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ΑΡΘΡΟ 1ο: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

Αντικείµενο 

1.1 Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των 

χωµατουργικών εργασιών και των υποθαλάσσιων εκσκαφών. 

Πρότυπες Προδιαγραφές 

1.2   Για τις χωµατουργικές εργασίες ξηράς οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές της 

Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε ΠΤΠ Χ1, ΠΤΠ Τ110, ΠΤΠ 33, 

ΠΤΠ 20, ΠΤΠ 13. 

1.3  Για τις εργασίες εκσκαφών στον πυθµένα της θάλασσας δεν υπάρχουν κατάλληλες 

πρότυπες προδιαγραφές. 

Περιγραφή εργασιών - τρόπος κατασκευής 

1.4  Οι χωµατουργικές εργασίες συνίστανται στην αποµάκρυνση όλων των υλικών τα 

οποία περιλαµβάνονται µέσα στα όρια και τις στάθµες όπως ορίζονται από τα 

σχέδια της µελέτης και σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις, τις οδηγίες της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και του Επιβλέποντα. 

1.5  Τα αποµακρυνόµενα υλικά µπορεί να είναι εδάφη πάσης φύσεως και συστάσεως 

(π.χ. φερτές ύλες, ιλύς, άµµος, άργιλος, παλαιές λιθορριπές, αµµοχάλικο, φυσικοί 

ογκόλιθοι ανεξαρτήτως µεγέθους, ηµίβραχος, βράχος κάθε φύσης, σύστασης και 

σκληρότητας), καθώς και αντικείµενα οποιουδήποτε βάρους και σύστασης, δηλαδή 

παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεµάχια σκυροδέµατος, εµπόδια οποιουδήποτε είδους, 

σιδηρά τεµάχια κλπ. 

1.6  Πριν από κάθε εκσκαφή και εφ’ όσον τα προϊόντα εκσκαφής πρόκειται να 

επαναχρησιµοποιηθούν, πρέπει να γίνει καθαρισµός της επιφάνειας και εφ’ όσον 

υπάρχουν φύκια ή άλλες βλαστήσεις, απαιτείται η πλήρης αφαίρεσή τους. 

1.7   Μετά την εκτέλεση των εκσκαφών και επιχώσεων ο πυθµένας πρέπει να 

διαµορφωθεί σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς ανωµαλίες. 

Μέτρα προστασίας - ασφαλείας 

1.8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα µέτρα για την αποφυγή καταπτώσεων 

και την πρόληψη τυχόν ατυχηµάτων και γενικά ζηµιών οποιασδήποτε φύσεως και 

έχει κάθε σχετική ευθύνη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να άρει τις τυχόν 
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καταπτώσεις και να αποµακρύνει τα προϊόντα τους από την περιοχή των έργων µε 

δικές του δαπάνες. 

1.9 Ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, αφ’ ενός µεν για την 

προστασία των χερσαίων σκαµµάτων από την εισροή επιφανειακών οµβρίων 

υδάτων, αφ’ ετέρου δε για την αποµάκρυνσή τους έξω από την περιοχή των 

εκσκαφών, µε δικές του δαπάνες. 

Εκρηκτικά 

1.10 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης εκρηκτικών υλών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ακολουθήσει τις νόµιµες διαδικασίες για την έγκαιρη λήψη της άδειας χρήσεως 

εκρηκτικών. 

1.11 Οι κλίσεις των πρανών θα είναι αυτές που προβλέπονται στην µελέτη ή, σε περίπτωση 

δυνατότητας ευστάθειας των πρανών µε πιο απότοµες κλίσεις, µικρότερες αλλά µετά από 

έγκριση του Επιβλέποντα. 

1.12 Οι εκσκαφές θα γίνονται µε οποιαδήποτε µέσα αρκεί να συµφωνούν µε τα 

σηµειούµενα στα σχέδια της µελέτης όρια και στάθµες. 

1.13  Η εκσκαφή του πυθµένα της θάλασσας επιτρέπεται να φθάνει σε µεµονωµένα µόνο 

σηµεία της επιφάνειας σε στάθµες που βρίσκονται µέχρι και 10 cm πιο ψηλά ή µέχρι 

και 30 cm χαµηλότερα από τις αναγραµµένες στα σχέδια της µελέτης στάθµες. 

1.14  Εάν σε κάποια θέση γίνει εκσκαφή σε περιοχές έξω από τα όρια ή σε βάθη 

µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα από τα σχέδια και κατά την κρίση του 

Επιβλέποντα υπάρχει κίνδυνος για την ευστάθεια των γειτονικών έργων, ή 

προβλέπεται ότι θα υπάρξει κίνδυνος για το έργο που θα κατασκευαστεί, τότε ο 

Επιβλέπων µπορεί να διατάξει την πλήρωση, µε έξοδα του Αναδόχου, του επί πλέον 

εκσκαφθέντος όγκου µε υλικά και µέθοδο πλήρωσης εγκεκριµένα από τον ίδιο 

(Επιβλέποντα). Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται µόνο για τις 

συµβατικές ποσότητες όπως καθορίστηκαν παραπάνω. 

∆ιάθεση προϊόντων εκσκαφής 

1.15 Ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) η µεταφορά και απόρριψη των βυθοκορηµάτων και των εν γένει υποθαλάσσιων 

προϊόντων,  καθώς και των εν γένει  καθαιρέσεων θα γίνεται  σε βάθη θάλασσας 

µεγαλύτερα των -50 m, ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς και σε 

απόσταση τουλάχιστον 2 ναυτικά µίλια από την ακτή και συγκεκριµένα σε θέσεις 
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που θα εγκρίνει η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία και σε διασπορά, ώστε η 

πρόσχωση που θα συντελεσθεί στον βυθό µα µην µειώσει το βάθος της 

θαλάσσης περισσότερο από 3 µέτρα. 

β) τα προϊόντα βυθοκορήσεων που θα κριθούν κατάλληλα από την ∆ιευθύνουσα 

το έργο Υπηρεσία για ύφαλες επιχώσεις θα µεταφερθούν και θα εναποτεθούν σε 

θέσεις που θα υποδειχθούν από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, για την κατασκευή 

τµήµατος της επιχώσεως. 

γ) η αντίστοιχη δαπάνη των παραπάνω εργασιών, πλην της δαπάνης κατασκευής 

των ύφαλων επιχώσεων, όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 3.06 του 

Ενιαίου Τιµολογίου Λιµενικών του ΥΠΕΧΩ∆Ε, συµπεριλαµβάνεται στην τιµή 

µονάδος των αντίστοιχων καθαιρέσεων και εκσκαφών του τιµολογίου µελέτης και 

ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποβάλλει καµία απαίτηση για τυχόν πρόσθετη 

αποζηµίωσή του. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΥΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

Αντικείµενο 

2.1 Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η προδιαγραφή του υλικού ύφαλων και 

έξαλων επιχώσεων και η περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών. 

Πρότυπες Προδιαγραφές 

2.2    Για τις εργασίες ύφαλων και έξαλων επιχώσεων δεν υπάρχουν κατάλληλες 

πρότυπες προδιαγραφές. 

2.3    Τα υλικά για την κατασκευή των επιχωµάτων θα λαµβάνονται από τις εκσκαφές του 

έργου ή από εγκεκριµένους δανειοθαλάµους και λατοµεία, σύµφωνα προς τις 

απαιτήσεις της προδιαγραφής περί εκσκαφών. Εκτός αν δοθεί διαφορετική εντολή 

από την Επίβλεψη, δείγµατα όλων των προτεινοµένων για διάστρωση υλικών θα 

υποβάλλονται σε δοκιµές συµπύκνωσης και τα αποτελέσµατα αυτών θα δίνονται 

στην Υπηρεσία δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές µέρες τουλάχιστον πριν από τη 

διάστρωση. 

2.4  Ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη, τα οποία θα πρέπει να 

αποµακρύνονται πριν από τη διάστρωση των υλικών των επιχωµάτων, θεωρούνται 

τα ακόλουθα : 

• Οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≥ 30% κ.β.) 
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• Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος) 

• ∆ιαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο) 

• Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιοµηχανικά υπολείµµατα) 

• Μίγµατα εδαφικών υλικών µε οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά 

> 5% και < 30% κ.β.). 

Τα ως άνω υλικά είναι ακατάλληλα και για την χρησιµοποίησή τους για την 

κατασκευή φερόντων επιχωµάτων, ενώ τα διαλυτά εδαφικά υλικά καθώς και τα 

ρυπαντικά υλικά είναι ακατάλληλα για οποιαδήποτε εργασία στην περιοχή του έργου. 

2.5 Ως δάνεια υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τις παρούσες επιχώσεις, θεωρούνται 

τα κοκκώδη και λίθινα υλικά δανειοθαλάµων ή υπολειµµάτων λατοµείου, µε µέγιστη 

επιτρεπόµενη περιεκτικότητα γαιωδών προσµίξεων 10% και η µέγιστη διάσταση των 

λίθων δεν υπερβαίνει τα 0,50 m. Η χρησιµοποίηση των υλικών αυτών θα γίνεται 

πάντοτε µετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

2.6 Η καταλληλότητα των υλικών θα ελέγχεται ανά ποσότητα 5.000 m3, κατά µέγιστο, 

για τις ύφαλες επιχώσεις και 3.000 m3 για τις έξαλες µε ευθύνη και δαπάνες του 

Αναδόχου και παρουσία εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Εφόσον 

ευρεθούν ακατάλληλα υλικά, αυτά αποµακρύνονται άµεσα και απορρίπτονται, µε 

ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, σε θέσεις που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία 

και σύµφωνα πάντα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

2.7 Υλικά της εργολαβίας 

Οι ύφαλες επιχώσεις µπορούν να γίνουν µε κατάλληλα υλικά βυθοκορήσεων, που θα 

προκύψουν από τις εκσκαφές της εργολαβίας και οι έξαλες µε κατάλληλα υλικά, που θα 

προκύψουν από τις χερσαίες εκσκαφές της εργολαβίας. Τα υλικά που θα 

χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν κοκκώδη σύσταση, µε µέγιστη επιτρεπόµενη 

περιεκτικότητα γαιωδών προσµίξεων 10%. Η χρησιµοποίηση των εν λόγω υλικών θα 

γίνεται πάντοτε µετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

Τα αµµώδη προϊόντα εκσκαφών από βυθοκόρηση, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

επίχωση εγκιβωτισµένων ύφαλων επιχωµάτων, εφόσον εµπίπτουν στις παραπάνω 

προδιαγραφές. 

Μετά από έγκριση της Υπηρεσίας τα υλικά µπορεί να προέρχονται από δανειοθαλάµους. 
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Γαιώδη επιχώµατα: τα επιχώµατα, τα οποία κατασκευάζονται µε διάστρωση και 

συµπύκνωση γαιωδών εδαφικών υλικών σε στρώσεις πάχους τέτοιου, ώστε µε τα 

συµπυκνωτικά µέσα που διατίθενται να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συµπύκνωση και σε 

τµήµατα τέτοια ώστε να µπορεί να γίνει χρήση µηχανικού εξοπλισµού υψηλής απόδοσης. 

Βραχώδη επιχώµατα: τα επιχώµατα, τα οποία κατασκευάζονται µε διάστρωση και 

συµπύκνωση πετρωδών υλικών που προέρχονται από εκσκαφές σε βράχο σε στρώσεις 

πάχους τέτοιου ώστε µε τα συµπυκνωτικά µέσα που διατίθενται να επιτυγχάνεται η 

απαιτούµενη συµπύκνωση και σε τµήµατα τέτοια ώστε να µπορεί να γίνει χρήση 

µηχανικού εξοπλισµού υψηλής απόδοσης. 

Τα πετρώµατα, από τα οποία προέρχονται τα βραχώδη υλικά διακρίνονται σε κατάλληλα, 

ακατάλληλα και σε εκείνα που απαιτούν ειδική µελέτη. 

Στα κατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι γρανίτες, πορφυρίτες, γρανοδιορίτες, 

γάβροι διαβάσες, οφίτες, ανδεσίτες, βασάλτες, δολοµίτες, µάρµαρα κ.α. 

Στα ακατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι σερπεντίνες, φυλίτες, ανυδρίτες, γύψος, 

διαλυτοί βράχοι και τα πετρώµατα γενικά που αποσυντίθενται µε την έκθεσή τους στις 

επιδράσεις του καιρού, ή που θραύονται σε σηµαντικό βαθµό, ή κονιοποιούνται ή 

αποκτούν δυσµενή υφή µε την συµπύκνωση. 

Για την χρησιµοποίηση βραχωδών υλικών σε επιχώµατα ο Ανάδοχος πρέπει να 

προσκοµίσει στην Υπηρεσία εργαστηριακή µελέτη, στην οποία θα αποδεικνύεται ότι αυτά 

που προτίθεται να χρησιµοποιήσει είναι κατάλληλα. 

Υλικά της ΠΤΠ Ο155 

Επί της τελικής επιφάνειας των εξάλων επιχώσεων διαστρώνονται δύο στρώσεις 

θραυστού υλικού κατασκευασµένες σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. 0155 της οδοστρωσίας και 

σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Για τις εργασίες και τα υλικά της παρούσας έχουν 

εφαρµογή τα οριζόµενα στην ΠΤΠ Ο155, µε εξαίρεση ότι η διάστρωση θα γίνεται κατά 

στρώσεις µέγιστου πάχους 0,15 m, µε σύγχρονη διαβροχή και συµπύκνωση, µε την 

χρήση κατάλληλων µέσων (µηχανικών δονητών), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

συµπύκνωση τουλάχιστον 95% της PROC-TOR MODIFIED. 

Περιγραφή εργασιών - τρόπος κατασκευής 

Όταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώµατος απ’ ευθείας πάνω σε εδάφη 

ασταθή, διαταραγµένα, ή πάνω σε µαλακές αργίλους θα λαµβάνονται µέτρα, σύµφωνα 

πάντα µε τη µελέτη   του   έργου,   για  την   εξυγίανση   του   πυθµένα   έδρασης  του   

επιχώµατος,   για  την στερεοποίηση ή αποµάκρυνση του υλικού αυτού. Αν κοντά στην 
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στάθµη έδρασης του επιχώµατος υπάρχει βράχος µπορεί να αποµακρύνεται το 

υπερκείµενο του βράχου υλικό και η έδραση του επιχώµατος να γίνει κατ’ ευθείαν πάνω 

στο βράχο. 

Ολόκληρη η επιφάνεια έδρασης του επιχώµατος, εάν και εφόσον είναι δυνατόν (απουσία 

νερού κλπ.), θα συµπυκνώνεται τουλάχιστον σε 95% της PROCTOR E105-86, Μέθοδος 

D. 

Η διάστρωση υλικών επιχώσεων σε οποιοδήποτε τµήµα του έργου δεν επιτρέπεται πριν 

από τη σχετική αποτύπωση (βυθοµέτρηση), τα αποτελέσµατα της οποίας πρέπει να 

εγκρίνει η Υπηρεσία. 

Ακολουθεί η διάστρωση και η συµπύκνωση των στρώσεων του επιχώµατος. 

Οι στρώσεις θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την υποδοµή και οµοιόµορφου πάχους 

τέτοιου ώστε, µε τον υπάρχοντα εξοπλισµό, να επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος βαθµός 

συµπύκνωσης σ’ όλο το πάχος. Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά 

και αν δεν έχουν, θα αναµιγνύονται µε χρήση κατάλληλου µηχανικού εξοπλισµού. ∆εν θα 

διαστρώνεται καµία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείµενη στρώση 

συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις καταλληλότητας. Αν η υποκείµενη στρώση έχει 

µαλακώσει από υπέρβαση υγρασίας δεν επιτρέπεται η διάστρωση της επόµενης. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων πρέπει να έχει την 

απαραίτητη εγκάρσια κλίση για την εξασφάλιση της απορροής των νερών χωρίς κίνδυνο 

διάβρωσης ή υπερβολικής διαβροχής του σώµατος του επιχώµατος. Ο Ανάδοχος θα 

συντηρεί, θα προστατεύει και θα διατηρεί τα επιχώµατα σε καλή κατάσταση σε όλη τη 

διάρκεια της κατασκευής, µέχρι την τελική ολοκλήρωσή της και την παραλαβή των έργων. 

