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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  που  περιγράφονται  σ’  αυτό  το  τεύχος  αφορούν  στην  εκτέλεση των  έργων  κατασκευής  του 
αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού της Αριδαίας.
Για  την  κάθε  εργασία  δε  δίνεται  στο  τεύχος  αυτό  λεπτομερής  περιγραφή  ή  κατασκευαστικά  στοιχεία.  Τα περιγραφικά 
στοιχεία περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα σχέδια και στα τιμολόγια.

Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει ή να εκτελέσει κάποια εργασία, είτε αυτή αναφέρεται στο τεύχος των 
προδιαγραφών  είτε  όχι,  με  βάση  τις  λοιπές  γνωστές  προδιαγραφές  και  με  όλους  τους  κανόνες  της  τεχνικής  και  της 
επιστήμης.  Αν  υπάρχουν  ασάφειες  στις  επιμέρους  προδιαγραφές  ο  Εργολάβος  θα  συνεννοηθεί  με  την  Υπηρεσία 
Επίβλεψης, που με εντολή της θα ρωτήσει το Μελετητή για επιπλέον διευκρινήσεις.

Για όσες  εργασίες δε δίνονται  ειδικές προδιαγραφές στο τεύχος αυτό,  ισχύουν όσα αναγράφονται  στο τιμολόγιο,  στην 
τεχνική περιγραφή του τεύχους της έκθεσης, στα σχέδια της μελέτης και σε άλλες γνωστές προδιαγραφές των Δημοσίων 
Υπηρεσιών. Για την ασφάλεια των εργαζομένων στα εργοτάξια, παρατίθεται ειδικό παράρτημα με την κείμενη Ελληνική 
Νομοθεσία.

Για τις τιμές εφαρμογής αναγράφονται τα παρακάτω:
α) Τα πετρώδη και παρεμφερή υλικά που απαιτούνται, δηλαδή συγκεκριμένα οι χάλικες, η άμμος κ.λπ. θα ληφθούν 
από τις θέσεις που θα υποδειχθούν απ’ τον Εργοδότη ή από οποιαδήποτε άλλη θέση, που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία 
Επίβλεψης. Όλες οι μεταφορές των υλικών βαρύνουν τον Εργολάβο.

β) Κάθε επιμέτρηση και πληρωμή περιλαμβάνει πλήρη εκτέλεση με τα απαιτούμενα υλικά, όπως αναφέρεται στο 
αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου και στις προδιαγραφές αυτές, για κάθε θέση που εκτελούνται τα έργα.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1. ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΏΝ
Αντικείμενο αυτών των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο καθορισμός, σε συνδυασμό με τα συμβατικά σχέδια, τα τεύχη της 
εγκεκριμένης Μελέτης και τις οδηγίες της ΔΕΥΑ Αλμωπίας, του τρόπου εκτέλεσης των απαιτούμενων έργων κατασκευής του 
αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού της Αριδαίας.

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκτελέσει  αυτές  τις  εργασίες,  σύμφωνα  με  τους  όρους  των  τεχνικών  προδιαγραφών 
εφαρμόζοντας σε κάθε περίπτωση την πλέον σύγχρονη τεχνική.

2.2. ΙΣΧΎΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΚΑΙ ΠΡΌΤΥΠΑ
Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έργο θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Συμπληρωματικά ισχύουν οι παρακάτω Πρότυπες Προδιαγραφές και Κανονισμοί:
- Οι Ελληνικοί Κανονισμοί και Πρότυπα (ΕΛΟΤ κ.λπ.).
- Οι εγκεκριμένες Πρότυπες Προδιαγραφές χωρών της Ε.Ε. (DΙΝ, ΒS, ΑFΝΟR, κ.λπ.).
- Οι Αμερικανικές Πρότυπες Προδιαγραφές ΑSΤΜ, ΑW.W.Α και Α.Ρ.Ι.

2.3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΕΡΓΟΤΑΞΊΟΥ
Ο  Ανάδοχος  θα  υποβάλει  στην  Υπηρεσία  προτάσεις  για  την  τοπογραφική  θέση  του  εργοταξίου  και  θα  κάνει  πλήρη 
περιγραφή των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας τους.

Στα έργα και στις εγκαταστάσεις λειτουργίας του εργοταξίου περιλαμβάνονται:
α. Η διαμόρφωση και οργάνωση του χώρου
β. Οι προσωρινές οδοί προσπέλασης και εσωτερικής διακίνησης
γ. Τα κτήρια των συνεργείων με τον εξοπλισμό τους
δ. Τα κτήρια αποθηκών και η διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων εναποθήκευσης
ε. Το κτήριο στέγασης των γραφείων της Υπηρεσίας και του Αναδόχου.
στ. Το δίκτυο νερού και η συντήρησή του
ζ. Η ηλεκτροδότηση των κτηρίων και του εξωτερικού χώρου και η συντήρησή τους
η. Η τηλεφωνική εγκατάσταση
θ. Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού
ι. Η υπηρεσία καθαριότητας των κτηρίων και των υπαίθριων χώρων και η οργάνωση αποκομιδής των απορριμμάτων
ία. Η φύλαξη του χώρου και η αντιπυρική προστασία του.

Στην  «Εγκατάσταση  και  Λειτουργία  Εργοταξίου»  περιλαμβάνονται  και  όλες  οι  εργασίες  προμήθειας,  μεταφοράς, 
συναρμολόγησης  και  αποσυναρμολόγησης,  συντήρησης  και  εκμετάλλευσης  όλων  των  μηχανημάτων,  οχημάτων, 
ικριωμάτων, εξοπλισμού και οι καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να συντηρεί τις εγκαταστάσεις  και να τις  διατηρεί  σε κατάσταση 
απρόσκοπτης  λειτουργίας.  Σε  περίπτωση  ζημιών  ή  καταστροφής,  ολικής  ή  μερικής,  ορισμένων  εγκαταστάσεων  του 
εργοταξίου, από οποιαδήποτε αιτία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις αποκαταστήσει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και χωρίς 
να δικαιολογηθεί καθυστέρηση των έργων.

Όταν  τελειώσουν  τα  έργα  της  Εργολαβίας,  όλες  οι  εγκαταστάσεις  του  εργοταξίου  θα  αποσυναρμολογηθούν  και  θα 
απομακρυνθούν, ώστε η περιοχή να αποκατασταθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, εκτός εάν δοθεί έγγραφη 
εντολή  της  Υπηρεσίας  να  παραμείνουν  ορισμένες  εγκαταστάσεις.  Όλες  οι  παραπάνω  εργασίες  δεν  πληρώνονται  με 
ιδιαίτερο τρόπο, γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στα γενικά έξοδα του Αναδόχου.

2.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ

2.4.1. ΓΕΝΙΚΆ
"Έλεγχος ποιότητας" είναι η διαδικασία που θα εφαρμοσθεί προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η προμήθεια και η κατασκευή 
στο εργοστάσιο παραγωγής και επί τόπου του έργου γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλλει στην Υπηρεσία, Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας σύμφωνα με τα εκτιθέμενα 
παρακάτω, το οποίο θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Ο έλεγχος θα γίνεται από το προσωπικό της Υπηρεσίας ή από ειδικό οίκο 
ποιοτικού ελέγχου που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει το προσωπικό αυτό για τη 
διεξαγωγή του ελέγχου, να παρέχει όλα τα απαιτούμενα δείγματα, και να εξασφαλίζει όλες τις απαιτούμενες μεταφορές, 
ώστε να εκτελείται απρόσκοπτα το πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας.

Το πρόγραμμα πρέπει να περιγράφει τις διαδικασίες ελέγχου με λεπτομέρεια και σαφήνεια, ώστε το προσωπικό εφαρμογής 
του να έχει σαφή γνώση των υποχρεώσεών του και να εξασφαλίζεται ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι έργο υψηλής ποιότητας 
και σύμφωνο με την εγκεκριμένη Μελέτη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου ποιότητας δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης του για την ποιότητα όλων 
των υλικών που θα προμηθευθεί  και  των έργων που θα κατασκευάσει,  καθώς και  για την ποιότητα του συνόλου του 
κατασκευαζόμενου έργου.
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2.4.2. ΠΡΌΤΥΠΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ
Στο Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα πρότυπα και οι 
κανονισμοί που περιλαμβάνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, όσον αφορά στα υλικά και στην ποιότητα της εργασίας. Αν ο 
Ανάδοχος  προτείνει  εναλλακτικά  πρότυπα,  αυτά  πρέπει  να  εξασφαλίζουν  ανάλογες  ποιότητες  έργου,  με  αυτές  που 
καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

2.4.3. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΉ

2.4.3.1. Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας
Εντός  30  ημερών  από  την  εγκατάσταση,  ο  Ανάδοχος  θα  υποβάλει  προς  έλεγχο  λεπτομερές  Πρόγραμμα  Ελέγχου 
Ποιότητας,  σύμφωνα με  όσα αναφέρθηκαν  παραπάνω,  το οποίο  μετά  την  έγκριση από την  Υπηρεσία,  θα  αποτελέσει 
στοιχείο της Συμβάσεως.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δύο βασικά επί μέρους προγράμματα: 
α. Εκτός έργου:
Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας και επιθεώρησης των προμηθευτών, που θα καλύπτει όλους τους προτεινόμενους ελέγχους 
στο εργοστάσιο του Αναδόχου ή του προμηθευτή και τις διαδικασίες για την εκτέλεση των ελέγχων αυτών.

β. Επί τόπου του έργου:
Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας και επιθεώρησης επί τόπου του έργου, που θα καλύπτει  όλες τις διαδικασίες ελέγχου, 
επιθεώρησης και δοκιμών των κατασκευαστικών φάσεων του έργου.

Κάθε πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά στοιχεία, που πρέπει να συμπληρώνονται και να ενημερώνονται με 
πρόσθετες πληροφορίες, με τέτοια συχνότητα που να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ποιότητας:
α. Δείγματα των προτεινόμενων δελτίων ελέγχου ποιότητας, δελτίων δοκιμών και εντύπων εκθέσεων.
β. Κατάλογο των προτεινόμενων "Υποχρεωτικών Σημείων Διακοπής"  που ορίζονται ως τα σημεία εκείνα στα οποία θα 
γίνεται ειδικός έλεγχος και τεκμηρίωση από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας πριν από τη συνέχιση των εργασιών.
γ. Κατάλογο υλικών και εργασιών που θα ελεγχθούν από την Υπηρεσία στα διάφορα στάδια της κατασκευής, μαζί με τις 
διαδικασίες ελέγχου, τους τύπους των δοκιμών και τη συχνότητά τους.
δ.  Κατάλογο  των  προμηθευόμενων  υλικών,  οργάνων  ή  εξαρτημάτων,  που  χρειάζονται  έλεγχο  στο  εργοστάσιο  του 
προμηθευτή, με την απαιτούμενη διαδικασία ελέγχου ποιότητας.
ε. Περιγραφή των δυνατοτήτων του εργαστηρίου δοκιμής των υλικών, σχετικά με τις απαιτήσεις της Σύμβασης.
στ. Οδηγίες για τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού, που υποχρεούται να υποβάλει ο Ανάδοχος πριν 
από την εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Πριν ζητηθεί ο έλεγχος ποιότητας, το προσωπικό του Αναδόχου θα έχει ελέγξει την εργασία και θα έχει ετοιμάσει όλα τα 
απαραίτητα  έγγραφα,  υπογεγραμμένα από  τον  εκπρόσωπο της  Υπηρεσίας  και  από  τον  Ανάδοχο.  Η εξασφάλιση  της 
υπογραφής  σε  ένα  "υποχρεωτικό  σημείο  διακοπής"  στο  σχετικό  έγγραφο  ελέγχου  ποιότητας,  θα  σημαίνει  άρση  του 
περιορισμού και θα επιτρέπει τη συνέχιση των εργασιών.

2.4.3.2. Πιστοποιητικό δοκιμής
Οι ημερήσιες εκθέσεις των δοκιμών και ελέγχων, που θα γίνονται τόσο επί τόπου όσο και εκτός έργου, θα γράφονται σε 
έντυπα  εγκεκριμένου  τύπου.  Τα  αποτελέσματα  των  δοκιμών  θα  πιστοποιούνται  από  τον  υπεύθυνο  του  κλιμακίου 
επίβλεψης. Σε όλα τα πιστοποιητικά δοκιμών και τις εκθέσεις ελέγχου θα προσδιορίζεται σαφώς το τμήμα του έργου στο 
οποίο αναφέρονται. Τα πιστοποιητικά των δοκιμών από τους προμηθευτές ή άλλες υπηρεσίες δοκιμών εκτός έργου, θα 
προσδιορίζουν επίσης σαφώς το αντίστοιχο τμήμα του έργου στο οποίο αναφέρονται και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία, 
μόλις είναι διαθέσιμα και οπωσδήποτε όχι αργότερα από την ημερομηνία κατά την οποία τα σχετικά υλικά πρόκειται να 
παραδοθούν επί τόπου του έργου.

2.4.3.3. Εκθέσεις
Οι αρμόδιοι για τον έλεγχο ποιότητας θα συντάσσουν ημερήσιες εκθέσεις ελέγχου και  δοκιμών. Οι  ημερήσιες εκθέσεις 
ελέγχου και δοκιμών θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την εβδομαδιαία έκθεση ελέγχου ποιότητας, που θα κοινοποιείται 
στον Ανάδοχο. Αυτή η έκθεση θα συνοψίζει όλους τους ελέγχους ποιότητας και τις δοκιμές, που πραγματοποιήθηκαν κατά 
τις προηγούμενες 7 ημέρες.

Η εβδομαδιαία έκθεση ελέγχου ποιότητας θα περιλαμβάνει όλη την εργασία, που έγινε για τον έλεγχο ποιότητας, με όλα τα 
δείγματα, γραμμένα σύμφωνα με την σειρά των κωδικών αριθμών τους και λεπτομέρειες για το δείγμα ή τη δοκιμή στην 
οποία έχει δοθεί κάθε κωδικός αριθμός. Η εβδομαδιαία έκθεση ελέγχου ποιότητας θα συνοψίζει επίσης όλες τις εκθέσεις 
ελέγχου και οποιαδήποτε βεβαίωση ασυμφωνίας προς τις προδιαγραφές που θα έχει εκδοθεί, ή θα έχει αποκατασταθεί 
κατά την εβδομάδα αυτή του έργου (δηλ. εκτός έργου και επί τόπου του έργου).

Σε μηνιαία βάση, όλα τα στοιχεία των δοκιμών θα συνοψίζονται σε μορφή πινάκων ή διαγραμμάτων, κατά τρόπο που να 
απεικονίζει  καλύτερα τους  στόχους,  τα  αποτελέσματα,  και  τις  απαιτήσεις  των  Τεχνικών  Προδιαγραφών,  τα  οποία  θα 
κοινοποιούνται  στον  Ανάδοχο.  Όταν  οι  δοκιμές  δεν ανταποκρίνονται  στις  απαιτήσεις  των Τεχνικών  Προδιαγραφών θα 
παρέχονται πλήρεις αιτιολογίες, για να δείξουν τις ενέργειες που έχουν γίνει  (π.χ. απόρριψη τμήματος έργου, επανάληψη της 
δοκιμής κ.λπ.). Κάθε μήνα, και βάσει των εκθέσεων ελέγχου και δοκιμών, η Υπηρεσία θα προσδιορίζει σαφώς ποια τμήματα 
του έργου μπορούν να θεωρηθούν περατωθέντα.
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2.4.3.4. Τηρούμενα στοιχεία
Για τον έλεγχο ποιότητας θα τηρούνται λεπτομερή και ενημερωμένα στοιχεία, σε κατάλληλη μορφή, όσον αφορά στα υλικά 
και στον εξοπλισμό που έχουν παραγγελθεί, παραδοθεί, βρεθεί ελαττωματικά ή έχουν χαθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών 
ή που πλεονάζουν.

2.4.4. ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ
Το Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας, που θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, θα ακολουθείται 
καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, εκτός αν δοθούν αντίθετες εγκρίσεις και οδηγίες για ειδικά θέματα.

Ο  Ανάδοχος  θα  οργανώσει  ένα  λειτουργικό  και  αποτελεσματικό  αρχείο  στοιχείων  και  βιβλιοθήκη,  στην  οποία  θα 
καταχωρούνται σχέδια, τεύχη, δημοσιεύσεις και εγχειρίδια, και θα ελέγχεται η διανομή τους. Αν το απαιτήσει η Υπηρεσία, ο 
Ανάδοχος θα κωδικοποιήσει όλα τα στοιχεία του Προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας, για χρήση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 
και θα ενημερώνει συνεχώς την "αποθήκη" της υπηρεσίας αυτής.

Η Υπηρεσία θα εκτελεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους, τις δοκιμές και επιθεωρήσεις, τόσο στις εγκαταστάσεις των 
προμηθευτών όσο και επί τόπου του έργου, ώστε να εξασφαλισθεί ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης 
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

2.4.5. ΑΣΥΜΦΩΝΊΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Στις περιπτώσεις ασυμφωνίας προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών θα συντάσσεται "Βεβαίωση ασυμφωνίας" 
στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα:
α. Ημερομηνία και τμήμα του έργου στο οποίο παρουσιάστηκε η ασυμφωνία
β. Περιγραφή του είδους της ασυμφωνίας-κακοτεχνίας με συνημμένες τις εκθέσεις ελέγχου και το αποτέλεσμα των δοκιμών
γ. τα προτεινόμενα μέτρα αποκατάστασης

Η βεβαίωση  θα  κοινοποιείται  αμέσως  στον  Ανάδοχο και  θα  συμπληρώνεται  στη  συνέχεια με  την  ημερομηνία  και  την 
περιγραφή της αποκατάστασης. Όλες οι βεβαιώσεις ασυμφωνίας θα περιλαμβάνονται στις εβδομαδιαίες εκθέσεις ελέγχου 
ποιότητας.
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ΤΠ 1- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της παρούσης προδιαγραφής είναι:
α) η παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέματος έργων και η μεταφορά του στη θέση διάστρωσης
β) η παραλαβή εργοστασιακού ετοίμου σκυροδέματος επί τόπου του έργου και η περαιτέρω προώθηση του στη θέση 

διάστρωσης (μεταφορά μετά την παραλαβή).

Δεν περιλαμβάνονται σκυροδέματα που παρασκευάζονται με ελαφριά ή βαριά αδρανή, με προσμίξεις ελαφρών ή βαρέων 
αδρανών και με αδρανή που προέρχονται από τη θραύση παλαιού σκυροδέματος.

Η δομή και τα περιεχόμενα της παρούσης προδιαγραφής έχουν βασισθεί στις γενικές αρχές που περιέχει η προδιαγραφή 
ENV 13670-1:2000: Execution of concrete structures Part 1 – Common Rules (Κατασκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – 
Μέρος 1 – Γενικοί Κανόνες) και στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97 και ΦΕΚ/537/Β/1-5-02).

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ και ειδικότερα:
• Η διαδικασία παραγωγής και μεταφοράς εργοταξιακού σκυροδέματος
• Η διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς ετοίμου σκυροδέματος από τη θέση παραλαβής στο εργοτάξιο 

στη θέση διάστρωσης.

2.1. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Ισχύουν τα πρότυπα τα οποία απαιτούνται για την εφαρμογή του ΚΤΣ και του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1.

EN 197-1:2000 Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements -  Τσιμέντο. 
Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα.

EN 934-2:2001 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, 
conformity, marking and labelling -  Πρόσθετα σκυροδεμάτων.  Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, 
σήμανση και επισήμανση.

EN 12620:2002 Aggregates for concrete - Αδρανή σκυροδεμάτων
EN 1008:2002 Mixing water for concrete -  Specification for sampling,  testing and assessing the suitability of water, 

including water recovered from processes in the concrete industry,  as mixing water for concrete - 
Νερό ανάμιξης σκυροδέματος -  Προδιαγραφή για δειγματοληψία,  έλεγχο και αξιολόγηση της 
καταλληλότητας του νερού

EN 12878:2005 Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime -  Specifications and 
methods of test - Χρωστικές ύλες για το χρωματισμό δομικών υλικών, που βασίζονται στο τσιμέντο 
ή/και στον ασβέστη - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμής

EN 450-1:2005 Fly ash for concrete - Part 1:  Definition, specifications and conformity criteria - Ιπτάμενη τέφρα για 
σκυρόδεμα. Μέρος 1: Ορισμός, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης.

EN 12350-1:1999 Testing fresh concrete - Part 1: Sampling - Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 1: Δειγματοληψία

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

2.2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Όπου  η  παρούσα  προδιαγραφή  αναφέρεται  στον  Κ.Τ.Σ.  εννοείται  ο  Κανονισμός  Τεχνολογίας  Σκυροδέματος  (ΦΕΚ 
315/Β/17-4-97) και η τροποποίηση του (ΦΕΚ 537/Β/1-5-02).

Ισχύουν οι ορισμοί που παρατίθενται λεπτομερώς στο άρθρο 3 του Κ.Τ.Σ. και οι οποίοι συμπληρώνονται ως εξής:
• «Σκυρόδεμα επί τόπου» λέγεται το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην τελική του 

θέση.
• «Προκατασκευασμένο  στοιχείο  σκυροδέματος»  λέγεται  το  στοιχείο  σκυροδέματος,  το  οποίο  έχει 

διαστρωθεί και συντηρηθεί σε διαφορετική θέση από αυτήν που προορίζεται για χρήση.
• «Νωπό  σκυρόδεμα»,  λέγεται  το  σκυρόδεμα  που  είναι  πλήρως  αναμεμιγμένο  και  έχει  ακόμη  τη 

δυνατότητα να υποστεί συμπύκνωση.
• «Σκληρυμένο σκυρόδεμα» λέγεται  το σκυρόδεμα που είναι  σε στερεά μορφή και  έχει  αναπτύξει  σε 

κάποιο βαθμό αντοχή.

Όπου στον Κ.Τ.Σ. αναφέρεται ο όρος «αγοραστής», γενικώς υπονοείται στα πλαίσια της παρούσας προδιαγραφής 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.

Όπου στον Κ.Τ.Σ. αναφέρεται ο όρος «προμηθευτής», υπονοείται στα πλαίσια της παρούσας προδιαγραφής ο Ανάδοχος, 
εκτός αν ρητώς ο Κ.Τ.Σ. αναφέρεται σε τρίτον (λχ εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέματος, λατομείο κλπ).

Ομοίως υπονοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον Κ.Τ.Σ. αναφέρεται ο όρος "ενδιαφερόμενος" ή "εκείνος που ζητά" (λ.χ. τη 
μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος), εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά.
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2.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ισχύουν γενικώς τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του ΚΤΣ και επιπρόσθετα τα ακόλουθα:

2.3.1. ΤΣΙΜΕΝΤΟ
i) Τύποι τσιμέντου

α. Οι τύποι τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνοι με τα οριζόμενα στο ΕΝ 197-1:2000.
β. Σε  περίπτωση που απαιτείται  χρήση τσιμέντου ανθεκτικού στα θεϊκά (τσιμέντο SR)  λόγω ύπαρξης  θεϊκών στο 

έδαφος ή στο υπόγειο νερό, ή για τη χρησιμοποίηση τσιμέντου με μικρή θερμότητα ενυδάτωσης, το τσιμέντο θα 
είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του ΠΔ244/80 για τον τύπο ΙV

ii) 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 50kg. 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 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.

Ο τρόπος μεταφοράς και διακίνησης του τσιμέντου θα υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας

iii) 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 εξήντα (60) ημερών.

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 αλλοίωση πριν χρησιμοποιηθεί στο σκυρόδεμα.

Τσιμέντο κατεστραμμένο ή χυμένο στο έδαφος, λόγω απροσεξίας κατά την εκφόρτωση, αποθήκευση και διακίνηση, καθώς 
και τσιμέντο αχρηστευμένο λόγω ενυδατώσεως δεν θα γίνεται δεκτό. 

Τσιμέντο ηλικίας μικρότερης των δύο (2) ημερών από την παρασκευή του δεν θα χρησιμοποιείται στην κατασκευή.

iv) Έλεγχοι
Ο  Ανάδοχος  θα  υποβάλλει  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  CE  του  συγκεκριμένου  τύπου  τσιμέντου  που  προτίθεται  να 
χρησιμοποιήσει, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ΕΝ πριν τη χρησιμοποίηση του τσιμέντου στο σκυρόδεμα, κονίαμα ή 
ένεμα. Συμπληρωματικά, εάν αυτό ζητηθεί  από την υπηρεσία, μπορεί να υποβάλει Εκθέσεις Δοκιμών του Εργοστασίου 
σχετικά  με  τα  ιδιαίτερα  πρόσθετα  χαρακτηριστικά  που  απαιτούνται  για  το  συγκεκριμένο  έργο  και  τα  οποία  δεν 
συμπεριλαμβάνονται στους ελέγχους που προβλέπονται για τη χορήγηση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Κάθε φορτίο 
τσιμέντου  που  θα  παραλαμβάνεται  στο  έργο,  θα  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  την  προβλεπόμενη  από  τη  νομοθεσία 
σήμανση, με την οποία θα πιστοποιείται η συμφωνία του φορτίου με τα προβλεπόμενα για το συγκεκριμένο τύπο τσιμέντου 
χαρακτηριστικά.
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Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  διατάξει  τη  δειγματοληψία  του  τσιμέντου  που  προτίθεται  να  χρησιμοποιήσει  ο 
Ανάδοχος και την υποβολή του σε δοκιμές. Δεν θα χρησιμοποιηθεί τσιμέντο μέχρις ότου η Υπηρεσία μείνει ικανοποιημένη, 
σύμφωνα με  τις  προδιαγραφές,  από τα αποτελέσματα των δοκιμών.  Εάν  οι  δοκιμές  δείξουν ότι  το τσιμέντο που έχει 
παραδοθεί δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές αυτό θα αντικατασταθεί.

v) Θερμοκρασία του τσιμέντου
Η μέγιστη θερμοκρασία του τσιμέντου κατά την παράδοση του στους αναμικτήρες δεν θα υπερβαίνει τους εξήντα (60)  οC 
εκτός και αν εγκριθεί αλλιώς από την Υπηρεσία.

2.3.2. ΑΔΡΑΝΗ
Τα  αδρανή  θα  εξετάζονται,  θα  χαρακτηρίζονται  και  θα  διαθέτουν  σήμα  ποιότητας  CE  σύμφωνα  με  το  Πρότυπο  ΕΝ 
12620:2002 και επιπλέον θα τις απαιτήσεις του ΚΤΣ όπως αυτές τροποποιούνται παρακάτω:

Η παράγραφος 4.3.4.8 του Κ.Τ.Σ. 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 4mm και τις 6 εκατοστιαίες μονάδες για τα 
κόσκινα της άμμου.  Η ανοχή στο κόσκινο 0,25 δεν θα υπερβαίνει  τις 4 εκατοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4.3.2.6 του Κ.Τ.Σ.

2.3.3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Τα πρόσθετα  σκυροδέματος  θα  είναι  σύμφωνα  με  το  Πρότυπο  ΕΝ  934-2:2001  και  θα  ικανοποιούν  επιπρόσθετα  τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 4.5 του ΚΤΣ

Πρέπει  να διατηρούνται  στις  αρχικές  τους  συσκευασίες  και  να προστατεύονται  από τις  καιρικές  συνθήκες,  τις  ακραίες 
θερμοκρασίες  και  την  αλλοίωση.  Για  την  αποθήκευση  πρέπει  να  τηρούνται  οι  οδηγίες  του  κατασκευαστή.  Ιδίως  σε 
περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετός κ.τ.λ.)

2.3.4. ΝΕΡΟ
Θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις το Προτύπου ΕΝ 1008:2002.

2.4. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τον ΚΤΣ και ειδικότερα οι παράγραφοι 12.1.2, 13.4 και 13.5, καθώς και οι 12.8, 12.9 
(για σκυροδετήσεις με χαμηλή ή υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος αντίστοιχα).

2.5. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Ισχύει το άρθρο 5 του Κ.Τ.Σ. με τις εξής τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

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

«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 υπεύθυνος να επιφέρει όλες τις αναγκαίες αλλαγές ή την 
πλήρη αντικατάσταση των υλικών, ώστε να επιτύχει, σε συνεργασία με το εργαστήριο,  τις απαιτούμενες ιδιότητες, η δε 
σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο».

«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».

Όταν  οι  σκυροδετήσεις  γίνονται  σε  χαμηλή  ή  υψηλή  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  πρέπει  να  λαμβάνονται  κατάλληλα 
προστατευτικά μέτρα που αφορούν τη σύνθεση και την παραγωγή του σκυροδέματος, όπως προβλέπεται στα πρότυπα 
ΕΛΟΤ 515 και ΕΛΟΤ 517.

2.6. ΑΝΑΜΙΞΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Ισχύει το άρθρο 6 του Κ.Τ.Σ. και η ανάμιξη θα γίνεται σε συγκρότημα παραγωγής που είναι σύμφωνο με την ΠΕΤΕΠ 01-01-
04-00 με τις ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

− Στην  θέση  ανάμιξης  θα  πρέπει  να  υπάρχει  αναρτημένη  πινακίδα  με  ευανάγνωστες  αναλογίες  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 παραγόμενου σκυροδέματος)
γ. Στοιχεία αδρανών (είδος κατά κλάσμα και ποσότητα)
δ. Η κάθιση του νωπού σκυροδέματος (ή άλλο χαρακτηριστικό του, 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 m3 παραγόμενου σκυροδέματος.
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− Δεν θα χρησιμοποιούνται αναμικτήρες απόδοσης μικρότερης από 0,5m3 νωπού σκυροδέματος και δεν θα φορτώνεται ο 
αναμικτήρας με ποσότητα μίγματος μεγαλύτερη από αυτή που εγγυάται το εργοστάσιο του αναμικτήρα για την σωστή 
ανάμιξη και λειτουργία.

− Σε  (εργοταξιακό)  έτοιμο  σκυρόδεμα  που  μεταφέρεται  με  αυτοκίνητο  αναδευτήρα,  επιτρέπεται  μόνον  η  προσθήκη 
υπερρευστοποιητικού,  που  θα  συνοδεύεται  από  επανάμιξη  τουλάχιστον  1  λεπτού  ανά  m3 σκυροδέματος  και  όχι 
μικρότερης από 5 λεπτά συνολικά.

2.7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Ισχύει το άρθρο 7 και το άρθρο 12.10 του Κ.Τ.Σ. με τις ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
• Η γενική αρχή που πρέπει να διέπει κάθε είδους μεταφορά σκυροδέματος είναι ότι δεν θα πρέπει να 

αλλοιώνονται κατά τη μεταφορά οι  ιδιότητες αυτού και ειδικότερα ο λόγος Ν/Τ, η εργασιμότητα, η ομοιογένια και η 
αρχική διαβάθμιση καθώς επίσης να μην μεταβάλλεται σημαντικά η θερμοκρασία του. Η επιλογή των μέσων μεταφοράς 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της εκτός από το κόστος, τις τοπικές συνθήκες, τις καιρικές συνθήκες και τις ιδιότητες και 
απαιτήσεις του σκυροδέματος. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές η μεταφορά μπορεί να γίνει με α) αυτοκίνητα – αναδευτήρες 
β)  κάδους χωρίς ή με κάποιο μέσο ανάδευσης οι  οποίοι  τοποθετούνται  σε αυτοκίνητα ή άλλα μεταφορικά μέσα ή 
αναρτώνται σε γερανό γ) αντλία (σε περιπτώσεις μικρών αποστάσεων) δ) μεταφορική ταινία ε) άλλα μέσα που κρίνονται 
αναγκαία αρκεί να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

• Ο χρόνος μεταφοράς του σκυροδέματος με αυτοκίνητο αναδευτήρα δεν επιτρέπεται να υπερβεί την 1h 
και 30min ή να λάβει χώραν αριθμός στροφών μεγαλύτερος των 300. Σε περίπτωση χρήσης δοκίμου επιβραδυντικού 
προσθέτου, ο χρόνος μεταφοράς μπορεί να αυξηθεί κατά 20min.

• Σε  περίπτωση  μεταφοράς  ύφυγρου  σκυροδέματος  ή  κυλινδρούμενου  σκυροδέματος  η  μεταφορά 
μπορεί να γίνει με ανατρεπόμενα αυτοκίνητα εφόσον η απόσταση μεταφοράς δεν είναι πολύ μεγάλη που να προκαλέσει 
απόμιξη στο σκυρόδεμα. Το σκυρόδεμα πρέπει κατά τη μεταφορά να προφυλάσσεται, με κατάλληλα σκεπάσματα, από 
εξάτμιση ή διαβροχή ή αλλοίωση της θερμοκρασίας του.

• 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».

• Σε περίπτωση που η μεταφορά και η εκφόρτωση του σκυροδέματος γίνεται με αντλία πρέπει το άκρο 
του  άκαμπτου  σωλήνα  να  διαθέτει  επέκταση  με  εύκαμπτο  σωλήνα  κατάλληλου  μήκους  για  την  εκφόρτωση  του 
σκυροδέματος στις επιθυμητές θέσεις. Εάν οι άκαμπτοι σωλήνες είναι σταθεροί προτοποθετημένοι (δεν χρησιμοποιείται 
μηχανική «μπούμα»)  τότε η εκφόρτωση πρέπει  να αρχίζει  από τα πλέον  απομεμακρυσμένα μέρη και  αφαιρώντας 
τμήματα άκαμπτων σωλήνων η διάστρωση να πλησιάζει προς τη θέση της αντλίας. Το σκυρόδεμα των τμημάτων των 
σωλήνων που αφαιρούνται αδειάζεται στο διαστρωνόμενο στοιχείο και οι σωλήνες πλένονται.

• Σε  κάθε  περίπτωση  πρέπει  επίσης  να  ακολουθούνται  οι  οδηγίες  εκφόρτωσης  και  μεταφοράς  που 
περιλαμβάνονται στην ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00 «Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος».

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για το παραπάνω αντικείμενο έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στην Προδιαγραφή αυτή και στον Κανονισμό Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) και (ΦΕΚ/537/Β/1-5-02) και ειδικότερα το άρθρο 13 του ΚΤΣ.

4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Οι όροι υγιεινής ασφάλειας της εργασίας αφορούν την παραγωγή του εργοταξιακού σκυροδέματος.

Η διαδικασία είναι υψηλού βαθμού εκμηχάνισης (κατ’ ουσίαν αυτοματοποιημένη διαδικασία) και απαιτεί την λήψη και 
τήρηση των μέτρων ασφάλειας που αναφέρονται στον χειρισμό και λειτουργία του μηχανικού εξοπλισμού.

Τα συγκροτήματα σκυροδέματος απαιτούν επιθεωρήσεις/ελέγχους επιμέρους συστημάτων τους τα οποία βρίσκονται σε 
ύψος άνω του δαπέδου κυκλοφορίας (σιλό, τροφοδοσία, χοάνες κλπ.).

Απαιτείται η διάταξη προστατευομένων διαβαθρών επίσκεψης.

Το  κινούμενο  στην  περιοχή  των  συγκροτημάτων  προσωπικό  θα  φορά  υποχρεωτικά  κράνος.  Τα  συγκροτήματα 
παραγωγής σκυροδέματος συνήθως διαθέτουν δοσομετρικές διατάξεις προσθήκης προσθέτων.

Ο χειρισμός των προσθέτων, ανάλογα με την χημική σύνθεσή τους πρέπει να γίνεται με προσοχή και σύμφωνα με τις 
οδηγίες του παραγωγού αυτών.

Εφίσταται η προσοχή στον έλεγχο και προστασία των πάσης φύσεως καλωδιώσεων τροφοδοσίας του συγκροτήματος 
με ηλεκτρική ενέργεια.

Απαγορεύεται η προσέγγιση μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού σε κινούμενα μέρη του συγκροτήματος εν λειτουργία 
(τροφοδοτικοί ιμάντες). Τα κινούμενα μέρη πρέπει σε κάθε περίπτωση να προστατεύονται με κιγκλίδωμα ή πλέγμα και 
να επισημαίνονται με πινακίδες. 

Εφίσταται η προσοχή στη χρήση νερού για καθαρισμό/απόπλυση όταν το συγκρότημα ευρίσκεται εν λειτουργία.
• Τα συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος αποτελούν πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος:

− Δημιουργία σκόνης κατά την διακίνηση των λεπτόκοκκων αδρανών (άμμου)
− Δημιουργία  ιλύος  και  απόνερων με  υψηλή συγκέντρωση  στερεών κατά  το  πλύσιμο των  σχημάτων  μεταφοράς 

σκυροδέματος  (βαρέλες)  και  των  αντλιών  σκυροδέματος  (που  κατά  κανόνα  γίνονται  στην  περιοχή  του 
συγκροτήματος)

− Απορρίψεις  πλεοναζόντων  σκυροδεμάτων  (επιστροφές  σε  περιπτώσεις  μη  χρησιμοποίησης  του  συνόλου  του 
αποστελλομένου προς σκυροδέτηση υλικού με τις βαρέλες)
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− Διαφυγές ποσοτήτων σκυροδέματος από τις αναχωρούσες πλήρεις βαρέλες

Χαρακτηριστικό των αποβλήτων των συγκροτημάτων είναι ότι στερεοποιούνται (πρόκειται κατ’ουσία περί σκυροδέματος 
και τσιμεντοπολτού). Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητώς η παροχέτευση των απόνερων προς φυσικούς ή τεχνητούς 
αποδέκτες  και  επιβάλλεται  η συγκέντρωσή τους σε  λάκκους  καταλλήλων διαστάσεων (ανάλογα με το μέγεθος  του 
συγκροτήματος).

Σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να καθαρίζεται η περιοχή από υπολείμματα σκυροδεμάτων (οδού προσπέλασης), 
πριν αυτά αποκτήσουν σημαντικό πάχος.
Τα πλεονάζοντα σκυροδέματα θα απορρίπτονται σε προεπιλεγμένες θέσεις (π.χ. λάκκους), οι οποίες θα επικαλύπτονται 
με γαιώδη υλικά.

Επιβάλλεται η τοποθέτηση κονεοσυλλεκτών (τύπου σακκοφίλτρου) στις χοάνες τροφοδοσίας λεπτόκοκκων υλικών και 
τσιμέντου, για την προστασία τόσο του εργαζόμενου προσωπικού όσο και του περιβάλλοντος.

• Απαγορεύεται η πλύση των σχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος και των πρεσσών σε οποιεσδήποτε 
άλλες θέσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς όρους, το ΣΑΥ του έργου ή τις εντολές της 
επίβλεψης.

• Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό των οδών διακίνησης των προσκομιζομένων στο έργο 
σκυροδέματος από διαφορές από τα σχήματα μεταφοράς.

• Η διαχείριση  απορριπομένων  φορτίων  σκυροδέματος  (π.χ.  λόγω καθυστέρησης  άφιξης  στην  θέση 
σκυροδέτησης, λόγω μη αποδεκτής κάθησης κλπ.) θα γίνεται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, το 
ΣΑΥ.

• Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το ΦΑΥ και το ΣΑΥ σύμφωνα με τις Υπουργικές 
Αποφάσεις ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266 Β’/14-01-2001)

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παραγωγή – μεταφορά του σκυροδέματος αποτελεί μέρος της τιμής μονάδος κατασκευών από σκυρόδεμα, η οποία 
δομείται ως εξής:

Οι ποσότητες του σκυροδέματος επιμετρώνται σε m3 ανάλογα με την κατηγορία του σκυροδέματος σύμφωνα με τον Κ.Τ.Σ. 
(C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37 κ.ο.κ) και σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στο οικείο άρθρο του 
αντίστοιχου τιμολογίου (λ.χ οικοδομικών, οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών κ.ά.).

Τα τυχόν ενσωματούμενα πρόσθετα (που προβλέπονται από την εκάστοτε εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως) θα επιμετρώνται 
ιδιαιτέρως ή όχι, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στο οικείο άρθρο του αντίστοιχου τιμολογίου.

Για κάθε συγκεκριμένο άρθρο τιμολογίου (που αφορά σε συγκεκριμένη κατηγορία και είδος κατασκευής σκυροδέματος) η 
τιμή μονάδος διατηρείται σταθερή ανεξαρτήτως της μελέτης συνθέσεως, δηλαδή δεν λαμβάνονται υπόψη οι διακυμάνσεις 
στην περιεκτικότητα σε τσιμέντο και στις αναλογίες των κλασμάτων των αδρανών.
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ΤΠ 2- ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της προδιαγραφής αυτής είναι η διάστρωση και συμπύκνωση του σκυροδέματος για την κατασκευή έργων από 
άοπλο, οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα διαφόρων κατηγοριών.

Η δομή και τα περιεχόμενα της παρούσης προδιαγραφής έχουν βασισθεί στις γενικές αρχές που περιέχει η προδιαγραφή 
ENV 13670-1:2000: Execution of concrete structures Part 1: Common Rules (Κατασκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – 
Μέρος 1 – Γενικοί Κανόνες).

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Για το παραπάνω αντικείμενο έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 315/Β/
17-4-97 και ΦΕΚ/537/Β/1-5-02).

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα σκυροδέματα τα οποία παράγονται σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-01-01‘’Παραγωγή και μεταφορά Σκυροδέματος’’.

2.2. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Ισχύουν τα πρότυπα τα οποία απαιτούνται για την εφαρμογή του ΚΤΣ-97. Ειδικά έχουν εφαρμογή:
ΕΛΟΤ - 515* Σκυροδέτηση όταν η Θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλή
ΕΛΟΤ - 517* Σκυροδέτηση όταν η Θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι ψηλή

*  Εθνικά  Πρότυπα  του  ΕΛΟΤ  που  περιλαμβάνονται  και  στο  παράρτημα  του  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.

2.3. ΟΡΙΣΜΟΙ
Όπου  η  παρούσα  προδιαγραφή  αναφέρεται  στον  Κ.Τ.Σ.  εννοείται  ο  Κανονισμός  Τεχνολογίας  Σκυροδέματος  (ΦΕΚ 
315/Β/17-4-97) και η τροποποίηση του (ΦΕΚ 537/Β/1-5-02).

Ισχύουν οι ορισμοί που παρατίθενται λεπτομερώς στο άρθρο 3 του Κ.Τ.Σ. και οι οποίοι συμπληρώνονται ως εξής:
• «Σκυρόδεμα επί τόπου» λέγεται το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην τελική του θέση.
• «Προκατασκευασμένο  στοιχείο  σκυροδέματος»  λέγεται  το  στοιχείο  σκυροδέματος,  το  οποίο  έχει  διαστρωθεί  και 

συντηρηθεί σε διαφορετική θέση από αυτήν που προορίζεται για χρήση.
• «Νωπό σκυρόδεμα», λέγεται το σκυρόδεμα που είναι πλήρως αναμεμιγμένο και έχει ακόμη τη δυνατότητα να υποστεί 

συμπύκνωση και να πάρει το σχήμα των ξυλοτύπων στους οποίους εισάγεται.
• «Σκληρυμένο σκυρόδεμα» λέγεται το σκυρόδεμα που είναι  σε στερεά μορφή και  έχει αναπτύξει σε κάποιο βαθμό 

αντοχή.
• Όπου στον Κ.Τ.Σ. αναφέρεται ο όρος «αγοραστής», γενικώς υπονοείται στα πλαίσια της παρούσας προδιαγραφής ο 

Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δια των αρμοδίων οργάνων του.
• Όπου  στον  Κ.Τ.Σ.  αναφέρεται  ο  όρος  «προμηθευτής»,  υπονοείται  στα  πλαίσια  της  παρούσας  προδιαγραφής  ο 

Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς ο Κ.Τ.Σ. αναφέρεται σε τρίτον (λχ εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέματος, λατομείο κλπ).
• Ομοίως υπονοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον Κ.Τ.Σ. αναφέρεται ο όρος "ενδιαφερόμενος" ή "εκείνος που ζητά" 

(λόγω χάρη τη μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος), εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά.

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Για το παραπάνω αντικείμενο έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 315/Β/
17-4-97) και (ΦΕΚ/537/Β/1-5-02).

3.1. ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Ισχύει το άρθρο 8 του Κ.Τ.Σ. με τις ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
- 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 στιγμής κατά την οποία το τσιμέντο έρχεται σε 
επαφή με το νερό και της διάστρωσης του σκυροδέματος δεν πρέπει να υπερβαίνει την 11/2 h κατά τον χειμώνα και την 
1h το καλοκαίρι.

- Ο χρόνος  μεταξύ  της  στιγμής  κατά  την  οποία  το τσιμέντο έρχεται  σε  επαφή με  το νερό και  της  διάστρωσης  του 
σκυροδέματος δεν πρέπει να υπερβαίνει την 1½h κατά τον χειμώνα και την 1h κατά το καλοκαίρι.

- Το  εργοταξιακό  σκυρόδεμα  που  μεταφέρεται  με  αυτοκίνητα-αναδευτήρες  θα  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  Δελτίο 
Παραγωγής σκυροδέματος, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία και χρόνος φόρτωσης, η κατηγορία αντοχής, η 
κατηγορία  κάθισης,  η  περιεκτικότητα  σε  τσιμέντο,  η  θέση  διάστρωσης  και  το  στοιχείο  διάστρωσης  για  το  οποίο 
προορίζεται.

- Πριν από την διάστρωση οποιασδήποτε ποσότητας σκυροδέματος θα πρέπει να γίνεται προσεκτικό καθάρισμα των 
καλουπιών  (ξυλότυπων,  σιδηροτύπων) από οιαδήποτε  υλικά που πιθανόν  να υπάρχουν  επί  αυτών.  Πριν  από την 
έναρξη σκυροδέτησης  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 συνέχιση των εργασιών. Σε 
αυτήν  την περίπτωση ο Ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  να προσδιορίσει  τη μεθοδολογία  με την  οποία  θα αρθεί  η 
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επιζήμια  κατάσταση  σε  βαθμό  αποδεκτό  από  την  Υπηρεσία.  Η  μεθοδολογία  αυτή  υπόκειται  σε  έγκριση  από  την 
Υπηρεσία.

- Η επάλειψη των καλουπιών (ξυλοτύπων) με αποκολλητικό υλικό σκυροδέματος θα γίνεται μια ημέρα πριν από την 
τοποθέτηση των οπλισμών και με υλικό κατάλληλο για τον συγκεκριμένο τύπο καλουπιών. Δεν επιτρέπεται να έλθει σε 
επαφή το αποκολλητικό υλικό με τον οπλισμό.

- Η διάστρωση του σκυροδέματος επιτρέπεται μόνον μετά την παραλαβή από την Υπηρεσία των καλουπιών 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. Είναι απαραίτητο κατά την 
διάστρωση  του  σκυροδέματος  να  παρευρίσκεται  κατάλληλος  αριθμός  ξυλουργών  που  θα  παρακολουθούν  τις 
υποστηρίξεις των καλουπιών (ξυλότυπων).

Σε  όλες  τις  φάσεις  του  έργου,  η  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  θα  πρέπει  να  ειδοποιείται  τουλάχιστον  24h  πριν  από  κάθε 
σκυροδέτηση. 
- Απαγορεύεται η διάστρωση σκυροδέματος υπό βροχή. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η διάστρωση, όταν υπάρχει 

πιθανότητα αμέσως μετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 8ωρο να επακολουθήσει νεροποντή.
- Επίσης  η Υπηρεσία έχει  το δικαίωμα να απαγορεύει  την διάστρωση όταν οι  καιρικές συνθήκες (χαμηλές /  υψηλές 

θερμοκρασίες, μεγάλες ταχύτητες ανέμου κλπ) εμποδίζουν την κανονική διάστρωση και πήξη του σκυροδέματος.
- Η διάστρωση θα γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η απόμιξη του σκυροδέματος και η μετακίνηση 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 διατηρείται νωπό και να 
έχει το εργάσιμο που έχει προκαθοριστεί.

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

- Η εκφόρτωση του σκυροδέματος σε σωρούς και η κατανομή των σωρών με δονητή απαγορεύεται  επειδή υπάρχει 
κίνδυνος απόμιξης.

- Πριν από κάθε σκυροδέτηση θα προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία που θα αφορά κατ΄ ελάχιστον:
•Την στερεότητα των καλουπιών και των ικριωμάτων.
•Την  ομοιόμορφη  επίστρωση  (ψεκασμό)  των  καλουπιών  με  αποκολλητικά  σκυροδέματος  που  διευκολύνουν  το 

ξεκαλούπωμα.
•Την στεγανότητα των αρμών μεταξύ των στοιχείων των καλουπιών.
•Την συμφωνία των διαστάσεων των καλουπιών 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 και γενικά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των σχετικών προδιαγραφών για τους 
σιδηρούς οπλισμούς και την προένταση.

•Την ορθή τοποθέτηση αποστατήρων για να εξασφαλιστεί η από τη μελέτη προβλεπόμενη επικάλυψη.
•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,  συμπλήρωση,  ενίσχυση ή 

διόρθωση του ξυλότυπου.
•Την  παρουσία  στο  εργοτάξιο  και  την  καλή  κατάσταση  του  εξοπλισμού  που  απαιτείται  για  την  έγχυση  και  την 

συμπύκνωση του σκυροδέματος.

- 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.

- Σε  κάθε  σκυροδέτηση  και  κατά  την  διάρκεια  της  διάστρωσης  θα  συμπληρώνεται  επί-τόπου  ένα  Έντυπο 
Σκυροδετήσεων, ενδεικτική μορφή του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα 1, το οποίο θα φυλάσσεται στο Αρχείο-
Φάκελο Ποιότητας Έργου μαζί με τα αντίστοιχα αποτελέσματα αντοχής.

- Στα σχήματα 1 έως 5 παρέχονται συνοπτικά οδηγίες για διάφορες περιπτώσεις διάστρωσης με την μορφή της «ορθής 
και λαθεμένης ενέργειας».

Σχήμα 1: Διάστρωση κατακόρυφου στοιχείου  (υποστηλώματα ή τοιχώματα)  με μεταφορά του σκυροδέματος με 
καρότσι ή κεκλιμένο επίπεδο.
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ΣΩΣΤΟ
Το σκυρόδεμα χυτεύεται κατακόρυφα με σωλήνα γεμίζει το 
δοχείο που βρίσκεται παράπλευρα στο «παράθυρο» και 
εκχέεται μέσω του ανοίγματος στο καλούπι χωρίς 
διαχωρισμό

ΛΑΘΟΣ
Το σκυρόδεμα διαμέσου του κεκλιμένου σωλήνα εκχέεται 
υπό γωνία με ταχύτητα μέσα στο «παράθυρο». Αυτό 
δημιουργεί διαχωρισμό του μίγματος

Σχήμα 2: Διάστρωση σκυροδέματος σε κατακόρυφα στοιχεία (υποστυλώματα ή τοιχώματα) μεγάλου ύψους μέσω 
«παραθύρων».

Σχήμα 3: Διάστρωση σκυροδέματος με αντλία. Ο εύκαμπτος σωλήνας της αντλίας πρέπει να τοποθετείται όσο το 
δυνατόν  πιο  κοντά  στο  επίπεδο  χύτευσης  και  να  ανασηκώνεται  ακολουθώντας  την  πρόοδο  της 
διάστρωσης έτσι ώστε το ύψος της ελεύθερης πτώσης να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο και σε καμία 
περίπτωση να μην υπερβαίνει τα 2,5m.

ΣΩΣΤΟ
Εκφόρτωση του σκυροδέματος πάνω στο ήδη διαστρωμένο 
σκυρόδεμα.

ΛΑΘΟΣ
Εκφόρτωση του σκυροδέματος εκτός του διαστρωμένου 
σκυροδέματος. Απόμιξη.

Σχήμα 4: Διάστρωση οριζόντιων στοιχείων με μεταφορά σκυροδέματος με καρότσι.

Σχήμα 5: Διάστρωση Σκυροδέματος υπό κλίση.

Η σωστή διαδικασία είναι η διάστρωση να αρχίσει από το χαμηλότερο σημείο έτσι ώστε η συμπύκνωση να επιβοηθείται από 
την πίεση του σκυροδέματος που διαστρώνεται.

Η διάστρωση από το υψηλότερο σημείο αποτελεί λαθεμένη ενέργεια γιατί η μάζα του σκυροδέματος τείνει να κυλήσει προς 
τα  κάτω  και  δημιουργούνται  εφελκυστικές  τάσεις  που  τελικά  μπορεί  να  ρηγματώσουν  το  σκυρόδεμα.  Η  δόνηση  σε 
χαμηλότερο σημείο επειδή ρευστοποιεί το σκυρόδεμα που δονείται αφαιρεί την υποστήριξη από το σκυρόδεμα που έχει ήδη 
διαστρωθεί σε υψηλότερο σημείο και προκαλεί τάσεις εφελκυσμού σε αυτό οι οποίες τελικά μπορούν να ρηγματώσουν.

3.2. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Ισχύει το άρθρο 9 του Κ.Τ.Σ. με τις ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

- Η συμπύκνωση με δόνηση πρέπει να γίνεται από πεπειραμένο προσωπικό και να ακολουθεί τους εξής κανόνες:
α. Η δόνηση θα είναι εσωτερική, εκτός αν ήθελε ορισθεί από την Υπηρεσία διαφορετική, όπως αναφέρεται παρακάτω.
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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.

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

Για τον σκοπό διαπιστώσεως της δυνατότητας καλής εκτέλεσης της συμπύκνωσης, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την 
Υπηρεσία η εκτέλεση δοκιμαστικής σκυροδέτησης ενός στοιχείου και με ταυτόχρονη καταγραφή των μέσων (αριθμού 
δονητών, διαμέτρου, εργάσιμου, μέγιστου κόκκων κλπ.) που χρησιμοποιήθηκαν για την επιτυχή σκυροδέτηση. Τα μέσα 
αυτά θα επαναλαμβάνονται στη συνέχεια σε όλες τις αντίστοιχες σκυροδετήσεις στοιχείων.

β. Οι δονητές πρέπει να είναι ικανοί να μεταδώσουν στο σκυρόδεμα την κατάλληλη δόνηση ώστε να επιτυγχάνεται η 
επιθυμητή συμπύκνωση. Ο πίνακας 1 παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διάμετρο, τη συχνότητα και το 
εύρος ταλάντωσης, που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν την απόδοση των δονητών.

γ. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο τον κατάλληλο αριθμό δονητών ώστε να γίνεται δυνατή η συμπύκνωση 
κάθε μίγματος, αμέσως μετά την τοποθέτηση του στα καλούπια. Επίσης πρέπει να διαθέτει στη θέση διάστρωσης 
και ανάλογο αριθμό πρόσθετων δονητών οι οποίοι θα είναι άμεσα διαθέσιμοι σε περίπτωση βλάβης των δονητών 
που χρησιμοποιούνται.

δ. Ο χειρισμός  των δονητών θα  είναι  τέτοιος,  ώστε  να συμπυκνώνεται  το σκυρόδεμα σε  κάθε  θέση μέσα στους 
ξυλότυπους γύρω από τους οπλισμούς,  στις  γωνίες  κλπ.  Η συμπύκνωση με δονητές  μπορεί  να διακριθεί  στις 
ακόλουθες δύο φάσεις, οι οποίες χρονικά μπορεί να μη διαφέρουν:
ι) φάση της βύθισης των κόκκων ή φάση καθίζησης. Κατά τη φάση αυτή το σκυρόδεμα συμπεριφέρεται σαν υγρό 

(επειδή οι εσωτερικές τριβές έχουν ελαχιστοποιηθεί  λόγω της ταλάντωσης που υφίστανται οι κόκκοι από τη 
δόνηση)  και  αλλάζει  δομή  από  τη  χαλαρή  (σχετικά  μεγάλου  όγκου)  που  το  χαρακτηρίζει  πριν  από  τη 
συμπύκνωση σε μία πυκνότερη δομή με τους κόκκους να έχουν ελαχιστοποιήσει τις μεταξύ τους αποστάσεις.

ιι) φάση διαφυγής  αέρα.  Κατά  τη φάση αυτή  ο εγκλωβισμένος  στη  μάζα  του σκυροδέματος  αέρας  υπό μορφή 
φυσαλίδων –ως ελαφρύτερος – κινείται  προς τα πάνω και  η περιοχή περί  τον δονητή χαρακτηρίζεται  από 
έντονη παρουσία  φυσαλίδων.  Στη  αρχή  εξέρχονται  οι  φυσαλίδες  που  είναι  πιο  κοντά  στην  επιφάνεια  του 
σκυροδέματος ή πιο κοντά στο δονούμενο στέλεχος του δονητή και οι μεγαλύτερες σε όγκο φυσαλίδες λόγω 
μεγαλύτερων δυνάμεων άνωσης, αργότερα αρχίζουν να εξέρχονται και οι μικρότερες σε όγκο φυσαλίδες. Όλος 
ο εγκλωβισμένος αέρας δεν είναι δυνατόν πρακτικά να εξαχθεί χωρίς το σκυρόδεμα να υποστεί απόμιξη.

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά δονητών.

Διάμετρος Συνιστώμενη 
συχνότητα 

Μέσο εύρος 
ταλάντωσης

Φυγόκεντρος 
δύναμη

Ακτίνα 
ενέργειας

Ρυθμός 
Διάστρωσης Πεδίο Εφαρμογής

[cm] [Hz] [cm] [Ν] [cm] [m3/h]  
1 2 3 4 5 6 7

2-4 150-250 0,04-0,08 450-1800 8-15 0,8-4 Για πλαστικό και ρευστό 
σκυρόδεμα σε λεπτές 
διατομές ή σε διατομές με 
πυκνό οπλισμό ή σαν 
επιπρόσθετος δονητής σε 
προεντεταμένο σκυρόδεμα. 
Για συμπύκνωση δοκιμίων

3-6 140-210 0.05-0.10 1400-4000 13-25 2.3-8 Για πλαστικό σκυρόδεμα σε 
λεπτές διατομές, σε αρμούς 
διακοπής εργασίας. 
Επιπρόσθετος δονητής σε 
δύσκολες περιοχές

5-9 130-200 0.06-0.13 3200-9200 18-36 4.6-15 Για κάθιση <8cm σε κοινού 
τύπου διατομές. Βοηθητικό 
μέσο συμπύκνωσης σε 
οδοστρώματα και ογκώδεις 
διατομές. Σε μηχανήματα 
διάστρωσης - 
συμπύκνωσης 
οδοστρωμάτων

8-15 120-180 0.08-0.15 6800-18000 30-51 11-31 Για κάθιση <5cm σε 
μεγάλες και ανοιχτές 
διατομές. Βοηθητικός 
δονητής σε διάστρωση 
φραγμάτων ή άλλων 
μεγάλου όγκου διατομών

13-18 90-140 0.10-0.20 11000- 27000 40-61 19-38 Διατομές μεγάλου όγκου 
(φράγματα, βάθρα κ.α.)

ε. Η δόνηση θα εφαρμόζεται στο σκυρόδεμα που έχει διαστρωθεί πρόσφατα. Οι εσωτερικοί δονητές θα διεισδύουν 
γρήγορα στο σκυρόδεμα 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  ικανοποιητική συμπύκνωση του σκυροδέματος χωρίς να 
προκαλείται  απόμιξη.  Τα  ακόλουθα  κριτήρια  μπορούν  να  εφαρμόζονται  για  να  κριθεί  αν  η  συμπύκνωση  είναι 
ικανοποιητική.
• Τα αδρανή έχουν εισχωρήσει στη μάζα του σκυροδέματος και δεν είναι ευθέως ορατά 

γιατί καλύπτονται από ένα λεπτό στρώμα τσιμεντοκονιάματος.
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• Εν γένει έχει παύσει η εμφάνιση μεγάλων φυσσαλίδων. Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις 
μεγάλου σχετικώς πάχους σκυροδέματος οι φυσσαλίδες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να φθάσουν στην 
επιφάνεια.

• Παρακολουθούνται  προσεκτικά  οι  μεταβολές  του  ήχου  του  δονητή  δεδομένου  ότι  η 
συχνότητα μειώνεται όταν ο δονητής εισέρχεται στο σκυρόδεμα στη συνέχεια μεγαλώνει και τελικά, όταν το 
μεγαλύτερο μέρος των φυσαλίδων έχει εξέλθει, γίνεται σταθερή. Τη στιγμή αυτή ο δονητής μπορεί να εξαχθεί 
αργά από το σκυρόδεμα.

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,  χωρίς  επιφανειακά  ελαττώματα  συγκεντρώσεις  αδρανών  τα  οποία  δεν 
περιβάλλονται από επαρκές κονίαμα κ.α.

ζ. Οι δονητές που εφαρμόζονται πάνω στα καλούπια θα προσαρμόζονται σε αυτά 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.

η. Αν σκυροδετούνται υποστύλωματα ή κατακόρυφα τοιχώματα ταυτόχρονα με οριζόντια στοιχεία –πλάκες ή και δοκοί 
– προηγείται η διάστρωση και η συμπύκνωση των κατακόρυφων στοιχείων. Η διάστρωση των οριζόντιων στοιχείων 
πρέπει να καθυστερήσει για κάποιο χρονικό διάστημα σε σχέση με τη συμπύκνωση των κατακόρυφων στοιχείων 
για  να  λάβουν  χώρα  τυχόν  καθηζίσεις-υποχωρήσεις  του  σκυροδέματος  των  κατακόρυφων  στοιχείων.  Η 
καθυστέρηση αυτή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος και την θερμοκρασία διάστρωσης αλλά δεν 
υπερβαίνει  συνήθως  την  1  ώρα.  Ακολουθεί  η  διάστρωση  των  οριζόντιων  στοιχείων.  Η  συμπύκνωση  του 
σκυροδέματος στα σημεία επαφής κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων γίνεται με εισαγωγή του δονητή στο ήδη 
συμπυκνωμένο –αλλά επιδεχόμενο συμπύκνωση- σκυρόδεμα του κατακόρυφου στοιχείου.

- Στο σχήμα 6 παρέχονται οδηγίες για τη χρήση των δονητών .

Σχήμα 6: Συμπύκνωση με δονητές μάζας

Ο  δονητής  θα  πρέπει  να  εισχωρεί  σχεδόν  κατακόρυφα  στο  σκυρόδεμα  μέχρι  περίπου  5  cm  μέσα  στην  μάζα  της 
προηγούμενης στρώσης (η οποία πρέπει να είναι σε κατάσταση που να επιδέχεται συμπύκνωση) παραμένει σε λειτουργία 
στο βάθος αυτό για ορισμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια ανασύρεται αργά. Οι αποστάσεις θέσεων δόνησης δεν 
πρέπει να είναι μεγαλύτερες από την ακτίνα δράσης του δονητή αυξημένη κατά 50%.

Η εισχώρηση του δονητή με μεγάλη απόκλιση από την κατακόρυφο χωρίς να τηρούνται οι ορθές αποστάσεις και χωρίς να 
διεισδύει ο δονητής στην μάζα της προηγούμενης στρώσης είναι λάθος. Χρήση του δονητή για οριζόντια μετακίνηση του 
σκυροδέματος προκαλεί απόμιξη και δεν πρέπει να εφαρμόζεται.

3.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚEΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρμοί Εργασίας

Ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 14 παρ 3 του ΚΤΣ με τις ακόλουθες προσθήκες:

Ο καθαρισμός-προετοιμασία των επιφανειών του διαστρωθέντος σκυροδέματος για να δεχθούν το νέο σκυρόδεμα μπορεί 
να γίνει  εκτός  από τα προβλεπόμενα στον ΚΤΣ 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)».

Στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με τη μελέτη ή κατά την κρίση της Επιβλέπουσας 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 ρητίνες (κόλλα), σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και με υλικά της έγκρισής 
της.
- Για την διαμόρφωση οποιουδήποτε αρμού εργασίας που δεν έχει προβλεφθεί στα θεωρημένα λεπτομερειακά σχέδια 

πρέπει να ζητείται η έγκριση της Υπηρεσίας.
- Οριζόντιοι κατασκευαστικοί αρμοί θα διαμορφώνονται όπως προβλέπεται στα θεωρημένα σχέδια.

Το  σκυρόδεμα  που  χρησιμοποιείται  στα  επάνω  0,50m  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 
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συμπύκνωση του σκυροδέματος. Δεν 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 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 5mm και όχι μεγαλύτερο από 30mm.

Στη 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 0,50m.
Στην συνέχεια το σκυρόδεμα πρέπει να συμπυκνωθεί με δονητή που εισάγεται σε κοντινές μεταξύ τους θέσεις χωρίς να 
ακουμπάει στο από κάτω σκληρυμένο σκυρόδεμα.
- Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρμοί θα πρέπει να δημιουργούνται στις θέσεις που προβλέπουν τα θεωρημένα σχέδια 

και θα περιλαμβάνουν και τα τυχόν διατμητικά κλειδιά σύμφωνα με τα σχέδια.
- Αν  για  οποιοδήποτε  λόγο  δεν  είναι  δυνατόν  να  διαστρωθεί  χωρίς  διακοπή  μία  οριζόντια  στρώση  ολόκληρη,  θα 

ολοκληρωθεί  με  σκυροδέτηση  σε  κατακόρυφο μέτωπο έτσι  ώστε,  όταν  επαναληφθεί  η  εργασία,  όλες  οι  ανώτερες 
επιφάνειες σκυροδέματος να είναι οριζόντιες.

- 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).

- Σε κατασκευαστικούς αρμούς κεκλιμένων επιφανειών πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία σφηνοειδών απολήξεων. 
Στις θέσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα διαμορφωμένοι τύποι ώστε να δίνουν ένα ελάχιστο πάχους νέου 
σκυροδέματος 0,15m.

- Γενικώς, θα ισχύουν τα ακόλουθα για την μόρφωση και υλοποίηση των κατασκευαστικών αρμών:
- 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 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.

- 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.

- Η άνω επιφάνεια τοιχίων 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  αποστατήρων.  Οι  ξυλότυποι  που  επεκτείνονται  πάνω από  τον  αρμό  στην 
εκτεθειμένη επιφάνεια θα πρέπει να καθαρίζονται από σκυρόδεμα πριν τοποθετηθεί το επόμενο τμήμα σκυροδέτησης.

- 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.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα προδιαγραφή. 

Έλεγχος εντύπων σκυροδέτησης.

Ικανοποίηση των κριτηρίων αποδοχής του σκυροδέματος σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ‘’Παραγωγή και μεταφορά 
σκυροδέματος’’.

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης στις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής συνεπάγεται την απόρριψη της εργασίας.

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Απαιτείται  η  λήψη  μέτρων  ασφαλείας  για  το  σύνολο  των  εργασιών  που  εκτελούνται  στα  πλαίσια  της  παρούσης 
προδιαγραφής με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, την μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων (Ν 1396/83) 
καθώς και την υποχρέωση χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας σε κάθε επί μέρους εκτελούμενη εργασία και τις άλλες 
απαιτήσεις  του Π.Δ. 17/96 ‘’Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και  υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ’’ και τις σχετικές τροποποιήσεις του με το Προεδρικό Διάταγμα 
159/99. Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το ΦΑΥ και το ΣΑΥ σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266 Β’/14-01-2001).

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης δεν επιμετράται ιδιαιτέρως, αλλά η σχετική δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 
μονάδας  για  τα  επιμετρηθέντα  κυβικά  μέτρα σκυροδέματος,  όπως  αναλυτικά  περιγράφεται  στην  ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 
‘’Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος‘’.

Σε περίπτωση όμως που προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή για τη συγκεκριμένη εργασία, η επιμέτρηση θα γίνεται ως εξής:
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α. Η  επιμέτρηση  θα  γίνεται  για  κάθε  είδος  εργασιών  σκυροδέτησης  και  για  κάθε  κατηγορία  σκυροδεμάτων  σε  m3 

πραγματικού όγκου σκυροδέματος όπως αυτός θα προκύψει από τις διαστάσεις των διαφόρων τμημάτων του έργου, 
σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια,  τους όρους δημοπράτησης τις προδιαγραφές των ειδικών εργασιών στις οποίες 
χρησιμοποιούνται τα κάθε είδους σκυροδέματα κλπ, αφαιρουμένων των οποιονδήποτε κενών.
Διευκρινίζεται ότι όπου στις εργασίες σκυροδέτησης αναφέρεται το ύψος από το έδαφος η στάθμη αυτού νοείται όπως 
διαμορφώθηκε με εντολή της Υπηρεσίας πριν από την κατασκευή των σκυροδεμάτων.

β. Η επιμέτρηση του όγκου σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς την χρησιμοποίηση καλουπιών, θα γίνει με βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων χωρίς να επιμετράται ο επιπλέον όγκος του σκυροδέματος που τυχόν διαστρώθηκε λόγω της 
έλλειψης των καλουπιών.

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. Δεν θα αφαιρείται ο όγκος των λοξοτμημένων μέχρι μήκους ακμής 3cm ή στρογγυλεμένων γωνιών ακτίνας 3cm 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.
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο

Έργο
Μέθοδος Δειγματοληψίας: Ονοματεπώνυμο:
Ημερομηνία: Σκυροδετούμενο Στοιχείο:
Κατηγορία σκυροδέματος: Περιοχή / Στάθμη:
Αριθμός Σειράς Δειγματοληψίας: Συνολικά Κυβικά Σκυροδέματος:

α/α Θέση
Αρ. Αυτοκ. Χρόνοι Κάθιση

(cm)
(ΣΚ 309)

Δοκίμιο Θερμοκρασία (°C )
Πρόσθετο/ 

ΕπιβραδυντήςΑρ. Δελ. 
Απ. Φόρτωσης Άφιξης Έναρξη 

εκφόρτωσης
Πέρας 

εκφόρτωσης
Από 

αναμικτήρα
Από 

αυτοκίνητο Περιβάλλοντος Σκυροδέματος

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ΤΠ 3- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντικείμενο  της  προδιαγραφής  αυτής  είναι  η  περιγραφή  των  μέτρων  προστασίας  που  πρέπει  να  ληφθούν  μετά  την 
διάστρωση  του  σκυροδέματος  για  την  αποτελεσματική  συντήρησή  του  και  την  αποφυγή  δημιουργίας  βλαβών.  Η 
προδιαγραφή αυτή εξειδικεύει και συμπληρώνει τις διατάξεις του ΚΤΣ-97 (Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος).

Με τον όρο συντήρηση του σκυροδέματος νοείται στην. Προδιαγραφή αυτή, το σύνολο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν 
για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την διάστρωσή του για να αποφευχθεί  σημαντική εξάτμιση της περιεχόμενης 
υγρασίας του και να ελεγχθούν οι θερμοκρασιακές επιδράσεις, οι εσωτερικές και του περιβάλλοντος σε αυτό. Με τα μέτρα 
αυτά επιδιώκεται η επίτευξη απρόσκοπτης ενυδάτωσης του τσιμέντου και των άλλων ενδεχομένως πρόσθετων συναφών 
«συνδετικών κονιών» και ο έλεγχος των επιδράσεων στο σκυρόδεμα των θερμοκρασιακών μεταβολών του περιβάλλοντος. 
Δεν  συμπεριλαμβάνονται  στην  Προδιαγραφή  αυτή  τα  μέτρα  που  πρέπει  να  λαμβάνονται  για  την  προστασία  του 
σκυροδέματος από κρούσεις, δονήσεις, ταλαντώσεις, ή άλλες εξωτερικές αιτίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβες 
στο νεαρό σκυρόδεμα.

Απώλεια  υγρασίας  από το  νωπό σκυρόδεμα ή  από το σκυρόδεμα νεαρής  ηλικίας,  αν  δεν ληφθούν  κατάλληλα  μέτρα 
προστασίας,  προκαλεί  στη  ζώνη  που  λαμβάνει  χώρα,  αναστολή  της  ενυδάτωσης  ή/και  συστολή  συνοδευόμενη 
ενδεχομένως από ρηγμάτωση.

Επίσης,  οι  επιδράσεις  της  θερμοκρασίας  του περιβάλλοντος  μπορούν  να προκαλέσουν  σημαντικές  βλάβες  στο νεαρό 
σκυρόδεμα λόγω ασύμβατων παραμορφώσεων μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών στρωμάτων του σκυροδέματος.

Ειδικότερα,  απαιτούνται  πρόσθετα  μέτρα σε  περιπτώσεις  σκυροδέτησης  όταν  η θερμοκρασία  είναι  χαμηλή και  όταν  η 
θερμοκρασία είναι υψηλή για τα οποία γίνεται ξεχωριστή αναφορά στην Προδιαγραφή αυτή (παρ. 6 και 7 αντίστοιχα) αλλά 
και στον ΚΤΣ.

Η αναστολή (μερική ή ολική) της ενυδάτωσης έχει σαν συνέπεια να προκύψει σκυρόδεμα με αυξημένο πορώδες γεγονός, 
που πρωτίστως μειώνει σημαντικά την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος (σε περιβαλλοντικές επιδράσεις και σε δράσεις 
διαβρωτικών ουσιών) και την προστασία από διάβρωση που προσφέρει στο οπλισμό. Άλλες συνέπειες της αναστολής της 
ενυδάτωσης είναι η μείωση της αντοχής, της αντίστασης σε απότριψη και η αύξηση της διαπερατότητας σε υγρά και αέρια.

Οι ρηγματώσεις που ενδεχομένως δημιουργούνται λόγω ανεξέλεγκτης ξήρανσης του νωπού ή νεαρού σκυροδέματος ή 
λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών μεταξύ εσωτερικών και  εξωτερικών στρωμάτων του σκυροδέματος α)  αυξάνουν την 
διαπερατότητα του σκυροδέματος και επομένως μειώνουν δραστικά την ανθεκτικότητά του και την προστασία που μπορεί 
να προσφέρει  στον  οπλισμό β)  μειώνουν  την  λειτουργικότητα του δομικού  στοιχείου  και  γ)  σε  ορισμένες  περιπτώσεις 
μειώνουν την φέρουσα ικανότητα του στοιχείου.

Η  προδιαγραφή αυτή  δεν  αφορά περιπτώσεις  τεχνητής  ωρίμανσης  του  σκυροδέματος  με  ατμό ή  άλλες  μεθοδολογίες 
επιτάχυνσης  ή  επιβράδυνσης  της  σκλήρυνσης  του  σκυροδέματος.  Επίσης  η  προδιαγραφή  αυτή  δεν  αναφέρεται  στα 
πρόσθετα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη σύνθεση και την παρασκευή σκυροδέματος που διαστρώνεται σε περιόδους 
χαμηλής  ή υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος για τις οποίες πρέπει να εφαρμόζονται τα σχέδια ΕΛΟΤ 515 και  517 
αντίστοιχα.

Παρατήρηση
Θεωρείται  σκόπιμο να τονισθεί  ότι  η  επιβαλλόμενη με την Προδιαγραφή αυτή συντήρηση έχει  μεγαλύτερο κόστος  (σε 
εργασία και υλικά) από την μέχρι τώρα εφαρμοζόμενη πρακτική συντήρησης στις περισσότερες κατασκευές. Εντούτοις, 
πρέπει επίσης να τονιστεί ότι με την σωστή συντήρηση προφυλάσσεται η κατασκευή από σημαντικά πολλαπλάσιο κόστος 
που  μελλοντικά  θα  έχει  λόγω  των  συνεπειών  της  μειωμένης  ανθεκτικότητας  του  σκυροδέματος  και  της  μειωμένης 
προστασίας του οπλισμού.

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται για την συντήρηση του σκυροδέματος που περιλαμβάνονται στον:
1. ‘Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος’ (ΚΤΣ-97) καθώς και την προσαρμογή του το 2002 (ΦΕΚ /315/17.4.97 και ΦΕΚ/

537/Β1.5.02)
2. Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ – 515: ‘Σκυροδέτηση όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλή’
3. Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ – 517: ‘Σκυροδέτηση όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντoς είναι υψηλή’.

3. ΥΛΙΚΑ

3.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η συντήρηση είναι υποχρεωτική για κάθε έργο. Αρχίζει  αμέσως μετά την διάστρωση και πρέπει να διαρκεί για χρονικό 
διάστημα που εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, τις ειδικές απαιτήσεις του έργου, τη σύνθεση του σκυροδέματος 
(τσιμέντο, αδρανή, πρόσθετα, Ν/Τ) και τη μέθοδο κατασκευής, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη παράγραφο 5.
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3.2. ΥΛΙΚΑ

3.2.1. ΝΕΡΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Το νερό συντήρησης  πρέπει  να είναι  καθαρό και  να μη περιέχει  συστατικά με  δυσμενή επίπτωση  στην  αντοχή,  στην 
ανθεκτικότητα και  στον οπλισμό.  Πρέπει να είναι σύμφωνο με το Πρότυπο EN 1008:2002  Mixing water for concrete - 
Specification for sampling,  testing and assessing the suitability of water,  including water recovered from processes in the 
concrete industry,  as mixing water for concrete - Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο 
και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού. Γενικά το πόσιμο νερό από κοινοτικό δίκτυο ή από πόσιμη πηγή νερού ή 
γενικά το νερό που χρησιμοποιείται για αρκετό χρονικό διάστημα για την παρασκευή του σκυροδέματος χωρίς να έχουν 
παρουσιαστεί προβλήματα, είναι κατάλληλο. Επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα δεν πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικά 
απόβλητα και να μη περιέχουν ζωικά απορρίμματα, σάκχαρα, έλαια, λιπαρές ουσίες η ανθρακικό κάλιο. Το θαλασσινό νερό 
είναι ακατάλληλο για συντήρηση.

Λόγω κινδύνου πρόκλησης θερμικού πλήγματος,  δεν  επιτρέπεται  η χρήση νερού θερμοκρασίας  μικρότερης κατά 11οC 
εκείνης του σκυροδέματος.

3.2.2. ΛΙΝΑΤΣΕΣ
Οι λινάτσες  (ή υφάσματα ή  γιούτινα φύλλα)  μπορούν  να χρησιμοποιηθούν  σε  οριζόντιες  και  κατακόρυφες  επιφάνειες, 
πρέπει να έχουν μεγάλη απορροφητική ικανότητα ώστε να συγκρατούν νερό και να είναι καθαρές χωρίς επιβλαβείς ουσίες 
(σάκχαρα, λιπάσματα) και χωρίς ουσίες που πιθανόν να διαφοροποιήσουν το χρώμα του σκυροδέματος. Για την αφαίρεση 
των βλαπτικών ουσιών πριν την τοποθέτηση τους πρέπει να ξεπλένονται με νερό.

Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με λινάτσες διπλού πάχους, αφού συγκρατούν περισσότερο νερό και διαβρέχονται 
σε αραιότερα χρονικά διαστήματα.

3.2.3. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
Τα πλαστικά φύλλα έχουν μικρό βάρος και διατίθενται σε διαφανή, λευκή ή μαύρη απόχρωση και πρέπει να έχουν ελάχιστο 
πάχος  0,10mm. Σκουρόχρωμα φύλλα χρησιμοποιούνται  όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι  κάτω από 15οC ενώ 
λευκά  και  ανοιχτόχρωμα  που  αντανακλούν  την  ηλιακή  ακτινοβολία  χρησιμοποιούνται  την  θερινή  περίοδο  όταν  η 
θερμοκρασία υπερβαίνει τους 30οC. Διαφανή φύλλα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε επιφάνειες σκυροδέματος οι οποίες 
δέχονται ηλιακή ακτινοβολία διότι συμβάλλουν στη αύξηση της θερμοκρασίας του σκυροδέματος (φαινόμενο θερμοκηπίου).

3.2.4. ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ
Χρησιμοποιούνται  όπως  και  τα  πλαστικά  φύλλα  και  δεν  προκαλούν  φθορές  στην  επιφάνεια  του  σκυροδέματος.  Το 
αδιάβροχο ενισχυμένο χαρτί αποτελείται από χαρτί Kraft δυο στρώσεων συγκολλημένων μεταξύ τους και ενισχυμένων με 
ίνες. Είναι κατάλληλα επεξεργασμένα και έχουν αντοχή σε ύγρανση και ξήρανση.

3.2.5. ΕΙΔΙΚΑ  ΥΓΡΑ  ΠΟΥ  ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ  ΜΕΜΒΡΑΝΗ  (ΧΗΜΙΚΑ  ΥΓΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)

Τα ειδικά υγρά ψεκάζονται στην επιφάνεια του σκυροδέματος και όταν στεγνώσουν σχηματίζουν μία σχετικά αδιάβροχη 
επιφάνεια που επιβραδύνει την απώλεια της υγρασίας από το σκυρόδεμα.

∆ιακρίνονται  σε  κατηγορίες  σύμφωνα  α)  με  την  παρουσία  ή  όχι  χρωστικής  ουσίας  που  δημιουργεί  αντανακλαστικές 
επιφάνειες β) την αποτελεσματικότητά τους να συγκρατήσουν την υγρασία, γ) την δυνατότητά τους να διασπώνται και να 
απομακρύνονται εύκολα από την επιφάνεια χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στην συγκόλληση άλλων στοιχείων στην 
επιφάνεια του σκυροδέματος (πχ πλακάκια επιστρώσεις με κονιάματα κλπ). Οι χρωστικές ουσίες βοηθούν στην πράξη να 
κριθεί αν έχει επιτευχθεί ομοιόμορφη και πλήρης κάλυψη, συμβάλλουν στην αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας και 
ελαττώνουν την απορρόφηση της θερμότητας από την επιφάνεια του σκυροδέματος. Τα ειδικά υγρά πρέπει να ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις του Προτύπου:
ASTM C-309 Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete - Ρευστά υλικά σχηματίζοντα μεμβράνη για 

την συντήρηση - ωρίμανση του σκυροδέματος και ελέγχονται σύμφωνα με το Πρότυπο :
ASTM C-1151-90 Standard Specification for Evaluating the Effectiveness of Materials for Curing Concrete

4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι μέθοδοι συντήρησης αφορούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για
1. τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας για την απρόσκοπτη ενυδάτωση του τσιμέντου
2. την  αποφυγή  ρηγματώσεων  οφειλόμενων  σε  παρεμποδιζόμενες  θερμοκρασιακές  συστολοδιαστολές  του  νωπού  ή 

μερικώς σκληρυμένου σκυροδέματος (μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος σε σχέση με την κατανομή της 
θερμοκρασίας στη μάζα του σκυροδέματος ή συστολή νωπού ή μερικώς σκληρυμένου σκυροδέματος από εξάτμιση του 
περιεχόμενου νερού).

Τονίζεται ότι η συντήρηση πρέπει να εφαρμόζεται εξίσου τόσο στις οριζόντιες όσο και στις κατακόρυφες επιφάνειες ιδιαίτερα 
δε επισημαίνεται η συμβολή της συντήρησης στην ανθεκτικότητα του σκυροδέματος και επομένως η σημασία της για τα 
υποστυλώματα, τους κόμβους και άλλα στατικώς σημαντικά σημεία των κατασκευών.

Οι κατάλληλες συνθήκες υγρασίας του σκυροδέματος εξασφαλίζονται με μεθόδους που:
− δεν επιτρέπουν ή επιβραδύνουν την εξάτμιση του νερού του σκυροδέματος
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− που διατηρούν την περιεκτικότητα σε νερό του σκυροδέματος

Βασικές οδηγίες για την εφαρμογή των μεθόδων αυτών δίνονται στην παράγραφο 4.2.

Οι  κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας για  την ενυδάτωση του τσιμέντου εξασφαλίζονται  σύμφωνα με τις  οδηγίες που 
δίνονται  στην  παράγραφο  5  για  συνήθεις  θερμοκρασίες  περιβάλλοντος  (0<Θ<32),  στη  παράγραφο  6  για  χαμηλές 
θερμοκρασίες  (Θ<0)  και  στη  παράγραφο 7  για  υψηλές  θερμοκρασίες.  Στην  παράγραφο 8  δίνονται  οι  οδηγίες  για  την 
αποφυγή θερμοκρασιακών ή άλλων ρηγματώσεων.

4.2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

4.2.1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ Η ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Για επιβράδυνση και συγκράτηση της υγρασίας χρησιμοποιούνται αδιάβροχα φύλλα (πλαστικά, σκληρυμένο χαρτί) ή ειδικά 
χημικά υγρά που τοποθετούνται η ψεκάζονται στην επιφάνεια του σκυροδέματος.

Τα πλαστικά και αδιάβροχα ενισχυμένα φύλλα διαστρώνονται στην επιφάνεια του σκυροδέματος, έτσι ώστε να είναι σε 
πλήρη επαφή με το σκυρόδεμα και να μην αφήνουν ακάλυπτο κανένα σημείο. Η επαφή διευκολύνεται αν στην επιφάνεια 
του σκυροδέματος υπάρχει ελεύθερο επιφανειακό νερό. Τα πλαστικά φύλλα πρέπει στις ενώσεις να επικαλύπτονται σε 
πλάτος τουλάχιστον 30cm και να συγκρατούνται σταθερά πάνω στην επιφάνεια του σκυροδέματος με κατάλληλες διατάξεις. 
Σε περιπτώσεις πλακών επί εδάφους πρέπει να επικαλύπτονται και οι κατακόρυφες επιφάνειες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δίνεται  στην  πλήρη επικάλυψη των  γωνιών  και  στην  σταθερή στήριξη  των  πλαστικών  φύλλων  ώστε  αυτά να μην 
ανασηκώνονται από τον άνεμο ή από άλλες αιτίες. Σημειώνεται ότι τα πλαστικά φύλλα πρέπει να είναι τεντωμένα και να μην 
έχουν πτυχώσεις διότι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν γεωμετρικές και χρωματικές αλλοιώσεις στην επιφάνεια.

Αναφέρεται επίσης, ότι η επαφή των πλαστικών φύλλων με την επιφάνεια του νωπού σκυροδέματος μπορεί να αλλοιώσει 
την επιφανειακή υφή αυτού όταν το σκυρόδεμα είναι πολύ νεαρό και παραμορφώνεται πολύ εύκολα. Στις περιπτώσεις αυτές 
η επικάλυψη γίνεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το σκυρόδεμα «έχει τραβήξει» αρκετά ώστε να μην 
αλλοιώνεται  η  υφή  της  επιφάνειάς  του.  Στο  διάστημα  αυτό  για  την  αποφυγή  επιφανειακής  ρηγμάτωσης  στο  νωπό 
σκυρόδεμα πρέπει να παρεμποδίζεται η εξάτμιση του νερού του σκυροδέματος με δημιουργία εκνεφωμένης ατμόσφαιρας 
στην περιοχή πάνω από την επιφάνεια του σκυροδέματος με νερό υπό μορφή νέφους ώστε να μην αλλοιώνεται η επιφάνειά 
του από την πτώση σταγόνων νερού (βλ. παρ 4.2.2 «συντήρηση με νερό»).

Τα  κατακόρυφα  στοιχεία,  όπως  υποστυλώματα,  τοιχία  κλπ,  μετά  την  αφαίρεση  των  πλευρικών  στοιχείων  πρέπει  να 
καλύπτονται με πλαστικά φύλλα, τα οποία θα περιβάλλουν το στοιχείο ή θα στερεώνονται στην ελεύθερη επιφάνεια του 
σκυροδέματος, κατά τρόπο ώστε να εμποδίζουν την εξάτμιση, (κατ’ αντιστοιχία με τα οριζόντια στοιχεία). Συνιστάται να 
καθυστερήσει όσο είναι πρακτικά δυνατόν η αφαίρεση των πλαϊνών των ξυλοτύπων και να διαβρέχονται αυτοί για να μην 
απορροφήσουν νερό από το σκυρόδεμα σε περίπτωση που λόγω ξηρού περιβάλλοντος στεγνώσουν.

Σε περιπτώσεις ξηρού και θερμού καιρού η διαβροχή των ξυλοτύπων, κατά το διάστημα που αυτοί δεν έχουν αφαιρεθεί, 
είναι απαραίτητη.

Τα πλαστικά φύλλα επαναχρησιμοποιούνται όσο συγκρατούν την υγρασία και τυχόν ζημιές επισκευάζονται με ειδική κόλλα.

Τα  ειδικά  υγρά  ψεκάζονται  στην  επιφάνεια  του  σκυροδέματος,  περίπου  μια  ώρα  μετά  την  σκυροδέτηση  και  όταν 
στεγνώσουν σχηματίζουν στεγανή μεμβράνη που επιβραδύνει την απώλεια της υγρασίας από το σκυρόδεμα. Πρέπει να 
αποφεύγεται να ψεκάζονται στο στάδιο της εξίδρωσης ή σε σκυρόδεμα με ορατό νερό στην επιφάνεια του. Κρίσιμο σημείο 
για  την  πλήρη απόδοση  των  υλικών  και  την  επίτευξη  της  μέγιστης  απόδοσης,  είναι  ο ψεκασμός  της  επιφάνειας  στον 
κατάλληλο χρόνο. Ψεκάζονται αμέσως μετά την εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια του σκυροδέματος και την εξαφάνιση 
της  γυαλάδας.  Πρόωρη  εφαρμογή  διαλύει  τα  ειδικά  υγρά  οπότε  μειώνεται  η  αποτελεσματικότητά  τους  ή  απαιτούνται 
μεγαλύτερες ποσότητες υλικού για την ίδια αποτελεσματικότητα., ενώ καθυστέρηση της εφαρμογής έχει σαν αποτέλεσμα 
την απορρόφηση τους από το σκυρόδεμα με τα ίδια αποτελέσματα. Σε δύσκολες περιπτώσεις ρηγμάτωσης πλαστικού 
σκυροδέματος είναι προτιμότερο ο ψεκασμός να γίνεται πριν εξατμιστεί το επιφανειακό νερό πλήρως αλλά υπάρχει ακόμη 
μια μικρή επιφανειακή «γυαλάδα» Όπου είναι εφικτό για ομοιόμορφη και πλήρη κάλυψη της επιφάνειας εφαρμόζονται σε 
δυο στρώσεις σε ορθή γωνία.

