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ΑΡΘΡΟ 1ο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των
εργασιών καθαιρέσεων υφισταµένων έργων και κατασκευών.
Πρότυπες προδιαγραφές
Για τις εργασίες καθαιρέσεων δεν υπάρχουν κατάλληλες πρότυπες προδιαγραφές.
Καθαιρέσεις
Οι εργασίες καθαιρέσεων συνίστανται στην καθαίρεση, 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 τις
παρούσες διατάξεις και τις οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Τα καθαιρούµενα έργα και τα αποκρινόµενα υλικά µπορεί να είναι λιθοδέµατα,
άοπλα σκυροδέµατα και τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεµα ή λιθόδεµα, συµπαγείς η
κυψελωτοί, καθώς και λοιπά αντικείµενα οποιουδήποτε βάρους και σύστασης, δηλαδή
φυσικοί ογκόλιθοι ανεξαρτήτως µεγέθους, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεµάχια
σκυροδέµατος ανεξαρτήτως µεγέθους, σιδηρά τεµάχια κλπ.
Η καθαίρεση των έργων θα γίνει χωρίς εκρηκτικά και µε χρήση κατάλληλων
µηχανικών µέσων και µε τη δέουσα προσοχή ώστε να µην καταστραφούν, κατά το
δυνατόν, οι τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεµα ή λιθόδεµα.
Μετά την εκτέλεση των καθαιρέσεων ο πυθµένας της θάλασσας πρέπει να
διαµορφωθεί σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς ανωµαλίες.
Μέτρα προστασίας-ασφαλείας
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κατά την διάρκεια των καθαιρέσεων όλα τα
µέτρα για την αποφυγή καταπτώσεων και την πρόληψη τυχόν ατυχηµάτων και γενικά
ζηµιών οποιασδήποτε φύσης και έχει κάθε σχετική ευθύνη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται
επίσης να άρει τις τυχόν καταπτώσεις και να αποµακρύνει τα προϊόντα τους από την
περιοχή του λιµένα µε δικές του δαπάνες.
Εκρηκτικά
∆εν επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών υλών.
∆ιάθεση προϊόντων καθαιρέσεων
Ισχύουν τα ακόλουθα:
• Η µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεων θα γίνεται σε βάθη
θάλασσας µεγαλύτερα των -50 m ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς και
συγκεκριµένα σε θέσεις που θα εγκρίνει η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. Σε κάθε
περίπτωση η απόρριψη θα γίνει σε θέσεις όπως ορίζεται στους περιβαλλοντικούς όρους.
• Τα προϊόντα των καθαιρέσεων που θα κριθούν κατάλληλα από την ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία και ειδικότερα οι τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεµα ή λιθόδεµα, συµπαγείς ή
κυψελωτοί, θα µεταφερθούν και θα αποτεθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
• Η δαπάνη των εργασιών της παραπάνω παραγράφου συµπεριλαµβάνεται
ανηγµένη στην προσφορά του Αναδόχου και αυτός δεν δικαιούται να προβάλει καµία
απαίτηση για τυχόν πρόσθετη αποζηµίωσή του.
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ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των
χωµατουργικών εργασιών και των υποθαλάσσιων εκσκαφών χωρίς την χρήση
εκρηκτικών υλών, για την εκβάθυνση λιµενολεκανών, την διάνοιξη διαύλων ναυσιπλοΐας,
την επιφανειακή εξυγίανση του θαλάσσιου πυθµένα, την εκσκαφή υφαλαυλάκων
θεµελίωσης λιµενικών έργων βαρύτητας, κλπ. εργασίες βυθοκορήσεων χωρίς τη χρήση
εκρηκτικών υλών.
Οι χωµατουργικές εργασίες (βυθοκορήσεις-εκσκαφές) συνίστανται στην
αποµάκρυνση όλων των υλικών που 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.
Πρότυπες προδιαγραφές
Για τις χωµατουργικές εργασίες ξηράς ισχύουν οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε Π.Τ.Π. Χ1, ΠΤΠΤ110, ΠΤΠ33,
ΠΤΠ20,
ΠΤΠ13,
ΠΤΠ150,
όπως
αναθεωρήθηκαν
µε
την
υπ’
αριθµ.
∆17/α/01/93/ΦΝ437/2004 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε (Τ.Σ.Υ.).
Για τις εργασίες εκσκαφών του πυθµένα της θάλασσας δεν υπάρχουν εγκεκριµένες
πρότυπες προδιαγραφές. Εφαρµογή έχουν οι Π.Ε.Τ.Ε.Π. 09-02-01-00 για τις
υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών.
Για την εκτέλεση εργασιών βυθοκορήσεων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών,
εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες :
α) χαράξεων, σηµάνσεων και βυθοµετρήσεων,
β) εκτέλεσης των υποθαλάσσιων εκσκαφών χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών και
γ) θαλάσσιας µεταφοράς και απόρριψης των βυθοκορηµάτων σε µεγάλα βάθη.
Α. Χαράξεις Σηµάνσεις – Βυθοµετρικές εργασίες
Α1. Χαράξεις - Σηµάνσεις
Για την χάραξη των έργων, θα χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα (τριγωνοµετρικά
σηµεία, στάσεις κλπ.) που δίδονται στα Σχέδια της µελέτης του έργου. Εφ΄ όσον κριθεί
απαραίτητο, πρόσθετα δεδοµένα για την χάραξη των έργων θα χορηγηθούν στον
Ανάδοχο από την Υπηρεσία.
Όλες οι στάθµες εκσκαφής, καθώς και οι στάθµες του αρχικού πυθµένα, θα
αναφερθούν στην στάθµη αναφοράς της µελέτης του έργου (Μέση Στάθµη Θαλάσσης ή
Κατωτάτη Ρηχία κλπ.).
Οι εργασίες χάραξης των σηµείων και αξόνων των προς εκσκαφή περιοχών θα
εκτελεστούν υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο της Υπηρεσίας µε προσωπικό, εξοπλισµό και
υλικά που θα διαθέτει ο Ανάδοχος. Τα σηµεία χάραξης των διαφόρων τµηµάτων του
έργου θα τοποθετηθούν µε οριζόντια ακρίβεια 0,50 m και κατακόρυφη ακρίβεια 0,10m.
Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών εντάσσεται και η υλοποίηση προσωρινών
χερσαίων ή/και θαλάσσιων σηµείων αναφοράς (benchmarks) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
των εκσκαφών, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας. Οι οριζόντιες
συντεταγµένες όλων των σηµείων αναφοράς θα εκφραστούν στο σύστηµα
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συντεταγµένων ΕΓΣΑ-87, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα υψόµετρα των
σηµείων αναφοράς θα αναφερθούν στην στάθµη αναφοράς της µελέτης του έργου, θα
εκφραστούν στο µετρικό σύστηµα µε ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και θα ελέγχονται
περιοδικά καθ΄ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Τα επικαιροποιηµένα αρχεία µε τα
στοιχεία όλων των σηµείων αναφοράς θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
προστασία όλων των σηµείων χάραξης και αναφοράς, καθώς και του συστήµατος
µέτρησης της στάθµης θαλάσσης, έναντι ακούσιας ή εκούσιας φθοράς ή απώλειας.
Α2. Βυθοµετρικές εργασίες
Ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην έγκαιρη εκτέλεση των προβλεπόµενων από την
Μελέτη βυθοµετρικών εργασιών, υπό την παρουσία, τον έλεγχο και τις οδηγίες της
Υπηρεσίας. Οι παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την εκτέλεση βυθοµετρικών
εργασιών, µετρήσεων και αποτυπώσεων που θα διενεργούνται καθ΄όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης των υποθαλάσσιων εκσκαφών, οι οποίες κατ΄ελάχιστον θα περιλαµβάνουν:
• Λήψη αρχικών βυθοµετρικών στοιχείων πριν από την έναρξη των εργασιών
βυθοκόρησης.
• Ενδιάµεσες βυθοµετρήσεις και αποτυπώσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών
βυθοκόρησης.
• Τελική βυθοµέτρηση και αποτύπωση της περιοχής των έργων µετά την
ολοκλήρωση των εργασιών βυθοκόρησης.
Εξοπλισµός
Για την εκτέλεση των βυθοµετρικών αποτυπώσεων θα χρησιµοποιείται (ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά) ο ακόλουθος εξοπλισµός:
Προσδιορισµός δια σκοπεύσεως
Κίνηση του σκάφους παρατηρήσεων α) κατά µήκος νοητής ευθείας και ταχυµετρικός
προσδιορισµός της αποστάσεως από την ξηρά µε χρήση ταχυµέτρου ή EDM (Electron
Distance Meter), β) κατά µήκος παράλληλων συρµατόσχοινων µε πλωτήρες ανά 5 ή 10
m.
Ηλεκτρονικό σύστηµα εντοπισµού θέσης
Το ηλεκτρονικό σύστηµα εντοπισµού θέσης θα συµπεριλαµβάνει σύστηµα
τροφοδοσίας, σταθµούς ξηράς και κινητούς σταθµούς για τον πλωτό κατασκευαστικό
εξοπλισµό και το σκάφος βυθοµετρικών αποτυπώσεων.
Το ηλεκτρονικό σύστηµα εντοπισµού θέσης θα διατηρεί, ανά πάσα στιγµή,
επαναλαµβανόµενη ακρίβεια τουλάχιστον ±0.50 µέτρων, για κάθε σηµείο της περιοχής
των έργων.
Σκάφος βυθοµετρικών αποτυπώσεων
Το σκάφος βυθοµετρικών αποτυπώσεων θα είναι µηχανοκίνητο, αξιόπλοο, µήκους
κατ΄ελάχιστον 9.00 m. Το σκάφος θα είναι εξοπλισµένο µε φανούς ναυσιπλοΐας,
προβολέα, σύστηµα ασύρµατης ραδιοεπικοινωνίας (VHF), ελαστικά προστασίας, κάβους,
άγκυρα(-ες) µε σχοινιά/αλυσίδες και σωστικά µέσα.
Ο βυθοµετρικός εξοπλισµός στο σκάφος ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα
περιλαµβάνει ηχοβολιστικό, δέκτη του ηλεκτρονικού συστήµατος εντοπισµού θέσης,
αντισταθµιστή ταλάντωσης καθ΄ ύψος και εγκάρσιας κλίσης (roll and heave
compensator), ψηφιακό σύστηµα αποτύπωσης πορείας (track plotters) και
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ολοκληρωµένο υπολογιστικό σύστηµα µε κατάλληλο λογισµικό για αυτόµατη αποθήκευση
και επεξεργασία των δεδοµένων των µετρήσεων.
Ηχοβολιστικό µηχάνηµα
Το ηχοβολιστικό µηχάνηµα θα διαθέτει προβολέα διπλής συχνότητας (30 kHz και
210 kHz) και θα συνοδεύεται από κατάλληλο εξοπλισµό βαθµονόµησης. Η βαθµονόµηση
του ηχοβολιστικού µηχανήµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε χρήση ράβδου ελέγχου
βαθών (bar check).
Συντήρηση εξοπλισµού
Το σύνολο του εξοπλισµού (οργάνων) που θα χρησιµοποιείται για την εκτέλεση των
εργασιών µετρήσεων (ηχοβολιστικό µηχάνηµα, ηλεκτρονικό σύστηµα εντοπισµού θέσης
κλπ.) θα πρέπει, κατά την προσκόµισή του επί τόπου του έργου και ανά πάσα στιγµή, να
συνοδεύεται από πρωτότυπα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις καλής λειτουργίας
συντήρησης από τον Οίκο(-ους) προµήθειας του εξοπλισµού, στα οποία θα αναγράφεται
κατ΄ελάχιστον η ηµεροµηνία του τελευταίου ελέγχου, συντήρησης ή/και επισκευής των
οργάνων και η απαιτούµενη χρονική περίοδος µέχρι τον επόµενο έλεγχο ή/και
συντήρηση.
Ο Ανάδοχος θα συντηρεί και θα λειτουργεί τον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιεί για
τις εργασίες µετρήσεων, σύµφωνα µε τις υποδείξεις και προδιαγραφές του Οίκου(-ων)
προµήθειας του εξοπλισµού.
Για κάθε συντήρηση ή/και επισκευή του ανωτέρω εξοπλισµού, ο Ανάδοχος θα
προσκοµίζει σχετικές βεβαιώσεις από τον Οίκο που εκτέλεσε τον έλεγχο καλής
λειτουργίας ή την επισκευή σε περίπτωση προβλήµατος στη λειτουργία των συστηµάτων.
Τα χρονικά διαστήµατα που απαιτούνται για τους περιοδικούς ελέγχους καλής
λειτουργίας και την συντήρηση των οργάνων µέτρησης θα καθορίζονται από τον Οίκο(ους) προµήθειας του εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές.
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Α3. Εκτέλεση Βυθοµετρικών εργασιών
Κατά την εκτέλεση κάθε είδους βυθοµετρικής εργασίας, µέτρησης και αποτύπωσης,
για την αναγωγή κάθε µέτρησης στάθµης (υψόµετρου ή βάθους) στην στάθµη αναφοράς
της µελέτης (Μέση Στάθµη Θαλάσσης ή Κατωτάτη Ρηχία), θα χρησιµοποιούνται τα
ακόλουθα στοιχεία:
Α. Εφ΄ όσον υπάρχει εγκατεστηµένος σταθµός µέτρησης της στάθµης θαλάσσης
της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεµικού Ναυτικού στην περιοχή των έργων, κατά
την εκτέλεση κάθε είδους βυθοµετρικής εργασίας, µέτρησης και αποτύπωσης, για την
αναγωγή κάθε µέτρησης στάθµης (βάθους) στην στάθµη αναφοράς της µελέτης (Μέση
Στάθµη Θαλάσσης ή Κατωτάτη Ρηχία κλπ.), θα χρησιµοποιούνται τα στοιχεία που
παρέχει ο εγκατεστηµένος παλιρροιογράφος του λιµένα.
Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του παλιρροιογράφου του