Εφόσον η περιεχόµενη υγρασία του υλικού που διαστρώθηκε διαπιστωθεί µε επιτόπου 

µετρήσεις ότι δεν είναι η βέλτιστη προς συµπύκνωση θα γίνει διαβροχή αυτού κατά τρόπο 

που να εξασφαλίζει οµοιόµορφη ύγρανση του υλικού - εάν απαιτείται αύξηση της υγρασίας 

ή εάν απαιτείται µείωση της υγρασίας θα γίνει ξήρανση αυτού µε αερισµό ή ανάµιξη µε 

στεγνά κατάλληλα εδαφικά υλικά. 

Τα γαιώδη επιχώµατα δεν θα κατασκευάζονται όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος υπό 

σκιά είναι µικρότερη από +2ºC. 

Για τα επιχώµατα λιµενικών έργων επί των οποίων προβλέπεται κυκλοφορία οχηµάτων, αν 

δεν γίνεται ιδιαίτερη µνεία σε ειδική µελέτη ή/και σε ειδικούς όρους δηµοπράτησης, θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 90% 

της µέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 

συµπύκνωσης PROCTOR (E 105-86 ∆οκιµή 11). 
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Σε περίπτωση κατασκευής επιχωµάτων από "ελευθέρως στραγγιζόµενα"(3) υλικά, για τα 

οποία η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης PROCTOR (Ε105-86 ∆οκιµή 11) δεν δίνει 

σαφή καµπύλη για τον προσδιορισµό της µέγιστης πυκνότητας, θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται, εναλλακτικά, συµπύκνωση στις ακόλουθες τιµές της "σχετικής 

πυκνότητας" (Dr) : 

≥ 65%, για τις περιπτώσεις που ζητείται συµπύκνωση ≥ 90% της τροποποιηµένης δοκιµής 

PROCTOR. 

≥ 70%, για τις περιπτώσεις που ζητείται συµπύκνωση ≥ 95% της τροποποιηµένης δοκιµής 

PROCTOR. 

Η σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως εξής : 

Dr = (emax - e) / (emax - emin) / 100 

όπου : 

e    =    ο πραγµατικός δείκτης πόρων του υλικού 

emax = ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα (δοκιµή 

προσδιορισµού ελάχιστης πυκνότητας ASTM D 4254-83) 

emin = ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην µέγιστη πυκνότητα (δοκιµή προσδιορισµού 

µέγιστης πυκνότητας ASTM D 4253-83). 

Κοκκοµετρική διαβάθµιση. Το υλικό επίχωσης πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: Η µέγιστη διάσταση του υλικού (D) δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τα 2/3 

του πάχους της συµπυκνωµένης στρώσης, και πάντως σε κάθε περίπτωση µικρότερη από 

500 mm. Για το ανώτερο τµήµα του επιχώµατος πάχους 0,5 m ισχύουν τα αναφερόµενα 

στην ΠΤΠ Χ-1 παραγρ. 2.95.2. 

Η περιεκτικότητα κατά βάρος του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο της µιας ίντσας (1") 

να είναι µικρότερη από 30%, και του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο Νο 200 να είναι 

µικρότερη από 10%. 

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν το συµπυκνωµένο υλικό από το οποίο θα λαµβάνονται 

δείγµατα για εξακρίβωση της τήρησης των απαιτήσεων διότι κατά την διάστρωση και την 

συµπύκνωση το υλικό µπορεί να υφίσταται αλλαγές που µεταβάλλουν την αρχική 

κοκκοδιαβάθµιση. 
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Η διάστρωση θα γίνεται σε επάλληλες στρώσεις οµοιοµόρφου πάχους παράλληλες στην 

επιφάνεια θεµελίωσης. Το υλικό κάθε στρώσης θα εκφορτώνεται στο έργο πάνω σε τµήµα 

ήδη διαστρωµένο της ίδιας στρώσης και κοντά στο άκρο προώθησης (µέτωπο 

κατασκευής). Από τη θέση αυτή θα προωθείται µέχρι το µέτωπο κατασκευής και θα 

διαστρώνεται πέραν αυτού µε τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο τυχόν διαχωρισµός του. 

Το πάχος θα ανταποκρίνεται προς την ικανότητα συµπύκνωσης των µηχανηµάτων που 

διατίθενται ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συµπύκνωση. Το µέγιστο πάχος µετά 

την συµπύκνωση για τον πυρήνα είναι 1 m για δε το µεταβατικό τµήµα το πάχος πρέπει 

να µειώνεται από τα κάτω προς τα πάνω ώστε να υπάρχει βαθµιαίο βήµα από τον 

πυρήνα προς την ανώτερη στάθµη του επιχώµατος. Μεταξύ δύο συνεχόµενων στρώσεων 

πρέπει να τηρούνται οι συνθήκες : 

(I15% / S85) < 5 και (I50 / S50) < 25 

όπου : 

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

κάτω στρώσης. 

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

άνω στρώσης. 

Συµπύκνωση. Η επιλεγόµενη µέθοδος συµπύκνωσης πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη 

των απαιτουµένων συµπυκνώσεων. Για τούτο θα πρέπει να επιλέγεται κατάλληλα για 

κάθε τµήµα του επιχώµατος, η κοκκοµετρία του υλικού, το πάχος στρώσης, ο τύπος του 

εξοπλισµού συµπύκνωσης και ο αριθµός διελεύσεών του. 

Για την συµπύκνωση θα χρησιµοποιούνται µόνον ελκόµενοι δονητικοί ή αυτοκινούµενοι 

δονητικοί οδοστρωτήρες (TOWED VΙBRATORY ROLLERS ή SELF - PROPELLED 

VΙBRATORY ROLLERS) µε στατικό γραµµικό φορτίο (του τυµπάνου και του φερόµενου 

τµήµατος του πλαισίου) µεγαλύτερο από 25 kg/cm (κατηγορία V2 και άνω των Γαλλικών 

Προδιαγραφών Οδοποιίας). 

Επίσης µπορεί να χρησιµοποιούνται στατικοί οδοστρωτήρες µε κυλίνδρους µε 

ορθογωνικό πλέγµα σιδηρών ράβδων (GRID ROLLERS) µε στατικό φορτίο του κυλίνδρου 

µεγαλύτερο από 80 kg/cm. 

H συµπύκνωση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν µεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων 

του εξοπλισµού συµπύκνωσης, δεν µετράται υποχώρηση µεγαλύτερη από 2 cm στο 

θεµέλιο και τον πυρήνα και από 1 cm στο µεταβατικό τµήµα. 
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Ανεξάρτητα των προαναφερόµενων ορίζεται ως “ελάχιστη απαίτηση συµπύκνωσης” η 

διέλευση, σε κάθε συµπυκνούµενη στρώση κατ’ ελάχιστον έξι φορές ελκόµενου δονητικού 

οδοστρωτήρα (TOWED VIBRATING ROLLER) µε στατικό γραµµικό φορτίο (του τύµπανου 

και του φερόµενου τµήµατος του πλαισίου) µεγαλύτερο από 25 kg/cm (κατηγορία V2 και 

άνω των Γαλλικών Προδιαγραφών Οδοποιίας) ή στατικού οδοστρωτήρα µε κυλίνδρους µε 

ορθογωνικό πλέγµα σιδηρών ράβδων (GRID ROLLERS) µε στατικό φορτίο του κυλίνδρου 

µεγαλύτερο από 80 kg/cm. 

Ανοχές 

Η άνω επιφάνεια χωµατουργικών δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέση µε τα 

θεωρητικά υψόµετρα της επιφάνειας µεγαλύτερες από: 

α.   ± 20 mm όταν πρόκειται να φέρει στρώση µε συνδετικό υλικό (άσφαλτο, τσιµέντο 

κλπ.) 

β.   ± 30 mm στις υπόλοιπες περιπτώσεις. 

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

α. Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή. 

Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά σηµεία της διατοµής (κορυφογραµµές, άκρα 

διατοµής, τυχόν χαµηλά σηµεία) και τυχόν αναγκαία επί πλέον σηµεία ώστε η µέγιστη 

απόσταση µεταξύ των χωροσταθµικών σηµείων στη διατοµή να µην υπερβαίνει τα 10,0 

m. 

Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών : 20,0 m. 

β. Υποχωρήσεις Επιχωµάτων. 

Οι διαστάσεις, κλίσεις, γραµµές και υψόµετρα των επιχωµάτων που φαίνονται στα 

συµβατικά σχέδια είναι τα τελικά, δηλ. εκείνα που θα έχουν τα έργα µετά την αναµενόµενη 

συνίζηση του υλικού επιχωµάτων - επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων και την 

καθίζηση του εδάφους θεµελίωσής τους, η οποία θα προέλθει από την φόρτιση του 

εδάφους µε το φορτίο του επιχώµατος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ’ άπαξ, είτε µε διαδοχικές συµπληρώσεις, 

τόση επαύξηση στο ύψος και το πλάτος των επιχωµάτων, όση θα απαιτηθεί για την 

αντιστάθµιση των κάθε είδους υποχωρήσεων. 

Ο απολυµένος από τις υποχωρήσεις όγκος δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο, επειδή αυτός 

υποχρεώνεται, κατά την προσφορά του, να έχει λάβει υπόψη του ότι στην πραγµατικότητα 
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θα κατασκευάσει πραγµατικό όγκο επιχωµάτων (και δανειοληψία) µεγαλύτερο από αυτόν 

που προκύπτει από τα συµβατικά σχέδια και τεύχη (γεωµετρικό όγκο). Αυτή η απώλεια θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο στον υπολογισµό του πραγµατικού ισοζυγίου 

χωµατισµών. 

Σηµειώνεται ότι οι καθιζήσεις που αναµένονται στο χερσαίο τµήµα του προβλήτα όπου θα 

πραγµατοποιηθούν οι επιχώσεις, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της γεωτεχνικής µελέτης, 

είναι 2,60 cm περίπου κατά µήκος του κατακόρυφου µετώπου ΒΓ και 9,85 cm το µέγιστο. 

Ο πυθµένας της θάλασσας στον οποίο θα εδραστεί το επίχωµα, ενδέχεται να έχει ιλυώδη 

σύσταση, οπότε υπάρχει ο κίνδυνος από το βάρος της επίχωσης να ολισθήσει το 

επιφανειακό στρώµα του πυθµένα και να συγκεντρωθεί η ιλύς σε διάφορα άλλα σηµεία 

του έργου, ή ακόµα να ολισθήσει και το ίδιο το επίχωµα ή να εισχωρήσει µέσα στην ιλύ ή 

στον ασταθή πυθµένα. Για το λόγο αυτό, επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι αν ο Ανάδοχος δεν 

εκτελέσει τις επιχώσεις κατά στρώσεις και όπως παραπάνω καθορίζεται ή δεν πάρει τα 

κατάλληλα µέτρα για την έντεχνη και άρτια κατασκευή των επιχώσεων υποχρεούται, χωρίς 

καµία πρόσθετη αποζηµίωση, στην αφαίρεση της ιλύος που τυχόν θα έχει συγκεντρωθεί 

σε άλλα σηµεία του έργου, καθώς και στην συµπλήρωση µε νέο κατάλληλο υλικό του 

στρώµατος της επίχωσης. 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Αντικείµενο 

3.1 Περιλαµβάνονται οι εργασίες καθαιρέσεων υφισταµένων έργων και κατασκευών η 

αποξήλωση και αποµάκρυνση όλων των υλικών τα οποία περιλαµβάνονται µέσα στα 

όρια και τις στάθµες των προς καθαίρεση έργων, όπως ορίζονται στα σχέδια της 

µελέτης και σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στο παρόν και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας. 

Πρότυπες Προδιαγραφές 

3.2     Για τις εργασίες καθαιρέσεων δεν υπάρχουν κατάλληλες πρότυπες προδιαγραφές. 

Περιγραφή εργασιών - τρόπος κατασκευής 

3.3     Καθαιρέσεις 

Λιθοδεµάτων, αόπλων ή οπλισµένων σκυροδεµάτων, τεχνητών ογκολίθων από 

σκυρόδεµα ή λιθόδεµα, (συµπαγών ή κυψελωτών), καθώς και λοιπών αντικειµένων 

οποιουδήποτε βάρους και σύστασης, δηλαδή φυσικοί ογκόλιθοι ανεξαρτήτως µεγέθους, 
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παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεµάχια σκυροδέµατος ανεξαρτήτως µεγέθους, σιδηρά 

τεµάχια κλπ. Μετά την εκτέλεση των καθαιρέσεων ο πυθµένας της θάλασσας πρέπει να 

διαµορφωθεί σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς ανωµαλίες. 

3.4 Καθαρισµός χώρου 

Καθαρισµός και µόρφωση του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης, 

3.5 Αποµάκρυνση υλικών καθαιρέσεων 

Όλων των υλικών των προερχόµενων από την καθαίρεση και τη µεταφορά τους στις 

θέσεις απόρριψης ή αποθήκευσης. Η µεταφορά και απόρριψη των βυθοκορηµάτων και 

των εν γένει υποθαλάσσιων προϊόντων, καθώς και των εν γένει καθαιρέσεων θα γίνεται σε 

βάθη θάλασσας µεγαλύτερα των -50 m, ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς και σε 

απόσταση τουλάχιστον 2 ναυτικών µιλίων από την ακτή και συγκεκριµένα σε θέσεις που 

θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η απόρριψη θα γίνει σε θέσεις όπως ορίζεται 

στους περιβαλλοντικούς όρους. Τα προϊόντα των καθαιρέσεων, που τυχόν θα κριθούν 

κατάλληλα από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία για ύφαλες επιχώσεις θα µεταφερθούν 

και θα αποτεθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

Μέτρα προστασίας - ασφάλειας 

3.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει, κατά τη διάρκεια των καθαιρέσεων, όλα τα 

µέτρα για την αποφυγή καταπτώσεων και την πρόληψη τυχόν ατυχηµάτων και 

γενικά ζηµιών οποιασδήποτε φύσης, επίσης να άρει τις τυχόν καταπτώσεις και να 

αποµακρύνει τα προϊόντα τους από την περιοχή των έργων µε δικές του δαπάνες 

και ευθύνη. 

Εκρηκτικά 

3.7 ∆εν επιτρέπεται εν γένει η χρήση εκρηκτικών υλών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

που θα χρησιµοποιηθούν εκρηκτικές ύλες, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει όλες τις νόµιµες διαδικασίες για την έγκαιρη 

λήψη της σχετικής άδειας και θα λάβει, µε δική του δαπάνη, όλα τα αναγκαία µέτρα 

ασφαλείας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

3.8 Η καθαίρεση µε ανατινάξεις επιτρέπεται να εκτελείται µόνο από έµπειρους και 

κατάλληλα εκπαιδευµένους τεχνίτες του Αναδόχου, ο επικεφαλής των οποίων θα 

πρέπει να έχει την προβλεπόµενη από τον νόµο άδεια γοµωτή, κάτω από την 

επίβλεψη πεπειραµένων τεχνικών που διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα και µόνο όταν 

έχουν ληφθεί τα εγκεκριµένα ισχύοντα µέτρα ασφαλείας για την προστασία 

προσώπων, των Έργων και γενικά δηµόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας. 
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3.9  Εάν κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, οι ανατινάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν 

προβλήµατα στη ναυσιπλοΐα, ή ζηµιές ή να διαταράξουν υφιστάµενες κατασκευές ή 

να δηµιουργήσουν µεγάλες υπερεκσκαφές ή να επηρεάσουν την ευστάθεια του 

εδάφους, τότε αυτή µπορεί να δώσει εντολές στον Ανάδοχο να αλλάξει τη διάµετρο ή 

το µήκος των οπών, να µεταβάλει τους χρόνους πυροδότησης των γοµώσεων, να 

χρησιµοποιήσει ελαφρότερη γόµωση, να εφαρµόσει προρρηγµάτωση, ή απαλή 

κατάτµηση ή να διακόψει τη χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών και να ολοκληρώσει 

την εκσκαφή µε γραµµική διάτρηση, χρησιµοποίηση σφηνών ή άλλων κατάλληλων 

µέσων. Η έγκριση από την Υπηρεσία της τεχνικής και των µεθόδων ανατίναξης του 

Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για το σύνολο της 

εργασίας που θα εκτελεστεί σύµφωνα µε το άρθρο αυτό των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ Π.Τ.Π. Ο155 

Αντικείµενο 

4.1 Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του τρόπου κατασκευής 

στρώσεων βάσεων της Π.Τ.Π. Ο155. 