Η χρήση έγχρωμων υγρών συντήρησης διευκολύνει τον έλεγχο της ομοιομορφίας του ψεκασμού από την ομοιομορφία του 
χρώματος της ψεκασμένης επιφάνειας Σε επιφάνειες οι  οποίες δέχονται  ηλιακή ακτινοβολία πρέπει  να ψεκάζεται  υγρό 
συντήρησης με ανακλαστικές ιδιότητες (χρώμα λευκό ή αλουμινίου) για την ελαχιστοποίηση της αύξησης της θερμοκρασίας 
λόγω ακτινοβολίας

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των καταλλήλων υγρών των οποίων η απόδοση διαφοροποιείται ανάλογα με την 
σύνθεση του υγρού συντήρησης και πρέπει  να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ASTM C-309 και ελέγχονται 
σύμφωνα με το Πρότυπο ASTM C-1151-90. Αναμειγνύονται πριν την χρήση τους και εφαρμόζονται ομοιόμορφα σύμφωνα 
με τις οδηγίες του παραγωγού. Ανάλογα με τον τύπο του υλικού και τις οδηγίες του παραγωγού εφαρμόζονται με το χέρι ή 
με μηχανή ψεκασμού με κατάλληλα ακροφύσια και πίεση 0,2 – 0,7 MPa. Σε μεγάλες επιφάνειες, για μεγαλύτερη ταχύτητα 
και  ομοιόμορφη  διασπορά  του  υλικού  προτείνεται  η  χρήση  μηχανής  ψεκασμού  ενώ για  μικρές  επισκευές  μπορεί  να 
εφαρμόζεται με πλατύ μαλακό πινέλο ή ρολό. Όταν η αδρότητα της ψεκαζόμενης επιφάνειας είναι μεγαλύτερη από την 
συνηθισμένη (π.χ. δάπεδα με αντιολισθητικές ιδιότητες ή επιφάνειες με ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις), τότε πρέπει 
να ψεκάζεται μεγαλύτερη ποσότητα υλικού για να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη κάλυψη.
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4.2.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΕΞΑΤΜΙΖΕΤΑΙ
Κατάλληλες συνθήκες υγρασίας επιτυγχάνονται με συνεχή ή διακεκομμένη αλλά συχνή σε τακτά διαστήματα διαβροχή της 
επιφάνειας του σκυροδέματος με νερό, με πλημμύρισμα, με ατμό ή με επικάλυψη της επιφάνειας με συνεχώς διαβρεχόμενη 
λινάτσα, ύφασμα ή γιούτα. Η συντήρηση με υγρές λινάτσες έχει το πλεονέκτημα ότι προφυλάσσει ταυτόχρονα το σκυρόδεμα 
από την  ηλιακή ακτινοβολία και  την συνεπακόλουθη αύξηση της θερμοκρασίας  του.  Η απλή διαβροχή της επιφάνειας 
μπορεί να διατηρεί την επιφάνεια σε χαμηλή σχετικώς θερμοκρασία λόγω εξάτμισης αλλά ενίοτε σε περιπτώσεις κακής 
εφαρμογής,  μπορεί  να  προκαλέσει  ρηγματώσεις  λόγω  απότομων  θερμοκρασιακών  και  υγρασιακών  μεταβολών 
(θερμοκρασιακές και υγρασιακές συστολαδιαστολές).

Συντήρηση με νερό: Η συντήρηση με νερό είναι οικονομική, γρήγορη, αποδοτική μέθοδος και δεν παρεμποδίζει την εξέλιξη 
των εργασιών εφ’όσον γίνεται με ορθό τρόπο.

Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η σποραδική διαβροχή είναι δυνατόν να προκαλέσει επιφανειακές ρηγματώσεις λόγω 
πρόκλησης  θερμικού  πλήγματος  στο  σκυρόδεμα  (διαβροχή  τις  μεσημβρινές  ώρες  σε  επιφάνεια  ήδη  ξηραμένη  και 
εκτεθειμένη στον ήλιο). Η διακεκομμένη διαβροχή πρέπει να γίνεται σε συχνά διαστήματα πριν να ξηραθεί και θερμανθεί η 
επιφάνεια  του  σκυροδέματος  και  για  τον  σκοπό  αυτό  τα  αυτόματα  ψεκαστικά  μηχανήματα  που  χρησιμοποιούνται  για 
πότισμα έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνεια του σκυροδέματος δεν αλλοιώνεται από 
τις σταγόνες του νερού που πέφτουν με δύναμη. Επισημαίνεται η ανάγκη να γίνεται η διαβροχή κατά ομοιόμορφο τρόπο, 
έτσι ώστε η κατασκευή να δέχεται την ίδια συντήρηση σε όλα τα σημεία και επίσης να αποφεύγονται τυχόν διαφορετικές 
υγρασιακής φύσεως παραμορφώσεις από θέση σε θέση.

Αν η εφαρμογή της διαβροχής πρέπει να γίνει όταν το σκυρόδεμα είναι ακόμη εύκολα παραμορφώσιμο από τις σταγόνες 
του νερού, τότε πρέπει να χρησιμοποιούνται μηχανήματα εκνέφωσης, τα οποία παράγουν ιδιαίτερα μικρά σταγονίδια νερού 
που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα αμέσως πάνω από την επιφάνεια του σκυροδέματος και εμποδίζουν την εξάτμιση του 
νερού του σκυροδέματος. Η εκνέφωση παράγεται με ειδικά ακροφύσια και το παραγόμενο νέφος πρέπει να κατευθύνεται 
πάνω από την επιφάνεια του σκυροδέματος και  όχι  κατευθείαν πάνω σε αυτή,  είναι  δε αποτελεσματική όσο διάστημα 
υπάρχει. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αποφυγής ύπαρξης ρεύματος αέρα πάνω από την επιφάνεια 
του σκυροδέματος. Όταν το σκυρόδεμα αποκτήσει τέτοια αντοχή ώστε να μην αλλοιώνεται η επιφάνειά του από την πτώση 
σταγόνων νερού, τότε η εκνέφωση σταματάει και η συντήρηση γίνεται με διαβροχή με ψεκασμό.

Επιβάλλεται επιτήρηση των εργασιών για την καλή λειτουργία του ψεκαστικού συστήματος και απρόσκοπτης τροφοδοσίας 
του νερού.

Η συντήρηση οριζόντιων επιφανειών γίνεται με πλημμύρισμα με την βοήθεια περιμετρικής ανύψωσης με χτίσιμο μίας σειράς 
τούβλων.

Συντήρηση με λινάτσες: Αν στη Σύμβαση του έργου δεν αναφέρεται διαφορετικά και αν δεν προβλέπεται παγετός οπότε 
ισχύουν τα αναφερόμενα στη παρ 6, η συντήρηση θα γίνεται με υγρές λινάτσες όπως αναφέρεται στην παράγραφο αυτή.

Οι  λινάτσες  τοποθετούνται  αφού  το  σκυρόδεμα  αποκτήσει  τέτοια  αντοχή,  ώστε  να  μην  προκαλείται  αλλοίωση  στην 
επιφάνεια  του  σκυροδέματος,  και  διατηρούνται  υγρές  με  τακτά  καταβρέγματα.  Όλες  οι  ελεύθερες  επιφάνειες  του 
σκυροδέματος πρέπει να καλύπτονται με λινάτσες οι δε τυχόν αναγκαίες εργασίες (μετακίνηση προσωπικού) πρέπει να 
γίνονται  πάνω στις  λινάτσες.  Ομοίως,  οι  κατακόρυφες  επιφάνειες  μετά  την  απομάκρυνση  του  ξυλοτύπου  καλύπτονται 
πλήρως με υγρές λινάτσες που διατηρούνται υγρές με συχνά καταβρέγματα.

Οι  λινάτσες  διατηρούνται  συνεχώς υγρές  για  τουλάχιστον  7 ημέρες  και  στη  συνέχεια παραμένουν  στην  επιφάνεια του 
σκυροδέματος  για  άλλες  7  ημέρες  χωρίς  κατ’ανάγκη  να  καταβρέχονται.  Αν  οι  λινάτσες  απομακρυνθούν  πριν  από  τη 
συμπλήρωση 14 ημερών από τη διάστρωση, για το χρονικό διάστημα από 7 μέχρι 14 ημέρες, το σκυρόδεμα θα διαβρέχεται 
μέχρι κορεσμού της επιφάνειάς του δύο φορές την ημέρα και από τις 14 έως τις 28 ημέρες μία φορά την ημέρα.

5. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
H διάρκεια για την απόκτηση της αντοχής και ανθεκτικότητας εξαρτάται από τον τύπο του τσιμέντου, τον λόγο Ν/Τ, τα 
χαρακτηριστικά των αδρανών, τα χημικά πρόσθετα, την θερμοκρασία σκυροδέματος και την αποδοτικότητα της μεθόδου 
συντήρησης για την συγκράτηση της υγρασίας.

Στην Προδιαγραφή αυτή, όπως και στον ΚΤΣ, θεωρείται ότι στα συνηθισμένα έργα και για τη συνηθισμένη συντήρηση με 
συνεχώς διατηρούμενες υγρές λινάτσες (παρ 10.3 ΚΤΣ, παρ 4.2.2 της προδιαγραφής αυτής) ο απαιτούμενος χρόνος είναι 7 
ημέρες  με  λινάτσες  διατηρούμενες  συνεχώς  υγρές  ενώ οι  λινάτσες  παραμένουν  στην  επιφάνεια  άλλες  7  ημέρες.  Για 
σκυροδέματα ανθεκτικά σε επιφανειακή φθορά, ή σκυροδέματα μειωμένης υδατοδιαπερατότητας, ή ανθεκτικά σε χημικές 
προσβολές, η εντατική συντήρηση πρέπει να έχει διπλάσιο χρόνο, δηλ 14 ημέρες. 

Σημειώνεται ότι για σκυροδέματα με τσιμέντα με αυξημένη περιεκτικότητα σε φυσικές ή τεχνητές ποζολάνες ή ιπτάμενες 
τέφρες (CEM II ή CEM IV) η απαίτηση για εντατική συντήρηση είναι αυξημένη έναντι των τσιμέντων τύπου CEM I

Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές και δεν παρουσιάζεται εξάτμιση του νερού τότε δεν απαιτείται εντατική συντήρηση. 
Οι  καιρικές  όμως  συνθήκες  μεταβάλλονται  σε  ωριαία και  ημερήσια  βάση αισθητά  και  επομένως δεν είναι  δυνατόν  να 
υιοθετηθούν οδηγίες με γενική ισχύ.

Η απόδοση των μέτρων συντήρησης και η πρόοδος της σκλήρυνσης του σκυροδέματος επιτόπου μπορεί να εκτιμηθεί με 
δοκίμια τα οποία παραμένουν δίπλα στο έργο «δοκίμια έργου» (παρ 10.3 ΚΤΣ) καθώς και με θερμόμετρα και υγρόμετρα 
(συνήθως με ηλεκτρονική καταγραφή) τα οποία ενσωματώνονται σε κατάλληλες θέσεις στο έργο και με βάση την αρχή της 
«ωρίμανσης» βοηθούν στην εκτίμηση της επιτόπου αντοχής ενώ παράλληλα καταγράφουν την πορεία της υγρασίας του 
σκυροδέματος.

[9. texnikes prodiagrafes.doc.doc] Σελ.25/150



 

6. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΤΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ

Όταν οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος κατά την σκυροδέτηση είναι μικρότερες από +5οC πρέπει να λαμβάνονται ειδικά 
πρόσθετα μέτρα για την σύνθεση, την παραγωγή, διάστρωση και συντήρηση του σκυροδέματος τα οποία αναπτύσσονται 
στο Εθνικό Πρότυπο: ΕΛΟΤ – 515: ‘Σκυροδέτηση όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλή’ και στην παρ 12.8 
του ΚΤΣ με τις προσαρμογές που επέφερε η Υπουργική Απόφαση Δ14/50504 (ΦΕΚ 537 Β/2002). Στην παράγραφο αυτή 
αναφέρονται  και  αναλύονται  τα  πρόσθετα  μέτρα που  πρέπει  να ληφθούν  σε  περιπτώσεις  χαμηλής  θερμοκρασίας  και 
αφορούν μόνο στη συντήρηση του σκυροδέματος.

Η θερμοκρασία του σκυροδέματος κατά τη διάστρωση και κατά τη συντήρηση πρέπει να είναι η προβλεπόμενη από τον 
Πίνακα 1:

Πίνακας 1: Απαιτούμενες  θερμοκρασίες  συντήρησης  σκυροδέματος  και  διάρκεια  αυτών  σε  περιπτώσεις 
σκυροδέτησης με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Σκυρόδεμα

Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος

tοC

Λεπτές 
διατομές

Συνήθεις 
διατομές

Μεγάλες 
διατομές

Σκυρόδεμα με μέγιστο διάμετρο αδρανούς

<20mm <31,5mm <63mm

-3<t<5

Απαιτούμενη θερμοκρασία

13οC 10οC 7οC
Διάρκεια συντήρησης σε ημέρες

Αφόρτιστο και μη 
εκτεθειμένο 3* 2** 3* 2** 3* 2**

Αφόρτιστο 
φορτισμένο και 

εκτεθειμένο
4* 3** 4* 3** 4* 3**

* Τσιμέντα Ν κατηγορίας αντοχής 32.5 ή 42.5
** Τσιμέντα R ή τσιμέντα Ν52.5

Για  να  διατηρηθεί  η  θερμοκρασία  κατά  την  συντήρηση  στα  αναγραφόμενα  επίπεδα  πρέπει  να  ληφθούν  κατάλληλα 
προστατευτικά  μέτρα  τα  οποία  περιλαμβάνουν  εκτός  από  μέτρα  που  αφορούν  τη  σύνθεση  και  την  παρασκευή  του 
σκυροδέματος  (αύξηση  της  ποσότητας  του  τσιμέντου,  χρήση  τσιμέντων  τύπου  R,  χρήση  ταχυπηκτικών  προσθέτων, 
θέρμανση  των  υλικών  κλπ)  και  μέτρα  που  αφορούν  την  προφύλαξη  του  διαστρωθέντος  σκυροδέματος  έτσι  ώστε  η 
θερμοκρασία του να μη κατέλθει κάτω από τις αναγραφόμενες τιμές. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν κάλυψη των στοιχείων 
του δομήματος με στρώσεις από κατάλληλα μονωτικά υλικά με ιδιαίτερη μέριμνα στα στοιχεία μικρών διαστάσεων τα οποία 
είναι περισσότερο ευπαθή.

Ως μονωτικά υλικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί πληθώρα υλικών όπως πχ λινάτσες, υφάσματα, φύλλα πολυαιθυλενίου σε 
συνδυασμό με κάλυψη με άμμο ή άχυρα, διογκωμένη πολυστερίνη, φύλλα αφρώδους βινυλίου, αφρός ουρεθάνης και άλλα 
υλικά που χρησιμοποιούνται ως μονωτικά. Σε άλλες περιπτώσεις καλύπτεται το δόμημα εξωτερικά με πλαστικά φύλλα και 
εσωτερικά θερμαίνεται ο χώρος με κατάλληλα θερμαντικά σώματα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί προσοχή σε 
ενδεχόμενη εκπομπή CO2 και στην συνεπαγόμενη ενανθράκωση του νεαρού σκυροδέματος.

Οι χρόνοι προφύλαξης που αναγράφονται στον Πίνακα 1 αναφέρονται σε σκυροδέματα με αερακτικό πρόσθετο, σε αντίθετη 
περίπτωση οι χρόνοι διπλασιάζονται. Επίσης οι χρόνοι αυτοί προϋποθέτουν ότι το σκυρόδεμα αποκτά κατά τη διάρκεια της 
προφύλαξης  θλιπτική  αντοχή  5MPa,  γεγονός  που  εξαρτάται  από  πολλούς  παράγοντες,  όπως  από  την  επικρατούσα 
θερμοκρασία, τον τύπο και την κατηγορία ανάπτυξης αντοχής (N ή R) του τσιμέντου κ.α. Αν το σκυρόδεμα δεν αποκτήσει 
την αντοχή αυτή ο χρόνος προφύλαξης πρέπει να παρατείνεται. Αν το σκυρόδεμα μετά την περίοδο προφύλαξης εκτεθεί σε 
επανειλημμένους  κύκλους  ψύξεως  κάτω του  μηδενός  και  απόψυξης  ενώ υγρασιακά  βρίσκεται  σε  κρίσιμη  κατάσταση 
κορεσμού τότε η αντοχή του πρέπει να υπερβαίνει τα 28MPa για να μην διατρέχει κίνδυνο βλαβών. Για να μπορεί να 
αντεπεξέλθει στην θερμική καταπόνηση που δημιουργούν τα αντιπαγωτικά άλατα θα πρέπει να έχει αντοχή μεγαλύτερη από 
31MPa. Η αντοχή του σκυροδέματος επιτόπου εκτιμάται με δοκίμια έργου (παρ 10.3 ΚΤΣ).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει  να δοθεί  στην αποφυγή ξήρανσης της επιφάνειας του σκυροδέματος.  Κατά τη διάρκεια των 
χαμηλών θερμοκρασιών υπάρχει δυνατότητα ο συνδυασμός σχετικώς υψηλής θερμοκρασίας σκυροδέματος (7-10οC) με τη 
χαμηλή θερμοκρασία και σχετική υγρασία περιβάλλοντος (ΣΥ<40%) να προκαλέσει ταχεία εξάτμιση του σκυροδέματος και 
πρόκληση ρηγματώσεων «νωπού σκυροδέματος». H διαβροχή με νερό στις περιπτώσεις αυτές δεν αποτελεί πρακτική λύση 
λόγω του κινδύνου δημιουργίας πάγου κυρίως στις θέσεις όπου το επιπλέον νερό απορρέει. Η άμεση κάλυψη με πλαστικά 
φύλλα θεωρείται ότι παρουσιάζει πολλά πρακτικά πλεονεκτήματα.

7. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΤΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗ

Όταν  οι  θερμοκρασίες  του  περιβάλλοντος  κατά  την  σκυροδέτηση  είναι  υψηλή,  πράγμα  που  συμβαίνει  συνήθως  το 
καλοκαίρι, πρέπει να λαμβάνονται ειδικά πρόσθετα μέτρα για την σύνθεση, την παραγωγή, διάστρωση και συντήρηση του 
σκυροδέματος  τα  οποία  αναπτύσσονται  στο  Εθνικό  Πρότυπο :  ΕΛΟΤ  –  517:  ‘Σκυροδέτηση  όταν  η  θερμοκρασία  του 
περιβάλλοντος είναι υψηλή’.

Όλη η διαδικασία παρασκευής και διάστρωσης του σκυροδέματος πρέπει να περιορίζεται χρονικά, ώστε να αποφεύγεται η 
άνοδος της θερμοκρασίας του μίγματος. Ο αριθμός των αρμών διακοπής εργασίας πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο 
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δυνατό. Οι επιφάνειες διακοπής εργασίας πρέπει να υφίστανται επιμελημένη επεξεργασία, όπως τράχυνση και επικάλυψη 
με βρεγμένες λινάτσες, για να διατηρηθεί η συγκολλητική ικανότητα του σκυροδέματος που ήδη υπάρχει.

Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες στο σκυρόδεμα ενέχουν κίνδυνο για
• ταχύτερη πήξη
• ταχεία εξάτμιση του νερού ,
• δημιουργία θερμικών τάσεων κατά την ψύξη πού ενδεχομένως επακολουθήσει τις βραδινές ή πρωινές ώρες της 

επόμενης ημέρας (βλ παρ 8.1.4)
• επίτευξη  μικρότερων  αντοχών  σε  μεγάλη  ηλικία  από  εκείνες  που  επιτυγχάνονται  με  το  ίδιο  σκυρόδεμα  σε 

κανονική θερμοκρασία.

Εξάτμιση του νερού του σκυροδέματος  εκτός  των κινδύνων που ενέχει  για  την δημιουργία ρηγματώσεων (βλ 8),  είναι 
δυνατόν  να  στερήσει  από  τις  επιφανειακές  στρώσεις  του  σκυροδέματος  το  απαιτούμενο νερό για  την  προβλεπόμενη 
ενυδάτωση.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  το σκυρόδεμα παρουσιάζει  μειωμένη ενυδάτωση  με  συνέπειες  στην  αντοχή αλλά 
κυρίως στην προστασία που παρέχουν οι επιφανειακές αυτές στρώσεις στον οπλισμό και στο ίδιο το σκυρόδεμα (αυξημένο 
πορώδες και αυξημένη διαπερατότητα). Είναι επομένως απαραίτητο να εντατικοποιηθούν ή να προσαρμοστούν κατάλληλα 
τα μέτρα για τη συντήρηση του σκυροδέματος.

Αν  η  συντήρηση  γίνεται  με  διαβροχή,  οι  υψηλές  θερμοκρασίες  επιβάλλουν  να  γίνονται  οι  ψεκασμοί  σε  συχνότερα 
διαστήματα γιατί ο ρυθμός εξάτμισης είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο κίνδυνος εμφάνισης ρηγματώσεων νωπού σκυροδέματος 
πριν ακόμη ολοκληρωθεί η τελική μόρφωση της επιφάνειας είναι μεγάλος. Στις περιπτώσεις αυτές η περιοχή πάνω από την 
ελεύθερη επιφάνεια του σκυροδέματος και όχι κατευθείαν η επιφάνεια του σκυροδέματος, τροφοδοτείται με νερό υπό μορφή 
πολύ μικρών αιωρούμενων σταγονιδίων (εκνεφωμένο νερό). Με τον τρόπο αυτό αυξάνει  τοπικά η σχετική υγρασία και 
ελαττώνεται  ο  ρυθμός  εξάτμισης.  Αντί  της  χρήσεως  εκνεφωμένου  νερού  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  έγκαιρα  υγρό 
συντήρησης για κάλυψη της επιφάνειας και μερική αδιαβροχοποίησή της. Εφιστάται η προσοχή ότι στις περιπτώσεις αυτές 
απαιτείται υγρό συντήρησης με μεγάλη ικανότητα παρεμπόδισης της εξάτμισης λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών. Τα 
παραπάνω μέτρα είναι δυνατόν να πρέπει να συμπληρωθούν με τοποθέτηση αντιανέμιων πετασμάτων για τη μείωση της 
ταχύτητας του ανέμου και σκιαδίων για την προφύλαξη από την ηλιακή ακτινοβολία και την συνεπαγόμενη αύξηση της 
θερμοκρασίας του σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα πρέπει να προφυλάσσεται από απότομη ελάττωση της θερμοκρασίας, η 
οποία μπορεί να συμβεί λόγω πτώσεως της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος τη νύχτα ή τις πρώτες πρωινές ώρες ή μετά 
από απογευματινή βροχή (ρυθμός μεγαλύτερος από 3  οC /h). Η απότομη αυτή πτώση της θερμοκρασίας θα προκαλέσει 
ρηγμάτωση στο σκυρόδεμα (βλ παρ 8.1.4)

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΑΡΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Στη παράγραφο αυτή  αναφέρονται  τα είδη  και  αιτίες  αλλά  και  αναγκαία  μέτρα για  την  αποφυγή ρηγμάτωσης  νεαρού 
σκυροδέματος. Στο νεαρό σκυρόδεμα παρατηρούνται τα ακόλουθα είδη ρωγμών:

8.1. ΡΩΓΜΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ / ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Οι  ρωγμές  αυτές  δημιουργούνται  όσο  το  σκυρόδεμα  είναι  ακόμη  πλαστικό  και  οφείλονται  σε  ταχύτατη  εξάτμιση  του 
επιφανειακού νερού. Όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν ρυθμό εξάτμισης μεγαλύτερο από τον ρυθμό ανόδου νερού 
από τα κατώτερα στρώματα στην επιφάνεια του σκυροδέματος, λόγω του φαινομένου της εξίδρωσης, τότε η απώλεια του 
νερού από τα επιφανειακά στρώματα δημιουργεί παραμορφώσεις από συστολή ξήρανσης, οι οποίες παρεμποδίζονται από 
τα κατώτερα στρώματα τα οποία δεν συστέλλονται. Η παρεμπόδιση αυτή δημιουργεί ανάπτυξη εφελκυστικών τάσεων τις 
οποίες το νεαρό σκυρόδεμα δεν μπορεί να φέρει και ρηγματώνεται (Φωτ 1 α, β). Οι ρωγμές αυτές έχουν ακανόνιστο σχήμα 
(ευθύγραμμες ή πολυγωνικές), αρχικά μικρό άνοιγμα και μήκος εκτεινόμενο από μερικά εκατοστά έως μερικά μέτρα με μη 
καθορισμένη κατεύθυνση. Συνήθως έχουν πυκνή διάταξη αλλά υπάρχουν και ρωγμές που μπορεί να απέχουν μερικά μέτρα 
μεταξύ τους. Το βάθος της ρωγμής μπορεί  με την πάροδο του χρόνου να μεγαλώσει  και  η ρωγμή να γίνει  ακόμη και 
διαμπερής.

α β
Φωτ 1: Ρηγμάτωση σκυροδέματος σε πλαστική κατάσταση.

Για την αποφυγή των ρηγματώσεων αυτών πρέπει να ληφθούν μέτρα που μειώνουν την ταχύτητα εξάτμισης του νερού του 
σκυροδέματος όπως:
• άμεσος ψεκασμός με υλικό συντήρησης,
• τοπική μεταβολή των συνθηκών που ευνοούν την ταχεία εξάτμιση Αυτό επιτυγχάνεται με έναν ή με συνδυασμό 

των ακόλουθων ενεργειών:
− ψεκασμό του χώρου πάνω από το σκυρόδεμα με νερό υπό μορφή νέφους (εκνεφωμένο νερό) για τοπική αύξηση 

της σχετικής υγρασίας χωρίς να αλλοιώνεται η επιφάνεια του σκυροδέματος από την πτώση σταγόνων νερού
− τοποθέτηση αντιανέμιων επιφανειών για την μείωση της ταχύτητας του ανέμου
− τοποθέτηση σκιαδίων έτσι ώστε να αποφευχθεί  η αύξηση της θερμοκρασίας του σκυροδέματος από την άμεση 

ακτινοβολία του ήλιου.
• μείωση της  θερμοκρασίας  του σκυροδέματος  κατά την  ανάμιξη (μείωση της  θερμοκρασίας  του νερού ή  των 

αδρανών, χρήση πάγου κλπ)
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8.2. ΡΩΓΜΕΣ ΑΠΟ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Το σκυρόδεμα ως υλικό σύνθετο έχει την τάση να καθιζάνει και μετά την συμπύκνωσή του εφ’ όσον παραμένει σε πλαστική 
κατάσταση. Η κατά την διεύθυνση της κατακόρυφου μετακίνηση της μάζας του σκυροδέματος εξαρτάται, μεταξύ των άλλων, 
από τον βαθμό συμπύκνωσης, από τον χρόνο που αυτό βρίσκεται σε πλαστική κατάσταση, από την κοκκομετρική σύνθεσή 
του και το βάθος του στοιχείου. Σε περιπτώσεις μικτών διατομών με μεγάλες διαφορές σε πάχος, η καθίζηση αυτή είναι 
πολύ διαφορετική και συχνά, αν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα, η διαφορετική αυτή καθίζηση μεταφράζεται σε ρηγμάτωση 
στις περιοχές που συνδέουν τα τμήματα με διαφορετικό βάθος  (Σχ1α).  Σε άλλες περιπτώσεις  σε ορισμένα σημεία του 
σκυροδέματος υπάρχει οπλισμός ή κάποιο στοιχείο (τμήμα του ξυλοτύπου) που παρεμποδίζει την προς τα κάτω καθίζηση 
του σκυροδέματος ενώ στα γειτονικά τμήματα αυτή δεν παρεμποδίζεται (Σχ1β). Το αποτέλεσμα είναι η ρηγμάτωση του 
σκυροδέματος. Ο βαθμός συμπύκνωσης, το μέγεθος της κάθισης του σκυροδέματος και οι παράγοντες που το επηρεάζουν, 
το  μέγεθος  των  ράβδων  του  οπλισμού  και  το  βάθος  τοποθέτησής  τους  είναι  από  τους  κυριότερους  παράγοντες  που 
επηρεάζουν το φαινόμενο.

Σημειώνεται, ότι οι ρηγματώσεις αυτές μπορούν να επιδιορθωθούν πολύ απλά αν εγκαίρως, πριν το σκυρόδεμα χάσει την 
ικανότητά του για συμπύκνωση, εφαρμοστεί τοπικά επιφανειακό κοπάνισμα, ή επαναδόνηση ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
απλό μύστρισμα.

α β
Σχήμα 1: Ρηγμάτωση από καθίζηση σκυροδέματος σε πλαστική κατάσταση.

Για να αποφευχθούν ρωγμές του τύπου αυτού πρέπει
• να γίνει κατάλληλο πρόγραμμα διάστρωσης και συμπύκνωσης με τα τμήματα που έχουν μεγαλύτερο βάθος να 

διαστρώνονται και να συμπυκνώνονται πρώτα (και αν είναι δυνατόν με σκυρόδεμα του οποίου το ελεύθερο νερό – και 
επομένως και η κάθιση-ελαττώνεται στις υψηλότερες στρώσεις) και μετά διαστρώνονται και συμπυκνώνονται τα μέρη με 
μικρότερο βάθος (βλ ΠΕΤΕΠ 01-01-02 «Διάστρωση και Συμπύκνωση Σκυροδέματος»).

• να βελτιωθεί η μελέτη σύνθεσης για να μειωθεί η εξίδρωση του σκυροδέματος.

8.3. ΡΩΓΜΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΟΛΗ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Όταν το σκυρόδεμα, μετά την αρχική περίοδο συντήρησής του, υποστεί απότομη ξήρανση, αναπτύσσει παραμορφώσεις 
συστολής, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ρηγματώσεις. Οι ρηγματώσεις αυτές οφείλονται στην παρεμπόδιση των 
παραμορφώσεων συστολής. Τα επιφανειακά στρώματα του σκυροδέματος ξηραίνονται και συστέλλονται ενώ τα εσωτερικά 
στρώματα, των οποίων ο ρυθμός ξήρανσης είναι πολύ μικρότερος εκείνου των επιφανειακών, δεν συστέλλονται και ως εκ 
τούτου παρεμποδίζουν τις παραμορφώσεις συστολής των επιφανειακών στρωμάτων με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται 
τάσεις εφελκυσμού που οδηγούν τελικά σε ρηγμάτωση. Η παρεμπόδιση των παραμορφώσεων μπορεί επίσης να οφείλεται 
σε ακλόνητο γειτονικό στοιχείο ή σε τριβή που αναπτύσσεται μεταξύ του συστελλόμενου σκυροδέματος πλάκας δαπέδου 
και του ακλόνητου υποστρώματος έδρασης αυτής.

Η ρηγμάτωση εξαρτάται από το μέγεθος της συστολής και από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που την 
επηρεάζουν (σύνθεση σκυροδέματος, παράγοντες που επηρεάζουν την ξήρανση πχ θερμοκρασία, υγρασία, άνεμος κ.α.) 
καθώς  επίσης  από  τον  βαθμό  παρεμπόδισης  της  παραμορφώσεως,  το  μέτρο  ελαστικότητας  και  την  χαλάρωση  των 
αναπτυσσόμενων τάσεων στο σκυρόδεμα λόγω ερπυσμού. Από τους εσωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος 
της συστολής οι κυριότεροι είναι η ποσότητα του νερού, του τσιμέντου και των αδρανών καθώς και η αντοχή. Κατά συνέπεια 
και η ηλικία του σκυροδέματος κατά την οποία το φαινόμενο θα αναπτυχθεί επηρεάζει σημαντικά το μέγεθος της συστολής.

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή των ρηγματώσεων του τύπου αυτού αφορούν κυρίως στη μείωση της 
συστολής  ξήρανσης  και  την  μετάθεση  της  ανάπτυξης  της  συστολής  ξήρανσης  αργότερα  όταν  το  σκυρόδεμα  θα  έχει 
αποκτήσει μεγαλύτερη αντοχή οπότε και το μέγεθος της συστολής θα είναι μικρότερο. Η μείωση της συστολής ξήρανσης 
επιτυγχάνεται με:
• μείωση του νερού ανάμιξης
• αύξηση της ποσότητας των αδρανών
• χρήση ινών

8.4. ΡΩΓΜΕΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Στα διάφορα τμήματα μίας κατασκευής από σκυρόδεμα μπορεί να αναπτυχθούν διαφορές θερμοκρασίας κατά την έννοια 
του πάχους του στοιχείου, οι οποίες μπορεί να οφείλονται είτε σε εσωτερικές ή εξωτερικές αιτίες. Ως εσωτερική αιτία νοείται 
κυρίως η θερμότητα ενυδάτωσης του τσιμέντου, η οποία αναπτύσσεται τις πρώτες ημέρες και ώρες και δεν απάγεται εύκολα 
προς το εξωτερικό της διατομής με αποτέλεσμα, σε περιπτώσεις μεγάλων σχετικώς διαστάσεων στοιχείων, η θερμοκρασία 
του  εσωτερικού  τμήματος  να  είναι  σημαντικά  μεγαλύτερη  από  τη  θερμοκρασία  του  εξωτερικού.  Οι  συνεπαγόμενες 
παραμορφώσεις λόγω θερμικής συστολής των εξωτερικών στρωμάτων παρεμποδίζονται από τις στρώσεις που βρίσκονται 
στο εσωτερικό της διατομής, οι οποίες είναι θερμότερες και δεν έχουν τάση να συσταλλούν. Το αποτέλεσμα είναι ανάπτυξη 
εφελκυστικών  τάσεων  και  ρηγμάτωση.  Στις  εξωτερικές  αιτίες  συμπεριλαμβάνονται  οι  θερμοκρασιακές  μεταβολές  του 
περιβάλλοντος  οι  οποίες  επιβάλλουν  ακόμη  και  σε  στοιχεία  μικρών  σχετικά  διαστάσεων  θερμικές  διαφορές  μεταξύ 
εξωτερικών στρώσεων και εσωτερικών στρώσεων ή κάτω στρώσεων αν οι στρώσεις αυτές εδράζονται πάνω σε άλλο υλικό 
(πχ εδαφική στρώση) που δεν επηρεάζεται από τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι πλάκες 
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σκυροδέματος που εδράζονται επί εδαφικών ή άλλων στρώσεων. Η ανώτερη πλευρά της πλάκας επηρεάζεται έντονα από 
τις θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος ενώ ο πυθμένας της πλάκας προστατεύεται από τη στρώση έδρασης και 
δεν παρουσιάζει αυτές τις μεταβολές. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αναπτύσσεται θερμοκρασιακή διαφορά κατά την έννοια 
του πάχους με αποτέλεσμα την κύρτωση των στοιχείων, η οποία όταν παρεμποδίζεται προκαλεί ανάπτυξη εφελκυστικών 
τάσεων (στη λιγότερο θερμαινόμενη πλευρά) και ενδεχομένως ρηγμάτωση. Σημειώνεται ότι τάσεις στο σκυρόδεμα μπορεί 
επίσης να αναπτυχθούν και από μη ευθύγραμμη κατανομή της θερμοκρασίας μέσα στη μάζα του.

Το μέγεθος  των αναπτυσσόμενων τάσεων εξαρτάται  από την γεωμετρία του στοιχείου,  τη θερμοκρασιακή διαφορά,  το 
μέγεθος της παρεμπόδισης της μετακίνησης, το μέτρο ελαστικότητας και τον ερπυσμό /χαλάρωση του σκυροδέματος.

Η  αποφυγή  των  ρηγματώσεων  αυτού  του  τύπου  για  το  νεαρό  σκυρόδεμα  επιτυγχάνεται  με  μέτρα  τα  οποία  κυρίως 
ελαττώνουν τις θερμοκρασιακές διαφορές, όπως:
• Κάλυψη  των  επιφανειών  του  σκυροδέματος  για  να  μην  πέσει  η  θερμοκρασία  των  επιφανειακών  στρώσεων 

σημαντικά (τις  βραδινές ή τις  πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας από τη σκυροδέτηση) σε σχέση με την 
θερμοκρασία του πυρήνα της διατομής.

• Μείωση της ανάπτυξης μεγάλης σχετικώς θερμοκρασίας στις εσωτερικές περιοχές της διατομής (πυρήνας) με 
χρήση τσιμέντων με χαμηλή θερμοκρασία ενυδάτωσης, με ψύξη του σκυροδέματος ώστε η αρχική του θερμοκρασία 
διάστρωσης να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη και με μείωση της ποσότητας του τσιμέντου.

• Για τις διατομές μεγάλων διαστάσεων
− διάστρωση του σκυροδέματος κατά στρώσεις με χρονική απόσταση για κάθε στρώση, έτσι ώστε να δίνεται ο χρόνος 

για απαγωγή της παραγόμενης θερμότητας
− τεχνητή ψύξη του σκυροδέματος με κυκλοφορία ψυχρού νερού μέσα σε σωλήνες ενσωματούμενους στη μάζα του 

σκυροδέματος.

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ελέγχεται  αν  τηρούνται  οι  διατάξεις  της  Προδιαγραφής  αυτής  ήτοι  α)αν  τα  υλικά  είναι  τα  προδιαγραφόμενα  β)  αν  η 
συντήρηση διαρκεί όσο διάστημα προβλέπεται γ) αν γίνεται κατά ομοιόμορφο τρόπο σε όλα τα σημεία της κατασκευής και 
αν ακολουθούνται σωστά οι οδηγίες.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου συντήρησης και εν γένει πρόοδος της σκληρύνσεως ελέγχεται με δοκίμια, τα οποία 
παραμένουν δίπλα στο έργο και  συντηρούνται  όπως αυτό (δοκίμια του έργου).Οι αντοχές αυτών των δοκιμίων δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη στους ελέγχους συμμορφώσεως.

Τα δοκίμια θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τη μέθοδο Ελέγχου ΣΚ –304.

10. ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ–  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε  για  την συντήρηση πρέπει  να αποθηκεύονται  σε  χώρο όπου  δεν θα υπάρχει  κίνδυνος 
αλλοίωσης των ιδιοτήτων τους και χαρακτηριστικών τους. Ιδιαίτερα τα ειδικά υγρά που είναι εύφλεκτα, όταν αποθηκεύονται 
σε κλειστούς χώρους πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον αερισμό του χώρου. Η ασφάλεια και 
οι συνθήκες εργασίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού των εργασιών συντήρησης καθώς και 
κατά  την  οργάνωση  της  εργασίας  για  την  πρόβλεψη  των  κινδύνων  και  την  εφαρμογή  προληπτικών  μέτρων.  Είναι 
απαραίτητα η παροχή των κατάλληλων μέσων ασφαλούς εργασίας .

Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το ΦΑΥ και το ΣΑΥ σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις ΔΙΠΑΔ/
οικ/889 ΦΕΚ/16 (Β’/14-01-2003) και ΔΙΠΑΔ/οικ/177 ΦΕΚ/266 (Β’/14-01-2001)

Όλες  οι  εργασίες  που  διεξάγονται  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  τους  κανονισμούς  και  την  σχετική  περιβαλλοντική 
νομοθεσία.

11. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σε μέτρα τετραγωνικά επιφανείας σκυροδέματος η οποία έχει υποστεί την προδιαγραφείσα πρότυπη συντήρηση, εφόσον 
αυτή προβλέπεται στο οικείο τιμολόγιο ότι θα αμείβεται ιδιαιτέρως, ειδάλλως η σχετική δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην 
τιμή του σκυροδέματος, για τα επιμετρηθέντα κυβικά μέτρα σκυροδέματος, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ΠΕΤΕΠ 01-
01-01-00 ‘’Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος‘’.
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ΤΠ 4 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή και κατάταξη των συγκροτημάτων παραγωγής σκυροδέματος 
στα οποία υπάρχει αναμικτήρας και γίνεται κεντρική ανάμιξη του σκυροδέματος.

Η  προδιαγραφή  δεν  αφορά σε  εγκαταστάσεις  παραγωγής  σκυροδέματος  χωρίς  κεντρική  ανάμιξη  (ξηρά φόρτωση).  Σε 
περίπτωση που επιτρέπεται από τη σύμβαση να γίνει χρήση τέτοιας εγκαταστάσεως, αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από την 
επίβλεψη και να έχουν διεξαχθεί οι έλεγχοι ομοιομορφίας του σκυροδέματος, όπως προβλέπονται από το ΕΝ 206-1:2000 
και ΕΛΟΤ 346, Παράρτημα Β. (§12.1.1.12 και 12.1.1.11 του ΚΤΣ-97).

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Ισχύουν  οι  σχετικές  διατάξεις  που  προβλέπονται  για  την  ανάμιξη/παραγωγή  σκυροδέματος  και  περιλαμβάνονται  στα 
παρακάτω:
A. “Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος” (ΚΤΣ-97) καθώς και η προσαρμογή του το 2002 (ΦΕΚ/315/Β/17.4.97 

και ΦΕΚ/537/Β/1.5.02)
B. “Κανονισμός διενεργείας ελέγχων ποιότητας υλικών και έργων” (ΦΕΚ/332/Β/28.3.01)
C. ΕΝ 206-1:2000  :Concrete  Part  1  :Specification  performance  production  and  conformity  Σκυρόδεμα –  Μέρος 

1:Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή, συμμόρφωση.

Τα συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος μπορούν να καταταγούν σε (3) κατηγορίες Α, Β, Γ με τα εξής χαρακτηριστικά:

2.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Α"
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος στα οποία υπάρχουν τουλάχιστον τα εξής 
χαρακτηριστικά:
α. Αναμικτήρας σκυροδέματος, χωρητικότητας τουλάχιστον 0,5m3 σε νωπό συμπυκνωμένο σκυρόδεμα με μονό οριζόντιο 

ή κατακόρυφο άξονα.
β. Ζυγιστήρια αδρανών υλικών και τσιμέντου με ζυγαριές (μηχανικές) και αναλογική ή ψηφιακή σύνδεση και οι οποίες θα 

διακριβώνονται με πρότυπα βάρη ανά έξι μήνες.
γ. Δοσομέτρηση νερού και προσθέτων κατ’ όγκον με λιτρομετρητή ή κατά βάρος με ζυγιστήριο νερού και προσθέτων 

(προαιρετικό).
δ. Χειροκίνητη λειτουργία του συγκροτήματος με ηλεκτρικό πίνακα.
ε. Αποθήκευση  των υλικών  είτε  σε  διάταξη  “τύπου αστέρα”  είτε  με  σιλό φόρτωσης  των  υλικών  (ξεχωριστά για κάθε 

κλάσμα, άμμος – γαρμπίλι – χαλίκι).
στ. Χειριστή συγκροτήματος πεπειραμένο (200 ώρες εμπειρίας).

2.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Β"
Στην  κατηγορία  αυτή  κατατάσσονται  τα  συγκροτήματα  παραγωγής  σκυροδέματος  για  τα  οποία  ισχύουν  όλα  τα 
χαρακτηριστικά της κατηγορίας: Α με τις παρακάτω προσθήκες και τροποποιήσεις:
α. Αναμικτήρας σκυροδέματος, χωρητικότητας  τουλάχιστον 1,0m3 σε  νωπό συμπυκνωμένο σκυρόδεμα με οριζόντιο ή 

κατακόρυφο άξονα.
β. Ζύγιση κατά βάρος όλων των υλικών με τις ανοχές και ακρίβειες ζυγίσεων που προβλέπονται στα EN 206-1:2000 και 

ΚΤΣ-97. Τα ζυγιστήρια αυτά διακριβώνονται με πρότυπα βάρη ανά εξάμηνο, σύμφωνα με το ΕΝ 45501 Metrological 
Aspects  of  Non-Automatic  Weighing  Instruments  (Incorporates  Corrigendum  AC  August  1993)  --  Μετρολογικές 
παράμετροι μη αυτομάτων ζυγιστικών διατάξεων.

γ. Απλός  αυτοματισμός  ο  οποίος  υποστηρίζει  τις  βασικές  απαιτήσεις  λειτουργίας  του  μηχανήματος  (ζύγιση  υλικών, 
φόρτωση στον αναμικτήρα, ανάμιξη, εκφόρτωση κ.λπ.).

δ. Αποθήκευση αδρανών μόνο σε σιλό είτε σε οριζόντια διάταξη είτε σε κατακόρυφη ξεχωριστά για κάθε κλάσμα και με 
σύστημα (βιντεοκάμερα) παρακολούθησης εκφόρτωσης των αδρανών στα σιλό.

ε. Ύπαρξη ζυγιστηρίου για τουλάχιστον (2) πρόσθετα σκυροδέματος, κατά βάρος. Ξεχωριστά διαμερίσματα προσθέτων 
σε περίπτωση που αυτά αντιδρούνε μεταξύ τους.

στ. Ύπαρξη μετρητή υγρασίας αδρανών, στο ή στα Σιλό της άμμου.
ζ. Φίλτρα τσιμέντου στα σιλό τσιμέντου περιβαλλοντικής προστασίας.
η. Τυπική  απόκλιση:  S60  μικρότερη  από  3,5MPa  (για  την  περίπτωση  που  η  προμήθεια  σκυροδέματος  γίνεται  από 

εργοστάσιο έτοιμου σκυροδέματος αυτή θα προκύπτει από Μητρώα ή Αρχείο Αντοχών).
θ. Πτυχιούχος χειριστής συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος.

2.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Γ"
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος για τα οποία ισχύουν όλα τα χαρακτηριστικά 
της Κατηγορίας Β με τις παρακάτω προσθήκες και τροποποιήσεις:
α. Αναμικτήρες σκυροδέματος, χωρητικότητας  τουλάχιστον 2,0m3 και  παραγωγικής  ικανότητος τουλάχιστον 80m3/h  σε 

νωπό συμπυκνωμένο σκυρόδεμα, με απλό ή δίδυμο οριζόντιο άξονα βίαιης ανάμιξης.
β. Ζύγιση κατά βάρος με ηλεκτροδυναμόμετρα (δυναμοκυψέλες, load cells)  όλων των υλικών όπως αδρανών υλικών, 

τσιμέντου, νερού και προσθέτων. Η ζύγιση των αδρανών θα γίνεται σε εγκαταστάσεις που φέρουν τουλάχιστον (4) 
ηλεκτροδυναμόμετρα και διατάξεις μέσα στο σιλό για την ομαλή ροή των αδρανών χωρίς την απ’ ευθείας εξάσκηση 
πίεσης στην έξοδο του σιλό αδρανών (ρυθμιζόμενο τρίγωνο εκροής αδρανών, αναλόγως καιρικών συνθηκών).
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γ. Ύπαρξη  υπερυψηλής  τεχνολογίας  αυτοματισμού  για  την  λειτουργία,  ζύγιση,  ανάμιξη,  φόρτωση/εκφόρτωση 
σκυροδέματος, με οθόνες παρακολούθησης της αντίστασης του αναμικτήρα στην ανάμιξη (Kw ή A/m3) τόσον στο στάδιο 
παραγωγής του σκυροδέματος όσον και της ηλεκτρονικής καταγραφής και παρακολούθησης όλων των ζυγίσεων και 
των ζυγιζομένων υλικών και αυτομάτου καταγραφής των ζυγίσεων σε εκτυπωτή είτε σε ειδικό καταγραφικό χαρτί είτε σε 
απ’  ευθείας  στο  Δελτίο  Αποστολής  του  σκυροδέματος  (Έτοιμο  Σκυρόδεμα)  είτε  στο  Δελτίο  Παραγωγής  του 
σκυροδέματος  (Εργοταξιακό  Σκυρόδεμα).  Αυτόματη  διόρθωση  των  ζυγιζομένων  ποσοτήτων  στο  σύνολο  των 
αναμιγμάτων που απαιτούνται για την φόρτωση ενός αυτοκινήτου μεταφοράς.

δ. Αποθήκευση  υλικών  σε  ξεχωριστά  σιλό,  μέσω  ελεγχόμενης  παραγωγικής  διαδικασίας  με  καταγραφή  ενεργειών 
(βιντεοκάμερα) και σε συνεχή άμεση εποπτεία από τον χειριστή του Μίξερ. Ύπαρξη γραπτής διαδικασίας παραλαβής 
των υλικών με υπογραφή του παραλαμβάνοντος σε κάθε Δελτίο Αποστολής των υλικών (πρώτων υλών).

ε. Ύπαρξη υγρασιόμετρου μικροκυμάτων για την μέτρηση υγρασίας της άμμου με αυτόματη διαδικασία μεταβολής των 
ζυγιζομένων ποσοτήτων νερού που προστίθενται κατ’ ευθείαν στον αναμικτήρα σκυροδέματος.

στ. Ύπαρξη φίλτρων για την περιβαλλοντική προστασία  όπως  τσιμέντου,  σκέπαστρο με  υπόστεγο της υποδοχής  των 
αδρανών ή των εγκαταστάσεων με τα σιλό φόρτωσης των αδρανών κλπ. Συστήματα καταπολέμησης του θορύβου και 
της σκόνης, τόσο των ζυγιστηρίων του συγκροτήματος όσο και του δωματίου (καμπίνας) του χειριστού με (ηχομονωτικά 
panels).

ζ. Μέριμνα και σχεδιασμός για ικανοποίηση των διεθνών προδιαγραφών ασφαλείας για τους εργαζομένους (πλέγματα, 
παραπέτα ασφαλείας, σχοινοδιακόπτες ασφαλείας).

η. Διακρίβωση όλων των ζυγιστηρίων υλικών με πρότυπα βάρη ανά εξάμηνο σύμφωνα με το ΕΝ45501.
θ. Ύπαρξη Εργαστηρίου Μονάδος στο οποίο θα εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι που προβλέπονται από το ΕΝ 206-1:2000 και 

τον  ΚΤΣ-97.  Στην  περίπτωση  που  η  προμήθεια  σκυροδέματος  γίνεται  από  εργοστάσιο  έτοιμου  σκυροδέματος 
απαραίτητη η τήρηση Ημερολογίων-Μητρώων θεωρημένων από τα Δημόσια Εργαστήρια (ΚΕΔΕ, ΠΕΔΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ 
(§ 12.1.1.7 του ΚΤΣ-97).  Επίσης στη μονάδα θα υπάρχουν διαγράμματα υπολογισμού της τυπικής απόκλισης S60 
σύμφωνα με τις διατάξεις (§12.1.1.7) του ΚΤΣ-97 και η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5MPa (για κατηγορία 
αντοχής C 20/25).

ι. Βιβλιάριο  συντήρησης  συγκροτήματος  στο  οποίο  θα  γίνεται  τακτική  τριμηνιαία  συντήρηση  (service)  πέραν  της 
εβδομαδιαίας προληπτικής συντήρησης.

κ. Πτυχιούχος χειριστής συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος.

3. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Για  την  κάθε  κατηγορία:  Α,  Β,  Γ  θα  πρέπει  κατ’  ελάχιστον  να  υπάρχουν  οι  παρακάτω  διαδικασίες  παραγωγής  και 
πιστοποιητικά.

3.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Α"
α. Πιστοποιητικά  διακρίβωσης  ζυγιστηρίων  υλικών  με  πρότυπα βάρη  (τουλάχιστον  δυο  φορές  ετησίως).  Διακρίβωση 

λιτρομετρητή νερού.
β. Πίνακας προέλευσης όλων των υλικών (πρώτων υλών) όπως:

- Αδρανή υλικά: Λατομείο.
- Τσιμέντο: Εταιρεία τσιμέντου.
- Πρόσθετα: Τύπο προσθέτου, Εταιρεία.
- Νερό: Δίκτυο, γεώτρησης κ.λπ.

γ. Πίνακας αναλογιών ποσοτήτων υλικών ανά κατηγορία σκυροδέματος σε kg/m3 ή σε μικρότερο ή μεγαλύτερο κλάσμα του 
m3 (π.χ. 0,5m3, 1,25m3) σε περίπτωση παραγωγής σε χαρμάνια διαφορετικά του 1,0m3.

δ. Διαδικασία καθαρισμού των υλικών σε περίπτωση αποθήκευσης των αδρανών σε “τύπο αστέρα”,  στην “μύτη”  του 
αστέρα όπου συσσωρεύεται παιπάλη, και απόρριψη αυτών των υλικών, τουλάχιστον ανά τρίμηνο. Καθαρισμός ανά 
τρίμηνο των δεξαμενών νερού.

ε. Βιβλιάριο συντήρησης του συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος όπου θα αναγράφονται οι τακτικές συντηρήσεις 
(τουλάχιστον ανά εξάμηνο).

στ. Τήρηση  φακέλου  ποιότητος  με  τα  πιστοποιητικά  υλικών  και  τα  αποτελέσματα  δοκιμών  από  τα  εργαστήρια  που 
προβλέπονται στον ΚΤΣ- 97 (§ 15.7 και 15.8). Στην περίπτωση που η προμήθεια σκυροδέματος γίνεται από εργοστάσιο 
ετοίμου σκυροδέματος θα ζητούνται και τα μητρώα, διαγράμματα αντοχών και υπολογισμών που προβλέπονται στον 
ΚΤΣ- 97 (§ 12.1.1.7 και § 12.1.1.8)

ι. Χειριστής συγκροτήματος (εμπειρία τουλάχιστον 200h ως χειριστή συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος).

3.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Β"
Ισχύουν όσα αναφέρονται στην Κατηγορία: Α (§ 3.1) και επιπλέον τα εξής:
α. Πιστοποιητικά  διακρίβωσης  όλων  των  ζυγιστηρίων  υλικών  (αδρανή,τσιμέντο,  νερό,  πρόσθετα),  τουλάχιστον  ανά 

εξάμηνο, με πρότυπα βάρη, σύμφωνα με το ΕΝ 45501
β. Πίνακας στον  οποίο  να αναφέρονται  τόσο η προέλευση και  οι  αναλογίες/ποσότητες των υλικών  σε  kg/m3 και  ανά 

παραγόμενο μέγεθος χαρμανιού καθώς και η αναμενόμενη κατηγορία εργασιμότητος του σκυροδέματος (S1, S2, S3, 
S4, S5).

γ. Βιβλιάριο τριμηνιαίας τακτικής συντήρησης του συγκροτήματος.
δ. Διαδικασίες παραλαβής αδρανών, τσιμέντου, νερού, προσθέτων και υπεύθυνος παραλαβής στη Μονάδα.
ε. Τήρηση  φακέλου ποιότητος  αδρανών υλικών  και  σκυροδέματος,  με  τα πιστοποιητικά  υλικών  και  τα αποτελέσματα 

ελέγχων του σκυροδέματος. Εφόσον η προμήθεια σκυροδέματος γίνεται από εργοστάσιο ετοίμου σκυροδέματος τήρηση 
μητρώων και διαγραμμάτων αντοχών, υπολογισμών κτλ που προβλέπονται στον ΚΤΣ- 97 (§ 12.1.1.7 και § 12.1.1.8)

στ. Ελάχιστος επί-τόπου εργαστηριακός εξοπλισμός ο οποίος θα περιλαμβάνει συσκευές και όργανα τουλάχιστον για τις 
δειγματοληψίες  των  υλικών  (μήτρες  λήψεως  δοκιμίων  σκυροδέματος,  υποδοχείς,  μονότροχο,  συσκευές  κάθισης, 
συσκευές δειγματοληψίας αδρανών υλικών κλπ) και την ασφαλή μεταφορά τους σε εξωτερικό εργαστήριο είτε Δημόσιο 
είτε Ιδιωτικό Αναγνωρισμένο Εργαστήριο εποπτευόμενο από το ΥΠΕΧΩΔΕ (§ 15.7 και 15.8 του ΚΤΣ-97), καθώς και 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα (πλάνο) ελέγχου.
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ζ. Σύστημα  ποιότητος  EN  ISO  9001-2000  επιθυμητό,  όχι  απαιτητό,  και  όχι  κατ’  ανάγκην  πιστοποιημένο  από 
διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

η. Μηνιαίες και Ετήσιες εκθέσεις αναφοράς ποιότητος προς την Διεύθυνση της Εταιρείας από τον Υπεύθυνο Παραγωγής 
και  Ποιότητος  της  Μονάδος  Σκυροδέματος,  ο  οποίος  στην  περίπτωση  Ετοίμου  Σκυροδέματος  θα  πρέπει  να  είναι 
Διπλωματούχος Μηχανικός (§ 12.1.1.3 του ΚΤΣ-97), και οι οποίες θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας Επίβλεψης.

θ. Πτυχίο χειριστού συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος.

3.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Γ"
Ισχύουν όσα προαναφέρονται για την Κατηγορία : Β (§ 3.2) και επιπλέον τα εξής:
α. Πιστοποιητικά διακρίβωσης ζυγιστηρίων όλων των υλικών με πρότυπα βάρη, τουλάχιστον ανά εξάμηνο.
β. Ηλεκτρονική  εκτύπωση  και  ανηρτημένος  Πίνακας  αναλογιών  όλων  των  υλικών  σε  Kg/m3 στο  Δωμάτιο  (καμπίνα) 

χειριστή, ανά κατηγορία σκυροδέματος και κατηγορία εργασιμότητος.
γ. Τήρηση αρχείου ζυγίσεων υλικών από τον εκτυπωτή στο οποίο θα αναγράφεται και η ένδειξη του μετρητή αντίστασης 

του αναμικτήρα κατά την διάρκεια της ανάμιξης ανά χαρμάνι σκυροδέματος (σε Amp/m3 ή KW ή άλλη ένδειξη). Τα 
Αρχεία θα φυλάσσονται για χρονικό διάστημα (5) ετών.

δ. Διακρίβωση μέτρηση υγρασίας μικροκυμάτων ανά εξάμηνο ή σε περίπτωση ακραίων μεταβολών των κλιματολογικών 
συνθηκών (χιόνι, καύσωνας, κλπ) και τήρηση αντίστοιχου Αρχείου.

ε. Βιβλιάριο τακτικής συντήρησης (service) του συγκροτήματος, περιλαμβανομένων όλων των φίλτρων και συστημάτων 
ασφαλείας των εργαζομένων ανά τρίμηνο.

στ. Τήρηση  φακέλου  ποιότητος  πρώτων  υλών  με  τα  αντίστοιχα  πιστοποιητικά  ποιότητος  (αδρανή,  τσιμέντο,  νερό και 
πρόσθετα)  και  σκυροδέματος.  Εφόσον  η  προμήθεια  σκυροδέματος  γίνεται  από εργοστάσιο  ετοίμου  σκυροδέματος 
τήρηση μητρώων και διαγραμμάτων αντοχών, υπολογισμών κτλ που προβλέπονται στον ΚΤΣ- 97 (§ 12.1.1.7 και § 
12.1.1.8).Στον φάκελο θα υπάρχουν και πλήρεις μελέτες συνθέσεως σκυροδέματος στις οποίες θα έχει γίνει μέτρηση 
της απώλειας κάθισης (loss of slump) συναρτήσεις του χρόνου τουλάχιστον στις χρονικές στιγμές: στο 0’, στο 0+30’, στο 
0+60 και στο 0+90’, ή ίσου με τις μέγιστες απαιτήσεις του έργου. Ειδικές συνθέσεις σκυροδέματος με πρακτικά μηδενική 
απώλεια κάθισης λόγω χρήσης ειδικών προσθέτων σκυροδέματος.

ζ. Πλήρες Εργαστήριο ελέγχου ποιότητος αδρανών υλικών και σκυροδέματος με τον ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό για 
την εκτέλεση των δειγματοληψιών υλικών και την εκτέλεση τουλάχιστον ελέγχων αδρανών, σκυροδέματος και μελέτης 
συνθέσεως σκυροδέματος ως εξής:
i. Αδρανή υλικά
- Δειγματοληψία αδρανών
- Τετραμερισμός αδρανών
- Ξήρανση υλικών σε φούρνο
- Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας
- Κοκκομετρική διαβάθμιση αδρανών

ii. Σκυροδέματος
- Δειγματοληψία σκυροδέματος
- Λήψη δοκιμίων σκυροδέματος
- Συντήρηση δοκιμίων σε πρότυπο Θάλαμο ή Δεξαμενή νερού
- Θραύση των δοκιμίων σκυροδέματος
- Δοκιμή κάθισης (slump)
- Φαινόμενο βάρος σκυροδέματος
- Min-Max εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος

iii. Μελέτη συνθέσεως σκυροδέματος
- Ζύγιση υλικών παρασκευής σκυροδέματος
- Ανάμιξη υλικών σε αναμικτήρα τουλάχιστον 50 λίτρων
- Μέτρηση περιεκτικότητα σε αέρα του σκυροδέματος
- Μέτρηση κάθισης συναρτήσει του χρόνου (απώλεια κάθισης)
- Μέτρηση φαινόμενου βάρους σκυροδέματος
- Ειδικές  μελέτες  συνθέσεως  σκυροδέματος  με  χρήση  ειδικού  προσθέτου  για  διασφάλιση  πρακτικά  μηδενική 

απώλειας κάθισης (εντός 2h)

Οι υπόλοιπες δοκιμές που προβλέπονται από τα EN 12620:2002 Aggregates for concrete - Αδρανή σκυροδεμάτων, EN 
206-1:2000,  ΚΤΣ-97 κλπ,  μπορούν να εκτελεσθούν  σε  εξωτερικά Αναγνωρισμένα Ιδιωτικά ή Δημόσια  Εργαστήρια,  και 
τηρείται στη Μονάδα αντίστοιχο Αρχείο.

η. Πιστοποιημένο σύστημα ποιότητος σύμφωνα με το EN ISO 9000:2000 (λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΚΤΣ και 
του ΕΝ 206-1, παράρτημα C) από φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από επίσημο φορέα διαπίστευσης.

θ. Επιθυμητό και όχι κατ’ ανάγκην απαιτητό, η ύπαρξη πιστοποιητικού συμμόρφωσης (Σήμα Ποιότητος) σε περίπτωση 
Εργοστασιακού Σκυροδέματος, από τον ΕΛΟΤ, σύμφωνα με τον αντίστοιχο Κανονισμό Πιστοποίησης.

ι. Αρχείο ελέγχων, εκθέσεων, αναφορών Ποιότητας του Υπευθύνου Παραγωγής και Ποιότητος προς την Διεύθυνση της 
Εταιρείας, που προκειμένου περί Ετοίμου Σκυροδέματος πρέπει να είναι από Διπλωματούχο Μηχανικό (§ 12.1.1.3 του 
ΚΤΣ-97).

Οι  παραπάνω αναφορές  θα  είναι  στην  διάθεση της  Επίβλεψης.  Στο Αρχείο  αυτό  θα υπάγονται  και  τυχόν  έλεγχοι  και 
επιθεωρήσεις  που  έχουν  γίνει  από  τις  αρμόδιες  Επιτροπές  που  προβλέπει  ο  “Κανονισμός  διενεργείας  ελέγχων 
ποιότητας υλικών και έργων” (ΦΕΚ/332/Β/28.3.01) και το Π.Δ./121 (ΦΕΚ/112/Α/6.6.01) σε εκτέλεση των διατάξεων του 
άρθρου 21 του Νομού 1418/1984. Στις παραπάνω αναφορές θα επιβεβαιώνεται ότι η τιμή της τυπικής απόκλισης S60 
(§ 12.1.1.7 του ΚΤΣ-97) παραμένει μικρότερη από 2,5MPa, για κάθε εξηντάδα δοκιμίων. Στην περίπτωση Εργοταξιακού 
Σκυροδέματος Μεγάλων Έργων (§ 13.5 του ΚΤΣ-97),  αν η S60 διαφέρει  από την τυπική απόκλιση S της μελέτης 
συνθέσεως σκυροδέματος, που ήδη χρησιμοποιείται περισσότερο από ± 0,5MPa τότε θα ακολουθείται η διαδικασία της 
§13.5.7 του ΚΤΣ-97 και θα υπολογίζεται νέα απαιτούμενη αντοχή (fa) με ελάχιστη επιτρεπτή τιμή S=3Mpa.

κ. Πτυχίο  χειριστού  συγκροτήματος  σκυροδέματος  και  βεβαίωσης  παρακολούθησης  ειδικής  εκπαίδευσης  σε 
εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητος από το Εργαστήριο της Μονάδος.
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4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην ΠΕΤΕΠ “Παραγωγή σκυροδέματος”, με τον όρο της προσκόμισης των πιστοποιητικών 
υλικών και ελέγχων και παραγωγικών διαδικασιών ανά κατηγορία συγκροτήματος: Α, Β, Γ.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό κεφάλαιο της ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 “Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος”, με τις 
επιπλέον επισημάνσεις για την ασφάλεια, υγιεινή και προστασία περιβάλλοντος που απορρέουν από τα διαλαμβανόμενα 
στην παρούσα προδιαγραφή για την εκάστοτε Κατηγορία Α, Β, Γ.
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ΤΠ 5 - ΔΟΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι οι  τεχνικές δόνησης του σκυροδέματος, το πεδίο εφαρμογής τους και οι 
ορθές πρακτικές κατά περίπτωση.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,  ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΘΟΔΩΝ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ
Συμπύκνωση σκυροδέματος είναι η διαδικασία απομάκρυνσης του εγκλωβισμένου αέρα από το νωπό σκυρόδεμα αμέσως 
μετά τη χύτευσή του στον ξυλότυπο και η επίτευξη της μέγιστης πυκνότητάς του μέσω της ταξινόμησης των αδρανών σε 
πυκνή διάταξη.

Η περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε αέρα αμέσως μετά την τοποθέτησή του στον ξυλότυπο κυμαίνεται από 5 έως 20%.

Η επίδραση της συμπύκνωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η θλιπτική αντοχή σκυροδέματος με περιεκτικότητα αέρα 5% είναι 
περίπου το 80% της αντίστοιχης του καλά συμπυκνωμένου σκυροδέματος. Με περιεκτικότητα αέρα 10% η αντοχή μειώνεται 
μέχρι και 50%.

Συμπύκνωση μέχρις ενός σημείου επιτυγχάνεται με συμπίεση, κοπάνισμα και με βύθιση σιδηρόβεργας στο σκυρόδεμα. Η 
πλήρης ωστόσο συμπύκνωση επιτυγχάνεται με εφαρμογή δόνησης, η οποία προκαλεί την προσωρινή μείωση (ή πλήρη 
εξουδετέρωση) της τριβής και πρόσφυσης μεταξύ των συστατικών του σκυροδέματος και οδηγεί στη ρευστοποίησή του.

Κατά την εφαρμογή της δόνησης η περίσσεια του νερού και του τσιμεντοπολτού, της πάστας καθώς και ο εγκλωβισμένος 
αέρας οδηγούνται προς την επιφάνεια μέσω τριχοειδών. Το νερό μειώνει το ιξώδες του τσιμεντοπολτού με αποτέλεσμα να 
μειώνονται οι εσωτερικές τριβές και το νωπό σκυρόδεμα να μετατρέπεται στιγμιαία σε υδαρές ρευστό.

Τα αδρανή περιστρέφονται και κατακαθίζουν υπό την επίδραση του βάρους τους, αποκτώντας τη μέγιστη πυκνότητα. Ο 
τσιμεντοπολτός αναδύεται στην επιφάνεια γεμίζοντας τα κενά και σφηνώνοντας τα αδρανή.

Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν η συχνότητα δόνησης εξισώνεται με την ιδιοσυχνότητα των συστατικών 
του σκυροδέματος (εξαρτάται από το μέγεθος των αδρανών). Μεγάλα αδρανή έχουν μικρότερη ιδιοσυχνότητα και μικρά 
αδρανή έχουν μεγαλύτερη, οπότε η μετακίνηση αδρανών μεγάλης διαμέτρου επιτυγχάνεται με μικρές συχνότητες, ενώ η 
μετακίνηση  μικρών  αδρανών  με  μεγαλύτερες.  Πειραματικά  (για  το  σύνηθες  σκυρόδεμα  με  αδρανή  έως  32mm)  έχει 
αποδειχθεί ότι η καλύτερη συμπύκνωση επιτυγχάνεται με δόνηση μεταξύ 11.000 και 12.000 στροφών ανά λεπτό (180 - 
200Hz).

Η σύνθεση του σκυροδέματος (λόγος νερού προς τσιμέντο, πυκνότητα, ειδικό βάρος και σχήμα αδρανών), προσδιορίζει την 
απαιτούμενη συμπύκνωση και κατά συνέπεια τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα επιτευχθεί. Εάν ο τσιμεντοπολτός βρίσκεται 
σε περίσσεια,  το σκυρόδεμα είναι  πολύ πλαστικό και  απαιτείται  πολύ μικρή συμπύκνωση καθώς η σχετική μετακίνηση 
μεταξύ των αδρανών επιτυγχάνεται με φυσικό τρόπο χωρίς δόνηση. Εάν το σκυρόδεμα είναι ύφυγρο απαιτείται ισχυρότερη 
δόνηση για την ρευστοποίησή του.

2.2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
Για τη συμπύκνωση του σκυροδέματος χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα εργαλεία, συσκευές και μέθοδοι:
- Δονητικοί κόπανοι
- Οδοστρωτήρες (δονητικοί)
- Επιφανειακοί δονητές (δονητικές πλάκες, δονητικές δοκοί)
- Εσωτερικοί δονητές (εμβαπτιζόμενοι)
- Εξωτερικοί δονητές
- Σιδερόβεργες
- Κτύπημα ξυλοτύπου
- Επαναδόνηση

Η καταλληλότητα κάθε μεθόδου ή τύπου εξοπλισμού εξαρτάται από την κάθιση του σκυροδέματος, η οποία αποτελεί δείκτη 
της εργασιμότητος. Σύμφωνα με τον ΚΤΣ η κάθιση διακρίνεται στις κατηγορίες S1 έως S4.

Εξοπλισμός / Μέθοδος
Κατηγορία Κάθισης

S1 S2 S3 S4
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Κόπανος * *   

Δονούμενος Οδοστρωτήρας * *   

Δονητική Πλάκα *    

Δονητική Δοκός * * * *

Εσωτερικός Δονητής  * * *

Εξωτερικός Δονητής  * * *

Κτύπημα Ξυλοτύπου   * *

Μπετόβεργα   * *

Επαναδόνηση   * *

2.2.1. ΔΟΝΗΤΙΚΟΙ  ΚΟΠΑΝΟΙ,  ΔΟΝΗΤΙΚΕΣ  ΠΛΑΚΕΣ  ΚΑΙ  ΔΟΚΟΙ,  ΔΟΝΗΤΙΚΟΙ 
ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ

Είναι βενζινοκίνητοι ή πετρελαιοκίνητοι δονητές με δονούμενες πλάκες, δοκούς ή κυλίνδρους. Χρησιμοποιούνται τόσο για 
την συμπύκνωση του σκυροδέματος όσο και για την συμπύκνωση επιχωμάτων.

Είναι κατάλληλοι για συμπύκνωση ύφυγρου σκυροδέματος κατηγορίας κάθισης S1 έως S2 σε στρώσεις πάχους έως 20cm.

Υπάρχουν μηχανήματα διαφόρων μεγεθών. Κριτήρια επιλογής είναι το μέγεθος της φυγόκεντρης δύναμης που παράγουν 
και  το πλάτος  της  πλάκας  ή  του τυμπάνου.  Η συμπύκνωση εφαρμόζεται  μέχρις  ότου  η  επιφάνεια του σκυροδέματος 
ομαλοποιηθεί και αποκτήσει υγρή και ομοιόμορφη όψη.

Οι  δονητικοί  οδοστρωτήρες  είναι  κατάλληλοι  για  οδοστρώματα  από  ύφυγρο  συμπυκνούμενο  σκυρόδεμα  (RCC:  roller 
compacted concrete).

Οι δονητικές δοκοί θα χρησιμοποιούνται μετά από συμπύκνωση με εσωτερικούς δονητές σε πλάκες με ιδιαίτερες απαιτήσεις 
επιπεδότητας. Μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης για την συμπύκνωση πλακών με πάχος έως 20cm, κατηγορίας S3 και 
S4  αλλά  με  την  προϋπόθεση  ότι  η  συμπύκνωση  στις  δοκούς  και  κοντά  στους  ακραίους  ξυλότυπους  θα  γίνεται  με 
εσωτερικούς δονητές.

Η χρήση τους επιβάλλεται στις πλάκες επί εδάφους. Στις περιπτώσεις αυτές οι εσωτερικοί δονητές είναι αναποτελεσματικοί 
λόγω της απορρόφησης των κραδασμών από το υπέδαφος.

2.2.2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΟΝΗΤΕΣ
Διακρίνονται σε ηλεκτροκίνητους και πεπιεσμένου αέρα. Η δόνηση δημιουργείται από την περιστροφή έκκεντρης μάζας. Οι 
δονητές θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης της συχνότητας στην περιοχή μεταξύ 4500 δονήσεων ανά λεπτό 
(75Hz) και 9000 δονήσεων ανά λεπτό (150Hz).

Είναι κατάλληλη για την παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων και για σκυροδετήσεις με ολισθαίνοντες σιδηρότυπους 
(π.χ. βάθρων γεφυρών).

Μπορεί να είναι σταθεροί (σε συγκεκριμένο σημείο του καλουπιού), κινητοί ή/ και να τοποθετούνται στα στηρίγματα του 
καλουπιού και όχι απ’ ευθείας στην επιφάνειά του.

Η χρήση των δονητών αυτών και η επιλογή της θέσης τους θα γίνεται μόνον από έμπειρους τεχνικούς.

2.2.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΟΝΗΤΕΣ
Οι εσωτερικοί δονητές κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:
- Δονητές με εύκαμπτο κινητήριο άξονα.
- Δονητές με ηλεκτρικό κινητήρα ενσωματωμένο στο κέλυφος του δονητή.
- Δονητές με πνευματική κίνηση.

Δονητές με εύκαμπτο κινητήριο άξονα
Αποτελούνται από:
- Κινητήρια διάταξη (πετρελαίου, βενζίνης ή ηλεκτρική).
- Εύκαμπτο άξονα μετάδοσης της κίνησης εντός σταθερού ελαστικού περιβλήματος (οπλισμένου ελαστικού σωλήνα).
- Δονούμενη  κεφαλή  σε  διαμέτρους  από  18mm  έως  75mm,  με  ταχυσύνδεσμο  προσαρμογής  στον  ελαστικό  άξονα 

μετάδοσης κίνησης.

Η δόνηση δημιουργείται από την περιστροφή έκκεντρης μάζας στην κεφαλή του δονητή (ρύγχος).

Οι στροφές μπορούν να ρυθμίζονται με κατάλληλο μηχανισμό (πολλαπλασιαστή).
Οι δονητές της κατηγορίας αυτής έχουν μικρή διάμετρο κεφαλής και είναι κατάλληλοι  σε περιπτώσεις ύπαρξης πυκνού 
οπλισμού, για στοιχεία με μικρές διαστάσεις, καθώς και για τις σκυροδετήσεις κόμβων ή προκατασκευασμένων στοιχείων.
Η εμβέλειά (μήκος σωλήνα μετάδοσης της κίνησης) είναι περιορισμένη με συνέπεια την ανάγκη συχνής μετακίνησης του 
κινητήρα (συνήθως απαιτείται η χρησιμοποίηση πρόσθετου εργάτη για τις μετακινήσεις αυτές).

Δονητές με ηλεκτρικό κινητήρα ενσωματωμένο στην κεφαλή
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Λειτουργούν υπό τάση 380, 220 ή 42Volts. Ο ηλεκτρικός κινητήρας και η έκκεντρη μάζα βρίσκονται στην κεφαλή. Έχουν 
μικρό βάρος και εμβέλεια από 15 έως 25m. Συνήθως διατίθενται σε διαμέτρους από 30mm έως 80mm. Ο χειρισμός τους 
γίνεται από ένα μόνο τεχνίτη. Είναι ιδιαίτερα ευπαθείς όταν λειτουργούν στον αέρα (εκτός σκυροδέματος).

Πνευματικοί δονητές
Τροφοδοτούνται από αεροσυμπιεστή. Διακρίνονται σε παλινδρομικούς/κρουστικούς, περιστροφικούς ή κινούμενης σφαίρας. 
Μετά  την  εκτόνωση  ο  αέρας  διαφεύγει  μέσα από  σωλήνα χαμηλής  πίεσης  που  περιβάλλει  τον  σωλήνα  τροφοδοσίας 
πεπιεσμένου αέρα.

Στους εμβαπτιζόμενους δονητές πεπιεσμένου αέρα η κινητήρια διάταξη συνήθως ευρίσκεται εκτός της κεφαλής οπότε η 
διάμετρος του σωλήνα και το βάρος της κεφαλής είναι μικρά. Το μειονέκτημα των δονητών αυτών είναι το περιορισμένο 
μήκος του σωλήνα προσαγωγής αέρα (διαφορετικά προκύπτει  υπερβολική πτώση πίεσης)  το οποίο δεν υπερβαίνει τα 
2,00m.

Η  συχνότητα  δόνησης  των  πνευματικών  δονητών  εξαρτάται  σημαντικά  από  την  συνεκτικότητα  του  σκυροδέματος.  Η 
ταχύτητα δόνησης στο σκυρόδεμα μπορεί να είναι ακόμη και 60 % μικρότερη από την ταχύτητα δόνησης στον αέρα. Εάν το 
σκυρόδεμα είναι πολύ συνεκτικό η ταχύτητα δόνησης θα μειωθεί σημαντικά και θα μειωθεί η ακτίνα συμπύκνωσης.

2.3. ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕΚΩΣ 2000: Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (2000).
ΚΤΣ: Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (1997/2001).
ACI309R: Guide for Consolidation of Concrete -  ACI Manual for Concrete Practice 2000.  -  Οδηγός  συμπύκνωσης 

σκυροδέματος. Εγχειρίδιο του Αμερικανικού Ινστιτούτου Σκυροδέματος.

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΝΗΤΩΝ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Επισημαίνεται ότι η χρήση εσωτερικού δονητή απαγορεύεται στις εξής περιπτώσεις:
- Όταν ο δονητής δεν βυθίζεται στο σκυρόδεμα με το ίδιο βάρος του και πρέπει να εφαρμοσθεί πρόσθετη δύναμη στο 

δονητή ώστε να εισχωρήσει στο σκυρόδεμα.
- Όταν η οπή που δημιουργείται στο σκυρόδεμα με την είσοδο του δονητή δεν κλείνει όταν αυτός αποσύρεται.

Εφιστάται η προσοχή στις περιπτώσεις σκυροδεμάτων με υψηλό υδατοτσιμεντοσυντελεστή: η χρήση εσωτερικών δονητών 
μπορεί να οδηγήσει σε απόμειξη του σκυροδέματος.

3.2. ΕΚΛΟΓΗ ΔΟΝΗΤΗ
Η επιλογή του εσωτερικού δονητή γίνεται με βάση την εργασιμότητα του νωπού σκυροδέματος όπως αυτή εκφράζεται από 
την κατηγορία κάθισης (πίνακας παραγράφου 2.2).

Οι συνήθεις τυποποιημένες διάμετροι των εσωτερικών δονητών είναι 30, 40, 48, 57 και 65 έως 80mm. Διατίθενται επίσης 
δονητές Φ 18 έως 25mm κατάλληλοι για εργαστήρια ή σε περιπτώσεις πυκνού οπλισμού, καθώς και δονητές με διάμετρο 
έως 150mm για χρήση σε σκυροδετήσεις μεγάλου πάχους (mass concrete) με μεγάλων διαστάσεων αδρανή.

Για την εκλογή του δονητή θα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
- Απόσταση οπλισμού

Η διάμετρος του δονητή θα είναι τέτοια ώστε η εισχώρηση και η ανάσυρση του δονητή να γίνεται χωρίς την ανάγκη 
επιβολής ιδιαίτερης δύναμης, πράγμα που πέραν της κακής συμπύκνωσης έχει και ως αποτέλεσμα την βλάβη του ίδιου 
του δονητή.  Η δόνηση των ράβδων οπλισμού  έχει  σαν αποτέλεσμα τη συγκέντρωση λεπτόκοκκων αδρανών στην 
περίμετρό τους που οδηγεί στην τοπική γείωση της αντοχής του σκυροδέματος. Πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη ότι 
οι  δονητές  μικρής  διαμέτρου  έχουν  περιορισμένη ακτίνα δράσεως,  οπότε  απαιτείται  περισσότερος  χρόνος  για  την 
επαρκή δόνηση του σκυροδέματος. Σε στοιχεία με μεγάλη πυκνότητα οπλισμού συνιστάται να προβλέπονται (κατά το 
σιδέρωμα) θέσεις για την είσοδο του δονητή.

- Όγκος σκυροδέτησης
Οι συνήθεις δονητές έχουν θεωρητική ικανότητα δόνησης από 5 m3/h έως 50 m3/h, ανάλογα με τη διάμετρο και το μήκος 
τους. Ο υπολογισμός του αριθμού των απαιτούμενων δονητών πρέπει να γίνεται με βάση απόδοση ίση προς το 50% 
της θεωρητικής.

- Ακτίνα ενέργειας του δονητή
Η ακτίνα του νοητού κυλίνδρου στον οποίο μεταδίδεται η δόνηση κατά την είσοδο του δονητή είναι περίπου δεκαπλάσια 
της ακτίνας του δονητή και εξαρτάται εκτός από την ισχύ του δονητή, από την συνεκτικότητα του σκυροδέματος και το 
μέγεθος των αδρανών. Είναι ως εκ τούτου σκόπιμο να διαπιστώνεται κάθε φορά επί τόπου με εκτίμηση του κύκλου από 
τον οποίο αναδύονται φυσαλίδες αέρα, τσιμεντοπολτός και νερό κατά τη λειτουργία του δονητή.

- Απόσταση εφαρμογής σημείων δόνησης
Η απόσταση των σημείων εφαρμογής της δόνησης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται αλληλοκάλυψη των 
κύκλων ενέργειας του δονητή. Στις περιπτώσεις που η αποτελεσματικότητα της δόνησης δεν μπορεί να ελεγχθεί οπτικά 
(π.χ. τοιχία μεγάλου ύψους), η εμπειρία του χειριστή αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα επιτυχίας.

- Πάχος στρώσης σκυροδέτησης
Το πάχος του νωπού σκυροδέματος στο οποίο εφαρμόζεται δόνηση δεν θα είναι μεγαλύτερο από 50cm.
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3.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΟΝΗΤΗ

3.3.1. ΓΕΝΙΚΑ
- Η εισχώρηση του δονητή στο σκυρόδεμα θα γίνεται γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να συμπυκνωθεί πρώτη η 

ανώτερη στοιβάδα του σκυροδέματος, γιατί  έτσι παρεμποδίζεται η διαφυγή του αέρα και της περίσσειας νερού των 
κατώτερων στρωμάτων στην επιφάνεια και δεν μπορεί να γίνει συμπύκνωση ολόκληρης της μάζας του σκυροδέματος.

- Η ανάσυρση του δονητή θα γίνεται αργά, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για την μεταφορά της δόνησης στη μάζα 
του  σκυροδέματος,  την  ταξινόμηση  των  αδρανών,  την  απαγωγή  του  αέρα,  του  νερού  και  της  περίσσειας  του 
τσιμεντοπολτού. Η ταχύτητα ανάσυρσης θα είναι 4 έως 8cm/sec ανάλογα με την συνεκτικότητα του σκυροδέματος. Η 
γρήγορη ανάσυρση του δονητή είναι η πιο συνηθισμένη αιτία κακής συμπύκνωσης.

- Η δόνηση θα σταματά όταν η ανάδυση των φυσαλίδων αέρα αρχίσει να γίνεται σποραδική και στην επιφάνεια έχει 
σχηματισθεί λεπτό λείο στρώμα τσιμεντοπολτού καλυμμένο από το νερό που έχει ανέλθει.

- Κατά τη δόνηση επάλληλων στρώσεων σκυροδέματος, ο δονητής πρέπει να εισέρχεται στην αμέσως προηγουμένως 
συμπυκνωμένη στρώση 5 έως 10cm ώστε να απελευθερώνονται τόσο ο αέρας που έχει εγκλωβισθεί στο επίπεδο που 
βρίσκεται μεταξύ των δύο στρώσεων, όσο και το επιφανειακό στρώμα τσιμεντοπολτού της προηγούμενης στρώσης. Με 
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ομογενοποίηση του σκυροδέματος της κάτω στοιβάδας της άνω στρώσης και της άνω 
στοιβάδας της κάτω στρώσης (ομοιομορφία σε όλη τη μάζα του σκυροδέματος). Νοείται ότι η κάτω στρώση πρέπει να 
βρίσκεται σε κατάσταση που να επιτρέπει την είσοδο του δονητή υπό την επίδραση του βάρους του χωρίς την επιβολή 
πρόσθετης δύναμης.

3.3.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
Συμπύκνωση και οπλισμός
Παρόλο που δεν είναι πάντοτε εφικτό, θα επιδιώκεται να μην εφαρμόζεται δόνηση επί του οπλισμού, γιατί έχει ως συνέπεια 
τη  συγκέντρωση  λεπτόκοκκων  αδρανών  γύρω από  τις  ράβδους  που  επιφέρουν  την  τοπική  μείωση  της  αντοχής  του 
σκυροδέματος.

Όταν δονείται ο οπλισμός παρατηρούνται συχνά στην ορατή επιφάνεια του σκυροδέματος ίχνη στις θέσεις του οπλισμού.

Σε περιπτώσεις σκυροδετήσεων μεγάλης χρονικής διάρκειας, η δόνηση του οπλισμού έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταφορά 
κραδασμών στις υποκείμενες στρώσεις του σκυροδέματος που έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσουν αντοχή και συνέπεια την 
δημιουργία μικρορηγματώσεων στην περιοχή γύρω από τον οπλισμό, που οδηγούν σε μείωση της συνάφειας και καθιστούν 
τον οπλισμό ευπαθέστερο σε διάβρωση.

Στις γωνίες και κατά μήκος των ακμών του καλουπιού και γενικά όταν η επικάλυψη του σιδηροπλισμού είναι περιορισμένη 
θα γίνεται επιμελημένη συμπύκνωση για να μην παραμένουν κενά που δεν έχουν πληρωθεί από σκυρόδεμα.

Συμπύκνωση διατομών σκυροδέματος μικρού πάχους
Κατά τη συμπύκνωση διατομών μικρού πάχους (δάπεδα, πλάκες) θα επιδιώκεται να εισέρχεται και να κινείται ο δονητής 
σχεδόν οριζόντια, ανάμεσα στις σχάρες οπλισμού. Οι διαδοχικές διαδρομές του δονητή πρέπει να είναι παράλληλες.

Καταλληλότεροι για τις περιπτώσεις αυτές είναι οι δονητές μικρού μήκους κεφαλής με κοντό λάστιχο.

Συμπύκνωση σκυροδέματος υποστυλωμάτων
Εάν η σκυροδέτηση γίνεται χωρίς διακοπή (προϋποτίθεται ότι  το καλούπι έχει την απαιτούμενη αντοχή),  ο δονητής θα 
παραμένει μέσα στο σκυρόδεμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σκυροδέτησης και θα παρακολουθεί σε υστέρηση την ανερχόμενη 
στάθμη του σκυροδέματος (πρέπει δηλαδή να διατηρείται διαρκώς κάτω από την επιφάνεια του σκυροδέματος).

Τα υποστυλώματα θα επιδιώκεται να δονούνται με δονητές ακτίνας ενεργείας που θα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνειά 
τους.

Ο δονητής θα τοποθετείται στη βάση του υποστυλώματος πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης με το διακόπτη κλειστό 
και θα ενεργοποιείται μόλις αρχίσει η τροφοδοσία του σκυροδέματος για την εξασφάλιση καλύτερης συμπύκνωσης στην 
ένωση του παλαιού με το νέο σκυρόδεμα. 

Σκυροδέτηση σε περιοχές με ενσωματούμενα στοιχεία και εσοχές του καλουπιού
Η μεταφορά σκυροδέματος με το δονητή γενικά απαγορεύεται. Ωστόσο στις θέσεις που πρέπει να προωθηθεί το σκυρόδεμα 
κάτω από ενσωματούμενα στοιχεία (π.χ. σωλήνες) ή οπές περιχαρακωμένες με καλούπι ή διογκωμένη πολυστερίνη (π.χ. 
παράθυρα  σε  τοιχία  ή  τρύπες  μηχανολογικών  εγκαταστάσεων  σε  τοιχία)  η  σκυροδέτηση  και  η  δόνηση  θα  γίνεται 
μονόπλευρα και μέσω της δόνησης θα μεταφέρεται το σκυρόδεμα στην απέναντι πλευρά. Όταν το σκυρόδεμα πληρώσει την 
περιοχή  κάτω από  το  άνοιγμα  θα  ακολουθεί  σκυροδέτηση  και  από  την  άλλη  πλευρά.  Όταν  εγκιβωτισθεί  πλήρως  το 
ενσωματούμενο στοιχείο θα γίνεται επαναδόνηση.

Επαναδόνηση
Η επαναδόνηση  είναι  πρόσθετη  διαδικασία  για  επιπλέον  αύξηση  της  πυκνότητας  και  της  αντοχής  του σκυροδέματος, 
ειδικότερα σε περιπτώσεις υψηλής περιεκτικότητας σε νερό ή ταχείας σκυροδέτησης.