λιµένα, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια
οποιασδήποτε βυθοµετρικής εργασίας, να προβαίνει µε δικές του δαπάνες, στη
συστηµατική οπτική παρατήρηση, µέτρηση και καταγραφή των ενδείξεων του
παλιρροιοµέτρου του λιµένα, ανά τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας. Οι
µετρήσεις αυτές θα χρησιµοποιούνται για την αναγωγή κάθε στάθµης (υψοµέτρου ή
βάθους) στη στάθµη αναφοράς των έργων.
Β. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκατεστηµένος σταθµός µέτρησης της στάθµης
θαλάσσης της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεµικού Ναυτικού στην περιοχή των
έργων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει προσωρινό σύστηµα µέτρησης της
στάθµης θαλάσσης [παλιρροιόµετρο(-α) και παλιρροιογράφο]. Κατά την εκτέλεση κάθε
είδους βυθοµετρικής εργασίας, µέτρησης και αποτύπωσης, η αναγωγή κάθε µέτρησης
στάθµης (βάθους) στην στάθµη αναφοράς της µελέτης θα γίνεται, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην ανωτέρω παράγραφο Α, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που παρέχει το
εγκατεστηµένο σύστηµα µέτρησης της στάθµης θαλάσσης του Αναδόχου.
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία των µετρήσεων της παλίρροιας (από τον παλιρροιογράφο
ή/και το παλιρροιόµετρο) θα καταχωρούνται από τον Ανάδοχο σε κατάλληλα αρχεία,
σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέψεως και θα συνοδεύουν τα αποτελέσµατα και τους
υπολογισµούς της αντίστοιχης βυθοµετρικής εργασίας.
Βυθοµετρήσεις
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης, οι βυθοµετρήσεις µπορεί να γίνουν µε
ηχοβολιστικό µηχάνηµα ή µε βαθµονοµηµένη αλυσίδα εφοδιασµένη µε βαρύδι
(σκαντάγιο). Κατά τη διάρκεια των βυθοµετρήσεων το χαρακτηριστικό ύψος κύµατος δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0.30 m.
Βυθοµέτρηση µε ηχοβολιστικό µηχάνηµα: Πριν από την έναρξη και αµέσως µετά το
πέρας κάθε βυθοµέτρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε βαθµονόµηση του
ηχοβολιστικού µηχανήµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.2. Οι βαθµονοµήσεις αυτές
θα εκτελούνται πάντοτε υπό την παρουσία, οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας.
Η µέγιστη αποδεκτή απόσταση µεταξύ διαδοχικών γραµµών αποτύπωσης (survey
lines) του αρχικού πυθµένα θα είναι 10,0 m. Η µέγιστη απόσταση µεταξύ διαδοχικών
σηµείων βυθοµέτρησης κατά µήκος κάθε γραµµής αποτύπωσης θα είναι 1,00 m. Η
ακρίβεια µέτρησης των βαθών θα είναι ±0.05 m.
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Οι εργασίες βυθοµέτρησης του πυθµένα α) κατά τη διάρκεια των βυθοκορήσεων και
β) κατά την τελική παραλαβή του έργου, θα γίνονται υποχρεωτικά κατά µήκος των ίδιων
γραµµών αποτύπωσης του αρχικού πυθµένα, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Βυθοµετρικές αποτυπώσεις
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, προς έλεγχο και έγκριση, τα
αποτελέσµατα και τους υπολογισµούς ποσοτήτων κάθε βυθοµετρικής αποτύπωσης, υπό
µορφή εκθέσεως και σχεδίων (διαγραµµάτων), στα οποία θα γίνεται σαφής αναφορά στα
ακόλουθα:
• Λεπτοµερής περιγραφή του τύπου δεδοµένων (format) που χρησιµοποιείται για
την αποθήκευση των πρωτογενών και αποθηκευµένων δεδοµένων.
• Μέθοδος επεξεργασίας των πρωτογενών δεδοµένων.
• Μέθοδος υπολογισµού των ποσοτήτων.
• Μέθοδος διόρθωσης των βυθοµετρήσεων ως προς την επίδραση των κυµατισµών
και των κινήσεων του σκάφους.
• Μέθοδος αναγωγής των βαθών στην στάθµη αναφοράς του έργου.
Θα υποβάλλονται βυθοµετρικά διαγράµµατα κατάλληλης κλίµακας (ανάλογα µε την
έκταση του έργου) και διατοµές ανά 10,00 m για το σύνολο της προς εκσκαφή περιοχής.
Τα ανωτέρω σχέδια θα είναι τελικά, µετά από επεξεργασία των µετρήσεων και
αναγωγής των βαθών στην στάθµη αναφοράς του έργου (Μέση Στάθµη Θαλάσσης ή
Κατωτάτη Ρηχία κλπ.).
Οι µετρήσεις των βαθών θα συνοδεύονται από αντίστοιχο διάγραµµα του
παλιρροιογράφου (της Υδρογραφικής Υπηρεσίας ή του Αναδόχου), ή του(-ων)
παλιρροιόµετρου(-ων) σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του παλιρροιογράφου,
στο οποίο θα παρουσιάζεται η µεταβολή της παλίρροιας κατά την χρονική περίοδο των
βυθοµετρήσεων.
Επί πλέον των ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα υποβάλει και τα πρωτογενή στοιχεία όλων
των µετρήσεων.
Β. ΕΚΣΚΑΦΗ ΠΥΘΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
Οι εργασίες εκτέλεσης των υποθαλάσσιων εκσκαφών συνίστανται στην
αποµάκρυνση όλων των υλικών του πυθµένα θαλάσσης που περιλαµβάνονται µέσα στα
όρια και τις στάθµες όπως ορίζονται από τα σχέδια της µελέτης, χωρίς την χρήση
εκρηκτικών υλών και σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή και τις οδηγίες της
Υπηρεσίας.
Τα προϊόντα των εκσκαφών ή απορρίπτονται σε θαλάσσιες θέσεις που
υποδεικνύονται από την Μελέτη και τους Περιβαλλοντικούς όρους, εφόσον δεν
προβλέπεται η χρήση τους σε έργα, ή χρησιµοποιούνται για την κατασκευή υφάλων
επιχώσεων (ΠΕΤΕΠ 09-04-02-00) ή και εξάλων επιχώσεων ή χερσαίων αποθέσεων για
µελλοντική χρήση τους.
Τα αποµακρυνόµενα υλικά µπορεί να είναι εδάφη πάσης φύσεως και συστάσεως
(π.χ. φερτές ύλες, ιλύς, άµµος, άργιλος, παλαιές λιθορριπές, αµµοχάλικο, κροκάλες,
φυσικοί ογκόλιθοι ανεξαρτήτως µεγέθους), καθώς και αντικείµενα οποιουδήποτε
µεγέθους, βάρους και σύστασης, δηλαδή παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεµάχια
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σκυροδέµατος, εµπόδια οποιουδήποτε είδους, σιδηρά τεµάχια κλπ., τα οποία είναι
δυνατόν να ανασυρθούν ως ένα τεµάχιο χωρίς να προηγηθεί κατακερµατισµός τους.
Στην περίπτωση που τα βυθοκορήµατα αποτελούνται από φερτές ύλες, ιλύ, άµµο,
άργιλο ή αµµοχάλικα, µπορεί να χρησιµοποιηθούν:
α) πλωτοί γερανοί µε κουβά ή
β) βυθοκόροι, είτε στατικές αγκυρωµένες µε αλυσίδες, είτε επί ποδαρικών, είτε
πλωτές αυτοκινούµενες αναρροφητικές αποθηκευτικές βυθοκόροι (trailing suction hopper
dredgers).
Στην περίπτωση που ο πυθµένας είναι συνεκτικός (π.χ. συµπυκνωµένα
αµµοχάλικα) και οι προς εκσκαφή ποσότητες µεγάλες, ενδείκνυται να χρησιµοποιηθεί
αναρροφητική βυθοκόρος µε περιστροφική/κοπτική κεφαλή (cutter suction dredger).
Στην περίπτωση που τα υλικά του εκσκαπτόµενου πυθµένα είναι πολύ συνεκτικά
έως σκληρά που όµως λόγω της δοµής τους δύνανται να αποληφθούν µε την χρήση
πλωτού γερανού, χρησιµοποιείται σφύρα για προηγούµενη χαλάρωση. Η ίδια µέθοδος
χρησιµοποιείται για υλικά πολύ συµπαγή και σκληρά όταν δεν επιτρέπεται να
χαλαρωθούν µε χρήση εκρηκτικών λόγω περιβαλλοντικών όρων ή περιορισµών
ασφαλείας.
Τα οποιαδήποτε ζητήµατα που ενδεχοµένως προκύψουν λόγω χρήσης µίας
συγκεκριµένης
µεθόδου βυθοκόρησης θα επιλυθούν από τον Ανάδοχο και σε καµία περίπτωση δεν
θα επιβαρύνουν τον Κύριο του Έργου (π.χ. µεθοδολογία καθίζησης επιπλέοντων –
λεπτόκοκκων κλπ).
Στην περίπτωση που κατά τις εργασίες εκσκαφής απαιτηθεί η αποµάκρυνση
αντικειµένων κάθε φύσεως, οποιουδήποτε µεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ.
παλαιές λιθορριπές, φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεµάχια
σκυροδέµατος, εµπόδια οποιουδήποτε είδους, σιδερά τεµάχια κλπ.), µπορεί να
χρησιµοποιηθεί πλωτός γερανός µε αρπάγη ή άλλος κατάλληλος κατασκευαστικός
εξοπλισµός.
Θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη βυθοκορηµάτων σε µεγάλα βάθη
Εφ΄όσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από την µελέτη του έργου, το εκσκαπτόµενο
υλικό:
α)
θα φορτώνεται σε αυτοκινούµενες ή ρυµουλκούµενες αυτοεκφορτούµενες
φορτηγίδες µε στεγανό πυθµένα (κλαπέ), οι οποίες θα το µεταφέρουν και θα
απορρίπτουν στις προβλεπόµενες θαλάσσιες θέσεις απόρριψης, ή
β)
θα αποθηκεύεται προσωρινά στο εσωτερικό των πλωτών αυτοκινούµενων
αναρροφητικών αποθηκευτικών βυθοκόρων (hopper trailer dredgers), οι οποίες εν
συνεχεία το µεταφέρουν και το απορρίπτουν στις προβλεπόµενες θαλάσσιες θέσεις
απόρριψης.
Η µεταφορά και απόρριψη των βυθοκορηµάτων και των εν γένει υποθαλάσσιων
προϊόντων, καθώς και των εν γένει καθαιρέσεων θα γίνεται σύµφωνα µε τους
περιβαλλοντικούς όρους, σε βάθη θάλασσας µεγαλύτερα των -50 m, ανεξάρτητα από την
απόσταση µεταφοράς και σε απόσταση µεγαλύτερη από 2,0Κm από την υφισταµένη
ακτογραµµή και συγκεκριµένα σε θέσεις που θα εγκρίνει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σε
διασπορά, ώστε η πρόσχωση που θα συντελεσθεί στον βυθό να µη µειώσει το βάθος της
θαλάσσης περισσότερο από 3 µέτρα.
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή:
α) διαρροών από πιθανούς επιπλέοντες αγωγούς µεταφοράς των βυθοκορηµάτων
και
β)υπερχειλίσεων ή/και διαρροών κατά την θαλάσσια µεταφορά των βυθοκορηµάτων
µε αυτοεκφορτούµενες φορτηγίδες (κλαπέ) ή πλωτές αυτοκινούµενες αναρροφητικές
αποθηκευτικές βυθοκόρους (trailing suction hopper dredgers).
Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Οι εκσκαφές θα γίνονται µε οποιαδήποτε µέσα αρκεί να συµφωνούν µε τα
σηµειούµενα στα σχέδια της µελέτης όρια και στάθµες.
Μετά την εκτέλεση των βυθοκορήσεων ο πυθµένας θα πρέπει να διαµορφωθεί ως
επίπεδη
επιφάνεια χωρίς ανωµαλίες. Εφ΄ όσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από την µελέτη
του έργου, οι κλίσεις των πρανών εκσκαφής θα διαµορφωθούν υποχρεωτικά ίσες µε τις
προβλεπόµενες κλίσεις της µελέτης, ακόµη και στην περίπτωση δυνατότητας ευστάθειας
των πρανών εκσκαφής µε πιό απότοµες κλίσεις.
Oι εκσκαφές θα εκτελούνται όπως ορίζεται στις προηγούµενες παραγράφους και θα
συµφωνούν µε τα σηµειωµένα στα σχέδια της µελέτης όρια και στάθµες. Εάν σε κάποια
θέση γίνει εκσκαφή σε περιοχές έξω από τα όρια ή σε βάθη µεγαλύτερα από τα
προβλεπόµενα από τα σχέδια, ο Ανάδοχος θα αποζηµιώνεται σε κάθε περίπτωση µόνο
για τις συµβατικές ποσότητες.
Η εκσκαφή του πυθµένα της θάλασσας δεν επιτρέπεται, σε κανένα µεµονωµένο
σηµείο της περιοχής εκσκαφών να φτάσει σε στάθµες υπεράνω των αναγεγραµµένων
στα σχέδια
της µελέτης βαθών σχεδιασµού. Η εκσκαφή του πυθµένα της θάλασσας επιτρέπεται
να φθάνει σε µεµονωµένα µόνο σηµεία της επιφάνειας σε στάθµες µέχρι -0.50 m
χαµηλότερα από τα αναγεγραµµένα στα σχέδια της µελέτης βάθη σχεδιασµού, χωρίς ο
Ανάδοχος να δικαιούται ουδεµία πρόσθετης οικονοµικής αποζηµίωσης για οποιοδήποτε
όγκο τυχόν τοπικής υπερεκσκαφής σε στάθµες χαµηλότερα από τα βάθη σχεδιασµού.
Η εκσκαφή του πυθµένα της θάλασσας επιτρέπεται να φθάνει σε µεµονωµένα µόνο
σηµεία της επιφάνειας σε στάθµες που βρίσκονται µέχρι και 5 εκατοστά του µέτρου πιο
ψηλά από τις αναγραµµένες στα σχέδια της µελέτης στάθµες.
Εάν σε κάποια θέση γίνει εκσκαφή από τον Ανάδοχο σε περιοχές έξω από τα όρια ή
σε βάθη µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα από τα σχέδια και κατά την κρίση της
Υπηρεσίας υπάρχει κίνδυνος για την ευστάθεια των γειτονικών έργων, τότε η Υπηρεσία
µπορεί να διατάξει την πλήρωση, µε έξοδα του Αναδόχου, του επί πλέον εκσκαφθέντος
όγκου µε υλικά και µέθοδο πλήρωσης εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση
αυτή ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται µόνο για τις συµβατικές ποσότητες όπως καθορίστηκαν
παραπάνω (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης).