Πρότυπες Προδιαγραφές 

4.2 Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Πρότυπης 

Τεχνικής Προδιαγραφής Ο155 και δεν την αντικαθιστά. Σε περίπτωση διαφωνίας και 

σε κάθε περίπτωση ισχύει κατά κύριο λόγο η Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή O155. 

Προέλευση - Ποιότητα υλικών 

4.3 Το θραυστό υλικό λατοµείου θα αποτελείται από σκληρά, υγιή και ανθεκτικά 

πετρώµατα και θα είναι απαλλαγµένο από φυτικές ή άλλες πάσης φύσεως 

προσµίξεις όπως χώµατα, άργιλο κλπ., αποσαθρωµένα ή σχιστολιθικά υλικά. Οι 

κόκκοι σε γενικές γραµµές θα πρέπει να είναι κυβικού σχήµατος. 

∆ιαβάθµιση υλικών 

4.4 Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του θραυστού υλικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του πίνακα που ακολουθεί: 
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Αριθµός κοσκίνου σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές A.A.S.H.O. Μ-92 
(διαστάσεις σε mm)  

∆ιερχόµενο ποσοστό % 
κατά βάρος 

76,2 - 

50,8 - 

38,1 100 

31,7 - 

25,4 70-100 

19,1 60-90 

9,52 45-75 

4,76 30-60 

2,00 20-50 

0,42 10-30 

0,074 5-15 

4.5 Η διαβάθµιση του υλικού θα πρέπει να είναι οµαλή ώστε το αντίστοιχο διάγραµµα να µην 

παρουσιάζει απότοµες διακυµάνσεις. Ο έλεγχος της κοκκοµετρικής διαβάθµισης θα είναι 

σύµφωνα µε τις πρότυπες µεθόδους A.A.S.H.O.: Τ-11 και A.A.S.H.O.: Τ-27. 

4.6 Η φθορά σε τριβή και κρούση του χονδρόκοκκου υλικού, σύµφωνα µε την πρότυπη 

µέθοδο Los Angeles A.A.S.H.O.: Τ-96, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50%. 

4.7 Το διερχόµενο υλικό του κοσκίνου 0,42 mm πρέπει να έχει όριο υδαρότητας-Liquid Limit-

όχι µεγαλύτερο του είκοσι πέντε (25) και δείκτη πλαστικότητας- Plastic Limit- όχι 

µεγαλύτερο του τρία (3) σύµφωνα µε τις πρότυπες µεθόδους A.A.S.H.O.: Τ-89 και 

A.A.S.H.O.: Τ-91 αντίστοιχα. 

4.8 Το διερχόµενο υλικό του κοσκίνου 4,76 mm πρέπει να έχει ισοδύναµο άµµου - Sand 

Equivalent- όχι µικρότερο του πενήντα (50) σύµφωνα µε την πρότυπη µέθοδο 

A.A.S.H.O.: Τ-176. 

4.9 Η ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (δοκιµή υγείας) θα γίνει σύµφωνα µε την πρότυπη 

µέθοδο A.A.S.H.O.: Τ-104 µε χρήση θειικού νατρίου και η απώλεια βάρους µετά από 

πέντε κύκλους δεν θα υπερβαίνει το 12%. 

Μηχανικός εξοπλισµός 

4.10 Ο µηχανικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος για την κατασκευή των 

στρώσεων βάσεων θα πρέπει να είναι ο ενδεδειγµένος για τη συγκεκριµένη 

εργασία, θα πρέπει να βρίσκεται πάντα σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και να 
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συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

4.11 Ο ανάδοχος υποχρεούται, µε δική του δαπάνη, να διατηρεί εργοταξιακό εργαστήριο 

για τη συνεχή εξέταση των υλικών ώστε οι εργασίες να πραγµατοποιούνται σε 

ελεγχόµενες εργαστηριακές συνθήκες. 

Παραγωγή υλικού 

4.12 Το παραγόµενο υλικό θα ελέγχεται από τον ανάδοχο σε όλα τα στάδια της 

παραγωγής ώστε να πληροί τους όρους της παρούσας προδιαγραφής. ∆εν θα 

επιτραπεί η µεταφορά οποιασδήποτε ποσότητας υλικού στον τόπο του έργου που 

να µην πληροί όλους τους όρους της παρούσας. Σε αντίθετη περίπτωση το υλικό θα 

απορρίπτεται και θα αποµακρύνεται µε δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου. 

Προετοιµασία επιφάνειας έδρασης 

4.13 Προ της τοποθέτησης του υλικού βάσεως επί της επιφάνειας έδρασης θα πρέπει να 

γίνει έλεγχος για την διαπίστωση ότι το γεωύφασµα καλύπτει πλήρως όλη την 

επιφάνεια έδρασης και ότι δεν υπάρχουν σε αυτό οπές ή κενά µεταξύ των αρµών. 

∆εν θα επιτραπεί η διάστρωση του υλικού βάσεως εάν δεν ελεγχθούν όλα τα 

παραπάνω σηµεία παρουσία του επιβλέποντα µηχανικού. 

∆ιάστρωση και συµπύκνωση του υλικού βάσεως 

4.14 Το υλικό βάσεως θα τοποθετηθεί επί της επιφανείας έδρασης και θα συµπυκνωθεί σε 

στρώσεις πάχους όπως καθορίζονται στη µελέτη. Το συµπυκνωµένο πάχος εκάστης 

στρώσης δεν θα υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τα 15 εκατοστά. 

4.15 Ειδικά για την πρώτη στρώση η ανάµιξη του υλικού και η προσθήκη της αναγκαίας 

ποσότητας ύδατος θα γίνεται εκτός της επιφάνειας έδρασης για την αποφυγή της 

καταστροφής του γεωυφάσµατος. Το υλικό µετά την ανάµιξη και προσθήκη ύδατος θα 

προσκοµίζεται επί τόπου σε ειδικούς αναµικτήρες και θα διαστρώνεται µε προσοχή στο 

απαιτούµενο για τη συµπύκνωση πάχος. 

4.16 Η συµπύκνωση για κάθε στρώση θα συνεχίζεται µέχρι να επιτευχθεί πυκνότητα 

τουλάχιστον ίση προς το 95% της µέγιστης εργαστηριακής σύµφωνα µε τη µέθοδο 

A.A.S.H.O.: T-180, Μέθοδος D (Τροποποιηµένη µέθοδος A.A.S.H.O.). Κατά τη διάρκεια 

της εργασίας συµπύκνωσης θα εκτελούνται έλεγχοι σύµφωνα µε την πρότυπη µέθοδο 

A.A.S.H.O.:Τ-147 µε σκοπό τον προσδιορισµό της διάρκειας κυλίνδρωσης. 
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4.17 Η εργαστηριακή πυκνότητα που έχει προσδιοριστεί σύµφωνα µε την παραπάνω Μέθοδο 

D θα διορθώνεται λαµβάνοντας το ποσοστό του χονδρόκοκκου υλικού που συγκρατείται 

στο κόσκινο 19,1 mm βάσει του παρακάτω τύπου: 

            γ =        100      όπου: 
       Ρ    + 100-Ρ 

  ε          γs 

γ = η διορθωµένη ξηρά πυκνότητα του λεπτόκοκκου και χονδρόκοκκου µίγµατος υλικού, 

γs = η µέγιστη ξηρά εργαστηριακή πυκνότητα του υλικού που διέρχεται το κόσκινο 

19,1mm,  

Ρ = το ποσοστό % χονδρόκοκκου υλικού που συγκρατείται στο κόσκινο 19,1 mm, 

ε = το ειδικό βάρος του χονδρόκοκκου υλικού που συγκρατείται στο κόσκινο 19,1 mm. 

Έλεγχος πάχους στρώσεων βάσεως 

4.18 Το πάχος της τελικής συµπυκνωµένης στρώσης βάσεως και το ολικό πάχος δεν πρέπει 

να ποικίλει άνω των 10 mm του συµβατικού πάχους. 

4.19  Με την ολοκλήρωση των συµπυκνωµένων στρώσεων βάσεως το πάχος θα ελέγχεται 

ανά 700 µ2. 

4.20 Οι περιοχές όπου το πάχος έχει µεγαλύτερη απόκλιση από το παραπάνω επιτρεπόµενο 

θα διορθώνεται µε προσθήκη ή αφαίρεση του υλικού. Ακολουθούν οι εργασίες 

µορφώσεως και συµπυκνώσεως όπως προδιαγράφεται παραπάνω. 

Έλεγχος υψοµέτρων άνω επιφάνειας 

4.21 Μετά την κατασκευή των στρώσεων βάσεως γίνεται παρουσία του επιβλέποντα 

υψοµετρικός έλεγχος της άνω επιφάνειας. Η απόκλιση από τα σχέδια της µελέτης δεν 

µπορεί να είναι µεγαλύτερη από ± 1 εκατοστό. Κοιλότητες επίσης δεν θα επιτρέπονται 

εάν το εύρος τους είναι µεγαλύτερο των 12 χιλιοστών σε µήκος 3 µέτρων. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ 

Αντικείµενο 

5.1 Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του είδους και της ποιότητας 

των πετρωµάτων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν, καθώς και του τρόπου 

εκτελέσεως, των απαιτουµένων εργασιών για την κατασκευή στρώσεων και 

πρανών από λιθορριπές, φυσικούς ογκολίθους και αµµοχάλικο, καθώς και για 
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κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων θεµελιώσεων από λιθορριπή. 
 
Πρότυπες Προδιαγραφές 

5.2 Για τον έλεγχο της ποιότητας των πετρωµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για τις 

λιθορριπές και τους φυσικούς ογκολίθους θα γίνει χρήση των παρακάτω προτύπων 

προδιαγραφών της "American Society for Testing and Materials (ASTM)". 

• Τest for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium 

Sulfate (ASTM C 88-73). 

• Tests for Absorption and Bulk Specific Gravity of Natural Building Stone (ASTM 

C 97-47). 

• Test for Compressive Strength of Natural Building Stone (ASTM C 170-50). 

Προέλευση - Ποιότητα υλικών 

5.3    Άµµος: Η άµµος που θα χρησιµοποιηθεί στο καθοριζόµενο από τη µελέτη πάχος, θα 

είναι καθαρή, ισόκοκκη, λεπτή, απαλλαγµένη από γαιώδεις ή φυτικές προσµίξεις, 

µέγιστης διαµέτρου κόκκου ενός (1) mm και θα ενσωµατώνεται στο έργο µόνο µετά 

από έλεγχο και έγκριση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας. Σύµφωνα µε τα 

παραπάνω ο έλεγχος που αφορά την ποιότητα και την διαβάθµιση της άµµου, θα 

γίνεται υποχρεωτικά µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου σε κάθε ποσότητα 250 

m3, θα απορρίπτεται δε ολόκληρη η ποσότητα αυτή σε περίπτωση αποκλίσεων 

πέραν του 5% από τις πιο πάνω προδιαγραφόµενες ιδιότητες. Στην περίπτωση 

αποκλίσεων µέχρι 5% θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί η αντίστοιχη ποσότητα µε 

µείωση όµως της συµβατικής τιµής κατά 10% (τιµολόγηση µε τιµή µονάδας). Η 

µείωση της συµβατικής τιµής κατά 10% θα εφαρµόζεται ανεξάρτητα από το 

κυµαινόµενο µέχρι 5% ανεκτό ποσοστό αποκλίσεως. 

5.4    Αµµοχάλικα: Τα χρησιµοποιούµενα αµµοχάλικα θα είναι προέλευσης ορυχείων και 

θα ενσωµατώνονται στο έργο µόνο µετά από έλεγχο και έγκριση της ∆ιευθύνουσας 

το έργο Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα. Ο έλεγχος αυτός, 

που αφορά στην καταλληλότητα των χρησιµοποιουµένων αµµοχάλικων και 

συγκεκριµένα στην εργαστηριακή εξέταση της ποιότητας (αµµοχάλικα απαλλαγµένα 

από κάθε γαιώδη ή φυτική πρόσµιξη) και της κοκκοµετρικής διαβάθµισης, ανάλογα 

µε την χρησιµοποίησή τους (αυτούσια, µετά από διαλογή ή και σταθεροποιηµένου 

τύπου αµµοχάλικα που θα παραχθούν µε θραύση), θα γίνεται υποχρεωτικά µε 

µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου σε κάθε ποσότητα 500 m3 αµµοχάλικων, θα 

απορρίπτεται δε ολόκληρη η ποσότητα αυτή στην περίπτωση ακαταλληλότητας 

αυτών, που κατά κύριο λόγο ανάγεται σε γαιώδεις ή φυτικές προσµίξεις πέραν του 

5%. Στην περίπτωση που οι προσµίξεις αυτές περιορίζονται µέχρι του ποσοστού 
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του 5% θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί η αντίστοιχη ποσότητα µε µείωση όµως της 

συµβατικής τιµής κατά 10%, που θα εφαρµόζεται ανεξάρτητα από το κυµαινόµενο 

µέχρι 5% ανεκτό ποσοστό προσµίξεων (τιµολόγηση µε τιµή µονάδας). 

5.5  Λιθορριπές και φυσικοί ογκόλιθοι: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να βρει µετά από επί 

τόπου εξέταση και εργαστηριακές έρευνες το (ή τα) καλύτερο λατοµείο της περιοχής 

µε τα πλέον υγιή και ανθεκτικά πετρώµατα που πληρούν τις απαιτήσεις της 

παρούσας παραγράφου. Επιτρέπεται η χρήση λίθων οι οποίοι αλιεύονται ή 

συλλέγονται από τις γειτονικές ακτές εφ' όσον όµως προέρχονται από πετρώµατα τα 

οποία πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου. Επιτρέπεται επίσης η 

χρησιµοποίηση προϊόντων ύφαλων και χερσαίων εκσκαφών υπό την προϋπόθεση 

ότι πληρούν όλες τις παρούσες προδιαγραφές. 

Τα πετρώµατα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τους φυσικούς ογκολίθους και τις 

λιθορριπές θα είναι υγιή, γωνιώδη κατά την θραύση, συµπαγή, σκληρά, πυκνά, 

ανθεκτικά σε µηχανικές κοπώσεις, επίδραση του ατµοσφαιρικού αέρα και µεταβολές 

των καιρικών συνθηκών. Επίσης θα είναι απαλλαγµένα από ανοικτές οπές, ρήγµατα 

ή επίπεδα διακλάσεως, ρωγµές που δηµιουργήθηκαν κατά την εξόρυξη, ξένα υλικά, 

γαιώδεις προσµίξεις και εγκλείσµατα άλλων πετρωµάτων, τα οποία συµβάλλουν στην 

ρηγµάτωση ή θραύση κατά την διάρκεια της µεταφοράς και τοποθετήσεως και που 

µπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραµονή τους στον ατµοσφαιρικό αέρα 

ή µέσα στο θαλασσινό νερό. Ειδικότερα, προτού χρησιµοποιηθεί το λατοµείο πού θα 

υποδείξει ο Ανάδοχος, για την παραγωγή όλων γενικά των λίθινων υλικών, πρέπει 

να εξεταστεί, µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, και στη συνέχεια να εγκριθεί η 

χρησιµοποίησή του από τη ∆ιευθύνουσα το έργο υπηρεσία. Για τον έλεγχο της 

καταλληλότητας του λατοµείου θα προσδιορισθούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά των 

πετρωµάτων του : 

α)  Ελάχιστο φαινόµενο ειδικό βάρος λίθου (προσδιοριζόµενο σύµφωνα µε την ASTM 

C97-47): 2,50 t/m3. 

β)  Μέγιστη υγρασία απορρόφησης επί τοις εκατό (%) (προσδιοριζόµενη σύµφωνα µε 

την ASTM C97-47): 1%. 

γ)  Ελάχιστη αντοχή σε θλίψη (κύβων ακµής 15 cm) (προσδιοριζόµενη σύµφωνα µε την 

ASTM C175-50): 650 kp/cm2 

δ)  Μέγιστη απώλεια επί τοις εκατό (%) κατά την δοκιµή υγείας (5 κύκλων) µε χρήση 

θείίκού νατρίου (προσδιοριζόµενη σύµφωνα µε την ASTM C88-73): 10%. 

ε)  Αντοχή σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles µικρότερη του 40%. 
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∆ιευκρινίζεται ότι για την διαπίστωση της καταλληλότητας του λατοµείου θα γίνουν τρεις 

έλεγχοι πριν από την χρησιµοποίηση του λατοµείου και θα παίρνεται ο µέσος όρος των 

εργαστηριακών αποτελεσµάτων, και ένας έλεγχος µετά ανά ποσότητα 5.000 m3 . 