Επιμελημένη επαναδόνηση απαιτείται και στις περιπτώσεις πυκνού οπλισμού επειδή παρουσιάζονται κενά κάτω από τις 
οριζόντιες ράβδους οπλισμού. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται και η ποιότητα των ορατών επιφανειών.

Με  την  προϋπόθεση  ότι  το  σκυρόδεμα είναι  ακόμα  εργάσιμο,  η  επαναδόνηση  μπορεί  να  γίνει  ακόμα  και  μία  ώρα ή 
περισσότερο μετά την αρχική δόνηση. Ο δονητής πρέπει να βυθίζεται στο σκυρόδεμα μόνο με το βάρος του, ενώ κατά την 
έξοδο  η  οπή  του  σκυροδέματος  πρέπει  να  κλείνει.  Εάν  δεν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  αυτές,  η  επαναδόνηση 
απαγορεύεται.
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4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Απαιτούνται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι:
- Διαπίστωση της ορθής επιλογής δονητή και της μεθοδολογίας δόνησης.
- Παρακολούθηση των εργασιών κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης και συμπύκνωσης και διαπίστωση τόσο της σωστής 

διαδικασίας δόνησης όσο και της επίτευξης του προσδοκώμενου αποτελέσματος.
- Έλεγχος  των  επιφανειών  του  σκυροδέματος  μετά  την  αφαίρεση  των  καλουπιών  για  τη  διαπίστωση  εμφανών 

κακοτεχνιών οφειλομένων στη δόνηση (ύπαρξη φωλεών, εμφανείς ράβδοι οπλισμού κ.λπ.). στην περίπτωση αυτή ο 
Ανάδοχος  υποχρεούται  να  αποκαταστήσει  την  επιφάνεια  με  κατάλληλα  υλικά  (τσιμεντοειδή,  διογκωτικά  κονιάματα 
κ.λπ.), σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας. Οι σχετικές δαπάνες επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Απαιτείται  η  λήψη  μέτρων  ασφαλείας  για  το  σύνολο  των  εργασιών  που  εκτελούνται  στα  πλαίσια  της  παρούσης 
προδιαγραφής με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, τη μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων (Ν 1396/83) 
καθώς και την υποχρέωση χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας σε κάθε επί μέρους εκτελούμενη εργασία και τις άλλες 
απαιτήσεις  του  Π.Δ.  17/96  ‘’Μέτρα για  τη βελτίωση  της  ασφάλειας  και  υγείας  των  εργαζομένων  κατά  την  εργασία  σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ‘’ και τις σχετικές τροποποιήσεις του με το Προεδρικό Διάταγμα 
159/99.Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το ΦΑΥ και το ΣΑΥ σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16/ Β’/14-01-2003) και ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266/ Β’/14-01-2001).

Επιπρόσθετα, εάν χρησιμοποιούνται ηλεκτροκίνητοι δονητές, θα γίνεται προσεκτικός έλεγχος των καλωδίων τροφοδοσίας.

Τα δάπεδα εργασίας θα ελέγχονται και θα ενισχύονται αν απαιτείται, ώστε να είναι σταθερή και ασφαλή κατά την εφαρμογή 
της δόνησης.

6. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
Η δονητική συμπύκνωση του σκυροδέματος εντάσσεται στις εργασίες διάστρωσης - συμπύκνωσης σκυροδέματος (ΠΕΤΕΠ 
01-01-02-00) και δεν επιμετράται ιδιαιτέρως.
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ΤΠ 6- ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η προμήθεια, κοπή, διαμόρφωση και τοποθέτηση, σε στοιχεία από σκυρόδεμα, σιδηρού οπλισμού διαφόρων κατηγοριών 
χαλύβων και  διαφόρων διαμέτρων,  με  στόχο την επίτευξη ή βελτίωση  της  στατικής  επάρκειας  και  ανθεκτικότητας  του 
στοιχείου ή/και της κατασκευής ως συνόλου.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Ως  οπλισμός  αντοχής  φερόντων  στοιχείων  θα  χρησιμοποιηθεί  χάλυβας  εκ  των  κατηγοριών  που  περιγράφονται  στα 
πρότυπα ΕΛΟΤ που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2, κατά τις απαιτήσεις της στατικής μελέτης και τα αναγραφόμενα στα 
εγκεκριμένα σχέδια. Οι χάλυβες που προδιαγράφονται στα πρότυπα αυτά είναι συγκολλήσιμοι και παραδίνονται σε μορφή 
ράβδων,  ρολών,  ευθυγραμμισμένων  προϊόντων  και  φύλλων  ηλεκτροσυγκολλημμένων  πλεγμάτων,  καθώς  και 
ηλεκτροσυγκολλημμένων δικτυωμάτων.

Ανοξείδωτοι χάλυβες θα χρησιμοποιηθούν στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, όταν η προστασία των οπλισμών 
από την διάβρωση δεν μπορεί να επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό με την στρώση επικαλύψεως του σκυροδέματος. Οι 
ανοξείδωτοι  χάλυβες θα συνοδεύονται  από Πιστοποιητικά  του παραγωγού και  του  εισαγωγέα που θα βεβαιώνουν  την 
κατηγορία του χάλυβα, στην οποία υπάγονται.

2.2. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Ισχύουν τα Πρότυπα 
ΕΛΟΤ 1421-1 Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκλολλήσιμοι χάλυβες – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις – Steel for 

the reinforcement of concrete – Weldable reinforcing steel – Part 1: General
ΕΛΟΤ 1421-2 Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκλολλήσιμοι χάλυβες – Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία Β500Α – 

Steel for the reinforcement of concrete – Weldable reinforcing steel – Part 2: Technical class Β500Α
ΕΛΟΤ 1421-3 Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκλολλήσιμοι χάλυβες – Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία Β500C – 

Steel for the reinforcement of concrete – Weldable reinforcing steel – Part 3: Technical class Β500C
EN 1992-1-1:2004 Eurocode  2:  Design  of  concrete  structures  -  Part  1-1:  General  rules  and  rules  for  buildings  - 

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός δομημάτων από σκυρόδεμα -Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες 
για κτίρια και οι Κανονισμοί

• Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ-2000 που είναι υπό αναμόρφωση)
• Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ-2000)

2.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Υλικά
Ολόκληρη η ποσότητα του οπλισμού σκυροδέματος που θα εισαχθεί στο εργοτάξιο, θα αποτελείται από ράβδους κυκλικής ή 
πρακτικά κυκλικής διατομής, παραγωγής αναγνωρισμένου εργοστασίου και θα συντίθεται από χάλυβα αχρησιμοποίητο, 
καθαρό,  απαλλαγμένο  από  απολεπίσεις,  φολίδες,  αλλοιώσεις,  ρωγμές,  παραμορφώσεις,  χαλαρές  πλάκες  σκουριάς  ή 
κατάσταση που δείχνει προχωρημένη διάβρωση. Χρήση οπλισμού παλαιού ή εκ κατεδαφίσεως, απαγορεύεται απολύτως. Ο 
χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος θα προσκομίζεται  στο εργοτάξιο σε ευθύγραμμες ράβδους ή ρόλους (για διαμέτρους 
μέχρι  Ø16),  ανάλογα με  τη  διάμετρο,  την κατηγορία  του και  την παραγγελία.  Επίσης  σε  μορφή φύλλων πλέγματος  ή 
διαμορφωμένος (π.χ. συνδετήρες)

Οι ανοξείδωτοι χάλυβες θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικά του παραγωγού και του εισαγωγέα που θα βεβαιώνουν την 
κατηγορία του χάλυβα, στην οποία υπάγονται.

Έλεγχοι αποδοχής
Κάθε προσκομιζόμενο φορτίο θα συνοδεύεται από το Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης, που θα εκδίδεται από τη βιομηχανία 
παραγωγής  του  χάλυβα  και  θα  περιέχει,  πλην  των  οικονομικών  -  φορολογικών  στοιχείων  (πελάτη,  ποσότητα,  τόπο 
αποστολής κλπ.), τα επόμενα χαρακτηριστικά παραγωγής, εγκρίσεως, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών:
• κατηγορία χαλύβων (π.χ. Β500C)
• ένδειξη της σήμανσης (χώρας, μονάδας παραγωγής, κατηγορίας χαλύβων)
• διαμέτρους ράβδων
• περιγραφή της μορφής (ράβδοι, ρολά, πλέγματα)
• αριθμό χυτηρίου (χυτεύσεως) για κάθε επί μέρους ποσότητα
• αριθμό του Πιστοποιητικού Συμμορφώσεως ή του Πιστοποιητικού ελέγχου του ΕΛΟΤ

Επί του Δελτίου θα δηλώνεται ότι οι χάλυβες έχουν ελεγχθεί και ευρέθησαν ελεύθεροι ραδιενέργειας (ΚΤΧ 3.7). Σε κάθε 
δέμα  ράβδων  θα  υπάρχει  ανηρτημένη  πινακίδα,  με  τις  ενδείξεις  παραγωγού,  κατηγορίας,  διαμέτρου,  μήκους  κλπ. 
αντίστοιχες του Τεχνικού Δελτίου Παράδοσης.

Θα χορηγείται επίσης αντίγραφο των Πιστοποιητικών Ελέγχου που εκδίδει ο παραγωγός (mill  test  certificate).  Για τους 
χάλυβες που προέρχονται από χώρα της Ε.Ε. ή της ΕΖΕΣ το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης θα εκδίδεται είτε από τον ΕΛΟΤ 
είτε από τον αντίστοιχο Οργανισμό της χώρας τους. Για τους χάλυβες που προέρχονται από τρίτες χώρες το πιστοποιητικό 
εκδίδεται από τον ΕΛΟΤ.
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Ανεξαρτήτως της υποχρεωτικής προσκομίσεως των παραπάνω Πιστοποιητικών, η Επίβλεψη δικαιούται ανά πάσαν στιγμήν, 
ιδίως εφ’ όσον κατά την κρίση της εμφανίζεται ανησυχητική ένδειξη ή αμφιβολία, να ελέγξει την προσκομισθείσα ποσότητα, 
όπως προβλέπεται στον ΚΤΧ (παρ.5.5) και αν δεν ικανοποιηθούν τα σχετικά κριτήρια να την απορρίψει. Η φροντίδα και η 
δαπάνη των ελέγχων ανήκει στον ανάδοχο του έργου.

Οι προβλεπόμενες δοκιμές σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 1421 είναι οι εξής:

Έλεγχος εφελκυσμού: Προσδιορίζεται η τάση διαρροής, η τάση θραύσης και η μήκυνση θραύσης επί του αυτού δοκιμίου, 
επί του οποίου έχει ήδη γίνει ο έλεγχος διαστάσεων και ανοχών.
Δοκιμή αναδίπλωσης: Η αναδίπλωση γίνεται με κάμψη των δοκιμίων κατά 180ο γύρω από κυλινδρικά στελέχη κατάλληλης 
διαμέτρου. Δεν πρέπει να προκληθεί θραύση του δοκιμίου ή να εμφανισθούν ρωγμές στην εφελκυόμενη πλευρά του.
Έλεγχος  χημικής  σύνθεσης (για  τους  συγκολλήσιμους  χάλυβες):  Θεωρείται  η  συγκολλησιμότητα  αυταπόδεικτη  αν  η 
χημική  σύσταση του κράματος  σε  C, P,  S και  N δεν υπερβαίνει  τις  τιμές που δίνονται  στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 και 
συγχρόνως το ισοδύναμο σε άνθρακα δεν υπερβαίνει το 0,53% στη σύνθεση του τελικού προϊόντος.

Η επίβλεψη δικαιούται να κρίνει τον βαθμό διαβρώσεως κατά την §4.2 και τα Σχόλια του ΚΤΧ και να απορρίψει ή να αρνηθεί 
τη χρήση μιας ποσότητας χαλύβων, αν κατά τον χρόνο προσκομίσεως στο εργοτάξιο ή τον χρόνο χρησιμοποιήσεώς τους 
παρουσιάζουν εκτεταμένες δυσμενείς ενδείξεις.

Η επίβλεψη δικαιούται επίσης να απαιτήσει ή/και να προβεί στον έλεγχο του “αναγλύφου” των ράβδων. Οι νευρώσεις των 
ράβδων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ 1421 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων (KTX 
3.1.2).

2.4. ΑΠΟΘΕΣΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Κάθε νέα προσκομιζόμενη στο εργοτάξιο ποσότητα θα αποθηκεύεται με τρόπο που θα επιτρέπει τη διάκριση και την άμεση 
απομάκρυνσή της, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί ο έλεγχος αποδοχής που την αφορά. Ο οπλισμός θα αποτίθεται ή 
θα αποθηκεύεται πάνω σε στρωτήρες ή σε επιφάνεια σκυροδέματος ή άλλη καθαρή επιφάνεια, ώστε να αποφεύγεται η 
επαφή του με το έδαφος. Κατά τη διαχείρισή του πρέπει να αποφεύγονται οι μηχανικές βλάβες (εγκοπές) ή πλαστικές 
παραμορφώσεις, οι θραύσεις συγκολλήσεων των πλεγμάτων, οι ρυπάνσεις που βλάπτουν τη συνάφεια, οι μειώσεις των 
διατομών από διάβρωση ή εγκοπή, η απώλεια της δυνατότητας αναγνώρισης ή πιστοποίησης των χαλύβων κλπ.

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Κατά τη χρησιμοποίησή του ο χάλυβας θα είναι καθαρός και απαλλαγμένος ακαθαρσιών, λιπών (π.χ. από το λάδωμα των 
ξυλοτύπων), χαλαρών σκωριών, κονιών, κονιαμάτων κλπ. Εν ανάγκη θα καθαρίζεται προς τούτο προ της τοποθετήσεώς 
του επί των ξυλοτύπων ή/και προ της διαστρώσεως του σκυροδέματος. Το “λάδωμα” των ξυλοτύπων απαγορεύεται μετά 
την τοποθέτηση του σιδηροπλισμού.

Η εκτέλεση της εργασίας διαμορφώσεως των οπλισμών θα είναι υψηλής ποιότητας και σύμφωνη με τις απαιτήσεις των 
σύγχρονων Κανονισμών και τις σημερινές δυνατότητες της τεχνικής.

3.2. ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΕΙΣ
Οι ράβδοι οπλισμού θα κόβονται στα απαιτούμενα μήκη με μηχανικές μεθόδους. Η κοπή με φλόγα οξυγόνου ή ασετυλίνης 
κλπ. απαγορεύεται.

Οι  κάμψεις  των  ράβδων  θα  γίνεται  με  τήρηση  των  ακτίνων  καμπυλότητας  που  απαιτεί  ο  Κανονισμός  Οπλισμένου 
Σκυροδέματος, το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 και ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ 7.4, ΕΚΩΣ Πιν. 17.1). Κάμψη ή 
κοπή ράβδου με την βοήθεια φλόγας, απαγορεύεται. Ομοίως απαγορεύεται η επανευθυγράμμιση καμφθείσας ράβδου.

3.3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Η διαμόρφωση των οπλισμών θα ακολουθεί τους κανόνες των λεπτομερειών όπλισης του Κεφ. 17 του ΕΚΩΣ και θα είναι 
σύμφωνη προς τα σχέδια της μελέτης.

Η τελική μορφή κάθε ράβδου θα προκύπτει από ευθύγραμμο τμήμα, η διαμόρφωσή της θα γίνεται στη μηχανή ή στον 
πάγκο εργασίας του σιδηρουργού και το τελικό σχήμα της θα κείται, στη γενική περίπτωση, σε επίπεδο. Η κάμψη των 
οπλισμών με πρόχειρα μέσα, μετά την τοποθέτησή τους επί του ξυλοτύπου, απαγορεύεται απολύτως. Η καθαρότητα των 
ράβδων θα επανελέγχεται επί του ξυλοτύπου.

Προσοχή θα δίνεται για την τήρηση των προβλεπομένων από τα κατασκευαστικά σχέδια μηκών ράβδων, υπερκαλύψεων, 
αγκυρώσεων,  αναμονών,  μορφής  κλπ.  Ιδιαίτερη  προσοχή  θα  δίνεται  στην  τήρηση  των  ακριβών  διαστάσεων  των 
συνδετήρων (ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες επικαλύψεις οπλισμών) και στη διαμόρφωση των γάντζων τους. Οι 
ανοχές κοπής και τοποθετήσεως θα είναι οι επιτρεπόμενες από τους Κανονισμούς (ΚΤΧ 7.8, ΕΚΩΣ 5.2). Τα σκέλη των 
γάντζων θα έχουν μήκος τουλάχιστον 10Φ και θα σχηματίζουν με την συνεχόμενη πλευρά γωνία 450 το πολύ,  και θα 
εισέρχονται  στη  μάζα  του  σκυροδέματος,  έτσι  ώστε  ο  συνδετήρας  να  παραμένει  κλειστός  μέχρις  εξαντλήσεως  της 
εφελκυστικής αντοχής των σκελών του. Είναι επιθυμητή η εναλλαγή των γάντζων στις γωνίες των στύλων, καθώς και των 
δοκών υπό στρέψιν. Η διαμόρφωση των γάντζων στους οπλισμούς τύπου «μανδύα» θα ελέγχεται με ιδιαίτερη επιμέλεια. 
Στην εφαρμογή συνδετήρων τύπου «θώρακα», θα γίνεται δέσιμο με σύρμα σε κάθε διασταύρωση διαμήκους και εγκαρσίας 
ράβδου, με προσπάθεια εξασφαλίσεως πλήρους επαφής τους.
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Ο  ανάδοχος  διατηρεί  το  δικαίωμα  επιλογής  του  συστήματος  διαμορφώσεως  των  συνδετήρων  που  θα  εφαρμόσει 
(μεμονωμένων, «μανδύα», «θώρακα» κλπ.), υπό την προϋπόθεση εγκρίσεώς του από την επίβλεψη.

Η μορφή και ο τρόπος τοποθετήσεως των συνδετήρων μέσα σε κάθε διατομή, θα ακολουθεί τις επιταγές των σχεδίων της 
μελέτης  και  πάντως  θα  ικανοποιεί  την  γενική  απαίτηση  για  περίσφιξη  της  διατομής  του  στοιχείου  και  αύξηση  της 
πλαστιμότητας.

Οι οπλισμοί θα τοποθετούνται στη ακριβή θέση τους και στην ποσότητα που επιβάλλεται από τους Κανονισμούς (ΚΤΧ 8.1 
και  8.2)  και  που  προβλέπεται  από  τη  μελέτη,  κατά  τον  αναγραφόμενο  στα  σχέδια  τρόπο  και  σύμφωνα  με  τις 
συμπληρωματικές οδηγίες τις Επίβλεψης. Προσοχή θα δίδεται επίσης στην ορθότητα των «ματισμάτων» και στα μήκη των 
αναμονών, στο δέσιμο (ιδίως στους στύλους) των διαμήκων ράβδων με τους συνδετήρες για την εξασφάλιση της πλήρους 
επαφής τους, καθώς και στην τήρηση αποστάσεων ράβδων που θα επιτρέπουν την δίοδο του δονητή σε κάθε στοιχείο. Οι 
ανοχές σφάλματος στην τοποθέτηση των ράβδων και τη σύνθεση του «κλωβού» οπλισμών, είναι η οριζόμενη στον ΕΚΩΣ.

Η σύνδεση του κυρίως οπλισμού με τον δευτερεύοντα, κατασκευαστικό κλπ. θα γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει 
απαραμόρφωτο πλέγμα, αμετάθετες ράβδους οριζοντιογραφικώς και υψομετρικώς και αδιατάρακτες συνδέσεις κατά την 
κίνηση τεχνητών,  εργαλείων  και  μηχανημάτων,  τη  διάστρωση  του σκυροδέματος  και  τη  χρήση  του  δονητή.  Σημειακές 
ηλεκτροσυγκολλήσεις  (πόντες)  για  την  συγκράτηση,  απαγορεύονται.  Τα  στηρίγματα  των  ράβδων,  οι  αποστατήρες,  οι 
αναρτήσεις κλπ. θα έχουν επίσης επαρκή αντοχή ώστε να διατηρούν τον οπλισμό στη θέση του κατά τη διάρκεια της 
σκυροδέτησης.

Σε περίπτωση αλλαγής της διατομής στύλου καθ’ ύψος, από όροφο σε όροφο (ή και για την βελτίωση της «υποδοχής» του 
κλωβού του υπερκειμένου στύλου, έστω και της αυτής διατομής) οι οπλισμοί θα διαμορφώνονται κατάλληλα (“μπουκάλες”), 
ώστε να παραμένουν εντός της διατομής του υψηλοτέρου ορόφου.

Το πάχος επικαλύψεως των ράβδων με σκυρόδεμα κατά την κατακόρυφη ή την οριζόντια έννοια, θα είναι σύμφωνο με το 
απαιτούμενο από τον Κανονισμό Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 5.1), τον Κανονισμό Πυροπροστασίας και το αναγραφόμενο στα 
σχέδια, και θα εξασφαλίζεται με τη χρήση υποθεμάτων ή παρεμβλημάτων ή καβαλλέτων ή αναρτήσεων ή παρενθεμάτων ή 
άλλων “αποστατήρων”. Οι αποστατήρες θα είναι από μη οξειδούμενο υλικό (πλαστικό, σκυρόδεμα κλπ.), αποκλειομένων 
απολύτως των τεμαχίων ξύλου ή άλλων υλικών μη στεγανών και μη σταθερού όγκου. Η πυκνότητα τοποθετήσεώς τους θα 
είναι  τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται  η επιθυμητή επικάλυψη cnom και  στις  ενδιάμεσες (μεταξύ υποθεμάτων) θέσεις  (ΚΤΧ 
8.2.4). Η Επίβλεψη δικαιούται να διατάξει πύκνωση των υποθεμάτων, αν διαπιστώσει ανεπαρκή εξασφάλιση του ελαχίστου 
πάχους επικαλύψεως σε όλες τις θέσεις. Η επιδίωξη εξασφαλίσεως της επικαλύψεως του κάτω οπλισμού δι’ ανυψώσεώς 
του με τα χέρια κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος, απαγορεύεται απολύτως.

Η ελεύθερη απόσταση μεταξύ παραλλήλων ράβδων της αυτής στρώσεως, θα είναι τουλάχιστον ίση προς την μεγαλύτερη 
από  τις  διαμέτρους  των  ράβδων  ή  τα 20mm ή την  διάμετρο του μέγιστου κόκκου  αδρανών,  αυξημένη κατά  5mm. Η 
ελεύθερη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων θα είναι τουλάχιστον ίση προς την μεγαλύτερη από τις διαμέτρους 
των ράβδων ή τα 25mm ή τα 2/3 του μεγίστου κόκκου αδρανών του σκυροδέματος. Τεμάχια σιδηροπλισμού (καβίλιες) Ø25 
τουλάχιστον, θα χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση της 2ης στρώσης (ή και άλλων) του οπλισμού των δοκών, όπου 
τούτο απαιτείται.  Οι  ράβδοι  της δεύτερης ή και  των άλλων στρώσεων,  θα  τοποθετούνται  κατακορύφως πάνω από τις 
ράβδους της πρώτης, ώστε να μη παρεμποδίζεται η δίοδος του νωπού σκυροδέματος ανάμεσά τους.

3.4. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ – ΕΝΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ
Τυχόν  απαιτούμενες  επιμηκύνσεις  οπλισμών  θα  ενεργούνται  δια  παραθέσεως  και  υπερκαλύψεως  των  ράβδων  στο 
κατάλληλο μήκος και την κατάλληλη διάταξη (ΕΚΩΣ 17.7.2) ή δι’ ηλεκτροσυγκολλήσεως των ράβδων (ΚΤΧ 8.3.2, ΕΚΩΣ 
17.7.4) ή με αρμοκλείδες κλπ. (ΕΚΩΣ 17.7.3) στις προβλεπόμενες από τη μελέτη κατάλληλες θέσεις (αποφυγή των θέσεων 
μεγίστης καταπονήσεως, της συσσωρεύσεως των ενώσεων κλπ.). Τα μήκη παραθέσεως, ο τρόπος συγκολλήσεως κλπ. θα 
είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις υποδείξεις του Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος, του Προτύπου ΕΛΟΤ 1421, 
του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων και του κατασκευαστή των αρμοκλειδών.

Όπου απαιτούνται συγκολλήσεις οι μέθοδοι συγκόλλησης και οι τύποι συνδέσεων θα γίνονται όπως περιγράφονται στον 
ΚΤΧ.

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα εκτελούνται από τεχνίτες έμπειρους και ικανούς, με πλήρη τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Κατά την τοποθέτηση των δομικών πλεγμάτων επί του ξυλοτύπου και στις θέσεις όπου απαιτείται επέκταση του οπλισμού 
αντοχής ή του οπλισμού διανομής, θα τηρείται η προβλεπόμενη από τους Κανονισμούς υπερκάλυψη αυτών. Η υπερκάλυψη 
θα είναι, για μεν την επέκταση του οπλισμού αντοχής ίση τουλάχιστον προς τρεις βρόχους (“μάτια” του πλέγματος) και όχι 
μικρότερη των 30cm, για δε την επέκταση του οπλισμού διανομής, ίση τουλάχιστον προς ένα βρόχο και όχι μικρότερη των 
15cm.

3.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΜΟΝΩΝ
Ο οπλισμός που ενδεχομένως προορίζεται να ενσωματωθεί στο σκυρόδεμα σε απώτερο μελλοντικό στάδιο εργασιών, δεν 
θα αφήνεται εκτεθειμένος αλλά θα προστατεύεται από τη διάβρωση, με κάλυψή του με πλαστικό φύλλο και εγκιβωτισμό του 
εντός σκυροδέματος,  ή (κατ’  ανοχήν) με παχύ περιτύλιγμα από καναβάτσο εμποτισμένο σε ασφαλτικό υλικό,  κατά τις 
υποδείξεις  της  Επίβλεψης.  Οι  προστατευμένες  με  αυτόν  τον  τρόπο  αναμονές,  θα  γυμνώνονται  και  θα  καθαρίζονται 
επιμελώς και πλήρως, αμέσως πριν από την επικείμενη χρήση τους. Ράβδοι οπλισμού που δεν έχουν το νόημα «αναμονής» 
δεν επιτρέπεται να προεξέχουν στο τελειωμένο έργο.
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4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προ  της  ενάρξεως  της  σκυροδετήσεως  οι  τοποθετηθέντες  οπλισμοί  θα  ελέγχονται  και  θα  παραλαμβάνονται  από  την 
Επίβλεψη,  η οποία  δικαιούται  να απαιτήσει  την αποκατάσταση κάθε ελλείψεως ή κακοτεχνίας  ή ασυμφωνίας προς τα 
εγκεκριμένα σχέδια,  τις  Προδιαγραφές και τους Κανονισμούς, καθώς επίσης δικαιούται  να διατάξει και  την τοποθέτηση 
προσθέτων ράβδων κατασκευαστικού οπλισμού ή οπλισμού αντοχής, έστω και μη προβλεπομένων στα σχέδια, αν κατά την 
κρίση της συντρέχουν λόγοι. Για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και την άμεση εκτέλεση των εντολών της επίβλεψης, θα 
υπάρχει επί τόπου ο αναγκαίος αριθμός τεχνιτών – σιδηρουργών, αναλόγως του μεγέθους και της φύσεως του έργου, 
αλλιώς οι παρατηρήσεις θα αναγράφονται στο Ημερολόγιο Έργου, θα αναβάλλεται η σκυροδέτηση και θα επανελέγχεται ο 
οπλισμός του στοιχείου, μετά τις συμπληρώσεις και διορθώσεις.

Κατά τον έλεγχο η Επίβλεψη θα έχει στη διάθεσή της τους Πίνακες Οπλισμών που περιλαμβάνονται στη μελέτη ή που θα 
έχει  συντάξει  ο  Ανάδοχος  του  έργου,  ώστε  να  διαπιστώσει  το  σύμφωνο  των  επί  των  Σχεδίων  και  των  Πινάκων 
αναγραφομένων  οπλισμών,  από  απόψεως  μορφής,  μήκους  και  ποσότητας,  προς  τους  πράγματι  τοποθετηθέντες.  Οι 
Πίνακες  και  τα  Σχέδια  θα  συμπληρώνονται,  με  μέριμνα  και  δαπάνη  του  Αναδόχου,  με  τις  πιθανώς  τοποθετούμενες 
πρόσθετες ράβδους ώστε, μαζί με τις συμπληρωμένες κατόψεις ξυλοτύπων, να αποτελέσουν τη σειρά “ως κατεσκευάσθη” 
(as built).

Οι  συμπληρωμένοι  Πίνακες  Οπλισμών,  μετά  τον  λογιστικό  έλεγχο,  αποτελούν  επιμετρητικό  στοιχείο.  Το  βάρος  του 
οπλισμού θα υπολογισθεί εκ του θεωρητικού βάρους κάθε διαμέτρου.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Καθ’ όλην την διάρκεια των εργασιών που εκτελούνται στα πλαίσια της παρούσης προδιαγραφής, θα τηρείται αυστηρώς η 
υφιστάμενη νομοθεσία και η μελέτη Μέτρων Ασφάλειας και Υγείας Εργαζομένων (Ν 1396/83) καθώς και η υποχρέωση 
χρήσεως των μέσων ατομικής προστασίας,  σε κάθε επί  μέρους εκτελούμενη εργασία και,  ενδεικτικά, στις  εργασίες επί 
ικριωμάτων,  διαμόρφωσης,  κοπής,  διακίνησης,  απόθεσης,  συγκόλλησης,  ανύψωσης  κλπ.  οπλισμών,  σύμφωνα  με  τις 
απαιτήσεις  του ΠΔ 17/96 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας  και  υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία,  σε 
συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» και τις σχετικές τροποποιήσεις του ΠΔ 159/99.

Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το ΦΑΥ και το ΣΑΥ σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις ΔΙΠΑΔ/
οικ/889 (ΦΕΚ/16/ Β’/14-01-2003) και ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266/ Β’/14-01-2001).

Ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, θα τηρούνται πλήρως οι απαιτήσεις για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), αναλόγως 
της εργασίας την οποία καθένας τους, σε κάθε θέση του εργοταξίου εκτελεί, ήτοι
• κράνος, μπότες, γάντια για όλους τους εργαζόμενους
• ποδιά, μάσκα ή γυαλιά, μέτρα αποφυγής ηλεκτροπληξίας, για τους εκτελούντες ηλεκτροσυγκολλήσεις
• αντίστοιχη προστασία για τους εργαζόμενους στην κοπή του χάλυβα
• προστασία από θόρυβο, θερμοπληξία κλπ. αναλόγως συνθηκών
• προστασία χώρου και ζώνες ασφαλείας, για εργασίες με κίνδυνο πτώσεως
• σήμανση εργοταξίου, επόπτης κλπ., για τις μεταφορές υλικού με γερανό.

6. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
Η επιμέτρηση θα γίνει σε χιλιόγραμμα βάρους βάσει των αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού, που θα περιλαμβάνονται στην 
τεχνική  μελέτη  (ενδεχομένως  συμπληρουμένων  επί  τόπου)  ή,  αν  δεν  υπάρχουν,  από  τους  πίνακες  που  ο  ανάδοχος 
υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση, πριν από την έναρξη κατασκευής. Οι 
Πίνακες  θα  έχουν  συνταχθεί  βάσει  των  σχεδίων  της  μελέτης  και  θα  περιλαμβάνουν  λεπτομερώς  τις  διαστάσεις,  τις 
διαμέτρους, τις θέσεις και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά μ.μ. και ανά διάμετρο σύμφωνα με τους επίσημους Πίνακες 
βαρών, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος κλπ. Θα ελεγχθεί η 
τοποθέτηση των οπλισμών στο έργο και θα γίνει η παραλαβή τους πριν από την έναρξη διαστρώσεως του σκυροδέματος. 
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.

Στην παραπάνω επιμέτρηση θα γίνεται διάκριση κατά κατηγορία οπλισμών, όπως προβλέπεται στο οικείο τιμολόγιο.
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ΤΠ 7 - ΚΑΛΟΥΠΙΑ (ΤΥΠΟΙ)

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή καλουπιών που χρησιμεύουν για τη χύτευση 
του νωπού σκυροδέματος στη μορφή και τις διαστάσεις που απαιτεί η μελέτη του έργου.

Η όλη κατασκευή αποτελείται:
α) από τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το σκυρόδεμα και διαμορφώνουν την επιφάνεια του σκυροδέματος με τη μορφή 

και τις διαστάσεις που πρέπει να έχει η τελική κατασκευή. Η κατασκευή αυτή ονομάζεται σανίδωμα ή πέτσωμα.
β) από τους συνδέσμους και τους φορείς που συγκρατούν τις επιφάνειες αυτές μεταξύ τους και μεταφέρουν, τελικά, τα 

φορτία στο ικρίωμα.

Τα καλούπια  στηρίζονται  στην  φέρουσα  κατασκευή  που  αναλαμβάνει  τα  κατακόρυφα  φορτία  των  καλουπιών  και  του 
σκυροδέματος, αλλά εξασφαλίζει  και τη γενική ευστάθεια έναντι οριζόντιων φορτίων και δράσεων (λ.χ. άνεμος, σεισμός 
κλπ.). Η κατασκευή αυτή ονομάζεται ικρίωμα ή σκαλωσιά και υπάγεται στην ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 "ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ".

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2.1. ΥΛΙΚΑ
Για τη διαμόρφωση της επιφάνειας των καλουπιών χρησιμοποιούνται συνήθως υλικά, όπως:
α) ξυλεία: (συνήθως λευκή ξυλεία διαφόρων ειδών πεύκου)
β) τεχνητή ξυλεία: (επικολλητά φύλλα (κόντρα πλακέ), μοριοσανίδες (hardboard), ινοσανίδες)
γ) μέταλλο: (χαλύβδινα φύλλα, φύλλα ψευδαργύρου, φύλλα αλουμινίου)
δ) συνθετικά υλικά: (φύλλα ενισχυμένων πλαστικών)
ε) βοηθητικά υλικά όπως μεταλλικοί σύνδεσμοι, ήλοι, κοχλίες κ.ά.

Τα υλικά αυτά πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια που τίθενται στην παρ.3.1 και τους ειδικούς Κανονισμούς των υλικών 
αυτών.

2.2. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
EN 13377:2002 Prefabricated  timber  formwork  beams  -  Requirements,  classification  and  assessment  -- 

Προκατασκευασμένες ξύλινες δοκοί ξυλοτύπων. Απαιτήσεις, κατηγοριοποίηση και επιθεώρηση.
EN 13986:2004 Wood-based panels for use in construction - Characteristics,  evaluation of  conformity and marking. 

Ξύλινα πετάσματα δομικών εφαρμογών. Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση συμμόρφωσης και σήμανση.
DIN 18218 Pressure  of  fresh  concrete  on  vertical  formwork  -  Πίεση νωπού σκυροδέματος επί κατακορύφων 

ξυλοτύπων.
ENV 13670-1:2000 Execution of concrete structures - Part 1: Common Rules --  Κατασκευή δομημάτων από σκυρόδεμα. 

Μέρος 1: Γενικοί κανόνες.

Κείμενα αναφοράς:
ΚΤΣ Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (1997/2001). 
ΕΚΩΣ 2000 Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (2000) 
ΕΑΚ 2000 Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός
Eurocode 5 "Design of Timber Structures"
ACI 347 Guide to Formwork fo Concrete. Οδηγός διαμόρφωσης ξυλοτύπων (Αμερικανικό Ινστιτούτο Σκυροδέματος)
BS 5975:1996 Code of practice for falsework. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους ξυλοτύπους (Βρετανικές οδηγίες).

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3.1. ΕΙΔΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
Τα καλούπια που χρησιμοποιούνται μπορούν να καταταγούν στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες:
α. Κοινά καλούπια.  Τα κοινά καλούπια συνίστανται  από ξύλινα στοιχεία (τάβλες, καδρόνια,  μαδέρια,  πλάκες τεχνητής 

ξυλείας κλπ) τα οποία κόπτονται και συναρμολογούνται επί τόπου και στηρίζονται στο δάπεδο εργασίας με ξύλινα ή 
μεταλλικά ικριώματα σωληνοειδούς διατομής (πύργοι, πλαίσια, στύλοι κλπ).

β. Τυποποιημένα και προκατασκευασμένα καλούπια. Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι πλαστικότυποι, οι σιδηρότυποι, 
προκατασκευασμένοι  ξυλότυποι  τυποποιημένων  διατομών,  σιδηρότυποι  τοιχείων  ή  τοιχωμάτων  και  σιδηροδοκοί  ή 
πλαίσια δικτυωτής μορφής για την υποστήριξη συμβατικών ξυλοτύπων.
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης προκατασκευασμένων καλουπιών θα εφαρμόζονται, εκτός από τις απαιτήσεις της §3.2 
και όλες οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή του προμηθευτή των καλουπιών.

γ. Ειδικά καλούπια και ικριώματα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα καλούπια και ικριώματα που χρησιμοποιούνται στις 
μηχανοποιημένες μεθόδους κατασκευής μεγάλων έργων και  φορέων γεφυρών όπως π.χ.  μέθοδος προωθούμενων 
αυτοφερόμενων δοκών, μέθοδος προβολοδόμησης, μέθοδος σταδιακής προώθησης, μέθοδος προκατασκευασμένων 
δοκών. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να προσκομίσει αναλυτική μελέτη για την όλη 
κατασκευή πριν από την εφαρμογή της. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα ολισθαίνοντα και αναρριχώμενα καλούπια.
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3.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Στην περίπτωση που από τη φύση του έργου και τις σχετικές απαιτήσεις, αναφορικά με τη χρήση καλουπιών προκύπτει 

η ανάγκη να περιλαμβάνεται μελέτη καλουπιών στη μελέτη του έργου, τότε την μελέτη αυτή συντάσσει Πολ. Μηχανικός 
του Αναδόχου.

Στην περίπτωση συνήθων απλών κατασκευών η διαμόρφωση των καλουπιών μπορεί να γίνει με την εφαρμογή εμπειρικών 
κανόνων πάντοτε όμως με την ευθύνη του Αναδόχου.

2. Στην περίπτωση τυποποιημένων και προκατασκευασμένων τύπων (ξύλινων, μεταλλικών ή πλαστικών) θα πρέπει να 
τηρούνται και οι οδηγίες του κατασκευαστή των τύπων.

3. Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το σκυρόδεμα πρέπει να είναι χημικώς συμβατά με το σκυρόδεμα, ώστε να μην 
αλλοιώνουν τη σύνθεσή και την εμφάνισή του ή επηρεάζουν την αντοχή του.

Ειδικά  στην  περίπτωση  ξύλινων  επιφανειών  δεν  πρέπει  να  απορροφούν  το  νερό  αναμίξεως  και  γι'  αυτό  πρέπει  να 
καταβρέχονται καλά πριν από τη σκυροδέτηση.

4. Τα καλούπια,  γενικά,  πρέπει  να  είναι  στεγανά,  ώστε  να  αποφεύγεται  η  διαρροή  του  λεπτόκοκκου  υλικού.  Ειδική 
φροντίδα απαιτείται στην περίπτωση των ξύλινων τύπων. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί η τοποθέτηση 
αρμοκαλύπτρων.

5. Τα καλούπια πρέπει να υπολογίζονται έτσι ώστε να μπορούν να φέρουν με ασφάλεια:
α) τα κατακόρυφα φορτία των εργαζομένων και του σκυροδέματος.
β) τις παράπλευρες πιέσεις του σκυροδέματος.
γ) τις δονήσεις από την συμπύκνωση του σκυροδέματος.
δ) τυχηματικές  δράσεις  (π.χ.  σεισμός)  που  μπορεί  να  συμβούν  κατά  την  περίοδο  που  το  σκυρόδεμα  δεν  έχει 

αποκτήσει επαρκή αντοχή.
ε) οι επιφάνειες των τύπων πρέπει να έχουν την απαιτούμενη δυσκαμψία και να στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι 

παραμορφώσεις  από  τα  φορτία  που  αναφέρθηκαν  πιο  πάνω να  είναι  εντός  των  επιτρεπόμενων  ανοχών  της 
κατασκευής.

6. Στην περίπτωση μόνιμων καλουπιών που ενσωματώνονται στην κατασκευή ή σε περιπτώσεις που για τεχνικούς λόγους 
η αφαίρεση τους είναι αδύνατη, πρέπει να ελέγχεται ότι η ανθεκτικότητά τους στο χρόνο είναι επαρκής και η παρουσία 
τους στην κατασκευή δεν είναι επιβλαβής.

7. Τα καλούπια πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να προκαλούν 
οποιαδήποτε ζημία στη μορφή και την εμφάνιση της κατασκευής.

8. Στην περίπτωση εμφανούς (ανεπίχριστου) σκυροδέματος, τα καλούπια πρέπει να ικανοποιούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια 
και τις οδηγίες του Αρχιτέκτονα Μηχανικού και να εφαρμόζεται η ΠΕΤΕΠ 01-05-00-00.

3.3. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
Εάν στις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου προβλέπονται ειδικά επιφανειακά τελειώματα, είναι σκόπιμο να προηγηθούν 
δείγματα, ώστε να βεβαιωθεί ότι η τελική μορφή της επιφάνειας είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Τα τελειώματα θα πρέπει να στερεώνονται καλά επάνω στα καλούπια ώστε να παραμένουν ακλόνητα κατά τη σκυροδέτηση 
και τη συμπύκνωση.

Το παράρτημα 1ο πραγματεύεται τα βασικά επιφανειακά τελειώματα (τύπου Α έως Ε).

3.4. ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι:
α) Προσωρινά ενθέματα για τη συγκράτηση των τύπων στη θέση τους, όπως σύνδεσμοι, ράβδοι και παρόμοια στοιχεία 

που μπορεί, μετά την πήξη του σκυροδέματος, να παραμείνουν ή να αφαιρεθούν.
β) Ενσωματούμενα εξαρτήματα όπως πλάκες αγκύρωσης, αγκύρια, αποστατήρες, ελαφρά και αδρανή στοιχεία για την 

διαμόρφωση πλακών με διάκενα (Zoellner) ή πλακών τύπου "σάντουιτς", καθώς επίσης και σωληνώσεις υδραυλικών, 
ηλεκτρικών ή άλλων εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Τα στοιχεία αυτά πρέπει:
• να μην ελαττώνουν την στατική ικανότητα του στοιχείου.
• να στερεώνονται επαρκώς ώστε να είναι βέβαιο ότι θα διατηρήσουν την προκαθορισμένη τους θέση κατά τη διάρκεια 

της σκυροδέτησης.
• να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην εισάγουν τυχόν απρόβλεπτες δράσεις στην κατασκευή.
• να είναι  κατασκευασμένα από υλικά που δεν αντιδρούν επιβλαβώς με το σκυρόδεμα,  τον οπλισμό ή τον χάλυβα 

προέντασης.
• να μην αλλοιώνουν την τελική εμφάνιση του σκυροδέματος.
• να μην προκαλούν εξασθένιση της λειτουργικότητας και της αντοχής στο χρόνο του κατασκευαστικού μέλους.
• να μην εμποδίζουν την τοποθέτηση και τη συμπύκνωση του νωπού σκυροδέματος.
• να έχουν επαρκή αντοχή ώστε να διατηρήσουν αναλλοίωτο το σχήμα τους κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης.
• μετά την αφαίρεση των προσωρινών ενθεμάτων οι τυχόν εσοχές ή οπές που απομένουν πρέπει να επιδιορθώνονται 

με  υλικό  ποιότητας  και  εμφάνισης  παραπλήσιας  με  το  περιβάλλον  σκυρόδεμα,  εκτός  από  την  περίπτωση  που  η 
λειτουργία  του  μέλους  είναι  τέτοια  που  μπορούν  να  παραμείνουν  ανοικτές  ή  συμφωνείται  ή  προδιαγράφεται  άλλη 
μέθοδος.

3.5. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
α. Σύνδεσμοι καλουπιών

Τα καλούπια, γενικά, αποτελούνται συνήθως από στοιχεία τα οποία συναρμολογούνται επιτόπου και συνδέονται με 
ειδικούς συνδέσμους.
α) στην περίπτωση ξύλινων τύπων (ξυλοτύπων), η συνένωση των σανίδων γίνεται με μικρότερα τεμάχια σανίδων ή 

δοκών. 
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Η σύνδεση των διαφόρων στοιχείων γίνεται με ήλους ή βίδες.

Τα  μεγέθη  και  οι  αποστάσεις  μεταξύ  των  συνδέσμων  πρέπει  να  καθορισθούν  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η 
παραλαβή των προβλεπομένων πιέσεων κατά την σκυροδέτηση και τις εργασίες συμπύκνωσης του σκυροδέματος.

Απαγορεύεται  η χρήση συνδέσμων από σύρματα ή άλλων υλικών που θραύονται  κατά την αφαίρεσή τους και 
παραμένουν στο εσωτερικό του σκυροδέματος.

Η διάταξη των συνδέσμων πρέπει να είναι ομοιόμορφη και συμμετρική.

β) στην περίπτωση τυποποιημένων και προκατασκευασμένων καλουπιών, η σύνδεση των διαφόρων στοιχείων μεταξύ 
τους γίνεται με τα ειδικά τεμάχια που προβλέπονται από το σύστημα και με βοηθητικά στοιχεία όπως βίδες, κοχλίες, 
βλήτρα, σφήνες κ.ά., σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τα καλούπια πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε η αφαίρεση τους να γίνεται χωρίς κραδασμούς ή τυχόν ζημίες 
στην επιφάνεια του σκυροδέματος και, όσο το δυνατόν, λιγότερες φθορές στα διάφορα στοιχεία των καλουπιών, 
ώστε να μπορούν αυτά να επαναχρησιμοποιηθούν.

β. Υλικά που διευκολύνουν την αφαίρεση των καλουπιών.
Πολλές φορές είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών επιφανειακών υλικών που διευκολύνουν την αποκόλληση και αφαίρεση 
των τύπων.

Τα υλικά αυτά είναι χημικές ουσίες που ελαττώνουν τη συνάφεια του σκυροδέματος και του υλικού των τύπων.

Οι ουσίες αυτές πρέπει να είναι  άχρωμες, να μη δημιουργούν κηλίδες και  να μη βλάπτουν την τελική επιφάνεια ή 
ποιότητα του σκυροδέματος. Η χρήση τους στα στοιχεία της ανωδομής θα εξαρτηθεί από το ικανοποιητικό αποτέλεσμα 
της αρχικής χρησιμοποίησής τους στο σκυρόδεμα των θεμελίων.

γ. Φιλέτα γωνιών ή αυλάκων (σκοτιών)
Εάν στη Μελέτη προβλέπονται λοξοτμήσεις ή η κατασκευή σκοτιών, θα χρησιμοποιούνται πλαστικά ή ξύλινα φιλέτα στα 
μέγιστα  δυνατά  μήκη  και  με  διατομές  σύμφωνες  με  τις  ενδείξεις  των  σχεδίων  λεπτομερειών  και  τις  οδηγίες  της 
Υπηρεσίας. Τα φιλέτα θα πρέπει να στερεώνονται καλά επάνω στην επιφάνεια των τύπων ώστε να μην μετακινηθούν 
κατά τις εργασίες σκυροδετήσεως.

3.6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
α. Τοποθέτηση

α) Πριν από την έναρξη της κατασκευής πρέπει να ελέγχονται οι χαράξεις και τα υψόμετρα (στάθμες) σύμφωνα με τα 
σχέδια.

β) Τα καλούπια πρέπει να κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται έτσι ώστε οι τελικές διαστάσεις του σκυροδέματος και 
η τελική μορφή με όλες τις εγκοπές, ανοίγματα, υποδοχές, να συμφωνούν με τα σχέδια λεπτομερειών μέσα στα όρια 
των επιτρεπόμενων αποκλίσεων που προδιαγράφονται (βλ. 4.2).

γ) Οι  αρμοί  των  καλουπιών  πρέπει  να είναι  κατά το δυνατόν  ευθύγραμμοι  και  να στεγανοποιούνται  ώστε  να μη 
διαρρέει το λεπτόκοκκο υλικό και ο αριθμός των αρμών να διατηρείται στον ελάχιστο δυνατόν.

δ) Εάν προβλέπονται, από την Αρχιτεκτονική Μελέτη, λοξοτμήσεις στις ακμές του σκυροδέματος θα τοποθετούνται και 
θα στερεώνονται καλά, ξύλινα ή πλαστικά φιλέτα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας (βλ. 3.5.γ).

ε) Η συναρμολόγηση και κατασκευή των καλουπιών θα γίνεται με την ευθύνη Πολιτικού Μηχανικού του Αναδόχου.
στ) Τα  καλούπια  και  τα  ικριώματα  πρέπει  να  ελέγχονται  και  παρακολουθούνται  συνεχώς  κατά  τη  διάρκεια  των 

σκυροδετήσεων  και  οι  εργασίες  να διακόπτονται  στη  περίπτωση που  εμφανισθούν  σημεία  παραμόρφωσης.  Η 
σκυροδέτηση θα συνεχισθεί αφού αποκατασταθεί η ευστάθεια τους και (κατά το δυνατόν) η αρχική τους γεωμετρία. 
Αν στο μεταξύ προέκυψαν μεταβολές της γεωμετρίας μη αποδεκτές, θα αποφασίζεται με τη σύμφωνη γνώμη της 
υπηρεσίας κατά πόσον θα συνεχιστεί ή όχι η σκυροδέτηση.
Προσοχή  όμως  πρέπει  να  δοθεί,  ώστε  να  μην  δημιουργηθεί,  κατά  το  δυνατόν,  αρμός  εργασίας.  Σε  αντίθετη 
περίπτωση πρέπει να τηρηθούν όλοι οι κανόνες σχετικά με τους αρμούς εργασίας.

ζ) Η επαναχρησιμοποίηση των καλουπιών θα υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας μετά από σχετική επιθεώρηση.
η) Οι εσωτερικές παρειές των καλουπιών πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς πριν από την σκυροδέτηση. Θα πρέπει, 

επίσης,  να  προβλέπονται  οπές  καθαρισμού  προπάντων  στο  πόδι  των  υποστυλωμάτων  και  τοιχωμάτων,  στις 
γενέσεις των προβόλων και στον πυθμένα των καλουπιών δοκών μεγάλου ύψους.

θ) Σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαίο, για την γρήγορη και ασφαλή αφαίρεση των καλουπιών, η επάλειψη της 
εσωτερικής  επιφάνειας  αυτών  με  κατάλληλα  υλικά  που  ελαττώνουν  την  πρόσφυση  του  σκυροδέματος  και 
διευκολύνουν την αφαίρεση των καλουπιών.

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί  πρέπει  να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου, ώστε να μην αντιδρά με το 
σκυρόδεμα, αλλοιώνει την ποιότητα του σκυροδέματος ή δημιουργεί λεκέδες στην επιφάνειά του (βλ. 3.5.β).

Το υλικό πρέπει να διαστρώνεται σε ομοιόμορφες στρώσεις και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως 
του προμηθευτή.

η) Η αφαίρεση των καλουπιών πρέπει να γίνεται χωρίς χτύπημα των επιφανειών του σκυροδέματος με σφυρί και 
χωρίς να προκαλούνται άλλες ζημίες στο σκυρόδεμα.

β. Αφαίρεση καλουπιών
Σχετικά με τον χρόνο αφαιρέσεως των καλουπιών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της παραγράφου 20.3.3 του ΕΚΩΣ 
2000 και του άρθρου 11 του ΚΤΣ.

Χρειάζεται  ιδιαίτερη  προσοχή  για  τα  τμήματα  του  έργου  τα  οποία  κατά  το  χρόνο  αφαιρέσεως  των  καλουπιών 
φορτίζονται από πρόσθετα φορτία ή ικριώματα υπερκειμένων κατασκευών.
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4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4.1. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
Την αποκλειστική ευθύνη για την ευστάθεια και γεωμετρική ακρίβεια των καλουπιών φέρει ο Ανάδοχος.

Η τελική παραλαβή θα γίνει συγχρόνως με την παραλαβή της τελικής κατασκευής μετά την αποξήλωση των καλουπιών. Η 
παραλαβή της τελικής κατασκευής του σκυροδέματος συνεπάγεται αυτομάτως και την παραλαβή των καλουπιών.

Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής των καλουπιών και πριν από την τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού, η Υπηρεσία θα 
προβεί στην παραλαβή των εργασιών που θα καλυφθούν από την σκυροδέτηση:
α) ενσωματούμενα στοιχεία
β) έλεγχος των εσωτερικών συνδέσμων του καλουπιού

Επίσης η Υπηρεσία μπορεί πρέπει να προβεί στους ακόλουθους ελέγχους, χωρίς οι έλεγχοι αυτοί να απαλλάσσουν τον 
Ανάδοχο της τελικής ευθύνης:
α) ευστάθεια των καλουπιών.
β) γεωμετρία των καλουπιών.
γ) κατάλληλη προετοιμασία των επιφανειών του καλουπιού.

Μετά την τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού ακολουθεί από την Υπηρεσία ο έλεγχος και η παραλαβή του, σύμφωνα με τη 
Μελέτη και τις απαιτήσεις του Ελλ. Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος και του Ελλ. Αντισεισμικού Κανονισμού.

Η παραλαβή του σιδηρού οπλισμού είναι οριστική και δεν συνδέεται με την παραλαβή των καλουπιών.

4.2. ΑΝΟΧΕΣ
Οι αποκλίσεις από τις διαστάσεις της μελέτης που τυχόν διαπιστωθούν, κατά την παραλαβή της κατασκευής, μετά την 
αποξήλωση των καλουπιών, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις αναφερόμενες στο Παράρτημα 2 ή στις προδιαγραφές της 
Μελέτης. Σε περίπτωση διαφορετικών προβλέψεων θα λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη ανοχή εκ των δύο.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Οι εργασίες για την κατασκευή των ικριωμάτων και καλουπιών είναι από τις περισσότερο επικίνδυνες των οικοδομικών 
κατασκευών, επειδή δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμη ασφαλή επίπεδα εργασίας.

Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων της σχετικής Νομοθεσίας περί Μέτρων Ασφάλειας και 
Υγείας Εργαζομένων (Ν 1396/83) καθώς και των Οδηγιών 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» και τις σχετικές τροποποιήσεις του 
ΠΔ 159/99, καθώς και οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία ή τον Ανάδοχο.

Ενδεικτικά, επισημαίνονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
• Πτώση από τους διαδρόμους εργασίας.
• Θραύση μαδεριών.
• Πτώση από ακάλυπτες οπές.
• Πτώση λόγω μη κατασκευής διαδρόμων εργασίας.
• Υποχώρηση προστατευτικού κιγκλιδώματος.
• Πτώση λόγω μη κατασκευής προστατευτικού κιγκλιδώματος.
• Πτώση λόγω στενότητας διαδρόμου εργασίας.
• Χαλάρωση των συνδέσμων των στοιχείων των καλουπιών.
• Θραύση των στοιχείων καλουπιών από πρόσκρουση διακινούμενου φορτίου.
• Πτώση εργαλείων ή υλικών από το δάπεδο εργασίας.
• Πτώση λόγω ολισθηρότητας του δαπέδου εργασίας (πάγος, χιόνι, διευκολυντές αποκόλλησης καλουπιού).
• Κατάρρευση λόγω αποθήκευσης υπερβολικού βάρους υλικών σε περιοχή που δεν έχει μελετηθεί για το σκοπό αυτό.
• Ηλεκτροπληξία λόγω εργασίας κοντά σε δίκτυα ηλεκτροφόρων καλωδίων.
• Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το ΦΑΥ και το ΣΑΥ σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16/ Β’/14-01-2003) και ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266/ Β’/14-01-2001).

6. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
Για τις εργασίες των καλουπιών για την κατασκευή σκυροδεμάτων τύπου Α (βλέπε Παράρτημα 1ο), όπως περιγράφονται 
στην παρούσα Προδιαγραφή, η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στις τιμές ανά m3 των σκυροδεμάτων.

Στην περίπτωση καλουπιών για κατασκευή σκυροδεμάτων με επιφανειακά τελειώματα ανώτερης ποιότητας (τύπου Β, Γ, Δ, 
Ε, Παράρτημα 1ο) μπορεί να προβλεφθεί πρόσθετη τιμή, μετρούμενη σε m2 επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
1. 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.
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Στην  κατηγορία  αυτή  ανήκουν  τα  τελειώματα  καλουπωμένων  επιφανειών  οι  οποίες  δεν  είναι  ορατές,  οπότε 
ενδεχόμενη τραχύτητα μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η 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  ξυλοτύπου  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 στο 3 παρακάτω 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  χαρακτηριστικής  αντοχής  fck≥/15Mpα  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 Δ ή Ε)

δ. Τελείωμα τύπου Δ
Το τελείωμα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωμα τύπου Β σε επιμελώς συμπυκνωμένο σκυρόδεμα 
χαρακτηριστικής αντοχής fck≥/25Mpα 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

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.

2. 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 στο 3 που ακολουθεί. 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 0.50m 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)
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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.

3. Διόρθωση 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  3h  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 0.65mm 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. και τις 
σχετικές  διατάξεις  της  ΠΕΤΕΠ  01-01-02-00  ‘’Διάστρωση  συμπύκνωση  και  συντήρηση  σκυροδέματος’’.  Οι  αρμοί 
διαστολής πρέπει να είναι καθαροί από τσιμεντοκονίαμα.

4. Ατέλειες επιφανειακών τελειωμάτων μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων.
α. Σε  βάθος  40mm  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. Δεν  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 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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο: ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ (ΑΝΟΧΕΣ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ι. Τεχνικά Έργα

Εκτός  αν  προδιαγράφεται  διαφορετικά  για  ένα  συγκεκριμένο  έργο  (π.χ.  επιβάλλοντας  συγκεκριμένες  ανοχές  ή 
παραπέμποντας στην παράγραφο 5.2 ‘’Ανοχές Διαστάσεων’’  του ΕΚΩΣ 2000),  για τις ανοχές διαστάσεων τεχνικών 
έργων ισχύουν τα παρακάτω:
α) Θεμελιώσεις:

διαστάσεις διατομών σκυροδέματος - 12mm έως +50mm
στάθμη κορυφής ± 12mm
εκκεντρότητα ± 30mm

β) Απόκλιση από τη χάραξη των αξόνων των βάθρων:
Στη στέψη της θεμελίωσης ± 8mm
Στη στέψη του βάθρου ± 12mm

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 30cm από τη στέψη των θεμελίων μέχρι τη 
στέψη του βάθρου)
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δ) Απόκλιση από τα καθορισμένα υψόμετρα (στάθμες) των παραπάνω στοιχείων:
Στέψη του βάθρου ± 8mm
Στέψη του καταστρώματος της οδού στις θέσεις των βάθρων: ± 8mm

ε) Απόκλιση από τις καθορισμένες διαστάσεις των διατομών σκυροδέματος :
Πάχη τοιχωμάτων βάθρων  - 8mm έως + 12mm
Εξωτερικές διαστάσεις βάθρων -12mm έως + 20mm
Πάχη δοκών  - 8mm έως + 12mm
Πλάκες καταστρώματος  - 3mm έως + 5mm
Συνολικό ύψος φορέα  - 5mm έως + 8mm
Συνολικό πλάτος καταστρώματος ± 20mm

στ) Διαφορές στα μεγέθη και στις θέσεις ανοιγμάτων στα τοιχώματα: ± 12mm
ζ) Απόκλιση  από  την  χάραξη  των  αξόνων  των  δοκών  ή  των  τοιχωμάτων  κιβωτοειδών  διατομών 

καταστρώματος: ± 20mm
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  μετρούμενη  με  πήχυ  μήκους  4,00m  σε  κάθε 

διεύθυνση:
Τοιχώματα βάθρων, δοκοί, πλάκες και τοιχώματα φορέων και γενικά επίπεδες επιφάνειες ± 10mm.

ΙΙ. Οικοδομικά Έργα
Εκτός  αν  προδιαγράφεται  διαφορετικά  για  ένα συγκεκριμένο έργο,  για  τις  ανοχές  διαστάσεων  οικοδομικών  έργων 
ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην § 5.2 ‘’Ανοχές Διαστάσεων’’ του ΕΚΩΣ 2000.
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ΤΠ 8 - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων, όπως πλατειών, πεζοδρόμων, 
πεζοδρομίων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίων, κτλ.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

2.1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Για τις ως άνω κατασκευές απαιτούνται τα εξής υλικά:
α. Αδρανή υλικά για την κατασκευή της στρώσης (ή των στρώσεων) έδρασης.
β. Άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή της πλάκας δαπέδου και του περιμετρικού στερεού εγκιβωτισμού της 

άμμου, σε περίπτωση τοποθέτησης «εν ξηρώ» των στοιχείων επίστρωσης.
γ. Υλικά για την επίστρωση των δαπέδων εξωτερικών χώρων. 
δ. Άμμος για την «εν ξηρώ» τοποθέτηση των στοιχείων επίστρωσης.

2.1.2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ
Εφαρμόζονται τυπικές τετραγωνικές πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα (50 x 50cm) σε λευκό χρώμα ή τσιμεντόπλακες 
νέου  τύπου  με  ανάγλυφη  επιφάνεια  με  αυλακώσεις  σε  διάφορα  σχέδια  και  χρώματα  ή  βοτσαλόπλακες.  Εκτός  των 
προαναφερομένων διαστάσεων, προκατασκευασμένες πλάκες διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις, όπως 30 x 30cm και 40 
x 40cm, ενώ το πάχος τους ποικίλει από 2,5 έως 5cm.

2.1.3. ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Οι τεχνητοί κυβόλιθοι  είναι συμπαγή προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα σε διάφορα σχήματα και διαστάσεις 
(ελάχιστου ύψους 6cm), καθώς και με μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. 

Λόγω της υψηλής αντοχής τους σε θλίψη και της αντιολισθηρής τους επιφάνειας, αποτελούν κατάλληλο υλικό επίστρωσης 
δαπέδων επί των οποίων κυκλοφορούν οχήματα, ακόμη και βαρέα (π.χ. σταθμοί λεωφορείων, χώροι φορτοεκφορτώσεων, 
χώροι στάθμευσης).

Στο εμπόριο διατίθενται κυβόλιθοι διαφόρων τύπων (ως προς την αντοχή σε θλίψη, την τραχύτητα της επιφάνειας κτλ).

Οι συνηθέστεροι τύποι τεχνητών κυβόλιθων είναι:
Κοινοί παραλληλεπίπεδοι κυβόλιθοι κάτοψης ορθογωνικού σχήματος:
• Τοποθετούνται σε ευθείες σειρές με εναλλασσόμενους αρμούς ή σε μορφή «ψαροκόκαλου».
• Κυβόλιθοι κάτοψης μη κανονικού (π.χ. καμπύλου) σχήματος:

Το σχήμα της κάτοψής τους είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε κατά την τοποθέτησή τους να συναρμόζει το ένα στοιχείο με το 
άλλο.

2.1.4. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΠΛΙΝΘΟΙ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ
Όταν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις  αντοχής σε χημικές δράσεις,  παγετό κτλ.,  χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένα 
στοιχεία από κεραμικό υλικό (klinker).

2.1.5. ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ
Όταν υπάρχουν ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις για το υλικό επίστρωσης δαπέδων εξωτερικών χώρων με παραδοσιακό 
χαρακτήρα, χρησιμοποιούνται φυσικές πλάκες και φυσικοί κυβόλιθοι κανονικού ή ακανόνιστου σχήματος (από μάρμαρο, 
σχιστόλιθο, γρανίτη κτλ.), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

2.2. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
# Έλεγχος / Προσδιορισμός φυσικού χαρακτηριστικού Πρότυπο
1 2 3

1 Natural  stone test  methods – determination of  compressive strength – 
Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων – Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη EN 1926:1999

2
Natural  stone test  methods – Determination of  flexural  strength under 
concentrated  load  –  Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους – 
Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο.

EN 12372:1999

3
Natural  stone  test  methods  –  Determination  of  water  absorption  at 
atmospheric  pressure  –  Μέθοδοι ελέγχου φυσικών λίθων. 
Προσδιορισμός της υδατοαπορροφητικότητας υπό ατμοσφαιρική πίεση.

EN 13755:2001

4 Natural stone test method – Determination of real density and apparent 
density, and  of  total  and  open  porosity  –  Μέθοδοι δοκιμής φυσικών 
λίθων – Προσδιορισμός της πραγματικής και φαινόμενης πυκνότητας και 

EN 1936:1999
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του ολικού και ανοικτού πορώδους

5

Testing of inorganic non-metallic materials – Wear test using the grinding 
wheel  according  to  Bohme  –  Grinding  wheel  method  –  Δοκιμές 
ανόργανων,  μη μεταλλικών υλικών.  Δοκιμή  φθοράς  κατά  Bohme με 
τροχό απότριψης.

DIN 52108:2002-07

2.3. ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Το  χρησιμοποιούμενο  σκυρόδεμα,  άοπλο  ή  οπλισμένο,  θα  συμμορφώνεται  στις  απαιτήσεις  της  ΠΕΤΕΠ  01-01-01-00 
«Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος» και της ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00, «Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος». Η 
κατηγορία του σκυροδέματος θα καθορίζεται στην μελέτη.

Η άμμος για την «εν ξηρώ» τοποθέτηση των στοιχείων επίστρωσης, θα πρέπει να είναι, μέσης κοκκομετρικής διαβάθμισης.

2.3.1. ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ
Οι προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδρομίων και γενικά επιφανειών 
επί των οποίων δεν προβλέπεται κυκλοφορία οχημάτων, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1339:20031. 
Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συμμόρφωση των πλακών με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε 
θλίψη,  φθορά σε  τριβή  και  στην  υδατοαπορροφητικότητα.  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  πρέπει  να συμμορφώνονται  με  EN 
13369:20042.

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Οι τεχνητοί  κυβόλιθοι  από σκυρόδεμα που προορίζονται  για  την επίστρωση επιφανειών ανεξάρτητα από τη φύση της 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1338:20033. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συμμόρφωση 
των κυβόλιθων με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή,
υδατοαπορροφητικότητα και στην ολισθηρότητα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμμορφώνονται με EN 13369.

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΠΛΙΝΘΟΙ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ
Τα  στοιχεία  από  κεραμικό  υλικό  που  προορίζονται  για  την  επίστρωση  επιφανειών  ανεξάρτητα  από  τη  φύση  της 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να συμμορφώνονται με EN 1344:20024. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συμμόρφωση των στοιχείων με τα 
κριτήρια  που  αναφέρονται  στην  ανοχή  των  διαστάσεων,  αντοχή  σε  θλίψη,  φθορά  σε  τριβή,  υδατοαπορροφητικότητα, 
ολισθηρότητα, καθώς και στην αντοχή σε παγετό και χημικές επιδράσεις.

2.3.4. ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ
Τα  στοιχεία  από  φυσικούς  λίθους  που  προορίζονται  για  την  επίστρωση  επιφανειών,  ανεξάρτητα  από  τη  φύση  της 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1341:20015 για φυσικές πλάκες και EN 1342:20016, 
για φυσικούς κυβόλιθους.

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Η διαμόρφωση της σκάφης επί του φυσικού εδάφους, επί της οποίας εδράζεται η κατασκευή του δαπέδου, θα γίνεται 
σύμφωνα τις ΠΕΤΕΠ 02-02-00-00, «Γενικές εκσκαφές συγκοινωνιακών έργων».

Η κατασκευή της στρώσης (ή των στρώσεων) έδρασης από θραυστό υλικό, θα συμμορφώνεται με ΠΕΤΕΠ 05-03-04-00, 
«Οδοστρωσία, στρώσεις στράγγισης και ερείσματος από ασύνδετα αμμοχάλικα».

Η κατασκευή της πλάκας δαπέδου από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα και του περιμετρικού στερεού εγκιβωτισμού της 
άμμου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, θα συμμορφώνεται με ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 και ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00, «Παραγωγή 
και  διάστρωση  σκυροδέματος».  Τα  χαρακτηριστικά  (τύπος,  σχήμα,  χρώμα  και  διαστάσεις)  των  στοιχείων  που  θα 
χρησιμοποιηθούν  στην επίστρωση εξωτερικών χώρων,  καθώς  και  η διάταξη αυτών (ευθύγραμμη,  καμπυλόγραμμη,  σε 
μορφή «ψαροκόκαλου» κτλ.) θα συμφωνούν με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, ή τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.

Σε θέσεις όπου απαιτείται προσαρμογή των διαστάσεων ή του σχήματος των πλακών επίστρωσης, η διαμόρφωση των 
πλακών θα γίνεται αποκλειστικά με κατάλληλο τροχό κοπής (αναλόγως του υλικού).

Όλα τα υλικά επίστρωσης θα πρέπει να μεταφέρονται από τη μονάδα παραγωγής ή προμήθειας στη θέση του έργου, 
συσκευασμένα σε παλέτες. Η φορτοεκφόρτωση των τεμαχίων αυτών θα γίνεται μόνο με περονοφόρα οχήματα ή γερανούς, 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι φθορές.

1 Concrete paving flags – Requirements and test methods. Τσιμεντόπλακες. Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών.
2 «Common rules for precast concrete products – Κοινοί κανόνες για τα προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα»
3 Concrete paving blocks – Requirements and test methods – Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα – απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής.
4 Clay pavers – Requirements and test methods – Κεραμικά επιστρώσεων – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής.
5 Slabs of natural stone for external paving – Requirements and test methods – Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις 
– Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
6 «Setts of natural stone for external paving – Requirements and test methods – Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερικές 
πλακοστρώσεις – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής»
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Οι  μέθοδοι  τοποθέτησης  που  εφαρμόζονται  για  την  επίστρωση  των  υλικών  εξωτερικών  χώρων  περιγράφονται  στις 
επόμενες παραγράφους.

3.2. «ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ» ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 
(πλάκες και κυβόλιθοι από σκυρόδεμα ή φυσικούς λίθους κτλ.). Επί πλάκας δαπέδου από σκυρόδεμα τοποθετούνται τα 
στοιχεία  με  την  παρεμβολή  στρώσης  ισχυρού  τσιμεντοκονιάματος,  το  οποίο  λειτουργεί  ως  συγκολλητικό  υλικό.  Σε 
περιπτώσεις  με  ειδικές  απαιτήσεις  πρόσφυσης,  αντιπαγετικής  προστασίας  κτλ.,  είναι  δυνατόν  αντί  του  συγκολλητικού 
τσιμεντοκονιάματος να χρησιμοποιηθεί ειδική ακρυλική κόλλα πλακιδίων.

Η πλάκα δαπέδου θα κατασκευάζεται  από σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας C12/15 και  θα εδράζεται  ομοιόμορφα επί 
συμπυκνωμένης στρώσης θραυστού υλικού σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, ελάχιστου πάχους 10cm. Όταν πρόκειται 
για επίστρωση επιφάνειας, η οποία θα δέχεται εκτός από πεζούς και κυκλοφορία οχημάτων, επιβάλλεται ο οπλισμός της 
πλάκας, κατά κανόνα με δομικό πλέγμα. Οι βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωμένης επιφάνειας θα υλοποιούνται με την 
υψομετρική διαμόρφωση της πλάκας δαπέδου.

Ανάλογα με  τη φύση της  κυκλοφορίας  (πεζών,  οχημάτων  κτλ.)  που  προβλέπεται  στην  επιστρωμένη επιφάνεια  και  το 
προβλεπόμενο μέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται,  θα διαστασιολογούνται  τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλάκας 
δαπέδου:
• πάχος, ποιότητα και βαθμός συμπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) θραυστού υλικού
• πάχος και ποιότητα σκυροδέματος της πλάκας δαπέδου
• οπλισμός της πλάκας.

Σε ό,τι αφορά τα προηγούμενα στοιχεία διαστασιολόγησης της πλάκας δαπέδου, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στη μελέτη, 
ή με τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.

Το τσιμεντοκονίαμα, με το οποίο θα συγκολλούνται τα στοιχεία επί της πλάκας δαπέδου, πρέπει να είναι αρκετά συνεκτικό 
με μικρή περιεκτικότητα σε νερό (με κατά μάζα λόγο συνολικού νερού προς τσιμέντο το πολύ 0,40). Η περιεκτικότητα του 
τσιμεντοκονιάματος σε τσιμέντο πρέπει να είναι τουλάχιστον 650kg ανά 1m³ ξηράς άμμου.

Το συγκολλητικό  τσιμεντοκονίαμα θα  διαστρώνεται  σε  συνεχείς  στρώσεις  πάχους  από 2 έως 2,5cm κατά μέγιστο.  Σε 
περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων με διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθμη της επίστρωσης θα επιτυγχάνεται με 
διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης του συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος. Η διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος θα 
προηγείται της τοποθέτησης των στοιχείων το πολύ κατά 2 – 3 σειρές, ώστε να διευκολύνεται η εργασία των τεχνιτών χωρίς 
να μειώνεται η πρόσφυση των στοιχείων λόγω ξήρανσης του τσιμεντοκονιάματος. Κάθε στοιχείο θα εφαρμόζεται επί του 
νωπού συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος με ελαφρά δόνηση του στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται 
ώστε να ισοπεδωθεί με τη βοήθεια ενός πήχη εφοδιασμένου με αλφάδι.

Μεταξύ των στοιχείων κατά την τοποθέτησή τους θα αφήνονται αρμοί, οι οποίοι σε περίπτωση διαμόρφωσης ευθύγραμμων 
σειρών, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 10 έως 20mm, ενώ σε περίπτωση διαμόρφωσης καμπυλόγραμμων σειρών, οι 
αρμοί μπορεί να είναι μεταβλητού πλάτους. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. επίστρωση με κεραμικά πλακίδια και πλίνθους), το 
πλάτος των αρμών μπορεί να είναι μικρότερο (της τάξης των 3 έως 8mm). Όλοι  οι  αρμοί  θα πρέπει  να υλοποιούνται 
υποχρεωτικά με αποστάτες  ειδικούς για  διαμόρφωση αρμών.  Εφόσον  η σχηματική  απεικόνιση και  η διαμόρφωση των 
παρειών των στοιχείων επίστρωσης επιτρέπει τη μη διαμόρφωση αρμών, αυτοί θα παραλείπονται υπό την προϋπόθεση ότι 
εξασφαλίζεται η σταθερή μεταξύ τους σύνδεση, σύμφωνα με την έγκριση της Υπηρεσίας.

Μετά τη σκλήρυνση του συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος, είτε οι αρμοί θα πληρούνται με παχύρρευστο τσιμεντοκονίαμα ή 
η επιφάνεια της επίστρωσης θα διαστρώνεται με λεπτόκοκκη τσιμεντοκονία, η οποία θα εισχωρεί μέσα στους αρμούς και 
στη  συνέχεια,  αφού  αφαιρεθεί  η  περίσσειά  της,  η  επιφάνεια  της  επίστρωσης  διαβρέχεται  με  νερό.  Αν  το  υλικό  της 
αρμολόγησης κατακαθίσει μέσα στους αρμούς, επαναλαμβάνεται η διαδικασία.

Τέλος, μετά τη σκλήρυνση των τσιμεντοκονιαμάτων, η επιστρωμένη επιφάνεια θα καθαρίζεται από τα υπολείμματα των 
υλικών με τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού υπό πίεση.

3.3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ «ΕΝ ΞΗΡΩ»
Η  μέθοδος  αυτή  μπορεί  επίσης  να  εφαρμοστεί  για  την  τοποθέτηση  όλων  γενικά  των  υλικών  που  αναφέρονται  στην 
παράγραφο 2.1 (πλάκες και κυβόλιθοι  από σκυρόδεμα ή φυσικούς λίθους κτλ.). Αρχικά θα διαμορφώνεται μια στρώση 
έδρασης,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  είτε  από  οπλισμένο  ή  άοπλο  (ανάλογα  με  τις  συνθήκες  κυκλοφορίας)  σκυρόδεμα 
κατασκευασμένο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην περίπτωση της «κολυμβητής» τοποθέτησης, ή από συμπυκνωμένο 
θραυστό  αμμοχάλικο.  Οι  βασικές  κλίσεις  της  τελικής  επιστρωμένης  επιφάνειας  θα  υλοποιούνται  με  την  υψομετρική 
διαμόρφωση της στρώσης έδρασης.

Πριν  από  τη  διάστρωση  της  άμμου,  στην  περίμετρο  της  προς  επίστρωση  επιφάνειας,  θα  διαμορφώνεται  ένα  στερεό 
εγκιβωτισμού της άμμου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα ή από ειδικά τεμάχια τεχνητών ή φυσικών κυβόλιθων.

Στη συνέχεια, επί της διαμορφωμένης στρώσης έδρασης διαστρώνεται η χαλαζιακή άμμος, η οποία μετά τη συμπύκνωσή 
της με μηχανικό τρόπο θα πρέπει να έχει ομοιόμορφο πάχος 5cm περίπου. Για να εξασφαλιστεί ένα ομοιόμορφο πάχος στη 
στρώση της άμμου, η διάστρωση και συμπύκνωσή της θα διεξάγεται κατά λωρίδες. Γι αυτό τοποθετούνται κατά μήκος επί 
της στρώσης έδρασης παράλληλες μεταξύ τους ξύλινες δοκίδες αντίστοιχου πάχους (5cm) και μεταξύ των οδηγών δοκίδων 
διαστρώνεται  η  άμμος  και  συμπυκνώνεται  στο  επιθυμητό  πάχος.  Μετά  τη  διάστρωση  και  συμπύκνωση  ενός  αριθμού 
διαδοχικών λωρίδων, αφαιρούνται οι δοκίδες και το κενό που απομένει, συμπληρώνεται με άμμο.

[9. texnikes prodiagrafes.doc.doc] Σελ.52/150



 

Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων με διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθμη της επίστρωσης θα επιτυγχάνεται με 
διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης άμμου.

Ανάλογα με τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων κτλ.) που προβλέπεται για την επιστρωμένη επιφάνεια και το 
προβλεπόμενο  μέγεθος  των  φορτίων  που  θα  ασκούνται,  θα  διαστασιολογούνται  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  της 
προαναφερόμενης στρώσης έδρασης:
• πάχος, ποιότητα και βαθμός συμπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) θραυστού αμμοχάλικου
• πάχος και ποιότητα σκυροδέματος της πλάκας δαπέδου
• οπλισμός της πλάκας.

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία διαστασιολόγησης της στρώσης έδρασης, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στη μελέτη ή με τις 
σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.

Κάθε στοιχείο θα εφαρμόζεται επί της στρώσης άμμου με ελαφρά δόνηση και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων θα πιέζεται 
να ισοπεδωθεί με τη βοήθεια ενός πήχη εφοδιασμένου με αλφάδι.

Μεταξύ  των  στοιχείων  κατά  την  εφαρμογή  τους  επί  της  στρώσης  άμμου  (σε  απλή  παράθεση  ή  σε  διακοσμητικούς 
συνδυασμούς) θα αφήνονται αρμοί, οι οποίοι σε περίπτωση διαμόρφωσης ευθύγραμμων σειρών, πρέπει να είναι σταθερού 
πλάτους 5 έως 10mm. Σε περιπτώσεις πλήρωσης των αρμών με τσιμεντοκονίαμα, το πλάτος των αρμών μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο (μέχρι 20mm).

Σε περιπτώσεις πλήρωσης αρμών με λεπτόκοκκη άμμο, η εργασία εκτελείται ως εξής:
• Επάνω στην επιφάνεια της επίστρωσης, διαστρώνεται ή άμμος, η οποία, με επιπλέον δόνηση που ασκείται στα 

τοποθετημένα στοιχεία με τη βοήθεια δονητικής πλάκας, εισχωρεί εντός των αρμών. 
• Αν το υλικό της αρμολόγησης κατακαθίσει μέσα στους αρμούς, επαναλαμβάνεται η διαδικασία μέχρι πλήρους 

πλήρωσης των αρμών.

Μετά  την  πλήρωση  των  αρμών,  η  επιστρωμένη  επιφάνεια  θα  καθαρίζεται  από  την  περίσσεια  της  άμμου  και  τυχόν 
υπολείμματα των υλικών κατασκευής.

Όλοι οι αρμοί θα πρέπει να υλοποιούνται υποχρεωτικά με αποστάτες ειδικούς για διαμόρφωση αρμών.

‘Όλοι οι αρμοί θα πρέπει να υλοποιούνται υποχρεωτικά με αποστάτες ειδικούς για διαμόρφωση αρμών.

Όταν  η  μορφή  της  επιφάνειας  και  των  παρειών  των  στοιχείων  επίστρωσης  το  επιτρέπουν  οι  αρμοί  μπορούν  να 
παραλείπονται, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η σταθερή σύνδεσή τους.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
• Έλεγχος  διαμόρφωσης  της  σκάφης  επί  του  φυσικού  εδάφους,  επί  της  οποίας  εδράζεται  η  κατασκευή  του 

δαπέδου, σύμφωνα με τις ΠΕΤΕΠ 02-02-00-00, «Γενικές εκσκαφές συγκοινωνιακών έργων».
• Έλεγχος κατασκευής της στρώσης (ή των στρώσεων) έδρασης από θραυστό υλικό, σύμφωνα με ΠΕΤΕΠ 05-03-

04-00, «Οδοστρωσία, στρώσεις στράγγισης και ερείσματος από ασύνδετα αμμοχάλικα».
• Έλεγχος κατασκευής της πλάκας δαπέδου από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα και του περιμετρικού στερεού 

εγκιβωτισμού της άμμου με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, σύμφωνα με ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 «Παραγωγή και μεταφορά 
σκυροδέματος» και ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00, «Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος».

• Έλεγχος αποδοχής υλικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2 και 2.3.
• Οπτικός έλεγχος των υλικών επίστρωσης για τυχόν φθορές (ρηγματώσεις, θραύσεις κλπ.) που έχουν προκληθεί 

κατά τη φορτοεκφόρτωση και  τη μεταφορά,  ή λόγω ατελειών  κατά την κατασκευή τους.  Στην  περίπτωση όπου τα 
προκατασκευασμένα υλικά επίστρωσης και οι φυσικοί λίθοι παρουσιάζουν φθορές, θα αξιολογούνται από την Υπηρεσία 
η οποία θα αποδέχεται εγγράφως την ενσωμάτωσή τους στο έργο.

• Έλεγχος των θέσεων εφαρμογής των πλακοστρώσεων - λιθοστρώσεων ώστε να είναι σύμφωνες με τη μελέτη.
• Έλεγχος της υψομετρικής ακρίβειας της κατασκευής των πλακοστρώσεων – λιθοστρώσεων, ώστε η απόκλιση 

από μια γραμμή παράλληλη προς τη θεωρητική στάθμη, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, ανά τμήμα μήκους 6m να μην 
υπερβαίνει τα 15mm.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η  επιμέτρηση  των  εργασιών  θα  γίνεται  βάσει  επιμετρητικών  σχεδίων  και  πινάκων,  λαμβανομένων  υπόψη  των 
προβλεπομένων από την Μελέτη και έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας.

Οι εργασίες επίστρωσης δαπέδων εξωτερικών χώρων θα επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m²] πλήρως περαιωμένων, 
ανάλογα με τον τύπο υλικού έδρασης (θραυστό υλικό ή στρώση από σκυρόδεμα). Το υλικό επίστρωσης (πλάκες, κυβόλιθοι 
από σκυρόδεμα ή φυσικοί λίθοι κτλ.), και την μέθοδο τοποθέτησης αυτών («κολυμβητή» ή «εν ξηρώ»), σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα κατά περίπτωση στα συμβατικά τεύχη.

Στις  ως  άνω  τιμές  μονάδος  περιλαμβάνονται  όλες  οι  εργασίες,  τα  υλικά  και  η  χρήση  κάθε  είδους  εξοπλισμού  που 
απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
• Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  και  φορτοεκφορτώσεις  των  υλικών  επίστρωσης  (πλακών  και 

κυβόλιθων από σκυρόδεμα ή φυσικούς λίθους κτλ.) που απαιτούνται.
• Αντικατάσταση προκατασκευασμένων τεμαχίων ή φυσικών λίθων που απορρίπτονται από την Υπηρεσία λόγω 

ελαττωμάτων.
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• Κατασκευή των διαφόρων στρώσεων του τσιμεντοκονιάματος  και  της  άμμου,  επί  των οποίων  εδράζονται  τα 
στοιχεία επίστρωσης.

• Πλήρωση των αρμών και αρμολόγηση αυτών με τις μεθόδους και τα υλικά που περιγράφονται στην παρούσα.
• Αντιμετώπιση των κάθε  είδους κατασκευαστικών δυσκολιών και  κάθε άλλη εργασία,  υλικό και  μικροϋλικό,  το 

οποίο απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη κατασκευή των επιστρώσεων.
• Απομάκρυνση και απόρριψη των ακατάλληλων τεμαχίων και των λοιπόν υλικών σε χώρους προβλεπόμενους στα 

συμβατικά τεύχη, ή εγκρινόμενους από την Υπηρεσία
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ΤΠ 9 - ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ  ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΕΔΑΦΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στο αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής περιλαμβάνονται  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις  εκτέλεσης  των εκσκαφών, 
επιφανειακών  χαλαρών  εδαφών,  όπως  φυτικών  γαιών,  τύρφης,  οργανικών  εδαφών,  και  οποιωνδήποτε  ακατάλληλων 
υλικών, για την κατασκευή του έργου υλικών. Ειδικότερα η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται:
• Στην εκσκαφή επιφανειακών χαλαρών εδαφών.
• Στη μεταφορά και διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής.
• Στις ποιοτικές προϋποθέσεις εκτέλεσης της εργασίας.

1.2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Χαλαρά εδάφη: Στην παρούσα προδιαγραφή με τον όρο χαλαρά εδάφη νοούνται οι φυτικές γαίες, ή τύρφη, τα οργανικά 
εδάφη, και γενικά τα ακατάλληλα υλικά για την κατασκευή του έργου επιφανειακά υλικά.

Ενδεικτικά, ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά θεωρούνται :
• Τυρφώδη ή οργανικά εδάφη με ποσοστό σε οργανικά υλικά >5% κ.β. ή όταν το όριο υδαρότητας του εδάφους 

μετά από ξήρανση του στο φούρνο είναι κατά 75% μικρότερο από το όριο υδαρότητας του πριν την ξήρανσή του.
• Θιξοτροπικά εδάφη (π.χ. υπερευαίσθητη άργιλος) καθώς και εδάφη με περιεχόμενο ποσοστό διατομικής γης ή 

φυλλαρίων μαρμαρυγία μεγαλύτερο του 20%.
• Εδάφη που περιέχουν υδατοδιαλυτά ορυκτά, όπως ορυκτό αλάτι ή γύψο, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2%.
• Ρυπογόνα υλικά (π.χ. βιομηχανικά υποπροϊόντα που περιέχουν ρύπους).

2. ΥΛΙΚΑ
Λόγω της φύσης των εργασιών δεν υπάρχουν υλικά προς ενσωμάτωση.

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εάν  προβλέπεται  από  την  μελέτη  πριν  την  έναρξη  των  εργασιών  εκτέλεσης  των  γενικών  εκσκαφών  του  έργου,  θα 
προηγείται η εκσκαφή των επιφανειακών χαλαρών εδαφών, στο βάθος και πλάτος, που απαιτείται.

Ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στην μελέτη του έργου, για την αφαίρεση του επιφανειακού εδαφικού υλικού, πριν την 
έναρξη της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, η Υπηρεσία, από κοινού με τον Ανάδοχο, θα ερευνούν με δοκιμαστικές τομές 
στην επιφάνεια κατάληψης του έργου τα χαρακτηριστικά του επιφανειακού ορύγματος και κατά περίπτωση, θα καθορίζουν 
με πρωτόκολλο, το βάθος του προς αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού.

Το εν λόγω επιφανειακό εδαφικό υλικό θα αφαιρείται και θα διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες εκσκαφές, στις περιπτώσεις 
που  μετά  από  την  δια  σκαμμάτων  διερεύνηση,  προκύπτει,  ότι  είναι  φυτική  γη  κατάλληλη  για  πλήρωση  νησίδων  ή 
επενδύσεις  πρανών.  Το υλικό  αυτό,  θα φυλάσσεται  σε  σωρούς,  σύμφωνα με  τα οριζόμενα στην  παράγραφο 3.1  της 
παρούσας (Διαχείριση Προϊόντων).

Η εκτέλεση των εργασιών εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη θα εκτείνεται σε όλη την επιφάνεια κατάληψης 
του έργου. Στις περιπτώσεις συγκοινωνιακών έργων οι εργασίες θα εκτείνονται, σε περίπτωση ορυγμάτων, μέχρι και 2,00m 
πέραν των εξωτερικών ακμών των οφρύων των πρανών, ενώ σε περίπτωση επιχωμάτων μέχρι πλάτους 2,00m πέραν της 
επιφάνειας έδρασης αυτών, σε σχέση με το ποδαρικό του πρανούς του επιχώματος.

