα. 
· Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως. 
· Εξοδοι από τις εκσκαφές (πχ σκάλες), πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις µικρότερες των 
24m µεταξύ τους. 
· Ο φωτισµός και ο αερισµός βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται. 
· Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών µετά από κάθε βροχόπτωση. 
· Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση µικρότερη των 60cm από το 
χείλος του πρανούς. 
· Καµία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής. 
· Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πληµµυρίσει. 
· Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής οµβρίων. 
· Απαιτείται αντιστήριξη όλων των καθέτων στοιχείων ή µετάθεσή τους, όπου κινδυνεύουν 
από την εκσκαφή. 
· Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για τη διέλευση οχηµάτων και πεζών. 
· Απαγορεύεται η υποσκαφή µηχανηµάτων 
· Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθειών εκσκαφών, αν δεν ληφθούν ειδικά 
µέτρα. 
· Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το χείλος του 
πρανούς. 
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ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ

Α/Α ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΟΛΙΑ

1 ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟ

2 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΛΟΓΩ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ

3 ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΡΑΝΟΥΣ
ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΑΡΓΙΛΛΙΚΑ 
Ε∆ΑΦΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

4 ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΚΣΚΑΦΕΙ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΘΕΙ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ

5 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΑΡΓΙΛΛΙΚΑ 
Ε∆ΑΦΗ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [ΙV]: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Η περιστασιακη σηµανση σχετιζεται µε : 

· Την επισήµανση επικίνδυνων συµβάντων 
· Την κλήση ατόµων για µια συγκεκριµένή ενέργεια 
· Την επείγουσα αποµάκρυνση ατόµων 
· Την καθοδήγηση ατόµων που εκτελούν χειρισµούς

Και γινεται µε :

· φωτεινό σήµα
· ηχητικό σήµα
· σήµα δια χειρονοµιών
· προφορική ανακοίνωση 

Ορισµένοι τρόποι αυτής της σήµανσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µαζί όπως:

· Φωτεινό σήµα και ηχητικό σήµα. 
· Φωτεινό σήµα και προφορική ανακοίνωση. 
· Σήµα δια χειρονοµιών και προφορική ανακοίνωση.

1. Ηχητικά σήµατα

Ενα ηχητικό σήµα πρέπει να έχει ηχητικό επίπεδο σαφώς ανώτερο των διάχυτων θορύβων του περιβάλλοντος, 
να αναγνωρίζεται εύκολα και να διακρίνεται σαφώς αφενός από ένα άλλο ηχητικό σήµα και αφετέρου από τους 
διάχυτους θορύβους του περιβάλλοντος.
Εάν ένα σύστηµα µπορεί να εκπέµπει ηχητικό σήµα σε κυµαινόµενη και σταθερή συχνότητα, θα χρησιµοποιείται 
η κυµαινόµενη συχνότητα για να υποδεικνύει, σε σχέση µε τη σταθερή, υψηλότερο κίνδυνο ή επείγουσα ανάγκη 
επέµβασης ή ζητούµενης ή επιβαλλόµενης ενέργειας. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται ηχητικό σήµα αν στον 
περιβάλλοντα χώρο υπάρχει ιδιαίτερα δυνατός θόρυβος.