Εάν ο Επιβλέπων έχει βάσιµες αµφιβολίες για την υγεία και τις λοιπές απαιτούµενες 

ιδιότητες των πετρωµάτων θα διενεργείται εργαστηριακή πετρογραφική εξέταση και 

ανάλυση χηµικής συνθέσεως καταλλήλων δειγµάτων των υλικών σύµφωνα µε τις 

πρότυπες προδιαγραφές της παραγρ. 5.2 µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου και σε 

εργαστήριο εγκεκριµένο από τον Επιβλέποντα. 

∆ιαβάθµιση υλικών 

5.6 Όχι λιγότερο από το 50% κατά βάρος των φυσικών ογκολίθων και λιθορριπών θα 

είναι λίθοι που θα έχουν βάρος µεγαλύτερο από το µέσο βάρος και οι λίθοι θα είναι 

καλά διαβαθµισµένοι µεταξύ του µεγίστου και ελαχίστου. 

Τρεις τουλάχιστον έλεγχοι διαβαθµίσεως θα γίνονται για κάθε τύπο φυσικών 

ογκολίθων ή λιθορριπών σε δείγµα όγκου τουλάχιστον 25 φορές µεγαλύτερο από 

τον όγκο του µεγαλύτερου λίθου του υπόψη τύπου. 

5.7 Ένα ικανοποιητικό δείγµα από κάθε τύπο φυσικών ογκολίθων και λιθορριπών θα 

κρατείται επί τόπου σαν υπόδειγµα για την κατασκευή. 

Περιγραφή εργασιών - τρόπος κατασκευής 

5.8 Οι εργασίες φυσικών ογκολίθων λιθορριπών-αµµοχάλικων συνίστανται στην 

παραγωγή ή προµήθεια καταλλήλων υλικών σύµφωνα µε τις παρούσες 

προδιαγραφές, στην φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά, βύθιση, 

διάστρωση και µόρφωση των οριζοντίων στρώσεων και των πρανών µε τη βοήθεια 

δύτη, όπως ορίζεται στα σχέδια και σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις και τις 

οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και του Επιβλέποντα. 

5.9  Αµµοχάλικα: Οι εργασίες εξυγίανσης πυθµένα (για την θεµελίωση τεχνικών έργων 

επί ακαταλλήλου ποιότητας πυθµένα) µε άµµο προελεύσεως λατοµείων, µε 

αµµοχάλικο ορυχείου αυτούσιου ή κατόπιν µικρής διαλογής, µε αµµοχάλικο 

ορυχείου κατόπιν διαλογής όταν το ποσοστό απορριπτέου υλικού κυµαίνεται µεταξύ 

5% - 25%, µε αµµοχάλικο ορυχείου σταθεροποιηµένου τύπου παραγοµένου δια 

θραύσεως, συνίστανται στην παραγωγή ή προµήθεια καταλλήλων υλικών σύµφωνα 

µε τις παρούσες προδιαγραφές,   στην  φορτοεκφόρτωση,   χερσαία     και   

θαλάσσια   µεταφορά,   βύθιση, διάστρωση και µόρφωση των οριζοντίων στρώσεων 

και των πρανών µε τη βοήθεια δύτη, όπως ορίζεται στα σχέδια και σύµφωνα µε τις 
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παρούσες διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και του Επιβλέποντα. 

5.10  Λιθορριπές εξύγιανσης και έδρασης: Οι λιθορριπές θα διαστρώνονται πάντοτε 

κατά οριζόντιες στρώσεις σ' όλη την επιφάνεια και στις στάθµες, όπως αυτές 

καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης. Το πάχος κάθε στρώσης, αν 

άλλως δεν ορίζεται στα σχέδια, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1 µέτρο. 

5.11 Φυσικοί ογκόλιθοι: Οι φυσικοί ογκόλιθοι που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, 

ανεξάρτητα από κατηγορία και προέλευση, κάτω ή πάνω από την επιφάνεια της 

θάλασσας, πρέπει να τοποθετούνται και τακτοποιούνται στις οριστικές τους θέσεις 

µε τη βοήθεια δύτη για τη διαµόρφωση της διατοµής του έργου σε κάθε στάθµη, 

όπως αυτή προβλέπεται από την εγκεκριµένη µελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 

Η µόρφωση της οριζόντιας επιφάνειας ή της κεκλιµένης των πρανών θα γίνεται 

πάντοτε στις προβλεπόµενες από τα σχέδια της µελέτης στάθµες. 

5.12 Λιθορριπές πλήρωσης των τεχνητών ογκολίθων: Οι λιθορριπές αυτές θα 

διαστρώνονται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις και στις στάθµες, που 

καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης. Κατά την διάστρωση, το 

πάχος κάθε στρώσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1 m. 

5.13 Όπου προβλέπεται από τα σχέδια η κατασκευή πρανών από λίθους µε κλίση 

ηπιότερη από την κλίση φυσικού πρανούς (δηλαδή περίπου 1:1), η τοποθέτηση των 

λίθων θα γίνεται µε γερανό. Γενικώς οι κλίσεις όλων των πρανών πρέπει να είναι 

ίσες ή ηπιότερες από τις προβλεπόµενες από την Μελέτη, στην περίπτωση δε που οι 

κλίσεις είναι ηπιότερες ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να έχει πρόσθετες οικονοµικές 

απαιτήσεις για τις επιπλέον ποσότητες υλικών και παρελκοµένων εργασιών . 

5.14 Η µόρφωση του πρανούς θα γίνεται αρχίζοντας από κάτω προς τα πάνω, 

διαµορφώνοντας το πλήρες πάχος της ζώνης θωρακίσεως, και η τοποθέτηση των 

ογκολίθων θα γίνει έτσι ώστε να υπάρχει κατά το δυνατόν καλύτερη εµπλοκή µεταξύ 

τους, ώστε η κάθε στρώση να είναι ανθεκτικότερη. 

Ανοχές 

5.15 Τα πρανή και οι υπόλοιπες επιφάνειες των φυσικών ογκολίθων και λιθορριπών του 

έργου θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις παρακάτω επιτρεπόµενες ανοχές, αυτές 

δε οι οποίες παρουσιάζουν ελλειµµατικές στάθµες, ή διαστάσεις θα 

συµπληρώνονται µε έξοδα του Αναδόχου µε τις κατάλληλες ποσότητες υλικών. 

Οι λιθορριπές και κατασκευές εκ φυσικών ογκολίθων, που παρουσιάζουν 

ελλειµµατικές στάθµες ή διαστάσεις θα συµπληρώνονται µε έξοδα του Αναδόχου µε 

τις κατάλληλες ποσότητες υλικών. 
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5.16 Οι επιτρεπόµενες ανοχές είναι οι ακόλουθες: 

α) Χαράξεις 

Ύφαλα : 0,50 m εκατέρωθεν της χαράξεως. 

Έξαλα : 0,15 m εκατέρωθεν της χαράξεως. 

β) Πάχη στρώσεων (όχι τελικών σταθµών) 

Ύφαλα : -10% έως +20% του πάχους στρώσεως.  

Έξαλα : -5% έως +15% του πάχους στρώσεως. 

γ) Στάθµες στρώσεων 

Ύφαλα : ±0,30 m.  

Έξαλα : ±0,15 m. 

5.17 Τα υλικά τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου θα 

αφαιρούνται και θα αποµακρύνονται από το Έργο µε έξοδα του Αναδόχου, θα 

αντικαθίστανται δε από άλλα κατάλληλα. 

5.18 Υλικά τα οποία τοποθετήθηκαν πέραν από τα όρια τα οποία τίθενται από τα σχέδια 

της µελέτης και εφ' όσον κατά την κρίση του Επιβλέποντα έχουν δυσµενή επίδραση 

επί της ευστάθειας ή λειτουργίας του έργου θα αποµακρύνονται µε έξοδα του 

Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

Αντικείµενο 

6.1  Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του είδους και της ποιότητας 

των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, των απαιτουµένων ιδιοτήτων τους, καθώς και 

του τρόπου εκτελέσεως όλων των εργασιών των σχετικών µε την παρασκευή 

σκυροδέµατος διαφόρων ποιοτήτων αόπλων και οπλισµένων. 
 
Πρότυπες Προδιαγραφές 

6.2  Οι παρακάτω πρότυπες προδιαγραφές ισχύουν γενικά για όλα τα θέµατα, εκτός 

εκείνων για τα οποία υπάρχει διαφορετική αντιµετώπιση στις παραγράφους του 

παρόντος άρθρου. 

6.3     α) Ελληνικού κράτους. 

α. 1. Νέος Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα, (ΦΕΚ Β 
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227/28.3.1995). 

α.2. Κανονισµός  για  τη   µελέτη   και   εκτέλεση   οικοδοµικών  έργων  από   

οπλισµένο σκυρόδεµα (Β.∆. 18/2/1954). 

α.3. Πρότυπο ΕΛΟΤ- 408 θραυστά αδρανή για συνήθη σκυροδέµατα. 

α.4.Κανονισµός τεχνολογίας σκυροδέµατος -97 (ΦΕΚ B’ 315/17.4.1997). 

α.5. Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος 2000 (ΦΕΚ Β'/Αρ.Φύλ. 

1329/6-11-2000) 

α.6. Κανονισµός τσιµέντων για έργα από σκυρόδεµα (Π.∆. 244/29.2.1980) 

α.7. Πρότυπη   τεχνική   προδιαγραφή   για   το   έτοιµο   σκυρόδεµα   της   

Επιτροπής Προδιαγραφών Σκυροδέµατος του Τ.Ε.Ε. 

α.8. Πρότυπο ΕΛΟΤ 345 «Το ύδωρ αναµίξεως και συντηρήσεως σκυροδέµατος». 

α.9. Εργασίες αρµοδιότητος Πολ. Μηχανικού. Μέτρα ασφαλείας (Π.∆. 1073 της 

12/16 Σεπτεµβρίου 1981 ΦΕΚ Α' 260/1981). 

6.4 β) American Society for Testing and Materials (A.S.Τ.Μ.) 

β.1) C.88-73 Test for Soundness of Aggregates by use of Sodium Sulfate or 

Magnesium Sulfate. 

6.5 γ) Deutsches Institut fuer Normung. 

DΙΝ 1164 : Portland, Iron Portland, Blast furnace and Trass Cement. 

DΙΝ 4226: Aggregates for Concrete. 

DΙΝ 17100: Steels for General Structural Purpose Quality Standard. 

DΙΝ 1045: Concrete and Reinforced Concrete Design and Construction Υλικά 

6.6 Νερό 

Το νερό για την ανάµιξη των σκυροδεµάτων θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΛΟΤ 345, θα είναι εύλογα καθαρό και απαλλαγµένο από επιβλαβείς 

ποσότητες ελαίων, οξέων, αλκαλίων, αλάτων, οργανικών υλών, θειούχων προσµίξεων, 

αργίλων ή άλλων επιβλαβών ουσιών που επηρεάζουν την ποιότητα του σκυροδέµατος και 

την αντιδιαβρωτική προστασία του οπλισµού. 

Εάν ο Επιβλέπων έχει αµφιβολίες για την καταλληλότητα του νερού µπορεί να ζητήσει την 
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διενέργεια χηµικής ανάλυσης του νερού µε έξοδα του Αναδόχου. Η δειγµατοληψία του 

νερού θα γίνεται σε διάφορες ηµέρες, ώρες και θέσεις, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

Επιβλέποντα. Οι φιάλες δειγµατοληψίας θα γεµίζονται πλήρως µε νερό, θα κλείνονται 

αεροστεγώς και θα φυλάγονται µέχρις ότου υποστούν την χηµική ανάλυση. 

Οι θέσεις υδροληψίας θα υποδειχθούν από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από τον 

Επιβλέποντα, µπορούν δε να βρίσκονται σε οποιαδήποτε απόσταση και το νερό θα 

µεταφέρεται µε οποιοδήποτε µέσο, χωρίς φυσικά να επηρεάζονται τα αρχικά του 

χαρακτηριστικά, εκτός από την θερµοκρασία. 

Χρήση νερού ιαµατικών πηγών απαγορεύεται. 

6.7 Τσιµέντο 

Το τσιµέντο θα είναι Πόρτλαντ τύπου Ι ή ΙΙ, θα προέρχεται από Ελληνικό εργοστάσιο και 

θα πληρεί τις Ελληνικές προδιαγραφές (πρότυπη προδιαγρ. α.4 και α.6 της παρ. 6.3). Σε 

περίπτωση που ο Επιβλέπων αµφιβάλλει για την καλή ποιότητα του τσιµέντου, µπορεί να 

ζητήσει την διενέργεια ποιοτικού ελέγχου, ο οποίος και θα διενεργείται µε έξοδα του 

Αναδόχου σε αναγνωρισµένο από τον Επιβλέποντα εργαστήριο. Εάν για κάποια 

προµήθεια διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις των προδιαγραφών, τότε αυτή 

θα απορρίπτεται. Οµοίως θ' απορρίπτεται και κάθε σάκος εάν µέσα σ' αυτόν βρεθούν 

όγκοι ή σβώλοι πηγµένoυ τσιµέντου οι οποίοι δεν αποσυντίθενται µε ελαφρά συµπίεση µε 

το χέρι ή βρεθεί το βάρος µικρότερο του κανονικού. 

6.8 Αδρανή υλικά 

Τα σκύρα ή οι χάλικες θα προέρχονται από την θραύση υγιών και σκληρών λίθων από τα 

καλύτερα πετρώµατα των λατοµείων, θ' αποχωρίζονται από τα συντρίµµατα και τα 

µεγαλύτερα σκύρα µε κοσκίνισµα και θα πλένονται µε άφθονο νερό για ν' απαλλαγούν 

από τα χώµατα και κάθε ίχνος ιλυώδους, αργιλώδους, ασβεστώδouς ή οργανικής ύλης ή 

ποσότητες αλάτων που προσβάλλουν τον χάλυβα όπως π.χ. νιτρικά, αλογόνα (εκτός 

φθοριούχων) κλπ. 

Τα θραυστά αδρανή πρέπει να προέρχονται από αµιγή πετρώµατα, των οποίων η αντοχή 

σε θλίψη, σε υγρή κατάσταση, µε τη δοκιµή του DΙΝ 52105 να είναι το λιγότερο 100 N/mm2. 

Τα πετρώµατα από τα οποία προέρχονται τα θραυστά αδρανή πρέπει να είναι υγιή, 

γωνιώδη κατά την θραύση, συµπαγή, σκληρά, πυκνά, ανθεκτικά σε µηχανικές κοπώσεις, 

επίδραση του ατµοσφαιρικού αέρα και µεταβολές των καιρικών συνθηκών. 

Το σχήµα τους πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο κοντόχοντρο (σφαιρικό, κυβικό) µε λόγο 

µήκους προς πάχος µικρότερο του 3:1. 
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Το µίγµα των αδρανών πρέπει να είναι κατά το δυνατόν λεπτόκοκκο µε λίγα κενά και 

χωρίς πολλή άµµο. 

Εάν ο Επιβλέπων έχει αµφιβολίες για το αν τηρούνται οι παραπάνω όροι µπορεί να ζητήσει 

την διενέργεια δοκιµών υγείας πετρωµάτων σύµφωνα µε την πρότυπη προδιαγραφή β.1 

της παρ. 6.3 από τον Ανάδοχο και µε έξοδα του ίδιου, σε εγκεκριµένο από τον 

Επιβλέποντα εργαστήριο. 

Ο Επιβλέπων έχει δικαίωµα εφ' όσον το κρίνει αναγκαίο, να δώσει εντολή στον Ανάδοχο 

να πλένεται η άµµος για την απαλλαγή της από κάθε ξένη ουσία, µε άφθονο και καθαρό 

νερό, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

Η άµµος που προέρχεται από το κοσκίνισµα των σκύρων µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

κατόπιν νέας επεξεργασίας µε νέο κοσκίνισµα µόνον µετά από έγγραφη άδεια του 

Επιβλέποντα. 

Γενικά ισχύουν όσα αναφέρει η πρότυπη προδιαγραφή α.3 της παρ. 6.3. 

6.9 Αποθήκευση νερού 

Εφ' όσον απαιτείται αποθήκευση του νερού, αυτή θα γίνεται σε καθαρά δοχεία ή δεξαµενές 

έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της πρότυπης προδιαγραφής α.8 της παρ. 6.3. 