3.1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Κατά  την  εκτέλεση  της  εργασίας  θα  γίνεται  διαχωρισμός  των  προϊόντων,  ανάλογα  µε  την  καταλληλότητά  τους  για 
επαναχρησιμοποίηση. Η φυτική γη, που είναι κατάλληλη για πλήρωση νησίδων ή επένδυση πρανών, εάν πρόκειται να 
ξαναχρησιμοποιηθεί στο έργο, θα διαχωρίζεται από τα ακατάλληλα προϊόντα, θα καθαρίζεται από μεγάλου μεγέθους ρίζες ή 
λίθους και θα φυλάσσεται σε κατάλληλο χώρο στην περιοχή του εργοταξίου, ή θα απομακρύνεται και θα αποτίθεται σε 
κατάλληλο χώρο, όπως αυτός ορίζεται στα συμβατικά τεύχη, ή από την Υπηρεσία.

Φυτική γη, που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αμέσως, θα τοποθετείται σε σωρούς πλάτους στην βάση περίπου 3,0m και 
ύψους 1,3m. Όταν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες μπορεί να αυξηθεί το πλάτος των πελμάτων των σωρών, το ύψος τους, 
όμως, δε πρέπει να υπερβαίνει το 1,00m.

Η φυτική γη πρέπει να προστατεύεται από απόπλυση ή ανάμιξη με άλλα υλικά, οι δε σωροί πρέπει να καλύπτονται με χλόη, 
κλαδιά και άλλα υλικά, με ιδιαίτερη φροντίδα στη συγκράτηση της υγρασίας.

Τα  ακατάλληλα  προς  επαναχρησιμοποίηση  προϊόντα  θα  απομακρύνονται  από  το  εργοτάξίο  και  θα  αποτίθενται  σε 
κατάλληλους  χώρους,  που  προσδιορίζονται  στη  μελέτη  ή  εγκρίνονται  από  την  Υπηρεσία.  Οι  όροι  και  προϋποθέσεις 
απόθεσης  των  προϊόντων  αυτών  περιλαμβάνονται  στην  ΠΕΤΕΠ  02.05:  Διαχείριση  Προϊόντων  εκσκαφών-Αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων.
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4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εκτέλεση των εργασιών της παρούσας προδιαγραφής θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η μεγαλύτερη 
του επιτρεπόμενου και αναγκαίου για την εκτέλεση του έργου παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον.

Θα γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι οι οποίοι αποσκοπούν:
• Στην διαμόρφωση λείας επιφάνειας μετά την αφαίρεση του επιφανειακού εδαφικού υλικού, στην περίπτωση που 

το έδαφος είναι ευπαθές στο νερό, προς αποφυγήν διαποτισμού του από τα νερά της βροχής.
• Στην εξασφάλιση της συμπύκνωσης της επιφανείας που έχει προκύψει, ώστε να αποτελέσει κατάλληλη επιφάνεια 

έδρασης των προβλεπόμενων υπερκείμενων κατασκευών κατά τα οριζόμενα στις αντίστοιχες προδιαγραφές.
• Στην εξασφάλιση της αποστράγγισης των επιφανειακών υδάτων.
• Στην τήρηση της γεωμετρίας της κατασκευής, όπως ορίζεται στις σχετικές μελέτες.

5. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ – ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ
Η διακίνηση προϊόντων εκσκαφών (φόρτωση – μεταφορά - διάστρωση) αποτελεί εργασία υψηλού βαθμού εκμηχάνισης.

Η πιθανότητα ατυχημάτων κατά την λειτουργία των χωματουργικών μηχανημάτων και την διακίνηση των χωματουργικών 
αυτοκινήτων είναι μη αμελητέα.

Επισημαίνονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
− Αδυναμία των χειριστών να επισημάνουν από την θέση οδήγησης άτομα κινούμενα στην περιοχή ελιγμών του οχήματος 

(νεκρές ζώνες).
− Αδυναμία των χειριστών / οδηγών βαρέως εξοπλισμού να ακούσουν προειδοποιητικές φωνές ή ήχους ανακοίνωσης 

επικινδύνων καταστάσεων.
− Μηχανικές βλάβες, κυρίως όσον αφορά τα συστήματα πέδησης.
− Πλημελλής συντήρηση του εξοπλισμού.
− Σφάλματα ή αδεξιότητα οδηγών / χειριστών.

Στα ληπτέα μέτρα περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
− Τοποθέτηση επί της πίσω πλευράς των μηχανημάτων και εργοταξιακών φορτηγών προειδοποιητικής πινακίδας που θα 

εφιστά την προσοχή του προσωπικού να μην πλησιάζει πριν τον χώρο ελιγμών εξοπλισμού σε λειτουργία.
− Τοποθέτηση  σε  όλα  τα  μηχανήματα  και  οχήματα  διάταξης  ακουστικών  σημάτων  που  θα  ενεργοποιείται  κατά  την 

οπισθοπορεία.
− Υποχρέωση των οδηγών/χειριστών να ασφαλίζουν πλήρως τον εξοπλισμό όταν δεν λειτουργεί: εφαρμογή χειροφρένου, 

καταβιβασμός των κουβάδων εκσκαφέων και  φορτωτών στο έδαφος,  απαγόρευση ακινητοποίησης  ανατρεπομένου 
αυτοκινήτου με υπερυψωμένη την καρότσα κ.ο.κ.

− Καθοδήγηση οδηγών φορτηγών κατά την εκφόρτωση υλικών πλησίον τεχνητών ή φυσικών πρανών ή/και τοποθέτηση 
προστατευτικών μέσων (π.χ. κορμών δένδρων).

− Εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης για την κίνηση των χωματουργικών σχημάτων στους χώρους του εργοταξίου και 
κατά μήκος των εργοταξιακών οδών.

− Συντήρηση των εργοταξιακών οδών ώστε  να εξασφαλίζουν  ικανοποιητική βατότητα για την ασφαλή διακίνηση των 
οχημάτων (επούλωση λάκκων – ιχνών τροχών, αμμοχαλκοστρώσεις).

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται με κάθε αυστηρότητα τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του 
έργου και τις διατάξεις του ΠΔ 305/96 περί ελαχίστων μέτρων ασφάλειας στα εργοτάξια.

Ο εξοπλισμός  πάσης φύσεως θα πρέπει  σε  κάθε  περίπτωση να συντηρείται  σύμφωνα με τις  οδηγίες του αντίστοιχου 
εργοστασίου  κατασκευής.  Ο χειρισμός  του θα  γίνεται  μόνον από προσωπικό που κατέχει  την απαραίτητη,  κατά νόμο, 
άδεια / δίπλωμα.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η εναπόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιτπώσεων στους χώρους απόθεσης. Πέραν των γενικών απαιτήσεων για τους αποθεσιοθαλάμους που αναφέρονται στο 
εδάφιο 3.3 της παρούσας προδιαγραφής επισημαίνονται τα ακόλουθα:
− Απαγορεύεται  η  απόθεση  πλεοναζόντων  προϊόντων  εκσκαφών  σε  οποιαδήποτε  άλλη  θέση  πλην  εκείνων  που 

καθορίζονται  από  τους  περιβαλλοντικούς  όρους,  τα  λοιπά  συμβατικά  στοιχεία  του  έργου  ή  /  και  τις  εντολές  της 
Υπηρεσία.

− Θα καταβάλλεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή κατακρήμνισης προϊόντων εκσκαφών που διενεργούνται σε ζώνες 
εντόνων εγκαρσίων κλίσεων.

− Θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή μεταφοράς ιλύος με τους τροχούς των φορτηγών αυτοκινήτων από τις θέσεις 
φόρτωσης στο οδικό δίκτυο σύνδεσης με τους αποθεσιοθαλάμους.

− Τα  φορτηγά  αυτοκίνητα  που  διακινούνται  έμφορτα  διαμέσου  οικισμών  ή  περιαστικών  ή  αστικών  ζωνών  θα  είναι 
εφοδιασμένα υποχρεωτικά με κάλυμμα της καρότσας (απαιτείται και από τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ).

− Θα  λαμβάνεται  πρότυπα  για  την  αποφυγή  ζημιών  από  την  διέλευση  βαρέων  εμφόρτων  οχημάτων  στις  οδούς 
προσπέλασης προς τους αποθεσιοθαλάμους, καθώς και μέτρα επανόρθωσης τέτοιων ζημιών (εάν προκύψουν).
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6. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Στις περιπτώσεις που το επιφανειακό εδαφικό υλικό είναι φυτική γη κατάλληλη για επαναχρησιμοποίηση, η επιμέτρηση 
γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών ανά m3 πραγματικής εκσκαφής και πληρώνεται ανά m3 εκσκαφής.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
• Οι εργασίες εκσκαφής στο εκάστοτε καθοριζόμενο βάθος και η μόρφωση της επιφάνειας και των παρειών.
• Ο διαχωρισμός των προϊόντων σε κατάλληλα προς χρήση και / ή ακατάλληλα υλικά.
• Η εργασία μόρφωσης και συμπύκνωσης πυθμένα.
• Η  φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  και  απόθεση  σε  χώρους  εντός  του  έργου  των  κατάλληλων  προς 

επαναχρησιμοποίηση υλικών, για επενδύσεις πρανών ή κάλυψη επιφανειών.

Η  φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  και  απόθεση  σε  χώρους  εκτός  του  έργου  των  άχρηστων  /  ακατάλληλων  προϊόντων, 
επιμετράται  ιδιαιτέρως  και  αποζημιώνεται  με  το  αντίστοιχο  άρθρο  τιμολογίου  εκσκαφής  και  απόρριψης  ακατάλληλων 
προϊόντων.

Για την επιμέτρηση του τυχόν μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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ΤΠ 10 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Τα  προκύπτοντα  προϊόντα  εκσκαφών  από  την  εκτέλεση  των  χωματουργικών  εργασιών  κάθε  κατηγορίας  έργων 
εντάσσονται, ως προς την διαχείριση αυτών, στις ακόλουθες κατηγορίες:
α. Ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφών
Πρόκειται  για  τα  προϊόντα  εκσκαφών,  των  οποίων  οι  ιδιότητες,  διαβάθμιση  και  λοιπά  γεωτεχνικά  χαρακτηριστικά  τα 
καθιστούν ακατάλληλα για την εκτέλεση επιχώσεων οποιασδήποτε φύσεως. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται τα 
ιλυώδη, οργανικά, φυτικά, αργιλικά και λοιπά υψηλής πλαστικότητας εδαφικά υλικά.

β. Υλικά κατάλληλα προς αξιοποίηση
Συμπεριλαμβάνονται γαιώδη υλικά με δείκτη πλαστικότητας (PI) μικρότερο του 10 και πάσης φύσεως βραχώδη υλικά.

Τα βραχώδη υλικά, εφ΄ όσον προέρχονται από υγιή πετρώματα μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή θραυστών 
υλικών (κυρίως σε έργα οδοποιίας). Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται και οι ποσότητες επιφανειακής στρώσης εδάφους 
(φυτική γη) που απαιτούνται για την επένδυση των πρανών των επιχωμάτων ή /και την πλήρωση νησίδων και ερεισμάτων, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη του έργου.

γ. Πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών
Είναι  το  σύνολο  των  ακατάλληλων  προϊόντων  εκσκαφών  και  οι  ποσότητες  των  καταλλήλων  που  δεν  μπορούν  να 
αξιοποιηθούν  σε  άλλες  κατασκευές  του έργου.  Οι  ποσότητες  αυτές  των  προϊόντων  απομακρύνονται  από το  έργο και 
αποτίθενται στους εκάστοτε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης.

Αποθεσιοθάλαμοι ή χώροι απόθεσης είναι οι θέσεις στις οποίες αποτίθενται τα προς απομάκρυνση εκ του έργου προϊόντα 
εκσκαφών (πλεονάζοντα και ακατάλληλα).

Αντικείμενο  της  παρούσας  προδιαγραφής  είναι  ο  καθορισμός  των  απαιτήσεων  και  όρων  διαχείρισης  των  προϊόντων 
εκσκαφών των έργων.

Περιλαμβάνονται τα εξής επιμέρους αντικείμενα:
i. Διαλογή προϊόντων εκσκαφών
ii. Προσωρινή απόθεση αξιοποιημένων /απαιτουμένων προϊόντων εκσκαφών
iii. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφών στους αποθεσιοθαλάμους

Επισημαίνεται  ότι  η  ύπαρξη  πλεονασματικού  ισοζυγίου  χωματισμών  σε  ένα  έργο  (εκσκαφές  περισσότερες  από  τις 
επιχώσεις)  δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην ότι  το σύνολο των αναγκών σε υλικά επίχωσης μπορεί να καλυφθεί  από τα 
προϊόντα  εκσκαφών  (μπορεί  το  ποσοστό  ακατάλληλων  να  είναι  υψηλό).  Στις  περιπτώσεις  αυτές  απαιτείται  και  η 
εκμετάλλευση δανειοθαλάμων.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
Η καταλληλότητα των προϊόντων εκσκαφών για την κατασκευή επιχωμάτων θα διαπιστώνεται με εργαστηριακούς ελέγχους 
(κοκκομετρική διαβάθμιση, όρια Atterleg), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην προδιαγραφή περί κατασκευής επιχωμάτων. 
Βραχώδη  προϊόντα  που  προορίζονται  για  την  επί  τόπου  παραγωγή  θραυστών  υλικών  για  τις  ανάγκες  του  έργου  θα 
ελέγχονται εργαστηριακά ως προς την υγεία του πετρώματος και τον δείκτη Los Angeles, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις 
προδιαγραφές περί αδρανών υλικών (οδοστρωσίας, σκυροδεμάτων κλπ.).

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
Τα προϊόντα εκσκαφών, μετά την αφαίρεση των επιφανειακών στρώσεων φυτικής γης θα επιλέγονται  σύμφωνα με τα 
εδαφολογικά και φυσικά τους χαρακτηριστικά και θα μετακινούνται:
α. Προς τις θέσεις κατασκευής επιχωμάτων, εφ΄ όσον είναι κατάλληλα, με απλή προώθηση ή με φόρτωση επί αυτοκινήτου.
β. Προς τις θέσεις οριστικής απόθεσης, εφ΄ όσον είναι πλεονάζοντα ή ακατάλληλα.
γ. Προς τις θέσεις προσωρινής απόθεσης, εφ΄ όσον προβλέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο, αλλά κατά την περίοδο 

της εκσκαφής οι θέσεις ενσωμάτωσης είτε δεν έχουν προετοιμασθεί είτε δεν είναι προσπελάσιμες (λόγω π.χ. εκτέλεσης 
εργασιών κατασκευής τεχνικού μεταξύ θέσης εκσκαφής και θέσης επίχωσης).

Στην περίπτωση αυτή θα επιμετράται τόσο το συνολικό μεταφορικό έργο (θέση εκσκαφής-θέση προσωρινής απόθεσης-
θέση ενσωμάτωσης), όσο και η επαναφόρτωση επί αυτοκινήτου στη θέση προσωρινής απόθεσης.

Επισημαίνεται  εν  προκειμένω  ότι  όταν  από  τις  εκσκαφές  του  έργου  προκύπτει  πλεόνασμα  καταλλήλων  προϊόντων 
εκσκαφών δεν θα αναγνωρίζεται και δεν θα επιμετράται  προς πληρωμή η προμήθεια υλικών από δανειοθάλαμο,  στην 
περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  επιλέξει  την  απ’  ευθείας  μεταφορά  τους  στον  αποθεσιοθάλαμο  (αντί  να  τα  αποθέσει 
προσωρινά).

Εάν  μέρος  των  προϊόντων  εκσκαφών  απαιτεί  πρόσθετη  επεξεργασία  για  την  ενσωμάτωση  στο  έργο (π.χ.  κοσκίνισμα 
προϊόντων εκσκαφών για την επανεπίχωση χάνδακος, εμπλουτισμός με αμμοχαλικώδη δάνεια για την εξασφάλιση μίγματος 
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μειωμένης  πλαστικότητας,  οι  εργασίες  θα  εκτελούνται  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στη  μελέτη  και  θα  επιμετρώνται 
ιδιαίτερα προς πληρωμή.

3.2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι χώροι προσωρινής απόθεσης κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών για μετέπειτα χρήση στο έργο θα ευρίσκονται είτε εντός 
του εύρους κατάληψης του έργου ή σε λοιπές προβλεπόμενες από τη Μελέτη θέσεις, οι οποίες θα διατίθενται στον Ανάδοχο 
από τον κύριο του έργου, ή θα εξευρίσκονται με μέριμνα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
του έργου.

Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των προϊόντων εκβραχισμού για την παραγωγή μέρους ή /και του συνόλου 
των θραυστών υλικών ή υλικών λιθορριπών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, υπό τις προϋποθέσεις του 
εδαφίου  2  της  παρούσας.  Εάν  η  αξιοποίηση  των  βραχωδών  προϊόντων  εκσκαφών  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  ανάγκη 
απόληψης πρόσθετων υλικών δανειοθαλάμων για την κατασκευή των επιχωμάτων, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στη 
μελέτη ή /και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου για την επιμέτρηση και πληρωμή των σχετικών εργασιών.

Οι χώροι προσωρινής απόθεσης θα αποκαθίστανται πλήρως στην προτέρα τους κατάσταση μετά την επαναφόρτωση και 
προώθηση των υλικών προς ενσωμάτωση.

Εάν οι  χώροι  προσωρινής  απόθεσης ευρίσκονται  εντός του εύρους κατάληψης του έργου για την αποκατάστασή τους 
ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

3.3. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η οριστική απόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται στους προβλεπόμενους από τη μελέτη και τους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου αποθεσιοθαλάμους.

Εάν  δεν καθορίζεται  διαφορετικά από τη μελέτη  για  την επιλογή και  εκμετάλλευση των  αποθεσιοθαλάμων ισχύουν  τα 
ακόλουθα:
− Οι θέσεις δεν θα πρέπει να είναι ορατές από οικισμούς, χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, περιοχές ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους και τουριστικές ζώνες.
− Η εναπόθεση των υλικών δεν θα πρέπει να δημιουργεί κηλίματα στη φυσική απορροή των υδάτων.
− Τα  πρανή  θα  διαμορφώνονται  με  ήπιες  κλίσεις  για  την  αποφυγή  προβλημάτων  ευστάθειας  (συνιστώνται  κλίσεις 

ηπιότερες από 3 (οριζ.) προς 2 (κατακ.).
− Εν γένει απαγορεύεται η απόθεση υλικών σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως δασικές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 

993/79.
− Δεν θα επιλέγονται θέσεις σε ασταθείς γεωλογικούς σχηματισμούς (ζώνες κορημάτων, περιοχές χαλαρών σχηματισμών 

κλπ.) και εν γένει εδάφη που παρουσιάζουν δυνητικές ολισθήσεις.
− Η απόρριψη  των  προϊόντων  θα  γίνεται  κατά  ζώνες  με  ελαφρά  συμπύκνωση  (αρκεί  η  διέλευση  του  μηχανήματος 

διάστρωσης).
− Θα λαμβάνονται μέτρα περιβαλλοντικής αποκατάστασης του αποθεσιοθαλάμου με φυτεύσεις (βελτίωση εκτοξιμότητας 

στο φυσικό περιβάλλον).

Η φυσική επαναβλάστηση αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση και μπορεί να υποβοηθηθεί με τη διάστρωση φυτικής γης 
στην τελική επιφάνεια των αποτιθεμένων προϊόντων εκσκαφών.

Εάν οι χώροι απόθεσης προβλέπονται στους περιβαλλοντικούς όρους ή στη μελέτη του έργου, αλλά δεν έχει εξασφαλισθεί 
η απαιτούμενη αδειοδότηση για την αξιοποίησή τους (απαλλοτρίωση εκτάσεων, πρόβλεψη αποζημίωσης ιδιοκτητών κτλ.), ή 
εάν  δεν  προβλέπονται  καθόλου  τέτοιοι  χώροι  στα  συμβατικά  τεύχη  του  έργου,  η  Υπηρεσία  θα  αντιμετωπίζει  κατά 
προτεραιότητα τα θέματα αυτά, μετά από σχετική εισήγηση του Αναδόχου.

Εφιστάται η προσοχή στην απόθεση βραχωδών προϊόντων, προϊόντων αποξηλώσεων σκυροδεμάτων ή /και προϊόντων 
αποξηλώσεων ασφαλτικών ταπήτων.

Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να επικαλύπτονται με γαιώδεις στρώσεις πάχους τουλάχιστον 0,50m για να εξασφαλίζονται 
συνθήκες επαναβλάστησης (φυσικής ή τεχνητής στους χώρους απόθεσης).

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Τα προβλεπόμενα  προς  ενσωμάτωση  προϊόντα  εκσκαφών  για  την  κατασκευή  επιχωμάτων,  λιθορριπών,  εξυγιαντικών 
στρώσεων κλπ. θα ελέγχονται εργαστηριακώς σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις οικείες προδιαγραφές.

Η  Υπηρεσία  θα  ελέγχει  επίσης  τους  περιβαλλοντικούς  όρους  που  αφορούν  τις  αποθέσεις  των  προϊόντων  εκσκαφών 
(προσωρινές και οριστικές), καθώς και τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τους ελάχιστους όρους και απαιτήσεις διαχείρισης 
των προϊόντων εκσκαφών της παρούσας προδιαγραφής.

5. ΟΡΟΙ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  –  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ – ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ
Η διακίνηση προϊόντων εκσκαφών (φόρτωση - μεταφορά - διάστρωση), αποτελεί εργασία υψηλού βαθμού εκμηχάνισης.
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Η πιθανότητα ατυχημάτων κατά τη λειτουργία των χωματουργικών μηχανημάτων και την διακίνηση των χωματουργικών 
αυτοκινήτων είναι μη αμελητέα.

Επισημαίνονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
− Αδυναμία των χειριστών να επισημάνουν από τη θέση οδήγησης άτομα κινούμενα στην περιοχή ελιγμών του οχήματος 

(νεκρές ζώνες).
− Αδυναμία των χειριστών /οδηγών βαρέως εξοπλισμού να ακούσουν προειδοποιητικές φωνές ή ήχους ανακοίνωσης 

επικινδύνων καταστάσεων.
− Μηχανικές βλάβες, κυρίως όσον αφορά τα συστήματα πέδησης.
− Φθαρμένα ελαστικά (η φθορά επιτείνεται από το συνήθως κακής /μέτριας ποιότητας οδόστρωμα των εργοταξιακών 

οδών).
− Υπερφόρτωση αυτοκινήτων.
− Ελλειπής σήμανση εργοταξιακών χώρων.
− Ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας για τα δεδομένα των εργοταξιακών οδών.
− Πλημμελής συντήρηση του εξοπλισμού.
− Σφάλματα ή αδεξιότητα οδηγών /χειριστών.
− Ανατροπή κατά την εκφόρτωση σε θέσεις πλησίον φυσικών ή τεχνητών πρανών.

Στα ληπτέα μέτρα περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
− Τοποθέτηση επί της πίσω πλευράς των μηχανημάτων και εργοταξιακών φορτηγών προειδοποιητικής πινακίδας, που θα 

εφιστά την προσοχή του προσωπικού να μην πλησιάζει πριν τον χώρο ελιγμών εξοπλισμού σε λειτουργία.
− Τοποθέτηση  σε  όλα  τα  μηχανήματα  και  οχήματα  διάταξης  ακουστικών  σημάτων  που  θα  ενεργοποιείται  κατά  την 

οπισθοπορεία.
− Υποχρέωση των οδηγών /χειριστών να ασφαλίζουν πλήρως τον εξοπλισμό όταν δεν λειτουργεί: εφαρμογή χειρόφρενου, 

καταβιβασμός των κουβάδων εκσκαφέων και  φορτωτών στο έδαφος,  απαγόρευση ακινητοποίησης  ανατρεπομένου 
αυτοκινήτου με υπερυψωμένη την καρότσα κ.ο.κ.

− Καθοδήγηση οδηγών φορτηγών κατά την εκφόρτωση υλικών πλησίον τεχνητών ή φυσικών πρανών ή /και τοποθέτηση 
προστατευτικών μέσων (π.χ. κορμών δένδρων).

− Εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης για την κίνηση των χωματουργικών σχημάτων στους χώρους του εργοταξίου και 
κατά μήκος των εργοταξιακών οδών.

− Συντήρηση των εργοταξιακών οδών ώστε  να εξασφαλίζουν  ικανοποιητική βατότητα για την ασφαλή διακίνηση των 
οχημάτων (επούλωση λάκκων – ιχνών τροχών, αμμοχαλκοστρώσεις).

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται με κάθε αυστηρότητα τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του 
έργου και τις διατάξεις του ΠΔ 305/96 περί ελαχίστων μέτρων ασφάλειας στα εργοτάξια.

Ο εξοπλισμός  πάσης φύσεως θα πρέπει  σε  κάθε  περίπτωση να συντηρείται  σύμφωνα με τις  οδηγίες του αντίστοιχου 
εργοστασίου  κατασκευής.  Ο χειρισμός  του θα  γίνεται  μόνον από προσωπικό που κατέχει  την απαραίτητη,  κατά νόμο, 
άδεια /δίπλωμα.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η εναπόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων στους χώρους απόθεσης. Πέραν των γενικών απαιτήσεων για τους αποθεσιοθαλάμους που αναφέρονται στο 
εδάφιο 3.3 της παρούσας προδιαγραφής επισημαίνονται τα ακόλουθα:
− Απαγορεύεται  η  απόθεση  πλεοναζόντων  προϊόντων  εκσκαφών  σε  οποιαδήποτε  άλλη  θέση  πλην  εκείνων  που 

καθορίζονται  από  τους  περιβαλλοντικούς  όρους,  τα  λοιπά  συμβατικά  στοιχεία  του  έργου  ή  /και  τις  εντολές  της 
Υπηρεσίας.

− Θα καταβάλλεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή κατακρήμνισης προϊόντων εκσκαφών που διενεργούνται σε ζώνες 
εντόνων εγκαρσίων κλίσεων.

− Θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή μεταφοράς ιλύος με τους τροχούς των φορτηγών αυτοκινήτων από τις θέσεις 
φόρτωσης στο οδικό δίκτυο σύνδεσης με τους αποθεσιοθαλάμους.

− Τα  φορτηγά  αυτοκίνητα  που  διακινούνται  έμφορτα  διαμέσου  οικισμών  ή  περιαστικών  ή  αστικών  ζωνών  θα  είναι 
εφοδιασμένα υποχρεωτικά με κάλυμμα της καρότσας (απαιτείται και από τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ).

− Θα  λαμβάνεται  πρόνοια  για  την  αποφυγή  ζημιών  από  τη  διέλευση  βαρέων  εμφόρτων  οχημάτων  στις  οδούς 
προσπέλασης προς τους αποθεσιοθαλάμους, καθώς και μέτρα επανόρθωσης τέτοιων ζημιών (εάν προκύψουν).

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Οι  εργασίες  που  αφορούν  τη  διαχείριση  των  προϊόντων  εκσκαφών  και  την  αξιοποίηση  αποθεσιοθαλάμων 
συμπεριλαμβάνονται  ως  αντικείμενο  των  πάσης  φύσεως  εκσκαφών  και  κατασκευής  επιχωμάτων  και  περιλαμβάνουν 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις ακόλουθες επιμέρους εργασίες:
α. Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών
Η μεταφορά από τη θέση εκσκαφής μέχρι  τους  χώρους προσωρινής  ή οριστικής απόθεσης,  με βάση την πραγματική 
απόσταση μεταφοράς, όπως θα προκύπτει από σχετικό πρακτικό που θα υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον Ανάδοχο.

Η μεταφορά επίσης από τους χώρους προσωρινής απόθεσης μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η 
προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφών προβλέπεται από τη μελέτη ή/και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου.

β. Φόρτωση προϊόντων εκσκαφών επί αυτοκινήτου
Η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφών που αποτίθενται προσωρινά, προκειμένου να ενσωματωθούν αργότερα στο έργο, 
επιμετράται δε μόνον στην περίπτωση που προβλέπεται από τη μελέτη ή/και τους λοιπούς συμβατικούς όρους.

γ. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφών στους χώρους απόθεσης
Η διάστρωση προσκομιζομένων προϊόντων εκσκαφών στους χώρους απόθεσης.
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δ. Ανάμιξη/επεξεργασία προϊόντων εκσκαφών
Οι εργασίες ανάμιξης / επεξεργασίας προϊόντων εκσκαφών επιμετρώνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στη μελέτη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου.

ε. Διάνοιξη και αμμοχαλικόστρωση οδών προσπέλασης
• Οι εργασίες διάνοιξης και αμμοχαλικόστρωσης των οδών προσπέλασης προς τους χώρους απόθεσης (εφόσον οι 

χώροι αυτοί δεν είναι προσπελάσιμοι δια του υπάρχοντος οδικού δικτύου).
• Οι πάσης φύσεως λοιπές εργασίες καλύπτονται από τα περί εκσκαφών άρθρα του τιμολογίου και την ΠΕΤΕΠ: 02-

02-01-00 «Γενικές εκσκαφές».
• Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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ΤΠ 11 - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

1. ANTIKEIMENO

1.1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Επιλαμβάνεται των θεμάτων, που αφορούν τις δυσχέρειες εκσκαφών, λόγω συνάντησης αγωγών ΟΚΩ και την πρόσθετη 
αποζημίωση, που καταβάλλεται στον Ανάδοχο, λόγω των δυσχερειών αυτών.

Έχει εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες έργων, τόσο εντός αστικών, όσο και εντός περιαστικών ή υπεραστικών περιοχών.

Η εκτέλεση των εκσκαφών καλύπτεται από τις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ
02-02-01-00, «Γενικές εκσκαφές»
02-03-01-00, «Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων»
02-04-00-00, «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων»
08-01-03-02, «Επανεπίχωση  απομένοντος  όγκου  εκσκαφών  υπογείων  δικτύων»,  η  δε  εκτέλεση  των  εργασιών 

επιχώσεων ή επανεπιχώσεων ορυγμάτων από τις ΠΕΤΕΠ:
02-07-01-00, «Κατασκευή επιχωμάτων»
02-07-02-00, «Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων».

1.2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Η  παρούσα  προδιαγραφή  έχει  εφαρμογή  σε  όλους  τους  συναντώμενους  κατά  τη  διενέργεια  των  εκσκαφών  αγωγούς 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), οποιασδήποτε διαμέτρου και είδους περιβλήματος, σε οποιοδήποτε βάθος από την 
επιφάνεια του εδάφους και με οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς και τους συναντώμενους αρδευτικούς αύλακες, υπόγειους ή 
υπέργειους, με ή χωρίς επένδυση).

Τα δίκτυα των ΟΚΩ χαρακτηρίζονται ως εξής:
• «Γνωστοί  αγωγοί»  είναι  οι  αγωγοί,  που έχουν εντοπιστεί  κατά τη φάση της μελέτης  ή πριν  την έναρξη των 

εκσκαφών.
• «Άγνωστοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που συναντώνται κατά τη φάση των εκσκαφών των οποίων η ύπαρξη δεν 

ήταν γνωστή εκ των προτέρων.
• «Μετατοπιζόμενοι  αγωγοί»  είναι  οι  αγωγοί  που  μεταφέρονται  σε  άλλη  θέση,  εκτός  εκσκαφής,  μόνιμα  ή 

προσωρινά.
• «Μη μετατοπιζόμενοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί, που διατηρούνται στην θέση τους κατά τη διάρκεια των εκσκαφών 

και διακρίνονται σε:
- «Αγωγούς σε λειτουργία», που εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.
- «Αγωγούς  υπό  αναστολή  λειτουργίας»,  που  παραμένουν  μεν  στη  θέση  τους,  αλλά  κατά  τη  φάση 

εκτέλεσης των εργασιών δε θα βρίσκονται σε λειτουργία.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ
Τα εκσκαπτόμενα εδαφικά υλικά θα κατατάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΕΤΕΠ 02-05-00-00.

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚEΣ ΕΡΓΑΣIΕΣ
Πριν την έναρξη των εργασιών, και για κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στις ακόλουθες εργασίες:
• Θα έρχεται σε επαφή με τους ΟΚΩ, τις Δημοτικές ή άλλες αρμόδιες Αρχές για να ενημερωθεί για τα στοιχεία που 

διαθέτουν για τα δίκτυα της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών.
• Θα εξακριβώσει τη φύση των συναντωμένων αγωγών και θα τους αποτυπώνει στις πινακίδες οριζοντιογραφίας 

του έργου, σημειώνοντας και την υψομετρική τους στάθμη.
• Θα εξακριβώσει εάν το δίκτυο ευρίσκεται σε λειτουργία.
• Θα ανιχνεύει  την ζώνη στην  οποία προβλέπεται  η εκτέλεση των εκσκαφών με  ανιχνευτές υπογείων  δικτύων 

(ανιχνευτές μετάλλων, ανιχνευτές πεδίων, ραντάρ υπεδάφους κλπ σύγχρονο εξοπλισμό).
• Θα  προτείνει  στην  Υπηρεσία  με  οικονομοτεχνικά  κριτήρια,  για  κάθε  «άγνωστο  αγωγό»  τη  διατήρηση  ή  τη 

μετατόπιση του
• Θα αξιολογεί την προβλεπόμενη από την μελέτη λύση αντιμετώπισης των «γνωστών αγωγών» σε συσχετισμό με 

τη διαπιστωθείσα επί τόπου κατάσταση, π.χ. ανεύρεση τυχόν νέων εμποδίων που δεν λήφθηκαν υπόψη στη μελέτη, 
διαφορετική υψομετρική και οριζοντιογραφική θέση κτλ.) και θα ενημερώνει σχετικώς την Υπηρεσία.

Υπάρχοντα  παλιά  δίκτυα,  κυρίως  ύδρευσης  και  αποχέτευσης,  ενδεχομένως  δεν  συμπεριλαμβάνονται  στις  σχετικές 
πινακίδες, οπότε απαιτείται επιπλέον έρευνα για τον εντοπισμός τους.

Η απόφαση για την αντιμετώπιση «αγνώστων αγωγών» ή «γνωστών αγωγών» (στο πλαίσιο της αξιολόγησης από τον 
Ανάδοχο της λύσης της μελέτης σε συσχετισμό με την ανευρεθείσα κατάσταση) θα λαμβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση με 
τον αρμόδιο Οργανισμό και την Υπηρεσία. Το εάν οι αγωγοί που συναντώνται θα παραμείνουν σε λειτουργία, κατά κανόνα 
αποφασίζεται από τον αρμόδιο Οργανισμό.
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Μπορεί  κατά συνέπεια να αποφασιστεί  η  παραμονή του αγωγού  στην  θέση που  συναντάται,  με  ή  χωρίς  προσωρινή 
διακοπή της λειτουργίας του όσο διαρκούν οι εκσκαφές ή και όλο το έργο, με οικονομοτεχνικά στοιχεία και με γνώμονα την 
λειτουργία του ευρύτερου δικτύου.
Μπορεί ακόμα να αποφασισθεί η μετατόπιση του δικτύου σε άλλη θέση, εκτός εκσκαφών μόνιμα ή προσωρινά.

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να κοινοποιεί το πρόγραμμα εργασιών του προς τον αρμόδιο Οργανισμό.

Σε περιπτώσεις δικτύων εκτός λειτουργίας που δεν προβλέπεται να επαναχρησιμοποιηθούν (πράγμα που θα βεβαιώνει ο 
αρμόδιος φορέας), η εκσκαφή συνεχίζεται χωρίς λήψη μέτρων προστασίας του δικτύου.

3.2. ΕΡΓΑΣIΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΖOΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό μετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίζουν πριν από την έναρξη λειτουργίας του 
νέου μετατοπισμένου - ανακατασκευασμένου αγωγού, εκτός εάν με προσωρινά έργα καλύπτονται οι απαιτήσεις λειτουργίας 
του δικτύου.

Σε  περιπτώσεις  αχρηστευομένων  δικτύων  τα  πάσης  φύσεως  καλώδια  (ηλεκτροδότησης,  τηλεφωνικά),  και  σωλήνες 
(υδροδότησης,  μεταφοράς  υγρών  καυσίμων  και  αερίου),  εάν  απαιτηθεί  από  τον  αρμόδιο  ΟΚΩ  θα  περισυλλέγεται  με 
προσοχή από τον Ανάδοχο και θα παραδίδονται στις αποθήκες του οικείου ΟΚΩ.

3.3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΜΗ  ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ,  «ΕΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Η ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

• Οι εκσκαφές στην περιοχή διέλευσης αγωγών ΟΚΩ, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς, σε λειτουργία θα 
γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, με ή χωρίς χρήση μηχανικού εξοπλισμού.

• Οι αποκαλυπτόμενοι ή υπακαπτόμενοι οχετοί, θα υποστηρίζονται ή θα αντιστηρίζονται μεταλλικά κατά τρόπο που 
να  εξασφαλίζεται  η  ακεραιότητά  τους,  τόσο  κατά  την  διάρκεια  της  εκσκαφής  όσο  και  μελλοντικά,  μετά  την 
επαναπλήρωση του ορύγματος.

• Σε  περίπτωση  που  απαιτείται  ειδική  υποστήλωση  ή  αντιστήριξη  θα  συντάσσεται  σχετική  μελέτη  η  οποία  θα 
υποβάλλεται  στην  Υπηρεσία  προς  έγκριση.  Οι  απαιτούμενες  εργασίες,  σύμφωνα  με  την  εγκεκριμένη  μελέτη  θα 
επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωμή.

• Η επανεπίχωση  και  προστασία  του αγωγού  θα  γίνεται  σύμφωνα με  τα προβλεπόμενα στην  Μελέτη  και  την 
ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 «Επανεπίχωση απομένοντος όγκου εκσκαφών υπογείων δικτύων».

• Εάν απαιτηθεί πλευρική μετάθεση εύκαμπτων σωλήνων, οι εργασίες θα εκτελούνται με την μεγαλύτερη δυνατή 
προσοχή και τα κατάλληλα μέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά επί των αγωγών αυτών.

• Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για τη λήψη των σχετικών αδειών, εάν λόγοι ασφαλείας, υπαγορεύουν την διακοπή 
λειτουργίας ορισμένων αγωγών (π.χ. αγωγών ΔΕΗ, κτλ), κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.

4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Ισχύουν τα περί ποιοτικών ελέγχων, που αναφέρονται στις ΠΕΤΕΠ:
• 02-07-02-00, «Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων»
• 02-03-00-00, «Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων»
• 02-04-00-00, «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων»
• 08-01-03-02, «Επανεπίχωση απομένοντος όγκου εκσκαφών υπογείων δικτύων»

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών σε ζώνες διέλευσης υπογείων δικτύων προσαυξάνει τους συνήθεις κινδύνους των 
εκσκαφών για το εργαζόμενο προσωπικό.

Η ανεύρεση υπογείων δικτύων κατά την εκτέλεση των εκσκαφών σημαίνει ότι εκτελούνται κατ’ αρχήν σε χαλαρά εδάφη (έχει 
προηγηθεί εκσκαφή / επανεπίχωση κατά το παρελθόν).

Η  εκτέλεση  εργασιών  κοντά  σε  υπόγεια  καλώδια  υπό  τάση  ή  αγωγούς  αερίου  πόλεως  συνεπάγεται  σοβαρότατες 
επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχήματος (ηλεκτροπληξία, αναθυμιάσεις, έκρηξη).

Η εκτέλεση εργασιών στην περιοχή δικτύων υπό πίεση μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτατη άνοδο της στάθμης του νερού 
εντός του ορύγματος.

Η πρόκληση ζημιών σε δίκτυο ακαθάρτων έχει δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η  πρόκληση  ζημιών  σε  υπόγεια τηλεφωνικά  καλώδια,  δεν  έχει  μεν  άμεσες  επιπτώσεις  στο  προσωπικό,  αλλά  απαιτεί 
σημαντικές  εργασίες  αποκατάστασης  της  σύνδεσης  (επανάπλεξη  καλωδίων,  τοποθέτηση  μούφας  από  ειδικευμένο 
προσωπικό), υψηλού κόστους.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- Πριν από την εκτέλεση των εργασιών, θα μελετώνται λεπτομερώς τα σχέδια των ΟΚΩ, θα διενεργούνται ερευνητικές 

τομές και θα σαρώνεται η ζώνη του προβλεπόμενου ορύγματος με ηλεκτρονικούς ανιχνευτές υπεδάφους.
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Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός αυτός με τις τεχνικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί είναι σήμερα υψηλής αξιοπιστίας και 
προσιτός. Ο Κύριος του Έργου μπορεί κατά συνέπεια να απαιτήσει την σάρωση του υπεδάφους πριν από την έναρξη των 
εργασιών.
- Η εκτέλεση των εργασιών με μηχανικά μέσα θα εκτελείται  υποχρεωτικά με καθοδήγηση του χειριστή από 

έμπειρο χωματουργό εργαζόμενο εντός του ορύγματος. Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών χωρίς την καθοδήγηση του 
χειριστή του μηχανήματος.

- Οι εργασίες  θα εκτελούνται  υπό την  διαρκή επίβλεψη έμπειρου  εργοδηγού,  ο  οποίος  θα  παρακολουθεί 
συνεχώς τις παρειές του ορύγματος, το αποκαλυφθέν δίκτυο και τα μέτρα ασφαλείας (ΜΑΠ προσωπικού, αντιστηρίξεις 
κτλ.).

- Στο όρυγμα θα διατάσσονται ασφαλείς κλίμακες ανόδου καθόδου του εργαζόμενου προσωπικού.
- Επί τόπου του έργου θα υπάρχει επαρκές απόθεμα υλικών υποστήλωσης (καδρόνια, χαλύβδινα προφίλ, 

ιμάντες ανάρτησης, μεταλλικοί πάσσαλοι κλπ.) για την άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων υποστήλωσης / αντιστήριξης 
των δικτύων.

- Το εργαζόμενο προσωπικό θα χρησιμοποιεί  υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα για τις  εργασίες  χανδάκων 
μέσα ατομικής προστασίας:
• Κράνος
• Προστατευτικά υποδήματα
• Γάντια

- Στην στέψη του ορύγματος θα διατηρείται καθαρή λωρίδα πλάτους τουλάχιστον 0,50m εκατέρωθεν, επί της 
οποίας δεν θα αποτίθενται προϊόντα εκσκαφών.

- Το ανοικτό όρυγμα θα περιφράσσεται και κατά τις δυο λωρίδες.
- Θα τηρούνται  αυστηρά τα λοιπά μέτρα ασφαλείας /  προστασίας  που προβλέπονται  από το εγκεκριμένο 

Σχέδιο Ασφάλειας-Υγείας του έργου (ΣΑΥ).

6. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ

6.1. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
Οι εκσκαφές στην περίπτωση συνάντησης αγωγών, επιμετρώνται προς πληρωμή τόσο με το αντίστοιχο περί εκσκαφών 
άρθρο του Τιμολογίου, όσο και με τα καθοριζόμενα παρακάτω στις παραγράφους 6.2,6.3, και 6.4 (πρόσθετη αποζημίωση).

Η πρόσθετη αποζημίωση δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις εναέριων αγωγών ΟΚΩ (π.χ. γραμμών ΔΕΗ), ανεξάρτητα 
από τις τυχόν δυσχέρειες που μπορεί να προξενούν στην εκτέλεση των εργασιών.

Οι εργασίες αντιμετώπισης των δυσχερειών συνάντησης αγωγών ΟΚΩ θα επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3) εκσκαφής, 
πλήρως περαιωμένης, σύμφωνα με τη σχέση:
V = L x (Hα-Ηκ) x W

Οι παράμετροι της παραπάνω σχέσης ορίζονται ως ακολούθως:

L = Μήκος ορύγματος το οποίο επηρεάζεται από το υπάρχον δίκτυο ΟΚΩ.

Hα = Άνω στάθμη ζώνης δυσχερειών, εκτεινόμενη μέχρι 1,00m υψηλότερα από το ανωράχιο του συναντωμένου αγωγού. 
Στην περίπτωση διέλευσης περισσοτέρων αγωγών εντός του ορύγματος η άνω στάθμη της ζώνης δυσχερειών εκσκαφής θα 
ορίζεται κατά βαθμίδες πλάτους και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην συνέχεια. Διευκρινίζεται ότι, όταν επικαλύπτονται οι 
ζώνες δυσχερειών δύο αγωγοί εντός του ορύγματος ως άνω στάθμης επιμέτρησης λαμβάνεται η υψηλότερη.

W  =  Πλάτος  ζώνης  δυσχερειών  ίσο  με  την  κάτοψη  του  περιγράμματος  του  συναντωμένου  δικτύου  πλέον  0,25m 
εκατέρωθεν. Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων αγωγών ως πλάτος λαμβάνεται η κάτοψη της δέσμης των αγωγών πλέον 
0,25m εκατέρωθεν.

Ηκ = Κάτω επιφάνεια ζώνης δυσχερειών, εκτεινόμενη μέχρι 2,00m κάτω από το κατωράχιο ή τον πυθμένα του δικτύου. Στην 
περίπτωση παράλληλων αγωγών με διαφορετική κάτω στάθμη, η μορφή της κάτω επιφάνειας της ζώνης δυσχερειών θα 
καθορίζεται αντίστοιχα με τα καθορισθέντα για την άνω επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα συνοδεύεται από οριζοντιογραφία της ζώνης εκτέλεσης των εκσκαφών υπό κλίμακα 1:1500 στην οποία θα 
απεικονίζονται τα απαιτηθέντα δίκτυα και από χαρακτηριστικές διατομές, στις οποίες θα αναγράφονται τα χαρακτηριστικά 
των αγωγών που συναντώνται (διάμετρος, υλικό κατασκευής, αρμόδιος οργανισμός) και θα απεικονίζεται η αναλογούσα 
ζώνη δυσχερειών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα (με αναγραφή του εμβαδού που αντιστοιχεί στην διατομή).

6.2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η πληρωμή γίνεται ανά m3 εκσκαφής , σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 της παρούσας

Στην τιμή μονάδος (m3) περιλαμβάνονται:
• Οι δαπάνες όλων των ενεργειών, μελετών, σχεδίων κ.λπ. που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1 της παρούσας.
• Οι δαπάνες προμήθειας/αναπαραγωγής των πινακίδων απεικόνισης των υπαρχόντων δικτύων των ΟΚΩ.

Επισημαίνεται ότι οι χορηγούμενες από τους ΟΚΩ πινακίδες των δικτύων είναι δυνατόν να είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει σε επιμελή έρευνα εντοπισμού τυχόν υπαρχόντων δικτύων µε ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή 
δοκιμαστικές τομές και να εκτελεί εκσκαφές µε μέγιστη προσοχή.
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Τυχόν ζημιές σε υπάρχοντες και µη παρουσιαζόμενους σε σχέδια αγωγούς επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο 
οποίος είναι υποχρεωμένος να τις επανορθώσει µε δική του ευθύνη και δαπάνες.

6.3. ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΥΠΟ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η  πληρωμή  γίνεται  ανά  m3 εκσκαφής,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  6.1  της  παρούσας  και  στη  τιμή  μονάδος 
περιλαμβάνονται:
• Οι δαπάνες, λόγω δυσχερειών της εκσκαφής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ελαφρών μηχανικών μέσων 

(μικρής απόδοσης) και της χειρωνακτικής εκτέλεσης προς αποφυγή ζημιών επί των υπαρχόντων αγωγών ΟΚΩ.
• Οι πρόσθετες  δαπάνες αναπέτασης των  προϊόντων εκσκαφής στην  ζώνη των αγωγών,  λόγω περιορισμένης 

χρήσεως  ή  απόδοσης  των  μηχανικών  μέσων.  Η  μετά  την  αναπέταση  αποκομιδή  των  προϊόντων  εκσκαφών  στις 
προσωρινές  ή  οριστικές  θέσεις  απόθεσης  ή  απόρριψης  εντάσσεται  στο  αντικείμενο  του  αντίστοιχου  άρθρου  των 
εκσκαφών.

• Οι  δαπάνες  για  τα  υλικά  και  την  εργασία  σποραδικής  αντιστήριξης  ή  υποστήριξης  των  αγωγών, 
συμπεριλαμβανομένης και τυχόν απαιτούμενης τροποποίησης του συστήματος αντιστήριξης των παρειών ορυγμάτων. 
Οι ειδικές (μη σποραδικές) αντιστηρίξεις πληρώνονται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.

• Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν ζημιών που θα προκληθούν στους αγωγούς κατά την εκσκαφή.
• Οι δαπάνες από τυχόν δυσχέρειες προσέγγισης υλικών και λειτουργίας μηχανημάτων.
• Οι τυχόν καθυστερήσεις των εργασιών λόγω ελέγχου των εργασιών εκσκαφής από τους αρμόδιους ΟΚΩ (όταν οι 

ενδιαφερόμενοι ΟΚΩ απαιτούν Επίβλεψη των εργασιών από δικό τους προσωπικό). Οι καθυστερήσεις αυτές νοείται ότι 
θα είναι σε λογικό πλαίσιο και δεν θα ανατρέπουν το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
επιλαμβάνεται του θέματος η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία.

• Οι δαπάνες λήψης των απαιτουμένων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

6.4. ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η  πληρωμή  γίνεται  ανά  m3 εκσκαφής,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  6.1  της  παρούσας  και  στη  τιμή  μονάδος 
περιλαμβάνονται:
• Οι δαπάνες, λόγω καθυστερήσεως των εργασιών εκσκαφής, 
• Οι δαπάνες χρήσης ελαφρών μηχανικών μέσων (μικρότερης απόδοσης), η χειρωνακτικής εκτέλεσης εν μέρει των 

εκσκαφών για την ανάσυρση και αποξήλωση των υφισταμένων δικτύων (σωλήνων ή καλωδίων) χωρίς να προξενηθούν 
ζημιές.

• Οι τυχόν αποζημιώσεις των ΟΚΩ, σε περίπτωση καταστροφής των προς απόληψη υλικών.
• Η προσωρινή φύλαξη των ανασυρόμενων υλικών των δικτύων και  η μεταφορά τους στις  αποθήκες,  που θα 

υποδειχθούν από τον αντίστοιχο ΟΚΩ.
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ΤΠ 12 - ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΥΝΔΕΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο  της  προδιαγραφής  αυτής  είναι  η  κατασκευή  στρώσεων  από  ασύνδετα  αδρανή  υλικά,  οι  οποίες 
χρησιμοποιούνται ως βάσεις και υποβάσεις σε οδοστρώματα οδών, αεροδρομίων, δαπέδων στάθμευσης, κλπ.

Ως βάση από ασύνδετα αδρανή ορίζεται η στρώση, συνολικού πάχους κατ' ελάχιστον 200 mm, κάτω από την κατώτατη 
ασφαλτική στρώση. Ως υπόβαση ορίζεται η στρώση(-εις), από ασύνδετα υλικά, κάτω από την προαναφερθείσα βάση.

Διευκρινίζεται ότι στην κατασκευή των υποβάσεων ή βάσεων από ασύνδετα υλικά, υπάγονται και οι ισοπεδωτικές στρώσεις 
ή  στρώσεις  εξομάλυνσης  σε  όποιες  περιπτώσεις  αυτά  κατασκευάζονται  από  το  προδιαγραφόμενο  στην  παρούσα 
Προδιαγραφή υλικό.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
1. EN 933-1:1997: Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size 

distribution -  Sieving method -  Δοκιμές  γεωμετρικών  ιδιοτήτων  των  αδρανών -  Μέρος  1:  Προσδιορισμός του 
διαγράμματος κοκκομετρίας - Μέθοδος με κόσκινα.

2. EN 933-2:1995: Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution - 
Test sieves, nominal size of apertures.  Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισμός κατανομής 
μεγέθους κόκκων. Εργαστηριακά κόσκινα, ονομαστικό άνοιγμα βροχίδων.

3. EN 933-3:1997:  Tests  for  geometrical  properties  of  aggregates  -  Part  3:  Determination  of  particle  shape  - 
Flakiness index - Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανώ. Μέρος 3: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων. Δείκτης 
πλακοειδούς.

4. EN 933-5:1998: Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed 
and broken surfaces in coarse aggregate particles -  Δοκιμές  γεωμετρικών  ιδιοτήτων  των  αδρανών  -  Μέρος  5: 
Προσδιορισμός του ποσοστού % των συνθλιμμένων και θραυσμένων επιφανειών σε χονδρόκοκκα αδρανή.

5. EN 933-8:1999: Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines - Sand equivalent test 
- Μέρος 8: Δοκιμή ισοδυνάμου άμμου του λεπτόκοκκου υλικού.

6. EN 932-1:1996: Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling - Δοκιμές γενικών 
ιδιοτήτων των αδρανών. Μέρος 1: Μέθοδοι δειγματοληψίας.

7. EN 932-2:1999: Tests for general properties of aggregates - Part 2: Methods for reducing laboratory samples. - 
Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι ελάττωσης ποσότητας δείγματος. 2.1.2. Δοκιμές γεωμετρικών 
ιδιοτήτων.

8. EN 1097-2:1998:  Tests for mechanical and physical properties of aggregates -  Part 2:  Methods for the 
determination of resistance to fragmentation. - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των 
αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε απότριψη.

9. EN 1097-6:2000: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle 
density and water absorption – Έλεγχοι μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων αδρανών - Μέρος 6. Προσδιορισμός πυκνότητος 
κόκκων και υδατοαπορρόφυσης.

10. EN 1367-2:1998: Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test - 
Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού 
μαγνησίου.

11. EN 1744-1:1998:  Tests for chemical properties of aggregates -  Part 1:  Chemical analysis - Δοκιμές για τον 
προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Χημική ανάλυση.

12. EN 13036-7:2003: Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7: Irregularity measurement of 
pavement courses : the straightedge test - Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδρομίων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 
7: Μέτρηση ανωμαλιών των στρώσεων κύλισης των οδοστρωμάτων (τελική στρώση) : Μέθοδος κανόνα.

13. EN 13286-2:2004: Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for the determination of the 
laboratory reference density and water content - Proctor compaction. - Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα 
με υδραυλικές κονίες. Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και του 
ποσοστού υγρασίας. Συμπύκνωση Proctor.

14. ΥΠΕΧΩΔΕ,  Ε  105-86/11,  Μέθοδος  προσδιορισμού  της  σχέσης  υγρασίας-πυκνότητας  εδαφών  (Proctor 
τροποποιημένη μέθοδος).

15. ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/5: Μέθοδος προσδιορισμού του ορίου υδαρότητας.
16. ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/6: Μέθοδος προσδιορισμού του ορίου πλαστικότητας και του δείκτη πλαστικότητας.
17. ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 106-86/2: Προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών επί τόπου με τη μέθοδο της άμμου και τη βοήθεια 

κώνου.
18. ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 106-86/4: Δοκιμαστική φόρτιση εδαφών με πλάκα.

2.2. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται αδρανή υλικά.
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Aδρανή υλικά θεωρούνται: θραυστό υλικό από λίθους λατομείων, ή αμμοχάλικο θραυστό ή μη, από ποταμούς, χείμαρρους, 
ρεύματα και ορυχεία, ή τεχνητά υλικά ορυκτής προέλευσης που έχουν προκύψει μετά από θερμική ή άλλη βιομηχανική 
επεξεργασία (σκωρίες κλπ).

2.3. ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

2.3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι καθαρά, σκληρά, υγιή και ανθεκτικά. Να είναι απαλλαγμένα από φυτικές ή άλλες πάσης 
φύσεως  ξένες  προσμίξεις,  όπως  χώματα,  σβώλους  αργίλου  κλπ.,  καθώς  και  από  περιβλήματα  οιασδήποτε  φύσεως 
(ιδιαίτερα  αργιλούχα).  Επίσης  τα  αδρανή  υλικά  δεν  πρέπει  να  περιέχουν  πλακοειδή,  αποσαθρωμένα,  εύθρυπτα  ή 
σχιστολιθικά τεμάχια.

2.3.2. ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΟ ΑΔΡΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟ
Το χονδρόκοκκο αδρανές υλικό, δηλαδή το συγκροτούμενο υλικό στο κόσκινο 2,0mm και καλούμενο στο εξής χονδρόκοκκο 
υλικό,  πρέπει  να είναι,  για  την  κατασκευή της  βάσης,  θραυστό υλικό  από λίθους  λατομείου  ή θραυστό αμμοχάλικο  ή 
θραυστό υλικό άλλων πηγών όπως αναφέρονται στο κεφ. 2.2.

Για την κατασκευή της υπόβασης, το χονδρόκοκκο υλικό μπορεί να είναι θραυστό υλικό, ως αναφέρεται στην προηγούμενη 
παράγραφο , αλλά και μη θραυστό υλικό όπως αναφέρεται στο κεφ. 2.2.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί θραυστό αμμοχάλικο ποταμού ή ορυχείων ως χονδρόκοκκο υλικό για την κατασκευή 
της βάσης ή της υπόβασης, ποσοστό τουλάχιστον 50% των τεμαχίων κατά βάρος πρέπει να είναι σπασμένα προερχόμενα 
από σύνθλιψη και/ή θραύση, όπως ορίζεται και ελέγχεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-5, και το ποσοστό των 'τελείως' 
σφαιρικών κόκκων δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% κατά βάρος.

Η φθορά κατά τη δοκιμή θρυμματισμού από τριβή και κρούση (κατά Los Angeles) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ-1097-
2: άρθρο 5, του χονδρόκοκκου υλικού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% για τη βάση και την υπόβαση. Κατ' εξαίρεση, η 
φθορά σε θρυμματισμό από τριβή και κρούση (κατά Los Angeles) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% για την κατασκευή της 
υπόβασης σε υπεραστικούς ή αστικούς δρόμους μικρής ή μέσης κυκλοφορίας στο Επαρχιακό, ή Νομαρχιακό, ή Εθνικό 
Δίκτυο,  με  μία  λωρίδα  κυκλοφορίας  ανά  κατεύθυνση,  ή  γενικότερα  σε  οδούς  δευτερευούσης  σημασίας  και  μετά  από 
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Το σχήμα του χονδρόκοκκου αδρανούς που καθορίζεται από το Δείκτη πλακοειδούς σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
933-3 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 35%.

2.3.3. ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ ΑΔΡΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟ
Το λεπτόκοκκο αδρανές υλικό, υλικό ονομαστικού μεγέθους7 2mm καλούμενο στο εξής λεπτόκοκκο υλικό, θα πρέπει να 
προέρχεται από τη θραύση του πετρώματος για την παραγωγή των χονδρόκοκκων αδρανών. Σε περίπτωση που υπάρχει 
διαθέσιμη και κατάλληλη φυσική άμμος ή άλλο κατάλληλο λεπτόκοκκο υλικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μίγμα των 
αδρανών για την επίτευξη της επιθυμητής κοκκομετρικής διαβάθμισης. Στην περίπτωση αυτή το προστιθέμενο ποσοστό 
φυσικής άμμου δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% της συνολικής ποσότητας των αδρανών υλικών στο μίγμα.

Το διερχόμενο από το κόσκινο 0,5mm (ή 0,42mm-No.40) υλικό πρέπει να έχει όριο υδαρότητος «μικρότερο ή ίσο του 25 και 
δείκτη πλαστικότητας PI μικρότερο ή ίσο του 3, για την κατασκευή της βάσης, και μικρότερο ή ίσο του 4, για την κατασκευή 
της υπόβασης, όπως αυτά προσδιορίζονται από την προδιαγραφή Ε 105-86/5 και Ε 105-86/6, αντίστοιχα με προσέγγιση 
ακέραιας μονάδας. Κατ' εξαίρεση, ο δείκτης πλαστικότητας του υλικού μπορεί να είναι μικρότερος ή ίσος του 6 και το όριο 
υδαρότητας μικρότερο ή ίσο του 30 για την κατασκευή της υπόβασης σε υπεραστικούς ή αστικούς δρόμους μικρής ή μέσης 
κυκλοφορίας στο Επαρχιακό, ή Νομαρχιακό, ή Εθνικό δίκτυο, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ή γενικότερα σε 
οδούς δευτερεύουσας σημασίας σε περιπτώσεις όπου η υπόβαση εκτείνεται σε βάθος μεγαλύτερο των 400mm από την 
τελική επιφάνεια του οδοστρώματος,

Το διερχόμενο από το κόσκινο 4mm υλικό πρέπει να έχει ισοδύναμο άμμου μεγαλύτερο ή ίσο του 40, όπως προσδιορίζεται 
από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8:1999.

Η δοκιμή ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση (δοκιμή υγείας) για τα χονδρόκοκκο, τα λεπτόκοκκα αδρανή και για το μίγμα των 
αδρανών θα εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2, με θειικό μαγνήσιο, και η απώλεια βάρους πρέπει να 
είναι μικρότερη του 18%.

Ο Ανάδοχος  οφείλει  να εκτελέσει  τη δοκιμή  για τον  προσδιορισμό της  πυκνότητας  κόκκων και  απορρόφησης  ύδατος, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-6, καθώς επίσης και δοκιμή προσδιορισμού της σχέσης υγρασίας-πυκνότητας 
σύμφωνα με ρrEΝ 13286-2. Έως την ισχύ του νέου Ευρωπαϊκού Προτύπου θα ισχύει η Ε105-86/11.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται τεχνητά υλικά για την κατασκευή της βάσης και/ή της υπόβασης θα πρέπει να 
υπάρχει εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη για τη χρήση του συγκεκριμένου υλικού στο συγκεκριμένο έργο και στρώση. Η 
περιβαλλοντική μελέτη θα αναφέρεται τουλάχιστον στα παρακάτω: α) τη βιομηχανική διαδικασία παραγωγής από την οποία 
προέκυψε η σκωρία, β) τα αποτελέσματα ελέγχου της στη δοκιμή έκπλυσης σε σχέση με τα επιτρεπτά όρια και γ) την 
απουσία άλλων επικίνδυνων ουσιών για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Επιπροσθέτως θα εκτελούνται και οι παρακάτω 
έλεγχοι: α) ευστάθεια όγκου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-1:1998, παράγραφος 19.3, όταν χρησιμοποιούνται 
σιδηροσκωρίες και β) αποσύνθεση διττανθρακικού πυριτίου ή/και αποσύνθεση σιδήρου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

7Το ονομαστικό μέγεθος ορίζεται από το κόσκινο στο οποίο συγκρατείται έως και 15% αδρανές υλικό.
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ΕΝ 1744-  1:1998,  παράγραφος 19.1 και 19.2,  αντίστοιχα, όταν χρησιμοποιούνται 'αερόψυκτες' σκωρίες υψικαμίνου8.  Η 
ευστάθεια  όγκου,  εκφραζόμενη  σε  ποσοστό  διαστολής  του  όγκου  των  αδρανών  από  σιδηροσκωρίες,  πρέπει  να  είναι 
μικρότερη ή ίση του 5%. Σχετικά με την αποσύνθεση των 'αερόψυκτων' σκωριών υψικαμίνου, και στις δύο περιπτώσεις, θα 
πρέπει να είναι μηδενική.

2.3.4. ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ο έλεγχος της κοκκομετρικής διαβάθμισης θα γίνεται μετά από πλύσιμο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1:1997.

Κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει πάντοτε να βρίσκεται εντός των ορίων που αναγράφονται στον Πίνακα 1. Ο 
Τύπος Ι χρησιμοποιείται για την κατασκευή της βάσης και/ή της υπόβασης, ενώ ο Τύπος II αποκλειστικά για την κατασκευή 
της υπόβασης. Η γραφική απεικόνιση των ορίων του Πίνακα 1 δίνεται στο Σχήμα 1 και 2, για τον Τύπο Ι και II, αντίστοιχα.

Η  διαβάθμιση  του  υλικού  πρέπει  να  είναι  ομαλή,  έτσι  ώστε  το  σχετικό  διάγραμμα  να  μην  παρουσιάζει  απότομες 
διακυμάνσεις. Επιπροσθέτως, το διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο 4mm (Π4), από το κόσκινο 2mm (Π2) και από το 
κόσκινο 1mm (Π^ θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Πίνακα 2.

Η κοκκομετρική διαβάθμιση του μίγματος των αδρανών υλικών που συγκεντρώνονται ή αποθηκεύονται σε σωρούς προς 
χρήση, ή του μίγματος των αδρανών υλικών που ενσωματώνονται στο έργο, και γενικότερα της κάθε ποσότητας υλικών που 
παραδίδεται,  δεν  θα  πρέπει  να  αποκλίνει  από  την  κοκκομετρική  διαβάθμιση  του  μίγματος  των  αδρανών  υλικών  που 
υποβάλλεται από τον Ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών διάστρωσης (βλέπε κεφ. 4.1.) εφαρμόζοντας τις επιτρεπτές 
αποκλίσεις που δίνονται στον Πίνακα 3. Επιπροσθέτως θα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Πίνακα 4.

Πίνακας 1: Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης μίγματος αδρανών υλικών.
Ονομαστικό άνοιγμα οπής κόσκινου Διερχόμενο ποσοστό κατά βάρος

Κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2 Τύπος I Τύπος II
63mm  100
40mm 100 85-99(1)

31,5mm 85-99Π)  
20mm  55-85
16mm 55-85  
10mm  35-65
8mm 35-65  
4mm 25-50 25-50
2mm 19-40,5 19-44
1mm 13,5-31 13,5-38

0,5mm 8-24 8-32
0,063mm 0-11 0-12

(1) Γίνεται αποδεκτό και το ποσοστό 100%

Πίνακας 2: Ελάχιστο διερχόμενο ποσοστό αδρανών υλικών
Διερχόμενο ποσοστό κατά βάρος

Κόσκινο 4mm Κόσκινο 2mm Κόσκινο 1mm
Π4≥Π2+6 Π2≥Π1+6 Π1≥1,8 x Π0,063

Πίνακας 3: Μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις
Ονομαστικό άνοιγμα οπής 

κόσκινου Διερχόμενο ποσοστό κατά βάρος

Κατά ΕΝ 933-2 Τύπος Ι Τύπος II
63mm   

 0% 0%
40mm 0% ±5%

 ±5% ±5%
31,5mm ±5% ±5%
20mm 8% ±8%

 ±8% ±8%
16mm 8% ±8%
10mm ±8% ±8%

 ±8% ±8%
8mm ±8% ±8%

 ±8% ±8%
4mm ±8% ±8%

 ±5% ±5%
0,5mm ±5% ±5%

 ±3% ±3%
0,063mm ±3% ±3%

8Air cooled blast furnace slags
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Πίνακας 4: Απαιτήσεις διερχόμενου ποσοστού αδρανών υλικών από συγκεκριμένα κόσκινα.
Τύπος μίγματος Διερχόμενο ποσοστό από συγκεκριμένα κόσκινα

Ι
10≥Π16-Π8≤25
10≥Π8-Π4≤25

II
10≥Π20-Π10≤25
10≥Π10-Π4≤25

2.3.5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Το θραυστό υλικό θα παράγεται κατόπιν κατάλληλης θραύσης. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση 
συγκροτήματα  θραύσεως,  αναλόγως  της  προέλευσης  του  αδρανούς  υλικού,  της  ορυκτολογικής  και  πετρογραφικής 
σύστασης του, της σκληρότητας, της αντοχής, της αρχικής διαβάθμισης του, όπως και αυτής που επιδιώκεται.

Στην περίπτωση κατά την οποία το παραγόμενο υλικό δεν έχει την απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση θα πρέπει αυτό 
να  διαχωρίζεται  σε  κλάσματα  και  να  επανασυντίθεται  κατά  την  απαιτούμενη  αναλογία  που  καθορίζεται  από  την 
επιδιωκόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση. Η παραπάνω εργασία θα εκτελείται σε μόνιμη εγκατάσταση, ώστε να επιτυγχάνεται 
καλή ανάμιξη του υλικού και ομοιόμορφη κοκκομετρική διαβάθμιση.

Σχήμα 1: Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης μίγματος αδρανών υλικών Τύπου I

Σχήμα 2: Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης μίγματος αδρανών υλικών Τύπου ΙΙ

Η τροφοδότηση του συγκροτήματος θραύσης πρέπει να γίνεται με καθαρό υλικό, απαλλαγμένο σβώλων και κωμών αργίλου 
όπως και κάθε ξένων προσμίξεων, εκ του οποίου ποσοστό 90% τουλάχιστον να συγκρατείται στο κόσκινο 6mm.

Στην περίπτωση κατά την οποία τα προς θραύση τεμάχια του υλικού περιβάλλονται από ισχυρά συγκολλημένη άργιλο η 
οποία δεν μπορεί να αποχωρισθεί με μηχανικά μέσα, το υλικό δεν θα χρησιμοποιείται ή θα υποβάλλεται σε πλύσιμο σε 
ειδικές για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις.

Το παραγόμενο υλικό ελέγχεται από τον Ανάδοχο ή τον Προμηθευτή συνεχώς σε όλα τα στάδια της παραγωγής, έτσι ώστε 
αυτό να πληροί όλους τους όρους της Προδιαγραφής αυτής. Καμία ποσότητα υλικού δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί επί του 
έργου, εφ' όσον δεν πληροί όλους τους όρους της Προδιαγραφής αυτής. Τυχόν υλικό που παράχθηκε και μεταφέρθηκε στο 
έργο και δεν πληροί τους όρους της προδιαγραφής αυτής θα απορρίπτεται ενώ εάν ενσωματώθηκε θα αποξηλώνεται και θα 
απορρίπτεται, αφού συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο μη συμμόρφωσης.

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών της Προδιαγραφής αυτής, τα σχετικά μηχανήματα και εργαλεία θα πρέπει να είναι σε 
καλή κατάσταση λειτουργίας και να συντηρούνται με δαπάνες του Αναδόχου κανονικά και περιοδικά.
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Ο Ανάδοχος με δικές του δαπάνες οφείλει να διατηρεί Εργοταξιακό Εργαστήριο για τη συνεχή εξέταση των υλικών και την 
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις  απαιτήσεις  της Προδιαγραφής αυτής. Η άδεια λειτουργίας και  η εποπτεία του 
Εργοκττηρίου θα υπόκειται στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα.

Για  μικρής  έκτασης  έργα,  μπορεί  να  συμπεριληφθεί  στους  Όρους  Δημοπράτησης  όρος  περί  της  μη  υποχρεωτικής 
εγκατάστασης υπό του Αναδόχου του εν λόγω Εργαστηρίου, πλην όμως υποχρεώνεται με μέριμνα και με δαπάνες του να 
εξετάζει συνεχώς και αδιαλείπτως τα υλικά και τις εργασίες, σε άλλα ανεγνωρισμένα Εργαστήρια (Δημόσια ή ιδιωτικά), που 
θα τυγχάνουν της έγκρισης της επίβλεψης.

3.2. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΡΑΣΗΣ
Πριν την τοποθέτηση του υλικού πάνω στην επιφάνεια επί της οποίας θα κατασκευασθεί η στρώση, πρέπει να εκτελείται με 
μέριμνα  και  ευθύνη  του  Αναδόχου  αναπασσάλωση  του  άξονα  της  οδού,  χωροστάθμηση  αυτού  και  λήψη  εγκάρσιων 
διατομών των χωματουργικών, για τον έλεγχο της ακριβούς εφαρμογής των στοιχείων της μελέτης.

Πλην του παραπάνω ελέγχου, θα ελέγχεται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου ο βαθμός συμπύκνωσης της στρώσης 
έδρασης καθώς και η ικανοποίηση των λοιπών απαιτήσεων των ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00: Στρώσεις έδρασης οδοστρωμάτων 
από ασύνδετα εδαφικά υλικά και 05-03-02-01: Στρώσεις έδρασης οδοστρωμάτων και επιχωμάτων από σταθεροποιημένα 
εδαφικά υλικά με άσβεστο.

Ειδικότερα,  πασσαλώνεται  ο  άξονας  της  οδού,  εξασφαλίζοντας  οριζοντιογραφικά  τα αντιστοιχούντα σε  εκατόμετρα της 
χιλιομέτρησης σημεία,  λαμβάνονται διατομές και χωροσταθμούνται με εξάρτηση από μόνιμες χωροσταθμικές αφετηρίες. 
Υποχρεωτικά σημαίνονται και λαμβάνονται διατομές σε χαρακτηριστικά σημεία των καμπυλών όπως και στα σημεία που 
αντιστοιχούν στην αρχή και στο τέλος των επικλίσεων που αποσβένουν.

Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται και θεωρούνται από την Υπηρεσία, συμπεριλαμβάνονται στο πρωτόκολλο και συνιστούν 
βασικό στοιχείο επιμέτρησης των υπερκείμενων στρώσεων.

Στην περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία δεν ανταποκρίνονται με αυτά της μελέτης θα πρέπει να γίνονται διορθωτικές 
εργασίες ώστε η επιφάνεια του καταστρώματος να ανταποκρίνεται πλήρως προς το προγραμματισμένο γεωμετρικό σχήμα 
της διατομής της οδού, (βλ. κεφ. 3.5.5.).

Επί  αυτής  της  έτοιμης  επιφάνειας  του καταστρώματος  της  οδού,  η  οποία  θα βεβαιώνεται  με  πρωτόκολλο  μεταξύ της 
Υπηρεσίας και του Αναδόχου θα κατασκευασθεί η υπόβαση όπως καθορίζεται από την τυπική διατομή της μελέτης.

Η στρώση έδρασης, επί της οποίας εδράζεται η κατασκευαζόμενη στρώση μπορεί να είναι είτε η ανώτερη στάθμη των 
χωματουργικών της οδού, είτε η υπόβαση, είτε η προηγουμένη στρώση βάσης, δεν πρέπει να παραμορφώνεται από τα 
χρησιμοποιούμενα μέσα διάστρωσης και μεταφοράς και θα πρέπει να έχει τον προβλεπόμενο από την οικεία Προδιαγραφή 
βαθμό συμπύκνωσης ο οποίος ελέγχεται κάθε 500,0m κλάδου οδού με μέριμνα του Αναδόχου.
Στα ορύγματα σε βραχώδη τμήματα της οδού όπου δεν απαιτείται υπόβαση, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις στα 
επιχώματα,  θα  πρέπει  να κατασκευάζεται  πριν  την  κατασκευή  της  βάσης  μία  ισοπεδωτική  στρώση  από  υλικό  βάσης 
μεταβλητού πάχους 75mm έως 150mm.

3.3. ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Το υλικό της βάσης ή της υπόβασης θα διαστρώνεται επί της προπαρασκευασθείσης επιφάνειας έδρασης σε στρώσεις έτσι 
ώστε το συμπυκνωμένο πάχος της στρώσης να είναι 100mm, ή 150mm, ή 200mm.

Όταν απαιτούνται περισσότερες της μίας στρώσης, κάθε στρώση θα διαστρωθεί, θα μορφωθεί και θα συμπυκνωθεί πριν τη 
διάστρωση του υλικού της επόμενης στρώσης, σύμφωνα με τους όρους της Προδιαγραφής αυτής.

Η παραγωγή του προς διάστρωση υλικού θα γίνεται σε κατάλληλη μονάδα ανάμιξης-διαβροχής. Η διάστρωση του υλικού θα 
γίνεται  με  ειδικά  μηχανήματα  διάστρωσης  (finishers)  και  θα  έχει  την  προκαθορισμένη  υγρασία  συμπύκνωσης.  Το 
διαβρεγμένο υλικό θα μεταφέρεται, θα διαστρώνεται και θα συμπυκνώνεται με υγρασία που μπορεί να μεταβάλλεται μεταξύ 
του  εύρους  των  τιμών  1%  πάνω  ή  2%  κάτω  της  βέλτιστης  υγρασίας  για  μέγιστη  συμπύκνωση  κατά  Proctor 
(τροποποιημένη), σύμφωνα με το πρότυπο prEN 13286-2, ή την προδιαγραφή Ε 105-86/11 του ΥΠΕΧΩΔΕ, και δίχως να 
επέρχεται διαχωρισμός ή εξάτμιση του ύδατος.

Εξαίρεση  της  διάστρωσης  με  ειδικό  μηχάνημα  αποτελεί  η  κατασκευή  βάσης/υπόβασης  σε  υπεραστικούς  ή  αστικούς 
δρόμους μικρής ή μέσης κυκλοφορίας στο Επαρχιακό, ή Νομαρχιακό, ή Εθνικό δίκτυο, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά 
κατεύθυνση,  ή  γενικότερα  σε  οδούς  δευτερεύουσας  σημασίας.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  η  διάστρωση  του  υλικού  στο 
επιθυμητό πάχος μπορεί να γίνεται εναλλακτικά και με διαμορφωτήρα (grader). Η διαβροχή για την επίτευξη της επιθυμητής 
υγρασίας, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να γίνεται εναλλακτικά και με κατάλληλα διαμορφωμένες υδροφόρες. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην ομοιόμορφη διασπορά του ύδατος και στην αποφυγή διαχωρισμού των κόκκων του 
υλικού.  Προκειμένου η  συμπυκνωμένη στρώση  να έχει  το απαιτούμενο πάχος,  θα  πρέπει  να ληφθεί  μέριμνα ώστε  η 
ασυμπύκνωτη  στρώση  να  έχει  το  κατάλληλο  πάχος  και  τα  σειράδια  το  ανάλογο  μέγεθος.  Οποιαδήποτε  προσθήκη  ή 
αφαίρεση υλικού για επίτευξη του απαιτούμενου πάχους θα γίνεται σύμφωνα με το κεφ. 3.5.5. Σημειώνεται ότι και στην 
παραπάνω περίπτωση το υλικό για την κατασκευή της βάσης ή της υπόβασης έρχεται προ-αναμιγμένο στην επιθυμητή 
κοκκομετρική  διαβάθμιση.  Ανάμιξη  επί  της  οδού  από  σωρούς  ή  από  σειράδια  για  την  επίτευξη  της  επιθυμητής 
κοκκομετρικής καμπύλης απαγορεύεται, σε όλες τις περιπτώσεις.

3.4. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
Αμέσως μετά την τελική διάστρωση και μόρφωση, η κάθε στρώση θα συμπυκνώνεται σε ολόκληρο το πλάτος αυτής με: α) 
στατικούς οδοστρωτήρες λείου μεταλλικού κυλίνδρου, βάρους >2700kg ανά μέτρο πλάτους κυλίνδρου, ή β) δονητικούς 
οδοστρωτήρες, βάρους >700kg ανά μέτρο πλάτους κυλίνδρου, η γ) λαστιχοφόρους οδοστρωτήρες, συνολικού βάρους ανά 
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πλάτος διάστρωσης >4000kg, ή δ) αυτοκινούμενους συμπυκνωτές με δονητικές πλάκες, βάρους >1400kg ανά τετραγωνικό 
μέτρο πλάκας. Για μικρές επιφάνειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο δονητής επιφανείας (vibro-tamper), βάρους >50kg ή ο 
κρουστικός συμπυκνωτής (power rammer), βάρους >100kg.

Η κυλίνδρωση αρχίζει παράλληλα προς τον άξονα της οδού, για μεν τα ευθύγραμμα τμήματα της οδού από τα άκρα προς το 
κέντρο αυτής,  για δε τα καμπύλα (σε  επίκλιση)  από το χαμηλότερο προς το υψηλότερο άκρο.  Σε κάθε  διαδρομή του 
οδοστρωτήρα  οι  πίσω  τροχοί  θα  πρέπει  να  επικαλύπτουν  επιμελώς  κάθε  ίχνος  προηγουμένης  διέλευσης  των. 
Οποιεσδήποτε ανωμαλίες ή μετατοπίσεις του υλικού οι οποίες θα δημιουργηθούν θα πρέπει να διορθώνονται με χαλάρωση 
του  υλικού  (αναμόχλευση,  κλπ.)  στις  θέσεις  αυτές,  με  προσθήκη  ή  αφαίρεση  νέου  υλικού,  όπου  απαιτείται  και 
επανακυλίνδρωση μέχρι η επιφάνεια να καταστεί ομαλή και ομοιόμορφη. Όπου δεν είναι δυνατή η χρήση του οδοστρωτήρα, 
το υλικό θα συμπυκνώνεται με άλλα μηχανικά μέσα (όπως προαναφέρθηκαν) με ισοδύναμη απόδοση συμπυκνώσεως προς 
αυτήν των οδοστρωτήρων.

Η κυλίνδρωση θα συνεχίζεται με τον παραπάνω περιγραφέντα τρόπο μέχρι να επιτευχθεί πυκνότητα τουλάχιστον ίση προς 
το 98% της μεγίστης εργαστηριακής που υπολογίζεται με το πρότυπο prEN 13286-2, ή την προδιαγραφή Ε 105-86/11, 
μέθοδος Δ, του ΥΠΕΧΩΔΕ, ή το 95% για περιπτώσεις διάστρωσης με διαμορφωτήρα (grader) από σειράδια.Ο έλεγχος της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται στο έργο γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κεφ. 3.5.4.

Σε περίπτωση χρήσης της μεθόδου Δ της Ε105-86/11 η εργαστηριακή πυκνότητα θα διορθώνεται για το ποσοστό (%) 
χονδρόκοκκου (συγκρατούμενου στα 20mm) που βρέθηκε επί τόπου του έργου, με βάση τον τύπο:

d=(100)/[P/E + (100-P)/ds]

όπου,
d =η διορθωμένη πυκνότητα ξηρού μίγματος
ds =η μέγιστη  εργαστηριακή  πυκνότητα  του ξηρού  υλικού  του διερχόμενου  από  το κόσκινο 
20mm
Ρ =το ποσοστό (%) χονδρόκοκκου υλικού συγκροτούμενου στο κόσκινο 20mm
E =το  ειδικό  βάρος  του  χονδρόκοκκου  υλικού  (του  συγκρατούμενου  στο  κόσκινο  20mm) 
κεκορεσμένο επιφανειακά ξηρό.

Όταν το συγκρατούμενο επί του κόσκινου τετραγωνικής οπής πλευράς 4,00mm υλικό είναι περισσότερο του 60%, δεν 
δύναται να εφαρμοστεί η Ε105-86/11, μέθοδος Δ. Στην περίπτωση αυτή θα εκτελείται πρότυπος κυλίνδρωση του υπόψη 
υλικού μέχρις αρνήσεως καθώς και δοκιμαστική φόρτιση, σύμφωνα με την Ε 106-86/4.

Η απαιτούμενη συμπύκνωση της κάθε στρώσης υπόβασης ή βάσης μπορεί να επιτευχθεί εάν ο αριθμός των διελεύσεων, 
ανά  τύπο  μηχανήματος  συμπύκνωσης  που  χρησιμοποιείται  για  συγκεκριμένο  πάχος  συμπυκνωμένης  στρώσης,  είναι 
σύμφωνος με τον Πίνακα 5, με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτήσεων του κεφ. 3.3. Σε κάθε περίπτωση ο βαθμός 
συμπύκνωσης που έχει επιτευχθεί με τη χρήση των μηχανημάτων που αναφέρονται παραπάνω ή με συνδυασμό αυτών, θα 
επιβεβαιώνεται εκτελώντας τον έλεγχο συμπύκνωσης, όπως προαναφέρθηκε.
Πίνακας 5: Απαιτούμενες διελεύσεις μηχανημάτων συμπύκνωσης υλικών βάσης και/ή υπόβασης.

Τύπος μηχανήματος συμπύκνωσης Κατηγορία βάρους
Αριθμός διελεύσεων για πάχος συμπυκνωμένης 

στρώσης
100mm 150mm 200mm

Στατικός οδοστρωτήρας λείου 
κυλίνδρου (ή δονητικός που 
λειτουργεί δίχως τη δόνηση ) 

(Ταχύτητα διέλευσης <5km/h) 

kg/m πλάτους κυλίνδρου    
2700-5400 16 Ακαταλ. Ακαταλ .

>5400 8 16 Ακαταλ .
    

Δονητικός οδοστρωτήρας 
(Ταχύτητα διέλευσης 1,5 - 2,5km/h)

kg/m πλάτους κυλίνδρου    
700-1300 16 Ακαταλ.(1) Ακαταλ .
1300-1800 6 16 Ακαταλ .
1800-2300 4 6 10
2300-2900 3 5 9
2900-3600 3 5 8
3600-4300 2 4 7
4300-5000 2 4 6

>5000 2 3 5

Λαστιχοφόρος οδοστρωτήρας 
(Ταχύτητα διέλευσης <5km/h)

 Συν. βάρος οδοστρωτ . ανά 
πλάτος συμπύκνωσης    

4000-6000 12 Ακαταλ. Ακαταλ .
6000-8000 12 Ακαταλ. Ακαταλ .

8000-12000 10 16 Ακαταλ .
>12000 8 12 Ακαταλ .

Αυτοκινούμενος συμπυκνωτής 
δονητικής πλάκας (Ταχύτητα 

διέλευσης <1km/h)

kg/m2 πλάκας    
1400-1800 8 Ακαταλ. Ακαταλ .
1800-2100 5 8 Ακαταλ .

>2100 3 6 10
 Δονητής επιφανείας (Vibro tamper) Βάρος    

50kg - 65kg 4 8 Ακαταλ .
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65kg - 75kg 3 6 10
>75kg 2 4 8

Κρουστικός συμπυκνωτής (Power 
rammer)

Βάρος    
100kg-500kg 5 8 Ακαταλ .

>500kg 5 8 12
(1) Ακαταλ. = Ακατάλληλο για συμπύκνωση της στρώσης αυτής

Πριν την έναρξη των εργασιών και εφόσον δεν κατασκευάζεται δοκιμαστικό τμήμα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί 
αναντίρρητα την οριζόμενη από την Υπηρεσία πειραματική συμπύκνωση για τον καθορισμό του συγκεκριμένου αριθμού 
διελεύσεων του μηχανήματος συμπύκνωσης για την επίτευξη της προκαθορισμένου βαθμού συμπύκνωσης, χωρίς αξίωση 
μεταβολής της συμβατικής τιμής της κατασκευής.

3.5. ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΣΗΣ
Μετά  την  συμπύκνωση  η  στρώση  της  βάσης  ή  της  υπόβασης  πρέπει  να  πληροί  τις  απαιτήσεις  που  περιγράφονται 
παρακάτω.

Η μη τήρησή τους συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας ευθύνεται ο Ανάδοχος.

3.5.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΧΟΥΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
Το πάχος της κάθε στρώσης της βάσης ή της υπόβασης θα είναι σύμφωνο με όσα αναφέρονται στο κεφ. 3.3. και δεν θα 
διαφέρει περισσότερο από ±20mm από το συμβατικό πάχος. Το συνολικό όμως πάχος της στρώσης βάσης ή υπόβασης 
όπως και το συνολικό πάχος της βάσης και της υπόβασης μαζί δεν θα διαφέρει περισσότερο από ±10mm από το συμβατικό 
πάχος.

Αμέσως μετά την τελική συμπύκνωση της βάσης ή της υπόβασης, το πάχος θα μετριέται σε ένα ή περισσότερα σημεία ανά 
100m μήκους. Οι μετρήσεις θα γίνονται με διάνοιξη δοκιμαστικών οπών ή άλλων καταλλήλων μεθόδων. Τα σημεία για τις 
μετρήσεις θα εκλέγονται από την Υπηρεσία σε τυχαίες θέσεις έτσι ώστε να περιλαμβάνονται διάφορα σημεία της διατομής 
της οδού. Εάν από τους ελέγχους που γίνονται δεν καταγράφονται απο κλίσεις μεγαλύτερες των επιτρεπομένων ανοχών, το 
μεταξύ των δοκιμών (μετρήσεων) τμήμα μπορεί να αυξηθεί κατά την κρίση της Υπηρεσίας μέχρι 300m με τυχόν ενδιάμεσες 
μετρήσεις σε μικρότερα τμήματα.

Όπου  μια  μέτρηση  πάχους  δίνει  απόκλιση  μεγαλύτερη  από  την  επιτρεπόμενη  ανοχή,  θα  εκτελούνται  επιπρόσθετες 
μετρήσεις σε διαστήματα κατά προσέγγισιν 7,5m μέχρις ότου οι μετρήσεις προσδιορίσουν επακριβώς την περιοχή που δεν 
πληροί τις παραπάνω τις απαιτήσεις.
Η διάνοιξη των οπών και η επαναπλήρωση αυτών με τα ίδια υλικά διάστρωσης, κατάλληλα συμπυκνωμένα, θα εκτελείται με 
μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου και υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας.

3.5.2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Η άνω στάθμη  που  προκύπτει  μετά  την  κατασκευή  της  βάσης  ή  της  υπόβασης  (μεμονωμένα),  ή  της  βάσης  και  της 
υπόβασης μαζί, δεν πρέπει να παρουσιάζει υψομετρικές αποκλίσεις μεγαλύτερες από ±15mm από την αντίστοιχη στάθμη 
της μελέτης.

Στην περίπτωση κατά την οποία επί  της επιφάνειας της βάσης πρόκειται  να διαστρωθεί  πλάκα σκυροδέματος,  η άνω 
στάθμη που προκύπτει μετά την κατασκευή δεν πρέπει να παρουσιάζει υψομετρικές αποκλίσεις μεγαλύτερες από ±10mm 
από την αντίστοιχη στάθμη της μελέτης.