2. Φωτεινά σήµατα

Το φως που εκπέµπεται από ένα σήµα πρέπει να δηµιουργεί κατάλληλη φωτεινή αντίθεση στο περιβάλλον του 
χωρίς να προκαλεί θάµπωµα λόγω υπερβολής ή κακή ορατότητα λόγω ανεπάρκειας. Η φωτεινή επιφάνεια που 
εκπέµπει ένα σήµα µπορεί να είναι ενιαίου χρώµατος, σύµφωνα µε τον πίνακα που περιλαµβάνει τους 
συνδυασµούς σχηµάτων και χρωµάτων, ή να περιέχει ένα εικονοσύµβολο σε καθορισµένο φόντο σύµφωνα µε 
τους κανόνες που το αφορούν. 
Αν ένα σύστηµα µπορεί να εκπέµπει συνεχές και διακεκοµµένο φωτεινό σήµα, το διακεκοµµένο σήµα θα 
χρησιµοποιηθεί για να υποδεικνύει, σε σχέση µε το συνεχές, ένα υψηλότερο επίπεδο κινδύνου ή µια αυξηµένη 
ανάγκη επέµβασης ή ζητούµενης ή επιβαλλόµενης δράσης. Η διάρκεια κάθε λάµψης και η συχνότητα των 
λάµψεων ενός διακεκοµµένου φωτεινού σήµατος πρέπει να εξασφαλίζουν καλή κατανόηση του µηνύµατος και να 
αποφεύγεται κάθε σύγχυση, είτε µεταξύ διαφόρών φωτεινών σηµάτων, είτε µε ένα συνεχές φωτεινό σήµα. Ενα 
σύστηµα εκποµπής φωτεινού σήµατος χρησιµοποιούµενου σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου πρέπει να 
επιτηρείται ειδικά ή να διαθέτει βοηθητικό λαµπτήρα. 
Επιπλέον:
· ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται συγχρόνως δύο ηχητικά σήµατα ή δύο φωτεινά σήµατα τα οποία 
µπορούν να συγχέονται. 
· Για τις σηµάνσεις που έχουν ανάγκη πηγής ενέργειας για να λει-τουργήσουν πρέπει να εξασφαλίζεται 
επικουρική τροφοδοσία σε περίπτωση διακοπής της κανονικής τροφοδοσίας τους . 
· Η καλή λειτουργία και αποτελεσµατικότητα των φωτεινών και ηχη-τικών σηµάτων πρέπει να ελέγχεται 
πριν τεθούν σε λειτουργία και στη συνέχεια αρκετά συχνά. Επίσης πρέπει να τίθενται σε ετοιµότητα αµέσως µετά 
από κάθε χρησιµοποίηση. 
· Αν ένα διακεκοµµένο φωτεινό σήµα χρησιµοποιείται αντί ή ως συ-µπλήρωµα ηχητικού σήµατος, πρέπει 
ο κώδικας του σήµατος να είναι ταυτόσηµος. 

3. Προφορική ανακοίνωση

Η προφορική ανακοίνωση πραγµατοποιείται µεταξύ ενός οµιλητή ή ποµπού και ενός ή περισσοτέρων ακροατών, 
µε τη µορφή σύντοµων κειµένων, οµάδων λέξεων ή/και µεµονωµένων λέξεων, ενδεχόµενα κωδικοποιηµένων. Τα 
προφορικά µηνύµατα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σύντοµα, απλά και σαφή. Τα άτοµα στα οποία απευθύνεται 
το σήµα θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τη χρησιµοποιούµενη γλώσσα. 
Αν η προφορική ανακοίνωση χρησιµοποιείται στη θέση ή ως συµπλήρωµα σηµάτων µε χειρονοµίες, πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν λέξεις-κωδικοί όπως π.χ.: έναρξη, στοπ, τέλος, βίρα, µάινα, προχώρησε, οπισθοχώρησε, 
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δεξιά, αριστερά, κίνδυνος, γρήγορα. 

4. Σήµατα µε Χειρονοµίες

Ενα σήµα µε χειρονοµίες πρέπει να είναι ακριβές, απλό, ευρύ, να γίνεται και να κατανοείται εύκολα και να είναι 
σαφώς διακεκριµένο από άλλο σήµα µε χειρονοµίες. Οι χρησιµοποιούµενες χειρονοµίες µπορεί να ποικίλλουν 
ελαφρά ή να είναι αναλυτικότερες από αυτές που παρουσιάζονται παρακάτω µε την προϋπόθεση ότι η σηµασία 
τους και η κατανόηση τους Θα είναι τουλάχιστον ισοδύναµες. Το άτοµο που δίνει τα σήµατα καλείται σηµατωρός 
και ο παραλήπτης των σηµάτων χειριστής. 