Επιπλέον τα παραπάνω δοχεία ή δεξαµενές θα προστατεύονται από την ηλιακή 

θερµότητα. 

6.10 Αποθήκευση τσιµέντου 

Το τσιµέντο αποθηκεύεται αµέσως µετά την παραλαβή στον τόπο των έργων, κατά 

προτίµηση γυµνό σε ειδικές δεξαµενές (silos) υπερυψωµένες, αεροστεγείς και 

προστατευµένες από τις καιρικές συνθήκες ή, αν δεν µπορεί να γίνει αυτό σε χάρτινους 

σφραγισµένους σάκους. 

 

Το τσιµέντο σε σάκους θα αποθηκεύεται σε κατάλληλη κατασκευή προφυλαγµένη από τις 

καιρικές συνθήκες, που θα είναι κατά το δυνατόν αεροστεγής. Το δάπεδο θα είναι 

υπερυψωµένο πάνω από το έδαφος σε απόσταση 30 cm τουλάχιστον για να 

παρεµποδιστεί η απορρόφηση υγρασίας και θα είναι απαλλαγµένο από υπολείµµατα 

παλαιότερων υλικών. Οι σάκοι θα στοιβάζονται κοντά ο ένας στον άλλο για να µειωθεί η 

κυκλοφορία του αέρα αλλά δεν θα στοιβάζονται σε επαφή µε τους εξωτερικούς τοίχους, 

ούτε σε περισσότερες από 8 στρώσεις καθ' ύψος. 

Κάθε τσιµέντο που παραδίδεται πρέπει να είναι σύµφωνο µε τους σχετικούς Κανονισµούς. 

Από τον χαρακτηρισµό σε σάκο και δελτίο αποστολής πρέπει να προκύπτει το είδος του 
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τσιµέντου, η κατηγορία αντοχής, το εργοστάσιο, το βάρος και ο χαρακτηρισµός της 

ποιοτικής παρακολούθησης. 

Ο τρόπος αποθήκευσης θα επιτρέπει εύκολη προσπέλαση για επιθεώρηση και 

αναγνώριση σε κάθε παραλαβή. 

Η διάρκεια αποθήκευσης τσιµέντου σε κανονικούς σάκους πρέπει να µην ξεπερνάει τον 

ένα µήνα για τσιµέντα γρήγορης σκλήρυνσης, τους 2 µήνες για τσιµέντα µέσης ταχύτητας 

σκλήρυνσης και τους 3 µήνες για τσιµέντα µικρής ταχύτητας σκλήρυνσης. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης το τσιµέντο που έχει παραµείνει αποθηκευµένο τόσο 

ώστε ν' αµφισβητείται η ποιότητά του θα δοκιµάζεται σύµφωνα µε την πρότυπη 

προδιαγραφή α.4 της παραγρ. 6.3, για τον προσδιορισµό της καταλληλότητάς του και το 

τσιµέντο αυτό δεν θα χρησιµοποιείται χωρίς έγκριση του Επιβλέποντα. 

6.11 Αποθήκευση αδρανών υλικών 

Τα αδρανή θα συσσωρεύονται πάνω σε επιφάνειες καλυµµένες µε πυκνά τοποθετηµένες 

σανίδες, λαµαρίνες, συµπυκνωµένους χάλικες ή γενικά σε σκληρές και καθαρές 

επιφάνειες και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η πρόσµιξη ξένου υλικού. 

Τα αδρανή διαφορετικών µεγεθών και από διαφορετικές πηγές, θα αποθηκεύονται σε 

ξεχωριστούς σωρούς. Οι σωροί των σκύρων και χαλίκων θα ανεγείρονται σε οριζόντιες 

στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν το ένα µέτρο πάχος για να αποφεύγεται ο 

διαχωρισµός. Αν τα χονδρόκοκκα αδρανή υποστούν διαχωρισµό, θα αναµιγνύονται πάλι 

για να συµφωνούν µε τις απαιτήσεις διαβάθµισης. 

Κατά τα άλλα ισχύουν οι προδιαγραφές α.3 και α.4 της παρ. 6.3. 

6.12 Αναλογίες µίξης 

Οι ακριβείς αναλογίες µίξης του νερού, του τσιµέντου και των αδρανών υλικών, θα 

καθορίζονται από τον Επιβλέποντα, µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα της πρότυπης 

προδιαγραφής α.7. της παραγράφου 6.3, µετά από σχετική µελέτη σύνθεσης για την 

επίτευξη των απαιτούµενων αντοχών σε αναγνωρισµένο από τον ίδιο εργαστήριο και µε 

έξοδα του Αναδόχου. Αφού τα αποτελέσµατα των 28 ηµερών δείξουν ότι οι αναλογίες είναι 

ικανοποιητικές, θα παρασκευάζεται το σκυρόδεµα κι οι αναλογίες µίξης θ' αναγράφονται σε 

πινακίδα αναρτηµένη στον τόπο εργασίας για εύκολη εξακρίβωση της τήρησης αυτών. Η 

ακριβής τήρηση των αναλογιών δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωσή του, η 

αντοχή του παραγόµενου σκυροδέµατος να είναι η προδιαγραφόµενη σε κάθε περίπτωση. 
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6.13 Μέτρηση υλικών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει τον αναµικτήρα µε ρυθµιστή νερού έτσι ώστε να 

διατηρείται σταθερή η καθορισθείσα αναλογία νερού και τσιµέντου σε όλη τη διάρκεια της 

παρασκευής µιγµάτων. Η συσκευή για την µέτρηση του προστιθέµενου νερού πρέπει να 

είναι ικανή να δίνει την απαιτούµενη ποσότητα νερού µε ανοχή ±3%, ανεξάρτητα από την 

µεταβολή της πίεσης στο δίκτυο τροφοδοσίας του νερού. 

Το τσιµέντο θα µετρείται σε βάρος ή µε την µονάδα του σάκου των 50 kg. Τα µίγµατα 

σκυροδέµατος θα ρυθµιστούν έτσι ώστε να µην απαιτούνται κλάσµατα σάκων τσιµέντου. 

Χρήση κλασµάτων σάκου τσιµέντου θα γίνει µόνο εάν υπάρχει γραπτή εξουσιοδότηση 

από τον Επιβλέποντα και αυτή θα γίνεται µε πραγµατικό βάρος µετά από ζύγιση. Η 

ακρίβεια των µετρήσεων θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές α.4 της παρ. 6.3 και 

άρθρο 7ο . 

Ο εξοπλισµός για το ζύγισµα υλικών θα προβλέπει εύχρηστα µέσα προσδιορισµού των 

ποσοτήτων και θα παρέχονται µέσα για την προσθήκη και την αποµάκρυνση µικρών 

ποσοτήτων υλικών για να επιτυγχάνεται το ακριβές βάρος σε κάθε ανάµιξη. 

Η µέτρηση των αδρανών πρέπει να γίνεται κατά βάρος και η σχετική ζύγιση να εκτελείται 

µε σύστηµα εγκεκριµένο από τον Επιβλέποντα. Το βάρος των αδρανών νοείται για ξηρά 

υλικά. Εάν τα αδρανή είναι υγρά, το απαιτούµενο βάρος αυτών θα διορθώνεται σε 

συνάρτηση µε την περιεχόµενη υγρασία. Εάν µετά από έγκριση του Επιβλέποντα η 

µέτρηση των υλικών γίνεται σε µέρη όγκου, η µέτρηση θα γίνεται µε πρότυπα κιβώτια 

σχήµατος παραλληλεπιπέδου, θα γίνονται δε αρκετοί έλεγχοι του φαινοµένου βάρους των 

αδρανών. 

6.14 Ποιότητες σκυροδέµατος 

Θα παρασκευάζεται σκυρόδεµα των παρακάτω ποιοτήτων που χρησιµοποιούνται γενικά 

για τις αντίστοιχα αναφερόµενες χρήσεις: 

 

C20/25: Συµπαγείς και κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι, σκυροδέµατα ανωδοµών 

κρηπιδωµάτων, επιστρώσεις, στηθαίο, εξοµαλυντικά σκυροδέµατα και γενικά 

σκυροδέµατα. 

6.15     ∆ειγµατοληψία 

Η δειγµατοληψία και ο έλεγχος συµµορφώσεως γίνεται δια λήψεως δοκιµίων σύµφωνα µε 

το άρθρο 13 του Κ.Τ.Σ. - 97 Η συχνότητα δειγµατοληψίας δοκιµίων σκυροδέµατος 

καθορίζεται στο παρακάτω πίνακα: 
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Είδος σκυροδέµατος Αριθµός δοκιµίων Θέση δειγµατοληψίας 

Έτοιµο σκυρόδεµα 6 ανά ηµέρα ή ανά 11 φορτία αυτοκινήτων ή 
ανά 150 m3 σκυροδέµατος ή για 
περισσότερα από 11 φορτία αυτοκινήτων. 

Στην έξοδο του 
αυτοκινήτου 
µεταφοράς. 

Εργοταξιακό σκυρόδεµα 
µικρών έργων 

6 ανά ηµέρα ή ανά 150 m3 σκυροδέµατος. 12 
για πάνω από 150 m3 σκυροδέµατος. 

Στην έξοδο του 
αναµικτήρα. 

Εργοταξιακό σκυρόδεµα 
µεγάλων έργων 

15 - 60 σε δοκιµαστικά αναµίγµατα. 
12 δοκίµια ανά ηµέρα για τις 3 πρώτες 
ηµέρες. 
3 δοκίµια ανά ηµέρα για τις επόµενες 
ηµέρες, ανεξάρτητα από την ποσότητα. 

Στην έξοδο του 
αναµικτήρα. 

 

6.16  Σε περίπτωση σηµαντικού (µεγάλου) έργου απαιτείται η εγκατάσταση 
συγκροτήµατος παραγωγής σκυροδέµατος. 

6.17 Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι: 

Η Υπηρεσία (κύριος του έργου, ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταµένη Αρχή), κατά την 

κρίση της και ανεξάρτητα από τα δοκίµια που υποχρεωτικά θα ληφθούν κατά την εκτέλεση 

του έργου όπως ανωτέρω καθορίζεται, µπορεί να προβεί και στη λήψη αριθµού καρότων 

από κατασκευασθέντα τµήµατα του έργου και στον έλεγχο της θραύσεως αυτών µε 

αναγωγή σε τάση θραύσεως των 28 ηµερών. Τα καρότα αυτά θα ληφθούν από την 

Υπηρεσία παρουσία του Αναδόχου, τον οποίο βαρύνουν και οι αντίστοιχες δαπάνες. 

6.18 Σκυρόδεµα στη θάλασσα 

Για την παρασκευή του σκυροδέµατος όλων γενικά των κατασκευών που βρίσκονται µέσα 

στη θάλασσα ή διαβρέχονται µε θαλασσινό νερό ισχύουν τα αναγραφόµενα στον 

Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και ειδικότερα οι παράγραφοι 12.3 (σκυρόδεµα 

µειωµένης υδατοπερατότητας) και 12.6 (σκυρόδεµα στη θάλασσα). 

6.19 Για   τα   τυχόν   πρόσθετα   σκυροδέµατος   εφαρµογή   έχουν   τα   αναφερόµενα   

στην παράγραφο 4.5. του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97 . 
 
6.20   Τύποι σκυροδέµατος 

Όλοι οι τύποι (καλούπια) θα κατασκευάζονται µε ακρίβεια στις προδιαγραφόµενες 

διαστάσεις και στάθµες και το εσωτερικό σχήµα και οι διαστάσεις θα είναι τέτοια ώστε το 

αποπερατωµένο σκυρόδεµα να συµφωνεί µε τα σχέδια της µελέτης. Πριν ο Ανάδοχος 

προχωρήσει στην κατασκευή των τύπων θα υποβάλει στον Επιβλέποντα λεπτοµερή 

σχέδιά τους για έγκριση. 

Οι τύποι θα είναι υπολογισµένοι να αντέχουν φορτία από µηχανήµατα και ανθρώπους που 

θα κινούνται πάνω στους τύπους. Οι αρµοί µεταξύ των στοιχείων των τύπων θα είναι 

αρκετά µικροί, ώστε να αποφεύγεται η διαρροή σκυροδέµατος. 
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Οι τύποι θα είναι έτσι σχεδιασµένοι και κατασκευασµένοι ώστε η αποµάκρυνσή τους να 

είναι εύκολη και η επιφάνεια του σκυροδέµατος να αποµένει επίπεδη, απαλλαγµένη από 

εξογκώµατα και κοιλότητες. Επίσης, πριν από κάθε χρήση θα καθαρίζονται προσεκτικά και 

θα διαβρέχονται όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 

Αφαίρεση των τύπων θα γίνεται µετά από παρέλευση του απαιτουµένου χρόνου σύµφωνα 

µε τους Ελληνικούς Κανονισµούς και µε προσοχή, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο 

τραυµατισµός της επιφάνειας του σκυροδέµατος. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΝΩ∆ΟΜΕΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΝΩ∆ΟΜΩΝ - ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΑΝΩ∆ΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Αντικείµενο 

7.1 Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή της κατασκευής ανωδοµών, 

επιστρώσεων ανωδοµών και τελικής επιφάνειάς τους και επιστρώσεων χερσαίων 

χώρων. Ισχύουν τα αναφερόµενα στο γενικό άρθρο των σκυροδεµάτων της 

παρούσας σε συνδυασµό µε τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις των επόµενων 

παραγράφων. 

7.2 Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τους ισχύοντες Ελληνικούς 

Κανονισµούς Οπλισµένου Σκυροδέµατος και Τεχνολογίας Σκυροδέµατος-97. 

7.3 Επίσης θα δοθεί όλως ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη σύνθεση του 

σκυροδέµατος (µε την πιθανή χρήση ειδικών πρόσθετων βελτιωτικών του 

σκυροδέµατος) και την άκρως επιµεληµένη δόνηση αυτού, ώστε να αποκτηθεί η 

επιζητούµενη λεία και ενιαίας παρουσίασης όψη των ορατών επιφανειών των 

σκυροδεµάτων. 

7.4 Οι ανωδοµές των κρηπιδωµάτων και οι επιστρώσεις των άνω τµηµάτων των 

ανωδοµών και των χερσαίων χώρων θα κατασκευασθούν από σκυρόδεµα C20/25. 

7.5   Τα επιφανειακά τελειώµατα στις ορατές επιφάνειες της ανωδοµής θα 

κατασκευαστούν µε ιδιαίτερη επιµέλεια µε χρήση σιδηροτύπων, ή ειδικής επένδυσης 

µε πλαστική επίστρωση κόντρα πλακέ (τύπου BETOFORM ή αναλόγου) για τη 

µόρφωση λείων επιφανειών, χωρίς ανωµαλίες στις ενώσεις, ή άλλες κάθε είδους 

παραµορφώσεις ή ατέλειες. 

7.6 Η βάση από θραυστό υλικό της ΠΤΠ Ο155, πάνω στην οποία θα σκυροδετηθούν οι 

πλάκες, θα είναι πολύ καλά συµπυκνωµένη και το πάχος δεν θα εξέχει περισσότερο 
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από 0,02 m πάνω από την οριζόµενη από τα σχέδια της µελέτης στάθµη της 

επιφανείας της. 

7.7  Πριν από την επίστρωση του σκυροδέµατος θα γίνει έλεγχος ότι όλα τα εξαρτήµατα 

έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους. 

7.8   Η πάνω επιφάνεια των πλακών θα διαµορφώνεται κεκλιµένη για την απορροή των 

υδάτων µε τις προβλεπόµενες από τα σχέδια της µελέτης κλίσεις. 

7.9 ∆εν επιτρέπεται εκτροπή από τις στάθµες και διαστάσεις που αναγράφονται στα 

σχέδια της µελέτης µεγαλύτερη από 0,01 m. 

Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί στο σκυρόδεµα επίστρωσης θα ελέγχονται µε τον 4µετρο 

ευθύγραµµο πήχη παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα του δαπέδου. Σε κάθε 

περίπτωση, µεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχη και της κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης 

επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 3 mm. Οι µετρήσεις 

κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ τους το πολύ 5 m. Η 

εφαρµογή του 4µετρου πήχη θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία 

διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ ΕΚ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

Αντικείµενο 

8.1 Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή των εργασιών κατασκευής, 

µεταφοράς, πόντισης και επιφόρτισης των τεχνητών ογκολίθων των κρηπιδοτοίχων. 