Ο έλεγχος των υψομετρικών αποκλίσεων θα γίνεται  με βάση χωροσταθμικές μετρήσεις  σε κάναβο 20m x 2m κατά τη 
διαμήκη  και  εγκάρσια  διεύθυνση,  αντίστοιχα,  ή  όπως  άλλως  αιτιολογημένα  ορίσει  η  Υπηρεσία.  Συμμόρφωση  με  τις 
απαιτήσεις του κεφ. 3.4. θεωρείται όταν όχι περισσότερες από μία μέτρηση από τις δέκα διαδοχικές που λαμβάνονται κατά 
τη  διαμήκη  διεύθυνση  ή  μία  μέτρηση  κατά  την  οποιαδήποτε  εγκάρσια  γραμμή  μέτρησης  υπερβαίνει  τις  παραπάνω 
επιτρεπόμενες αποκλίσεις  κατά 5mm. O παραπάνω έλεγχος μπορεί  να παραλείπεται στις  περιπτώσεις υπεραστικών ή 
αστικών  δρόμων  μικρής  ή  μέσης  κυκλοφορίας  του  Επαρχιακού,  Νομαρχιακού  ή  Εθνικού  δικτύου  με  μία  λωρίδα 
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση ή γενικώς σε οδούς δευτερεύουσας σημασίας, όπου η διάστρωση του υλικού επιτρέπεται να 
γίνεται εναλλακτικά και με διαμορφωτήρα (grader).

3.5.3. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Η άνω επιφάνεια της βάσης που προκύπτει μετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης δεν θα πρέπει να έχει εμφανείς 
τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμούς κατά την διαμήκη ή εγκάρσια διεύθυνση. Η ομαλότητα θα ελέγχεται, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13036-7  με  3μετρο ευθύγραμμο  κανόνα παράλληλα και  κάθετα  προς  τον  άξονα της  οδού  και  οι 
αποκλίσεις από την επιφάνεια της στρώσης και την κάτω επιφάνεια του κανόνα δεν θα πρέπει να είναι, σε κανένα σημείο, 
μεγαλύτερες από 15mm.

Στην περίπτωση κατασκευής δύσκαμπτου οδοστρώματος (οδοστρώματος από σκυρόδεμα), η άνω επιφάνεια της βάσης 
που προκύπτει μετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης ή/και της υπόβασης (ανάλογα με πού εδράζεται η υπερκείμενη 
στρώση) θα πρέπει να ελέγχεται, σε όλο το μήκος της, για τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμούς κατά την διαμήκη ή εγκάρσια 
διεύθυνση.  Η  ομαλότητα  θα  ελέγχεται,  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  13036-7  με  3μετρο  ευθύγραμμο  κανόνα 
παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού και οι αποκλίσεις από την επιφάνεια της στρώσης και την κάτω επιφάνεια 
του κανόνα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 12mm.

Οι μετρήσεις ομαλότητας κατά τη διαμήκη διεύθυνση (παράλληλα προς τον άξονα) θα γίνονται στο μέσο του πλάτους κάθε 
λωρίδας κυκλοφορίας.
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Οι μετρήσεις ομαλότητας κατά την εγκάρσια διεύθυνση (κάθετα προς τον άξονα) θα γίνονται σε διατομές που απέχουν 
μεταξύ τους 10m.

3.5.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής  της  κάθε  στρώσης  ή τμήματος  αυτής  θα  εκτελείται  έλεγχος  συμπύκνωσης  για  την 
εξακρίβωση του βαθμού της συμπύκνωσης που έχει επιτευχθεί, σύμφωνα με την προδιαγραφή Ε106-86/2.

3.5.5. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οποιαδήποτε περιοχή (τμήμα) δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής για το πάχος στρώσης, τη 
στάθμη της άνω επιφάνειας, την ομαλότητα και τη συμπύκνωση, ο Ανάδοχος κατόπιν υποδείξεως από την Υπηρεσία της 
έκτασης που πρόκειται να αποκατασταθεί, θα εκτελεί με δική του δαπάνη όλες τις απαραίτητες διορθωτικές εργασίες.

Οι διορθωτικές εργασίες συνίστανται σε αναμόχλευση των ανώτατων 75mm της στρώσης, αφαίρεση ή προσθήκη υλικού 
(ότι είναι αναγκαίο), μόρφωση και επανασυμπύκνωση, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στα κεφ. 3.3. και 3.4. Η περιοχή ή το 
τμήμα που θα αποκαθίσταται δεν θα πρέπει να είναι μικρότερα από 20m μήκος και 2m πλάτος.

3.5.6. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Πριν την έναρξη των εργασιών οδοστρωσίας θα κατασκευάζεται από τον Ανάδοχο δοκιμαστικό τμήμα μήκους 100m έως 
300m  με  τα υλικά  και  το  μηχανικό  εξοπλισμό  που  θα  χρησιμοποιηθούν.  Σκοπός  του δοκιμαστικού  τμήματος  είναι  να 
αποδείξει ο Ανάδοχος την ικανότητα του για την ανάμιξη, τη διάστρωση και τη συμπύκνωση του μίγματος των ασύνδετων 
αδρανών υλικών  σύμφωνα με  τις  απαιτήσεις  της προδιαγραφής αυτής,  όπως επίσης  και  να προσδιορισθεί  ο  ακριβής 
αριθμός διελεύσεων του μηχανήματος συμπύκνωσης για επίτευξη της απαιτούμενης συμπύκνωσης.

Το δοκιμαστικό τμήμα θα είναι επί του έργου και η θέση του θα επιλέγεται από τον Ανάδοχο κατόπιν συμφωνίας με τον 
Επιβλέποντα μηχανικό. Όλο το κόστος κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος καθώς και το κόστος δειγματοληψίας και 
εκτέλεσης εργαστηριακών και μη εργαστηριακών δοκιμών βαρύνει τον Ανάδοχο.

Το δοκιμαστικό τμήμα θα πρέπει να έχει ένα διαμήκη αρμό μήκους τουλάχιστον 100m και τουλάχιστον έναν εγκάρσιο αρμό 
διακοπής, εάν η διάστρωση προβλέπεται να γίνεται με ειδικά μηχανήματα διάστρωσης (finishers) και σε λωρίδες.

Κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος θα διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται στο κεφ. 4.2. Η Υπηρεσία 
μπορεί κατά την κρίση της να αυξήσει τον αριθμό των δοκιμών κατά το στάδιο κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος.
Εάν τα αποτελέσματα των ελέγχων αποδειχθούν ικανοποιητικά, το δοκιμαστικό τμήμα ενσωματώνεται στο έργο, αλλιώς θα 
πρέπει να γίνονται διορθωτικές εργασίες, ως περιγράφονται στο κεφ. 3.5.5. και στην περίπτωση κατά την οποία τα αδρανή 
υλικά βρεθούν ακατάλληλα, το δοκιμαστικό τμήμα θα πρέπει να αποξηλώνεται και τα υλικά να απομακρύνονται από το 
έργο.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  τα έξοδα κατασκευής  /  επανακατασκευής,  ή  αποξήλωσης  και  απομάκρυνσης  βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Μετά την επιτυχή κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος, σε όλες τις μελλοντικές εργασίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα 
ίδια μηχανήματα ανάμιξης, διάστρωσης και συμπύκνωσης, τα ίδια υλικά και μίγματα και το ίδιο κύριο προσωπικό, που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος. Εάν, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, τα 
παραπάνω μεταβληθούν  θα  κατασκευάζεται  νέο  δοκιμαστικό  τμήμα  από  τον  Ανάδοχο  το  οποίο  θα  ελέγχεται  και  θα 
εγκρίνεται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

Η κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος μπορεί να παραλειφθεί εάν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι αποδεδειγμένη η 
εμπειρία και η καταλληλότητα του μηχανικού εξοπλισμού του Αναδόχου.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
Όλα τα  χρησιμοποιούμενα υλικά  υπόκεινται,  πριν  από  τη  χρησιμοποίηση  τους,  αλλά  και  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της 
κατασκευής, σε έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής. Πριν την έναρξη των 
εργασιών διάστρωσης, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία την πηγή λήψης αδρανών υλικών και 
να υποβάλει πλήρη σειρά εργαστηριακών ελέγχων για τα εν λόγω υλικά που προβλέπονται  στο κεφ. 2.3.  Αλλαγή στα 
χαρακτηριστικά  του υλικού  που χρησιμοποιείται  (πχ.  αλλαγή της  κοκκομετρικής  διαβάθμισης)  ή και  γενικότερη αλλαγή 
πηγών λήψεως υλικών, θα γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας και εφ' όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Για τον παραπάνω λόγο, με ευθύνη του Αναδόχου, λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών προς έλεγχο. Τα υλικά 
ελέγχονται  από αναγνωρισμένο εργαστήριο και  χρησιμοποιούνται  μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.  Καθ'  όλη τη 
διάρκεια της κατασκευής, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα των υλικών που ενσωματώνονται στο 
έργο.  Η  Υπηρεσία,  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  κατασκευής,  διατηρεί  το  δικαίωμα  δειγματοληπτικού  ελέγχου  προς 
επιβεβαίωση της ποιότητας ή την απόρριψη των υλικών.

4.2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι έλεγχοι  που πρέπει  να γίνονται  από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της κατασκευής  και  η συνιστώμενη συχνότητα 
δειγματοληψίας δίνονται στον Πίνακα 6. Σε καμία περίπτωση η συχνότητα που δίνεται στον Πίνακα 6 δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από την ευθύνη να χρησιμοποιεί υλικά τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής 
αυτής.
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Η δειγματοληψία για τις δοκιμές επί των αδρανών υλικών κατά τη διάρκεια της κατασκευής γίνεται κατά προτίμηση από το 
διαστρωτήρα του μηχανήματος διάστρωσης (finisher) και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από τη συμπυκνωμένη στρώση.

Πίνακας 6: Έλεγχοι κατά την διάρκεια της κατασκευής
Δοκιμή Συχνότητα

Δοκιμές επί των αδρανών υλικών
Κοκκομετρική ανάλυση μίγματος αδρανών 1 δοκιμή ανά 500m3 συ μπυκνωμένου όγκου
Ισοδύναμο άμμου
Δείκτης πλαστικότητας

1 δοκιμή ανά 500m3 συμπ . όγκου
1 δοκιμή ανά 500m3 συμπ . όγκου

Αντίσταση σε θρυμματισμό κατά Los Angeles0' 1 δοκιμή ανά 20.000m3 συμπ . όγκου (1)

Δείκτης πλακοειδού (1) 1 δοκιμή ανά 20.000m3 συμπ . όγκου (1)

Ποσοστό θραύσης και ποσοστό τελείως σφαιρικών κόκκων (2) 1 δοκιμή ανά 5.000m3 συμπ . όγκου (1)

Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία ) (1) 1 δοκιμή ανά πηγή λήψης αδρανών
Περιεκτικότητα υγρασίας κατά τη διάστρωση 3 ημερησίως

Προσδιορισμός βέλτιστης υγρασίας για τις ανάγκες του κεφ . 
3.3.

Μόνο εάν αλλάξει η πηγή λήψης των υλικών και /ή 
κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των αδρανών 
υλικών

Δοκιμές επί της συμπυκνωμένης στρώσης
Έλεγχος συμπύκνωσης: α) με τη μέθοδο κώνου- άμμου, ή 
'μπαλονιού' 

1 δοκιμή ανά 300m κλάδου οδού (3)

 
β ) με πυρηνική συσκευή Κατά την κρίση του Αναδόχου και όχι λιγότερες από 1 

ανά 50μ διάστρωσης (3) 
Έλεγχος πάχους (ως ορίζεται στο κεφ . 3.5.1.)
Έλεγχος στάθμης άνω επιφάνεια (ως ορίζεται στο κεφ . 3.5.2.)
Έλεγχος ομαλότητας (ως ορίζεται στο κεφ . 3.5.3.)

(1) Και κατ' ελάχιστο 1 δοκιμή ανά συμπυκνωμένη στρώση
(2) Μόνο σε  περίπτωση  θραυστού  αμμοχάλικου  ποταμού  ή  ορυχείωνΓια  τον  προσδιορισμό  της  πυκνότητας  αναφοράς 
(proctor) απαιτείται μία δοκιμή υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η κοκκομετρική καμπύλη των αδρανών υλικών 
από την αρχικά υποβληθείσα(βλ. κεφ. 2.3.3.).

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο τρόπος επιμέτρησης καθορίζεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω, εκτός εάν στα Συμβατικά τεύχη περιγράφεται 
διαφορετικά. Σημειώνεται ότι η ισοπεδωτική στρώση ή στρώση εξομάλυνσης στην περίπτωση που η κάτω της βάσης ή 
υπόβασης κατασκευή δεν έχει κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο, δεν επιμετράται στην παρούσα προδιαγραφή.

5.1. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

5.1.1. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΑ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ (FINISHER)

Η κάθε στρώση πλήρως κατασκευασμένη (εργασία και υλικά) επιμετράται ανά τετραγωνικό μέτρο συμπυκνωμένου πάχους, 
εφόσον έχει εξακριβωθεί το συμβατικό συμπυκνωμένο πάχος, όπως ορίζεται παρακάτω.

Το πλάτος της στρώσης είναι αυτό που ορίζεται από την απόσταση μεταξύ των ακμών της
ανώτερης επιφάνειας της στρώσης, δίχως να υπολογίζονται τυχόν οριογραμμές της κεκλιμένης επιφάνειας στρώσης.

Επιμέτρηση πάχους στρώσης βάσης ή υπόβασης

Το συμβατικό συμπυκνωμένο πάχος της κάθε στρώσης και το συνολικό πάχος της βάσης και της υπόβασης εξακριβώνεται 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κεφ. 3.5.2.

Αφού διαπιστωθεί από την Επίβλεψη η εκτέλεση από τον Ανάδοχο του ακριβούς γεωμετρικού σχήματος, του καθορισμένου 
βαθμού συμπύκνωσης κλπ., το συμπυκνωμένο πάχος επιμετράται µε αναπασσάλωση των ίδιων σημείων του άξονα της 
οδού  ή  τμήματος  αυτής,  σε  σχέση  µε  την  αποτύπωση  που  είχε  γίνει  στις  υποκείμενες  στρώσεις.  Τα  σημεία  αυτά 
προσδιορίζονται από την απόσταση τους (μετρούμενα µε κατάλληλη μετροταινία) από τις εξασφαλίσεις της χιλιομέτρησης 
και  τη λήψη διατομών χωροσταθµισμένων γεωμετρικά µε εξάρτηση από τις  υψομετρικές αφετηρίες  τους.  Η απόσταση 
μεταξύ  των  διατομών  θα  μειώνεται  εφόσον  ο  έλεγχος  που  γίνεται  δείξει  αποκλίσεις  στο  πάχος  μεγαλύτερες  από  τις 
επιτρεπτές.

Σαν πάχος για την κάθε διατομή λαμβάνεται το μικρότερο, εφόσον αυτό βρίσκεται μέσα στα όρια ανοχών του κεφ. 3.5.1. Η 
μειωμένου πάχους επιφάνεια που καταλαμβάνει  όλο το πλάτος της οδού και  μέχρι  τις γειτονικές διατομές στις  οποίες 
διαπιστώνεται κανονικό πάχος στρώσης, πληρώνεται με τη σχετική συμβατική τιμή μονάδος μειωμένη, ποσοστιαία, κατά το 
αντίστοιχο έλλειμμα πάχους. Η μείωση της συμβατικής τιμής αφορά στην περίπτωση επιμέτρησης ανά τετραγωνικό μέτρο 
(βλ. κεφ. 5.1. και 5.2.).

Σε περίπτωση που το πάχος  βρεθεί  εκτός  των επιτρεπτών ανοχών, ανακατασκευάζεται  η στρώση(-εις)  στο συμβατικό 
πάχος σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο κεφ. 3.5.5. με έξοδα του Αναδόχου.
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5.1.2. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΑ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ (GRADER)

Η κάθε στρώση πλήρως κατασκευασμένη (εργασία και υλικά) επιμετράται ανά τετραγωνικό μέτρο συμπυκνωμένου πάχους, 
εφόσον έχει εξακριβωθεί το συμβατικό συμπυκνωμένο πάχος, όπως αυτό ορίζεται στο κεφ. 5.1.1.

Το πλάτος της στρώσης ορίζεται από την απόσταση μεταξύ των ακμών της ανώτερης επιφάνειας της στρώσης, δίχως να 
υπολογίζονται τυχόν οριογραμμές της κεκλιμένης επιφάνειας της στρώσης. 

5.2. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Επιμετράται η εργασία κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο συμπυκνωμένου πάχους, αφού έχει εξακριβωθεί το συμβατικό 
συμπυκνωμένο πάχος, όπως αυτό ορίζεται στο κεφ. 5.1.1.

Το πλάτος της στρώσης ορίζεται από την απόσταση μεταξύ των ακμών της ανώτερης επιφάνειας της στρώσης, δίχως να 
υπολογίζονται τυχόν οριογραμμές της κεκλιμένης επιφάνειας της στρώσης. 

5.3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Τα αδρανή υλικά  επιμετρούνται  σε  κυβικά μέτρα μη συμπυκνωμένου όγκου  και  παραλαμβάνονται,  μετά από ποιοτικό 
έλεγχο  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  αυτής  της  προδιαγραφής,  από  την  Επιτροπή  Παραλαβής  συντάσσοντας  σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής.

5.4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Η δαπάνη μεταφοράς των υλικών προσμετράται  στο κόστος  ανά κυβικό μέτρο,  το οποίο προκύπτει  ως άθροισμα του 
κόστους του υλικού ανά κυβικό και του κόστους μεταφοράς (χιλιομετρική απόσταση επί κόστος ανά χιλιόμετρο).

5.5. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η  επιμέτρηση  αυτή  γίνεται  σε  ειδικές  περιπτώσεις  με  χρήση  διαμορφωτήρα  (grader),  όπως  σε  στρώσεις  μεταβλητού 
πάχους, και η πλήρης κατασκευή της στρώσης από ασύνδετα αδρανή (εργασία και υλικά) επιμετράται σε συμπυκνωμένο 
όγκο, εφόσον εξακριβωθεί το συμβατικό πάχος αυτής.

ΤΠ 13 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Προμήθεια  ασφαλτικού  υλικού  και  υλικού  απορρόφησης  (εάν  απαιτείται),  και  εφαρμογή  (επάλειψη)  του  σε  μία 
προϋπάρχουσα επιφάνεια οδοστρώματος αποτελούμενη (συνήθως αλλά όχι μόνον) από υλικό βάσης οδοστρωσίας.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Εκτός αν αλλιώς προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη το ασφαλτικό υλικό της ασφαλτικής προεπάλειψης θα είναι ενός από 
του ακόλουθους τύπους:
• Ασφαλτικό γαλάκτωμα AE-P ή
• Γαλάκτωμα εμποτισμού ΡΕ-Ρ.

2.2. ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Ο ανάδοχος θα προσκομίζει πιστοποιητικά του προμηθευτή (βιομηχανίας), ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποδεκτής χημικής σύνθεσης υλικών τα οποία θα πρέπει να καθορίζονται στα συμβατικά 
τεύχη.

2.3. ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΖΟΥΣΑΣ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗΣ
Εάν απαιτείται  να χρησιμοποιηθούν τέτοια υλικά αυτά θα είναι  λεπτόκοκκα αδρανή (άμμος),  προσαρμοσμένα προς τις 
απαιτήσεις διαβάθμισης του Πίνακα 1, εκτός εάν αλλιώς ορίζεται από τα συμβατικά τεύχη.

Πίνακας 1: Διαβάθμιση υλικών απορρόφησης υπερχειλίζουσας προεπάλειψης.
Μέγεθος κόσκινου Διερχόμενο %
19,00 mm (3/4 in) 100
4,75 mm (No 4) 80-100
1,18 mm (No 16) 45-80
30 μm (No 50) 10-30

150 μm (No 100) 2-10
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3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΚΑΙΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Το υλικό προεπάλειψης δεν θα εφαρμόζεται σε υγρή επιφάνεια ή όταν η ατμοσφαιρική θερμοκρασία είναι κάτω από 10ºC, ή 
όταν οι καιρικές συνθήκες εμποδίζουν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών. Σε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένη η ταχεία 
ολοκλήρωση των εργασιών οι ως άνω περιορισμοί μπορεί να παρακάμπτονται απλά μόνο με την έγκριση της Υπηρεσίας.

3.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο εξοπλισμός  θα περιλαμβάνει  κατ’  ελάχιστον ένας ελαστικοφόρος οδοστρωτήρας,  (αν απαιτείται)  διανομέα ασφάλτου 
(federal), καθώς και θερμαντήρας ασφαλτικού υλικού.

Ο διανομέας θα είναι ικανός να διατηρεί το υλικό προεπάλειψης σε σταθερή θερμοκρασία και να το διανέμει ομοιόμορφα, με 
ομοιόμορφη πίεση, και σε καθορισμένη ποσότητα που θα κυμαίνεται μεταξύ 0,25 και 4,5  ℓ/m2 , σύμφωνα με τα εκάστοτε 
καθοριζόμενα στην μελέτη

Όταν δεν εκτελείται ψεκασμός ο διανομέας θα ανακυκλώνει το υλικό προεπάλειψης, μέσω της δεξαμενής, προς το βραχίονα 
διανομής  και  όλα  τα  άλλα  προσαρτημένα  εξαρτήματα.  Για  τον  ακριβή  έλεγχο  της  ποσότητας  ο  διανομέας  θα  είναι 
εφοδιασμένος με χειροκίνητο ψεκαστήρα μονού ή διπλού ακροφυσίου με βαλβίδα ελέγχου.

Ο  εξοπλισμός  του  διανομέα  θα  περιλαμβάνει  εκτός  των  άλλων  ταχύμετρο,  μετρητή  πίεσης,  συσκευή  ογκομέτρησης 
ακρίβειας ή βαθμονομημένη δεξαμενή, καθώς και θερμόμετρο μέτρησης θερμοκρασίας του περιεχομένου της δεξαμενής. Οι 
διανομείς θα είναι εξοπλισμένοι με ρυθμιστή παροχής της αντλίας τροφοδοσίας και με ακροφύσια πλήρους κυκλοφορίας, 
προσαρμοσμένα εγκάρσια και κάθετα.

3.3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Η επιφάνεια που πρόκειται να προεπαλειφθεί θα πρέπει να έχει υποστεί εξομάλυνση και να είναι ελεύθερη από κυματοειδείς 
αυλακώσεις,  και  χαλαρά  υλικά,  και  θα  πρέπει  να  είναι  ομοιόμορφα  συμπυκνωμένη.  Μπορεί  να  είναι  υγρή  αλλά  όχι 
κεκορεσμένη από υγρασία.

3.4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗΣ
Η ασφαλτική προεπάλειψη θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις ποσότητες ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας, τις εφαρμοστέες 
αναλογίες, την θερμοκρασία των υλικών που προβλέπεται από την Μελέτη ή εγκρίνεται από την Υπηρεσία.
Το υλικό προεπάλειψης θα εφαρμόζεται σε όλο το πλάτος του τμήματος που πρόκειται να επαλειφθεί, μέσω ενός πιεστικού 
διανομέα που θα ψεκάζει, με ομοιόμορφο και συνεχή τρόπο. 

Εάν διαπιστωθούν υπερπληρώσεις, υπερυψώσεις, γραμμώσεις ή άλλες ανομοιομορφίες κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, θα 
διακόπτεται η εργασία μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Η συνολική ποσότητα του υλικού προεπάλειψης που θα εφαρμοσθεί σε επικαλυπτόμενες επιφάνειες, δεν θα υπερβαίνει την 
προβλεπόμενη από την εγκεκριμένη μελέτη ποσότητα.

Όταν  συντρέχουν  λόγοι  διεξαγωγής  της  κυκλοφορίας  στην  επιφάνεια  που  πρόκειται  να  ασφαλτοστρωθεί,  τότε  θα 
περιορίζεται αυτή στο μη προεπαλειμένο πλάτος της οδού, μέχρι να απορροφηθεί το υλικό προεπάλειψης ώστε να μην 
καταστρέφεται από τους τροχούς των διερχόμενων οχημάτων.

Μόνον τότε μπορεί η κυκλοφορία να μετατίθεται στο προεπαλειμένο τμήμα, προκειμένου να επακολουθήσει η προεπάλειψη 
και στο εναπομένον πλάτος της οδού.

Όταν προβλέπεται από την Μελέτη η επιφάνεια επί της οποίας έχει εφαρμοσθεί η ασφαλτική προεπάλειψη θα κυλιδρώνεται 
με ελαστικοφόρο οδοστρωτήρα, με πίεση επαφής στους τροχούς τουλάχιστον 620kPa μέχρις ότου επιτευχθεί επιφάνεια λεία 
και σταθεροποιημένη.

Η φόρτωση και ο καθαρισμός του διανομέα, οι αναλογίες διάλυσης, και η αποθήκευση του υλικού, θα πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού.

3.5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
Στις περιπτώσεις που υλικό προεπάλειψης εμφανίζει εξαιρετικά βραδείς ρυθμούς κατείσδυσης στην υποκείμενη στρώση, 
πριν  δοθεί  ο  δρόμος  σε  κυκλοφορία,  θα  εφαρμόζεται  υλικό  απορρόφησης  της  υπερχειλίζουσας  προεπάλειψης  στις 
απαραίτητες ποσότητες, για την απορρόφηση του υπερβάλλοντος υλικού.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
• Έλεγχος της ποιότητας των υλικών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.
• Έλεγχος της προετοιμασίας της επιφάνειας που πρόκειται να προεπαλειφθεί,  σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

παραγράφου 3.3.
• Έλεγχος της καταλληλότητας των καιρικών συνθηκών, προκειμένου να εφαρμοστεί η προεπάλειψη, σύμφωνα με 

τους περιορισμούς της παραγράφου 3.1.
• Έλεγχος της καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.
• Έλεγχοι κατά την εφαρμογή του υλικού προεπέλειψης σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.
• Έλεγχοι της εφαρμογής υλικού απορρόφησης υπερχειλίζουσας προεπάλειψης εφόσον παρατηρείται υπερχείλιση.
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5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] επαλειφόμενης επιφάνειας οδοστρώματος.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
• Η προμήθεια, η μεταφορά και η τυχόν προσωρινή αποθήκευση των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
• Η προετοιμασία της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί.
• Η εργασία διάστρωσης του υλικού προεπάλειψης στην ήδη προετοιμασμένη επιφάνεια.
• Η  προμήθεια  και  εφαρμογή  (αν  απαιτηθεί)  υλικού  απορρόφησης  του  υπερχειλίζοντος  υλικού  προεπάλειψης 

καθώς και η τυχόν κυλίνδρωση του υλικού προεπάλειψης.
• Ο εργαστηριακός έλεγχος των υλικών καθώς και η δαπάνη διενέργειας ποιοτικών ελέγχων κατά την κατασκευή.
• Η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού.
• Οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της εργασίας.
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ΤΠ 14 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η παραγωγή και διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέματος κλειστoύ τύπου.

Οι  ασφαλτικές στρώσεις  διακρίνονται  σε:  επιφανειακή στρώση (στρώση κυκλοφορίας),  συνδετική στρώση,  ισοπεδωτική 
(εξομαλυντική) στρώση και ασφαλτική βάση.

Τα  αναφερόμενα  στην  παρούσα  προδιαγραφή  έχουν  εφαρμογή  και  κατά  την  εκτέλεση  των  έργων  κατασκευής  και 
συντήρησης των ασφαλτικών στρώσεων.

Η χρήση της παρούσας προδιαγραφής για σύνταξη σχετικών μελετών εναπόκειται στην κρίση των μελετητών και του ΚτΕ.

1.2. ΟΡΙΣΜΟΙ
α. Ασφαλτικό  σκυρόδεμα  είναι  το  μίγμα  ασφάλτου  και  αδρανών  συνεχούς  κοκκομετρικής  διαβάθμισης.  Τα  αδρανή 

σχηματίζουν  μία  αλληλοσυνδεδεμένη δομή,  η  οποία  έχει  τη  μεγαλύτερη συμμετοχή  στην  αντοχή  του  μίγματος  σε 
ευστάθεια κατά τη φόρτιση.

β. Επιφανειακή στρώση είναι η ανώτερη ασφαλτική στρώση που έρχεται σε άμεση επαφή με την κυκλοφορία, και ως εκ 
τούτου πρέπει να παρέχει ομαλή, άνετη και ασφαλή επιφάνεια κύλισης.

γ. Συνδετική στρώση είναι η ασφαλτική στρώση μεταξύ της επιφανειακής στρώσης και ασφαλτικής βάσης. Η στρώση αυτή 
παρέχει  μια  ομαλή  επιφάνεια,  με  τις  επιθυμητές  κλίσεις,  επί  της  οποίας  διαστρώνεται  η  στρώση  κυκλοφορίας.  Η 
συνδετική στρώση έχει συνήθως πάχος 4,0 - 10,0cm.

δ. Ισοπεδωτική  (εξομαλυντική)  στρώση  είναι  η  ασφαλτική  στρώση  μεταβλητού  πάχους  που  διαστρώνεται  πάνω  σε 
υφιστάμενη παλαιά επιφάνεια οδοστρώματος για την επίτευξη της απαιτούμενης επίκλισης του οδοστρώματος, ή την 
εξάλειψη  επιφανειακών  ανωμαλιών.  Επί  της  ισοπεδωτικής  στρώσης  διαστρώνονται  οι  προβλεπόμενες  επικείμενες 
στρώσεις.

ε. Η ασφαλτική βάση κατασκευάζεται  σε μία ή περισσότερες στρώσεις  πάχους 5,0 - 10,0cm. Συνιστάται η ασφαλτική 
βάση, σε περίπτωση που έχει πάχος έως 10cm, να διαστρώνεται εφ’ άπαξ.

Το ασφαλτικό  σκυρόδεμα χαρακτηρίζεται  εν  συντομία από τα γράμματα  ΑΣ και  έναν αριθμό που δηλώνει  το κόσκινο 
διέλευσης των αδρανών, π.χ. ΑΣ 12 δηλώνει ασφαλτικό σκυρόδεμα με αδρανή συγκρατούμενα έως και 10% κατά βάρος 
από κόσκινο βροχίδας 12mm.

Κατά τον ίδιο τρόπο καθορίζεται και το ονομαστικό μέγεθος του χονδρόκοκκου και λεπτόκοκκου αδρανούς.

Στην περίπτωση του λεπτόκοκκου αδρανούς το συγκρατούμενο ποσοστό στο κόσκινο αναφοράς ανέρχεται έως και στο 
15%.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το συνδετικό υλικό του ασφαλτικού σκυροδέματος για όλες τις στρώσεις, είναι κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 20/30, 
35/50, 50/70 ή 70/100, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου EN 12591:1999 «Bitumen and bituminous binders - 
Specifications for paving grade bitumens -  Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προδιαγραφές για ασφάλτους 
οδοστρωσίας», Πίνακες 1 και Α.1.

Ο τύπος που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορίζεται από τον μελετητή, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής 
του έργου και τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας. Σε περιπτώσεις αξιοποίησης ανακυκλωμένου ασφαλτομίγματος μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και άσφαλτος 100/150. Για την κατασκευή της επιφανειακής στρώσης, της συνδετικής στρώσης και της 
ασφαλτικής βάσης, χρησιμοποιείται κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 35/50 ή 50/70 ή 70/100.

Άσφαλτος 20/30 χρησιμοποιείται μόνον σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση του Μελετητή (σκληρή άσφαλτος).

Το  συνδετικό  υλικό  των μιγμάτων  που  προορίζονται  για  την  συντήρηση  ή/ και  ενίσχυση  παλαιών  οδοστρωμάτων 
(αποκατάσταση της επιφανειακής στρώσης κ.λπ.), ιδιαίτερα σε αυτοκινητοδρόμους  ή  δρόμους με υψηλή κυκλοφορία, 
μπορεί  να  είναι  και  τροποποιημένη άσφαλτος, σύμφωνα με τις  απαιτήσεις του πρότυπου prEN 14023 «Bitumen and 
bituminous binders - Framework specification for polymer modified bitumens - Ασφαλτος  και  ασφαλτικά  συνδετικά. 
Προδιαγραφή - πλαίσιο  για  άσφαλτο τροποποιημένη με πολυμερές», Πίνακας 1 και Α.1 (Ν) ή Πίνακα 4 και Α.4 (Ν), 
ανάλογα με τον τύπο του πολυμερούς που χρησιμοποιείται.

Η τροποποιημένη άσφαλτος (άσφαλτος και πολυμερές) συντίθεται σε κατάλληλες μονάδες πριν από την ανάμιξή της με τα 
αδρανή.

Για τη χρήση της τροποποιημένης ασφάλτου θα συντάσσεται ειδική μελέτη, στην οποία θα περιέχονται, πλην της μελέτης 
σύνθεσης του ασφαλτομίγματος, και  αποδεικτικά  στοιχεία  περί  της  αποτελεσματικότητας  και  των  βελτιώσεων  που 
επέρχονται από τη χρήση της συγκεκριμένης τροποποιημένης ασφάλτου έναντι της κοινής ασφάλτου οδοστρωσίας, με 
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βάση τις εργαστηριακές δοκιμές που προδιαγράφονται από την σειρά  των  προτύπων EN 12697 «Bituminous mixtures 
-Test methods for hot mix asphalt - Ασφαλτομίγματα. Μέθοδοι δοκιμών ασφαλτικών θερμής ανάμιξης.

Σε ασφαλτομίγματα για επιφανειακές στρώσεις, όταν χρησιμοποιείται περισσότερο από 10%, κατά βάρος, ανακυκλωμένο 
ασφαλτόμιγμα με  κοινή  άσφαλτο  οδοστρωσίας  και  η  άσφαλτος  που  πρόκειται  να  χρησιμοποιηθεί  είναι  επίσης  κοινή 
άσφαλτος οδοστρωσίας, θα πρέπει να επιλέγεται τύπος ασφάλτου τέτοιος ώστε η προκύπτουσα τιμή της Εισδυτικότητας 
ή του Σημείου Μάλθωσης να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της κοινής ασφάλτου που αρχικά ήθελε επιλεχθεί άνευ της 
προσθήκης ανακυκλωμένου ασφαλτομίγματος. Οι υπολογισμοί για τον προσδιορισμό των παραπάνω δύο τιμών θα γίνονται 
σύμφωνα με τις εξισώσεις που δίνονται στο Παράρτημα Α.

Σε  ασφαλτομίγματα  για  συνδετικές  στρώσεις,  ισοπεδωτική  και  ασφαλτική  βάση,  τα  ανωτέρω  ισχύουν για ποσοστό 
εμπεριεχομένου ανακυκλωμένου ασφαλτομίγματος 20%.

Για  ποσοστά μικρότερα  από  τα  ανωτέρω  εμπεριεχομένου  ανακυκλωμένου  ασφαλτομίγματος  δεν  απαιτείται ο 
προσδιορισμός της προκύπτουσας εισδυτικότητας ή σημείου μάλθωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί η άσφαλτος που 
εχρησιμοποιείτο και άνευ εξ ανακυκλώσεως υλικού.

2.2. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Τα αδρανή υλικά (χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα) πρέπει να είναι καθαρά, ομοιόμορφης ποιότητας,  συμπαγή, 
απαλλαγμένα  από αποσαθρωμένα τεμάχια, σβώλους αργίλου, αργιλούχες  επικαλύψεις  και γενικά οποιασδήποτε φύσης 
περιβλήματα.

Χονδρόκοκκ  α         αδρα  ν  ή         υλ  ι  κ  ά      
Το  χονδρόκοκκο  αδρανές (υλικό  συγκρατούμενο  στο  κόσκινο 2 mm)  θα  είναι  λατομικής  προέλευσης ή από φυσικά 
αμμοχάλικα ή σκωρίες κατάλληλης σκληρότητας και ανθεκτικότητας, και θα παράγεται με πολλαπλή θραύση.

Το χονδρόκοκκο αδρανές για την ασφαλτική βάση, τη συνδετική στρώση, ή την ισοπεδωτική στρώση όπου αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να πληροί και τις και τις παρακάτω απαιτήσεις:
α) Η φθορά κατά τη δοκιμή θρυμματισμού από τριβή και κρούση κατά Los Angeles σύμφωνα με το πρότυπο EN 1097-

2:1998  «Tests  for  mechanical  and  physical  properties  of  aggregates  -  Part  2:  Methods  for  the  determination  of 
resistance to fragmentation. - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - 
Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε απότριψη»: άρθρο 5, πρέπει να είναι: ≤ 40%, για υπεραστικούς ή 
αστικούς δρόμους στο Επαρχιακό, ή Νομαρχιακό, ή Εθνικό δίκτυο, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ≤ 
30% για τους υπόλοιπους δρόμους με δύο ή περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση.

β) Το σχήμα του χονδρόκοκκου αδρανούς καθορίζεται από το δείκτη πλακοειδούς, σύμφωνα με το πρότυπο EN 933-
3:1997 «Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape - Flakiness index - 
Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανώ. Μέρος 3: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων. Δείκτης πλακοειδούς», 
η τιμή του οποίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25.

γ) Η ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (δοκιμή υγείας) θα εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1367-2:1998 «Tests for 
thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των 
ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου», με θειικό μαγνήσιο. 
Η απώλεια βάρους θα είναι μικρότερη του 18%.

Στην  περίπτωση  που  θα χρησιμοποιηθεί χονδρόκοκκο  αδρανές  υλικό  προερχόμενο από  θραύση  φυσικών  χαλικιών από 
ορυχεία ή  ποτάμια,  το  ποσοστό  των  κόκκων με μία ή  περισσότερες επιφάνειες  προερχόμενες από θραύση και  σύνθλιψη 
πρέπει να είναι ≥ 50%, κατά βάρος, και το ποσοστό των 'τελείως' σφαιρικών κόκκων πρέπει να είναι < 10%, κατά βάρος. 
Οι  παραπάνω  έλεγχοι  θα γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 933-5:1998 «Tests for geometrical properties of 
aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles - 
Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5: Προσδιορισμός του  ποσοστού % των συνθλιμμένων και 
θραυσμένων επιφανειών σε χονδρόκοκκα αδρανή».

Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν σκωρίες για την παραγωγή του ασφαλτικού σκυροδέματος θα εκτελούνται και οι 
παρακάτω έλεγχοι:
α) Σταθερότητα όγκου, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1744-1:1998 «Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: 

Chemical analysis - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Χημική ανάλυση», 
παράγραφος 19.3, όταν χρησιμοποιούνται σιδηροσκωρίες και

β) Αποσύνθεση  διττανθρακικού  πυριτίου  ή/  και  αποσύνθεση  σιδήρου,  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  EN  1744-1:1998, 
παράγραφος 19.1 και 19.2, αντίστοιχα, όταν χρησιμοποιούνται ψυχόμενες στον αέρα σκωρίες υψικαμίνου1.

Η ευστάθεια όγκου (ποσοστό μεταβολής του όγκου) των αδρανών από σιδηροσκωρίες, πρέπει να είναι  ≤ 3,5%. H 
αποσύνθεση των ψυχόμενων στον αέρα σκωριών υψικαμίνου θα πρέπει να είναι μηδενική και στις δύο περιπτώσεις.

Η κοκκομετρική διαβάθμιση του χονδρόκοκκου υλικού για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις θα βρίσκονται εντός των ορίων του 
Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Όρια κοκκομετρικών διαβαθμίσεων χονδρόκοκκου αδρανούς για ασφαλτικών στρώσεων

Ονομαστικό 
άνοιγμα οπής 
κόσκινοu κατά 
ΕΝ 933-2 (mm)

Διερχόμενο ποσοστό %
(κατά βάρος)

Χ -40 Χ -25 Χ -20 Χ -12,5 Χ -10
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(50)(1) 100     

40
(37,5)

90-99
(90-100) 100    

31,5
(25,0) 20-55 90-99

(95-100) 100   

20
(19,0) 0-15 - 90-99

(90-100) 100  

12,5
(12,5) - 25-60  90-99

(90-100) 100

10
(9,5) 0-5 - 20-55 40-75 90-99

(85-100)
4

(4,75) - 0-10 0-10 5-25 10-30

2
(2,36) - 0-2 (0-5) 0-2 (0-5) 0-10 0-10

1
(1,18) - - - 0-2 (0- 5) 0-2 (0-5)

(1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά AASHTO Μ 92 και τα αντίστοιχα όρια.

Λεπτόκοκκα αδρανή υλικά
Τα λεπτόκοκκα αδρανή (υλικά ονομαστικού μεγέθους 2mm και συγκρατούμενα στο κόσκινο 0,063mm) θα αποτελούνται από 
θραυστή άμμο κατάλληλου πετρώματος, ή φυσική άμμο, ή θραυστή άμμο σκωριών, ή από συνδυασμό αυτών. Ειδικά για 
την επιφανειακή στρώση η άμμος θα προέρχεται από θραύση πετρωμάτων με φθορά κατά Los Angeles ≤ 30% (EN 1097-
2:1998).

Η κοκκομετρική διαβάθμιση των λεπτόκοκκων υλικών για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις θα ανταποκρίνεται στα όρια των 
κοκκομετρικών διαβαθμίσεων που δίνονται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Όρια κοκκομετρικών διαβαθμίσεων λεπτόκοκκου αδρανούς υλικού για ασφαλτικές στρώσεις.
Ονομαστικό 

άνοιγμα οπής 
κόσκινου κατά 
ΕΝ 933-2 (mm)

Διερχόμενο ποσοστό % 
(κατά βάρος)

Λ -4 Λ -2

6,3 100  
4,0

(4,75)(1)
85-99
(100) 100

2,0
(2,36)

70-95
(75-100)

85-99
(95-100)

1,0
(1,18)

45-70
(50-74)

60-95
(85-100)

0,5
(0,6)

23-47
(28-52)

40-80
(65-90)

0,25
(0,3)

6-25
(8-30)

20-50
(30-60)

0,063
(0,075)

0-15
(0-16)

0-15
(0-16)

(1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά AASHTO Μ 92 και τα αντίστοιχα όρια

Το λεπτόκοκκο κλάσμα των αδρανών (< 2,0 mm) πρέπει να έχει ισοδύναμο άμμου (Sand Equivalent) μεγαλύτερο του 55, 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 933-8:1999 «Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines - 
Sand equivalent test - Μέρος 8: Δοκιμή ισοδυνάμου άμμου του λεπτόκοκκου υλικού.».

Παιπάλη
Η παιπάλη, το πολύ λεπτό υλικό που διέρχεται από το κόσκινο ανοίγματος 0,063 mm, μπορεί να είναι από ασβεστόλιθο, 
σκωρίες,  υδράσβεστο,  τσιμέντο  Portland,  ιπτάμενη τέφρα,  ή  οποιοδήποτε  άλλο  κατάλληλο  υλικό.  ελεύθερο  αργιλικών 
προσμίξεων.

Η παιπάλη κατά την ώρα της ενσωμάτωσής της θα πρέπει να είναι επαρκώς ξηρή για να ρέει, η δε κοκκομετρική της 
διαβάθμιση,  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  EN  933-10:2001  «Tests  for  geometrical  properties  of  aggregates  -  Part  10: 
Assessment of fines - Grading of fillers (air jet sieving) - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών 
των  αδρανών  -  Μέρος  10:  Αξιολόγηση  λεπτόκοκκου  κλάσματος  (παιπάλης)  –  Κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  φίλλερ 
(κοσκίνισμα με ρεύμα αέρα)», θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Πίνακα 3:
Πίνακας 3: Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης παιπάλης

Ονομαστικό άνοιγμα οπής κόσκινου κατά ΕΝ 933-2 (mm) Διερχόμενο ποσοστό % (κατά βάρος)
2 100

0,125 85-100
0,063 75-100

Όταν το ποσοστό της παιπάλης στο μίγμα των αδρανών είναι μεγαλύτερο από 3%, πρέπει να γίνεται έλεγχος ως προς την 
περιεκτικότητα σε υλικά υψηλής πλαστικότητας (π.χ. διογκούμενη άργιλο) με τον προσδιορισμό της τιμής του δείκτη “μπλε 
του μεθυλενίου” (MBF), σύμφωνα με το πρότυπο EN 933-9:1998 «Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: 
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Assessment of fines - Methylene blue test -  Δοκιμές  για  τον  προσδιορισμό  των γεωμετρικών  χαρακτηριστικών  των 
αδρανών - Μέρος 9: Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος - Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου».

Κατά κανόνα η επιτρεπτή τιμή MBF για τα ασφαλτομίγματα  όλων των στρώσεων είναι ≤ 10 g/kg.  Υψηλότερες τιμές 
γίνονται αποδεκτές εφ' όσον ο λόγος παιπάλης προς άσφαλτο ευρίσκεται εντός της περιοχής 0,6-1,2.

Πέραν  των  παραπάνω  ελέγχων  θα  προσδιορίζεται  η  πυκνότητα  και  η  υδατοαπορρόφηση  των  χονδρόκοκκων  και 
λεπτόκοκκων αδρανών, σύμφωνα με το  πρότυπο EN 1097-6:2000 «Tests for mechanical and physical properties of 
aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption - Έλεγχοι μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων 
αδρανών - Μέρος 6. Προσδιορισμός πυκνότητος κόκκων και υδατοαπορρόφυσης», παράγραφος 7,8 ή 9, ανάλογα με το 
μέγεθος  των  κόκκων. Επίσης θα προσδιορίζεται και η πυκνότητα της παιπάλης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ EN 1097-
7:1999 «Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: Determination of the particle density of filler 
- Pyknometer method -  Δοκιμές  των μηχανικών  και  φυσικών  ιδιοτήτων  των αδρανών -  Μέρος 7:  Προσδιορισμός της 
πυκνότητας του φίλερ - Μέθοδος πυκνομέτρου».

Η υδατοαπορροφητικότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% κατά βάρος.

Αδρανή υλικά από ανακύκλωση ασφαλτομίγματος
Ως αδρανή υλικά για την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν και προϊόντα ανακύκλωσης 
παλαιών ασφαλτικών. Το μέγιστο μέγεθος αδρανών υλικών του ανακυκλούμενου ασφαλτομίγματος δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των αδρανών υλικών του νέου μίγματος.

Οι  ιδιότητες των αδρανών υλικών που εμπεριέχονται  στο ανακυκλούμενο ασφαλτόμιγμα θα πρέπει  να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των κανονικών αδρανών υλικών του νέου ασφαλτομίγματος.

Οι έλεγχοι επί τoυ προς χρήση υλικού από ανακύκλωση θα γίνονται σε θρυμματισμένο υλικό στην τελική του μορφή με την 
οποία θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του τελικού ασφαλτομίγματος.

2.3. ΜΙΓΜΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Τα χονδρόκοκκα και  λεπτόκοκκα αδρανή θα προσκομίζονται  στο  συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος  σε  δύο ή 
περισσότερα χωριστά κλάσματα.  Η παιπάλη συνιστάται  να προσκομίζεται  και  να προστίθεται  ξεχωριστά,  έτσι  ώστε να 
διασφαλίζεται η σταθερότητα του ασφαλτομίγματος σε περιεκτικότητα παιπάλης.

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ενιαίου μίγματος αδρανών υλικών, υπό την προϋπόθεση ότι η κοκκομετρική του διαβάθμιση 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής.

Το μίγμα των αδρανών υλικών που προκύπτει από τη σύνθεση των χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων και παιπάλης πρέπει να 
έχει κοκκομετρική διαβάθμιση εντός των ορίων που δίνονται στον Πίνακα 4, για το συγκεκριμένο τύπο ασφαλτομίγματος. Η 
γραφική απεικόνιση των ορίων του Πίνακα 4, για κάθε ασφαλτικό σκυρόδεμα, δίνεται στο Σχήματα 1 έως 5.

Η τελική κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των αδρανών υλικών προερχόμενη από τη σύνθεση αυτών θα πρέπει να είναι 
ομαλή, παράλληλη με τις οριακές καμπύλες και κατά το δυνατόν να μην διέρχεται από την κρίσιμη ζώνη που αντιστοιχεί 
στον τύπο του ασφαλτικού σκυροδέματος σύμφωνα με τον Πίνακα 5.

Για εφαρμογές σε οδούς βαριάς κυκλοφορίας η τελική καμπύλη του μίγματος αδρανών υλικών συνιστάται να διέρχεται κάτω 
από την περιοχή που ορίζεται από την κρίσιμη ζώνη.
Πίνακας 4: Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης μίγματος αδρανών υλικών για ασφαλτικό σκυρόδεμα κλειστού τύπου.

Ονομαστικό 
άνοιγμα οπής 
κόσκινου κατά 
ΕΝ 933-2 (mm)

Τύπος ασφαλτομίγματος

ΑΣ 40 ΑΣ 31,5 ΑΣ 20 Σ 12,5 ΑΣ 10
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(50) (1) 100     

40
(37,5) 90-100 100    

31,5
(25,0) - 90-100 100   

20
(19)

58-81
(56-80) - 90-100 100  

12,5
(12,5) - 56-80 - 90-100 100

10
(9,5)   58-81

(56-80) - 90-100

4
(4,75)

20-50
(23-53)

26-56
(29-59)

31-61
(35-65)

39-70
(44-74)

49-80
(55-85)

2
(2,36)

14-39
(15-41)

18-43
(19-45)

21-46
(23-49)

25-55
(28-58)

29-60
(32-67)

0,25
(0,3)

3-15
(4-16)

4-16
(5-17)

4-18
(5-19)

4-19
(5-21)

6-21
(7-23)

0,063
(0,075)

0-5
(0-6)

1-6
(1-7)

1-7
(2-8)

1-9
(2-10)

1-9
(2-10)

Προτεινόμενα μεγέθη χονδρόκοκκων αδρανών
Χ -40 & Χ -25 Χ -25 Χ -20 Χ -12,5 Χ -10

Συνιστώμενα πάχη μεμονωμένης στρώσης (mm)
70-100 50-80 40-60 25-40 <30

Προτεινόμενη χρήση
 Ισοπεδωτική στρώση

 Επιφανειακή στρώση  
 Συνδετική στρώση  
Ασφαλτική στρώση  

(1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά ΑΑSHTOm 92 και τα αντίστοιχα όρια

Σχήμα 1: Ασφαλτικό σκυρόδεμα Τύπου ΑΣ-40.

Σχήμα 2: Ασφαλτικό σκυρόδεμα Τύπου ΑΣ-31,5.
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Σχήμα 3: Ασφαλτικό σκυρόδεμα Τύπου ΑΣ-20.

Σχήμα 4: Ασφαλτικό σκυρόδεμα Τύπου ΑΣ-12,5.

Σχήμα 5: Ασφαλτικό σκυρόδεμα Τύπου ΑΣ-10.

Πίνακας 5: Κρίσιμες ζώνες τελικής κοκκομετρικής καμπύλης μίγματος αδρανών υλικών
Ονομαστικό 

άνοιγμα οπής 
κόσκινου κατά 
ΕΝ 933-2 (mm)

Τύπος ασφαλτομίγματος

ΑΣ 40 ΑΣ 31,5 ΑΣ 20 ΑΣ 12,5 ΑΣ 10

4
(4,75/1)

32,0-32,0
(37,5-37,5)

37,0-37,0
(39,5-39,5) - - -

2
(2,36)

21,0-26,0
(23,3-27,3)

24,5-29,0
(26,8-30,8)

32,3-32,3
(34,6-34,6)

36,3-36,3
(39,1-39,1)

44,0-44,0
(47,2-47,2)

1
(1,18)

14,0-20,0
(15,5-21,5)

17,0-22,7
(18,1-24,1)

20,5-26,5
(22,3-28,3)

23,5-29,7
(25,6-31,6)

29,5-35,0
(31,6-37,6)

0,5
(0,6)

11,0-14,0
(11,7-15,7)

13,0-16,0
(13,6-17,6)

15,7-18,5
(16,7-20,7)

18,0-21,0
(19,1-23,1)

22,0-25,0
(23,5-27,5)

0,25
(0,3)

9,0-9,0
(10-10)

10,4-10,4
(11,4-11,4) 13,7-13,7 14,0-14,0

(15,5-15,5)
17,0-17-0

(18,7-18,7)
(1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά ΑΑSHTO Μ 92 και τα αντίστοιχα όρια

Οι διαβαθμίσεις που δίνονται στον Πίνακα 4 αντιστοιχούν σε ίδια (ή περίπου ίδια) φαινόμενη πυκνότητα χονδρόκοκκων και 
λεπτόκοκκων  αδρανών.  Σε  περίπτωση  που  οι  φαινόμενες  πυκνότητες  των  κλασμάτων  διαφέρουν  περισσότερο  από 
0,20g/cm3,  θα γίνεται  ανάλογη προσαρμογή στην τελική καμπύλη του μίγματος για  να ληφθεί  υπόψη η προκύπτουσα 
ογκομετρική διαφορά.

2.4. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.4.1. ΓΕΝΙΚΑ
Η  μελέτη  σύνθεσης  του  ασφαλτομίγματος  αποσκοπεί  στον  καθορισμό  των  αναλογιών  των  κλασμάτων  των  αδρανών 
(χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων και παιπάλης) και της περιεκτικότητας συνδετικού υλικού, για να επιτευχθεί βελτιστοποίηση 
των  μηχανικών  ιδιοτήτων  και  της  συμπεριφοράς  του  ασφαλτομίγματος.  Κατά  τη  μελέτη  γίνεται  επίσης  έλεγχος  των 
μηχανικών και των φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών.
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Ο προσδιορισμός των αναλογιών των κλασμάτων των αδρανών γίνεται με διάφορες μεθόδους ενώ ο προσδιορισμός της 
βέλτιστης περιεκτικότητας κοινής ασφάλτου οδοστρωσίας στο ασφαλτικό σκυρόδεμα γίνεται με την δοκιμή Marshall όπως 
περιγράφεται στο πρότυπο EN 12697-34:2004 «Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 34: Marshall 
test – Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 34: Δοκιμή Marshall.»

Η μελέτη  σύνθεσης  του ασφαλτικού  σκυροδέματος  θα  γίνεται  σε  αναγνωρισμένο εργαστήριο  (πιστοποιημένο κατά  EN 
45011:1998-03 «General requirements for bodies operating product certification systems (ISO/IEC Guide 65:1996) - Γεvικές 
απαιτήσεις  για  φoρείς  πoυ  πρoβαίvoυv  σε  πιστoπoίηση  πρoϊόvτωv»)  με  αντιπροσωπευτικά  δείγματα  υλικών  (αδρανή, 
άσφαλτος, κ.λπ.) από εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν στην πράξη.

Πριν την έναρξη της μαζικής παραγωγής του ασφαλτομίγματος για την εκτέλεση των εργασιών, θα ελέγχεται η συμβατότητα 
του παραγόμενου ασφαλτομίγματος με αυτό που καθορίσθηκε από τη μελέτη σύνθεσης όσον αφορά την κοκκομετρική 
καμπύλη  του  μίγματος  των  αδρανών,  την  περιεκτικότητα  σε  συνδετικό  υλικό  και  τις  χαρακτηριστικές  ιδιότητες  του 
ασφαλτομίγματος.

Οι έλεγχοι συμβατότητας του παραγόμενου ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνονται από το ίδιο εργαστήριο που εκπόνησε 
την μελέτη σύνθεσης, ή από άλλο αναγνωρισμένο εργαστήριο, το οποίο θα αναλάβει και τον συνεχή εργαστηριακό έλεγχο 
του ασφαλτομίγματος κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η τυχόν απόκλιση από τη μελέτη σύνθεσης, (στην κοκκομετρική διαβάθμιση και το ποσοστό ασφάλτου), θα διορθώνεται και 
εάν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό,  τα  παραπάνω  χαρακτηριστικά  θα  επαναπροσδιορίζονται,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της 
προδιαγραφής αυτής.

2.4.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Το ασφαλτικό σκυρόδεμα από άσφαλτο οδοστρωσίας και τα αδρανή υλικά ή το ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα, σύμφωνα με 
το πρότυπο EN 12697-35:2004 «Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 35: Laboratory mixing - 
Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 35: Ανάμιξη στο εργαστήριο», θα ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον Πίνακα 6.

Πίνακας 6: Χαρακτηριστικά ασφαλτικού σκυροδέματος κλειστού τύπου για οδοστρώματα οδών και αεροδρομίων 
για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις.

Χαρακτηριστικά κριτήρια Για όλες τις κατηγορίες οδών
Βαθμός συμπύκνωσης, κτύποι 2x75
Ευστάθεια, kN > 8,0
Παραμόρφωση, mm 2,0 - 3,5(1)
Κενά αέρος, (%) 3,0 - 5,0
Κενά που γέμισαν με άσφαλτο, % 65 - 74

(1) Τα όρια της παραμόρφωσης διαμορφώνονται σε 2,0 – 4,5 σε περίπτωση χρήσης τροποποιημένης ασφάλτου.

Κενά 
συμπυκνωμένων 
αδρανών (Κενά 
στο σκελετό των 

αδρανών) %

Για όλες τις περιπτώσεις
Ονομαστικό μέγεθος μίγματος 

αδρανών (mm)
Για κενά αέρος

0,03 0,04 0,05
40 > 10,0 > 11,0 >12,0

31,5 > 11,0 >12,0 >13,0
20 >12,0 >13,0 >14,0

112,5 >13,0 >14,0 >15,0
10 >14,0 >15,0 >16,0

- Το ποσοστό των κενών υπολογίζεται  σύμφωνα με το πρότυπο EN 12697-8:2003 «Bituminous mixtures -  Test 
methods  for  hot  mix  asphalt  -  Part  8:  Determination  of  void characteristics  of  bituminous  specimens – Ασφαλτικά 
μίγματα -  Μέθοδοι  δοκιμής  θερμού ασφαλτομίγματος  -  Μέρος  8:  Προσδιορισμός  της  περιεκτικότητας  σε  κενά των 
ασφαλτικών δοκιμίων».

- Η μέγιστη πυκνότητα του ασφαλτομίγματος προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12697-5:2002 «Bituminous 
mixtures - Test methods for hot mix asphalt  - Part 5: Determination of the maximum density - Ασφαλτικά μίγματα - 
Μέθοδοι δοκιμής για ασφαλτομίγματα θερμής ανάμιξης - Μέρος 5: Προσδιορισμός της μέγιστης πυκνότητας».

- Η φαινόμενη πυκνότητα συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος (bulk density) υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 12697-6:2003 «Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 6: Determination of bulk density of 
bituminous specimens - Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 6: Προσδιορισμός της 
φαινόμενης πυκνότητας ασφαλτικών δοκιμίων».

- Οι  τιμές  που  δίνονται  στον  Πίνακα  6  αναφέρονται  σε  δοκίμια  διαμέτρου  100mm  (ή  101,6mm),  τα  οποία 
χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση των ασφαλτικών σκυροδεμάτων ΑΣ10, ΑΣ12,5, ΑΣ20 και ΑΣ31,5, (βλέπε Πίνακα 4).

- Για τη σύνθεση του ασφαλτικού σκυροδέματος ΑΣ40 χρησιμοποιούνται δοκίμια διαμέτρου 150mm (152,4mm) και 
ύψους 95,2mm. Τα δοκίμια, τα οποία παρασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Asphalt Institute, συμπυκνώνονται 
με  2x112  κτύπους,  με  την  συσκευή  συμπύκνωσης  Marshall,  με  βάρος  πίπτοντος  σώματος  10,2kg.  Λόγω  του 
μεγαλύτερου μεγέθους δοκιμίων, η ελάχιστη επιτρεπτή τιμή της ευστάθειας είναι 18kN και το εύρος των επιτρεπτών 
τιμών παραμόρφωσης αυξάνεται σε 3,00 - 5,25mm.

- Για δοκίμια διαμέτρου 150mm εφαρμόζονται οι διορθωτικοί συντελεστές ευστάθειας που δίνονται στον Πίνακα του 
Παραρτήματος Β.

Το ασφαλτικό σκυρόδεμα πρέπει επίσης να ικανοποιεί και τις παρακάτω απαιτήσεις:
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α) Ο λόγος παιπάλης/ ασφάλτου (ποσοστό παιπάλης προς ποσοστό ασφάλτου) θα κυμαίνεται μεταξύ 0,6 έως 1,2.
β) Ο λόγος των εφελκυστικών αντοχών των δοκιμίων που προκύπτει από την εκτέλεση δοκιμών με βάση τα πρότυπα EN 

12697-12:2003 «Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 12: Determination of the water sensitivity 
of bituminous specimens - Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 12: Προσδιορισμός 
της ευαισθησίας στην επίδραση του νερού δοκιμίων ασφαλτομίγματος» και EN 12697-23:2003 «Bituminous mixtures - 
Test methods for hot mix asphalt - Part 23: Determination of the indirect tensile strength of bituminous specimens - 
Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 23: Προσδιορισμός της έμμεσης εφελκυστικής 
αντοχής δοκιμίων ασφάλτου (AASHTO Τ 283)» θα πρέπει να είναι για μεν την επιφανειακή στρώση ≈ 80%, για δε τις 
λοιπές ασφαλτικές στρώσεις ≈ 70%. Τα δοκίμια θα παρασκευάζονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως τα δοκίμια Marshall.

Για τη διασφάλιση της καλής συμπεριφοράς του τελικού μίγματος της επιφανειακής στρώσης και της συνδετικής στρώσης σε 
τροχοαυλάκωση  συνιστάται  να  εκτελείται  και  η  δοκιμή  τροχοαυλάκωσης.  Ο  ρυθμός  τροχοαυλάκωσης  και  το  βάθος 
τροχοαυλάκωσης κατά τη δοκιμή, σύμφωνα με το πρότυπο EN 12697-22:2003 «Bituminous mixtures - Test methods for hot 
mix asphalt - Part 22: Wheel tracking - Ασφαλτικά μίγματα Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 22: Δοκιμή 
τροχαυλάκωσης» με τη μικρή συσκευή τροχοαυλάκωσης - Μοντέλο Α (βλ. EN 12697-22:2003), θα πρέπει να ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις του Πίνακα 7.

Πίνακας 7: Απαιτήσεις ρυθμού και βάθους τροχοαυλάκωσης.

Περιγραφή θέσης
Θερμοκρασία 

ελέγχου οC Τροχοαυλάκωση

 Ρυθμός mm/h Βάθος mm
Μικρής καταπόνησης:
αυτοκινητόδρομοι και λοιπές οδοί με ΕΟ (1) <1500 Δεν απαιτείται

Μεσαίας έως υψηλής καταπόνησης:
αυτοκινητόδρομοι με ΕΟ από 1501-4000, τμήματα σε 
ανωφέρεια / κατωφέρεια με κλίση 3% - 10% και ΕΟ από 
1001-2500, ή με κλίση > 10% και ΕΟ από 501-1500, 
προσέγγιση σε σηματοδοτούμενο κόμβο ή πλατεία με 
ΕΟ από 251-1000

45 οC < 2,0 < 4,0

Υψηλής έως πολύ υψηλής καταπόνησης:
αυτοκινητόδρομοι με ΕΟ > 4000, τμήματα σε ανωφέρεια/ 
κατωφέρεια με κλίση 3% - 10% και ΕΟ >2500, ή με κλίση 
> 10% και ΕΟ > 1500, προσέγγιση σε σηματοδοτούμενο 
κόμβο ή πλατεία με ΕΟ >1000

60 οC < 5,0 < 7,0

(1) ΕΟ = Εμπορικά Οχήματα (οχήματα μικτού βάρους >1500kg) στη λωρίδα υπολογισμού ανά ημέρα

2.4.3. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις ως προς την κοκκομετρική διαβάθμιση και την περιεκτικότητα ασφάλτου δίνονται 
στον Πίνακα 8.

Πίνακας 8: Επιτρεπόμενες αποκλίσεις από το ασφαλτόμιγμα της μελέτης.
Κοκκομετρική διαβάθμιση/ περιεκτικότητα ασφάλτου Επιτρεπόμενη απόκλιση (%)

Μέγεθος κοσκίνου
> 12,5mm
10mm (9,5mm) (1) και 4mm (4,75mm)
2mm (2,36mm)
0,25mm (0,3mm)
0,063mm (0,075mm)

±8
±7

±5 (6)
±4 (5)

±2
Περιεκτικότητα ασφάλτου, κατά βάρος ασφαλτομίγματος ±0,3

 (1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά ΑΑSΗΤΟ Μ 92 και τα αντίστοιχα όρια.

Η εξάντληση των επιτρεπομένων αποκλίσεων πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα να βρεθεί η κοκκομετρική διαβάθμιση εκτός 
των οριακών τιμών που δίνονται στον Πίνακα 4. Εφ' όσον το ασφαλτικό σκυρόδεμα ικανοποιεί  όλες τις απαιτήσεις του 
Πίνακα 6, η ως άνω οριακή διαβάθμιση γίνεται αποδεκτή.

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
Η  παραγωγή  του  ασφαλτικού  σκυροδέματος  θα  γίνεται  σε  κατάλληλες  εγκαταστάσεις  που  θα  εξασφαλίζουν  την 
ομοιομορφία του ασφαλτομίγματος καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής.

Η εγκατάσταση παραγωγής θα περιλαμβάνει:
- δεξαμενές ομοιόμορφης θέρμανσης ασφάλτου,
- κατάλληλο σύστημα σωληνώσεων τροφοδοσίας ασφάλτου,
- σύστημα ελέγχου τροφοδοσίας ασφαλτικού συνδετικού υλικού στον αναμικτήρα,
- συστήματα ακριβείας για την ομοιόμορφη τροφοδότηση των αδρανών στον ξηραντήρα από δύο ή περισσότερες 

αποθήκες (σιλό),
- κατάλληλης δυναμικότητας ξηραντήρα αδρανών υλικών,
- δυνατότητα διαχωρισμού αδρανών σε τρία τουλάχιστον κλάσματα,
- κατάλληλα διαμερίσματα αποθήκευσης για την τροφοδότηση του αναμικτήρα (για συγκροτήματα παραγωγής ανά 

παρτίδες),
- διάταξη ζύγισης των αδρανών υλικών που τροφοδοτούν τον αναμικτήρα,
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- όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας των αδρανών υλικών και της ασφάλτου,
- ρυθμιστικές διατάξεις του χρόνου ανάμιξης του μίγματος,
- κατάλληλους κονιοσυλλέκτες,
- διάταξη ανάμιξης.

Προπαρασκευή ασφάλτου και αδρανών υλικών
Η άσφαλτος θα διατηρείται σε θερμοκρασία κατάλληλη για την παροχέτευσή της στον αναμικτήρα μέσω αντλήσεως και την 
ομοιόμορφη κατανομή της στο μίγμα.

Τα αδρανή υλικά θα ξηραίνονται, θα θερμαίνονται και θα εισέρχονται στον αναμικτήρα με την ενδεδειγμένη θερμοκρασία, 
έτσι ώστε το παραγόμενο ασφαλτόμιγμα να έχει τις ενδεδειγμένες θερμοκρασίες, ανάλογα με τον τύπο της ασφάλτου που 
χρησιμοποιείται.

Οι ενδεδειγμένες θερμοκρασίες ανά τύπο ασφάλτου, δίνονται στον Πίνακα 9.

Πίνακας 9: Ενδεδειγμένες θερμοκρασίες ανάμιξης ασφάλτου και αδρανών υλικών

Τύπος ασφάλτου
Ενδεδειγμένες θερμοκρασίες °C

Ασφάλτου Αδρανών Ασφαλτομίγματος
20130 180 165-180 175
35/50 170 155-170 160
50/70 155 140-155 145
70/100 150 135-150 140

Στην  περίπτωση  που  χρησιμοποιείται  τροποποιημένη  άσφαλτος  η  περιοχή  των  απαιτούμενων  θερμοκρασιών  για  την 
παραγωγή του ασφαλτομίγματος θα καθορίζεται από τον παραγωγό αυτής. Κατά την ανάμιξη των αδρανών υλικών με την 
άσφαλτο  θα  τηρούνται  οι  ενδεδειγμένοι  χρόνοι  ανάμιξης  των  υλικών  που  καθορίζονται  από  τον  κατασκευαστή  του 
συγκροτήματος. Η προσθήκη των υλικών στον αναμικτήρα θα ακολουθεί τη σειρά χονδρόκοκκα - λεπτόκοκκα - παιπάλη και 
κατόπιν θα προστίθεται η άσφαλτος ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη διασπορά της στο μίγμα.

Ο συνολικός χρόνος ανάμιξης των αδρανών υλικών και  της προστιθέμενης ασφάλτου δεν θα είναι  μικρότερος των 35 
δευτερολέπτων.

3.2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
Τα ασφαλτικό σκυρόδεμα θα μεταφέρεται με καθαρά οχήματα των οποίων η καρότσα θα σκεπάζεται με κατάλληλο κάλυμμα 
προστασίας κατά τη μεταφορά ή την αναμονή προς εκφόρτωση.

Για  τη  διευκόλυνση  της  εκφόρτωσης  του  ασφαλτομίγματος  επιτρέπεται  ο  ψεκασμός  των  εσωτερικών  τοιχωμάτων  της 
καρότσας  με  κατάλληλο  αντικολλητικό  υλικό,  το  οποίο  θα  είναι  απαλλαγμένο  από  διαλύτες  της  ασφάλτου.  Η  χρήση 
πετρελαίου ή βενζίνης απαγορεύεται.

Τυχόν πλεονάζον υλικό θα απομακρύνεται με ανύψωση της καρότσας στο μέγιστο δυνατό ύψος ή/ και με χειρονακτική 
υποβοήθηση.

3.3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Εάν  η  επιφάνεια  δεν  ανταποκρίνεται  προς  τις  προβλεπόμενες  στάθμες,  επικλίσεις  και  ομαλότητα,  θα  εκτελούνται  οι 
απαιτούμενες συμπληρωματικές εργασίες διαμόρφωσης για την πλήρη συμμόρφωση αυτής με την τυπική διατομή και τη 
μηκοτομή και τον απαιτούμενο βαθμό συμπύκνωσης.

Πριν τη διάστρωση του ασφαλτικού σκυροδέματος θα ελέγχεται η επιφάνεια της βάσεως οδοστρωσίας ή της υποκείμενης 
ασφαλτικής στρώσης, για τυχόν χαλαρά ή ασύνδετα υλικά.

Επί των επιφανειών από ασύνδετα αδρανή αφού προετοιμαστούν κατά τα ανωτέρω, θα εφαρμόζεται πριν τη διάστρωση 
του  ασφαλτικού  σκυροδέματος  ασφαλτική  προεπάλειψη  με  αυτοκινούμενο  διανομέα  για  την  εξασφάλιση  βελτιωμένης 
πρόσφυσης της ασφαλτικής στρώσης και για την εν μέρει στεγανοποίηση της επιφάνειας της βάσεως οδοστρωσίας.

Η  εφαρμογή  της  προεπάλειψης  θα  γίνεται  όχι  νωρίτερα  από  48  ώρες  πριν  την  διάστρωση  του  ασφαλτομίγματος.  Η 
κυκλοφορία επί της ψεκασμένης με υλικό προεπάλειψης επιφάνειας θα απαγορεύεται πριν το ασφαλτικό υλικό διεισδύσει 
και στεγνώσει, ώστε να μην παρασύρεται από τα κινούμενα οχήματα. Ο Ανάδοχος θα μεριμνά για την διατήρηση καθαρής 
και σε καλή κατάσταση της ψεκασθείσας επιφάνειας μέχρι τη διάστρωση της ασφαλτικής στρώσης βάσεως.

Επί  των  υποκειμένων ασφαλτικών  στρώσεων,  αφού  καθοριστούν  πλήρως,  θα  εφαρμόζεται  συγκολλητική  επάλειψη με 
μηχανικό  αυτοκινούμενο  διανομέα  για  την  επίτευξη  καλύτερης  σύνδεσης  των  δύο  ασφαλτικών  στρώσεων.  Σε  νέες 
κατασκευές  και  εφόσον  οι  εργασίες  διάστρωσης  των  επαλλήλων  ασφαλτικών  στρώσεων  γίνονται  σε  σύντομο χρονικό 
διάστημα και η επιφάνεια διατηρείται καθαρή,  η εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης, κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας, 
μπορεί να παραληφθεί.

Μετά τον ψεκασμό της συγκολλητικής επάλειψης, η επιφάνεια θα αφήνεται να στεγνώσει μέχρι να αποκτήσει τις κατάλληλες 
συγκολλητικές ιδιότητες για να δεχθεί την υπερκείμενη ασφαλτική στρώση.

Tα  υλικά  της  ασφαλτικής  προεπάλειψης  και  της  συγκολλητικής  επάλειψης  θα  έχουν  βάση  ασφαλτικά  γαλακτώματα 
κατάλληλης κατά περίπτωση σύνθεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Μελέτη.
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Ο ψεκασμός, τόσο της προεπάλειψης όσο και της συγκολλητικής, θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη 
κατανομή του ασφαλτικού υλικού και πλήρης κάλυψη της επιφάνειας. Όταν ο ψεκασμός με το διανομέα γίνεται σε δύο ή 
περισσότερες λωρίδες, η ποσότητα του ασφαλτικού υλικού στις θέσεις επικάλυψης των λωρίδων δεν θα υπερβαίνει την 
προκαθορισμένη ποσότητα. Το επιπλέον ασφαλτικό υλικό θα διασκορπίζεται ή θα απομακρύνεται χειρονακτικά (π.χ. με 
χρήση βούρτσας).

Μέχρι την εφαρμογή της υπερκείμενης στρώσης, ο Ανάδοχος θα λαμβάνει μέτρα προστασίας της συγκολλητικής επάλειψης 
από  κάθε  φθορά.  Αν  διαπιστωθεί  από την  Υπηρεσία  ότι  έχει  λάβει  χώρα απώλεια  της  συγκολλητικής  ικανότητας,  θα 
εφαρμόζεται πρόσθετη συγκολλητική επάλειψη, σύμφωνα με τις οδηγίες της.

Εάν η συγκολλητική επάλειψη αλλοιωθεί ή φθαρεί από βροχή ή σκόνες, τότε θα αφήνεται να στεγνώσει και θα εφαρμόζεται 
νέα ελαφρά συγκολλητική επάλειψη.

Οι επιφάνειες κατασκευών, κρασπέδων και άλλων στοιχείων της οδού στην περιοχή των ψεκασμών θα προστατεύονται 
ώστε να αποφεύγεται η ρύπανσή τους.

Χειρονακτικός ψεκασμός επιτρέπεται  μόνο σε  δυσπρόσιτες  περιοχές  διάστρωσης και  έπειτα από σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας.

3.4. ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
Η  διάστρωση  του  ασφαλτομίγματος  θα  εκτελείται  με  αυτοκινούμενο  διαστρωτήρα,  o  οποίος  θα  διαστρώνει  και  θα 
ισοπεδώνει το ασφαλτόμιγμα στο απαιτούμενο πάχος, χωρίς να προκαλεί διαχωρισμό του ή άλλες επιφανειακές ατέλειες 
στη  διαστρωθείσα  επιφάνεια.  Σε  έργα  αυτοκινητοδρόμων,  αεροδρομίων  και  γενικότερα  οδών  όπου  αναμένεται  να 
αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες επιβάλλεται η χρήση διαστρωτήρων εξοπλισμένων με αυτόματα ηλεκτρονικά συστήματα 
ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται αυστηρή τήρηση των απαιτούμενων σταθμών (πάχος στρώσεων) και επικλίσεων.

Τo ασφαλτόμιγμα θα τροφοδοτείται στο διαστρωτήρα με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση. Η τροφοδοσία του μίγματος θα 
ρυθμίζεται έτσι ώστε η λειτουργία του διαστρωτήρα να είναι συνεχής, χωρίς υπέρ ή υπό-τροφοδότηση αυτού.

Η ταχύτητα διάστρωσης θα προσαρμόζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ομοιόμορφη ροή του ασφαλτομίγματος 
σε όλο το πλάτος διάστρωσης, χωρίς διαχωρισμό, 'συρσίματα' ή απόσχιση αυτού.

Το μέγιστο συμπυκνωμένο πάχος ενιαίας διάστρωσης δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 100mm.

Σε στενές λωρίδες διαπλάτυνσης ή σε άλλες θέσεις, όπου δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του μηχανικού διαστρωτήρα, η 
διάστρωση μπορεί να γίνει με άλλα μηχανικά μέσα ή χειρονακτικά, μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.

3.5. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
Η συμπύκνωση του ασφαλτομίγματος  θα αρχίζει  όταν η κυλίνδρωση είναι  εφικτή,  χωρίς  να προκαλείται  μετατόπιση ή 
συσσώρευση  του  διαστρωθέντος  μίγματος  και  θα  ολοκληρώνεται  όταν  αυτό  διατηρεί  ακόμη  την  ελάχιστη  επιτρεπτή 
θερμοκρασία κυλίνδρωσης. Η κυλίνδρωση των ασφαλτικών μιγμάτων θα γίνεται κατά τη διαμήκη διεύθυνση και παράλληλα 
προς τον άξονα της οδού ή τον κύριο άξονα της προς διάστρωση επιφάνειας.

Η θερμοκρασία του ασφαλτομίγματος για την αρχική κυλίνδρωση πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 130 και 160°C, ανάλογα με 
τον τύπο της ασφάλτου που χρησιμοποιήθηκε.

Απαγορεύεται η ακινητοποίηση των οδοστρωτήρων σε πρόσφατα διαστρωθείσα επιφάνεια ενόσω αυτή είναι ακόμα θερμή, 
καθώς και η αλλαγή πορείας τους πίσω από τον διαστρωτήρα με διέλευση επί μη συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος.

H αρχική κυλίνδρωση θα γίνεται με οδοστρωτήρες λείου κυλίνδρου βάρους 8-10tn, κινουμένων με ταχύτητα < 5km/h (80m/
min) και με τον κινητήριο τροχό τους προς την πλευρά του διαστρωτήρα.

Θα κυλινδρώνεται  πρώτα το  ασφαλτόμιγμα  πλησίον  της  διαμήκους  ένωσης  και  η  κυλίνδρωση θα συνεχίζεται  από το 
χαμηλότερο άκρο της διαστρωνόμενης λωρίδας προς το υψηλότερο. Η επικάλυψη μεταξύ των διαδοχικών διελεύσεων του 
οδοστρωτήρα θα είναι τουλάχιστον ίση με το ημιπλάτος του πίσω κυλίνδρου (περίπτωση στατικών οδοστρωτήρων με τρεις 
κυλίνδρους) ή το ¼ του πλάτους του τυμπάνου (περίπτωση οδοστρωτήρων με δύο κυλίνδρους).

Η ενδιάμεση ή εντατική κυλίνδρωση θα γίνεται  με λαστιχοφόρο οδοστρωτήρα ή με οδοστρωτήρα με ελαστικά και  λείο 
μεταλλικό κύλινδρο βάρους 8-12tn που κινείται με ταχύτητα < 12km/h (200m/min). Η επικάλυψη μεταξύ των διαδοχικών 
διελεύσεων του οδοστρωτήρα θα είναι ίση τουλάχιστον με το ονομαστικό εύρος ενός τροχού.

Η θερμοκρασία του διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος για την έναρξη της ενδιάμεσης κυλίνδρωσης θα πρέπει να κυμαίνεται 
μεταξύ 120 και 140°C, ανάλογα με τον τύπο της ασφάλτου.

Η τελική συμπύκνωση θα γίνεται με οδοστρωτήρες λείου κυλίνδρου βάρους 8-12tn, χωρίς δόνηση.
Η  κυλίνδρωση  θα  συνεχίζεται  έως  ότου  εξαλειφθούν  όλα  τα  ίχνη  διαβάσεως  των  τροχών  του  οδοστρωτήρα ή  άλλες 
επιφανειακές ανωμαλίες, με την προϋπόθεση ότι θα αποφεύγεται η υπερβολική συμπύκνωση. Η κυλίνδρωση πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί όταν η θερμοκρασία της στρώσης μειωθεί στο επίπεδο των 90°C.

Η χρήση δονητικών οδοστρωτήρων κατά την αρχική ή ενδιάμεση κυλίνδρωση θα αποφασίζεται εφ' όσον τεκμηριωθεί η 
αποτελεσματικότητά τους κατά το στάδιο κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος.
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Επισημαίνεται ότι κατά την κυλίνδρωση πρέπει να αποφεύγεται η επικόλληση υλικού στους κυλίνδρους ή τα ελαστικά των 
οδοστρωτήρων. Αυτό εξασφαλίζεται με ελαφρό ψεκασμό των τροχών με νερό ή άλλο κατάλληλο διάλυμα της έγκρισης της 
Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται επίσης ότι, εάν η ποσότητα του διαστρωνόμενου ασφαλτομίγματος υπερβαίνει τους 200tn/h,  απαιτείται η 
χρησιμοποίηση και πρόσθετου οδοστρωτήρα κατά το στάδιο της αρχικής κυλίνδρωσης, ενδεχομένως δε και στα υπόλοιπα 
στάδια κυλίνδρωσης.

3.6. ΕΝΩΣΕΙΣ (ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ)
Το ασφαλτόμιγμα θα συμπυκνώνεται πλήρως στις εγκάρσιες ή διαμήκεις ενώσεις και η ένωση θα ισοπεδώνεται επιμελώς 
ώστε να εξαλείφονται τα επιφανειακά ίχνη.

Οι εργασίες προετοιμασίας της ένωσης, πριν τη διάστρωση της επόμενης (γειτνιάζουσας) λωρίδας, θα γίνονται με έναν από 
τους παρακάτω τρόπους:
α) Με θέρμανση της  ζώνης ένωσης  με  κατάλληλο θερμαντήρα ενώσεων (κινητή  διάταξη φλόγιστρων)  τη στιγμή που 

διαστρώνεται η επόμενη λωρίδα. Ο θερμαντήρας θα θερμαίνει ολόκληρο το πάχος της προηγούμενης στρώσης σε 
πλάτος όχι μικρότερο των 75mm, ούτως ώστε η θερμοκρασία στη ζώνη επαφής να ανέλθει στις προβλεπόμενες για τη 
διάστρωση τιμές. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του θερμαντήρα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει διαθέσιμο εφεδρικό 
εξοπλισμό κατάλληλο για την άμεση συνέχιση των εργασιών.

β) Με εφαρμογή διάστρωσης με δύο ή περισσότερους διαστρωτήρες σε κλιμακωτή διάταξη έτσι ώστε το συνολικό εύρος 
διάστρωσης να συμπυκνώνεται πλήρως με ταυτόχρονη συνεχή κυλίνδρωση.

γ) Με απότμηση  της  εκτεθειμένης  πλευράς της  ένωσης  σε  κάθετο  μέτωπο,  με  κατάλληλο  αρμοκόφτη,  σε  βάθος  όχι 
μικρότερο από το προκαθορισμένο πάχος  της  στρώσης,  καθαρισμό των τυχόν  χαλαρών υλικών  και  επάλειψη του 
κατακόρυφου μετώπου με ασφαλτικό συγκολλητικό γαλάκτωμα πριν τη διάστρωση της επόμενης λωρίδας.

Οι  ενώσεις  των  επαλλήλων  στρώσεων  δεν  πρέπει  να  συμπίπτουν  κατά  την  κατακόρυφο  και  συνιστάται  να  είναι 
μετατοπισμένες τουλάχιστον κατά 300mm (οριζοντιογραφικά).

Οι  διαμήκεις  ενώσεις  στην  λωρίδα  κυκλοφορίας  πρέπει  να  διατάσσονται  κατά  τρόπο  ώστε  να  συμπίπτουν  με  τις 
διαγραμμίσεις της οδού, εφ' όσον αυτό είναι εφικτό.

3.7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Το ασφαλτικό σκυρόδεμα θα διαστρώνεται μόνον όταν η επιφάνεια είναι στεγνή και απαλλαγμένη από πάχνη ή πάγο, και 
υπό την προϋπόθεση των ελάχιστων θερμοκρασιών περιβάλλοντος του ακόλουθου πίνακα.

Πίνακας 10: Ελάχιστες θερμοκρασίες διάστρωσης ασφαλτικού σκυροδέματος

Στρώσεις οδοστρώματος Πάχος (mm)
Ελάχιστη 

θερμοκρασία 
αέρα (οC)

Θερμοκρασία 
επιφάνειας (οC)

Άνω ασφαλτική στρώση Όλα τα πάχη 10 13
Όλες οι υπόλοιπες ασφαλτικές στρώσεις < 75 4 7
Όλες οι υπόλοιπες ασφαλτικές στρώσεις ≥ 75 0 2

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να διαστρώνεται ασφαλτικό σκυρόδεμα κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης ή όταν πνέουν ισχυροί 
άνεμοι, ≥ 6 beaufort ή ≥ 22 κόμβων, (οδηγούν σε ταχεία πήξη του μίγματος πριν την ολοκλήρωση της συμπύκνωσης).

3.8. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Πριν την έναρξη των ασφαλτικών εργασιών θα κατασκευάζεται από τον Ανάδοχο δοκιμαστικό τμήμα ασφαλτικών στρώσεων 
μήκους 100m έως 300m, εκτός αν στη μελέτη ή στα συμβατικά τεύχη του έργου αναγράφεται ότι η κατασκευή δοκιμαστικού 
τμήματος δεν είναι αναγκαία. Σκοπός του δοκιμαστικού τμήματος είναι να διαπιστωθεί από την Υπηρεσία εάν η μεθοδολογία 
που προτίθεται να εφαρμόσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης του 
μίγματος, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής.

Τo δοκιμαστικό τμήμα θα κατασκευάζεται επί του έργου σε θέση που θα επιλέγεται από τον Ανάδοχο κατόπιν συμφωνίας με 
την Υπηρεσία. Οι δαπάνες κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος και εκτέλεσης των σχετικών εργαστηριακών δοκιμών 
θεωρούνται  ανηγμένες  στις  τιμές  μονάδος των ασφαλτικών  στρώσεων (εκτός  εάν προβλέπεται  αλλιώς στα συμβατικά 
τεύχη).

Το δοκιμαστικό τμήμα θα πρέπει να έχει έναν τουλάχιστον διαμήκη αρμό μήκους 100m (εάν προβλέπονται διαμήκεις αρμοί) 
και έναν τουλάχιστον εγκάρσιο αρμό πλάτους ίσου με το εφαρμοστέο πλάτος της διάστρωσης.

Κατά  την  κατασκευή  του  δοκιμαστικού  τμήματος  θα  διεξάγονται  όλοι  οι  έλεγχοι  που  αναφέρονται  στο  εδάφιο  4  της 
παρούσας.  Η  Υπηρεσία  έχει  τη  δυνατότητα  να  ζητήσει  εκτέλεση  και  μεγαλύτερου  αριθμού  δοκιμών  κατά  το  στάδιο 
κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος.
Εάν  τα  αποτελέσματα  των  ελέγχων  αποδειχθούν  ικανοποιητικά,  το  δοκιμαστικό  τμήμα  θα  ενσωματώνεται  στο  έργο. 
Διαφορετικά θα αποξηλώνεται και τα υλικά θα απομακρύνονται από το έργο, ενώ η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται μέχρι 
επιτεύξεως των  επιθυμητών αποτελεσμάτων.  Στην  περίπτωση αυτή,  τόσο τα έξοδα κατασκευής  όσο  και  της  πλήρους 
αποξήλωσης και απομάκρυνσης των υλικών βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Τα μηχανήματα  ανάμειξης,  διάστρωσης  και  συμπύκνωσης,  τα  υλικά  και  μίγματα  που  χρησιμοποιήθηκαν  και  το  κύριο 
προσωπικό που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια κατασκευής του επιτυχούς δοκιμαστικού τμήματος, θα χρησιμοποιηθούν/ 
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απασχοληθούν  για  την  κατασκευή  των  ασφαλτικών  στρώσεων  του  έργου  χωρίς  ουδεμία  μεταβολή.  Εάν  τα  ανωτέρω 
μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα κατασκευάζεται νέο δοκιμαστικό τμήμα από τον Ανάδοχο το οποίο θα 
ελέγχεται  και  θα  εγκρίνεται  από την  Υπηρεσία  εκ  νέου,  σύμφωνα με  τα  προαναφερθέντα.  H κατασκευή δοκιμαστικού 
τμήματος μπορεί να παραλειφθεί εάν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι αποδεδειγμένη η εμπειρία του Αναδόχου ή το 
μέγεθος του έργου είναι μικρό.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (συνδετικό υλικό, αδρανή υλικά ή/ και υλικά από ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα) υπόκεινται, 
πριν από τη χρησιμοποίηση αυτών αλλά και σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής, σε έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι αυτά 
πληρούν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής και τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης.

Πριν την έναρξη παραγωγής του ασφαλτικού σκυροδέματος, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιεί εγκαίρως στην Υπηρεσία την 
πηγή  λήψης  των  υλικών  και  θα  υποβάλλει  πλήρη  σειρά  εργαστηριακών  ελέγχων  για  τα  εν  λόγω υλικά.  Αλλαγή  στα 
χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιούνται ή και γενικότερη αλλαγή των πηγών λήψεως υλικών, θα γίνεται μόνο 
κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας και εφ' όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Οι έλεγχοι των υλικών θα γίνονται σε αναγνωρισμένο εργαστήριο και τα υλικά θα χρησιμοποιούνται μόνο μετά από σχετική 
έγκριση της Υπηρεσίας.

Καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  κατασκευής,  ο  Ανάδοχος  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  την  ποιότητα  των  υλικών  που 
ενσωματώνονται. Η Υπηρεσία, σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής, διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου 
προς επιβεβαίωση της ποιότητας ή απόρριψης των υλικών.