K:\N5300c\tefhi\ΤΠ.doc

10

Ν5300c/5150/B10

∆. OΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για τα ειδικά µέτρα ασφάλειας-υγείας κατά την κατασκευή λιµενικών έργων ισχύει η
ΠΕΤΕΠ 09-19- 011-00 «Μέτρα υγιεινής-ασφάλειας και µέτρα προστασίας του
περιβάλλοντος κατά την κατασκευή λιµενικών έργων».
Επισηµαίνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
Κατά την διάρκεια των εργασιών βυθοκορήσεων χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών,
θα λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή καταπτώσεων και την πρόληψη τυχόν
ατυχηµάτων και γενικά ζηµιών οποιασδήποτε φύσεως.
Κατά την διάρκεια των βυθοκορήσεων, οι εργασίες θα οργανώνονται κατά τρόπο να
µην παρεµποδίζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η ναυσιπλοΐα, ούτε να διακυβεύεται η
ασφάλεια αυτής στην ευρύτερη περιοχή, και σε πλήρη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες
κανονισµούς λειτουργίας του λιµένα και µε τις οδηγίες και εντολές του Κυρίου του Έργου
και όλων των αρµόδιων φορέων.
Τα υπό κατασκευή τµήµατα του έργου και ο πλωτός εξοπλισµός (βυθοκόροι,
πλωτοί γερανοί, ρυµουλκά, φορτηγίδες, επιπλέοντες και χερσαίοι αγωγοί µεταφοράς των
βυθοκορηµάτων κλπ.), θα επισηµαίνονται µε προσωρινή σήµανση και φωτοσήµανση
καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών βυθοκορήσεων, σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς και νοµοθεσία.
Ο Ανάδοχος θα τηρεί ενήµερους τους αρµόδιους φορείς λειτουργίας του λιµένα για
τη θέση των επιπλεόντων και χερσαίων αγωγών µεταφοράς των βυθοκορηµάτων και θα
λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή ατυχηµατικής πτώσης στην
θάλασσα και βύθισης κάθε είδους εξοπλισµού, εργαλείου, υλικών, αγωγών κλπ., σε
περίπτωση δε τέτοιου συµβάντος θα ενηµερώνει άµεσα την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και
θα ενεργεί για την ανάσυρση των βυθισµένων αντικειµένων, µε δικές του δαπάνες.
Στην περίπτωση που λόγω της εκσκαφής τα δηµιουργούµενα αιωρήµατα είναι
ανεπιθύµητα ή ρυπογόνα, εκσκαφής, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών
οχλήσεων συνιστάται όπως χρησιµοποιείται πλωτό διάφραγµα (silt screen) τετραγωνικής
κατόψεως ελαχίστων διαστάσεων 8.0×8.0 m.
Σε περίπτωση µολυσµένων πυθµένων θα συνταχθεί σχετικής ειδικής µελέτης που
θα αφορά τον τρόπο εκσκαφής και διαχείρισης των βυθοκορηµάτων.
Στην περιοχή των υφιστάµενων κρηπιδωµάτων ο Ανάδοχος υποχρεούται να
εκτελέσει τις προβλεπόµενες από την µελέτη εκσκαφές µε ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε
σε καµιά περίπτωση να µην προκληθούν ζηµιές στα υφιστάµενα έργα.
Οι δαπάνες για την χρήση δύτη που τυχόν απαιτηθεί κατά την εκτέλεση των
εκσκαφών, σύµφωνα µε τα Σχέδια της µελέτης και την παρούσα προδιαγραφή καθώς και
την εκτέλεση κάθε ύφαλης αυτοψίας που τυχόν ζητηθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία,
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
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Εκρηκτικά
∆εν επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών υλών. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης
εκρηκτικών υλών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις νόµιµες διαδικασίες για
την έγκαιρη απόκτηση της άδειας χρήσεως εκρηκτικών.
Τρόπος επιµέτρησης της εργασίας
Οι εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών επιµετρώνται
ανά κυβικό µέτρο πραγµατικού όγκου, µε την λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και
σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή, εκτός αν άλλως ορίζεται στα συµβατικά τεύχη
του έργου.
Οποιοσδήποτε όγκος κάθε τοπικής υπερεκσκαφής σε στάθµες χαµηλότερα από τα
βάθη που προβλέπονται στην µελέτη ή εκτός των πρανών των διατοµών της µελέτης, δεν
θα επιµετράται και δεν θα αποτελεί αντικείµενο πληρωµής προς τον Ανάδοχο.
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται η θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη των
βυθοκορηµάτων σε µεγάλα βάθη, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου,
καθώς και η θαλάσσια, η χερσαία µεταφορά, η φορτοεκφόρτωση και εναπόθεση,
σύµφωνα µε τη µελέτη και τις σχετικές εγκρίσεις των Υπηρεσιών.
Η εκσκαφή, αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη σύµφωνα µε την
παρούσα, οποιασδήποτε ποσότητας βυθοκορηµάτων πάσης φύσεως, η οποία
ενδεχοµένως έχει συσσωρευτεί κατά την φάση εκτέλεσης των βυθοκορήσεων σε
οποιοδήποτε σηµείο της προς εκσκαφή περιοχής ή έξω από αυτήν, εάν οφείλεται σε
κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των
εργασιών εκσκαφής δεν θα επιµετράται και δεν θα πληρώνεται ιδιαίτερα.
∆εν θα επιµετράται και δεν θα πληρώνεται ιδιαίτερα οποιαδήποτε ποσότητα
βυθοκορηµάτων οφείλεται σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυµατισµοί, ρεύµατα
κ.λ.π.) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία µέχρι της οριστικής παραλαβής των βυθοκορήσεων.
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ΑΡΘΡΟ 3ο : ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η προδιαγραφή του υλικού επίχωσης και η
περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των ύφαλων και των έξαλων επιχώσεων.
Πρότυπες προδιαγραφές
Για τις εργασίες επιχώσεων δεν υπάρχουν κατάλληλες πρότυπες προδιαγραφές,
συµπληρωµατικά µε τα κατωτέρω αναφερόµενα ισχύει η ΤΣΥ Έργων Οδοποιίας, όπως
εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθµ. ∆17/α/01/93/ΦΝ437/2004 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΤΣΥ).
Εργασία επιχώσεων
Οι ύφαλες και έξαλες επιχώσεις θα γίνονται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις σε
όλη την επιφάνεια που προβλέπεται να επιχωθεί και στις στάθµες που καθορίζονται από
τα σχέδια της µελέτης ή ορίζονται µε σχετική έγγραφη διαταγή της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας. Το πάχος κάθε στρώσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα σχέδια της
µελέτης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τo 1.00m στην περίπτωση των ύφαλων
επιχώσεων. Η διάστρωση των έξαλων επιχώσεων θα γίνει κατά στρώσεις, κάθε µίας
µέχρι πάχους 0.50m και η συµπύκνωση των στρώσεων θα επιτευχθεί µε µηχανική
τύµπανση ή κυλίνδρωση, µε σύγχρονη διαβροχή ή µε άλλο τρόπο της έγκρισης του
Επιβλέποντα.
Οι ύφαλες επιχώσεις γίνονται είτε από τη θάλασσα µε φορτηγίδες (συνήθως
ηµιέµφορτες, για την επίτευξη διάστρωσης σε στρώσεις πάχους 1,00 m), είτε από την
ξηρά µε συνεχή προώθηση του µετώπου του επιχώµατος προς τα βαθιά. Στα ύφαλα
επιχώµατα δεν εκτελούνται εργασίες συµπύκνωσης.
Η τελική επιφάνεια των επιχώσεων διαµορφώνεται στους χερσαίους χώρους
επίπεδη µε µία στρώση θραυστού υλικού κατασκευαζόµενη σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. 0150
της οδοποιίας και σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.
Οι ύφαλες επιχώσεις θα γίνουν µε κατάλληλα λίθινα προϊόντα δανειοθαλάµων ή
βυθοκορηµάτων εφόσον αυτά τηρούν τις προδιαγραφές. Τα υλικά που θα
χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν κοκκώδη σύσταση, οι δε περιεχόµενες σε αυτά
πάσης φύσεως γαιώδεις και οργανικές προσµίξεις να µην υπερβαίνουν το ποσοστό 10%.
∆ιευκρινίζεται ότι η χρησιµοποίηση των υλικών θα γίνεται µόνο µετά από έγγραφη
έγκριση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι αν ο Ανάδοχος
δεν εκτελέσει τις επιχώσεις κατά στρώσεις και όπως καθορίζεται παραπάνω 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.
Μετά το πέρας των εργασιών, ελέγχεται η συµµόρφωση των σταθµών και των
κλίσεων του ύφαλου και στη συνέχεια του έξαλλου επιχώµατος µε τα οριζόµενα στην
µελέτη ή τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.

Τρόπος επιµέτρησης της εργασίας
Η επιµέτρηση της εργασίας θα γίνει σε m3, του όγκου του υλικού µετρούµενου µε
εφαρµογή των θεωρητικών διατοµών της µελέτης όσον αφορά τις τελικές στάθµες και τα
πρανή και µε βάση τα αρχικά βυθόµετρα του πυθµένα που λαµβάνονται από την
Υπηρεσία.
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Οποιαδήποτε πρόσθετη ποσότητα του υλικού προκύψει λόγω διείσδυσής του στον
πυθµένα ή καθίζησης του πυθµένα, καθώς και οποιαδήποτε απώλεια υλικού λόγω
διασποράς του για οποιοδήποτε λόγο είναι ανηγµένη στην τιµή της εργασίας.
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ΑΡΘΡΟ 4ο :

ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ

Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του είδους και της ποιότητας
των πετρωµάτων, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν καθώς και του τρόπου εκτελέσεως των
απαιτούµενων εργασιών για την κατασκευή των στρώσεων, των πρανών και των
πρισµάτων θεµελίωσης από λιθορριπές, των εξισωτικών στρώσεων από µικρής
διαβάθµισης λιθορριπές, των ανακουφιστικών πρισµάτων όπισθεν των κρηπιδότοιχων
από λιθορριπές καθώς και κάθε άλλη εργασία που απαιτεί χρήση λιθορριπών και
φυσικών ογκολίθων και προβλέπεται στην τεχνική µελέτη του έργου.
Πρότυπες προδιαγραφές
Οι έλεγχοι της ποιότητας των πετρωµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για τις
λιθορριπές θα γίνει µε τις πρότυπες προδιαγραφές πρωτίστως κατά τα Ευρωπαϊκά
Πρότυπα ΕΝ ή κατά τα αντίστοιχα πρότυπα ASTM ή AASHTO, ως εξής:
• EN 1367-2: Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2:
Magnesium sulphate test ή Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use
of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate (ASTM C 88-99a-73).
• EN 1097-6: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of the particle density and water absorption ή Standard Test Methods for
Absorption and Bulk Specific Gravity of Dimension Stone (ASTM C 97-02).
• EN 1097-2: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2:
Methods for the determination of resistance to fragmentation ή Standard Test Method for
Compressive Strength of Dimension Stone (ASTM C 170-90).
• Standard Test Method for Resistance to Degradation by Abrasion and Impact in
the Los Angeles Machine (ASTM C 131).
Προέλευση - Ποιότητα υλικών
Λιθορριπές – 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 και αφού προηγουµένως εκτελεστεί προσεκτική διαλογή και
διαβάθµιση τους. Η χρήση λίθων εξ αλιεύσεως θα γίνεται µόνον µετά από έγκριση της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και µόνο µετά την σχετική αδειοδότηση από τις αρµόδιες
Αρχές.
∆εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση προϊόντων ύφαλων εκσκαφών παρά µόνον
χερσαίων εκσκαφών και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλες τις παρούσες
προδιαγραφές.
Τα πετρώµατα, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για 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.
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Ειδικότερα, προτού χρησιµοποιηθεί το λατοµείο που 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 εκ.) (προσδιοριζόµενη σύµφωνα µε
την ASTM C175-50): 650 kg/cm².
δ) Μέγιστη απώλεια επί τοις εκατό (%) κατά την δοκιµή υγείας (5 κύκλων) µε χρήση
θειικού νατρίου (προσδιοριζόµενη σύµφωνα µε την ASTM C88-73): 10%.
ε) Αντοχή σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles µικρότερη του 40%.
∆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 5.000m3.
Ειδικότερα για τις λιθορριπές πληρώσεως των τεχνητών ογκολίθων 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 500m³.
Εάν η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει βάσιµες αµφιβολίες, για την υγεία και τις λοιπές
απαιτούµενες ιδιότητες των πετρωµάτων, θα διενεργεί εργαστηριακή πετρογραφική
εξέταση και ανάλυση χηµικής συνθέσεως κατάλληλων δειγµάτων των υλικών, σύµφωνα
µε τις πρότυπες προδιαγραφές της παραγρ. 4.2. και µε µέριµνα και δαπάνες του
Αναδόχου και σε εργαστήριο εγκεκριµένο από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Το πρόσθετο υλικό που τυχόν απαιτηθεί λόγω καθιζήσεων ή/και συνιζήσεων του
ιδίου του υλικού ή των υποκειµένων στρωµάτων για να επιτευχθούν οι στάθµες της
µελέτης, δεν αναγνωρίζεται, δεν υπολογίζεται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, καθώς
θεωρείται ότι η απώλεια αυτή έχει ληφθεί υπόψη ανηγµένη στην τιµή µονάδας της
προσφοράς του Αναδόχου.
∆ιαβάθµιση υλικών
Κατ’ ελάχιστον το 50% κατά βάρος των λιθορριπών θα είναι λίθοι που έχουν βάρος
µεγαλύτερο από το µέσο βάρος και οι λίθοι θα είναι καλά διαβαθµισµένοι µεταξύ του
µέγιστου και ελάχιστου.
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.
Το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού (D<20mm) θα είναι 5% για
την λιθορριπή έδρασης και πληρώσεως των τεχνητών ογκολίθων (0,50 έως 100Kg) και
την λιθορριπή του ανακουφιστικού πρίσµατος (20 έως 100Κg).
Το υλικό της εξισωτικής στρώσης (µικρής διαβάθµισης λιθορριπές) για την έδραση
των τεχνητών ογκολίθων θα έχει ελάχιστο πάχος στρώσης 10cm στην περίπτωση που
µορφώνεται από σκύρα είτε θα έχει ελάχιστο πάχος στρώσης 25cm στην περίπτωση που
µορφώνεται από λιθοσύντριµα, τα οποία θα έχουν χαρακτηριστικές διαµέτρους από
Dmin=125mm έως Dmax=155mm (ατοµικό βάρος 5 έως 10Kg). H ανοχή στις παραπάνω
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διαµέτρους του υλικού αυτού είναι 10%. Το επιτρεπόµενο ποσοστό γαιωδών θα είναι
µικρότερο από 5%. Ο έλεγχος που αφορά στην ποιότητα και την διαβάθµιση του υλικού,
θα γίνει υποχρεωτικά ανά 250m3, µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου. Θα
απορρίπτεται ολόκληρη η ποσότητα σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις
µεγαλύτερες από 5% από τις παραπάνω προδιαγραφόµενες ιδιότητες.
Η λιθορριπή πλήρωσης των κυψελών τεχνητών ογκολίθων θα αποτελείται από
λίθους ατοµικού βάρους 0,50 έως 100 kg (Dmax=35 cm), το µέγιστο δε επιτρεπόµενο
ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού (D<20 mm) θα είναι 5%. Ενδιάµεσες διαβαθµίσεις της
κατηγορίας αυτής (20 έως 100 kg) της λιθορριπής πλήρωσης, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν εφόσον απαιτείται από την µελέτη, είτε λόγω µεγέθους των κυψέλών,
είτε απαιτήσεων απορρόφησης κυµατικής ενέργειας µέσω οπών των κυψελών.
Για όλες τις διαβαθµίσεις των λιθορριπών, ένα ικανοποιητικό δείγµα από κάθε τύπο
λιθορριπών θα κρατείται επί τόπου ως υπόδειγµα για την κατασκευή.
Περιγραφή εργασιών – τρόπος κατασκευής
Οι εργασίες λιθορριπών συµπεριλαµβανοµένων κατασκευής ανακουφιστικών
πρισµάτων από λιθορριπές, λιθορριπών εδράσεως, εξισωτικών στρώσεων κλπ εργασιών
µε λιθορριπές, συνίστανται στην παραγωγή ή προµήθεια κατάλληλων υλικών σύµφωνα
µε τις παρούσες προδιαγραφές, στην φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά,
βύθιση, διάστρωση και µόρφωση των οριζόντιων στρώσεων και των πρανών µε τη
βοήθεια δύτη, όπως ορίζεται στα σχέδια και σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις.
Τα πρανή και οι υπόλοιπες επιφάνειες εξυγιαντικών στρώσεων, λιθορριπών
εδράσεως κλπ του έργου θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις παρακάτω επιτρεπόµενες
ανοχές, αυτές δε οι οποίες παρουσιάζουν ελλειµµατικές στάθµες ή διαστάσεις θα
συµπληρώνονται µε τις απαιτούµενες ποσότητες υλικών, ώστε να προκύψει η
προβλεπόµενη από την µελέτη διατοµή.
Χαράξεις
• Ύφαλα: 0,50 m εκατέρωθεν της χάραξης
• Έξαλα: 0,15 m εκατέρωθεν της χάραξης.
Πάχη στρώσεων κατά την κατασκευή (όχι τελικών σταθµών) • Ύφαλα: -10% έως +15 % του πάχους στρώσης
• Έξαλα: -5% έως +10 % του πάχους στρώσης.
Στάθµες στρώσεων –
• Ύφαλα : ± 0,30 m ή + 0,50 m D50, - 0,30 m D50
• Έξαλα : ± 0,15 m ή ± 0,20 m D50
Τα υλικά τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου θα
αφαιρούνται και θα αποµακρύνονται από το έργο και θα αντικαθίστανται από άλλα
κατάλληλα. Οι λιθορριπές θα διαστρώνονται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις σε όλη
την επιφάνεια και στις στάθµες, που καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια της
µελέτης. Το πάχος κάθε στρώσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1m. Η κλίση των
πρανών των λιθορριπών πρέπει να είναι ίση ή ηπιότερη από την προβλεπόµενη στα
σχέδια του έργου. Η µόρφωση της κεκλιµένης επιφάνειας των πρανών από λιθορριπές
θα γίνεται πάντοτε στις προβλεπόµενες στάθµες από την µελέτη µε την βοήθεια δύτη.
Οι τελικές επιφάνειες πρέπει να δίνουν την εντύπωση µιας κατά το δυνατόν
επίπεδης επιφάνειας. Υλικά, τα οποία τοποθετήθηκαν πέραν από τα όρια τα οποία
τίθενται από τα σχέδια της µελέτης και εφόσον κατά την κρίση του Επιβλέποντα έχουν
δυσµενή επίδραση επί της ευστάθειας ή λειτουργίας του έργου, θα αποµακρύνονται.
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Η πλήρωση των κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση
µόρφωσης κατακόρυφης στήλης που αποτελείται από τις επάλληλες στρώσεις κενών
κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων. Οι λιθορριπές αυτές θα διαστρώνονται πάντοτε κατά
οριζόντιες στρώσεις και στις στάθµες, που καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια της
µελέτης. Οι τελικές επιφάνειες πρέπει µακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση µιας κατά
το δυνατόν επίπεδης επιφάνειας. Η πλήρωση µε λιθορριπές θα γίνεται µε βαθµιδωτή
αλληλουχία στις κυψέλες διαδοχικών γειτονικών στηλών κυψελωτών ογκολίθων ούτως
ώστε να µειώνεται η διαφορά ύψους για να µην προκληθούν υπέρµετρες καταπονήσεις
των εσωτερικών τοιχωµάτων των ογκολίθων λόγω της πλήρωσης γειτονικών κυψελών σε
διαφορετικές στάθµες. Οι επιτρεπόµενες ανοχές για την τελική στάθµη είναι ± 0,05 m. Οι
λιθορριπές πλήρωσης που παρουσιάζουν ελλειµµατικές τελικές στάθµες θα
συµπληρώνονται µε έξοδα του Αναδόχου µε τις κατάλληλες ποσότητες υλικών. Τα υλικά
τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου θα αφαιρούνται και θα
αποµακρύνονται από το Έργο µε έξοδα του Αναδόχου και θα αντικαθίστανται από άλλα
κατάλληλα. Υλικά τα οποία τοποθετήθηκαν πέραν από τα όρια τα οποία τίθενται από τα
σχέδια της µελέτης και εφόσον κατά την κρίση του Επιβλέποντα έχουν δυσµενή επίδραση
επί της ευστάθειας ή λειτουργίας του έργου θα αποµακρύνονται µε έξοδα του Αναδόχου.
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 την 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 στάθµες από τα σχέδια της µελέτης.
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 επί πλέον ποσότητες υλικών και παρελκοµένων εργασιών.
H 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
και η κάθε στρώση να είναι ανθεκτικότερη. Οι φυσικοί ογκόλιθοι της κύριας θωρακίσεως
πρέπει να τοποθετούνται µε την µεγαλύτερη διάσταση κάθετη στην όψη του έργου
(µπατικοί), ώστε να προσβάλλεται η µικρότερη επιφάνεια από τους κυµατισµούς.
Αποδοχή περαιωµένης εργασίας
Ελέγχονται οι προδιαγραφόµενες ανοχές των πρανών και των υπολοίπων
επιφανειών των από λιθορριπές του έργου.
Ελέγχονται οι τελικές επιφάνειες, που πρέπει µακροσκοπικά να δίνουν την
εντύπωση µιας επίπεδης κατά το µάλλον ή ήττον επιφανείας.