Ισχύουν τα αναφερόµενα στο γενικό άρθρο των σκυροδεµάτων της παρούσης σε 

συνδυασµό µε τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις των επόµενων παραγράφων. 

Τύποι (καλούπια) ογκολίθων 

8.2 Οι τύποι τεχνητών ογκολίθων πρέπει να κατασκευαστούν µε ιδιαίτερη προσοχή και 

µε την   απαιτούµενη   αντοχή   και   οι   επιφάνειες   του   σκυροδέµατος  να   είναι   

επίπεδες. 

Επιτρέπεται ανοχή επί των σηµειουµένων στα σχέδια της µελέτης διαστάσεων 

γενικώς έως 5 cm. 

8.3 Οι τύποι των τεχνητών ογκολίθων θα είναι υποχρεωτικά µεταλλικοί και θα 

απαλείφονται εσωτερικά µε λιπαντικό υλικό για την εύκολη αφαίρεσή τους. Οι 

σιδηρότυποι θα έχουν ενισχυθεί µε νευρώσεις και ντίζες ώστε να εξασφαλιστεί η 

απόλυτη επιπεδότητα των επιφανειών των τεχνητών ογκολίθων . 
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Σκυροδέτηση ογκολίθων 

8.4 Η ποιότητα του σκυροδέµατος για τους τεχνητούς ογκόλιθους θα είναι C20/25 

περιεκτικότητας 400 kg τσιµέντου και θα ισχύουν όλα τα άρθρα, τα σχετικά µε το 

σκυρόδεµα ποιότητας C20/25. 

8.5     Η σκυροδέτηση των τεχνητών ογκολίθων θα γίνεται υποχρεωτικά πάνω σε απόλυτα 

οριζοντιωµένο δάπεδο από σκυρόδεµα ικανό να αναπτύξει τα φορτία του νωπού 

σκυροδέµατος των ογκολίθων χωρίς ρηγµάτωση και επί του οποίου θα έχουν 

διαστρωθεί προηγουµένως φύλλα νάιλον για την εύκολη αποκόλληση των 

ογκολίθων. Το σκυρόδεµα θα παρασκευάζεται πάντοτε σε µηχανικούς αναµικτήρες 

και θα διαστρώνεται στους τύπους κατά στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν τα 40 

cm και θα συµπυκνώνονται υποχρεωτικά µε δονητή σκυροδέµατος. Το κόστος 

κατασκευής δαπέδου σκυροδετήσεων στην έκταση που απαιτείται για την σύµφωνα 

µε το πρόγραµµα εκτέλεση του έργου, καθώς και η προµήθεια και διάστρωση των 

φύλλων νάιλον δεν πληρώνονται χωριστά και βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

8.6   Σε κάθε τεχνητό ογκόλιθο θα αναγράφεται ο αύξοντας αριθµός και η ηµεροµηνία 

σκυροδέτησης, τα οποία και θα καταγράφονται στο τηρούµενο από τον Ανάδοχο, 

βιβλίο σκυροδέτησης τεχνητών ογκολίθων. 

8.7  ∆εν επιτρέπεται η διακοπή της σκυροδέτησης ενός τεχνητού ογκόλιθου. 

8.8  Η συµπύκνωση και η συντήρηση του σκυροδέµατος θα γίνει σύµφωνα µε τις 

αντίστοιχες παραγράφους του ισχύοντα Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος -97 

και το γενικό άρθρο των σκυροδεµάτων της παρούσης. 

Αφαίρεση τύπων 

8.9 Οι πλευρικοί τύποι των τεχνητών ογκολίθων θα αφαιρούνται αφού περάσουν 

τουλάχιστον 24 ώρες από τη σκυροδέτησή τους, ή αργότερα, εάν κατά την κρίση του 

Επιβλέποντα ήταν δυσµενείς οι συνθήκες ωρίµανσης του σκυροδέµατος. 
 
Άρση, µεταφορά και τοποθέτηση ογκολίθων. 

8.10  Ο Ανάδοχος θα προτείνει στον Επιβλέποντα ένα ασφαλές σύστηµα Ανάρτησης. Ο 

Επιβλέπων µπορεί να ζητήσει τροποποίηση ή αλλαγή αυτού του συστήµατος, πριν 

το εγκρίνει. Μετά την έγκριση του συστήµατος ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την 

εφαρµογή του. 

8.11 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα µέτρα για την ασφαλή άρση, µεταφορά 

και τοποθέτηση των ογκολίθων στην οριστική θέση τους, όπως αυτή φαίνεται στα 

σχέδια της µελέτης. Η άρση των ογκολίθων θα γίνει 20 ηµέρες µετά την 
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σκυροδέτησή τους (σε περίπτωση χειµερινής περιόδου µετά τουλάχιστον 30 ηµέρες) 

και πάντως όχι νωρίτερα από τον χρόνο που το σκυρόδεµα θα αποκτήσει ελάχιστη 

αντοχή κυλίνδρου (3 κύλινδροι) ίση µε το 95% της προδιαγραφόµενης αντοχής 28 

ηµερών. Εάν κατά την άρση, την µεταφορά ή την τοποθέτηση των ογκολίθων συµβεί 

ρηγµάτωση ή θραύση κάποιου ή κάποιων από αυτούς, τότε αυτοί θα αφαιρούνται, 

θα απορρίπτονται σε µέρος που θα υποδειχθεί από τον Επιβλέποντα και θα 

αντικαθίστανται µε νέους ογκόλιθους καλής κατασκευής και όλα αυτά θα γίνουν µε 

έξοδα του Αναδόχου χωρίς αυτός να δικαιούται καµία αποζηµίωση. 

8.12   Πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή στην τέλεια οριζοντίωση των επιφανειών 

των λιθορριπών όπου θα εδρασθούν οι τεχνητοί ογκόλιθοι, για τις οποίες ισχύουν οι 

ανοχές της σχετικής παραγράφου του κεφαλαίου Φυσικοί ογκόλιθοι - Λιθορριπές. Για 

τον σκοπό αυτό πρέπει να χρησιµοποιηθούν δύτες και µεταλλικοί οδηγοί. Επίσης η 

οριζοντίωση θα γίνεται σε επιφάνεια µεγαλύτερη κατά 50 cm περιµετρικά της 

επιφάνειας έδρασης των ογκολίθων (περιλαµβανοµένης και της επιφανείας έδρασης 

των τεχνητών ογκολίθων ποδός). 

8.13 Η τελική άνω επιφάνεια των στηλών των τεχνητών ογκολίθων µετά την ολοκλήρωση 

της προφόρτισης, δεν επιτρέπεται να έχει διαφορά στάθµης µε την οριζόµενη από τα 

σχέδια της µελέτης περισσότερο από 5 cm. Παράλληλα δεν επιτρέπεται να υπάρχει 

διαφορά στάθµης µεταξύ δύο γειτονικών στηλών ογκολίθων µεγαλύτερη από 3 cm. 

8.14 Οι ογκόλιθοι θα τοποθετούνται µε τέτοια σειρά ώστε οι βαθµίδες που θα 

δηµιουργούνται µεταξύ γειτονικών στηλών να είναι ύψους το πολύ δύο ογκολίθων. 

8.15  Οι κατακόρυφοι αρµοί µεταξύ των ογκολίθων θα έχουν πλάτος το πολύ 5 cm, µε 

µέσο πλάτος 3 cm. Η τοποθέτηση των ογκολίθων θα γίνει µε προσοχή µε µέγιστη 

επιτρεπόµενη απόκλιση από την θεωρητική θέση τους ± 3 cm. 

Προφόρτιση Ογκολίθων. 

8.16 Θα γίνει προφόρτιση των τελειωµένων στηλών των τεχνητών ογκολίθων µε 

προσθήκη δύο επιπλέον τεχνητών ογκολίθων ανά έτοιµη στήλη. Η προφόρτιση θα 

γίνει για διάστηµα 10 ηµερών από την τοποθέτηση της τελευταίας στρώσης 

ογκολίθων και οπωσδήποτε για 5 ηµέρες µετά τον τερµατισµό των τυχόν 

σηµαντικών καθιζήσεων (της τάξης του 1 cm) έτσι ώστε να λείψει κάθε κίνδυνος 

καθίζησης από υποχώρηση του εδάφους, ή των λιθορριπών έδρασης και των υλικών 

θεµελίωσης. 

8.17   Ο Ανάδοχος θα τηρεί βιβλίο προφόρτισης στηλών τεχνητών ογκολίθων στο οποίο 

θα αναγράφονται για κάθε στήλη τα παρακάτω στοιχεία: ηµεροµηνία τοποθέτησης 



K:\N5000\cons\tefxi\TPr LIM.doc                                                       32                                              Ν5000/4953/Β10 

των ογκολίθων προφόρτισης και τα στοιχεία αυτών (αύξοντας αριθµός και 

ηµεροµηνία σκυροδέτησης) και µετρήσεις υποχώρησης των στηλών ανηγµένες στην 

υψοµετρική αφετηρία της ξηράς και οι οποίες θα γίνονται κάθε ηµέρα, για κάθε στήλη 

και στις 4 γωνίες της στήλης µε την βοήθεια χωροβάτη. 

8.18  Μετά παρέλευση 7 ηµερών από την τοποθέτηση της τελευταίας στρώσης ογκολίθων 

προφόρτισης και εφ' όσον η υποχώρηση είναι µικρή, τότε µπορεί να γίνει άρση των 

ογκολίθων προφόρτισης µετά από έγκριση του Επιβλέποντα και να ακολουθήσει η 

κατασκευή της ανωδοµής. 

8.19  Εάν κατά την προφόρτιση διαπιστωθούν µεγάλες ή και ανοµοιόµορφες καθιζήσεις, οι 

οποίες θεωρούνται από τον Επιβλέποντα απαράδεκτες για την ασφάλεια και την 

σωστή λειτουργία του έργου και ανεξάρτητα εάν προέρχονται ή όχι από κακοτεχνίες, 

τότε θα αίρονται όλοι οι ογκόλιθοι της στήλης που παρουσίασε τις ανοµοιόµορφες ή 

µεγάλες καθιζήσεις, θα γίνεται εκ νέου συµπλήρωση και οριζοντίωση της επιφάνειας 

έδρασης των λιθορριπών, µετά την οποία θα επανατοποθετούνται οι ογκόλιθοι και 

µόνο εφ' όσον δεν διαπιστωθεί νέα σηµαντική καθίζηση από τη νέα επιφόρτιση της 

στήλης των ογκολίθων θα κατασκευάζεται η ανωδοµή. 

8.20  Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών περιλαµβάνονται στην τιµή προσφοράς του 

Αναδόχου. 

8.21  Σε περίπτωση που οι καθιζήσεις των στηλών των ογκολίθων θεωρηθούν 

παραδεκτές από τον Επιβλέποντα, τότε θα προστίθεται ο επιπλέον όγκος της 

ανωδοµής που απαιτείται για να φθάσει η πάνω στάθµη του τοίχου στο υψόµετρο της 

µελέτης, χωρίς να δικαιούται ο Ανάδοχος καµία αποζηµίωση για την εργασία αυτή. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΥΦΑΛΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΕΙΣ 

Αντικείµενο 

9.1 Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή της εκτέλεσης των ύφαλων 

σκυροδετήσεων. Ισχύουν τα αναφερόµενα στο γενικό άρθρο των σκυροδεµάτων της 

παρούσας σε συνδυασµό µε τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις των επόµενων 

παραγράφων. 

Πρότυπες Προδιαγραφές 

9.2    Για τις ύφαλες κατασκευές µπορεί να χρησιµοποιηθεί τσιµέντο τύπου I και ΙΙ. 
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9.3   Η κάθιση πρέπει να είναι 15-20 cm και η συνεκτικότητα του νωπού σκυροδέµατος 

όσο γίνεται πιο µαλακή (µέτρο εξάπλωσης περίπου 45 έως 50 cm). 

9.4   Η κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος πρέπει να βρίσκεται στην υποζώνη ∆ (βλ. 

Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος -97) και κατά το δυνατόν κοντά στη µέση 

γραµµή αυτής της περιοχής. Το σκυρόδεµα πρέπει να είναι µεγίστου κόκκου Φ30 (ή 

31.5 ή 1"). 

Περιγραφή εργασιών - τρόπος κατασκευής 

9.5  Η διάστρωση του σκυροδέµατος στην ύφαλη θέση του θα γίνεται µε σωλήνα ικανής 

διαµέτρου (tremie) ή άλλη µέθοδο που θα έχει την έγκριση του Επιβλέποντα. Εάν η 

απόθεση γίνει µε σωλήνα, αυτός θα έχει διάµετρο όχι µικρότερη από 20 cm και το 

άκρο του θα διατηρείται κλειστό πριν αρχίσει η σκυροδέτηση. Κατά την σκυροδέτηση 

το άκρο του σωλήνα θα βρίσκεται βυθισµένο µέσα στο σκυρόδεµα, το υλικό δε που 

κατεβαίνει από τους σωλήνες θα εκτοπίζει το ήδη διαστρωµένο, µετακινώντας την 

ελεύθερη επιφάνεια προς τα πλάγια και προς τα πάνω. Κατά τη διάρκεια της 

σκυροδέτησης οι σωλήνες πρέπει να ανασύρονται προσεκτικά αλλά µόνον τόσο 

ώστε η άκρη τους να µείνει στο σκυρόδεµα µέχρι το τέλος. Η σκυροδέτηση πρέπει 

να τελειώνει προτού σκληρυνθεί το σκυρόδεµα στον σωλήνα. Το σκυρόδεµα δεν θα 

δονείται και δεν θα µετακινείται από τη θέση που πήρε µετά την έξοδο του από τον 

σωλήνα. 

9.6  Πριν από κάθε ενέργεια σκυροδέτησης, θα αποµακρύνονται όλα τα ακατάλληλα 

υλικά (τσιµεντοπολτός κ.λ.π.) από την επιφάνεια του σκυροδέµατος της 

προηγούµενης σκυροδέτησης. 

9.7  Ειδικά για τις ύφαλες σκυροδετήσεις ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην αποκατάσταση 

των ελαττωµάτων που τυχόν εµφανιστούν στις επιφάνειες µετά την αφαίρεση των 

τύπων, διατηρουµένου σε κάθε περίπτωση του δικαιώµατος της ∆ιευθύνουσας το 

έργο Υπηρεσίας να διατάξει την καθαίρεση και επανακατασκευή τους. Οι δαπάνες, 

όποιες και αν είναι, για την αποκατάσταση ή επανακατασκευή τµήµατος ή και 

ολόκληρης της κατασκευής από χυτό ύφαλο σκυρόδεµα, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

9.8  Οι πλευρικοί τύποι του έγχυτου ύφαλου σκυροδέµατος θα αφαιρούνται αφού 

περάσουν τουλάχιστον 48 ώρες από τη σκυροδέτησή του, ή αργότερα, εάν κατά την 

κρίση της Υπηρεσίας ήταν δυσµενείς οι συνθήκες ωρίµανσης του σκυροδέµατος. 

9.9  Για έργα όχι µεγάλων απαιτήσεων το σκυρόδεµα τοποθετείται σε υφασµάτινους 

σάκους. Οι δε σάκοι, οι οποίοι δεν πρέπει να είναι πλήρεις, τοποθετούνται ο ένας 

µετά τον άλλο, όπως οι τσιµεντόλιθοι κατά την δόµηση των τοίχων. Η σύνδεση των 
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σάκων µεταξύ τους γίνεται µέσω της κονίας, η οποία διαφεύγει δια των υφασµάτων 

των σάκων. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΣΙ∆ΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

Αντικείµενο 

10.1   Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του είδους, της ποιότητας και 

του τρόπου τοποθέτησης του σιδηρού οπλισµού σκυροδέµατος. 

10.2   Πρότυπες Προδιαγραφές 

α) Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Ωπλισµένο 

Σκυρόδεµα (Αριθ.∆17α/116/ΦΝ 429/ΦΕΚ Β'/Αρ.Φύλ.1329/6-11-2000) 

β) Κανονισµός τεχνολογίας χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (ΦΕΚ 381/Β/24.3.2000) 

γ) Κανονισµός για την µελέτη και εκτέλεση οικοδοµικών έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα 

(Β.∆. 18/2/1954). 

δ)   DΙΝ 1045 : Concrete and Reinforced Concrete ; Design and Construction 

ε)    DΙΝ 488 

Sheet 1: Reinforcing steel; definitions, properties, marking.  