4.1. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η συνιστώμενη συχνότητα δειγματοληψιών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών δίνεται στον Πίνακα 11 (προς 
εφαρμογή, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από τη μελέτη).
Πίνακας 11: Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής

Δοκιμή  Συχνότητα
Δοκιμές επί του συνδετικού υλικού   
Δοκιμή εισδυτικότητας  

δοκιμή ανά ημέρα από τη δεξαμενή αποθήκευσης του 
συνδετικού υλικού

Δοκιμή μάλθωσης 1
Δοκιμή διαχωρισμού (ευστάθειας αποθήκευσης)
(1)  

Δοκιμή ελαστικής επαναφοράς (2)   
Δοκιμές επί των αδρανών υλικών   
Αντίσταση σε θρυμματισμό κατά Los Angeles 1 δοκιμή ανά 15.000 τόνους αδρανών υλικών(3)

Δοκιμή αντίστασης σε στίλβωση (ΡSV) 1 δοκιμή ανά 15.000 τόνους αδρανών υλικών(3)

Δοκιμή αντίστασης σε λείανση (φθορά) (ΑΑV) 1 δοκιμή ανά 15.000 τόνους αδρανών υλικών(3) 

Δείκτης πλακοειδούς 1 δοκιμή ανά 15.000 τόνους αδρανών υλικών

Ποσοστό θραύσης και τελείως σφαιρικών κόκκων 1

για ασφαλτικό σκυρόδεμα όλων των ασφαλτικών 
στρώσεων πλην επιφανειακής στρώσης(3)
δοκιμή ανά 5000 τόνους αδρανών υλικών για ασφαλτικό 
σκυρόδεμα επιφανειακής στρώσης(3)

Ισοδύναμο άμμου 1 δοκιμή ανά ήμερα
Ειδικό βάρος και απορρόφηση υγρασίας 1 Μόνο εάν αλλάξει η πηγή λήψης των αδρανών υλικών

Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (δοκιμή υγείας)  δοκιμή ανά έργο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζει η 
πηγή λήψης των αδρανών υλικών

Δοκιμές μετά από εκχύλιση του 
ασφαλτομίγματος(4) ή ανάφλεξη συνδετικού 
υλικού(5)

  

Κοκκομετρική ανάλυση μίγματος αδρανών και 
Προσδιορισμός ποσοστού συνδετικού υλικού 2 δοκιμές ημερησίως

Ποσοστό παιπάλης/ ασφάλτου 2 δοκιμές ημερησίως
Δοκιμές επί εργαστηριακών δοκιμίων Μarshall   
Ευστάθεια 2 δοκιμές ημερησίως
Παραμόρφωση 2 δοκιμές ημερησίως
Ποσοστό κενών 2 δοκιμές ημερησίως
Λόγος εφελκυστικών αντοχών 2 δοκιμές ημερησίως
Δοκιμές επί της συμπυκνωμένης στρώσης   
Έλεγχος συμπύκνωσης (από καρότα) 3 καρότα ανά 5000m2
Έλεγχος πάχους στρώσης (από καρότα) 3 καρότα ανά 5000m2

(1) Μόνο  στην  περίπτωση  χρησιμοποίησης  τροποποιημένης  ασφάλτου  και  όταν  πρόκειται  να  αποθηκευθεί  για 
περισσότερες από 96 ώρες.

(2) Μόνο σε περίπτωση χρησιμοποίησης ελαστομερούς ασφάλτου.
(3) Σε περίπτωση έργων όπου απαιτούνται μικρότερες ποσότητες αδρανών υλικών, 1 δοκιμή.
(4) Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12697-1.
(5) Σύμφωνα με το πρότυπο prΕΝ 12697-39.
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Η  δειγματοληψία  του  ασφαλτικού  σκυροδέματος  θα  γίνεται  σύμφωνα με  το  πρότυπο  EN 12697-27:2000  «Bituminous 
mixtures  -  Test  methods  for  hot  mix  asphalt  -  Part  27:  Sampling  –  Ασφαλτικά  μίγματα  -  Μέθοδοι  δοκιμής  για 
ασφαλτομίγματα θερμής ανάμιξης - Μέρος 27: Δειγματοληψία».

Τελικός έλεγχος ασφαλτικών στρώσεων
Οι  στάθμες  της  επιφάνειας  (υψόμετρα)  κάθε  ασφαλτικής  στρώσης  θα  ανταποκρίνονται  προς  τη  Μελέτη  και  δεν  θα 
παρουσιάζουν αποκλίσεις μεγαλύτερες αυτών που δίνονται στον Πίνακα 12. Το υψόμετρο μελέτης σε οποιοδήποτε σημείο 
της στρώσης θα καθορίζεται με βάση την ερυθρά, τις εγκάρσιες κλίσεις  και  το πάχος των στρώσεων, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της τυπικής διατομής.

Ο συνδυασμός των μέγιστων επιτρεπόμενων υψομετρικών αποκλίσεων στις διάφορες ασφαλτικές στρώσεις δεν πρέπει να 
έχει  σαν αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού πάχους  των ασφαλτικών στρώσεων περισσότερο από 15mm, ούτε τη 
μείωση του θεωρητικού πάχους της ανώτατης ασφαλτικής στρώσης περισσότερο από 5mm.

Για τον έλεγχο των υψομετρικών αποκλίσεων, θα γίνονται χωροσταθμικές μετρήσεις με τοπογραφικά όργανα ανά 10m κατά 
τη διαμήκη κατεύθυνση και ανά 2,0m κατά την εγκάρσια κατεύθυνση, ή όπως άλλως καθορισθεί από την Υπηρεσία. Στους 
κόμβους η πυκνότητα των χωροσταθμικών σημείων θα καθορίζεται από την Υπηρεσία.

Αποδεκτά θεωρούνται τα αποτελέσματα, για όλες τις στρώσεις πλην της επιφανειακής, όταν ανά δέκα διαδοχικές μετρήσεις 
κατά την διαμήκη κατεύθυνση, το πολύ μία υπερβαίνει τις αποκλίσεις που ορίζονται στον πίνακα 12, ενώ το σύνολο των 
μετρήσεων κατά οποιαδήποτε εγκάρσια γραμμή βρίσκεται εντός των καθοριζόμενων ορίων. Η υπέρβαση των αποκλίσεων 
του πίνακα 12 περιορίζονται στα 5mm (για το 10% των σημείων κατά μήκος).

Για την επιφανειακή στρώση ισχύουν οι αποκλίσεις που δίνονται στον Πίνακα 12 σε οποιοδήποτε σημείο της επιφανείας για 
το σύνολο των μετρήσεων, χωρίς καμία υπέρβαση.
Πίνακας12: Επιτρεπόμενες υψομετρικές αποκλίσεις τελικής επιφάνειας στρώσεων οδοστρώματος.

Επιφανειακή στρώση και συνδετική στρώση ± 6mm
Ασφαλτική βάση ± 10mm

Ομαλότητα επιφάνειας
Ομαλότητα κατά τη διαμήκη κατεύθυνση
H ομαλότητα κατά την διαμήκη κατεύθυνση μετράται με την μέθοδο κυλιόμενης δοκού. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ο τρίμετρος ευθύγραμμος κανόνας (με σχετική έγκριση της Υπηρεσίας).

H διαμήκης ομαλότητα των επιφανειών όλων των ασφαλτικών στρώσεων, μετρούμενη με την κυλιόμενη δοκό θα πρέπει να 
δίνει αποτελέσματα εντός των ορίων που καθορίζονται στον Πίνακα 13.

Η μέθοδος  μέτρησης  των  ανωμαλιών  του καταστρώματος  με  την κυλιόμενη δοκό (rolling  beam)  αναπτύχθηκε  από το 
Βρετανικό Εργαστήριο Κυκλοφοριακών Ερευνών (TRL: Transport Research Laboratory). Κατά τη μέθοδο αυτή εντοπίζονται 
οι αποκλίσεις από τη θεωρητική επιφάνεια του καταστρώματος που υπερβαίνουν τα 4,00 ή τα 7,00mm, υπολογίζεται ο 
συνολικός  αριθμός  τους  ανά  τμήμα  συγκεκριμένου  μήκους  και  τα  αποτελέσματα  συγκρίνονται  με  οριακές  τιμές  βάσει 
πινάκων.

Πίνακας 13: Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιφανειακών ανωμαλιών.

 

Επιφανειακές στρώσεις, συνδετικές 
στρώσης (1) και λωρίδες εκτάκτου 

ανάγκης ή ασφαλτοστρωμένα 
ερείσματα

Συνδετικές στρώσεις, στρώσεις 
ασφαλτικής βάσης και 

διαπλατύνσεις για στάθμευση παρά 
την οδό

Όριο επιφανειακής ανωμαλίας 4mm 7mm 4mm 7mm
Μήκος αναφοράς (m) 300 75 300 75 300 75 300 75
Αυτοκινητόδρομος και κύριες οδοί 20 9 2 1 40 18 4 2
Άλλες οδοί (2) 40 18 4 2 60 27 6 3

(1) Εφόσον η επιφάνεια της συνδετικής στρώσης πρόκειται να κυκλοφορηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα.
(2) Οδοί με μικρές ταχύτητες (≤50km/h)

Οι μετρήσεις θα γίνονται κατά μήκος γραμμής ή γραμμών παράλληλων προς το όριο του οδοστρώματος επί τμημάτων 
μήκους 300m που θα επιλέγονται από την Υπηρεσία. Είναι δυνατόν να εξετάζονται και τμήματα μήκους μικρότερου των 
300m (μέρος μεγαλύτερου κλάδου οδού) και να αποτιμούνται με αναγωγή του αριθμού των ανωμαλιών που μετρήθηκαν 
στα 300m (στρογγύλευση του αποτελέσματος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό).

Συνιστάται να εκτελούνται μετρήσεις ανά λωρίδα κυκλοφορίας καθώς και στη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης (ΛΕΛ), περίπου 
στον άξονα αυτών.

Όταν το συνολικό μήκος του οδικού τμήματος είναι μικρότερο από 300m, οι μετρήσεις θα γίνονται επί μήκους 75m.

Κατά τις μετρήσεις η κυλιόμενη δοκός θα μετακινείται με ταχύτητα ≈2km/h.

Η ομαλότητα των ασφαλτικών επιφανειών κατά τη διαμήκη κατεύθυνση μπορεί να μετρηθεί και με άλλες συσκευές, της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Όταν χρησιμοποιούνται συσκευές που παρέχουν αποτελέσματα σε ΙRΙ (International  Ronghness Index: Διεθνής Δείκτης 
Ομαλότητας),  οι  αποδεκτές τιμές είναι  ΙRΙ ≤1,1 για  μήκος  αναφοράς 10m, ή ΙRI ≤1,4 για  μήκος  αναφοράς 100m. Στις 
περιπτώσεις αυτές, πρέπει να ικανοποιούνται επίσης και οι απαιτήσεις του πίνακα 12 της § 4.1.
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Ομαλότητα κατά την εγκάρσια κατεύθυνση
Το οδόστρωμα θα ελέγχεται επίσης και για εγκάρσιες ανωμαλίες με τον τρίμετρο ευθύγραμμο κανόνα τοποθετούμενο κατά 
ορθή γωνία ως προς τον άξονα της οδού, σε θέσεις της επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13036-
7:2003 «Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7: Irregularity measurement of pavement courses : 
the  straightedge  test  -  Χαρακτηριστικά  επιφάνειας  οδών  και  αεροδρομίων  -  Μέθοδοι  δοκιμής  -  Μέρος  7:  Μέτρηση 
ανωμαλιών  των  στρώσεων  κύλισης  των  οδοστρωμάτων  (τελική  στρώση)  :  Μέθοδος  κανόνα».  Η  μέγιστη  αποδεκτή 
απόκλιση μεταξύ της επιφάνειας της οδού και της κάτω επιφάνειας του κανόνα είναι:
• 4mm για την επιφανειακή ή συνδετική στρώση, και
• 6mm για την ασφαλτική βάση.

Ο τρίμετρος ευθύγραμμος κανόνας θα χρησιμοποιείται επίσης για τον έλεγχο της ομαλότητας κατά τη διαμήκη κατεύθυνση 
όταν το συνολικό μήκος του οδοστρώματος είναι μικρότερο των 15m, ή σε θέσεις όπου η χρήση της κυλιόμενης δοκού είναι 
πρακτικά αδύνατη, με τις ως άνω επιτρεπόμενες αποκλίσεις.

Πριν από κάθε μέτρηση ομαλότητας, η επιφάνεια που πρόκειται να μετρηθεί, εάν απαιτείται, θα καθαρίζεται με μηχανικό 
σάρωθρο, ώστε να μην υπάρχουν ξένα σώματα (ασύνδετα αδρανή, υλικά, φερτά υλικά κ.λπ.). Οι μετρήσεις θα γίνονται πριν 
την απόδοση του καταστρώματος στην κυκλοφορία, ώστε σε περίπτωση αστοχίας να γίνουν οι κατάλληλες επεμβάσεις 
χωρίς να επηρεασθεί η πρόοδος των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.

Πριν την έναρξη της διάστρωσης των ασφαλτομιγμάτων, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία Έκθεση Μεθοδολογίας 
στην οποία θα περιγράφεται η μέθοδος που θα υιοθετηθεί για τη μέτρηση της ομαλότητας.

Επιφανειακή μακροτραχύτητα - αδρότητα επιφανείας (surfacemacrotexture)
Η μακροτραχύτητα της επιφάνειας της στρώσεως κυκλοφορίας έχει επιπτώσεις στην αντιολισθηρότητα και τη στάθμη του 
θορύβου από την αλληλεπίδραση ελαστικών - ασφαλτικού.

Η επιφανειακή μακροτραχύτητα (μακροϋφή) προσδιορίζεται με ογκομετρικές τεχνικές σύμφωνα με το πρότυπο:

EN 13036-1:2001: Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 1: Measurement of pavement surface 
macrotexture  depth  using  a  volumetric  patch  technique  -  Χαρακτηριστικά  επιφάνειας  οδών  και 
αεροδρομίων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: Μέτρηση του βάθους της μακροδομής της επιφάνειας 
με την βοήθεια της τεχνικής μέτρησης όγκου κηλίδας.

Ανά 1000m  μήκους  λωρίδας  κυκλοφορίας  (ή  ανά  λωρίδα  κυκλοφορίας  του  δοκιμαστικού  τμήματος)  θα  γίνονται  δέκα 
μεμονωμένες μετρήσεις σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο, πριν την απόδοση της οδού στην κυκλοφορία.

Η μακροτραχύτητα  σε  κάθε  σημείο  μέτρησης  πρέπει  να είναι  >0,6mm.  Σε  αντίθετη περίπτωση θα  γίνονται  περαιτέρω 
μετρήσεις ώστε να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η μακροτραχύτητα του τάπητα. Εάν ο μέσος όρος των μετρήσεων 
βρεθεί μικρότερος από 0,6mm, το μίγμα στην περιοχή αυτή θα αποξηλώνεται σε όλο του το πάχος (με φρεζάρισμα) και θα 
αντικαθίσταται με νέα στρώση, η οποία θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά με διαστρωτήρα.

Το ελάχιστο μήκος των επεμβάσεων θα είναι τουλάχιστον 20m και το ελάχιστο πλάτος ίσο με το πλάτος μίας λωρίδας 
κυκλοφορίας.

Τα ως άνω διορθωτικά μέτρα θα λαμβάνονται εφ’ όσον προβλέπονται από τη Μελέτη, ή κατόπιν σχετικής εντολής της 
Υπηρεσίας.

Όταν  προβλέπεται  η  κατασκευή  δοκιμαστικού  τμήματος  (συνήθως  σε  σημαντικά  έργα)  οι  έλεγχοι  αυτοί  θα  γίνονται 
υποχρεωτικά επ’ αυτού.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

5.1. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

5.1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ
Για την εξακρίβωση του συμπυκνωμένου πάχους οποιασδήποτε ασφαλτικής στρώσης θα γίνεται χωροστάθμιση προ και 
μετά την διάστρωση ανά διατομή της οδού. Θα γίνονται μετρήσεις στα όρια του οδοστρώματος και σε ένα τουλάχιστον 
σημείο ανά λωρίδα κυκλοφορίας. Κατ’ ελάχιστον δε θα λαμβάνονται τρία σημεία ανά διατομή.

Πυρηνοληψία θα γίνεται μόνον κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις απισωτικών στρώσεων, κόμβων ή ζωνών μεταβαλόμενης 
γεωμετρίας επιφανείας, μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας. Οι θέσεις λήψης καρότων θα υποδεικνύονται από την 
Υπηρεσία. 

Τα αποτελέσματα της πυρηνοληψίας θα εξετάζονται μεμονωμένα και δεν θα υπολογίζεται ο μέσος όρος αυτών προκειμένου 
να συναχθούν συμπεράσματα για το μέσο πάχος των στρώσεων. Εάν με την πυρηνοληψία διαπιστωθεί μειωμένο πάχος, 
τότε θα λαμβάνονται περί την θέση της ανά 50m πρόσθετοι πυρήνες προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η ασφαλτική 
στρώση.

Εάν  κατά  τους  ανωτέρω  ελέγχους  διαπιστωθεί  πάχος  μεγαλύτερο  του  προβλεπομένου  από  την  μελέτη,  ουδεμία 
προσαύξηση της συμβατικής τιμής μονάδος θα γίνεται αποδεκτή.
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Εάν διαπιστωθεί μειωμένο πάχος στρώσης, και εφ’ όσον η μείωση αυτή γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία, θα μειώνεται 
αναλογικά η συμβατική τιμή μονάδος.

Η αποδοχή ή μη ασφαλτικής στρώσης μειωμένου πάχους εξαρτάται από την θέση της, καθώς και το διαστρωθέν συνολικό 
πάχος ασφαλτικών ταπήτων.

Προκειμένου να γίνονται  αποδεκτές  στρώσεις  υπολειπόμενες πέραν του 10% του θεωρητικού πάχους  ο Ανάδοχος  θα 
πρέπει να προσκομήσει αναλυτική έκθεση τεκμηριωμένη με υπολογισμούς από την οποία να προκύπτει η επάρκεια των 
στρώσεων που κατασκευάσθηκαν για τον κυκλοφοριακό φόρτο σχεδιασμού και τις τοπικές συνθήκες του έργου. Η αποδοχή 
εκ μέρους της Υπηρεσίας των ως άνω απόψεων/τεκμηρίωσης του Αναδόχου δεν αίρει την προαναφερθείσα αναλογική 
μείωση της συμβατικής τιμής.

Εάν  οι  μειωμένου  πάχους  στρώσεις  δεν  γίνουν  κατά  τα  ως  άνω  αποδεκτά  από  την  Υπηρεσία,  τότε  η  στρώση  θα 
αποξηλώνεται και θα επανακατασκευάζεται με δαπάνες του Αναδόχου.

Στις περιπτώσεις παραλαβής του υλικού της ασφαλτικής στρώσης κατά βάρος θα γίνεται αναγωγή σε όγκο με βάση το 
φαινόμενο βάρος του συμπυκνωμένου ασφαλτικού σκυροδέματος και θα διενεργούνται οι ως άνω έλεγχοι και περικοπές εάν 
διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις.

5.1.2. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ
Η ζύγιση προσκομιζομένου προς ενσωμάτωση ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνεται με πλάστιγγες αυτόματου ζυγίσεως 
βαθμονομημένες από το Υπουργείο Εμπορίου ή άλλους αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

Οι  πλάστιγγες  θα  καταγράφουν  αυτόματα  σε  καρτέλες  ή  ταινίες  ελέγχου  το  βάρος  του  ζυγισμένου  ασφαλτικού 
σκυροδέματος.

5.1.3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Πλήρης κατασκευή (εργασία και υλικά)

Η κάθε  στρώση,  πλήρως κατασκευασμένη (εργασία και  υλικά),  θα επιμετράται  σε  τετραγωνικά μέτρα συμπυκνωμένου 
πάχους, αφού έχει εξακριβωθεί το συμβατικό συμπυκνωμένο πάχος όπως ορίζεται στην παράγραφο 5.1.1. Το πλάτος της 
στρώσης ορίζεται ως την απόσταση μεταξύ των ακμών της ανώτερης επιφάνειας της στρώσης χωρίς να συνυπολογίζονται 
τυχόν οριογραμμές επιφανειών μορφής πρανών.

Εργασία κατασκευής των ασφαλτικών στρώσεων

Με  τον  τρόπο  αυτό  επιμετράται  η  εργασία  κατασκευής  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  συμπυκνωμένου  πάχους,  αφού  έχει 
εξακριβωθεί το συμβατικό συμπυκνωμένο πάχος όπως ορίζεται στην παράγραφο 5.1.1, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο.

5.1.4. ΜΕΤΑΦOΡΑ
Η μεταφορά του ασφαλτικού μίγματος επιμετράται σε τονοχιλιόμετρα απλής μεταφοράς από τη θέση(-εις) λήψης μέχρι το 
έργο.

5.1.5. ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
Επιμετρώνται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις οικίες ΠΕΤΕΠ.

5.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ
Η πλήρης κατασκευή ασφαλτικών στρώσων από ασφαλτικό σκυρόδεμα που παράγεται σε μόνιμη εγκατάσταση, η οποία 
επιμετράται όπως καθορίζεται στις § 5.1.1 και 5.1.3, περιλαμβάνει τις δαπάνες παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς 
των κατάλληλων αδρανών υλικών μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής ασφαλτομίγµατος, την ανάμιξη αυτών µε συνδετικό 
υλικό,  τη  μεταφορά  του  ασφαλτομίγµατος,  τη  διάστρωση  αυτού  µε  μηχάνημα  διάστρωσης  (fιnisher),  τη  σταλία  των 
μεταφορικών μέσων, καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά, για την πλήρως 
τελειωμένη κατασκευή της στρώσης(-εων) σύμφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΟΥ - ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
• Η εισδυτικότητα (penetration) της ασφάλτου του μίγματος δίδεται από τη σχέση:
α • log (pen1) + β • log (pen2) = log penmix

όπου:
penmix = η  προκύπτουσα  (από  υπολογισμό)  εισδυτικότητα  της  ασφάλτου  στο  μίγμα  που  περιέχει 

ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα
pen1 = η εισδυτικότητα της ασφάλτου που ανακτήθηκε από το ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα
pen2 = η εισδυτικότητα της προστlθέμενης ασφάλτου
α, β = οι αναλογίες (%) κατά βάρος της ασφάλτου του μίγματος:

(α): της προερχόμενης από το ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα
(β): της προστιθέμενης ασφάλτου ισχύει: α+β=1
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• Το σημείο μάλθωσης της ασφάλτου στο μίγμα δίδεται από τη σχέση:
TR&Bmix = α • TR&B1 + β • TR&B2

όπου:
TR&Bmix = το  προκύπτον  σημείο  μάλθωσης  της  ασφάλτου  στο  μίγμα  που  περιέχει  ανακυκλωμένο 

ασφαλτόμιγμα
TR&B1 = το σημείο μάλθωσης της ασφάλτου που ανακτήθηκε από το ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα
TR&B2 = το σημείο μάλθωσης της προστιθέμενης ασφάλτου
α, β = οι  αναλογίες  κατά  βάρος  της  ασφάλτου  του  ανακυκλωμένου  ασφαλτομίγματος  (α)  και  της 

προστιθέμενης ασφάλτου (β) (α+β=1)

Οι  δοκιμές  προσδιορισμού  της  εισδυτικότητας  και  του  σημείου  μάλθωσης  θα  γίνονται  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  EN 
1426:1999 «Bitumen and bituminous binders - Determination of needle penetration - Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - 
Προσδιορισμός της διείσδυσης με βελόνα» και EN 1427:1999 «Bitumen and bituminous binders - Determination of softening 
point - Ring and Ball method - Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισμός της μάλθωσης -Μέθοδος δακτυλίου» 
αντίστοιχα. Η ανάκτηση της ασφάλτου θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12697-3:2005 «Bituminous mixtures - Test 
methods for hot mix asphalt  - Part  3:  Bitumen recovery:  Rotary evaporator  - Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής για 
ασφαλτομίγματα θερμής ανάμιξης – Μέρος 3: Ανάκτηση ασφάλτου: Περιστρεφόμενη συσκευή εξάτμισης».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΙ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ  MARSHALL  ΓΙΑ  ΔΟΚΙΜΙΑ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 150mm

Ύψος δοκιμίου 
(mm) 

Όγκος δοκιμίου 
(cm3)

Διορθωτικός 
συντελεστής 

  1,12
88,9 1608 – 1626  

  1,09
90,5 1637 – 1665  

  1,06
92,1 1666 – 1694  

  1,03
93,7 1695 – 1723  

  1,00
95,2 1724 – 1752  

  0,97
96,8 1753 – 1781  

  0,97
98,4 1782 – 1810  

  0,95
100 1811 – 1839  

  0,92
101,6 1840 - 1868  

  0,90
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ΤΠ 15 - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των ελαχίστων κατασκευαστικών απαιτήσεων για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής ορυγμάτων υποδοχής υπογείων δικτύων.

Ως “εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων" νοούνται οι ανοικτές εκσκαφές για την τοποθέτηση, εγκατάσταση ή κατασκευή 
υπογείων δικτύων κάθε είδους:
• Εκσκαφές  ορυγμάτων  τοποθέτησης  προκατασκευασμένων  σωλήνων  αποστράγγισης  και  αποχέτευσης,  αγωγών 

μεταφοράς  νερού,  δικτύων  ύδρευσης,  αερίου,  υπογείων  γραμμών  μεταφοράς  ηλεκτρικής  ενέργειας,  καλωδίων 
φωτοσήμανσης, κλπ με πλάτος ορύγματος μέχρι και 5,00m.

• Εκσκαφές  ορυγμάτων  κατασκευής  χυτών  επί  τόπου  (αγωγών  διατομής  κυκλικής,  ορθογωνικής,  ωοειδούς, 
σκουφοειδούς κλπ) για πλάτος ορύγματος μέχρι και 5,0m.

• Διερευνητικές τομές εντοπισμού αγωγών, Ο.Κ.Ω.,  ή και άλλων υπογείων κατασκευών πλάτους εκσκαφής μέχρι και 
5,0m.

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως εκσκαφές ανεξαρτήτως διαστάσεων και επιφανείας 
ορύγματος,  που  τυχόν  θα  εκτελεσθούν  παρουσία  και  υπό  την  καθοδήγηση  της  Αρχαιολογικής  Υπηρεσίας,  σε  ζώνες 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος εντός του εύρους κατάληψης των έργων.

1.2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
Οι εκσκαφές, ανάλογα με τις συνθήκες εκτέλεσής τους κατατάσσονται ως εξής:

α.) Ως προς τον χώρο εκτέλεσης
• Εκτός κατοικημένων περιοχών (συμπεριλαμβάνονται και οι εκσκαφές που εκτελούνται εντός του εύρους κατάληψης 

οδικών έργων χωρίς διερχόμενη κυκλοφορία)
• Εντός κατοικημένων περιοχών και στο εύρος κατάληψης οδικών αξόνων υπό κυκλοφορία
• Υπό συνθήκες στενότητας χώρου όπου για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται ειδικός μηχανικός εξοπλισμός.

β.) Ως προς τις κατηγορίες εδάφους
• Χαλαρά – ασταθή εδάφη: Φυτικές γαίες, ιλύς, τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με 

ανομοιογενή  υλικά,  μη  συνεκτική  άμμος  και  αμμοχάλικα  διαμέτρου  μέχρι  70  mm,  τα  οποία  λόγω  πολύ  μικρής 
περιεκτικότητας σε άργιλο (ποσοστό λεπτόκοκκου εδάφους), είναι χαλαρά ή δεν παρουσιάζουν καμία συνοχή.

• Γαιώδη – ημιβραχώδη εδάφη: Μέτρια συνεκτικά εδάφη τα οποία λόγω μέσης περιεκτικότητας σε άργιλο, συμπίεσης και 
περιεκτικότητας σε νερό παρουσιάζουν αυξημένη συνοχή, ή ημίσκληρα εδάφη με μεγάλη συνοχή και σκληρότητα, σε 
μεγάλα στρώματα και αυξημένη φυσική υγρασία, ή τα σκληρά και συμπαγή υλικά, όπως σταθεροποιημένα αμμοχάλικα, 
πλευρικά κορήματα και προϊόντα έκπλυσης κλιτύων, ο μαλακός ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που 
μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με υδραυλικό εκσκαφέα (τσάπα) χωρίς την χρήση κρουστικού εξοπλισμού 
όπως αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες.

• Βραχώδη εδάφη: ‘Όλα τα μη αποσαθρωμένα συμπαγή πετρώματα, τα οποία δεν μπορούν να εκσκαφθούν αν δεν 
χαλαρωθούν με κρουστικό εξοπλισμό όπως (αερόσφυρες και υδραυλικές σφύρες), με την χρήση εκρηκτικών υλών.

• Εξαιρετικά  σκληρά  κροκαλοπαγή  και  γρανιτικά  εδάφη:  μη  αποσαθρωμένα  συμπαγή  ισχυρώς  τσιμεντωμένα 
κροκαλοπαγή πετρώματα και γρανιτικά πετρώματα, γενικά ιδιαιτέρως σκληρά πετρώματα η εκσκαφή των οποίων είναι 
δισχυρής και μικρής αποδόσεως και απαιτεί κρουστικό εξοπλισμό.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.1. ΣΤΑΘΜΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΥΘΜΕΝΑ
Οι στάθμες και κλίσεις του πυθμένα θα είναι οι προβλεπόμενες στην εγκεκριμένη μελέτη.
• Για τις εκσκαφές τοποθέτησης αγωγών δικτύων βαρύτητας θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την εξασφάλιση της 

προβλεπόμενης στάθμης και κλίσης του πυθμένα του αγωγού.
• Για  τις  εκσκαφές  για  τοποθέτηση  καλωδιώσεων  ή  δικτύων  υπό  πίεση  πρέπει,  να  εξασφαλίζεται  το  ελάχιστο 

προδιαγραφόμενο βάθος (επικάλυψη) από την στάθμη του εδάφους.

2.2. ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ
Για  εκσκαφές  ορυγμάτων  εντός  κατοικημένων  περιοχών  τα  πρανή θα  είναι  γενικώς  κατακόρυφα,  εκτός  εάν  η  μελέτη 
προβλέπει διαφορετική διαμόρφωση.

Το πλάτος του ορύγματος θα είναι το ελάχιστο απαιτούμενο για την έντεχνη εγκατάσταση του δικτύου και την συμπύκνωση 
των υλικών επίχωσης, σύμφωνα με την διάμετρο του υπό κατασκευή αγωγού και το βάθος τοποθέτησής του. Σε περίπτωση 
που  δεν  υπάρχει  ειδική αναφορά στην  μελέτη και  στα τυπικά σχέδια,  το πλάτος  διαμορφώνεται  σύμφωνα με  τα όσα 
ορίζονται στην παρούσα προδιαγραφή.
Πίνακας 1: Ελάχιστο πλάτος ορυγμάτων σε συνάρτηση με τη διάμετρο του αγωγού και το βάθος εκσκαφής

Εξωτερική διάμετρος 
αγωγού σε mm De

 Βάθος εκσκαφής σε μ

[9. texnikes prodiagrafes.doc.doc] Σελ.94/150



 

<1,25 > 1,25÷1,75 > 1,75÷4,00 > 4,00
250 600 600 700 900
300 700 700 800 900
350 750 800 900 1000
400 800 900 1000 1100
450 950 1050 1050 1150
500 1000 1100 1100 1200
600 1100 1200 1200 1300
700 1200 1300 1300 1400
800 1400 1400 1500 1600
900 1600 1700 1700 1800
1000 1700 1800 1800 1900
≥1500 De+1000 De+1000 De+1100 De+1200

Το ελάχιστο καθαρό πλάτος του ορύγματος, για βάθος μέχρι 1,25m μετράται μεταξύ των παρειών του εδάφους, και για 
βάθος μεγαλύτερο του 1.25m μεταξύ των εσωτερικών επιφανειών των πετασμάτων αντιστήριξης, όπως φαίνεται και στο 
παρακάτω σχ. 1.

Ανεξάρτητα της διαμέτρου του υπό τοποθέτηση δικτύου, το ελεύθερο πλάτος ορύγματος με κατακόρυφες παρειές όταν 
προβλέπεται η εργασία προσωπικού εντός αυτού, θα είναι κατ’ ελάχιστον σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρακάτω πίνακα 
2 μετρούμενο μεταξύ των παρειών του εδάφους ή των επιφανειών αντιστήριξης, για εκσκαφές χωρίς ή με αντιστήριξη 
αντίστοιχα.

Πίνακας 2: Ελάχιστο ελεύθερο πλάτος εκσκαφής με χώρο εργασίας
Βάθος εκσκαφής σε 
m 

Ελάχιστο ελεύθερο πλάτος ορύγματος σε mm

<1,75 600  
> 1,75÷4,00 700  

> 4,00 900  

Σχήμα 1: Ελάχιστο ελεύθερο πλάτος ορύγματος με χώρο εργασίας [b], επιμετρούμενο πλάτος ορύγματος [Β] σε περίπτωση 
ύπαρξης μέτρων αντιστήριξης.

Το ελάχιστο πλάτος ορυγμάτων βάθους  μέχρι  1,25m τα οποία είναι  μεν  προσπελάσιμα αλλά δεν απαιτείται  η ύπαρξη 
χώρου εργασίας για την τοποθέτηση ή έλεγχο του δικτύου πρέπει να είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 2.

Πίνακας 3: Ελάχιστο πλάτος εκσκαφής χωρίς χώρο εργασίας
Βάθος ορύγματος σε m <0,70 > 0,70÷ 0,90 > 0,90÷ 1,00 > 1,00÷1,25
Πλάτος ορύγματος σε m 0,30 0,40 0,50 0,60

Εκσκαφή με πλάτος μικρότερο από τα κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση και για περιορισμένα 
μήκη, σε εξαιρετικά δύσκολες τοπικές συνθήκες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας.
Το βάθος εκσκαφής καθορίζεται από το υψόμετρο του δικτύου (κατά μήκος τομής των έργων) λαμβανομένου υπόψη και του 
πάχους του αγωγού, και των υποκειμένων στρώσεων έδρασης ή /και εξυγίανσης.
Εκσκαφές βάθους μικρότερου του προβλεπόμενου από τη μελέτη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη δεν γίνονται αποδεκτές.
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3. ΜΕΘΟΔOΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

3.1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ
Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής θα γίνει πασσάλωση της όδευσης του δικτύου επί του εδάφους, και έρευνα (προς 
επαλήθευση των στοιχείων της μελέτης) σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την ύπαρξη ή /και τις θέσεις 
αγωγών.

Αν αγωγοί  κοινής ωφέλειας,  οι  οποίοι  βρίσκονται  σε λειτουργία,  καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο με τον υπό κατασκευή 
αγωγό, πρέπει σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και τον οικείο ΟΚΩ, να προταθεί ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών σε 
συνδυασμό και με την τυχόν ύπαρξη άλλων εμποδίων (βλ. σχετική ΠΕΤΕΠ - ΟΚΩ).

Για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών καθώς και κατά την εκτέλεσή τους πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα 
ασφάλειας, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Αρχές, όπως σήμανση και σηματοδότηση του τμήματος του δρόμου στον οποίο 
εκτελούνται σχετικές εργασίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε θέσεις όπου ενδέχεται να προκληθούν βλάβες σε υφιστάμενα κτίσματα, πρέπει να γίνεται αποτύπωση της κατάστασης 
των κτισμάτων αυτών.

Πριν την έναρξη των εργασιών, πρέπει να λαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές.

3.2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Όλες οι εργασίες εκσκαφών θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διαστάσεις των συμβατικών σχεδίων με μηχανικά μέσα με ή 
χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση. Ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής επιλέγεται από τον Ανάδοχο και σε κάθε 
περίπτωση οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ομαλή και ομοιόμορφη επιφάνεια 
έδρασης και επίπεδες επιφάνειες παρειών.

Εργασίες εκσκαφών οι  οποίες μπορεί  να προκαλέσουν  κατάρρευση κτισμάτων,  πρέπει  να εκτελούνται  τμηματικά ή να 
λαμβάνονται άλλα κατάλληλα μέτρα σε συνεννόηση με την Υπηρεσία.

Κτίσματα,  πυλώνες,  μανδρότοιχοι,  δένδρα  κλπ.  κατασκευές  που  βρίσκονται  πλησίον  των  εκσκαφών,  πρέπει  να 
εξασφαλίζονται κατάλληλα εφόσον υπάρχει κίνδυνος βλάβης τους ή πτώσης τους κατά τις εργασίες εκσκαφής.

Όταν εκτελούνται εκσκαφές σε ρέοντα αμμώδη, χαλικώδη εδάφη ή παρόμοια, θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή ροής 
των στρώσεων αυτών. Επίσης  μέτρα θα λαμβάνονται  και  σε περιπτώσεις  εκροής  υδάτων για την αποφυγή απορροής 
λεπτόκοκκων εδαφικών στρωμάτων.

Εάν από τις εκσκαφές προκληθεί διατάραξη του εδάφους από την οποία θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προβλήματα σε 
όμορες ιδιοκτησίες,  θα γίνονται  άμεσα οι  απαιτούμενες επανορθωτικές ενέργειες,  σύμφωνα με τις  σχετικές εντολές της 
Υπηρεσίας.

Όταν οι εργασίες εκτελούνται εντός κατοικημένης περιοχής, η εκσκαφή της τάφρου δεν θα προηγείται της τοποθέτησης του 
δικτύου περισσότερο από 80 m. Σε κάθε περίπτωση το μέγιστο αυτό μήκος θα καθορίζεται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες 
(πλάτος  οδού,  κατάσταση  και  ύψος  κτισμάτων,  μήκος  οικοδομικών  τετραγώνων  κλπ.)  ώστε  να  ελαχιστοποιούνται  οι 
επιπτώσεις στην κυκλοφορία και η όχληση των περιοίκων.

Τα ορύγματα θα περιφράσσονται μετά το πέρας των εργασιών καθ’ εκάστη.

Δομικά υλικά και προϊόντα εκσκαφής κτλ. θα αποθηκεύονται, θα στοιβάζονται ή θα απομακρύνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Υπηρεσίας, σε τρόπο ώστε η κυκλοφορία στο δρόμο να μην εμποδίζεται περισσότερο από όσο είναι αναπόφευκτο.

Όσον αφορά στην καθαίρεση οδοστρωμάτων, πριν την τομή του οδοστρώματος θα χαράσσονται τα όρια εκσκαφής στο 
οδόστρωμα με αρμοκόφτη. Η αποξήλωσή του θα περιορίζεται στο εκάστοτε προβλεπόμενο πλάτος του ορύγματος.

Τομές του οδοστρώματος κάθετα προς την οδό, θα γίνονται τμηματικά.

Μετά την περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος θα επαναφέρει το οδόστρωμα στην προηγουμένη του κατάσταση, σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην ΠΕΤΕΠ 05-03-13-00 «Αποξήλωση και Αποκατάσταση Ασφαλτικού Οδοστρώματος στο Πλάτος 
Διάνοιξης Σκάμματος».

3.3. ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ
Ο πυθμένας των τάφρων θα διαμορφώνεται με ομαλή επιφάνεια ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη έδραση των αγωγών 
καθ’ όλο το μήκος τους.

Συνεκτικές στρώσεις που τυχόν χαλαρώθηκαν κατά την εκσκαφή θα αφαιρούνται και θα αντικαθίστανται με κοκκώδες υλικό, 
κατάλληλα συμπυκνούμενο.
Τυχόν υπερεκσκαφή θα επανεπιχώνεται με επιλεγμένο υλικό έδρασης σωλήνα, που θα υγραίνεται και συμπυκνώνεται σε 
στρώσεις πάχους 15 cm.
Όταν  προβλέπεται  αντιστήριξη των  πρανών του σκάμματος,  οι  επιφάνειες  επαφής των  πρανών της  εκσκαφής  με  την 
επιφάνεια αντιστήριξης θα μορφώνονται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή αυτών.
Η μόρφωση των επιφανειών, γενικά, θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρουσιάζονται ανωμαλίες μεγαλύτερες από 
0,03 m σε γαιώδη - ημιβραχώδη εδάφη και 0,05 m σε βραχώδη εδάφη.
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3.4. EΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Οι εργασίες εκσκαφών μπορούν να εκτελούνται είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ.

Η κατασκευή ή τοποθέτηση και επανεπίχωση των αγωγών θα γίνεται πάντοτε εν ξηρώ.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαμβάνονται μέτρα διευθέτησης της ροής των ομβρίων και καθοδήγησής τους εκτός 
της ζώνης του ορύγματος, για την αποφυγή εισροών εντός αυτού.

Τέτοια μέτρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:
• Συλλογή και καθοδήγηση των επιφανειακών απορροών εκτός ζώνης ορύγματος.
• Λήψη μέτρων αποστράγγισης της περιοχής γύρω από το όρυγμα, ώστε να μην δημιουργούνται λιμνάζοντα ύδατα (π.χ. 

μεταξύ  των  σειραδίων  προϊόντων  εκσκαφών  και  ορίων  παρακείμενων  κατασκευών)  και  να  μην  δυσχεραίνεται  η 
προσπέλαση προς τις γειτονικές ιδιοκτησίες.

• Απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών.
• Αποστράγγιση του εκάστοτε πυθμένα του ορύγματος (κατά την πρόοδο των εκσκαφών) ώστε να εξασφαλίζεται η εν 

ξηρώ εργασία και να αποφεύγεται η διάβρωση του εδάφους.
• Αντλήσεις υδάτων και παροχέτευσή τους με σωληνώσεις σε κατάλληλο αποδέκτη πλησίον του έργου.
• Η διάρκεια εφαρμογής  των  μέτρων  θα  πρέπει  να είναι  τέτοια  ώστε  να εξασφαλίζεται  η  κατασκευή των  έργων  ή 

τμημάτων αυτών υπό ελεγχόμενες και ασφαλείς συνθήκες και η διενέργεια των προβλεπομένων έλεγχων ποιότητας 
από την Υπηρεσία( ανάλογα με το είδος του δικτύου που εγκαταθίσταται).

• Αποφυγή διαποτισμού συνεκτικών εδαφών με νερό.
• Οι αντλίες που θα χρησιμοποιούνται  για την άντληση των υδάτων θα είναι  επαρκούς ισχύος για την κάλυψη των 

αναγκών, αλλά όχι υπερβολικής προκειμένου να αποκλείονται φαινόμενα διασωλήνωσης και απορρόφησης λεπτών 
κόκκων από τα παρακείμενα εδαφικά στρώματα.  Η λειτουργία των αντλιών θα καθορίζεται  μετά από δοκιμαστικές 
αντλήσεις.

Ο αποδέκτης (ή οι αποδέκτες) θα πρέπει να μπορεί να δεχθεί τις αντλούμενες ή καθοδηγούμενες δια βαρύτητας ποσότητες 
νερού τα δε ύδατα θα είναι απαλλαγμένα φερτών υλών. Για τον σκοπό αυτό θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία 
προς έγκριση έκθεση μεθοδολογίας αντλήσεων αναφορικά με τις απαιτούμενες αντλίες (παροχή, ισχύς, διάταξη) και τους 
αποδέκτες. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες για τον σκοπό αυτό εγκρίσεις 
από τους αρμόδιους φορείς.

Αν  δεν  υπάρχουν  φυσικοί  ή  τεχνητοί  αποδέκτες  και  εφόσον  τούτο  είναι  εφικτό  είτε  θα  κατασκευάζονται  κατάλληλες 
απορροφητικές  τάφροι  (σε  έργα  εκτός  οικισμών),  λαμβανομένων υπ'  όψη  των  όσων  αναφέρονται  στις  προηγούμενες 
παραγράφους  για  μέτρα  ασφάλειας  όμορων  ιδιοκτησιών  ή  κατασκευών,  είτε  θα  αυξάνεται  ανάλογα  η  ικανότητα  των 
αντλητικών διατάξεων για την μεταφορά των απορροών σε μεγαλύτερη απόσταση.

Η απ' ευθείας στην θάλασσα παροχέτευση θα μπορεί να γίνεται μόνον έπειτα από έγκριση της Υπηρεσίας και μετά από την 
σχετική αδειοδότηση τυχόν αρμοδίων υπηρεσιών.

3.5. ΑΝΑΠΕΤΑΣΕΙΣ
Οι αναπετάσεις των προϊόντων εκσκαφής θα γίνονται από οποιοδήποτε βάθος, είτε με μηχανικά μέσα είτε με χειρονακτική 
υποβοήθηση με ή χωρίς δημιουργία ενδιάμεσων δαπέδων εργασίας, ανάλογα με το βάθος και τις συνθήκες εκσκαφής 
(μεγάλα  βάθη  ή  χώροι  εντός  πόλης  με  δυσκολίες  προσέγγισης  μηχανημάτων).  Κατά  την  αναπέταση  των  προϊόντων 
εκσκαφής πρέπει να αφήνεται ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 0,60 m στο χείλος του σκάμματος για την κυκλοφορία των 
εργατοτεχνιτών και την ασφάλεια τους.

Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής  που θα  χρησιμοποιηθούν  για  επανεπίχωση του σκάμματος,  μπορεί  να αποτίθενται 
προσωρινά στην  περιοχή του έργου,  στο τμήμα του αγωγού  που έχει  ήδη τοποθετηθεί,  μετά από σχετική  άδεια των 
αρμόδιων Αρχών.

3.6. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
Όταν η φύση των εδαφών το απαιτεί, θα εφαρμόζεται η κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος, όπως αυτή 
επιβάλλεται από τους κανόνες ασφάλειας και σύμφωνα με την σχετική μελέτη ή/ και τις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας.

Ορύγματα με κατακόρυφα πρανή και βάθος μεγαλύτερο από 1,25m, θα εξασφαλίζονται γενικώς με κατάλληλη αντιστήριξη, 
εκτός των περιπτώσεων ευσταθούς βράχου ή εδαφών με επαρκή ευστάθεια. Κατακόρυφες παρειές βάθους μέχρι 1,25m 
μπορεί να επιτραπούν γενικά χωρίς ειδικότερα μέτρα αντιστήριξης, υπό την προϋπόθεση ότι η κλίση του φυσικού εδάφους 
δεν είναι μεγαλύτερη από 1:10 για μη συνεκτικά εδάφη ή 1:2 για συνεκτικά εδάφη. Σε σκληρά ή συνεκτικά εδάφη καθώς και 
βράχο μπορεί να επιτραπεί η εκσκαφή μέχρι βάθος 1,75m όταν το τμήμα της παρειάς άνω του 1,25m από τον πυθμένα 
εκσκαφής γίνεται υπό κλίση (σχήμα 2), ή εξασφαλίζεται με αντιστήριξη (σχήμα 3α) και με την προϋπόθεση ότι η κλίση του 
φυσικού εδάφους δεν είναι μεγαλύτερη από 1:10.
Για εκσκαφές σε οδούς με στρώσεις σταθεροποιημένου τύπου, μπορεί να επιτραπεί επίσης εκσκαφή με εξασφάλιση, 20cm 
του άνω τμήματος της παρειάς του ορύγματος (σχήμα 3β).
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Σχήμα 2: Εκσκαφή με κεκλιμένο άνω τμήμα  Σχήμα 3: Εκσκαφή με αντιστήριξη άνω τμήματος

Το  είδος  της  εφαρμοζόμενης  αντιστήριξης  εάν  δεν  καθορίζεται  από  την  Μελέτη  θα  επιλέγεται  σε  συνάρτηση  με  τα 
χαρακτηριστικά του εδάφους, τις  τοπικές συνθήκες (επιβαρύνσεις  από κτίσματα και  λοιπές κατασκευές, τη στάθμη του 
υδροφόρου ορίζοντα κλπ). Στην εφαρμογή της αντιστήριξης θα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι καιρικές συνθήκες, η διάρκεια 
παραμονής του ορύγματος ανοιχτού, το είδος και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών. Τα μέτρα αντιστήριξης πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας.

Τύποι αντιστηρίξεων

Για την αντιστήριξη των παρειών των ορυγμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
• Αντιστήριξη με ξυλοζεύγματα (με οριζόντιο ή κατακόρυφο σανίδωμα).
• Ειδικές αντιστηρίξεις με προκατασκευασμένα στοιχεία.
• Σύστημα αντιστήριξης τύπου “Βερολίνου“.
• Αντιστήριξη με πασσαλοσανίδες.

Ο τύπος αντιστήριξης που θα χρησιμοποιηθεί  καθώς και η απαιτούμενη φέρουσα ικανότητά της αποτελούν αντικείμενο 
ειδικής μελέτης.

Η πορεία εφαρμογής των μέτρων αντιστήριξης των εκσκαφών θα είναι ανάλογη της προόδου των εκσκαφών. Η φέρουσα 
ικανότητα της αντιστήριξης θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς όλες τις κατασκευαστικές φορτίσεις μέχρι την επανεπίχωση 
του ορύγματος.

Κατά την εφαρμογή των μέτρων αντιστήριξης των παρειών των σκαμμάτων, η επένδυση (σανίδωμα, προκατασκευασμένα 
στοιχεία κλπ.) πρέπει να δημιουργεί ενιαία επιφάνεια ώστε να μην εισχωρεί εδαφικό υλικό από αρμούς ή συνδέσεις και να 
εφαρμόζει πλήρως στα πρανή.

Η επένδυση (πέτσωμα) πρέπει επίσης να εξέχει από την επιφάνεια του εδάφους κατά 15cm ώστε να παρεμποδίζεται η 
πτώση λίθων, χωμάτων ή άλλων αντικειμένων εντός του σκάμματος.

3.7. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Μετά από προηγoύμενη προσεκτική αναγνώριση του εδάφους, θα λαμβάνονται κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
τα κατάλληλα μέτρα υποστήριξης ή ανάρτησης των αγωγών που συναντώvται μέσα στο όρυγμα και κάθε μέτρο για την 
προστασία των αγωγών αυτών.

Οι  παραπάνω  εργασίες  υπoστήριξης  η/  και  ανάρτησης  θα  εκτελούνται  σύμφωνα  με  τις  υπoδεiξεις  των  αρμοδίων 
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και τα οριζόμενα στην ΠΕΤΕΠ: 02-08-00-00 «Αντιμετώπιση Δικτύων ΟΚΩ Συναντωμένων 
κατά τις Εκσκαφές».

Επίσης, πρέπει να λαμβάνονται τα εκάστοτε απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας του προσωπικού ή/ και τρίτων από πιθανούς 
κινδύνους λόγω της αποκάλυψης των αγωγών κατά τη διάρκεια των εκτελούμενων εργασιών.

Ενδεικτικός τρόπος στήριξης αγωγών:

Όταν εvτoπισθεί αγωγός εγκάρσια προς την τάφρο, που πρέπει να υπoστηριχθεί, διακόπτεται η εκσκαφή στη θέση εκείνη 
σε πλάτος 0,50 m από κάθε πλευρά της σωλήνωσης και σε βάθος μέχρι τον πυθμένα της τάφρου. Το τμήμα αυτό θα 
εκσκάπτεται με προσοχή ακόμη και χειρονακτικά, αφού προηγουμένως στηριχθεί ασφαλώς η σωλήνωση και αποκαλυφθεί 
μέχρι τη στάθμη έδρασής της. Γενικά η στήριξη θα γίνεται με ανάρτηση της σωλήνωσης. Προς τούτο θα τοποθετούνται 
εγκάρσια στην  τάφρο και  πάνω από τη σωλήνωση δυο δοκοί  (ξύλοδοκοί,  σιδηροδοκοί  ή σιδηροσωλήνες)  κατάλληλης 
διατομής, με επαρκή αντοχή, ανάληψης του βάρους της σωλήνωσης και του βάρους ενός εργάτη που πιθανόν να στηριχθεί 
σε αυτές κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, χωρίς κίνδυνο θραύσης ή αισθητή κάμψη αυτών.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η πρόσβαση ή επιφόρτιση αναρτημένων ή υποστηριγμένων δικτύων ή η πρόσβαση σε 
αυτά.

Μετά την  τοποθέτηση  των δοκών ανάρτησης  διατάσσονται  κάτω από τη σωλήνωση  και  σε  επαφή μ’  αυτήν  εγκάρσια 
υποθέματα τα οποία δένονται στις δοκούς (στο μέσο και από ένα στα άκρα του ανοίγματος της τάφρου).
Εάν  η  σωλήνωση  που πρόκειται  να στηριχθεί  αποτελείται  από πηλοσωλήνες  ή  τσιμεντοσωλήνες  μικρού μήκους,  τότε 
πρέπει να αναρτηθούν όλοι οι επί μέρους σωλήνες με τοποθέτηση υποθέματος σε όλο το μήκος της σωλήνωσης.

Δεν επιτρέπεται να γίνεται απ' ευθείας πρόσδεση της σωλήνωσης, χωρίς τοποθέτηση των υποθεμάτων προστασίας της 
σωλήνωσης  κατά  την  εκτέλεση  των  υπολοίπων  εργασιών  (εκσκαφές,  τοποθέτηση  σωλήνων  κλπ).  Η  ανάρτηση  και 
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πρόσδεση πρέπει να είναι ισχυρή ομοιόμορφης τάνυσης, αλλά όχι υπερβολική, ώστε να αποφευχθεί η καταπόνηση των 
στηριζόμενων  σωλήνων.  Μετά  την  τοποθέτηση  του  αγωγού  και  την  επίχωση  της  τάφρου  θα  αφαιρεθούν  τα  μέτρα 
ανάρτησης και θα συνεχιστεί η επίχωση.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να λαμβάνεται κατά την επίχωση, προκειμένoυ να αποφευχθούν υποχωρήσεις του εδάφους.

3.8. ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ – ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τα ορύγματα σε οδούς θα περιφράσσονται για την προστασία των περαστικών.

Σε  περιπτώσεις  εκτέλεσης  εργασιών  διάρκειας  μικρότερης  της  μιας  εβδομάδας  η  περίφραξη  αποσκοπεί  κυρίως  στην 
οριοθέτηση του ορύγματος για την ασφάλεια των πεζών και μπορεί να αποτελείται από μεταλλικά σωληνωτά πλαίσια ύψους 
1÷1,20m από το έδαφος και μήκους έως 2,5m, με κατάλληλο σύστημα για την μεταξύ τους σύνδεση.

Σε περιπτώσεις ανοιχτών ορυγμάτων επι διάστημα μεγαλύτερο από μία εβδομάδα θα τοποθετούνται σταθερά πετάσματα 
ύψους τουλάχιστον ενός 1m μορφής και τρόπου στήριξης αυτών της έγκρισης της Υπηρεσίας. Επί πλέον θα τοποθετούνται 
στα άκρα των σκαμμάτων και  σε  άλλα επίκαιρα σημεία κατάλληλα σήματα και  αναλάμποντες φανοί  για  την πρόληψη 
ατυχημάτων.

Εάν δεν προβλέπεται επένδυση των παρειών του ορύγματος και κατ’ επέκταση υπερύψωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 3.6. της παρούσας, θα δημιουργούνται ξύλινα φράγματα μικρού ύψους, ικανά να συγκρατήσουν σκύρα, 
λίθoυς ή χώματα που παρασύρονται ως εκεί, ώστε να μην πέφτουν στο σκάμμα.

Στα ορύγματα στα οποία εισέρχεται προσωπικό θα εξασφαλίζεται πρόσβαση με κλίμακες, κατά διαστήματα όχι μεγαλύτερα 
των 25,0m.

Για την εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών του ορύγματος θα τοποθετούνται σε θέσεις, οι οποίες θα 
ορίζονται από την Υπηρεσία, πεζογέφυρες ασφάλειας με κιγκλιδώματα ή γεφυρώσεις διέλευσης τροχοφόρων με λαμαρίνα.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Έλεγχος  κατά  μήκους  κλίσης  και  στάθμης  πυθμένα  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  εγκεκριμένη  μελέτη. 

Υψομετρικές ανοχές μεγαλύτερες από ±0,03m δεν γίνονται αποδεκτές.
• Έλεγχος  διαστάσεων  διατομών  εκσκαφής  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  εγκεκριμένη  μελέτη.  Εκσκαφές 

μικρότερες από τις προβλεπόμενες στην μελέτη δεν γίνονται αποδεκτές.
• Έλεγχος  μόρφωσης  πυθμένα και  παρειών,  σύμφωνα με  τα  προδιαγραφόμενα  στην  παρούσα.  Η  ομαλότητα  της 

επιφάνειας των στρώσεων θα ελέγχεται με κανόνα τριών μέτρων.
• Έλεγχος  αντιμετώπισης  επιφανειακών  και  υπόγειων  υδάτων  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  παρούσα 

προδιαγραφή.
• Διαλογή και επαναχρησιμοποίηση ή προσωρινή αποθήκευση κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής.
• Απομάκρυνση  ακατάλληλων  προϊόντων  εκσκαφής  σύμφωνα με  τα  προβλεπόμενα  στην  μελέτη  καθώς  και  στους 

σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους.

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Ολισθήσεις ασταθών πρανών.
• Εισροή υδάτων.
• Πτώση εξοπλισμού ή αντικειμένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγματος.
• Ηλεκτροπληξία,  αναθυμιάσεις,  έκρηξη  σε  περίπτωση  πρόκλησης  βλάβης  σε  υφιστάμενα εν  λειτουργία  υπόγεια  ή 

υπέργεια δίκτυα.
• Πτώση ατόμων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγματος.
• Τραυματισμός λόγω κακής ορατότητας του χειριστή του εξοπλισμού εντός του σκάμματος, ή κυκλοφορίας προσώπων 

στην ζώνη ελιγμού των μηχανημάτων ή κατά την χρήση οποιωνδήποτε εργαλείων κατά την εκσκαφή και την εφαρμογή 
των απαιτούμενων αντιστηρίξεων κ.λπ.

• Τραυματισμός περαστικών από πλημμελή μέτρα περίφραξης.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Επισημαίνονται οι διατάξεις της οδηγίας 92/57/EE, περί «Ελαχίστων απαιτήσεων Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και 
κινητών Εργοταξίων», οι διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96 και Π.Δ 159/99 κλπ.) 
και τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.

Πέραν των ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα λαμβάνονται τα εξής μέτρα:
• Κατά  μήκος  των  εκσκαφών  θα  τοποθετείται  προσωρινή  περίφραξη,  σήμανση  για  τις  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις, 

επισήμανση των κινδύνων, επικέντρωση της προσοχής των ατόμων και οχημάτων που διέρχονται πλησίον καθώς και 
αναλάμποντες περιοδικά φανοί.

• Αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην & 3.6 της παρούσας.
• Πριν την έναρξη των εργασιών εντοπισμός όλων των υπογείων καλωδίων ή άλλων δικτύων διανομής, και σήμανσή 

τους.
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• Διαμόρφωση διαδρόμων ή/ και  γεφυρών με πλευρικά κιγκλιδώματα όπου το προσωπικό ή το κοινό χρειάζεται  να 
διέρχεται πάνω από σκάμματα (βλέπε &3.8).

• Διάταξη κλιμάκων καθ οδόν του προσωπικού εντός των ορυγμάτων.

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες 
απαιτήσεις είναι οι εξής:
o Προστατευτική ενδυμασία,  EN  863:1995:  Protective  clothing  -  Mechanical  properties  -  Test  method: 

Puncture resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιμή αντοχής σε διάτρηση.
o Προστασία  χεριών  και  βραχιόνων,  EN  388:2003:  Protective  gloves  against  mechanical  risks.  -  Γάντια 

προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων.
o Προστασία κεφαλής, EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). - Κράνη προστασίας.
o Προστασία ποδιών, EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional Specifications 

Superseded  by  EN ISO 20345:2004.  -  Υποδήματα  ασφαλείας  για  επαγγελματική  χρήση  (αντικαταστάθηκε  από  το 
πρότυπο EN ISO 20345:2004).

5.3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  εφαρμόζει  τους  περιβαλλοντικούς  όρους  και  περιορισμούς,  όπως  αυτοί  αναφέρονται  στην 
εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη και σε τυχόν συμπληρωματικές εγκριτικές αποφάσεις της Διοίκησης και της Υπηρεσίας.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβάνονται :
• Μέτρα αντιμετώπισης διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.
• Μέτρα κατακράτησης φερτών υλών και ιλύος από τα νερά που θα αποχετεύονται από τους χώρους εκτέλεσης των 

εργασιών ώστε να μην επιβαρύνονται οι σχετικοί αποδέκτες.
• Μέτρα  μείωσης  του  θορύβου  στα  αποδεκτά  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  όρια  (προσωρινά  ηχοπετάσματα, 

προγραμματισμός κατάλληλων μεθόδων κατασκευής).
• Μέτρα περιορισμού δημιουργίας σκόνης (κατάβρεγμα μεταφερόμενων υλικών εκσκαφής και χρησιμοποιούμενων μη 

ασφαλτοστρωμένων οδών, συστηματικός καθαρισμός οδοστρωμάτων κλπ.).
• Προστασία χλωρίδας γύρω από τους χώρους εκτέλεσης των έργων, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός πόλεων.
• Χρήση μηχανημάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την μείωση των ρυπογόνων εκπομπών όταν οι εκσκαφές 

εκτελούνται εντός κατοικημένων περιοχών.
• Αποφυγή εκροών λιπαντικών, υδρογονανθράκων, υγρών συσσωρευτών ή άλλων υγρών από τα χρησιμοποιούμενα 

μηχανήματα και εξοπλισμούς στο έδαφος.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΓENIKA
Οι  εκσκαφές  ταξινομούνται  σύμφωνα  και  με  τα  προβλεπόμενα  στην  παράγραφο  1.3  της  παρούσας  στις  παρακάτω 
κατηγορίες:
α.) Ως προς τον χώρο εκτέλεσης.

•Εκτός κατοικημένων περιοχών.
•Εντός κατοικημένων περιοχών.
•Υπό συνθήκες στενότητας χώρου (με χρήση ειδικού εξοπλισμού μικρών διαστάσεων).

β.) Ως προς την κατηγορία εδάφους.
•"Εκσκαφές Χαλαρών – ασταθών εδαφών".
• “Εκσκαφές γαιών – ημιβράχου”.

• “Εκσκαφές βράχου”.
•"Εκσκαφές γρανιτικών ή κροκαλοπαγών πετρωμάτων ".

γ.) Ως προς το βάθος του ορύγματος.
δ.) Ως προς το πλάτος του ορύγματος.
ε.) Οι εκσκαφές εντός κατοικημένων περιοχών διακρίνονται και με βάση την πλευρική απόθεση των προϊόντων ή την απ’ 

ευθείας φόρτωση τους επί αυτοκινήτου προς μεταφορά.

6.2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε m3 όγκου σκάμματος, όπως ορίζεται από τις ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.), με 
βάση τη χωροστάθμηση και αποτύπωση του εδάφους. ανεξάρτητα εάν τα πραγματικά όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από 
τις γραμμές αυτές.

Σε  περίπτωση  που  απαιτηθούν  έργα  εξυγίανσης  του  εδάφους  ή  έργα  αποστράγγισης  στον  πυθμένα  της  εκσκαφής 
υπολογίζονται και η πέραν των Γ.Θ.Ε. ποσότητες εκσκαφής που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις προς τούτο εντολές της 
Υπηρεσίας.

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 εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Οι Γ.Θ.Ε. καθορίζονται και μετρώνται ως ακολούθως:

α.) Πυθμένας ορύγματος.
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Τα υψόμετρα του πυθμένα του ορύγματος προκύπτουν από τα υδραυλικά στοιχεία των δικτύων (υψόμετρα ροής και κατά 
μήκος κλίση), αφού συνυπολογισθεί (αφαιρεθεί) το πάχος του τοιχώματος του αγωγού, η στρώση έδρασης από σκυροδέμα, 
ή/ και άλλες προβλεπόμενες στρώσεις.
Όταν προβλέπεται παράλληλη τοποθέτηση αγωγών με διαφορετική στάθμη ροής εντός του αυτού σκάμματος ο πυθμένας 
θα  διαμορφώνεται  βαθμιδωτό με βαθμίδες  πλάτους αναλόγου του κάθε  επιμέρους δικτύου και  κατακόρυφο σκαλοπάτι 
μεταξύ τους.

Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα διαμορφώνεται σε θέση τέτοια ώστε να προκύπτει ο ελάχιστος όγκος εκσκαφής.

β.) Πλάτος ορύγματος.

Οι παρειές του ορύγματος θα καθορίζονται σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της εγκεκριμένης μελέτης και θα λογίζονται 
πάντοτε  για  την  επιμέτρηση  ως  κατακόρυφες,  ανεξάρτητα  από  την  πραγματική  τους  κλίση,  εκτός  εάν  προβλέπεται 
διαφορετικά στην μελέτη.

Για την  κατασκευή χυτών επί  τόπου αγωγών  αποχέτευσης  ομβρίων  ή ακαθάρτων οποιασδήποτε  διατομής  (ωοειδούς, 
στοματοειδούς, σκουφοειδούς, ορθογωνικής κτλ.), το συμβατικό πλάτος του σκάμματος καθορίζεται από την προβολή του 
στερεού του οχετού με προαύξηση εκατέρωθεν, κατά 0,60 m ή όπως ορίζεται στην εγκεκριμένη μελέτη.

Για τις διερευνητικές τομές εντοπισμού αγωγών ΟΚΩ το πλάτος ορίζεται συμβατικά σε 0,70 m, εκτός αν προδιαγράφεται 
άλλος στην μελέτη.

γ.) Άνω επιφάνεια ορύγματος.

Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για την επιμέτρηση των εκσκαφών, ορίζεται η στάθμη του εδάφους όπως 
αυτή θα διαμορφωθεί από την εκτέλεση τυχόν γενικών εκσκαφών ή άλλων εργασιών που επιμετρώνται ιδιαιτέρως. Με βάση 
την  ως  άνω στάθμη  επιφανείας  καθορίζεται  το  βάθος  του  ορύγματος  για  την  επιμέτρηση στο  πλαίσιο  της  παρούσας 
προδιαγραφής.

Δεν προσμετρώνται ούτε αποζημιώνονται οι εργασίες για υπερβάσεις σε διαστάσεις ή ανοχές των εκσκαφών, οι εργασίες 
για  τις  αστοχίες  που  οφείλονται  σε  αμέλεια,  κακοτεχνία,  πλημμελή  μέτρα  ασφαλείας  και  προστασίας  όπως  αυτές 
εξειδικεύονται στην παρούσα προδιαγραφή.

6.3. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Στις ως άνω τιμές μονάδας των εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων περιλαμβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά 
οι δαπάνες για:
• Την εκσκαφή σε πάσης φύσεως έδαφος σε οποιοδήποτε βάθος αλλά σε πλάτος μικρότερο των 5,0 m, με οποιαδήποτε 

κλiση πρανών, οποιοδήποτε κατάλληλο εκσκαπτικό μέσο, με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση, με ή χωρίς την χρήση 
εκρηκτικών ή με περιορισμένη μόνον χρήση εκρηκτικών, (εφ΄ όσον η χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται από τις αρμόδιες 
Αρχές), εν ξηρώ ή μέσα στο νερό.

• Την εξασφάλιση των απαιτουμένων αδειών τομείς οδοστρωμάτων από τις αρμόδιες Αρχές.
• Την αποξήλωση λιθοδομών στην ζώνη του ορύγματος.
• Την λήψη μέτρων για την προστασία και διατήρηση δέντρων και δενδρυλλίων, στις παρειφές του ορύγματος .
• Την μόρφωση του πυθμένα και των πρανών της εκσκαφής, όπως περιγράφεται στην παρούσα .
• Την διαμόρφωση αν απαιτούνται προσωρινών δαπέδων εργασίας για την αναπέταση και αποκομιδή των προϊόντων 

εκσκαφών.
• Την διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής.
• Την  απόθεση  κοντά  στο  σκάμμα  των  καταλλήλων  προϊόντων  εκσκαφής  για  την  επανεπίχωση  του  απομένοντος 

υπολειπομένου όγκου του, μετά την τοποθέτηση / εγκατάσταση του υπόγειου δικτύου.
• Την διάστρωση και διαμόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων.
• Τη λήψη των απαιτουμένων μέτρων αποστράγγισης και προστασίας από την εισροή επιφανειακών υδάτων, σύμφωνα 

με τα καθοριζόμενα στην § 3.5 της παρούσας.
• Την προμήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί σε περίπτωση υπερεκσκαφών για την 

αποκατάσταση τους (σκυροδέματα, επιχώσεις κλπ).

Στις τιμές μονάδος δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για:
• Την διενέργεια των απαιτουμένων συστηματικών αντλήσεων, όταν το βάθος νερού εντός του ορύγματος υπερβαίνει τα 

30cm, μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
• Την καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφής.
• Τις δυσχέρειες εκσκαφών λόγω συνάντησης αγωγών Ο.Κ.Ω.
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ΤΠ  16  -  ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ  ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΟΣ  ΟΓΚΟΥ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι οι  επανεπιχώσεις ορυγμάτων, μετά την τοποθέτηση των πάσης φύσεως 
αγωγών και  εξαρτημάτων των υπογείων δικτύων, συμπεριλαμβανομένης και  της στρώσης έδρασής τους, εκτός και  αν 
προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη, και ειδικότερα:
- Επιχώματα από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών»
- Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόμια.
- Επιχώματα πάνω από τη «ζώνη αγωγού» με κατάλληλα προϊόντα

Οι εργασίες αφορούν την κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, υπογείων καλωδιώσεων και 
παντός τύπου υπογείων δικτύων.

Σχετικές με την παρούσα προδιαγραφή είναι:
- ΠΕΤΕΠ 08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων
- ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00 Γενική Εκσκαφή
- ΠΕΤΕΠ: 08-10-01-00 “Αποστραγγίσεις ορυγμάτων”
- ΠΕΤΕΠ: 08-10-02-00 “Αντλήσεις βορβόρου - λυμάτων”
- ΠΕΤΕΠ: 08-10-03-00 “Αντλήσεις Υποβιβασμού στάθμης υδροφόρου ορίζοντα”
- Οι ΠΕΤΕΠ που ισχύουν κατά περίπτωση εγκαθισταμένου δικτύου (ανάλογα με το υλικό των σωλήνων)

Οι εργασίες που καλύπτονται από την προδιαγραφή αυτή προϋποθέτουν την ολοκλήρωση, σε πρώτη φάση, των εργασιών 
διάνοιξης ορύγματος και τοποθέτησης δικτύου, που εκτελούνται με βάση τα συμβατικά τεύχη και σχέδια και σύμφωνα με τις 
σχετικές προδιαγραφές.

ΟΡΙΣΜΟΙ
«Επανεπίχωση απομένοντος όγκου ορυγμάτων υπογείων δικτύων»: νοείται η επίχωση με κατάλληλα, ως προς τη σύσταση 
και σύνθεση υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατομείων ή και δάνεια), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προδιαγραφής.

«Ζώνη έδρασης»: η στρώση έδρασης του αγωγού, ανάλογα με τον τύπο του δικτύου και τις προδιαγραφές εγκατάστασής 
του (αντικείμενα ιδιαίτερων ΠΕΤΕΠ, κατά περίπτωση).

«Ζώνη αγωγού»: η περιοχή μεταξύ του πυθμένα και των τοιχωμάτων της τάφρου και μέχρι ύψος 0,30m πάνω από το 
εξωρράχιο του αγωγού, που αποτελείται από τα τμήματα
«έδρασης», «πλευρικής πλήρωσης» και «επικάλυψης».

«Περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγού»:  το τμήμα από την άνω επιφάνεια της «ζώνης αγωγών και οχετών» μέχρι την 
στάθμη των στρώσεων οδοστρωσίας πή του φυσικού εδάφους (στις περιπτώσεις δικτύων εκτός ζώνης οδού).

Σχηματική απεικόνιση ζωνών πλήρωσης

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα εδαφικά υλικά επανεπίχωσης θα λαμβάνονται κατ’ αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγμάτων και μόνο όταν αυτά δεν 
καλύπτουν  τις  απαιτήσεις  της  παρούσας  ή  δεν  επαρκούν  ή  δεν  είναι  διαθέσιμα  (λόγω  εκτέλεσης  των  εκσκαφών  σε 
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διαφορετικές χρονικές περιόδους σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών), θα γίνεται δανειοληψία, μετά από 
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

Γενικώς η εκτέλεση των πάσης φύσεως προβλεπομένων εκσκαφών, θα προγραμματίζεται από τον Ανάδοχο σε τρόπο ώστε 
τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επανεπίχωση των ορυγμάτων, ή σε άλλες 
κατασκευές του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη.

2.2. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η  καταλληλότητα  των  εδαφικών  υλικών  για  την  επανεπίχωση  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων  εξαρτάται  από  τις 
εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την ικανότητα συμπύκνωσής τους.

Η ταξινόμηση των καταλλήλων για την επανασυμπλήρωση σκαμμάτων υλικών με βάση τις εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την 
ικανότητα  συμπύκνωσής  τους,  κατά  DIN  18196  :2004-11  (Earthworks  and  foundations  -  Soil  classification  for  civil 
engineering purposes - Εκσκαφές και επιχώσεις - Κατηγοριοποίηση εδαφών) δίδεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 1: Κατηγορίες Καταλλήλων Εδαφικών Υλικών
Κατηγορία 

συμπυκνωσιμότητας 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, TL

Η ικανότητα συμπύκνωσης των ανωτέρω κατηγοριών εδάφους εξαρτάται από την διαβάθμιση, την μορφή των κόκκων και 
την περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα:
- Για τα υλικά της κατηγορίας V1, βαρύνουσα σημασία στην ικανότητα συμπύκνωσης έχει η διαβάθμιση, η μορφή 

των υλικών τους και μικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό (και κατά συνέπεια η επίδραση των καιρικών συνθηκών).
- Για τα υλικά των κατηγοριών V2 και V3 βαρύνουσα σημασία έχει η περιεκτικότητα σε νερό.
- Γενικά,  η  συμπύκνωση  των  εδαφών  της  κατηγορίας  V1,  λόγω της  μικρής  ευπαθείας  τους  στο  νερό και  τα 

φαινόμενα αποσάθρωσης, είναι ευχερέστερη έναντι εδαφών των κατηγοριών V2 και V3.

Για την επιλογή του καταλληλότερου, κατά περίπτωση υλικού θα λαμβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα:
- Σε πολύ υγρά, συνεκτικά εδάφη, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης.
- Σε ξηρά συνεκτικά εδάφη, η απαιτούμενη κατά στρώσεις συμπύκνωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά από έργο 

συμπύκνωσης σημαντικώς μεγαλύτερο έναντι αυτού που αντιστοιχεί σε συνθήκες βέλτιστης υγρασίας.

Επισημαίνεται  ότι  για  την  αποφυγή  των  συνιζήσεων  της  επανεπίχωσης,  και  ιδιαίτερα  εντός  πόλεων  ή  εντός  του 
καταστρώματος οδών, θα χρησιμοποιούνται για την επαναπλήρωση των τάφρων κατά πρώτο λόγο μη συνεκτικά εδάφη της 
κατηγορίας V1 και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών θα χρησιμοποιούνται 
και εδάφη των κατηγοριών V2 και V3.

2.3. ΥΛΙΚΑ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΩΓΩΝ

2.3.1. ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
Η διαμόρφωση της ζώνης αυτής αποσκοπεί στην ομοιόμορφη κατανομή των κινητών και μόνιμων φορτίων επί του αγωγού. 
Ως εκ τούτου θα χρησιμοποιούνται αμμοχάλικα (κοκκώδη υλικά), κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης, ανάλογα με το 
υλικό κατασκευής του αγωγού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη.

Σε  περίπτωση  που  δεν προδιαγράφεται  διαφορετικά  στην  μελέτη,  το υλικό  της  ζώνης  αγωγών  θα  έχει  την  ακόλουθη 
διαβάθμιση:

Πίνακας 2: Κοκκομετρική διαβάθμιση υλικών επανεπίχωσης ζώνης αγωγών
Ονομαστικό άνοιγμα κόσκινου κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 933.2 [mm]]
Διερχόμενα κατά βάρος 

[%] 
40 100

31,5 85 ÷ 100
16 50 ÷ 87
8 35 ÷ 80
4 25 ÷ 70

0,063 <10

Το υλικό πρέπει να είναι ομαλής κοκκομετρικής διαβαθμίσεως, θα ισχύει: 
D60 / D10 ≥ 5 
όπου:
D60: Η διάμετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του υλικού 
D10: 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. 0,063mm είναι 10%>Ρ>5%, τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη 
πλαστικότητας ΡΙ ≤ 10%.
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2.3.2. ΑΜΜΟΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ
Η άμμος θα προέρχεται από λατομείο και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς, θα είναι απαλλαγμένη 
από σβώλους αργίλου και οργανικές ουσίες, και η κοκκομετρική της διαβάθμιση θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων 
του παρακάτω πίνακα 3.

Πίνακας 3: Κοκκομετρική διαβάθμιση άμμου εγκιβωτισμού
Ονομαστικό άνοιγμα κόσκινου κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 933.2 [mm]]
Διερχόμενα κατά 

βάρος [%]
10 100
4 90 ÷ 100
2 55 ÷ 85

0,063 <5

Σε περίπτωση ύπαρξης υπόγειων υδάτων στη ζώνη του αγωγού το ποσοστό του λεπτόκοκκου υλικού (κόσκινο 0,063mm) 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3%.

2.4. ΥΛΙΚΑ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗΣ ΥΠΟ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
Θα χρησιμοποιούνται κοκκώδη υλικά με κοκκομετρική διαβάθμιση εντός των ορίων του παρακάτω πίνακα 4.

Πίνακας 4: Κοκκομετρική διαβάθμιση υλικού επανεπιχώσεων υπό πεζοδρόμια

Ονομαστικό άνοιγμα κόσκινου κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 933.2 [mm]

 Διερχόμενα 
κατά βάρος 

[%]
31.5 90 ÷ 99
16 55 ÷ 85
8 35 ÷ 68
4 22 ÷ 60
2 16 ÷ 47
1 9 ÷ 40

0.5 5 ÷ 35
0.063 0 ÷ -10

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο καθορισμός της μεθόδου συμπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων εξαρτάται από τον χρησιμοποιούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό και από την κατηγορία των χρησιμοποιουμένων εδαφικών υλικών.

Στον παρακάτω πίνακα 5 παρέχονται ενδεικτικά στοιχεία για τις διαδικασίες των στρώσεων επίχωσης σε συνάρτηση με τον 
χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και την κατηγορία του υλικού επίχωσης.
Πίνακας 5: Συνιστώμενες διαδικασίες συμπύκνωσης

Είδος μηχανήματος
Υπηρεσιακό βάρος [kg]

Κατηγορία Ικανότητας Συ μπύκνωσης Εδάφους
V1 V2 V3

Κατάλ 
ληλό-
τητα

Πάχος 
στρώσης

Κατάλ 
ληλό-
τητα

Πάχος 
στρώσης

Κατάλ 
ληλό- 
τητα

Πάχος στρώσης

Ελαφρά μηχανήματα συμπύκνωσης (κυρίως για τη ζώνη του αγωγού )

Δονητικός 
συμπιεστής

Ελαφρός 
Μέσος

έως       
25 + έως 15 + έως 15 + έως 10
25- + 20-40 + 15-30 + 10-30
60       

Δονητής εκρήξεων Ελαφρός ΕΩΕ ο 20-30 + 15-20 + 20-30
100

Δονητικές πλάκες Ελαφρές 
Μέσες 

ΕΩΕ       
100 + ΕΩΕ 20 ο ΕΩΕ 15   
100- + 20-30 ο 15-20   
300       
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Δονητικός 
κύλινδρος Ελαφρός ΕΩΕ 

600 + 20-30 ο 15-20   
Μέσα και βαριά μηχανήματα συμπύκνωσης (πάνω από τη ζώνη αγωγού )

Δονητικός 
συμπιεστής

Μέσος 
Βαρύς

25-60 
60-200

+ 
+

20-40 40-
50

+ 
+

15-30 20-
40

+ 
+ 10-30 20-30

Δονητής εκρήξεων Μέσος 
Βαρύς

100-
500 
500

ο 
ο

20-40 
30-50

+ 
+

25-35 
30-50

+ 
+ 20-30       30-40

Δονητικές πλάκες Μέσες 
Βαριές

300-
750 
750

+ 
+

30-50 40-
70 ο        ο 20-40 30-

50
+ 
+  

Δονητικοί 
κύλινδροι  

600- 
8000 + 20-50 + 20-40   

+ = Συνίσταται
 ο = Ως επί το πλείστον κατάλληλο

Η εργασία της επενεπίχωσης πρέπει να γίνεται στο σύνολό της εν ξηρώ. Με ευθύνη του Αναδόχου το όρυγμα πρέπει να 
προστατεύεται από επιφανειακά και υπόγεια νερά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΕΤΕΠ 08-01-03-01: «Εκσκαφές 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων».

Η υγρασία του υλικού πλήρωσης θα είναι τέτοια ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η απαιτούμενη συμπύκνωση. Υλικά που 
εμφανίζουν αυξημένη υγρασία δεν θα χρησιμοποιούνται για επαναπλήρωση και θα αφήνονται να στεγνώσουν.

Ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης του υλικού πλήρωσης έναντι  της βέλτιστης εργαστηριακής συμπύκνωσης κατά 
Proctor καθορίζεται κατά περίπτωση, στα επόμενα εδάφια.

Ο ελάχιστος αριθμός δοκιμών συμπύκνωσης δεν θα είναι μικρότερος από μία δοκιμή ανά 100 m μήκους τάφρου και για 
κάθε διακεκριμένη ζώνη υλικού πλήρωσης ή μικρότερος από μία δοκιμή ανά 500m3 διαστρωνόμενου υλικού.

Αν  οι  τιμές  του  βαθμού  συμπύκνωσης  που  προκύπτουν  από  τους  παραπάνω  ελέγχους  είναι  μικρότερες  από  τις 
προδιαγραφόμενες  θα  μεταβάλλεται  ο  τρόπος  εργασίας  ώστε  να καλύπτονται  οι  σχετικές  απαιτήσεις,  σύμφωνα με  τα 
επόμενα εδάφια της παρούσας.

Σε περίπτωση ομοιόμορφου υλικού πλήρωσης και αν οι έλεγχοι βαθμού συμπύκνωσης που εκτελούνται όπως ορίζεται 
παραπάνω, αποδείξουν ικανοποιητική ομοιομορφία τότε η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα, μετά από αίτηση του Αναδόχου, 
να εγκρίνει  τον περιορισμό των  εκτελούμενων δοκιμών συμπύκνωσης,  με  την προϋπόθεση ότι  θα  γίνεται  λεπτομερής 
παρακολούθηση  του  πάχους  των  στρώσεων  που  συμπυκνώνονται  και  του  τρόπου  εκτέλεσης  της  εργασίας 
(χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και κατηγορίες ενσωματούμενων υλικών).

3.2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΝΗΣ ΑΓΩΓΩΝ
Γενικά

Η χαλάρωση του τελικού πυθμένα της  τάφρου πρέπει  σε  κάθε  περίπτωση να αποφεύγεται  κατά την εκσκαφή.  Τυχόν 
χαλαρά υλικά θα αφαιρούνται πριν από την τοποθέτηση του αγωγού ή την κατασκευή του υποστρώματος έδρασης αυτού 
και θα αντικαθίσταται με μη συνεκτικό υλικό (κοκκώδες), το οποίο θα συμπυκνώνεται με μηχανικά μέσα.

Η επίχωση στην ζώνη αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση ομοιόμορφης κατανομής των κινητών και μονίμων φορτίων, στον 
αγωγό και την αποφυγή γραμμικής σημειακής στήριξής τους.

Σχετικά ισχύουν οι προδιαγραφές των διαφόρων τύπων σωληνώσεων κατασκευής δικτύων.

Σε κάθε περίπτωση θα ελέγχονται επισταμένως τυχόν αλλαγές συνθηκών έδρασης κατά μήκος του ορύγματος, ιδιαιτέρως 
όταν οι αγωγοί είναι άκαμπτοι.

Μέτρα που μπορούν να ληφθούν στις περιπτώσεις αυτές είναι η έδραση του αγωγού, αμμώδες υπόστρωμα ή χρήση μη 
άκαμπτων συνδέσμων και η χρησιμοποίηση μικρών αγωγών για το συγκεκριμένο τμήμα.

Μετά την αποπεράτωση της διάνοιξης του ορύγματος και την μόρφωση και τον έλεγχο του πυθμένα θα ακολουθεί η έδραση 
του αγωγού και η επίχωσή του με το προβλεπόμενο από την μελέτη υλικό στο ύψος, πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού, 
το οποίο ορίζεται στα αντίστοιχα σχέδια τυπικών διατομών.

Σε περίπτωση που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στη μελέτη η έδραση του αγωγού θα γίνεται σε υπόστρωμα πάχους 
100mm σε εδάφη γαιώδη και 150mm σε βραχώδη ή σκληρά εδάφη, και η επικάλυψή του θα εκτείνεται κατά 30cm πάνω 
από το εξωρράχιο.

Οι αγωγοί θα εγκιβωτίζονται σε όλο το πλάτος του σκάμματος. Το πάχος για την έδραση και επικάλυψη των σωλήνων θα 
είναι τουλάχιστον όσο αναγράφεται στα σχέδια της
μελέτης.

Το  υλικό  εγκιβωτισμού  θα  διαστρώνεται,  διαβρέχεται  και  συμπυκνώνεται,  κατά  ομοιόμορφες  στρώσεις  με  ιδιαίτερη 
φροντίδα,  με  χρήση   ελαφρού  εξοπλισμού  συμπύκνωσης,  ώστε  να  μην  προκληθεί  φθορά  στους  σωλήνες  και  στην 
εξωτερική τους προστασία.
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Στο στάδιο αυτό της επίχωσης οι περιοχές συνδέσεων των σωλήνων θα μένουν ελεύθερες για την εκτέλεση των δοκιμών 
στεγανότητας των σωληνώσεων. Οι περιοχές των συνδέσεων θα καλύπτονται μετά την εκτέλεση των προβλεπομένων κατά 
περίπτωση δοκιμών.

Συμπύκνωση
Οι απαιτητοί βαθμοί συμπύκνωσης των στρώσεων καθορίζονται ως εξής:
• 100% της Standard Proctor σε μη συνεκτικά υλικά της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard Proctor σε υλικό 

κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196.
• 97% της Standard Proctor σε συνεκτικά υλικά κατηγοριών V2 και V3.

Κάθε στρώση πλήρωσης θα συμπυκνώνεται ιδιαιτέρως.

Η συμπύκνωση θα γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση της τάφρου και η συμπύκνωση του 
υλικού  πλήρωσης  θα  γίνεται  ταυτόχρονα  και  από  τις  δύο  πλευρές  του  αγωγού  για  την  αποφυγή  μετατόπισης  και 
υπερύψωσης  του.  Αυτό  πρέπει  να  λαμβάνεται  ιδιαίτερα  υπόψη  όταν  υπάρχουν  σωλήνες  που  μπορούν  να 
παραμορφωθούν. (π.χ. πλαστικοί σωλήνες μεγάλων διατομών).

Για τους αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου μεγαλύτερης από 0,40 m η ζώνη του αγωγού θα επιχώνεται και θα συμπυκνώνεται 
σε τουλάχιστον δύο φάσεις (δυο στρώσεις).

Για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου Dεξ μεγαλύτερης από 1,00 m λόγω των παρουσιαζομένων δυσχερειών 
συμπύκνωσης  του  υλικού  επίχωσης,  η  κάτω στρώση  του  υλικού  πλήρωσης  πάχους  t=Dεξ/8 να  κατασκευάζεται  από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C8/12 με ελάχιστο πάχος tmin = 0,15 m εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη.

3.3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΑΓΩΓΩΝ
Διάστρωση
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  στρώσης  με  τον  αναγκαίο  αριθμό 
διελεύσεων.

Συμπύκνωση
Σε περίπτωση αγωγού υπό το οδόστρωμα τότε ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της 
οδοστρωσίας θα συμπυκνώνεται σε ποσοστό:
- 100% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard Proctor σε υλικά 

κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196
- 97% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3.

Ζώνη που βρίσκεται κάτω από τη προηγούμενη και μέχρι τη ζώνη του αγωγού πρέπει να συμπυκνώνεται σε ποσοστό:
- 95% της Standard Proctor για μη συνεκτικό υλικό πλήρωσης κατηγορίας V1 ή 97% της Standard Proctor σε 

υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DΙΝ 18196)
- 95% της Standard Proctor προκειμένου για συνεκτικό υλικό πλήρωσης της κατηγορίας V2 και V3

Σε περίπτωση αγωγού εκτός οδοστρώματος το υλικό πλήρωσης από την τελική επιφάνεια του εδάφους (μετά την τυχόν 
προβλεπόμενη διαμόρφωση) μέχρι τη ζώνη του αγωγού θα συμπυκνώνεται όπως ορίζεται στο παραπάνω εδάφιο.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή φορτίσεων επί του αγωγού κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής (π.χ. 
κυκλοφορία οχημάτων πάνω στον επιχωθέντα αγωγό), πριν την ολοκλήρωση της επίχωσης.

3.4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
Το υλικό θα τοποθετηθεί μεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώματος» (όπως αυτή ορίζεται στα σχέδια 
των διατομών οδοποιίας της εγκεκριμένης μελέτης) και της στρώσης έδρασης των τσιμεντοπλακών πεζοδρομίων (ή άλλης 
τελικής στρώσης πεζοδρομίων)

Η περιοχή αυτή πρέπει να συμπυκνώνεται σε ποσοστό 90% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που λαμβάνεται κατά την 
τροποποιημένη μέθοδο Proctor.