Τρόπος επιµέτρησης της εργασίας
Η επιµέτρηση της εργασίας θα γίνει σε m3, του όγκου του υλικού µετρούµενου µε
εφαρµογή των θεωρητικών διατοµών της µελέτης όσον αφορά τις τελικές στάθµες και τα
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πρανή και µε βάση τα αρχικά βυθόµετρα του πυθµένα που λαµβάνονται από την
Υπηρεσία. Οποιαδήποτε πρόσθετη ποσότητα του υλικού προκύψει λόγω διείσδυσής του
στον πυθµένα, καθώς και οποιαδήποτε απώλεια υλικού λόγω διασποράς του για
οποιοδήποτε λόγο είναι ανηγµένη στην τιµή της εργασίας.
Οι λιθορριπές που θα χρησιµοποιηθούν για την πλήρωση των κυψελών των
τεχνητών ογκολίθων, επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα (m3), µε βάση τον όγκο των
κυψελών που λιθοπληρώνονται µέχρι τις θεωρητικές στάθµες σε σχέση µε την στάθµη
αναφοράς της µελέτης.
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ΑΡΘΡΟ 5ο : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του είδους και της ποιότητας
των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, των απαιτούµενων ιδιοτήτων τους, καθώς και του
τρόπου εκτελέσεως όλων των εργασιών των σχετικών µε την παρασκευή σκυροδέµατος
διαφόρων ποιοτήτων, αόπλων και οπλισµένων.
Πρότυπες προδιαγραφές
Οι παρακάτω πρότυπες προδιαγραφές ισχύουν γενικά για όλα τα θέµατα, εκτός
εκείνων για τα οποία υπάρχει διαφορετική αντιµετώπιση στις παραγράφους του
παρόντος άρθρου. Συµπληρωµατικά µε τα κατωτέρω αναφερόµενα ισχύει η ΤΣΥ Έργων
Οδοποιίας, όπως εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθµ. ∆17/α/01/93/ΦΝ437/ 2004 απόφαση
ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΤΣΥ).
α) Ελληνικού κράτους
α.1. Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος (Απόφαση ∆17α/116/4/ΦΝ
429/ΦΕΚ 1329/8’/6.11.00)
α.2. Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ -408 «Θραυστά αδρανή για συνήθη σκυροδέµατα»
α.3. Πρότυπη, τεχνική προδιαγραφή, για το έτοιµο σκυρόδεµα της Επιτροπής
Προδιαγραφών Σκυροδέµατος του Τ.Ε.Ε.
α.4. Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Υ.Α. ∆14/19164/97, ΦΕΚ
315/17.4.97). Προσαρµογή του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος προς τις
απαιτήσεις του εναρµονισµένου Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 «Τσιµέντο - Μέρος
1:Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα»
(Υ.Α. ∆14/50504, Φ.Ε.Κ.537/1.5.2002).
α.5. Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 «Τσιµέντο -Μέρος 1: Σύνθεση,προδιαγραφές και
κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα» (Φ.Ε.Κ. 917/8/17.7.2001).
Σε περίπτωση χρήσης τσιµέντου ανθεκτικού στα θειικά παραµένει σε ισχύ το
Π.∆. 244/29.2.1980.
α.6. Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ 345 «Το ύδωρ αναµίξεως και συντηρήσεως
σκυροδέµατος»
α.7. Σχετικά µε τον τρόπο της κατασκευής των ικριωµάτων θα ισχύουν οι
Ελληνικοί Κανονισµοί που αφορούν στην ασφάλεια των εργαζοµένων σε
οικοδοµικές εργασίες. (Π.∆. 447 της 9/17/7/1975 Φ.Ε.Κ. Α/ 142/1975 και Π.∆.
1073 της 12/16/9/1981 ΦΕΚ Α’ 260/1981).
β) American Society for Testing and Materials (A.S.T.M.)
β1.
C.88-73 Test for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or
Magnesium Sulfate.
γ) Deutsches Institut für Normung.
DIN 1164: Portland, Iron Portland, Blast furnace and Tress Cement.
DIN 4226: Aggregates for Concrete.
DIN 17100: Steels for General Structural Purpose Quality Standard.
DIN 1045: Concrete and Reinforced Concrete; Design and Construction
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Υλικά
Νερό (παρ. 4.4 ΚΤΣ-97)
Το νερό αναµείξεως και συντηρήσεως του σκυροδέµατος των κυψελωτών τεχνητών
ογκολίθων θα προέρχεται από το δίκτυο πόσιµου νερού και θα πρέπει να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του Σχεδίου Προτύπου EN 1008:2002: Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water
recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete -- Νερό
ανάµιξης σκυροδέµατος – Προδιαγραφή για δειγµατοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της
καταλληλότητας του νερού. Απαγορεύεται η χρήση θαλασσινού νερού για την παρασκευή
και συντήρηση του σκυροδέµατος.
Εάν η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει αµφιβολίες για την καταλληλότητα του νερού
µπορεί να ζητήσει την 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
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 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.
Θαλασσινό νερό και νερό ιαµατικών πηγών απαγορεύεται να χρησιµοποιείται.
Τσιµέντο
Το τσιµέντο θα είναι Σύνθετο Τσιµέντο Πόρτλαντ τύπου CEM ΙΙ (πρόσθετα :
Ποζολάνες περίπου έως 20%), θα προέρχεται από Ελληνικό εργοστάσιο και θα πληροί
τις πρότυπες προδιαγραφές (πρότυπη προδιαγρ. α.4 και α.5). Σε περίπτωση που η
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 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 και εγκρινόµενο από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
εργαστήριο. Εάν για κάποια προµήθεια διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις των
προδιαγραφών, τότε αυτή θα απορρίπτεται.
Οµοίως θα απορρίπτεται και κάθε σάκος εάν µέσα σ' αυτόν βρεθούν όγκοι ή σβώλοι
πηγµένου τσιµέντου, οι οποίοι δεν αποσυντίθενται µε ελαφρά συµπίεση µε το χέρι ή
βρεθεί το βάρος µικρότερο του κανονικού.
Αδρανή υλικά (παρ. 4.3 ΚΤΣ -97)
Τα αδρανή υλικά (σκύρα και χάλικες) που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή
σκυροδέµατος πρέπει εν γένει να ικανοποιούν τις πρότυπες προδιαγραφές που
παρουσιάζονται στον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και επιπλέον όσα αναφέρει
η πρότυπη προδιαγραφή α.3.
Τα σκύρα ή οι χάλικες θα προέρχονται από την θραύση υγιών και σκληρών λίθων
από τα καλύτερα πετρώµατα των λατοµείων, θα 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, ασβεστώδους ή οργανικής ύλης ή
ποσότητες αλάτων που προσβάλλουν τον χάλυβα όπως π.χ. νιτρικά, αλογόνα (εκτός
φθοριούχων) κλπ.
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Tα θραυστά αδρανή πρέπει να προέρχονται από αµιγή πετρώµατα, των οποίων η
αντοχή σε θλίψη, σε υγρή κατάσταση, µε τη δοκιµή του DIN 52105 να είναι το λιγότερο
100 Ν/mm².
Οι έλεγχοι αντοχής του µητρικού πετρώµατος, οργανικών προσµίξεων και
ισοδυνάµου άµµου µπορούν να παραλείπονται όταν το λατοµείο διαθέτει πιστοποιητικά
ελέγχου από εργαστήρια του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ή από εργαστήρια των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, ή από αναγνωρισµένα εργαστήρια (άρθρο 15.8 του Κ.Τ.Σ.)
και από τα οποία πιστοποιητικά προκύπτει ότι τα προϊόντα ικανοποιούν τις αντίστοιχες
απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ.
Αδρανή µε αντοχή µητρικού πετρώµατος µεταξύ 45Μpa και 65Mpa µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για σκυρόδεµα όταν ικανοποιούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις αδρανών
του Κ.Τ.Σ. και εφόσον από τη µελέτη συνθέσεως αποδειχθεί ότι επιτυγχάνεται η
απαιτούµενη αντοχή του σκυροδέµατος για το οποίο προορίζονται. Αδρανή µικρότερης
αντοχής του παραπάνω κατωτάτου ορίου χρησιµοποιούνται µόνο για κοινό οικοδοµικό
σκυρόδεµα επιχρίσµατος και εφόσον ικανοποιούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ. Η
σχεδίαση της κοκκοµετρικής καµπύλης των αδρανών θα γίνεται σε παρόµοια
διαγράµµατα µε τα I,II, III και IV του Κ.Τ.Σ., ανάλογα µε το µέγιστο κόκκο του µίγµατος
των αδρανών.
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.
To σχήµα τους πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο κοντόχοντρο (σφαιρικό, κυβικό), µε
λόγο µήκους προς πάχος, µικρότερο του 3:1.
To µίγµα των αδρανών πρέπει, όσο γίνεται, να είναι λεπτόκοκκο µε λίγα κενά και
χωρίς πολλή άµµο.
Εάν η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει αµφιβολίες για το αν τηρούνται οι παραπάνω
όροι µπορεί να ζητήσει την διενέργεια δοκιµών υγείας πετρώµατος σύµφωνα µε την
πρότυπη προδιαγραφή β.1 από τον Ανάδοχο και µε έξοδα του ιδίου, σε εγκεκριµένο από
τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εργαστήριο.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 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 της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Γενικά ισχύουν όσα αναφέρει η πρότυπη προδιαγραφή α.2. µε τις τροποποιήσεις
και προσθήκες της παρ. 4.3.2 του ΚΤΣ - 97.
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.
Επιπλέον τα παραπάνω δοχεία ή δεξαµενές θα προστατεύονται από την ηλιακή
θερµότητα.
Αποθήκευση τσιµέντου
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Το τσιµέντο αποθηκεύεται 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. Η εν λόγω αποθήκευση
αφορά στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αποφασίσει και λόγω των σηµαντικά µεγάλων
ποσοτήτων σκυροδέµατος που απαιτούνται για την παρούσα εγκατάσταση, να
κατασκευάσει µονάδα παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί
υποχρέωση για τον Ανάδοχο, ο οποίος µπορεί τελικά να µην επιλέξει τη λύση αυτή και να
προτιµήσει την παραλαβή έτοιµου από εγκατάσταση παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος
εκτός του εργοταξίου.
Οι παραπάνω όµως απαιτήσεις, για τη φύλαξη του τσιµέντου, ισχύουν σε κάθε
περίπτωση, είτε γίνει επιλογή της µίας, είτε της άλλης λύσης, επειδή θα απαιτηθεί η
παρασκευή έστω και µικρών ποσοτήτων σκυροδέµατος ή άλλης φύσεως κονιαµάτων στο
εργοτάξιο. Για το λόγο αυτό το τσιµέντο αµέσως µετά την παραλαβή του σε σάκους στον
τόπο των έργων, θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κατάλληλα προφυλαγµένη από τις
καιρικές συνθήκες κατασκευή, που θα είναι κατά το δυνατόν αεροστεγής. Το δάπεδο θα
είναι υπερυψωµένο πάνω από το έδαφος σε απόσταση 30 τουλάχιστον εκατοστών του
µέτρου 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 ποσότητα τσιµέντου που παραδίδεται πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους
σχετικούς Κανονισµούς. Από τον χαρακτηρισµό σε σάκους και δελτία αποστολής πρέπει
να προκύπτει το είδος του τσιµέντου, η κατηγορία αντοχής, το εργoστάσιο, το βάρος και ο
χαρακτηρισµός της ποιοτικής παρακολούθησης.
Ο τρόπος αποθήκευσης θα επιτρέπει εύκολη προσπέλαση για επιθεώρηση και
αναγνώριση σε κάθε παραλαβή.
H διάρκεια αποθήκευσης τσιµέντου σε κανονικούς σάκους δεν πρέπει να 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.6, για τον προσδιορισµό της καταλληλότητάς του και το τσιµέντο αυτό δεν
θα χρησιµοποιείται χωρίς έγκριση του Επιβλέποντα.
Αποθήκευση αδρανών υλικών (παρ. 4.3.4.1 ΚΤΣ-97)
Η διαδικασίες αποθήκευσης (και παραλαβής) που περιγράφονται στο παρόν
αφορούν, όπως και στην περίπτωση των αντίστοιχων για το σκυρόδεµα, την περίπτωση
παρασκευής σκυροδέµατος επί τόπου στο εργοτάξιο.
Τα αδρανή θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο για σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
και µεγαλύτερης σε τρία (3) τουλάχιστον κλάσµατα.
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.
Γενικότερα, η αποθήκευση τους θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
µην διαχωρίζονται οι κόκκοι των αδρανών, όπως π.χ. συµβαίνει όταν ένα χονδρόκοκκο
αδρανές αδειάζεται από µεγάλο ύψος ή όταν αναµοχλεύεται. Τα αδρανή διαφορετικών
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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. Όσον αφορά την δειγµατοληψία και τους απαιτούµενους
ελέγχους των αδρανών που έχουν προσκοµισθεί στο εργοτάξιο θα ακολουθούνται οι
οδηγίες που δίδονται στον Κ.Τ.Σ. (παρ. 4.3.4. «Αποθήκευση, δειγµατοληψία και έλεγχοι
αδρανών»).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προδιαγραφές α.2 και α.4
Πρόσθετα Σκυροδέµατος (παρ. 4.5 ΚΤΣ-97)
Τα πρόσµικτα θα προσδιορισθούν από την µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος
που θα πρέπει να συνταχθεί από τον Ανάδοχο. Τα πρόσµικτα σκυροδέµατος θα πρέπει
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4, παρ. 4.5. του Ελληνικού Κανονισµού
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος-97 (ΚΤΣ-1997, Φ.Ε.Κ. 315/Β/17.04.1997) καθώς και του EN
934-2:2001: Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling -- Πρόσθετα σκυροδέµατος,
κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 2 : Πρόσθετα σκυροδέµατος - Ορισµοί απαιτήσεις,
συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση. . Η προσθήκη των προσµίκτων θα γίνεται
σύµφωνα µε τη µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος. Τα πρόσµικτα θα µπορούν να
προστεθούν στο σκυρόδεµα κατά την ανάµιξή ή προ της σκυροδέτησης στο εργοτάξιο. Οι
αναλογίες ενός συγκεκριµένου πρόσµικτου στο µείγµα του σκυροδέµατος θα
συµφωνηθούν προ της οποιασδήποτε σκυροδέτησης και θα είναι αντίστοιχες της µελέτης
σύνθεσης.
Ο προµηθευτής του πρόσθετου πρέπει να εφοδιάσει την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
µε τα πιστοποιητικά ελέγχου του πρόσθετου για τον τύπο τσιµέντου
που
θα
χρησιµοποιηθεί στο έργο.
Τα πρόσθετα που θα χρησιµοποιηθούν, ανάλογα µε τον τύπο τους (αερακτικά,
επιταχυντικά, επιβραδυντικά, ρευστοποιητικά κλπ), πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της Ειδικής Προδιαγραφής ΣΚ-307, ΣΚ-308, ΣΚ-316.
Αναλογίες µίξης
Oι ακριβείς αναλογίες µίξης του νερού, του τσιµέντου και των αδρανών υλικών, θα
καθορίζονται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα της
πρότυπης προδιαγραφής α.3 και α.4. καθώς και τα αναφερόµενα στην παρούσα, 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 θα 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, όπως η
αντοχή του παραγόµενου σκυροδέµατος είναι η προδιαγραφόµενη σε κάθε περίπτωση.
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.
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Το τσιµέντο θα µετράται σε βάρος ή µε την µονάδα του σάκου των
50χιλιογράµµων. Τα µίγµατα σκυροδέµατος θα ρυθµιστούν έτσι ώστε να µην απαιτούνται
κλάσµατα σάκων τσιµέντου. Χρήση κλασµάτων σάκου τσιµέντου θα γίνει µόνο εάν
υπάρχει γραπτή εξουσιοδότηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και αυτή θα γίνεται µε
πραγµατικό βάρος µετά από ζύγιση. Η ακρίβεια των µετρήσεων θα είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές α.4., άρθρο 7.
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 την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 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 της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 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.
Ποιότητες σκυροδέµατος
Θα παρασκευάζεται σκυρόδεµα των παρακάτω ποιοτήτων σύµφωνα µε τον
Ελληνικό Κανονισµό οπλισµένου σκυροδέµατος (ΕΚΟΣ–2000) που χρησιµοποιούνται
γενικά για τις αντίστοιχα αναφερόµενες χρήσεις :
C8/10 : Σκυρόδεµα καθαριότητας
C20/25 : Σκυροδέµατα ανωδοµών, πλήρωση κυψελών και διακένων µε έγχυτο
ύφαλο σκυρόδεµα, ειδικών τεχνητών ογκολίθων, επιστρώσεων, κατασκευή κρασπέδων,
ρείθρων κλπ µικροκατασκευών .
∆ειγµατοληψία
Η δειγµατοληψία και ο έλεγχος συµµορφώσεως γίνεται δια λήψεως δοκιµίων
σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κ.Τ.Σ. Η συχνότητα δειγµατοληψίας δοκιµίων
σκυροδέµατος καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Είδος
σκυροδέµατος
1.Έτοιµο
σκυρόδεµα

2. Εργοταξιακό
σκυρόδεµα µικρών
έργων
3. Εργοταξιακό
σκυρόδεµα
µεγάλων έργων

Αριθµός δοκιµίων

Θέση
δειγµατοληψίας
6 ανά ηµέρα ή ανά 11 φορτία αυτοκινήτων ή Στην έξοδο του
ανά 150 m³ σκυροδέµατος12 για πάνω από αυτοκινήτου
150m³ σκυροδέµατος ή για περισσότερα µεταφοράς.
από 11 φορτία αυτοκινήτων.
6 ανά ηµέρα ή ανά 150 µ³ σκυροδέµατος.
Στην έξοδο του
12 για πάνω από 150 µ³ σκυροδέµατος
αναµικτήρα
15 - 60 σε δοκιµαστικά αναµίγµατα. Στην έξοδο
12 δοκίµια ανά ηµέρα για τις 3 πρώτες αναµικτήρα
ηµέρες.
3 δοκίµια ανά ηµέρα για τις επόµενες
ηµέρες, ανεξάρτητα από την ποσότητα.

Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι :
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του

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.
Οπλισµένο Σκυρόδεµα και Οπλισµένο σκυρόδεµα στη θάλασσα
Τα στοιχεία του οπλισµού σκυροδέµατος πρέπει να έχουν επαρκή σύνδεση µεταξύ
τους και γενικά να τοποθετούνται µε τρόπο που να εξασφαλίζει από την πιθανότητα
µετατοπίσεων του οπλισµού κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης.
Ο οπλισµός πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να επικαλύπτεται µε πάχος
σκυροδέµατος όπως φαίνεται στα σχέδια της µελέτης. Το ασφαλές περιθώριο µεταξύ
οπλισµού και εξωτερικής επιφάνειας σκυροδέµατος θα τηρείται µε χρήση ειδικών ένθετων
πλαστικών διαστηµάτων µε κατάλληλο µέγεθος ή άλλο µέσο που θα προταθεί από τον
Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία.
Για την παρασκευή του οπλισµένου 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).
Ανάµειξη σκυροδέµατος
Για την ανάµειξη του σκυροδέµατος ισχύουν τα αναγραφόµενα στον Κ.Τ.Σ. (άρθρο 6)
Μεταφορά σκυροδέµατος
Για την µεταφορά του σκυροδέµατος ισχύουν τα αναγραφόµενα στον Κ.Τ.Σ. (άρθρο 7)
∆ιάστρωση σκυροδέµατος
Για τη διάστρωση του σκυροδέµατος ισχύουν τα αναγραφόµενα στον Κ.Τ.Σ. (άρθρο 8)
Συµπύκνωση σκυροδέµατος
Για τη συµπύκνωση του σκυροδέµατος ισχύουν τα αναγραφόµενα στον Κ.Τ.Σ.(άρθρο 9)
Συντήρηση σκυροδέµατος
Για τη συντήρηση του σκυροδέµατος ισχύουν τα αναγραφόµενα στον Κ.Τ.Σ. (άρθρο 10).
Tύποι σκυροδέµατος (παρ.11 ΚΤΣ-97)
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 στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
λεπτοµερή σχέδια 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 οι ελάχιστοι, ώστε να αποφεύγεται η διαρροή σκυροδέµατος.
Οι τύποι θα είναι έτσι σχεδιασµένοι και κατασκευασµένοι ώστε η αποµάκρυνση
τους να είναι εύκολη και η επιφάνεια του σκυροδέµατος να αποµένει επίπεδη,
απαλλαγµένη από εξογκώµατα και κοιλότητες. Επίσης, πριν από κάθε χρήση θα
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καθαρίζονται προσεκτικά και θα διαβρέχονται όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή
µε το σκυρόδεµα.
Αφαίρεση των τύπων θα γίνεται µετά από παρέλευση του απαιτούµενου χρόνου
σύµφωνα µε τους Ελληνικούς Κανονισµούς (Πίνακας 11.6 ΚΤΣ-97, όπως έχει
τροποποιηθεί σύµφωνα µε την ΥΑ ∆14/50504, ΦΕΚ 537/1.5.2002) και µε προσοχή, έτσι
ώστε να αποφεύγεται ο τραυµατισµός της επιφάνειας του σκυροδέµατος.
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ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΦΑΛΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των
υφάλων σκυροδετήσεων.
Εφαρµοστέες Προδιαγραφές
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 5, σε συνδυασµό µε τις τροποποιήσεις και
συµπληρώσεις των επόµενων παραγράφων.
Υλικά - Περιγραφή Εργασιών
Οι ύφαλες σκυροδετήσεις θα γίνονται µε σκυρόδεµα περιεκτικότητας
τουλάχιστον 400 kg τσιµέντου και σύµφωνα µε τη µελέτη συνθέσεως και τον Κ.Τ.Σ., µε
λόγο νερού/τσιµέντου 0,48. Θα χρησιµοποιηθεί Σύνθετο Τσιµέντο Πόρτλαντ τύπου CEM
ΙΙ.
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).
Η κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος πρέπει να βρίσκεται στην υποζώνη ∆
(βλ.Κ.Τ.Σ.) και κατά το δυνατόν κοντά στη µέση γραµµή αυτής της περιοχής. Τα αδρανή
πρέπει να είναι µεγίστου κόκκου 31,5 mm (γερµανικά κόσκινα) ή 1’’(αµερικάνικα κόσκινα).
Η διάστρωση του ύφαλου σκυροδέµατος θα γίνεται µε σωλήνα ικανής διαµέτρου
(tremie pipe) ή µε άλλη µέθοδο που θα έχει την έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Εάν η απόθεση γίνει µε σωλήνα, αυτός θα έχει διάµετρο µεγαλύτερη 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 θα
κατεβαίνει από το σωλήνα θα εκτοπίζει το ήδη διαστρωµένο, µετακινώντας την ελεύθερη
επιφάνεια προς τα πλάγια και προς τα πάνω. Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης, ο
σωλήνας πρέπει να ανασύρεται προσεκτικά αλλά µόνον τόσο ώστε η άκρη του να µένει
µέσα 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 έξοδό του από τον σωλήνα.
Πριν από κάθε σκυροδέτηση θα αποµακρύνονται όλα τα ακατάλληλα υλικά
(τσιµεντοπολτός κλπ.) από την επιφάνεια του σκυροδέµατος της προηγούµενης
σκυροδέτησης, Ειδικά για τις ύφαλες σκυροδετήσεις ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην
αποκατάσταση των ελαττωµάτων που τυχόν εµφανισθούν στις επιφάνειες µετά την
αφαίρεση των τύπων, διατηρουµένου σε κάθε περίπτωση του δικαιώµατος της
∆ιευθύνουσα Υπηρεσίας να διατάξει την καθαίρεση και επανακατασκευή τους µε δαπάνες
του Αναδόχου.
Επιµέτρηση και πληρωµή
Το έγχυτο ύφαλο σκυρόδεµα επιµετρείται στον πραγµατικό εκτελούµενο όγκο µε
βάση τα σχετικά σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης.
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ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΕΧΝΗΤΟΙ & ΚΥΨΕΛΩΤΟΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ –
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ
Τύποι (καλούπια) ογκολίθων
Οι τύποι των συµπαγών τεχνητών oγκολίθων πρέπει να κατασκευαστούν µε
ιδιαίτερη προσοχή και µε την απαιτούµενη αντοχή και οι επιφάνειες του σκυροδέµατος
να είναι επίπεδες. Επιτρέπεται ανοχή στις σηµειωµένες στα
σχέδια της µελέτης
διαστάσεις γενικώς έως 1 cm.
Οι τύποι των συµπαγών τεχνητών ογκολίθων θα είναι υποχρεωτικά µεταλλικοί
και θα επαλείφονται εσωτερικά µε λιπαντικό υλικό για την εύκολη αφαίρεσή τους. ∆εν
επιτρέπεται η χρήση χρησιµοποιηµένων λιπαντελαίων για την επάλειψη των τύπων. Οι
σιδηρότυποι θα έχουν ενισχυθεί µε νευρώσεις και ντίζες, ώστε να εξασφαλιστεί η
απόλυτη επιπεδότητα των επιφανειών των τεχνητών ογκολίθων. Επίσης ο Ανάδοχος
είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη κατάλληλου µεταλλότυπου/ξυλότυπου για την
διαµόρφωση στο σκυρόδεµα των κενών των ειδικών τεχνητών ογκολίθων και των
εσοχών των προκατασκευασµένων πλακών καθώς επίσης και την ενσωµάτωση των
αναρτήρων, ώστε να επιτευχθεί ασφαλής ανάρτηση και χειρισµός όλων
προκατασκευασµένων στοιχείων.
Για τους ειδικούς τεχνητούς ογκολίθους θωράκισης, εκτός των ανωτέρω, ο
Ανάδοχος θα υποβάλλει κατασκευαστικά σχέδια των ογκολίθων και των σιδηροτύπων,
για κάθε χρησιµοποιούµενο τύπο/µέγεθος, συνοδευόµενα από λεπτοµερείς
υπολογισµούς του θεωρητικού όγκου κάθε τύπου.
Σκυροδέτηση ογκολίθων
Η ποιότητα του σκυροδέµατος για τους συµπαγείς και τους κυψελωτούς
τεχνητούς ογκόλιθους και τους τεχνητούς ογκολίθους προστασίας ποδός θα είναι C20/25,
περιεκτικότητας τσιµέντου σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Σ. και τη µελέτη σύνθεσης και ισχύουν
όλα τα άρθρα τα σχετικά µε σκυρόδεµα ποιότητας C20/25, και για τις
προκατασκευασµένες
πλάκες θα είναι C20/25, περιεκτικότητας τσιµέντου
σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Σ. και τη µελέτη σύνθεσης και ισχύουν όλα τα άρθρα τα σχετικά µε
σκυρόδεµα ποιότητας C20/25. Για τους ειδικούς τεχνητούς ογκολίθους θωράκισης
ισχύουν επιπλέον τα αναφερόµενα στην ΠΕΤΕΠ 09-07-03-00.
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 νάυλον 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
συµπυκνώνεται υποχρεωτικά µε δονητή σκυροδέµατος. Θα ληφθεί ιδιαίτερα µέριµνα έτσι
ώστε να κατασκευαστούν οι προβλεπόµενες από τα σχέδια της µελέτης «πατούρες»
στους ειδικούς τεχνητούς ογκολίθους για την απόλυτη εφαρµογή τους κατά την
τοποθέτηση τους. Το κόστος κατασκευής δαπέδου σκυροδετήσεων στην έκταση
που
απαιτείται για την σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεση του έργου, η προµήθεια και
διάστρωση των φύλλων νάυλον και σκωτιών για να διαµορφωθούν οι «πατούρες» στις
επιφάνειες των τεχνητών ογκολίθων, καθώς επίσης και κάθε επιπλέον εργασία ή υλικό
για την διαµόρφωση των κενών
των
τεχνητών
ογκολίθων
και
των
προκατασκευασµένων πλακών, δεν πληρώνονται χωριστά και βαρύνουν τον Εργολάβο,
της σχετικής δαπάνης ανοιγµένης ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος.
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Σε κάθε συµπαγή τεχνητό ογκόλιθο, τεχνητό ογκόλιθο προστασίας ποδός και
κυψελωτό τεχνητό ογκόλιθο και προκατασκευασµένων πλακών, θα αναγράφεται ο αύξων
αριθµός και η ηµεροµηνία σκυροδέτησης, τα οποία και θα καταγράφονται στο τηρούµενο
από τoν Εργολάβο βιβλίο σκυροδέτησης τεχνητών ογκολίθων και το οποίο θα
υπογράφεται και από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
Ανεξάρτητα της κατηγορίας του σκυροδέµατος, η ελάχιστη περιεκτικότητα του
σκυροδέµατος σε τσιµέντο καθορίζεται σε 400 kg τσιµέντου ανά κυβικό µέτρο
σκυροδέµατος. Η τήρηση της ανωτέρω ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο είναι
υποχρεωτική ακόµη και στις περιπτώσεις που
α) η προδιαγραφόµενη από την µελέτη κατηγορία σκυροδέµατος βάσει της
µελέτης συνθέσεως του Αναδόχου δύναται να επιτευχθεί µε µικρότερη περιεκτικότητα
τσιµέντου, ή
β) η εφαρµογή της αναφερόµενης από την παρούσα προδιαγραφή ελάχιστης
περιεκτικότητας του σκυροδέµατος σε τσιµέντο, έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή
σκυροδέµατος κατηγορίας (χαρακτηριστικής αντοχής) ανώτερης από την απαιτούµενη.
∆εν επιτρέπεται η διακοπή της σκυροδέτησης ενός τεχνητού ογκόλιθου, είτε
συµπαγούς, είτε κυψελωτού τεχνητού ογκόλιθου.
Η συµπύκνωση και η συντήρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται σύµφωνα µε τα
άρθρα 9 και 10 ΚΤΣ-97.
Αφαίρεση τύπων
Οι τύποι (πλευρικοί και εσωτερικοί) των τεχνητών ογκολίθων θα αφαιρούνται
αφού περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες από τη σκυροδέτηση τους, ή αργότερα, εάν κατά
την κρίση της ∆ιευθύνουσα Υπηρεσίας ήταν δυσµενείς οι συνθήκες ωρίµανσης του
σκυροδέµατος.
Στους ειδικούς τεχνητούς ογκολίθους θωράκισης, οι σιδηρότυποι θα
αφαιρούνται όταν η αντοχή του σκυροδέµατος έχει φτάσει τα 7 Mpa, συνήθως 12 έως 24
ώρες µετά την σκυροδέτηση (ή περισσότερο, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες). Η
αφαίρεση συνήθως διευκολύνεται µε την χρήση κατάλληλου υλικού. Τα µικροελαττώµατα
στο σκυρόδεµα θα επιδιορθώνονται αµέσως µετά την αποµάκρυνση των σιδηροτύπων.
Άρση, µεταφορά και τοποθέτηση ογκολίθων
Ο Ανάδοχος θα προτείνει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ένα ασφαλές σύστηµα
ανάρτησης των ογκολίθων. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 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.
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 σκυροδέτηση
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 απορρίπτονται σε µέρος που θα
υποδειχθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα αντικαθίστανται µε νέους ογκόλιθους
άρτιας κατασκευής. Όλα τα παραπάνω θα γίνουν µε έξοδα του Αναδόχου χωρίς αυτός να
δικαιούται καµία πρόσθετη αποζηµίωση.
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Σε περίπτωση που απαιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο η νωρίτερη ανάρτηση και
µετακίνηση, ή τοποθέτηση, θα πρέπει να συντάσσεται από τον ανάδοχο σχετική µελέτη
που υπόκειται σε έγκριση της Υπηρεσίας, προς έλεγχο της αντοχής σε ανάληψη των
επιβαλλοµένων φορτίων κατά την ανάρτηση ή µετά την τοποθέτηση (µερική φόρτιση).
Πριν από την έναρξη των εργασιών σκυροδέτησης ελέγχονται η µέθοδος,
εξοπλισµός και εξαρτήµατα ανάρτησης. Ο Eπιβλέπων δύναται να ζητήσει τροποποίηση ή
αλλαγή του προτεινόµενου συστήµατος. Η µέθοδος ανάρτησης θα πρέπει, πέραν της
ασφάλειας των εργασιών, να εξασφαλίζει κατασκευαστικά α) την κατακορυφότητα των
Τ.Ο. κατά την ανάρτηση β) την έντεχνη και απρόσκοπτη πόντιση και τοποθέτηση των
ογκολίθων στην τελική τους θέση, χωρίς να λαµβάνουν χώρα µικροµετακινήσεις των
ογκολίθων κατά την απαγκίστρωση και ανάκτηση του συρµατόσχοινου ανάρτησης και γ)
την δυνατότητα µελλοντικής άρσης και επανατοποθέτησης όλων των ογκολίθων
(συµπεριλαµβανοµένων των κατωτάτων ογκολίθων επί του πυθµένα).
Πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή στην τέλεια οριζοντίωση των
επιφανειών των λιθορριπών όπου θα εδρασθούν οι συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι. Για τον
σκοπό αυτό πρέπει να χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά δύτες και µεταλλικοί οδηγοί
(ράγια). Επίσης η οριζοντίωση θα γίνεται σε επιφάνεια µεγαλύτερη κατά 50 cm
περιµετρικά της επιφάνειας έδρασης των ογκολίθων.
Οι κατακόρυφοι αρµοί µεταξύ των ογκολίθων θα έχουν πλάτος το πολύ 5 cm, 11
µε µέσο πλάτος 3 cm. Η τοποθέτηση των ογκολίθων θα γίνει µε προσοχή µε µέγιστη
επιτρεπόµενη απόκλιση από την θεωρητική θέση τους ±3 cm.
Οι εργασίες άρσης και τοποθέτησης των Τ.Ο., θα πρέπει να γίνουν από
χειριστές µηχανηµάτων και δύτες που διαθέτουν σχετική εµπειρία, αποδεικνυόµενη µε
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εργοδοτών.
Όλοι οι ειδικοί ογκόλιθοι, στα ύφαλα τµήµατα του έργου, τοποθετούνται στην
τελική τους θέση υποχρεωτικά µε την βοήθεια δύτη (ανεξάρτητα από τον τύπο ή µέγεθος
των ογκολίθων και το βάρος τοποθέτησης). Οι χειριστές των µηχανηµάτων και οι δύτες
πρέπει να διαθέτουν σχετική εµπειρία, αποδεικνυόµενη µε πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις
εργοδοτών. Κατά την τοποθέτηση, ύφαλη ή έξαλη, οι ογκόλιθοι αναρτώνται από
συρµατόσχοινο ή αλυσίδα κατάλληλου µήκους ανάλογα µε τον τύπο/γεωµετρία του
ογκόλιθου. Το µήκος του συρµατόσχοινου του γερανού που συνδέει το άγκιστρο µε το
συρµατόσχοινο ανάρτησης του ογκόλιθου πρέπει να είναι περίπου 2.0 µέτρα για την
αποφυγή τραυµατισµού του ογκολίθου και του προσωπικού από το άγκιστρο του
γερανού. Κατά την πόντιση και τοποθέτηση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη
εµπλοκή τους σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη ή µε βάση τις συστάσεις για την
τοποθέτηση τυποποιηµένου συστήµατος (εφόσον χρησιµοποιούνται τέτοιοι Τ.Ο.).
Προφόρτιση στηλών τεχνητών ογκολίθων
Πριν από την κατασκευή των ανωδοµών ή/και ανακουφιστικών πρισµάτων, όλες
οι περαιωµένες στήλες θα προφορτίζονται µε την προσθήκη επιπλέον τεχνητών
ογκολίθων προφόρτισης. Ο αριθµός των τεχνητών ογκολίθων προφόρτισης (ένας ή
περισσότεροι), θα προκύπτει από πρόσθεση του βάρους της ανωδοµής µε τα
προβλεπόµενα από την µελέτη του έργου κινητά φορτία (σε στατική φόρτιση). Το βάρος
του(-ων) τεχνητού(-ών) ογκολίθου(-ων) προφόρτισης θα είναι µεγαλύτερο ή ίσο των
ανωτέρω περιγραφοµένων φορτίων (αθροιστικά).
Πριν την τοποθέτηση των ογκολίθων προφόρτισης, η επιφάνεια της έτοιµης
στήλης θα καθαρίζεται επιµελώς από τυχόν στερεά αντικείµενα (πέτρες κλπ.) και θα
χωροσταθµούνται οι τέσσερεις γωνίες του ανώτατου ογκόλιθου της έτοιµης στήλης.
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Οι ογκόλιθοι προφόρτισης θα είναι ιδίου ή διαφορετικού τύπου µε τους
ανώτατους τεχνητούς ογκολίθους των περαιωµένων στηλών και θα τοποθετούνται στην
κορυφή της έτοιµης στήλης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η µερική έδραση