Sheet 2: Reinforcing bars, dimensions  

Sheet 3: Reinforcing bars, tests  

Sheet 4: Fabric mats, construction  

Sheet 5: Fabric mats, tests 

Sheet 6 (preliminary): Control (quality control) 

 

Ποιότητα οπλισµού - έλεγχος ποιότητας 

10.3 Οι κατηγορίες των χαλύβων που χρησιµοποιούνται ως οπλισµοί σκυροδέµατος 

ορίζονται στο κεφάλαιο 3 του ΕΚΩΣ 2000. Τα τεχνικά στοιχεία των χαλύβων S400s 

και S500s είναι ελάχιστο όριο διαρροής 400 Μ Ρα και 500 Μ Ρα αντίστοιχα, αντοχή 

σε εφελκυσµό 440 ΜΡα και 550 ΜΡα και ελάχιστη επιµήκυνση µετά τη θραύση 14% 

και 12%. 

10.4 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση οπλισµών κατασκευασµένων µε την µέθοδο 

δεσµίδων (έλαση δεσµίδων από παλιό σίδερο µε αυτογενή συγκόλληση 

κ.λ.π.).Επίσης απαγορεύεται η χρησιµοποίηση οπλισµού που έχει υποστεί 
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ανεπανόρθωτες παραµορφώσεις. 

10.5 Ο σιδηρούς οπλισµός που ενσωµατώνεται στα έργα θα είναι οµοιογενής, δεν θα 

παρουσιάζει διαλείψεις συνέχειας κατά την προεργασία και θα καθαρίζεται καλά από 

ακαθαρσίες, λίπη και σκουριά πριν από τη χρήση του. Η κάµψη του σιδήρου των 

διαµέτρων µέχρι 26 mm θα γίνεται πάντοτε εν ψυχρώ και ποτέ εν θερµώ. Για 

διατοµές µεγαλύτερες των 26 mm επιτρέπεται η εν θερµώ κάµψη του σιδήρου. 

10.6 Σε περιπτώσεις αµφιβολιών για την ποιότητα του σιδηρού οπλισµού, η ∆ιευθύνουσα 

το έργο Υπηρεσία έχει δικαίωµα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να προβεί σε έλεγχο 

της ποιότητας, ο οποίος θα γίνει σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων 

(ΦΕΚ 381/Β/24.3.2000), προσκοµίζοντας και το σχετικό πιστοποιητικό 

καταλληλότητας. 

Ενώσεις οπλισµών και επικάλυψη αυτών µε σκυρόδεµα 

10.7 Οι ενώσεις µε συγκόλληση για την αύξηση του µήκους των οπλισµών θα 

κατασκευάζονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων (ΦΕΚ 

381/Β/24.3.2000). 

10.8 Οι τελικές επικαλύψεις από σκυρόδεµα όλων των οπλισµών καθώς και των 

συνδετήρων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 mm. Οι επικαλύψεις αυτές θα 

τηρούνται οπωσδήποτε, εκτός αν στα σχέδια αναφέρονται ακόµα µεγαλύτερες. 

Τοποθέτηση οπλισµών 

10.9 Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στη διατήρηση της προβλεπόµενης µορφής και της 

θέσεως των οπλισµών καθώς και στη σωστή σύνδεση, µε σύρµα, των συνεχόµενων 

ράβδων που εφελκύονται ή θλίβονται (κύριοι οπλισµοί), µε τον οπλισµό διανοµής και 

τους συνδετήρες. 

10.10 Στους οπλισµούς που καταπονούνται σε εφελκυσµό, η σύνδεση µε σύρµα δεν 

επιτρέπεται να αντικατασταθεί µε συγκόλληση. 

10.11 Πριν από τη διάστρωση, η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία θα ελέγχει τη διάταξη και 

τις διατοµές των οπλισµών ώστε να συµφωνούν µε τα σχέδια της µελέτης. 

10.12 Κατά τη διάρκεια της διαστρώσεως ο οπλισµός πρέπει να συγκρατείται στην ακριβή 

του θέση. Η απαιτούµενη επικάλυψη όλων των οπλισµών από σκυρόδεµα πρέπει 

να εξασφαλίζεται µε την ανάρτηση των οπλισµών και τη χρησιµοποίηση 

ανάστροφων αναβολέων (καβαλέτα). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται για την 

πλευρική επικάλυψη των συνδετήρων. Ο επάνω οπλισµός των πλακών και δοκών 

πρέπει να εξασφαλίζεται µε τη βύθιση µέσα στο σκυρόδεµα. 
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10.13 Οι οπλισµοί πρέπει να περιβάλλονται από πυκνή µάζα σκυροδέµατος. Στην 

περίπτωση χρησιµοποιήσεως ύφυγρου σκυροδέµατος πρέπει οι οπλισµοί να 

περιβάλλονται µε στρώµα πλαστικού σκυροδέµατος και να επαλείφονται µε 

γαλάκτωµα τσιµέντου το οποίο κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος πρέπει 

απαραίτητα να είναι ακόµα νωπό. Αν το σκυρόδεµα συµπυκνώνεται µε εσωτερικούς 

δονητές τα µέτρα αυτά περιττεύουν . 

10.14 Αν τµήµα έργου µε οπλισµό στην κάτω πλευρά του διαστρώνεται πάνω στο έδαφος 

(π.χ. πλάκα θεµελίου) τότε η επιφάνεια του εδάφους πρέπει να καλύπτεται 

προηγούµενα µε σκυρόδεµα πάχους τουλάχιστον 5 cm. 

10.15 Για την κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε 

τύπου, µε ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών 

διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το 

δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά 

περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων 

ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση, ισχύουν οι κανονισµοί και οι κατασκευαστικές 

λεπτοµέρειες. Η έδρασή τους γίνεται µε χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος 

(τύπου EMACO S66 ή παρεµφερές) επί των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών 

δοµικών στοιχείων. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Αντικείµενο 

11.1  Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του είδους, της ποιότητας και 

του τρόπου τοποθέτησης των εξαρτηµάτων εξοπλισµού των ανωδοµών. 

11.2  Πρότυπες προδιαγραφές 

DIN 1681 Χυτοχάλυβας γενικής χρήσης.  

DΙΝ 17100 Γενικοί δοµικοί χάλυβες. 

DIN 4100 Συγκολλήσεις µεταλλικών κατασκευών. 

DIN 18364 Μέθοδοι και εργασίες για τον καθαρισµό και προστασία της επιφάνειας του 

σιδήρου.  

DIN 28500     : Xυτοσίδηρος γενικής χρήσης.  

DIN 601 & DIN 155:Κοχλίες και περικόχλια, µορφή και διαστάσεις.  

Α 32-101  :Γαλλική Πρότυπη Προδιαγραφή, χυτοσιδηρά τεµάχια  

Α38-011: Γαλλική Πρότυπη Προδιαγραφή, δοκιµασία αντοχής χυτοσιδηρών τεµαχίων 



K:\N5000\cons\tefxi\TPr LIM.doc                                                       37                                              Ν5000/4953/Β10 

Προδιαγραφές του American Iron and Steel Institute 

Υλικά 

11.3 Όλα τα υλικά και τα εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στις παραπάνω 

κατασκευές, πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας και θα υπόκεινται στον έλεγχο 

και στην έγκριση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας. 

Οι διάφορες δοκοί, ράβδοι και ελάσµατα πρέπει να έχουν οµοιόµορφη διατοµή, να 

είναι απόλυτα ευθύγραµµες και να µην παρουσιάζουν ανωµαλίες στις επιφάνειες και 

τις ακµές τους. 

Τα χυτοσιδηρά εξαρτήµατα πρέπει να κατασκευαστούν µε χύτευση χελωνών 

χυτοσιδήρου και όχι αχρήστων (σκράπ) χυτοσιδηρών αντικειµένων. 

Ο χάλυβας που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ποιότητας St37 ή ανώτερης. 

Κατασκευή και τοποθέτηση 

11.4 Τα µεταλλικά εξαρτήµατα θα κατασκευαστούν σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισµένα 

και οργανωµένα για τέτοιου είδους εργασίες. 

11.5 Κατά την χύτευση πρέπει να παίρνονται τα απαιτούµενα µέτρα ώστε να αποφεύγεται 

η δηµιουργία φυσαλίδων µέσα στη µάζα του µετάλλου. Το υλικό κατά την έγχυση 

πρέπει να γεµίζει πλήρως τα καλούπια, ώστε η επιφάνεια των τεµαχίων να είναι 

τελείως οµαλή χωρίς φυσαλίδες, ρωγµές, σκουριές, αρµούς τήξεως και διακοπής της 

εργασίας, κλπ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση κοιλοτήτων 

που τυχόν εµφανιστούν, µε ξένη ύλη. 

11.6 Μετά την κατασκευή ενός τεµαχίου, µιας σειράς τεµαχίων, αυτό είναι δυνατόν να 

υποβληθεί σε δοκιµή διάτρησης µε τρυπάνι διαµέτρου 5x162 για να διαπιστωθεί ότι 

κατά την ψύξη του µετάλλου δεν δηµιουργήθηκαν ανοµοιόµορφες εσωτερικές τάσεις. 

 

11.7 Σε κάθε τεµάχιο δέστρας και σε όψη που θα παραµείνει εµφανής αναγράφονται σε 

έξαρση τα στοιχεία: 

• το σήµα / όνοµα του εργοστασίου κατασκευής 

• το έτος και ο µήνας που έγινε η χύτευση 
 

11.8 Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές των 

µεταλλικών τεµαχίων και εξαρτηµάτων από το εργοστάσιο κατασκευής µέχρι το 

εργοτάξιο ή το χώρο αποθήκευσης του Αναδόχου και από εκεί µέχρι τις θέσεις 

τοποθέτησης, πρέπει να ληφθεί κάθε µέριµνα ώστε να αποφευχθούν κρούσεις που 

είναι δυνατό να µειώσουν τη µηχανική αντοχή των υλικών. Μεγάλη επίσης προσοχή 



K:\N5000\cons\tefxi\TPr LIM.doc                                                       38                                              Ν5000/4953/Β10 

πρέπει να δίνεται κατά τις φορτοεκφορτώσεις για την αποφυγή φθορών στα υλικά και 

στην αντιοξειδωτική προστασία τους. 

11.9 Η τοποθέτηση και στήριξη των µεταλλικών στοιχείων πρέπει να γίνεται µε τρόπο 

ώστε να εξασφαλίζεται το αµετάθετό τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε 

παραµόρφωση των στοιχείων κατά τη στήριξη. 

11.10 Οι επιφάνειες των σιδηρών στοιχείων οι οποίες δεν θα είναι δυνατόν να 

χρωµατιστούν µετά την τοποθέτηση, πρέπει να υφίστανται την βασική επεξεργασία 

των χρωµατισµών, δηλαδή την βαφή µε µίνιο σε δύο στρώσεις, µετά από την 

απαιτούµενη επεξεργασία µε σµυριδόπανο πριν από την τοποθέτηση των 

αντίστοιχων στοιχείων. 

Προετοιµασία για βαφή. 

11.11 Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν µε αµµοβολή σε ένα minimum 

ποιότητας 2.5 S.A. σύµφωνα µε τα Σουηδικά Πρότυπα SIS 05 5900-1967 ‘Pictorial 

Surface Preparation Standards for Painting Steel Surfaces.’ Με την αµµοβολή θα 

καθαριστούν πλήρως οι επιφάνειες και θα αποµακρυνθούν τυχόν ανωµαλίες και 

γρέζια. Οι αµµοβοληµένες επιφάνειες θα καθαριστούν πλήρως και θα διατηρηθούν 

στεγανές µέχρι τη βαφή. 

∆ιαδικασία βαφών. 

11.12. Οι µεταλλικές επιφάνειες θα βαφτούν ως ακολούθως: 

α) Μία στρώση αστάρι (primer) πάχους 75x10-6 m η καθεµία. 

β) ∆ύο στρώσεις πίσσας (coal tar epoxy) πάχους 123x10-6 m η καθεµία. 

Κατά την µεταφορά, συναρµολόγηση και εγκατάσταση, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε 

να αποφευχθούν ζηµιές στις βαφές. 

Τα υλικά των βαφών θα πρέπει να προεγκρίνονται από την Υπηρεσία. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΑΡΜΟΙ 

Αντικείµενο 

12.1 Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή όλων των υλικών και εργασιών 

που σχετίζονται µε την κατασκευή αρµών διαστολής και κατασκευαστικών αρµών. 

Υλικά 

12.2 Οι κατασκευαστικοί αρµοί δεν χρειάζονται κανένα υλικό πληρώσεως και µπορούν να 
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κατασκευασθούν κατά την έγχυση του σκυροδέµατος. 

12.3 Οι αρµοί διαστολής θα προκαθορίζονται στα σχέδια και θα προβλέπονται σύµφωνα 

µε τον προδιαγραφόµενο τρόπο για την συστολή και διαστολή του σκυροδέµατος ή 

την σχετική µετακίνηση των γειτονικών κατασκευών. Το πλάτος των αρµών θα 

επιτρέπει όλες τις δυνατές µετακινήσεις καθώς και τις µετακινήσεις λόγω σεισµού. Οι 

αρµοί θα πρέπει να είναι στην ακριβή θέση τους και επαρκώς στερεωµένοι κατά τη 

διάρκεια της σκυροδέτησης. Η πλήρωση των αρµών και η σφράγιση τους πρέπει να 

τύχουν της έγκρισης της Υπηρεσίας πριν να κατασκευαστούν από τον Ανάδοχο. 

Περιγραφή εργασιών - Τρόπος κατασκευής 

12.4 Οι κατασκευαστικοί αρµοί µπορούν να διαπερνώνται από τον οπλισµό. 

12.5 Η σκυροδέτηση θα είναι συνεχής και η διαµόρφωση κατασκευαστικών αρµών 

επιτρέπεται µόνον µετά από έγκριση της Επίβλεψης. Στην περίπτωση αυτή θα 

αποµακρύνεται το πορώδες στρώµα στην επιφάνεια του υφιστάµενου 

σκυροδέµατος. Ακολουθεί επιµελής καθαρισµός, διαµόρφωση τραχείας επιφανείας 

και διαβροχή µε νερό. Αµέσως πριν την έναρξη της νέας σκυροδετήσεως η 

επιφάνεια θα επαλείφεται επιµελώς µε µίγµα τσιµεντοκονιάµατος πάχους 1 cm της 

ίδιας σύνθεσης µε εκείνο που χρησιµοποιείται για την παρασκευή του 

σκυροδέµατος. 

12.6 Οι αρµοί διαστολής στο σκυρόδεµα ανωδοµής θα είναι πάχους 2 cm και στο 

σκυρόδεµα επίστρωσης 1,25 cm. Στο σηµείο όπου αλλάζει η διατοµή του στηθαίου 

προβλέπεται αρµός πάχους 4 cm. Το βάθος της σφράγισης θα είναι 20 mm, εκτός 

αν άλλως προδιαγράφεται στα σχέδια ή την τεχνική περιγραφή. Το υλικό πλήρωσης 

θα είναι από πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης του ίδιου πάχους. 

12.7 Το υλικό της πλήρωσης θα καλύπτει όλο το πλάτος του αρµού και όλο το βάθος 

εκτός του τµήµατος που θα σφραγιστεί όταν αυτό απαιτείται και όπως αυτό 

καθοριστεί. 

12.8 Ο αρµός και οι επιφάνειες του, πριν από τη σφράγιση, πρέπει να είναι ξηρές και 

πολύ καλά καθαρισµένες από σκόνη και ξένες ουσίες µε συρµατόβουρτσα ή µε 

πεπιεσµένο αέρα. Επίσης οι επιφάνειες πρέπει να είναι ελεύθερες από λιπαρές και 

ελαιώδεις ουσίες ή από χαλαρά κοµµάτια ή από ξύσµατα. 

12.9 Η πλήρωση και η σφράγιση πρέπει να γίνουν αµέσως ή εντός δώδεκα το πολύ 

ωρών από το τέλος της ετοιµασίας των αρµών. Η σφράγιση µπορεί να εφαρµοσθεί 

εν ψυχρώ ή εν θερµώ µε µυστρί, πιστόλι ή έγχυση. Ο τρόπος εφαρµογής της 

σφράγισης πρέπει να ακολουθεί πλήρως τις συστάσεις του κατασκευαστή του 
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υλικού τόσο του γεµίσµατος όσο και της σφράγισης. 

12.10 Η σφράγιση των αρµών θα γίνει µε ασφαλτοµαστίχη τύπου Plastic 77 ή ανάλογου. 