3.5. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
α. Τάφροι Αγωγών με Αντιστήριξη
Η  τοποθέτηση  και  συμπύκνωση  του  υλικού  πλήρωσης  θα  εκτελείται,  ανάλογα  με  το  είδος  της  αντιστήριξης  που 
χρησιμοποιείται κάθε φορά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρωση μέχρι τις παρειές της τάφρου.

Για  αυτό  το  λόγο,  σε  περίπτωση  οριζόντιων  αντιστηρίξεων  (μπουντέλια)  οι  εγκάρσιοι  σύνδεσμοι  θα  απομακρύνονται 
σταδιακά έτσι ώστε να ελευθερώνεται κατά τμήματα η διατομή της τάφρου για την πλήρωση και συμπύκνωση του υλικού 
επίχωσης.

Όμοια, σε περίπτωση κατακόρυφων αντιστηρίξεων τα στοιχεία αυτής (πετάσματα τύπου Krings, πασσαλοσανίδες κλπ.) θα 
ανασύρονται  σταδιακά  σε  τέτοιο  ύψος  ώστε  να είναι  δυνατή  η  τοποθέτηση  σε  στρώσεις  του  υλικού  πλήρωσης  και  η 
συμπύκνωση αυτού.

Σε καμία περίπτωση δεν θα αφαιρούνται όλες οι αντιστηρίξεις καθ’ ύψος. Η αφαίρεση θα περιορίζεται κάθε φορά στο ύψος 
της συγκεκριμένης στρώσης.
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β. Αποκατάσταση οδοστρώματος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάμενη οδό
Αμέσως μετά την τοποθέτηση του αγωγού η τάφρος θα επαναπληρώνεται και το υλικό πλήρωσης θα συμπυκνώνεται. Η 
αποκατάσταση της συνέχειας με το υφιστάμενο οδόστρωμα θα γίνεται κατά  ευθύγραμμη  ακμή,  ομαλή  και  μη 
αποσαθρωμένη (προϋποτίθεται τομή με αρμοκόφτη).

Τυχόν χαλαρά τμήματα του οδοστρώματος στις παρειές της θα απομακρύνονται επιμελώς με νέα κοπή. Η αποκατάσταση 
του οδοστρώματος θα γίνεται με εφαρμογή του συνόλου των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που περιλαμβάνει η 
εκσκαφθείσα οδός.

Αν κατ' εξαίρεση η οριστική αποκατάσταση του οδοστρώματος δεν μπορεί να γίνει ευθύς αμέσως μετά την επαναπλήρωση 
της τάφρου του αγωγού, θα εφαρμόζεται προσωρινή στρώση ασφαλτομίγματος. Αν εμφανιστούν βλάβες της προσωρινής 
αυτής επικάλυψης θα αποκαθίστανται άμεσα.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- Έλεγχος αποτελεσμάτων κοκκομετρικής ανάλυσης υλικών επίχωσης.
- Έλεγχος αποτελεσμάτων δοκιμών συμπύκνωσης.
- Έλεγχος τελειωμένης εργασίας.
- Η  διαπίστωση  μη  συμμόρφωσης  των  απαιτήσεων  της  παρούσας  προδιαγραφής  για  τα  υλικά  και  την 

συμπύκνωση, συνεπάγεται την απόρριψη της κατασκευής.

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την φάση της επίχωσης.
• Εισροή υδάτων
• Πτώση εξοπλισμού ή αντικειμένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγματος.
• Πτώσεις προσώπων (εργαζομένων και περαστικών) εντός του ορύγματος.
• Τραυματισμός προσωπικού εργαζομένου εντός του ορύγμστος λόγω κακής ορατότητας του χειριστή του 

εξοπλισμού.
• Τραυματισμός προσώπων κινούμενων στην ζώνη ελιγμών των μηχανημάτων.
• Χρήση μηχανικού εξοπλισμού συμπύκνωσης εντός του ορύγματος.
• Εκφόρτωση με ανατροπή.
• Καταπτώσεις/ολισθήσεις πρανών ορύγματος κατά την συμπύκνωση των στρώσεων του υλικού επίχωσης, 

εντός του ορύγματος λόγω των δημιουργουμένων δονήσεων.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Συμμόρφωση  προς  την  οδηγία  92/57/EE,  που  αναφέρεται  στις  «Ελάχιστες  απαιτήσεις  Υγιεινής  και 

Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων»
• Συμμόρφωση με τις διατάξεις Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96 και Π.Δ 159/99 

κ.λπ.)
• Συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου .

Πέραν των ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα λαμβάνονται τα εξής μέτρα:
• Κατά μήκος του ορύγματος θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη και η κατάλληλη σήμανση.
• Στις  θέσεις  που  απαιτείται  θα  τοποθετούνται  διαβάθρες  με  πλευρικά  κιγκλιδώματα  τυποποιημένες  ή 

κατασκευασμένες επί τόπου, επαρκούς αντοχής.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες 
απαιτήσεις είναι οι εξής:
- Προστατευτική ενδυμασία,  EN  863:1995:  Protective  clothing  -  Mechanical  properties  –  Test  method: 

Puncture resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής σε διάτρηση.
- Προστασία  χεριών  και  βραχιόνων,  EN  388:2003:  Protective  gloves  against  mechanical  risks.  -  Γάντια 

προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων.
- Προστασία κεφαλής, EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). – Κράνη προστασίας. 
- Προστασία ποδιών, EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional Specifications 

Superseded  by  EN ISO 20345:2004.  -  Υποδήματα  ασφαλείας  για  επαγγελματική  χρήση  (αντικαταστάθηκε  από  το 
πρότυπο EN ISO 20345:2004).

Οι εργασίες συμπύκνωσης των υλικών επανεπίχωσης είναι υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις αντιστηριζόμενων 
ορυγμάτων, δεδομένου ότι οι αντιστηρίξεις πρέπει να αφαιρούνται σταδιακά προκειμένου να εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος 
χώρος για την εκτέλεση των εργασιών.

Η χρήση τηλεκατευθυνομένου από την επιφάνεια εξοπλισμού συμπύκνωσης χανδάκων (trench rollers, remotely controlled) 
μειώνει σημαντικά τους κινδύνους για τον χειριστή και συνίσταται.

5.3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
διαταραχές και οχλήσεις στο περιβάλλον, όπως ενδεικτικά:
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• Μέτρα αντιμετώπισης διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.
• Μέτρα μείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια.
• Μέτρα περιορισμού δημιουργίας σκόνης όπως κατάβρεγμα μεταφερόμενων υλικών επίχωσης, συστηματικός 

καθαρισμός οδοστρωμάτων κλπ.
• Χρήση  μηχανημάτων  έργων  αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας  για  την  μείωση  των  ρυπογόνων  εκπομπών, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες περί μηχανικού εξοπλισμού.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι εργασίες διαχωρίζονται ως προς την επιμέτρηση με βάση τα χρησιμοποιούμενα υλικά επίχωσης.

Για την επιμέτρηση έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα για τις εκσκαφές του ορύγματος (βλ.ΠΕΤΕΠ 08-01-01-00 «Εκσκαφές 
τάφρων και διωρύγων». Επιχώσεις που αντιστοιχούν σε εκσκαφές της τάφρου σε μεγαλύτερα βάθη ή πλάτη πυθμένα 
τάφρου ή κλίσεις πρανών κτλ., σε σχέση προς τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη, δεν επιμετράται προς πληρωμή.

α. Επίχωση από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγού»
Η επίχωση της ζώνης του αγωγού μετράται σε κυβικά μέτρα (m³) έτοιμης κατασκευής, με όγκο που προκύπτει από τις 
γραμμές θεωρητικής εκσκαφής (Γ.Θ.Ε.) πυθμένα και παρειών όπως αυτές ορίσθηκαν στην ΠΕΤΕΠ:08-01-03-01 και άνω 
επιφάνεια το οριζόντιο επίπεδο μέχρι το οποίο φτάνει η ζώνη του αγωγού, μετά την αφαίρεση των όγκων του αγωγού και 
σκυροδέματος έδρασης αυτού, (εάν προβλέπεται).

Στην περίπτωση παράλληλων οχετών ή αγωγών εντός του αυτού ορύγματος ο προσδιορισμός της άνω επιφάνειας του 
υλικού της ζώνης αγωγού, γίνεται, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, σε ύψος 0.30 m πάνω από την νοητή εφαπτόμενη 
γραμμή που  ενώνει  τις  κορυφές  δύο συνεχόμενων αγωγών ή  οχετών.  Η μέγιστη  κλίση αυτής  της  επιφάνειας  δεν  θα 
υπερβαίνει τις 45 ο (κλίση 100 %).

β. Επίχωση με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών πάνω από τη «ζώνη αγωγού»
Η επίχωση της περιοχής πάνω από τη " ζώνη αγωγού " μετράται σε κυβικά μέτρα (m³) έτοιμης κατασκευής που προκύπτει 
από τις παρειές θεωρητικής εκσκαφής, όπως αυτές ορίσθηκαν στην ΠΕΤΕΠ:08-01-03-01, πυθμένα που ταυτίζεται με την 
άνω επιφάνεια της ζώνης αγωγού, όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω, και άνω επιφάνεια την άνω στάθμη της τάφρου, 
όπως αυτή είναι διαμορφωμένη κατά τον χρόνο της επίχωσης, αφαιρουμένου του πάχους του οδοστρώματος ή στρώσεως 
φυτικών, εάν προβλέπεται.

γ. Επανεπιχώσεις με κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόμια
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε m3 έτοιμης κατασκευής επανεπίχωσης με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής.

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Στις  ως  άνω επιμετρούμενες  επί  μέρους  εργασίες,  οι  οποίες  αποτελούν  την  επανεπίχωση,  του  όγκου  εκσκαφής  των 
υπογείων δικτύων περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τις αναγκαίες εργασίες και την χρήση κάθε είδους υλικού και εξοπλισμού 
που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της εργασίας

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά:
• Η  εργασία  τοποθέτησης  διάστρωσης  κατά  στρώσεις  και  συμπύκνωσης  στον  προβλεπόμενο  βαθμό 

σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή του εν λόγω υλικού γύρω ή πάνω από τον αγωγό ή πίσω από τον αγωγό 
ανάλογα με την επιμέρους εργασία.

• Η  λήψη  όλων  των  απαιτούμενων  μέτρων  για  την  προστασία  των  αγωγών,  οχετών,  ή  καλωδίων  σε 
περίπτωση τοποθέτησης τους κάτω από υφιστάμενο οδόστρωμα.

• Η λήψη όλων των  απαιτούμενων μέτρων για  την  προστασία  των  αγωγών,  οχετών  κλπ.  όπως  και  της 
προστατευτικής επένδυσής τους, από νερά, διαβρώσεις κλπ.

• Η λήψη όλων των μέτρων προστασίας πεζών και οχημάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
• Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων, κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

εργασίας σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, καθώς και η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί 
να αντικατασταθούν σε περίπτωση διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

• Τα  απαιτούμενα  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  μηχανικά  μέσα,  υλικά,  εργαλεία,  και  εργατοτεχνικό 
προσωπικό, όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία πέρα από αυτές που αναφέρονται, που είναι απαραίτητη για την άρτια 
και πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

• Η λήψη, μεταφορά και χρησιμοποίηση δάνειων υλικών για εργασίες της παρούσας προδιαγραφής όταν από 
υπαιτιότητα του Αναδόχου, δεν κατέστη δυνατή η χρησιμοποίηση στις κατασκευές διαθέσιμων ποσοτήτων καταλλήλων 
προϊόντων εκσκαφής.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα προδιαγραφή μπορεί να αναφέρονται περισσότερα του ενός άρθρου του τιμολογίου ένεκα 
της πιθανής διαφορετικής σύνθεσης του υλικού επανεπίχωχης (π.χ. κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, άμμος εγκιβωτισμού 
σωλήνων, κοκκώδες υλικό πλήρωσης τάφρου σε σκάμματα εντός οδών, κοκκώδες υλικό ζώνης πεζοδρομίου).
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ΤΠ 17 - ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 
Η ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά τις εργασίες θωράκισης με τσιμεντοκονίαμα ή έτοιμα κονιάματα, επιφανειών κατασκευών 
από σκυρόδεμα (οχετών, τοίχων αντιστήριξης, φρεατίων, και γενικότερα υπογείων έργων).

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Για την στεγανοποίηση των εξωτερικών επιφανειών μπορούν να χρησιμοποιούνται κοινά τσιμεντοκονιάματα ή και ειδικά 
στεγανωτικά κονιάματα που περιέχουν συνθετικές συνδετικές ύλες, συνήθως από πολυμερή. Τα ειδικά αυτά κονιάματα 
παρασκευάζονται με την ανάμιξη υλικών που συνήθως παραδίδονται σε βιομηχανοποιημένες συσκευασίες.

2.1. ΤΣΙΜΕΝΤΟ
Για το τσιμέντο έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα πρότυπα:
EN 197-1:2000 Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria of common cements.  Τσιμέντο - 

Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης κοινών τσιμέντων.
EN 197-2:2000 Cement - Part 2: Conformity evaluation. Τσιμέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης.

Η  χρήση  τσιμέντου  χύμα  θα  επιτρέπεται,  με  την  προϋπόθεση  ότι  ο  Ανάδοχος  θα  εξασφαλίσει  αποδεκτές  μεθόδους 
φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς, αποθήκευσης και μέτρησης, διαφορετικά θα χρησιμοποιείται μόνο τσιμέντο σε χάρτινους 
σάκους.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το τσιμέντο περιέχει σβώλους ή ξένες ουσίες, θα κοσκινίζεται στο κόσκινο Νο 100.

2.2. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Για τα αδρανή κονιαμάτων έχει εφαρμογή το πρότυπο ΕΝ 13139:2002 (Aggregates for mortar [Incorporating corrigendum 
May 2004] -- Αδρανή κονιαμάτων [περιλαμβάνεται η διόρθωση του Μαίου 2004]), στο οποίο καθορίζονται οι απαιτούμενες 
δοκιμές και η διαδικασία πιστοποίησης για την εφαρμογή σήμανσης CE.

Για τα γεωμετρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά της άμμου έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα πρότυπα:
ΕΝ 933-1:1997 Tests for geometrical properties of aggregates -  Part 1:  Determination of particle size distribution - 

Sieving method -  Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών -  Μέρος 1:  Προσδιορισμός  του 
διαγράμματος κοκκομετρίας – Μέθοδος με κόσκινα.

ΕΝ 1097-1:1996 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1: Determination of the resistance to 
wear (micro-Deval). -  Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και  φυσικών ιδιοτήτων των 
αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντίστασης σε φθορά.

ΕΝ 1367-1:1999 Tests for thermal and weathering properties of aggregates -  Part 1:  Determination of resistance to 
freezing and thawing - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και 
καιρικές μεταβολές - Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντοχής σε ψύξη και απόψυξη.

Τα αδρανή υλικά των κονιαμάτων μπορεί να είναι φυσικής προέλευσης (χαλαζιακή άμμος) ή θραυστά (ασβεστολιθικής 
προέλευσης). Θα πληρούν τις παρακάτω ποιοτικές απαιτήσεις:
− Θα είναι σκληρά, υγιή, ανθεκτικά, καθαρά και απαλλαγμένα από προσμίξεις αργίλου, αλκαλίων, οργανικών ή άλλων 

επιβλαβών ουσιών.
− Το σύνολο των σωματιδίων ειδικού βάρους μικρότερου από 1,95 gr/cm3 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1% κατά 

βάρος.
− Τα αδρανή υλικά πρέπει να είναι ομαλής κοκκομετρικής διαβάθμισης.

Η κοκκομετρία των αδρανών θα κυμαίνεται εντός των ακόλουθων ορίων.

Πίνακας 1: Προτεινόμενες ζώνες κοκκομετρικής διαβάθμισης άμμου κονιαμάτων.
Διάμετρος κόσκινου [mm] Διερχόμενο ποσοστό κατά βάρος [%]

2,4 100
0,3 15 ÷ 40
0,15 0 ÷ 10
0,074 0 ÷ 5

Επιθυμητό είναι να μην χρησιμοποιούνται αδρανή με μικρότερη κοκκομετρική διαβάθμιση από την παρακάτω:
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Πίνακας 2: Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης άμμου κονιαμάτων.
Διάμετρος κόσκινου [mm]  Διερχόμενο ποσοστό [%]

2,36 95
1,18 80
0,6 60
0,3 25

0,075 2,5

2.3. ΝΕΡΟ
Εάν το νερό που θα χρησιμοποιηθεί  για την ανάμιξη και την συντήρηση των τσιμεντοκονιαμάτων δεν είναι πόσιμο, θα 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της § 4.4 του Κ.Τ.Σ. (Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος [1997/2001]), σε συνδυασμό με τις 
απαιτήσεις  του  Προτύπου  EN  345:1997  (Specification  for  safety  footwear  for  professional  use.  -  Προδιαγραφή  για 
υποδήματα ασφαλείας επαγγελματικής χρήσης).  Γενικώς το νερό θα είναι  καθαρό και  διαυγές και  δεν θα περιέχει  ιλύ, 
οργανικές ουσίες, διαλυτά άλατα ή άλλες ξένες προσμίξεις. Η Επίβλεψη σε περίπτωση χρησιμοποίησης μη πόσιμου νερού 
μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση εργαστηριακού ελέγχου για την διαπίστωση της καταλληλότητάς του.

Για το νερό ανάμιξης ισχύει το πρότυπο:
ΕΝ 1008:2002 Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, 

including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete - 
Νερό ανάμιξης σκυροδέματος -  Προδιαγραφή για δειγματοληψία,  έλεγχο και αξιολόγηση της 
καταλληλότητας του νερού.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση θαλασσινού νερού για την παρασκευή κονιαμάτων.

2.4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Τα πρόσθετα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι του αυτού εργοστασίου και θα έχουν την ίδια εμπορική ονομασία με αυτά 
που χρησιμοποιήθηκαν κατά την μελέτη συνθέσεως του κονιάματος και θα προστίθενται στην αναλογία που προβλέπεται 
σε αυτήν.

Τα πρόσθετα  που θα χρησιμοποιηθούν  θα είναι  συμβατά με τον τύπο του τσιμέντου.  Ο Ανάδοχος  θα υποβάλει  στην 
Υπηρεσία  φάκελο  τεχνικών  στοιχείων  και  χαρακτηριστικών  των  προσθέτων  που  προτίθεται  να  χρησιμοποιήσει, 
συνοδευόμενο από πιστοποιητικά εργαστηριακών ελέγχων. Θα παρέχονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:
- Χημική ονοματολογία των κυρίως ενεργών συστατικών των προσθέτων.
- Περιεκτικότητα των προσθέτων σε χλώριο εκφρασμένη σε  άνυδρο CaCl2 ως ποσοστό κατά βάρος του 

προσθέτου.
- Λεπτομερείς οδηγίες χρήσεως.
- Τυπική δόση και βλαβερές επιδράσεις σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως μεγαλύτερης δόσεως.
- Αν το πρόσθετο δημιουργεί φυσαλίδες αέρα.
- Επιτρεπόμενος χρόνος και απαιτούμενες συνθήκες αποθήκευσης.
- Συμβατότητα των προσθέτων σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται συγχρόνως δύο ή περισσότερα από 

αυτά.
- Εάν τα πρόσθετα είναι απαλλαγμένα από θειικές ρίζες (δεν γίνονται αποδεκτά).
- Εάν τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται έχουν δευτερογενείς επιπτώσεις στον χρόνο πήξεως, στις αντοχές 

και στο τελικό χρώμα του κονιάματος.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η χρήση προσθέτων που δημιουργούν ιόντα χλωρίου.

2.5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
α) Τσιμεντοκονίαμα
Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη, για την κατασκευή του τσιμεντοκονιάματος θα χρησιμοποιείται τσιμέντο και 
άμμος σε αναλογία 650 kg τσιμέντου σε 1,0 m3 για την πρώτη και δεύτερη στρώση και 900 kg τσιμέντου σε 0,8 m3 άμμου 
για την τρίτη στρώση ή όπως προκύψει από την μελέτη σύνθεσης βάσει των διατιθέμενων υλικών και των απαιτήσεων της 
μελέτης.

Για τα τσιμεντοκονιάματα που παρασκευάζονται στο εργοτάξιο θα συντάσσεται Μελέτη
Σύνθεσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης και της παρούσας προδιαγραφής.

Η χρήση φυσικών ή συνθετικών πρόσθετων, για την αύξηση της στεγανότητας ή εργασιμότητας, των τσιμεντοκονιαμάτων 
επιτρέπεται μόνο όταν έχει ληφθεί υπόψη στη μελέτη σύνθεσης του κονιάματος, και μετά από έγκριση από την Επίβλεψη 
(βλ. Παρ. 2.2.4).

Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη τα κονιάματα θα έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες (οι οποίες πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά τη μελέτη συνθέσεως).
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Πίνακας 3: Ιδιότητες κονιαμάτων.
Φαινόμενη πυκνότητα ΕΝ 1015-10:19999

Πυκνότητα νωπού κονιάματος ΕΝ 1015-6:199810

Αντοχή σε θλίψη ≥40Ν/mm2 (ΕΝ 1015-11:199911)
Αντοχή στην κάμψη από εφελκυσμό ≥7,5 Ν/mm2 (ΕΝ 1015-11:19993)
Μέτρο ελαστικότητας θλίψης ≥30000 Ν /mm2 (ΕΝ 13412:200212)
Συστολή <1,2mm/m (ΕΝ 1367-4:199813)

Προσδιορισμός χρόνου πήξης
(ΕΝ 480-2:199614, ΕΝ 13395:200215, ΕΝ 
13294:200216)

Προσδιορισμός χρόνου εργασιμότητας ΕΝ 1015-9:199917

Αντοχή προσκόλλησης σε εφελκυσμό ≥1,5 Ν /mm2

Η δειγματοληψία του νωπού κονιάματος θα εκτελείται  σύμφωνα με το EN 1015-2:1998 (Methods of test  for mortar  for 
masonry - Part 2: Bulk sampling of mortars and preparation of test mortars - Μέθοδοι δοκιμής κονιαμάτων για τοιχοποιία - 
Μέρος 1: Δειγματοληψία κονιαμάτων και παρασκευή των κονιαμάτων δοκιμής).

Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει την κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος.

β) Βιομηχανικά παρασκευαζόμενα έτοιμα προς μίξη κονιάματα
Τα βιομηχανικά κονιάματα με συνθετικές συνδετικές ύλες θα παραδίδονται στο εργοτάξιο σε ξηρή μορφή και η ανάμιξη θα 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ο  Ανάδοχος  θα  προσκομίζει  πιστοποιητικά  του  εργοστασίου,  τα  οποία  θα  καλύπτουν  όλες  τις  αναφερόμενες  στον 
παραπάνω πίνακα ιδιότητες.

Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9000:2001.

Επί της συσκευασίας των υλικών πρέπει, στο βαθμό που ισχύουν, να υπάρχουν τουλάχιστον οι ακόλουθες επισημάνσεις:
- όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή.
- ακριβής χαρακτηρισμός του προϊόντος.
- απαιτήσεις για την αποθήκευση.
- αριθμός παρτίδας.
- επισήμανση περιεχομένων επικίνδυνων υλικών.
- ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης.
- παραπομπή σε ειδικές διατάξεις επεξεργασίας.

Τα υλικά θα αποθηκεύονται στην εργοστασιακή τους συσκευασία σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή σε στεγνό 
και αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες και τους εργοταξιακούς ρύπους.

Οι σάκοι των διαφόρων συνδετικών υλών σε μορφή σκόνης θα αποθηκεύονται χωριστά πάνω σε ξύλινες παλέτες και θα 
καταναλώνονται με την σειρά προσκόμισής τους (ανακύκλωση αποθέματος).

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ
Η ανάμιξη των υλικών και η παρασκευή των μιγμάτων θα γίνεται με αναμικτήρες κονιαμάτων. Θα προηγείται η ανάμειξη των 
αδρανών και της συνδετικής ύλης και στη συνέχεια θα προστίθεται το νερό στην προβλεπόμενη από τη μελέτη σύνθεσης 
ποσότητα, και η ανάμειξη θα συνεχίζεται τόσο ώστε να προκύψει ομοιογενές μείγμα.

9 Methods of test for mortar for masonry - Part 10: Determination of dry bulk density of hardened mortar - Μέθοδοι δοκιμών κονιαμάτων 
τοιχοποιίας. - Μέρος 10: Προσδιορισμός της φαινόμενης πυκνότητας του σκληρυμένου κονιάματος.
10 Methods of test for mortar for masonry - Part 6: Determination of bulk density of fresh mortar -  Μέθοδοι δοκιμών κονιαμάτων 
τοιχοποιίας. - Μέρος 6: Προσδιορισμός της φαινόμενης πυκνότητας του νωπού κονιάματος.
11 Methods of test for mortar for masonary - Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar -  Μέθοδοι 
δοκιμών κονιαμάτων τοιχοποιίας. - Μέρος 11: Προσδιορισμός της καμπτικής και θλιπτικής αντοχής του σκληρυμένου κονιάματος.
12 Products and systems for the protection and repair  of concrete structures -  Test methods - Determination of modulus of elasticity in  
compression - Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός του 
μέτρου ελαστικότητας σε θλίψη.
13 Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 4: Determination of drying shrinkage -- Δοκιμές ιδιοτήτων 
κονιαμάτων σε θερμική καταπόνηση και έκθεση σε περιβαλλοντικές συνθήκες - Μέρος 4: Προσδιορισμός συστολής ξήρανσης.
14 Admixtures for concrete, mortar and grout -  Test  methods - Part 2: Determination of setting time -  Πρόσθετα σκυροδέματος, 
κονιαμάτων και ενεμάτων. Μέρος 2: Προσδιορισμός χρόνου πήξης.
15 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of workability - Part 1: 
Test for flow of thixotropic mortars -- Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων  από σκυρόδεμα - Μέθοδοι 
δοκιμής - Προσδιορισμός εργασιμότητας. Μέρος 1: Δοκιμή ροής θιξοτροπικών κονιαμάτων.
16 Methods Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of stiffening 
time - Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός χρόνου 
σκλήρυνσης.
17 Methods of test for mortar for masonry - Part 9: Determination of workable life and correction time of fresh mortar - Μέθοδοι δοκιμών 
κονιαμάτων τοιχοποιίας. - Μέρος 9: Προσδιορισμός του χρόνου εργασίμου του νωπού κονιάματος.

[9. texnikes prodiagrafes.doc.doc] Σελ.111/150



 

Η παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων (ανάμειξη)  με  το χέρι,  επιτρέπεται  μόνο για πολύ μικρές ποσότητες  κονιάματος  και 
ακολουθείται η παραπάνω σειρά εργασιών.

Για την παρασκευή του κονιάματος με συνθετικές συνδετικές ύλες στο εργοτάξιο θα εφαρμόζονται επακριβώς οι σχετικές 
οδηγίες του κατασκευαστή .

Για την προσθήκη μέρους του περιεχομένου συσκευασίας υγρού συστατικού θα χρησιμοποιείται κατάλληλη δοσιμετρική 
διάταξη.

3.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προετοιμασία υποστρώματος
Οι επιφάνειες που θα εφαρμοστεί η τσιμεντοκονία θα είναι απαλλαγμένες από σκόνες, άργιλο και χαλαρά υλικά.

Ο καθαρισμός της επιφάνειας θα γίνεται με εκτόξευση νερού υπό πίεση ή με πεπιεσμένο αέρα.

Τυχόν  ρωγμές  και  οπές  θα  σφραγίζονται  με  εισπίεση  σφραγιστικού  υλικού.  Οι  αρμοί  εργασίας  του  προς  επικάλυψη 
σκυροδέματος θα διευρύνονται σε μορφή V και θα εφαρμόζεται σφραγιστικό υλικό, συμβατό με το υλικό του κονιάματα 
(ιδιαίτερα στις περιπτώσεις βιομηχανοποιημένων έτοιμων κονιαμάτων). Τα υλικά αυτά, εάν δεν προκαθορίζονται από τη 
μελέτη, θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου.

Εφαρμογή κονιαμάτων
Τα κονιάματα με συνθετικές ύλες ως συνδετικό, θα προετοιμάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, 
τα  δε  συμβατικά  τσιμεντοκονιάματα  σύμφωνα  με  την  εγκεκριμένη  μελέτη  συνθέσεως.  Δεν  επιτρέπεται  η  αύξηση  της 
ποσότητας νερού για βελτίωση της εργασιμότητας του κονιάματος.

Η θερμοκρασία εφαρμογής των εργοστασιακών κονιαμάτων θα είναι η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή. Γενικώς τα 
κονιάματα θα εφαρμόζονται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ των 5ºC και 30ºC. Σε συνθήκες παγετού (θ ≤ 4°) ή 
καύσωνα (θ ≥ 38°) δεν θα εκτελούνται εργασίες θωράκισης επιφανειών.

Η πρώτη στρώση της τσιμεντοκονίας θα είναι πεταχτή, η δεύτερη στρώση και η τρίτη πατητή, που θα συμπιέζεται και θα 
λειαίνεται με το μυστρί. Το συνολικό πάχος της τσιμεντοκονίας θα είναι το οριζόμενο στην μελέτη, τουλάχιστον δε 1,50cm 
για εξωτερικές επιφάνειες και 2,00cm για εσωτερικές επιφάνειες (φρεατίων, δεξαμενών κλπ.). Το πάχος του κονιάματος σε 
καμιά θέση δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 1,00cm.

Οι γωνίες θα διαμορφώνονται με καμπύλη με ειδικά εργαλεία χειρός.

Πρίv από την διάστρωση κάθε στρώσης τσιμεντοκονίας, η επιφάνεια θα καθαρίζεται από τυχόν σαθρά και χαλαρά υλικά και 
θα διαβρέχεται με γαλάκτωμα τσιμέντου.

Το τσιμεντοκονίαμα θα διατηρείται σε υγρό περιβάλλον μετά την πήξη του τσιμέντου
(επανειλημμένη διαβροχή με νερό).

Θα παρασκευάζεται τόσο κονίαμα όσο έχει την δυνατότητα το συνεργείο να διαστρώνει πριν αρχίσει η πήξη του.

Κονιάματα που έχουν στεγνώσει ή έχει αρχίσει η πήξη τους (περίπου δύο ώρες από την προσθήκη τσιμέντου στο μείγμα) 
δεν  θα  χρησιμοποιούνται.  Απαγορεύεται  η  επαναχρησιμοποίηση  των  κονιαμάτων  αυτών  με  την  προσθήκη  νερού  ή 
συνδετικής ύλης (π.χ. τσιμέντο).

Ποσότητες  κονιάματος  που  έχουν  πέσει  στο  δάπεδο  θα  συλλέγονται  πριν  από  τη  στερεοποίησή  τους  και  θα 
απομακρύνονται.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωματωμένων υλικών.
- Έλεγχος  φακέλου  πιστοποιητικών  και  εργαστηριακών  δοκιμών  του  εργοστασίου  παραγωγής  (στην 

περίπτωση των ετοίμων κονιαμάτων) και εργαστηριακών δοκιμών στην περίπτωση συμβατικών τσιμεντοκονιαμάτων.
- Έλεγχος πλήρους επικάλυψης των προβλεπόμενων από τη μελέτη επιφανειών.
- Οπτικός έλεγχος επιφανειακής υφής κονιαμάτων θωράκισης.
- Δειγματοληπτικός έλεγχος πάχους επίστρωσης.

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της κατασκευής με τα ανωτέρω συνεπάγεται απόρριψη της κατασκευής.

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών:
- Εκφόρτωση και διακίνηση ενσακισμένων υλικών με γερανοβραχίονα.
- Εργασία σε ανοιχτά ορύγματα ή στο εσωτερικό φρεατίων.
- Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την φάση εκτέλεσης εργασιών εντός ορύγματος.
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5.1. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE,  που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας 

προσωρινών και κινητών Εργοταξίων».
• Συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
• Λήψη μέτρων  προστασίας  για  την  εκτέλεση  εργασιών  εντός  ορυγμάτων ή  φρεατίων  σύμφωνα με  το  Σχέδιο 

Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
• Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι 

εξής:
o Προστασία χεριών και βραχιόνων, EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks. – Γάντια 

προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων.
o Προστασία κεφαλής,  EN  397:1995:  Industrial  safety  helmets  (Amendment  A1:2000).  –  Κράνη 

προστασίας.
o Προστασία ποδιών,  EN  345-2:1996:  Safety  Footwear  for  Professional  Use  -  Part  2.  Additional 

Specifications  Superseded  by  EN  ISO  20345:2004.  -  Υποδήματα  ασφαλείας  για  επαγγελματική  χρήση 
(αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004).

• Εξασφάλιση ασφαλών προσβάσεων προς τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών (κλίμακες καθόδου).
• Εξασφάλιση επαρκούς αερισμού κατά την εκτέλεση εργασιών εντός φρεατίου.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Υπολείμματα υλικών και συσκευασίας προσκομιζομένων υλικών θα περισυλλέγονται και θα απομακρύνονται από το έργο.

Κατά τους καθαρισμούς των επιφανειών από ξένα υλικά θα λαμβάνονται μέτρα αποφυγής σκόνης (διαβροχή επιφανειών 
κλπ). Τα απόνερα απόπλυσης των επιφανειών δεν επιτρέπεται να καταλήγουν σε δίκτυα αποχέτευσης.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. Οι εργασίες διακρίνονται ως προς 
το προβλεπόμενο από τη μελέτη πάχος στρώσης και τη θέση εφαρμογής (εξωτερικές - εσωτερικές στρώσεις).

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι προς τιμολόγηση εργασίες συμπεριλαμβάνουν τις αναγκαίες δαπάνες για:
- Το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό, εξοπλισμό και τα μέσα για την εκτέλεση των εργασιών.
- Την προετοιμασία του υποστρώματος.
- Την  προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου,  αποθήκευση  και  τις  πλάγιες  μεταφορές  των 

ενσωματούμενων υλικών.
- Την συντήρηση των κονιαμάτων.
- Τη φθορά και απομείωση των υλικών.
- Την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών και ελέγχων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

προδιαγραφής.
- Την αποκατάσταση (εργασία και υλικό) που τυχόν θα απαιτηθεί σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τον έλεγχο 

μη συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ-ΑΔΡΑΝΗ)
EN 480-1:1997 Admixtures  for  concrete,  mortar  and  grout  -  Test  methods  -  Part  1:  Reference  concrete  and 

reference  mortar  for  testing  -  Πρόσθετα  σκυροδέματος,  κονιαμάτων  και  ενεμάτων.  Μέρος 1: 
Σκυρόδεμα και κονίαμα αναφοράς για την εκτέλεση δοκιμών.

EN 480-2:1996 Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 2: Determination of setting time - 
Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων. Μέρος 2: Προσδιορισμός χρόνου πήξης.

EN 480-4:1996 Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 4: Determination of bleeding of 
concrete  -  Πρόσθετα σκυροδέματος,  κονιαμάτων και ενεμάτων -  Μέθοδοι δοκιμής -  Μέρος 4: 
Προσδιορισμός του υδαρότητας του σκυροδέματος.

EN 480-5:1996 Admixtures  for  concrete,  mortar  and  grout  -  Test  methods  -  Part  5:  Determination  of  capillary 
absorption  -  Πρόσθετα σκυροδέματος,  κονιαμάτων και ενεμάτων -  Μέθοδοι δοκιμής -  Μέρος 5: 
Προσδιορισμός της τριχοειδούς απορρόφησης. EN 480-6:1996 Admixtures for concrete, mortar and 
grout  -  Test  methods  -  Part  6:  Infrared  analysis  -  Πρόσθετα σκυροδέματος,  κονιαμάτων και 
ενεμάτων – Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 6: Ανάλυση µε υπέρυθρη ακτινοβολία.

EN 480-8:1996 Admixtures  for  concrete,  mortar  and  grout  -  Test  methods  -  Part  8:  Determination  of  the 
conventional dry material content – Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι 
δοκιμής - Μέρος 8: Προσδιορισμός του συμβατικού ξηρού υπολείμματος.

EN 480-10:1996 Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 10: Determination of water soluble 
chloride content --Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων.  Μέρος 10:  Προσδιορισμός 
του υδατοδιαλυτού ποσοστού χλωριόντων.

EN 480-11:1998 Admixtures for  concrete,  mortar  and grout  -  Test  methods  -  Part  11:  Determination  of  air  void 
characteristics in hardened concrete – Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων. Μέρος 
11: Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των κενών μέσα στο σκληρυμένο σκυρόδεμα.
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EN 480-12:1997 Admixtures for concrete,  mortar and grout - Test methods - Part 12: Determination of  the alkali 
content  of  admixtures  --  Πρόσθετα  σκυροδέματος,  κονιαμάτων  και  ενεμάτων.  Μέρος 12: 
Προσδιορισμός περιεκτικότητας αλκαλίων.

EN 13139:2002 Aggregates  for  mortar  (Incorporating  corrigendum  May  2004)  –  Αδρανή κονιαμάτων 
(περιλαμβάνεται η διόρθωση του Μαίου 2004)

EN 13055-1:2002 Lightweight  aggregates  -  Part  1:  Lightweight  aggregates  for  concrete,  mortar  and  grout  -  Ελαφρά 
αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα

EN 934-2:2001 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, 
conformity, marking and labelling – Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2: 
Πρόσθετα σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση.

EN 934-3:2003 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures for masonry mortar - Definitions, 
requirements,  conformity,  marking  and  labelling  -  Πρόσθετα σκυροδέματος κονιαμάτων και 
ενεμάτων -  Μέρος 3:  Πρόσθετα για κονιάματα τοιχοποιίας -  Ορισμοί,  απαιτήσεις συμμόρφωσης, 
σήμανση και επισήμανση.

EN 934-6:2001 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6: Sampling, conformity control and evaluation of 
conformity - Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 6: Δειγματοληψία, έλεγχος 
συμμόρφωσης και εκτίμηση της συμμόρφωσης.

EN 13395-1:2002 Products  and  systems  for  the  protection  and  repair  of  concrete  structures  –  Test  methods  - 
Determination of workability - Part 1: Test for flow of thixotropic mortars - Προϊόντα και συστήματα 
για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα -  Μέθοδοι δοκιμής -  Προσδιορισμός 
εργασιμότητας. Μέρος 1: Δοκιμή ροής θιξοτροπικών κονιαμάτων.

EN 13395-2:2002 Products  and  systems  for  the  protection  and  repair  of  concrete  structures  –  Test  methods  - 
Determination of  workability - Part 2: Test for flow of grout or mortar - Προϊόντα και συστήματα 
προστασίας  και  επισκευής  κατασκευών  από  σκυρόδεμα.  Μέθοδοι  δοκιμής.  Προσδιορισμός  του 
εργασίμου. Μέρος 2: Δοκιμές ροής ενεμάτων και κονιαμάτων.

EN 13395-4:2002 Products  and  systems  for  the  protection  and  repair  of  concrete  structures  –  Test  methods  - 
Determination  of  workability  -  Part  4:  Application  of  repair  mortar  overhead  -  Προϊόντα  και 
συστήματα προστασίας και επισκευής κατασκευών από σκυρόδεμα.  Μέθοδοι δοκιμής.  Μέρος 4: 
Εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων επί οροφών.

EN 13412:2002 Products  and  systems  for  the  protection  and  repair  of  concrete  structures  –  Test  methods  - 
Determination of modulus of elasticity in compression - Προϊόντα και συστήματα για την προστασία 
και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα -  Μέθοδοι δοκιμής -  Προσδιορισμός του μέτρου 
ελαστικότητας σε θλίψη.

EN 13294:2002 Products  and  systems  for  the  protection  and  repair  of  concrete  structures  –  Test  methods  - 
Determination  of  stiffening  time  -  Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή 
δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός χρόνου σκλήρυνσης.

EN 1367-4:1998 Tests  for  thermal  and  weathering  properties  of  aggregates  -  Part  4:  Determination  of  drying 
shrinkage -  Δοκιμές ιδιοτήτων κονιαμάτων σε θερμική καταπόνηση και έκθεση σε περιβαλλοντικές 
συνθήκες - Μέρος 4: Προσδιορισμός συστολής ξήρανσης.
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ΤΠ 18 - ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Στην παρούσα προδιαγραφή καθορίζονται οι απαιτήσεις για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης από πλαστικούς σωλήνες 
πολύβινοχλωριδίου (PVC).

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτημάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (ΕΝ) και 
να παράγονται σύμφωνα με αυτές.

Το τελικό προϊόν (σωλήνες, εξαρτήματα) θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1401-1:1998.

Προϊόντα  από  άλλα  κράτη  μέλη  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  πρώτες  ύλες  από  κράτη  -  μέλη  του  Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού  Χώρου,  τα  οποία  δεν  ανταποκρίνονται  στην  παρούσα  Τεχνική  Προδιαγραφή,  θεωρούνται  ισοδύναμα, 
συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής, όταν με αυτούς επιτυγχάνεται 
στον ίδιο βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα 
χρήσης.

Για την αποδοχή των προτεινομένων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο Ανάδοχος θα υποβάλει 
στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
- Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων
- Πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα/ εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις (ΕΝ ISO/IEC 

17025:2005-08: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories -- Γενικές απαιτήσεις 
για  την  επάρκεια  των  εργαστηρίων  δοκιμών  και  διακριβώσεων),  από  τα  οποία  θα  προκύπτει  συμμόρφωση  των 
προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων (βλ. πίνακα προτύπων),

- Πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρμογών των προϊόντων.
- Πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων.
- Σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που παράγει το εργοστάσιο.
- Οδηγίες εγκατάστασης/ σύνδεσης.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται  κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και  κατ’  ελάχιστον θα περιλαμβάνουν 
περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα/ στοιχεία στην Αγγλική.

Οι  σωλήνες  και  τα  εξαρτήματα  θα  έχουν  κατασκευαστεί  με  πιστοποιημένη  κατά  ΕΝ  ISO  9000:2000-  12  (Quality 
management systems - Fundamentals and vocabulary - Συστήματα διαχείρισης ποιότητος. Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) 
παραγωγική διαδικασία.

2.2. ΙΣΧΥΟΝΤΑ  ΠΡΟΤΥΠΑ  ΓΙΑ  ΣΩΛΗΝΕΣ  PVC  ΥΠΟΓΕΙΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια από συμπαγές πολυβινυλοχλωρίδιο θα πληρούν τις απαιτήσεις των παρακάτω προτύπων:
EN 1401-1:1998 Plastics  piping  systems  for  non-pressure  underground  drainage  and  sewerage  -  Unplasticized 

poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system - Συστήματα 
πλαστικών  σωληνώσεων  υπογείων  αποχετεύσεων  και  αποστραγγίσεων  χωρίς  πίεση  -  Μη 
πλαστικοποιημένο  πολυ(βινυλοχλωρίδιο)  (PVC-U)  -  Μέρος  1:  Προδιαγραφές  για  σωλήνες, 
εξαρτήματα και το σύστημα.

EN 1437:2002 Plastics piping systems - Piping systems for underground drainage and sewerage - Test method for 
resistance  to  combined  temperature  cycling  and  external  loading  -  Συστήματα  πλαστικών 
σωληνώσεων – Συστήματα σωληνώσεων υπόγειας αποχέτευσης και  αποστράγγισης  - Μέθοδος 
δοκιμής για αντοχή στην άσκηση εξωτερικού φορτίου με ταυτόχρονη εναλλαγή θερμοκρασιών.

EN 580:2003 Plastics piping systems - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes - Test method for the 
resistance  to  dichloromethane  at  a  specified  temperature  (DCMT)  -  Συστήματα  πλαστικών 
σωληνώσεων  -  Σωλήνες  από  μη  πλαστικοποιημένο  πολυ(βινυλοχλωρίδιο)  (PVC-U)  -  Μέθοδος 
δοκιμής της αντοχής σε διχλωρομεθάνιο σε καθορισμένη θερμοκρασία (DCMT).

EN 727:1994 Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes and fittings - Determination of  Vicat 
softening temperature (VST) - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών - Θερμοπλαστικοί 
σωλήνες και εξαρτήματα - Προσδιορισμός της θερμοκρασίας μαλθακώσεως VICAT (VST).

EN 921:1994 Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of resistance to internal pressure at 
constant  temperature  -  Συστήματα  πλαστικών  σωληνώσεων  -  Θερμοπλαστικοί  σωλήνες  - 
Προσδιορισμός της αντοχής σε εσωτερική πίεση υπό σταθερή θερμοκρασία.

EN 744:1995 Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Test method for resistance to external 
blows by the round-the-clock method - Θερμοπλαστικοί σωλήνες - Μέθοδος δοκιμής της αντίστασης 
σε εξωτερικές κρούσεις με την «ωρολογιακή μέθοδο» (κατά την περίμετρο).

DIN EN 1610:1979 Construction  and  testing  off  drains  and  sewers  --  Κατασκευή και δοκιμές και ομβρίων και 
αποχετεύσεων.

EN 13508-1:2003 Condition of drain and sewer systems outside buildings - Part 1: General requirements - Κατάσταση 
δικτύων αποχέτευσης εξωτερικά των κτιρίων - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
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2.3. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητος των σωλήνων θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
ISO 4633:2002-04 Rubber seals - Joint rings for water  supply,  drainage and sewerage pipelines - Specification for 

materials  --  Ελαστικοί  δακτύλιοι  για  εφαρμογές  ποσίμου  νερού  και  δίκτυα  αποχέτευσης  - 
αποστράγγισης. Πρότυπα υλικών.

ΕΝ 681-1:1996 Elastomeric  seals  -  Materials  requirements  for  pipe  joint  seals  used  in  water  and  drainage 
applications  -  Part  1:  Vulcanized  rubber  –  Ελαστομερή  στεγανωτικά  -  Απαιτήσεις  για  τα  υλικά 
στεγάνωσης  συνδέσμων  σωλήνων  σε  εφαρμογές  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  -  Μέρος  1: 
Βουλκανισμένο ελαστικό.

Οι στεγανωτικοί δακτύλιοι μπορεί να είναι είτε τοποθετημένοι και στερεωμένοι στο εργοστάσιο παραγωγής των σωλήνων, 
είτε να τοποθετούνται επί τόπου.

Το υλικό κατασκευής των ελαστικών στεγανωτικών δακτυλίων μπορεί να είναι SBR (Styrene-  Butadiene Rubber),  NBR 
(Acrylonitrile-butadiene rubber) ή EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) με συνηθέστερα εφαρμοζόμενο το EPDM.

Οι  δακτύλιοι  στεγάνωσης  που  προσκομίζονται  στο  εργοτάξιο  θα  συνοδεύονται  από  πιστοποιητικά  από  τα  οποία  θα 
προκύπτει η συμμόρφωσή τους με τα ως άνω πρότυπα. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μετά από εντολή της Επίβλεψης θα 
εκτελεστούν δοκιμές σε δείγματα ελαστικών δακτυλίων για την διαπίστωση της συμμόρφωσης (η επιβάρυνση θα είναι του 
Αναδόχου).

2.4. ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ – ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
Σε κάθε σωλήνα θα αναγράφονται τουλάχιστον τα παρακάτω:
• Η ονομαστική διάμετρος
• Η κατηγορία ονομαστικής πίεσης (PN)
• Ο κατασκευαστής
• Το πρότυπο αναφοράς των σωλήνων (ΕΝ 1401-1:1998 για σωλήνες συμπαγούς τοιχώματος)
• Η σήμανση του φορέα πιστοποίησης
• Η ημερομηνία παραγωγής

Το χρώμα των σωλήνων θα είναι γενικώς καφέ ή πορτοκαλί. Σε περιπτώσεις σωλήνων άλλου χρώματος θα αναγράφεται 
στο πάνω μέρος της άντυγας στην περιοχή των συνδέσεων η λέξη SEWER (ή άλλη ένδειξη που θα καθορισθεί από τον 
κύριο του έργου).

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
α. Μεταφορά και αποθήκευση σωλήνων
Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για την αποφυγή φθορών. Τα 
οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από την καρότσα. Η καρότσα θα έχει λείες 
επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τους σωλήνες.

Οι σωλήνες θα πρέπει να παραδίδονται πωματισμένοι. Η αφαίρεση του πώματος θα γίνεται λίγο πριν την σύνδεσή τους.

Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Μέχρι την τοποθέτησή τους τα 
τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους.

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ. διάταξη πυραμίδας), 
ώστε  να αποφευχθούν  στρεβλώσεις  και  παραμορφώσεις  λόγω υπερκείμενου  βάρους.  Κάθε  διάμετρος  θα  στοιβάζεται 
χωριστά.

Ορθή πρακτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 7 στρώσεις ή έως 1,5m, με επαφή των σωλήνων κατά γενέτειρα. Το 
πλάτος της στοίβας δεν θα υπερβαίνει τα 3,0m.

Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα, (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες) τα άκρα αυτά πρέπει να προεξέχουν και να μην 
αποτελούν σημεία στήριξης.

Η αποθήκευση των σωλήνων θα γίνεται σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς προεξοχές αιχμηρών λίθων που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν τραυματισμό των σωλήνων.

Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα:
α) Η μεγάλη παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η μέγιστη παραμονή των μπλε σωλήνων στο 

ύπαιθρο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες.
β) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στη διατομή, καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει στρέβλωση ή 

λυγισμό στο σωλήνα.
γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση κατά διάμετρο (ovality).
δ) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. υψηλές στοιβασίες).

Οι σωλήνεs θα αποθηκεύονται και να μετακινούνται κατά τρόπο ώστε να μη ρυπαίνονται από χώματα, λάσπη, βρώμικα 
νερά κ.λπ. ρυπαντές. Επίσηs θα προφυλάσσονται από την άμεση έκθεση στην ακτινοβολία του ήλιου και την επαφή με 
λιπαντικά,  χρώματα,  καύσιμα  κ.λπ.  Οι  σωλήνεs  όταν  παραμένουν  στο  εργοτάξιο  επί  μακρόν  θα  αποθηκεύονται  σε 
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στεγασμένουs  χώρουs  ή  να  επικαλύπτονται  με  αδιαφανή  πλαστικά  φύλλα.  Κατά  την  στοίβαση  θα  διαχωρίζονται  ανά 
στρώση, με ξύλινα τεμάχια ή φύλλα χαρτονιού ή ψάθαs.

Κατά τιs φορτοεκφορτώσειs και μεταφορέs των σωλήνων πρέπει να αποφευχθούν κρούσειs και φθορέs που μπορούν να 
μειώσουν τη μηχανική αντοχή των σωλήνων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τον χειρισμό των σωλήνων από PVC σε 
χαμηλέs θερμοκρασίεs που προσεγγίζουν το όριο παγετού.

β. Αποθήκευση ελαστικών δακτυλίων
Εφόσον οι ελαστικού δακτύλιοι παρέχονται χωριστά θα πρέπει να αποθηκεύονται κατάλληλα σε κλειστό χώρο μακριά από 
μηχανήματα που παράγουν όζον (λάμπες υδραργύρου, εξοπλισμός υψηλής τάσης, ηλεκτροκινητήρες). Η αποθήκευση τους 
θα γίνεται σε χαλαρή κατάσταση, και δεν θα αναρτώνται από καρφιά ή άλλα στηρίγματα.

Θα αποφεύγεται η άμεση έκθεσή τους στον ήλιο (γενικώς εμφανίζουν ευαισθησία στην υπεριώδη ακτινοβολία).

3.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
Ο πυθμένας της τάφρου στην στάθμη των χωματουργικών θα είναι ομαλός χωρίς προεξέχοντες αιχμηρούς λίθους. Ανάλογα 
με την κατηγορία των σωλήνων θα διαμορφώνεται η προβλεπόμενη από τη μελέτη στρώση έδρασης από άμμο (πάχους 
συνήθως 10cm) ή από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. Πριν από τη διάστρωση της άμμου ο πυθμένας του ορύγματος θα 
διαβρέχεται καλά.

Η επιφάνεια έδρασης θα ελέγχεται επιμελώς ως προς την ομαλότητά της και τα υψόμετρα τα οποία θα πρέπει να υλοποιούν 
με ακρίβεια την προβλεπόμενη κλίση από την μελέτη.

Εφιστάται η προσοχή στις θέσεις των συνδέσεων όπου η διάμετρος της σωληνογραμμής αυξάνει τοπικά λόγω της μούφας, 
ώστε να αποφεύγεται η στήριξη των σωλήνων σε εκείνα τα σημεία και μόνο.

Πριν τον καταβιβασμό τους στο όρυγμα οι σωλήνες θα τοποθετούνται κατά μήκος του και θα επιθεωρούνται με προσοχή για 
εξακρίβωση τυχόν βλαβών ή φθορών κατά τη μεταφορά τους, και θα καθαρίζονται με επιμέλεια από τυχόν ρύπους, ιδιαίτερα 
στα άκρα τους.

Στη συνέχεια θα τοποθετούνται με προσοχή στο όρυγμα, ανάλογα με το βάρος τους και το βάθος του ορύγματος, είτε με τα 
χέρια είτε με μηχανικά μέσα. Εάν το βάθος ξεπερνάει τα 2,0m η καταβίβασή τους θα γίνεται με τη βοήθεια σχοινιών ή 
μηχανικών μέσων.

Η κατασκευή των αγωγών θα αρχίζει από τα κατάντη προς τα ανάντη της ροής.

Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων θα τηρούνται επακριβώς οι κλίσεις της εγκεκριμένης μελέτης και θα αποφεύγονται 
οποιεσδήποτε τοπικές κοιλότητες ή εξάρσεις κατά μήκος του άξονα.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτευχθεί απόλυτα συνεχής και ομοιόμορφη έδραση των σωλήνων σε όλο το μήκος του.

Πριν από κάθε, έστω και μερική, πλήρωση των σκαμμάτων θα γίνεται λεπτομερής έλεγχος των υψομέτρων των σωλήνων. 
Συνιστάται  η  χρήση  εξοπλισμού  ελέγχου  ευθυγράμμισης  με  ακτίνες  laser  (επισημαίνεται  ότι  η  χρήση  συστημάτων 
ευθυγράμμισης με ακτίνα laser μπορεί να επιβάλλεται και από την μελέτη του έργου).

Η επίτευξη και εξασφάλιση των απαιτουμένων υψομέτρων ροής των σωλήνων θα γίνεται με την διαμόρφωση τοπικών 
υποστρωμάτων άμμου. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λίθων για το σκοπό αυτό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τοποθέτησης και εγκιβωτισμού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε 
να μην προκληθεί  βλάβη στις  σωληνώσεις  από οποιαδήποτε  αιτία.  Σε κάθε διακοπή των εργασιών  τοποθέτησης  των 
σωλήνων το άκρο της σωληνογραμμής θα εμφράσσεται  με κατάλληλο πώμα για την προστασία του σωλήνα από την 
εισχώρηση ρυπαντών.

Οι τοποθετημένοι αλλά μη συνδεδεμένοι σωλήνες στο όρυγμα δεν θα υπερβαίνουν το μήκος που αντιστοιχεί σε εργασία 2 
ημερών.

3.3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

3.3.1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
Συνδέσεις  με  συγκόλληση  με  χρήση  ειδικών  συγκολλητικών  για  PVC  (solvent  cement)  θα  εφαρμόζονται  μόνον  όταν 
προβλέπονται από την Μελέτη, καθόσον είναι πιο δύσκαμπτες από τις συνδέσεις με ελαστικό διακτύλιο.

Η εφαρμογή τους γενικώς επιτρέπεται μόνον για μικρές διαμέτρους σωλήνων έως Φ200, των οποίων ο χειρισμός μπορεί να 
γίνεται εξ ολοκλήρου χειρονακτικά.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τηρούνται προσεκτικά τα μέτρα ασφαλείας για την χρήση του υλικού σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή (αποφυγή επαφής με το δέρμα, χρήση μάσκας, απαγόρευση καπνίσματος).

Μετά την εφαρμογή της  κόλλας η σύνδεση πρέπει  να παραμένει  επί  30 λεπτά αδιατάραχτη,  4 ώρες χωρίς  εφαρμογή 
φορτίου.
Εάν προβλέπεται εκτέλεση δοκιμής πιέσεως πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 24 ώρες από την συγκόλληση.
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3.3.2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΜΟΥΦΑΣ – ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ
Για την επιτυχή σύνδεση τύπου μούφας - ελαστικού δακτυλίου (όταν οι ελαστικοί δακτύλιοι δεν είναι ενσωματωμένοι στον 
σωλήνα από το εργοστάσιο) εφαρμόζονται γενικώς τα ακόλουθα:
1) Καθαρίζεται  με  επιμέλεια  η  εσωτερική  επιφάνεια  της  μούφας  και  η  εξωτερική  επιφάνεια  του  ευθύγραμμου  άκρου. 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον καθορισμό της εγκοπής υποδοχής του δακτυλίου στεγάνωσης.
2) Τοποθετείται  ο  δακτύλιος  στην  υποδοχή  και  στρώνεται  καλά  γύρω-γύρω  ώστε  να  εισχωρήσει  στην  εγκοπή.  Το 

παχύτερο άκρο του δακτυλίου τοποθετείται προς το εσωτερικό της εγκοπής. Λιπαίνεται η επιφάνεια του λάστιχου και το 
ευθύγραμμο άκρο του σωλήνα με κατάλληλο ουδέτερο λιπαντικό (π.χ. υγρό σαπούνι). Σε καμία περίπτωση θα γίνεται 
λίπανση με γράσο ή ορυκτέλαιο, ούτε λίπανση της εγκοπής υποδοχής του ελαστικού δακτυλίου.

3) Ευθυγραμμίζονται  οι  δυο  σωλήνες  και  ωθείται  το  ευθύγραμμο  άκρο  μέσα  στη  μούφα  μέχρι  να  τερματίσει.  Αφού 
τερματίσει ο σωλήνας μέσα στη μούφα, τραβιέται πάλι πίσω, κατά 20mm περίπου, για να εξασφαλισθεί περιθώριο για 
την παραλαβή των συστολών-διαστολών της σωλήνωσης. Στους μεγάλης διαμέτρου σωλήνες, που δεν είναι εύκολη η 
απόσυρση, σημειώνεται πριν από τη σύνδεση πάνω στο ευθύγραμμο άκρο το βάθος που πρέπει να εισχωρήσει ο 
σωλήνας, ώστε το απαιτούμενο διάκενο (αέρας) να εξασφαλισθεί εξ αρχής κατά την εισχώρηση.

Όταν απαιτείται, η κοπή ενός σωλήνα θα γίνεται με σιδηροπρίονο χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο, και πάντοτε κάθετα στον 
άξονα με  τη βοήθεια  οδηγού.  Θα ακολουθεί  φρεζάρισμα του άκρου κατά  γωνία 15°  με  χονδρή λίμα ή  ράσπα και  θα 
απομακρύνονται  τα  γρέζια  με  αιχμηρή  λεπίδα.  Κατά  την  κατασκευή  δικτύων  εντός  κατοικημένων  περιοχών,  όταν 
προβλέπονται ιδιωτικές συνδέσεις με τον αγωγό αποχέτευσης στα σημεία σύνδεσης, θα τοποθετείται υποχρεωτικά ειδικό 
τεμάχιο από PVC, τύπου «ταυ» ή «ημιταύ» γωνίας 90° ή «σαμάρι με μούφα» διαμέτρου διακλάδωσης 160 mm (ή όσο 
προβλέπεται από την μελέτη). Στις περιπτώσεις διαμόρφωσης αναμονών σύνδεσης (όταν δεν έχει τοποθετηθεί ο ιδιωτικός 
αγωγός ) θα τοποθετείται πώμα από PVC για την προστασία της αναμονής.

3.4. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων PVC σειράς 41 και 51 γίνεται με άμμο και των σωλήνων PVC σειράς 81, 127 με σκυρόδεμα.

3.4.1. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΜΜΟ
Μετά την τοποθέτηση των αγωγών το όρυγμα πληρούται με άμμο καλής κοκκομετρικής διαβαθμίσεως μέχρι ύψους D/2 
περίπου.  Η άμμος ωθείται  με εργαλεία χειρός ούτως ώστε να περιβάλλει  ικανοποιητικά το κάτω κέλυφος του αγωγού 
(πλήρες  πλευρικό  σφήνωμα  αγωγού)  και  στη  συνέχεια  συμπυκνώνεται  με  ελαφρούς  δονητικούς  συμπυκνωτές 
(κοπανοφόρους) με στελέχη στρογγυλεμένα για να μην τραυματίζουν τον αγωγό. Η διάστρωση θα γίνεται σταδιακά και από 
τις δυο μεριές του σωλήνα ώστε να αποφευχθεί ασύμμετρη φόρτιση ή/και μετακινήσεις του αγωγού.

Μετά τη διάστρωση αυτή επιχώνεται το όρυγμα σε ύψος 30 cm πάνω από την στέψη των σωλήνων με το ίδιο λεπτόκοκκο 
υλικό.

Η στρώση αυτή κατ’ αρχήν καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του αγωγού ενώ αφήνει ελεύθερη την περιοχή των συνδέσεων, 
διαστρώνεται  με ιδιαίτερη προσοχή,  και  καταβάλλεται  προσπάθεια ούτως ώστε να μην συμπυκνωθεί  η πάνω από τον 
σωλήνα επιφάνεια.

Μετά την επιτυχή εκτέλεση των δοκιμών στεγανότητας συμπληρώνεται ο εγκιβωτισμός του αγωγού με άμμο στις θέσεις των 
συνδέσεων. Κατά την φάση αυτή η στρώση εγκιβωτισμού συμπυκνώνεται με χρήση δονητικής πλάκας.

Ακολουθεί  η  επανεπίχωση  του  ορύγματος  με  κατάλληλα  προϊόντα  εκσκαφών  μέχρι  την  στάθμη  του  οδοστρώματος 
σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  ΠΕΤΕΠ  08-01-03-02  «Επανεπίχωση  Απομένοντος  Όγκου  Εκσκαφών  Υπογείων 
Δικτύων».

3.4.2. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Το σκυρόδεμα θα διαστρώνεται και θα ωθείται ώστε να συμπληρώσει όλα τα κενά κάτω και γύρω από το σωλήνα (ιδιαίτερα 
στην περιοχή της έδρασης). Η επάνω επιφάνεια του σκυροδέματος θα εξομαλύνεται και θα επεκτείνεται μέχρι τις πλευρές 
του ορύγματος.

Ο εγκιβωτισμός αρχικά καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του αγωγού ενώ θα αφήνει ελεύθερη την περιοχή όπου θα γίνονται 
οι  συνδέσεις.  Ο  εγκιβωτισμός  και  η  επίχωση  των  τάφρων  θα  εκτελείται  μετά  την  επιτυχή  εκτέλεση  των  δοκιμών 
στεγανότητας. Η επίχωση θα πραγματοποιείται σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02: "Επανεπίχωση 
Απομένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων Δικτύων".

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
• Έλεγχος  δελτίων  αποστολής  ενσωματουμένων  υλικών  (σωλήνων,  ειδικών  τεμαχίων  και  ελαστικών  δακτυλίων 

στεγάνωσης).
• Έλεγχος πιστοποιητικών εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών.
• Έλεγχος  οριζοντιογραφικής  και  υψομετρικής συμμόρφωσης  του δικτύου με  την εγκεκριμένη μελέτη και  έλεγχος 

συνδεσμολογίας δικτύου.
• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως εφ’ όσον προβλέπονται από την μελέτη (για δίκτυα αποχέτευσης αν 

απαιτείται, θα εφαρμόζεται δοκιμή χαμηλής πίεσης ενός μέτρου στήλης ύδατος)
• Έλεγχος με την χρήση τηλεκατευθυνόμενων συσκευών βιντεοσκόπησης (εάν προβλέπεται). Τα εμφανή τμήματα της 

εγκατάστασης σωληνώσεων θα ελέγχονται ως προς τη συνέχεια, την έδρασή τους, τις κλίσεις τους, τη σταθερότητά 
τους κ.τ.λ.

Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα 
δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.
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Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, προκειμένου να διαπιστωθεί  εάν έχουν 
τηρηθεί επακριβώς τα προβλεπόμενα υψόμετρα και οι κλίσεις ανά τμήμα του δικτύου.

Στην περίπτωση κατασκευής  δικτύων εντός κατοικημένων περιοχών και  όπου γενικώς υπάρχει  δυσχέρεια ελέγχων και 
δοκιμών συνιστάται η επιθεώρηση του εσωτερικού δικτύου με εφαρμογή τεχνικών βιντεοσκόπησης. Οι τεχνικές αυτές, οι 
οποίες πρέπει να εφαρμόζονται πριν να τεθεί το δίκτυο σε λειτουργία, παρέχουν την δυνατότητα εντοπισμού αστοχιών, 
ρωγμών, κακών συνδέσεων, τυχόν εμποδίων στην ροή των υδάτων, παρανόμων συνδέσεων, κλπ.

Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού με την εσωτερική βιντεοσκόπηση είναι  δυνατόν να ελεγχθεί  και  η επιτευχθείσα 
μηκοτομή του δικτύου.

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Χρήση γερανών ή γερανοβραχιόνων
• Διακίνηση με μηχανικά μέσα ή/και χειρονακτικά αντικείμενα μεγάλου βάρους.
• Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
• Χρήση εξοπλισμού και εργαλείων χειρός.
• Χρήση εργαλείων κοπής σωλήνων.
• Χειρισμός - εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).

Ο χειρισμός του ανυψωτικού εξοπλισμού θα γίνεται μόνον από αδειούχους χειριστές.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της οδηγίας 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών 
Εργοταξίων” καθώς και οι εν ισχύει διατάξεις θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές/ σωληνουργικές 
εργασίες.

Το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο και θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα μέσα 
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
• Προστασία χεριών και βραχιόνων, EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks. - Γάντια προστασίας 

έναντι μηχανικών κινδύνων.
• Προστασία κεφαλής, EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). - Κράνη προστασίας.

• Προστασία ποδιών,  EN  345-2:1996:  Safety  Footwear  for  Professional  Use  -  Part  2.  Additional  Specifications 
Superseded  by  EN ISO 20345:2004.  -  Υποδήματα  ασφαλείας  για  επαγγελματική  χρήση  (αντικαταστάθηκε  από  το 
πρότυπο EN ISO 20345:2004).

• Προστασία ματιών (κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής σωλήνων), ΕΝ 168:2001: Personal  eyeprotection - Non-
optical test methods - Ατομική προστασία οφθαλμών. Μη οπτικές μέθοδοι δοκιμών.

Επισημαίνονται  τα  μέτρα  ασφαλείας  που  αφορούν  τις  εργασίες  εκσκαφής  χανδάκων  για  υπόγεια  δίκτυα,  όπως  αυτά 
περιγράφονται στην ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02: "Επανεπίχωση Απομένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων Δικτύων".

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση το αξονικό μήκοs σε μέτρα (m) του κατασκευασθέντος δικτύου, κατά ονομαστική διάμετρο 
σωλήνων.

Δεν θα αφαιρούνται τα μήκη των καμπυλών, θα αφαιρείται όμωs το μήκος των φρεατίων (εσωτερική διάσταση).

Τμήματα του δικτύου που έχουν διαμορφωθεί με σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου από την καθοριζόμενη στην εγκεκριμένη 
μελέτη θα επιμετρώνται με βάση την προβλεφθείσα διάμετρο.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για την εκσκαφή και επαναπλήρωση των σκαμμάτων των σωλήνων, καθώς και η δαπάνη για 
τον εγκιβωτισμό των σωλήνων δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος του σωληνουργικού μέρους της κατασκευής.

Στις ως άνω τιμές μονάδος, περιλαμβάνονται:
• Η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού και του πάσης φύσεως εξοπλισμού και μέσων για την 

εκτέλεση των εργασιών.
• Η  προμήθεια,  μεταφορά,  αποθήκευση  και  προστασία  επί  τόπου  του  έργου,  των  σωλήνων,  των  ελαστικών 

συνδέσμων και των πάσης φύσεως ειδικών τεμαχίων.
• Η φθορά και απομείωση των σωλήνων.
• Η  πραγματοποίηση  των  απαιτούμενων  δοκιμών  και  ελέγχων  (πλην  του  ελέγχου  με  τηλεκατευθυνόμενη 

βιντεοσκόπηση που πληρώνεται ιδιαίτερα)
• Η αποκατάσταση τυχόν μη συμμορφώσεων που θα διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής (εργασία + υλικό).
• Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα.
• Η σύνδεση των αγωγών με τα φρεάτια.
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ΤΠ 19 - ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην τοποθέτηση ταινιών σήμανσης εντός του ορύγματος των υπογείων δικτύων πάσης 
φύσεως για τον έγκαιρο εντοπισμό τους κατά την εκτέλεση εκσκαφών και για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Οι ταινίες σήμανσης θα πληρούν τις απαιτήσεις των ακόλουθων προτύπων:
− Πρότυπο ΕΝ 12613 " Plastic Warning Devices for Underground Cables and Pipelines with Visual Characteristics - 

Πλαστικές προειδοποιητικές διατάξεις για υπόγεια καλώδια και σωληνώσεις με οπτικά χαρακτηριστικά".
− Γαλλική Προδιαγραφή NF Τ 54-080:1986 " Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrees. - Μέσα επισήμανσης 

υπογείων δικτύων”.

2.2. ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Γίνονται αποδεκτές προς τοποθέτηση ταινίες σήμανσης που προέρχονται από πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000-12 
(Quality  management  systems -  Fundamentals  and vocabulary  -  Συστήματα  διαχείρισης  ποιότητος.  Βασικές αρχές και 
λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των ταινιών σημάνσεως είναι τα ακόλουθα:
• Πλάτος

− 25 ± 1 cm για τους αγωγούς λυμάτων και ομβρίων διαμέτρου έως 0,60 m.
− 40 ± 1 cm για τους αγωγούς λυμάτων και ομβρίων διαμέτρου από 0,60 m έως 1,20 m.
− 50 ± 1 cm για τους αγωγούς λυμάτων και ομβρίων με διάμετρο άνω των 1,20 m.
− για τους αγωγούς ύδρευσης το πλάτος θα είναι τουλάχιστον 40 ± 2 cm.
− τα άκρα των ταινιών θα είναι ευθυγραμμισμένα και παράλληλα μεταξύ τους.

• Υφή: Δικτυωτή με συνεχή ζώνη στο κέντρο, πλάτους 7 ± 1 cm, όπου θα αναγράφεται ο φορέας του έργου και ο 
τύπος του αγωγού (λυμάτων, ομβρίων ή ύδρευσης),  με γραμματοσειρά ευανάγνωστη, με ύψος χαρακτήρων 4 cm, 
πλάτος  2,50  cm και  πάχος  κορμού 1 cm.  Τα γράμματα θα είναι  ανεξίτηλα  και  θα υπόκεινται  επιτυχώς σε  δοκιμή 
επικόλλησης - αποκόλλησης κολλητικής ταινίας χωρίς να αλλοιώνονται.

• Χρώμα: Καφέ για τους αγωγούς αποχέτευσης και μπλε για τους αγωγούς ύδρευσης (συνήθης κωδικοποίηση που 
εφαρμόζεται στις χώρες της Ε.Ε.).

• Συσκευασία: Το μήκος των ρολών θα είναι τουλάχιστον 250 m (στο μήκος αυτό αντιστοιχεί βάρος 10 kg περίπου).
• Υλικό: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (ΗDΡΕ).
• Μορφή: Το ελάχιστο πλάτος των νημάτων που συνθέτουν τους βρόχους θα είναι 2 mm για βρόχους περιμέτρου 

μεγαλύτερης των 160 mm, και 1 mm για βρόχους μικρότερης περιμέτρου.

Το υλικό και το χρώμα της ταινίας σήμανσης θα είναι ανθεκτικά σε μικροοργανισμούς και γενικότερα σε όλους τους χημικούς 
παράγοντες που ενυπάρχουν στο έδαφος για να μην έχουν επιζήμια επιρροή στο περιβάλλον.

Οι  ταινίες  σήμανσης,  ειδικά σε περιπτώσεις  αγωγών από PVC (μη μεταλλικών),  θα διαθέτουν ανθεκτικό σε διάβρωση 
σύρμα από χρωμιονικελίνη ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που ανιχνεύεται εύκολα με ηλεκτρομαγνητικές συσκευές και καθιστά 
δυνατό τον άμεσο εντοπισμό θαμμένων πλαστικών σωληνώσεων.

Η αντοχή σε εφελκυσμό των ταινιών σήμανσης θα είναι μεγαλύτερη από 350 kg/m.

Ο χρόνος ζωής τους θα είναι τουλάχιστον ίσος με αυτόν της υπόγειας εγκατάστασης αγωγού στην οποία πρόκειται να 
ενσωματωθούν.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση του κατασκευαστή ότι οι ταινίες σήμανσης που προσκομίζονται πληρούν 
τις απαιτήσεις του Γαλλικού Προτύπου NF Τ 54-080:1986 ή του ΕΝ 12613 και τους όρους της παρούσας προδιαγραφής, 
συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου.

Η αποδοχή πιστοποιητικού αναφερόμενου σε λοιπά διεθνή ή εθνικά πρότυπα (ISO, DIN, BS, JIS κ.λπ.) εναπόκειται στην 
κρίση της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα υλικά θα φέρουν επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) έχει την δυνατότητα να απαιτήσει επιπρόσθετα ποιοτικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών 
που ενσωματώνονται, πέραν αυτών που καθορίζονται στα ως άνω πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν 
προς τα πρότυπα αυτά.

2.3. ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
Οι  έλεγχοι  και  οι  αντίστοιχες  απαιτήσεις  αναφέρονται  στο  υλικό  σύνθεσης  καθώς  και  σε  λειτουργικά  χαρακτηριστικά 
καταλληλότητας των ταινιών σήμανσης.

Για τον έλεγχο του αμετάβλητου της εμφάνισης και του χρωματισμού των ταινιών σήμανσης ισχύουν τα προβλεπόμενα από 
το ΕΝ ISO 175:2000 (Plastics - Methods of test for the determination of the effects of immersion in liquid chemicals [ISO 
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175:1999]).  Προβλέπονται  δύο δοκιμές με  χρήση νιτρικού οξέως πυκνότητας  25% και  διαλύματος ανθρακικού νατρίου 
πυκνότητας 20%.

Για τον έλεγχο σε αντοχή των ταινιών σήμανσης ισχύει το πρότυπο ΕΝ ISO 527-1:1996-04 (Plastics -  Determination of 
tensile properties - Part 1: General principles [ISO 527-1:1993 including Corr 1:1994] - Πλαστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων 
εφελκυσμού - Μέρος 1: Γενικές αρχές). Προβλέπεται εκτέλεση δοκιμής διάρκειας 24 ωρών με ταχύτητα 100 mm/min υπό 
συνθήκες περιβάλλοντος 23 °C, 50% υγρασία (με ανοχή + 5%).

Για τον έλεγχο σε αντοχή - ευαισθησία σε μικροοργανισμούς και σε υπεριώδη ακτινοβολία ισχύει αντίστοιχα το ΕΝ ISO 
846:1997-10 (Plastics - Evaluation of the action of microorganisms - Καθορισμός της συμπεριφοράς των πλαστικών υπό 
την επίδραση μυκήτων και βακτηριδίων).

Σε περίπτωση που οι ταινίες σήμανσης δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία UV, θα 
διανέμονται προστατευμένες σε κατάλληλη συσκευασία.

2.4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Κατά την μεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση, οι ταινίες σήμανσης θα στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται 
η κάμψη τους, η παραμόρφωσή τους και ο τραυματισμός τους από αιχμηρά αντικείμενα.

Οι χειρισμοί κατά την φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή κακώσεων και, ανάλογα με 
το βάρος των ρολών, με τα χέρια, με σχοινιά και ξύλινους ολισθητήρες (από μαδέρια) ή με ανυψωτικό μηχάνημα. Όταν 
χρησιμοποιούνται  άγκιστρα για την ανύψωση,  τα άκρα τους θα καλύπτονται  με λάστιχο για να μην καταστρέφονται  οι 
ταινίες.

Οι ταινίες σήμανσης θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε στεγασμένους χώρους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η 
απότομη εκφόρτωση ή η ρίψη των ρολών. Θα προστατεύονται από το ηλιακό φως, από έλαια, λίπη, πηγές θερμότητας κλπ.

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Μετά την τοποθέτηση του αγωγού και την επίχωσή του κατά 30 cm πάνω από την στέψη του με κατάλληλα υλικά, θα 
εκτυλίσσεται χειρωνακτικά ή μηχανικά στο υλικό επίχωσης και κατά μήκος του ορύγματος η ταινία σήμανσης.

Η ταινία σήμανσης θα τοποθετείται προσεκτικά στο μέσο του πλάτους του ορύγματος με την ένδειξη [φορέας του έργου] _ 
ΑΓΩΓΟΣ [ύδρευσης ή αποχέτευσης ή ομβρίων] προς τα επάνω ώστε να είναι αναγνώσιμη από το χείλος της τάφρου και θα 
επιχώνεται κατά διαστήματα με λίγη άμμο για να παραμείνει στην θέση της κατά την συνέχιση της επίχωσης.

Με  την  τοποθέτηση  της  ταινίας  είναι  δυνατή  η  προειδοποίηση  για  την  ύπαρξη του  αγωγού  σε  περίπτωση  εκτέλεσης 
εκσκαφών από τρίτους, ο εντοπισμός της θέσης του και η αποφυγή πρόκλησης ζημιάς σε αυτόν.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η τοποθετηθείσα ταινία σήμανσης θα ελέγχεται πριν από την επικάλυψή της με τα υλικά επίχωσης του ορύγματος.

Η ταινία θα ελέγχεται ως προς το χρώμα, την τάνυση και την φορά τοποθέτησης, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί τα 
προβλεπόμενα στην παρούσα προδιαγραφή.

Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη ή / και στην Μελέτη του Έργου και θα 
αποτελούν προσθήκη στην παρούσα προδιαγραφή.

5. ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ  -  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  &  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
• Εργασία εντός χανδάκων.

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας προδιαγραφής, εφ’ όσον εργάζονται εντός του ορύγματος, θα χρησιμοποιούν τα 
ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών:
− Προστασία χεριών και βραχιόνων, EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks. - Γάντια προστασίας 

έναντι μηχανικών κινδύνων.
− Προστασία κεφαλής, EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). - Κράνη προστασίας.

− Προστασία ποδιών,  EN  345-2:1996:  Safety  Footwear  for  Professional  Use  -  Part  2.  Additional  Specifications 
Superseded  by  EN ISO 20345:2004.  -  Υποδήματα  ασφαλείας  για  επαγγελματική  χρήση  (αντικαταστάθηκε  από  το 
πρότυπο EN ISO 20345:2004).

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένης ταινίας σήμανσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προδιαγραφής.
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Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους (m) των ταινιών σήμανσης, ανεξαρτήτως τύπου (ενιαία κατηγορία για κάθε τύπο 
ταινίας).

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
• Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των ταινιών σήμανσης.
• Η φθορά και απομείωση των υλικών.
• Η εργασία τοποθέτησης εντός του ορύγματος.
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ΤΠ 20 - ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
H  παρούσα  προδιαγραφή  αφορά  στην  προμήθεια  και  τοποθέτηση  βαθμίδων  φρεατίων  επίσκεψης  υπογείων  δικτύων, 
κατασκευασμένων από φαιό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη ή χάλυβα επικαλυπτόμενο από πλαστικό ή από ρητίνες 
ενισχυμένες με ίνες γυαλιού.

Οι βαθμίδες πακτώνονται στα τοιχώματα των φρεατίων των δικτύων με βάθος μεγαλύτερο από 1,25 m για να διευκολύνουν 
την ασφαλή πρόσβαση του προσωπικού συντήρησης.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Οι  βαθμίδες  θα  προέρχονται  από  εργοστάσια  κατασκευής  με  πιστοποιημένη  κατά  ΕΝ  ISO  9000:2000-12  (Quality 
management systems -  Fundamentals and vocabulary - Συστήματα διαχείρισης ποιότητος. Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) 
παραγωγική διαδικασία και θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 124:1994 “ Gully tops and manhole tops for 
vehicular  and  pedestrian  areas  -  Design  requirements,  type  testing,  marking,  quality  control  -  Καλύμματα  φρεατίων 
αποχέτευσης  και  φρεατίων  επίσκεψης  σε  περιοχές  κυκλοφορίας  οχημάτων  και  πεζών-Απαιτήσεις  σχεδιασμού,  δοκιμή 
τύπου, σήμανση, έλεγχος ποιότητας”.

Το χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή των βαθμίδων φρεατίων είναι:
− Φαιός χυτοσίδηρος  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1561:1997 «Founding  -  Grey cast  irons -  Χυτεύσεις  -  Φαιός 

χυτοσίδηρος».
− Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη σύμφωνα με το πρότυπο EN 1563:1997 «Founding Spheroidal graphite cast 

irons - Χυτεύσεις. Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη».

Οι βαθμίδες φρεατίων θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΝ 124:1994, που θα εκδίδονται 
από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης και θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/68/ΕΕ.

2.2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

2.2.1 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
Γενικά:  Η αντοχή σε εφελκυσμό και η σκληρότητα του χρησιμοποιούμενου για την κατασκευή των βαθμίδων φρεατίων 
φαιού  χυτοσίδηρου  θα  ακολουθούν  το  πρότυπο  ΕΝ  1561:1997.  Ενδεικτικά  αναφέρονται  οι  βασικές  τιμές  των 
χαρακτηριστικών αυτών:

Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό 200 Ν/mm2
Σκληρότητα σε BRINNEL έως 210

Ο χυτοσίδηρος θα είναι επιμελώς χυτευμένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώματα. 
Δεν  επιτρέπεται  η  οποιαδήποτε  εκ  των  υστέρων  πλήρωση  κοιλοτήτων,  οφειλομένων  σε  ελαττωματική  χύτευση,  με 
επιπρόσθετα υλικά.

2.2.2 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΟΥΣ ΓΡΑΦΙΤΗ
Γενικά: Η αντοχή σε εφελκυσμό, η ελάχιστη επιμήκυνση και η σκληρότητα του χρησιμοποιούμενου για την κατασκευή των 
βαθμίδων φρεατίων χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη κατηγορίας 400-15, θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ 1563:1997. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικές τιμές των χαρακτηριστικών αυτών:

Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό 400 Ν/mm2
Ελάχιστη επιμήκυνση (%) 15
Σκληρότητα 130-180 ΒRINNEL

Ο χυτοσίδηρος θα είναι επιμελώς χυτευμένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές και σπηλαιώσεις.

2.2.3 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Γενικά: Η βαθμίδα αποτελείται από μεταλλικό πυρήνα διαμέτρου 16 mm, επικαλυπτόμενο πλήρως με πλαστικό, συνήθως 
πολυολεφινικής βάσεως, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
BS 3412:1992 Methods  of  specifying  general  purpose  polyethylene  materials  for  moulding  and  extrusion  -  Γενική 

προδιαγραφή χυτευομένου ή εξωθουμένου πολυαιθυλενίου για δοκιμές γενικής χρήσεως.
BS 5139:1991 Method of specifying general purpose polypropylene and propylene copolymer materials for moulding 

and extrusion - Προδιαγραφή γενικής χρήσεως χυτευομένου ή εξωθουμένου πολυπροπυλενίου και 
συμπολυμερών αυτού για εφαρμογές γενικής χρήσεως.

Ο μεταλλικός κορμός είναι χαλύβδινος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
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BS 970-1:1996 Specification for wrought steels for mechanical  and allied engineering purposes. General  inspection 
and  testing  procedures  and  specific  requirements  for  carbon,  carbon  manganese,  alloy  and 
stainless steels.

prΕΝ 10340 Steel castings for structural uses - Χυτοχάλυβες δομικών εφαρμογών.
ΕΝ 10025-3:2004 Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized 

rolled weldable fine grain structural steels. - Μέρος 3: Τεχνικοί όροι παράδοσης εξομαλυμένων και 
εξομαλυμένων με έλαση συγκολλήσιμων λεπτοκόκκων δομικών χαλύβων [αντικαθιστά το πρότυπο 
ΕΝ 10113, μέρη 1 και 2 του 1993].

ΕΝ 14396:2004 Fixed ladders for manholes - Σταθερές βαθμίδες φρεατίων.

Το  ελάχιστο  πάχος  της  πλαστικής  επικάλυψης  θα  είναι  τουλάχιστον  3  mm.  H  πλαστική  επικάλυψη  θα  είναι  στερεά 
συνδεδεμένη με τον μεταλλικό πυρήνα.

Η λαβή της βαθμίδας θα ταιριάζει στην φόρμα της παλάμης ενώ στην άνω επιφάνεια θα υπάρχουν γλυφές μορφές Χ, ύψους 
2  mm.  Σε  κάθε  άκρο  θα  υπάρχει  πτερύγιο  προστασίας  (Βλ.  Σχήμα  2.1).  Οι  βαθμίδες  θα  διαθέτουν  2  ανακλαστικές 
επιφάνειες (χρώματος κόκκινου ή πράσινου).

Ο μεταλλικός κορμός επικαλύπτεται  κατά 100% από πλαστικό χωρίς  να αφήνει  μεταλλικές επιφάνειες εκτεθειμένες σε 
οξείδωση - διάβρωση. Η βαθμίδα δεν θα έχει προεξοχές ή μυτερές επιφάνειες που θα εγκυμονούν κίνδυνο τραυματισμού.

Οι δοκιμές μηχανικής αντοχής της βαθμίδας θα γίνονται βάσει της προδιαγραφής ΕΝ 13101:2002 (Steps for underground 
man entry chambers -  Requirements,  marking,  testing and evaluation of conformity -  Βαθμίδες  φρεατίων  επίσκεψης - 
Απαιτήσεις, σήμανση, δοκιμές και αξιολόγηση της συμμόρφωσης).

Σχήμα 2.1: Τυπική διαμόρφωση βαθμίδας (οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές)

2.3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση ή η ρίψη των βαθμίδων επί του εδάφους.

Οι βαθμίδες και τα καλύμματα φρεατίων θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε κατάλληλη διάταξη ώστε να αποφεύγονται 
στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω του υπερκείμενου βάρους (στοιβασία σε μεγάλο ύψος). Για την αποθήκευσή τους 
θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ξύλινες βάσεις ή ξύλινα στηρίγματα.

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι βαθμίδες φρεατίων θα πακτώνονται μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος των τοιχωμάτων των φρεατίων στις οπές 
που αφήνονται για τον σκοπό αυτό με τσιμεντοκονία αναλογίας 1:2.

Η πάκτωσή τους θα γίνεται σε ικανό βάθος, ενώ η μεταξύ τους απόσταση καθορίζεται σε 30 – 35 cm (εάν δεν προβλέπεται 
διαφορετικά στην μελέτη).

Η τήρηση των παραπάνω είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του προσωπικού συντήρησης των υπογείων δικτύων.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
• Έλεγχος των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του υλικού κατασκευής των βαθμίδων με τα αντίστοιχα κατά κατηγορία 

υλικού πρότυπα.
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Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής συνεπάγεται την απόρριψή τους.

4.2. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ
Θα ελέγχεται η απόσταση μεταξύ των βαθμίδων και η ευθυγράμμισή τους καθ’ ύψος.

Τεμάχια  που  εμφανίζουν  κακώσεις,  στρεβλώσεις  ή  διάβρωση  δεν  θα  γίνονται  αποδεκτά  και  θα  δίδεται  εντολή 
αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.

Δειγματοληπτικά θα ελέγχεται και η πάκτωση με κρούση με ελαφρό σφυρί.

5. ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ  –  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  &  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Εκτέλεση εργασιών σε περιορισμένο χώρο.
• Κίνδυνος ολίσθησης / πτώσης.

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Εφαρμόζεται οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων” και η 
Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κλπ.)

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες 
απαιτήσεις είναι οι εξής:
• Προστασία χεριών και βραχιόνων, EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks. - Γάντια προστασίας 

έναντι μηχανικών κινδύνων.
• Προστασία κεφαλής, EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). - Κράνη προστασίας.

• Προστασία ποδιών,  EN  345-2:1996:  Safety  Footwear  for  Professional  Use  -  Part  2.  Additional  Specifications 
Superseded  by  EN ISO 20345:2004.  -  Υποδήματα  ασφαλείας  για  επαγγελματική  χρήση  (αντικαταστάθηκε  από  το 
πρότυπο EN ISO 20345:2004).

• Υποχρεωτική χρήση ζώνης ανάρτησης κατά την εκτέλεση εργασιών σε βαθέα φρεάτια.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση το βάρος των εγκατεστημένων βαθμίδων ανάλογα με τις διαστάσεις και την κατηγορία τους. 
Θα συντάσσεται πρωτόκολλο με τα βάρη που θα προκύπτουν μετά από την ζύγισή τους.

Σε  περίπτωση που  ο  αριθμός  των  βαθμίδων ή οι  τελικές  διαστάσεις  τους  είναι  μεγαλύτερες  από τις  οριζόμενες  στην 
εγκεκριμένη μελέτη, θα γίνονται αποδεκτές εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του έργου, και θα επιμετρώνται με το 
βάρος που αντιστοιχεί στον εγκεκριμένο αριθμό και στις κανονικές και εγκεκριμένες διαστάσεις τους.