τους στις γειτονικές στήλες.
Κατά την διάρκεια της προφόρτισης θα πραγµατοποιείται, σε ηµερήσια βάση,
χωροστάθµηση τεσσάρων κατάλληλων σηµείων, πλησίον των γωνιών της επιφανείας
του ανώτατου τεχνητού ογκόλιθου προφόρτισης. Ο Ανάδοχος θα τηρεί Μητρώο
Προφόρτισης Στηλών στο οποίο θα αναγράφονται για κάθε στήλη τα παρακάτω στοιχεία:
αριθµός στήλης, αρχικά υψόµετρα των τεσσάρων γωνιών της περαιωµένης στήλης,
ηµεροµηνία τοποθέτησης των ογκολίθων προφόρτισης και τα στοιχεία αυτών (αύξοντας
αριθµός και ηµεροµηνία σκυροδέτησης), µετρήσεις χρονικής εξέλιξης των υποχωρήσεων
ανηγµένες στην υψοµετρική αφετηρία της ξηράς, τελικά υψόµετρα των τεσσάρων γωνιών
της περαιωµένης στήλης (µετά την άρση των ογκολίθων προφόρτισης).
Η επιφόρτιση κάθε στήλης θα διαρκεί 20 ηµέρες από την τοποθέτηση του(-ων)
ογκολίθου(-ων) προφόρτισης. Πρόωρος τερµατισµός της προφορτίσεως και άρση των
ογκολίθων προφόρτισης επιτρέπεται στην περίπτωση που ο µέσος όρος των
υποχωρήσεων επί τρεις συνεχόµενες ηµέρες είναι µικρότερος του 1 mm.
Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων κατά την παραλαβή
Ο αρχικός έλεγχος της οριζοντιότητας του δαπέδου σκυροδετήσεως των
τεχνητών ογκολίθων θα γίνεται πριν από την έναρξη των εργασιών σκυροδέτησεως των
ογκολίθων, δια χωροσταθµήσεως της τελικής του επιφανείας σε τετραγωνικό κάνναβο
διαστάσεως περίπου ίσης προς το ήµισυ της µικρότερης οριζόντιας διάστασης των προς
σκυροδέτηση ογκολίθων. Η µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση από την οριζόντιο
καθορίζεται σε ± 5 mm. Η οριζοντιότητα του δαπέδου θα ελέγχεται (µε την ανωτέρω
µέθοδο) τοπικά και σε εβδοµαδιαία βάση, µετά την σταδιακή άρση των ογκολίθων
(ισχύουν οι ανωτέρω ανοχές). Στην περίπτωση απώλειας της αρχικής οριζοντιότητας του
δαπέδου (λόγω π.χ. διαφορικών καθιζήσεων, επιφανειακών παραµορφώσεων ή
ρηγµατώσεων), το ελαττωµατικό τµήµα του δαπέδου θα αποξηλούται και
επανακατασκευάζεται πριν την συνέχιση των εργασιών.
Ο γεωµετρικός έλεγχος των ογκολίθων συνίσταται στην µέτρηση όλων των
ακµών των ογκολίθων καθώς επίσης και των διαγωνίων των πλευρικών επιφανειών και
της άνω επιφανείας των ογκολίθων. ∆εν επιτρέπεται απόκλιση µεγαλύτερη του ± 1 cm
από τις θεωρητικές διαστάσεις του ογκόλιθου. Οι µετρήσεις θα καταγράφονται σε
Μητρώο Σκυροδέτησης Τεχνητών Ογκολίθων.
Στην εµπρόσθια επιφάνεια κάθε τεχνητού ογκολίθου θα αναγράφεται ο τύπος, ο
αύξων αριθµός και η ηµεροµηνία σκυροδέτησης. Τα ψηφία (γράµµατα & αριθµοί)
αναγραφής θα έχουν ερυθρό χρώµα, ανθεκτικό στο θαλάσσιο περιβάλλον, και ύψος
τουλάχιστον 300 mm, προκειµένου να είναι ευκρινώς ορατά τόσον στον χώρο στοιβασίας
των ογκολίθων όσο και κατά την διενέργεια µελλοντικών υποθαλασσίων αυτοψιών των
έργων. Τα ανωτέρω στοιχεία θα τηρούνται κατ΄ αντιστοιχία στο Μητρώο Σκυροδέτησης
Τεχνητών Ογκολίθων.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισµού της βάσης κάθε ογκολίθου, θα
διενεργείται επιµελής οπτικός έλεγχος αυτής από τον Επιβλέποντα. Σε περίπτωση που
παρατηρηθούν αποκλίσεις της επιπεδότητας της βάσης του ογκολίθου (προεξοχές ή
κοιλότητες) ή απόµιξη/διαχωρισµός του σκυροδέµατος στην κατω επιφάνεια, ο τεχνητός
ογκόλιθος θα σηµαίνεται ως ακατάλληλος και θα απορρίπτεται.
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Εάν κατά την αφαίρεση των τύπων, άρση, µεταφορά ή την τοποθέτηση των
ογκολίθων λάβει χώρα αποκόλληση µεγάλου µεγέθους τεµαχίων ή ρηγµάτωση ή θραύση
ογκολίθου, τότε αυτός θα απορρίπτεται και θα αποµακρύνεται ως ακατάλληλος.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα προβαίνει σε τακτικούς οπτικούς ελέγχους όλων
των όψεων των ηµιτελών τµηµάτων των έργων (πριν την κατασκευή των ανωδοµών ή/και
τυχόν ανακουφιστικών πρισµάτων όπισθεν κρηπιδοτοίχων), διενεργώντας υποθαλάσσιες
αυτοψίες και βιντεοσκοπήσεις κατά την ΠΕΤΕΠ 09-01-04 (Υποβρύχιες Λήψεις µε Βίντεο
και Αποτυπώσεις).
Η τοποθέτηση των ογκολίθων θα γίνει µε προσοχή µε µέγιστη επιτρεπόµενη
απόκλιση από την θεωρητική θέση τους ± 25mm.
Οι κατακόρυφοι αρµοί µεταξύ των ογκολίθων θα έχουν πλάτος το πολύ 5 cm, µε
µέσο πλάτος αρµού 3 cm. Επίσης οι αρµοί µεταξύ διαδοχικών στηλών θα πρέπει να είναι
απόλυτα ευθύγραµµοι και κατακόρυφοι. ∆εν επιτρέπεται η µερική έδραση ενός τεχνητού
ογκολίθου στον υποκείµενο τεχνητό ογκόλιθο γειτονικής στήλης.
∆εν επιτρέπεται η χρήση υποθεµάτων (“σφηνών”) µεταξύ ογκολίθων της ίδιας
στήλης, αλλά και µεταξύ στηλών. Η µέγιστη απόκλιση (προεξοχή) της όψης ενός
τεχνητού ογκολίθου ως προς τους γειτονικούς του της ίδιας στήλης δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τα ± 5 cm.
Η στάθµη της τελικής άνω επιφάνειας των περαιωµένων στηλών µετά την
ολοκλήρωση της προφόρτισης (όπως περιγράφεται ακολούθως), δεν επιτρέπεται να
αποκλίνει περισσότερο ± 5 cm από την θεωρητική, σύµφωνα µε την µελέτη. Επίσης δεν
επιτρέπεται να υπάρχει διαφορά στάθµης µεταξύ δύο γειτονικών στηλών ογκολίθων
µεγαλύτερη από 5 cm.
Σε περίπτωση µη τήρησης κάποιας από τις ανωτέρω κατασκευαστικές ανοχές
και κανόνες τοποθέτησης, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην αποκατάσταση των
κακοτεχνιών δι΄ άρσεως, συµπλήρωσεως και οριζοντίωσεως της επιφάνειας εδράσεως
των ογκολίθων βάσεως (εξισωτικής στρώσης) και επανατοποθέτησης των ογκολίθων
(ανεξαρτήτως πλήθους).
Σε περίπτωση που 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, θα πραγµατοποιείται άρση όλων των
ογκολίθων της στήλης που παρουσίασε τις ανοµοιόµορφες ή µεγάλες καθιζήσεις, καθώς
επίσης και τεχνητών ογκολίθων από τις γειτονικές στήλες έτσι ώστε οι δηµιουργούµενες
βαθµίδες µεταξύ γειτονικών στηλών να είναι ύψους το πολύ δύο ογκολίθων.
Οι τεχνητοί ογκόλιθοι θωράκισης θα τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε η
φαινόµενη πυκνότητα να είναι 95% - 105% της θεωρητικής τιµής, σύµφωνα µε τον τύπο
των ογκολίθων και τις απαιτήσεις της µελέτης του έργου.
Τρόπος επιµέτρησης της εργασίας
Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα συµβατικά τεύχη και τα ενιαία τιµολόγια του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, οι τεχνητοί ογκόλιθοι επιµετρώνται ανά κυβικό µέτρο, στον πραγµατικό
εκτελούµενο όγκο των σκυροδεµάτων, µη αφαιρουµένων των κατασκευαστικών κενών
εφαρµογής του συστήµατος ανάρτησης των ογκολίθων εκτός εάν εφαρµοστεί το σύστηµα
µε διαµόρφωση αυλάκων από πλευρικές επιφάνειες οπότε αφαιρείται ο αντίστοιχος
όγκος.
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ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΝΩ∆ΟΜΕΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΝΩ∆ΟΜΩΝ
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του τρόπου κατασκευής
των έγχυτων ανωδοµών και των επιστρώσεών τους.
Εφαρµοστέες Προδιαγραφές
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 5, σε συνδυασµό µε τις τροποποιήσεις
και συµπληρώσεις των επόµενων παραγράφων.
Υλικά -Περιγραφή Εργασιών
Οι ανωδοµές των κρηπιδωµάτων θα κατασκευασθούν από σκυρόδεµα C20/25
περιεκτικότητας τσιµέντου σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Σ. Η κατασκευή των επιστρώσεων των
ανωδοµών, πάχους 0,20 µέτρων, θα γίνεται σε δύο στρώσεις ισοπαχείς, από τις οποίες η
κατώτερη µε σκυρόδεµα C20/25, η δε ανώτερη µε σκυρόδεµα C20/25, περιεκτικότητας σε
τσιµέντο 400 kg/m3 τoυλάxιστoν για την ανώτερη στρώση και σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Σ. και
την µελέτη σύνθεσης σε όλες τις περιπτώσεις, µε επίπαση τις άνω επιφάνειες της
δεύτερης στρώσης µε ξηρό µίγµα από 4 kg/m2 σκληρυντικού και 2 kg/m2 τσιµέντου.
Η άνω επιφάνεια των επιστρώσεων θα διαµορφώνεται κεκλιµένη για την
απορροή των υδάτων µε τις προβλεπόµενες από τα σχέδια της µελέτης κλίσεις.
∆εν επιτρέπεται απόκλιση από τις στάθµες και διαστάσεις που αναγράφονται
στα σχέδια της µελέτης µεγαλύτερη από 1 cm.
Η σκυροδέτηση του µετώπου του κρηπιδώµατος θα γίνεται µε ιδιαίτερη
επιµέλεια από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε η προκύπτουσα επιφάνεια να είναι κατακόρυφη
και απολύτως ευθυγενής για την έντεχνη τοποθέτηση επ' αυτής των προβλεπόµενων
εξαρτηµάτων ανωδοµής.
∆ιακοπή σκυροδέτησης θα γίνεται αποκλειστικά στις θέσεις που καθορίζονται
στα Σχέδια της µελέτης.
Επισηµαίνεται η υποχρέωση του Αναδόχου να λαµβάνει τα προσήκοντα µέτρα
και να κάνει χρήση καταλλήλων σιδηροτύπων (τουλάχιστον όσον αφορά τη µόρφωση
των ανωδοµών) µε υψηλό βαθµό στεγάνωσης, αλλά και ακαµψίας ώστε τυχόν
προσπίπτοντες κυµατισµοί κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης της ανωδοµής να µην
δηµιουργούν "φωλεές" λόγω απόπλυσης του τσιµέντου. Τούτο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
κυρίως στα σκυροδέµατα στην περιοχή της ισάλου. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος
υποχρεούται αµέσως µετά την αφαίρεση των σιδηροτύπων να αποκαταστήσει άµεσα τις
κακοτεχνίες αυτές της σκυροδέτησης µε χρήση τσιµεντοκονίας.
Επιµέτρηση και πληρωµή
Οι πάσης φύσης ανωδοµές του έργου και τα πάσης φύσης έξαλα σκυροδέµατα
επιµετρoύνται στον πραγµατικό όγκο που κατασκευάσθηκαν, µε βάση τα σχετικά σχέδια
της εγκεκριµένης µελέτης, µη αφαιρουµένων των κενών των σωληνώσεων διέλευσης
δικτύων. Η επίστρωση επιµετράται στην πραγµατική επιφάνεια.
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ΑΡΘΡΟ 9ο : ΑΡΜΟΙ
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή όλων των υλικών και
εργασιών που σχετίζονται µε την κατασκευή αρµών διαστολής και κατασκευαστικών
αρµών.
Υλικά
Οι κατασκευαστικοί αρµοί δεν χρειάζονται κανένα υλικό πληρώσεως εκτός εάν
καθορίζεται διαφορετικά από τα σχέδια της µελέτης.
Οι αρµοί διαστολής θα πληρωθούν µε προκατασκευασµένες πλάκες 10 χλστ.
τύπου FLEXCELL ή ισοδυνάµου και θα επικαλυφθούν µε ελαστοµερές υλικό τύπου
THIOFLEX 600 ή ισοδυνάµου.
Το υλικό πληρώσεως και σφραγίσεως των αρµών πρέπει να είναι της αποδοχής
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποιητικά καταλληλότητας του υλικού
που θα χρησιµοποιηθεί.
Κατασκευή
Οι κατασκευαστικοί αρµοί µπορούν να διαπερνώνται από τον οπλισµό.
Η σκυροδέτηση θα είναι συνεχής και η διαµόρφωση κατασκευαστικών αρµών
επιτρέπεται µόνον µετά από έγκριση της. ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Στην περίπτωση
αυτή θα αποµακρύνεται το πορώδες στρώµα στην επιφάνεια του υφισταµένου
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.
Οι αρµοί διαστολής θα πρέπει να έχουν πλάτος περί τα 2 cm και θα πρέπει να
καθαρίζονται καλά προτού πληρωθούν µε υλικό πληρώσεως.
Η έγχυση του υλικού πληρώσεως θα γίνεται εν ξηρώ και δεν πρέπει να γίνεται
κάτω από βροχή.
Η αναλογία πλάτους προς βάθος σφράγισης του αρµού πρέπει να είναι 1:2 µε
ελάχιστο βάθος σφράγισης 40 - 50 mm.
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ΑΡΘΡΟ 10ο : ΣΙ∆ΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του είδους, της ποιότητας
και του τρόπου τοποθέτησης του σιδηρού οπλισµού σκυροδέµατος.
Πρότυπες Προδιαγραφές
α) Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Χ.) (Φ.Ε.Κ.
381/8/24.3.00), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
β)
Ελληνικός
Κανονισµός
Οπλισµένου
Σκυροδέµατος
(Απόφαση
∆17α/116/4/ΦΝ429/ΦΕΚ 1329/Β/6.11.00)
γ) Συµπληρωµατικά µε τα κατωτέρω αναφερόµενα ισχύει η ΤΣΥ Έργων
Οδοποιίας, όπως εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθµ. ∆17/α/01/93/ΦΝ437/2004 απόφαση
ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΤΣΥ).
Ποιότητα οπλισµού - έλεγχος ποιότητας
Οι κατηγορίες των χαλύβων που χρησιµοποιούνται ως οπλισµοί σκυροδέµατος
ορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ 959 (κατηγορίες S220, S400, S500) και ΕΛΟΤ 971
(κατηγοριες 84005, 85005). Από αυτές τις κατηγορίες θα χρησιµοποιηθεί χάλυβας S500,
µε ελάχιστη τιµή χαρακτηριστικής αντοχής fyk ιση µε 500 MPa.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση οπλισµών κατασκευασµένων µε τη µέθοδο
δεσµίδων (έλαση δεσµίδων από παλιό σίδερο µε αυτογενή συγκόλληση κ.λ.π.). Επίσης
απαγορεύεται η χρησιµοποίηση οπλισµού που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες
παραµορφώσεις.
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.
Σε περιπτώσεις αµφιβολιών για την ποιότητα του σιδηρού οπλισµού, η
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει δικαίωµα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να προβεί σε έλεγχο
της ποιότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, προσκοµίζοντας και το σχετικό
πιστοποιητικό συµµόρφωσης.
Ενώσεις οπλισµών και επικάλυψη αυτών µε σκυρόδεµα
Οι ενώσεις µε συγκόλληση για την αύξηση του µήκους των οπλισµών θα
κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Ελληνικό Κανονισµό έργων
οπλισµένου σκυροδέµατος.
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
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στη διατήρηση της προβλεπόµενης µορφής και
της θέσης των οπλισµών, καθώς και στη σωστή σύνδεση, µε σύρµα, των συνεχόµενων
ράβδων που εφελκύονται ή θλίβονταl (κύριοι οπλισµοί), µε τον
οπλισµό διανοµής και
τους συνδετήρες.
Στους οπλισµούς που καταπονούνται σε εφελκυσµό, η σύνδεση µε σύρµα δεν
επιτρέπεται να αντικατασταθεί µε συγκόλληση.
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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.
Κατά τη διάρκεια της διάστρωσης 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 (καβαλέττα). 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 σκυροδεµα.
Οι οπλισµοί πρέπει να περιβάλλονται από πυκνή µάζα σκυροδέµατος. Στην
περίπτωση χρησιµοποίησης 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.
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ΑΡΘΡΟ 11ο : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η προµήθεια, κατασκευή και
τοποθέτηση διαφόρων µεταλλικών εξαρτηµάτων των κατασκευών, όπως χυτοσιδηρών
δεστρών, κρίκων προσδέσεως σκαφών, σιδηρών κλιµάκων, ελασµάτων, κιγκλιδωµάτων
και λοιπών µεταλλικών εξαρτηµάτων.
Πρότυπες προδιαγραφές
DIN 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 Χυτοσίδηρος γενικής χρήσης
DIN 601 & DIN155 Κοχλίες και περικόχλια, µορφή και διαστάσεις
Α32-101 Γαλλική Πρότυπή Προδιαγραφή, χυτοσιδηρά τεµάχια
Α38-011Γαλλική Πρότυπή Προδιαγραφή, δοκιµασία αντοχής
χυτοσιδηρών τεµαχίων
Για τα εξαρτήµατα από χυτοσίδηρο θα ισχύουν επίσης τα όσα αναφέρονται στην
ΠΕΤΕΠ 09-13-01-00 «Χυτοχαλύβδινες και Χυτοσιδηρές ∆έστρες Πρόσδεσης Πλοίων/
Σκαφών» και συγκεκριµένα τα παρακάτω πρότυπα:
EN 1561:1997 Founding - Grey cast irons -- Χυτεύσεις - Φαιός χυτοσίδηρος
EN 1564:1997 Founding - Austempered ductile cast irons -- Τεχνολογία
χυτηρίων - Μπαινιτικοί χυτοσίδηροι
EN 1563:1997 Founding - Spheroidal graphite cast irons -- Χυτεύσεις.
Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη
Υλικά
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 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
αριθµηµένων χελωνών χυτοσιδήρου και όχι αχρήστων (σκράπ)
αντικειµένων.