Το υλικό της σφράγισης πρέπει να έχει καλή πρόσφυση στο σκυρόδεµα. ∆εν πρέπει 

να σκληρύνεται ή να γίνεται εύθραυστο, αλλά να παραµένει πλαστικό µε το πέρασµα 

του χρόνου ακόµα και σε θερµοκρασίες -5°C έως +70°C, Το υλικό σφράγισης δεν 

πρέπει να ρέει µετά την τοποθέτηση του. Να µην είναι τοξικό και να µη δηµιουργεί 

σκωρίαση ή αλλαγή στο χρώµα του σκυροδέµατος στην περιοχή του αρµού. 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΓΕΩΥΣΥΝΘΕΤΑ 

Το γεωσύνθετο θα πρέπει να είναι συνδυασµός διαξονικού γεωπλέγµατος τύπου TENAX 

GT220 ή αναλόγου κατασκευασµένο από πολυπροπυλένιο µε τη µέθοδο της εξώθησης 

(extrusion) µε θερµικά συγκολληµένο στη µία πλευρά γεωύφασµα το οποίο λειτουργεί ως 

φίλτρο και ως υλικό διαχωρισµού. Οι ενώσεις µεταξύ των κατά µήκος και κατά πλάτος 

νευρώσεων θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο τµήµα της δοµής του γεωπλέγµατος και δε 

θα πρέπει σε καµία περίπτωση να υπάρχει ύφανση, πλέξιµο ή συγκόλληση απλών ινών ή 

άλλων ελαστικών στοιχείων. 

Τα ρολά γεωσύνθετου θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιµα σύµφωνα µε τα το πρότυπο ISO 

10320 και κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Συστήµατος ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας ISO 9001. Το υλικό ενδυνάµωσης θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο µε “CE 

MARKING” σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13249. 

Τα γεωσύνθετα θα πρέπει να έχουν εφελκυστική αντοχή και κατά τις δύο διευθύνσεις ≥20 

ΚΝ/m σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 10319. Η αντοχή σε 2% παραµόρφωση θα πρέπει να 

είναι ≥7 ΚΝ/m τόσο κατά την κύρια διεύθυνση όσο και κάθετα σε αυτή ενώ σε 5% 

παραµόρφωση θα πρέπει να είναι ≥14 ΚΝ/m, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 10319. Το 

βάρος του γεωπλέµατος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 410 gr/m2 σύµφωνα µε το 

πρότυπο ISO 9864. Προκειµένου να εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητα της κατασκευής η 

αντοχή στους κόµβους (junction strength) θα πρέπει να είναι ≥18 ΚΝ/m κατά την κύρια 

διεύθυνση. Τέλος η µέγιστη παραµόρφωση θα είναι 11% σύµφωνα µε το πρότυπο 

ISO10319. 

Τα γεωσύνθετα θα υπόκεινται σε πλήρη κλίµακα ελέγχων για την επιβεβαίωση της 

επίδοσης ως ένα στοιχείο ενδυνάµωσης σε υποχωρητικά οδοστρώµατα και σε µαλακά 

εδάφη. 

Το υλικό ενδυνάµωσης θα πρέπει να είναι αδρανές σε όλους τους χηµικούς παράγοντες 

που βρίσκονται στα εδάφη. ∆ε θα πρέπει να είναι ευαίσθητο στην υδρόλυση, θα πρέπει να 

είναι ανθεκτικό σε υδατικά διαλύµατα αλάτων, οξέων και αλκάλεων, να µην αποσυντίθεται 
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και να έχει ικανοποιητικό περιεχόµενο άνθρακα για να αντιµετωπίσει την υπεριώδη 

ακτινοβολία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει προς έγκριση από την υπηρεσία εκτός των από 

δείγµατα των προτεινόµενων γεωσύνθετων και τις παρακάτω εγγυήσεις πριν τη χρήση 

των υλικών στο έργο: 

Α) Πρωτότυπο πιστοποιητικό παραγωγής τύπου 3.1 β από το εργοστάσιο παραγωγής το 

οποίο θα εγγυάται την ποιότητα της συγκεκριµένης παρτίδας των προτεινόµενων υλικών. 

Β) Εγγύηση για ελάχιστη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπογεγραµµένη από την εταιρεία 

παραγωγής και τον επίσηµο αντιπρόσωπο της κάθε εταιρείας. 

Γ) Οι παραπάνω εγγυήσεις θα εκδοθούν για το συγκεκριµένο έργο και στο όνοµα της 

υπηρεσίας του συγκεκριµένου έργου. 

∆) Η εταιρεία παραγωγής θα είναι πιστοποιηµένη µε CE Marking. 

Ε) Εάν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, τα υλικά θα ελέγχονται σε ανεξάρτητο εργαστήριο 

διεθνώς αναγνωρισµένο για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών µε ευθύνη του 

αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ 

Αντικείµενο 

14.1  Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η προµήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση 

(περιλαµβανοµένης κάθε εργασίας υλικού και απαιτούµενου εξοπλισµού) ελαστικών 

προσκρουστήρων, σύµφωνα µε το παρόν κεφάλαιο, τα σχέδια της µελέτης και τις 

εκάστοτε έγραφες οδηγίες που θα χορηγεί η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. 

14.2  Πρότυπες προδιαγραφές 

DIN 53504 Testing of Εlastomers, Determination of Ultimate Tensile strength, tensile 

strength. Elongation at break and stress value in a tensile test. 

DIN 53505 Shore A and D Handling Testing. 

DIN 53507 Testing of Εlastomers. Determination of tear strength. 

DIN 53508 Testing of Εlastomers. Accelerated Ageing. 

DIN 53509 Testing of Rubber. 

DIN 53516 Testing of Rubber and Εlastomers. Determination of Abrasion Resistance. 

Dast 010 The use of high strength bolts in the Steel Construction. 

DIN 267 Fasteners and similar parts, Technical specifications. 

Ελαστικοί προσκρουστήρες είναι τα εξαρτήµατα ανωδοµής των κρηπιδωµάτων που 

εξυπηρετούν την ασφαλή πλεύριση των πλοίων, απορροφώντας την ενέργεια 
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πρόσκρουσης του πλοίου προστατεύοντας τόσο το κρηπίδωµα όσο και το ίδιο το πλοίο. 

Υλικά 

14.3    Ελαστικό 

Οι ελαστικοί προσκρουστήρες θα αποτελούνται από πρισµατική διατοµή η οποία 

τοποθετείται σε σειρές κατά µήκος των κρηπιδωµάτων. 

Τα στοιχεία των προσκρουστήρων θα παράγονται µε διαδικασία υψηλής συµπίεσης, σε 

καλούπι, συνθετικού ελαστικού, το οποίο είναι απολύτως οµογενές και χωρίς 

στρωµατώσεις, σπηλαιώσεις, κενά ή πόρους. 

Το ελαστικό θα είναι παραγόµενο µε πρέσα (extruder) από οµογενές υψηλής ποιότητας 

ελαστικό SBR (Styrene Butadiene Rubber), ανθεκτικό στη φθορά και τριβή, το οποίο δεν 

θα παρουσιάζει ρωγµές, πόρους και προσµίξεις και δεν θα προσβάλλεται από το όζον, 

από την υπεριώδη ακτινοβολία ή από άλλες δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Οι τυπικές τιµές (κατ’ ελάχιστον) των φυσικών ιδιοτήτων του ελαστικού δίνονται στους 

επόµενους πίνακες: 

Φυσικές ιδιότητες ελαστικού προσκρουστήρα (Προ γήρανσης) 
 

Χαρακτηριστικό Μονάδα Τυπική Τιµή 

1 2 3 

Αντοχή σε εφελκυσµό (Din 53504) Mpa 18 

Eπιµήκυνση στο όριο θραύσης (Din 53504) % 300 

Σκληρότητα (Din 53505 µε ανοχές ±5) Shore Α 73 

Υδατοστεγανότητα, έλλειψη πόρων και σχισµών (οπτικά) 

Φυσικές ιδιότητες ελαστικού προσκρουστήρα (Μετά τη γήρανση (Din 53508, µετά από 7 

ηµέρες +70oC)) 
 

Χαρακτηριστικό Μονάδα Τυπική Τιµή 

1 2 3 
Αντοχή σε εφελκυσµό (Din 53504) MPa 16 

Eπιµήκυνση στο όριο θραύσης (Din 53504) % 240 

Σκληρότητα (Din 53505 µε ανοχές ±5) Shore Α +4 

Αντίσταση σε σχίσιµο (Din 53505) kΝ/m 25 

Αποµένουσα παραµόρφωση % 19 

Αντίσταση σε τριβή/απόξεση (Din 53516) mm3 130 

Αντίσταση στο όζον (Din 53509, 24 ώρες, 50 pphm, σχηµατισµός ρωγµών βήµα 0) 
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Ο προσκρουστήρας θα φέρει µετώπη χαµηλού συντελεστή τριβής (µ=0,15), από 

πολυαιθυλένιο πολύ υψηλού µοριακού βάρους (UHMW-PE) (Grade 1000), µε ένα 

εξωτερικό στρώµα πάχους 10 mm (κατ΄ ελάχιστο) από παρθένο υλικό σε χρώµα υψηλής 

ορατότητας (έντονο κίτρινο), µε κατ’ ελάχιστον τα τυπικά χαρακτηριστικά επόµενου 

πίνακα: 

Τεχνικά χαρακτηριστικά προσκρουστήρα 
 

Χαρακτηριστικό 
 

Μονάδα Τυπική Τιµή 

1 2 3 
Σκληρότητα (Din 43456) Shore D min 66 
Πυκνότητα (Din 53479) g/cm3 0,95 
Mοριακό βάρος g/mol min 4 000 000 
Αντοχή/ Όριο διαρροής (Din 
53455) 
 

Ν/mm2 min 22 

Αντοχή θραύσης σε θλίψη Ν/mm2 min 35 
Επιµήκυνση κατά την 
θραύση (Din 53466) 

% min 450 

Αντοχή κρούσης (15° V-
notch) 

mJ/mm2 130 

Eύρος θερµοκρασίας 
επιτρεπόµενο 

° C ±80 

Συντελεστής τριβής( κύτος 
πλοίου - πλάκα) 
 

--- max 0,15 

 

14.4 Αλυσίδες, Ναυτικά Κλειδιά 

Οι αλυσίδες και τα ναυτικά κλειδιά θα είναι γαλβανισµένες εν θερµώ, σύµφωνα µε το 

BS729, υψηλής αντοχής, σύµφωνες µε τα σχέδια της µελέτης και τις απαιτήσεις του DIN 

766, ποιότητας U2 ή ανώτερης. 

14.5 Μεταλλικά εξαρτήµατα - εξαρτήµατα αγκύρωσης 

Στα µεταλλικά εξαρτήµατα περιλαµβάνονται οι κοχλίες και τα περικόχλια τα οποία θα είναι 

σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις προδιαγραφές από χάλυβα RSt 37.2, 

γαλβανισµένα εν θερµώ, σύµφωνα µε το BS729, PART I. 

14.6 Αγκύρωση 

Η αγκύρωση των προσκρουστήρων στην ανωδοµή των κρηπιδωµάτων γίνεται είτε µε 

αγκύρια που έχουν προενσωµατωθεί στο σκυρόδεµα µε χρήση οδηγού-πατρόν 

(template), οπότε ο προσκρουστήρας απλώς στερεώνεται στην ανωδοµή, είτε µετά το 

πέρας της σκυροδέτησης µε διάτρηση οπής και χρήση αγκυρώσεων ρητίνης, σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές και οδηγίες του κατασκευαστή που θα εγκριθούν από την Επίβλεψη. 
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Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα (ελάσµατα βάσης) θα είναι πλήρως ενσωµατωµένα και 

µονωµένα από το περιβάλλον και τα άλλα µεταλλικά εξαρτήµατα σύνδεσης. 

Οι θέσεις υποδοχής των αγκυρώσεων προβλέπονται σε υποδοχές εντός του σώµατος του 

στοιχείου του προσκρουστήρα, ώστε να αποφεύγεται η επαφή µεταξύ του ελαστικού και 

των κοχλιών αγκύρωσης κατά την διάρκεια της συµπίεσης. 

Οι αγκυρώσεις θα είναι τοποθετηµένες κατά µήκος του ουδέτερου άξονα της δύναµης 

αντίδρασης στο κέντρο της επιφάνειας έδρασης του ελαστικού στοιχείου, ώστε να είναι 

βέβαιο ότι οι αγκυρώσεις καταπονούνται σε θλίψη κατά την διάρκεια του κύκλου 

συµπίεσης του προσκρουστήρα υπό κανονικές συνθήκες. 

Όλοι οι κοχλίες και οι αγκυρώσεις θα είναι µε κανονικό µετρικό σπείρωµα κατά ISO.Οι 

κοχλίες των αγκυρώσεων θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε υφιστάµενο σκυρόδεµα 

(αγκύρια και εποξειδικές ρητίνες). Οι κοχλίες και οι αγκυρώσεις θα είναι από χάλυβα 

ποιότητας 4.6, µε γαλβάνισµα σύµφωνα µε το BS 729. 

Κριτήρια αποδοχής 

14.7 Εµφάνιση : Ο οπτικός έλεγχος των προσκρουστήρων πρέπει να µην ανεύρει 

ενδείξεις ελαττωµάτων ή ατελειών που πιθανόν να επηρεάσουν την οµαλή 

λειτουργία. 

∆είγµα : Όλοι οι προσκρουστήρες. 

14.8 ∆ιαστάσεις  :  Θα  είναι  σε συµφωνία  µε  αυτές που  εµφαίνονται  στα  σχέδια των 

προσκρουστήρων, τα οποία ο προµηθευτής θα προσκοµίσει προ της εγκατάστασης. 

∆είγµα : ∆έκα τοις εκατό (10%) κάθε µεγέθους και τύπου. 

14.9 Απόδοση : Η απόδοση των προσκρουστήρων στο πλήρες εύρος συµπιέσεως των θα 

αποδειχθεί µε επίσηµα πιστοποιητικά και διαγράµµατα τα οποία ο προµηθευτής θα 

προσκοµίσει πριν από την εγκατάστασή τους και τα οποία θα υπόκεινται στην έγκριση της 

∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας. 

Περιγραφή εργασιών - τοποθέτηση 

14.10 Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές των 

τεµαχίων και εξαρτηµάτων των προσκρουστήρων από το εργοστάσιο κατασκευής 

µέχρι το εργοτάξιο ή το χώρο αποθήκευσης του Αναδόχου και από εκεί µέχρι τις 

θέσεις τοποθέτησης, πρέπει να ληφθεί κάθε µέριµνα ώστε να τηρούνται σχολαστικά 

οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο φορτοεκφόρτωσης, 
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αποθήκευσης, τοποθέτησης των υλικών στα µεταφορικά µέσα κτλ. 

14.11 Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

14.12 Η αγκύρωση των προσκρουστήρων στην ανωδοµή του έργου θα γίνει µε 8 

αγκυρόβιδες, τέσσερις ανά κάθε πλευρά, εκ των οποίων τα δύο (2) βρίσκονται κάτω 

από τη µέση στάθµη της θάλασσας. Τα στοιχεία αγκύρωσης θα πρέπει να έχουν τις 

παρακάτω διαστάσεις: 
 

• Συνολικό µήκος :435mm 

• Μήκος αγκύρωσης :330mm 

• ∆ιάµετρος αγκυρίου :M48 

Η πάκτωση της αγκυρόβιδας στο σκυρόδεµα επιτυγχάνεται µε τη χρήση εποξειδικής 

ρητίνης δύο συστατικών τύπου Hit-Re 500 ή αναλόγου τύπου. Ο καθαρισµός του 

διατρήµατος πραγµατοποιείται µε πεπιεσµένο αέρα ενώ η ανάµειξη της ρητίνης των 

δύο συστατικών επιτυγχάνεται µε την περιστροφή και κρούση της αγκυρόβιδας κατά 

την τοποθέτησή της στο διάτρηµα. Η εγκατάσταση του παραπάνω συστήµατος 

αγκύρωσης εντός του θαλάσσιου ύδατος απαιτεί τη χρήση ειδικευµένου διατρητικού 

εξοπλισµού. Επισηµαίνεται ότι η η σκλήρυνση της ρητίνης λαµβάνει χώρα σε 

διπλάσιο χρόνο από αυτόν που απαιτείται για την εφαρµογή εκτός νερού. 
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