Ο σηµατωρός πρέπει να βλέπει απευθείας τις εκτελούµενες κινήσεις από το χειριστή χωρίς να διατρέχει κίνδυνο 
από αυτές και να ασχολείται αποκλειστικά µε την καθοδήγηση του χειριστή και µε την ασφάλεια των 
εργαζοµένων που βρίσκονται πλησίον. Οταν αυτό δεν είναι δυνατόν πρέπει να προβλέπονται περισσότεροι 
σηµατωροί. Ο σηµατωρός πρέπει να φέρει ένα ή περισσότερα κατάλληλα στοιχεία αναγνώρισης (π.χ. σακάκι, 
κράνος, περιχειρίδες, περιβραχιόνια, ρακέτες) µε έντονο και κατά προτίµηση ενιαίο χρώµα για να είναι εύκολα 
αναγνωρίσιµος από τον χειριστή. 

Α. Γενικές χειρονοµίες

Α/Α Σηµασία Περιγραφή Εικόνα

Α1 ΕΝΑΡΞΗ
Προσοχή
Ανάληψη 
καθοδήγησης 

Οι δύο βραχίονες βρίσκονται σε έκταση και οι 
παλάµες είναι εστραµµένες προς τα εµπρός. 

Α2 ΣΤΟΠ
∆ιακοπή
Τέλος της κίνησης 

Ο δεξιός βραχίονας τεντωµένος προς τα άνω, η 
δεξιά παλάµη εστραµµένη προς τα εµπρός.

Α3 ΤΕΛΟΣ
των ενεργειών 

Τα δύο χέρια είναι ενωµένα στο ύψος του στήθους.

Β. Κατακόρυφες κινήσεις

Α/Α Σηµασία Περιγραφή Εικόνα

Β1 ΑΝΥΨΩΣΗ Ο δεξιός βραχίονας είναι τε-ντωµένος προς τα άνω 
και η δε-ξιά παλάµη εστραµµένη προς τα εµπρός 
διαγράφει αργά ένα κύκλο.

Β2 ΚΑΘΟ∆ΟΣ Ο δεξιός βραχίονας είναι τεντωµένος προς τα κάτω 
και η δεξιά παλάµη εστραµµένη προς το εσωτερικό 
διαγράφει αργά έναν κύκλο. 

Β3 ΚΑΘΕΤΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Με τα χέρια καθορίζεται η απόσταση. 
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Γ. Οριζόντιες κινήσεις

Γ1 ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Με τους δύο βραχίονες δι-πλωµένους και τις 
παλάµες εστραµµένες προς το εσωτερικό, το 
πρόσθιο µέρος των βραχιόνων εκτελεί κινήσεις 
αργές προς το σώµα.

Γ2 ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΕ Με τους δύο βραχίονες διπλω-µένους και τις 
παλάµες εστραµ-µένες προς τα έξω, το πρόσθιο 
µέρος των βραχιόνων εκτελεί κινήσεις αργές 
αποµακρυνόµενες από το σώµα.

Γ3 ∆ΕΞΙΑ
ως προς τον 
σηµατωρό 

Με τον δεξιό βραχίονα τεντω-µένο περίπου 
οριζοντίως; η πα-λάµη του δεξιού χεριού βλέπει 
προς τα κάτω και εκτελούνται µικρές αργές κινήσεις 
κατά τη . διεύθυνση αυτή.

Γ4 ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ως προς τον 
σηµατωρό 

Με τον αριστερό βραχίονα τεντωµένο περίπου 
οριζοντίως και την παλάµη του αριστερού χεριού 
εστραµµένη προς τα κά-τω εκτελούνται µικρές 
αργές κινήσεις κατά τη διεύθυνση αυ-τή

Γ5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Με τα χέρια καθορίζεται η από-σταση.

∆. Κίνδυνος

Α/Α Σηµασία Περιγραφή Εικόνα

∆1 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
επείγουσα διακοπή 
ή στάση 

Οι δύο βραχίονες είναι τεντω-µένοι προς τα άνω και 
οι παλάµες εστραµµένες προς τα εµπρός. 

∆2 ΤΑΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ Οι κωδικοποιηµένες χειρονοµίες που καθοδηγούν τις κινήσεις εκτελούνται µε 
ταχύτητα. 

∆3 ΒΡΑ∆ΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ Οι κωδικοποιηµένες χειρονοµίες που καθοδηγούν τις κινήσεις εκτελούνται µε 
µεγάλη βραδύτητα. 

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 18/03/2010
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  18/03/2010
Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία
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