µε χύτευση
χυτοσιδηρών

Κατασκευή και τοποθέτηση
Τα µεταλλικά εξαρτήµατα θα κατασκευαστούν σε εργοστάσια πλήρως
εξοπλισµένα και οργανωµένα για τέτοιου είδους εργασίες.
Τα από χυτοσίδηρο ή χυτοχάλυβα τεµάχια πρέπει να έχουν ακριβώς το σχήµα
και τη µορφή των σχεδίων της µελέτης, χωρίς ελαττώµατα που προέρχονται από κακή
κατασκευή του τύπου και από κακή χύτευση.
Kατά την χύτευση πρέπει να παίρνονται τα απαιτούµενα µέτρα, ώστε να
αποφεύγεται η δηµιουργία φυσαλίδων µέσα στη µάζα του µετάλλου.
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Μετά την κατασκευή ενός τεµαχίου, µιας σειράς τεµαχίων, αυτό δυνατόν να
υποβληθεί σε δοκιµή διάτρησης µε τρυπάνι διαµέτρου 5Χ162 για να διαπιστωθεί ότι κατά
την ψύξη του µετάλλου δεν δηµιουργήθηκαν ανοµοιόµορφες εσωτερικές τάσεις.
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.
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
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. Επίσης ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΠΕΤΕΠ 09-13-02-00.
∆ιαδικασία βαφών
Οι µεταλλικές επιφάνειες θα βαφτούν ως ακολούθως:
α) Μία στρώση αστάρι (primer) πάχους 75X10-6 m.
β) ∆ύο στρώσεις πίσσας (coal tar epoxy) πάχους 123X10-6 m η κάθε µία Κατά την
µεταφορά, συναρµολόγηση και εγκατάσταση, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε ν'
αποφευχθούν ζηµιές στις βαφές.
γ) Η αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδοκατασκευών, τα οποία θα
τοποθετηθούν στα κενά των στηλών των ειδικών τεχνητών ογκολίθων µετά την
διαµόρφωση των στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την
προσκόµιση του στο εργοτάξιο για την τελική συναρµολόγηση και ανέγερσή τους, θα γίνει
µε διπλή αντισκωριακή επάλειψη (rust primer). Οι δύο στρώσεις του primer θα είναι
διαφορετικής απόχρωσης για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρµόσθηκαν. ∆εν
προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου. Εάν διαπιστωθεί τραυµατισµός των
επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική
αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας.
Ο προµηθευτής των υλικών των βαφών θα εγκριθεί προηγουµένως από την
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
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