Η  τοποθέτηση  των  βαθμίδων,  ως  περαιωμένη  εργασία  μετρούμενη  για  παράδοση  ως  πλήρης  και  ολοκληρωμένη, 
περιλαμβάνει:
• Την διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών και των εργαλείων που απαιτούνται για 

την πάκτωση των χυτοσιδηρών βαθμίδων.
• Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση των τεμαχίων.
• Την φθορά και απομέιωση των υλικών.
• Την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κλπ. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

εργασίας  σύμφωνα με  την  παρούσα  προδιαγραφή,  καθώς  και  την  εργασία  αποκατάστασης  και  τα  υλικά  που  θα 
απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση τεκμηριωμένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο της 
παραλαβής.
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ΤΠ 21 – ΞΥΛΟΖΕΥΞΕΙΣ

1. ΞΥΛΟΖΕΥΞΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ

1.1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Περιλαμβάνεται η εκτέλεση ξυλοζεύξεων αντιστηρίξεων των παρειών των ορυγμάτων για την τοποθέτηση αγωγών ή την 
κατασκευή τεχνικών  έργων  στις  περιπτώσεις  που  υπάρχει  κίνδυνος  καταπτώσεων  ή  καταρρεύσεων των  παρειών  του 
ορύγματος. Οι εργασίες του παρόντος θα ακολουθούν τα αναγραφόμενα στο παρόν, στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη και 
στα κατασκευαστικά σχέδια.

1.2 ΕΙΔΗ ΞΥΛΟΖΕΥΞΕΩΝ

1.2.1. ΞΥΛΟΖΕΥΞΕΙΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ)
(α)  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.
(β) 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.

1.2.2. ΞΥΛΟΖΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΗΞΗ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΩΝ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΞΥΛΟΖΕΥΞΕΙΣ)
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 επιδιωκόμενη 
τέλεια επαφή και δεν επιτευχθεί από το λόγο αυτό ο σκοπός της ξυλόζευξης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανασύρει και 
επανατοποθετήσει τις πασσαλοσανίδες.

1.2 ΥΛΙΚΑ
Τα προς εκσκαφή εδάφη κατατάσσονται σε «χαλαρά εδάφη», «γαίες και ημίβραχος» και «βράχος»

Ξυλεία και λοιπά υλικά κατάλληλης ποιότητας για το σκοπό που θα χρησιμοποιηθούν, τα οποία θα παραμείνουν στην 
κυριότητα του Αναδόχου.

1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι  ξυλοζεύξεις  θα  βεβαιώνονται  ως  «αφανείς  εργασίες»  από  την  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  κατά  τη  διάρκεια  της 
πραγματοποίησής τους. Δεν γίνονται δεκτές για επιμέτρηση ξυλοζεύξεις, η πραγματοποίηση των οποίων δεν είχε εγκαίρως 
βεβαιωθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

1.4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την παροχή όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εφοδίων, 
υλικών  και  εργασίας  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  εκτέλεση  των  αντιστηρίξεων.  Στις  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου 
περιλαμβάνεται η διάθεση της απαιτούμενης ξυλείας και των άλλων υλικών (όπως σύνδεσμοι, ήλοι κτλ.), η κατασκευή των 
ξυλοζεύξεων  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  τεχνικής  και  τις  εντολές  της  Υπηρεσίας  καθώς  και  η  αποσύνδεση  και 
απομάκρυνση για επαναχρησιμοποίηση των υλικών των ξυλοζεύξεων μετά το τέλος των εργασιών.

1.5 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ΠΕΤΕΠ 02-04-00-00, «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων» τα οποία συμπληρώνονται με 
τα ακόλουθα εδάφια.

Η επιμέτρηση των ξυλοζεύξεων αντιστηρίξεων θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα της σε επαφή με τις παρειές του σκάμματος 
επιφάνειας της ξυλείας. Για τούτο με μέριμνα του Αναδόχου θα τηρείται πρωτόκολλο με τα στοιχεία των εργασιών που θα 
προσυπογράφει ο Επιβλέπων, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη σύνταξη των επιμετρήσεων.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με βάση την επιφάνεια που επιμετράται επί την τιμή του Τιμολογίου για «αντιστήριξη 
παρειών σκάμματος με ξυλοζεύγματα».
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ΤΠ22 - ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΕΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι  εργασίες  που  προδιαγράφονται  στην  παρούσα  ΠΕΤΕΠ αφορούν  στην  κατασκευή  προσωρινών  ή  μόνιμων  τοίχων 
αντιστηρίξεως από μεταλλικές πασσαλοσανίδες των παρακάτω κατηγοριών:
• Ενιαίου τύπου, με ένα κύριο στοιχείο αντιστηρίξεως (επαναλαμβανόμενο).
• Συνδυασμένου τύπου με κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία αντιστηρίξεως (Σχήμα 1).

Η  παρούσα  ΠΕΤΕΠ  δεν  καλύπτει  θέματα  κατασκευής  πασσάλων  (δι’  εκσκαφής  ή  δι’  εκτοπίσεως),  αγκυρώσεων  και 
σύνθετων τοίχων αντιστηρίξεως τύπου «Βερολίνου, οι οποίες καλύπτονται αντιστοίχως από τις ΠΕΤΕΠ 11-01-01, ΠΕΤΕΠ 
11-01-02, ΠΕΤΕΠ 11-02-04 και ΠΕΤΕΠ 11-02-01.

1.1. KATΑΛΟΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Oι προδιαγραφές και τα κείμενα, τα οποία έχουν κανονιστική αναφορά στην παρούσα ΠΕΤΕΠ είναι τα εξής:
EN 12063:1999 Execution  of  special  geotechnical  work  -  Sheet-pile  walls  -  Εκτέλεση ειδικών γεωτεχνικών έργων - 

Πετάσματα πασσαλοσανίδων
EN 287-1:2004 Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels - Προσόντα συγκολλητών. Συγκολλήσεις 

τήξεως. Μέρος 1: Χάλυβες.
EN 288-2:1992 Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 2: Welding procedure 

specification  for  arc  welding  -  Προδιαγραφή και έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών 
υλικών. Μέρος 2: Προδιαγραφή διαδικασιών συγκόλλησης με την μέθοδο του τόξου.

EN ISO 15609-1:2004 Specification and qualification  of  welding procedures for  metallic  materials  - Welding procedure 
specification  -  Part  1:  Arc  welding  (ISO 15609-1:2004)  -  Προδιαγραφή και έγκριση διαδικασιών 
συγκόλλησης μεταλλικών υλικών - Προδιαγραφή διαδικασίας συγκόλλησης - Μέρος 1: Συγκόλληση 
τόξου

EN 499:1994 Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of non alloy and fine grain 
steels - Classification - Αναλώσιμα συγκόλλησης - Επενδεδυμένα ηλεκτρόδια για συγκόλληση τόξου 
με το χέρι μή κραματωμένων και λεπτόκοκκων χαλύβων - Ταξινόμηση

EN 996:1995 Piling  equipment  -  Safety  requirements  -  Εξοπλισμός  για  θεμελίωση  με  πασσάλους  -  Απαιτήσεις 
ασφάλειας.

EN 1991-1-1:2002 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self- weight, imposed loads 
for buildings -- Ευρωκώδικας 1: ∆ράσεις σε δομήματα - Μέρος 1-1: Γενικές δράσεις - Πυκνότητες, 
ίδια βάρη και φορτία εκμετάλλευσης κτιρίων.

EN 1992-1-1:2004 Eurocode  2:  Design  of  concrete  structures  -  Part  1-1:  General  rules  and  rules  for  buildings  - 
Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός δομημάτων από σκυρόδεμα –Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες 
για κτίρια.

prEN 1993-5 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 5: Piling -- Ευρωκώδικας 3:

Σχεδιασμός χαλύβδινων κατασκευών - Μέρος 5: Πασσαλώσεις.
EN 1997-1:2004 Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules -- Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός - 

Μέρος 1: Γενικοί κανόνες.
prEN 10021 General  technical  delivery requirements for steel  products -  Γενικές τεχνικές απαιτήσεις παράδοσης 

προϊόντων χάλυβος.
EN 10079:1992 Definition of steel products - Προσδιορισμός προϊόντων χάλυβος.
EN 10219-1:1997 Cold formed welded structural  hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part  1:  Technical 

delivery  requirements  -  Συγκολλητές κοιλοδοκοί ψυχρής διαμόρφωσης από μή κραματικό 
λεπτόκοκκο χάλυβα. Μέρος 1: Τεχνικές απαιτήσεις παράδοσης.

EN 10219-2:1997 Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, 
dimensions and sectional properties -- Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών διαμορφωμένες εν 
ψυχρώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες κατασκευών - Μέρος 2: Ανοχές, διαστάσεις 
και ιδιότητες διατομών

EN 10248-1:1995 Hot rolled sheet  piling of  non alloy steels - Part 1: Technical  delivery conditions -  Πασσαλοσανίδες 
θερμής έλασης μή κεκραμένων χαλύβων - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης

EN 10249-1:1995 Cold formed sheet piling of non alloy steels - Part 1: Technical delivery conditions - Πασσαλοσανίδες 
ψυχρής διαμόρφωσης μή κεκραμένων χαλύβων - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης

EN 10249-2:1995 Cold  formed  sheet  piling  of  non  alloy  steels  -  Part  2:  Tolerances  on  shape  and  dimensions  -- 
Πασσαλοσανίδες ψυχρής διαμόρφωσης μή κεκραμένων χαλύβων - Μέρος 2: Ανοχές στο σχήμα και 
στις διαστάσεις

EN ISO 4063:2000 Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:1998) – 
Συγκολλήσεις και συναφείς διεργασίες - Ονοματολογία διεργασιών και αριθμοί αναφοράς.

EN ISO 5817:2003 Welding - Fusion-welded joints  in steel,  nickel,  titanium and their  alloys (beam welding excluded)  - 
Quality levels for imperfections (ISO 5817:2003) -  Συγκολλήσεις.  Αρμοί συγκολλήσεως τήξεως σε 
χάλυβα, νικέλιο, τιτάνιο και κράματα αυτών (εξαιρουμένων των συγκολλήσεων δέσμης). Αποδεκτά 
επίπεδα ατελειών.

EN ISO 9692-1 Metal-Arc Welding with Covered Electrode, Gas- Shielded Metal-Arc Welding and Gas Welding and 
allied processes. Recommendations for joint preparation. Part 1: Manual metal-arc welding, gas-
shielded metal-arc  welding,  gas welding,  TIG welding and beam welding of  steels  ISO 9692-1: 
2003;  (Supersedes  EN  ISO  29692:1994)  -  Συγκόλληση τόξου με το χέρι με επενδεδυμένο 
ηλεκτρόδιο, συγκόλληση τόξου με εύτηκτο ηλεκτρόδιο και αέρια προστασίας, συγκόλληση με αέριο, 
συγκόλληση TIG και συγκόλληση δέσμης χαλύβων
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ISO 1106-1:1984 Recommended practice for radiographic examination of fusion welded joints - Part 1: Fusion welded 
butt  joints  in  steel  plates  up  to  50  mm  thick  --  Συστάσεις για τον ραδιογραφικό έλεγχο 
συγκολλήσεων τήξεως. Μέρος 1: Συγκολλήσεις κορμού δια τήξεως χαλυβδοφύλλων πάχους έως 50 
mm.

ΠΕΤΕΠ 11-02- 04 (2004) Προεντεταμένες αγκυρώσεις.

Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα (Κ.Τ.Χ. /2000).

1.2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αγκύρωση: Σύστημα  αγκύρωσης  για  τον  τοίχο  αντιστήριξης  από  πασσαλοσανίδες,  το  οποίο  περιλαμβάνει  αγκύρια 
διαφόρων τύπων εντός των γεωυλικών (π.χ αγκύρια βράχου ή εδάφους, ενεματούμενα αγκύρια, αγκύρια διαστελλόμενης 
κεφαλής κλπ.) καθώς και τις πλάκες ή δοκούς αγκύρωσης.

Τοίχος αντιστήριξης από μεταλλικές  πασσαλοσανίδες  συνδυασμένου τύπου: Τοίχος  αντιστήριξης  αποτελούμενος 
από κύρια και δευτερεύοντα μεταλλικά στοιχεία. Τα κύρια στοιχεία μπορεί να είναι χαλύβδινοι σωλήνες, δοκοί ή κιβώτια 
αποτελούμενα από μεταλλικές πασσαλοσανίδες, ενώ τα δευτερεύοντα στοιχεία είναι συνήθως μεταλλικές πασσαλοσανίδες 
σχήματος  U  ή  Ζ  (σχήμα  1).  Αποσβεστήρας:  Υλικό  που  προσαρμόζεται  σε  υπάρχουσα  εσοχή  της  κεφαλής  έμπηξης 
πασσαλοσανίδας με σκοπό να απομειώσει τη δύναμη πρόσκρουσης της καταπίπτουσας σφύρας στην κεφαλή έμπηξης της 
πασσαλοσανίδας (Σχήμα 2).

Απεμπλοκή: Αποσύνδεση της διαμήκους συνένωσης παρακείμενων πασσαλοσανίδων κατά την έμπηξή τους.

Ανιχνευτής απεμπλοκής: Όργανο ελέγχου της σύνδεσης των συνενώσεων των παρακείμενων πασσαλοσανίδων κατά την 
έμπηξη.

Κεφαλόδεσμος έμπηξης: Συσκευή που τοποθετείται  στην κορυφή της πασσαλοσανίδας και μεταδίδει ομοιόμορφα την 
κρούση της σφύρας, εμποδίζοντας έτσι βλάβες στην κεφαλή της πασσαλοσανίδας (Σχήμα 2).

Έμπηξη: Μέθοδος εισαγωγής των πασσαλοσανίδων εντός των γεωυλικών έως και το απαιτούμενο βάθος.

Μέθοδοι  έμπηξης: Εφαρμοζόμενες  τεχνικές  έμπηξης  των  πασσαλοσανίδων  εντός  των  γεωυλικών,  όπως  π.χ  η 
εναλλασσόμενη έμπηξη με τη βοήθεια κρούσης, η έμπηξη με άσκηση δονητικής πίεσης ή με συνδυασμός των ανωτέρω.

Υποβοήθηση έμπηξης: Εφαρμοζόμενες τεχνικές για τη μείωση της αντίστασης στη διείσδυση των πασσαλοσανίδων εντός 
των γεωυλικών, όπως η εκτόξευση νερού (jetting) ή η προδιάτρηση (pre- augering).

Συνδετική πλάκα: Χαλύβδινη πλάκα που ενώνει δύο διαφορετικά μήκη πασσαλοσανίδων μαζί (βλ σχήμα 3).

Πλαίσιο  καθοδήγησης: Πλαίσιο  αποτελούμενο  από  μία  ή  περισσότερες  άκαμπτες  δοκούς  καθοδήγησης  (συνήθως 
χαλύβδινες  ή  ξύλινες),  για  την  διατήρηση  της  ευθυγραμμίας  των  πασσαλοσανίδων  κατά  την  έμπηξη  τους  εντός  των 
γεωυλικών.

Κρουστική σφύρα: Όργανο έμπηξης των πασσαλοσανίδων εντός του εδάφους με τη βοήθεια κρούσης.

Καθοδηγητικός ολισθητήρας: Συσκευή καθοδήγησης η οποία συνδέει  τον κεφαλόδεσμο έμπηξης με τον κρουστική ή 
δονητική σφύρα με τον οδηγό (σχήματα 2 και 4).

Σύστημα καθοδήγησης: Σύστημα καθοδήγησης της πασσαλοσανίδας και της κρουστικής ή δονητικής σφύρας κατά την 
έμπηξη (σχήμα 4).

Βλήτρο βράχου: Ράβδος που προεξέχει από την άκρη της πασσαλοσανίδας και χρησιμοποιείται για την πάκτωση της στο 
βραχώδες υπόβαθρο (σχήμα 14).

Αναρτήρας: Συσκευή που χρησιμοποιείται για την ανύψωση των πασσαλοσανίδων από το έδαφος και την τοποθέτησή 
τους σε κατακόρυφη θέση (σχήμα 5).

Πασσαλοσανίδα: Μεμονωμένο  στοιχείο  ενός  τοίχου  αντιστήριξης  από  πασσαλοσανίδες  (μονή,  διπλή  ή  πολλαπλή 
πασσαλοσανίδα).

Τοίχος αντιστήριξης από πασσαλοσανίδες: Συνεχές  πέτασμα πασσαλοσανίδων που συνιστά τοίχο αντιστήριξης.  Η 
συνέχεια της κατασκευής παρέχεται μέσω αρμών αλληλεμπλοκής, της κατά μήκος τοποθέτησης εγκοπών ή μέσω ειδικών 
συνδετήρων.

Κατασκευή  τοίχου  αντιστήριξης  από  πασσαλοσανίδες: Σύνθετη  κατασκευή  αντιστήριξης  εδάφους  ή  νερού, 
αποτελούμενης από τα στοιχεία των πασσαλοσανίδων, το αντιστηριζόμενο υλικό, τις αγκυρώσεις,  τις διαδοκίδες και τις 
οριζόντιες δοκούς στήριξης.

Ολίσθηση: Η σχετική κατά μήκος μετατόπιση εκατέρωθεν του αρμού μεταξύ παρακείμενων πασσαλοσανίδων.

Αντηρίδα: Επίμηκες  θλιβόμενο στοιχείο (συνήθως από χάλυβα,  ξύλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα),  του  οποίου  η  βασική 
λειτουργία  είναι  η  οριζόντια  στήριξη  τοίχων  από  πασσαλοσανίδες  και  το  οποίο  είναι  συνήθως  συνδεδεμένο  με  τις 
διαδοκίδες.

Δονητική σφύρα: Στοιχείο που ασκεί την απαραίτητη δόνηση για την έμπηξη και για την εξαγωγή πασσαλοσανίδων.
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Διαδοκίδα: Οριζόντια  δοκός,  συνήθως  χαλύβδινη  ή  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα,  στερεωμένη  στον  τοίχο  από 
πασσαλοσανίδες και  συνδεδεμένη με τις  αγκυρώσεις  ή τις  αντηρίδες,  με σκοπό την ισοκατανομή των εφαρμοζόμενων 
δυνάμεων από τα αγκύρια ή τις αντηρίδες, πάνω στον τοίχο.

Σχήμα 1: Παραδείγματα πασσαλοτοίχων συνδυασμένου τύπου. (Βλ. παράρτημα)

Σχήμα 2: Παράδειγμα κεφαλόδεσμου έμπηξης. (Βλ. παράρτημα)

Σχήμα 3.:Παράδειγμα συνδετικής πλάκας μεταξύ πασσαλοσανίδων. (Βλ. παράρτημα) 
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Σχήμα 4: Παραδείγματα συστημάτων καθοδήγησης πασσαλοσανίδων. (Βλ. παράρτημα) 

Σχήμα 5.:Παράδειγμα χρήσης αναρτήρα. (Βλ. παράρτημα)

1.3. ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΠΡΙΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑ ΤΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΩΝ

Οι ελάχιστες απαιτήσεις πριν, και κατά τη διάρκεια, τοποθέτησης των πασσαλοσανίδων περιλαμβάνουν:
1. Επαρκή στοιχεία εκ της γεωτεχνικής διερεύνησης των απαντώμενων σχηματισμών στην περιοχή κατασκευής 

των πασσαλοσανίδων. Επισημαίνεται ότι η απαιτούμενη γεωτεχνική έρευνα θα πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις 
γενικές αρχές που αναφέρονται στο EN 1997-1:2004, έτσι ώστε να προσφέρει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη φύση 
του  υπεδάφους  σε  βάθος  το  οποίο  να περιλαμβάνει  το  συνολικό  προβλεπόμενο μήκος  των  πασσαλοσανίδων  με 
έμφαση: (α) στις ιδιότητες αντοχής και παραμορφωσιμότητας των υπαρχουσών εδαφικών και βραχωδών στρώσεων, (β) 
στην πιθανότητα προσκόλλησης συνεκτικών εδαφών στις πασσαλοσανίδες κατά την εξαγωγή τους από το έδαφος, (γ) 
στην πιθανή παρουσία λίθων και ογκολίθων εντός του υπό διερεύνηση εδάφους και (δ) στις υδρογεωλογικές συνθήκες 
της περιοχής εγκατάστασης των πασσαλοσανίδων.

2. Γνώση των επικρατουσών συνθηκών στην περιοχή κατασκευής των πασσαλοσανίδων, δηλ. έκταση και όρια 
της περιοχής, τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής με αναφορά στις επικρατούσες κλίσεις και στους περιορισμούς 
προσβασιμότητάς της.

3. Πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη,  την ακριβή θέση και  την κατάσταση υφιστάμενων κατασκευών (π.χ. 
κτίρια,  δρόμοι,  δίκτυα  κοινής  ωφέλειας),  υπογείων  κατασκευών,  ανοικτών  βαθιών  εκσκαφών,  αγκυρώσεων, 
επικρεμάμενων καλωδίων υψηλής τάσης, καθοδικών συσκευών προστασίας, αρχαιολογικών αντικειμένων κλπ.

4. Πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη ρυπογόνων ουσιών εντός των γεωϋλικών ή με πιθανούς κινδύνους, οι 
οποίοι είναι δυνατόν να επηρεάσουν την μέθοδο τοποθέτησης των πασσαλοσανίδων, την ασφάλεια του προσωπικού 
κλπ..

5. Ικανοποίηση των νομικών περιορισμών και των περιβαλλοντικών περιορισμών (π.χ. μόλυνση ή περιορισμοί 
του υπερβολικού θορύβου, των προκαλούμενων ταλαντώσεων και της γενικότερης όχλησης στα γειτονικά κτίσματα).

6. Προδιαγραφές, που περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με τον τύπο και τη διατομή των 
πασσαλοσανίδων, την πιθανή κλίση τοποθέτησης τους εντός του εδάφους, και την ανάγκη συστημάτων προστασίας και 
συντήρησης τους και τοποθέτησης κατάλληλων συνδέσεων μεταξύ των αρμών για την εξασφάλιση της κατά μήκος 
κατανομής των διατμητικών δυνάμεων.

7. Προϋπάρχουσα εμπειρία στην τοποθέτηση πασσαλοσανίδων.
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8. ∆εδομένα για δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες  (π.χ.  συνθήκες  ανέμου και  συχνότητα εμφάνισης  του εν  λόγω 
καιρικού φαινομένου).

9. Πληροφορίες  σχετικά με  την πιθανότητα ανάπτυξης σοβαρής  δράσης παγετού στο έδαφος,  η οποία  είναι 
δυνατόν να επιφορτίσει σημαντικά τις κατασκευές τοίχων αντιστήριξης από πασσαλοσανίδες.

10. Περιορισμούς, που αφορούν στη μέθοδο τοποθέτησης των πασσαλοσανίδων εντός του εδάφους και στην εν 
γένει υποβοήθηση της όλης διαδικασίας.

11. Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα επίτευξης στεγανοποίησης του τοίχου από πασσαλοσανίδες.
12. Καθορισμό των διαφόρων σταδίων εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής  του τοίχου από πασσαλοσανίδες 

(όπως προβλέπεται από τη Μελέτη).
13. Στην  περίπτωση  παράκτιων  κατασκευών,  πληροφορίες  και  δεδομένα  αναφορικά  με  τις  αναμενόμενες 

διακυμάνσεις  της  στάθμης  του  νερού  (π.χ.  εύρος,  συχνότητα  και  αίτια  των  διακυμάνσεων,  τα  οποία  μπορεί  να 
οφείλονται σε εκροή φράγματος ανάσχεσης, σε εκδήλωση φαινομένων παλίρροιας κτλ.).

1.4. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΗΞΗΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΩΝ
Η διερεύνηση της δυνατότητας έμπηξης των πασσαλοσανίδων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυχόν περιορισμούς που 
αφορούν την εφαρμογή τεχνικών υποβοήθησής της (π.χ. εισπίεση νερού στην αιχμή ή προδιάτρηση). Σε περιπτώσεις όπου 
δεν υπάρχει σχετική εμπειρία τοποθέτησης πασσαλοσανίδων, συνιστάται να εκτελούνται μία ή περισσότερες δοκιμαστικές 
εμπήξεις πριν την έναρξη της συστηματικής τοποθέτησης των πασσαλοσανίδων. Τα δεδομένα έμπηξης που αποκτώνται 
από την προαναφερθείσα δοκιμή (δοκιμές), χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη διάρκεια των 
εργασιών έμπηξης των πασσαλοσανίδων, την επιβεβαίωση της επιλογής της διατομής των πασσαλοσανίδων και για τη 
διαπίστωση  του  εάν  είναι  απαραίτητη  η  υποβοήθηση  της  έμπηξης  τους  καθώς  και  της  επιρροής  της  όλης  μεθόδου 
κατασκευής στις εδαφικές ιδιότητες. Επισημαίνεται ότι μία δοκιμαστική έμπηξη πασσαλοσανίδας είναι δυνατόν να υποδείξει 
την αναγκαιότητα ή μη της χρήσης βλήτρων βράχου.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ
Μεταλλικές πασσαλοσανίδες
Οι καινούριες πασσαλοσανίδες θα πρέπει να είναι ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προτύπων EN 10248-1:1995, EN 10249-
1:1995, EN 10249-2:1995 και EN 10079:1992.

Οι  προηγουμένως  χρησιμοποιημένες  πασσαλοσανίδες  θα  πρέπει  να  ικανοποιούν,  κατ’  ελάχιστον  τις  προδιαγραφές 
σχεδιασμού τους ως τον τύπο, το μέγεθος τους και την ποιότητα του χάλυβα κατασκευής τους.

Οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται ως κύρια στοιχεία ενός τοίχου συνδυασμένου τύπου, θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των EN 10219-1:1997 και EN 10219-2:1997.

Οι ειδικοί συνδετήρες που παρουσιάζονται στο σχήμα 6 θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του EN 10248-1:1995.

Υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας χαλύβδινων πασσαλοσανίδων
Οι ειδικές βαφές, επενδύσεις και άλλα υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας των χαλύβδινων πασσαλοσανίδων θα πρέπει να 
ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις της Μελέτης.

Υλικά στεγανοποίησης αρμών
Σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης υλικών στεγανοποίησης των αρμών με στόχο τον περιορισμό των διαρροών, αυτά θα 
πρέπει να ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις της Μελέτης.

Σε  περιπτώσεις  όπου  οι  απαιτήσεις  στεγανοποίησης  είναι  ιδιαιτέρως  αυστηρές,  θα  πρέπει  να αποδεικνύεται  ότι  αυτά 
ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις της Μελέτης μέσω δοκιμών εφαρμογής των προτεινόμενων υλικών στεγανοποίησης σε 
αρμούς σύνδεσης.

Άλλα υλικά και προϊόντα
Όλα τα υπόλοιπα υλικά και  προϊόντα  που είναι  δυνατόν  να απαιτηθούν  για την ολοκλήρωση μίας  κατασκευής  τοίχου 
αντιστήριξης από πασσαλοσανίδες θα πρέπει να ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις της Μελέτης.
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Σχήμα 6.:Παράδειγμα  σύνδεσης  γωνιακής  πασσαλοσανίδας  μέσω  ειδικού  προ-επεξεργασμένου  συνδετήρα.  (Βλ. 
παράρτημα)

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών υλοποίησης μίας κατασκευής τοίχου από πασσαλοσανίδες θα πρέπει να είναι σύμφωνη με 
τα σχετικώς καθοριζόμενα στη Μελέτη. Τα ελάχιστα κριτήρια για την υλοποίηση του κάθε σταδίου εργασιών σε σχέση με το 
προηγούμενο του περιλαμβάνουν:
• Την ικανοποίηση των σχετικών σταθμών επίχωσης και εκσκαφής.
• Τη διαπίστωση των αναμενόμενων μεταβολών στις στάθμες του υπογείου και του ελεύθερου νερού.
• Την  επίτευξη  αποδεκτών  χαρακτηριστικών  για  τα  χρησιμοποιούμενα  υλικά  (συμπεριλαμβανομένων  και  των 

επιχώσεων)  κατά  μήκος  και  των  δύο  πλευρών  του  τοίχου  από  πασσαλοσανίδες  και  μπροστά  από  τις  πλάκες 
αγκύρωσης.

• Τα μεγέθη των μετακινήσεων του τοίχου από πασσαλοσανίδες, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μελέτης (στο 
τέλος κάθε σταδίου).

• Τους περιορισμούς που αφορούν τις επιφορτίσεις.

Στις περιπτώσεις όπου η προδιαγραφείσα σειρά εργασιών κατασκευής δεν μπορεί να διατηρηθεί, θα πρέπει να γίνει σχετική 
αναθεώρηση της, η οποία να είναι συμβατή με τη Μελέτη και να ικανοποιεί τα προαναφερθέντα ελάχιστα κριτήρια.

3.2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Η προετοιμασία του εργοταξίου θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλή και αποδοτική εκτέλεση των 
εργασιών.

Η κατασκευή και η χρησιμοποίηση βοηθητικών κατασκευών θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον δυσμενείς 
επιτόπου συνθήκες και συνθήκες φόρτισης.

Επισημαίνεται ότι η κατασκευή των δρόμων πρόσβασης και των εγκαταστάσεων πρόσδεσης πλωτών μέσων στην περιοχή 
του εργοταξίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ειδικές κανονιστικές διατάξεις της Νόμιμης Αρχής.

3.3. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΩΝ
Πληροφορίες  σχετικά  με  την  αποθήκευση  και  την  επιτόπου  διαχείριση  των  πασσαλοσανίδων  δίνονται  αναλυτικά  στο 
παράρτημα Α του EN 12063:1999.

Ο χειρισμός και η αποθήκευση των πασσαλοσανίδων στο χώρο του εργοταξίου θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μην 
προκαλούνται καμπυλώσεις των πασσαλοσανίδων και σημαντικές ζημιές στις ενώσεις και στην αντιδιαβρωτική προστασία 
τους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται οι σχετικές ειδικές οδηγίες των προμηθευτών των πασσαλοσανίδων.

Επιπλέον ο τρόπος αποθήκευσης των πασσαλοσανίδων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανύψωση τους κατά 
την έναρξη της διαδικασίας τοποθέτησής τους .

Οι διαφορετικού τύπου και κατηγορίας μετάλλου πασσαλοσανίδες θα αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς χώρους.

Για τις ανάγκες ανύψωσης και τοποθέτησης των πασσαλοσανίδων θα γίνεται χρήση ειδικών συσκευών και μηχανημάτων 
(π.χ. αναρτήρες, συγκολλημένοι ανυψωτικοί γάντζοι κλπ.) με σκοπό την αποφυγή βλαβών στις πασσαλοσανίδες και στους 
αρμούς σύνδεσης. Ειδικότερα, ο χειρισμός των πρωτευόντων στοιχείων ενός τοίχου από πασσαλοσανίδες συνδυασμένου 
τύπου θα γίνεται  με χρήση μεταλλικών λωρίδων ή θηλιών, με σκοπό την αποφυγή βλαβών στην αντιδιαβρωτική τους 
επένδυση  και  στους  συνδετήρες,  οι  οποίοι  έχουν  προστερεωθεί  επί  των  στοιχείων  αυτών.  Επισημαίνεται  ότι  η  καλή 
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λειτουργία τηλε-κατευθυνόμενων αναρτήρων για την ανύψωση των πασσαλοσανίδων θα πρέπει να επιβεβαιώνεται πριν τη 
χρήση τους.

Σε περιπτώσεις όπου η συντήρηση ή η αντιδιαβρωτική επεξεργασία των πασσαλοσανίδων γίνεται στο εργοτάξιο θα πρέπει 
να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε να διασφαλιστεί ότι η αποθήκευση και η εφαρμογή των απαραίτητων προϊόντων και 
υλικών ικανοποιεί τους κανονισμούς υγείας, ασφάλειας και του αναγκαίου περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

3.4. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Πληροφορίες σχετικά με τη συγκόλληση των χαλύβδινων πασσαλοσανίδων δίνονται αναλυτικά στο παράρτημα Β του EN 
12063:1999.

Η συγκόλληση και η κοπή των πασσαλοσανίδων καθώς επίσης και η κατάλληλη προετοιμασία των κύριων στοιχείων ενός 
τοίχου από πασσαλοσανίδες συνδυασμένου τύπου θα πρέπει να ικανοποιεί τα σχετικώς αναφερόμενα στη Μελέτη.

Ειδικότερα η προετοιμασία των άκρων και  η κοπή των χαλύβδινων στοιχείων θα πρέπει  να γίνεται  με  τρόπο ώστε  η 
ψαθυροποίησή τους, λόγω της χρήσης φλόγας κατά την κοπή, να μην έχει δυσμενή επίδραση στην ποιότητα κατασκευής 
του αρμού.  Θα πρέπει  να τηρούνται  οι  ανοχές  διαστάσεων της  EN ISO 9692-1  ή  εκείνες  του σχήματος  7j.  Εκτός  αν 
αναφέρεται  διαφορετικά  στη  Μελέτη,  η  προετοιμασία  των  αρμών,  η  διαδικασία  και  οι  περιορισμοί  των  εργασιών 
συγκόλλησης θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα αναφερόμενα στον Πίνακα 1 και στα σχήματα 7a – 7o, όπως δίνονται στο 
EN 12063:1999.
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Πίνακας 1. Απαιτήσεις συγκόλλησης για χαλύβδινες πασσαλοσανίδες σύμφωνα με το prEN 12063 (Final Draft) “Execution of special geotechnical works – Sheet-pile walls”.

Quality level 
according to 

EN 
25817:1992

Type of 
testing

Extent of 
testing      %

BS(EN 10248-
1:1995) 2) S235 
JRC, S275 JRC, 
S355 JOC according 
to EN 10249-1:1997 
and grades 
according to EN 
10219-1:1997 3)

QS(EN 10248-1:1995) 
4) and grades given in 
EN 10219-1:1997 
accordig to 5)

Lengthened piles         -
straight web pile                                                                                                           

EN 29692: 1994                                                                     EN 29692: 
1994                                                                     

6) -- EN 288-2:1992 + 
A1:1997

D visual 100

-bending resistant pile EN 29692: 1994 EN 29692: 
1994

6) --7) EN 288-2:1992 + 
A1:1997 7)

D  8) visual  9) 100  9)

Strengthened piles lap joint    (see 
fig. 7.e.)

EN 29692: 1995 EN 29692: 
1995

6) -- -- D visual 100

Junctions/junction piles                            
-all, except straight web 
junction piles

EN 29692: 1995 EN 29692: 
1995

6) --7) EN 288-3:1992 + 
A1:1997 7)

D  8) visual  9) 50  9)

-staight web junction 
piles

half V-weld/ double 
half V-weld

according to 
figure 7.j

6) EN 288-3:1992 + 
A1:1997

EN 288-3:1992 + 
A1:1997

D  8) US +visual 10 (US) 10 
+100(visual)

butt joint 1) 
(see fig. 7.a)/ 
lap joint   (see 
fig.7.b.)/       
butt joint 1) 
(see fig. 7.a)/ 
lap joint       
(see fig.7.b.)/ 

(oblique) T-
joint (see fig. 
7.f.+7.g)/        
corner joint 
(see fig.7.h)/ 
lap joint (+butt 
joint) (see 
fig.7.i)    
(oblique) T-
joint (see 
fig.7.j)

Welding Testing and ispection of welds
Type of welded 

assembly
Type of joint Type of weld Joint 

preparation
Allowable 
welding 

processes Description/qualification of welding procedure

(συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)
Πίνακας 1 Συνέχεια
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Quality level 
according to 

EN 
25817:1992

Type of 
testing

Extent of 
testing      

%

BS(EN 10248-1:1995) 2) 
S235 JRC, S275 JRC, 
S355 JOC according to 
EN 10249-1:1997 and 
grades according to EN 
10219-1:1997 3)

QS(EN 10248-1:1995) 
4) and grades given in 
EN 10219-1:1997 
accordig to 5)

Box piles                     -
contiguous interlock                   

butt joint 1) 
(see fig. 7.k)/ 

butt weld between 
curved ellements

-- 6) -- EN 288-2:1992 + 
A1:1997

D visual 100

-connected nterlock                      lap joint   (see 
fig.7.l.)/       

EN 29692:1994 -- 6) -- EN 288-2:1992 + 
A1:1997

D visual 100

-others T-joint 1) (see 
fig.7.m)/               
lap joint           
(see fig.7.n.)/ 

EN 29692:1994 EN 29692:1994 6) -- EN 288-2:1992 + 
A1:1997

D visual 100

Welded interlolcks 
(fixing, sealing)

butt joint 1) 
(see fig. 7.o) 

butt weld between 
curved ellements

-- 6) -- EN 288-2:1992 + 
A1:1997

D visual 100

Description/qualification of welding procedure

10) 10% of the sheet piles or primary elements over the whole length of the weld

9) in the case of acceptance class C, one X-ray test according to ISO 1106-1:1984 on 10% of the sheer pile or primary elements and 100% visual 
inspection or US tests of the sheet piles or primary elements over the whole lengthpf the weld and 100% visual inspection

Welding Testing and ispection of welds
Type of welded 

assembly
Type of joint Type of weld Joint preparation Allowable welding 

processes

5) Steel grades S420xxx and S460xxx
6) All processes described in 111, 114, 121, 122, 131, 135 and 136 of EN 24063:1992 are permitted
7) in the case of acceptance class C, EN 288-3:1992 + A1:1997 shall be applied
8) acceptance class C if requested by the design

1) for different thicknesses, the shape of the butted ends shall be in accordance with the design specifications
2) BS = Base Steel according to 5.1.2 of EN 10020:1998
3) Steel grades according to tables S.1, B.1 and B.2, except S420xxx and S460xxx
4) QS = Quality Steel according to 5.1.2 of  EN 10020:1998
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Σχήμα 7.a Σχήμα 7.b

Σχήμα 7.c Σχήμα 7.d

Σχήμα 7.e

Σχήμα 7.f

Σχήμα 7.g
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Σχήμα 7.h

Σχήμα 7.i
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Σχήμα 7.j

Σχήμα 7.k

Σχήμα 7.l
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Σχήμα 7.m

Σχήμα 7.n

Σχήμα 7.o
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Η  διαδικασία  ελέγχου  της  θέσης  των  συγκολλημένων  συνδετήρων  επί  των  κύριων  στοιχείων  (δηλ.  των  μεταλλικών 
σωλήνων)  τοίχων  αντιστήριξης  από  μεταλλικές  πασσαλοσανίδες  συνδυασμένου  τύπου  δίνεται  στο  σχήμα  8  και  είναι 
δυνατόν να περιγραφεί ως ακολούθως:

1. Τοποθετείται το στοιχείο επί οριζοντίου επιπέδου και περιστρέφεται έτσι ώστε η γραμμή Ρ (δηλ. η νοητή γραμμή που 
συνδέει τα κέντρα των συγκολλημένων συνδετήρων στο άνω άκρου του κύριου στοιχείου) να είναι οριζόντια.

2. Με τη χρήση τεχνικών ισοστάθμισης, σημειώνεται η θέση Τ επί του κυρίου στοιχείου στα σημεία του ⅓ του μήκους των 
συνδετήρων, όπως φαίνεται στο σχήμα 8.

3. Ελέγχονται οι παρακάτω ανοχές των μηκών L και R στο άνω άκρο, στα σημεία του ⅓ του μήκους και στο χαμηλότερο 
άκρο του συγκολλημένου συνδετήρα ως εξής: L = (πDr) / (4 ± 10) mm R = (πDr) / (4 ± 10) mm

Όπου: τα μήκη L και  το R μετρούνται  κατά  μήκος  της  εξωτερικής  περιφέρειας  του κύριου στοιχείου  και  Dr  είναι  η 
εξωτερική διάμετρος του κύριου στοιχείου στις υπό έλεγχο διατομές.

Σχήμα 8.:Θέση σημείων ελέγχου και ανοχές συγκολλημένου συνδετήρα σε κύριο στοιχείο (μεταλλικός σωλήνας)

Τα ηλεκτρόδια θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 499 (1994).Το μέταλλο που επικάθεται κατά τη διαδικασία 
της  συγκόλλησης  θα  πρέπει  να  έχει,  κατ’  ελάχιστον,  ισοδύναμα  μηχανικά  χαρακτηριστικά  με  αυτά  του  υλικού  που 
συγκολλείται.

Γενικώς  αναφέρεται  ότι  για  την  πρόληψη  όλων  των  πιθανών  κινδύνων  θραύσης  κατά  τη  συγκόλληση  θα  πρέπει  οι 
θερμοκρασίες  προθέρμανσης  να  λαμβάνουν  υπόψη  την  ποιότητα  χάλυβα,  τη  διαδικασία  συγκόλλησης  (ενέργεια 
συγκόλλησης), αλλά και τον τύπο του υπό κατασκευή αρμού. Τονίζεται ότι η θερμοκρασία της κάθε συγκόλλησης θα πρέπει 
να είναι  ≤  250°C πριν  ξεκινήσει  το επόμενο πέρασμα συγκόλλησης,  ενώ η προθέρμανση θα πρέπει  να εκτείνεται  για 
τουλάχιστον 75 mm σε κάθε πλευρά της συγκόλλησης. Ο Πίνακας 2 του prEN 12063 (Final Draft) “Execution of special 
geotechnical  works  –  Sheet-pile  walls”  συνοψίζει  τις  προτεινόμενες  θερμοκρασίες  προθέρμανσης  για  διαφορετικές 
ποιότητες χάλυβα και πάχη τελικού προϊόντος της συγκόλλησης.

Τονίζεται ότι απαιτείται ειδική φροντίδα για τη διασφάλιση της ελαχιστοποίησης της ανάπτυξης τάσεων και παραμορφώσεων 
κατά την εκτέλεση των εργασιών συγκόλλησης. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο οι εργασίες συγκόλλησης να εκτελούνται 
από έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα EN ISO 5817:2003 και EN 287-
1:2004.
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Πίνακας 2. Προτεινόμενες θερμοκρασίες συγκόλλησης σύμφωνα με prEN 12063 (Final Draft) “Execution of special 
geotechnical works – Sheet-pile walls”

Steel grades acc. to EN 
10248-1:1995 EN 10249-

1:1995

S 240 GP S 270 GP S 
235 JRC S 275 JRC

S 320 GP S 355 GP S 365 
JOC

S 390 GP S 430GP 

EN 10219-1:1997 S 235xxx S 275xxx S 355xxx S 420xxx S 460xxx
Welding energy 15<25 kJ/cm 15 kJ/cm 25 kJ/cm 15 kJ/cm 25 kJ/cm

Thickness of the product      
8 5 5 5 5 5
10 5 5 5 5 5
12 5 5 5 5 5
14 5 5 5 50 5
16 5 5 5 90 5
18 5 30 5 110 5
20 5 60 5 130 5
22  85 5 150 30
24 5 100 5 155 55
26 5 110 5 160 75
28 5 120 5 165 90
30 5 130 5 170 95

Οι ανοχές των πασσαλοσανίδων και των κύριων πασσάλων τοίχων πασσαλοσανίδων συνδυασμένου τύπου, που έχουν 
επιμηκυνθεί  μέσω συγκόλλησης  των  άκρων,  ή  με  χρήση συνδετικών  πλακών θα  πρέπει  να  ικανοποιούν  τα σχετικώς 
αναφερόμενα στα EN 10248-1:1995, EN 10249-2:1995 ή EN 10219-2:1997. Οι ανοχές των ενισχυμένων πασσαλοσανίδων 
και των κύριων στοιχείων τοίχων πασσαλοσανίδων συνδυασμένου τύπου θα πρέπει να ικανοποιούν επίσης τα σχετικώς 
αναφερόμενα στα στα EN 10248-1:1995, EN 10249-2:1995 ή EN 10219- 2:1997.

Oι θέσεις των αρμών συγκόλλησης συνεχών πασσαλοσανίδων των σχημάτων 7a και 7c θα πρέπει να επιλέγονται, έτσι 
ώστε να μην ταυτίζονται με τις θέσεις ανάπτυξης της μέγιστης ροπής κάμψης. Επίσης, προτείνεται πεσσοειδής διάταξη των 
αρμών συγκόλλησης των σχημάτων 7a και 7c σε γειτονικές πασσαλοσανίδες συγκόλλησης σε κατ’ ελάχιστον μεταξύ τους 
αποστάσεις 0.5 m.

∆εν  επιτρέπεται  η  κατά  μήκος  απότομη  μεταβολή  της  διατομής  των  πασσαλοσανίδων.  Ωστόσο  οι  διαμορφώσεις  των 
περιοχών ενίσχυσης των πασσαλοσανίδων θα πρέπει να διαμορφώνονται σύμφωνα με το σχήμα 9.

Σχήμα 9.:Παράδειγμα ενίσχυσης με χρήση μίας λοξότμητης επί μέρους πασσαλοσανίδας (Βλ. παράρτημα)

Οι δοκιμές ελέγχου και οι επιθεωρήσεις των συγκολλήσεων θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς αναφερόμενα 
στον Πίνακα 1.

Επισημαίνεται ότι  σε περιπτώσεις  όπου απαιτείται η ενίσχυση των πασσαλοσανίδων τούτο θα πρέπει  να γίνεται  με τη 
βοήθεια μεθόδου η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις αναμενόμενες συνθήκες έμπηξης.
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3.5. ΕΜΠΗΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΩΝ

3.5.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΜΠΗΞΗΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΩΝ
Η τεχνική,  ο  εξοπλισμός  και  η  υποβοήθηση  της  έμπηξης  των  πασσαλοσανίδων  εντός  των  γεωυλικών  θα  πρέπει  να 
επιλέγονται με βάση την υπάρχουσα σχετική εμπειρία και να είναι σύμφωνες με τη Μελέτη, ιδιαιτέρως όσον αφορά τις 
ανοχές που σχετίζονται με:
• Tην διείσδυση των πασσαλοσανίδων έως και του απαιτούμενου βάθους.
• Τη διατήρηση της οριζοντιογραφικής θέσης και της κατακορυφότητας των πασσαλοσανίδων σύμφωνα με την 

παράγραφο 7.6 της παρούσης ΠΕΤΕΠ.
• Την αποφυγή πρόκλησης σημαντικών βλαβών στις ήδη εγκατεστημένες γειτονικές πασσαλοσανίδες.
• Την επίτευξη του αναγκαίου βαθμού στεγάνωσης.
• Την εξασφάλιση ότι οι δυνάμεις έμπηξης δρουν κατά μήκος του ουδέτερου άξονα των πασσαλοσανίδων και των 

κυρίων στοιχείων τοίχων συνδυασμένου τύπου.
• Τη διατήρηση της σειράς έμπηξης των κυρίων στοιχείων ενός τοίχου από πασσαλοσανίδες συνδυασμένου τύπου.
• Την επίτευξη της απαραίτητης φέρουσας ικανότητας (όπου απαιτείται).

Όταν  δεν υπάρχει  αντίστοιχη εμπειρία ή στις  περιπτώσεις  όπου αυτή θεωρείται  ανεπαρκής,  θα  πρέπει  η επιλογή της 
τεχνικής  έμπηξης  να  βασίζεται  στην  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  σχετικών  δοκιμών  έμπηξης.  Τονίζεται  ότι  με  τη 
βοήθεια εκτέλεσης τέτοιων δοκιμών θα πρέπει επιπλέον να επιβεβαιώνεται ότι η τελικώς επιλεγείσα μέθοδος έμπηξης των 
πασσαλοσανίδων δεν προκαλεί ζημιές σε παρακείμενα κτήρια και εγκαταστάσεις, αλλά και σε γειτονικές ήδη εγκατεστημένες 
πασσαλοσανίδες .

Η έμπηξη των πασσαλοσανίδων εντός των γεωυλικών είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί  με μία ή με συνδυασμό των 
παρακάτω τεχνικών:
• Άσκηση κρούσης.
• Άσκηση δονήσεων.
• Άσκηση πίεσης.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι εξοπλισμού έμπηξης των πασσαλοσανίδων. Οι πλέον συνηθισμένοι τύποι είναι:
• Κρουστικές σφύρες ελεύθερης πτώσης.
• Πετρελαιοκίνητες κρουστικές σφύρες.
• Υδραυλικές κρουστικές σφύρες.
• Κρουστικές αερόσφυρες.
• Δονητικές σφύρες υψηλής και χαμηλής συχνότητας.
• Δονητικές σφύρες υψηλής συχνότητας με μεταβλητή εκκεντρότητα της περιστρεφόμενης μάζας.
• Δονητικές σφύρες υψηλής συχνότητας με συνεχώς μεταβαλλόμενες εκκεντρότητα και  συντονισμό αρχικής και 

τελικής φάσης.
• Συστήματα άσκησης πίεσης.

Το σύνολο του εξοπλισμού έμπηξης θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΕΝ 996: 1995.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων η άσκηση δονήσεων είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί ως η πλέον αποτελεσματική 
τεχνική  εγκατάστασης  των  πασσαλοσανίδων  εντός  των  γεωυλικών.  Εφόσον  συνδυασθεί  με  τη  χρήση  συστημάτων 
καθοδήγησης (σχήμα 4) συνιστά μια πολύ ακριβή μέθοδο έμπηξης πασσαλοσανίδων έως και του απαιτούμενου βάθους. 
Ωστόσο σε περιπτώσεις γεωτεχνικών συνθηκών, όπως πολύ πυκνές άμμοι ή χαλίκια πάνω από το επίπεδο του υδροφόρου 
ορίζοντα ή στρώματα στιφρών αργίλων, η άσκηση δονήσεων μπορεί τελικώς να καταστεί αναποτελεσματική. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις είναι δυνατόν να απαιτηθεί η εφαρμογή τεχνικών υποβοήθησης της έμπηξης ή η έμπηξη να πραγματοποιηθεί 
με την άσκηση κρούσεων. Γενικώς όταν υπάρχουν εμπόδια, τα οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν, οι καλύτερες μέθοδοι 
που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν είναι η προδιάτρηση ή η άσκηση κρούσης. Ωστόσο επισημαίνεται ότι η εφαρμογή 
τεχνικών  υποβοήθησης  της  έμπηξης  πασσαλοσανίδων,  όπως  η εκτόξευση νερού,  η προδιάτρηση ή  οι  ανατινάξεις  θα 
πρέπει εκτελούνται με τρόπο που να μην προκαλούνται βλάβες σε παρακείμενα κτήρια και εγκαταστάσεις.

Η  έμπηξη  πασσαλοσανίδων  με  άσκηση  δονήσεων  προκαλεί  ένα  υψηλότερο  επίπεδο  ταλαντώσεων  στο  περιβάλλον 
γεωϋλικό  απ’  ότι  η  έμπηξη  πασσαλοσανίδων  με  κρούση.  Οι  δονητικές  σφύρες  υψηλής  συχνότητας,  των  οποίων  η 
εκκεντρότητα της περιστρεφόμενης μάζας μπορεί να διαφοροποιηθεί κατά το αρχικό και τελικό στάδιο της έμπηξης, είναι 
δυνατόν να μειώσουν σημαντικά τις δυσμενείς επιδράσεις των δονήσεων της όλης διαδικασίας στο περιβάλλον γεωϋλικό.

Η  έμπηξη  των  πασσαλοσανίδων  με  άσκηση  δονήσεων  μειώνει  αισθητά  τα  φαινόμενα  εμφάνισης  λυγισμού  των 
πασσαλοσανίδων σε σύγκριση με την έμπηξη τους με άσκηση κρούσεων. Άλλωστε η κύρια αιτία πρόκλησης λυγισμού των 
πασσαλοσανίδων  είναι  η  ύπαρξη  τριβής  στη  διεπιφάνεια  μεταξύ  της  εμπηγνυόμενης  πασσαλοσανίδας  και  της 
παρακείμενης,  η οποία  έχει  ήδη τοποθετηθεί  εντός  του γεωϋλικού.  Η εν  λόγω τριβή προκαλεί  μία  εκκεντρότητα στην 
ασκούμενη δύναμη επί της πασσαλοσανίδας, η οποία δεν είναι δυνατόν να διορθωθεί επαρκώς μετακινώντας απλώς το 
κέντρο κρούσης της κρουστικής σφύρας. Μια αποτελεσματικότερη εναλλακτική μέθοδος μείωσης της τριβής κατά μήκος της 
προαναφερθείσης διεπιφάνειας είναι η λίπανση της με κατάλληλα υλικά ή η πλήρωση του κενού χώρου γύρω από την προ-
εγκατεστημένη πασσαλοσανίδα με μπεντονίτη.

Οι δονήσεις που προκαλούνται από τις κρουστικές σφύρες είναι συνήθως σημαντικές και μπορεί να διανύσουν σχετικά 
μεγάλες  αποστάσεις.  Επισημαίνεται  ότι  οι  θεμελιώσεις  παρακείμενων  κατασκευών  απορροφούν  μέρος  των  εν  λόγω 
δονήσεων μεταφέροντας  τις  στα διάφορα στοιχεία των ανωδομών τους. Κατ’  αυτόν  τον τρόπο είναι  πολύ πιθανόν να 
προκληθούν βλάβες σε ευαίσθητα κτήρια, τα οποία βρίσκονται  κοντά στην πηγή πρόκλησης των δονήσεων. Επιπλέον 
τονίζεται ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές όπου οι θεμελιώσεις βρίσκονται επί κορεσμένων χαλαρών 
άμμων διότι είναι δυνατόν να εκδηλωθούν απότομες καθιζήσεις λόγω ρευστοποίησης.
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Σε περιοχές όπου ο θόρυβος και οι δονήσεις αποτελούν πρόβλημα, η έμπηξη πασσαλοσανίδων εντός των γεωϋλικών με 
άσκηση πίεσης είναι δυνατόν να αποτελέσει τη βέλτιστη λύση. Συνήθως η πίεση είναι αποτελεσματική σε συνεκτικά εδάφη.

Σε δυσμενείς γεωτεχνικές συνθήκες, η προδιάτρηση και μερικές φορές η εκτόξευση ποσότητας νερού με διαφορετική πίεση, 
αναλόγως των γεωτεχνικών συνθηκών,  συνιστούν ιδιαιτέρως αποτελεσματικές τεχνικές υποβοήθησης της έμπηξης  των 
πασσαλοσανίδων έως και του απαιτούμενου βάθους.

Εξειδικεύοντας την τεχνική υποβοήθησης της έμπηξης των πασσαλοσανίδων εντός των γεωϋλικών αναφέρονται τα εξής:

α) Εκτόξευση μικρών ποσοτήτων νερού με χαμηλή πίεση.
• Πίεση νερού: 1,5 MPa με 2,0 MPa.
• Παροχή νερού: 2 l/s με 4 l/s.
• Διάμετρος σωλήνων παροχέτευσης νερού: περίπου 25 mm.
• Αριθμός σωλήνων παροχέτευσης νερού: 1 με 2 για κάθε πασσαλοσανίδα.

Οι προαναφερθέντες σωλήνες συγκολλούνται επί των πασσαλοσανίδων και αφήνονται επιτόπου.

β) Εκτόξευση νερού με υψηλή πίεση.
• Πίεση νερού στην έξοδο της αντλίας: 25 MPa με 50 MPa.
• Παροχή νερού: 1 l/s με 2 l/s.
• Διάμετρος σωλήνων παροχέτευσης νερού: 20 mm με 30 mm.
• Διάμετρος ακροφυσίου: 1,5 mm με 3,0 mm.

γ) Προδιάτρηση, με ή χωρίς τη χρήση μπεντονίτη.
δ) Ανατινάξεις (σε ειδικές περιπτώσεις).

Σε σχέση με την εφαρμοσιμότητα των παραπάνω μεθόδων υποβοήθησης της διαδικασίας έμπηξης των πασσαλοσανίδων 
εντός των διαφόρων τύπων γεωυλικών αναφέρονται τα εξής:
i) Η εκτόξευση νερού με χαμηλή πίεση χρησιμοποιείται κυρίως σε πυκνά μη συνεκτικά εδάφη. Επίσης, η εκτόξευση 

νερού με χαμηλή πίεση χρησιμοποιείται μερικές φορές για την προ- βελτίωση των γεωτεχνικών συνθηκών πριν την 
έναρξη των εργασιών έμπηξης των πασσαλοσανίδων.

ii) Η εκτόξευση μικρών όγκων νερού με χαμηλή πίεση,  σε συνδυασμό με χρήση δονητικής σφύρας, επιτρέπει  τη 
διείσδυση πασσαλοσανίδων εντός πολύ πυκνών εδαφών. Η εν λόγω μέθοδος στην ουσία τροποποιεί  ελάχιστα τις 
γεωτεχνικές συνθήκες και συνεπώς δεν εκδηλώνονται φαινόμενα καθιζήσεων. Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική 
μέριμνα για τις  περιπτώσεις  όπου οι  πασσαλοσανίδες πρέπει  να φέρουν κατακόρυφα φορτία.  Η εν  λόγω μέθοδος 
συστήνεται σε συνδυασμό με τη χρήση δονητικής σφύρας υψηλής συχνότητας.

iii) Δεν συνίσταται η εκτόξευση μικρών όγκων νερού με υψηλή πίεση, ειδικά εάν οι σωλήνες παροχέτευσης του νερού 
δεν στερεώνονται επί των πασσαλοσανίδων, λόγω του μικρού βαθμού αποτελεσματικότητας αυτής της μεθόδου.

iv) Η εκτόξευση νερού με υψηλή πίεση είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική σε πολύ πυκνά εδαφικά στρώματα.
v) Η προδιάτρηση μερικές φορές εκτελείται πριν την έμπηξη των πασσαλοσανίδων με τη χρήση ελικοειδών τρυπάνων. 

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή αυτής της διαδικασίας προκαλεί τοπική χαλάρωση του εδάφους.
vi) Οι ανατινάξεις συνήθως εκτελούνται σε περιπτώσεις όπου οι πασσαλοσανίδες θα πρέπει να διαπεράσουν ισχυρά 

εμπόδια εντός των γεωυλικών ή εφόσον θα πρέπει να διεισδύσουν εντός του βραχώδους υποβάθρου.

3.5.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΩΝ
Η τεχνική «έμπηξη ανά πασσαλοσανίδα» συνιστά την πλήρη διείσδυση (τοποθέτηση) εντός του γεωϋλικού της κάθε μονής ή 
διπλής πασσαλοσανίδα έως και του τελικού βάθους, πριν την έναρξη της σχετικής διαδικασίας για την επομένη. Η εν λόγω 
τεχνική πλεονεκτεί ως προς το ότι η κάθε πασσαλοσανίδα θα πρέπει να ανυψωθεί από την επιφάνεια του εδάφους σε ύψος 
ίσο  με  το  μήκος  της  και  επίσης  στο  ότι  μπορεί  εύκολα  να  καθοδηγηθεί  στην  περιοχή  συναρμογής  της  με  την  ήδη 
εγκατεστημένη πασσαλοσανίδα.

Στις περιπτώσεις πυκνών άμμων, στιφρών συνεκτικών εδαφών και εδαφών που περιέχουν εμπόδια, η τεχνική «έμπηξη ανά 
πασσαλοσανίδα» πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα μεγάλων αποκλίσεων των πασσαλοσανίδων από τις απαιτούμενες 
θέσεις των εντός των γεωϋλικών.

Οι τεχνικές της «συνολικής διείσδυσης πανέλου» και της «εναλλασσόμενης έμπηξης» επιτρέπουν τον καλύτερο έλεγχο των 
θέσεων των πασσαλοσανίδων κατά μήκος του υπό κατασκευή τοίχου αντιστήριξης. Επισημαίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη 
η  έμπηξη  όλων  των  πασσαλοσανίδων  του  κάθε  «πανέλου»  σε  όλο  το  απαιτούμενο βάθος,  καθώς  εάν  συναντηθούν 
εμπόδια,  είναι  δυνατόν  μεμονωμένες  πασσαλοσανίδες  να  αφήνονται  ψηλά  χωρίς  να  παρεμποδίζεται  η  διαδικασία 
εγκατάστασης των υπολοίπων. Το βασικό μειονέκτημα της τεχνικής της «συνολικής διείσδυσης πανέλου» είναι ότι απαιτείται 
η ανύψωση των πασσαλοσανίδων από την επιφάνεια του εδάφους σε ύψος διπλάσιο του μήκους των.

Η τεχνική της «εναλλασσόμενης έμπηξης» είναι μία ιδιαίτερη μορφή της τεχνικής της «συνολικής διείσδυσης πανέλου» της 
οποίας η εφαρμογή συνιστάται σε περιπτώσεις δυσμενών γεωτεχνικών συνθηκών. Η αλληλουχία των εργασιών έμπηξης 
των πασσαλοσανίδων του κάθε πανέλου παρουσιάζεται στο σχήμα 10.

Επισημαίνεται ότι η έμπηξη των κύριων στοιχείων ενός τοίχου από πασσαλοσανίδες συνδυασμένου τύπου προκαλεί τοπικά 
αύξηση του βαθμού συμπύκνωσης του εδάφους, δημιουργώντας έτσι προβλήματα στην έμπηξη των παρακείμενων κυρίων 
στοιχείων και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό της αλληλουχίας των εργασιών έμπηξης.

Για τη μείωση της πιθανότητας απεμπλοκής, τα κύρια στοιχεία ενός τοίχου από πασσαλοσανίδες συνδυασμένου τύπου 
εμπηγνύονται αρχικώς έως του βάθους τοποθέτησης των δευτερευόντων στοιχείων. Στη συνέχεια γίνεται η τοποθέτηση των 
δευτερευόντων στοιχείων και ολοκληρώνεται η έμπηξη των κύριων στοιχείων έως και του απαιτούμενου βάθους των.
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Σχήμα 10 : Παράδειγμα εναλλασσόμενης έμπηξης πασσαλοσανίδων (Βλ. παράρτημα)

3.6. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΟΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΩΝ

Οι γεωμετρικές ανοχές που αφορούν την οριζοντιογραφική θέση και την κατακορυφότητα των πασσαλοσανίδων μετά την 
εγκατάσταση τους θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προτεινόμενες τιμές του Πίνακα 3.

Πίνακας 3. Γεωμετρικές  ανοχές  σχετικά  με  την  οριζοντιογραφική  θέση  και  την  κατακορυφότητα  των 
πασσαλοσανίδων μετά την εγκατάσταση τους

Τύπος τοίχου Θέση εργασιών 
κατασκευής

Οριζοντιογραφική απόκλιση 
της κεφαλής της 

πασσαλοσανίδας mm

Κατακορυφότητα2 μετρούμενη κατά 
μήκος του πρώτου 1m %

Όλες οι διευθύνσεις

Πασσαλοσανίδες Στην ξηρά Στο νερό
≤751 ≤13

≤1002 ≤1,53

Κύριο στοιχείο ενός τοίχου από 
πασσαλοσανίδες 

συνδυασμένου τύπου

Εξαρτώντας από τις εδαφικές συνθήκες και το μήκος, σχήμα, 
μέγεθος και τον αριθμό των δευτερευόντων στοιχείων, οι τιμές 
αυτές μπορούν να προσδιοριστούν σε κάθε περίπτωση για να 
διασφαλιστεί ότι δε θα συμβεί απεμπλοκή

1 Κάθετα στον τοίχο
2 Όπου η μελέτη απαιτεί να εμπηγνύονται κεκλιμένες πασσαλοσανίδες, οι ανοχές του Πίνακα αφορούν τη συγκεκριμένη 
διεύθυνση
3 Μπορεί να ανέλθει σε 2% σε δυσμενείς για την έμπηξη γεωτεχνικές συνθήκες, με την προϋπόθεση ότι δεν καθορίζονται 
αυστηρά κριτήρια στεγανότητας και δεν θεωρείται ότι η απεμπλοκή αποτελεί πρόβλημα μετά την εκσκαφή.

Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις που αφορούν την οριζοντιογραφική θέση και την κατακορυφότητα των κύριων στοιχείων 
των τοίχων συνδυασμένου τύπου είναι πολύ αυστηρές και κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η εφαρμογή ειδικών μέτρων για 
την καθοδήγηση τους (π.χ. άκαμπτα και σταθερά πλαίσια καθοδήγησης).

Αν μετά την έμπηξη οι στάθμες αιχμής των πασσαλοσανίδων, καθώς επίσης των κύριων και δευτερευόντων στοιχείων ενός 
τοίχου συνδυασμένου τύπου αποκλίνουν περισσότερο από 250 mm από τις καθορισθείσες στη Μελέτη στάθμες, τότε θα 
πρέπει να αποδεικνύεται ότι ικανοποιούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις της κατασκευής σύμφωνα με τη Μελέτη.

Αν  μετά  την  έμπηξη  οι  στάθμες  των  κεφαλών  των  πασσαλοσανίδων,  καθώς  επίσης  των  κύριων  και  δευτερευόντων 
στοιχείων  ενός  τοίχου  συνδυασμένου  τύπου  διαφέρουν  περισσότερο  από  50  mm  από  τις  καθορισθείσες  στη  Μελέτη 
στάθμες, τότε θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι λειτουργικές απαιτήσεις (π.χ. συνδέσεις με άλλα στοιχεία) ικανοποιούνται 
ακόμα. Στις περιπτώσεις όπου αυτό δεν επιτυγχάνεται θα πρέπει να γίνονται οι σχετικές επιδιορθώσεις σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των εργασιών κατασκευής.
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3.7. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΗΞΗ
Κατά  την  έμπηξη  των  πασσαλοσανίδων  εντός  πολύ  σκληρών  εδαφικών  στρωμάτων,  θα  πρέπει  να  δίνεται  ιδιαίτερη 
προσοχή στην ακαμψία και στην ευστάθεια του πλαισίου καθοδήγησης, με στόχο τη διατήρηση της εγκάρσιας και διαμήκους 
κλίσης, αλλά και των οριζόντων μετακινήσεων των πασσαλοσανίδων μέσα στα όρια των γεωμετρικών ανοχών του Πίνακα 
3.

Αν κατά τη διάρκεια της έμπηξης προκληθεί κλίση και περιστροφή της πασσαλοσανίδας, αυτή θα πρέπει εξάγεται και να 
εμπηγνύεται πάλι, εκτός αν υπάρχουν πιο επαρκή μέτρα.

Αν κατά τη διάρκεια της έμπηξης προκληθεί λυγισμός της πασσαλοσανίδας, θα πρέπει να λαμβάνονται άμεσα μέτρα για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού (π.χ. έλξη ή ώθηση).

3.8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ
Η θέση, η διεύθυνση και η εκτέλεση των αγκυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της σύνδεσης τους με τις διαδοκίδες, θα 
πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Η εγκατάσταση των αγκυρώσεων εντός των γεωϋλικών θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΠΕΤΕΠ 11-02-04-00 
«Προεντεταμένες αγκυρώσεις».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στο κλείσιμο («τάπωμα») των οπών αγκύρωσης για την αποτροπή απωλειών 
εδαφικού υλικού και διήθησης του υπογείου ύδατος.

3.9. ΔΙΑΔΟΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΗΡΙΔΕΣ
Οι διαδοκίδες και οι αντηρίδες θα πρέπει να κατασκευάζονται και να εγκαθίστανται με θεώρηση ανάπτυξης επί αυτών των 
πλέον  δυσμενών συνθηκών φόρτισης.  Τα δημιουργούμενα κενά μεταξύ των πασσαλοσανίδων και  των  διαδοκίδων θα 
πρέπει  να  γεμίζονται,  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  ομοιόμορφη  κατανομή  φορτίων  επί  της  διαδοκίδος.  Τα  εν  λόγω 
γεμίσματα μπορεί να είναι πλάκες ή σφήνες από χάλυβα, ξύλο ή πλαστικό, όπως επίσης και σάκοι γεμάτοι με σκυρόδεμα ή 
τσιμεντοκονίαμα (σχήμα 11).

Σχήμα 11.: Σάκοι  γεμάτοι  με  σκυρόδεμα  ή  τσιμεντοκονίαμα  με  σκοπό  την  εξασφάλιση  καλής  σύνδεσης  μεταξύ 
διαδοκίδας και πασσαλοσανίδων (Βλ. παράρτημα)

3.10. ΕΚΣΚΑΦΗ, ΠΛΗΡΩΣΗ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Η  εκσκαφή,  πλήρωση,  αποστράγγιση  και  στεγανοποίηση  θα  πρέπει  να  εκτελούνται  με  την  απαραίτητη  προσοχή  και 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Στην  περίπτωση  εκσκαφής  με  βυθοκόρηση,  οι  ανοχές  στα  επίπεδα μπορεί  να  είναι  σχετικά  μεγάλες.  Η  ακρίβεια  της 
βυθοκόρησης εξαρτάται από τα παρακάτω:
• τύπος βυθοκόρου,
• τύπος εδάφους,
• βάθος νερού και χαρακτηριστικά κυματισμών.

Η αποστράγγιση πριν την έμπηξη των πασσαλοσανίδων, προκαλεί αύξηση των ενεργών τάσεων του εδάφους και συνεπώς 
είναι  δυνατόν  να  επηρεάσει  δυσμενώς  τη  μεταγενέστερη  κατασκευή.  Επισημαίνεται  ότι  εργασίες  εκσκαφών  και 
επανεπίχωσης δεν θα πρέπει  να προκαλούν βλάβες στα ήδη εγκατεστημένα τμήματα της κατασκευής  του τοίχου από 
πασσαλοσανίδες.

3.11. ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΩΝ
Κατά την εξαγωγή των πασσαλοσανίδων από το έδαφος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:
• οι προκαλούμενες οριζόντιες και κατακόρυφες παραμορφώσεις στο περιβάλλον έδαφος,
• η πιθανότητα διαταραχής του υπάρχοντος καθεστώτος δικτύων ροής υπογείων νερών. Ειδικότερα αναφέρεται ότι τα 

συνεκτικά εδάφη μπορούν να προσκολληθούν στις παρειές των εξαγόμενων πασσαλοσανίδων και να δημιουργήσουν 
έτσι κενά εντός της εδαφικής μάζας.
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Σε συνθήκες χαλαρών άμμων και ιλύων, οι προκαλούμενες δονήσεις και τα δημιουργούμενα κενά εντός της εδαφικής μάζας 
είναι δυνατόν να προκαλέσουν πρόσθετες εδαφικές μετατοπίσεις, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να αποτελέσουν αιτία 
πρόκλησης βλαβών σε παρακείμενα κτήρια και εγκαταστάσεις. Η αντιμετώπιση τέτοιων εδαφικών μετακινήσεων γίνεται με 
την πλήρωση των δημιουργούμενων κενών με έγχυση ενεμάτων τσιμέντου ταυτόχρονα με την έλξη.

Τονίζεται  ότι  η  εξαγωγή πασσαλοσανίδων θα πρέπει  να γίνεται  με ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές που είναι  κοντά σε 
ευαίσθητες κατασκευές (π.χ. χημικά εργοστάσια, ευαίσθητες λειτουργίες υποδομών, υπόγειοι σιδηρόδρομοι κτλ.).

Ο  διαχείριση  και  η  μεταφορά  των  πασσαλοσανίδων  που  πρόκειται  να  επαναχρησιμοποιηθούν,  θα  πρέπει  να  γίνεται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 7.3 της παρούσας ΠΕΤΕΠ.

3.12. ΒΛΗΤΡΑ ΒΡΑΧΟΥ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
Παραδείγματα βλήτρων βράχου και ράβδων αγκύρωσης παρουσιάζονται στο σχήμα 12.

Όπου απαιτηθεί η εφαρμογή βλήτρων βράχου, θα πρέπει να προσαρμόζεται κατάλληλος σωλήνας στις πασσαλοσανίδες 
για  να διασφαλίζεται  η σωστή τοποθέτηση του βλήτρου εντός του βράχου.  Το τελευταίο 0,5  m του προαναφερθέντος 
σωλήνα θα πρέπει να προστατεύεται ή να ενισχύεται για την αποφυγή παραμορφώσεων. Ο σωλήνας εγκατάστασης για το 
βλήτρο βράχου θα πρέπει να σταματά 50 mm πάνω από την αιχμή της πασσαλοσανίδας. Επιπλέον ο σωλήνας θα πρέπει 
να είναι κλειστός στο κάτω άκρο με πώμα από σκυρόδεμα.

Η αγκύρωση του βλήτρου εντός του βράχου επιτυγχάνεται με ενεμάτωση της δημιουργούμενης οπής.

Αν οι εργασίες εκσκαφών σε βράχο εκτελούνται στην περιοχή της αιχμής των πασσαλοσανίδων, τότε η εν λόγω αιχμή θα 
πρέπει να προστατεύεται σύμφωνα με τα σχετικώς προτεινόμενα στη Μελέτη ή με άλλα μέτρα, όπως κεκλιμένες ράβδους 
αγκύρωσης (σχήμα 12).

Σχήμα 12: Παράδειγμα βλήτρου βράχου με και χωρίς κεκλιμένη ράβδο αγκύρωσης για βράχο (Βλ. παράρτημα)

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η επίβλεψη κατά την κατασκευή των τοίχων αντιστήριξης από μεταλλικές πασσαλοσανίδες θα πρέπει  να βασίζεται  σε 
συχνούς ελέγχους των εκτελουμένων εργασιών, αλλά των κρίσιμων τιμών που αφορούν αναπτυσσόμενες παραμορφώσεις, 
δυνάμεις και στάθμες νερού. Επισημαίνεται ότι η επίβλεψη όλων των έργων που συνδέονται με την κατασκευή ενός τοίχου 
από πασσαλοσανίδες, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα σχετικώς αναφερόμενα στο EN 1997-1:2004.
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H επίβλεψη θα πρέπει να περιλαμβάνει, όπου είναι δυνατό, τους παρακάτω ελέγχους και παρατηρήσεις:
• Εάν οι αποκαλυπτόμενες γεωτεχνικές συνθήκες και οι συνθήκες νερού (υπόγειου ή επιφανειακού) είναι σύμφωνες 

με τα δεδομένα και τις σχετικές υποθέσεις της Μελέτης.
• Την ύπαρξη τυχόν εμποδίων εντός του εδάφους, τα οποία δημιουργούν προβλήματα στη διαδικασία έμπηξης των 

πασσαλοσανίδων και τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί κατά την εκπόνηση της Μελέτης.
• Εάν η ακολουθούμενη τεχνική έμπηξης πασσαλοσανίδων είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Μελέτης, αλλά και 

τους υπάρχοντες περιβαλλοντικούς περιορισμούς.
• Εάν η αλληλουχία  των  εργασιών  έμπηξης  των  πασσαλοσανίδων είναι  σύμφωνη με  τα κατασκευαστικά σχέδια 

καθώς και εάν ικανοποιούνται τα κριτήρια που αφορούν την διαδοχή του ενός σταδίου εργασιών από το επόμενο.
• Εάν η αποθήκευση και διαχείριση των κύριων και των δευτερευόντων στοιχείων ενός τοίχου συνδυασμένου τύπου 

γίνονται με ορθό τρόπο.
• Εάν οι πασσαλοσανίδες, τα κύρια και τα δευτερεύοντα στοιχεία καθώς και όλα τα υπόλοιπα δομοστατικά στοιχεία 

ενός τοίχου συνδυασμένου τύπου ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 της παρούσης ΠΕΤΕΠ.
• Την έντεχνη τοποθέτηση των συσκευών καθοδήγησης των πασσαλοσανίδων κατά την έμπηξη για να διασφαλίζεται 

ότι η τελική θέση των πασσαλοσανίδων θα ικανοποιεί τις γεωμετρικές ανοχές του Πίνακα 3 της παρούσης ΠΕΤΕΠ.
• Ο έλεγχος της κατακορυφότητας των κύριων στοιχείων ενός τοίχου συνδυασμένου τύπου να γίνεται με όργανα 

ικανοποιητικής ακρίβειας.
• Οι θέσεις των αγκυρώσεων να είναι σύμφωνες με τα κατασκευαστικά σχέδια.
• Οι εξωτερικές φορτίσεις πίσω από τον τοίχο από πασσαλοσανίδες να είναι εντός των σχετικών εκτιμήσεων της 

Μελέτης.
• Ο έλεγχος  εμφάνισης  πιθανών βλαβών σε  παρακείμενα κτήρια,  εγκαταστάσεις  ή υπόγειες κατασκευές  που θα 

μπορούσαν να οφείλονται στις εργασίες έμπηξης των πασσαλοσανίδων.

4.2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ
Η  καταγραφή  του  ρυθμού  διείσδυσης  μερικών  τουλάχιστον  πασσαλοσανίδων  είναι  απαραίτητη  για  τον  προσδιορισμό 
πιθανών διαφοροποιήσεων των γεωτεχνικών συνθηκών σε σχέση με τα αρχικώς προβλεφθέντα στη Μελέτη.

Σε περιπτώσεις όπου οι πασσαλοσανίδες έχουν σχεδιαστεί για να φέρουν κατακόρυφα φορτία, ο ρυθμός διείσδυσης του θα 
πρέπει να καταγράφεται τουλάχιστον στο τελευταίο μέτρο της έμπηξης, εκτός αν οι πασσαλοσανίδες τοποθετούνται εντός ή 
πάνω στο βραχώδες υπόβαθρο.

Επισημαίνεται ότι για να προσδιοριστεί αν οι πασσαλοσανίδες έχουν φτάσει στο απαιτούμενο βάθος, η παρακολούθηση θα 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Η συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των μεταβολών της στάθμης των νερών (υπόγειων ή επιφανειακών) είναι 
αναγκαία, εφόσον αυτό συνιστά κρίσιμο στοιχείο σχεδιασμού του τοίχου αντιστήριξης από πασσαλοσανίδες. Συνιστάται η 
συνέχιση της παρακολούθησης της στάθμης του υπογείου νερού ή των πιέσεων πόρων και μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών κατασκευής, έως ότου επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση εκδήλωσης δυσμενών επιδράσεων.

Όταν το έργο βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή, τα επίπεδα των προκαλούμενων δονήσεων και θορύβων θα πρέπει να 
καταγράφονται περιοδικά και να συγκρίνονται με τα αποδεκτά όρια, που ισχύουν για την εν λόγω περιοχή.

Οι μετρήσεις των οριζόντιων μετατοπίσεων στην κορυφή του τοίχου από πασσαλοσανίδες θα πρέπει να εκτελούνται με την 
κατάλληλη  ακρίβεια  σε  συγκεκριμένες  θέσεις  και  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  και  να  συγκρίνονται  με  τις  σχετικές 
προβλέψεις της Μελέτης. Εκτός των προαναφερθεισών μετρήσεων στις περιοχές όπου πλησίον του εργοταξίου υπάρχουν 
ευαίσθητα κτήρια ή εγκαταστάσεις θα πρέπει να γίνονται και οι εξής μετρήσεις:
• Μετρήσεις μετατοπίσεων σε επιλεγμένα βάθη.
• Μετρήσεις καθιζήσεων των συγκεκριμένων κτηρίων και εγκαταστάσεων.
• Μετρήσεις των δυνάμεων αγκύρωσης.

Κατά τη διάρκεια έμπηξης ενός τοίχου από πασσαλοσανίδες συνδυασμένου τύπου, θα πρέπει να εφαρμόζονται ανιχνευτές 
απεμπλοκής  σε  τουλάχιστον  μερικά  δευτερεύοντα  στοιχεία.  Αυτό  είναι  δυνατόν  να  συνδυασθεί  με  την  καταγραφή του 
ρυθμού διείσδυσης σε όλο το βάθος, έτσι ώστε από το τελικό διάγραμμα έμπηξης να τεκμαίρεται το γεγονός της πιθανής 
απεμπλοκής. Επισημαίνεται ότι οι ανιχνευτές απεμπλοκής μπορεί να είναι χρήσιμοι για να βεβαιώσουν την ακεραιότητα του 
τοίχου από πασσαλοσανίδες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Θα καταγράφεται ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη εξαγωγή της κάθε πασσαλοσανίδας ή του κάθε κύριο στοιχείο του 
τοίχου  συνδυασμένου τύπου.  Για  μερικές  πασσαλοσανίδες  ή  κύρια  στοιχεία  θα  πρέπει  να γίνονται  μετρήσεις  και  των 
εδαφικών μετακινήσεων.

Τονίζεται ότι στο εργοτάξιο θα πρέπει να συντάσσονται και τα παρακάτω έγγραφα που περιλαμβάνουν:

1. Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τη χρήση, τη συντήρηση και την επιθεώρηση της κατασκευής,
2. Πληροφορίες που περιγράφονται στην Μελέτη και αφορούν στάθμες υπογείου νερού και πιέσεις πόρων,
3. Ιδιαίτερες οδηγίες που αφορούν στη διαχείριση μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται 

σκόπιμο εξαιτίας των παρατηρήσεων που έχουν γίνει κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής.
4. Οδηγίες για τη συντήρηση των συστημάτων αποστράγγισης.
5. Περιορισμούς των εξωτερικών φορτίσεων πίσω από τον τοίχο.
6. Μετατοπίσεις του τοίχου από πασσαλοσανίδες κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
7. Γεγονότα που είχαν δυσμενή επίδραση στην κατασκευή και τις μεθόδους αντιμετώπισης τους.
8. Καταγραφές βλαβών σε κοντινά κτήρια.
9. Αποτελέσματα δοκιμαστικών εμπήξεων και φορτίσεων των πασσαλοσανίδων.
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5. OΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών, όπου ισχύουν όλες οι διαδικασίες χρήσης ανυψωτικών 

μηχανημάτων.
2. Πιθανές μετακινήσεις εδάφους και όμορων κατασκευών.
3. Μόλυνση του περιβάλλοντος από τα εξερχόμενα υλικά.
4. Κίνδυνος μεταφοράς βαριών αντικειμένων.
5. Εργασία σε συνθήκες θορύβου και δονήσεων.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η συμμόρφωση προς τα παρακάτω νομικά κείμενα, που είναι σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σε 
τεχνικά έργα είναι υποχρεωτική.

• Π.Δ.1073/16-9-81  “Περί  μέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση εργασιών  εις  εργοτάξια  οικοδομικών  και  πάσης 
φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού”.

• Υπουργική  Απόφαση Δ7/Α/Φ114080/732/96 «Ενσωμάτωση των διατάξεων της οδηγίας 92/104/ΕΟΚ ΄΄περί  των 
ελάχιστων  προδιαγραφών  για την  βελτίωση  της  προστασίας  της  ασφάλειας  και  της  υγείας  των  εργαζομένων στις 
υπαίθριες  ή  υπόγειες  εξορυκτικές  βιομηχανίες΄΄  στον  Κανονισμός  Μεταλλευτικών  και  Λατομικών  Εργασιών  (ΦΕΚ 
771/Β).

• Π.Δ. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια,  σε  συμμόρφωση προς  την  οδηγία  92/57/ΕΟΚ"  (ΦΕΚ 212Α/29-8-96),  σε  συνδυασμό  με  την  υπ'  αριθμ. 
130159/7-5-97 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 11 (Αρ. Πρωτ. Δ16α/165/10/258/ΑΦ/19-5-97) 
του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με το εν λόγω Π.Δ.

• Π.Δ. 396/94 ΦΕΚ:221/Α/94 ΄΄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.

• B.S 5573 (SAFETY PRECAUTIONS IN THE CONSTRUCTION OF LARGE DIAMETER ΒOREHOLES FOR PILING 
AND OTHER PURPOSES).

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του εξοπλισμού ατομικής προστασίας είναι οι εξής:
• Προστατευτική ενδυμασία:  EN  863:1995:  Protective  clothing  -  Mechanical  properties  -  Test  method:  Puncture 

resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιμή αντοχής σε διάτρηση.
• Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks - Γάντια προστασίας 

έναντι μηχανικών κινδύνων.
• Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) - Κράνη προστασίας.

• Προστασία ποδιών:  EN  345-2:1996:  Safety  Footwear  for  Professional  Use  -  Part  2.  Additional  Specifications 
Superseded  by  EN ISO 20345:2004  -  Υποδήματα  ασφαλείας  για  επαγγελματική  χρήση  (αντικαταστάθηκε  από  το 
πρότυπο EN ISO 20345:2004).

Επίσης θα ισχύουν:
• Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α91) σχετικά με την 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.
• Π.Δ 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94)  ΄΄Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και  υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση 

φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ.

• Όλες οι επί μέρους μηχανικές διατάξεις θα συμμορφώνονται προς τα Πρότυπα για την Ασφάλεια των Μηχανών 
(Κατάλογος ΕΛΟΤ όπως κάθε φορά ισχύει).

• Για την διαχείριση των παντός είδους χρησιμοποιούμενων υλικών θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 
όπως τροποποιούνται και προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο. Ενδεικτικά ισχύουν και θα εφαρμόζονται :

• Π.Δ.  77/93  (ΦΕΚ  34/Α/93)  Για  την  προστασία  των  εργαζομένων  από  φυσικούς,  χημικούς  και  βιολογικούς 
παράγοντες  και  τροποποίηση  και  συμπλήρωση  του  Π.Δ.  307/86  (135/Α)  σε  συμμόρφωση  προς  την  οδηγία  του 
Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ.

• Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) ΄΄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΄΄  και  οι 
τροποποιήσεις του με τα Π.Δ.127/2000 (ΦΕΚ 111/Α/2000) και Π.Δ. 43/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003).

• Π.Δ.90/1999  (ΦΕΚ  94/Α/99)  Καθορισμός  οριακών  τιμών  έκθεσης  και  ανωτάτων  οριακών  τιμών  έκθεσης  των 
εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
91/322/ΕΟΚ  και  96/94/ΕΚ  της  Επιτροπής  και  τροποποίηση  και  συμπλήρωση  του  Π.Δ.  307/86  (135/Α)  όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ34/Α/93).

• Π.Δ.338/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από 
κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες.

• Π.Δ.339/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Τροποποίηση του Π.Δ. 307/86 (135/Α) Προστασία της υγείας των εργαζομένων 
πού εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους.

• Ειδικές  απαιτήσεις  του  εξοπλισμού  μεταφοράς  των  χρησιμοποιούμενων  ρευστών  λόγω  ανάπτυξης  υψηλών 
πιέσεων.

• Διαχείριση και απομάκρυνση των εξερχόμενων άχρηστών υλικών και αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος.
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6. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η  επιμέτρηση  των  πασσαλοσανίδων  θα  γίνεται  σε  χιλιόγραμμα  πασσαλοσανίδων  που  έχουν  πράγματι  τοποθετηθεί, 
χωριστά για τις προσωρινές και χωριστά για τις παραμένουσες (μόνιμες) πασσαλοσανίδες. Επιμετράται το μήκος που έχει 
εμπηχθεί και το υπόλοιπο χρήσιμο τμήμα μέχρι την προβλεπόμενη από τη μελέτη στάθμη στέψης των πασσαλοσανίδων. 
Τα  απαιτούμενα  πλαίσια  και  λοιπά  στοιχεία  και  κατασκευές  αντιστήριξης,  οι  φορτοεκφορτώσεις,  μεταφορές  και 
αποθηκεύσεις των υλικών, το απαιτούμενο προσωπικό,  οι εργασίες, τα υλικά και τα μέσα έμπηξης και εξόλκευσης δεν 
επιμετρώνται χωριστά και συμπεριλαμβάνονται στην επιμέτρηση των πασσαλοσανίδων. Προσωρινές πασσαλοσανίδες οι 
οποίες κατά τη μελέτη προβλέπεται να εξαχθούν αλλά τελικώς παραμένουν επιτόπου λόγω αδυναμίας εξαγωγής τους θα 
επιμετρώνται ως προσωρινές.

Δοκιμαστικές εμπήξεις και φορτίσεις πασσαλοσανίδων θα επιμετρώνται ξεχωριστά.
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ΤΠ 23 – ΜΟΝΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στη μόνωση των εξωτερικών επιφανειών του σκυροδέματος με επάλειψη με 
ασφαλτικό υλικό.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί όπου καθορίζεται στα σχέδια της Μελέτης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Το ασφαλτικό υλικό επάλειψης θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση 
σχετική περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης και τεχνικές προδιαγραφές του υλικού που προστίθεται να χρησιμοποιήσει. Σε 
κάθε περίπτωση, το υλικό θα είναι, σε κάθε περίπτωση, προέλευσης εργοστασίου ειδικευμένου στην παραγωγή τέτοιων 
μονωτικών υλικών.

Είναι  δυνατόν  μετά  από  πρόταση  του  Αναδόχου  και  έγκριση  της  Υπηρεσίας  να  εφαρμοστεί  και  άλλο  ισοδύναμο  ή 
αποτελεσματικότερο σύστημα στεγανοποίησης, χωρίς όμως ο Ανάδοχος να έχει δικαίωμα για πρόσθετη αποζημίωση για το 
λόγο αυτό.

Η όλη εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα προς την Π.Τ.Π. Τ110 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

3. ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ
Θα επιμετρηθεί σε τετραγωνικά μέτρα η πραγματική επιφάνεια στην οποία εκτελέσθηκε η μόνωση με ασφαλτικό υλικό και 
έγινε αποδεκτή από την Υπηρεσία.

Η πληρωμή θα γίνεται για τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων που επιμετρήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω, με τη 
συμβατική  τιμή  μονάδας,  η  οποία  τιμή  και  πληρωμή  αποτελεί  πλήρη  αποζημίωση  του  Αναδόχου  για  την  προμήθεια, 
επάλειψη του ασφαλτικού υλικού και γενικά όλα τα υλικά και τις εργασίες για την έντεχνη εκτέλεση της μόνωσης, σύμφωνα 
με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή.
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